
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΤΕΧΝΕΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ

διαδρο έςδιαδρομές
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 15 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσω α του ου αιώναΠρόσωπα του 20ου αιώνα
στις φυλακές του Ιτζεδίνστις φυλακές του Ιτζεδίν 



οο

διαδρομές ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

15 Σεπτεμβρίου 20182/ 30
γι

ορ
τά

ζο
υν

γι
ορ

τά
ζο

υν 15/9
Βησσαρίων, 

Νικήτας

16/9
Εύφημος,

Μελιτίνος

17/9
Σοφία, 

Πίστη, 

Ελπίδα, 

Αγάπη

18/9
Αριάδνη, 

Ευμένιος

19/9
Σαββάτιος

20/9
Ευστάθιος, 

21/9
Ίωνας

σελσελ. 3 -  Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 4 - 5 ~ Πρόσω α του ου αιώναΠρόσωπα του 20ου αιώνα

στις φυλακές του Ιτζεδίνστις φυλακές του Ιτζεδίν

σελσελ. 6 ~ ΣυνέντευξηΣυνέντευξη 

ε την Αντωνία Πα ατζανάκημε την Αντωνία Παπατζανάκη

σελσελ. 7 ~ Παιδότο οςΠαιδότοπος

σελσελ. 8 ~ Υγεία βόταναΥγεία & βότανα

σελσελ. 9 ~ ΙστορίαΙστορία τηςτης ΙατρικήςΙατρικής

σελσελ. 10 ~ Αφορ ή βιβλίαΑφορμή, βιβλία

εριεχό εναπεριεχόμενα

ΣΤΟ “PORTO VENEZIANO”

“Μουσική και λόγος”
Μουσική εκδήλωση με τίτλο: “Αχαρτογράφητοι

μουσικοί προορισμοί” θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της σειράς:

“Μουσική και λόγος” στον κήπο του ξενοδοχείου:

“Porto Veneziano”. Συμμετέχουν οι: Μόρφω Τσαϊ-

ρέλη: τραγούδι, Μπέλα Λιονάκη: ακορντεόν, ενορ-

χηστρώσεις, Δημήτρης Ντρουμπογιάννης: πιάνο.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,

κρατήσεις γίνονται με ένα τηλέφωνο στο: 28210

27100, ή email στο:  asummerofmusic@porto-

veneziano.gr 

Είσοδος: €15. Συμπεριλαμβάνει ένα ποτό της

επιλογής σας (κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό). 

ΣΤΑ ΝΩΠΗΓΕΙΑ

Συναυλία για 
την ΕΛΕΠΑΠ

Συναυλία για την ενίσχυση των θεραπευτικών

προγραμμάτων των γενναίων παιδιών της

ΕΛΕΠΑΠ θα πραγματοποιηθεί από το συγκρό-

τημα του Μάνου Τρυπιά την Τρίτη 18 Σεπτεμ-

βρίου στις 9 μ.μ. στο Πέτρινο Θέατρο στα Νω-

πήγεια. Μαζί του θα συμμετέχουν οι μουσικοί:

Γιάννης Χαρτζουλάκης – Ηλεκτρική κιθάρα,

Στέλιος Νιολάκης-Μπάσο & Φλογέρα, Γιώργος

Γεωργιλάς- Ντραμς, Selana Smith – Ακουστι-

κή κιθάρα & τραγούδι. Στο πιάνο, στην μου-

σική επιμέλεια, και στην διεύθυνση της ορ-

χήστρας ο Μαέστρος Γιώργος Σαλτάρης. Ολοι

οι μουσικοί θα παίξουν αφιλοκερδώς. 

Στην είσοδο θα υπάρχει κουμπαράς ενί-

σχυσης της ΕΛΕΠΑΠ.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Με σχεδόν διπλά-
σια συμμετοχή σε
σχέση με πέρυσι
άρχισε χθες το 2ο
Chaniartoon- In-
ternational Comic
& Animation Fe-
stival 2018 το
οποίο θα διαρκέ-
σει έως την Κυ-
ριακή 23 Σεπτεμ-
βρίου.

“CHANIARTOON”

Φεστιβάλ σκίτσουΦεστιβάλ σκίτσου 
καικαι animation στα Χανιάστα Χανιά

πως επισημαίνει ο Μάριος Ιωαννίδης,
υπεύθυνος της έκθεσης και του Εργαστηρίου
σκίτσου Χανίων που λειτουργεί εδώ και 6 χρό-
νια, το Φεστιβάλ ξεκίνησε ως έκθεση των μα-
θητών του εργαστηρίου τον περασμένο
Δεκέμβριο. 

"Το Φεστιβάλ αποτελείται από δύο κομμάτια:
το ένα αφορά κόμιξ, σκίτσο και εικονογράφηση
και το άλλο το Animation. Πέρυσι πρώτη χρο-
νιά κάναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα στο οποίο
συμμετείχαν 26 καλλιτέχνες ενώ φέτος αντα-
ποκρίθηκαν 35 καλλιτέχνες. Ενώ για το Ani-
mation μας έστειλαν φέτος 1.700 ταινίες από
τις οποίες επιλέξαμε τις 250. Το δεκαήμερο
αυτό θα είναι συνέχεια ανοιχτή στην Πύλη Σαμ-
πιονάρα το εκθεσιακό κομμάτι ενώ οι προβο-
λές θα γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο στον
Κήπο και στη συνέχεια από την Δευτέρα στο
ΚΑΜ όπου θα γίνουν και κάποιες ομιλίες. Η πιο

χαρακτηριστική την ερχόμενη Παρασκευή 21
Σεπτεμβρίου που θα έρθει η Στέλλα Στεργίου
και θα μιλήσει για Αρχιτεκτονική και Κόμιξ ενώ
θα ακολουθήσει η συναυλία στην πλατεία Κα-
τεχάκη"

Το πρόγραμμα του διημέρου:
Πύλη Σαμπιονάρα 
Ωρες 11.00 - 22.00 
Έκθεση Κόμικ – Εικονογράφησης – Γελοι-

ογραφίας 
Δημοτικός Κινηματογράφος «Κήπος»
Σάββατο 15 Σεπτέμβρη 
21.00 Παιδικές Ταινίες Animation
Κυριακή 16 Σεπτέμβρη 
21.00 Ελληνικές Ταινίες Animation 
Να προσθέσουμε ότι στο πλαίσιο του Φεστι-

βάλ έγινε χθες προβολή των καλύτερων ται-
νιών του 1ου Chaniartoon 2017.

Γ. Δρακάκης

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εν πλω
λαμπαδηδρομία
με μουσική 
και τραγούδια 
Εκδηλώσεις θα γίνουν στα Χανιά στο

πλαίσιο της 16ης Πανελλήνιας Λαμπα-

δηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Οπως

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

εκτός της μεγάλης λαμπαδηδρομίας που

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16

Σεπτεμβρίου στις 7.30 μ.μ. από την Πλ.

Αγοράς έως το Ενετικό λιμάνι και την με-

γάλη συναυλία από το Χανιώτικο συγ-

κρότημα “ΟΚΤΑΒΑ” θα λάβουν χώρα πα-

ράλληλες εκδηλώσεις:

•Εν Πλω λαμπαδηδρομία. Θα συμμετέ-

χουν σκάφη των Ναυταθλητικών Συλλό-

γων της πόλης μας, βάρκες των Συλλόγων

Ερασιτεχνών αλιέων και μεμονωμένα σκά-

φη κάθε τύπου που θα φωτίσουν το λιμά-

νι με τις φλόγες του εθελοντισμού και της

Αλληλεγγύης.

•Για πρώτη φορά Εν Πλω μουσική και

τραγούδια από την μουσική ομάδα

«Καθ΄ωδών» που θα δώσουν ένα ξεχωριστό

τόνο στην μεγάλη γιορτή των αιμοδοτών.

•Θα μας συντροφεύουν τα φαναράκια της

αγάπης.

Με σχετική ανακοίνωση, καλούνται όλοι οι

εθελοντές και εθελόντριες να δώσουν ενερ-

γά το παρόν σε αυτές τις δραστηριότητες και

όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν με την εθε-

λοντική τους προσφορά να επικοινωνήσουν

στο τηλ. 6974841085 κ. Δερμιτζάκη Ιωάννη.

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύ-

θερη.

O υπεύθυνος της έκθεσης και του Εργαστηρίου σκίτσου Χανίων
Μάριος Ιωαννίδης μπροστά από έργα που θα εκτίθενται 

έως την μεθεπόμενη Κυριακή στην Πύλη Σαμπιονάρα

φφΦρούριο Ιτζεδίν - Εγκληματικές
Φυλακές Καλαμίου, ένα μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς έρμαιο
του χρόνου και της αδιαφορίας.
Ενας στιβαρός όγκος που για ενάμι-
ση σχεδόν αιώνα ατενίζει τον κόλπο
της Σούδας, κρύβοντας στα σπλά-
χνα του τις τραγικές ιστορίες των
ποινικών αλλά κυρίως πολιτικών
κρατουμένων που φυλακίστηκαν ή
εκτελέστηκαν εκεί.
Στο σημερινό αφιέρωμα των “δια-
δρομών” γίνεται αναφορά σε ση-
μαντικά πρόσωπα από την πολιτική
και τον πολιτισμό, διαβόητους κα-
κοποιούς αλλά και απλούς πολίτες
που πέρασαν από το κάτεργο, τιμω-
ρήθηκαν και βασανίστηκαν δι-
καίως ή αδίκως τις εποχές που η
χώρα πάλευε με τα πάθη της, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει στη μελέ-
τη της η Ειρήνη Καλαϊτζάκη, που
με συνέπεια αγωνίζεται για τη διά-
σωση του μνημείου.



ττΤο συνέδριο γίνεται σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων και με την υποστήριξη
του Ξενοδοχειακού Ομίλου Caldera. 

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση, «το συνέδριο είναι αφιερωμένο σ’
ένα μεγάλο αδικημένο των Γραμμάτων
μας, το ρεθεμνιώτη πεζογράφο, ποιητή,
δραματουργό και μεταφραστή Παντελή
Πρεβελάκη, που αγωνίστηκε όσο λίγοι –
με το μυθιστορηματικό, το ποιητικό, το
θεατρικό και το δοκιμιακό του έργο –
για τη διάσωση και ανάδειξη του πνευ-
ματικού μας πολιτισμού και των διαχρο-
νικών αξιών του».

Το Συνέδριο  θα πραγματοποιηθεί
«στην έδρα της Εταιρείας Κρητικών
Σπουδών, στον Πύργο Αλικιανού. Στο
Συνέδριο θα μετέχουν ως εισηγητές, Κα-
θηγητές Πανεπιστημίου, Νεοελληνιστές,
εκπαιδευτικοί και ειδικοί ερευνητές. Το
Συνέδριο τιμούν με τη συμμετοχή τους
εκπρόσωποι των Ισπανών Νεοελληνι-
στών, με επικεφα-
λής την
ε π ί

σειρά ετών Πρόεδρο  της Ισπανικής
Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, κα
Όλγα Ομάτος. 

Ο κατάλογος των Συνέδρων θα είναι
ανοιχτός για εκπαιδευτικούς και (προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) φοιτη-
τές, με δικαίωμα συμμετοχής στις
συζητήσεις, τις εκδηλώσεις και τα γεύ-
ματα του Συνεδρίου. Στα εγγεγραμμένα
μέλη παρέχεται Βεβαίωση Συμμετοχής
στις εργασίες του Συνεδρίου. Το Συνέ-
δριο είναι ανοιχτό στο κοινό». 

Η εναρκτήρια πανηγυρική συνεδρία θα
αρχίσει σήμερα το απόγευμα στις 6:30
μ.μ. με μουσική εισαγωγή: “Ο Κρητικός”
του Παντελή Πρεβελάκη σε μελοποίηση
Νίκου Μαμαγκάκη και θα ακολουθήσουν
οι ομιλίες:

Ερατ. Γ. Καψωμένος, Ομότ. καθηγητής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, “Εισαγωγή
στο θέμα: Η επικαιρότητα του Πρεβε-
λάκη”

Olga Omatos Sáenz,  Ομότ. Καθηγή-
τρια Νεοελλην. Φιλολογίας, Πανεπιστή-
μιο της Χώρας των Βάσκων, Πρόεδρος
της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών

Σπουδών, Ισπανία, “ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ, το
πρώτο ποίημα ενός νεαρού Πρεβε-
λάκη”

Γιώργος Φρυγανάκης, Φιλόλο-
γος – Συγγραφέας, “O Π. Πρεβε-
λάκης ως «Αποσπερίτης» (Τα
πρώτα βήματα)”
Παναγιώτης Μιχ. Παρασκευάς,

Διδάκτωρ Ιστορίας, Σχολικός Σύμ-
βουλος Φιλολόγων Χανίων “Ηθο-

γραφικές εικόνες στον Π.
Πρεβελάκη, μέσα από το Χρονικό

μιας πολιτείας και την Παντέρμη
Κρήτη”
Αντώνης Σανουδάκης, Διδάκτωρ

Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακός “Ο Πρεβελά-
κης, το μυθιστόρημα και ο Καζαντζά-
κης”.

Αύριο, Κυριακή, οι εργασίες του συνε-
δρίου θα αρχίσουν στις 10:30 π.μ. σύμ-
φωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Αργυρώ Λουλαδάκη, Δρ. Νεοελληνικής
Φιλολογίας, Εκπαιδευτικός, Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου

“Βάκχες και Μήδεια του Ευριπίδη:
Δύο μεταφράσεις έργων της αρχαίας ελ-

ληνικής γραμματείας από τον Παντελή
Πρεβελάκη”

Ειρήνη Βογιατζή, DEA Νεοελλ. Λογο-
τεχνίας, Εκπαιδευτικός - Καλλιόπη Κω-
τσάκη, DEA Νεοελλ. Λογοτεχνίας,
Εκπαιδευτικός “Το Ρέθεμνος είναι μια
μικρή πολιτεία…”: διαβάζοντας Παντελή
Πρεβελάκη στο σχολείο

Ιωάννα Ραμουτσάκη, Δφ, Σχολική Σύμ-
βουλος Φιλολόγων της Π.Δ.Ε. Κρήτης “
Ο Λογοτέχνης-πολίτης, Παντελής Πρε-
βελάκης: Μια διδακτική πρόταση Δημι-
ουργικής Εργασίας για ένα βιωματικό,
διαθεματικό  Εργαστήρι Λογοτεχνίας,
Πολιτικής Αγωγής και Παιδείας στο σύγ-
χρονο σχολείο”

Αργυρώ Μουντάκη, Υποψήφια Διδά-
κτωρ Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθη-
νών “«Παντέρμη Κρήτη» και «Ο
κρητικός-Το δέντρο»: Μια διαλογική,
πνευματική και ιστορική σχέση των δύο
έργων”

Ελπινίκη Νικολουδάκη, Ομότ. Καθηγή-
τρια Πανεπιστημίου Κρήτης, “Παντελή
Πρεβελάκη, Παντέρμη Κρήτη: από την
έρευνα των ιστορικών πηγών στη σύν-
θεση της λογοτεχνικής αφήγησης”

12.10: Μουσικό Διάλειμμα: Ο Άγιος
Ερωτόκριτος του Νίκου Μαμαγκάκη, σε
στίχους από το Νέο Ερωτόκριτο του
Παντελή Πρεβελάκη

12.20: Χρύσα Δαμιανάκη, Τακτική κα-
θηγήτρια ιστορίας της νεότερης Ευρω-
παϊκής τέχνης,  Università del Salento,
Lecce “O Nέος Ερωτόκριτος, ύστατος
πνευματικός αγώνας του Παντελή Πρε-
βελάκη”

Νίκος Παπαδογιαννάκης, Ομότ. Καθη-
γητής Πανεπιστημίου Κρήτης “Η λέξη
στην ποίηση του Παντελή Πρεβελάκη”

Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Ομότ. Κα-
θηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Ο
Νέος Ερωτόκριτος του Πρεβελάκη κι ο
παλιός Ερωτόκριτος του Κορνάρου”

Η καταληκτήρια συνεδρία θα αρχίσει
στη 1:20 μ.μ. με ομιλητή τον Αλέξανδρο
Παπαδερό, Διδάκτωρ Θεολογίας, τ. Γεν.
Διευθυντή Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρή-
της με θέμα “Από την αναστροφή μου με
τον Παντελή Πρεβελάκη”.

Θα ακολουθήσει συζήτηση - απολογι-
σμός
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ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
15 Σεπτεμβρίου 2018

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Ο Παντελής Πρεβελάκης και η ελληνική πνευματική πα-
ράδοση”, διοργανώνουν το Σαββατοκύριακο, 15 και 16 Σεπτεμβρίου, η Εταιρεία Κρητικών Σπου-
δών - Ιδρυμα Καψωμένου, και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, τιμώντας το Ευ-
ρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2018.

ΣΤΟΝ ΑΛΙΚΙΑΝΟ

Ε ιστη ονικό συνέδριοΕπιστημονικό συνέδριο 
για τον Παντελή Πρεβελάκηγια τον Παντελή Πρεβελάκη

Ε ιτυχη ένεςΕπιτυχημένες 
οι Γιορτές Ρόκκαςοι Γιορτές Ρόκκας

Την ικανοποίησή τους για την επιτυχία των φετινών Γιορτών
Ρόκκας εξέφρασαν σε απολογιστική ανακοίνωσή τους οι διορ-
γανωτές της γιορτής.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «Απο τις 6 εώς και τις
26 Αυγούστου τα χωριά Ρόκκα και Κερά, στην Κίσαμο Χανίων,
αποτέλεσαν σημείο συνάντησης για φιλόμουσους και καλλιτέ-
χνες απο όλη την Ελλάδα, σε μια διοργάνωση αφιερωμένη στις
τέχνες και την ομορφιά της κρητικής γής και των ανθρώπων της. 

Περισσότερα απο 8000 άτομα παρακολούθησαν τις τέσσερις
μεγάλες εκδηλώσεις των γιορτών, 88 συμμετείχαν στα καλλιτε-
χνικά εργαστήρια, ενώ οι τέσσερις δράσεις για παιδιά συγκέν-
τρωσαν περισσότερες απο 100 συμμετοχές.

Για την υλοποίηση των γιορτών εργάστηκαν 220 καλλιτέχνες

και δεκάδες εθελοντές, στο πλευρό των χωριανών που εδώ και
έξι χρόνια δίνουν ζωή στις Γιορτές Ρόκκας.

Τέλος, σημαντική υπήρξε και η υποστήριξη φορέων, χορηγών,
μικρών επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών, που με τη συμβολή τους
συνετέλεσαν, ώστε οι Γιορτές Ρόκκας να αποτελέσουν όχι μόνο
μια ευχάριστη ανάμνηση για το 2018 αλλά και μια υπόσχεση για
το μέλλον».

ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Μνήμη Ειρηναίου Γαλανάκη
■ Τρισάγιο και προβολή ντοκιμαντέρ

Με την ευκαιρία της εορτής της προστάτιδας του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», θα τελεσθεί την Κυριακή 16
Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ., στην εκκλησία που βρίσκεται στους
χώρους του Ιδρύματος στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου,
Εσπερινός και τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού Ιεράρχη Ει-
ρηναίου Γαλανάκη, των γονέων, των ευεργετών και των
δωρητών του Ιδρύματος. 

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας-ντοκι-
μαντέρ: “Ειρηναίος Γαλανάκης, ένας ειρηνικός επανα-
στάτης” του Γιώργου Κουκουράκη. Στο ντοκιμαντέρ,
συμπαραγωγής Indigo View – COSMOTE TV, εξιστορούνται
τα σημαντικότερα γεγονότα της πολυτάραχης ζωής του μεγά-
λου Ιεράρχη, ενώ ο ίδιος αναπολεί με συγκίνηση τα νεανικά
του χρόνια και αφηγείται ξεχωριστές στιγμές που τον σημά-
δεψαν. Προλογίζει ο Όθωνας Χαραλαμπάκης, επικοινωνιολό-
γος, πρόεδρος ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ινστι-
τούτου Επαρχιακού Τύπου. 

“ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠ’ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ”

Θεατρική παράσταση
στο Πνευματικό Κέντρο 

Η θεατρική παράσταση: “Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα”, σε
σκηνοθεσία Μάνου Μανιά, θα παρουσιαστεί στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. με εί-
σοδο ελεύθερη.

Την παράσταση οργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρι-
μνας της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του
κοινωνικού της προγράμματος  με θέμα «Θεατρικές Παρα-
στάσεις σε ηλικιωμένους Ανοικτών και Κλειστών Δομών της
Περιφέρειας Κρήτης».  

Το έργο, των Ρέππα – Παπαθανασίου, παρουσιάζεται από τη
Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου.   

Επιμέλεια σκηνικού: Κωστής Μπαρμπεράκης, Κοστούμια: Βε-
στιάριο Θεατρικής Σκηνής, Μουσική επιμέλεια: Μάνος Μανιάς,
Φωτογραφία: Γιάννης Σταυρακάκης, Ηχητικά - φωτισμοί :
Σταύρος Σταυρακάκης, Χορογραφίες: Μαρία Φαρσάρη, Δη-
μόσιες Σχέσεις: Ρένα Μανιά. 

Τους ρόλους ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης): Λυκούργος:
Κώστας Τσιμπούκας, Βασίλης: Στέλιος Ξεκαλάκης, Πένη:
Μαρία Μακράκη, Πωλίνα: Ειρήνη Φωστηροπούλου, Λίζα:
Χρυσή Ροβυθάκη, Άλφρεντ: Γιώργος Παγωμένος, Μπουκου-
ράν: Μανώλης Μπιτσακάκης, Κλαμπέτα: Ιωάννα Σταματάκη. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

“(α)συνέχεια”

Eικαστική έκθεση της Ευδοξίας Σταφυλαράκη με τίτλο:
''(α)συνέχεια’’ πραγματοποιείται στο χωρο του Κέντρου Αρ-
χιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ). Σήμερα Σάββατο, από τις
8 μ.μ μέχρι τις 10 μ.μ. θα παρουσιαστεί εγκατάσταση με ζων-
τανά εκθέματα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκθεση «πραγ-
ματεύεται τη συνέχεια και τα σημεία ασυνέχειας στο χωρο-
χρόνο, τις μεταβάσεις από μία κατάσταση σε μία άλλη και τη
προσπάθεια του ανθρώπου να προσαρμοστεί στις νέες με-
ταβλητές πραγματικότητες. Περιλαμβάνει γλυπτά, εγκατά-
σταση και βίντεο και θα μεταβάλλεται καθημερινά για να
καταλήξει στη τελευταία μέρα ασυνέχειας της έκθεσης». 

Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ.

Ωρες λειτουργίας 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 6 μ.μ. - 11 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

Εκδήλωση δικηγόρων

Εκδήλωση με θέμα: “Η σημασία της τέχνης στην κατα-
νόηση της πραγματικότητας του δικαίου” οργανώνει ο
Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων την Παρασκευή 21 Σεπτεμ-
βρίου στις 7 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος: “Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος” με την ευκαιρία της έναρξης του νέου
δικαστικού έτους. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τραγούδι
και ζωγραφική.
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Πρόσω α του ου αιώναΠρόσωπα του 20ου αιώνα
στις φυλακές του Ιτζεδίνστις φυλακές του Ιτζεδίν

Το αρχείο του Ιτζεδίν αποκαλύπτει…

Eνα χρόνο αργότερα, το 2017, οι γραπτοί μάρτυρες της
ιστορίας του κάτεργου του Ιτζεδίν, κιτρινισμένοι μα άθι-
χτοι από την φθορά του χρόνου, βγαίνουν από τα ανή-
λιαγα υπόγεια των φυλακών Αλικαρνασσού και ξεκινούν
να διηγούνται τα παθήματα των ανθρώπων.

Μητρώα, ποινολόγια, φάκελοι, επιστολές, καταδί-
κες, εκτελέσεις…

Όλα μαζί ανακατεμένα, ένα συνονθύλευμα ιστο-
ρίας, πόνου και συναισθημάτων ικανό να λυγίσει τα
πόδια του πιο ψυχρού αναγνώστη.  

«Εκτελεσθείς σήμερον την 15ην Απριλίου 1949 και
περί ώραν 6η πρωινήν εις το εν Καλαμίω νεκροτα-
φείον… Αμετανόητος Κομμουνιστής».

Και μετά σιωπή… σιωπή παγερή μέχρι η επόμενη
σφαίρα να διαταράξει την ησυχία του κόλπου της
Σούδας και να αφαιρέσει άλλη μια ζωή.

Το ταξίδι στην ιστορία του χώρου και των ανθρώ-
πων του Ιτζεδίν μόλις ξεκίνησε. 

Πολλά σημαντικά πρόσωπα από την πολιτική και
τον πολιτισμό, διαβόητοι κακοποιοί αλλά και απλοί
πολίτες πέρασαν από το κάτεργο, τιμωρήθηκαν και
βασανίστηκαν δικαίως ή αδίκως τις εποχές που η
χώρα πάλευε με τα πάθη της. 

Ακολουθούμε σήμερα τα πατήματα του χρόνου εν-
τοπίζοντας εντός και εκτός του αρχείου πρόσωπα
που έγραψαν τη δική τους ιστορία πίσω από τα κάγ-
κελα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως με τη μέχρι σήμερα έρευνα στα
αρχεία του Ιτζεδίν δεν εντοπίστηκαν προσωπικά στοιχεία
και η καταγραφή από τη φυλάκιση του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, του Θεόδωρου Πάγκαλου και του Aρη Βελουχιώτη
(κατά κόσμον Αθανάσιος Κλάρας).

Στο κάτεργο του Ιτζεδίν βρέθηκαν πολλοί από τους
Οθωμανούς υπαίτιους των σφαγών του Ηρακλείου
στις 25 Αυγούστου 1898 αλλά και Οπλαρχηγοί του
Θερίσου οι οποίοι μάλιστα απελευθερώθηκαν με θεαμα-
τικό τρόπο και τη σκηνοθετημένη επίθεση των συναγωνι-
στών τους. 

Ελευθέριος Βενιζέλος
Eλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελ-

λάδος. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του
ήταν το κίνημα του Θερίσου αφού ο ίδιος ήταν μέλος της

αποκαλούμενης “τριανδρίας του Θερίσου”, Κ. Μάνου - Κ. Φούμη
και Ελ. Βενιζέλου. 

Το όνομά του συνδέθηκε πολλές φορές με το φρούριο Ιτζεδίν.
Ηταν εκείνος ο οποίος από τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης
στα τέλη του 1898 ξεκίνησε την έρευνα για να βρεθεί κατάλληλο
κτήριο να φιλοξενήσει τις καινούργιες φυλακές της Κρήτης.
Οπως και έγινε και στις 29 Οκτωβρίου 1899 δημοσιεύεται στην
εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας η απόφαση για στέγαση των
φυλακών στο Οθωμανικό φρούριο, στην είσοδο του κόλπου της
Σούδας. 

Η γνωστή διαμάχη του Βενιζέλου με τον πρίγκιπα Γεώργιο για
το Κρητικό Ζήτημα, θα οδηγήσει τον πρώτο για επτά μέρες στις
φυλακές Ιτζεδίν. Ο μητροπολίτης Κρήτης Ευμένιος, σε περιοδεία
του τον Μάρτιο του 1903, κατηγορεί τον Βενιζέλο για στάση
προδοτική.

Ο Βενιζέλος ενοχλημένος, αρθρογραφεί στην εφημερίδα
ΚΗΡΥΞ της 14ης Μαρτίου του ίδιου έτους αποδοκιμάζοντας τη
στάση του Ευμένιου. Εκείνος με τη σειρά του καταθέτει μήνυση
προς τον Βενιζέλο κατηγορώντας τον για εξύβριση.

Γίνεται η δίκη και το
Πρωτοδικείο καταδι-
κάζει τον Βενιζέλο σε
7/ήμερο φυλάκιση με
την απόφαση
310/18-9-1903.

Ασκείται έφεση στις
26/9/1903 για την
απόφαση, την οποία
απορρίπτει το Εφε-
τείο σε συνεδρίασή
του στις 26-11-1903
και επικυρώνει την
απόφαση του Πρω-
τοδικείου.

Ετσι ο Βενιζέλος
οδηγείται στις φυλα-
κές Ιτζεδίν την Τε-
τάρτη 26 Νοεμβρίου
1903 και παραμένει
εκεί όπως προανα-

φέρθηκε για 7 μέρες. Τον μετέφεραν με άμαξα της αστυνομίας
και συνοδευόταν σ’ όλη τη διαδρομή από επιφανείς πολίτες
των Χανίων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην
φυλακή, τον επισκέπτονταν φίλοι του οι οποίοι τον συντρό-
φευαν.

Την εποχή της Ληστοκρατίας…
Η ληστοκρατία ως κοινωνικό φαινόμενο ανθίζει τον 19ο

αιώνα εξαιτίας της μη εύρυθμης λειτουργίας του κράτους.
Τον Μάρτιο του 1833 διαλύονται τα άτακτα στρατεύματα της
Επανάστασης με αποτέλεσμα τα μέλη τους, καθώς ήταν πει-
νασμένα και εξαθλιωμένα, να ξεκινήσουν ληστρικές επιδρο-
μές.

Κώστας Γιαγάς ή Γιαγιάς
Η οικογένεια των Γιαγάδων, βασιλόφρονες και πολιτικοί αν-

τίπαλοι του Σοφούλη, ήταν τοπικοί παράγοντες στη Σάμο από

την εποχή της ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα.
Αναστατώνουν τη Σάμο και όχι μόνο με τις επιδρομές τους

αλλά και με τις “εθνικοαπελευθερωτικές” κινήσεις τους.
Ηταν 4 αδέρφια ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Κίμωνας και ο Γιάννης. 
Το 1918 σκοτώνουν τον Γιώργο στους Κοσμαδαίους της Σάμου

και συλλαμβάνεται ο Κώστας ο οποίος μεταφέρεται στις φυλα-
κές του Ιτζεδίν στις 4 Φεβρουαρίου του 1918 από τις φυλακές
Συγγρού. 

Στις 5 το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου του 1921 μια ομάδα
ανταρτών της οποίας ηγείτο ο επικηρυγμένος ληστής Λάμπρος
Μπαρμπούνης και καθώς αποσύρονταν προς τα ορεινά, διέρρη-
ξαν το Ιτζεδίν και απελευθέρωσαν 120 βαρυποινίτες, ανάμεσά
τους και ο Κώστας Γιαγάς. 

Hταν εκείνο το “μακρινό” 2016 όταν ξεκί-
νησε μια πιο συστηματική προσπάθεια
αναζήτησης των εγγράφων και των φα-
κέλων του Ιτζεδίν, αυτό που συνηθίζεται
να αποκαλείται αρχείο μιας φυλακής. Πε-
ριπετειώδης και ψυχοφθόρα η αναζήτηση
έφερνε στην επιφάνεια για άλλη μια φορά
τη διαρκή πάλη αυτής της χώρας με τους
ίδιους της τους δαίμονες. 

ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

Από το Βιβλίο Κρατουμένων του αρχείου Ιτζεδίν.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

Μανώλης Γλέζος, Προφορική μαρτυρία 
Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Τα φοβερά ντοκουμέντα, ο Εμφύλιος 1946-
49, Τόμος Α’
Πάνος Λαγδάς, Άρης Βελουχιώτης, Ο πρώτος του αγώνα,
(Βιογραφία 1905-1945) Τόμοι 2, Εκδόσεις ΚΥΨΕΛΗ Αθήνα 1964 
Γιάννης Μπαζός, Άρης Βελουχιώτης-Αφοσιωμένος και πρόθυμος για

δύσκολες αποστολές
Βασίλης Ι. Τζανακάρης, Οι Λήσταρχοι – Τα  παλληκάρια τα καλά
σύντροφοι τα σκοτώνουν
Εφημερίδα ΚΗΡΥΞ, 13 Απριλίου 1927
Εφημερίδα ΚΗΡΥΞ, 9 Σεπτεμβρίου 1927
Εφημερίδα ΚΗΡΥΞ, 12 και 13 Ιουλίου 1928
Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 30 Νοεμβρίου 1903
Εφημερίδα ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ, 30 Ιανουαρίου 1904

Εφημερίδα ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ, 6 Φεβρουαρίου 1904
Εφημερίδα ΑΥΓΗ, 26 Αυγούστου 2011
Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας,
φ. 95 29 Οκτωβρίου 1899 
ΙΑΚ – Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
ΑΡΧΕΙΟ ΙΤΖΕΔΙΝ
http://e-didaskalia.blogspot.gr
https://www.wikipedia.org/

Σπυρίδων Μερκούρης
Γεννήθηκε στην Ερμιόνη το

1856. Ηταν γιατρός και διετέ-
λεσε δήμαρχος Αθηναίων κατά
τα έτη 1899-1914 και 1929-
1932.

Κατηγορήθηκε για τα Νοεμ-
βριανά του 1916 και στο Ιτζεδίν
μπαίνει στις 11 Οκτωβρίου 1919
από τις φυλακές Αθηνών με την
ποινή του θανάτου με την αρ.
απόφ. 327/18 Μαΐου 1919 του
Α’ Στρατοδικείου Αθηνών για
εσχάτη προδοσία. Αργότερα η
ποινή του θανάτου μετατρέπεται
σε δεσμά 15 ετών. Στις 20 Ιουλίου του 1920 μετήχθη στις φυ-
λακές της Αίγινας και το ίδιο έτος αποφυλακίστηκε.

Θεόδωρος Πάγκαλος
Δικτάτορας ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας,

στις 25 Ιουνίου 1925, κρατώντας για τον εαυτό του το Υπουργείο
στρατιωτικών.

Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας που
πέρασε και από το Ιτζεδίν αφήνοντας το στίγμα της. Κατά τη
διάρκεια της δικτατορίας του, επιδόθηκε σε διώξεις τόσο πολι-
τικών προσώπων και δημοσιογράφων όσο και των κομμουνι-
στών. Πολλοί από αυτούς βασανίζονται και φυλακίζονται στο
κάτεργο του Ιτζεδίν. Οταν το 1926 ο Πάγκαλος ανατρέπεται από
τον στρατηγό Γ. Κονδύλη, κρατείται και εκείνος στις ίδιες φυλα-
κές για δύο χρόνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του απα-

σχολούσε σχεδόν
καθημερινά τον Τύπο
με φήμες για πιθανή
απόδρασή του με την
βοήθεια των οπαδών
του. 

Χαρακτηρ ιστ ι κή
είναι η αναφορά της
εφημερίδας ΚΗΡΥΞ
της 13ης Απριλίου
1927 σύμφωνα με
την οποία «Κατά την
εσπέραν της χθες (12
Απριλίου 1927) ανη-

συχητικαί διαδόσεις εκυκλοφόρησαν εις τας Αθήνας. Κατά τις δια-
δόσεις ταύτας ο εν ταις φυλακαίς Καλαμίου κρατούμενος κ.
Πάγκαλος εδραπέτευσεν εκείθεν τη βοηθεία των φίλων του».

Και η αναταραχή συνεχίστηκε και στις 7 Σεπτεμβρίου του 1927
με ιδιαίτερο τηλεγράφημα της Κυβέρνησης λαμβάνονται έκτα-
κτα μέτρα. Συγκεκριμένα «επειδή παρατηρήθησαν και πάλιν ύπο-
πτοι κινήσεις πολλών, εκ των εν Αθήναις Παγκαλικών παραγόντων
-Πολιτικών και Στρατιωτικών- προς δημιουργίαν Επαναστατικού
Κινήματος, διά την ανατροπήν της Κυβερνήσεως και την εκ νέου
ανάληψιν της αρχής, παρά του εγκαθείρκτου εις Ιτζεδδίν τέως Δι-
κτάτορος, η Κυβέρνησις απεφάσισεν, όπως απελάση, το ταχύτερον,
τινάς εκ των κορυφαίων Παγκαλικών της Πρωτευούσης και των
Επαρχιών».

Αποφυλακίστηκε στις 11 Ιουλίου 1928 από τις Φυλακές Αβέ-
ρωφ.

Αρης Βελουχιώτης (Κλάρας Αθανάσιος)
Ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ και ηγέτης του ΕΛΑΣ. 
Τον Φεβρουάριο του 1929 η ηγεσία του ΚΚΕ του αναθέτει την

περιφρούρηση του συνεδρίου της Ενωτικής Γενικής Συνομο-
σπονδίας Εργατών Ελλάδος, μιας κομμουνιστικής συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης που είχε συγκροτηθεί ως αντίδραση στην τότε
φιλοβενιζελική πολιτική των εργατικών συνδικάτων.

Κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου γίνονται αιματηρά επεισό-
δια και ο Βελουχιώτης παίρνει
μέρος σε αυτά, γεγονός που τον
χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα
σκληρό στις συνειδήσεις των
συντρόφων του αλλά όχι το ίδιο
στους αντιπάλους.

Για τον λόγο αυτό συλλαμβά-
νεται από τις αρχές ασφαλείας
με βάση το Ιδιώνυμο, καταδικά-
ζεται με 45 μέρες φυλάκιση για
αντίσταση κατά της Αρχής και
φυλακίζεται στο Ιτζεδίν. Στη συ-
νέχεια δουλεύει σαν αρχισυντά-
κτης στον Ριζοσπάστη συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και
διαδηλώσεις, ζώντας τα γεγονότα και γράφοντας γι’ αυτά.

Παρακολουθεί μια σύσκεψη τσαγκάρηδων οι οποίοι οργανώ-
νουν απεργία για τις 22 του Μάη του 1930. Γίνονται επεισόδια,
ο Βελουχιώτης τρώει πολύ ξύλο καταδικάζεται με 2 μήνες φυ-
λάκισης και κλείνεται και πάλι στις τρομερές φυλακές του Ιτζε-
δίν.

Μανώλης Γλέζος
Πρωταγωνιστής σε πράξεις αντίστασης όλων των ταραγμένων

περιόδων της ελληνικής ιστορίας. Μαζί με τον Απόστολο Σάντα
τη νύχτα της 30ης προς 31η Μαΐου 1941 κατέβασε τη ναζιστική
σημαία από τον ιστό του βράχου της Ακρόπολης. Καταδικάστηκε
3 φορές σε θάνατο και απαλλάχτηκε με γενική αμνηστία το 1971.
Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και ασχολήθηκε ενεργά με την
πολιτική.

Tην παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1959 συλλαμβάνεται και
κατηγορείται για κατασκοπία, ενώ δεν είναι βουλευτής της ΕΔΑ.
Περνάει το κατώφλι των Εγκληματικών Φυλακών Καλαμίου
νύχτα, την Πρωτοχρονιά του ’59, κάτι που ήταν αντίθετο με τους
κανονισμούς των φυλακών.

Ζει τραγικές στιγμές στην χαρακτηρισμένη ως σκληρότερη φυ-
λακή της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά θυμάται το γεγονός του θα-
νάτου της κόρης ενός συγκρατουμένου του, τον θάνατο της
οποίας υποχρεώθηκε να του ανακοινώσει ο ίδιος.

Ταυτόχρονα δεν μπορεί να ξεχάσει την πόρτα της κεντρικής ει-
σόδου της φυλακές που καθώς ήταν πολύ χαμηλή, χρειαζόταν να
σκύψεις για να περάσεις. Δείγμα και αυτό της απόλυτης ταπεί-
νωσης. Εμεινε 6 μήνες στο Ιτζεδίν οργανώνοντας σχολή Δημο-
σιογραφίας, Λογιστικών και Ξένων Γλωσσών. 

Οπως ο ίδιος αναφέρει σε εξομολόγησή του, από την κράτησή
του στο Ιτζεδίν έχει να θυμάται και ευχάριστες στιγμές αφού ένας
συγκρατούμενός του Κρητικός βοσκός, του έμαθε τους 33 ριζί-
τικους σκοπούς. 

ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΤΟ ΙΤΖΕΔΙΝ

Πολλοί ήταν οι πολίτες που “φιλοξενήθηκαν” στο κάτεργο
του Ιτζεδίν ως πολιτικοί κρατούμενοι σε διαφορετικές ιστορι-
κές περιόδους και που αργότερα βρέθηκαν στον δημόσιο βίο
σε διάφορες θέσεις. 

Ενδεικτικά και εν συντομία αναφέρουμε κάποιους αφού θα
ακολουθήσει στο μέλλον αντίστοιχο αφιέρωμα. 

Φίλιας Βασίλειος: Κοινωνιολόγος και καθηγητής Πανεπιστη-
μίου κατηγορείται για παραβίαση του Α.Ν. 509/47 και το 1960
καταδικάζεται σε 18,5 χρόνια φυλάκιση. Στο Ιτζεδίν μπαίνει
στις 21 Ιουνίου 1970.

Ανωμερίτης Γεώργιος: Οικονομολόγος και πολιτικός. Κατα-
δικάζεται το 1969 σε κάθειρξη κατά συγχώνευση 25 ετών με
την κατηγορία συμμετοχής σε συμμορίες και εκρήξεις. Στο
Ιτζεδίν μπαίνει στις 7 Νοεμβρίου 1969 μέχρι τις 8 Φεβρουα-
ρίου 1971.

Χατζηαγγελής Βαγγέλης: Δικηγόρος. Καταδικάζεται σε 18
έτη φυλάκισης για παραβίαση του Γ’ 46 Ψηφίσματος και μπαί-
νει στις φυλακές του Ιτζεδίν στις 2 Φεβρουαρίου 1958 από τις
φυλακές της Γυάρου. Είχε προηγηθεί και άλλη μεταγωγή στο
Ιτζεδίν στις 6 Μαρτίου του 1952.

Δημήτρης Παπαρήγας: Συνδικαλιστής της ΓΣΕΕ και πολιτικό
πρόσωπο. Το 1930 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου
συλλαμβάνει πολλά στελέχη της ΓΣΕΕ μεταξύ των οποίων και
τον Δημήτρη Παπαρήγα και τον φυλακίζει για δυόμισι μήνες
στις φυλακές Ιτζεδίν. 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΙΔΙΩΝΥΜΟ: Ο όρος αναφέρεται στο “ειδικό” αδίκημα όπως

περιγράφεται στον νόμο N.4229/24 Ιουλίου 1929 (ΦΕΚ
245/Τεύχος Πρώτον/25 Ιουλίου 1929) μετά από πρόταση της
κυβέρνησης Βενιζέλου.

Ο τίτλος του νόμου ήταν “Περί των μέτρων ασφαλείας του
κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των
πολιτών”. Ο στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των “ανατρε-
πτικών” ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών
και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων.

Ιδιώνυμο στη Νομική Επιστήμη ονομάζεται το έγκλημα
εκείνο για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση
με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας, όπου αυτό υπάγεται.
Ο όρος από το 1929 απέκτησε πολιτική σημασία και σήμανε
κάθε κατασταλτικό μέτρο που εφαρμόστηκε έως το 1974 και
ποινικοποιούσε την υποστήριξη και διάδοση των κομμουνι-
στικών ιδεών.

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ’ : Στις 18 Ιουνίου 1946 η κυβέρνηση του Κων-
σταντίνου Τσαλδάρη εγκρίνει το Γ’ Ψήφισμα «Περί έκτακτων
μέτρων κατά των επιβουλευομένων την δημόσιαν τάξην και
την ακεραιότητα της χώρας». 

Μέσα από μια παράγραφο γινόταν σαφές πως «όστις θέλων
να αποσπάση εν μέρος της Επικρατείας ή να ευκολύνει τα
προς το τέλος τείνοντα σχέδια συνώμοσεν εντός του κράτους
ή συννενοήθη με ξένους ή διήγειρε στάσιν ή κατήρτισεν ενό-
πλους ομάδας ή μετέσχεν εις αυτάς, τιμωρείται με ΘΑΝΑ-
ΤΟΝ».

Το ψήφισμα αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν μαζικές
διώξεις αριστερών κυρίως με καταδίκες σε θανατικές ποινές. 

Χαρακτηριστική είναι η μαζική εκτέλεση 4 Θανατοποινιτών
με την κατηγορία Παραβίασης του Γ’ ψηφίσματος, στις 14
Απριλίου του 1949 στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το νε-
κροταφείο Καλαμίου. 

Νόμος 509/1947: Στις 27 Δεκεμβρίου 1947 ο Θεμιστοκλής
Σοφούλης υπογράφει «αναγκαστικό νόμο περί μέτρων ασφα-
λείας του κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθε-
στώτος και προστασίας των Ελλήνων πολιτών».  

Στο άρθρο 1 του νόμου γινόταν εξ αρχής σαφές πως το
«Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, το Εθνικόν Απελευθερωτι-
κόν Μέτωπον (ΕΑΜ) και η Εθνική Αλληλεγγύη προπαρα-
σκευάσαντα ενεργούντα την κατά της ακεραιότητας της
χώρας προδοτικήν ανταρσίαν, διαλύονται…»

Και στο άρθρο 2 ανέφερε «Οστις επιδιώκει την εφαρμογήν
ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν τη διά βιαίων μέσων ανα-
τροπήν του πολιτεύματος […] τιμωρείται δια της ποινής του
ΘΑΝΑΤΟΥ ή των ΙΣΟΒΙΩΝ ΔΕΣΜΩΝ […]

Από το Βιβλίο Κρατουμένων του αρχείου Ιτζεδίν.

Από το Βιβλίο Κρατουμένων του αρχείου Ιτζεδίν.



οοΟσο για την πόλη της, τα Χανιά, η Αντ. Παπα-
τζανάκη η οποία ζει και εργάζεται στη Νέα
Υόρκη, υπογραμμίζει ότι «τα Χανιά είναι η
πόλη που μ’ ακολουθεί, το σημείο εκκί-
νησης και αναφοράς». Παράλληλα, επιση-
μαίνει πως θα ήθελε να δει την πόλη
«εμπλουτισμένη με σύγχρονα έργα τέχνης σε
δημοσίους χώρους, που να εκφράζουν το πο-
λιτιστικό της παρόν και γίγνεσθαι».   
Να σημειώσουμε ότι η Αντωνία Παπατζανάκη
είναι η δημιουργός του μνημείου για τα θύ-
ματα του ναυαγίου του πλοίου: “Ηράκλειον”,
στην πλατεία Τάλω στα Χανιά.
Στην έκθεση: “Φωτομετρίες”, σε επιμέλεια του
Δρ. Θοδωρή Κουτσογιάννη, παρουσιάζονται
80 έργα της Αντωνίας Παπατζανάκη η οποία
ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 5 Ιανουαρίου
2019 με ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως
Σάββατο: 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 7 μ.μ. - 10 μ.μ.. 

Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη
γλυπτική; Τι ήταν αυτό που καθόρισε
αυτή την επιλογή σας;

Ξεκίνησε στην αρχή των σπουδών μου στα
εργαστήρια της σχολή  Καλών Τεχνών
στην Αθήνα. 
Την ερωτεύτηκα, αισθάνθηκα ότι η γλυ-
πτική ήταν η τέχνη μέσω της οποίας μπο-
ρούσα να εκφραστώ, επιπλέον με
ενδιέφερε το γεγονός ότι παρεμβαίνει
στον πραγματικό χώρο και χρόνο.

Στην έκθεση παρατηρούμε ένα “παιχνίδι”
με το φως. Τι είναι το φως για εσάς και
πώς το περιέχετε στα έργα σας;

Το φως είναι υπερφορτισμένο παγκόσμιο
σύμβολο, άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή
και μεταφορικά με την αλήθεια. Σαν βα-
σικό στοιχείο της οπτικής μας αντίληψης,
συσχετίζεται με τη διαδικασία της έρευ-
νας, της σκέψης, της αξιολόγησης. Στην
Φυσική, η ταχύτητα του φωτός είναι το
μέτρο της κοσμικής απόστασης - πραγμα-
τικά και συμβολικά το φως είναι φορέας
μνήμης. Η συμπεριφορά του φωτός ως
μάζα και ενέργεια αντιστοιχεί στη δισυπό-
στατη ανθρώπινη φύση ως σώμα και
πνεύμα. Το αρχέγονο φως είναι το όριο
του κόσμου μας. Το φως σηματοδοτεί το
ρυθμό της ζωής και το πέρασμα του χρό-
νου. Το φως ανακαλύπτει και αποκαλύ-
πτει. 
Στα έργα μου το φως εμπεριέχεται, όπως
πολύ σωστά παρατηρήσατε. Τα έργα μου
είναι συνήθως αυτόφωτα, εκπέμπουν φως
που επιχειρώ να μορφοποιήσω χρησιμο-
ποιώντας συνδυασμό διάφανων με αδια-
φανή υλικά καθώς και διάφορες τεχνικές
και μεθόδους επεξεργασίας τους. Το φως
του έργου διαχέεται περά από τα όρια του
ως αντικείμενο στον αρχιτεκτονικό χώρο
και περικλείει κατά κάποιον τρόπο και τον
θεατή που το παρατηρεί.   

Τι “μηνύματα” θέλετε να στείλετε μέσα
από τα έργα σας. Στην έκθεση παρατηρή-
σαμε έργα με τα “χιονάκια” των αναλο-
γικών τηλεοράσεων μιας άλλης εποχής,
έργα που αφορούν τη γέννηση και το αν-
θρώπινο σώμα, έργα μιας βαθύτερης
αναζήτησης. 

Μέσα από αυτή τη χρήση του φωτός επι-
διώκω να ενισχύσω την ανθρώπινη συνεί-
δηση για τη θέση μας σε ένα διαρκώς
εξελισσόμενο σύμπαν και να θέσω το
ερώτημα πώς επανατοποθετούμε τον
εαυτό μας σ’ αυτή την αέναη  διαδικασία.
Πιστεύω ότι αυτή η συνειδητοποίηση μας
δίνει το μέτρο για μια ουσιαστική και ευ-
τυχέστερη, αν θέλετε,  ζωή.  
Αναφέρεσθε στην σειρά φωτογραφιών
Tele-Vision που προέρχονται από την απο-

σύνθεση τηλεοπτικών εικόνων. Τράβηξα
τις φωτογραφίες αυτές ενώ χειριζόμουν
την κεραία μιας αναλογικής τηλεόρασης,
παραμορφώνοντας τις μεταδιδόμενες ει-
κόνες στην οθόνη. Τα στιγμιότυπα της τη-
λεοπτικής πραγματικότητας
μετατρέπονται σε αφηρημένες εικόνες με
έντονο χρώμα, χαοτικές γραμμές και επα-
ναλαμβανόμενα σχεδία  που μοιάζουν με
την υφή υφάσματος. Καταστρέφοντας τις
εικόνες της καταναλωτικής κοινωνίας μας

γινόμαστε ενεργοί θεατές και προσπα-
θούμε να δούμε πίσω από την εικόνα, να
αποκαλύψουμε το φως αυτό καθαυτό. Τα
έργα διερευνούν τα διάφορα επίπεδα
πραγματικότητας και ψευδο-πραγματικό-
τητας που εμπλέκονται στην παραγωγή
και την αντίληψη της εικόνας.
Όσον αφορά στην σειρά έργων Cellular
διερευνάται η έννοια της οργανικής μονά-
δας, το βασικό κύτταρο της ζωής. Είναι
εμπνευσμένη από βιολογικές κυτταρικές

δομές, το έμφυτο φως τους και την οι-
κουμενικότητά τους – την ιδιότητα που
συνδέει τους ανθρώπους με τις εμπειρίες
τους. Η σειρά κινείται μεταξύ γλυπτικής,
χαρακτικής και ζωγραφικής. Κάθε έργο
αποτελείται από επάλληλα επίπεδα χα-
ραγμένου πλεξιγκλάς που φωτίζονται από
το εσωτερικό του, ενώ τα οργανικά σχή-
ματα χρωματίζονται και τονίζονται από τη
διάθλαση του φωτός πάνω στις χαράξεις.
Τα έργα υποδηλώνουν τον πρωταρχικό
ρόλο του φωτός στην ύπαρξη της ζωής. 
Η αναφορά στα βλαστοκύτταρα παραπέμ-
πει στην αισιοδοξία της σύγχρονης επι-
στημονικής έρευνας ότι η μελέτη τους
μπορεί να λύσει μυριάδα ασθενειών. Η
επανάληψη της μονάδας –όπου η ύπαρξη
ζωής είναι κρυπτογραφημένη– επιχειρεί
επίσης να συλλάβει τα ακόμη άγνωστα
μυστήρια της ζωής.

Μιλήστε μου για τη σχέση σας με τα
Χανιά. Στην πόλη μας, ποια είναι κατά τη
γνώμη σας τα συν και τα πλην;

Τα Χανιά είναι η πόλη που μ’ ακολουθεί,
το σημείο εκκίνησης και αναφοράς. Δεν
είναι τυχαία άλλωστε η επιλογή του έργου
μου από τον επιμελητή της έκθεσης Δρ.
Θοδωρή Κουτσογιάννη και η ένταξη του
στη σειρά εκθέσεων με τίτλο Επέστρεφε
της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων. 
Λατρεύω τα Χανιά και χαίρομαι που κατά-
γομαι από εδώ. Θα  ήθελα ωστόσο να δω
την πόλη εμπλουτισμένη με σύγχρονα
έργα τέχνης σε δημοσίους χώρους, που να
εκφράζουν το πολιτιστικό της παρόν και
γίγνεσθαι. Στα Χανιά δραστηριοποιούνται
πάνω από 50 εικαστικοί καλλιτέχνες χωρίς
αυτό να είναι εμφανές στο πρόσωπο της
πόλης.   

Πότε εγκατασταθήκατε στη Νέα Υόρκη.
Πώς εξελίχθηκε εκεί η καριέρα σας;

Πήγα στη Νέα Υόρκη με αφορμή τις μετα-
πτυχιακές σπουδές μου το 1997 και έκτοτε
ζω και εργάζομαι εκεί, χωρίς όμως να δια-
κόψω τους δεσμούς μου με την Ελλάδα.
Πέραν των ατομικών και ομαδικών εκθέ-
σεων όπου παρουσιάζω την δουλειά μου
στη Νέα Υόρκη, είναι πολύ σημαντική για
μένα η συμμέτοχη στον διάλογο που ανα-
πτύσσεται στη σύγχρονη καλλιτεχνική
σκηνή της πόλης. Η Νέα Υόρκη συγκεν-
τρώνει καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο και
δίνει την δυνατότητα σε έναν καλλιτέχνη
να συνδιαλεχθεί με άλλους ανθρώπους
που φέρουν διαφορετικές πολιτιστικές κα-
ταβολές και αντιμετωπίζουν τόσο τα εικα-
στικά ζητήματα όσο και τα προβλήματα
της ύπαρξης με διαφορετικούς τρόπους.
Έτσι ξεκαθαρίζονται τα σημαντικά θέματα
– που ακολουθούν τον άνθρωπο παντού
και διαρκώς – από τα δευτερεύοντα τα
οποία απλώς παρεμβάλλονται ή υποβάλ-
λονται από την καταναλωτική κοινωνία. 

Η ψηφιακή εποχή και η ταχύτητα της
πληροφορίας, επιδρά στο έργο και τη
ζωή ενός καλλιτέχνη, όπως εσείς, με διε-
θνή ακτινοβολία; 

Σε όλη την πορεία της δουλειάς μου εν-
σωματώνω τα επιτεύγματα της τεχνολο-
γίας και της τεχνικής στο βαθμό που
εξυπηρετούν την ιδέα του εκάστοτε έργου
μου. Με ενδιαφέρει πολύ το έργο να εν-
σωματώνει τόσο την τεχνολογία όσο και
βιομηχανικά υλικά της εποχής μας. 
Η ψηφιακή εποχή αναμφισβήτητα επιδρά
στο έργο μου, καθώς συχνά σχεδιάζω τα
έργα μου στον υπολογιστή η χρησιμοποιώ
την ψηφιακή τεχνολογία σε ορισμένα στά-
δια δημιουργίας των έργων μου. 

«Λατρεύω τα Χανιά και χαίρο αιΛατρεύω τα Χανιά και χαίρομαι 
ου κατάγο αι α ό εδώπου κατάγομαι από εδώ. 

Θα ήθελα ωστόσο να δω την όληΘα ήθελα ωστόσο να δω την πόλη
ε λουτισ ένη ε σύγχρονα έργαεμπλουτισμένη με σύγχρονα έργα

τέχνης σε δη οσίους χώρουςτέχνης σε δημοσίους χώρους, 
ου να εκφράζουν το ολιτιστικόπου να εκφράζουν το πολιτιστικό 

της αρόν και γίγνεσθαιτης παρόν και γίγνεσθαι»

ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΛΥΒΙΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ

Το φως ανακαλύ τει«Το φως ανακαλύπτει 
και α οκαλύ τεικαι αποκαλύπτει»

συνέντευξη6/ 34
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«Το φως σηματοδοτεί τον ρυθμό της ζωής και το πέρασμα του χρόνου. Το φως ανακαλύπτει και αποκαλύπτει», λέει η διακεκριμέ-
νη γλύπτρια Αντωνία Παπατζανάκη σε συνέντευξή της στις “διαδρομές” με αφορμή την έκθεσή της: “Φωτομετρίες” που πραγμα-
τοποιείται στη Δημοτική Πινακοθήκη. «Τα έργα μου είναι συνήθως αυτόφωτα, εκπέμπουν φως που επιχειρώ να μορφοποιήσω χρη-
σιμοποιώντας συνδυασμό διάφανων με αδιαφανή υλικά καθώς και διάφορες τεχνικές και μεθόδους επεξεργασίας τους», εξηγεί.

Φωτογραφία: Σωτήρης Παπανικολάου



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
“Η Αννα πρώτη μέρα στο Σχολείο”, ο τίτλος του πρώτου Παιδότοπου

της περυσινής σχολικής χρονιάς. “Τα καλά παιδιά στο Σχολείο” ο τίτλος
του πρώτου της φετινής. Βάση του περυσινού Παιδότοπου το θρυλικό
“Αλφαβητάριον” του Ι.Κ. Γιαννέλη και Γ. Σακκά, με εικονογράφηση του
Κώστα Π. Γραμματόπουλου, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1955
από τον ΟΕΔΒ κι έμεινε στα σχολεία για 23 χρόνια! Βάση του φετινού
το αλφαβητάριο “τα καλά παιδιά” του Επαμεινώνδα Γεραντώνη κι αυτό
με εικονογράφηση του Κώστα Π. Γραμματόπουλου, που εκδόθηκε το
1949 από τον ΟΕΔΒ κι έμεινε στα σχολεία για έξι χρόνια. Προαναγγε-

λία κατά κάποιο τρόπο του “Αλφαβηταρίου” στο οποίο πρωταγωνιστές
είναι η Αννα, ο Μίμης, η Ελλη και η Λόλα, τα “καλά παιδιά με πρωτα-
γωνιστές μια άλλη Αννα, τον Ρήγα και τη Νίνα… Απ’ “τα καλά παιδιά”
τα κείμενα και οι ζωγραφιές που φιλοξενούνται στον σημερινό Παιδό-
τοπο…

Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και δασκάλους!

Σας χαιρετώ με αγάπη
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΤαΤα καλάκαλά αιδιάπαιδιά στοστο ΣχολείοΣχολείο

παιδότοπος 7/ 35  
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Η οικογένειαΗ οικογένεια
ετοι άζεταιετοιμάζεται 
για φαγητόγια φαγητό

Είναι η ώρα του φαγητού. Η μητέρα το ετοι-
μάζει και η Αννα, σαν καλή νοικοκυρούλα, την
βοηθεί. 

Η άλλη οικογένεια, ο πατέρας, ο Ρήγας, η
Νίνα και η γιαγιά, ένιψαν τα χέρια των και πε-
ριμένουν.

Η γάτα στα πόδια της Νίνας ρουθουνίζει.
Επειτα απο λίγο η κυρά Φανή φωνάζει: έτοιμο
το φαγητό. Ολοι έπιασαν τις θέσεις τους και η
κυρά ψιψίνα τη δική της, στο πιατάκι της.

Η κλώσσαΗ κλώσσα

“Κλού, κλού, κλού!”, φωνάζει η κλώσσα.
Βλέπει λίγα ψίχουλα, που έρριξε η Αννα, και
καλεί τα κλωσσοπουλάκια της.

Εκείνα πλησιάζουν αμέσως για να φάγουν.
Να όμως πλησιάζει τώρα και ο Αράπης. Φο-

βήθηκε τότε η κλώσσα για τα πουλάκια της
και για να τα γλυτώση ορμά επάνω του. 

Το κατσικάκιΤο κατσικάκι
Ο τσοπάνος του κύρ Θωμά έφερε σήμερα ένα κουτσό

κατσικάκι. Πονεί το πόδι του και βελάζει το καημένο. Η
Αννα και ο Ρήγας λυπήθηκαν γι’ αυτό πολύ. 

Του έδιναν ό,τι μπορούσαν: ψωμάκι, πίτουρα, χόρτα
και τρυφερά βλαστάρια. 

Ετσι ύστερα από λίγες ημέρες έγινε καλύτερα. 
Κούτσα - κούτσα, πηγαίνει κοντά στα παιδιά. «Ευχα-

ριστώ καλά μου παιδιά», θέλει να πή. Αυτά το χαϊ-
δεύουν και παίζουν χαρούμενα μαζί του. 

ΝεράντζιαΝεράντζια

- Νεράντζια! ωραία νεράντζια!..., φωνάζει στο δρόμο
ο μπάρμπα Θεμιστοκλής.

- Τρέξε, Ρήγα, να πάρης οκτώ νεράτζια, λέγει η μη-
τέρα τώρα που τελείωσες το πρώτο μέρος του βιβλίου,
θα σου κάμω γλυκό.

Ο Ρήγας φωνάζει χαρούμενος: 
- Μπάρμπα Θεμιστοκλή, δώσε μου σε παρακαλώ

οκτώ νεράντζια πόσο κάνουν; 
- Τρείς δραχμές τα δυό πουλώ, τα οκτώ πόσο; 
- Δώδεκα, απαντά ο Ρήγας.
- Εύγε είσαι καλός

μαθητής. 
Τα παίρνει ο

Ρήγας και τρέχει
στη μητέρα
του. 

1. Τριαντάφυλλο κλειστό 
είδε ένα παιδάκι. 
Ηταν τόσο γελαστό, 
χαρωπό και μυριστό 
το τριαντάφυλλο, 
νέο τριαντάφυλλο,
τριανταφυλλάκι.

2. - Α! λουλούδι ζηλευτό,
είπε το παιδάκι
θα σε κόψω, δε βαστώ!
- Αν με κόψης, σου κεντώ 
το μικρό χεράκι, 
είπε το τριαντάφυλλο
το τριανταφυλλάκι.

3. Ξεκαρδίζεται γελά
το τρελλό παιδάκι.
Το τραβά, το ξεκολλά,
τί αγκάθια, τί πολλά
στο μικρό χεράκι!
- Αχ! κακό τριαντάφυλλο
αχ! τριανταφυλλάκι. 

Η αρέαΗ παρέα 
στο σ ίτιστο σπίτι

Η γιαγιά στη σκάλα περιμένει. Χα-
ρούμενα καλησπερίζουν τα παιδιά και
πηγαίνουν γύρω της· λέγουν κι όλο λέ-
γουν. Ηθελαν να τα ειπούν όλα όσα
είδαν. “Πήγαμε στην εξοχή, γιαγιά, και
περάσαμε ωραία” λέγει ο Ρήγας.

Το ΤριαντάφυλλοΤο Τριαντάφυλλο



ανθοφορίας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι
σπόροι συλλέγονται το φθινόπωρο ή στο τέλος
του χρόνου.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις

Το βότανο είναι γαλακτογόνο, αντιδιαβητικό,
διουρητικό και εφιδρωτικό. 

Είναι ένα από τα πολλά βότανα που μειώνουν
το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα. Αυτό το επι-
τυγχάνει μεγεθύνοντας τα νησίδια του Λάνγ-
κερχανς στο πάγκρεας που είναι υπεύθυνα για
την παραγωγή ινσουλίνης. Έτσι ενδείκνυται για
τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη.
Ωστόσο η χρήση του δεν πρέπει να αντικατα-
στήσει την θεραπεία ινσουλίνης και πρέπει να
γίνεται κάτω από την επίβλεψη ειδικού. Είναι
ισχυρό γαλακταγωγό και διεγείρει την παρα-
γωγή και ροή του γάλακτος. Σε μερικές περι-
πτώσεις αυτή η αύξηση μπορεί να φτάσει μέχρι
το 50%. Μπορεί επίσης να ενισχύσει την ανά-
πτυξη των μαστικών αδένων. Συνδυαζόμενο με
άλλα βότανα όπως το μάραθο, το άνηθο, η τρι-
γωνέλλα και το γαϊδουράγκαθο, αυξάνει την
ροή του γάλακτος. Βοηθά σε πεπτικά προβλή-
ματα, ιδιαίτερα στη χρόνια δυσκοιλιότητα που
οφείλεται στην έλλειψη πεπτικών ενζύμων.

Παρασκευή και δοσολογία
Για την αύξηση του γάλακτος στις λεχώνες

παρασκευάζεται ως έγχυμα. Χρησιμοποιούμε 10
με 20 γραμμάρια αποξηραμένου βοτάνου για
ένα λίτρο βραστό νερό. Το σκεπάζουμε και το
αφήνουμε 15 λεπτά. Το ρόφημα αυτό το πί-
νουμε δύο φορές την ημέρα. Η θεραπεία γίνε-
ται για 8 ημέρες, διακόπτεται μία εβδομάδα και
η θεραπεία επαναλαμβάνεται για 8 ημέρες
ακόμη. 

Υπό μορφή βάμματος η δοσολογία είναι 1-2
ml βάμματος τρεις φορές την ημέρα. 

Προφυλάξεις 
Προκαλεί δηλητηριάσεις στα ζώα! Περίεργο

θα πει κανείς μια και είναι ζωοτροφή για τα ζώα
που τα βοηθά να παράγουν περισσότερο γάλα.
Αυτό όμως συμβαίνει αν το φάνε πριν ανθίσει.
Αν το φάνε πριν ανθίσει, παράγουν περισσό-
τερο, αλλά όταν το φυτό ανθίσει, εκκρίνει μία
νευρική τοξίνη (γκαλεγίνη) από τη ρίζα προς
όλο το φυτό που μπορεί να σκοτώσει τα ζώα! Ο
κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει για τους ανθρώ-
πους μια και η τοξική ουσία εξουδετερώνεται
κατά την παρασκευή του εγχύματοε. 

Το βρίσκουμε σε χαντάκια, τάφρους και ρυά-
κια, στη μεσημβρινή Ευρώπη και την Δυτική
Ασία. Στη χώρα μας το συναντούμε περισσό-
τερο σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά Ελ-
λάδα. 

Είναι φυτό πολύχρονο με όρθιο στέλε-
χος και το ύψος του φτάνει το ένα μέτρο.
Τα φύλλα του είναι αντίθετα, σύνθετα,
μυτερά, με φυλλάρια μακρουλά. Τα πα-
ράφυλλά του είναι βελονοειδή. Τα άνθη
είναι πολύ όμορφα, ροζ, ιώδη ή λευκά,
ενωμένα, σταχυόμορφα, μακρουλά και
φυτρώνουν κάτω από μακρούς μασχαλι-
αίους μίσχους. Η σποροθήκη είναι μα-
κρουλή, λεπτή, καμπουρωτή και δίλοβη.
Δίνει πολλά σπέρματα. Το είδος είναι ερμα-
φρόδιτο (έχει αρσενικά και θηλυκά όργανα)
και επικονιάζεται από τα έντομα.

Δεν είναι ένα φυτό που έχουμε προσέξει. Αν
καλλιεργηθεί συστηματικά μπορεί να δώσει
καλή συγκομιδή ζωοτροφής. Στην Ευρώπη το
θεωρούν καλύτερη ζωοτροφή από το τριφύλλι,
γιατί δίνει μεγαλύτερες αποδόσεις και τα ζώα
δίνουν καλύτερο και αφθονότερο κατά πολύ
γάλα. 

Ιστορικά στοιχεία 
Το φυτό ονομάστηκε γαλάγουσα γιατί όταν το

τρώνε τα ζώα κατεβάζουν γάλα. 
Είναι φυτό γνωστό από τον 16ο αιώνα. Την

εποχή εκείνη θεωρούσαν την γαλάγουσα ση-
μαντική για την καταπολέμηση της πανούκλας,
του πυρετού και κατά των λοιμωδών νοσημά-
των. 

Το χρησιμοποιούσαν ακόμη για να μειώνει το
ζάχαρο στο αίμα και για να βοηθά την πέψη ως
διουρητικό. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Είναι πικρό βότανο. Το φυτό και ιδιαίτερα οι

σπόροι, περιέχουν αλκαλοειδή (γαλεγίνη) και
ένα φλαβονοειδές γλυκοσίδιο (γαλουτεολίνη).
Περιέχουν επίσης σαπωνίνη, τανίνη, ένα πικρό
στοιχείο και γλουκοκινίνη. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Το φυτό ανθίζει από Μάιο – Ιούνιο μέχρι τον
Αύγουστο ή Σεπτέμβριο ανάλογα με την πε-
ριοχή. Οι σπόροι του ωριμάζουν ένα μήνα πε-
ρίπου μετά την άνθιση. Για θεραπευτικούς
σκοπούς χρησιμοποιούνται τα αέρια μέρη του
φυτού. Κύρια όμως χρησιμοποιούνται οι ανθι-
σμένες κορυφές του φυτού και οι σπόροι. Οι.
μίσχοι και τα φύλλα  συλλέγονται την εποχή της

υγεία - βότανα8/ 36
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι GALEGA officinalis (Γα-
λέγα η φαρμακευτική) και ανήκει στην οικογένεια των Ψυχαν-
θών. Η κοινή του ονομασία είναι ήμερο τριφύλλι, αλλά το συ-
ναντούμε και με τα ονόματα γαλάγουσα και αγριοπήγανος (Κέρ-
κυρα). 

Y.Γ: Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπορούμε να τα βρούμε στη διεύθυνση www.herb.gr. 
Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει  οποιαδήποτε  θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου μας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή  έχει κάποιο ερώτημα μπορεί να
το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com

ΓαλάγουσαΓαλάγουσα 
Ή ερο Τριφύλλι(Ήμερο Τριφύλλι)



Η δομή του εσωτερικού του εγκεφάλου, από ανατομικό
άτλαντα του 1926.

“Πείτε αντίο στην κατάθλιψη με το τονωτικό κρασί μας”.
Τη δεκαετία του 1950 στις ΗΠΑ, οι εταιρείες οινοπνευμα-
τωδών ποτών υποκαθιστούσαν μερικώς τις φαρμακευτι-
κές…

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 96ο
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Βακτήρια μη-
νιγγίτιδας, μιας δυνη-

τικά θανατηφόρας
νόσου, όπως φαίνονται
στο ηλεκτρονικό μικρο-

σκόπιο.

Ανατομικό σχέ-
διο των αγγείων του

ματιού, όπως παρουσιά-
ζονται σε ιατρικό βιβλίο

του 1844.

Γε ρ μ α ν ι κ ή
αφίσα του 1917, την

εποχή του 1ου παγκο-
σμίου πολέμου, που απει-
κονίζει στρατιώτη με

εξαιρετικά απλό μη-
χανικό χέρι…

Ηλεκτροκαρ-
διογραφικό μηχάνημα,

που χρησιμοποιήθηκε στα
νοσοκομεία της Αγγλίας
μεταξύ 1880 και 1930, φέρ-
νοντας επανάσταση στη

διάγνωση νοσημάτων
της καρδιάς.

»

Ανατομική απεικόνιση του εμβρύου, όπως τοποθετείται
στη μήτρα, του διάσημου Ιταλού καλλιτέχνη Λεονάρντο
ντα Βίντσι (τέλη 15ου αιώνα).

»

Μηχάνημα ακτινογραφιών της δεκαετίας του 1920, με
πλήθος ρυθμίσεων και καινοτομιών (Μουσείο Ιατρικής
Ιστορίας Dittrick, Κλίβελαντ, ΗΠΑ).

»

»

Χειρουργικά νυστέρια που βρέθηκαν στην αρχαίο
Πομπηία (1ος αιώνας π.Χ.), τα οποία είναι μερικά από τα
καλύτερα διατηρημένα ιατρικά εργαλεία της ιστορίας.



βιβλίαβιβλία

Γάλα ΜαγνησίαςΓάλα Μαγνησίας
Κώστας Ακρίβος
Εκδότης: Μεταίχμιο

Ένα τραγικό πε-
ριστατικό έρχε-
ται να
σημαδέψει τη
ζωή τεσσάρων
εφήβων, που
περνούν τα μα-
θητικά χρόνια
εσώκλειστοι σε
εκκλησιαστικό
οικοτροφείο του
Βόλου τη δε-

καετία του ‘70.
Ρόλινγκ Στόουνς, φάρσες σε καθηγητές
και συμμαθητές, νεανικοί έρωτες, ποδό-
σφαιρο στις αλάνες, κρυφά τσιγάρα,
πολιτικές ανησυχίες, σχέδια και όνειρα
για το μέλλον είναι οι καθημερινές τους
έγνοιες. Μαζί με αυτούς και άλλοι δε-
καεφτάχρονοι, αγόρια και κορίτσια,
έτοιμοι να ανοίξουν τα φτερά για τα
ωραία χρόνια που έρχονται. Αλλά και
ένας στρυφνός προϊστάμενος, ο μορ-
φωμένος όσο και φιλόδοξος δεσπότης,
μια πόλη που καθρεφτίζεται στα νερά
του παρελθόντος, μια χώρα που προ-
σπαθεί σιγά σιγά να συνέρθει από τα
σκοτάδια της δικτατορίας.
Ένα μυθιστόρημα, μία κατασκευή δη-
λαδή με υλικά της φαντασίας, που ανα-
ζητεί την αλήθεια: μπορούμε να
εμπιστευτούμε το παρελθόν αποκλει-
στικά στη δική μας μνήμη ή μήπως χρει-
αζόμαστε και την εκδοχή των φίλων,
όσο επώδυνη κι αν είναι αυτή;

Πόλεις σε όλε οΠόλεις σε πόλεμο 
Η καθημερινότητα στις Ευρωπαϊκές κατεχόμενες πόλεις, η οικονομική και
κοινωνική κατάσταση, η εξουσία του κατακτητή και η αντίσταση περιγρά-
φονται στο “Πόλεις σε πόλεμο. 1939-1945. Ευρωπαϊκά Αστικά Κέντρα Υπό
Γερμανική κατοχή” του Ιάσονα Χανδρινού.
Ο Χανδρινός εκ των κορυφαίων ιστορικών ερευνητών και συγγραφέων
της νέας γενιάς ερευνά και παρουσιάζει πολύ σημαντικά στοιχεία για την
ναζιστική κατοχή στα αστικά κέντρα της Ευρώπης, καταγράφει τις κοινω-
νικές, ιδεολογικές και ταξικές εντάσεις μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων
αυτών. Ξεχωριστή η αναφορά σε γεγονότα στην Γαλλία,  στην απεργιακή
άνοιξη της Αθήνας με πρωτοβουλία του ΕΑΜ προκειμένου να αποσοβηθεί
η προσάρτηση της Β. Ελλάδας στη Βουλγαρική κατοχή και να μην υπάρξει
επιστράτευση Ελλήνων για το ανατολικό μέτωπο, τα γεγονότα της Δανίας
αλλά και της Νάπολης. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, που διαβάζεται
απνευστί από τον αναγνώστη. 

Γ. ΚΩν.

Αυτό ήτανΑυτό ήταν

η ζωή Τότεη ζωή; Τότε

άλλη ία φοράάλλη μία φορά!
Αναμνήσεις ενός ψυχιάτρου

Irvin Yalom
Εκδότης: Aγρα

Στη μακρό-
χρονη καριέρα
του ο Ίρβιν Γιά-
λομ ασχολή-
θηκε με τη
διερεύνηση της
ζωής των
άλλων. Στο βι-
βλίο “Αυτό ήταν
η ζωή; Τότε
άλλη μία φορά!
Α ν α μ ν ή σ ε ι ς

ενός ψυχιάτρου”, την αυτοβιογραφία
του, στρέφει το θεραπευτικό βλέμμα
του στον εαυτό του, εξετάζει τις σχέ-
σεις που τον διαμόρφωσαν και σκια-
γραφεί το πρωτοποριακό του έργο,
για το οποίο έγινε διάσημος.
Για τους Έλληνες αναγνώστες, το βι-

βλίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον: Ο Γιάλομ αφιερώνει δύο
κεφάλαια στην Ελλάδα και περιγράφει
με λεπτομέρειες τις επισκέψεις του
στη χώρα όπου ζουν οι περισσότεροι
κατά κεφαλήν αναγνώστες του στον
κόσμο.

Να ε φωνάζειςΝα με φωνάζεις

ε τ όνο ά σουμε τ’ όνομά σου
André Aciman
Mετάφραση: Νίκος Α. Μάντης

Εκδότης: Μεταίχμιο

Αν υπάρχει
πόνος, φύ-
λαξέ τον, κι αν
υ π ά ρ χ ε ι
φλόγα, μην
την πνίξεις.
Ξεριζώνουμε
τόσα πολλά
από τους εαυ-
τούς μας για
να γιατρευ-
τούμε γρηγο-

ρότερα απ’ όσο πρέπει, που μέχρι τα
τριάντα έχουμε ξοφλήσει. Αλλά
πόσο κρίμα να μην αφήνεσαι να νιώ-
σεις, μόνο και μόνο για να μη νιώ-
σεις τίποτα!
Ο Έλιο, ένας δεκαεπτάχρονος στο
κατώφλι της ενηλικίωσης. Ο Όλιβερ,
ένας νεαρός ερευνητής, φιλοξε-
νούμενος για το καλοκαίρι στο σπίτι
των γονιών του Έλιο. Οι δυο τους θα
ζήσουν ένα αιφνίδιο, παράφορο ει-
δύλλιο με φόντο την Ιταλία της δε-
καετίας του ’80.
Απροετοίμαστοι για τις συνέπειες
της αμοιβαίας τους έλξης, οι ατέλει-
ωτες καλοκαιρινές μέρες τούς παρα-
σύρουν σε εναλλασσόμενα ρεύματα
εμμονής, σαγήνης και πόθου. 
Στο βιβλίο βασίστηκε η ομότιτλη ται-
νία με πρωταγωνιστές τους Armie
Hammer και Timothee Chalamet
που απέσπασε Όσκαρ δια-
σκευασμένου σεναρίου.

ΓέρναΓέρνα
Αντώνης Δουκέλλης
Εκδότης: Aπαρσις

Τον 14ο αιώνα
οι Τούρκοι έχουν
καταλάβει σχε-
δόν ολόκληρη
τη Μικρά Ασία.
Εμιράτα ξεφυ-
τρώνουν εδώ
και κει, που προ-
σπαθούν να
εδραιώσουν την
κυριαρχία τους
έχοντας συνε-

χείς συγκρούσεις με τις δυνάμεις του
Βυζαντίου. Οι Τούρκοι επεκτείνονται και
στη θάλασσα, αρχικά με ρεσάλτα από τη
στεριά σε μικρά σκάφη και σιγά-σιγά γι-
γαντώνονται και γίνονται αιμοβόροι πει-
ρατές, κύριοι μεγάλων γαλερών.
Την εποχή που Κυβερνήτης της Μυτιλή-
νης είναι ο γιος του πρώτου Αυθέντη
της, Γενοβέζου έμπορου-πειρατή Φραγ-
κίσκου Γατελούζου, το βράδυ μιας Με-
γάλης Παρασκευής, τούρκοι πειρατές
εξορμούν εναντίον ενός παραθαλάσ-
σιου χωριού του Κόλπου Καλλονής και
αιχμαλωτίζουν όλο το εκκλησίασμα του
ναού που παρακολουθούσε τα Άγια
Πάθη του Χριστού. Δυο αδέλφια είναι
μέσα στους άμοιρους σκλάβους, που
χωρίζονται βίαια και γνωρίζουν μεγάλες
ταλαιπωρίες μακριά απ' την πατρίδα
τους. Θέτουν ως σκοπό της ζωής τους
να ξανασμίξουν, αψηφώντας τις οδυνη-
ρές περιπέτειες που τους επιφυλάσσει η
μοίρα...

Aφορμή

Το βιβλίο αυτό δεν ήθελα
να το γράψω. Δεν ήξερα
ακριβώς γιατί δεν ήθελα
να το γράψω, ή μάλλον
ήξερα αλλά δεν ήθελα να
το παραδεχτώ, ή δεν τολ-
μούσα να το παραδεχτώ· ή
δεν τολμούσα να το παρα-
δεχτώ πλήρως. Το γεγονός
είναι ότι επί επτά χρόνια
και βάλε αρνούμουν να το
γράψω. Στο μεταξύ
έγραψα δύο άλλα βιβλία,
ωστόσο το βιβλίο αυτό δεν
το λησμόνησα ποτέ· απε-
ναντίας, με τον τρόπο μου,
ενόσω έγραφα τα δύο
εκείνα βιβλία, έγραφα επί-
σης και τούτο. Ή μπορεί το
βιβλίο αυτό να έγραφε, με
τον δικό του τρόπο, εμένα.

Τον Μάιο του 2005 ένας ιστορι-
κός θα αποκαλύψει την απάτη
του Ενρίκ Μάρκο, ο οποίος ισχυ-
ριζόταν πως υπήρξε έγκλειστος
σε στρατόπεδο εκτοπισμένων
κατά τη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, και πάνω
στον ισχυρισμό αυτό έστησε μία
ολόκληρη καριέρα θύματος της
φρίκης, έγινε πρόεδρος της Ισπα-
νικής Ένωσης Επιζώντων, τιμή-
θηκε, έδωσε εκατοντάδες
συνεντεύξεις στον Τύπο και δια-
λέξεις σε σχολεία. Και ξαφνικά,
μία μέρα, το ψέμα αποκαλύ-
φθηκε, ο ήρωας ήταν απατεώνας.

Ο Θέρκας για χρόνια φλέρταρε
με την ιδέα να γράψει ένα βιβλίο
για τον Μάρκο. Όμως δεν το
έπαιρνε απόφαση, γιατί ήξερε
πως δεν θα ήταν απλώς ένα βι-
βλίο για έναν απατεώνα, αλλά
πολύ περισσότερα.

Ο απατεώνας, μη μυθοπλαστικό
μυθιστόρημα, περιστρέφεται
γύρω από τον Μάρκο και την
έρευνα του Θέρκας σχετικά με τη
ζωή του, μία ζωή που βασίστηκε
στο ψέμα, μία ζωή που ξεπέρασε
τη μυθοπλασία και κέντρισε το
ενδιαφέρον ενός συγγραφέα που
αρέσκεται να κινείται στα όρια της
ρεαλιστικής μυθοπλασίας, και τον
ανάγκασε να διαβεί αυτό το
λεπτό όριο ανάμεσα στο ντοκου-
μέντο και τον μύθο, να περάσει
ξεκάθαρα στην πλευρά της πραγ-

ματικότητας, ώστε ως παρατηρη-
τής αυτή τη φορά να καταγράψει
τον επινοημένο σε πραγματικές
συνθήκες ζωής μύθο του Μάρκο.

Η διαδικασία συγγραφής του βι-
βλίου αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του. Όχι μόνο γιατί αποκα-
λύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο
Θέρκας πραγματοποίησε την
έρευνα, αλλά κυρίως γιατί, εμ-
πλέκοντας τον εαυτό του σε αυτή
την ιστορία, θα πετύχει να δημι-
ουργήσει την απαραίτητη σύν-
δεση με τους λόγους για τους
οποίους η ιστορία του Μάρκο
είναι μία ιστορία που αφορά τον
καθένα μας, ξεχωριστά και ως
σύνολο, θα μπορέσει να θέσει ευ-
θέως τα ερωτήματα που τον απα-
σχολούν και να αναδείξει τις
παράπλευρες διαστάσεις της
ιστορίας αυτής. Κάτι το οποίο δεν
θα το πετύχαινε αν επέλεγε να
ακολουθήσει την πεπατημένη της
βιογραφίας.

Το ψέμα έχει απασχολήσει από
τις απαρχές της την ανθρώπινη
διανόηση, ο Πλάτωνας, ο Νίτσε
και ο Καντ, μεταξύ άλλων, έχουν
πάρει θέση, αυστηρότερη ή ηπιό-
τερη, απέναντί του, έχουν αποδε-
χτεί την έννοια του ψέματος για
καλό, του αναγκαίου ψεύδους,
της καταδικαστέας, ανεξαρτήτως
προθέσεων, χρήσης του. Ο Μάρκο
κατάφερε να στήσει από την αρχή
τη ζωή του, να ζήσει τελικά με τον
τρόπο που ήθελε να ζήσει, να πε-
τύχει εκείνα που ήθελε να πετύχει,
δρέποντας τους καρπούς ενός
επινοημένου παρελθόντος,

άσχετα αν στο τέλος, με τα θεμέ-
λια σαθρά, το κατασκεύασμα υπο-
χώρησε, μία ζηλευτή για κάθε
συγγραφέα μυθοπλασία, ένας
σύγχρονος Δον Κιχώτης που
εφάρμοσε στη ζωή του όσα φαν-
τάστηκε αντί να αποτραβηχτεί στο
γραφείο του συμπληρώνοντας
λευκές αρχικά κόλλες.

Δεν είναι το κάθε θύμα ήρωας,
από τον ήρωα απαιτήθηκε να πει
κάποια στιγμή ένα Όχι υψηλού
κόστους. Ο Μάρκο ανήκε πάντα
στην πλειοψηφία του Ναι. Δεν
είναι κακό αυτό, ούτε σημαίνει
πως το να ανήκει κανείς στη σιω-
πηλή πλειοψηφία του Ναι τον με-
τατρέπει αυτόματα σε δοσίλογο,
φασίστα, μαυραγορίτη κ.ο.κ. Το
κακό είναι αυτή η ισχυρή πλει-
οψηφία, εκ των υστέρων, να επι-
χειρήσει να περάσει στην πλευρά
των ηρώων, των λίγων εκείνων
που ύψωσαν το ανάστημά τους
απέναντι στο τέρας. Τα παραδείγ-
ματα οικειοποίησης του παρελ-
θόντος ξεπερνούν τα ισπανικά
όρια, κάθε χώρα έχει τα δικά της,
αλλιώς οι παρεκτροπές δεν θα
διαρκούσαν, δεν θα εδραιώνον-
ταν, δεν θα κυριαρχούσαν εις
βάρος των λαών. Η ματαιοδοξία
και η υστεροβουλία οδηγούν
μέρος της τότε σιωπηλής πλει-
οψηφίας του Ναι στην απόπειρα
οικειοποίησης ενός ηρωικού πα-
ρελθόντος.

Η αφηγηματική ικανότητα του
συγγραφέα, η ιστορία του Μάρκο
που ξεπερνά τα πλέον ευφάντα-
στα μυθιστορήματα και ο στοχα-
σμός του Θέρκας, παρότι κάποιες
στιγμές μοιάζει εύκολος και κοι-
νότοπος, συνθέτουν ένα σπου-
δαίο τελικό αποτέλεσμα,
φιλόδοξο, όχι μόνο γιατί η ιστο-
ρία του Μάρκο ήταν εν πολλοίς
γνωστή, αλλά γιατί η ιστορία
αυτή δεν αποτελεί παρά το
πρώτο στρώμα αυτού του βι-
βλίου, για το οποίο δεν κρύβω
πως αρχικά, και παρά την ιντριγ-
καδόρικη περίληψη στο οπισθό-
φυλλο, διατηρούσα αρκετές
επιφυλάξεις για το αν με αφο-
ρούσε ως αναγνώστη λογοτε-
χνίας, επιφυλάξεις που
εξανεμίστηκαν στο διάβα της
ανάγνωσης.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Ο α ατεώναςΟ απατεώνας 
» Javier Cercas (μτφρ. Γεωργία Ζακοπούλου, εκδόσεις Πατάκη)
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