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χχΧθες δόθηκε στη δημοσιότητα το
αναλυτικό πρόγραμμα του 6ου Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
(Chania Film Festival), το οποίο θα
διαρκέσει έως και τις 3 Νοεμβρίου
και περιλαμβάνει περισσότερες από
150 ταινίες που καλύπτουν ένα με-
γάλο εύρος περιεχομένου. Μυθο-
πλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και
μεγάλου μήκους ταινίες και σημαντι-
κός αριθμός από animation εντάσ-
σονται σ’ αυτό. Επίσης ειδικές
προβολές, αφιερώματα, και ένας
πλούσιος κατάλογος ταινιών και ερ-
γαστηρίων για σχολεία, στο πλαίσιο
της δράσης cineΜαθήματα.  

Οπως ανακοίνωσαν οι διοργανω-
τές, το 6ο φεστιβάλ Κινηματογράφου
Χανίων κάνει πρεμιέρα  την Τετάρτη
24 Οκτωβρίου με την προβολή της
ταινίας: «Το μετέωρο βήμα του πε-
λαργού», του Θόδωρου Αγγελόπου-
λου.  

Τιμώμενα πρόσωπα στην πρεμιέρα
θα είναι:

•Η κ. Φοίβη Οικονομοπούλου-Αγ-
γελοπούλου, σύντροφος στην ζωή
και παραγωγός των ταινιών του Θό-
δωρου Αγγελόπουλου

•Η κ. Ελένη Καραίνδρου, συνθέτης
και ο κ. Γιώργος Αρβανίτης, διευθυν-
τής φωτογραφίας, σταθεροί συνερ-
γάτες  του σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των
διοργανωτών, για 10 ημέρες η καρ-
διά της Κρήτης θα χτυπά κινηματο-
γραφικά στα Χανιά με:

ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ:

•“Ταξιδεύοντας με τον Μίκη”, Docu-
fiction  του Αστέρη Κούτουλα, κάνει
Φεστιβαλική Πρεμιέρα στα Χανιά.
Από το γεμάτο εναλλαγή ιστορικό και
ακατέργαστο οπτικό υλικό των περί-
που 600 ωρών που γύρισε σε διά-
στημα 30 ετών, ο Αστέρης
Κούτουλας συμπυκνώνει μέσα σε
μιάμιση ώρα στιγμές που παρουσιά-
ζουν την αυθεντική εικόνα του μου-
σουργού, «πνευματικού αναρχικού»
Μίκη Θεοδωράκη.

•Ελληνική πρεμιέρα για την ταινία
The Invisibles /   Οι Αόρατοι, της Re-
nate Zylla.  Tέσσερις Εβραίοι επιβιώ-
νουν του Τρίτου Ράιχ μέσα στην
καρδιά του Λονδίνου και γίνονται
"αόρατοι".

•“Η σφαίρα υπάρχει μέσα μου”, του
Πέτρου Χαραλάμπους σε ευρωπαϊκή
πρεμιέρα. Μια δυνατή, ανθρώπινη
ιστορία γίνεται ταινία. Η ταινία βασί-
ζεται στην αληθινή ιστορία του Σω-
τήρη Χατζηπαναγή, αγνοούμενου της

τουρκικής εισβολής το 1974 στην
Κύπρο.

•Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα για την ται-
νία Risking Light, της Dawn Mikkel-
son. Ερευνώντας την ανθεκτικότητα
και την οδυνηρή διαδικασία της με-
τάβασης από τη θλίψη στη συμπόνια
μέσα από τρεις ιστορίες. 

•Ελληνική πρεμιέρα για το Gurs,
Historia Y Memoria, της  Veronica
Saenz Gimenez. Το Γκουρς υπήρξε
καταυλισμός προσφύγων για την
στέγαση των Ισπανών υποστηρικτών
της Δεύτερης Ρεπούμπλικας, που
σύντομα όμως μετατράπηκε σε φυ-
λακή. 

•Ελληνική Πρεμιέρα και για το Hero
Steps, του Henry Rincon. Ο Eduardo
είναι φτωχός, έχει μόνο ένα πόδι
εξαιτίας μίας νάρκης στον πόλεμο
της Κολομβίας, αλλά δεν έχει χάσει
την ικανότητα να ονειρεύεται. 

•The Box, της Cotur Cirisoglou. Ένα
μοναδικό animation που αποτυπώ-
νει την ευτυχισμένη ζωή ενός παι-
διού από τη Συρία, η οποία αλλάζει
μετά τον ξαφνικό πόλεμο, γίνεται πια
αγωνιώδης.  

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

•A Voix Haute / Μίλα Δυνατά |
Speak Up, σε σκηνοθεσία Stéphane
de Freitas. 

•Με περισσότερα από 12 βραβεία
το Sing, ουγγρική δραματική μικρού
μήκους ταινία, σε σκηνοθεσία  Κρι-
στόφ Ντέακ.

•The Cleaners/Οι Καθαριστές, των
Εmil Block και Μοritz Riesewieck. 

•Με μια μεγάλη φεστιβαλική δια-
δρομή  η ταινία LINES, του Βασίλη
Μαζομένου. Επτά ιστορίες από επτά
ανθρώπους που έχουν ήδη φτάσει
στο όριο της κατάρρευσης. Τους
ενώνει το ύστατο τηλεφώνημα στη
"Γραμμή Ζωής". 

•Ευρώπη το Όνειρο, της Αννέτας
Παπαθανασίου και του Άγγελου Κο-
βότσου. Τρεις έφηβοι, ένας Έλληνας,
ένας Σύρος κι ένας Αφγανός, ονει-
ρεύονται μια ελεύθερη ζωή σε μια
«τέλεια» Ευρώπη.  

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

•Αναζητώντας τον Καζαντζάκη, το
ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου
Σκούρα. 

•Νίκος Μαμαγκάκης Λόγος Τελευ-
ταίος, του Τάκη Σακελλαρίου. 

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

•Ο αδερφός μου, του Θοδωρή Πα-
παδουλάκη. 

•Το Κωφό Παιδί, σε σκηνοθεσία
Alex de Ronde. 

•Είμαι ένας χορευτής, του Τάσου

Πετρόπουλου. 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Στην Ευρώπη του 2018, δεν θα
μπορούσε να λείπει ένα βλέμμα στο
προσφυγικό ζήτημα.

•Ένα σχολείο ενάντια στον Ρατσι-
σμό. Σκηνοθεσία /Διεύθυνση φωτο-
γραφίας /Μοντάζ: Μιχάλης
Αγραφιώτης.

•Border Souls, του Τάκη Μπαρδά-
κου. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Να ονειρεύεσαι απ’ τα
θρανία

Το αφιέρωμα συνθέτουν ταινίες
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ani-
mation. 

Το αφιέρωμα «Να ονειρεύεσαι… απ’
τα θρανία» υλοποιείται στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

•Το animation, Το Αγόρι και ο Κό-
σμος, του Ale Abreu, ήταν υποψήφια
για Όσκαρ καλύτερης ταινίας το

2016, ενώ έχει αποσπάσει περισσό-
τερα από 45 διεθνή βραβεία.

•Το ντοκιμαντέρ  Λουλούδια που
Μαράθηκαν Νωρίς. Κακόπετρος 28
Αυγούστου 1944, του Ματθαίου
Φραντζεσκάκη και της Βίκης Αρβε-
λάκη. Μια ταινία, που μέσα σε λίγους
μήνες γνώρισε την απολυτή αποδοχή
του κοινού σε Φεστιβαλικές και Ανοι-
χτές Προβολές.

•Θα προβληθούν επίσης ταινίες μι-
κρού μήκους από την Ελλάδα και την
Κρήτη, ταινίες animation, ταινίες
αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη
και η καθιερωμένη πλέον μεταμεσο-
νύχτια προβολή με τα “39 σκαλοπά-
τια” του Αλφρεντ Χίτσκοκ. 

ΒΩΒΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

& ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

Για μια ακόμη χρονιά Μουσικός
Διάλογος Βωβού Κινηματογράφου,
επί σκηνής, ο Γιώργος Σαλτάρης στο
πιάνο & ο Γιάννης Παπατζανής στα
κρουστά. 

ΕΝΟΤΗΤΑ VIDEO DANCE

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται η
συνεργασία με το Agite y Sirva · Fes-
tival Itinerante de Videodanza, με
την παρουσίαση της ενότητας,
Screendance Award 2018. 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χα-
νίων φιλοξενεί επίσης στο πρό-
γραμμά του 4 ενότητες από άλλα
Φεστιβάλ:

•Πρόγραμμα Euphoria με ταινίες
για το προσφυγικό πρόβλημα σε συ-
νεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης.

•Μαθητικές ταινίες των τελευταίων
χρόνων από την Camera Zizanio του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

•Εκπαιδευτικές ταινίες από το Φε-
στιβάλ Synthesis.

•Μια επιλογή ταινιών από το Φε-
στιβάλ Ταινιών πολύ μικρού μήκους,
Tress Court

Και πολλές ακόμα ταινίες…
Τέλος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ

θα πραγματοποιηθούν πολλές πα-
ράλληλες δράσεις, συζητήσεις, εκθέ-
σεις / εγκαταστάσεις, εκδόσεις,
εκπαιδευτικές δράσεις, master-
classes και άλλα.

πολιτισμός 3/ 31
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
13 Οκτωβρίου 2018

Ημέρες κινηματογράφου και
φέτος στα Χανιά, με το 6ο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
να ανοίγει αυλαία την Τετάρ-
τη 24 Οκτωβρίου στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων. 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Η έρες κινη ατογράφουΗμέρες κινηματογράφου

ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Φεστιβάλ ταινιών ικρού ήκουςΦεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους 
Το “8ο Διεθνές Ταυτόχρονο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους μ” θα πραγμα-

τοποιηθεί σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή ταυτόχρονα σε έντεκα πόλεις σε Ελλάδα
και εξωτερικό. Μία από τις πόλεις αυτές είναι τα Χανιά όπου ο διαγωνισμός  θα γίνει
στο στούντιο “Οξω Νου” στην Αγ. Κυριακή.  Ο διαγωνισμός των δεκαπέντε ελληνι-
κών ταινιών, ο βασικός κορμός της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα ταυ-
τόχρονα στις έντεκα πόλεις που συμμετέχουν φέτος στο δίκτυο του φεστιβάλ. 

Επίσης, αύριο, στο διεθνές μέρος του φεστιβάλ θα γίνει η προβολή δώδεκα
ταινιών μικρού μήκους από τη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία και την Αίγυπτο,
οι οποίες θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mi-
cromfestival.gr 

Το πρόγραμμα
του 6ου Φεστιβάλ

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ στην ιστοσελίδα των “Χανιώτικων νέων”: http://www.haniotika-
nea.gr/imeres-kinimatografou-sta-chania-perissoteres-apo-150-tenies-sto-programma-tou-6ou-festival/ και
στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: https://www.chaniafilmfestival.com/movies 

Tο 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα κάνει πρεμιέρα με την ταινία “Το μετέωρο βήμα του πελαργού”,
του Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

ΣΤΟ YOUCA

“Παραμύθια στο ταψί!” 
Παιδική παράσταση με τίτλο “Παραμύθια στο ταψί!” θα παρουσιάσει “το Θέατρο του παπουτσιού

πάνω στο δέντρο” στον χώρο θεάτρου και τεχνών τις Κυριακές 14 και 21 Οκτωβρίου στις 11.30 π.μ. (Κα-
ραϊσκάκη 76). 
Η μαγική συνταγή για κουλουράκια της θείας Μαργαρίτας γίνεται το όχημα για να ταξιδέψουν μικροί και

μεγάλοι στα μονοπάτια της απλότητας και της σοφίας των λαϊκών παραμυθιών και να γνωρίσουν μια σου-
σουράδα που έχασε την ουρά της, μια μυρμήγκω σε ηλικία γάμου κι έναν πανέξυπνο ποντικό. 
Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη 

Στίχοι και πρωτότυπη μουσική: Αλέξανδρος Ιερωνυμίδης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Έμμα Μολλέ , Επιμέλεια κίνησης: Μυρτώ Παπαδοπούλου 

Ερμηνεία: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη, Λαούτο, τραγούδι: Αλέξανδρος Ιερωνυμίδης 
Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά 3 έως 8 ετών. Τηλ. Κρατήσεων: 694 66 32 733, τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ 
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γρα, ρευματικούς πόνους, κοκίτη, λαρυγγίτιδα
και βρογχίτιδα. Υπό μορφή τσαγιών χρησιμοποι-
είται ως δυναμωτικό της καρδιάς και σαν μέσο
για την αποβολή των φλεμάτων και των υγρών
από τους πνεύμονες, στους χρόνιους ερεθι-
σμούς του αναπνευστικού συστήματος και ενάν-
τια στα παράσιτα.

Η εξωτερική του χρήση σε  καταπλάσματα
(μόνο τα φύλλα) είναι πολύ θετική σε μία σειρά
από παθήσεις και θεωρείται από τα καλύτερα
βότανα. Τα νεαρά φύλλα του Κισσού λοιπόν
μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα και
δρουν τονωτικά, αντιπυρετικά και εφιδρωτικά.
Ρυθμίζουν την περίοδο και επαναφέρουν στην
αρχική τους κατάσταση ιστούς που προσβλήθη-
καν από έλκη, οιδήματα και όγκους. Επιπλέον
είναι παυσίπονα για τους ρευματισμούς και τους
πόνους. Τα νωπά φύλλα είναι επίσης αντινευ-
ραλγικά, αποσυμορητικά και κατά της κυτταρίτι-
δας. Μπορούν να συμβάλουν στην απώλεια
λίπους και να βελτιώσουν έτσι την εμφάνιση του
σώματος. 

Σήμερα ο Κισσός χρησιμοποιείται στην ομοι-
οπαθητική, σε βάμμα εναντίον της ρινίτιδας, του
ραχιτισμού και του καταρράκτη. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Όπως αναφέραμε κύρια το βότανο το χρησι-

μοποιούμε εξωτερικά υπό μορφή καταπλασμά-
των. Αυτά φτιάχνονται κοπανίζοντας φύλλα και
καρπούς. Για εγκαύματα το κατάπλασμα γίνεται
με βρασμένα φύλλα του φυτού. 

Προφυλάξεις 
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η

χρήση του Κισσού εσωτερικά χρειάζεται προ-
σοχή. Αν και τα φύλλα τρώγονται ατιμώρητα
από διάφορα θηλαστικά χωρίς εμφανείς επι-
βλαβείς αντιδράσεις, σε μεγάλες δόσεις το βό-
τανο είναι  δηλητηριώδες και προκαλεί εμετό.
Τα φύλλα και οι καρποί περιέχουν ένα σαπω-
νικό γλυκερίδιο την εντερατκενίνη η οποία αν
καταποθεί μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές
δυσκολίες και κώμα. Νευρικές διαταραχές και
μηνιγγίτιδα είναι επίσης πιθανές σε υπερδοσο-
λογία.

Η ράγα του Κισσού είναι τοξική και ερεθιστική
του δέρματος στο οποίο δημιουργεί φλύκταινες
για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται σπανιότατα.
Ο χυμός μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα με
φουσκάλες και φλεγμονή. Αυτό οφείλεται προ-
φανώς στην παρουσία ενώσεων πολυακετυλε-
νίου.

Στη χώρα μας τον συναντούμε με τις ονομα-
σίες Κισσός, Μπρουνοβαλιά (Πήλιο), Μπρου-
σκέλι (Βόλο), Κίσνερας (Κέρκυρα), Κλείδωνας
(Κυνουρία).

Είναι αειθαλές, ξυλώδες, αναρριχώμενο, το
οποίο μερικές φορές φτάνει τα 20 μέτρα. Οι
πλαγιοφυείς ρίζες του, έχουν σχήμα γάντζου και
του επιτρέπουν να προσκολλάται σε οποιοδή-
ποτε υπόστρωμα. Στο έδαφος, σε τοίχους και σε
δέντρα. Τα φύλλα του είναι δερματώδη, γυαλι-
στερά με 3-5 λοβούς. Έχουν χρώμα σκούρο
πράσινο στην πάνω επιφάνεια και ωχρό πράσινο
στην κάτω, ενώ ο βλαστός του είναι χνουδωτός.
Το φυτό είναι ερμαφρόδιτο και επικονιάζεται
από τις μέλισσες. Τα άνθη του είναι μικρά σε
πρασινοκίτρινο χρώμα και εμφανίζονται το φθι-
νόπωρο. Στη συνέχεια ακολουθούν οι μικροί
μαύροι στρογγυλοί και ζουμεροί καρποί που
ωριμάζουν τον χειμώνα. Ο Κισσός φτάνει τα
100 χρόνια και υπολογίζεται ότι η ύπαρξή του
ανέρχεται σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια
χρόνια.

Ιστορικά στοιχεία 
Ο Κισσός όπως αναφέρει η μυθολογία εθεω-

ρείτο σύμβολο αθανασίας, ήταν αφιερωμένος
στον Διόνυσο και ονομαζόταν «Διονύσιον». Οι
αρχαίοι θεωρούσαν ότι προλάμβανε τις δηλη-
τηριάσεις. Στεφάνι ανθέων Κισσού χρησιμοποι-
ούσαν στους γάμους στην αρχαία Ελλάδα, ως
σύμβολο πίστης. Αυτό καταργήθηκε στη συνέ-
χεια από την Χριστιανική εκκλησία. Στην αρχαία
Ελλάδα αποτελούσε επίσης μαζί με την άμπελο,
σύμβολα μέθης. Πίστευα ν ότι το στεφάνι του
κισσού στο κεφάλι ανακουφίζει τον μεθυσμένο
από τον πονοκέφαλο. Ο Διοσκουρίδης θεω-
ρούσε τον Κισσό πανάκεια για την αντιμετώπιση
των πληγών με πύον.

Παλιότερα χρησιμοποιούσαν τα φύλλα και
τους καρπούς για την ελονοσία, ως αντισυλλη-
πτικό και αντιπηκτικό. Σε παθήσεις του ανα-
πνευστικού, η χρήση πολύ μικρής ποσότητας σε

ένα λίτρο νερού, θεωρούσαν ότι είχε θετικά
αποτελέσματα.

Οι λαϊκοί θεραπευτές θεωρούσαν ότι ήταν
αποτελεσματικό για την θεραπεία των εντέρων,
τη δυσεντερία, τα εγκαύματα, τον όζαινα, τη
χρόνια ρινίτιδα, τα μικρά έλκη, την κασίδα, την
ερυσίπελα και τις δερματικές παθήσεις. Στα
χωριά χρησιμοποιούσαν τα φύλλα του Κισσού
ως γάζα για τις πληγές. 

Στην Κρήτη το βότανο ονομάζεται και Ακισσός.
Το αφέψημα των φύλλων το χρησιμοποιούσαν
για λούσιμο των μαλλιών σε όσους έπασχαν
από υποχονδρία. Το χρησιμοποιούσαν επίσης
για το ξέπλυμα των μαύρων γιλέκων των αν-
δρών και των μαύρων γυναικείων φορεμάτων.
Τα φύλλα τα χρησιμοποιούσαν ως κατάπλασμα
σε καϋμαθιές (εγκαύματα). Τα κοπάνιζαν σε χα-
βάνι και τα επέθεταν μαζί με το ζουμί. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Τα φύλλα του φυτού περιέχουν μία σαπωνίνη,

το χαιρεκοσίδιο. Περιέχει επίσης χεδεραγενίνη,
ρητίνη, κόμμι, αιθέρια έλαια και ένα οξύ. Η
γεύση τους είναι πικρή, άνοστη και φέρνει ναυ-
τία. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ο Κισσός ανθίζει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Συλλέγεται Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Για θερα-
πευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται το στέλε-
χος, ο κορμός, τα νεαρά φύλλα, η ράγες (σπάνια
πλέον) και η γόμα που τρέχει από τον κορμό. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Υπάρχουν σήμερα καταγεγραμμένα 300 περί-
που είδη Κισσού με παρεμφερείς θεραπευτικές
ιδιότητες.

Ο Κισσός έχει διεγερτικές, εμμηναγωγές και
διαλυτικές ιδιότητες. Εσωτερικά, για θεραπευ-
τικούς σκοπούς χρησιμοποιείται για την ποδά-
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Hedera helix L. (Χέδερα
η έλιξ). Είναι πολυετές φυτό που μπορούμε να συναντήσουμε παν-
τού. Στην πόλη, σε δάση στους βράχους, σε τοίχους. 

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 

ΚισσόςΚισσός 



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Δύο απ’ τους στυλοβάτες του Παιδότοπου στα 22 χρόνια της

πορείας του, οι ωραίες ως Ελληνίδες δασκάλες Ελένη Βορει-
νάκη και Ρούλα Μουστάκα που έφυγαν με τη λήξη της σχολικής
χρονιάς από την υπηρεσία - από το 10ο Δημ. Σχ. Χανίων η
πρώτη από το 5ο Δημ. Σχ. η δεύτερη. Σ’ αυτές είναι αφιερω-
μένη η σημερινή σελίδα που φιλοξενεί κείμενα από το βιβλίο
του δασκάλου - ποιητή Κώστα Καλαπανίδα “Είπε ο Δάσκαλος”,
διανθισμένα με φωτογραφίες και ζωγραφιές παιδιών, μαθητών

της Ελένης Βορεινάκη και Ρούλας Μουστάκα. Σαν άνθη ευχα-
ριστίας! Οχι, δε σταματούν να διδάσκουν οι δάσκαλοι! Το ξέ-
ρουν καλά οι καλές μου φίλες αυτό! Καλή συνέχεια, Ελένη, καλή
συνέχεια, Ρούλα!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους! 
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

Εί ε ο ΔάσκαλοςΕίπε ο Δάσκαλος…
ΚαιΚαι γιαγια τιςτις κυρίεςκυρίες αςμας ε αγά ημε αγάπη
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Μολύβια λαθοθηρίας
Δ. Προσέξετε εκείνο το πρωτάκι, έρχεται με χο-
ρευτική χαρά στο σχολείο, λες και υπακούει σε
μια κρυφή εντολή να ομορφύνει τον κόσμο.

Μ. Μήπως, Δάσκαλέ μας, δεν πρόκειται για
κρυφή εντολή, αλλά για διαβεβαίωση της
μαμάς του, ότι στο σχολείο υπάρχουν κόκκινα,
μυτερά μολύβια λαθοθηρίας;
Δ. Θα μεταφέρω το διάλογό μας σήμερα στη
σύσκεψη των δασκάλων.

Σχολείο
ελευθερίας

Τα βραδάκια, όλα τα γειτονό-
πουλα βγαίναμε στα σκαλάκια της
εκκλησίας, και λέγαμε όσα ξέ-
ραμε κι όσα φανταζόμαστε.
Μια βραδιά πέρασε ο δάσκα-
λος.
- Τι κρυφό σχολειό είναι αυτό;
- Σχολείο ελευθερίας, είπε ένα
παιδί.
- Δεν αρκεί. Πρέπει να είναι
και σχολείο δικαιοσύνης,
είπε, και πριν μας χαιρετίσει,
πρόσθεσε: Πρέπει να είναι
και σχολείο ωφέλιμο. Χαί-
ρετε!
Συζητήσαμε πολύ για δι-
καιοσύνη και ωφελιμό-
τητα, που σαν σπόρους
έριξε στις ψυχές μας ο
δάσκαλος, μέχρι να
μας φωνάξουν οι μα-
νάδες μας για το
γλυκό φαΐ, για τον
δίκαιο ύπνο.

Δυο λαθεμένες γνώμες
Παλιά έλεγαν ο γονείς στο δάσκαλο:
«Το κρέας, δάσκαλε, δικό σου, τα κόκκαλα δικά μου». Και είχαν θεωρητικό
στήριγμα μιαν άλλη γνώμη: «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο».
Εσείς αγαπημένοι μου μαθητές, να λέτε: Το ξύλο βγήκε από την κόλαση, κι εκεί οδηγεί δαρμένους και δάρτες.
Να λέμε και τούτο, είπε μια μαθήτρια: Το κρέας και τα κόκκαλα δεν ανήκουν ούτε στους δασκάλους, ούτε στους γο-
νείς. Ανήκουν μόνο στο παιδί μαθητή.
Δεν ξέρετε πόσο σας αγαπώ, είπε ο Δάσκαλος, βάζοντας το χέρι στην καρδιά του.

Ρωτάει
όποιος αγνοεί

Δ. Ρωτά όποιος γνωρίζει ή όποιος αγνοεί;
Μ. Δεν ήμουν ποτέ ασεβής. Δεν θα γίνω ούτε

τώρα με την αυτονόητη απάντησή μου.
Δ. Η σωστή απάντηση δεν είναι ποτέ ασέβεια, κι
όταν ακόμη αφορά τους δασκάλους.
Μ. Ρωτάει άφοβα ο μαθητής που αγνοεί, και εξη-
γεί υπεύθυνα ο δάσκαλος που γνωρίζει. Το αντί-
θετο δεν είναι διδασκαλία· είναι ανάκριση, είναι

ταπεινωτικός έλεγχος της γνώσης ή της
άγνοιας του μαθητή.

Δ. Να γιατί σας αγαπώ και σας εμ-
πιστεύομαι.

Με την κυρία Ελένη τη δασκάλα αςΜε την κυρία Ελένη τη δασκάλα μας

Στην κυρία Ρούλα τη δασκάλα αςΣτην κυρία Ρούλα τη δασκάλα μας

Μήπως
το δίκιο είναι
άδικο;
Οι μαθητές μάς μαθαίνουν να γι-
νόμαστε σωστοί δάσκαλοι. Θα
σας πω μια ιστοριούλα, και θα κα-
ταλάβετε τι εννοώ:
Οταν σπουδάζαμε, μάς είπαν να
βαθμολογούμε τις εργασίες των μα-
θητών, αλλά να βαθμολογούμε δί-
καια. Μια μέρα είπα στους μαθητές
(Β’ τάξη) να γράψουν μια έκθεση.
Βαθμολόγησα “δίκαια” αλλά μόνο ένας
μαθητής πήρε άριστα δέκα.
Τότε ένας μαθητής άρχισε να κλαίει με
λυγμούς.
- Γιατί κλαις, αφού εσύ μόνο πήρες άρι-
στα δέκα;
- Δεν θέλω μόνο εγώ το άριστα. Θέλω να
πάρουν άριστα όλα τα παιδιά.
Από τότε σταμάτησα να βαθμολογώ, αλλά
να διδάσκω σωστά, να καθοδηγώ και να
βοηθώ δίκαια. Όλοι οι μαθητές χειροκρότη-
σαν. Ολοι κατάλαβαν τι εννοούσε ο Δάσκα-
λος.



Αρχαιόπολη της ΝΔ Κρήτης στο παραθαλάσσιο οικισμό
που είναι κτισμένη η σημερινή Σούγια. Ευρίσκεται ανάμεσα
της Λισού και του Ποικιλάσσου, όπου αναφέρεται και στους Στα-
διασμούς (331) «από Ποικιλάσσου εις Σύβαν σταδίοι ν’ Σύβαν
πόλις εστί και λιμένα καλόν έχει».
Το τοπωνύμιο Σύβα απαντάται και στον Στράβωνα. Προέρχεται
ετυμολογικά από τη λέξη Σύς (χοίρος), δηλαδή Συία (χοιρούπολη),
διότι φαίνεται ότι υπήρχαν δάση από δρυς και πρίνους και γινόταν
παλαιότερα συστηματική εκτροφή χοίρων.
Ο Στέφανος ο Βυζάντιος την προσδιορίζει ως επίνειο της Ελύρου.
Ηκμασε ιδιαίτερα τη ρωμαϊκή περίοδο αλλα και την πρωτοβυζαν-
τινή με τρεις βασιλικές μεγάλων διαστάσεων πριν την καταστροφή
της ακτογραμμής της και των λιμενικών εγκαταστάσεων, λόγω της
τεκτονικής ανύψωσης του εδάφους της τον 4ο αιώνα μ.Χ.. από
ισχυρότατο σεισμό που έπληξε και άλλαξε το ανάγλυφο της Δυτι-
κής Κρήτης. Το ολοσχερές  χτύπημα το δέχτηκε από τις επιδρομές
των Σαρακηνών που έπληξαν τη Μεγαλόνησο. 
Ο Pashley ανακάλυψε τα λείψανα του ρωμαϊκού υδραγωγείου της
Συιας, που μετέφερε τα νερά της πηγής της από το χωριό Λιβαδάς.
Επίσης εντόπισε σταυρούς χαραγμένους σε μάρμαρα της πρωτο-
βυζαντινής περιόδου.
Ο Captain Spratt το 19ο αιώνα διέκρινε τον αρχαίο μόλο αλλά και
τα λιμενικά λείψανα της πόλεως στη “Γεωγραφία” που παραθέτει.
Σήμερα ο επισκέπτης της περιοχής μπορεί να διακρίνει υπέργεια
ερείπια των ρωμαϊκών χρόνων, όπως θέρμες, δηλαδή ρωμαϊκά
λουτρά, λαξευτές κατοικίες και ρωμαϊκούς καμαροσκέπαστους τά-
φους ανατολικά της όχθης του Καμαριανού ποταμού ή Σουγιανού,
ο οποίος τη χωρίζει από το νεόκτιστο σημερινό οικισμό της Σού-
γιας.
Το 1952 ο καθηγητής Ορλάνδος Αναστάσιος ανακάλυψε σπου-
δαία παλαιοχριστιανική βασιλική, τα ψηφιδωτά της οποίας θεω-
ρούνται τα τελειότερα της Κρήτης.
Σε αρχαιολογικό μνημείο σήμερα εκθέτονται αλλά και φυλάσσον-
ται πολλά ευρήματα της περιοχής, όπως τμήματα κιόνων, κιονό-
κρανα, ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες, νομίσματα. Τα τελευταία
υποδηλώνουν ότι η Συία είχε συγκροτήσει μαζί με την Έλυρο, Υρ-
τακίνα, Λισό, Τάρρα και Ποικιλασό, νομισματική ένωση και στην
ύστερη κλασσική περίοδο αποτέλεσε μέλος του “Κοινού των
Ορείων”. 
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ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝιΩΝ

Αρχαιο όλεις του Νότου και το Κοινό των ΟρείωνΑρχαιο-πόλεις του Νότου  και το “Κοινό των Ορείων”

Με αφορμή τη
γενική παραδο-
χή στην ημερίδα
της ΙΛΑΕΚ με
θέμα: “Λισός και
άλλες πόλεις της
ευρύτερης πε-
ριοχής”, 8 Ιου-
λίου 2018 στη
Σούγια, για τον
αρχαιολογικό πλούτο των
αρχαίων πόλεων του νομού
μας, αλλά και την επισή-
μανση του διαπρεπή καθη-
γητή αρχαιολογίας Λ. Πλά-
των, ότι «Υπάρχει μεγάλο
πεδίο έρευνας για όλες τις
αρχαίες πόλεις της Νότιας
Κρήτης», και ειδικότερα για
την πόλη που ανέσκαψε ο
πατέρας του αείμνηστος Νικ.
Πλάτων (1959 - 1960), τη
Λισό. Θεωρήσαμε σημαντικό
να γνωρίσουμε τις πόλεις
αυτές και να παρουσιάσου-
με την καθεμιά ξεχωριστά.

ΕΜΜ. ΑΝΤ.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ*

2ο μέρος

Υπήρξε η σημαντικότερη μεσόγεια αρχαία πόλη της Ν.Δ. Κρή-
της. Ως Δωρική κατ’ εξοχήν πόλη της Κρήτης είχε ως προστάτη
της το θεό Απόλλωνα και τιμούσε ως ήρωες της τους δύο γιους του
θεού, Φίλανδρο και Φυλακίδη, που απέκτησε με τη νύφη Ακακαλλίδα,
κόρη του Μίνωα.
Ο Παυσανίας ο Περιηγητής μας πληροφορεί ότι οι Ελύριοι έστειλαν

στους Δελφούς ανάθημα ένα χάλκινο σύμπλεγμα που παρίστανε
μια κατσίκα να θηλάζει αυτούς τους δύο ήρωες, όταν ήταν νήπια.
Βασιζόμενος στις αναφορές του Παυσανία, πρώτος την εντόπισε
ο Περιηγητής Pashley, όπου στο βιβλίο του “Ταξίδια στην Κρήτη”
αναφέρει: Κοντά στο σημερινό χωριό Ροδοβάνι, της Επαρχίας
Σελίνου, είναι η Ελυρος έχοντας ως επίνεια τη Συία (σημερινή

Σούγια) καθώς και τη Λισό, αλλά και την Ποικιλασσό.
Ο δε Thenon εξέτασε τα ερείπιά της προσεκτικότερα και ανακάλυψε

επιγραφή που ανάγραφε «έδοξε τη πόλει των Ελυρίων».
Τα ερείπια της Ελύρου εντοπίσθηκαν πάνω στο λόφο Κεφάλα, όπου βρέ-
θηκαν λείψανα τειχών, ερείπια θεάτρου, τμήματα μιας Πύλης, κτιστό θο-
λωτό υδραγωγείο, τεμάχια δωρικών εικόνων, επιτύμβιες επιγραφές και
ανάγλυφα, καθώς και ένα από τα ογκωδέστερα και σημαντικότερα ευρή-
ματα που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Ένα άγαλμα υπερ-
φυσικού μεγέθους φιλόσοφου ή ρήτορα της εποχής. Τα περισσότερα
ευρήματα της Ελύρου χρονολογούνται στα Ελληνικά, Ρωμαϊκά και Βυ-
ζαντινά χρόνια. Τον 3ο αιώνα π.χ. η Ελυρος, όπως δείχνουν τα νομίσματά
της, αποτέλεσε το επίκεντρο του “Κοινού των Ορείων”, μιας Κρητικής Συμ-
πολιτείας με ιδιαίτερη δυναμική. Το 183 π.Χ. εμφανίζεται η Ελυρος στη
συνθήκη των Κρητικών πόλεων με τον Ευμένη Β' της Περγάμου.
Τη Ρωμαϊκή Περίοδο θα γνωρίσει ακμή, όπως και στα μεσοβυζαντινά
χρόνια όπου θα αποτελέσει και έδρα επισκόπου, αλλά το 823 μ.Χ. θα
υποκύψει κα θα καταστραφεί από τις επιδρομές των Σαρακηνών πειρα-
τών.

Αγαλμα
υπερφυσικού

μεγέθους φιλόσοφου
ή ρήτορα της εποχής
από την Ελυρο. ΕΦΑ.

Χανίων και Υ.Π.Α.

ΕλυροςΕλυρος

Συία ή ΣύβαΣυία ή Σύβα Αρχαία πόλη γειτνιάζουσα της
Ελύρου, κτισμένη νοτιοδυτι-
κά από το σημερινό χωριό Τε-
μένια. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος
αναφέρει τον 6ο αιώνα μ.Χ. την
πόλη Υρτακός ή Υρτακινος. Εχει
προηγηθεί η αναφορά του γεω-
γράφου Σκύλακα τον 5ο αιώνα
π.Χ. που αναφέρει ότι η πόλη βρί-
σκεται στο Νότο και του Πτολεμαίου
τον 2ο αιώνα μ.Χ. που την τοποθετεί
ανάμεσα στις μεσογειακές πόλεις της Κρή-
της.
Η πόλη φαίνεται να γνώρισε την ακμή της τον
5ο αιώνα π.Χ., την κλασσική περίοδο, όπου διέθε-
τε δικό της νόμισμα. 
Εμφανίζεται το 330 π.Χ. ακόμη μαζί με την Έλυρο και
άλλες τρεις πόλεις της Κρήτης να παραλαμβάνει σι-
τάρι από την Κυρήνη. 
Το 183 π.Χ. συνάπτει μαζί με άλλες τριάντα πόλεις της Κρήτης
Συνθήκη με τον Ευμένη το Β΄, Βασιλιά της Περγάμου κατά την
ελληνιστική περίοδο.
Στη συνέχεια, αφού κόβει πανομοιότυπο νόμισμα με την Ελυ-
ρο, εντάσσεται στο Συνασπισμό των Ορείων ή “Ομοσπονδία των
Ορείων” και αναπτύσσει ιδιαίτερα άριστες σχέ-
σεις με τη Λισό που θα αποτελέσει το
επίνειο της Υρτακίνας και το θρησκευ-
τικό κέντρο της. Ορατά αρχιτεκτονικά λεί-
ψανα στην περιοχή Καστρί, νότια των
Τεμενίων, είναι οι οχυρώσεις της που
περιέβαλλαν την ακρόπολή της, διά-
φορα κτίρια, ναοί, ανάκτορα κλπ.
Το ισχυρό περιτείχισμα μαζί με την φυσι-
κή προστασία που απολάμβανε η αρχαία
πόλη την καθιστούσαν απόρθητη. Χτισμένη, σε
μια θέση περιωπής, επιβλητική, ατένιζει περή-
φανη, νότια το Λιβυκό πέλαγος, νοτιοδυτικά την
εσχατιά της Κρήτης, “Κριού μέτωπο”, και ανα-
τολικά τα ακοίμητα Λευκά Ορη με τις πανύψη-
λες κορυφές τους.

Τα τείχη είναι κα-
τασκευασμένα από

ιδιαίτερους ογκόλιθους
που μας παραπέμπουν στα Κυ-

κλώπεια τείχη των Μυκηνών,
παρότι η ταυτότητά τους είναι
Δωρική.
Στη νότια πλευρά της ακρόπολης
της, δωρικής αυτής πόλης βρί-
σκεται το νεκροταφείο με βυζαν-
τινούς τάφους ή κιβωτιόσχημους

που βρέθηκαν συλημένοι.
Η νοτιοδυτική οχύρωση της πό-
λης εξυπηρετούσε με Πύλη την
επικοινωνία της με τη Λισό, πράγ-

μα που φανερώνεται και με τα ίχνη
ενός οδικού δικτύου που συνέδεε τις

δύο πόλεις. Εντός της περιτειχισμένης
ακρόπολης διακρίνονται αποτυπώματα κτιριακών υπο-
δομών, που άλλα κτήρια πρέπει να ήταν δημόσια και

άλλα ιδιωτικές κατοικίες. Σε ανασκαφική έρευνα το 1939 του
καθηγητή Β. Θεοφανίδη, μετά από την εύρεση τυχαία από τους
κατοίκους, αγάλματος του θεού Πανός ακέφαλου, ανευρέθηκαν
τμήματα από στήλη με επιγραφή, κυλινδρικός βωμίσκος του Πα-

νός και μικρότερα ειδώλια του θεού και βο-
οειδών. Αλλα ευρήματα υποδηλώ-
νουν και τη λατρεία της θεάς Δή-

μητρας, αλλά και της κόρης της Περ-
σεφόνης.
Εξαιρετικής σημασία, πέραν του

ακέφαλου αγάλματος του θεού
Πανός, που εκτίθενται στο αρχαι-

ολογικό Μουσείο των Χανίων, είναι
ο κάλαθος της Υρτακίνας του 4ου αι-

ώνα π.Χ., όπως και η μελαμβαφής
κάνθαρος του 3ου αιώνα π.Χ., κα-
θώς επίσης και η επιτύμβια στή-
λη που εικονίζει γυναικεία μορ-
φή καθιστή μπροστά σε μικρότε-

ρη ανδρική. 

ΥρτακίναΥρτακίνα

Κάλαθος
της Υρτακίνας
του 4ου αιώνα

π.Χ. ΕΦΑ.
Χανίων και

Υ.Π.Α.

Μελαμβαφής
κάνθαρος του
3ου αι. π.Χ.

της Υρτακίνας. ΕΦΑ.
Χανίων και Υ.Π.Α.

*Ο κ. Εμμανουήλ Θεοδωράκης είναι πτυχιούχος Ιστορίας Αρχαιολογίας και καθηγητής Γενικού Λυκείου Σούδας



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 100ο
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ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
13 Οκτωβρίου 2018

Τρόπος συρραφής
χειρουργικής τομής στο
στομάχι ασθενούς, από
ιταλικό ιατρικό άτλαντα

του 18ου αιώνα.

»

Διαφήμιση μπιμπερό του 1919 στη Νέα Υόρκη: “Το μπουκάλι
της Hygeia μπορεί να φέρει τη διαφορά στη ζωή του μωρού
σας”.

»

Ολόσωμη ακτινογραφία ιδιαίτερα παχύσαρκου ατόμου, όπου
η σάρκα μεγαλουργεί, ενώ οι διαστάσεις του σκελετού
παραμένουν σταθερές…

»

Oφθαλμοσκόπιο Loring, ιατρικό όργανο που χρησιμοποιείτο
για την εξέταση των ματιών γύρω στο 1870.»

Απεικόνιση της ανθρώπινης
καρδιάς, από αγγλικό ιατρικό βιβλίο
του 1870.

»

Η χρήση της λαβίδας υποβοήθησης τοκετού, από την εγκυκλοπαίδεια
Medica Italiana, έκδοσης 1800.»

Η εξέλιξη των ιατρικών θερμομέτρων, από τον 18ο μέχρι τον 21ο αιώνα…

»

Ανατομικό σχέδιο της άκρας χειρός,
του 1900, από το Πανεπιστήμιο
της Χαϊδελβέργης.

Το λευκό χρώμα του
ανθρώπινου δέρματος
εμφανίστηκε σε ευρωπαϊκούς
πληθυσμούς εδώ και μόλις
8.000 χρόνια, ως αποτέλεσμα
φυσικής επιλογής (παλαιότερα
όλοι ήταν σκουρόχρωμοι).
Το συμπέρασμα εξήχθη από
ανάλυση γενετικού υλικού 83
προγόνων μας, στο διεθνές
πρόγραμμα “1000 Genomes
Project”. 



βιβλίαβιβλία

Ο διχασ όςΟ διχασμός
Φιλομήλα Λαπατά

Εκδότης: Ψυχογιός

Η κρίση που
ξεσπά στο πο-
λιτικό μέτωπο
της Ελλάδας
του 1843 και
συνεχ ί ζ ε τα ι
στα επόμενα
χρόνια εισβάλ-
λει και στην
π ρ ο σ ω π ι κ ή

ζωή μιας σπουδαίας οικογένειας της
μετεπαναστατικής Αθήνας, με αποτέ-
λεσμα η απόγονος Ελισάβετ Δούκα,
φιγούρα ακριβοθώρητη, διάφανη
όπως το υγρό στοιχείο, που είχε τη
δύναμη με την αφτιασίδωτη ποιότητά
της να βγάζει τους Αθηναίους από
την καθημερινότητα, διχασμένη ερω-
τικά, να υποπέσει σε ένα μεγάλο
"λάθος" το οποίο σημαδεύει ανεξί-
τηλα και με τραγικές συνέπειες τη
ζωή πολλών προσώπων... 
Η Φιλομήλα Λαπατά, με πρόθεση κοι-
νωνικής ακτινοσκόπησης και με επι-
μέρους ήρωες που έχουν λόγο,
αναπαριστά μια γκραβούρα της Αθή-
νας του 1840-1875 σε ένα αυτοτε-
λές, πολυπρόσωπο, απολαυστικό και
απρόβλεπτο μυθιστόρημα πάνω στον
διχασμό: εσωτερικό, πολιτικό, ερω-
τικό. Επιμέρους γεγονότα που δένουν
με την κεντρική ιστορία, ευρηματική
πλοκή και φαντασμαγορικοί χαρακτή-
ρες, ελαττωματικοί καλοί και χαρι-
σματικοί κακοί συνθέτουν το δεύτερο
μυθιστόρημα της ιστορικής τριλογίας
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Η θλίψη είναιΗ θλίψη είναι

ένα ράγ αένα πράγμα

ε φτεράμε φτερά
Max Porter
Mετάφραση: Ιωάννα Αβραμίδου

Εκδότης: Πόλις

Μια γυναίκα
πεθαίνει, αφή-
νοντας πίσω
της σύζυγο και
δύο μικρούς
γιους. Μερικές
ημέρες μετά
τον θάνατό
της, ένα κοράκι
χτυπά την
πόρτα του σπι-

τιού τους και δηλώνει ότι θα μείνει
μαζί τους όσον καιρό το χρειάζονται.
Ο συγγραφέας αφήνει αυτά τα πρό-
σωπα ανώνυμα: η ζωή τους είναι
ανέκφραστη θλίψη, απώλεια και στέ-
ρηση. Το κοράκι εγκαθίσταται στα
λεπτά όρια ανάμεσα στο φανταστικό
και το πραγματικό, προικισμένο με
λόγο, θράσος και χιούμορ, για να εκ-
φράσει τον πόνο, να δώσει μορφή
στη δυστυχία, την άρνηση και τον
θυμό.
Κείμενο ποιητικό, ιδιόμορφο, σπαρα-
κτικό, εναλλάσσει τρεις φωνές: τη
φωνή του δυστυχισμένου και μελαγ-
χολικού πατέρα, την ενιαία φωνή των
παιδιών και, τέλος, τη φωνή του κο-
ρακιού, παρείσακτη, προκλητική, σο-
βαρή και κωμική, πότε σε αντίστιξη,
πότε σχολιάζοντας. 

Βεβαιότητες καιΒεβαιότητες και

ψευδαισθήσειςψευδαισθήσεις
Νίκος Καζατζόπουλος
Εκδότης: Ιωλκός

Ο έρωτας δύο
νέων, της Δέ-
σποινας και του
Νικηφόρου, βα-
θαίνει κι ολο-
κ λ η ρ ώ ν ε τ α ι
κατά τη διάρκεια
των γεγονότων
του Πολυτε-
χνείου.
Η Δέσποινα, πα-

ράλληλα, διεκδικείται από τον Παύλο,
γνωστό για τη φιλοχουντική δράση του
στο Πανεπιστήμιο.
Στο ερωτικό τρίγωνο οι σχέσεις, τα αι-
σθήματα, οι καταστάσεις μεταβάλλον-
ται. Μες στο καμίνι των αγώνων για
δημοκρατία σμιλεύονται χαρακτήρες,
ιδεολογίες, στάσεις ζωής.
Στο πέρασμα του χρόνου βεβαιώνονται
απωθημένα, ψευδαισθήσεις και κυ-
ριαρχούν διαψεύσεις για τις αρχές, τις
αξίες και τα πιστεύω των πρωταγωνι-
στών και των αγώνων της νιότης τους.
Ο έρωτας των δύο νέων δε διαψεύδε-
ται, αλλά επιβεβαιώνεται μετά από
πολλά χρόνια. Τι τους επιφυλάσσει,
όμως, η νέα κοινωνική πραγματικό-
τητα; Η φλόγα τους θα βρει δικαίωση;
Ένα βιβλίο για τον έρωτα, τη φιλία,
τους κοινωνικούς αγώνες, τις ανθρώ-
πινες σχέσεις, που δε λειτουργούν ανε-
ξάρτητα, αλλά βρίσκονται σε
αντιστοιχία με το κοινωνικό οικοδό-
μημα.

Η χα ένη κόρηΗ χαμένη κόρη
Eλενα Φερράντε
Mετάφραση: Δήμητρα Δότση

Εκδότης: Πατάκης

Η Λήδα, καθη-
γήτρια πανεπι-
στημίου,
χωρισμένη εδώ
και καιρό, είναι
αφοσιωμένη εξ
ολοκλήρου στις
κόρες της και
στη δουλειά
της. Όταν όμως
τα δυο κορίτσια

φεύγουν για να ζήσουν με τον πατέρα
τους στον Καναδά, η Λήδα, αντί να
στενοχωρηθεί, νιώθει ξαφνικά ελεύ-
θερη. Η ζωή της τώρα φαντάζει πιο
εύκολη. Αποφασίζει να πάει διακοπές
σε ένα παραθαλάσσιο χωριουδάκι της
Nότιας Ιταλίας. Μετά τις πρώτες ξέ-
γνοιαστες μέρες, η συνάντηση με τα
μέλη μιας "θορυβώδους" οικογένειας
από τη Νάπολη θα φέρει στην επιφά-
νεια μνήμες των δύσκολων αποφά-
σεων και των συνεπειών τους για την
ίδια και την οικογένειά της...
Στη "Χαμένη κόρη", η Έλενα Φερράντε
καταδύεται στα βάθη της μητρότητας,
στα βάθη της γυναικείας φύσης, με
αυτή την ειλικρινή, ατόφια γλώσσα
της που κατέκτησε εκατομμύρια ανα-
γνώστες σε όλο τον κόσμο.

Aφορμή

Ο κύριος Μπομπέν! Ανά διαστήματα
κυκλοφορούσαν σκόρπιες φήμες σχε-
τικά με κάποια επικείμενη έκδοση ενός
βιβλίου του στα ελληνικά. Πριν από
δέκα χρόνια είχε κυκλοφορήσει από τις
πατρινές εκδόσεις Χαραμάδα Ο αιχμά-
λωτος του λίκνου, ενώ στα τέλη του
προηγούμενου αιώνα είχαν κυκλοφο-
ρήσει από τις Εκδόσεις του Εικοστού
Πρώτου τέσσερα ακόμα δικά του βιβλία
(Η ξέφρενη πορεία, Η γυναίκα που έρ-
χεται, Η ανέλπιστη, Η κίσσα) και από τις
εκδόσεις Εξάντας Η φάλαινα με τα
πράσινα μάτια. Και να που το πλήρωμα
του χρόνου έφτασε και στο αμπάρι κουβαλούσε την
Αυτοπροσωπογραφία στο καλοριφέρ.  

Παρασκευή 19 Απριλίου
Η μυρωδιά του φρεσκοκομμένου χόρτου

γύρω από τις πολυκατοικίες φέρνει αυτή τη
μέρα στο απόγειο της δόξας της. Ό,τι άλλο
έρθει, θα είναι επιπλέον. Μπορεί κανείς να
εκτιμήσει ότι γίνεται μεγάλη ιστορία για το
τίποτα -και όμως: τα χρήματα, η επιτυχία, η
εργασία, το διάβασμα και ο έρωτας δεν δί-
νουν μέθη τόσο έντονη, όσο αυτό το κομ-
μένο χορταράκι, καθώς εναποθέτει τη μικρή
του ψυχή στα χέρια του ανέμου.

Ημερολόγιο απώλειας. Ο αφηγητής απευθύνεται
αποκλειστικά στη νεκρή, επιμένει να συνομιλεί σχεδόν
καθημερινά μαζί της, της διηγείται πράγματα μικρά,

ελάχιστα, όμως σημαντικά, της περι-
γράφει τον κύκλο ζωής των λουλου-
διών στο βάζο, επαναλαμβάνει τις
απορίες της πεντάχρονης κόρης της,
εκμυστηρεύεται τις σκέψεις του σχε-
τικά με τη γραφή, τις γενικόλογες
απαντήσεις του όταν τον ρωτούν τι
γράφει, της μιλάει για τις μικρές βόλτες
στη γειτονιά και για τη νεαρή μητέρα
που περπατά στον δρόμο με τα παιδιά
της. Απευθύνεται αποκλειστικά σε
εκείνη, με τον τρόπο που μιλάνε με-
ταξύ τους όσοι γνωρίζονται καλά,
χωρίς περιττές λέξεις και πληροφορίες,

με τον κώδικα εκείνο που συνθέτουν οι άνθρωποι με
τον καιρό, καθώς πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, σχε-
δόν ψιθυριστά. Το γνώριμο ύφος του Μπομπέν, ποι-
ητικό, λυρικό και περίκλειστο, με το λεξιλόγιο που δεν
αποκλείει ούτε την πλέον ταπεινή λέξη, με τον τόπο
να εξαντλείται στο Λε Κρεζό της Βουργουνδίας και τα
περίχωρά του, εκεί που γεννήθηκε το 1951 και συνε-
χίζει να ζει και να γράφει, και να είναι παρόν και σε
αυτό το βιβλίο, σε ακόμα πιο έντονο βαθμό, εξαιτίας
της ημερολογιακής δομής και της αφηγηματικής σύμ-
βασης με τη μία και μοναδική αναγνώστρια-παραλή-
πτρια στην οποία απευθύνεται. Και είναι η δυναμική
του ιδιωτικού αυτού κώδικα που κατά τη γνώμη μου
ή κατά το αναγνωστικό μου βίωμα ακριβέστερα, πα-
ρότι αποκλείει τον αναγνώστη του ημερολογίου
αυτού χωρίς να του διευκρινίζει και να του εξηγεί κάτι,
τον συγκινεί και μετατρέπει το ημερολόγιο αυτό σε
λογοτεχνία.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Αυτο ροσω ογραφία στο ΚαλοριφέρΑυτοπροσωπογραφία στο Καλοριφέρ
» Christian Bobin (μτφρ. Μελίνα Τανάγρη, εκδόσεις Αρμός)
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
13 Οκτωβρίου 2018

Στην Αθήνα μετά την Κίσσαμο, τα
Χανιά και τη Βέροια, και συγκεκρι-
μένα στην Κρητική Εστία, (Στρά-
βωνος 12, Παγκράτι) θα
παρουσιαστεί το Σάββατο 13
Οκτωβρίου (ώρα 7 μ. μ.)  η ποι-
ητική συλλογή του χανιώτη δα-
σκάλου, λογοτέχνη και
δημοσιογράφου Βαγγέλη Θ. Κα-
κατσάκη «Όπως το ψωμί», που
κυκλοφορήθηκε τη φετινή χρονιά
από τις εκδόσεις «Πυξίδα της
Πόλης» και έχει ήδη αποσπάσει
πολλές και ιδιαίτερα εγκωμιαστι-
κές κριτικές. Την παρουσίαση
διοργανώνουν η Παγκρήτιος Ένω-

σις, η Εταιρία Ελλήνων Λογοτε-
χνών και η Ομοσπονδία Σωμα-
τείων Αποκορώνου σε συνεργασία
με την Παγκρήτια Δημοσιογρα-
φική Ένωση, τον Σύνδεσμο Νιπ-
πιανών Αττικής «Ο Τίμιος
Σταυρός» και τις εκδόσεις «Πυξίδα
της Πόλης» και με την υποστήριξη
του Παραρτήματος Αττικής του
Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο
δικηγόρος -  πρώην πρόεδρος της
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών
Αυγερινός Ανδρέου και ο επιτ.
σχολικός σύμβουλος – λογοτέ-
χνης  Νίκος Νικολόπουλος.

Ποιήματα θα διαβάσει η συγγρα-
φέας Ευδοκία Σκορδαλά – Κακα-
τσάκη 
Η εκδήλωση, την οποία θα συντο-
νίζει ο δημοσιογράφος – ραδιο-
φωνικός παραγωγός Γιάννης
Κριαράκης, θα πλαισιωθεί με ένα
μελοποιημένο ποίημα της συλλο-
γής από τον Σταμάτη Κραουνάκη
και δύο από τον Χρήστο Κο-
τσαύτη.
Οπτικοποίηση του Λόγου από τη
συγγραφέα – θεατρολόγο Αγγέλα
Μάλμου. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Η πάπισσα Ιωάννα από
τον Δημ. Χαντζόπουλο

Παρουσίαση του graphic novel
του σκιτσογράφου Δημήτρη
Χαντζόπουλου: “Η πάπισσα
Ιωάννα του Εμμανουήλ
Ροίδη” οργανώνουν ο
Σύνδεσμος Φιλολόγων
Νομού Χανίων και η
Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων στο Πνευμα-
τικό Κέντρο την Πα-
ρασκευή 19 Οκτωβρίου
στις 7.30 μ.μ.
Για το βιβλίο θα μιλή-
σουν ο ομότιμος καθη-
γητής του Πανεπιστημίου
Κρήτης, Αλέξης Πολίτης κα-
θώς και ο ίδιος ο δημιουργός.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παρουσίαση 
ποιητικής συλλογής

Tην ποιητική συλλογή της Αργυρώς
Λουλαδάκη "Απομεινάρια Φωτός"

παρουσιάζουν ο Δήμος Χανίων,
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων,

οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς και
το Εργαστήρι Δημιουργικής
Γραφής την Τετάρτη 17
Οκτωβρίου στις 7.30 μ.μ.
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Συνεργάζονται: Άρια Αθα-
νασάκη, Ελευθερία Αποστο-
λάκη, Βίκυ Βαζούρα, Βασι-

λική Λυραντζάκη, Αγγελική
Μπεμπλιδάκη, Μανόλης Χα-

τζηπαναγιώτου & «Η ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ» από την Δέσποινα

Βαϊγκούση. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Τουρκοκρήτες”
Παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Γ.

Φουρναράκη: “Τουρκοκρήτες” διοργανώνουν ο
Δήμος Χανίων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το
“Ίδρυμα Ανταλλαγέντων Λωζάνης” την Παρασκευή
19 Οκτωβρίου στις 7.30 μ.μ. στο χώρο της Βιβλιο-
θήκης (Υψηλαντών 30). Για το βιβλίο θα μιλήσουν
οι: Μανώλης Μανούσακας, οπτικός, ιστοριοδί-

φης, ερευνητής, συλλέκτης, Σεφέρ Γκιου-
βέντς, Γενικός Γραμματέας του

Ιδρύματος. Θα ακολουθήσει συ-
ζήτηση με το κοινό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ως το ψω ί του Β Κακατσάκη“Οπως το ψωμί” του Β. Κακατσάκη


