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ηηΗ Χούντα των Συνταγματαρχών είναι
μια μελανή σελίδα της ελληνικής ιστο-
ρίας, στο τέλος της οποίας -επίσημα
τουλάχιστον- κλείνει ένας κύκλος διχα-
σμού που ξεκίνησε πολλές δεκαετίες
νωρίτερα. 
Κι αν στις εξωραϊσμένες προσόψεις
κτηρίων των Χανίων τίποτα δεν προ-
ϊδεάζει τον ανυποψίαστο περαστικό για
τις ιστορίες που κρύβονται πίσω τους,
το σημερινό τεύχος των “διαδρομών”
έρχεται να θυμίσει ότι κάποια από
αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τη Χούν-
τα ως κρατητήρια ενώ γνωστές για τη
σκληρότητά τους ήταν οι Εγκληματικές
Φυλακές Καλαμίου, το γνωστό “Ιτζε-
δίν” με μεγάλο αριθμό ποινικών αλλά
και πολιτικών κρατουμένων.
Με αφορμή, λοιπόν, τη σημερινή 45η
επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνεί-
ου, ακούμε διηγήσεις ανθρώπων που
έζησαν τα γεγονότα, και φωτογραφί-
ζουμε κάποια από τα σημεία όπου
κρατήθηκαν, φυλακίσθηκαν ή και βα-
σανίσθηκαν.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Εκθεση ζωγραφικήςΕκθεση ζωγραφικής
Μαρίας ΓιαννακάκηΜαρίας Γιαννακάκη

Ως φόρος τιμής στη μνήμη του μεγάλου δα-
σκάλου και ακαδημαϊκού Παναγιώτη Τέτση, εγ-
καινιάζεται το επόμενο Σάββατο 24 Νοεμβρίου
έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Γιαννακάκη
στην αίθουσα τέχνης Β. Μυλωνογιάννη, στα
Χανιά.

Η Μαρία Γιαννακάκη, αγαπημένη μαθήτρια του
περίφημου Ελληνα ζωγράφου, παρουσιάζει την
καινούρια της δουλειά με τίτλο “Τα άνθη του
καλού”. Τα έργα της, ένα είδος “προσωπικής
ονειροπόλησης”, μαγνητίζουν με τη χρήση ενός
εκθαμβωτικού χρώματος και την πληθωρική
στιβαρότητα του σχεδίου της που συχνά απηχεί
την προσέγγιση της ζωγράφου στην σινοϊαπω-
νική τέχνη.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στην ΑΣΚΤ
(1977-82) όπου σπούδασε ζωγραφική με τον Π.
Τέτση και ψηφιδωτό με τον Γ. Κολέφα. Εκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στην Κίνα (1983-85) με
κρατική υποτροφία. Η πρώτη της ατομική έκ-
θεση πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο (1986). Πα-
ράλληλα με τη ζωγραφική εικονογραφεί και

σχεδιάζει εξώφυλλα βιβλίων. Από το 1985 έως
σήμερα έχει εκθέσει έργα της σε Ελλάδα, Βέλ-
γιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιτα-
λία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Πορτογαλία,
Αίγυπτο, Ινδία, Κίνα κ.α.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί παρουσία της ζω-
γράφου το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 7 μ.μ. με 10
μ.μ. και θα διαρκέσει έως 14 Δεκεμβρίου.

Θα είναι ανοικτή καθημερινά 11 π.μ. - 1 μ.μ. και
6 μ.μ. - 9 μ.μ. εκτός Κυριακής.

ΜΕ ΔΡΩΜΕΝΟ - ΠΡΟΒΟΛΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Εκδήλωση για την εξάλειψηΕκδήλωση για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικώντης βίας κατά των γυναικών

Εκδήλωση με θεατρικό δρώμε-
νο, προβολή ντοκιμαντέρ και
συζήτηση θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Σάββατο 17 Νοεμβρίου
στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξά-
λειψη της βίας κατά των γυναι-
κών και με σκοπό την αντιμε-
τώπιση και επαγρύπνηση του
φαινομένου της έμφυλης βίας. 

ττΤην εκδήλωση οργανώνει το Συμβουλευ-

τικό κέντρο “Ψ Therapy”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•Στις 7 μ.μ. την προβολή του ντοκιμαντέρ

μικρού μήκους: “Έρφοι” της Ελβίνας Μπο-

τωνάκη

•Στις 7.30 μ.μ. το θεατρικό δρώμενο της Ηβ

Ενσλερ: “Αιδοίων Μονόλογοι” σε σκηνοθε-

σία Στέλλας Σκορδαρά. Συμμετέχουν: Κυ-

ριακή Γιαννουδάκη, Χρυσούλα Ψυλλακη, Σο-

φία Καρτάκη, Στέλλα Σκορδαρά, Αθανασία

Καλαμαρά, Ελένη Παπαραφτάκη.

•Στις 8.15 μ.μ. συζήτηση με τον ψυχίατρο

Κωνσταντίνο Λιόλιο.

•Στις 9 μ.μ. η βραδιά θα κλείσει με την Κα-

τερίνα Λιόλιου σε ήχους κλασσικής κιθάρας.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

Συνδιοργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Χα-

νίων, Chania Flm Festival. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει θεατρικό δρώμενο
από το έργο της Ηβ Ενσλερ: “Αιδοίων

Μονόλογοι” σε σκηνοθεσία Στέλλας Σκορδαρά. 

ΣΤΟΝ “ΚΗΠΟ”

Παρουσιάσεις
παιδικών βιβλίων

Δύο παρουσιάσεις βιβλίων για παι-
διά θα πραγματοποιηθούν την ερχό-
μενη εβδομάδα στον φιλόξενο χώρο
του Ιστορικού Καφέ “Κήπος”, στον
Δημοτικό Κήπο των Χανίων.

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στις 7
μ.μ. θα παρουσιαστεί το βιβλίο της
Ανθής Βαφειάδη “Ενα στραγάλι πήρε
τον κατήφορο και σώζει το περιβάλ-
λον”. Το παραμύθι θα αφηγηθεί μαζί
με τη συγγραφέα ο ηθοποιός Γρηγό-
ρης Βαλτινός.

Την εκδήλωση οργανώνουν οι εκ-
δόσεις Διάπλους σε συνεργασία με
τα εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη –

Μητέρα.
Το νέο βιβλίο της Χανιώτισ-

σας ψυχολόγου Αννέτας Μαρ-
κογιαννάκη “Η κουκουβάγια η
τετραγωνομάτα” θα παρουσια-
στεί την Παρασκευή 23 Νοεμ-
βρίου στις 9 μ.μ. Την
συγγραφέα θα προλογίσει ο οι-
κοδεσπότης του Ιστορικού Καφέ
“Κήπος” Βασίλης Σταθάκης. Για
το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλο-
γος Ανδρονίκη Κοκοτσάκη και η
εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Μαρία Σαρρή.
Την εκδήλωση οργανώνουν το

Ιστορικό Καφέ “Κήπος”, η Βιβλι-
οεμπορική και οι εκδόσεις Ελληνο-
εκδοτική.
Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις

θα είναι ελεύθερη.
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Στην Ι. Σφακιανάκη αρ. 32
λειτουργούσε για χρόνια
πολλά το τμήμα Ασφαλείας
Χανίων. Εκεί κατά τη διάρ-
κεια της χούντας πήγαιναν
κρατούμενοι για ανάκριση,
ενώ στην πίσω αυλή του,
υπάρχουν ακόμα 4 κελιά
στα οποία κρατούνταν αρ-
χικά οι άνθρωποι που αγω-
νίζονταν κατά της χούντας
αλλά και ποινικοί. Το κτήριο
χρησιμοποιείται σήμερα για
δικηγορικά γραφεία. Ο δι-
κηγόρος Ευτύχης Μαυρο-
γένης μας δείχνει τα παλιά
κάγκελα που έχει κρατήσει
στην πόρτα του γραφείου
του και την πλακέτα “αξιωματι-
κός υπηρεσίας”. Επισκεπτόμα-
στε τα κρατητήρια. Ξύλινες
πόρτες, με σιδερένιους σύρτες
και λουκέτα, κάγκελα, μεταγε-
νέστερα όλα που δείχνουν πως
ήταν οι χώροι κράτησης. Μέσα
τα κελιά μικρά, με ανύπαρκτο
φωτισμό και αερισμό.

Οι άνθρωποι με τους οποί-
ους μιλήσαμε μας λένε πως
παράρτημα της Στρατονο-
μίας (ΕΣΑ) υπήρχε στο στρα-
τόπεδο Τζομπανάκη (ση-
μερινό πάρκο Ειρήνης και Φι-
λίας των Λαών) ενώ σύμ-
φωνα με τους ίδιους η ΕΑΤ
(Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα)
της ΕΣΑ δεν υπήρχε στα
Χανιά. (Στο ΕΑΤ- ΕΣΑ υπηρε-

τούσαν οι πιο σκλη-
ροί βασανιστές της
χούντας ορισμένοι εκ
των οποίων φυλακίσθη-
καν για τα εγκλήματα τους
μετά τον πόλεμο). 

Τα�κρατητήρια
της�παλιάς
Ασφάλειας�
στην�οδό�Ι.
Σφακιανάκη.

μΣτα κρατητήρια καιΣτα κρατητήρια και
στα ουντρού ιαστα μπουντρούμια 

της Χούνταςτης Χούντας

αφιέρωμα4/ 32
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ�ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ “ΓΥΨΟΥ”

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Μέσα στη σκληρή χούντα των συνταγμα-
ταρχών, με τη χώρα στο “γύψο”, υπήρξαν
πολλοί που δεν σιώπησαν. Που οργανωμέ-
να ή ανοργάνωτα, με σχέδιο ή αυθόρμητα
προσπάθησαν να αντιδράσουν στο απάν-
θρωπο καθεστώς. Με αφορμή την επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ακούμε διη-
γήσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα,
κρατήθηκαν, φυλακίσθηκαν ή και βασανί-
σθηκαν.

Στο υπόγειο του Δικαστικού - Νο-
μαρχιακού Μεγάρου εκεί όπου μέχρι
πριν από μερικούς μήνες ήταν το αρ-
χείο της Πολεοδομίας λειτουργούσαν
την εποχή της χούντας τα κρατητήρια
της ασφάλειας. Ενας απερίγραπτος
χώρος, στον οποίο συνωστίζονταν
δεκάδες κρατούμενοι. 

«Τόσο βρομερός και τρισάθλιος
χώρος δεν υπήρχε» μας λέει ο Σήφης
Ζερβουδάκης, ένας από τους αγωνι-
στές που κρατήθηκαν στον συγκεκρι-
μένο χώρο και τον οποίο
επισκεφθήκαμε μαζί. Πλέον τίποτα
δεν θυμίζει τα ανήλιαγα κρατητήρια,
με τα μόνιμα κλεισμένα παράθυρα.
«Κοιμόμαστε ο ένας πάνω στον άλλο,
βρώμικοι αξύριστοι, χωρίς καθαρά
ρούχα, ορισμένοι -κυρίως οι κομμου-
νιστές- σε κακή κατάσταση γιατί είχαν
φάει πολύ ξύλο» λέει ο συνομιλητής
μας.

Τον χώρο θυμάται καλά και ο δικη-
γόρος Αντώνης Γκαζής καθώς ήταν
επίσης... φιλοξενούμενος των χουντι-
κών. «Ηταν ένας πολύ βρώμικος
χώρος, υπόγειος και υπήρχε ένας

υπερυψωμένος χώρος όπου εκεί κοι-
μόμαστε, δεν υπήρχαν κρεβάτια.
Οπως έμπαινες υπήρχε στα αριστερά
μια τούρκικη τουαλέτα σε άθλια κα-
τάσταση. Θυμάμαι τον Ανδρέα Αρ-

χοντάκη ,τον “Κάστρο”, να λέει μια
μέρα. “Ε δεν αντέχουμε άλλο στο
σκατόλακκο! Να κάνουμε απεργία
πείνας ζητώντας καλύτερες συνθή-
κες”. Συμφωνήσαμε όλοι και λέει

τότε και ο Σήφης Ζερβουδάκης “ναι
ρε παιδιά να απεργήσουμε αλλά
μετά... τι θα τρώμε;” Εκανε πλάκα ο
Σήφης προκειμένου να φτιάξει λίγο
το κλίμα» σημειώνει. 

Το θλιβερό υπόγειο...

Ενα�τμήμα
των�υπογείων
της�τότε
Νομαρχίας,
λειτουργούσε
ως�χώρος�κράτησης
της�ασφάλειας.

Ο�Σήφης
Ζερβουδάκης
μπροστά�στα
παλιά�κρατητήρια
όπως�είναι�σήμερα.

Στα... Ασφαλίτικα Κρατούμενος 
στον 1ο Αστυνομικό
Σταθμό Χανίων

Τρεις φορές μέσα στην επταετία δέχθηκε τη... φιλοξενία
των οργάνων της τάξης της χούντας ο δικηγόρος Αντώνης
Γκαζής. Λίγες εβδομάδες μετά το πραξικόπημα μαζί με μια
τολμηρή ομάδα νέων τους (Ανδρέα Αρχοντάκη, Παύλο

Μπριλάκη, Σήφη Ζερβουδάκη και Νίκο Αγγε-
λάκη) συλλαμβάνονται με την κατηγο-

ρία για “σύσταση οργάνωσης
ανατρεπτικού περιεχομένου”

καθώς διακινούσαν φυλλάδια
κατά της χούντας. Δικάστηκαν
και καταδικάστηκαν σε έκτα-
κτο στρατοδικείο, ο Α. Γκαζής
σε 5 χρόνια φυλάκιση και
αποφυλακίσθηκε μερικούς
μήνες αργότερα στην αμνη-
στία. Ακολούθησαν οι συλλή-

ψεις και οι φυλακίσεις του ίδιου
και άλλων αγωνιστών για τη

συμμετοχή τους στο ΠΑΚ, αποφυ-
λακίσθηκε και πιάστηκε και πάλι στο

κίνημα του Ναυτικού το 1973.  
«Κρατήθηκα και στα κρατητήρια της ασφά-

λειας και στο υπόγειο της Νομαρχίας, στα ΕΑΤ-
ΕΣΑ στην Αθήνα όπου οι συνθήκες ήταν πολύ

δύσκολες, με βασανιστήρια και άλλες δύσκολες
καταστάσεις. Αλλά αυτό που δεν μπορούσα να χω-

νέψω ήταν όταν σε κάποια σύλληψή μου κρατήθηκα στο
υπόγειο του 1ου Αστυνομιμού Σταθμού απέναντι από το 1ο Γυ-
μνάσιο (σ.σ. σήμερα υπάρχει νεότευκτο κτήριο και στο ισόγειο τρά-
πεζα). Αυτό το κτήριο ήταν το πατρικό μας και το είχε ενοικιάσει
πριν τη χούντα ο πατέρας μου στην αστυνομία. Είχα πραγματικά...
σκυλιάσει τώρα να είμαι στα κρατητήρια, εκεί που ήταν το υπόγειο
του σπιτιού μας και να είμαι κρατούμενος σε κελί!» λέει ο κ. Γκα-
ζής. 

Η�δράση�του�Α.
Γκαζή�(φωτ.)

και�άλλων�Χανιωτών
κτυπήθηκε�από
τη�χούντα.



Σκληρό κάτεργο και το Ιτζεδίν, οι “εγ-
κληματικές φυλακές Καλαμίου” όπου
κρατούνταν μεγάλος αριθμός ποινικών
αλλά και πολιτικών. Ο αγωνιστής Λευ-
τέρης Ηλιάκης που είχε κρατηθεί εκεί
και στην περίοδο του εμφυλίου είχε
επισημάνει σε συνέντευξη του στα
“Χ.Ν” πως η σύνδεση των πολιτικών
κρατούμενων με την τοπική κοινωνία
ήταν ισχυρή και η τελευταία πίεζε τις
αρχές ώστε να περιοριστούν τα βασα-
νιστήρια. Οι πολιτικοί κρατούμενοι
έκαναν μαθήματα ανάγνωσης και γρα-
φής για τους ποινικούς που οι περισ-
σότεροι ήταν αγράμματοι,

προσπαθούσαν να κάνουν πολιτιστικές
και άλλες εκδηλώσεις αλλά και αγώ-
νες για να βελτιωθούν οι συνθήκες
κράτησης. Ηταν όμως σε κάθε περί-
πτωση ένα σκληρό κάτεργο.

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

«Ο πατέρας μου Παύλος Μουντάκης
ήταν στην ΕΔΑ (σ.σ. το νόμιμο αρι-
στερό κόμμα αφού το ΚΚΕ ήταν παρά-
νομο) και λίγες μέρες πριν το
πραξικόπημα είχε πάρει τον πολύ-
γραφο από τα γραφεία της και τον είχε
κρύψει κάτω από ξύλα στο χωράφι του

πατρικού μας σπιτιού στα Λενταριανά.
Με το που γίνεται το πραξικόπημα  τον
συλλαμβάνουν αμέσως. Όλους τους
κομμουνιστές που έπιασαν τις πρώτες
ημέρες τους κράτησαν στους Αγ. Απο-
στόλους στις παιδικές εξοχές και μετά
τους πήγαν με πλοίο εξορία στη Λέρο»
θυμάται η κ. Κωστούλα Παπαδάκη-
Μουντάκη.

Η 20χρονη τότε συμμετείχε στη “νε-
ολαία Λαμπράκη”. «Ερχονταν κάθε
μέρα οι αστυνομικοί, έκαναν άνω-
κάτω το σπίτι, κτυπούσαν εμένα και τη
μητέρα μου για να τους πούμε που
ήταν ο πολύγραφος. Εμείς πραγματικά

δεν ξέραμε αν τον είχε πάρει και πού
τον είχε βάλει ο πατέρας μου. Ένας
σύντροφος του μας το είπε μερικές
μέρες μετά και αφού τον βρήκαμε, ξε-
κινήσαμε και τυπώναμε προκηρύξεις
που τις μοιράζαμε μετά τα μεσάνυχτα
μέσα στα Χανιά. Τι γράφαμε; Συνθή-
ματα, στίχους από τραγούδια του Θεο-
δωράκη για να τονώσουμε το
φρόνημα του λαού. Επίσης είχα όπως
και άλλοι βοηθήσει στο να μεταφέ-
ρουμε και να κρύψουμε σε ασφαλή
σπίτια τον Λευτέρη Ηλιάκη που τον
αναζητούσαν. Μια μέρα λοιπόν, με πιά-
νουν, δεν είχα προκηρύξεις πάνω μου,

με πάνε στον 1ο Αστυνομικό σταθμό
απέναντι από το 1ο Γυμνάσιο. Με
χλεύαζαν, μου έριξαν χαστούκια ζη-
τώντας να μάθουν που ήταν ο πολύ-
γραφος, που κρυβόταν ο Ηλιάκης και
άλλοι. Εγώ έλεγα ότι δεν ξέρω τίποτα.
Τα ίδια και χειρότερα έκαναν στη μη-
τέρα μου που πήγαιναν σπίτι και της
έλεγαν ότι δεν θα ξαναδείς την κόρη
σου. Φαντάσου την ψυχολογία αυτής
της γυναίκας με τον άνδρα της στην
εξορία και την κόρη να κρατείται. Με
κράτησαν για μερικές ημέρες και μετά
με άφησαν...» είναι τα λόγια της κας
Κωστούλας.
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Το “σκληρό” Ιτζεδίν 

Στις�παιδικές�εξοχές
κρατήθηκαν�αμέσως�μετά

το�πραξικόπημα�τα�μέλη�του
ΚΚΕ�και�της�ΕΔΑ�και�στη
συνέχεια�στάλθηκαν�στα

ξερονήσια�(Γιούρα,�Λέρος�κ.ά.)

Οι�Κ.�Ρακόπουλος
(αριστερά,�έφυγε

πριν�από�15�ημέρες
από�τη�ζωή)�και�Λ.
Ηλιάκης�αγωνιστές
του�κομμουνιστικού

κινήματος�σε�μία
φωτογραφία�τους

όταν�επισκέφθηκαν
μαζί�με�τα�“Χ.Ν.”

τις�φυλακές
του�Ιτζεδίν�το�2012.

Ενεργό μέλος τους φοιτητικού κινήματος,
πρόεδρος της Φοιτητικής Ενωσης Κρήτων
(ΦΕΚ) και βουλευτής στη μεταπολίτευση με την
“Ενωση Κέντρου” ο Βασίλης Πεντάρης. Μας μι-
λάει για τα πρώτα βήματα της  ΦΕΚ.

«Στα πλαίσια της δήθεν φιλελευθεροποίησης
της η χούντα είχε άρει τον στρατιωτικό νόμο
στην επαρχία (στην Αττική παρέμενε) και ήθελε
να δείξει κάποια δείγματα... δημοκρατικότητας
και ότι επιτρέπει τη λειτουργία κάποιων συλλό-
γων κ.λπ. Είχε φτιάξει λοιπόν ο Γεωργαλάς το
καταστατικό και για την Φοιτητική Ενωση Κρη-
τών και με ένα δημοσίευμα τον Ιανουάριο του
1972 καλούσαν τους φοιτητές στον “Χρυσό-
στομο” για να παρουσιαστεί η ίδρυση της ΦΕΚ.
Πήγαμε εμείς από περιέργεια τότε καμιά 50αριά
φοιτητές, που δεν γνωριζόμασταν καλά-καλά
και μεταξύ μας. Εμφανίσθηκαν κάποιοι φιλο-
χουντικοί φοιτητές και παρουσίασαν το κατα-
στατικό. Θυμάμαι έναν εξ αυτών γιατί τον
βλέπω τώρα συχνά να φιλοξενείται στο τηλεο-
πτικό κανάλι του Καρατζαφέρη. Αποφασίστηκε
να γίνει μια διοικούσα επιτροπή προσωρινή και
μετά να κάνουμε αρχαιρεσίες. Οι Χουντικοί πί-
στευαν ότι θα βγάλουν τους δικούς τους, αλλά
τελικά μαζευτήκαμε περισσότεροι και τους πή-
ραμε το σύλλογο. Με βάζουν πρόεδρο λοιπόν
της προσωρινούς, στη συνέχεια κάνουμε εκλο-

γές στις 17 Μαρτίου 1972 και βγαίνει το πρώτο
δημοκρατικά εκλεγμένο Δ.Σ. συλλόγου μέσα
στη χούντα. Από όλους τους ιστορικούς θεω-
ρείται ότι η επανασύσταση και οι εκλογές στη
ΦΕΚ αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή ρωγμή στη
χούντα, ουσιαστικά τα πρώτα βήματα που οδή-
γησαν στο Πολυτεχνείο».

Λίγους μήνες μετά η ΦΕΚ αποφασίζει να κάνει
μια εκδήλωση αφιέρωμα στον Ελευθέριο Βενι-

ζέλο στον χώρο του κινηματοθέατρου “Απόλ-
λων” (σ.σ. σημερινό Πλαίσιο) στη συμβολή των
οδών Αποκορώνου και Μ. Μπότσαρη. Είχαμε
βγάλει ανακοίνωση τότε και στα “Χανιώτικα
Νέα” της εποχής και μας καλούν στη χωροφυ-
λακή, εμένα και τον Σταύρο Τσαφαράκη και μας
λένε να την αναβάλουμε γιατί είναι πρωτοχρο-
νιά και θέλουν και αυτοί να διασκεδάσουν, να
παίξουν κάνα χαρτί, να μην είναι σε επιφυλακή.

Λέμε εμείς ότι θέλουμε να κάνουμε την εκδή-
λωση. Με τζιπ της ασφάλειας μας πάνε στη Με-
ραρχία που αν θυμάμαι καλά ήταν διοικητής
τότε ο περιώνυμος Σκαλούμπακας ο γνωστός
βασανιστής της Μακρονήσου. Μας λέει και
αυτός να μην κάνουμε την εκδήλωση, δεν γίνε-
ται του λέμε. Μας παίρνουν και μας πάνε στον
διορισμένο Νομάρχη, τα ίδια και εκεί. Κάνουμε
λοιπόν την εκδήλωση! Η συμμετοχή του κό-
σμου; Οι περισσότεροι από κάτω ήταν ασφαλί-
τες και ΚΥΠατζήδες, λίγοι οι Χανιώτες. Ξεκίνησε
λοιπόν η εκδήλωση και κάποια στιγμή την ώρα
που μιλούσα σηκώνεται ένας μου αρπάζει το μι-
κρόφωνο και αρχίζει να λέει για τα καλά της
“επανάστασης” και πόσο καλά έχει κάνει η
χούντα στους φοιτητές κ.λπ. Ηταν ανιψιός του
Παττακού, αστυνομικός, σταματάει η εκδήλωση,
διακόπηκε, με βουτάνε με βάζουν σε ένα 100
και πέρασα την Πρωτοχρονιά στα κρατητήρια.
Δεν με κράτησαν πολύ, γιατί μερικούς μήνες
πριν με είχαν πιάσει ως πρόεδρο της ΦΕΚ, με
είχαν κτυπήσει και με είχαν ρίξει στην απομό-
νωση. Αλλά με το να είμαι πρόεδρος των Κρη-
τών φοιτητών είχαν αναφερθεί στην παράνομη
φυλάκισή μου τα ραδιόφωνα σε Λονδίνο, Ντόι-
τσε Βέλε, στη Μόσχα, είχαν γίνει δημοσιεύματα
ότι είχαν φυλακίσει τον πρόεδρο των Κρητικών
και αυτά τα παρακολουθούσε η δικτατορία γιατί
ήθελε να μην έχει αρνητικές κριτικές στο εξω-
τερικό. Έτσι και τότε με άφησαν...» καταλήγει ο
κ. Πεντάρης.

Ο�κ.�Β.�Πεντάρης,
θυμάται�την�εκδήλωση

στο�πρώην
κινηματοθέατρο�“Απόλλων”
(φωτ.�πίσω)�που�διακόπηκε
από�τη�χούντα�και�ο�ίδιος

πέρασε�την�πρωτοχρονιά�του
1973�σε�κρατητήριο.

Πρωτοχρονιά στο κελί

Ένας άλλος χώρος κράτησης πολιτικών κρατουμένων έστω και για λίγο ήταν οι
φυλακές πίσω από το κτήριο της Νομαρχίας. «Πέρασα και από εκεί για κάποιοι
χρονικό διάστημα. Ο ένας πάνω στον άλλο, άθλιες συνθήκες όπως σε κάθε φυ-
λακή. Είχε ένα καλό ότι ήταν μέσα στην πόλη και γίνονταν επισκεπτήρια. Ο διευ-
θυντής ήξερε τον πατέρα μου και στις αρχές του Αυγούστου του 1967 όταν
αποφάσισαν να μας πάνε σε άλλες φυλακές του λέει  του πατέρα μου “οι πε-
ρισσότεροι μπάρμπα Σήφη θα πάνε στις φυλακές της Αίγινας. Εκεί θα σου
κάνουν κομμούνι το γιο σου, θα τον πάμε στο Ιντζεδίν που θα είναι πιο
κοντά”. Και με πήγαν στο Ιντζεδίν όπου και έμεινα φυλακισμένος για με-
ρικούς μήνες ακόμα μέχρις ότου δόθηκε μια αμνηστία και αποφυλακί-
στηκα» διηγείται ο κ. Σ. Ζερβουδάκης.

Οι�παλιές
φυλακές
πίσω�από

τη�Νομαρχία.

«Ολες οι φυλακές είναι το ίδιο απάνθρωπες»



ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

“Happy Day”
του Παντελή Βούλγαρη

Ο πολιτιστικός σύλλογος "Οι φίλοι των Γραμμάτων και των
Τεχνών” πραγματοποιεί αφιέρωμα στον Βαλκανικό κινηματο-
γράφο με τίτλο: "Εδώ είναι Βαλκάνια!" σε δύο κύκλους προβο-
λών. Οι προβολές θα γίνονται κάθε Κυριακή στις 8 μ.μ. στην
αίθουσα του 2ου ορόφου του Πνευματικού Κέντρου  (Ανδρέα
Παπανδρέου 70, Χανιά).

Η πρώτη ταινία του αφιερώματος θα προβληθεί αύριο Κυ-
ριακή 18 Νοεμβρίου και είναι το Happy Day (1976) του Παν-
τελή Βούλγαρη.

Είσοδος ελεύθερη.  
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα

Χανίων.
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Εικοσι-έξι χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα
“ραδιοκύματα” συμπληρώνει φέτος το “Ράδιο
Μαρτυρία” αποτελώντας τον πρώτο εκκλησια-
στικό σταθμό στην Κρήτη που ίδρυσε ο αρχιεπί-
σκοπος Κρήτης Ειρηναίος με πρώτο διευθυντή
εκείνα τα χρόνια, τον σημερινό μητροπολίτη Κυ-
δωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό. Στο πλαί-
σιο της επετείου, τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στις
7.30 το απόγευμα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί
μια ανοιχτή εκδήλωση – γιορτή στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Μητρόπολης όπου οι άνθρωποι του
ραδιοφώνου και της Μητρόπολης θα θυμηθούν
στιγμές από το παρελθόν αλλά και θα “φωτί-
σουν” τα επόμενα βήματα του “Ράδιο Μαρτυρία”.   

«Είναι ιδιαίτερη χαρά που ο ραδιοφωνικός
σταθμός Μαρτυρία καταξιώνεται με τη βοήθεια
του Θεού να συμπληρώνει 26 χρόνια προσφο-
ράς και ζωής», σημείωσε σχετικά ο πρωτοσύγ-
κελος της Μητρόπολης αρχιμανδρίτης
Δαμασκηνός Λιονάκης και πρόσθεσε ότι το
Ράδιο Μαρτυρία αποτελεί «μια αληθινή φωνή,
ένα λόγο παρήγορο και ουσιαστικό που χρειάζε-
ται σε αυτό τον μάταιο και ψεύτικο κόσμο, καθώς
καθημερινά διαπιστώνουμε αυξάνεται ο παρακ-

μιακός λόγος». 
«Καλούμε όλους εσάς αφενός να ακούτε τον

ραδιοφωνικό σταθμό Μαρτυρία στους 95,5 fm
αλλά και να έρθετε στην εκδήλωση που θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Δευτέρα», τόνισε ο πρωτοσύγκε-
λος της Μητρόπολης, ενώ έκανε γνωστό ότι
στην εορταστική εκδήλωση θα παραβρεθούν, με-
ταξύ άλλων, οι μητροπολίτες Βέροιας, Ναούσης
και Καμπανίας και Λαγκαδά,  Λητής και Ρεντίνης
καθώς και οι άνθρωποι του ραδιοφωνικού σταθ-
μού. 

Ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Ευ-
στράτιος Χατζηδάκης ανέφερε ότι το “Ράδιο
Μαρτυρία” έχει σαν αποστολή «να διακονήσει
τον λόγο του Θεού και να μαρτυρήσει την αλή-
θεια». «Σας προσκαλούμε στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο της Μητρόπολης τη Δευτέρα, για να
παρακολουθήσουμε μαζί την εκδήλωση και να
ενημερωθείτε και για το καινούριο μας πρό-
γραμμα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και συμπλή-
ρωσε ότι την εκδήλωση θα πλαισιώσει η
χορωδία της Ενορίας Μουρνιών “Η Ζωοδόχος
Πηγή”. 

ΔΗΜ. ΜΑΡ.     

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΑΕΑ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης
στην Παναγιά Κεραμειών

Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δη-
μοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση για την
επέτειο της Μάχης των Κεραμειών (Παναγιάς), της μεγαλύτερης
κατά παράταξη μάχης, μεταξύ των δυνάμεων του τακτικού και
εφεδρικού ΕΛΑΣ και των δυνάμεων των Ναζί Γερμανών τον
Νοέμβρη του 1944. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυ-
ριακή 18 Νοέμβρη στις 12.00μ στο χώρο του μνημείου στο
χωριό Παναγιά Κεραμειών.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία από το Στράτο Κουτρου-
λάκη και θα παρουσιαστεί το χρονικό της μάχης από το Μιχάλη
Κατσανεβάκη. Θα υπάρξει θεατρικό αφιέρωμα και παρουσίαση
ριζίτικων τραγουδιών.

ΣΤΟ Κ.Α.Μ. 

Προβολή 
της όπερας “Αΐντα”

Η μυθική όπερα του Giuseppe Verdi “Αΐντα”
από την Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης
θα προβληθεί σήμερα Σάββατο στις 7:55 μ.μ.
στο ΚΑΜ.

Οπως επισημαίνεται στο σχετικό
Δ.Τ. της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, «Η κο-
ρυφαία σοπράνο Anna Netrebko
επιστρέφει στις παραστάσεις του
προγράμματος “The Met: Live in
HD”, ερμηνεύοντας για πρώτη
φορά τον ρόλο της Αΐντα στην
μυθική όπερα του Verdi. Πλάι
της, η εξίσου συγκλονιστική
μέτζο-σοπράνο Anita Rachve-
lishvili στο ρόλο της αντίζη-
λού της, Άμνερις. Ο
Aleksandrs Antonenko είναι
ο πολεμιστής Ρανταμές. Ο
Nicola Luisotti ανεβαίνει
στο πόντιουμ στην ανα-
βίωση αυτής της μνημει-
ώδους παραγωγής της

Met».
Διευθυντής ορχήστρας: Nicola Luisotti
Σκηνοθεσία: Sonja Frisell
Σκηνικά: Gianni Quaranta
Κοστούμια: Dada Saligeri
Φωτισμοί: Gil Wechsler
Διανομή: Anna Netrebko, Anita Rachvelish-

vili, Aleksandrs Antonenko, Quinn Kelsey, Ryan
Speedo Green.

εε«Εορτάζει η πολιούχος και προστάτιδα
του τόπου μας, του Δήμου μας και της
Μητρόπολής μας. Εορτάζει ο Ιερός Μη-
τροπολιτικός Ναός των Εισοδίων της Θε-
οτόκου, που αποτελεί σημείο αναφοράς,
συνάντησης, δέησης και ικεσίας των αν-
θρώπων που καθημερινά καταφτάνουν
στο εικόνισμα της Παναγίας και καταθέ-
τουν τον πόνο, τον αγώνα και την αγωνία
τους», σημείωσε ο πρωτοσύγκελος της
Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου, αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Λιο-
νάκης σε συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησαν οι διοργανωτές των εκδη-
λώσεων. 

Παράλληλα κάλεσε, εκ μέρους τη μη-
τροπολίτη Δαμασκηνού, τους πιστούς να
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις εορτασμού
καθώς και στις λατρευτικές συνάξεις του
εσπερινού, της θείας λειτουργίας και της
ιεράς λιτάνευσης της εικόνας των Εισο-
δίων που θα τελεστούν την Τρίτη και την
Τετάρτη, 20 και 21 Νοεμβρίου. Έκανε
επίσης γνωστό ότι στις τελετές θα παρα-
στούν, μεταξύ άλλων, οι μητροπολίτες
Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας και
Λαγκαδά,  Λητής και Ρεντίνης καθώς και
άλλοι αρχιερείς από την Κρήτη. «Ευχό-
μαστε σε όλους η Παναγία να δίνει δύ-
ναμη και κάθε σπίτι να έχει την Παναγία
μας φρουρό και φύλακα στις δύσκολες
περιστάσεις που διανύουμε», είπε κατα-
λήγοντας ο πρωτοσύγκελος της Μητρό-
πολης.  

Ο αντιδήμαρχος Χανίων Γιώργος Ξαν-
θουδάκης τόνισε ότι η 21η Νοεμβρίου

αποτελεί αποτελεί μια μεγάλη γιορτή της
Ορθοδοξίας και της πόλης των Χανίων
στην οποία δεν θα μπορούσε ο Δήμος
Χανίων να μην συμμετέχει με όλες του τις
δυνάμεις. «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
την Ιερά Μητρόπολη που τα τελευταία
χρόνια έχει καθιερώσει να γίνεται η αρ-
τοκλασία έξω από το Δημαρχείο και να
καλέσουμε τους συμπολίτες μας να πα-
ραστούν στη μεγάλη αυτή γιορτή», επε-
σήμανε ο κ. Ξανθουδάκης. 

Ο ειδικός συνεργάτης της Περιφερει-
ακής Ενότητας Χανίων Σήφης Μαρκάκης
τόνισε ότι η 21η Νοεμβρίου αποτελεί
διπλή γιορτή για τα Χανιά αφού γιορτά-
ζει τόσο η πολιούχος των Χανίων όσο και
οι Ένοπλες Δυνάμεις. 

Ειδικότερα για το πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεων της Τετάρτης υπογράμμισε ότι
θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί με την
έπαρση της σημαίας στον Φιρκά, θα ακο-
λουθήσει η θεία λειτουργία και δοξολο-
γία στην Τριμάρτυρη και στη συνέχεια
γύρω στις 10.45 θα τελεστεί  λιτάνευση
της εικόνας της Παναγίας (Χάληδων –
Πλατεῖα 1866 – Λεωφ. Κυδωνίας – Ν.
Πλαστήρα –  Πλατεῖα Ἀγορᾶς – Μου-
σούρων – Ποτιέ – Καλλινίκου Σαρπάκη –
Χάληδων).

Αμέσως μετά, γύρω στις 11.45 το πρωί,
θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη

δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνη-
μείο των Πεσόντων. 

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στις 7 το
απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων με ελεύθερη είδοσο για το κοινό. Ο
πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κυδω-
νίας και Αποκορώνου αρχιμανδρίτης Δα-
μασκηνός Λιονάκης θα πραγματοποιήσει
ομιλία και θα ακολουθήσουν ύμνοι της
Παναγίας από τη βυζαντινή χορωδία της
Μητρόπολης, ενώ ο μητροπολίτης Δαμα-
σκηνός θα επιδώσει τις ευαρέσκειες της
Μητρόπολης προς τους διοικητές των
στρατιωτικών μονάδων για την προ-
σφορά των Ενόπλων Δυνάμεων. Η βρα-
διά θα κλείσει μουσικά με τις μπάντες του
Πολεμικού Ναυτικού Κρήτης και της 5ης
Μεραρχίας Κρητών, υπό τη διεύθυνση
των Λεωνίδα Βλάχο και Νικόλαο Λαφάτα
αντίστοιχα. 

Να σημειώσουμε τέλος ότι οι εκδηλώ-
σεις εορτασμού διοργανώνονται από την
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Περι-
φερειακή Ενότητα Χανίων και τον Δήμο
Χανίων. 

ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

Λαμπρές εκδηλώσεις έχουν
προγραμματιστεί για τον εορ-
τασμό των Εισοδίων της Θεο-
τόκου, πολιούχου της πόλης
των Χανίων, που θα πραγμα-
τοποιηθούν την Τετάρτη 21 Νο-
εμβρίου στην Τριμάρτυρη και
το Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 

ΣΕ ΤΡΙΜΑΡΤΥΡΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Λα ρές εκδηλώσεις γιαΛαμπρές εκδηλώσεις για 
τα Εισόδια της Θεοτόκουτα Εισόδια της Θεοτόκου

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

χρόνια Ράδιο Μαρτυρία26 χρόνια “Ράδιο Μαρτυρία”

«
Από�αριστερά�

ο�εκπρόσωπος�της�Περιφερειακής
Ενότητας�Χανίων�Σ.�Μαρκάκης,�ο
πρωτοσύγκελλος�της�Μητρόπολης

Κυδωνίας�και�Αποκορώνου�Δαμασκηνός
Λιονάκης�και�ο�αντιδήμαρχος�Χανίων�Γ.

Ξανθουδάκης.�
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kakatsakis@sch.gr
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αφθονία). Πρέπει να
λάβουμε υπ’ όψιν
μας ότι η  βιτα-
μίνη C  είναι πο-
λύτιμη τόσο στη
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή
αγωγή όσο και
στην προφύ-
λαξη από το
κρυολόγημα.
Τα αντιβιοτικά

πρέπει να ξέρουμε
ότι δεν δρουν εναν-

τίον των ιών. Η θερα-
πεία έρχεται όταν το

ανοσοποιητικό μας σύστημα
φτιάξει τα κατάλληλα αντισώ-

ματα στον ιό.

Ποια βότανα βοηθούν στην
αντιμετώπιση του κρυολογήματος

Τα βότανα μπορούν να βοηθήσουν στην ενί-
σχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Μπορούμε να αναφέρουμε αρκετά βό-
τανα όπως αγγελική, αχιλλέα, γλυκό-
ριζα, δυόσμο, ευκάλυπτο, τζίντζερ,
καγιέν, μέντα, σαμπούκο, σκόρδο,
σολιντάγκο, υδραστίδα, ύσσωπο
κ.α.

Ένα μίγμα από άνθη Σαμπούκου,
Μέντας και Αχιλλέας σε ίσα μέρη
μπορεί να είναι ωφέλιμο. Είναι ένα
ρόφημα που συνδυάζει τις αντικα-
ταρροϊκές και μεμβρανοτονω-
τικές ιδιότητες του
άνθους Σαμπούκου, με
τη διεγερτική και απο-
συμφορητική δράση

της Μέντας και τις εφιδρωτικές και διουρητικές
δράσεις της Αχιλλέας. Το ρόφημα πρέπει να πί-
νεται όσο πιο ζεστό γίνεται τρεις φορές την
ημέρα. 

Ένα άλλο μίγμα που μπορούμε να πάρουμε τις
2-3 πρώτες ημέρες ενός κρυολογήματος είναι
Τίλιο (3 μέρη), Σαμπούκος (3 μέρη), Ιτιά (3 μέρη),
Θυμάρι (1 μέρος) και Κανέλλα (1 μέρος). Το
μίγμα το πίνουμε τρεις φορές την ημέρα. 

Αν το κρυολόγημα επιμένει και μετά το τριή-
μερο μπορούμε να πάρουμε και Εχινάκεια σε ρό-
φημα από το έγχυμα του βοτάνου  ή βάμμα.

Η Εχινάκεια έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι
διεγείρει τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανο-
σοποιητικού συστήματος, γι’ αυτό και είναι πολ-
λοί εκείνοι που τη λαμβάνουν προληπτικά κατά
τη διάρκεια του χειμώνα.

Συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της διάρ-
κειας του κρυολογήματος και στην άμεση ανα-
κούφιση από τα συμπτώματά του, δεδομένου
ότι διαθέτει ισχυρές αντιβιοτικές, αντιμικροβια-
κές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Η λήψη της δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά
τους 2 μήνες, γιατί μπορεί να έχει αντίθετα

αποτελέσματα.
Απαγορεύεται η χορήγησή της σε

παιδιά κάτω των 8 ετών, ενώ αντεν-
δείκνυται σε όσους πάσχουν από αυ-

τοάνοσα νοσήματα (π.χ. σκλήρυνση
κατά πλάκας, ερυθηματώδη λύκο)
ή παίρνουν ανοσοκατασταλτικά.
Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται

με προσοχή από άτομα με αλλεργία
στην αμβροσία ή σε

φυτά που ανήκουν
στην οικογένεια
των ηλίανθων.

Επίσης η  αιτιολογία τους είναι εντελώς δια-
φορετική γιατί άλλοι ιοί προκαλούν το κοινό
κρυολόγημα (είναι περισσότεροι από 200) και
άλλοι τη γρίπη. 

Θεωρητικά μπορεί να αρρωστήσουμε δύο και
τρεις φορές τον χρόνο από κρυολόγημα μια και
η ανοσία που αποκτήσαμε την προηγούμενη
φορά που αρρωστήσαμε αφορά τον συγκεκρι-
μένο ιό και όχι όλους τους ιούς που το προκα-
λούν.

Η μετάδοση
Το κρυολόγημα μεταδίδεται πολύ εύκολα. Η

μετάδοσή του γίνεται με την εισπνοή των στα-
γονιδίων που εκπέμπονται από κρυολογημένα
άτομα  με την ομιλία, τον βήχα το φτάρνισμα και
με την επαφή των χεριών.

Ένα άτομο που πάσχει, μεταδίδει τον ιό 24
ώρες πριν και 5 μέρες μετά την εκδήλωση των
συμπτωμάτων. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την
είσοδο του ιού στον οργανισμό μας έως την εκ-
δήλωση των συμπτωμάτων είναι από 1 έως 4
ημέρες.

Τα συμπτώματα
Τα συμπτώματα είναι μπούκωμα της μύτης,

τρέξιμο των ματιών, φτάρνισμα, ξερός βήχας,
πονόλαιμος, βραχνάδα, πυρετός, γενικό αίσθημα
κακουχίας, ανορεξία και αδυναμία. Τα περισσό-

τερα συμπτώματα διαρκούν από 7 έως 10 ημέ-
ρες, ενώ ο βήχας μπορεί να επιμένει αρκετά
24ωρα.

Όταν ο ιός του κρυολογήματος εγκατασταθεί
στη μύτη, προκαλεί την απελευθέρωση χημικών
ουσιών όπως η ινσταμίνη. Η ινσταμίνη αυξάνει
τη ροή του αίματος στη μύτη που προκαλεί πρή-
ξιμο και συμφόρηση. Η μύτη τότε παράγει υπερ-
βολική βλέννα που είναι αιτία συμφόρησης και
απόφραξής της.

Διατροφή για τη μείωση
των συμπτωμάτων

Για να μειώσουμε την συσσώρευση της βλέν-
νας πρέπει να αποφεύγουμε τις τροφές που
βοηθούν στην παραγωγή της.

Τέτοιες τροφές είναι τα γαλακτο-
κομικά,  αβγά,  δημητριακά (σι-
τάρι, βρώμη, σίκαλη,
κριθάρι), η ζάχαρη και οι
πατάτες. Αυτά τα τρό-
φιμα να τα αντικα-
ταστήσουμε με
φρέσκα φρούτα
και χυμούς (ιδι-
αίτερα πορτοκά-
λια που ο τόπος
μας μάλιστα
προσφέρει σε
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

κκ
Bιότοπος - περιγραφή

Κάθε χρόνο το κρυολόγημα και η γρίπη ταλαιπωρούν μεγάλο πο-
σοστό του πληθυσμού. Πολλοί εκλαμβάνουν ως γρίπη το κοινό
κρυολόγημα, χωρίς να έχουν και πολύ άδικο, μια και η συμ-
πτωματολογία των λοιμώξεων αυτών είναι σχεδόν ίδια. Κατά γε-
νικό κανόνα το κρυολόγημα είναι πιο ήπιο από την γρίπη. 

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

Κοινό κρυολόγη αΚοινό κρυολόγημα 
και βότανακαι βότανα 

για την αντι ετώ ισή τουγια την αντιμετώπισή του



Η ιστορία θα μπορούσε να είναι κινηματογραφικό σενάριο.
Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί μια λιγότερο γνωστή
πτυχή του παρελθόντος των Χανίων. Μια πτυχή που έφερε στο
προσκήνιο η φιλόλογος και συγγραφέας Αγγελική Καραθα-
νάση – Μανουσάκη μέσα από το βιβλίο της «Η Αμερικανική
Σχολή Κρήτης (1837-1843). Από το κίνημα του τσαγιού στον
πρώτο πόλεμο του οπίου», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από
τις εκδόσεις Γρηγόρη. 

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου οι «Διαδρομές» μίλησαν
με τη συγγραφέα για την Αμερικανική Σχολή Κρήτης, τα πρό-
σωπα που σημάδεψαν την πορεία της αλλά και την ιστορία
που μας βοηθάει να κατανοούμε το παρελθόν αλλά δεν διδά-
σκει... 

Μέσα από το βιβλίο σας φέρνετε στο φως κάποιες λι-
γότερο γνωστές πτυχές της τοπικής ιστορίας που έχουν
να κάνουν με τη λειτουργία της Αμερικανικής Σχολής
Κρήτης. Ποιο ήταν το ερέθισμα για να καταπιαστείτε με
αυτό το ιδιαίτερο θέμα;

Σωστά αναφέρεσθε σε «ερέθισμα». Γιατί το θέμα ούτε το
επέλεξα ούτε κάποιος μου το ανέθεσε ως εργασία, δι-
πλωματική, μεταπτυχιακή ή διδακτορική. Εκείνο με βρήκε.
Μου παρουσιάστηκε λαχταριστό «στο πιάτο» και μου ζη-
τούσε επιτακτικά να το γευθώ. Και να πώς έγινε το «σερ-
βίρισμα». Αναζητώντας πριν από μερικά χρόνια στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων πληροφορίες σε παλιές εφη-
μερίδες για κάποιο θέμα που ερευνούσα, έπεσε στα χέρια
μου ένα φύλλο του Κήρυκα Χανίων του έτους 1948 με το
άρθρο «Αμερικανικόν σχολείον εις Χανιά προ εκατονταε-
τίας». Το διάβασα με προσοχή. Ο συγγραφέας του Ν.Β.
Τωμαδάκης βασιζόταν κυρίως σε ένα σπάνιο φυλλάδιο με
τίτλο Συνοπτική Βιογραφία του Γεωργίου Χατζηιωάννου
Ψαρουδάκη, που φυλασσόταν στο Ιστορικό Αρχείο Κρή-
της εν μέρει και σε κάποιες, ανέκδοτες πατριαρχικές επι-
στολές τού 1837 προς τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Τις
διάβασα προσεχτικά. Διαπίστωσα όμως ότι οι δυο αυτές
πηγές έδιναν διαφορετική εικόνα για το ίδιο γεγονός, κυ-
ρίως για τα κίνητρα των Αμερικανών να ιδρύσουν στα
Χανιά σχολείο. Μέλη «Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας» ήταν, κατά το φυλλάδιο, οι Αμε-
ρικανοί που ίδρυαν σχολεία για αγόρια και
κορίτσια σε ορθόδοξες ελεύθερες ή υπό-
δουλες περιοχές, ενώ για τον πατριάρχη
ήταν «Λουθηροκαλβινιστές» που άνοιγαν
«ψυχοφθόρα σχολεία» για προσηλυτισμό. Οι
αντικρουόμενες και περιορισμένες πληρο-
φορίες μου δημιούργησαν μια περιέργεια
που με έκαιγε. Ποια άραγε να ήταν η αλή-
θεια και κυρίως πού θα την εύρισκα; Και άρ-
χισα να ψάχνω για τέσσερα χρόνια με μανία
για στοιχεία και τεκμήρια σε ελληνικά, ευ-
ρωπαϊκά και αμερικανικά αρχεία και έντυπα,
προκειμένου να συνθέσω το πορτραίτο της
τελείως άγνωστής μου Αμερικανικής Σχολής
Κρήτης. 

Η ιστορία που αφηγήστε τα έχει όλα: Απίθανες συγκυ-
ρίες, παρασκηνιακές διεργασίες, καταλυτικές κοινω-
νικο-πολιτικές εξελίξεις αλλά και δυναμικές
προσωπικότητες. Τι σας εξέπληξε περισσότερο κατά τη
διάρκεια της ιστορικής έρευνας;

Ναι, έχει όλα αυτά που λέτε και πολλά άλλα, μα δεν
μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο γεγονός ή κάποιο πρόσωπο,
γιατί όλοι και όλα αλληλοσυνδέονται. Μια διαρκής έκ-
πληξη και μια ανατροπή ήταν για μένα κάθε στοιχείο και
κάθε νέα πληροφορία που μου πρόσφερε αφειδώς η μα-
νιώδης αναζήτησή μου σε τεκμήρια-πηγές. Το ένα τεκμή-
ριο μου άνοιγε τη θύρα σε άλλο και μου παρέδιδε το κλειδί
για το επόμενο. Έτσι σιγά σιγά συγκεντρώθηκαν τα υλικά
για την οικοδόμηση του βιβλίου. Θα σας αναφέρω από την
έρευνα δύο παραδείγματα, που μου έδωσαν τόσο μεγάλη
εσωτερική ικανοποίηση και χαρά, που τολμώ να την πα-
ρομοιάσω με το «εύρηκα» του Αρχιμήδη. 
Το πρώτο: Ψάχνοντας για τα βιογραφικά στοιχεία των
προσώπων-«ηρώων» του βιβλίου βρέθηκα μπροστά στο
βιβλίο «Memorabilia» («Απομνημονεύματα») του Jesse
Ames Spencer, αδελφού της ιεραποστόλου δασκάλας Κα-

ρολίνας Μπέντον. Εκεί πληροφορήθηκα για την ύπαρξη
κάποιων λογοτεχνικών κειμένων της σε αμερικανικό νεα-
νικό περιοδικό του 1846. Ανακάλυψα σπάνια αφηγήματά
της σχετικά με τη ζωή στα Χανιά κατά τα έτη 1837-1843.
Χωρίς την πληροφορία του αδελφού της θα παρέμεναν
άγνωστα, αφού τα υπέγραφε μόνο με τα αρχικά της.
Το δεύτερο: Ήταν ευτυχής στιγμή στην έρευνά μου, όταν
βρήκα την απάντηση στο ερώτημα γιατί έκλεισε η Σχολή,
αφού όλοι τη θεωρούσαν «το θαύμα της πόλης». Διαπί-
στωσα τότε ότι «το φαινόμενο της πεταλούδας» έχει ισχύ
όχι μόνο στη φύση αλλά και στην ανθρώπινη ιστορία. Η
ρήση ότι «αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον
Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα» είδα με έκ-
πληξη να επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της Αμερικανι-
κής Σχολής Κρήτης. Ένα ιστορικό γεγονός εκείνη την
εποχή στην Κίνα είχε ως συνέπεια να κλείσει η Σχολή στα
Χανιά. Δεν θα συνεχίσω με άλλες εκπλήξεις, θα ήταν ατε-
λείωτες. Έζησα μια τετραετία σε κλίμα συνεχών εκπλή-
ξεων, πνευματικής χαράς και ικανοποίησης αλλά και
αισθητικής απόλαυσης. 

Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στα πρόσωπα.
Υπήρξε κάποια προσωπικότητα που σας κέρδισε περισ-
σότερο;

Όλα τα πρόσωπα του βιβλίου είναι υπαρκτά, πραγματικά,
δεν υπάρχουν στο βιβλίο μυθιστορηματικά ή επινοημένα
πρόσωπα ούτε επινοημένες στιγμές, καταστάσεις, συναι-
σθήματα ή λόγια. Όλα είναι τεκμηριωμένα με υποσημει-
ώσεις και παραπομπές στις οποίες ο αναγνώστης, αν θέλει,
μπορεί να ανατρέξει ή και να ελέγξει. Τα ιστορικά εκείνα
πρόσωπα, όταν ερευνούσα και έγραφα, ήταν για μένα
ζωντανές παρουσίες. Ήταν οι «ήρωές» μου και ήθελα να
βρω επαρκή στοιχεία, ώστε μέσα από τη φωνή τους να
συνθέσω το πορτραίτο τους, να δείξω τον χαρακτήρα
τους, τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις και τις αποφά-
σεις τους. Κι έτσι, φυσικούς όπως τους άγγιζα κάθε μέρα
κι από λίγο, επιθυμούσα να τους αγαπήσουν οι αναγνώ-
στες, όπως τους είχα αγαπήσει κι εγώ. Ζούσα μαζί τους τις
μικρές και τις μεγάλες στιγμές τους. Ο καθένας είχε κάτι
ιδιαίτερο που με κέρδιζε, είτε κάνοντάς με να τον θαυμάζω
είτε κάνοντάς με να αντιδρώ, κάποτε και να θυμώνω. Γιατί
νομίζω πως ένα πρόσωπο δεν σε κερδίζει μόνο με τα θε-
τικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, σε κερδίζει με τη
ζωντάνια του, με τη δράση του, καλή ή κακή, γι’ αυτό θέ-
λεις να παρακολουθήσεις οπωσδήποτε την πορεία του. 

Κάθε φορά που εμβαθύνουμε σε ιστορικά γεγονότα κά-
νουμε συγκρίσεις με το σήμερα. Τι έχει να μας πει για το
σήμερα η ιστορία της Αμερικανικής Σχολής;

Είναι βέβαια καλό και κυρίως λυτρωτικό να εμβαθύνουμε
στα ιστορικά γεγονότα, για να μπορούμε να εξηγήσουμε

και να κατανοήσουμε το παρελθόν,
όχι βέβαια για να το συγκρίνουμε νο-
σταλγικά με το σήμερα, γιατί δεν νο-
μίζω πως υπάρχει κανείς που θα
ήθελε να γυρίσει στο 1840 ούτε καν
στο 2000. Και αν με τη φράση «τι έχει
να μας πει για το σήμερα η ιστορία της
Αμερικανικής Σχολής» εννοείτε «τι έχει
να μας διδάξει», θα σας απαντήσω:
μάλλον τίποτε. Πιστεύω ότι η ιστορία
γενικά δεν μπορεί να διδάξει τους με-
λετητές ή τους αναγνώστες να αποφύ-
γουν τα λάθη ή να επαναλάβουν τα
σωστά. Κάθε άνθρωπος είναι μια ανε-
πανάληπτη και μοναδική προσωπικό-
τητα, όπως και οι συνθήκες και οι
καταστάσεις που είχε δημιουργήσει στο

παρελθόν, γι’ αυτό δεν έχουν τη δύναμη να
επηρεάσουν τις εξελίξεις. Εξηγήσεις μόνο μπο-
ρούν να δώσουν. Γιατί το παρελθόν, παρόλο
που είμαστε βέβαιοι ότι διαμορφώνει το παρόν
και το μέλλον, ούτε αναπαράγεται ούτε επανα-
λαμβάνεται στην πραγματική ζωή. Μόνο η
τέχνη μπορεί, κάπως, να το αναπαραστήσει.
Μας επιτρέπει όμως να κάνουμε εποικοδομητι-
κές παρατηρήσεις για τον τρόπο που έδρασαν
τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Από την ιστορία της
Αμερικανικής Σχολής θα επιλέξω μόνο δύο. Η
πρώτη: Η πίστη σε ένα ανώτερο σκοπό έδωσε
στους ιεραποστόλους τόση δύναμη που ξεπέ-
ρασαν τα όριά τους, για να τον εκπληρώσουν.
Λέει π.χ. η δασκάλα-ιεραπόστολος Καρολίνα
Μπέντον: «αισθάνομαι ότι για χάρη αυτών των
ογδόντα μικρών κοριτσιών θα μπορούσα να

κάνω κάθε θυσία, για να συνεχίσω να τα διδάσκω». Η δεύ-
τερη: Το μορφωτικό αγαθό που πρόσφεραν όλοι οι δά-
σκαλοι σε μαθητές και μαθήτριες απαιτούσε επιμέλεια και
διαρκή κόπο, για να το κατακτήσουν. Το σχολείο δεν ήταν
εύκολο –ποτέ δεν είναι άλλωστε–, φαίνεται όμως πως
ήταν χαρούμενο, όπως συμπεραίνουμε από την εικόνα που
μας δίνει η αμερικανίδα δασκάλα μετά την απόφαση για
κλείσιμο της Σχολής. «Το θέαμα των δακρυσμένων παι-
διών που ξέσπασαν σε λυγμούς και κραυγές, όταν τους εί-
παμε ότι δεν θα τα ξαναδιδάξουμε στο σχολείο μας μου
σπάραξε την καρδιά».
Πρόθεσή μου γράφοντας το βιβλίο αυτό δεν ήταν να δι-
δάξω, αλλά να μοιραστώ με τον αναγνώστη την πνευμα-
τική απόλαυση που ένιωθα η ίδια ερευνώντας και
γράφοντας. Δεν ήθελα να παρουσιάσω απλά την πραγμα-
τικότητα «όσο πιο πιστά γίνεται», αλλά να την εξηγήσω,
ώστε να γίνει κατανοητή η ιστορική αντικειμενική αλήθεια.
Με την κοντινή εστίαση επεδίωξα να δημιουργήσω την
«ψευδαίσθηση της παρουσίας» των προσώπων-ηρώων,
για να γεφυρωθεί η χρονική και τοπική απόσταση με τον
σημερινό αναγνώστη. 

Το αρελθόν αρόλο ου εί αστε«Το παρελθόν, παρόλο που είμαστε
βέβαιοι ότι δια ορφώνει το αρόν καιβέβαιοι ότι διαμορφώνει το παρόν και
το έλλον ούτε ανα αράγεται ούτετο μέλλον, ούτε αναπαράγεται ούτε
ε αναλα βάνεται στην ραγ ατικήεπαναλαμβάνεται στην πραγματική
ζωή Μόνο η τέχνη ορεί κά ωςζωή. Μόνο η τέχνη μπορεί, κάπως, 

να το ανα αραστήσεινα το αναπαραστήσει»

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ:

Η ιστορία δεν διδάσκει«Η ιστορία δεν διδάσκει»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

«Αιγυπτιοκρατούμενη Κρήτη, 1837. Μια αμερικανική ιεραποστολική εταιρεία στοχεύοντας στην εξάπλωση του προτεσταντισμού
στην ανατολική Μεσόγειο, παρά την μεγάλη οικονομική κρίση της εποχής, αποστέλλει ένα ζευγάρι Αμερικανών στην Κρήτη να
ιδρύσουν σταθμό και Σχολή για αγόρια και κορίτσια. Η ορθόδοξη Εκκλησία, υποπτευόμενη προσηλυτισμό, αντιδρά. Τελικά η
Σχολή ανοίγει στα Χανιά και γίνεται περιζήτητη. Απροσδόκητα όμως το 1843 κλείνει παρά τις ικεσίες των κατοίκων. Η νίκη των
Άγγλων στον Α' αγγλοκινεζικό πόλεμο του οπίου αλλάζει τα σχέδια της εταιρείας. Θέλοντας να επεκταθεί «στον λαμπρό αγρό» της
Κίνας, όπου οι δαπάνες θα πιάνουν τόπο, ανακαλεί αιφνιδιαστικά τους ιεραποστόλους από την Κρήτη...». 
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ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Μια αναδρομή στο αντιπολε-
μικό κίνημα της δεκαετίας του
'80 στη Νότια Ευρώπη, πραγ-
ματοποιεί το Ίδρυμα της Βου-
λής για τον Κοινοβουλευτισμό
και τη Δημοκρατία, σε μια έκ-
θεση με αφίσες, φωτογραφίες,
εκδόσεις, δημοσιεύματα και
άλλα τεκμήρια που εγκαινιά-
στηκε χθες.

Στα εγκαίνια της έκθεσης
«Πολεμώντας για την Ειρήνη:
Ελλάδα - Ιταλία - Ισπανία στη
δεκαετία του ‘80», το κοινό
περιηγήθηκε τα τεκμήρια, που
σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Βουλής, Νίκο Βούτση, αναδει-
κνύουν τη μετάβαση από τις
διαμαρτυρίες υπέρ της ειρή-
νης των προηγούμενων δε-
καετιών, στο δυναμικό
αντιπολεμικό κίνημα της δε-
καετίας του ’60 που κορυφώ-
θηκε τη δεκαετία του ’80. «Στο
καινούριο διεθνές περιβάλλον
το οποίο συνθέτουν και οι με-
ταναστευτικές και προσφυγι-
κές ροές, άμεση απόρροια των
πολέμων, έχει επιτακτική ση-
μασία να συζητήσουμε και να
στρατευθούμε, με νέους
όρους, στην υπόθεση της Ει-
ρήνης» παρατήρησε ο πρό-
εδρος της Βουλής. «Η έκθεση,
μέσα από την καλλιέργεια της
ιστορικής μνήμης, θέλει με τον
τρόπο της να αποτελέσει ένα
διάβημα, αξιακά και πολιτικά,
προς την κατεύθυνση αυτή»
συμπλήρωσε.

Στόχος της έκθεσης, σύμ-
φωνα με την Ειρήνη Καρα-

μούζη, αν. καθηγήτρια στο πα-
νεπιστήμιο του Σέφιλντ και
επιστημονική σύμβουλο του
Ιδρύματος της Βουλής για τη
συγκεκριμένη εκδήλωση, ήταν
η χαρτογράφηση του εξαιρε-
τικά σημαντικού φαινομένου
του αντιπολεμικού κινήματος,
ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και η
ένταξή του στη δημόσια συζή-
τηση γύρω από την σύγχρονη
ελληνική ιστορία. 

Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος της επιστημονικής επι-
τροπής του Ιδρύματος, Τάσος
Σακελλαρόπουλος, αναφέρ-
θηκε στη σημασία της εργα-
σίας όσων συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση της έκθεσης,
σημειώνοντας πως μέσα από

τον πλούτο της έχει παιδευ-
τικό ρόλο, αφού καταφέρνει
να αναδείξει, πόσο πολιτικό
είναι το αίτημα για Ειρήνη,
φέρνοντας τη νέα γενιά σε
επαφή με την πολιτική συν-
θήκη της εποχής - την σύγ-
κρουση των δύο
υπερδυνάμεων.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκε
επίσης η αντιπρόεδρος της
Βουλής, Τασία Χριστοδουλο-
πούλου, ο πρώην πρόεδρος
της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλ-
νικος, αρκετοί βουλευτές, ο
πρόεδρος του Παρατηρητη-
ρίου Διεθνών Οργανισμών και
Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ),
Πάνος Τριγάζης και δεκάδες
επισκέπτες. 

Η έκθεση πραγματοποιείται
στον εκθεσιακό χώρο του
Ιδρύματος της Βουλής στην
λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας
11 (είσοδος από την οδό Σέ-
κερη) και θα παραμείνει ανοι-
κτή για το κοινό μέχρι την 31η
Μαρτίου του 2019, καθημε-
ρινά από τις 9 π.μ. μέχρι τις 4
μ.μ.. Κάθε Πέμπτη και Παρα-
σκευή θα είναι ανοικτή μέχρι
τις 8 μ.μ. ενώ το Σαββατοκύ-
ριακο θα λειτουργεί από τις 10
το πρωί μέχρι τις 3 το από-
γευμα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για
το κοινό, ενώ προσφέρεται κι
η δυνατότητα ξενάγησης σε
ομάδες επισκεπτών.

μΜεγάλη και ενθουσιώδης η προ-
σέλευση των εκεί ομογενών, κυ-
ρίως φοιτητών, στην εκδήλωση
μνήμης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο,
που διοργάνωσε η Κρητική Αδελ-
φότητα Σίδνεϊ - Νέας Νότιας Ουα-
λίας και το Ιδρυμα στο
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, χθες 16
Νοεμβρίου, σε συνεργασία με το
τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών που
λειτουργεί σ' αυτό. Για το Ιδρυμα
και το δίτομο έργο “Ελευθέριος Βε-
νιζέλος: Ο άνθρωπος - ο ηγέτης"
του γενικού διευθυντή του Ιδρύμα-
τος Νίκου Παπαδάκη, μίλησε ο
Γιώργος Κουκουράκης, επιστημονι-
κός συνεργάτης του Ιδρύματος,
που είχε και τον ρόλο του συντονι-
στή, ενώ ο Νίκος Παπαδάκης, μί-
λησε για τις παρακαταθήκες του
Εθνάρχη και τη σημασία που θα
έχει για την ομογένεια και ιδιαίτερα
για τα Ελληνόπουλα, η γνωριμία
μαζί του, κυρίως μέσω, των εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων, και της
Μουσειοσκευής ενώ δεν παρέλειψε
να εκφράσει τη συγκίνησή του,
αλλά και όλων των μελών της αν-
τιπροσωπείας, για τα όσα έζησε(αν)
τόσο στη Μελβούρνη, όσο και στο
Σίδνεϊ. Αποσπάσματα διάβασε ο δά-
σκαλος - λογοτέχνης Βαγγέλης Κα-
κατσάκης. Χαιρετισμούς στην
εκδήλωση απηύθυναν η γενική
γραμματέας της Αδελφότητας Δέ-
σποινα Παρλιάρου, ο καθηγητής
στο τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Σίδνεϊ Βρασίδας
Καράλης, και το μέλος της Διοικού-
σας Επιτροπής του Παραρτήματος
Αττικής (του Ιδρύματος) Σταύρος
Νικηφοράκης. Στην εκδήλωση, που
έκλεισε, με κρητικούς χορούς από
το συγκρότημα της Αδελφότητας,
προβλήθηκε για δεύτερη φορά
(πρώτη στη Μελβούρνη), κινηματο-
γραφικό υλικό και το ντοκιμαντέρ
που επιμελήθηκαν ο Γιώργος Κου-

κουράκης και ο Μανόλης Λεβεντά-
κης (αφηγητής ο Μιχάλης Αεράκης)
για το Ιδρυμα και το Μουσείο. 

Ιδιαίτερα θερμή ήταν και στο Σίδνεϊ, όπως και στη Μελβούρνη,
η υποδοχή της αντιπροσωπείας του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

Εκδήλωση νή ης για τον Ελ ΒενιζέλοΕκδήλωση μνήμης για τον Ελ. Βενιζέλο

ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αναδρο ή στο αντι ολε ικό κίνη αΑναδρομή στο αντιπολεμικό κίνημα 
της δεκαετίας τουτης δεκαετίας του ’80

ΣΤΟ “ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ”

Συναυλία με
τους “Χειμερινούς
Κολυμβητές”

Σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την 38χρονη πα-
ρουσία τους στη μουσική σκηνή με οκτώ δίσκους και
άλλα ανέκδοτα, θα εμφανιστούν οι “Χειμερινοί Κολυμ-
βητές” το Σάββατο 17 Νοεμβρίου στις 10.30 το βράδυ
στο “Βυρσοδεψείο” στα Ταμπακαριά, με την παρακάτω
σύνθεση:

Aργύρης Μπακιρτζής: φωνή 
Κώστας Βόμβολος: ακορντεόν
Μπάμπης Παπαδόπουλος: κιθάρα
Χάρης Παπαδόπουλος: μπουζούκι. 
Μαζί τους θα είναι και η Εύη Μάζη: φλάουτο, φωνή.



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 105ο
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Βίαιη προσπάθεια αφαίρεσης της “λίθου της τρέλας”
από το κεφάλι ψυχικά διαταραγμένου ασθενή του 17ου
αιώνα.

“H μεγαλύτερη θεραπεία στον κόσμο: θεραπεύει με ει-
σπνοή από μαντήλι, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου
- τέλειο για γρίπη, πονόλαιμο, άσθμα, βήχα, πυρετό, ανα-

πνευστικά προβλήματα κ.ά.». (Μάντσεστερ Αγγλίας, 1898).

Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου από ανθρώ-
πινο στομάχι, όπου φιλοξενούνται πάνω από 500 είδη δια-
φορετικών βακτηρίων, διαφόρων σχημάτων και μεγεθών
(φυσιολογική χλωρίδα).

Αναλυτικό σχέδιο με
τα ανθρώπινα δόντια,

από βιβλίο που εκδόθηκε στην
Αγγλία (1850-1860).

Η “πλαστική χειρουργική” σε
στρατιώτη με τραυματισμό στο
πρόσωπο, με τη δημιουργία
και τη βαφή μεταλλικού προ-
σθετικού τμήματος, που συμ-
πληρώνει το τμήμα που λείπει

(1918, μετά τον 1ο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο).

«Σώστε τον εαυτό σας από τη γρίπη και άλλα αναπνευστικά νοσή-
ματα - ακολουθήστε δύο απλούς κανόνες». Αφίσα από το Τμήμα

Δημόσιας Υγείας της πολιτείας Βιρτζίνια των ΗΠΑ, το 1919, την
εποχή της πανδημίας της φονικότερης γρίπης της ιστορίας, της
“Ισπανικής”.

Πίνακας πλήρους πρόσοψης
του ανθρώπινου σκελετού, με
σημειώσεις που δείχνουν την
ανατομία του, σε σχέδιο του
Γάλλου χειρουργού Hans von
Gersdorff (Στρασβούργο,
1517).

Απε ικό-
νιση από δωμάτιο

κλινικής μόνο για
Αφρικανούς, σε νοσο-
κομείο της σημερινής

Γκάνα (1924).

»

»

»

»

»

»

»



βιβλίαβιβλία

Η θερα είαΗ θεραπεία
Sebastian Fitzek
Μετάφραση: Γιώτα Λαγουδάκου

Εκδόσεις: Διόπτρα

Δίχως μάρτυ-
ρες...
H δωδεκά-
χρονη Γιόζι πά-
σχει από μια
α ν ε ξ ή γ η τ η
ασθένεια. Στη
διάρκεια μιας
επίσκεψής της
στον γιατρό,
εξαφανίζεται
από το ιατρείο

χωρίς κανένα ίχνος. Δεν θα βρεθεί
ποτέ. Τέσσερα χρόνια μετά, ο πατέρας
της και ψυχίατρος Βίκτορ Λάρεντς έχει
αποτραβηχτεί συντετριμμένος σε ένα
απομονωμένο νησί της Βόρειας Θά-
λασσας, προσπαθώντας να διαχειρι-
στεί τον ακατανόητο χαμό της κόρης
του...
Δίχως Πτώμα...
Ο Βίκτορ δέχεται στο νησί την απροσ-
δόκητη επίσκεψη μιας όμορφης άγνω-
στης. Πρόκειται για μια συγγραφέα,
την Άννα Σπίγκελ, η οποία πάσχει από
μια σπάνια μορφή σχιζοφρένειας. Όλοι
οι χαρακτήρες που δημιουργεί στα βι-
βλία της αποκτούν -κατά τα λεγόμενά
της- σάρκα και οστά και αρχίζει να επι-
κοινωνεί μαζί τους. Στην τελευταία
ιστορία της έγραψε για ένα νεαρό κο-
ρίτσι το οποίο πάσχει από μια άγνωστη
ασθένεια και εξαφανίστηκε δίχως ν’
αφήσει ίχνη.
Πού βρίσκεται η κόρη του;
Είναι δυνατόν μέσα στις ψευδαισθή-
σεις της Άννα να κρύβονται στοιχεία
για τις τελευταίες μέρες της Γιόζι;
O Βίκτορ πείθεται να αναλάβει τη θε-
ραπεία της σε μια απέλπιδα προσπά-
θεια να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω
από την εξαφάνιση της κόρης του.
Πολύ σύντομα όμως οι συνεδρίες θα
πάρουν δραματική τροπή, καθώς το
παρελθόν θα έρθει στο φως, με τρο-
μακτικές συνέπειες. Είναι δυνατόν η
απάντηση να βρίσκεται στο αδιανόητο;
Η θεραπεία έχει αρχίσει...

ΝίκοςΝίκος

ΚαζαντζάκηςΚαζαντζάκης
Μια αναφορά 

στον “Καπετάν Μιχάλη”

Ευτυχία Καλλιτεράκη
Εκδόσεις: Αρμός

Στον "Καπετάν
Μιχάλη" ο Νίκος
Καζαντζάκης
απευθύνετα ι
στο βιολογικό
του πατέρα.
Πρόκειται για
μια εσωτερική
εξομολόγηση
μέσα σε μια μυ-
θιστορία όπου
καταγράφονται

όλες οι απωθημένες επιθυμίες του Κα-
ζαντζάκη, χωρίς ωστόσο να τις κατονο-
μάζει άμεσα. Ένα ψυχαναλυτικό
δοκίμιο πάνω στον ναρκισσισμό του
θανάτου.

Η ικρή αδελφήΗ μικρή αδελφή
Ιζαμπελ Ασντάουν
Μετάφραση: Αναστασία Δεληγιάννη

Εκδόσεις: Ψυχογιός

Μπορείς να ξεχά-
σεις; Μπορείς να
συγχωρήσε ις ;
Ύστερα από δε-
καέξι χρόνια που
ζουν ολότελα
αποξενωμένες,
δυο αδελφές, η
Τζέσικα και η
Έμιλι, συναντι-
ούνται ξανά.
Αφήνοντας πίσω

τους το παρελθόν, προσπαθούν να έρ-
θουν κοντά η μια στην άλλη. Η ζεστασιά
που τις ένωνε κάποτε επιστρέφει και η
Τζες μετακομίζει στο σπίτι της Έμιλι. Η
ζωή τους δε θα μπορούσε να είναι καλύ-
τερη. Μέχρι τη μέρα που η Ντέιζι, το
μωρό της Έμιλι, εξαφανίζεται την ώρα
που το πρόσεχε η Τζες. Και τότε η τέλεια
ζωή που είχε χτίσει προσεχτικά η Έμιλι
αρχίζει να καταρρέει... Έπρεπε άραγε να
εμπιστευτεί την αδελφή της ύστερα από
όλα όσα είχαν συμβεί; 
Ένα ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ στα
άδυτα μιας οικογένειας που δεν την
ενώνει η αγάπη αλλά τα ένοχα μυστικά...

Νύχτα ε έντεΝύχτα με πέντε

φεγγάριαφεγγάρια
Μίμης Ανδρουλάκης
Εκδόσεις: Πατάκη

Είναι μια μαται-
όδοξη μικροαστή
που κολακεύεται
να αποπλανά
διασημότητες;
Ποιο είναι το κί-
νητρο της Λίνας
που παίζει σε μια
ζαριά τη ζωή της,
χωρίζει και συγ-
κροτεί -εν μέσω
κρίσης- με έμπι-

στες συμμαθήτριες έναν επιχειρηματικό
και ερωτικό κύκλο με επίλεκτους αλλά
μακρινούς εραστές; Όταν οι μεγάλες
τους πόζες ξεφτίζουν σε ασήμαντους
ρόλους, εκείνη θα ξεσπάσει: "Δεν υπάρ-
χει, λοιπόν, ούτε ένας άνδρας με κάποια
γενναιότητα και λίγη ποίηση μέσα του;".
Ο φίλος της Μάνος, ή "Γκοντάρ", δηλώ-
νει: "Δεν μ’ άγγιξε η χρεοκοπία· τη Χα-
μένη Δεκαετία έκανα έρωτα". Τη Λίνα
στοιχειώνει η άγνωστη οδύσσεια της
τουρκόφωνης Πόντιας προγιαγιάς, της
χαρισματικής Παναγίας των ξεριζωμέ-
νων, της καλλονής που περιπλανήθηκε
με το πλοίο του θανάτου στη Μαύρη
Θάλασσα, ρίζωσε στη Μακεδονία, δημι-
ούργησε τον μοναδικό γυναικείο οικι-
σμό-συνεταιρισμό κι αγωνίστηκε
περιμένοντας... ένα τίποτα.
Μικρά δράματα στον καμβά της Μεγά-
λης Ιστορίας ρίχνουν -εκατό χρόνια μετά
την Ποντιακή Γενοκτονία- ένα διαφορε-
τικό φως στα αινίγματα της Θεσσαλονί-
κης, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Aφορμή

Το βιβλίο του Νικήτα Σινιόσο-
γλου Αλλόκοτος Ελληνισμός, με
τον πολλά υποσχόμενο υπότιτλο:
Δοκίμιο για την οριακή εμπειρία
των ιδεών· συζητήθηκε αρκετά,
πραγματοποίησε τρεις εκδόσεις
μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα και -το σημαντικότερο
ίσως όλων- διαβάστηκε από ένα
ετερόκλητο ως προς τις προτιμή-
σεις του αναγνωστικό κοινό.

Ο Αλλόκοτος Ελληνισμός
αφορά επτά εκδοχές οριακής εμ-
πειρίας των ιδεών: την περιπλά-
νηση, την ουτοπία, τον εκτοπισμό,
την βλασφημία, την αίρεση, το
αλλόκοτο και την ψευδολογία. Ο
Σινιόσογλου με πυξίδα τις ιδέες
αυτές, χώρο τον ευρύτερο ελλη-
νικό κόσμο και χρόνο δύο ιστο-
ρικά ορόσημα, την κατάλυση της
βυζαντινής αυτοκρατορίας (1453)
και τη συγκρότηση του νεοελλη-
νικού κράτους (1830), κινείται στη
μεθόριο του πνευματικού, κοινω-
νικού και πολιτικού βίου, ακολου-
θεί τις μορφές εκείνες που
πορεύτηκαν, συχνά αντίθετα με τη
ροή του κυρίαρχης τάσης, σε έναν
δρόμο μοναχικό με κατάληξη τη
λήθη ή/και την απαξίωση, επιχει-
ρώντας να αναδείξει κάποια σκο-
τεινά σημεία της ιστορικής
έρευνας, να επαναπροσδιορίσει
τη σημασία των έκκεντρων αυτών
μορφών στην τελική διαμόρφωση
των ιδεών, να διευκρινίσει την
κομβική σημασία του αλλόκοτου.
Οι επτά μορφές που συνθέτουν

τον Αλλόκοτο Ελληνισμό, ο πλά-
νης Κυριάκος Αγκωνίτης, ο ουτο-
πιστής Πλήθων, ο νοσταλγός
Μάρουλλος Ταρχανιώτης, ο βλά-
σφημος Χριστόδουλος Παμπλέ-
κης, ο αιρετικός Θεόφιλος
Καΐρης, ο αλλόκοτος Παναγιώτης
Σοφιανόπουλος και ο ψευδολό-
γος Κωνσταντίνος Σιμωνίδης,
διαθέτουν κάτι το σαγηνευτικό, το
οποίο, κατά μία έννοια, ήταν αυτό
που ώθησε τον Σινιόσογλου να
ασχοληθεί με μορφές που συναν-
τούσε μόνο στο περιθώριο της
έρευνας και της μελέτης του,
όμως η έλξη που ένιωσε γι' αυ-
τούς τους επτά, ίσως ανάμεσα και
σε άλλες έκκεντρες μορφές, ήταν
καθοριστική για τη γέννηση
αυτού του βιβλίου.  

Έχοντας διαβάσει, εδώ και κά-
ποιες μέρες το βιβλίο, με ιντριγ-
κάρει το γεγονός πως ενώ
τεχνικά πρόκειται ξεκάθαρα για
δοκίμιο, εντούτοις, διαισθητικά,
θα το αναζητούσα στο τμήμα λο-
γοτεχνίας ενός βιβλιοπωλείου. Η
αίσθηση αυτή δημιουργείται,
θαρρώ, από δύο παράγοντες.
Πρώτον, η ζωή των επτά διαθέτει
κάτι το μυθιστορηματικό· αυτή η
οριακή ζωή, οριακή πότε ως προς
τον νόμο, πότε ως προς την κοι-
νωνία, πότε ως προς την επιστη-
μονική κοινότητα, οριακή ως προς
τη σκέψη και την αντίληψη των
πραγμάτων. Δεύτερον, ο τρόπος
με τον οποίο ο Σινιόσογλου συν-
θέτει τη μελέτη των πηγών, τα

βιογραφικά και βιβλιογραφικά
στοιχεία, την ένταξη και την ανα-
λογία με την κυρίαρχη φιλοσο-
φία, χωρίς να παραμένει στείρος
καταγραφέας των δεδομένων της
έρευνας, επιλέγοντας έναν πιο
ενεργό ρόλο, σχολιάζοντας, τολ-
μώντας συνδέσεις, ισορροπώντας
με επιτυχία ανάμεσα στην απο-
φυγή ενός δυσνόητου δοκιμιακού
λόγου και στη διάκριση ανάμεσα
στην ευκρίνεια της καθαρής σκέ-
ψης, για την οποία διακρίνεται ο
Αλλόκοτος Ελληνισμός, και την
απλοϊκότητας· όμως κυρίως
φροντίζοντας με ιδιαίτερη επιμέ-
λεια τη γλώσσα και την αφήγηση,
γεγονός που προσδίδει στο δοκί-
μιο μια κάποια μυθιστορηματική
γοητεία.  

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Αλλόκοτος Ελληνισ όςΑλλόκοτος Ελληνισμός
» Νικήτας Σινιόσογλου (εκδόσεις Κίχλη)

πολιτισμός12/ 40
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
17 Νοεμβρίου 2018

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Émile-Honoré Destelle, Ημερολόγιο 1897
» Παρουσίαση του δέκατου τόμου της σειράς Μαρτυρίες της Ε.Κ.Ι.Μ.

Η παρουσίαση του νέου τόμου της
Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Με-
λετών θα γίνει τη Δευτέρα 26 Νοεμ-
βρίου, στις 7:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο
Γιάννη Περτσελάκη του Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης, στο Ηράκλειο. 

Στην παρουσίαση θα λάβουν μέρος
οι Σωκράτης Πετμεζάς, καθηγητής
νεώτερης ιστορίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, Τάσος Αναστασιάδης, διευ-
θυντής μελετών μοντέρνας και σύγ-
χρονης εποχής της Γαλλικής Σχολής
Αθηνών, Jean-Pierre Destelle, εγ-
γονός του E-H.D. και εκδότης στη
γαλλική γλώσσα του κειμένου,
Μαρία Σωρού, επιστημονική σύμ-
βουλος της έκδοσης, Κλαίρη Μι-
τσοτάκη, υπεύθυνη της έκδοσης από
την πλευρά της Ε.Κ.Ι.Μ.

Το Ημερολόγιο του Γάλλου συνταγματάρχη Émile-
Honoré Destelle φωτίζει μια ταραχώδη περίοδο
της ιστορίας του νησιού, το πέρασμα από την Οθω-
μανική κυριαρχία στην αυτονομία της Κρήτης, κάτω
από την στενή επιτήρηση των ευρωπαϊκών δυνά-
μεων. Η έκδοση έχει την αφετηρία της στην πρωτο-
βουλία του πολιτιστικού ακολούθου της Πρεσβείας
της Γαλλίας και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου
στην Αθήνα κ. Mikaël Hautchamp να μεταφραστεί
το βιβλίο και να δοθεί στο ελληνικό κοινό. Τόσο για
τον παρόντα τόμο Ημερολόγιο 1897 όσο και για
τον επόμενο τόμο Ημερολόγιο 1898, που θα κυ-

κλοφορήσει προσεχώς, καθορι-
στική είναι η συμβολή της Πε-
ριφέρειας Κρήτης.
Το κείμενο του Ημερολογίου

συνιστά το προσωπικό και όχι το
στρατιωτικό ημερολόγιο του
Γάλλου συνταγματάρχη χωρίς να
παύει να αποτελεί μια πλούσια
πηγή πληροφοριών τόσο για την
καθημερινότητα του γαλλικού
στρατιωτικού σώματος που
εδρεύει στη Σητεία από τον Μάρ-
τιο του 1897, για τις επαφές του
με τη διοίκηση των σωμάτων των
Μεγάλων Δυνάμεων που έδρευε
στα Χανιά, για τις προσπάθειες να
ελέγξουν τις εξάρσεις των αντιτι-
θέμενων στρατοπέδων, τον κατευ-

νασμό των οποίων είχαν ως καθήκον, για τις
δύσκολες υγειονομικές συνθήκες που αντιμετώπιζαν
οι Γάλλοι στρατιώτες, όσο και για άλλα δευτερεύου-
σας σημασίας παρεμφερή ζητήματα. Ωστόσο, ο φι-
λοπερίεργος και μαζί προσηνής χαρακτήρας του
συνταγματάρχη τον οδηγούν σε μια βαθύτερη πε-
ριήγηση και γνώση της ενδοχώρας Σητείας και Με-
ραμβέλου, της Ιεράπετρας και της Βιάννου,
προικίζοντας το Ημερολόγιό του με πολλές σελίδες
παραστατικών αφηγήσεων, περιγραφών και περιδια-
βάσεων χωρίς να λείπουν από αυτές και ξεκαρδι-
στικά στιγμιότυπα. 

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.


