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πίσω από φωτεινά λαμπιόνια, εκδη-

λώσεις και πακέτα γιορτινά, το νόη-

μα των Χριστουγέννων βρίσκεται στη

γέννηση του Χριστού και στην αγά-

πη Του προς τον Ανθρωπο.

Και αν οι περισσότεροι από εμάς

μόνο τις μέρες των γιορτών θυμόμα-

στε την προσφορά σ' εκείνους που

έχουν ανάγκη, υπάρχουν κάποιοι

που κάνουν την προσφορά τρόπο

ζωής, όλο τον χρόνο. 

Με εθελοντές, λοιπόν, που διαθέτουν

τον χρόνο και τις γνώσεις τους σε

ιδρύματα, συλλογικότητες αλληλεγ-

γύης, δομές που έχουν στόχο την

ανακούφιση, τη θεραπεία, την απα-

σχόληση ατόμων με ανάγκες συζη-

τούν σήμερα οι “διαδρομές”. 

Και αν η συζήτηση αρχίζει με αυτά

που οι ίδιοι έχουν να προσφέρουν

στις διάφορες δομές και πρωτοβου-

λίες, κοινή κατάληξη για τον καθένα

από αυτούς, είναι ότι αισθάνονται 

πως λαμβάνουν περισσότερα απ' όσα

προσφέρουν...

diadromes@haniotika-nea.gr
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ο Δημαρχείο Χανίων παραμονή Χριστου-
γέννων, από τις 11 το πρωί, μεταμορφώνεται
σε έναν απέραντο... “χάρτη” κυνηγητού για το
χαμένο σκούφο του Άγιου Βασίλη! Παιδιά Δη-
μοτικού με οδηγό το γράμμα του Άγιου Βασίλη
θα μυηθούν στην ατμόσφαιρα των Χριστου-
γέννων, κερδίζοντας αλλά και προσφέροντας
δώρα σε γνωστό ίδρυμα της πόλης, αποκα-
λύπτοντας τα μυστικά του σκούφου του Άγι-
ου Βασίλη. Δηλώσεις συμμετοχής: 282134168. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

- “Οι Δροσουλίτες”: Παράσταση Κουκλο-
θεάτρου, Μαύρου Θεάτρου από το Κουκλο-
θέατρο Κρήτης στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Μεσογείου, σήμερα Σάββατο 22 Δεκεμβρίου.
Δύο παραστάσεις: 12.00 και 18.00.

- "Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη - Μου-
σική από μια φανταστική ταινία": Μου-
σική παράσταση με την Κλεονίκη Δεμίρη, τρα-
γούδι και το Νίκο Πλατύραχο, πιάνο, σήμερα
Σάββατο στις 9 μ.μ. στο Θέατρο "Μίκης Θεο-
δωράκης". 

- “Στιούαρτ Μέλτον Τραμπάλα”: Μια πα-
ράσταση για παιδιά ηλικίας από 2 ετών από
το Εθνικό Θέατρο | Μικρό Εθνικό, στο Θέα-
τρο “Μίκης Θεοδωράκης” την Παρασκευή 28
Δεκεμβρίου  και ώρες 17.30 και 19.30 και το
Σάββατο 29 Δεκεμβρίου στις 11.00

ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 

Χριστουγεννιάτικη Αγοράς Αγάπης διορ-
γανώνεται από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου
από τον Δήμο Χανίων – Δ/νση Κοινωνικής
Πολιτικής στην Πλατεία της Δημοτικής
Αγοράς, με ώρες λειτουργίας: 10.00 – 13.00,
17.00 – 20.00. 'Ενας μαγικός κόσμος γεμάτος
χριστουγεννιάτικες δημιουργίες, δώρα και
στολίδια για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ενι-
σχύοντας έτσι το Κοινωνικό Παντοπωλείο και
το Συσσίτιο της πόλης. 

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

* “Ο Καραγκιόζης στον μύλο των Καλι-
καντζάρων”: Με τον Νίκο Μπλαζάκη. Πρό-
γραμμα παραστάσεων: 22|12: Χαζήρειον Ίδρυ-
μα Αγίας Μαρίνας, 18.00 26|12 : Πολύκεντρο
Σούδας, 18.00 28|12 : Αίθουσα Πολιτιστικού
Συλλόγου Σκλόκας, Χορδάκι, 12.00

* “Για βγέτε, δέτε, μάθετε”: Μια παρά-
σταση μουσικής και λόγου. Στη μουσική:
Άρης Ζουριδάκης: πολίτικο λαούτο, ούτι,
φωνή | Φάνης Καρούσος: σαντούρι ούτι,
φωνή | Ελευθερία Μπλαζάκη: ακορντεόν,
κρουστά, φωνή | Έρευνα και αφήγηση: Νίκος
Μπλαζάκης: 23|12: Αίθουσα Ι.Ν. Αγ. Γερασί-
μου, Νεροκούρου

* “Το κρυστάλλινο κλειδί των Χριστου-
γέννων”. Παράσταση κουκλοθέατρου από την
UN.I.MA. Κρήτης: 22|12: Πνευματικό Κέντρο
Ζωοδόχου Πηγής Μουρνιών, 18.00 23|12: Αί-
θουσα Αγροτικού Συνεταιρισμού, Πλατεία
Ηρώων, Περβόλια, 12.00 23|12: Πολύκεντρο
Σούδας, 18.00 26|12 : Πρώην Δημαρχείο
Νέας Κυδωνίας, Γαλατάς, 12.00, 26|12: Πρώην
Δημαρχείο Ακρωτηρίου, Κουνουπιδιανά -
Πυθάρι, 18.00

* “Εγώ, ο Κολοκυθάκης”: Προβολή ταινίας:
22|12 : Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου,
18.00 27|12 : Αίθουσα Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού, Πλατεία Ηρώων, Περβόλια, 18.00 28|12
: Αίθουσα ΙΝ Αγ. Γερασίμου, Νεροκούρου,
18.00

* “Τα τοσοδούλικα στην κοιλάδα των χα-
μένων μυρμηγκιών” Προβολή ταινίας:
23|12 : Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού, 18.00.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσειςΧριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
στην όλη και τα έριξστην πόλη... και τα πέριξ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ “CON BRIO”

Εορταστική συναυλία 
με μελωδίες του κόσμου

Το μουσικό σύνολο ξύλινων πνευστών “Con Brio” θα δώσει χριστουγεννιάτικη συναυλία

με μελωδίες του κόσμου από το 1500 μέχρι σήμερα, την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ.

στην Καθολική Εκκλησία. Τα μέλη

του συνόλου στην φετινή συναυ-

λία είναι: Ελευθερία Λιοδάκη,

Φραγκίσκος Κοκοβλής, Μαντλέν

Τζανουδάκη, Αργυρώ Νικάκη,

Μάργκο Μπέιλι, Χρήστος Κοκό-

ρας, Θεόδωρος Σταυρουλάκης,

Ηλέκτρα Λιονάκη, Ερασμία Μα-

λεκάκη, Μυρτώ Χαλακατεβάκη,

Ερωφίλη-Γεωργία Αποστολάκη,

Ευάγγελος Βουρδουμπάς, Σοφία

Μπόσκο και Ζωή Μαλικουτσάκη.

Φιλική συμμετοχή Άγγελος Κα-

τσανεβάκης. Την γενική επιμέ-

λεια του συνόλου έχει η Άννα

Μαλεκάκη. Είσοδος ελεύθερη. 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, παραστάσεις
και δρώμενα για μικρούς και μεγάλους διορ-
γανώνουν την ερχόμενη εβδομάδα ο Δήμος
Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, με ελεύ-
θερη είσοδο για όλους. 

ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΚΕΦΑΛΑ 

Χριστουγεννιάτικη Θεία
Λειτουργία 

Στην σπηλιά του Αγίου Ιωάννου, στην Μαραθοκεφάλα

Κισάμου, το βράδυ της Δευτέρας, 24 Δεκεμβρίου, πα-

ραμονή των Χριστουγέννων και από ώρα 9.00 μ.μ. έως

00.15 π.μ. θα τελεστεί και πάλι η Χριστουγεννιάτικη Θεία

Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κι-

σάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου. Του Όρθρου και της

Θείας Λειτουργίας θα προηγηθεί ο Εσπερινός της εορ-

τής, περί ώρα 8.00 μ.μ.
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ

Game (not) over 
■ Περισσότερα από 100 ρετρό ηλεκτρονικά παιχνίδια

παρουσιάζονται σε έκθεση στο ΚΑΜ 

Ένα μοναδικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, παρέα με
αγαπημένες ηλεκτρονικές φιγούρες και παιχνι-
δομηχανές, έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι
επισκεφθούν την έκθεση “Retro Games Expo
(1971-1995)” που εγκαινιάστηκε χθες στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στο παλιό λιμάνι. 

Από αριστερά από την ομάδα των διοργανωτών οι Θ.
Τριανταφύλλου, Ε. Στρογγυλάκη και Αντ. Καστρινάκης. 

Η γοητεία των παλιών ηλεκτρονικών παιχνιδιών παραμένει αμείωτη
όπως αποδεικνύεται κι από την προσέλευση στην έκθεση νέων που

δεν πρόλαβαν τα να ζήσουν.  

ααΑθάνατες παιχνιδομηχανές, όπως Atari 2600, Sega Mega Dri-

ve, Super Nintendo, Atari Saturn, Sega Genesis, Playstation

1 κ.ά., στις οποίες οι μεγαλύτερες γενιές αφιέρωσαν... ένα με-

γάλο μέρος του χρόνου τους όταν ήταν παιδιά πρωταγωνιστούν

σε αυτή την ξεχωριστή έκθεση. 

Μαζί τους παρουσιάζονται εκατοντάδες αγαπημένα video-

games, όπως Galaga, Tetris, Ms Pack Man, Bubble Bobble,

Frogger κ.ά. τα οποία εξακολουθούν να συγκινούν ακόμα σή-

μερα όσους δοκιμάσουν να τα παίξουν, ενώ από την έκθεση

δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι κλασικές πια “καμπίνες”

που κάποτε δέσποζαν σε σφαιριστήρια, αναψυκτήρια και άλ-

λους χώρους ψυχαγωγίας. 

Ξεχωριστή θέση κατέχουν στην έκθεση και τα συλλεκτικές συ-

σκευές χειρός που χρονολογούνται από το 1976, ενώ οι επι-

σκέπτες έχουν την ευκαιρία να παίξουν ελεύθερα πολλά από

τα θρυλικά ηελκτρονικά παιχνίδια μιας άλλης εποχής.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση προέκυψε χάριν στο μερά-

κι και το πάθος μιας παρέας που πριν από 8 χρόνια ξεκίνησε

να συγκεντρώνει από παλαιοπωλεία και το διαδίκτυο μη λει-

τουργικά παιχνίδια για να τους δώσει μέσα από πολύ προ-

σωπική εργασία ξανά ζωή! 

«Η ιδέα προέκυψε όταν κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω να

φτιάξω ένα παλιό ηλεκτρονικό παιχνίδι που μου είχε χαρίσει

η μάνα μου το 1986. Όταν όμως πήγα σε ένα μαγαζί μου απάν-

τησαν ότι δεν φτιάχνει. Επιστρέφοντας απογοητευμένος συ-

νάντησα έναν φίλο ερασιτέχνη ηλεκτρονικό, τον Νεκτάριο, ο

οποίος διαπίστωσε ότι το μόνο που χρειάζονταν ήταν να ξύ-

σουμε λίγο τις μπαταρίες. Από τότε άρχισα να μαζεύω παλιά

παιχνίδια που δεν έπαιζαν και να τα επισκευάζουμε», αφη-

γήθηκε  ο Αντώνης Καστρινάκης που είναι από τους πρω-

τεργάτες της έκθεσης. 

Το αυτοσχέδιο εργαστήριο της παρέας στήθηκε στην κουζίνα

της Ευγενίας Στρογγυλάκη: «Ολα τα μαστορέματα έγιναν

στην κουζίνα μου. Ό,τι παιχνίδια έβρισκε ο Αντώνης τα έφερ-

νε στο σπίτι κι εκεί στήθηκε το εργαστήριό τους. Τους είπα λοι-

πόν κάποια στιγμή -κάπως εκνευρισμένη- ότι καλά κάνετε και

τα μαζεύετε αλλά κάντε και καμία έκθεση να τα δει τουλάχι-

στον ο κόσμος. Έτσι κι έγινε!», σημείωσε η Ευγενία. Η εργα-

σία της ομάδας υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς από

τις περίπου 100 παιχνιδομηχανές χειρός οι 97 είναι σήμερα

λειτουργικές. 

«Η έκθεση αυτή είναι μια ωραία ευκαιρία να θυμηθούμε τα παι-

δικά μας χρόνια», σχολίασε ο  σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών

Θανάσης Τριανταφύλλου, ενώ αναφερόμενος στις διαφορές των

σημερινών παιχνιδιών από τα παλιά επεσήμανε: «Τα παιχνί-

δια αυτά απαιτούσαν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Αν έχανες

ξεκινούσες ξανά από την αρχή. Γι' αυτό και οι καμπίνες έπρε-

πε να ήταν γερές για να αντέχουν στα χτυπήματα από τους

εκνευρισμένους παίχτες!».

Στην αίθουσα της έκθεσης συναντήσαμε νέους αλλά και με-

γαλύτερης ηλικίας ανθρώπους που θέλησαν να δοκιμάσουν την

τύχη τους στα ρετρό παιχνίδια ή απλώς να θυμηθούν τα πα-

λιά. Ανάμεσα σ' αυτούς κι ο φοιτητής στη Σχολή ΗΜΜΥ του

Πολυτεχνείου Κρήτης Ραφαήλ: «Οτιδήποτε ρετρό είναι τέλειο.

Κι εδώ απλά είναι ένας παράδεισος!», σχολίασε όταν τον ρω-

τήσαμε για την παρουσία του εκεί και πρόσθεσε: «Εγώ τα πρό-

λαβα αυτά ίσα ίσα, όμως είναι παιχνίδια “κοσμήματα” και μπο-

ρείς να δεις τι φοβερές δυνατότητες είχαν από τότε». 

Κοντά στον Ραφαήλ και ο μικρός Μανώλης: «Μου αρέσουν

πολύ αυτά τα παιχνίδια, έχουν τέλειες πίστες και υπερ-κακούς!

Ιδιαίτερα πάντως μου αρέσει το Super Mario», σημείωσε εν-

θουσιασμένος.     

Να σημειώσουμε ότι η έκθεση ρετρό ηλεκτρονικών παιχνιδιών

στο ΚΑΜ, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων και

την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, θα διαρκέσει έως 6 Ιανουαρίου, ενώ

κατά τη διάρκεια της θα γίνουν διαγωνισμοί κλασσικών παι-

χνιδιών (όπως Galaga, Tetris, Ms Pack Man, Bubble Bobble,

Frogger κ.α.) με έπαθλα για τους νικητές. 

ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Γιορτή αλληλεγγύης  
Το Πνεύμα των Χριστουγέννων επισκέφθηκε χθες το 5ο Γυ-

μνάσιο για να μας θυμίσει ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο
κατανάλωση και υλικές απολαύσεις αλλά και η γιορτή της αλ-
ληλεγγύης, της προσφοράς, της φιλίας και της αγάπης.

Οπως ανακοινώθηκε από το σχολείο, «με εφηβικό ενθουσια-
σμό και έμπνευση οργανώθηκε εξολοκλήρου από το δεκαπεντα-
μελές συμβούλιο  του σχολείου η χριστουγεννιάτική γιορτή.
Τραπέζια στρώθηκαν με εδέσματα γλυκά και αλμυρά που πρό-
σφεραν οι μαθητές και οι οικογένειες τους  και χριστουγεννιάτικα
γλυκά που έφτιαξαν οι ίδιοι οι μαθητές στο σχολείο. Στη συνέ-
χεια όλοι συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώ-
σεων όπου ακολούθησε μια συναυλία έκπληξη! Το συγκρότημα
Planet _None αποτελούμενο από μαθητές του 6ου Γυμνασίου
και του Μουσικού γυμνασίου τραγούδησε live με μεγάλη επιτυ-
χία ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους. Ένας από τους σκο-
πούς της εκδήλωσης ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα για την
ενίσχυση μιας μαθήτριας με κινητικά προβλήματα».

Με την ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι «δεν
θα μπορούσε να κλείσει η χρονιά με καλύτερο τρόπο και ευχα-
ριστούμε τους μαθητές και ιδιαίτερα το Δεκαπενταμελές για την
ωραία πρωτοβουλία και την εξαιρετική οργάνωσή της. Τα παιδιά
μάς έδειξαν για άλλη μια φορά ότι όταν τα εμπιστευόμαστε μας
αποζημιώνουν και μας χαρίζουν ανεπανάληπτες στιγμές».

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Εορταστική εκδήλωση
Χριστουγεννιάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο Λύκειο

Ελληνίδων Χανίων σήμερα Σάββατο 22 Δεκεμβρίου από τις
5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ.

Η γιορτή θα περιλαμβάνει αφήγηση λαϊκού παραμυθιού
από τη Ρούλα Τατσοπούλου με τον Γιάννη Μανούσακα στην
κιθάρα και το τραγούδι, κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρ-
τών με την Καίτη Κόρακα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια
με την Βιβή Κουτσογιαννάκη. Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Ι.Μ.Κ.Α. 

“Χριστούγεννα... στον κόσμο” 
Η Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και το Γραφείο

Νεότητας, διοργανώνουν αύριο Κυριακή 23 Δεκεμβρίου στις
7.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αντωνίου Γιάνναρη 2), την
εκδήλωση  "Χριστούγεννα... στον κόσμο". «Σας περιμένουμε
να γιορτάσουμε με ύμνους και τραγούδια από τις χορωδίες
μας και με θεατρικό που επιμελήθηκε η ενορία Αγίου Ιωάν-
νου και η “Ομάδα Δράσης με αφορμή ένα παραμύθι”», ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ

Νύχτα των ευχών
Για 4η συνεχή χρονιά ο Δήμος Κισσάμου και η

Κ.Ε.ΔΗ.Κ σήμερα Σάββατο στις 7 μ.μ. διοργανώνουν
τη Νύχτα των Ευχών στην παραλία Τελωνείου.Οπως
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, «η Νύχτα των Ευχών
καθιερώνεται στην Κίσσαμο ως η πιο λαμπρή χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση, όπου μικροί και μεγάλοι
στέλνουν τις ευχές τους, ελευθερώνοντας ένα φανα-
ράκι στον ουρανό. Παράλληλα βοηθούν άπορους συ-
νανθρώπους μας, κρατώντας τρόφιμα και άλλα είδη
πρώτης ανάγκης».
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ΕθελοντέςΕθελοντές 
α ό καρδιάςαπό καρδιάς...

νθρωποι της προσφοράς και της λογι-
κής πως όταν δίνεις γίνεσαι κυρίως κα-
λύτερος άνθρωπος. Απλοί εθελοντές,
που εργάστηκαν σε ιδρύματα, σε συλ-

λογικότητες αλληλεγγύης, σε δομές
που έχουν στόχο την ανακούφιση, τη
θεραπεία, την απασχόληση ατόμων με

ανάγκες. Με τους ανθρώπους αυτούς
ανοίγουμε κουβέντα για όλα όσα αντιμε-
τώπισαν από κοντά.

Α ίστευτα λυτρωτικό«Απίστευτα λυτρωτικό»

«Ο εθελοντισμός είναι λυτρωτι-
κός για τους εθελοντές. Ξέρεις ότι
θα φτιάξεις με την ψυχή σου κά-
ποια πράγματα και αυτά θα βοη-
θήσουν κάποιους ανθρώπους.
Αυτό είναι απίστευτα λυτρωτικό!».
Η Μαρία Χελιουδάκη συμμετέ-
χει ως εθελόντρια στο έργο που
προσφέρει η Εθελοντική Ομάδα
Στήριξης «ΣυνΑνθρωπος» η
οποία δραστηριοποιείται από το
2012 στα Χανιά. Τη συναντήσαμε
μαζί με άλλες εθελόντριες καθώς
οργάνωναν το κιόσκι της Ομάδας
στην πλατεία 1866, ενόψει των
Χριστουγέννων. Μαζί τους είχαν
χειροτεχνίες τις οποίες δημιούρ-
γησαν για να προσφέρουν με
σκοπό την ενίσχυση του έργου
του «ΣυνΑνθρώπου» καθώς
αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε
εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης
της Στέγης Κοριτσιού του Αγίου
Νεκταρίου που έχουν αναλάβει τα
μέλη της Ομάδας. «Η Στέγη Κορι-
τσιού είναι ένα έργο που φαίνεται.
Ωστόσο, πέρα από αυτό, ο “Συ-
νΑνθρωπος” βοηθάει και στηρίζει
οικογένειες οι οποίες αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα επιβίωσης», εξή-
γησε η Μαρία.

Τη ρωτήσαμε γιατί επέλεξε τον
«ΣυνΑνθρωπο» για να προσφέρει εθε-
λοντικά: «Κι εγώ στη ζωή μου πέρασα δύ-
σκολα γιατί υπήρξα ορφανή και το είχα στο αίμα
μου να επιστρέψω όλα αυτά που πήρα από τους
γείτονες από τους φίλους. Το αισθάνομαι σαν χρέος
να τα γυρίσω πίσω».  

Η Μαρία, ως ενεργό μέλος του Συλλόγου Τριτέ-
κνων, γνώρισε τη δράση του «ΣυνΑνθρώπου» το
2012 με αφορμή την περιπέτεια της μικρής Ραφαέ-
λας. Από τότε παρακολουθούσε τις δράσεις της
Ομάδας. «Δεν σου κρύβω ότι θέλω να βλέπω το
έργο που γίνεται. Να το συναντάω στην πόλη. Οπότε
ο “ΣυνΑνθρωπος” ήταν πάντα στην καρδιά μου
και πάντα τον στήριζα αθόρυβα από όπου κι αν
βρισκόμουν. Παράλληλα μου άρεσε και μου αρέσει
ότι ο “ΣυνΑνθρωπος” είναι πολύ προσεκτικός στο
πού θα προσφέρει και στο να μην προδώσει την εμ-
πιστοσύνη του κόσμου που τον βοηθάει στο έργο
του», σχολίασε σχετικά. 

Τι είναι όμως αυτό που κρατάει μέσα από αυτήν

την πορεία ως εθελόντρια; «Είναι
πολλές και έντονες οι στιγμές που

θυμάμαι. Ζούμε καταστάσεις δύσκολες.
Οικογένειες, για παράδειγμα, Χανιω-
τών που τα παιδιά τους μεγαλώ-
νουν μέσα στη μούχλα και την
υγρασία. Το να πάρεις, λοιπόν, μια
σόμπα και να βάλεις έναν τόνο
ξύλα είναι κάτι απίστευτα όμορφο
που κάνει την ψυχή σου να αγαλ-
λιάζει».

Για τη Μαρία ο εθελοντισμός σημαίνει
ταυτόχρονα παρέα, φιλία και δημιουργικό-
τητα. Πάνω από όλα όμως σημαίνει προ-
σφορά, αποτέλεσμα και ομορφιά. «Το
ευχαριστώ που δέχεσαι είναι πολύ με-
γαλύτερο από οποιαδήποτε βοήθεια
μπορείς να προσφέρεις. Αυτή η ψυχική
ικανοποίηση είναι η μεγαλύτερη αντα-
μοιβή», σημείωσε κλείνοντας.

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Η Μαρία Χελιουδάκη
(όρθια στα δεξιά) μαζί με
δύο ακόμα εθελόντριες
της Ομάδας Στήριξης

«ΣυνΆνθρωπος». 

Χαρά αλλά και δέσ ευση«Χαρά αλλά και δέσμευση»  
Την περασμένη Πέμπτη στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς οι Γιατροί του Κόσμου στό-

λιζαν το δικό τους ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ένα δέντρο που αντί για στολί-

δια είχε γάλατα για παιδιά. Οι εθελοντές της Οργάνωσης πηγαινοέρχονταν βιαστικά για

να τακτοποιήσουν τις προσφορές των πολιτών. Ανάμεσά τους και η κα Δέσποινα Δελ-
βερούδη. «Εγινα εθελόντρια πριν από 10 χρόνια κι από τότε βοηθάω συστηματικά όπου

μπορώ», μας ανέφερε καθώς άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της δικής της ιστορίας. Ξεκί-

νησε αφού είχε πάρει σύνταξη. Το “μικρόβιο” της προσφοράς όμως το είχε ήδη από την οι-

κογένειά της: «Τόσο ο πατέρας μου όσο και η μητέρα μου ήταν άνθρωποι της προσφοράς». 

Η επιλογή των Γιατρών του Κόσμου έγινε συγκυριακά, όταν σε μια εκδήλωση της Οργά-

νωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας συνάντησε τους γιατρούς Μηνά Βουλγα-

ρίδη και Ελευθερία Μουλουδάκη. Η εμπιστοσύνη της προς τους συγκεκριμένους ανθρώ-

πους την έκανε να ξεπεράσει οποιονδήποτε ενδοιασμό γύρω από τον τρόπο λειτουργίας μιας

μεγάλης οργάνωσης που δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδας. 

Από τότε ξεκίνησε το ταξίδι της στον εθελοντισμό: «Είναι ένα ταξίδι απολαυστικό, που σού

δίνει πολλά πράγματα», σχολίασε και πρόσθεσε: «Για εμένα ο εθελοντισμός είναι χαρά αλλά

και είναι κι ευθύνη, δέσμευση. Προσωπικά οι μόνες στιγμές που έχω λείψει είναι 1-2 φορές

τον χρόνο που φεύγω στην Αθήνα για να δω τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Αλλιώς δεν υπάρ-

χει περίπτωση να αφήσω το πόστο μου στη γραμματεία για να πάω για καφέ ή σε κάποια

κοινωνική εκδήλωση». 

Η επαφή με ανθρώπους που δοκιμάζονται από τη φτώχεια και την αρρώστια επιφυλάσσει

πολλές δύσκολες στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη των εθελοντών: «Όταν για πα-

ράδειγμα έρχεται μια μάνα στον παιδίατρο για να κάνει εμβόλια στο παιδί της και σε ρωτά-

ει αν έχεις ένα ζευγάρι παπούτσια... είναι συγκλονιστικό να συμβαίνει αυτό στις μέρες μας.

Όπως και οι άνθρωποι που έρχονται για να πάρουν τα φάρμακά τους γιατί δεν έχουν να δώ-

σουν τη συμμετοχή τους ή οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που έχουν διανύσει χιλιόμετρα

με τα πόδια για να έρθουν στην Ελλάδα γιατί στις πατρίδες τους έχουν πόλεμο. Θυμάμαι χα-

ρακτηριστικά μια γυναίκα η οποία μπήκε μαζί με τα 3 παιδιά της σε μια βάρκα για να περά-

σει από την Τουρκία στη Σάμο. Μπορείς να βάλεις τα παιδιά σου σε μια τέτοια βάρκα αν δεν

κινδυνεύεις στην πατρίδα σου; Όλα αυτά είναι συγκλονιστικά για εμένα», ανέφερε συγκινη-

μένη καταλήγοντας.   

Η κα Δέσποινα Δελβερούδη 
τα τελευταία 10 χρόνια

συνδράμει συστηματικά σε
εθελοντική βάση το έργο
των Γιατρών του Κόσμου.  
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Όταν ροσφέρου ε γινό αστε καλύτεροι άνθρω οι«Όταν προσφέρουμε γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι»

«Πάντα πίστευα πως ο εθελοντισμός  αποτελεί
ηθική υποχρέωση για τον καθένα από εμάς...
καθαρά ως εσωτερική ανάγκη για όλα αυτά τα
ωφέλιμα που εισπράττεις και κατ'επέκταση για
όλα όσα προσφέρεις» λέει η Αργυρώ Δρα-
κάκη, κοινωνική λειτουργός στον Σύλλογο
εθελοντικής προσφοράς και στήριξης Ορί-
ζοντα. 

Η ίδια πιστεύει ότι «σε κάθε του μορφή ο εθε-
λοντισμός είναι πολιτισμός, θετική ενέρ-
γεια, αγάπη και δόσιμο! Προσωπικά νιώθω
γεμάτη και πολύ χαρούμενη όταν μου δίνεται η
δυνατότητα να προσφέρω. Νιώθω χρήσιμη και
βοηθητική. Και όλο αυτό λειτουργεί ασυνείδητα
αλλά πολύ στοχευμένα στο να γινόμαστε καλύ-
τεροι άνθρωποι! Δίνοντας κάτι από τον εαυτό
σου, προσφέροντας εθελοντική εργασία για να
βοηθήσεις κάποιον ή να συμβάλλεις στο να επι-
τευχθεί ένας σκοπός για το κοινό καλό, αρχικά
βγαίνεις κερδισμένος εσύ ο ίδιος! 

Λόγω της ιδιότητας της ως κοινωνική λει-
τουργός στον "Ορίζοντα", η Αργυρώ έχει
αποκτήσει πολλές εμπειρίες από ανθρώ-
πους που προσφέρουν την αγάπη τους και
τη βοήθειά τους. «Μπορεί να έχει δυσκο-
λίες ο συντονισμός εθελοντικών ομά-
δων και η διαχείριση διαφορετικών
ατόμων, όμως όταν όλοι αποσκοπούν σε
κάτι κοινό, είναι απλά υπέροχο να
βλέπεις ανθρώπους να γίνονται μία
γροθιά» αναφέρει. 

Την ρωτάμε έαν ξεχωρίζει κάποια ιδι-
αίτερη στιγμή μέσα από την εμ-
πειρία της στον σύλλογο
Ορίζοντα: «Υπάρχουν αρκε-
τές στιγμές φορτισμένες
συναισθηματικά αλλά για
μένα η πιο δυνατή
στιγμή είναι όταν κά-

ποιος υποψήφιος εθε-
λοντής δότης μυελού
των οστών βρίσκεται
συμβατός με κάποιον
ασθενή.

Συμμεριζόμενη την αγωνία των οικο-
γενειών ασθενών που πρέπει να μεταμο-
σχευθούν ως μοναδική αντιμετώπιση της
νόσου τους και έχοντας διαπιστώσει τη δυ-
σκολία εύρεσης του κατάλληλου δότη, σε κάθε

άκουσμα ότι βρέθηκε ένας ακόμη συμ-
βατός νιώθω ιδιαίτερη χαρά. Μεγάλη
χαρά γιατί γνωρίζω ότι κάποιος συ-
νάνθρωπός μας θα έχει μία δεύ-
τερη ευκαιρία ζωής αλλά και
περηφάνια για την πολύτιμη
προσπάθεια που κάνει η ομάδα

των εκπαιδευμένων εθελοντών του
"Ορίζοντα". Θα θυμάμαι πάντα τα

λόγια του νεαρού Αντώνη, ο οποίος
βρέθηκε συμβατός και με μεγάλη προθυ-

μία ολοκλήρωσε τη διαδικασία
για να μεταμοσχευθεί ένας ασθενής:

«ένιωσα υπέροχα όταν κατάλαβα πως
ενώ καθόμουν απλά ακίνητος σε μια κα-
ρέκλα έδινα ελπίδα σε έναν άνθρωπο για
να ζήσει, να συνεχίσει την πορεία της
ζωής του. Τα συναισθήματα είναι μονα-
δικά!».

«Ο εθελοντισμός δεν έχει ανταλλάγματα!
Προσφέρεις χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση!
Είναι όμως πολύ όμορφο να εισπράττεις
όμορφα λόγια από ανθρώπους που έχουν βοη-
θηθεί και ιδιαιτέρως συγκινητικό όταν μία
ζεστή αγκαλιά ενός παιδιού κρύβει το πιο
γλυκό "ευχαριστώ" του» καταλήγει η Αρ-
γυρώ.

Μαζί με εθελοντές
του Ορίζοντα.

«Ο εθελοντισμός για μένα είναι
χαρούμενα χρώματα, είναι η

λάμψη που βλέπεις στα μάτια και
του ωφελούμενου αλλά και του

εθελοντή! » λέει στις διαδρομές η
Αργυρώ Δρακάκη, κοινωνική

λειτουργός στον Σύλλογο
Ορίζοντα. 

Βασικό κίνητρο«Βασικό κίνητρο 
η αγά η γιαη αγάπη για 
τα αιδιάτα παιδιά»
Πραγματοποίησε την εξάμηνη πρακτική της στην ΕΛΕΠΑΠ,

όπου και παρέμεινε για άλλους δύο μήνες εργαζόμενη εθελον-

τικά. Για τη φυσικοθεραπεύτρια Σταυρούλα Νταουντάκη  το
βασικό κίνητρο ήταν η αγάπη για τα παιδιά.
«Από μικρή μου άρεσε να ασχολούμαι και να παίζω με τα παι-

διά. Έτσι όταν ήρθε η στιγμή να αποφασίσω τι θα κάνω στην επαγ-

γελματική μου ζωή δεν γινόταν να διαλέξω κάτι που να μην είχε

σχέση με αυτά. Διάλεξα λοιπόν την φυσικοθεραπεία με σκοπό

να ασχοληθώ με τα παιδιά. Το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών

μου έπρεπε να διαλέξω ένα νοσοκομείο ή ένα κέντρο αποκα-

τάστασης ώστε να κάνω την πρακτική μου και τότε σκέφτηκα αμέ-

σως την ΕΛΕΠΑΠ. Θυμάμαι πως ανυπομονούσα πολύ και ήλπι-

ζα να με πάρουν γιατί ήξερα οτι είχα να μάθω πολλά πράγμα-

τα εκεί από τους εργαζόμενους και τα παιδιά του κέντρου. Ημουν

τόσο ευχαριστημένη απο την πρακτική μου και τόσο χαρούμε-

νη που πήγαινα εκεί καθημερινά, που όταν τελείωσε έλεγα οτι

δεν γίνεται να φύγω, θέλω να βοηθήσω και να μάθω κι άλλο.

Κι έτσι έμεινα άλλους 2 μήνες εθελοντικά. Η βοήθεια μου ήταν

κυρίως στον τομέα της φυσικοθεραπείας και της θεραπευτικής

κολύμβησης αλλά προσπαθούσα να βοηθάω καθημερινά όπου

μπορούσα όπως στα τμήματα της πρώιμης παρέμβασης» λέει η

φυσικοθεραπεύτρια.

Το κλίμα στην ΕΛΕΠΑΠ όπως μας επισημαίνει άψογο. «Πολύ ευ-

χάριστο και όλοι δουλεύουν με ένα χαμόγελο για αυτά τα παι-

διά. Αστειεύονται, γελάνε, παίζουν, τραγουδάνε και έτσι δημι-

ουργούν ένα χαρούμενο περιβάλλον. Μου άρεσε πολύ που υπήρ-

χε σεβασμός και καλή συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και

ταυτόχρονα ήταν όλοι τους πολύ πρόθυμοι να προσφέρουν πε-

ραιτέρω των καθηκόντων τους. Το κέντρο αποτελείται από εξει-

δικεύμενο προσωπικό που συνεχώς επιμορφώνεται και ενημε-

ρώνεται.

Τα παιδιά μέσα στην ΕΛΕΠΑΠ έχουν την δυνατότητα να κά-

νουν τις θεραπείες τους (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία,

λογοθεραπεία, θεραπευτική κολύμβηση, αισθητηριακή

ολοκλήρωση, ψυχολογική υποστήριξη) και ταυτόχρονα να

συμμετέχουν στα τμήματα πρώιμης παρέμβασης όπου οι

ειδικοί παιδαγωγοί τα προετοιμάζουν για το σχολικό πε-

ριβάλλον». 

Ρωτάμε τη συνομιλήτρια μας για τη δική της σχέση με

τα παιδιά και τι εκτιμά πως έχουν περισσότερο ανάγκη;

«Είχα μια άψογη συνεργασία και σχέση με τους αν-

θρώπους και τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Ήταν όλοι πολύ

ευγενικοί και πρόθυμοι να με βοηθήσουν και να τους

βοηθήσω. Τα παιδιά, οι μικροί μας ήρωες, είναι αξια-

γάπητα και θα το καταλάβει όποιος επιθυμήσει να επι-

σκεφτεί το κέντρο. Όσο για τα παιδιά το καθένα έχει

διαφορετικές ανάγκες και κάθε ανάγκη μπορεί να κα-

λυφθεί στο κέντρο της ΕΛΕΠΑΠ.

Αν το παιδί έχει κινητικές δυσκολίες και δυσκολίες

στις καθημερινές του δραστηριότητες χρειάζεται φυ-

σικοθεραπείες και εργοθεραπείες, αν εχει δυσκο-

λίες στην ομιλία του ή στην σίτιση χρειάζεται λο-

γοθεραπείες ενώ υπάρχει και ψυχολόγος και κοι-

νωνική λειτουργός για την παροχή ψυχολογικής

και κοινωνικής υποστήριξης στα παιδιά και στις

οικογένειες τους. Επιπλέον υπάρχουν και οι

ανάγκες των παιδιών που καλύπτονται απο το νο-

σηλευτικό προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ, που είναι εξί-

σου σημαντικές όπως και οι μαθησιακές ανάγ-

κες τους που αναλαμβάνονται απο τους ειδικούς

παιδαγωγούς. 

Για αυτό και η βοήθεια σε

ένα κέντρο όπως η ΕΛΕ-

ΠΑΠ, είναι πολύ σημαντική

και ο καθένας από εμάς

μπορεί να συνεισφέρει με

διαφορετικό τρόπο. »

Η κ. Νταουντάκη
εν ώρα εργασίας

στην ΕΛΕΠΑΠ
Χανίων.



Παρόλο που είναι αναπληρώτρια και δεν
έχει σταθερή εργασία, η Βάσω Κουδέρη,
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, πρόσφερε
τις υπηρεσίες της για ένα πολύ μεγάλο διά-
στημα στο ΚΗΦΑΑΜΕΑ. «Ο,τι δίνεις το
παίρνεις στη ζωή. Όλα είναι δούναι και λα-
βείν. Και ειδικά με αυτά τα παιδιά...» μας
λέει η συνομιλήτρια μας.

Μας μιλάει με θερμά λόγια για τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες. «Η αλληλεπίδραση μαζί
τους σου δίνει τόση αγάπη που δεν την
παίρνεις από πουθενά αλλού. Είναι τόσο
πρωτόγνωρα και μεγάλα τα συναι-
σθήματα που μόνο σε αυτό το πλαίσιο
μπορείς να τα εισπράξεις. Ίσως είναι δύ-
σκολο να το αντιληφθεί κάποιος που είναι
έξω από το...χορό. Ακόμα και όταν έρχεσαι
σε επαφή χωρίς να δουλέψεις με τα παιδιά
είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τα συ-

ναισθήματα. Η αγάπη που παίρνεις είναι
τόσο ξεχωριστή! Ένας τυπικός άνθρωπος
έχει και δόλο και πονηριά, ενώ η αγάπη
των παιδιών είναι πηγαία και άδολη. Δου-
λεύοντας με αυτά τα παιδιά κατανοείς κα-
λύτερα τις πραγματικές αξίες της ζωής»
τονίζει.

Στους 6 μήνες που εργάστηκε στο ΚΗ-
ΦΑΑΜΕΑ η κ. Κουδέρη ξεχωρίζε πάντα την
χαρά των παιδιών κάθε φορά που ήταν
έτοιμη για να ξεκινήσει το πρόγραμμα τους.
«Αυτή η προσμονή θα μου μείνει αξέχαστη»
λέει χαρακτηριστικά, ενώ έχει να πει και
ένα καλό λόγο για το Κέντρο. 

«Το προσωπικό καταβάλει τεράστιες προ-
σπάθειες, όμως το κτήριο έχει πάρα πολλά
μειονεκτήματα που είναι δύσκολο όσο και
να θέλεις να αποδώσεις στο μέγιστο στη
δουλειά σου και στα προγράμματα που

υλοποιείς. Τώρα που θα πάει στο
νέο του κτήριο όλα αυτά τα προ-
βλήματα θα αντιμετωπιστούν» κα-
ταλήγει η εκπαιδευτικός σημειώνοντας
την ανάγκη η πολιτεία να στηρίξει ουσια-
στικά και πραγματικά τα παιδιά αυτά.

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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Ότι δίνεις το αίρνεις στη ζωή«Ότι δίνεις, το παίρνεις στη ζωή»
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Στο ΚΗΦΑΑΜΕΑ
πρόσφερε 

την εργασία της 
η Βάσω Κουδέρη.

Κο άτι«Κομμάτι 
της αρέαςτης παρέας»
«Με ενδιέφερε να ασχοληθώ με τον αυτισμό γι’ αυτό και επέ-

λεξα να προσφέρω για ένα διάστημα την εργασία μου

στο ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη» εξηγεί η κ. Αθηνά Φραγ-
κάκη που σπούδασε ψυχολογία και εργάζεται ως ιδιω-

τικός υπάλληλος.

Ρωτάμε την κ. Φραγκάκη για το τι κέρδισε από την προ-

σφορά της αυτή συναισθηματικά, ανθρώπινα... «Ήταν

μια εμπειρία γεμάτη συναισθήματα. Οι γνώσεις που είχα

από τη σχολή μου ήταν μόνο στη θεωρία και εκεί τα είδα στην

πράξη. Επίσης κατάλαβα πόσο σημαντικός και σπουδαίος είναι ο

εθελοντισμός. Το να προσφέρεις στον άνθρωπο, στο παιδί, σε γε-

μίζει, σε κάνει άνθρωπο! Είναι μια σπουδαία πράξης αγάπης και

μακάρι να μπορούσαμε όλοι μας να το κάναμε στη ζωή μας. Είχα

τη στήριξη της υπεύθυνης της κ. Χουδαλάκη και της ψυχολόγου

του ΚΗΦΑΠ που με βοήθησαν πάρα πολύ» απαντάει. Η ίδια μας

περιγράφει με ενθουσιασμό τον τρόπο που την δέχθηκαν οι ερ-

γαζόμενοι αλλά κυρίως τα παιδιά. «Με έκαναν να νιώσω κομμά-

τι της παρέας τους.

Για αυτό και θα συνιστούσα σε κάθε άνθρωπο που έχει διάθεση

να προσφέρει να μην διστάσει να το κάνει, υπάρχουν ανάγκες που

μπορούν να ικανοποιήσουν από κοινού βέβαια με το μόνιμο προ-

σωπικό. Από τον εθελοντισμό έχει μόνο οφέλη. Συναισθη-
ματικά και γνωστικά».

Η Αθηνά Φραγκάκη
εργάστηκε για το ΚΗΦΑΠ

Μεγαλόχαρη.



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Kαλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Κείμενα και ζωγραφιές για την πιο μεγάλη

γιορτή του χρόνου απ’ τα παιδιά της Δ1 τάξης
του 10ου Δημ. Σχολείου Χανίων στον σημερινό
Παιδότοπο, γύρω απ’ την εικόνα της Γέννησης
του Χριστού. Χριστουγεννιάτικες εικόνες με τα
μάτια των παιδιών. Ειρηνικές, όμορφες εικόνες.

Δρόμοι στολισμένοι και λαμπεροί, χριστουγεν-
νιάτικα δέντρα, παιδιά που λένε τα κάλαντα,
γιορτινά τραπέζια, αναμμένα τζάκια, χιονάνθρω-
ποι... Τι καλά να ήταν έτσι ο κόσμος μας! Να επι-

κρατούσε το “Επί γης ειρήνη”... “Ηρθαν τα Χρι-
στούγεννα/ μια γλυκιά λέξη των παιδιών/ γεμάτη
δώρα κι ανεμελιά”, όπως μας λέει ένα από τα
παιδιά. Να’ ναι καλά και αυτά και η δασκάλα
τους η κυρία Μαρίνα Φλεμετάκη, για το Χρι-
στουγεννιάτικο υλικό που μου έστειλαν...

Χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους!
Χαιρετώ σας κι αγαπώ σας!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης δάσκαλος

Δ1 ΤΑΞΗ 10ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

ΗρθανΗρθαν τατα ΧριστούγεναΧριστούγενα...
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Τα Χριστούγεννα είναι από τις πιο
ωραίες γιορτές. Ειδικά τα Χριστού-
γεννα στην Αθήνα που είναι στολι-
σμένες οι βιτρίνες των μαγαζιών και
το στολισμένο δέντρο στο Σύνταγμα.

Τα παγοδρόμια της πόλης άνοιξαν
και καθημερινά είναι γεμάτα οικογέ-
νειες. Τα παιδιά δοκιμάζουν τις ικα-
νότητές τους στο πατινάζ και οι
γονείς τα θαυμάζουν ενώ ένας Αϊ Βα-
σίλης μοιράζει δώρα σε όλα τα παι-
διά. 

Άνοιξαν τα θέατρα της πόλης με
θέμα τα Χριστούγεννα. Από τα παρά-
θυρα φαίνονται οικογένειες που στο-
λίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο
τους και περιμένουν τα δώρα του Αϊ
Βασίλη και δίπλα στο δέντρο πάνω σε
ένα τραπεζάκι έχουν μελομακάρονα,
κουραμπιέδες, γάλα και καρότα για
τον Ρούντολφ. Μετά περνάνε τον
χρόνο τους με τα αγαπημένα τους
πρόσωπα και περιμένουν  να μπει ο
καινούριος χρόνος.

Ευτυχία Κατσαφράκη

Οι αγαπημένες μου χριστουγεννιάτικες
διακοπές έγιναν τον Δεκέμβριο του 2015.
Τότε κάναμε ένα ταξίδι στη Βιέννη. Πλη-
σιάζοντας στον προορισμό μας είδαμε
πάρα πολλά χιονισμένα κυπαρίσσια που
μας άρεσαν πάρα πολύ. Όταν μπήκαμε στο
δωμάτιό μας, αφήσαμε τις βαλίτσες μας
και βγήκαμε έξω για να απολαύσουμε την
υπέροχη φύση. Όλα ήταν χιονισμένα! Η
ώρα περνούσε ευχάριστα! Όταν γυρίσαμε
στο ξενοδοχείο ανάψαμε το τζάκι για να
ζεσταθούμε. Μετά από αρκετή ώρα βγή-
καμε ξανά για να φάμε. Ξαφνικά άρχισε να
χιονίζει. Ήταν πάρα πολύ ωραία! Το επό-
μενο πρωί πήγαμε να φάμε πρωινό σε ένα
εστιατόριο παραδίπλα. Τότε είδαμε τις
ετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο. Το βράδυ πήγαμε για να το δούμε
αναμμένο. Ήταν τέλειο! Οι γιρλάντες του
ήταν ασημί και τα φωτάκια, που άναβαν σε
διάφορα χρώματα, ήταν φοβερά. Μετά
από την γιορτή πήγαμε να κάνουμε μια
βόλτα. Οι δρόμοι ήταν στολισμένοι με
πάρα πολλά και διάφορα στολίδια. Τα μα-
γαζιά και οι δρόμοι ήταν στολισμένα με
μπάλες, κορδέλες, φωτάκια… Η εμπειρία
μου από αυτήν την εκδρομή ήταν τέλεια.
Δεν ήθελα να φύγω αλλά δυστυχώς
έπρεπε… Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για
αυτήν την εκδρομή και θα ήθελα να την
ξαναζήσω.

Κέλλυ Χατζησταύρου

Τα Χριστούγεννα πρέπει να τα περ-
νάμε με την οικογένειά μας και με τους
φίλους μας. Να στολίζουμε δέντρο και
να λέμε τα κάλαντα. Τα δύο αγαπημένα
μου είναι να κάνουμε τραπέζι για όλους
και να κόβουμε την βασιλόπιτα με τη
νέα χρονιά πάνω της γραμμένη. Λα-
τρεύω τα Χριστούγεννα!

Φρειδερίκη Δασκαλάκη

Καθώς τα Χριστούγεννα έρχονται ξανά, τα παιδιά βγά-
ζουν τα δέντρα από την αποθήκη και τα στολίζουν με μπά-
λες, φωτάκια και γιρλάντες. Ο Δήμος στολίζει το μεγάλο
δέντρο μπροστά από την Αγορά. Ο κόσμος κατεβαίνει να
ψωνίσει χριστουγεννιάτικα δώρα για τους συγγενείς του.
Το 2018 τελειώνει και μπαίνει 2019 και όλοι είναι χαρού-
μενοι οπότε…. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Νίκος Μιλιδάκης

Ηρθαν τα Χριστούγεννα!!!
Χιόνι παντού, 
τα παιδιά παίζουν
τρέχουν και γελούν.

Ηρθαν τα Χριστούγεννα!!!
Μια γλυκιά λέξη των παιδιών 
γεμάτη δώρα και ανεμελιά.

Το σπίτι γεμάτο μυρωδιές, 
το τζάκι αναμμένο, 
το δέντρο στολισμένο!
Ήρθαν τα Χριστούγεννα!!! 

Άντα Παριωτάκη

…Πριν έρθει στη χώρα μας το έθιμο
του χριστουγεννιάτικου δέντρου, οι άν-
θρωποι στόλιζαν ξύλινα καραβάκια. Το
καράβι συμβολίζει την καινούρια πο-
ρεία του ανθρώπου στη ζωή, μετά τη
γέννηση του Χριστού. Το ελληνικό, πα-
ραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παρά-
δοση των παλιών εποχών της χώρας
μας όταν τα παιδιά με αγάπη , χαρά και
δημιουργικότητα  έφτιαχναν τα παιχνί-
δια τους. Αποτελεί όμως και ένα είδος
καλωσορίσματος στους ναυτικούς, οι
οποίοι επέστρεφαν από τα μακρινά
τους ταξίδια στα πατρικά τους…

Νεφέλη Νίκου

Τα Χριστούγεννα στα Χανιά είναι
πολύ ωραία, όμορφα και γιορτινά. Αρ-
χίζουν από τις αρχές του Δεκέμβρη να
στολίζουν έξω από την κεντρική αγορά
ένα μεγάλο δέντρο με φώτα, γιρλάν-
τες και στολίδια. Επίσης γίνονται κι
άλλες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Γί-
νονται μουσικές παραστάσεις, θεατρι-
κές παραστάσεις και πολλά ενδιαφέ-
ροντα εργαστήρια για τα παιδιά και
τους γονείς τους. Στη γειτονιά του σχο-
λείου μας, στη Χαλέπα, γίνεται φωτα-
γώγηση ενός δέντρου κι εκείνη τη μέρα
μαζεύονται παιδιά που βγάζουν φωτο-
γραφίες και κάνουν βόλτα με το τρε-
νάκι στους δρόμους της γειτονιάς. Τα
Χριστούγεννα στην πόλη μας μάς αρέ-
σουν πολύ!

Δημήτρης Μετζιδάκης , 
Γιάννης Σπανουδάκης

Τα Χριστούγεννα είναι από τις πιο
ωραίες γιορτές, ειδικά στα Χανιά. Οι
βιτρίνες των μαγαζιών είναι γεμάτες
παιχνίδια που όταν περάσεις από δίπλα
τους θέλεις να αγοράσεις κάτι. Σχεδόν
σε όλα τα σπίτια γιαγιάδες, παππούδες,
μαμάδες, μπαμπάδες αλλά και παιδιά
στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο. Όμως εγώ πιστεύω πως δεν είναι
μόνο αυτό που κάνουν. Για παράδειγμα
εμένα η οικογένειά μου φτιάχνει κου-
ραμπιέδες, μελομακάρονα καθώς και
άλλα πολύ νόστιμα γλυκά. Ένα άλλο
έθιμο που επίσης θα το ξέρετε όλοι
σας είναι πως τα παιδιά δεν θέλουν να
πουν κάλαντα μόνο στους κοντινούς
φίλους ή συγγενείς. Έτσι σκορπίζονται
σε διάφορες περιοχές. Στα χέρια τους
κρατάνε ένα τρίγωνο με το οποίο παί-
ζουν μουσική. Χτυπάνε τις πόρτες των
σπιτιών. Όταν πουν τα κάλαντα μπορεί
οι άνθρωποι να τους δώσουν λεφτά….

Ευδοκία Κακατσάκη 

Σοφία, Αδριανή, Ραφαέλα, Μικαέλα

Ευτυχία, Κέλλυ, Έλλη, Μυρτώ, Φρειδερίκη

Στράτος, Νίκος

Πασχάλης,
Βαγγέλης,
Κώστας



Το συναντούμε με τις ονομασίες, ρί-
γανη, αγριορίγανη, ρίανο, ρούβανο,
ρούανο ή αγριορίγανος. 

Είναι πολυετές φυτό, ποώδες και
φρυγανώδες. Το ύψος του φτά-
νει τα 80-90 εκατοστά και ο
κορμός είναι ξυλώδης και άκαμ-
πτος. Τα κλαδιά του είναι λεπτά, τε-
τράγωνα, μακρουλά με κάθετη κα-
τεύθυνση. Τα δευτερεύοντα είναι
πολύ λεπτότερα ενώ στις άκρες
τους σχηματίζουν ανθοφόρα κεφά-
λια. Τα φύλλα του έχουν σχήμα αυ-
γοειδές, αλλά με μύτη, ενώ στη βάση
τους είναι στρογγυλά, σκεπασμένα με
κάποιο χνούδι. Το χρώμα της επάνω
επιφάνειας είναι περισσότερο βαθύ
από της κάτω. 

Σχεδόν παρουσιάζουν χρωματισμό
πράσινο προς το σταχτί. Όταν τα τρί-
ψουμε αναδίδουν μια ευχάριστη αρω-
ματώδη οσμή. 

Τα άνθη του έχουν χρωματισμό ρό-
δινο προς το μενεξεδί και η οσμή τους
είναι γλυκιά και ευχάριστη. Είναι
πλούσια σε νέκταρ και πάντα γεμάτα
από μέλισσες. Η ρίζα είναι επιπόλαια,
απλωμένη με αφθονία ριζιδίων,
επάνω σε φυτόχωμα και σε βάθος το
πολύ 3-4 εκατοστών και για αυτό ξε-
πατώνεται εύκολα. 

Είναι φυτό ιδιαίτερα αρωματικό. Η
ελληνική ρίγανη είναι η καλύτερη
στον κόσμο αλλά η ρίγανη της Κρήτης
θεωρείται η κορυφαία όλων. Πρέπει
να είμαστε όμως προσεκτικοί όταν
αγοράζουμε γιατί έχει αναφερθεί, πως
εισάγονται στη χώρα μας πολύ μεγά-
λες ποσότητες από Τουρκία και Βουλ-
γαρία που αναμειγνύονται με 15% ελ-
ληνική για να πάρουν το άρωμα της
και διατίθενται ως ντόπιο προϊόν. 

Ιστορικά στοιχεία 
Είναι βότανο γνωστό από την

αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες,
όπως και οι Αιγύπτιοι, το χρησιμο-
ποιούσαν ως αρωματικό, αρτυμα-
τικό και θεραπευτικό φυτό. Ο Θεό-
φραστος το αποκαλούσε ορίγανον και
ο Διοσκουρίδης «ηρακλεωτικόν ορί-
γανον». Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι
οι χελώνες όταν καταπίνουν ένα φίδι,
τρώνε αμέσως ρίγανη για να μην πε-
θάνουν. Λόγω αυτού πίστευαν ότι
ήταν αντίδοτο στο δηλητήριο. Έλλη-
νες και Ρωμαίοι αρωμάτιζαν με το
φυτό το μπάνιο τους και το χρησιμο-
ποιούσαν στο λάδι του μασάζ. Το
θεωρούσαν απολυμαντικό και συν-
τηρητικό. 

Η ονομασία ορίγανος προέρχεται
από τις λέξεις Όρος και Γάνος (λαμ-
πρότητα, κάλλος, ευφροσύνη). Σημαί-
νει δηλαδή «αυτό που λάμπει στα
βουνά». 

Στον Μεσαίωνα γνώριζαν τις θερα-
πευτικές του ιδιότητες. Στην Ευρώπη
συμπεριλαμβανόταν στα μπουκέτα
των φυτών που πίστευαν πως προ-
στάτευαν από την πανώλη και άλλες
λοιμώδεις νόσους. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ση-
μειώσεις του Άραβα γιατρού Αβι-
κέννα (980-1037) που αναφέρει
για την Ρίγανη: 

«Διώχνει κάθε λογής υγρό από
τους πνεύμονες, υπό μορφή τσαγιού,
καπνίζοντάς την και με ενδοκολπική
χρήση, βοηθά στα γυναικολογικά
προβλήματα, δυσμηνόρροια, επώ-
δυνα έμμηνα και αιμορραγίες, απο-
βάλει το έμβρυο και είναι χρήσιμη για
τη στενοχώρια και αδιαθεσία». 

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούσαν

τα φύλλα του φυτού, ζεσταμένα στο
τηγάνι, για στραβολαίμιασμα και ρευ-
ματισμούς. 

Για την ευκοιλιότητα χρησιμοποιού-
σαν το αφέψημα του φυτού, πίνοντας
2-3 φλιτζανάκια του καφέ. 

Στην Κρήτη για τους πόνους της μέ-
σης χρησιμοποιούσαν την ρίγανη ως
κατάπλασμα. Για τον ίδιο λόγο έκαναν
εντριβές με το αφέψημα της. Το ρι-
γανόλαδο το χρησιμοποιούσαν στον

πονόδοντο. Το αφέψημα της ρίγα-
νης το χρησιμοποιούσαν επίσης σε
περιπτώσεις διάρροιας. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Η ρίγανη είναι πλούσια σε αντιοξει-

δωτικά κι ενώσεις που έχουν ισχυρές
αντιβακτηριακές ιδιότητες. Μάλιστα,
αρκετές μελέτες έχουν πιστοποιήσει
την υψηλή περιεκτικότητα σε αντιο-
ξειδωτικά τόσο της ρίγανης όσο και
του ελαίου της. Το αιθέριο έλαιο ρί-

γανης (1,2%) είναι ιδιαίτερα
υψηλό σε καρβακρόλη και θυ-
μόλη, δύο αντιοξειδωτικά που
μπορούν να βοηθήσουν στην
πρόληψη βλάβης στα κύτταρα
που προκαλούνται από τις

ελεύθερες ρίζες. Επιπροσθέτως,
μια μελέτη έδειξε ότι το αιθέριο

έλαιο ρίγανης βοήθησε στην παρεμ-
πόδιση της ανάπτυξης Escherichia coli
και Pseudomonas aeruginosa ενώ μια
άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η ρίγανη
είναι αποτελεσματική έναντι 23 ειδών
βακτηρίων. Τέλος, έρευνα συνέκρινε
την αντιμικροβιακή δραστικότητα αι-
θερίων ελαίων ρίγανης, φασκόμηλου
και θυμαριού κι έδειξε ότι το αιθέριο
έλαιο ρίγανης ήταν ένα από τα πιο
αποτελεσματικά αιθέρια έλαια κατά
των βακτηρίων.

Το φυτό περιέχει ακόμη ροσμαρι-
νικό, καφείκό και ουρσολικό οξύ, τα-
νίνη και πικρό στοιχείο. Ανήκει στα
φυτά που έχουν υψηλό ποσοστό βι-
ταμίνης C. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα
μέρη - συλλογή 

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησι-
μοποιούνται τα αέρια μέρη του φυ-
τού. Ανθίζει τον Ιούλιο και Αύγουστο.
Η συλλογή πρέπει να γίνεται όταν αρ-
χίσουν να ξηραίνονται τα άνθη του
φυτού. Αποφεύγουμε τους χοντρούς
και μεγάλους μίσχους. Αν θέλουμε να
προφυλάξουμε το φυτό από την εξα-
φάνιση πρέπει η συλλογή του να γί-
νεται προσεκτικά. 

Δεν ξεριζώνουμε το φυτό! Με το
ψαλίδι κόβουμε 2 με 5 κλαδιά, ανά-
λογα με τη διακλάδωση που έχει το
φυτό, αφήνοντας πάνω του, ακόμη
ένα ή δύο κλαδιά που θα προσφέ-
ρουν τον σπόρο για τον πολλαπλα-
σιασμό και την εξάπλωση του φυτού.
Οι ρίζες επίσης που θα παραμείνουν,
την επόμενη άνοιξη θα βλαστήσουν
και πάλι.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το βότανο δρα ως διεγερτικό, εφι-
δρωτικό, αντισηπτικό, αποχρεμπτικό,
εμμηναγωγό και φλογιστικό. 

Η επιστημονική έρευνα έχει διαπι-
στώσει αντιβιοτικές ιδιότητες στη ρί-
γανη (ιδιαίτερα στο αιθέριο έλαιο) και
την κατατάσσουν στα αντιοξειδωτικά
φυτά. Επιπλέον απέδειξαν πως η ρί-
γανη της Κρήτης περιέχει μεγαλύτερη
ποσότητα αιθέριου ελαίου συγκριτικά
με αυτή που περιέχει το φυτό σε άλλα
μέρη της χώρας μας.

Είναι βότανο με ευρεία χρήση τόσο
σε παραδοσιακά ιάματα όσο και στη
μαγειρική. 

Σαν διεγερτικό εφιδρωτικό χρησι-
μοποιείται στη θεραπεία κρυολογη-
μάτων και γρίπης. 

Οι αντισηπτικές ιδιότητες του φυτού
το κάνουν χρήσιμο ως στοματόπλυμα
στη θεραπεία προβλημάτων στόμα-
τος και λαιμού.

Είναι ωφέλιμο και για εξωτερική
χρήση σε μολυσμένες αμυχές και
τραύματα. 

Ως έγχυμα χρησιμοποιείται για βήχα
και κοκίτη. Ελευθερώνει από τους
σπασμούς και τον λόξυγκα. Είναι
πολύ καλό σε πρόβλημα πονοκεφά-
λων που οφείλονται σε ένταση. Μπο-
ρούμε να το πιούμε ή να κάνουμε εν-
τριβή στο μέτωπο και τους
κροτάφους (με έλαιο αραιωμένο σε
βάση). 

Η ρίγανη είναι τονωτική για αυτούς
που υποφέρουν από αναιμία λόγω
έλλειψης σιδήρου. Ανοίγει την όρεξη
και διευκολύνει την πέψη. 

Το έλαιο της χρησιμοποιείται ακόμη
για εντριβές σε περιοχές μυϊκού και

ρευματικού πόνου. Από αυτό παρα-
σκευάζεται και λοσιόν που ανακουφί-
ζει από τσιμπήματα και δαγκώματα
εντόμων. Επίσης 5-10 σταγόνες αιθέ-
ριο έλαιο σε ένα ποτήρι νερό για πλύ-
σεις, είναι μία καλή λύση σε περιπτώ-
σεις οδονταλγίας.

Αν προσθέσουμε το έγχυμα του βο-
τάνου στο νερό του λουτρού, ανα-
δεικνύεται καταπραϋντική για τις νευ-
ροψυχικές διαταραχές. 

Παρασκευή και δοσολογία 

Για εσωτερική χρήση παρασκευάζεται

ως έγχυμα. Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι

βραστό νερό σε μία κουταλιά του τσα-

γιού ξηρό βότανο. Το αφήνουμε σκε-

πασμένο για 10 λεπτά, σουρώνουμε

και πίνουμε έως τρεις φορές της ημέ-

ρα. 

Για πλύσεις στόματος ρίχνουμε μισό λί-

τρο βραστό νερό σε δύο κουταλιές της

σούπας ξηρό βότανο και το αφήνου-

με σκεπασμένο για 10 λεπτά. Μπο-

ρούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο

υγρό για γαργάρες αν το ζεστάνουμε

ξανά. Οι γαργάρες μπορούν να γί-

νονται 2 με 3 φορές την ημέρα, για 5-

10 λεπτά κάθε φορά. 

Υπό μορφή βάμματος, η δόση να μην

ξεπερνά τα 1-2 ml βάμματος, τρεις με

τέσσερις φορές την ημέρα.

Μια παλιά συνταγή που συνιστούν

Ρώσοι βοτανοθεραπευτές (όπως ανα-

φέρει ο Χ. Κάτσης) για την επιληψία

έχει ως εξής: Σε 10 γραμμάρια ρίγα-

νης, ρίχνουμε ενάμισι ποτήρι βραστό

νερό και το αφήνουμε σκεπασμένο για

15 λεπτά, ταρακουνώντας το κατά δια-

στήματα. Ύστερα σουρώνουμε το

υγρό και πίνουμε μισό ποτήρι 3 φορές

την ημέρα, 15 λεπτά πριν το φαγητό.

Αυτή τη θεραπεία διαρκούσε για 3

χρόνια. 

Προφυλάξεις
Αποφεύγουμε την θεραπευτική

χρήση του βοτάνου κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης.
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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 κά-
ποιο ερώτημα μπορεί να το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skou-
vatsos11@gmail.com 

ΡίγανηΡίγανη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία
του βοτάνου είναι Ori-
ganum vulgare (Ορί-
γανο το κοινό) και
ανήκει στην οικογέ-

νεια των Χειλαν-
θών. Συγγενικά της
είδη είναι η Μαν-

τζουράνα και το Δί-
κταμο. Φύεται κυρίως σε

ορεινές περιοχές, σε τάφρους και
στις άκρες των δασών.

Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr



π

πολιτισμός 9/ 33
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
22 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 

Ενα γλυκό ταξίδι γιαΕνα γλυκό ταξίδι για
ικρούς και εγάλουςμικρούς και μεγάλους 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Σειρά δράσεων

Σειρά δράσεων διοργανώνει το Σαββατοκύριακο ο Δήμος
Πλατανιά, στο πλαίσιο των φετινών εορταστικών εκδηλώ-
σεων του, με πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα:
•Ο Αγιος Βασίλης και τα ξωτικά του έρχεται κοντά με το
τρενάκι: Σήμερα Σάββατο στη Δημοτική Ενότητα Κολυμ-
παρίου με αναχώρηση από το Δημαρχείο Πλατανιά στις 4
μ.μ. και στάσεις: Στις 4.30 μ.μ. στην Σπηλιά, στις 5.15 στο δη-
μοτικό σχολείο στο Κολυμπάρι. Αύριο Κυριακή 23/12 στη
Δημοτική Ενότητα Μουσούρων με αναχώρηση από το Δη-
μαρχείο Πλατανιά στις 4 μ.μ. και στάσεις στη 4.30 μ.μ. στην
πλατεία στον Βατόλακκο, στις 4.45 στο δημοτικό σχολείο
στον Αλικιανό, στις 5.15 στο πολιτιστικό κέντρο Φουρνέ και
στις 5.30 μ.μ. στον Σκηνέ (στο Τσιράκειο Ιδρυμα).
•Παράσταση με ταχυδακτυλουργό την Τετάρτη 26 Δεκεμ-
βρίου στις 6.30 μ.μ. στο Γυμναστήριο Ταυρωνίτη.
•Παιδική παράσταση με κούκλες από τη UNIMA Κρήτης: “Το
Κρυστάλλινο Κλειδί των Χριστουγέννων” στις 27/12 στις
7 μ.μ. στο δημοτικό σχολείο Πλατανιά, στις 28/12 στις 7 μ.μ.
στο παλιό δημοτικό σχολείο στον Φουρνέ και στις 29/12 στις
7 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Σπηλιά.
•Θεατρική παράσταση: “Τα πτερόεντα δώρα” στις 23/12 στις
8.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε.
•Μουσικές βραδιές στις 23/12 στις 8 μ.μ. στο Λουτράκι
Δήμου Πλατανιά με τον Μάνο Τρυπιά και το συγκρότημά του,
στις 28/12 στις 8 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο Ταυρωνίτη:
ένα μουσικό ταξίδι στον ελληνικό κινηματογράφο με τους
“Συν-ωδηπόρους (Συνοδοιπόροτυς).

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

“Ο Φεγγαροσκεπαστής” 

Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων παρουσιάζει την θεα-
τρική διασκευή του γνωστού παραμυθιού “Ο Φεγγαροσκεπα-
στής” του Ερικ Πιμπαρέ, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23
Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Εί-
σοδος ελεύθερη (με Κοινωνικό Εισιτήριο - Τρόφιμα μακράς
διαρκείας και φάρμακα για την Ενίσχυση των Κοινωνικών
Δομών της Περιφέρειας). 

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΣΥΝ-ΑΝΘΡΩΠΟ”

Χριστουγεννιάτικο bazaar

•Η Εθελοντική Ομάδα στήριξης «ΣυνΆνθρωπος», με έδρα και
δράση στα Χανιά, για πρώτη φορά,  προσκαλεί τους φίλους
της, να επισκεφτούν το χριστουγεννιάτικο bazaar που διορ-
γανώνει στα Χανιά στην πλατεία 1866 έως και 24 Δεκεμβρίου
2018 με ώρες λειτουργίας καταστημάτων, και να στηρίξουν
το δύσκολο έργο της!

Τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις πιο γλυκές γεύσεις, με πρώτες ύλες από βιολογικά προϊόντα
της Κρήτης, αλλά και να ψυχαγωγηθούν με διαδραστικά παιχνίδια έχουν τα παιδιά και μεγάλοι
που θα επισκεφθούν, έως την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, το Εργοστάσιο Καραμέλας στο Εκθεσιακό
Κέντρο της Αγιάς.    

Πρόκειται για το πρώτο διαδραστικό ερ-
γοστάσιο καραμέλας, όπου τα παιδιά
μπορούν να παρασκευάσουν και να δο-
κιμάσουν χειροποίητες καραμέλες, με
άφθονο μέλι και αξιοποιώντας τα ιδιαί-
τερα προϊόντα της Κρητικής γης.
«Τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν και να
δοκιμάσουν παστέλια με μέλι θυμαρίσιο,
καραμελωμένη κρητική γραβιέρα, καρα-
μελωμένα φρούτα, μελωμένα γλυκί-
σματα, ζελεδάκια και γλειφιτζούρια σε
μια τεράστια ποικιλία γεύσεων και αρω-
μάτων, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες
βιολογικές από την Κρήτη», σημείωσε ο
executive chef Μανώλης Μπούχλης. 
Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες ξενα-
γούνται στις “εγκαταστάσεις” του εργο-
στασίου καραμέλας και μαθαίνουν για
το πως παρασκευάζεται η χειροποίητη
καραμέλα, ενώ στη συνέχεια επισκέ-
πτονται τη μαγική “πόλη της καραμέλας”
όπου θα γνωρίσουν την ιστορία της και
όλα τα είδη της. 
Ξεναγοί τους στη μοναδική αυτή “γλυ-
κιά” περιήγηση είναι εξειδικευμένοι ζα-
χαροπλάστες και παραγωγοί καραμέλας. 
Εκτός, όμως, από το ταξίδι στον μαγικό
κόσμο της καραμέλας τα παιδιά μπο-
ρούν να παίξουν στα εργαστήρια θεα-
τρικού παιχνιδιού και face painting και
να συμμετέχουν σε παιδαγωγικά παιχνί-
δια και δράσεις.   
Να σημειώσουμε ακόμα ότι στον χώρο
πραγματοποιείται παρουσίαση επιχειρή-
σεων της Κρήτης, αρωματικών φυτών
και βοτάνων, ενώ συμμετέχουν και εται-
ρείες μελιού και προϊόντων βασισμένων
στο μέλι. 
Το Εργοστάσιο Καραμέλας είναι ανοιχτό
από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ
έως και την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου,
ενώ γενική είσοδος είναι 5 ευρώ.  

ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

Τα παιδιά ξεναγούνται στο “εργοστάσιο” καραμέλας μαθαίνοντας τα μυστικά του τρόπου
παρασκευής της αγαπημένης τους απόλαυσης.  

Ζαχαροπλάστες δείχνουν στα παιδιά πως να παρασκευάσουν γλυκά με βιολογικές πρώτες ύλες. 

Εκτός από ζαχαροπλαστική τα παιδιά έχουν
τη δυνατότητα να παίξουν και να

απασχοληθούν δημιουργικά. 

Στο χώρο λειτουργεί επίσης αναψυκτήριο
για μικρούς και μεγάλους. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Καλικαντζαροαποστολή”

Παιδική χριστουγεννιάτικη παράσταση: “Καλικαντζαροαπο-
στολή” θα παρουσιαστεί στο θεατρικό χώρο Youca στις 22,
23 και 24 Δεκεμβρίου.
Πρόκειται για ένα «υπέρ-ρεαλιστικό παραμύθι για παιδιά από
3 ετών. Η περιπέτεια δυο Καλικάντζαρων που ψάχνουν να
βρουν το νόημα των Χριστουγέννων, μέσα από μια διαδρομή
μεταξύ φανταστικού και πραγματικού.».
Σκηνοθεσία και ερμηνείες:Ελεάνα Μπαϊράμογλου, Ελευθερία
Σικινιώτη. Διασκευή κειμένου, Κουστούμια, Σκηνικά: Ελεάνα
Μπαϊράμογλου. Δημιουργία κατασκευών - Αφίσα: Ιωάννα Κα-
ραδημητρίου. Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά.

ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

Δράσεις από τον “Ορίζοντα”
Χριστουγεννιάτικη εορταγορά διοργανώνει ο σύλλογος: “Ορί-
ζοντας” έως τις 31 Δεκεμβρίου στην οδό Αριστοτέλους 6, στα
Κουνουπιδιανά, καθημερινά από 10 π.μ. έως 1 μ.μ. και από
5.30 μ.μ. έως 8.30 μ.μ. και την Παραμονή Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ..
Επίσης, τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις:
•23/12, 6 μ.μ.: Παράσταση: “Ο Αη Βασίλης και οι καλικάντζα-
ροι” από την Θεατρική Ομάδα Parentaholics, σε σκηνοθεσία
Αννας Κοντολέων στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών.
•24/12, 11 π.μ.: Ελα να μας πεις το αγαπημένο σου χριστου-
γεννιάτικο παραμύθι!
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Το ντοκιμαντέρ έχοντας διανύσει ήδη σημαν-
τική πορεία, ταξίδεψε με επιτυχία μέσα σε έναν
μήνα στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Νέας
Υόρκης, και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαν-
τέρ του Ιράν, Cinema Verite στην Τεχερανη με
την παρουσία της σκηνοθέτιδας Βίκυς Αρβε-
λάκη. 

Η  Βίκυ Αρβελακη μιλά για τις εντυπώσεις
της, την ανταπόκριση από τα δυο φεστιβάλ σε
Αμερική και σε Ιράν και το ντοκιμαντέρ που η
Περιφέρεια Κρήτης υποστήριξε από την πρώτη
στιγμή. Συγκεκριμενα, για την προβολή στο
φεστιβάλ της Αμερικής η κα Αρβελάκη δή-
λωσε: «Στην Νεα Υόρκη οι ομογενενείς καθη-
λωμένοι με βουρκωμένα μάτια
παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ και παράλ-
ληλα ειχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση με
το κοινό μετά την ταινία, η οποία συζήτηση συ-
νεχίστηκε και έξω από την αίθουσα. Με άγγιξε
η συγκίνησή τους και η πρόθεσή τους να προ-
βληθεί η ταινία ξανά στην Αμερική. Ο κάθε
ένας από τους 23 νεκρούς του Κακοπέτρου
συμβολίζει τον κάθε ένα άνθρωπο που έπεσε
νεκρός  στα περισσότερα από 100 μαρτυρικά
χωριά της  Ελλάδας». 

Συγκινητικές ειναι οι εντυπώσεις της και απο
την Τεχεράνη όπου την προηγούμενη εβδο-
μάδα προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ. Επιστρέ-
φοντας στην Ελλάδα δηλώσε: «Μετά από μια
βδομάδα στην Τεχεράνη, όπου προβλήθηκε η
ταινία μας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
του Ιράν, νιώθω ότι όλο αυτό ήταν πολύ πε-
ρισσότερo από ένα ταξίδι. Δεν ήταν μόνο τα
ντοκιμαντέρ που είδα στις κατάμεστες αίθου-
σες του φεστιβάλ, οι άνθρωποι που έβαζαν τα
χέρια απάνω στις καρδιές τους σε ένδειξη ευ-
χαριστίας που τους τιμήσαμε πηγαίνοντας στα
μέρη τους, οι νέοι άνθρωποι που γνώρισαμε
πίνοντας κατακόκκινο τσάι. Είναι οτι το μάτι
μας ξεκουράστηκε από ταμπέλες, διαφημίσεις,
οθόνες. Ότι γεμίσαμε εικόνες, γεύσεις, εμπει-

ρίες. Είναι ότι το 70% του πληθυσμού της
χώρας είναι νέοι κάτω των 30 και η επιθυμία
τους να μας μιλήσουν για τη ζωή τους έλαμπε
στα μάτια τους. Τα 2000 ντοκιμαντέρ που πα-
ράχθηκαν φέτος στο Ιράν αυτό μαρτυρούν».

Από την πλευρά του ο σκηνοθέτης Ματθαίος
Φραντζεσκάκης σε δήλωση του για το ντοκι-
μαντέρ και για το ταξιδι-προβολή στα φεστι-
βάλ Νέας Υόρκης και Ιράν,ανέφερε: «Τα
“Λουλούδια που Μαράθηκαν Νωρίς. Κακόπε-
τρος 28 Αυγούστου 1944” δημιουργήθηκαν
για να αποτυπώσουν τις αλήθειες που έζησαν
οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Αλήθειες που
τους σημάδευσαν, τους ακολούθησαν και τους
ακολουθούν στη διάβα της ζωής τους. Από τον
Μάρτιο και μετά έχει ξεκινήσει το ταξίδι της
ταινίας σε φεστιβάλ, ειδικές προβολές, τηλεο-
πτικές προβολές κ.α. Ο κόσμος αγκαλιάζει την
ταινία και εμείς, θεατές της δημιουργίας μας,
χαιρόμαστε την διαδρομή της. Στο πλαίσιο
αυτό η επιλογή της ταινίας για το 12ο Ελλη-
νικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρ-
κης,αλλα και στο φεστιβαλ στην Τεχερανη
αποτελεί μια ακόμα σημαντική στάση αυτής
της διαδρομής. Μιας διαδρομής που ακόμα
είναι στην αρχή της και στόχο έχει να μάθουν
όσο περισσότεροι γίνεται την ιστορία».

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Στην Ομογένεια της Αμερικής το ντοκιμαντέρ
προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς οι ομο-
γενείς, μετά το φεστιβάλ Ελληνικών ιστορικών
ταινιών της Νέας Υόρκης, ζητούν να ξαναταξι-
δεύσει στην Αμερική και να προβληθεί σε όλες
τις πολιτείες που υπάρχουν Κρητικοί και Έλλη-
νες γενικότερα. Με θερμά λόγια για το ντοκι-
μαντέρ μίλησαν εκπρόσωποι της ομογένειας,
ενώ εγκωμιαστικά μίλησε για την συμμετοχή
της Κρήτης και της Ελλάδας η Κρητικής κατα-
γωγής Μαρία Τζομπανάκη, διευθύντρια του

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της
Νέας Υόρκης (New York City Greek Film Fes-
tival), όπως και το προεδρείο του φεστιβάλ. 

«Ευχαριστω πολύ όλους τους Έλληνες κινη-
ματογραφιστές των οποίων το δημιουργικό
πνεύμα υποστηρίζει τον ελληνικό κινηματο-
γράφο, και είμαστε ευγνώμονες για την επι-
μονή τους να συνεχίσουν να παράγουν
πολιτισμό μέσα από την ταινία» δήλωσε η κ.
Τζομπανακη. 

Χαρακτηριστικές για τον θετικό αντίκτυπο
του ντοκιμαντέρ ειναι και οι δηλώσεις του κο-
ρυφαίου στελέχους της ομογένειας της Αμερι-
κής κ. Μανώλη Βελιβασάκη π.Προέδρου του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, ο οποίος δή-
λωσε: «Συνκλονισμένοι συναισθηματικά, με
σφιγμένη την καρδιά και βουρκωμένα μάτια,
οι ομογενείς στη Νέα Υόρκη παρακολούθησαν
το ντοκιμαντέρ “Λουλούδια που Μαράθηκαν
Νωρίς. Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944” στο
12ο New York City Greek Film Festival τον πε-
ρασμενο Οκτωβριο. Το Φεστιβάλ της Νεας
Υορκης τίμησε την ταινία με 2 προβολές στο
επίσημο πρόγραμμα του. Οι Ομογενεiς και στις

δυο προβολές. Καθηλωμένοι στις θεσεις τους
για 65 λεπτά, βωβοί και συχνά με βουρκωμένα
μάτια παρακολουθούσαν τις αφηγήσεις των
επιζώντων πρωταγωνιστών του ντοκιμαντέρ,
για την αποφραδα ημερα του Αυγουστου του
1944 που σκόρπισε τον θλιψη και ψυχική δια-
ταραχή που βύθισε το χωριο σε παντοτινο πέν-
θος μετατρέποντας τους σε “μαραμένα
λουλούδια”. Το τραγικό συμβάν συγκλόνισε
τον Νίκο Καζαντζάκη που επισκέφθηκε το
χωριό το 1945, για την καταγραφή της Εκθε-
σης των Γερμανικών Ωμοτήτων και όπως χα-
ρακτηριστικά σημειώνει ο Κ. Κουτουλάκης
“...φεύγοντας είδα τον Καζαντζάκη να κλαίει.
Μέσα στ’ αυτοκίνητο μας ήλεγε κι ήκλαιγε
ακόμη, είδετε; Αυτή είναι η κρητική ψυχή, την
ελευθερία την έχει θρησκεία... Ένας τέτοιος
λαός υποδουλώνεται ποτέ;”. Ντοκιμαντέρ
όπως τα “Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς”
όχι μόνο συμβάλλουν στην διατήρηση της
ιστορικής μνήμης, αλλα στέλνουν και ισχυρά
πολιτικά μηνύματα για τα σημερινά - δυστυ-
χώς δύσκολα – πράγματα», τόνισε κλείνοντας
ο κ. Βελιβασάκης.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ “ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΡΑΘΗΚΑΝ ΝΩΡΙΣ”

Η Ιστορία της Κρήτης ταξιδεύει στον κόσ οΗ Ιστορία της Κρήτης ταξιδεύει στον κόσμο
■ Με προβολές σε Διεθνή Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ σε ΗΠΑ και Ιραν

ΣΤΟ ΚΑΜ 

Προβολή μιούζικαλ 
“The King and I” 

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ “The King and I” θα προβληθεί
αύριο Κυριακή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 8 μ.μ. στο Κέντρο Αρχι-
τεκτονικής της Μεσογείου, σε μετάδοση από το “London Palla-
dium Theater”. Γενική είσοδος: 12 €, μειωμένο: 10 €. 

Μια παραγωγή, με πρωταγωνιστές την Kelli O’Hara στον ρόλο
της Άννα και τον Ken Watanabe στον ρόλο του Βασιλιά.

Συνεχίζονται οι τακτικές προβολές της λέσχης του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Χανίων στον κινηματογράφο Αττικόν.   

Οι επόμενες προβολές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη  27
Δεκεμβρίου στις 10 μ.μ.: “Βραβευμένοι Μικρομηκάδες από το
ΙΡΑΝ / Μέρος Πρώτο” Διάρκεια 131΄.

Εννέα βραβευμένες Ιρανικές ταινίες μικρού μήκους από

σπουδαίους Ιρανούς Σκηνοθέτες  από το BigBang Internatio-
nal Short Film Festival – Iranian Short Films Panorama  σε
συνεργασία με την T-short και την ΟΚΛΕ.

Είσοδος 5 ευρώ. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα  των προ-
βολών για το 2018-2019 στην διεύθυνση: https://www.cha-
niafilmfestival.com/cineclub

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Προβολή ταινιών από το Ιράν

Σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου σε Αμερική και Ιράν προ-
βλήθηκε η Κρήτη και η Ιστορία της με την παρουσίαση του Ιστορικού ντο-
κιμαντέρ “Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς, Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944”
σε σκηνοθεσία Ματθαίου Φραντζεσκάκη και Βίκυς Αρβελάκη, με την στή-
ριξη της Περιφέρειας Κρήτης. 



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 110ο
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Κέρινο ομοίωμα ανασύστασης του “Κρο Μανιόν”, ενός προγόνου
του σύγχρονου ανθρώπου, που έζησε στη Νότια Γαλλία, πριν από πε-
ρίπου 30.000 χρόνια.

Η Betty Lou
Williams γεννή-
θηκε το 1932 στη
Τζώρτζια των ΗΠΑ
με 4 πόδια, δύο
από τα οποία εξεί-
χαν από την κοιλιά
της. Θεωρείται ως
η καλύτερα αμοι-
βόμενη άνθρωπος-
αξιοθέατο όλων
των εποχών. Πέ-
θανε το 1955 από
άσθμα.

Τα τσιρότα Band-Aid σε
μεταλλικό κουτί της εται-
ρείας Johnson & Johnson
(Σικάγο ΗΠΑ, 1920).

Συσκευή καυτηριασμού πληγής από σφαίρα, ώστε να μην επι-
μολυνθεί, η οποία χρησιμοποιήθηκε στον Αμερικανικό Εμφύ-
λιο Πόλεμο, γύρω στο 1960.

Ακριβές σχέδιο

των κοιλοτή-

των του στό-

ματος και των

αυτιών, από

αγγλικό ανατο-

μικό άτλαντα

του 1967.

H σωστή (δεξιά) και η λάθος στάση του σώματος

και της σπονδυλικής στήλης, από το βιβλίο του Dr

Foote “Home Cyclopedia of Popular Medical, So-

cial & Sexual Science’’ (1900).

Οχήματα μεταφοράς εγκληματιών, αλλά και ψυχασθε-

νών σε ψυχιατρεία, στην Αγγλία του 18ου αιώνα…

»

»

Το αναπνευστικό σύστημα
ως “Στρατός και Ναυτικό” από
το βιβλίο “Our Wonder World”
(Ο υπέροχος κόσμος μας), σε
έκδοση του 1921 (Νέα Υόρκη).

»

Ασθενής με ερυθηματώδη λύκο που
πάσχει από αρθροπάθεια Jaccoud, μια
σοβαρή παραμορφωτική διαταραχή των
αρθρώσεων.

»



βιβλίαβιβλία

Όλα τώραΌλα, τώρα
Μοργκάν Σπορτές
μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας

Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας

"Το 2006, ένας μου-
σουλμάνος Γάλλος
πολίτης με καταγωγή
από την Ακτή Ελε-
φαντοστού απήγαγε
και δολοφόνησε, σε
συνθήκες ιδιαζόντως
ειδεχθείς, έναν Γάλλο
πολίτη, Εβραίο στο
θρήσκευμα. Απο-
καλώ τον πρώτο Για-
σέφ και τον δεύτερο

Ελί. Ο ένας είναι 25 ετών, ο άλλος 23. Έχω ανα-
πλάσει τα γεγονότα με τη φαντασία μου, για να
συνθέσω μια λογοτεχνική δημιουργία, μια μυ-
θοπλασία. Με ενδιέφερε μόνο η λογική τους, η
υπόρρητη σημασία τους: αυτό που μας λένε για
την εξέλιξη των κοινωνιών μας. Άλλωστε, τι
είναι ένα 'γεγονός'; Τα ΜΜΕ, στην υπόθεση
αυτή, παρήγαγαν ένα σωρό μυθιστορηματικές
παραλλαγές: η συμμορία των Βαρβάρων. Από
κατά τι διαφορετική άποψη, το βιβλίο μου ανή-
κει στο είδος του μυθιστορήματος. Ας το πούμε
'μυθιστορία'."
Έτσι προλογίζει ο Σπορτές μιαν αφήγηση βασι-
σμένη σε καθ' όλα πραγματικά πρόσωπα και σε
τρομακτικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα πα-
ρισινά προάστια. Μια αφήγηση που διαβάζεται
με κομμένη ανάσα, μια αφήγηση που περιγρά-
φει το πώς και το γιατί της υπερσυγκέντρωσης
μεταναστών στην Ευρώπη και την δύσκολη επι-
βίωσή τους σε έναν κόσμο που τους αποβάλλει,
ηθελημένα ή όχι. Τις θλιβερές και αναμενόμενες
συνέπειες τις ζούμε και θα τις ζούμε.

Η κυρίαΗ κυρία 

ου λυ άταιπου λυπάται
Πέτρος Τατσόπουλος
Εκδότης: Μεταίχμιο

Ο Ισίδωρος Ζουγα-
νέλης, ένας σαραν-
τάχρονος ψυχολόγος
με τραυματικό πα-
ρελθόν, οικογενει-
ακός σύμβουλος,
συγγραφέας βιβλίων
Αυτοβελτίωσης και
τηλεοπτική περσόνα,
χάνει το έδαφος
κάτω από τα πόδια
του όταν η σύμβασή

του με το ιδιωτικό κανάλι Kronos δεν ανανε-
ώνεται. Η δεύτερη ευκαιρία που θα του προ-
σφέρει μια κυρία της υψηλής κοινωνίας, με
πλούσιο φιλανθρωπικό έργο αλλά κι έντονα
αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, θα τον οδηγή-
σει στα παρασκήνια μιας σαγηνευτικής όσο κι
επικίνδυνης υπόθεσης, σε απόσταση αναπνοής
από το χείλος της αβύσσου.
Μετά από απουσία χρόνων, ο Πέτρος Τατσό-
πουλος επιστρέφει στα γνώριμα εδάφη του
μυθιστορήματος. Στην "Κυρία που λυπάται"
συνδυάζει στοιχεία από το σύγχρονο ψυχολο-
γικό θρίλερ και την αχαλίνωτη μαύρη κωμω-
δία με τον αισθησιασμό και το μυστήριο ενός
παραδοσιακού pulp fiction. Κλείνει το μάτι στις
θεωρίες συνωμοσίας και ρίχνει ένα διεισδυ-
τικό όσο και συμπονετικό βλέμμα σ’ έναν
κόσμο που αρνείται πεισματικά ν’ αναγνωρίσει
το είδωλό του στον καθρέφτη.

Το νησίΤο νησί 

των υστικώντων μυστικών
Πατρίτσια Γουίλσον
μετάφραση: Μυρτώ Καλοφωλιά

Εκδότης: Πατάκης

"Αν η μνήμη μου
δε με προδίδει, η
ιστορία άρχισε
την αυγή, στις
14 Σεπτέμβρη
του 1943..."
Σε όλη της τη
ζωή, η Αγγελική,
που γεννήθηκε
στο Λονδίνο, κα-
τατρύχεται από
το μυστικό πα-
ρελθόν της

μητέρας της. Λίγο πριν τον γάμο της, απο-
φασίζει να επισκεφτεί το απομονωμένο
χωριό της Κρήτης όπου μεγάλωσε η
μητέρα της.
Η γιαγιά Μαρία, που δεν τη γνώρισε ποτέ,
υποδέχεται την Άντζι με ανοιχτές αγκάλες
- ήρθε πια η στιγμή να ξαλαφρώσει την
ψυχή της και να αφηγηθεί την ιστορία που
είχε σκοπό να πάρει μαζί της στον τάφο.
Είναι η ιστορία της γερμανικής κατοχής
στην Κρήτη, μια ιστορία φρικαλεότητας και
θάρρους. Είναι επίσης η ιστορία μιας οικο-
γένειας σκορπισμένης από παλιά μυστικά,
με επίκεντρο μια μάνα που θα κάνει τα
πάντα για να προστατεύσει τα παιδιά της.
Το "Νησί των μυστικών" είναι η ιστορία
τριών χαρισματικών γυναικών που ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους για να επουλώσουν
πληγές τριών γενιών.

Λάθος χώραΛάθος χώρα
Γκαζμέντ Μ. Καπλάνι
Εκδότης: Επίκεντρο

Ο Καρλ και ο
Φρεντερίκ είναι
δύο αδέλφια απο
το Τερς της Αλβα-
νίας: μια φαντα-
στική κωμόπολη
που κουβαλάει τα
έντονα χνάρια της
Βαλκανικής ιστο-
ρίας, από την
Οθωμανική Αυτο-
κρατορία μέχρι τις

ημέρες μας. Ο πατέρας τους, ένας φανατι-
κός σταλινικός που έχει βαφτίσει τους δυο
γιους του προς τιμή του Μαρξ και Έγκελς,
πεθαίνει και ο Καρλ επιστρέφει στο Τερς για
την κηδεία. Ενώ ετοιμάζονται να θάψουν
τον πατέρα τους, τα δυο αδέλφια "ξεθά-
βουν" απωθημένα και εκ διαμέτρου αντίθε-
τες εκδοχές του παρελθόντος.
Ο Καρλ είναι ο άσωτος γιος, ο μετανάστης
που έγινε πολίτης του κόσμου. Ο Φρεντερίκ
δεν εγκαταλείπει ποτέ το Τερς και ακολου-
θεί ευλαβικά τα πατροπαράδοτα. Ο Καρλ
προσπαθεί να ρίξει φως πανω στο παρελ-
θόν της οικογένειας και της πατρίδας του.
Ο Φρεντερίκ επιθυμεί να το θάψει στη
λήθη. Οι προσωπικές ιστορίες των δυο
αδελφών θα ταξιδέψουν τον αναγνώστη σε
δύο ηπείρους και πέντε πόλεις - με σημαν-
τικότερες στάσεις το Τέρς και την Αθήνα.

Aφορμή

Αυτό το βιβλίο ανήκει
στους πολύ λίγους· έτσι
θα έγραφε στην πρώτη
σελίδα, μια αναιμική αλ-
ληλουχία γραμμάτων
χωρίς φαντασία. Τα τυ-
πωμένα φύλλα σχηματί-
ζουν ένα χάρτινο
παραλληλεπίπεδο, το
ατελές κομμάτι ενός άρ-
τιου κύβου· αφημένο σε
ράφια βιβλιοθηκών και
βιβλιοπωλείων, έκθετο,
ανοιχτό, προσιτό σε
όλους, όχι σ' εκείνον. Το
βιβλίο είναι εδώ, αυτός
λείπει.
Ο Σεβαστιανός, κλοσάρ και
δεινός παραμυθάς, πυρπολείται ζωντανός από
τρεις άντρες ένα βράδυ του Δεκέμβρη σε μία
σκοτεινή γωνιά του λιμανιού. Η είδηση περνάει
στα ψιλά των εφημερίδων. Ακόμα ένα κρούσμα
εγκληματικότητας στο περιθώριο της ζωής. Οι
δράστες διαφεύγουν. Η υπόθεση κλείνει χωρίς
ν' ανοίξει. Ένας από τους τρεις, ο Παύλος, δεν
θα αντέξει τη φρίκη της πράξης του. Αρχίζει να
αναζητά εμμονικά στοιχεία για το θύμα του. Θα
γνωρίσει τέσσερις συνοδοιπόρους του Σεβα-
στιανού, τον Τέως, τον Λάκυ, τον Μαρκόνη και
τον Γιάννη. Θα ζητήσει από τον καθένα τους να
διηγηθεί την ιστορία του ανθρώπου που διηγιό-
ταν ιστορίες. Συμπληρώνοντας τις ψηφίδες του
πορτραίτου του Σεβαστιανού πιστεύει πως θα
λυτρωθεί από τις τύψεις του. 
Ο τρόπος με τον οποίο ο Χρυσός επιλέγει να
στήσει την πλοκή του μυθιστορήματός του,
πέρα από μία ευαγγελική εκδοχή -η κατά τον
καθένα εκ των τεσσάρων εκδοχή της ιστορίας
του Σεβαστιανού, για τον οποίο τελικά λίγα μα-
θαίνουμε, με τις ιστορίες που εκείνος φέρεται
να διηγήθηκε να κυριαρχούν και τη δύναμή
τους να καθηλώνουν ετερόκλιτα ακροατήρια-,
εναρμονίζεται με το θολό μυαλό του Παύλου,
ενώ ταυτόχρονα οι αντανακλάσεις των αφηγη-
ματικών ειδώλων πολλαπλασιάζονται, οι ιστο-
ρίες του Σεβαστιανού γίνονται μέρος της
ιστορίας των αφηγητών. 
Ο Χρυσός επιτυγχάνει να γράψει ένα πολυφω-
νικό μυθιστόρημα, στο οποίο ο κάθε αφηγητής
έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο να διηγείται,
φέροντας τη δική του ταυτότητα, τα δικά του

βιώματα και τις δικές του
προσλαμβάνουσες. Οι
ήρωες, που περιστοιχίζουν
τον γοητευτικό Σεβαστιανό,
είναι πειστικοί, αποτέλεσμα
σκληρής δουλειάς και συγ-
γραφικού ταλέντου αλλά
κυρίως της ικανότητας του
συγγραφέα στην παρατή-
ρηση και στην ισορροπία
μεταξύ βιβλιοθήκης και έξω
κόσμου. 
Ανάμεσα στις πολλές αρε-
τές του μυθιστορήματος
εκείνο που πραγματικά με
εντυπωσίασε ήταν η αφηγη-
ματική άνεση του Χρυσού, η
ευκολία με την οποία οι λέ-

ξεις έρεαν αβίαστα σε ένα κείμενο έκτασης εξα-
κοσίων πενήντα σελίδων, ένα μυαλό που
γεννούσε διαρκώς ιστορίες χωρίς να ξεστρατί-
ζει από το μονοπάτι της κεντρικής αφήγησης.
Μυθιστόρημα μυθιστορημάτων.
Μια διαρκής συνομιλία διαφόρων λογοτεχνι-
κών ειδών. Ο συγγραφέας δεν θέλησε να γρά-
ψει ένα μυθιστόρημα σκληρού ρεαλισμού, για
την ακρίβεια δεν θέλησε απλώς αυτό, γιατί η
Καινούργια μέρα είναι σαφέστατα ένα μυθιστό-
ρημα σκληρού ρεαλισμού, ένα μυθιστόρημα πο-
λιτικό, που αναφέρεται στην σκοτεινή αλλά πια
όχι και τόσο κρυφή πλευρά της καθημερινότη-
τας και δη της καθημερινότητας μιας μητρόπο-
λης. Δεν θέλησε απλώς να καταγγείλει την
ολοένα αυξανόμενη αδικία και την άνοδο της
ακροδεξιάς αισθητικής. Θέλησε -και πέτυχε- να
γράψει λογοτεχνία πρόθυμος να ακούσει τους
ήρωές του και τις ιστορίες τους, απομακρυνό-
μενος από τις όποιες δικές του βεβαιότητες.    
Υπάρχει άραγε χώρος για ιστορίες σε ένα περι-
βάλλον ζοφερό, όπως σε εκείνο των ανθρώ-
πων, που, από διαφορετική διαδρομή ο
καθένας, κατέληξαν να ζουν στον δρόμο, εκεί
που η αγωνία για ένα πιάτο φαγητό και η ανα-
ζήτηση ενός ασφαλούς νυχτερινού καταφυγίου
αποτελούν το διαρκές ζητούμενο; Ο Χρυσός πι-
στεύει πως υπάρχει, και η Καινούργια μέρα
αποτελεί μία πειστική απάντηση. Γιατί μπορεί οι
ιστορίες να μη σώζουν -ένα πιάτο φαΐ και ένα
ζεστό κρεβάτι είναι που σώζουν- αλλά χωρίς
ιστορίες τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο δύ-
σκολα.

Γιαννης καλοΓΕροπουλος

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

Καινούργια έραΚαινούργια μέρα 
» Νίκος Χρυσός (εκδόσεις Καστανιώτη)
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Εορταστικές
εκδηλώσεις από 
τη Δημοτική βιβλιοθήκη 

Στο εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα
μετέχει και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. 
Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ. στη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη Σταλού θα προβληθεί η ταινία:
“Τοσοδούλικα, η κοιλάδα των χαμένων μυρ-
μηγκιών”.
Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου στις 11π.μ. στην

Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Χανίων (Δημοτι-
κός Κήπος) θα γίνει η εκδήλωση “Ένα αλλιώ-
τικο δώρο”, με μικρές ιστορίες με γαντόκουκλες,
για παιδιά 5 ετών και πάνω. Τ
Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ. στην
Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας, παιδιά 6-
12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν τη “Μπάμπουσκα”, ένα σύγχρονο
παραμύθι βασισμένο σε λαϊκό μύθο. 
Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, στην
Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Χανίων (Δημοτι-
κός Κήπος), θα γίνει η παρουσία του βιβλίου
“Γράμματα στον Άγιο Βασίλη” από τη συγγρα-
φέα Σοφία Νικολιδάκη. 

Εργαστήρι
δημιουργικής 
γραφής 
στην Κίσσαμο

Το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής των
Εκδόσεων Ραδάμανθυς και ο Φιλολογικός
Σύλλογος Κισσάμου παρουσιάζουν «Το
ταξίδι της λέξης που έπεσε στη θάλασσα»,
σήμερα Σάββατο 22 Δεκεμβρίου στο Κα-
στέλι Κισσάμου (Bιβλιοθήκη του Φιλολο-
γικού Συλλόγου), ώρες 11 π.μ. με 12:30
μ.μ. με δωρεάν συμμετοχή. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο:
28220 22478. 
Συντονιστής: Χρήστος Τσαντής. Πρόκειται
για ένα πρωτότυπο, βιωματικό εργαστήρι,
που αξιοποιεί τη γραφή ως μέσο για την
καλλιέργεια της φαντασίας και της δημι-
ουργικότητας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλι-
κίας από 11 έως 15 ετών. 


