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ααΑποφράδα μέρα έχει χαρακτηριστεί

η 8η Δεκεμβρίου για τα Χανιά μετά

τα δύο τραγικά δυστυχήματα που

βύθισαν στο πένθος τον τόπο μας το

1966 και το 1969.

Πρώτα, το ναυάγιο του “Ηράκλει-

ον”, που βυθίστηκε στη Φαλκονέρα

κατευθυνόμενο από το λιμάνι της

Σούδας προς τον Πειραιά, παρασύ-

ροντας στον θάνατο πάνω από 200

επιβάτες και μόλις τρία χρόνια μετά,

την ίδια ακριβώς ημερομηνία, η

συντριβή αεροσκάφους της Ολυμ-

πιακής Αεροπορίας, κατευθυνόμενο

προς την Αθήνα από τα Χανιά, με

θλιβερό απολογισμό και τους 90

επιβαίνοντες νεκρούς.

Σε αυτό το θλιβερό γεγονός και στο

πώς αποτυπώθηκε στον Τύπο της

εποχής είναι αφιερωμένο το κύριο

θέμα των “διαδρομών”, σαράντα εν-

νέα χρόνια μετά...

diadromes@haniotika-nea.gr
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, σε επίτιμο δη-
μότη Χανίων θα ανακηρύξει ο Δήμος Χανίων
τον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή, Βασίλη Λέκκα,
έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 816 ομόφωνη Από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η
ανακήρυξη θα πραγματοποι-
ηθεί από τον Δήμαρχο Χα-
νίων, Τάσο Βάμβουκα,
κατά την έναρξη του
μουσικού αφιερώματος.

Ερμηνεύουν: Βασίλης
Λέκκας, Δέσποινα Δρα-
κάκη, Τάσος Ψαλλιδά-
κης.

Μουσική μεταγραφή για
2 πιάνα: Τάσος Καρακατσά-
νης. Σολίστ: Δέσποινα Δρακακή.

Προλογίζει η Παρή Πιπεράκη.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων.
Οπως επισημαίνεται σε σχετικό Δ.Τ. του

Δήμου Χανίων, «Το σημαντικό ταξίδι του Βα-
σίλη Λέκκα εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και
την Υφήλιο, εκπροσωπώντας τους μεγάλους
μας συνθέτες και ποιητές. Στα Χανιά η παρου-

σία του τιμώμενου ξεκίνησε από το 1983 σε
συναυλία στο Εθνικό Στάδιο Χανίων με τους
Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη. Συμ-
πράττοντας επίσης με το Μουσικό Σύνολο Χα-
νίων χρόνια πριν και με δεκάδες συναυλίες ο
Βασίλης Λέκκας έχει μεταφέρει παντού την
αγάπη του για τα Χανιά».

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Μίκης φιλοξενεί τον Μάνο“Ο Μίκης φιλοξενεί τον Μάνο”

ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εορταστική

συναυλία από 

τη Χορωδία

Χανίων

Η Χορωδία Χανίων με τη
συμπαράσταση της Περιφερει-
ακής Ενότητας Χανίων και τη
συμμετοχή της  Δημοτικής Χο-
ρωδίας Ρεθύμνου,της Παιδι-
κής Χορωδίας του Βενιζέλειου
Ωδείου και του Συνόλου Πνευ-
στών CON BRIO, διοργανώνει
μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Συ-
ναυλία στο Πνευματικό  Κέν-
τρο Χανίων, το Σάββατο 15
Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. με
ελεύθερη είσοδο.

Γρά α σε ένα αιδί“Γράμμα σε ένα παιδί”
Παράσταση του έργου: “Γράμμα σε ένα παιδί”, βασι-

σμένο στο βιβλίο της Οριάνας Φαλάτσι, θα ανέβει στο
χώρο: “Οξω Νου” στην Αγ. Κυριακή της Χαλέπας την Κυ-
ριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 9 μ.μ. με τη
Ζέτα Δούκα σε σκηνοθεσία Μάνου Πετούση, διασκευή
Μάρως Μπουρδάκου και μουσική Γιώργου Χριστιανάκη. 

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στα 2α θε-
ατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης 2012, η παράσταση τι-
μήθηκε με δυο μεγάλα βραβεία: έπαινος Καλύτερης
γυναικείας ερμηνείας της χρονιάς στην Ζέτα Δούκα για
την απόλυτα «προσεκτική» και ευαίσθητη ερμηνεία της
και 1ο Βραβείο Κοινού έπειτα από ηλεκτρονική ψηφοφορία, στον Μάνο Πετούση. 

Το καλύτερο δώρο είσαι εσύ“Το καλύτερο δώρο είσαι εσύ”
Θεατρική παράσταση του Αχιλλέα Γεωργίου με τίτλο: “Το καλύτερο δώρο είσαι εσύ” θα δοθεί

το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. στον Πολυμορφικό χώρο Φspace (Κριάρη 40, Μέγαρο
Πάνθεον, 5ος όροφος). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορούν να βοη-
θήσουν το έργο του ΚΗΦΑΑΜΕΑ. 

Επιμέλεια – Σκηνοθεσία: Ελευθερία Σικινιώτη, Ηθοποιός - Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού

Και
ανακήρυξη 
του Βασίλη

Λέκκα
σε επίτιμο

δημότη
Χανίων

Μουσικό αφιέρωμα για 2 πιάνα και 3 φωνές: “Ο Μίκης φιλοξενεί τον Μάνο”
θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" στο Παλιό Τελωνείο
Χανίων την Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στις 9.30 το βράδυ.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΦωταγώγησηΦωταγώγηση
χριστουγεννιάτικου δένδρουχριστουγεννιάτικου δένδρου

Φωτισμός Χριστουγεννιάτικου
δέντρου στη Σούδα

Εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου στην πλατεία της Σούδας θα γίνει το Σαββάτο 8
Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα.

Την εκδήλωση οργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Σούδας
σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Σούδας, τον Σύλλογο Κατα-
στηματαρχών Σούδας, το 4ο Σύστημα Ναυτο-Προσκόπων
Σούδας.

Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Κοινότητα Σούδας καλεί
τον κόσμο να συμμετάσχει «στην εκδήλωση αυτή, μαζί με
τους κατοίκους και φίλους της Σούδας, μικρούς και μεγά-
λους, και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ερχομό των γιορ-
τινών ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα παιδιά του
χορευτικού ομίλου Χανίων “Αροδαμός”, θα συμμετέχει η
παιδική χορωδία του Δήμου Χανίων, ενώ θα ακολουθήσει
πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, αλλά και πολλές εκπλήξεις
για τα παιδιά».

ΣΤΙΣ ΜΟΥΡΝΙΕΣ

Την ίδια μέρα στις 4 μ.μ. θα γίνει η εκδήλωσης φωταγώ-
γησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στις Μουρνιές.

ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ

Στην Κίσσαμο η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου
στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Τζανακάκη.

Παράλληλα θα γίνει η έναρξη των Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων του Δήμου Κισσάμου οι οποίες περιλαμβά-
νουν το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο
Δημαρχείο Κισσάμου και στις 6 μ.μ. στην αίθουσα συλλό-
γου Πλατάνου κουκλοθέατρο: “Το Κρυστάλλινο Κλειδί των
Χριστουγέννων” για παιδιά από 4 ετών και άνω και το Σάβ-
βατο 22 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. τη “νύχτα των ευχών” στην
παραλία Τελωνείου.

Επίσης φουσκωτά παιχνίδια για παιδιά στις 23 και 24/12
στον Πλάτανο και από 27 έως 30/12 στην αυλή του 1ου
Γυμνασίου Κισσάμου.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τα τερόεντα δώρα“Τα πτερόεντα δώρα” 
στο Μουσείο Τυ ογραφίαςστο Μουσείο Τυπογραφίας
Θεατρική παράσταση με τίτλο “Τα πτερόεντα δώρα”, βα-
σισμένη σε κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη θα
παρουσιαστεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 7:30 μ.μ.
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Τυπογραφίας, στο ΒΙΟΠΑ
Χανίων, Σούδα. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και ερμη-
νεία της Μαρινέλλας Βλαχάκη και μουσική, τραγούδι, δη-
μιουργία βίντεο του Λεωνίδα Μαριδάκη, βασίζεται στα
δραματοποιημένα διηγήματα του κορυφαίου Σκιαθίτη
συγγραφέα “Σπιτάκι στο λιβάδι”, “Ο έρωτας στα χιόνια”
και “Τα πτερόεντα δώρα”.
Τρεις αυτοτελείς ιστορίες, με φόντο χριστουγεννιάτικο,
που φωτίζουν πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης καθώς
αυτή παλεύει να επιβιώσει άλλοτε ενάντια στη μανία της
φύσης, άλλοτε απέναντι σε ανεκπλήρωτους πόθους κι
άλλοτε βρίσκεται καταδικασμένη από τα ίδια της τα πάθη.
Μέσα από τον λόγο του “αγίου” των ελληνικών γραμμά-
των, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το κοινό της παράστα-
σης ταξιδεύει στα διαχρονικά πάθη των ανθρώπων.
Είσοδος ελεύθερη.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Παζάρι ετά ουσικήςΠαζάρι... μετά μουσικής

Με δύο μουσικές εκδηλώσεις θα πλαισιωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο το Χριστουγεννιάτικο
παζάρι των “Γιατρών του Κόσμου, που πραγματοποιείται μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου στην Πύλη
Σαμπιονάρα. Σήμερα Σάββατο στις 11.30 το πρωί το παζάρι θα πλαισιώσουν μουσικά οι “Καθ΄
ωδών” και αύριο Κυριακή στις 8.30 μ.μ. διοργανώνεται μουσική βραδιά με τους ''medical band
and company”. Το γκρουπ απαρτίζεται από τους: Νικόλαο Χαβρεδάκη (μπουζουύκι), Κώστα Πα-
γουρόπουλο (φυσαρμόνικα), Χρύσα Κουράκη (φωνή), Εύη Παπαδοπούλου (φωνή), Κώστα Κε-
χράκο (μπάσο) και Κώστα Αρτεμάκη (κιθάρα).
Το παζάρι λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 2 μ.μ. - 10 μ.μ., Σάββατο – Κυριακή 10 π.μ.
- 10 μ.μ..  

ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

Εξάλλου, σήμερα και αύριο, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού πραγματοποιεί το Χριστουγεννιά-
τικο του Μπαζάρ στo Oδηγικό σπίτι, Ναξάκη 8, στην Χονολουλού από τις 11 π.μ. έως τις 9 μ.μ..

Αυξημένη κατά σχεδόν 800% είναι η χρήση δε-
δομένων μέσω κινητού τηλεφώνου την τελευταία
πενταετία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιο-
ποίησε η COSMOTE. Οι Έλληνες καταναλωτές χρη-
σιμοποιούν όλο και περισσότερο το κινητό τους, για
να ανεβάσουν περιεχόμενο στα social media, να
προηγηθούν στο Διαδίκτυο, να παρακολουθήσουν
βίντεο ή για streaming μουσικής, με αποτέλεσμα
η κίνηση στο δίκτυο  COSMOTE, από τα
6,7 petabytes (1 petabyte=1000 terabytes ) το
2013, να εκτοξευθεί στα 57,5 petabytes το 2017,
ενώ φέτος αναμένεται αύξηση πάνω από 50%. Το
60% της κίνησης αυτής στρέφεται στη χρήση
των social media και το video streaming, ενώ άλλο
ένα 25% καταναλώνεται για σερφάρισμα στο Δια-
δίκτυο, όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα. 
Απαντώντας στην αυξανόμενη ζήτηση, η COS-
MOTE  ενίσχυσε τα διαθέσιμα  MB των προ-
γραμμάτων της κινητής για οικιακούς πελά-
τες,  COSMOTE Mobile  και  Family, έως και
80%. Παράλληλα, εμπλουτίστηκαν και οι υπόλοι-
πες παροχές (χρόνος ομιλίας, SMS).

Τα νέα προγράμματα κινητής

Τα νέα ατομικά προγράμματα συμβολαίου COSMOTE
Mobile, διατίθενται σε τρεις επιλογές, small,
medium & large, προσφέροντας έως 2000 λεπτά
ομιλίας & SMS προς όλα τα εθνικά κινητά καθώς
και περισσότερα ενσωματωμένα data, που φτάνουν
τα 5GB, για ακόμη περισσότερο Mobile Internet.
Με περισσότερα data έχουν εμπλουτιστεί και τα οι-
κογενειακά προγράμματα συμβολαίου COSMOTE
Mobile Family. Τα προγράμματα προσφέρουν έως
10GB, τα οποία μπορεί να μοιράζεται όλη η οικο-

γένεια, έως και απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς
όλα τα δίκτυα, καθώς επίσης family data limits, που
δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς να θέτουν όρια
στα MB που καταναλώνουν τα παιδιά τους, εκ-
παιδεύοντάς τα στην ορθολογική χρήση του Inter-
net.    
Αξιοποιώντας τα εμπλουτισμένα data των προ-
γραμμάτων κινητής, οι συνδρομητές COSMOTE μπο-
ρούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρε-
σίες φωνής και mobile Internet, μέσα από το με-
γαλύτερο δίκτυο 4G και 4G+ στη χώρα, με πλη-
θυσμιακή κάλυψη [1] πάνω από 98% και 94% αντί-
στοιχα.
Το δίκτυο της COSMOTE έχει αποσπάσει το βρα-
βείο γρηγορότερου δικτύου κινητής, “Greece’s
Fastest Mobile Network 2018” από την Ookla®,
τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων Mo-
bile Internet. Πρόσφατα, επίσης, έλαβε την πιστο-
ποίηση «Best in Test» για τις υπηρεσίες δεδομέ-
νων και φωνής στην Ελλάδα μέσω δικτύου κινητής
τηλεφωνίας, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εται-
ρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων, P3 Com-
munications. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του φορέα,
οι συνδρομητές κινητής COSMOTE απολαμβά-
νουν 80% υψηλότερες ταχύτητες από τον δεύτε-
ρο πάροχο κινητής στα αστικά κέντρα/μεγάλες πό-
λεις και τριπλάσιες ταχύτητες από τον δεύτερο πά-
ροχο κινητής, στις μικρότερες πόλεις και τους βα-
σικούς οδικούς άξονες της χώρας.

800% αύξηση στη χρήση 
δεδομένων μέσω κινητού 
την τελευταία πενταετία

Η COSMOTE εμπλουτίζει έως και 80% 
τα διαθέσιμα MB στα προγράμματα κινητής  

ττΤα Χριστούγεννα “ήρθαν” χθες το βράδυ στην
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, με τη
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέν-
δρου από τον Δήμο Χανίων.

Από νωρίς η Πλατεία “γέμισε” από τραγούδια παιδικής χο-
ρωδίας για να ακολουθήσει η φιλαρμονική του Δήμου Χανίων
και να συνεχιστεί το μουσικό πρόγραμμα με το συγκρότημα της

Ρένα Μόρφη.
Για την εορταστική εκδήλωση ο δήμαρχος Χανίων Τάσος

Βάμβουκας δήλωσε στα “Χανιώτικα νέα” ότι «πραγματοποι-
ούμε μια όμορφη εορταστική εκδήλωση εδώ στην πλατεία της
Δημοτικής Αγοράς. Νομίζω ότι δίνουμε ένα εορταστικό πνεύμα
στη πόλη μας, ενώ χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν και σε όλο τον Δήμο Χανίων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια των εορτών».  



ττ
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 1969. Τα Χανιά και ολόκληρη η Ελλάδα βυθίζονται στο πένθος. Ενα αεροσκάφος της
“Ολυμπιακής” που εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά - Αθήνα συντρίβεται λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην Κε-
ρατέα. Ο θλιβερός απολογισμός 90 νεκροί. Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς ημέρα 3 χρό-
νια πριν είχε βυθιστεί το πλοίο “Ηράκλειον” που έκανε το δρομολόγιο Χανιά - Πειραιάς. Για αυτό και το
Δ.Σ. Χανίων με ψήφισμά του χαρακτήρισε την 8η Δεκεμβρίου αποφράδα ημέρα για τα Χανιά!
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Τα νέα του δυστυχήματος θα διαδοθούν
αστραπιαία. Ο τοπικός Τύπος που κυκλοφορεί
την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, αποτυπώνει το μέγεθος
της δυστυχίας: “Αεροπορική τραγωδία βυθίζει και
πάλιν τα Χανιά στο πένθος - Εις την επέτειον της
θαλάσσιας τραγωδίας του "Ηράκλειον"»”, γρά-
φουν τα “Χανιώτικα νέα”. 

Στο κύριο άρθρο καταγράφονται οι πρώτες
πληροφορίες από το αεροπορικό δυστύχημα:
«Αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας
τύπου D.C. 6Β το οποίο εξετέλη το κανονικόν
δρομολόγιόν του διά της υπ' αριθμόν 954 πτή-
σεως εκ Χανίων προς Αθήνας κατέπεσε την
εσπέραν εις την περιοχήν Κερατέα Μεσογείων.
Το αεροσκάφος του οποίου επέβαινον, ως εγνώ-
σθη, 85 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα, συμ-
φώνως προς το δρομολόγιόν του θα ανεχώρη
εκ Χανίων την 19 και 35 ώραν, με άφιξιν εις Αθή-
νας την 20 και 40' (...) Ο πύργος ελέγχου ήλθεν
εις επαφήν με το αεροσκάφος την 20 και 50
εσπερινήν ενώ τούτο υπερίπτατο της θέσεως
Φανής Κερατέας...».    

Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα
που καταγράφεται στο ρεπορτάζ: «Μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα έγιναν όλα. Το αεροπλάνο ύστερα
από ένα τρομερό θόρυβο εκτύπησε στη βουνο-
πλαγιά της Κερατέας. Ακούστηκε ένας κρότος και
αμέσως μετά μια φωτιά σαν αστραπή εφώτησε
την περιοχή του Κερατοβουνίου. Το αεροπλάνο
είχε συντριβή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βο-
σκός που είδε με τα μάτια του το αεροπλάνο να
πέφτει πάνω στο βουνό. 

Το αεροσκάφος ήθελε μόλις 2' ακόμα για να
προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το
ίδιο βράδυ η Ολυμπιακή Αεροπορία εκδίδει ανα-
κοίνωση την οποία φιλοξενούν οι εφημερίδες:
«Ουδείς εκ των 85 επιβατών και εκ του πεντα-
μελούς πληρώματος φέρεται ως επιζών», σημει-
ώνεται στον επίλογο αυτής. Σοκ προκαλεί η
είδηση ότι τα συνεργεία που κατέφτασαν για να
περισυλλέξουν τους νεκρούς βρίσκουν πτώματα
σε ακτίνα χιλίων μέτρων από το σημείο που έγινε
η πρόσκρουση. Το ρεπορτάζ της πρώτης ημέρας
συμπληρώνει η μακάβρια λίστα με τα ονόματα
των σκοτωμένων επιβατών και μελών του πλη-
ρώματος. 

ΠΕΝΘΟΣ 

Οπως ήταν αναμενόμενο η αεροπορική τρα-
γωδία θα κυριαρχήσει στην επικαιρότητα τις επό-

Τραγικές ανθρώ ινεςΤραγικές ανθρώπινες
ιστορίεςιστορίες

Πίσω από τον “ψυχρό” απολογισμό των 90 νεκρών βρίσκονταν δρα-
ματικές ανθρώπινες ιστορίες. Οπως αυτή που φιλοξένησε εκείνες τις
ημέρες η εφημερίδα των Χανίων “Εθνική Φωνή”. Ο λόγος για τον 29χρο-
νο Νικόλαο Ροζάκη και την 24χρονη γυναίκα του Κυριακή: «Ο ατυχής
Ροζάκης εργάτης του Δήμου Χανίων, είχε φύγει για τη Δυτική Γερμα-
νίαν τον παρελθόντα Οκτώβριον για καλύτερη τύχη. Και όταν εύρηκεν
εκεί μια καλή εργασία ήλθεν εις τα Χανιά για να πάρη μαζύ και την αγα-
πημένη του γυναίκα, στην οποία είχε βρη δουλειά εκεί. Με δάκρυα αλλά
και ελπίδες πολλές εφίλησεν και απεχαιρέτισαν, προσωρινώς ήλπιζαν,
τα δύο μικρά παιδιά των Ειρήνην 6 ετών και Γεώργιον 3 ετών. Και τους

υποσχέθησαν ότι θα γυρίσουν σύντομα για να τα πάρουν μαζύ των, ενώ
προηγουμένως, στις γιορτές θα τους έστελναν με τον Άγιο Βασίλη πολ-
λά ωραία παιχνίδια. Τώρα τα δύο ορφανά παιδιά θα αναμένουν μάταια
και τα παιχνίδια και την επιστροφή του πατέρα και της μητέρας των. Η
μοίρα τα εκτύπησε πριν ακόμη νοιάσουν τη ζωήν». 
Η “Εθνική Φωνή” δημοσιεύει ακόμα ότι «διετάχθη ανάκρισις διά το δυ-
στύχημα» από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων κ. Δημητρίου Θάνο,
ενώ σε άλλη στήλη κάνει γνωστό πως σύμφωνα με τους διεθνείς ασφα-
λιστικούς νόμους «αι οι οικογένειαι των θυμάτων προβλέπεται να απο-
ζημιωθούν μέχρι του ποσού των 500.000 δραχμών δι’ έκαστον θύμα».
«Η “Ολυμπιακή” είναι ασφαλισμένη εις παγκόσμιον ασφαλιστικόν ορ-
γανισμόν, μέλος του οποίου είναι η “Ασπίς - Πρόνοια” μέσω της οποί-
ας ασφαλίζεται και η εν λόγω εταιρία», αναφέρεται στο δημοσιεύμα ενώ
διευκρινίζεται από τη σύνταξη ότι τα παραπάνω «ανακοινώθησαν υπό
του Καθηγητού κ. Γεωργάκη κατά την προχθεσινήν συνέντευξιν Τύπου
προς τους δημοσιογράφους».

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Η περιγραφή του βοσκού που υπήρξε αυτόπτης
μάρτυρας της συντριβής του αεροσκάφους

φιλοξενήθηκε στο ρεπορτάζ της πρώτης ημέρας. 

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του αείμνηστου
ρεπόρτερ Νίκου Κακαουνάκη, ο πιλότος
του μοιραίου αεροσκάφους επιχείρησε

να το προσγειώσει σε ακατοίκητη περιοχή. 

Η είδηση του αεροπορικού δυστυχήματος συγκλόνισε την τοπική κοινωνία όπως αποτυπώνεται στο
πρωτοσέλιδο των «Χανιώτικων νέων» της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου. 

Με απόφασή της η Νομαρχία είχε κηρύξει
3ήμερο πένθος στον Νομό Χανίων. 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Το αερο ορικό δυστύχη α τουΤο αεροπορικό δυστύχημα του ’69
ου συγκλόνισε τα Χανιάπου συγκλόνισε τα Χανιά

Μετά την πολύνεκρη τραγωδία τα Χανιά βυθίστηκαν σε πένθος.    
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μενες ημέρες. Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
τα “Χανιώτικα νέα” θα κυκλοφορήσουν με
τίτλο “Πένθος και πολύς πόνος εις τον
Νομόν Χανίων”: «Τα Χανιά από χθες και
για μια ακόμα φορά ζουν ώρες εφιαλτι-
κές, γεμάτες από οδύνη μα και αγανά-
κτηση μαζί. Η νέα τραγωδία που έπληξε
τον νομό μας, στην επέτειο μιας άλλης
παλαιοτέρας με περισσότερα θύματα, έχει
αναστατώσει τους πάντες. Ανήμποροι πια
να προλάβουν ό,τι έγινε, αναζητούσαν
από ενωρίς χθες κάτι να πουν, να συζητή-
σουν μήπως και καταφέρουν να ξεφύ-
γουν όχι από τα συναισθήματα λύπης και
πόνου μα από την με απροσδιόριστο
στόχο αγανάκτησή τους για ό,τι συνέβη»,
αναφέρεται στο πρωτοσέλιδο άρθρο της
εφημερίδας, ενώ δίπλα φιλοξενείται αν-
ταπόκριση του δημοσιογράφου Νίκου Κα-
καουνάκη με τίτλο “Αναγκαστική
προσγείωση επεχείρησε ο πιλότος του
μοιραίου αεροσκάφους”. Στο ρεπορτάζ
του αείμνηστου ρεπόρτερ σημειώνεται,
μεταξύ άλλων, ότι ο κυβερνήτης θέλον-
τας να αποφύγει την πτώση απομάκρυνε
το αεροπλάνο προς την ακατοίκητη πε-
ριοχή με πρόθεση να κάνει αναγκαστική
προσγείωση. Τονίζεται ακόμα ότι η ανα-
γνώριση των πτωμάτων καθίσταται δύ-
σκολη λόγω του διαμελισμού τους. Στην
ίδια σελίδα δημοσιεύεται η απόφαση της
Νομαρχίας για την κήρυξη τριήμερου πέν-
θους καθώς και μηνύματα του αντιβασι-
λέως και του δημάρχου προς τις
οικογένειες των θυμάτων. 

Στη διπλανή στήλη δημοσιεύεται το
σπαρακτικό αντίο που έγραψαν οι φίλες
και οι φίλοι ενός από τα θύματα, της
17χρονης Σεβαστής Καρτσωνάκη: «Από
αυτό το ταξίδι θα κριθεί το μέλλον μου,
μας έλεγες λίγες ημέρες πριν. Πίστευες σε
αυτό και την ευτυχία που θα έφερνε η δι-
καίωση των κόπων σου που την στήριζες
στις βάσεις της δουλειάς σου. Ενα δί-
πλωμα θα άνοιγε τον δρόμο για καριέρα». 

Κάθε θύμα και μια ιστορία όπως αποκα-
λύπτει το ρεπορτάζ με τίτλο “Στα σπίτια
των θυμάτων ο επίλογος της τραγωδίας”:
Αλλος πήγαινε στην Αθήνα για να επισκε-
φθεί τα παιδιά του που σπούδαζαν στην
πρωτεύουσα, μια μητέρα μαζί με τον
μόλις 2 ετών γιο της ταξίδευαν για να πα-
ραβρεθούν στον γάμο της αδερφή της,
μια νεαρή κοπέλα για να δώσει εξετάσεις
για το πτυχίο των αγγλικών και κάποιοι
άλλοι για να επισκεφθούν συγγενείς, να
ταξιδέψουν στο εξωτερικό ή να κάνουν
μια βόλτα αναψυχής ως φρεσκο-αρρα-
βωνιασμένοι. 

ΒΙΒΛΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΑ

Τα τηλεγραφήματα των φορέων που
εκφράζουν τη λύπη τους για την τραγω-
δία και τη συμπαράστασή τους προς τις
οικογένειες των θυμάτων κατακλύζουν
όλες τις πρώτες ημέρες τον Τύπο. Την
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, τα “Χανιώτικα
νέα” κυκλοφορούν με τίτλο “Εικόνες Βι-
βλικής συμφοράς εις αεροδρόμιον”. Είναι
η στιγμή που αρχίζουν να καταφθάνουν
οι πρώτοι σοροί προκειμένου να ταφούν
από τις οικογένειες. «Σήμερον αι κηδείαι

εν μέσω γενικού πένθους», σημειώνεται
στο άρθρο και διευκρινίζεται: «Η αναγνώ-
ρισις πολλών πτωμάτων των θυμάτων
του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος
άρχισε να γίνεται ει το Νεκροτομείον Αθη-
νών και ήδη αρκετά εξ αυτών μεταφέρ-
θηκαν χθες εδώ προς ταφή εν μέσω
πραγματικού σπαραγμού και οδύνης». 

Στο αεροδρόμιο περιμένουν τους αδι-
κοχαμένους συμπολίτες τους οι μητροπο-
λίτες Νικηφόρος και Ειρηναίος, ο
διοικητής της 5ης Μεραρχίας, ο νομάρχης
Χανίων, ο δήμαρχος και χιλιάδες λαού:
«Σπαρακτικαί φωναί, κλάματα συνόδευαν
κάθε που ένα όνομα νεκρού εξεφωνείτο.
Η στρατιωτική Μουσική επαιάνιζε συνε-
χώς πένθιμα ενώ τιμητικό απόσπασμα πα-
ρουσίαζε όπλα».        

Δίπλα στο κύριο θέμα υπάρχει μια φω-
τογραφία που αποτυπώνει τις προσπά-
θειες που καταβάλλουν άνδρες των ΛΟΚ,
της Χωροφυλακής και πολίτες που πήγαν
στην πλαγιά που σημειώθηκε το δυστύ-

χημα για να περισυλλέξουν τα θύματα.
Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φι-
λοξενείται ακόμα άρθρο του μητροπο-
λίτη κ.κ. Ειρηναίου με τίτλο “Η Εκκλησία
συμπάσχει και παρηγορεί”. 

Ο επίλογος της ανείπωτης αυτής τρα-
γωδίας γράφεται με τον αποχαιρετισμό
των νεκρών. Ωστόσο, ο πόνος και το πέν-
θος συνεχίστηκαν αμείωτα για τις οικο-
γένειες και την τοπική κοινωνία.
Χαρακτηριστική η είδηση που καταγρά-
φεται στο φύλλο του Σαββάτου 13 Δε-
κεμβρίου των “Χανιώτικων νέων”:
“Πέθανε από λύπη για τον χαμό του παι-
διού του”. Ενας πατέρας από την Ποτα-
μίδα Κισσάμου φεύγει από τη ζωή καθώς
δεν άντεξε την απώλεια του γιου του.
«Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες,
μια σύζυγος, ένας αδελφός, ολόκληρο
χωριό ακολουθούν τον δρόμο του Νε-
κροταφείου για να θάψουν στον ίδιο
τάφο που πριν λίγες ώρες είχαν κηδεύσει
τον γιο, και τον πατέρα».  

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Μου λεί ει η ορφή του«Μου λείπει η μορφή του»
Αφάνταστα δύσκολη η επόμενη μέρα για τις οικογένειες των θυμάτων.
«Λίγα χρόνια μετά το “Ηράκλειο”, 90 οικογένειες μαυροφορέθηκαν για
το ατύχημα στην Κερατέα. Είναι κάτι πολύ σκληρό για ένα μικρό τόπο»
μας έλεγε συγγενής θύματος. Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας ξε-
χωριστή αναφορά στον Παύλο Κακούρη. Πέρα από την οικογένειά του,
ο χαμός του προκάλεσε “σοκ” στην πόλη και αυτό γιατί ο αρχιτέκτονας
μηχανικός είχε συνδεθεί χάρις στη δουλειά του με δεκάδες μεγάλα δη-
μόσια και ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα στα Χανιά αλλά και στην υπόλοι-
πη Κρήτη. 
Η κόρη του Μαρίτα Κακούρη που ήταν στην ηλικία των 2 ετών όταν έφυ-
γε ο πατέρας της, μας λέει. «Αν και ουσιαστικά δεν τον είχα γνωρίσει,
μου λείπει η μορφή του, ακόμη και τώρα που οι γιοι μου ενηλικιώθη-
καν (ο ένας ονομάζεται Παύλος) και η κόρη μου μεγάλωσε... Συγκινού-
μαι όταν μου μιλούν όσοι τον ήξεραν, για το πόσο ολοκληρωμένος και
σπάνιος άνθρωπος ήταν. Σπούδασα Αρχιτεκτονική για να τον καταλά-
βω μέσα από το έργο του. Τον θαυμάζω και τον ευγνωμονώ. Αισθάνο-
μαι την Αγάπη του και μια - δυο φορές στη ζωή μου έχουμε επικοινω-
νήσει με τρόπο που αγγίζει τα όρια του μεταφυσικού» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά.
Η ίδια ως αρχιτέκτονας πιστεύει πως «αν ζούσε η οικιστική, πολεοδο-
μική και τουριστική ανάπτυξη του νομού Χανίων (και ίσως και της Κρή-
της) θα ήταν διαφορετική. Θα ήθελα να τον θυμούνται...».
Εχουν περάσει τόσα χρόνια αλλά η Μαρίτα Κακούρη έμαθε πέρυσι από
αυτόπτη μάρτυρα πως ο πατέρας της συνομιλώντας με κάποιον δεν πρό-
λαβε να μπει στο αεροπλάνο το οποίο και έκλεισε την πόρτα. Για κακή
του τύχη κάποιος τον αναγνώρισε ότι είναι επιβάτης και η πόρτα άνοι-
ξε και πάλι για να επιβιβαστεί! Επίσης με τον πατέρας της επρόκειτο να
ταξιδέψει και η μητέρα της αλλά από ένα τυχαίο συμβάν τελικά δεν πήγε
μαζί του!
Ο Παύλος Κακούρης μαζί με τον εξάδελφο του αείμνηστο πολιτικό μη-
χανικό Παύλο Παυλάκη διαμόρφωσαν ένα μεγάλο μέρος της σύγχρο-
νης εικόνας των Χανίων. Μελετούν από κοινού και προσφέρουν δωρε-
άν στο Δήμο τη μελέτη διαμόρφωσης της πλατείας Δικαστηρίων όπως
είναι σήμερα και συμβάλουν στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα
αρμόδια Υπουργεία! Το 1964 μελετούν και σχεδιάζουν τον Ι.Ν. Πέτρου
και Παύλου, μελετούν και σχεδιάζουν το κτηριακό συγκρότημα του Ψυ-
χιατρείου Κρήτης που αποτέλεσε το πρώτο σε όλη την Ελλάδα με βιο-
λογικό καθαρισμό, υπογειωμένο δίκτυο θέρμανσης, αλλά και το παλιό
Νοσοκομείο (χωρίς τις μετέπειτα προσθήκες). Ο Π. Κακούρης μελέτη-
σε επίσης το κτήριο του ξενοδοχείου “Κύδων”, το σπίτι που γεννήθηκε
ο Ελ. Βενιζέλος στις Μουρνιές και μαζί με τον αρχαιολόγο Ι. Τζεδάκη ερ-
γάστηκαν στην ανακατασκευή του βορειοδυτικού τμήματος των Ενετι-
κών οχυρώσεων! Ενας πρωτοπόρος της εποχής του η απώλεια του οποί-
ου κόστισε στην οικογένεια και στους αν-
θρώπους αλλά και στην τοπική κοινωνία.

(σ.σ. για το φωτογραφικό υλικό και τις πληρο-
φορίες ευχαριστούμε τις κ. Μ. Κακούρη και Κ.
Παυλάκη).  

Ο Π. Κακούρης
(δεξιά) -ο χαμός

του οποίου κόστισε
στην τοπική

κοινωνία- μαζί με
τον Σοφοκλή

Βενιζέλο, 5 χρόνια
πριν το ατύχημα.

Το Ψυχιατρείο
στα Χανιά,

ένα πρωτοποριακό
έργο για την εποχή
του σχεδιάστηκε και
μελετήθηκε από τον
Π. Κακούρη και τον

Π. Παυλάκη.

«Εικόνες
Βιβλικής
συμφοράς εις
αεροδρόμιον»
ήταν ο
χαρακτηριστικός
τίτλος
των “Χανιώτικων
νέων” για
τις δραματικές
στιγμές που
εκτυλίχθηκαν
κατά την άφιξη
των σορών
των επιβατών
της μοιραίας
πτήσεις
στα Χανιά.

Στα ρεπορτάζ των ημερών φιλοξενούνται,
μεταξύ άλλων, και φωτογραφίες από τις
επιχειρήσεις εντοπισμού των νεκρών που
πραγματοποίησαν άνδρες των ΛΟΚ, της
Χωροφυλακής αλλά και απλοί πολίτες.

Διπλή τραγωδία για την οικογένεια από
την Κίσαμο που είδε τον πατέρα να μην
αντέχει την απώλεια του γιου και να
φεύγει κι αυτός από τη ζωή.

Το δυστύχημα κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού Τύπου
εκείνες τις ημέρες του Δεκέμβρη του 1969.
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Το πρώτο δεκαήμερο
του Φλεβάρη αναμένε-
ται να πραγματοποι-
ηθούν τα εγκαίνια του
Μουσείου Αδελφότη-
τας Μικρασιατών ο
“Αγιος Πολύκαρπος”
καθώς όπως έγινε γνω-
στό κατά την διάρκεια
συνέντευξης Tύπου,
παραδόθηκε στην
αδελφότητα το έγγρα-
φο για την χρήση του
οικήματος από την
Αδελφότητα. 

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη Tύπου.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Μουσείο Μικρασιατικής Μνή ηςΜουσείο Μικρασιατικής Μνήμης
■ Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα εγκαίνια 

Όπως ανέφερε η πρόεδρος Αδελφότητας Μικρασιατών νομού
Χανίων ο “Αγιος Πολύκαρπος”,  κα Στέλλα Γκοζάνη – Χαριτάκη,
«με μεγάλη χαρά οι Μικρασιάτες γιορτάζουν την παράδοση του
εγγράφου  από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνό
που αφορά την δωρεά ως προς τη χρήση, της οικίας που βρισκό-
μαστε. Είναι ένα μικρό μουσείο, ένα κέντρο Μικρασιατικής Έρευ-
νας και Πολιτισμού, με τις ευλογίες του Δεσπότη μας, και με τις
προσπάθειες που κατέβαλε και ο Πρωτοσύγγελός μας, ο πατέρας
Δαμασκηνός, βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση. Αυτό το
σπίτι άνηκε στην μακαριστή Άννα Νικολουδάκη η οποία το είχε
προσφέρει στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Ευγνωμονούμε την
τοπική εκκλησία και την Αγία Τριάδα που μας έκαναν αυτή τη
δωρεά ως προς τη χρήση» ενώ ανέφερε πως για την επίπλωση
του Μουσείου έχουν βοηθήσει η Περιφέρεια Κρήτης και η Αντιπε-
ριφέρεια Χανίων, οι κύριοι Αρναουτάκης και Βουλγαράκης.

Όπως έγινε γνωστό, τα εγκαίνια τα οποία είναι ενταγμένα στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων “Χαραλάμπεια” θα πραγματοποιηθούν
από τον Μητροπολίτη Βρυούλων Παντελεήμων και από τον Αρ-
χιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο. 

«Καλούμε όλους τους Μικρασιάτες που έχουν κάτι στα σπίτια
τους, είτε να το προσφέρουν στην Αδελφότητα είτε να τα εκθέ-
σουν στο Μουσείο για όσο χρόνο επιθυμούν. Δεν είναι ανάγκη να
φέρουν κάτι και να το δωρίσουν. Μπορούν να το αφήσουν για όσο
διάστημα επιθυμούν» επεσήμανε η κα Γκοζάνη – Χαριτάκη. 

ΣΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Παρουσιάζεται ο νέος 
τόμος “Εν Χανίοις”

Εκδήλωση παρουσίασης του νέου, 12ου τόμου, της ετήσιας
έκδοσης του «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2018»,  διοργανώνει ο Δήμος Χα-
νίων την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 8.30 μ.μ. στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι). Η παρου-
σίαση θα γίνει με παράλληλη προβολή σχετικών διαφανειών
από την Επιμελήτρια της Έκδοσης, Ζαχαρένια Σημανδηράκη,
Ειδική Συνεργάτιδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Όπως είναι γνωστό, φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από
την κήρυξη της Κρητικής Πολιτείας (1898), γι' αυτό και περι-
λαμβάνονται ανάλογες εργασίες, καθώς και σχετικό εικονο-
γραφικό Παράρτημα στο τέλος του τόμου από την
Επιμελήτρια της Έκδοσης, με φωτοαφήγηση για τα ιστορικά
γεγονότα, την πόλη και την κοινωνική ζωή – μια ολοκληρω-
μένη δηλαδή εικόνα των Χανίων την εποχή αυτή. Φυσικά κα-
ταχωρούνται και άλλα σημαντικά κείμενα από άλλα πεδία, που
πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, γεγονός που κα-
θιστά και αυτό τον τόμο ιδιαίτερα σημαντικό, όπως και τους
προηγούμενους.

Μετά την εκδήλωση το κοινό θα έχει την ευκαιρία να προ-
μηθευτεί δωρεάν τον τόμο.

Είσοδος ελεύθερη. 

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΤΙΡΑΣ 

Απονομή βραβείων διαγωνισμού 
“Παύλος Πολυχρονάκης”

Η καθιερωμένη "Γιορτή της Σάτιρας" θα πραγματοποιηθεί
στις 12 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο της
Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώνου (Δεσποτικό).
Στη διάρκειά της θα αποδοθούν θεατρικά (40) χιουμοριστικά
ποιηματάκια από (11) προικισμένους ερμηνευτές. Παράλληλα
θα γίνει και η απονομή των βραβείων στους νικητές του 6ου
Παγκόσμιου Διαγωνισμού Έμμετρης Σάτιρας "Παύλος Πολυ-
χρονάκης". Η γιορτή θα κλείσει με συζήτηση για απορίες ή
υποδείξεις επί του Διαγωνισμού με τον ιδρυτή του Διαγωνι-
σμού Παύλο Πολυχρονάκη. Διάρκεια της γιορτής μιάμιση (1,5)
ώρα.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Γεωφυσικές μέθοδοι για
εντοπισμό αρχαιοτήτων

Διάλεξη του διδάκτορα και μέλους Ε. ΔΙ. Π. του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, Νίκου Σπανουδάκη με θέμα: «Η συμβολή των
γεωφυσικών μεθόδων στον εντοπισμό θαμμένων αρχαιοτή-
των», οργανώνουν η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική
Εταιρεία Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων (αίθουσα του δευτέρου ορόφου). 

Την εκδήλωση θα συντονίζει η Μαριάννα Καβρουλάκη, αρ-
χαιολόγος, ανεξάρτητη ερευνήτρια, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ι. Λ. Α. Ε. Κ..

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕ.Φ.ΚΙ.

Παρουσίαση φωτογράφων
Παρουσίαση του έργου δύο φωτογράφων, της Αντιγόνης

Μεταξάκη και του Γιώργου Μαραζάκη, οργανώνει η Λέσχη
Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων την Κυριακή 9 Δε-
κεμβρίου στις 8 μ.μ. στο Λεκτόριο.  

Είσοδος ελεύθερη.
O Γιώργος Μαραζάκης γεννήθηκε το 1976 στο Ηράκλειο της

Κρήτης όπου ζει με την σύζυγο και τον γιο τους. Σπούδασε
Μηχανολόγος Μηχανικός και εργάζεται για το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης. Με την φωτογραφία ασχολείται από το 2010. Έχει
συμμετάσχει σε πλήθος εκθέσεων και έχει διακριθεί με την 2η
θέση στο Miami street photography festival του 2015. Το
2018 βρέθηκε στη λίστα των 50 ανερχόμενων ταλέντων του
LensCulture. 

Η Αντιγόνη Μεταξάκη γεννήθηκε το 1986 στο Ηράκλειο
Κρήτης. Σπούδασε «Ιστορία και Αρχαιολογία» στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου και σήμερα εργάζεται ως αρχαιολόγος.

Το φωτογραφικό της ταξίδι ξεκίνησε κατά την διάρκεια των
φοιτητικών της χρόνων, όταν άρχισε να καταγράφει την κα-
θημερινότητα της ζωής της στη Λευκωσία. Το 2005 γίνεται
μέλος της φωτογραφικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου
και το 2010 παρακολουθεί τα σεμινάρια της Ελληνικής Φω-
τογραφικής Εταιρείας Κρήτης. Το 2015 ξεκινάει να σπουδάζει
«Φωτογραφία» στο δημόσιο ΙΕΚ Ηρακλείου.

Από τα πρώτα επαγγέλματα που έκαναν οι Μικρασιάτες 
μετά τον ξεριζωμό τους, ήταν αυτό του λούστρου.

Φορεσιά και γαμήλια
στέφανα από την Μικρά Ασία. 

Διάφορα
κειμήλια από

την περιοχή της
Μικράς Ασίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Κάλεσμα προς τα μέλη της Αδελφότητας, τους Μικρασιάτες
και όσους αγαπούν την Μικρασιάτικη ιδέα να συμμετέχουν
στην εκδήλωση που διοργανώνει η Αδελφότητα τη Δευτέρα
10 Δεκεμβρίου στο κέντρο “Κανάρια” στις 8:30 το βράδυ απη-
ύθυνε η κα Γκοζάνη - Χαριτάκη η οποία ανέφερε πως «θα
έχουμε μία βραδιά με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα τα
έσοδα θα είναι για την ενίσχυση του Μουσείου της Αδελφό-
τητας, για τη λειτουργία του».

Β.ΤΩΜ. 

Νυφικό από την περιοχή
της Καππαδοκίας. Υπολογίζεται

ότι είναι του 19ου αιώνα.



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Kαλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Πεζόδρομο έκαμαν στις 17 του Νοέμβρη για δύο ώρες τον

δρόμο μπροστά απ’ τα σχολεία τους τα παιδιά του 2ου Νηπια-
γωγείου Χανίων, με τη συμπαράσταση των μαθητών της Δ’ και
Στ’ τάξης του συστεγαζόμενου στην ίδια αυλή Δημοτικού.

Σαν επιστρέγασμα μιας δυνατής διαμαρτυρίας για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν, καθώς “γύρω από το πανέμορφο σχο-
λείο μας γίνεται χαμός” όπως γράφουν στην πρώτη σελίδα του
φυλλάδιου που μοίραζαν (δεν χώρεσε εδώ...) και στο πλαίσιο
ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Αξιες πολλών συγχαρη-
τηρίων οι δασκάλες των παιδιών για την πρωτοβουλία τους ν’
ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Γι’ αυτό ο λόγος, στον
σημερινό, διανθισμένο με σχετικές εικόνες, πανό, ξεχωριστό Παι-
δότοπο. 

Πάντα ψηλά τη σημαία της Δασκαλοσύνης, καλές μου συνα-
δέλφισσες! Και “καλλιεργητές” αγωνιστικών συνειδήσεων οι δά-
σκαλοι!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης 

δάσκαλος

Σημ.: Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη δασκάλα Βασιλική
Χαραλαμπίδου που “έπαιξε” και τον ρόλο του ταχυδρόμου.

2ο ΝΗΠ. - 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ 

Θέλου εΘέλουμε ασφαλήασφαλή ρόσβασηπρόσβαση στοστο σχολείο αςσχολείο μας
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Ο δρόμος κάτω απ’ 
το σχολείο ή αλλιώς για

μία Εκπαίδευση με νόημα!
Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού

προγράμματος “Νέοι δημοσιογράφοι
για το περιβάλλον”, πρόγραμμα το
οποίο υποστηρίζεται από την Ελλη-
νική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
και ανταποκρίνεται στις προτάσεις
του αναλυτικού προγράμματος, τα
παιδιά του 2ου Οικολογικού Νηπια-
γωγείου Χανίων, γνώρισαν το επάγ-
γελμα του δημοσιογράφου και με τη
βοήθεια των μαθητών της Δ΄ τάξης
και της Στ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Χανίων, παρατήρησαν και
κατέγραψαν τα προβλήματα του δρό-
μου κάτω απ’ το σχολείο. Πήραν συ-
νεντεύξεις από κατοίκους της
γειτονιάς και συνεργάστηκαν μικροί
μεγάλοι ώστε να οργανώσουν την τε-
λική τους δράση που έλαβε χώρα την
17η Νοεμβρίου, που έχει καθιερωθεί
ως ημέρα δράσεων όλων των οικολο-
γικών σχολείων. Eφτιαξαν ενημερω-
τικά φυλλάδια, πανό, πλακάτ,
έγραψαν άρθρα και έδωσαν στο
δρόμο φωνή. Eτσι, “Ο δρόμος κάτω
απ’ το σχολείο” έγινε συμβολικά για
δύο ώρες πεζόδρομος, για να χωρέσει
τα παιχνίδια τους και τις χαρούμενες
φωνές τους και να φωνάξει μαζί τους:
SOS ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ! Ευχαριστούμε,
τους μαθητές και τις δασκάλες του
Δημοτικού σχολείου κα Ελένη Ιορδα-
νίδου και κα Βασιλική Χαραλαμπίδου
για τη δημιουργική συνεργασία! 

Οι νηπιαγωγοἰ
Εύη Δήμου, Δήμητρα Βαλαβάνη,

Αναστασία Διγώνη

Ο Δρόμος κάτω
απ’ το σχολείο

(ΤΡΑΓΟΥΔΙ)

Ο δρόμος κάτω απ’ το σχολείο πως μ’ αρέσει
είσοδος είναι για έναν κόσμο μαγικό.
Εχει διαβάσεις, πεζοδρόμια και ταμπέλες
γι’ αυτό κι εγώ ελεύθερα κυκλοφορώ.
Λα λα λα λα λα……..
Κάθε πρωί να περπατάω πως μ’ αρέσει
ευθύς να τρέχω στο δικό μου το σχολειό.
Καλέ μου δρόμε είμαι εδώ να με προσέχεις
φρόντισε να βρω διάβαση για να περνώ.
Λα λα λα λα λα……..

Εργασίες Μαθητών

Το 2ο Οικολογικό Νηπιαγωγείο Χανίων, το
Στ ΄1 και το Δ΄1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Χανίων κατεβήκαμε στο δρόμο μπροστά από
το σχολείο μας για να διαμαρτυρηθούμε διότι
ο δρόμος αυτός καθημερινά είναι κλειστός
από αυτοκίνητα και μηχανάκια με αποτέλεσμα
να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο
σχολείο μας. Αυτό που ζητάμε είναι να μην
παρκάρουν τα αυτοκίνητα στην είσοδο του
σχολείου μας, να φτιαχτεί διάβαση και να
έχουμε σχολικό τροχονόμο. Οι πινακίδες να
τοποθετηθούν σε εμφανές σημείο για τους
οδηγούς ή εναλλακτικά ο δρόμος να γίνει πε-
ζόδρομος. Στα πλαίσια αυτής της δράσης
φτιάξαμε πανό με το σύνθημα “Ο δρόμος φω-
νάζει SOS” αλλά και πλακάτ με παρόμοια συν-
θήματα. Ξεκινήσαμε μία πορεία στο δρόμο τραγουδώντας το
τραγούδι του δρόμου και φωνάζοντας τα συνθήματα. Μοιρά-
σαμε και φυλλάδια που είχαμε φτιάξει για να ενημερώσουμε τον
κόσμο για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Πολλοί άνθρωποι
ήθελαν, εκείνη τη στιγμή, να περάσουν με τα αυτοκίνητά τους
και τα μηχανάκια τους αλλά εμείς δεν τους αφήσαμε γιατί αυτό
ήταν το νόημα της δράσης μας. Στο τέλος δημιουργήσαμε ένα
μεγάλο κύκλο, μικροί και μεγάλοι τραγουδήσαμε, παίξαμε και
επιστρέψαμε στο σχολείο μας. 

Χριστίνα Μακρυγιαννάκη, ΣΤ 1 Τάξη

Από τότε που ήρθα
στο δημοτικό θυμά-
μαι να ακούω για το
ίδιο πρόβλημα. Παρ-
καρισμένα αυτοκί-
νητα στην είσοδο
του σχολείου μας.
Μέχρι πριν λίγες
μέρες δεν είχε γίνει
τίποτα. Το Νηπιαγω-
γείο μας όμως ξεκί-
νησε ένα
πρόγραμμα για να
μάθει ο κόσμος τι
συμβαίνει κάθε μέρα
στον δρόμο μας.
Στην αρχή ήρθε μία
δημοσιογράφος και

τράβηξε φωτογραφίες για να δουν όλοι τα παρκαρισμένα αυ-
τοκίνητα στην είσοδο μας. Μετά εμείς συνεργαστήκαμε με το
Νηπιαγωγείο και το Δ1 και φτιάξαμε πανό, πλακάτ και ένα φυλ-
λάδιο με αυτά που θέλουμε και ζητάμε να γίνουν. Δε ζητάμε και
κάτι παράλογο. Ενα σχολικό τροχονόμο, διάβαση πεζών και να
αλλάξουν θέση οι πινακίδες για να καταλαβαίνουν οι οδηγοί ότι
υπάρχει σχολείο. Ελπίζουμε για το καλύτερο.

Γιώργος Δούκας, ΣΤ 1 Τάξη 

Τα προβλήματα στο σχολείο μας είναι τα εξής: τα αυτοκίνητα
παρκάρουν στην είσοδο του σχολείου και τα παιδιά δεν μπο-
ρούν να περάσουν, δεν υπάρχει διάβαση πεζών, δεν έχουν το-
ποθετήσει αρκετές πινακίδες για την ασφάλεια των παιδιών και
στην τάφρο τα κάγκελα δεν είναι γερά και είναι επικίνδυνα. Αγα-
πητέ κύριε δήμαρχε, ελπίζω να διαβάσετε αυτό που έγραψα
πολύ προσεκτικά. 

Ιώβη Αναστάση, Δ 1 Τάξη
Είμαστε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χανιών. Διαμαρτυρόμαστε

γιατί γύρω από το πανέμορφο σχολείο μας γίνεται χαμός. Τα αυ-
τοκίνητα παρκάρουνε μπροστά από την πόρτα του σχολείου μας
και πάνω στα πεζοδρόμια, δεν έχουμε διάβαση πεζών, τα μηχα-
νάκια οδηγούν πάνω στο πεζοδρόμιο και δεν έχουμε πινακίδες
για να δείχνουν ότι βρίσκεται κοντά ένα σχολείο. Είμαστε έξαλ-
λοι! Παρακαλούμε τον Δήμο και τους συνεργάτες του να μας
βοηθήσουν. 

Αντρέι Αντριες, Δ 1 Τάξη



Είναι η Ανθεμίς (ANTHEMIS nobilis
– Χαμαίμηλον το Ρωμαϊκόν), το Χα-
μαίμηλον το κοινόν ή Γερμανικό (Ma-
tricaria chamomile), το Χαμαίμηλον
των ορέων (Χαμομήλι του βουνού –
ANTHEMIS arvensis) και το Χαμαί-
μηλον το πύρεθρον (ANTHEMIS
pyrethrum). 

Το χαμομήλι είναι φυτό μονοετές,
ύψους μέχρι 35 εκατοστά. Έχει βλα-
στό λείο, πολύκλαδο, όρθιο. Τα
φύλλα δις ή τρις φτεροσχιδή. Τα
άνθη είναι σε ακραία κεφάλια,
ασπροκίτρινα. Είναι είδος ερμαφρό-
διτο (έχει αρσενικά και θηλυκά όρ-
γανα) και επικονιάζεται από μέλισσες
και μύγες. Αυτοφύεται σε χέρσα και
καλλιεργημένα μέρη σε όλη σχεδόν
την Ελλάδα. Το συναντούμε με τις
ονομασίες Χαμομήλι, Χαμόμηλο, Χα-
μομηλιά, του Αγ. Γεωργίου το λου-
λουδάκι. 

Ιστορικά στοιχεία 
Κατά τον Γαληνό οι αρχαίοι Αιγύ-

πτιοι το χρησιμοποιούσαν ως αντι-
πυρετικό και κυρίως κατά των δια-
λειπόντων πυρετών. Το είχαν δε
αφιερώσει στον θεό Ήλιο, τον οποίο
θεωρούσαν γιατρό των μολυσματι-
κών νόσων. Ο Αέτιος αναφέρει ότι ο
Αιγύπτιος Νηχέψων το μεταχειριζό-
τανε στις θεραπείες των διαλειπόν-
των πυρετών, σε καθολικές επαλεί-
ψεις του σώματος με το λάδι του. Οι
αρχαίοι Έλληνες το ονόμασαν «μήλο
χαμαί» λόγω της μυρωδιάς του. Ο
Αρίστων – ιατρός προγενέστερος του
Ιπποκράτη – όπως αναφέρει ο Γαλη-
νός, παρασκεύαζε με το χαμομήλι
φάρμακο που ονόμαζε «κωλικήν» και
το συνιστούσε κατά «παντός άλγους».
Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε ως
εμμηναγωγό, κατά της υστερίας, κατά
της λευκόρροιας και στις γυναίκες
που ήταν κακόχυμες και έπασχαν από
μαρασμό. Ο Διοσκουρίδης και αργό-
τερα ο Παύλος Αιγινίτης το συνι-
στούσαν ως αντιπυρετικό, διαλυτικό,
παυσίπονο και εμμηναγωγό. Όπως
αναφέρει ο Κέλσος (2ο αιώνα μ.Χ.)
ένα φάρμακο που χρησιμοποιούσε
για ποδάγρα περιείχε εκτός των άλ-
λων –ίσως ναρκωτικών – βασικά χα-
μομήλι. Η Ασπασία  (δεν γνωρίζουμε
αν ήταν η γυναίκα του Περικλή ή όχι)
– όπως αναφέρει ο Αέτιος - χρησιμο-
ποιούσε το έγχυμα του χαμομηλιού
στις ετοιμόγεννες γυναίκες γιατί
ελάττωνε τους πόνους του τοκετού
και μετά από αυτόν. Στη λαϊκή ιατρική
αυτό ισχύει ακόμη και το χρησιμο-
ποιούν  για τον ίδιο σκοπό. Επίσης
την ρίζα του Πυρέθρου την χρησιμο-
ποιούσαν για να παρασκευάζουν
οδοντικά ελιξίρια, λόγω της ισχυρής
δράσης της ως σιελαγωγικό. 

Στην Κρήτη το βότανο αποκαλείται
καμηλάκια. Συλλέγεται «απ’ τα’ Άη
Γιωργιού και πόδε» πάντα δε μέσα
στο «Χριστός Ανέστη». Οι κρητικοί το
μάζευαν και το στέγνωναν πάνω σε
εφημερίδα μέσα σε κάμαρα. Όταν ξε-
ραινόταν το έραβαν μέσα σε πάνινα
σακουλάκια. Γνώριζαν τις ιδιότητες
του αιθέριου ελαίου του βοτά-
νου. «Το ζεσταίνομε καλά με
λάδι και ποτρίβγομε τα μωρά,
οντέν είναι σουλουχουνιασμένα
(κρυωμένα) ». Επίσης έβαζαν
πάνω στο στηθάκι του μωρού
ζεστά τα καμηλάκια  «και δεν
βραχνίζει το μωρό» όπως έλε-
γαν. Και βέβαια οι κοπέλες το
χρησιμοποιούσαν για ομορφιά!
«Τώρα που εξεπονηρέψαν οι
κοπελιές, λούγουνται με καμη-
λάκια και ξανθαίνουν τα μαλλιά
ντονε». 

Συστατικά-
χαρακτήρας 

Το αποξηραμένο άνθος πε-
ριέχει πτητικό έλαιο, φλαβονο-
ειδή, βαλεριανικό οξύ, κουμα-
ρίνες, τανίνες, σαλικυλικά,
κυανογόνα γλυκοσίδια. Επίσης
περιέχει ασβέστιο, κάλιο, κα-
θώς κι ένα σπάνιο ιχνοστοιχείο
το κάδμιο. Η αξία των ανθέων
του χαμομηλιού εξαρτάται από
το βαθμό περιεκτικότητάς του
σε αιθέριο έλαιο. Το Ρωμαϊκό
χαμομήλι, το οποίο είναι εντυ-
πωσιακό σε εμφάνιση περιέχει 1,10-
3% αιθέριο έλαιο, ενώ το ταπεινό ελ-
ληνικό χαμομηλάκι περιέχει 9,36%! 

Το αιθέριο έλαιο του χαμομηλιού
έχει ενέργεια ναρκωτική και κατα-
πραϋντική, προκαλεί δε υπνηλία και
μούδιασμα. Το γνήσιο έλαιο χαμομη-
λιού είναι πολύ ακριβό και είναι υγρό,
ελαφρό, έχει χρώμα βαθύ κυανό που
γίνεται γκρι στο φως, οσμή ισχυρή
και χαρακτηριστική και γεύση πικρή. 

Το βαθύ μπλε χρώμα οφείλεται στο
χαμαζουλένιο που περιέχει. Στο αιθέ-
ριο έλαιο του κυριαρχεί η χαμαιζου-
λίνη στην οποία οφείλεται η αντι-
φλεγμονώδης και αντιφλογιστική
δράση του. Περιέχει επίσης αζουλίνη,
φαρνεζίνη, καμφορά κ.ά.

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα
μέρη - συλλογή 

Η άνθηση αρχίζει τον Απρίλιο και
διαρκεί μέχρι και τον Ιούνιο. Οι σπό-
ροι του ωριμάζουν Ιούλιο και Αύγου-
στο. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρη-
σιμοποιείται όλο το φυτό αλλά
κυρίως οι ανθισμένες του κορυφές ή
μόνο τα άνθη. Τα άνθη συλλέγονται
όταν ανοίξουν καλά.

Στη θεραπευτική χρησιμοποιείται

επίσης η ρίζα του Πύρεθρου, η οποία
έχει οσμή αρωματική αλλά δυσάρε-
στη και ερεθιστική, γεύση δηκτική και
αν μασηθεί προκαλεί σιελόρροια. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Δρα ως αντιφλεγμονώδες, σπα-
σμολυτικό, πικρό, ηρεμιστικό. Η
χρήση του είναι εσωτερική και εξω-
τερική.

Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση καταστάσεων, όπως το
άσθμα, το έκζεμα, η διάρροια, η ναυ-
τία και ο εμετός, ο πυρετός και όλες
σχεδόν οι νευρικές καταστάσεις και
το στρες.

Είναι άριστο για τη σπαστική κολί-
τιδα και την επούλωση των ελκών
του στομάχου και της στοματικής κοι-
λότητας. Δρα κατά της δυσκοιλιότη-
τας και κατά της επιπεφυκίτιδας. Το
πρώτο ρόφημα των νεογέννητων
βρεφών για καθάρισμα και απολύ-
μανση του πεπτικού τους συστήματος
είναι το χαμομήλι. Συμμετέχει σε
πολλά καλλυντικά που αφορούν το
δέρμα και τα μαλλιά. 

Έρευνες δείχνουν ότι το χαμομήλι
έχει επιπλέον και μυοχαλαρωτική

δράση. Ερευνητές του
Imperial College του
Λονδίνου διαπίστωσαν
ότι η κατανάλωση πέντε
φλιτζανιών χαμομηλιού
ημερησίως, επί δεκα-
πέντε ημέρες, αρκούν
για να προκαλέσουν
αύξηση των συγκεν-
τρώσεων κάποιων χημι-
κών σε επίπεδα που επι-
τρέπουν την
καταπολέμηση των μυϊ-
κών σπασμών και των
φλεγμονών. 

Το αιθέριο έλαιο του
χαμομηλιού αποστάζε-
ται από την εποχή του
μεσαίωνα και χρησιμο-
ποιείται σε ευρύ φάσμα
παθήσεων όπως το έκ-
ζεμα και το άσθμα. Η

αζουλίνη που έχει το λάδι του ασκεί
τοπική αναισθητική δράση και ανα-
πλάθει το δέρμα. Είναι ηρεμιστικό για
τα μάτια. Είναι αντισηπτικό και κα-
τευναστικό σε ερεθισμούς του δέρ-
ματος, ακμή, φαγούρα, αλλεργίες.

Από τα άνθη κάνουμε έγχυμα που
το πίνουμε για το σύνδρομο του ευε-
ρέθιστου εντέρου, την ανορεξία και
τη δυσπεψία. Αν πιούμε μία κούπα το
βράδυ μας βοηθά για την αϋπνία, το
άγχος και το στρες. Βοηθά στον ύπνο
των μωρών αν προσθέσουμε 200-
400 ml στραγγισμένο έγχυμα στο
νερό που πλένουμε το μωρό το
βράδυ.

Το βάμμα το χρησιμοποιούμε για το
σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου,
την αϋπνία και την ένταση.

Σε αλοιφή το χρησιμοποιούμε για
δαγκώματα εντόμων, πληγές, έκζεμα
με κνησμό και τον ερεθισμό ευαίσθη-
των περιοχών. 

Ως έγχυμα τέλος, είναι ωφέλιμο για
πλύσεις σε στοματικές φλεγμονές.

Για πλύσεις ματιών διαλύουμε 5-10
σταγόνες βάμματος σε ζεστό νερό
και το χρησιμοποιούμε σε επιπεφυκί-
τιδα ή κουρασμένα μάτια. 

Αν προσθέσουμε 2 κουταλιές άνθη

σε μία λεκάνη με βραστό νερό μπο-
ρούμε να κάνουμε εισπνοές που μας
βοηθούν σε περιπτώσεις καταρροής,
αλλεργικού πυρετού, άσθμα ή βρογ-
χίτιδα.

Το αιθέριο έλαιο το χρησιμοποιούμε
σε λοσιόν για το έκζεμα. Βάζουμε 5
σταγόνες έλαιο χαμομηλιού σε 50 ml
αποσταγμένη Αμαμηλίδα και καθαρί-
ζουμε την πάσχουσα περιοχή.

Επίσης σε βαριά ρινική καταρροή,
άσθμα ή κοκκύτη, βάζουμε 2-3 στα-
γόνες από το αιθέριο έλαιο σε ένα
πιατάκι με ζεστό νερό και το αφή-
νουμε στο δωμάτιο το βράδυ. 

Τέλος στο μπάνιο, βάζουμε 100γρ.
χαμομήλι, ή διάφορα αρωματικά βό-
τανα (δυόσμο, δενδρολίβανο, φα-
σκόμηλο κ.λπ.), σε μία κατσαρόλα με
καυτό νερό και το αφήνουμε για 15
λεπτά. Σουρώνουμε και ρίχνουμε το
έγχυμα στο νερό του μπάνιου. Ξε-
κουράζει και ηρεμεί από το στρες.

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Ρί-

χνουμε σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό
δύο κουταλάκια του τσαγιού ξηρά
άνθη και το αφήνουμε σκεπασμένο 5-
10 λεπτά. Για πεπτικά προβλήματα το
ρόφημα το πίνουμε μετά τα γεύματα.
Ένα ισχυρότερο έγχυμα μπορούμε να
το χρησιμοποιήσουμε για πλύσεις
στόματος σε προβλήματα ουλίτιδας.
Το ίδιο έγχυμα αν χρησιμοποιηθεί για
λούσιμο ξανθαίνει τα μαλλιά. 

Προφυλάξεις
Μεγάλες δόσεις προκαλούν βάρος

προκάρδιο, καρδιακούς παλμούς,
ζάλη, κεφαλαλγία, ναυτίαση και δυ-
σκοιλιότητα. Η κατάχρησή του βλά-
πτει τα πεπτικά όργανα. Επιπλέον
προδιαθέτει τους ενήλικες σε ρευμα-
ταλγίες και τα παιδιά σε εγκεφαλικές
υπεραιμίες. Επίσης βλάπτει τους πλη-
θωρικούς, στις δε γυναίκες και μάλι-
στα τις ευαίσθητες, προκαλεί επίμο-
νες κεφαλαλγίες, αϋπνίες και
τρέμουλο των χεριών. 
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Bιότοπος - περιγραφή

Η επιστημονική του ονομασία είναι Matricaria
chamomilla (Μαρτικαρία το χαμόμηλο). Ανήκει
στην οικογένεια των Συνθέτων. Εκτός του συγκε-
κριμένου, υπάρχουν και άλλα είδη χαμομηλιού
που χρησιμοποιούνται για τις θεραπευτικές τους
ιδιότητες. 

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

Χα ο ήλιΧαμομήλι
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Τρεις φιλανθρωπικές μονά-
δες, με πλούσια και έντονη
δράση στα Χανιά, αναμένεται
να ενισχυθούν από την συναυ-
λία που διοργανώνεται αύριο
στις 7 το βράδυ στο Πνευμα-
τικό Κέντρο. 

Tο Πολυφωνικό Σύνολο Χα-
νίων “Απόλλων” σε συνεργασία
με τη φιλαρμονική του Δήμου
Χανίων θα προσφέρουν ένα
δίωρο διασκέδασης με παλιές
μουσικές, με τα έσοδα που θα
προκύψουν να διατίθενται στο
Παράρτημα Προστασίας
Παιδιών και Νέων Χανίων,
την ομάδα στήριξης “Συ-
νάνθρωπος” και το εθελον-
τικό σωματείο “Στήριξις”.

«Σε μια δύσκολη εποχή όπου
όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε,
όπως μπορεί ο καθένας, η αλ-
ληλεγγύη είναι το πρώτο μέ-
λημα των συνανθρώπων μας
αλλά και των φορέων του
τόπου μας για να στηριχθούν
τα πολλά και δυνατά ιδρύματα
που υπάρχουν στα Χανιά», τό-
νισε χθες στην αναφορά του
για την αυριανή συναυλία, ο

αντιπεριφερειάρχης Χανίων,
Απόστολος Βουλγαράκης.
«Δυστυχώς», πρόσθεσε ο κ.
Βουλγαράκης, «η κρατική στή-
ριξη δεν είναι αυτή που πρέπει
και μακάρι να φτάσουμε στο
επίπεδο σαν χώρα να εξαρτών-
ται αυτά τα ιδρύματα μόνο από
τις κρατικές υπηρεσίες και να
μην στηρίζονται στην αλληλεγ-
γύη, όπως συμβαίνει τώρα».

Ο πρόεδρος του Πολυφωνι-
κού Σύνολου, Παύλος Σειρα-
δάκης, τόνισε ότι η απόφαση
να συμμετάσχει η μουσική
ομάδα του “Απόλλωνα” σε
αυτή την εκδήλωση ήταν ομό-
φωνη, ενώ αναφέρθηκε επίσης
στο τι τραγούδια θα περιλαμ-
βάνει η συναυλία. «Οταν μας
ζητήθηκε να προσφέρουμε με
τα τραγούδια μας σε μια συ-

ναυλία τα έσοδα για να τα δώ-
σουμε σε φιλανθρωπικά ιδρύ-
ματα, η απόφαση του Δ.Σ. και
των μελών του σωματείου μας
ήταν ομόφωνη. Είμαστε ανοι-
κτοί για οποιαδήποτε ανάλογη
προσπάθεια. Θα γυρίσουμε
λίγο στο παρελθόν με τα τρα-
γούδια μας... Αυτή τη φορά συ-
νεργαζόμαστε με τη
φιλαρμονική του δήμου Χα-

νίων και θέλουμε να τον ευχα-
ριστούμε γι' αυτό», τόνισε ο κ.
Σειραδάκης.

ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Στη συνέντευξη Τύπου που
παρατέθηκε χθες στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων, παρα-
βρέθηκαν εκπρόσωποι και από
τα τρία ιδρύματα, τα οποία θα
βοηθηθούν από την συναυλία. 

Η Ευαγγελία Νικάκη από
το Παράρτημα Προστασίας
Παιδιών και Νέων Χανίων, τό-
νισε πως, «είναι ευκαιρία να
αντιληφθούμε ότι μέσω της
αλληλεγγύης υπάρχει η ελπίδα
και η προσδοκία να προστα-
τεύσουμε το παιδί, που είναι το
μέλλον της ζωής. Με μεγάλο
φιλότιμο και μέσα από τη συ-
νεργασία των κοινωνικών υπη-
ρεσιών του Δήμου Χανίων και
της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων προσπαθούμε να στη-
ρίξουμε ευαίσθητες κοινωνι-
κές, οικογενειακές ομάδες.
Μέσα από τις λίγες οικονομι-
κές δυνατότητες που διαθέ-
τουμε, προσπαθούμε με

μεγάλο φιλότιμο να υποστηρί-
ξουμε τον ρόλο που μας έχει
ανατεθεί και να συμπαραστα-
θούμε στις πολύ μεγάλες
ανάγκες της πόλης μας», κατέ-
ληξε η κυρία Νικάκη.

Ακολούθως, η Μαρία Χελι-
ουδάκη, από την ομάδα
στήριξης “Συνάνθρωπος”, ση-
μείωσε πως, «ο “Συνάνθρω-
πος” είναι μία ομάδα δράσης.
Προσπαθεί να βοηθήσει οικο-
γένειες και δομές στην πόλη
μας που έχουν ανάγκη. Εχουμε
ξεκινήσει από το 2013 και συ-
νεχίζουμε... Ενα μεγάλο ευχα-
ριστώ από καρδιάς που μας
συμπεριέλαβαν σε αυτή την
όμορφη συναυλία», ενώ τέλος,
ο Στράτος Πουμπλάκης,
πρόεδρος του στο Εθελοντικό
Σωματείο “Στήριξις” επεσήμανε
μεταξύ άλλων ότι, «στην εποχή
μας οι κοινές δράσεις, είναι
αυτές που θα μας πάνε παρα-
κάτω. Η αλληλεγγύη που προ-
κύπτει μέσω αυτής της
συναυλίας μας δίνει την ελπίδα
ότι μπορούμε να προχωρή-
σουμε». 

Από αριστερά, Ευαγ. Νικάκη, Μαρ. Χελιουδάκη, Απ. Βουλγαράκης, Π. Σειραδάκης και Στρ. Πουμπλάκης. 
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ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Μουσικό ταξίδι στο χθεςΜουσικό ταξίδι στο χθες 
■ Για τη στήριξη τριών ιδρυμάτων στα Χανιά 

      

    
       

Για την εορταστική περίοδο των Χρι-
στουγέννων οι δύο Χορωδίες του Δήμου
Χανίων ετοιμάζουν ένα μουσικό-θεα-
τρικό δίπτυχο στις 16 Δεκεμβρίου
στις 8 μ.μ. στο Θέατρο “Μίκης Θε-
οδωράκης” με ελεύθερη είσοδο. 

Θα είναι μία περιληπτική παράσταση
των δύο έργων που ετοιμάζονται για να
παρουσιαστούν ολοκληρωμένα το κα-
λοκαίρι 2019.

• “Ο Αστρογέννητος” από την Παι-
δική Χορωδία του Δήμου Χανίων Μου-
σική Σύνθεση: Νίκος Περάκης |
Λιμπρέτο: Αρίστη Συντυχάκη Πιάνο:
Νίκος Περάκης | Πλήκτρα: Αφροδίτη Μη-
τσοτάκη

Τα παραμύθια μιλάνε στην καρδιά μας και λένε αλήθειες. Οι
ήρωες τους ξυπνούν μέσα μας όσα κοιμούνται και τα ζωντα-
νεύουν, είπε η Κυρά των Παραμυθιών κι άρχισε να υφαίνει το πα-
ραμύθι του Αστρογέννητου. Ένα έμμετρο παραμύθι με νεράιδες,
μάγια, ξωτικά κι ένα γιο νεραιδογεννημένο μα από άλλους γονείς
αναθρεμένο, σ' ένα ταξίδι ζωής για να βρει αλήθειες, ν'αγωνιστεί
και να γυρέψει το δίκιο ξανά να βασιλέψει.

• “Love me do” βασισμένο σε τραγούδια των Beatles, από την
Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων. Λιμπρέτο : Πολυχρόνης Κου-
τσάκης και Γιώργος Καλούτσης

Διεύθυνση: Γιώργος Καλούτσης | Πιάνο : Νίκος Περάκης
Στο “Love me do” ξυπνούν οι αναμνήσεις ενός ογδοντάχρονου

παππού από τη φοιτητική του ζωή στο Λονδίνο την εποχή των
Μπητλς. Ήταν μια εποχή όπου η παρουσία και η δράση των
Μπητλς έδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση της. Άφησαν τα ανε-
ξίτηλα ίχνη τους ως και σήμερα, σαν το πιο μουσικά ολοκληρω-
μένο συγκρότημα όλων των εποχών! Το κέρδος μεγάλο! Τα παιδιά
έρχονται κοντά με την πολύτιμη για αυτά εμπειρία να τραγουδή-
σουν και να αισθανθούν λιγάκι σαν αναδημιουργοί των Μπητλς
δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις  στο κοινό! Από τα 27 τρα-
γούδια του έργου θα παρουσιαστούν τα 7 με την ανάλογα  περι-
κομμένη σκηνική παρουσία. 

Σκηνοθεσία-Κίνηση και των δύο έργων: Μαρία Μυρωτή & Μαρία
Παΐζη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ: “Αστρογέννητος”
Αβερκάκη Ειρήνη, Αγγελάκη Αργυρώ, Αθανασάκη Μαριλένα, Αν-

δρεδάκη Αριάδνη, Ανδρεδάκη Μαρίζα, Αποστολάκη Ερωφίλη-Γε-
ωργία, Αραμπατζόγλου Λυδία, Αραμπατζόγλου Πελαγία, Βενετάκη
Κατερίνα, Βλαζάκη Νεφέλη, Γιαννακάκη Αμύρσα, Γρυλλάκη

Ιωάννα-Αργυρώ, Γυπάκη Ιωάννα, Ζερβουδάκη
Εμμανουέλα, Ζουλάκη Αμαρυλλίς, Κακαβελάκη

Αικατερίνη, Καλαϊτζάκη Αικατερίνη, Καλο-
γεράκης Γιώργος, Καλογρίδη Ευαγγελία

, Καραγκούνη Φανή, Καστρινακη
Μαρία-Νικολέτα, Κατάκης Γιάννης,

Κελάκη Ιωάννα Αργυρώ, Κλαριδο-
πούλου Μαρία-Ελένη, Κοκολο-
γιαννάκης Θανάσης, Κονταράκη
Έλια, Κοπανάκη Αντωνία, Κου-
τσουνάκη Σταυρούλα, Κων-
σταντινίδη Ιωάννα, Λεωνίδου
Ορφέας, Μαλικουτσάκη Ζωή,
Μαστραντωνάκη Χριστιάνα,
Μουντάκη Χρυσούλα,Μπαδιε-

ρίτη Νικολέττα, Μπουρίτης Άγγε-
λος, Νικολακάκη Ίριδα, Νικολάου

Γεώργιος,Νικολοζάκη Μελίνα,Παπα-
δημητρίου Μαρία-Θεοδώρα,Παπαδόπουλος Ιωακείμ,Παπα-

δοπούλου Αναστασία, Παπαδοπούλου Μαριάνα, Παπαδοπούλου
Φωτεινή, Πολυανίδη Γεωργία, Ροδοκανάκη Ελευθερία, Ρουσκέ-
του Δανάη, Ρουσκέτου Ιωάννα, Σαρρή Αντωνία, Σεφερλή Αλίκη,
Σφυράκη ‘Ελενα, Τζίκα Ευαγγελία,Τσαραμανίδου Μαρίνα, Χαρα-
λαμπάκης Γιάννης, Χατζηδάκη Χριστίνα, Χατζηχριστοδούλου Αρ-
γυρώ, Χριστοδουλάκη Ειρήνη

ΕΦΗΒΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ: “Love me do” Beatles
Αλυγιζάκη Όλγα, Αναστάση Γιώτα-Αίμιλι, Ανδρεαδάκη Ολυμπία,

Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος,Αντωνίου Κάρμεν, Αραμπατζόγλου
Εβελίνα, Ασαργιωτάκη Πελαγία, Βιτσιλάκης Γρηγόρης, Γεωργο-
πούλου Αλεξάνδρα, Γραμβουσάκη Άννα, Γούργουρα Σάρα, Γούρ-
γουρας Ιάκωβος, Δασκαλάκη Ναταλία, Ζερβουδάκη Ευαγγελία,
Καδόγλου Σώτη, Καλογεράκης Μάρκος, Καπενεκάκη Δάφνη, Κο-
κολογιαννάκης Κωνσταντίνος, Μάντζιος Εμμανουήλ, Μαυριλιδάκη
Ιωάννα, Μαυρομματάκης Γιώργος, Μερσιέρ Βικτώρια, Μιχελάκης
Σπύρος, Μιχελάκης Αστρινός, Μπέιλι Μάργκο,Πάγκαλος Ορφέας,
Παλιεράκη Λυδία, Παπαδάκη Μυρτώ, Παπαδάκης Κώστας, Παπα-
τζανάκη Ιωάννα, Ρέττος Κωνσταντίνος, Σαρρή Σταυρούλα, Σβου-
ράκη Χρυσάννα, Σβουράκη Ρενάτα, Σεφερλή Αλεξάνδρα, Σεφερλή
Ευγενία, Σκουλά-Τζόνσον Υβόννη, Σταμπολάκη Κατερίνα, Σφα-
κιωτάκη Δέσποινα, Σφυράκης Μιχάλης, Τίρνυ Ρόουζ, Τριγκάκη
Ιωάννα, Τσαραμανίδου Κατερίνα, Χατζηδάκη Ναταλία, Χατζηχρι-
στοδούλου Βάλια, Χουδαλάκη Νικολέτα

Συνδιοργάνωση : Σύλλογος Santa Run, Περιφέρεια Κρήτης - Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,
Πνευματικό Κέντρο.

Προαιρετικά θα υπάρχει κουτί εισφοράς υπέρ του σκοπού του
Santa Run Chania.  

ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑ

Εορταστικές εκδηλώσεις
από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Στο εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα μετέχει και
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Σήμερα Σάββατο 8 Δεκεμ-
βρίου και ώρα 11 το πρωί, στην παιδική - Εφηβική Βιβλιο-
θήκη Χανίων (Δημοτικός Κήπος) θα γίνει η δράση “Τα
καλικατζαράκια είναι εδώ”. Θα γίνει αφήγηση λαϊκών παρα-
μυθιών με καλικάτζαρους για παιδιά 5 ετών και πάνω. 
Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ.  στη Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Σταλού θα προβληθεί η ταινία: “Τοσοδούλικα, η
κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών”.
Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου στις 11π.μ. στην Παιδική - Εφη-
βική Βιβλιοθήκη Χανίων (Δημοτικός Κήπος) θα γίνει η εκδή-
λωση “Ένα αλλιώτικο δώρο”, με μικρές ιστορίες με
γαντόκουκλες, για παιδιά 5 ετών και πάνω. Τ
Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ. στην Παιδική - Εφη-
βική Βιβλιοθήκη Σούδας, παιδιά 6-12 ετών θα έχουν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν τη “Μπάμπουσκα”, ένα
σύγχρονο παραμύθι βασισμένο σε λαϊκό μύθο. 

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αφιέρωμα στον Βαλκανικό
Κινηματογράφο 
Με την προβολή της ταινίας: “Θυμάσαι τη Ντόλυ Μπέλ;” του
Εμίρ Κουστουρίτσα, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ.
και στις 10 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, ο πολιτιστι-
κός σύλλογος: “Οι φίλοι των γραμμάτων και των τεχνών”
συνεχίζει το αφιέρωμα στον Βαλκανικό κινηματογράφο με
τίτλο: “Εδώ είναι Βαλκάνια!”. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργά-
νωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Προβολές ταινιών 

Συνεχίζονται οι τακτικές προβολές της λέσχης του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Χανίων στον κινηματογράφο Αττικόν. Την
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου στις 10 μ.μ. θα προβληθεί η ταινία
“Μανταρίνια”, δραματική 2013, διάρκεια: 87', σκηνοθεσία
Ζάζα Ουρουσάντζε. Το εσθονο-γεωργιανό φιλμ ήταν μία από
τις αναπάντεχες εκπλήξεις του 2015 , αφού κατάφερε, χωρίς
να το συνοδεύουν ιδιαίτερες φεστιβαλικές διακρίσεις, να
πλασαριστεί στην τελική πεντάδα τόσο των Χρυσών Σφαι-
ρών όσο και των Όσκαρ.  Είσοδος 5 ευρώ. Δείτε το αναλυ-
τικό πρόγραμμα των προβολών για το 2018-2019 στη
διεύθυνση: https://www.chaniafilmfestival.com/cineclub

ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΠΤΥΧΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Αστρογέννητος“Ο Αστρογέννητος 
συναντά τουςσυναντά τους Beatles”
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Απε-μπε

Η αυλαία του 31ου Πα-
νοράματος Ευρωπαϊ-
κού Κινηματογράφου
έπεσε στις 5 Δεκεμβρί-
ου στον κινηματογρά-
φο Τριανόν, παρουσία
της υπουργού Πολιτι-
σμού Μυρσίνης Ζορμ-
πά, με τη βράβευση
των τιμώμενων προ-
σώπων της 31ης διορ-
γάνωσης και την απο-
νομή των βραβείων 
του διαγωνιστικού τμή-
ματος.

Το road-movie ενηλικίωσης
του Σλοβένου σκηνοθέτη
Olmo Omerzu, «Winter flies»,
απέσπασε το βραβείο
FIPRESCI «Θόδωρος Αγγελό-
πουλος» της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Κριτικών Κινηματο-
γράφου για την εικαστική κι-
νηματογράφηση, τις υπέροχες
ερμηνείες, το ενδιαφέρον
soundtrack και το ξεκάθαρο
μήνυμα ότι η φιλία μπορεί να
νικήσει την υποκρισία των
ενηλίκων.
Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών
Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) έδω-
σε το δικό της βραβείο στην
«Παύση» της Τώνιας Μισιαλή
για το ενδιαφέρον τέχνασμα
της ταινίας, όπου η πατριαρχία
έρχεται σε σύγκρουση με ένα
απελευθερωτικό φαντασιακό.
Η Τώνια Μισιαλή, η οποία
ήταν παρούσα στην τελετή,
αφιέρωσε το βραβείο σε όλες
τις γυναίκες και την πρωτα-
γωνίστριά της.
Το βραβείο κοινού της επι-
τροπής αναγνωστών του
«Αθηνοράματος» δόθηκε ομό-
φωνα στην ταινία «Η τέχνη κα-
ταστρέφει» του Νίκου Κορνή-
λιου, για τις εξαιρετικές ερ-
μηνείες και τον ανατρεπτικό
τρόπο με τον οποίο παρου-
σιάζει το φλερτ μεταξύ κινη-
ματογράφου και θεάτρου.

Η επιτροπή του Πανοράματος
απένειμε το βραβείο εξ ημι-
σείας στις ταινίες «Η ευγενική
αδιαφορία του κόσμου» του
ανεξάρτητου σκηνοθέτη Αν-
τιλκάν Γερζάνοβ και «Suleiman
Mountain» της Ρωσίδας σκη-
νοθέτριας Ελιζαβέτα Στίσοβα
«για τη σύγχρονη διεισδυτική
ματιά στις κοινωνίες που πε-
ριβάλλουν και καταπιέζουν
δραματικά τους ήρωες τους
και κυρίως για την τολμηρή κι-
νηματογράφηση που σχολιά-
ζει τόσο την καθημερινότητα
όσο και τα αδιέξοδα των λαών
που επαναπροσδιορίζονται
μετά τη διάλυση της Σοβιετι-
κής Ένωσης».

Το βραβείο εκ μέρους του
Γιερζάνοφ παρέλαβε ο πολιτι-
στικός ακόλουθος της Πρε-
σβείας του Καζακστάν στην
Ελλάδα, κ. Αμπζάλ Ιμανκού-
λοβ, ενώ η Ελιζαβέτα Στίσο-
βα έστειλε το δικό της ευχα-
ριστήριο μήνυμα στο φεστι-
βάλ λέγοντας: «Είμαι ιδιαίτε-
ρα χαρούμενη παραλαμβά-
νοντας το συγκεκριμένο βρα-
βείο. Σημαίνει πολλά πράγ-
ματα για μένα, πρώτον επει-
δή ένιωσα ιδιαίτερη σύνδεση
με την Ελλάδα και μαζί σας
από τη στιγμή που το αερο-
πλάνο μου προσγειώθηκε
στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ
από καρδιάς για την απόφα-

σή σας και ευχαριστώ για μια
ακόμη φορά το φεστιβάλ και
όλους τους συντελεστές του,
ξεκινώντας από τον Διευ-
θυντή μέχρι τον κάθε εθε-
λοντή και εθελόντρια που
γνώρισα».
Η επιτροπή Πανοράματος
απένειμε επίσης, τιμητική διά-
κριση στην ταινία «Η τέχνη κα-
ταστρέφει» του Νίκου Κορ-
νήλιου για την «πυκνή κινη-
ματογραφική κατάδειξη των
σχέσεων μεταξύ ζωής και τέ-
χνης, μέσα από ένα λιτό σχε-
δόν χειρωνακτικό αφήγημα με
θαυμάσιες ερμηνείες, όπου
τα συναισθήματα των προ-
σώπων φωτίζουν τις εκκρε-

μότητες ενός τραυματικού
παρελθόντος και διεκδικούν
λύσεις».
Τιμητικό βραβείο στον σκη-
νοθέτη Τώνη Λυκουρέση για
τη συμβολή του στην ανά-
πτυξη του Νέου Ελληνικού Κι-
νηματογράφου απένειμε ο
πρόεδρος του ΕΚΚ, Δημή-
τρης Παπαϊωάννου. Ο Τώνης
Λυκουρέσης αφιέρωσε το
βραβείο στους νέους σκηνο-
θέτες, οι οποίοι καταθέτουν με
δύναμη και αγάπη τις κινημα-
τογραφικές τους ιστορίες.
Τα δικά τους τιμητικά βραβεία
για το πλούσιο έργο τους
έλαβαν επίσης, οι συνθέτες
Μιχάλης Χριστοδουλίδης και

Νίκος Πλάτανος.
Η ηθοποιός Βέρα Κρούσκα
παρέλαβε το δικό της τιμητι-
κό βραβείο από την υπουργό
πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά
και, εμφανώς συγκινημένη,
το αφιέρωσε στις δύο καλύ-
τερες ταινίες που έχει κάνει,
τη «Χρυσομαλλούσα» και το
«Αίμα των αγαλμάτων».
Η βραδιά έκλεισε με την πα-
νελλήνια πρεμιέρα της ταινίας
«Ayka» του καζάκου σκηνο-
θέτη Σεργκέι Ντβορτσεβόι. Η
πρωταγωνίστριά του, η ηθο-
ποιός Σαμάλ Γεσλιάμοβα, που
κέρδισε βραβείο καλύτερης
ηθοποιού στο φεστιβάλ των
Κανών, ενσαρκώνει την 'Αικα,
σε μια δραματική ταινία με
θέμα μία μετανάστρια που
αντιμετωπίζει διλήμματα ζωής
και θανάτου. Η avant-pre-
miere της ταινίας πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με τη
Rosebud 21 και τη Seven
Films.
Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου είναι το πα-
λαιότερο κινηματογραφικό
φεστιβάλ της Αθήνας, με καλ-
λιτεχνικό διευθυντή τον Νίνο
Φένεκ Μικελίδη και διοργα-
νώνεται κάθε χρόνο με την
υποστήριξη της Βουλής των
Ελλήνων, του υπουργείου Πο-
λιτισμού, την Περιφέρεια Ατ-
τικής, του ΟΠΑΝΔΑ, του Ελ-
ληνικού Κέντρου Κινηματο-
γράφου, της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Κινηματογράφου,
της FIPRESCI, του Σπιτιού
της Κύπρου, της Π.Ε.Κ.Κ, του
Μορφωτικού Ιδρύματος της
ΕΣΗΕΑ και σε συνεργασία με
πολιτιστικά ινστιτούτα, εται-
ρίες διανομής και διάφορους
άλλους φορείς. Στόχος του εί-
ναι να αναδείξει σύγχρονα
αλλά και παλιότερα αρι-
στουργήματα του ευρωπαϊκού
και ελληνικού κινηματογρά-
φου, αλλά και επιλεγμένους
δημιουργούς από όλον τον
κόσμο.
Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου, ανανεώνει
το ραντεβού με τους θεατές
τον Οκτώβρη 2019.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Α ονε ήθηκαν τα βραβείαΑπονεμήθηκαν τα βραβεία 
του ου Πανορά ατοςτου 31ου Πανοράματος 

Ευρω αϊκού Κινη ατογράφουΕυρωπαϊκού Κινηματογράφου

Το ενδεχόμενο εγγραφής του Μινωικού Πολιτι-
σμού στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς UNESCO βρέθηκε στο επίκεντρο
συζητήσεων που είχε η Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO Κατερίνα
Τζιτζικώστα στο Ηράκλειο.
Σε συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, με την
συμμετοχή του Εντεταλμένου Περιφερειακού
Συμβούλου Δημήτρη Μιχελογιάννη, του Προ-
έδρου Ομίλου UNESCO Ηρακλείου Γιάννη Σα-
μιώτη, του Αντιπροέδρου και Αντιδημάρχου
Ηρακλείου Ζαν-Αντρέα Γκαραντσίνι, συζητήθηκε
το πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ
Περιφέρειας Κρήτης και της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής της UNESCO, η προώθηση του Μι-
νωικού Πολιτισμού στην εγγραφή των μνημείων
στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς UNESCO. Επίσης το ενδεχόμενο διορ-
γάνωσης στο Ηράκλειο της συνάντησης των 37
Εθνικών Επιτροπών της UNESCO την Άνοιξη
του 2019 μετά από πρόταση της κας Τζιτζικώ-

στα. Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Δήμου Ηρακλείου, η κ. Τζιτζικώστα πραγματο-
ποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο δημαρχείο της
πόλης, όπου συνάντησε τον δήμαρχο Βασίλη
Λαμπρινό συνοδευόμενη από τον πρόεδρο του
Ομίλου UNESCO στο Ηράκλειο, Γιάννη Σαμιώτη.
Η ένταξη του Μινωικού Πολιτισμού στον κατά-
λογο της UNESCO προωθείται από τη δημοτική
Αρχή της πόλης και, όπως αναφέρει η ανακοί-
νωση του δήμου, «πριν το τέλος του έτους, ο δή-
μαρχος Ηρακλείου θα έχει επαφές στο
Υπουργείο Πολιτισμού για το θέμα αυτό».
Στη συνάντηση του δημάρχου Ηρακλείου με τα
στελέχη της UNESCO παραβρέθηκε και ο Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού, Gian Andrea
Garancini, που πρότεινε να διοργανωθεί στο
Ηράκλειο η Πανευρωπαϊκή συνάντηση των 37
Επιτροπών της UNESCO, καθώς και η γενική
συνέλευση των 25 Ομίλων που λειτουργούν
στην Ελλάδα το 2019.
Η κυρία Τζιτζικώστα, σύμφωνα με την ανακοί-
νωση του δήμου, δεσμεύτηκε ότι θα υποστηρί-
ξει την πρόταση για υποψηφιότητα του
Ηρακλείου, για την πραγματοποίηση της Πανευ-
ρωπαϊκής συνάντησης, στη συνεδρίαση της ολο-
μέλειας της UNESCO το επόμενο διάστημα στο
Παρίσι.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μνη είο της Ουνέσκο ο Μινωικός Πολιτισ όςΜνημείο της Ουνέσκο ο Μινωικός Πολιτισμός;



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 108ο

ιστορικές αναφορές 11/ 39
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
8 Δεκεμβρίου 2018

Συσκευή μέ-
τρησης των διαστά-

σεων της κοιλιάς και
έμμεσης παρακολούθησης
της κύησης, από το βιβλίο
“Η πρακτική της μαιευτι-

κής” του Cliston Edgar
(1910).

Ανατομία και περιγραφή εσωτερικών οργά-
νων, από το βιβλίο του Αυστριακού συγγραφέα
και ζωγράφου Heinrich Vogtherr (Βιέννη, 1544).

Ο “Μεξικάνες δίδυμες” Μαίρη και Αρίτα,
ήταν σιαμαίες αδελφές ενωμένες στη μέση
(καρτ ποστάλ του 1915).

Ασθενής με ευλογιά -μια σοβαρή μολυ-
σματική ασθένεια, στην Αγγλία του 1860-
ο οποίος δεν είχε εμβολιαστεί, αν και το εμ-
βόλιο είχε ανακαλυφθεί από το 1796.

Μέθοδοι ανάταξης καταγμάτων, από το βι-
βλίο “Armamentarium chirurgicum” του διά-
σημου Γερμανού χειρουργού Johannes

Scultetus, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1655.

Ενα από τα πρώτα μηχανήματα για ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΕEG), σε νο-
σοκομείο της Τζώρτζια των ΗΠΑ το 1947.

“Laxakola: το μεγάλο τονωτικό-καθαρτικό”:
ψευδοσκεύασμα που υποσχόταν ότι θεραπεύει
δυσκοιλιότητα και προβλήματα σε στομάχι,
ήπαρ, νεφρούς και έντερα (Νέα Υόρκη, 1901).

Εξώφυλλο περιοδικού
του 1917 για τη συμβολή
των νοσοκόμων του Ερυ-
θρού Σταυρού στον
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο,
έργο του επιφανούς Αμε-
ρικανού εικονογράφου
της εποχής James Mont-
gomery Flagg. 

»

»

» »

»

»
»

Νοσοκόμα του
Ερυθρού Σταυρού πε-

ριθάλπει τραυματισμένο
στρατιώτη στο πεδίο
της μάχης, στον πόλεμο

της Κορέας (1951). 



βιβλίαβιβλία

Νίκος ΚαββαδίαςΝίκος Καββαδίας,

Ο αρ εΟ αρμενιστής οιητήςνιστής ποιητής
Νίκος Καββαδίας
Συνεντεύξεις, αλληλογραφία, ανέκδοτο και άγνωστο έργο,

μαρτυρίες, ο ναυτικός του φάκελος, τα καράβια

Επιμέλεια: Μιχάλης Γελάσης

Εκδόσεις: Αγρα

Νέα σημαντικά στοιχεία για
τον Νίκο Καββαδία έρχονται
στην επιφάνεια σαραντα-
τέσσερα χρόνια μετά τον
θάνατό του. 
Ύστερα από πολύχρονη
έρευνα του δημοσιογράφου
και μελετητή Μιχάλη Γελα-
σάκη, παρουσιάζεται ένας
τόμος με ανέκδοτο και αθη-
σαύριστο έργο, άγνωστες

συνεντεύξεις του ποιητή, τον ναυτικό του φά-
κελο, τα καράβια που ταξίδεψε, ανέκδοτη αλ-
ληλογραφία, σπάνιες μαρτυρίες, αδημοσίευτες
φωτογραφίες, τη σχέση του με τον Γιώργο Σε-
φέρη και άλλα ευρήματα με επεξηγηματικά κεί-
μενα, υποσημειώσεις, λεζάντες και παραπομπές.
Η έκδοση αυτή επαναπροσδιορίζει την ανά-
γνωση και τη μελέτη γύρω από τον "Ιδανικό κι
ανάξιο εραστή, των μακρυσμένων θαλασσών
και των γαλάζιων πόντων", ο οποίος παραμένει
ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο διαβα-
σμένους Έλληνες ποιητές.
Ο μυστηριώδης ανθρωπογεωγραφικός κόσμος
του Κόλια, όπως τον έλεγαν οι φίλοι, γίνεται
ακόμα πιο συναρπαστικός, με σταθερό φόντο
τις ατελείωτες ώρες μοναξιάς "στην πλάτη της
θαλάσσης", όπου μόνη συντροφιά ήταν ο ήχος
των μορσικών σημάτων.

Για την Ιζα έλΓια την Ιζαμπέλ
Ενα μάνταλα

Αντόνιο Ταμπούκι
Μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου

Εκδόσεις: Αγρα

Πώς να χαρακτηρίσει κα-
νείς μια ιστορία σαν αυτή;
Εκ πρώτης όψεως θα
μπορούσε να μοιάζει με
φανταστικό μυθιστόρημα,
ίσως όμως να ξεφεύγει
από κάθε πιθανό προσ-
διορισμό. Ο Ταμπούκι
έβαλε ως υπότιτλο “Ενα
μάνταλα”· όμως, αν κοι-
τάξουμε καλύτερα, με
κριτήρια εντελώς ανατο-
λίτικα, θα δούμε πως

πρόκειται τελικά για μια αναζήτηση, για μια
έρευνα που φαίνεται σα να διεξάγεται από κά-
ποιον μεταφυσικό Φίλιπ Μάρλοου. Ωστόσο,
με τη μεταφυσική, σε αυτή τη σπασμωδική και
περιπλανώμενη έρευνα, συνταιριάζεται μια εν-
τελώς γήινη άποψη της ζωής: γεύσεις, μυρω-
διές, τόποι, πόλεις, φωτογραφίες που
συνδέονται με τον κόσμο της φαντασίας μας,
με τα όνειρά μας, αλλά και με την καθημερινή
μας εμπειρία. Τότε, λοιπόν; Στο σημείωμά του
ο Ταμπούκι μάς προτρέπει να σκεφτούμε έναν
μοναχό ντυμένο στα κόκκινα, τον Χαίλντερλιν
και κάποιο ναπολιτάνικο τραγούδι. Ετερό-
κλητα συστατικά, θα μπορούσε να πει κάποιος.
Ίσως όμως είναι καλύτερα να μην ψάχνουμε
για συνάφεια σε ένα από τα πιο εκκεντρικά και
προφητικά μυθιστορήματα που μας έχει χαρί-
σει ποτέ η ιταλική λογοτεχνία. Ένα μυθιστό-
ρημα που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του
μεγάλου συγγραφέα.

No Problem

Manager
Γιάννης Μπούζας
Εκδόσεις: Κέδρος

Ο Χάρης, άνθρωπος με-
τριοπαθής και αλτρουι-
στής, με αίσθηση του
χιούμορ, κέρδιζε γρή-
γορα τη συμπάθεια και
τον σεβασμό της παρέας.
Παντρεμένος με τη Δα-
νέζα Κάλι, είχε αποκτήσει
δύο παιδιά. Εργαζόταν
στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα μέχρι τη στιγμή

που όλα ανατράπηκαν. Εξαιτίας των μεταρ-
ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν στη χώρα,
έχασε τη δουλειά του, με αποτέλεσμα να
αναθεωρήσει πολλές από τις απόψεις του. Η
αγωνία και το άγχος για την επιβίωση έφε-
ραν το δίλημμα: να φύγει στο εξωτερικό ή να
μετακομίσει στη γενέτειρά του, στα Ιωάννινα.
Και τότε του ήρθε μια πρωτότυπη ιδέα. Επι-
νόησε τον No Problem Manager, που έδινε
λύσεις σε αναποφάσιστους. Έτσι άρχισε να
κερδίζει χρήματα και να ανακαλύπτει νέες
πτυχές του εαυτού του. Ωστόσο, ο καθημε-
ρινός αγώνας τον οδήγησε να παραμελήσει
την οικογένειά του. Ύστερα από έναν χρόνο
σκληρής δουλειάς βρέθηκε αντιμέτωπος με
ένα καινούργιο δίλημμα· για άλλη μια φορά
μπροστά σε μια απόφαση ζωής.

Οσα χάσα εΟσα χάσαμε 

στις φλόγεςστις φλόγες
Mariana Enriquez
Μετάφραση: Χριστίνα Θεοδωροπούλου

Εκδόσεις: Πατάκη

Ο κόσμος της Μα-
ριάνα Ενρίκες δεν
είναι κατ’ ανάγκην ο
δικός μας, αρκούν
όμως μερικές φράσεις
για ν’ αρχίσεις να τον
βαδίζεις, να τον ανα-
σαίνεις και να μην τον
ξεχάσεις ποτέ χάρη σε
μια μοναδική συντα-
ρακτική ζωντάνια. Οι

αυτοαποκαλούμενες "Φλεγόμενες Γυναί-
κες", που διαμαρτύρονται ενάντια σε μια
ακραία μορφή οικογενειακής βίας· η μαθή-
τρια που ξεριζώνει τα νύχια και τις βλεφαρί-
δες της με τη βοήθεια της συμμαθήτριάς της·
τρεις φίλες που κάνουν χρήση ουσιών δίνον-
τας όρκους αιώνιας φιλίας στα χρόνια των
επιβεβλημένων από την κυβέρνηση της Αρ-
γεντινής διακοπών ρεύματος· ο κατ’ εξακο-
λούθηση δολοφόνος Πετίσο Ορεχούδο,
μόλις εννέα ετών· hikikomori, μαύρη μαγεία,
ζήλια, συναισθηματική απάθεια, δεισιδαιμο-
νίες της υπαίθρου, εγκαταλειμμένα ή στοιχει-
ωμένα κτίρια... Στις δώδεκα ιστορίες του
βιβλίου ο αναγνώστης ξεχνάει αυτά που
γνωρίζει και παρακολουθεί από κοντά τις
αιφνίδιες ανατροπές και τις έρευνες για πτώ-
ματα που εξαφανίζονται ή επανεμφανίζονται
την πιο απρόσμενη στιγμή... Οι ήρωές της -η
κοινωνική λειτουργός, η εισαγγελέας ή ο ξε-
ναγός-, όλοι τους παλεύουν για να υπερασπι-
στούν πλάσματα κοινωνικώς αόρατα,
διερευνώντας έτσι το βάρος της ενοχής, τη
συμπόνια, την απανθρωπιά, τις δυσκολίες της
συμβίωσης και έναν τρόμο βαθύ και αληθινό.
Η Μαριάνα Ενρίκες είναι μια από τις πιο θαρ-
ραλέες και εντυπωσιακές αφηγηματικές
φωνές της εποχής μας.

Aφορμή

Η πλούσια Α.Γ., προσφάτως εγ-
καταλελειμμένη από την οικιακή
βοηθό, είναι αποφασισμένη να
τακτοποιήσει το σπίτι, άλλωστε,
είναι κάτι που της αρέσει πολύ,
και που δεν είχε την ευκαιρία να
το κάνει εδώ και καιρό, ας όψεται
η οικιακή βοηθός. Και μάλιστα θα
ξεκινήσει ακριβώς από εκεί, από
το δωμάτιο εκείνης που την εγκα-
τέλειψε, είναι αποφασισμένη.
Εκεί, αφού πρώτα εκπλαγεί από
το ελάχιστο του μεγέθους της κά-
μαρης, που μοιάζει μέρος αυτό-
νομο και όχι του σπιτιού, θα
παρατηρήσει ένα σχέδιο στον
τοίχο, ένας γυμνός άντρας, μία
γυμνή γυναίκα και ένας, πιο γυ-
μνός και από γυμνό, σκύλος, και
τότε, ανοίγοντας τη ντουλάπα, θα
αντικρίσει μια κατσαρίδα.

Και ενώ όλα συγκλίνουν προς μια παρωδία σα-
πουνόπερας, η Λισπέκτορ θα κάνει, ακριβώς στο
καρέ του ουρλιαχτού στη θέα της κατσαρίδας,
εκείνο το τουίστ που θα μας οδηγήσει αλλού, με
την Α.Γ. σχεδόν ακινητοποιημένη από τον τρόμο
και την αηδία, απέναντι στο πλέον σιχαμερό πλά-
σμα, να παραληρεί, βρίσκοντας και χάνοντας τον
ειρμό της, αλλάζοντας ιστορικές εποχές χωρίς να
μπορεί να εγκαταλείψει το δωμάτιο με την κατσα-
ρίδα. Η σύμβαση δεν εγκαταλείπεται ποτέ: μία γυ-
ναίκα σε κατάσταση σοκ αφηγείται. Η αυτόματη
γραφή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει τυχαία
γραφή, η Λισπέκτορ γνωρίζει ξεκάθαρα τι θέλει
να πει και αφήνεται στο πώς θα το πει· εδώ μπο-
ρεί να εμπιστευτεί την έμπνευση και το ταλέντο. 

Δώσ' μου το χέρι σου:
Θα σου πω τώρα πώς μπήκα στο ανέκ-

φραστο που ήταν πάντα η τυφλή και μυ-
στική μου αναζήτηση. Πώς μπήκα σε
εκείνο που υπάρχει ανάμεσα στον αριθμό
ένα και στον αριθμό δύο, πώς είδα τη
γραμμή του μυστηρίου και της φωτιάς,
που είναι η απόκρυφη γραμμή. Ανάμεσα
σε δύο νότες μουσικής υπάρχει μία νότα,
ανάμεσα σε δύο γεγονότα υπάρχει ένα γε-
γονός, ανάμεσα σε δύο κόκκους άμμου,
όσο ενωμένοι και να είναι, υπάρχει ένας
ενδιάμεσος χώρος, υπάρχει μια αίσθηση
που είναι ανάμεσα στις αισθήσεις, στα
διάκενα της πρωταρχικής ύλης βρίσκεται
η γραμμή του μυστηρίου και της φωτιάς
που είναι η ανάσα του κόσμου, και η συ-
νεχής ανάσα του κόσμου είναι αυτό που
ακούμε και ονομάζουμε σιωπή.

Η προκλητικότητα της πρωτοπορίας· η Λισπέ-
κτορ βρίσκεται στην αιχμή του βραζιλιάνικου με-
ταμοντερνισμού, ενοχλείται από τα λιμνάζοντα
ύδατα, από τα στερεότυπα, από τον τρόπο αντι-
μετώπισης του λαϊκού στοιχείου. Δεν θέλει απλώς
να προκαλέσει, να γκρεμίσει θέλει. Γι' αυτό κινείται
πάνω σε γνώριμα και οικεία μοτίβα, σενάρια
απλοϊκά, επιχειρώντας να απαγάγει γλωσσικά τον
αναγνώστη από τον κόσμο της ιστορίας στον
κόσμο των ιδεών και των λέξεων.

Ψάχνω, ψάχνω/ Γιατί ένας
κόσμος ολοζώντανος έχει τη
δύναμη μιας Κόλασης/ Μόνο
εγώ θα ξέρω αν ήταν η απο-
τυχία που είχα ανάγκη/ Κα-
τόπιν κατευθύνθηκα προς
τον σκοτεινό διάδρομο πίσω
από το χώρο υπηρεσίας/
Τότε, πριν το καταλάβω,
άσπρισε η καρδιά μου όπως
ασπρίζουν τα μαλλιά/ Τότε
ήταν που η κατσαρίδα άρχισε
να ξεπροβάλλει από το
βάθος/ Κάθε μάτι αναπαρή-
γαγε την κατσαρίδα ολό-
κληρη/ Είχα φτάσει στο
τίποτα, και το τίποτα ήταν
ζωντανό και υγρό/ Η συγχώ-
ρηση είναι γνώρισμα της
ζωντανής ύλης/ Είχα κάνει

την απαγορευμένη πράξη να αγγίξω το
ακάθαρτο/ Τότε, ξανά, ακόμη ένα χιλιοστό
άσπρης ύλης ανάβλυσε προς τα έξω/ Επι-
τέλους, αγάπη μου, παραδόθηκα/ Και
έγινε ένα τώρα/ Αφού αυτό που έβλεπα
ήταν προγενέστερο του ανθρώπινου/ Ου-
δέτερο εργόχειρο ζωής/ Ούτε καν φόβος
πια, ούτε καν τρόμος πια/ Δώσ' μου το
χέρι σου/ Η προανθρώπινη θεϊκή ζωή
είναι φτιαγμένη από ένα παρόν που καίει/
Αναζητούσα μια απεραντοσύνη/ Κι επέ-
στρεψα ακαριαία στο εσωτερικό του δω-
ματίου που, έτσι πυρακτωμένο,
τουλάχιστον ήταν ακατοίκητο/ Υπάρχει
όμως κάτι που είναι ανάγκη να ειπωθεί,
είναι ανάγκη να ειπωθεί/ Αφού μέσα στον
ίδιο μου τον εαυτό είδα πώς είναι η κό-
λαση/ Η κόλαση είναι για μένα το υπέρ-
τατο./Έτρωγα εμένα την ίδια, εμένα που
είμαι κι εγώ ζωντανή ύλη του Σαμπάτ/ Θα
του έλειπε κάτι που θα έπρεπε να 'ναι δικό
του/ Γιατί το γυμνό πράγμα είναι τόσο
ανιαρό/ Πρέπει να μην φοβάμαι να κοι-
τάξω τον εξανθρωπισμό εκ των έσω/ Είναι
το να αυξάνεις ατελείωτα την ευχή που
γεννιέται από την ένδεια/ Τη γεύση του
ζωντανού/ Τα χέρια μας που είναι χοντρο-
κομμένα και γεμάτα λέξεις/ Είναι που δεν
τα είπα όλα/ Το θεϊκό για μένα είναι το
πραγματικό/ Λείπει μονάχα η χαριστική
βολή - που αποκαλείται πάθος/ Η παραί-
τηση είναι μια αποκάλυψη/ Και το λα-
τρεύω.

Όταν διάβαζα την Ώρα του αστεριού είχα μία αί-
σθηση συγγένειας της Λισπέκτορ και της Μπάχ-
μαν. Εδώ δεν ένιωσα το ίδιο, διαβάζοντας, όμως,
το εργοβιογραφικό της Λισπέκτορ, έπεσα πάνω σε
αυτή την πληροφορία που δεν γνώριζα: το ξημέ-
ρωμα της 14ης Σεπτεμβρίου 1966 αποκοιμιέται
στο διαμέρισμά της με ένα τσιγάρο αναμμένο και,
άθελά της, προκαλεί πυρκαγιά. Περνάει τρεις
μέρες μεταξύ ζωής και θανάτου και παραμένει
δύο μήνες στο νοσοκομείο. Η Λισπέκτορ, σε αντί-
θεση με τη Μπάχμαν λίγα χρόνια αργότερα, τε-
λικά επιζεί, με σημαντικά όμως εγκαύματα σε όλο
της το σώμα. 

Γιαννης καλοΓΕροπουλος

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

Τα κατά Α Γ άθηΤα κατά Α.Γ. πάθη
» Clarise Lispector    (μτφρ. Μάριος Χατζηπροκοπίου, εκδόσεις αντίποδες) 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
8 Δεκεμβρίου 2018

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εκθεση ζωγραφικής
Ματθαίου Ιγγλεζάκη

Έκθεση ζωγραφικής του Ματθαίου Ιγγλε-
ζάκη με 31 έργα τέχνης θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου
στο wine bar La Βodega στο Παλιό Λιμάνι
στα Χανιά τις ώρες 11π.μ. -8μ.μ.. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Παράσταση 
θεάτρου σκιών

Παράσταση: «Τα Χριστούγεννα του Καραγ-
κιόζη» από το θέατρο σκιών Αθανασίου θα
δοθεί την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στον κινη-
ματογράφο “Ελληνίς” στις  11.30 π.μ. και στις
4 μ.μ.

.Επιμέλεια: Ελια κουμη


