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εριεχό εναπεριεχόμενα

γγΓεωραντάρ, μαγνητικές και ηλεκτρομα-

γνητικές μέθοδοι τίθενται στην υπηρε-

σία των ερευνητών του Εργαστηρίου

Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυ-

τεχνείου Κρήτης και η αθέατη όψη των

μνημείων αποκαλύπτεται. 

Αρχαιολόγοι και ερευνητές έχουν τη δυ-

νατότητα να “χαρτογραφήσουν” το υπέ-

δαφος και να εντοπίσουν αρχαιολογικά

μνημεία χωρίς τη χρήση της αρχαιολο-

γικής σκαπάνης, κάτι που, για μία πόλη

όπως τα Χανιά, δημιουργεί νέες προ-

οπτικές ώστε η μνήμη -αν και αθέατη-

να παραμείνει ζωντανή. 

Και αν η επιστήμη έχει τη δυνατότητα

να μεταφράσει τα γεωλογικά ευρήματα

σε ιστορικά στοιχεία, η λογοτεχνία, σε

πολλές περιπτώσεις, “αφουγκράζεται”

με τον δικό της τρόπο την ιστορία και τη

μεταπλάθει σε βίωμα. 

Για τον ρόλο λοιπόν της μνήμης στη αν-

θρώπινη κοινωνία αλλά και για την τρα-

γική μοίρα του “Ταναΐς”, μία από τις

πολλές μαύρες σελίδες του Β' Παγκοσμί-

ου Πολέμου, συζητάμε με τον συγγρα-

φέα Νίκο Ψιλάκη, με αφορμή την πα-

ρουσίαση του βιβλίου του “Κι οι θάλασ-

σες σωπαίνουν”.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Προβολές ταινιών με θέμα τη διαφορετικότητα, την αποδοχή του άλλου
και τον θρίαμβο της ζωής θα πραγματοποιήσει κατά το τρέχων έτος η
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, με σκοπό την εποικοδομητική συζήτηση
και τον προβληματισμό των νέων, των γονέων, των εκπαιδευτικών και
όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων της κοινωνίας μας.

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Κινη ατογραφικές βραδιέςΚινηματογραφικές βραδιές

Τις ταινίες –οι οποίες θα προβληθούν στις εγ-
καταστάσεις της ΟΑΚ– θα προλογίζουν άνθρω-
ποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, καθώς και
ερευνητές που σχετίζονται με τη θεματολογία
της εκάστοτε ταινίας.

Οι προβολές αρχίζουν το επόμενο Σάββατο
26 Ιανουαρίου στις 5 μ.μ. με την ταινία “1968”
και θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κ. Κώστα
Πατεράκη, Αν/τή Γενικό Διευθυντή ΔΕΔΙΣΑ
ΑΕ (ΟΤΑ).

Θα ακολουθήσουν οι
προβολές:

• Σάββατο 9 Φεβρουα-
ρίου στις 5:30 μ.μ. “Θεέ
μου τι σου κάναμε”. Θα
ακολουθήσει συζήτηση με
τον Δρα Κωνσταντίνο
Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή
της ΟΑΚ.

• Σάββατο 16 Φεβρουατίου στις 5:30 μ.μ.
“Πλατεία Αμερικής”. Θα ακολουθήσει συζήτηση
με τον κ. Νίκο Χουρδάκη, ψυχολόγο – αναλυ-
τικό ψυχοθεραπευτή.

• Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 5:30 μ.μ. “Αν-
θρωπος στη θάλασσα”. Θα ακολουθήσει συζή-
τηση με την κα Ανδρομάχη Χουρδάκη, φιλόλογο

– συγγραφέα.
• Σάββατο 2 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ. “Η

ζωή είναι ωραία”. Θα ακολουθήσει συ-
ζήτηση με τον κ. Θωμά Παναγιώ-

του, Σχολάρχη Πατριαρχικής
Σχολής Κρήτης – Γεν. Εκκλη-
σιαστικού Λυκείου και Γυμνα-
σίου Χανίων.
• Σάββατο 4 Μαΐου στις 6 μ.μ.

“Καζαντζάκης”. Θα ακολουθήσει
συζήτηση με τον σκηνοθέτη της

ταινίας, κ. Ιωάννη Σμαραγδή.

Αφιέρωμα 
στον ρουμανικό
κινηματογράφο 

Ο πολιτιστικός σύλλογος "Οι φίλοι των γραμ-

μάτων και των τεχνών" στα πλαίσια του κι-

νηματογραφικού αφιερώματος "Εδώ είναι

Βαλκάνια, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις

8 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευ-

ματικού Κέντρου θα προβάλει την πολυ-

βραβευμένη ταινία "4 Μήνες, 3 Βδομάδες

και 2 Μέρες", σε σκηνοθεσία και σενάριο

του Κριστιάν Μουντζίου, παραγωγής 2007.

Ώρα προβολής: 8.00μ.μ. 

Συναυλία χορωδίας
Μαντολινάτας
Χανίων

Συναυλία της χορωδίας Μαντολινάτας Χα-

νίων με αφιέρωμα στην "Επτανησιακή Μου-

σική" θα γίνει την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και

ώρα 7μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Ο

σκοπός της Συναυλίας είναι η συγκέντρωση

τροφίμων για το κεντρικό συσσίτιο της Μη-

τροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου και την

κοινωνική κουζίνα του Αγ. Νεκταρίου. 

ΣΤΟ ΚΑΦΕ “ΚΗΠΟΣ”

Συνάντηση παλιών ραδιοερασιτεχνών 
Την καθιερωμένη εκδήλωση τους πραγματοποιούν και φέτος οι παλιοί ραδιοερασιτέχνες

των Χανίων. Η εκδήλωση θα γίνει το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης στο χώρο του καφέ

“Κήπος” στις 6 και οι ραδιοερασιτέχνες θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Βραβευμένες ταινίες από τo Φεστιβάλ Δράμας 
Οι βραβευμένες ταινίες του διαγωνιστικού μέρους του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-

κους Δράμας θα προβληθούν σήμερα και αύριο στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσο-

γείου, με ώρα έναρξης 8 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Δράμας, Φεστιβάλ Δράμας, Δήμος Χανίων, Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - ΚΑΜ.

• “SinΕνοχή” από το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης σή-
μερα στις 9 μ.μ., Κυριακή και τη Δευτέρα στις
7 μ.μ. Διασκευή – Σκηνοθεσία: Χρήστος Ρα-
χιώτης. Σκηνογραφία – Κοστούμια: Ξανθή
Κόντου. Κινησιολογία: Έλενα Σταυροπού-
λου. Projection Mapping: Εργαστήριο Με-
ταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων
Πολυτεχνείου Κρήτης. Παίζουν: Αθηνά Μα-
θιουδάκη, Δημήτρης Μελέτης, Μυρτώ Τζιγ-
κουνάκη, Χρήστος Ραχιώτης.

• Εκπαιδευτική μουσικοχορευτική παρά-
σταση: "Ο Κύριος ΚΙΧ και το μυστικό
κουτί των ήχων" από την ομάδα Κοπέρνι-
κος στο θέατρο Youca στις 20 Ιανουαρίου
στις 5.30 μ.μ. Ερμηνεύουν: Δημήτρης Κρί-
κος, Μαριαλένα Παπατριανταφύλλου. Κεί-
μενο: Άγγελος Αγγέλου – Έμη Σίνη.
Σκηνοθεσία: Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ & Γιωρ-

γής Σφυρής.
• Η Παιδική Σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου

παρουσιάζει σε πανελλαδική πρεμιέρα το παι-
δικό μιούζικαλ: “Η Πεντάμορφη και το
τέρας” στο κινηματοθέατρο “Ελληνίς” στις 20
Ιανουαρίου στις 12 και 4 μ.μ. Πρωταγωνιστούν
ο Νίκος Αναδιώτηςκαι η Ευγενία Τσαούση.
Προπώληση 8€, Ταμείο 10€. Ισχύουν εισιτήρια
ΟΓΑ.

• Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη πα-
ρουσιάζει το πρωτότυπο μιούζικαλ για παιδιά
του Τάσου Ιωαννίδη: “Λάχανα και Χάχανα
Κλικ στη Λαχανοχαχανοχώρα” στο Καστέλι
Κισσάμου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δη-
μαρχείου την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στις 5.30
μ.μ. και στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων την Κυ-
ριακή 27 Ιανουαρίου στις 11.30 π.μ. και στις 6
μ.μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ



Τα έργα του Γιάννη Στεφανάκι, με
καταγωγή από το Ηράκλειο, εκτεί-
νονται και στους τρεις ορόφους, πα-
ρουσιάζοντας σε καθέναν από
αυτούς δημιουργίες του στη χαρα-
κτική, τη ζωγραφική και τα video ani-
mation.

Η αναφορά στα έργα του Γιάννη
Στεφανάκι, που ήταν παρών χθες
κατά την συνέντευξη Τύπου που πα-
ρατέθηκε στην Δημοτική Πινακο-
θήκη, ήταν εκτενής τόσο από τον
πρόεδρο, Γιώργο Βαρουδάκη, όσο
και από την επιμελήτρια, Πέγκυ Κου-
νενάκη. «Εχω ένα μεγάλο βάρος και
μια μεγάλη ευθύνη ώστε όλα αυτά
τα λόγια που λένε για μένα να βγουν
αληθινά», σημείωσε μεταξύ σοβαρού

και αστείου ο κ. Στεφανάκις, που με-
ταξύ άλλων, επεσήμανε τα εξής: 

«Είναι μεγάλη μου τιμή πραγματικά
που βρίσκομαι σε αυτόν τον εξαίρετο
χώρο και μεγάλη μου χαρά που συ-
νεργάζομαι με ανθρώπους που αγα-
πάνε την τέχνη και που με πολύ
μεγάλη φροντίδα, γενικά, από το έν-
τυπο υλικό και το στήσιμο, βοηθάνε,
έτσι ώστε να έχει μια αίσια πορεία
αυτή η έκθεση», τόνισε ο κ. Στεφα-
νάκις: «Θα ‘θελα να ευχαριστήσω
από καρδιάς τον κ. Βαρουδάκη και
όλο το Δ.Σ., την Αθηνά Γιαννουλάκη
και, επίσης, την Πέγκυ Κουνενάκη η
οποία είδε με αγάπη τη δουλειά μου
και φρόντισε το στήσιμο και την επι-
λογή των έργων, αλλά και για το γε-
γονός ότι ήρθε κοντά μου. Κάποτε
είχα πει ότι “ουδείς προφήτης στον
τόπο του” και να λοιπόν που τα
Χανιά ενώ δεν είναι η δική μου γενέ-
τειρα πόλη, αλλά το Ηράκλειο, με φι-
λοξενούν», κατέληξε ο κ.
Στεφανάκις. 

Ως κριτικός τέχνης, η Χανιώτισσα
στην καταγωγή, Πέγκυ Κουνενάκη,
επιλέχθηκε να έχει την επιμέλεια της

έκθεσης. Στις δηλώσεις της, ανα-
φέρθηκε στον καλλιτέχνη, χαρακτη-
ρίζοντας τον ως έναν από τους
καλύτερους χαράκτες όχι μόνο της
τωρινής γενιάς, αλλά και προηγού-
μενων χρόνων. «Τι σημαίνει που η
έκθεση λέγεται “Ταξίδι στην Ουτο-
πία”…», τόνισε η κυρία Κουνενάκη,
απαντώντας η ίδια στο ερώτημα της:
«Ο Γιάννης ασχολείται πάρα πολύ με
τη δρώσα πραγματικότητα της ζωής
μας, καθώς παίρνει εικόνες και μνή-
μες και τις μεταπλάθει σε ζωγραφική
σε τέχνη. Το ίδιο κάνει και στη χαρα-
κτική και στις κατασκευές του, ή στα
video animation. Ανθρωποι που
πρωταγωνιστούν στους πίνακες του,
πρωταγωνιστούν και στα video ani-
mation. Αρα, είναι ένας άνθρωπος
που τον έχω αποκαλέσει στον κατά-
λογο ως αναγεννησιακό, που ασχο-
λείται με πάρα πολλά μέσα
έκφρασης. Τα ζωγραφικά του έργα
δείχνουν την πραγματικότητα που
βιώνουμε όλοι, αλλά και ο καλλιτέ-
χνης, την προσπάθεια του -και αυτό
με συγκινεί- να φύγει από την πραγ-
ματικότητα, να ανακαλύψει έναν

άλλο κόσμο, είτε πετώντας στα σύν-
νεφα, είτε αγκιστρώνοντας ένα σύν-
νεφο για να φύγει ή ένα φεγγάρι. Τα
χρώματά του και η δεξιότητά του στο
πινέλο έχουν να κάνουν με έναν ιδιό-
μορφο εξπρεσιονισμό», είπε η κυρία
Κουνενάκη.

Στην αναφορά του, ο πρόεδρος της
Δημοτικής Πινακοθήκης, Γιώργος
Βαρουδάκης, σχολίασε την ποιότητα
των έργων του Γιάννη Στεφανάκι,
λέγοντας ότι είναι χαρά και τιμή που
θα φιλοξενούνται μέχρι τις 8 Απρι-
λίου. 

«Ο Γιάννης Στεφανάκις είναι ο άν-
θρωπος που γνωρίζει ίσως την τέχνη
της χαρακτικής όσο κανείς άλλος εν
ζωή στη χώρα μας», τόνισε αρχικά ο
κ. Βαρουδάκης, λέγοντας στη συνέ-
χεια πως, «ο Γιάννης Στεφανάκις
αποτελεί μια συνέχεια στην ανοδική

πορεία της Πινακοθήκης, με γνώ-
μονα μόνο την ποιότητα και τα στοι-
χεία που συγκαταλέγονται σε κάθε
έκθεση για να μπορούμε να έχουμε
ως Πινακοθήκη μια καλύτερη πορεία
στον ελλαδικό χώρο. Η χαρακτική
είναι μία τέχνη η οποία έρχεται από
το βάθος του χρόνου, με πρώτες
εφαρμογές στην Κίνα και κατόπιν
στην Ευρώπη ενώ ειδικά μετά την
ανακάλυψη της τυπογραφίας έχει
χαρακτηρίσει όλα τα θέματα των ει-
καστικών τεχνών και τις εφαρμογές
τους. Ο Γιάννης Στεφανάκις, πέραν
από δάσκαλος, είναι ένας εξαίρετος
δημιουργός και το κύριο γνώρισμα
της δουλειά του είναι η υψηλή ποι-
ότητα και η μηνυματική που φέρνουν
τα έργα του, ζωγραφικά και χαρα-
κτικά».

Μ. ΚΑΡΤΣ.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
19 Ιανουαρίου 2019

Ενας από τους πιο διακε-
κριμένους χαράκτες και ζω-
γράφους της χώρας μας φι-
λοξενείται στη έκθεση “Τα-
ξίδι στην Ουτοπία” που ξε-
κινά τη Δευτέρα 21 στη Δη-
μοτική Πινακοθήκη Χα-
νίων.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Ταξίδι στην Ουτο ία“Ταξίδι στην Ουτοπία” 
ε όχη α την τέχνημε όχημα την τέχνη
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ερευνώντας την αθέατη όψη των νη είωνΕρευνώντας την αθέατη όψη των μνημείων

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Τι βρίσκεται κάτω από την πλατεία
Δημοτικής Αγοράς; Πού φτάνει το
τείχος στον λόφο Καστέλι; Πώς ήταν
κατασκευασμένη η λιθοδομή του
Ενετικού Φάρου; Απαντήσεις στα πα-
ραπάνω δίνει το Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτε-
χνείου Κρήτης.  

Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο δι-
πλωματικών και ερευνητικών εργα-
σιών, το Τμήμα έχει ερευνήσει με
γεωφυσικές μεθόδους το υπέδαφος
πολλών αρχαιολογικών χώρων,
συμβάλλοντας στην έρευνα.
Η δράση του Εργαστηρίου θα ήταν
χρήσιμο να ενισχυθεί προκειμένου
να ερευνηθούν και άλλα σημεία
στην Κρήτη και όχι μόνο, που παρα-
μένουν εκτός της εμβέλειας των μα-
τιών και της αρχαιολογικής
σκαπάνης.
«Οι έρευνες που έγιναν τα προηγού-
μενα χρόνια ήταν στο πλαίσιο της
Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (μά-

θημα 3ου εξαμήνου) όπου οι φοιτη-
τές διδάσκονται τις γεωφυσικές με-
θόδους και στη συνέχεια στο 8ο
εξάμηνο τις εφαρμόζουν στην πράξη
σε ανοικτό πεδίο» εξηγεί ο κ. Νίκος
Σπανουδάκης που ανήκει στο Εργα-
στηριακό Διδακτικό Προσωπικό της
Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Με ηλεκτρομαγνητικά κύματα που
διαδίδονται στο υπέδαφος μέχρι να
συναντήσουν υλικά με διαφορετικές
ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες,
με την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο
έδαφος και τη διοχέτευση ρεύματος
προκειμένου να χαρτογραφηθεί η
κατανομή της αντίστασης στο υπέ-
δαφος, οι επιστήμονες είναι σε θέση
να εντοπίσουν αρχαιολογικά μνη-
μεία και όχι μόνο καθώς ήδη έχουν
γίνει έρευνες στα Φαλάσαρνα με
αυτή τη μέθοδο για την υφαλμύ-
ρωση.
«Η ανασκαφή των αρχαιολογικών
χώρων που απαιτείται στις αρχαι-
ολογικές μελέτες, απαιτεί χρόνο, ο
οποίος συνήθως δεν είναι διαθέσι-
μος στους αρχαιολόγους για να
μπορέσουν να αξιολογήσουν καλύ-
τερα το πεδίο. Αποτέλεσμα είναι η
ανάγκη διεξαγωγής περισσότερων
αρχαιολογικών τομών, αυξάνοντας
το κόστος. Η γεωφυσική έρευνα

προηγείται της ανασκαφής και συμ-
βάλλει στην αντιμετώπιση και των
δύο αυτών προβλημάτων: υψηλά
κόστη και έλλειψη χρόνου.
Οι γεωφυσικές μέθοδοι, όπως η μέ-
θοδος του γεωραντάρ είναι μη κα-
ταστροφικές και αποτελούν ένα
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο
απεικόνισης των φυσικών ιδιοτήτων
του υπεδάφους, προσφέροντας ση-
μαντική βοήθεια στον εντοπισμό πι-
θανών αρχαιολογικών στοιχείων.
Στο πεδίο, η γεωφυσική χαρτογρά-
φηση δίνει τη δυνατότητα στον αρ-
χαιολόγο να μελετήσει την περιοχή
και να ξεχωρίσει τις περιοχές ενδια-

φέροντος. Ορισμένοι αρχαιολογικοί
χώροι δεν δύναται να ανασκαφούν.
Το πεδίο είναι πιθανό να έχει καλυ-
φθεί από μοντέρνα ανάπτυξη, είτε
να είναι δεσμευμένο για μελλοντική
δόμηση, είτε να είναι ιστορικής και
πολιτισμικής σημασίας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, οι απεικονίσεις που πα-
ρέχουν οι μη καταστροφικές γεω-
φυσικές μέθοδοι μπορεί να είναι ο
μόνος τρόπος αναγνώρισης και κα-
ταγραφής του υπεδάφους» ανάφε-
ρει ο κ. Σπανουδάκης.

Οι μέθοδοι
διασκόπησης

Οι πιο συνήθεις μέθοδοι που
εφαρμόζονται στην αρχαιολογία
και που εφαρμόστηκαν από το ερ-
γαστήριο του Πολυτεχνείου είναι :

• Μαγνητική μέθοδος.
• Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος.
• Μέθοδος του γεωραντάρ.
• Μέθοδος της ηλεκτρικής 
αντίστασης.

Ο�λόφος
Καστέλι:�στα�σημεία
στο�βόρειο�τμήμα

του�έγχρωμου�σχεδίου
όπου�φαίνονται�κόκκινα
σημάδια,�είναι�τμήμα

τείχους.

Ο�κ.�Σπανουδάκης�Νίκος.

Μπροστά
από την Αγορά 

Σημαντικά στοιχεία έδωσε και η έρευνα
στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, μπροστά

στη νότια είσοδο του μνημείου. «Είχαμε την
απορία αν διασώζεται το αντιτείχισμα του τεί-

χους απέναντι από την αγορά. Δυστυχώς δεν
μπορούσαμε να το διαπιστώσουμε γιατί έπρεπε να

κλείσουμε τον δρόμο για να κάνουμε τις μετρήσεις

αφού υπολογίζουμε
πως το αντιτείχισμα θα
πρέπει να βρίσκεται
κάτω από τον δρόμο.
Αυτό που βρήκαμε όμως
ήταν η συνέχεια του τεί-
χους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει
ένα τμήμα στο νοτιοδυτικό τμήμα της πλατείας που
είναι εμφανές αλλά μπορέσαμε να εντοπίσουμε και το
τμήμα του που είναι κάτω από την πλατεία» τονίζει ο
κ. Σπανουδάκης.

Η�πλατεία
Δημοτικής�Αγοράς,

με�κόκκινο�διακεκομμένο
χρώμα�το�σημείο�όπου
εντοπίστηκε�Tμήμα

του�Ενετικού
Τείχους.

Τείχος στον Λόφο
Καστέλι

Η έρευνα στην αυλή μπροστά στο
κτήριο της Μεραρχίας και την πλατεία
στον λόφο Καστέλι που χρησιμοποιεί-
ται τώρα ως χώρος στάθμευσης, έδειξε
ότι κάτω από την άσφαλτο υπήρχε πη-
γάδι, όμως το βασικό είναι ότι βρέθη-
καν πιθανά υπολείμματα τειχών από
παλαιότερες οικιστικές περιόδους στον
λόφο Καστέλι.
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Η λιθοδομή του Φάρου
Το Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής εργάστηκε χρησιμοποι-

ώντας το γεωραντάρ για να εξετάσει τη λιθοδομή του Ενετικού
Φάρου στο λιμάνι των Χανίων όταν προγραμματιζόταν η ανακατα-
σκευή του πριν από 15 χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι οι πέτρες ήταν δε-
μένες μεταξύ τους με σιδερένια “αγκίδια” (μεταλλικά στοιχεία).

«Φαίνεται ότι στο εξωτερικό περίβλημα του Φάρου οι λίθοι είναι
μεταξύ τους δεμένοι με υλικό από σίδερο. Αυτά τα σίδερα είναι τα-
κτικά τοποθετημένα και φαίνεται ότι δένουν κάθε λίθο με τους πα-
ράπλευρους του. Τέλος σε πολλές γραμμές φαίνεται μια άτακτη
τοποθέτηση σίδερων σε διάφορα βάθη και οριζόντιες αποστάσεις»
τονίζει ο κ. Σπανουδάκης.

Οι καμάρες 
του Κούλε Ηρακλείου

Το εργαστήριο εντόπισε τη διάβρωση του κτηρίου του Κούλε στο εξωτερικό τμήμα του,
πόσο εισχώρησε η υγρασία και τι υπάρχει κάτω από το κτήριο. Κάτω από το δάπεδό του
βρέθηκαν θολωτές δομές που εξυπηρετούσαν την εκτόνωση της θάλασσας.

Στην αυλή του 1ου Γυμνασίου 
Στην αυλή του 1ου Γυμνασίου οι ερευνητές εντόπισαν τη συνέχεια του Ενετικού Τείχους όπως

αυτό συνεχίζει προς το Κουμ Καπί (σημερινή Νικηφόρου Φωκά), επίσης βρέθηκαν αγωγοί (πιθα-
νόν ύδρευσης), ενώ εντοπίστηκε τμήμα του τείχους που διασχίζει την οδό Δασκαλογιάννη.
Eκτιμάται ότι θα είχε ενδιαφέρον η διερεύνηση της πλατείας Μαρκοπούλου ανάμεσα στη Δημο-
τική Αγορά και το 1ο Γυμνάσιο.

Η αυλή
του 1ου Γυμνασίου.
Με έντονο κόκκινο

χρώμα τμήματα
του παλιού

τείχους.

Ο Κούλες
στο Ηράκλειο.

Εντοπισμός
των θαμμένων

ερειπίων
στο θέατρο

της Απτέρας.

Το αρχαίο θέατρο 
της Απτέρας

Στο θέατρο της Απτέρας εντοπίστηκαν τμήματα
παλαιών κτισμάτων. «Πρόκειται για γκρεμισμένα
κτήρια προφανώς από κάποιο σεισμό. Βρήκαμε
επίσης ένα τείχος προς τη βόρεια είσοδό του»
σημειώνει ο ερευνητής.

Στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Απτέ-
ρας εντοπίστηκαν μονοπάτια, στον χώρο της δε-
ξαμενής πηγάδι, αγωγοί και τμήματα τείχους. 

Λιθοδομή του φάρου των Χανίων.
Με τη μέθοδο της γεωφυσικής έγινε αντιληπτό

ποιες τεχνικές ακολουθήθηκαν για την τοποθέτηση
των λίθων του, κατά τη διάρκεια εργασιών

αποκατάστασής του που έγινε το 2006.

Τρίκλιτη 
Δεξαμενή



οοΟ συγγραφέας Νίκος Ψιλάκης στο τελευταίο του μυθιστό-
ρημα «Κι οι θάλασσες σωπαίνουν» (εκδ. «Καρμάνωρ») μάς
ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, σε μια από τις σκοτεινότερες σε-
λίδες της γερμανικής κατοχής στην Κρήτη: τη βύθιση του
πλοίου «Τάναϊς» που έφερε στα αμπάρια του Έλληνες ομή-
ρους, Ιταλούς αντιφασίστες και όλους τους Εβραίους της
Κρήτης. Ενα «μυθιστόρημα μνήμης» που συνθέτει την κοι-
νωνική «τοιχογραφία» μιας ολόκληρης εποχής, ενώ παράλ-
ληλα μέσα από τις περιπέτειες των ηρώων του υπενθυμίζει
τη φρίκη του ναζισμού και του φασισμού, πρακτικές των
οποίων σκιάζουν ξανά στις μέρες μας, το παρόν και το μέλ-
λον της ανθρωπότητας. 
Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου που θα πραγματο-
ποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο
Χανίων, οι «Διαδρομές» μίλησαν με τον κρητικό συγγραφέα
και δημοσιογράφο για τη σχέση λογοτεχνίας και ιστορίας,
το ειδικό βάρος του παρελθόντος στο παρόν, το μέλλον του
βιβλίου αλλά και τη δύναμη που έχει η λογοτεχνία να κάνει
τη ζωή ακόμα πιο συναρπαστική με τη βοήθεια του μύθου.          

Στο νέο σας μυθιστόρημα βλέπουμε στο επίκεντρο της
ιστορίας να βρίσκεται η τραγική μοίρα του «Τάναϊς», ενός
πλοίου που έχει συνδεθεί με μια από τις πιο σκοτεινές σε-
λίδες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Κρήτη. Πώς προ-
έκυψε αυτή η επιλογή; 

Με απασχολούσε για χρόνια. Μ' έναν τρόπο σχεδόν ακατα-
νόητο ωριμάζουν οι λέξεις μέσα μας, αναδύονται, γίνονται
εικόνες, τόποι, χρόνοι, ταξίδια. Όταν άκουσα για πρώτη
φορά την ιστορία του «Τάναϊς» εντυπωσιάστηκα τόσο που
δεν μπόρεσα για μέρες να συνέλθω. Είχα καταλάβει ότι δεν
ήταν ένα ναυάγιο, δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι που πάλεψαν
με το κύμα, νίκησαν ή  νικήθηκαν, ήταν η τραγωδία του αν-
θρώπου που τον κλειδώνουν στ' αμπάρια και δεν του επι-
τρέπουν να δώσει τη μάχη. Τις πιο πολλές λεπτομέρειες της
ιστορίας τις ήξερα τώρα και σαράντα χρόνια μέσα από αφη-
γήσεις ανθρώπων που τις είχαν ζήσει, αλλά δεν είχα απο-
φασίσει τι να κάνω μ' αυτό το υλικό. Κι έτσι ξαφνικά, γύρω
στο 2010, όταν άρχισα να ανακαλύπτω τον κεντρικό μου
ήρωα, ένα πρόσωπο πλασμένο με λέ-
ξεις, είπα: «να, τούτος θα μου δώσει το
νήμα για να μην χαθώ στους λαβυρίν-
θους του χρόνου». Ήταν η εποχή της με-
γάλης αβεβαιότητας, η ελληνική -
ευρωπαϊκή κρίση στο φόρτε της, και ήδη
με είχε απασχολήσει η σταδιακή επάνο-
δος ιδεολογιών και πρακτικών, που κά-
ποτε πιστεύαμε ότι ανήκουν στο
παρελθόν, να επανακάμπτουν σ' ένα
αβέβαιο παρόν και να ευαγγελίζονται
καινούργιους κόσμους θεμελιωμένους
στη λήθη. Αποφάσισα, λοιπόν, ν' αναπα-
ραστήσω αυτό το παρελθόν και ν'
ανάψω ένα μικρό κεράκι στη συλλογική
μας μνήμη. Το θεώρησα ευθύνη και χρέος τόσο απέναντι
στη δική μου συνείδηση όσο κι απέναντι σ' όλους εκείνους
που είχαν μοιραστεί μαζί μου τις ιστορίες τους. Αλλά δεν ευ-
δοκίμησε τότε. Ο ήρωας δραπέτευσε από τη σκέψη μου,
ίσως ήθελε να ωριμάσει κι άλλο, κι επανήλθε πέντε χρόνια
μετά. Μόλις είχα τελειώσει την «Πολυφίλητη», το μυθιστό-
ρημα μέσα από το οποίο προσπάθησα ν' αναπαραστήσω τις
ζωές των αφανών σε καταστάσεις πολιορκίας, κι ένιωσα
πάλι να αιωρούμαι στον χρόνο, ο ήρωας - αφηγητής με ξα-
ναβρήκε πιο έτοιμος, τουλάχιστον όσο έτοιμος ήμουν κι εγώ.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ένα ελκυστικό πεδίο
μελέτης, ένα παράδειγμα για το τι δεν πρέπει να κάνομε. 

Ιστορία και μυθοπλασία «παντρεύονται» στα ιστορικά μυ-
θιστορήματα. Πότε αυτός ο «γάμος» μπορεί να θεωρηθεί
επιτυχής και από τι κινδυνεύει; 

Η ιστορία ασχολείται με το παρελθόν, η λογοτεχνία είναι μια
μορφή αναπαράστασής του. Ασφαλώς υπάρχουν και απο-
τυχημένοι γάμοι. Η λογοτεχνία πρέπει να αξιοποιήσει τη μέ-
θοδο της ιστορίας, που κι αυτή δανείστηκε εργαλεία άλλων
επιστημών, αξιοποίησε το βίωμα και την προφορικότητα,
προσπάθησε να αποφύγει τα αφηρημένα σχήματα που θαμ-
πώνουν το παρελθόν. Μόνο που οι ρόλοι τους είναι διακρι-
τοί. Στο ιστορικό μυθιστόρημα ο συγγραφέας μεταπλάθει
την ιστορία σε βίωμα, περιφέρεται ανάμεσα σε ανθρώπους
που δεν γνώρισε στον πραγματικό κόσμο, αφουγκράζεται

τις αγωνίες τους, τις κάνει δικές του. Το αντίστροφο αποτε-
λεί, νομίζω, δυσαρμονία: το να μεταφέρεις τους ανθρώπους
του παρελθόντος στο δικό σου παρόν. Να μιλάς, ας πούμε,
για τον 18ο αιώνα και οι ήρωές σου να σκέφτονται όπως οι
άνθρωποι του 21ου. 

Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου κινείται διαρκώς ανάμεσα
στο παρόν και το παρελθόν. Ζει και συγχρόνως θυμάται.
Στις σύγχρονες κοινωνίες πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει
η ιστορία και το παρελθόν;  

Ο πρωταγωνιστής επιστρέφει στην
Κρήτη είκοσι χρόνια μετά τον πόλεμο,
βλέπει τον κόσμο να αλλάζει και προ-
σπαθεί να κατανοήσει τους μηχανι-
σμούς, να ερμηνεύσει όχι μόνο τα
γεγονότα αλλά και τις αιτίες τους. Ζει σε
δυο διαφορετικούς χρόνους και καταλα-
βαίνει ότι η προσωπική του περιπέτεια
είναι μια μικρή σταγόνα από μια κοινή
πληγή που συνεχίζει να ματώνει. Ο συγ-
γραφέας κι ο αναγνώστης ζουν σ' ένα μω-
σαϊκό εποχών, προβάλλουν το τότε στο
σήμερα και στο αύριο. Και για ν' απαντήσω
στην ερώτησή σας: Δυστυχώς οι άνθρωποι
ξεχνούν, οι κοινωνίες ξεχνούν. Ιδιαίτερα σή-
μερα, σε μιαν εποχή ατιθάσευτης εξάρτησης

από την τεχνολογία, μνήμη είναι ό,τι μας εμφανίζει ο ηλε-
κτρονικός υπολογιστής. Αναζητάς πληροφορίες και βρίσκε-
σαι μπροστά σ' έναν απίστευτο καταιγισμό, σ' ένα υλικό που
αν δεν έχεις τη δυνατότητα να το περάσεις από το κόσκινο
κρησάρα, θα χαθείς. Το να έχεις χιλιάδες πληροφορίες για
ένα θέμα είναι σαν να μην έχεις καμιά. Μιλώ συχνά με νέους
ανθρώπους και παρατηρώ την απώλεια του χρονικού βά-
θους. Η απόσταση από την Κατοχή δεν περιορίζεται πλέον
στις εφτάμισι τόσες δεκαετίες, είναι τόσο μακρινή που φαί-
νεται σαν να συνέβη στον αόριστο χρόνο. Όλοι οι πολιτισμοί
στηρίχτηκαν στη μνήμη για να διατηρήσουν τη συνοχή και
την ταυτότητά τους, δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι κάτοι-
κοι τούτου του τόπου ανακάλυψαν τον Κύδωνα κι έπλασαν
τον ιδρυτικό μύθο της πόλης. Ήταν η κοινή αναφορά τους σ'
ένα μακρινό παρελθόν και η αφήγηση του μύθου διαπερ-
νούσε τον χρόνο, γινόταν συνείδηση και ταυτότητα. 

Εχετε γράψει πολλά βιβλία κι έχετε δοκιμαστεί σε δια-
φορετικά πεδία του γραπτού λόγου. Ανησυχείτε για το
μέλλον του βιβλίου σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την έν-
τυπη μορφή του;  

Είναι αδύνατον να φανταστώ έναν κόσμο χωρίς βιβλία.
Είναι, όμως, δύσκολο να μαντέψω τη μελλοντική μορφή
τους. Το βιβλίο δεν είναι μόνο λέξεις ταιριασμένες η μια
δίπλα στην άλλη, είναι τέχνη, αισθητική, έχει ψυχή, έχει
γλώσσα. Και δεν εννοώ μόνο τη γλώσσα που γράφεται με
λέξεις. 

Πολλές φορές σκέφτομαι πως το διάβασμα είναι ένας
τρόπος για να ζήσει κανείς περισσότερες από μια ζωές,
με την έννοια ότι κάθε βιβλίο αποτελεί κι ένα ταξίδι γνω-
ριμίας με πρόσωπα, τόπους κ.λπ., είτε φανταστικά είτε
πραγματικά, δεν έχει τόση σημασία. Για εσάς τι σημαίνει
αναγνωστική εμπειρία;  

Η λογοτεχνία προεκτείνει τα όρια του χώρου και του χρόνου,
όπως προεκτείνει και την ίδια μας την ύπαρξη για να μας
μεταφέρει από τον υλικό κόσμο στον άυλο κι από τον άυλο
πάλι πίσω, στον υλικό! Συναντάμε άλλους ανθρώπους, άλ-

λους τρόπους σκέψης, επιχειρούμε μακρο-
βούτια στο μυστήριο της ύπαρξης,
διεισδύομε στην ανθρώπινη ψυχή, διαλεγό-
μαστε με τους συγγραφείς και τους ήρωες,
γινόμαστε κοινωνοί ξένων εμπειριών κι έτσι
κατανοούμε καλύτερα τον κόσμο. Φαντα-
στείτε πώς θα ήταν τούτος ο κόσμος μας
χωρίς έναν Οδυσσέα, μιαν Ιουλιέτα, έναν
Καραμαζώφ, φανταστείτε πώς θα ήταν η
Κρήτη χωρίς τον Μίνωα, ή ακόμη και χωρίς
τον Καπετάν Μιχάλη ή τον Ζορμπά. Πρό-
σωπα του μύθου, ή πρόσωπα που ντύθηκαν
με τον μύθο κι έτσι πορεύονται. Αλλά και
ήρωες που κατέκτησαν ρόλους στην ιστορία
της ανθρωπότητας, ίσως και να διαδραματί-

ζουν σήμερα πολύ πιο σημαντικούς από τους ρόλους των
συγγραφέων τους. Είναι το μυστήριο της ίδιας της τέχνης
που αποτελεί την πιο μεγάλη, την πιο συναρπαστική ανα-
γνωστική εμπειρία. 

«Δυστυχώς οι άνθρω οι ξεχνούν οιΔυστυχώς οι άνθρωποι ξεχνούν, οι
κοινωνίες ξεχνούν Ιδιαίτερα σή ερα σεκοινωνίες ξεχνούν. Ιδιαίτερα σήμερα, σε

ιαν ε οχή ατιθάσευτης εξάρτησης α όμιαν εποχή ατιθάσευτης εξάρτησης από
την τεχνολογία νή η είναι ό τι αςτην τεχνολογία, μνήμη είναι ό,τι μας

ε φανίζει ο ηλεκτρονικός υ ολογιστήςεμφανίζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής»

ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Η λογοτεχνία ροεκτείνει την ύ αρξή ας«Η λογοτεχνία προεκτείνει την ύπαρξή μας»

Η βιβλιοπαρουσίαση

Το βιβλίο του Νίκου Ψιλάκη «Κι θάλασσες σωπαί-
νουν» θα παρουσιαστεί σήμερα, Σάββατο, στις 7 το
απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Την εκδή-
λωση διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων, σε συνδιοργάνωση με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη,
τη Λέσχη Φιλαναγνωσίας «Ταξιδευτές στο Φως», τις
εκδόσεις «Καρμάνωρ» και το βιβλιοπωλείο Πετράκη.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ιστορικός ερευνητής και
οπτικός Μανώλης Μανούσακας, η πρόεδρος του
Συνδέσμου Φιλολόγων Βαρβάρα Περράκη και η δι-
κηγόρος Στέλλα Καλυτεράκη. Την εκδήλωση θα
συντονίσει ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Χανίων Ματθαίος Φραντζεσκάκης. Σύν-
τομες παρεμβάσεις θα κάνουν ο δάσκαλος –
λαογράφος Σταμάτης Αποστολάκης και ο δάσκα-
λος - ποιητής Βαγγέλης Κακατσάκης.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

«Η λογοτεχνία προεκτείνει τα όρια του χώρου και του χρόνου, όπως προεκτείνει και την ίδια μας την ύπαρξη για να μας μεταφέρει
από τον υλικό κόσμο στον άυλο κι από τον άυλο πάλι πίσω, στον υλικό! Συναντάμε άλλους ανθρώπους, άλλους τρόπους σκέψης, επι-
χειρούμε μακροβούτια στο μυστήριο της ύπαρξης, διεισδύομε στην ανθρώπινη ψυχή, διαλεγόμαστε με τους συγγραφείς και τους ήρωες,
γινόμαστε κοινωνοί ξένων εμπειριών κι έτσι κατανοούμε καλύτερα τον κόσμο». 
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Τη Δευτέρα 29
Οκτωβρίου η τάξη
μας το Στ’ 1 πραγ-
ματοποίησε μια εκ-
δρομή… λίγο
διαφορετική. Πήγαμε
στα δικαστήρια. Στην
αρχή, εγώ τουλάχιστον,
νόμιζα ότι δε θα ήταν τόσο
ωραία όσο ακούγεται, κι ότι θα
μαλώναμε για το ποιος θα γίνει δικα-
στής, ποιος κατηγορούμενος κ.τ.λ. Ομως δια-
ψεύστηκα! Ηταν τέλεια!!! Δε μαλώσαμε
καθόλου για τους ρόλους. Επίσης πήραμε μια
γεύση για το πώς είναι το δικαστήριο. Αυτό που
με εντυπωσίασε ήταν ότι ανεβήκαμε όλοι
στην έδρα. Από εκεί ήταν όλα τέ-
λεια. Εβλεπες τα πάντα! Θέλω
να ξαναπάω σε μια τέτοια
εκδρομή!

Γρηγόρης
Τζεμανάκης

…πέρασα πάρα πολύ
ωραία. Ήμουν το θύμα
και το έκανα πάρα πολύ
ωραία. Ηταν μια τέλεια
εμπειρία, μου άρεσε πάρα
πολύ και θα ήθελα να την
ξαναζήσω. Μακάρι να μου ξα-
ναδοθεί η ευκαιρία να την ξανα-
ζήσω… Οταν μεγαλώσω θέλω να πάω στα
δικαστήρια σαν δικηγόρος γιατί μου αρέσει το
επάγγελμα του δικηγόρου και μετά από αυτή
την εκδρομή θα ήθελα να γίνω δικηγόρος! Το
αποφάσισα!

Δέσποινα Κουντουράκη

…Πήγαμε στα δικαστήρια και γίναμε κατηγο-

ρούμενοι, θύματα, δι-
καστές, δικηγόροι, ει-
σαγγελείς, αυτόπτες
μάρτυρες και γενικά

όλοι είχαμε ένα πολύ
σημαντικό ρόλο. Το δι-

καστήριο το “παίξαμε” αρ-
κετά καλά κι ευτυχώς που

είχαμε και τη βοήθεια και των
δύο κυρίων που τη χρειαστήκαμε

κυρίως στο θέμα του συντονισμού. Πέ-
ρασα τέλεια και θα ήθελα να ξαναπάω ή ως εκ-
δρομή ή ως επάγγελμα. 

Ιωάννα Μακρυνάκη

Μας ξενάγησε η μητέρα μου στον χώρο. Μας
μίλησε για το πώς λύνουν τις διαφορές

τους και κάναμε μια ανοικτή
δίκη! Χρειαστήκαμε δικα-

στές, δικηγόρους υπε-
ράσπισης δικηγόρους
κατηγορίας, εισαγ-
γελείς, θύμα, κατη-
γορούμενο κι ένα
μάρτυρα. Καταφέ-
ραμε να ανακαλύ-

ψουμε την
αλήθεια και να

λάμψει η δι-
καιοσύνη χωρίς

καμιά προετοιμα-
σία! Εγώ επέλεξα το
ρόλο του κατηγορου-
μένου κι ομολογώ ότι
η μαμά εντυπωσιά-
στηκε από την επιλογή
μου! Πέρασα υπέροχα!
Μακάρι όλες οι εκδρο-
μές να είναι στα δικαστή-
ρια! ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ!

Λευτέρης Αλεξάκης

…Ο κύριος μας σε συνεργασία με τη μαμά του
Λευτέρη πήραν άδεια για να μπούμε μέσα στην
αίθουσα και να ζήσουμε κι εμείς αυτή την εμ-
πειρία. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες. Τρεις
ήταν οι δικαστές, ένας εισαγγελέας, ένας μάρ-
τυρας, η ομάδα υπεράσπισης και η ομάδα κα-
τηγορίας. Εγώ ήμουν με την ομάδα κατηγορίας
αλλά δεν καταφέραμε να πείσουμε τους δικα-
στές και δυστυχώς χάσαμε! Ηταν μια πάρα πολύ
εκπαιδευτική εκδρομή και πέρασα φανταστικά!

Ήταν νομίζω η καλύτερη εκδρομή που έχουμε
πάει ποτέ με βάση όλες τις γνώμες των παιδιών!

Μανώλης Νικολιδάκης

…χωριστήκαμε σε ομάδες… Ξεκινήσαμε με
κλασικές ερωτήσεις π.χ. μήπως μιλούσε στο τη-
λέφωνο κ.λπ., κ.λπ… Μετά όμως τον κατηγο-
ρούσαμε για άλλα θέματα όπως η ταχύτητα, η
χρήση αλκοόλ, η συμπαράσταση στο ζώο κ.λπ.
Ο εισαγγελέας κατηγορούσε τη μάρτυρα (η
οποία δεν τα έλεγε και με λεπτομέρεια κι έφερε
την αθωότητα του κατηγορούμενου ο οποίος
ήταν αξιοπρεπέστατος)! Δεν ξέρω για τα υπό-

λοιπα παιδιά αλλά για
μένα ήταν η καλύτερη
εκδρομή που έχω
πάει!

Φίλιππος
Παρασκάκης

…γίναμε εμείς τα παι-
διά, δικαστές, δικηγόροι,

εισαγγελείς, κατήγοροι και
κατηγορούμενοι. Ημασταν
μονός αριθμός δηλαδή
17 παιδιά και για αυτό
το λόγο δεν είχαμε
γραμματέα. Οταν
μπήκαμε στην αί-
θουσα, καθήσαμε,

μας μοίρασαν μια εύ-
κολη υπόθεση, που

έπρεπε να λύσουμε. Ολοι
περάσαμε πάρα πολύ καλά και

διασκεδάσαμε. Στο τέλος γυρίσαμε στο σχο-
λείο και συμφωνήσαμε όλοι πως ήταν μια από
τις καλύτερες εκδρομές!

Ανδρέας Βιολάκης

…εγώ ήμουν συνήγορος μαζί
με την Αγια, τη Μαριλένα, το
Γρηγόρη, και την Αρτεμις.
Νικήσαμε την υπόθεση κι
απ’ ότι μας είπανε και κά-
ποιοι μεγάλοι από τα δικα-

στήρια (δικηγόροι, δικαστές)
τα πήγαμε πολύ καλά! Η υπό-

θεση ήταν πολύ απλή και κανο-
νικά δεν θα έπρεπε να γίνει δίκη.

Πέρασα πολύ καλά! Ελπίζω να μου ξαναδοθεί η
ευκαρία να περάσω μια τόσο τέλεια εμπειρία!

Γιάννης Καλογεράκης

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

«[...] Μετά την ξενάγηση στον χώρο μπήκαμε
σε αίθουσα Δικαστηρίου (δεν διεξαγόταν δίκη)
και μοιράστηκαν ρόλοι. Oλοι πήραν μέρος
στη “δίκη”… Διαβάστηκε η υπό-
θεση που σας στέλνω και στο
τέλος αποδόθηκε δικαιο-
σύνη. Καθοριστική ήταν
η συμβολή μητέρας -
δικηγόρου μαθητή,
της κας Αλεξίας Ρι-

τζάκη και των συνεργατών της τόσο για το
κλείσιμο της αίθουσας, της έγγραφης άδειας

από τον κ. Πρόεδρο Πρωτοδικείου Χανίων και
της κας Προέδρου, όσο και για την

υπόθεση της δίκης αλλά και για
την όλη άκρως βιωματική εμ-

πειρία. Ηταν το καλύτερο
μάθημα! Κατά κοινή ομο-

λογία δασκάλου και
μαθητών. Μείναμε

όλοι ενθουσιασμένοι κι έκπληκτοι από τη σο-
βαρότητα και την ωριμότητα των μαθητών.»

Αυτά μεταξύ των άλλων μου έγραψε σε μή-
νυμα που μου έστειλε, πριν ένα μήνα περίπου,
ο γνωστός στους αναγνώστες του Παιδότοπου,
δάσκαλος Βαγγέλης Παγωνίδης. Για να συμ-
πληρώσει… «Αν σας ενδιαφέρει σαν θέμα, για
τον Παιδότοπο, έχω και τις εντυπώσεις των μα-
θητών μετά την επίσκεψη αλλά και πλούσιο
φωτογραφικό υλικό».

Ενας Παιδότοπος αλλιώτικος απ’ όλους τους
μέχρι τώρα ο σημερινός… Ενας Παιδότοπος
που δεν μπορούσα να τον φανταστώ… Αποκα-
λύπτομαι! Ειλικρινά δεν έχω λόγια για να συ-
νοδεύσω τα συγχαρητήριά μου… 

Σας χαιρετώ με αγάπη
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

ΣΤ1 ΤΑΞΗ 8ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

ΤοΤο καλύτεροκαλύτερο άθη αμάθημα τοτο κάνα εκάναμε στοστο... δικαστήριοδικαστήριο
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Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Ενα βροχερό βράδυ, ο Κύ-
ριος Απρόσεκτος, οδηγώντας το

όχημά του στην οδό Προσοχής, συγ-
κρούστηκε με το σκύλο Ρεξ ιδιοκτησίας του

κυρίου Φιλοζωίδη, με αποτέλεσμα να τραυ-
ματίσει ελαφρώς το αριστερό μπροστινό πόδι
του. Ο Κύριος Φιλοζωίδης στενοχωρημένος ζη-
τάει τιμωρία του κυρίου Απρόσεκτου από τη Δι-
καιοσύνη. Πώς μπορεί η ομάδα Υπεράσπισης
να βοηθήσει τον κύριο Απρόσεκτο; Πώς

μπορεί η ομάδα της Κατηγορίας να βοη-
θήσει τον κύριο Φιλοζωίδη να τιμω-

ρηθεί ο Κύριος Απρόσεκτος;

…ήταν εκεί και κά-
ποιες κυρίες που μας βοη-

θούσαν για να κατανοήσουμε
το σενάριο. Εγώ συγκεκριμένα

ήμουν δικαστής. Περάσαμε πάρα
πολύ ωραία και γελάσαμε. Θα
ήθελα να ξαναπάω αλλά όχι σαν
κατηγορούμενος!

Αλέξανδρος
Μηλαθιανάκης

… Θ α
ήθελα να ξανα-

πάω αλλά όχι σαν θύμα ή κα-
τηγορούμενος! Πάντως πέρασα

πολύ ωραία και τέλεια! Μου έκανε
εντύπωση που η αίθουσα ήταν τόσο
απλή! Μόνο έπιπλα, η εικόνα του
Χριστού και το ευαγγέλιο….

Κωνσταντίνα Μαραγ-
κουδάκη

…κάναμε ένα ει-
κονικό δικαστήριο. Μοι-

ράσαμε ρόλους. Μας
ξενάγησε στο χώρο η κ. Αλεξία.
Στο τέλος μας κέρασαν και φύ-
γαμε. Θα ήθελα να ξαναπάω
γιατί ήταν πάρα πολύ ωράια!

Έφη Παπαδοκοκο-
λάκη

…εγώ ήμουν ο
κ. Εισαγγελέας και μά-

λιστα μου άρεσε πάρα
πολύ και θέλω να το ξανα-
κάνω. Ηταν μια αξέχαστη
εμπειρία!

Ιάσονας Στου-
πάκης 



σχετίζεται δομικά με τις κατεχολαμίνες, αδρενα-
λίνη, νοραδρεναλίνη και ντοπαμίνη. 

Είναι ένα θερμαντικό, διεγερτικό χόρτο, το
οποίο βελτιώνει την πέψη, δρα ευεργετικά στο
συκώτι και το κυκλοφοριακό σύστημα και έχει
αποχρεμπτική και οιστρογονική δράση. Είναι αρ-
κετά αποτελεσματικό μέσο ενάντια στους σπα-
σμούς των εσωτερικών μυών (του στομάχου και
των εντέρων). 

Βοηθά στην αποβολή των αερίων των εντέρων
(άφυσο) και αυξάνει την έκκριση υγρών

από όλους τους ενδοκρινικούς
αδένες, συμπεριλαμβάνοντας

και την έκκριση των γαλα-
κτούχων αδένων.

Επειδή το αιθέριο
έλαιο του γλυκάνισου
αποβάλλεται από τον
οργανισμό τμηματικά
και από την αναπνοή
συμβάλλει και στον κα-
θαρισμό των φλεμάτων

από τους αναπνευστι-
κούς οδούς. 
Για τις ιδιότητές του αυτές

ο γλυκάνισος χρησιμοποιείται
στις ανωμαλίες του στομάχου

και των εντέρων, αυξάνει την απο-
βολή αερίων των εντέρων και την περι-

σταλτικότητα τους, χρησιμοποιείται ενάντια στον
βήχα και τον ερεθισμό των άνω αναπνευστικών
οδών, στην βραχνάδα της φωνής, σαν εφιδρω-
τικό και αντιπυρετικό μέσο. Είναι ιδιαίτερα απο-
τελεσματικό στα παιδιά για βρογχικά προβλήματα
και άσθμα. Το αφέψημα των σπόρων έχει καλή
δράση και συμβουλεύεται σαν διουρητικό μέσο
στις ασθένειες των νεφρών, του συκωτιού και
του παγκρέατος συνδυασμένο με άλλα κατάλ-
ληλα σκευάσματα. Συστήνεται στις μητέρες που
θηλάζουν γιατί αυξάνει το γάλα. Συνδυάζεται
καλά με τον δυόσμο για πεπτικά προβλήματα και
κολικούς των εντέρων. Οι σπόροι του γλυκάνι-
σου συνδυάζονται καλά και με τα άνθη του κρά-
ταιγου για τη βελτίωση της καρδιακής
λειτουργίας. Εξωτερικά το έλαιο μπορεί να συν-
δυαστεί με μια βάση αλοιφής για την θεραπεία
της ψώρας. Το γλυκανισέλαιο επίσης βοηθά στην
αποβολή των ψειρών. Η από του στόματος χο-
ρήγηση ανηθόλης σε ποντίκια με όγκο ασκίτου
Ehrlish έδειξε αντικαρκινική δράση. 

Για κολικό που συνοδεύεται από τυμπανισμό
ανακατεύουμε Γλυκάνισο με ίσες ποσότητες από
Μάραθο και Κάρβι. Για την βρογχίτιδα συνδυά-
ζεται καλά με το Βήχιο, το Μαρρούβιο και τη
Λομπέλια.

Η ρίζα του φυτού χρησιμεύει στην παρασκευή
ενός βάμματος που χρησιμοποιείται από τη λαϊκή
ιατρική εναντίον του πονόλαιμου, της φαρυγγί-
τιδας, της λαρυγγίτιδας και της βρογχίτιδας. Η
νωπή ρίζα είναι αντιδιαρροική. Το ομοιοπαθητικό
βάμμα της ρίζας συνίσταται για τους πονοκεφά-
λους και τη ρινορραγία. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Πριν τη χρήση συν-

θλίβουμε ελαφρά τους σπόρους για να ελευθε-
ρωθούν τα πτητικά έλαια.

Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 1-2 κου-
ταλιές του τσαγιού σπόρους και το αφήνουμε
σκεπασμένο για 10-15 λεπτά. Πίνουμε ένα φλι-
τζάνι τρεις φορές την ημέρα. Για τον τυμπανισμό
πίνουμε το ρόφημα αργά-αργά πριν από τα γεύ-
ματα.

Για παιδιά έως ενός έτους χρησιμοποιούμε 1
γραμμάριο σπόρων για ένα φλιτζάνι νερό. Για
παιδιά 1 - 4 ετών χρησιμοποιούμε 2 γραμμάρια
σπόρων σε ένα φλιτζάνι νερό και για παιδιά άνω
των 4 ετών χρησιμοποιούμε δόση ενηλίκων. 

Η δοσολογία για το αιθέριο έλαιο είναι 0,05-
0,2 ml 3 φορές ημερησίως.

Υπό μορφή βάμματος η δοσολογία είναι 0,3 – 1
ml τρεις φορές την ημέρα. 

Προφυλάξεις 
Ο γλυκάνισος μπορεί να προκαλέσει αλλεργική

αντίδραση. Δεν συστήνεται η χρήση ελαίου γλυ-
κάνισου σε άτομα με δερματίτιδα.

Η οιστογόνος δραστηριότητα της ανηθόλης και
των πολυμερών της, μπορεί να έχει επιπτώσεις
σε ταυτόχρονη θεραπεία   με ορμόνες συμπερι-
λαμβανομένης της από στόματος αντισυλληπτι-
κής θεραπείας και της ορμονικής αποκατάστασης
μέσω χαπιών, εάν λαμβάνονται υπερβολικές δό-
σεις.

Το αιθέριο έλαιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
εσωτερικά παρά μόνο υπό επαγγελματική επί-
βλεψη, ενώ οι σπόροι δεν πρέπει χρησιμοποι-
ούνται από τις έγκυες γυναίκες, αν και οι
κανονικές γαστρονομικές ποσότητες είναι αρκετά
ασφαλείς

Υπερβολική κατανάλωση γλυκάνισου μπορεί να
προκαλέσει νευρολογικά αποτελέσματα.  

Είναι φυτό χνουδωτό, ποώδες, μονοετές που
καλλιεργείται από την αρχαία εποχή. Οι σπόροι
του είναι φαρμακευτικοί, αρωματικοί και αρτυ-
ματικοί. Συνήθως χρησιμεύει στην άρτυση γλυκι-
σμάτων και άρτων, για αρωματισμό ποτών, για
βραστάρια γιατί είναι ευστόμαχο και για παρα-
γωγή αιθέριου ελαίου, που είναι χρήσιμο στη
φαρμακοποιία, ποτοποιία και μυροποιία. Στην Ελ-
λάδα η καλλιέργεια του είναι περιορισμένη.
Υπάρχει και άλλη ποικιλία το Ρηξιπετροειδές γλυ-
κάνισον  (P. Saxagraga) που το συναντούμε στην
Ελλάδα με 6 διαφορετικές ποικιλίες και του
οποίου η ρίζα είναι φαρμακευτική. Ο Διοσκουρί-
δης το ονόμαζε έμπετρον.

Το φυτό φτάνει σε ύψος τα 40-60 εκατοστά. Το
γλυκάνισο έχει άνθη μικρά λευκά σε σκιάδια αρ-
κετά μεγάλα. Είναι είδος ερμαφρόδιτο και επικο-
νιάζεται από τα έντομα. Φύλλα με μεγάλες
στρογγυλές περιφέρεις και τρεις λοβούς. Στέλε-
χος με λεπτές ραβδώσεις, άκαμπτο, διακλαδιζό-
μενο, ως επί το πλείστον εσωτερικώς πλήρες.
Καρπό αυγοειδή, χνουδωτό. 

Ιστορικά στοιχεία 
Βότανο γνωστό από την αρχαιότητα. Ο Ιππο-

κράτης  (460-370π.Χ.) πίστευε ότι ο γλυκάνισος
σταματούσε το φτάρνισμα. Θεόφραστος και  Διο-
σκουρίδης το αναφέρουν ως άνισον, ενώ ο Πλί-
νιος αναφέρεται στη θετική δράση των σπόρων
σε προβλήματα στομάχου. 

Οι αρχαίοι Έλληνες το συνιστούσαν στα κρυο-
λογήματα. 

Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν το γλυκάνισο σε
ένα ιδιαίτερο γλύκισμα που το έτρωγαν μετά το
γεύμα τους για να χωνεύουν. Το καλλιεργούσαν
στην Τοσκάνη κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Το
Μεσαίωνα η καλλιέργεια του επεκτάθηκε στην
κεντρική Ευρώπη. Το έλαιο των σπόρων το χρη-
σιμοποιούσαν τοποθετώντας το στις παγίδες των
ποντικιών τα οποία εκλόντουσαν από την οσμή
του.  Επίσης το έλαιο το χρησιμοποιούσαν ως δη-
λητήριο για τα περιστέρια. 

Στην Κίνα το χρησιμοποιούν εδώ και χιλιετίες
για φουσκώματα και καθαρή αναπνοή. 

Οι πρώτοι Άγγλοι βοτανολόγοι το σύστηνα για

λόξιγκα, παραγωγή γάλακτος , πονοκέφαλους
και άσθμα.

Στην Κρήτη έβραζαν τους σπόρους του γλυκά-
νισου και το έδιναν στα βρέφη για τα εντερικά
αέρια. Τους χρησιμοποιούσαν ακόμη για την κα-
τασκευή ούζου από ρακή. Έβγαζαν και ένα είδος
λεβάντας σαν κολόνια  για τα κορίτσια. Την εποχή
της Τουρκοκρατίας το πουλούσαν οι αχτάρηδες. 

Αχτάρικα ήταν μικρά στενά μαγαζάκια που είχαν
χτίσει οι Τούρκοι μετά την άλωση του Χάνδακα
(Ηράκλειο). Εκεί πουλούσαν μπαχαρικά, ανθό-
νερο, μαστίχα, κιρμίζο, σαλισάμπρι και ζάχαρη σε
μικρή ποσότητα σαν φάρμακο. Η λέξη ήταν πα-
ραφθορά της τούρκικης λέξης ατάρ που σημαίνει
μυρεψός (αρωματικός). Οι Κρήτες τον είπαν
αχτάρ, αχτάρη και το μαγαζί αχτάρικο.

Συστατικά - χαρακτήρας  
Το βότανο περιέχει κουμαρίνες,

φλαβονοειδή, αιθέριο έλαιο
(2-6%) με κύριο συστατικό
την trans- ανηθόλη (80-
95%). Περιέχει ακόμη
υδατάνθρακες 50%,
λιπίδια 16%, β-αμυ-
ρίνη (τριτερπένιο),
στιγμαστερόλη (φυ-
τική στερόλη), παλμι-
τικά και στεατικά
άλατα,τανίνη, χολίνη
και ρητίνη. 

Aνθιση -
χρησιμοποιούμενα

μέρη - συλλογή 
Το φυτό ανθίζει από Ιούλιο έως Σεπτέμ-

βριο. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιεί-
ται κύρια ο σπόρος και η ρίζα του φυτού. Οι
σπόροι του ωριμάζουν Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Συλλέγεται Μάρτιο – Απρίλιο και Σεπτέμβριο -
Οκτώβριο

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις 
Η θεραπευτική δράση του γλυκάνισου οφείλε-

ται κυρίως στην παρουσία της ανηθόλης η οποία
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Pimpinella anisum (Πιμ-
πινέλλα το άνισο). Το συναντούμε ακόμη με το όνομα  Άνισον του
Διοσκουρίδου,  Γλυκανθής, Άνισος, Ιλίκιον, Πιμπινέλα κ.α. Ανή-
κει στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων. 

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

ΓλυκάνισοΓλυκάνισο



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 114ο
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Απεικόνιση των ανθρώπινων δοντιών,
σε γαλλική χαλκογραφία του 1858.

«Είναι ζώο; Είναι άνθρωπος; Eίναι
τέρας της φύσης ή ο σύνδεσμος αν-
θρώπου-πιθήκου;». Ο Τζόζεφ Μέρικ
(1862-1890), ο “Ανθρωπος Ελέφαν-
τας” με σοβαρές δυσμορφίες, θέαμα
σε λαϊκές παραστάσεις, έπασχε από
μια σπάνια διαταραχή, το λεγόμενο
“Σύνδρομο του Πρωτέα”. 

O Ελληνοαλβανός “Captain George-Costentenus” (“Kαπετάνιος Γιώργος-
Κωνσταντίνος”), εμφανιζόταν σε παραστάσεις με το τσίρκο Barnum στα
τέλη του 18ου αιώνα. Στο “βιογραφικό” του έγραφε ότι είχε απαχθεί από
Μογγόλους Τατάρους και υπέστη τιμωρητική χάραξη τατουάζ σε όλο του
το σώμα…

Διαφημιστική αφίσα οδοντια-
τρείου κοσμητικής οδοντιατρι-

κής, στην Αμερική της δεκαετίας του
1970.

Κέρινο πρόπλασμα μωρού που γεννήθηκε με κληρονομική σύ-
φιλη, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (Οττάβα Καναδά,
19ος αιώνας).

Υπαίθριο σανατόριο (θεραπευτήριο), για τη θεραπεία
στον καθαρό αέρα παιδιών με φυματίωση, κάπου στην Αγ-
γλία του 1928…

Ο δρ Κριστιάν Μπάρναρντ κατά την πρώτη στην ιστορία
επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς, στο Κέιπ Τάουν της
Νότιας Αφρικής το 1967. Ο ασθενής επέζησε 18 μέρες και
πέθανε τελικά από πνευμονία… “Το ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα”, σε ιδιαίτερα περιγρα-

φική αμερικανική λιθογραφία του 1928.

Απεικόνιση γυναίκας με σύνδρομο Waterhouse - Frid-
erichsen (WFS), μιας σοβαρής ανεπάρκειας των επινε-
φριδίων, που οφείλεται σε αιμορραγία στο εσωτερικό των
αδένων, λόγω μόλυνσης από μικρόβια, με συνηθέστερο
τη Neisseria meningitidis. 

»

»

»
»

»

»

»

»

»



βιβλίαβιβλία

Ανυ ότακτοιΑνυπότακτοι

δύσκολων καιρώνδύσκολων καιρών
Τάσος Κανταράς
Εκδότης: Τόπος

Ένα κοινωνικό,
πολιτικό και
ιστορικό μυθι-
στόρημα, συνέ-
χεια του
προηγούμενου
βιβλίου του
σ υ γ γ ρ α φ έ α
Διαρκές Φύλλο
Πορείας. O
Δ ι α μ α ν τ ή ς ,

κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος,
επιστρέφει στο χωριό του μετά από
τέσσερα χρόνια εμφυλίου πολέμου.
....η Φωτεινή συνέχιζε να βγάζει ένα
ένα τα ρούχα από τον στρατιωτικό
σάκο, όταν στο κάτω μέρος του ένιωσε
το χέρι της να ακουμπάει σε κάτι με-
ταλλικό.
Γύρισε τον σάκο ανάποδα. Έπεσαν
κάτω, ο τσαλακωμένος μπερές με το
σήμα του μηχανικού και η τελευταία
φανέλα του, μέσα στην οποία υπήρχαν
δύο χάλκινοι σταυροί πιασμένοι με με-
ταξωτές κορδέλες.
Ταράχτηκε. Δεν ήξερε αν έπρεπε να
χαρεί ή να στεναχωρηθεί.
Παίρνοντας στα χέρια της τα μετάλλια,
κοίταξε με προσοχή τα διπλώματα στα
οποία καταγραφόταν η ημερήσια δια-
ταγή της απονομής.
Το ένα, είχε το όνομα της Βασίλισσας
Φρειδερίκης, το άλλο, του Διοικητού
του Γ΄ Σώματος Στρατού!
Σήκωσε το κεφάλι της και κάρφωσε με
το βλέμμα της τον Διαμαντή, που κα-
θόταν στο χαγιάτι μαζί με τον Μανώλη.
"Τι είναι τούτα, ρε κερατά; Γιατί σ’ τα
έδωσε αυτή η ξεφτιλισμένη;".

ΑσυνήθισταΑσυνήθιστα

στοιχείαστοιχεία
Τομ Χανκς
Mετάφραση: Αντώνης Καλοκύρης

Εκδότης: Πατάκης

Μία πυρετική,
αστεία σεξουα-
λική σχέση
μεταξύ δύο
φίλων. Eνας βε-
τεράνος του Β΄
Παγκοσμίου Πο-
λέμου που αν-
τιμετωπίζει τα
συναισθηματικά
και σωματικά

τραύματά του. Eνας ηθοποιός βήτα
διαλογής που βρίσκεται ξαφνικά στο
επίκεντρο της δημοσιότητας και μια χα-
οτική περιοδεία δημοσιογραφικής προ-
ώθησης. Eνας αρθρογράφος στην
εφημερίδα μιας μικρής πόλης, με απαρ-
χαιωμένες απόψεις για τον σύγχρονο
κόσμο. Μια γυναίκα που προσαρμόζε-
ται στη ζωή μετά το διαζύγιο, σε μια
καινούρια γειτονιά. Τέσσερις φίλοι που
πάνε μέχρι τη Σελήνη και επιστρέφουν,
με έναν πύραυλο κατασκευασμένο
στην πίσω αυλή ενός σπιτιού. Ένας
έφηβος σέρφερ που ανακαλύπτει τυ-
χαία την κρυφή ζωή του πατέρα του.
Ο Τομ Χανκς αναλύει με εξαιρετική
τρυφερότητα, χιούμορ και οξυδέρκεια
την ανθρώπινη κατάσταση και τα
πάσης φύσεως "ελαττώματά" της. 

Η γυναίκαΗ γυναίκα

του ρωινούτου πρωινού

τρένουτρένου
Δημήτρης Γράψας
Εκδότης: Καστανιώτης

Είναι κάθε πρωί
μαζί, στο ίδιο
δρομολόγιο. Ο
Πέτρος παίρνει
το τρένο από τον
σταθμό «1», στις
07:37 ακριβώς,
και στο τελευταίο
βαγόνι βρίσκει
πάντα την Αγνή,
που έχει επιβιβα-

στεί στην αφετηρία. Συνήθως κάθεται
απέναντί της. Την έχει ερωτευθεί σιω-
πηρά, όμως δειλιάζει να της μιλήσει. Και
όταν αποφασίζει να κάνει πέρα τους δαί-
μονες και τους φόβους του, η Αγνή εξα-
φανίζεται. Αρχίζει τότε να την αναζητεί.
Εντοπίζει τελικά το σπίτι της, φτάνει εκεί
γεμάτος ελπίδα, αλλά αντί να βρει
εκείνη, συναντά μια μυστηριώδη γυ-
ναίκα, που προσπαθεί να τον πείσει πως
βρίσκεται σε λάθος μέρος. Oμως ο Πέ-
τρος δε θα φύγει, αν δε βρει την Αγνή.
Πρώτα απ’ όλα για να βεβαιωθεί πως τί-
ποτα κακό δεν της έχει συμβεί. Κι ύστερα,
γιατί έχει έρθει από πολύ μακριά – τόσο
μακριά που κανείς δεν ξέρει και δεν υπο-
ψιάζεται. Ένα αγωνιώδες μυθιστόρημα
για την ανταρσία των αναμνήσεων, μια
περιπλάνηση σε μια ζωή που φωτίζεται
ξανά απ’ την αρχή.

Πώς οι ΓάλλοιΠώς οι Γάλλοι

ε ινόησανεπινόησαν 

τον έρωτατον έρωτα
900 χρόνια πάθος

και ειδύλλιο

Μαίριλυν Γιάλομ
Μετάφραση: Δάφνη Κιούση

Εκδότης: Aγρα

Η Μαίριλυν Γιά-
λομ αναζητών-
τας τις πηγές της
ιδιαίτερης σχέ-
σης της Γαλλίας
με τον έρωτα,
αναδιφεί τη λο-
γοτεχνία και την
ιστορία της
χώρας. Εδώ και
ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς

χρόνια οι Γάλλοι παρουσιάζονται ως
πρωτοπόροι στην τέχνη του έρωτα,
μέσα από τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική,
τα τραγούδια, το θέατρο και τον κινημα-
τογράφο τους.
Ξεκινώντας από τον αυλικό έρωτα και
τους αρχετυπικούς εραστές Αβελάρδο
και Ελοΐζα κατά τον Μεσαίωνα, η Μαί-
ριλυν Γιάλομ αποδεικνύει πως η γαλλική
ιδέα του έρωτα εξελίχθηκε ιστορικά και
μεταμορφώθηκε μέσα στους αιώνες,
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα ιδιαί-
τερα στοιχεία που καθιστούν το ειδύλλιο
στη Γαλλία διαφορετικό από οπουδή-
ποτε αλλού στον κόσμο. 

Aφορμή

Συμβαίνει ενίοτε την ανάγνωση
ενός βιβλίου να ακολουθεί η αγω-
νία για την πορεία και την απο-
δοχή του από το κοινό, αγωνία
που έχει να κάνει με το αν ο εκδο-
τικός οίκος θα εκδώσει και τα επό-
μενα βιβλία του συγγραφέα.
Τέτοια και η περίπτωση της Νικόλ
Κράους, την οποία "αγάπησα" όταν
διάβασα το Όταν όλα καταρρέουν,
για να ακολουθήσει Η ιστορία
ενός έρωτα. Το τελευταίο αυτό βι-
βλίο της το περίμενα με λαχτάρα,
η ανακοίνωση της επικείμενης κυ-
κλοφορίας του με είχε γεμίσει
χαρά και προσδοκίες μήνες πριν
το πάρω στα χέρια μου. 

Η ιδέα ότι βρίσκομαι σε
δύο μέρη ταυτόχρονα με
απασχολεί από πολύ παλιά.
Με απασχολεί από τότε που
θυμάμαι τον εαυτό μου, θα
έπρεπε να πω, αφού μια από
τις πρώτες μου αναμνήσεις
είναι να παρακολουθώ μια
παιδική σειρά στην τηλεό-
ραση και ξαφνικά να εντο-
πίζω τον εαυτό μου ανάμεσα
στο μικρό κοινό στο στούν-
τιο. 

Το Δάσος σκοτεινό είναι ένα
σπονδυλωτό μυθιστόρημα, αντι-
προσωπευτικό γνώρισμα της Κρά-
ους, με δύο ιστορίες να
εναλλάσσονται: την ιστορία της
μυστηριώδους εξαφάνισης του
Τζουλς Έπστιν, που χωρίς να ενη-
μερώσει κανέναν επέστρεψε στο
Τελ Αβίβ, τον γενέθλιο τόπο του,

και την ιστορία μιας συγγραφέως,
που εγκαταλείπει την οικογένειά
της για να επισκεφθεί το Τελ Αβίβ
αναζητώντας έμπνευση για το
επόμενο βιβλίο της.   

Η πορεία της συγγραφέως προς
τη συγγραφή του βιβλίου της με
κεντρικό χαρακτήρα τον Τζουλς
Έπστιν, ίσως έτσι θα μπορούσε να
διατυπωθεί συνοπτικά η υπόθεση
του βιβλίου, όταν δεν ήξερε πως
θα έγραφε αυτό το βιβλίο, όταν
φοβόταν πως δεν θα κατάφερνε
να γράψει, όταν αναζητούσε από
κάπου να πιαστεί, όταν η καθημε-
ρινότητα έμοιαζε ασφυκτική και η
έλλειψη έμπνευσης διόγκωνε τα
προβλήματα ή ίσως το αντίθετο,
όταν τα προβλήματα επέτειναν
την έλλειψη έμπνευσης. Οι παραλ-
ληλίες αποτελούν άλλωστε ζητού-
μενο για την Κράους, ποτέ
αυστηρά χρονικές, παραλληλίες
στην πορεία και την ψυχοσύνθεση
των ηρώων της περισσότερο. 

Κατά την παρουσία της στο Τελ
Αβίβ η συγγραφέας θα συναντήσει
έναν πρώην καθηγητή λογοτε-
χνίας, ο οποίος θα προσπαθήσει
να την πείσει να ασχοληθεί με κά-
ποια άγνωστα έργα του Κάφκα,
που βρίσκονται στο σπίτι μιας ιδιό-
τροπης κληρονόμου του έργου
του πλέον γνωστού Εβραίου συγ-
γραφέα. Έτσι η κρυφή ιστορία του
Κάφκα θα αποτελέσει έναν τρίτο
άξονα περιστροφής στο μυθιστό-
ρημα. Η ανάγκη για επιστροφή
στη γενέθλια γη ως έκφανση μίας

υπαρξιακής αγωνίας του να ανή-
κεις κάπου διατρέχει τις σελίδες
του μυθιστορήματος, οι πολυπό-
θητες ρίζες όταν όλα καταρρέουν,
αλλά και η ανάγκη για δραπέ-
τευση από το παρελθόν, που βα-
ραίνει και μπερδεύει, η ιδέα να
κλείσεις τον εαυτό σου σε ένα
κουτί που θα γράφει: παρελθόν·
και εσύ να συνεχίσεις την ώρα που
οι άλλοι σε θεωρούν νεκρό.

Αρκετά φιλόδοξο ως προς τη
σύνθεση, το Δάσος σκοτεινό είναι
ένα απολαυστικό μυθιστόρημα,
στο οποίο, ανάμεσα σε τόσα άλλα,
θαύμασα την ικανότητα της Κρά-
ους να εντάξει το προσωπικό -ή
έστω την υπόνοια του προσωπι-
κού- βαθιά μέσα σε ένα κατα-
σκεύασμα φαινομενικά αρκετά
εγκεφαλικό.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Δάσος σκοτεινόΔάσος σκοτεινό
» Nicole Krauss (μτφρ. Ιωάννα Ηλιάδη, εκδόσεις Μεταίχμιο)
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MARK MAZOWER

“Στην Ελλάδα
του Χίτλερ”

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Σε μια εποχή που τα βιβλία και οι
εργασίες για την κατοχική και τη
μετακατοχική περίοδο κυκλοφο-
ρούν κατά εκατοντάδες σε ετήσια
βάση μια επιστροφή στα Κλασσικά
έχει πάντα τη σημασία της. Το
«Στην Ελλάδα του Χίτλερ» θεω-
ρείται από τα καλύτερα του είδους
και όχι τυχαία. Η ενδελεχής
έρευνα, οι πολλές πηγές, η προ-
σπάθεια του συγγραφέα να ανα-
λύσει την περίοδο αυτή χωρίς
στερεότυπα και προκαταλήψεις

και δίχως απλουστευτικές ερμη-
νείες είναι μοναδική. 

Εξαιρετικό το κεφάλαιο για το

λιμό τον πρώτο χειμώνα της κατο-
χής αλλά και για τη γέννηση και
γιγάντωση του αντάρτικου στα
Ελληνικά βουνά (εξαιτίας της βα-
ναυσότητας των ναζί και των συ-
νεργατών τους και όχι για τους
τελείως αντίθετους λόγους που
προτάσσουν “σύγχρονοι” αναθεω-
ρητές της ιστορίας), τα επιμέρους
κεφάλαια που προσπαθεί να
δώσει φως στη στάση των Γερμα-
νών, αποκαλύπτουν στον αναγνώ-
στη πολλά ζητήματα της εποχής
που συζητιούνται ακόμα και σή-
μερα.

Ένα βιβλίο που διαβάζεται και θα
διαβάζεται απνευστί για πολλά
χρόνια ακόμα.

Γ.ΚΩΝ.

Το βιβλίο του Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη “Μια στάση
εδώ, μια στάση εκεί - Επιλογή από το 2017”, θα πα-
ρουσιαστεί τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στις 6.30 μ.μ.,
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Μητρόπολης (Αντωνίου
Γιάνναρη 2). Το βιβλίο εκδόθηκε από την εφημερίδα
“Χανιώτικα νέα”, με πρόλογο του ιδρυτή της Γιάννη
Γαρεδάκη. Για το βιβλίο, την παρουσίαση του οποίου
διοργανώνουν η εφημερίδα  και η Εκκλησιαστική
Σχολή Κρήτης, θα μιλήσουν ο επ. καθηγητής στο
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ. Αντώ-
νης Σκαμνάκης και η φιλόλογος – ιστορικός Στέλλα
Αλιγιζάκη, ενώ κείμενα του θα διαβάσει ο ηθοποιός –

τ. καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ. Μιχά-
λης Αεράκης. Την εκδήλωση θα συντονίζει ο διευθυν-
τής της εφημερίδας «Χανιώτικα νέα» Παρασκευάς Ν.
Περάκης και θα πλαισιώνεται μουσικά με τραγούδια
από τον Χρίστο Κοτσαύτη, ενώ την ευθύνη της οπτι-
κοποίησης του λόγου θα έχει η συγγραφέας - θεα-
τρολόγος Αγγέλα Μάλμου. Να σημειωθεί ότι τα
έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου κατά την παρου-
σίαση θα διατεθούν για ανάγκες της Εκκλησιαστικής
Σχολής και ότι το βιβλίο διατίθεται και για ανάγκες
των Φιλόπτωχων Συσσιτίων Σπλάντζιας (από Φαρμα-
κείο Νικηφοράκη, Ηρώων Πολυτεχνείου 14, Χανιά).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Μια στάση εδώ, μια στάση εκεί” του Β. Κακατσάκη


