
διαδρο έςδιαδρομές
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 9 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΤΕΧΝΕΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΣ

ΑνιχνεύονταςΑνιχνεύοντας 
το κινη ατογραφικότο κινηματογραφικό

έλλον της Κρήτηςμέλλον της Κρήτης 

■ Χανιώτες δημιουργοί μιλούν για 
τις προοπτικές να γίνει το νησί σημείο

αναφοράς για τα γυρίσματα ταινιών 
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σελσελ. 3 ~ Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 4 - 5 ~ ΑνιχνεύονταςΑνιχνεύοντας 

το κινη ατογραφικό έλλοντο κινηματογραφικό μέλλον 

της Κρήτηςτης Κρήτης 

σελσελ. 6 ~ Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 7 ~ Παιδότο οςΠαιδότοπος

σελσελ. 8 ~ Υγεία βόταναΥγεία & βότανα

σελσελ. 9 ~ Συνέντευξη εΣυνέντευξη με 

τον Χρήστο Τσαντήτον Χρήστο Τσαντή

σελσελ. 10 ~ Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 11 ~ ΙστορίαΙστορία τηςτης ΙατρικήςΙατρικής

σελσελ. 12 ~ Αφορ ή βιβλίαΑφορμή, βιβλία

εριεχό εναπεριεχόμενα

κκΚαλός καιρός, υπέροχα τοπία με έντο-

νες εναλλαγές, φως, βουνό και θάλασ-

σα, φιλόξενοι άνθρωποι και καλό φα-

γητό είναι κάποια στοιχεία που κά-

νουν την Κρήτη ένα ιδανικό σκηνικό

για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές

παραγωγές. Και είναι γεγονός ότι η

προβολή ενός τόπου μέσα από μία ται-

νία ή σειρά αποτελεί εργαλείο πιο δυ-

νατό από οποιαδήποτε τουριστική

καμπάνια.

Για τις προϋποθέσεις, το θεσμικό πλαί-

σιο και τα απαραίτητα στοιχεία για τη

διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που

θα ευνοεί τα γυρίσματα ταινιών στην

Κρήτη, μιλούν στις “διαδρομές” τρεις

διακεκριμένοι Χανιώτες σκηνοθέτες,

ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, η Βίκυ

Αρβελάκη και ο Θοδωρής Θωμαδάκης.

diadromes@haniotika-nea.gr
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ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ “ΟΙ ΣΚΗΝΟΠΛΟΚΟΙ”

Τα σκου ίδια“Τα σκουπίδια”

Το έργο του Γιάννη Ξανθούλη: “Τα
σκουπίδια” ανεβαίνει στη θεατρική
σκηνή: “Οι Σκηνοπλόκοι” στην Πε-
λεκαπίνα από τις 8 έως τις 10 Φε-
βρουαρίου. 

Το εμβληματικό αυτό έργο αποτελεί, όπως
αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, «μια
πικρή σάτιρα για μια πραγματικότητα επίκαιρη
ακόμα. Σκουπίδια είναι τα όνειρα κάποιων αν-
θρώπων που ζωντανεύουν για να καυτηριά-
σουν όσα συμβαίνουν στις ζωές μας χωρίς δική
μας υπαιτιότητα».

Σκηνοθεσία: Κοραής Δαμάτης. 
Παίζουν οι: Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνης

Ξένος, Άκης Σιδέρης, Αγγελική Ξένου, Φωνή
πόντικα: Νικολέτα Βλαβιανού.

Μουσική: Φίλιππος Παχνιστής, χορογραφίες:
Άκης Σιδέρης, σκηνικά - κοστούμια: Κοραής Δα-
μάτης, διδασκαλία τραγουδιών: Νένη Ζάππα,
φωτογραφίες: Δημήτρης Λυκουρέζος, αφίσα:
Ελένη Κανιώτη.

Παραστάσεις  Σάββατο και Κυριακή, 6.30 μ.μ.
- 8.30 μ.μ. και 9 μ.μ. - 11.30 μ.μ..

Απαραίτητη η προκράτηση εισιτηρίων.  
Εισιτήρια: 15 €, 13€ (μειωμένο)
Τηλ. 6972504334, skinoplokoi@gmail.com

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΡΕΝΑ”

Το Χελιδόνι“Το Χελιδόνι”
Η Θεατρική Ομάδα “ΑΡΕΝΑ” παρουσιάζει το

έργο «Το Χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα στις 15,
16, 17 και 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου, στις 9
μ.μ. στο Studio Οξω Νου.  

Για την υπόθεση του έργου στο σχετικό δελ-
τίο Τύπου αναφέρεται:

«ένας άνδρας επισκέπτεται μια δασκάλα φω-
νητικής. Εκείνη προσπαθεί να τον αποτρέψει
να συνεχίσει μαθήματα μαζί της εξαιτίας της

απειρίας του. Αυτή ακριβώς η άρνησή της γί-
νεται αφορμή να ξετυλιχτεί το κουβάρι μιας
ιστορίας που ενώνει με κάποιο τρόπο τους
δυο ήρωες. Μέσα από χιούμορ, συγκρούσεις
και συγκίνηση, ξεδιπλώνεται η τραγική ιστο-
ρία δυο ανθρώπων με κοινό στοιχείο έναν
άδικο θάνατο». 

Ο Καταλανός συγγραφέας, Guillem Clua, με
αφορμή την τρομοκρατική επίθεση της 12ης
Ιουνίου 2016 σε bar του Ορλάντο, μεταφέρει
το γεγονός στην Ισπανία του σήμερα και προ-
σπαθεί να εντοπίσει τα κίνητρα και τις κατα-
στροφικές συνέπειες μιας τέτοιας επίθεσης. 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

“SinΕνοχή”
Συνεχίζονται οι παραστάσεις

του έργου “SinΕνοχή” από το
Δημοτικό Περιφερειακό Θέα-
τρο Κρήτης, στο Βενιζέλειο
Ωδείο Χανίων.

Πρόκειται για μια κωμωδία
αγωνίας, διασκευή στο έργο
«Accomplice» του Ρούπερτ
Χολμς.

Οι επόμενες παραστάσεις
του δεύτερου κύκλου στα
Χανιά θα ανέβουν το Σάββατο
9/2 στις 7 μ.μ. και 9 μ.μ., την
Δευτέρα 11/2 στις 7 μ.μ., την
Τετάρτη 13, Πέμπτη 14, Παρα-
σκευή 15/2 στις 9 μ.μ., και το
Σάββατο και την Κυριακή 17

Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. και
στις 9 μ.μ..

Την παράσταση μπορούν να
παρακολουθήσουν άτομα άνω
των 15 ετών. 

Τιμή εισιτηρίου: 12 € και 10 €
(μειωμένο).

Προπώληση - κρατήσεις θέ-
σεων στα γραφεία του θεά-
τρου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

“Καφρόκρεμα”
Παράσταση με την “Καφρόκρεμα” (σταντ-απ

μονόλογος) θα δώσει ο Δημήτρης Δημόπου-
λος στο ΚΑΜ σήμερα Σάββατο 9 Φεβρουα-
ρίου στις 9 μ.μ..

Είσοδος: 10 €, 8€, μειωμένο 
Πληροφορίες: 2821034200.
Το περιεχόμενο της παράστασης απευθύνε-

ται σε κοινό άνω των 13 ετών.
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Σκέ-

πης Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Δημήτρης
Δημόπουλος (ΣΚΠΙΔΔ).



Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ.

Η Biennale, την οποία παρουσιάζει η
ΚΕΠΠΕΔΗΧ - Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Μεσογείου, αποτελεί ένα είδος περιοδι-
κής απογραφής, η οποία στοχεύει στην
ανθολόγηση της καλύτερης τρέχουσας
παραγωγής των νέων δημιουργών. Μία
Biennale όμως δεν καταγράφει μόνον τα
πεπραγμένα μιας εποχής, αλλά προβάλ-
λει ορισμένα έργα από ένα ευρύτερο σύ-
νολο ως τα πλέον σημαντικά,

αποτυπώνοντας το «στίγμα» της διετίας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Biennale αποτε-
λεί την έκφραση ενός σύγχρονου αρχι-
τεκτονικού «ύφους», από μία
συγκεκριμένη οπτική γωνία.

Στη φετινή 9η Biennale, το Ε.Ι.Α. απο-
φάσισε, όπως είχε πράξει και παλαι-
ότερα, να αναβαθμίσει τον ρόλο της
επιτροπής επιλογής, προσκαλώντας τα
μέλη της να προβληματιστούν πάνω στο
υλικό που θα υποβληθεί και να επιλέ-
ξουν, ο καθένας ξεχωριστά, τα έργα που
θεωρεί ως τα πλέον αξιόλογα. Κατ’
αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης της έκθε-
σης θα μπορεί να ‘αναγνώσει’ αφενός τις
επιλογές των κριτών και αφετέρου τα αι-
τιολογικά τους κείμενα.

Η πενταμελής επιτροπή αποτελείται
από τον Πρόεδρο του Ε.Ι.Α., Ηλία Κων-
σταντόπουλο και τους αρχιτέκτονες,
Κωνσταντίνα Κάλφα, Θεώνη Ξάνθη,
Πάνο Τσακόπουλο και Κώστα Τσιαμπάο.

Την επιμέλεια της μεταφοράς της έκ-
θεσης στα Χανιά έχει αναλάβει ο αρχιτέ-
κτονας Γιώργος Καλλιγέρης

Την επιμέλεια της προσαρμογής της έκ-
θεσης στον χώρο του Mεγάλου Aρσενα-
λιού οι: επιτροπή αρχιτεκτονικής του ΔΣ
της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, ( Γιώργος Βαρου-
δάκης, Λευτέρης Βεργεράκης, Ζαχαρίας
Πιστόπουλος, Δημήτρης Τσακαλάκης)
και Γιώργος Καλλιγέρης.

Το πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε,
περιλαμβάνει:

•Εγκαίνια έκθεσης και ομιλίες κριτικής
επιτροπής: Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
στις 7 μ.μ.

•Ομιλίες νέων αρχιτεκτόνων: Κυριακή
17 Φεβρουαρίου, 11 π.μ.

•Διάρκεια Έκθεσης: 16 Φεβρουαρίου
2019 – 7 Μαρτίου 2019

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Κυ-
ριακή 9 π.μ. - 3 μ.μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ. 

Είσοδος ελεύθερη. 
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ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΣΕΝΑΛΙ

Biennale Νέων ΑρχιτεκτόνωνΝέων Αρχιτεκτόνων

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παρουσίαση αιδικού βιβλίουΠαρουσίαση παιδικού βιβλίου
ε τις Ιστορίες του Μόρτημε τις Ιστορίες του Μόρτη

■ Με συγγραφείς 150 παιδιά από τα Χανιά!

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Λιθογραφία με αερόστατο”
Η μουσική παράσταση “Λιθογραφία με αερόστατο” θα πα-

ρουσιαστεί αύριο Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 9.30 μ.μ. στο
“Youca” με την Ελευθερία Κοκοτσάκη (τραγούδι, απόδοση κει-
μένων) και τον Γιώργο Λουτσέτη (πιάνο, τραγούδι, δομή της
παράστασης).

Στο σχετικό Δ.Τ. αναφέρεται ότι πρόκειται για μια παράσταση
«που πατάει στη γη και πετάει στο όνειρο. Με αναφορές από
μουσικές, στίχους και κείμενα που αναδεικνύουν τις λιθογρα-
φίες των βιωμάτων, αλλά που ανοίγουν και το παράθυρο σε
μια έξοδο προς εκείνο που μας πάει παραπέρα, πιο ψηλά, πιο
φωτεινά, στο ξέφωτο που ταξιδεύει το αερόστατο των ονεί-
ρων μας».

Μεταξύ άλλων θα ακουστούν:
Αποσπάσματα από ποιήματα, κείμενα, και στίχους των: Σαρλ

Μπωντλαίρ, Jose Micard Teixeira, Αζίζ Νεσίν, Βαγγέλη Φίλου,
Σταμάτη Κραουνάκη, Ευγένιου Δερμιτάσογλου, Γιώργου Χει-
μωνά, Νίκου Καββαδία, Federico Garcia Lorca, Λίλιαν Μπου-
ράνη.

Τραγούδια και μουσικές των:
Νίκου Ξυδάκη, Νότη Μαυρουδή, Χρήστου Θηβαίου, Θάνου

Μικρούτσικου, Γιάννη Μηλιώκα, Χρήστου Λεοντή, Ελένης Κα-
ραΐνδρου, Μίκη Θεοδωράκη, και πρωτότυπες συνθέσεις του
Γιώργου Λουτσέτη. 

Είσοδος: 10 ευρώ

ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διάλεξη για τον μύθο 
του Νάρκισσου

Διάλεξη με θέμα “Ο μύθος του Νάρκισσου από ψυχαναλυ-
τική σκοπιά” του Βύρωνα Λυκιαρδόπουλου, ψυχίατρου, θα
πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, την Τετάρτη
13 Φεβρουαρίου και ώρα 7:30 μ.μ.

Την εκδήλωση διοργανώνουν Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού
Χανίων και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Μουσική διάλεξη - 
αφιέρωμα στη jazz
■ Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονομής
επαίνων και υποτροφιών

Μια μουσική διάλεξη – αφιέρωμα στη τζαζ μουσική από
τον Γιώργο Αραβίδη, θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις
11 π.μ. στην αίθουσα θεάτρου του Βενιζέλειου Ωδείου Χα-
νίων, στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονομής επαίνων και
υποτροφιών του Ωδείου 2017-2018.

Συμμετέχουν:
- Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής ΒΩΧ
- Μικτή Χορωδία CONCORDIA ΒΩΧ 
Είσοδος ελεύθερη

ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Μουσικό αφήγημα 
από την ομάδα ΧΡΟΕΣ

Το μουσικό αφήγημα: “ΙΩΝΙΚΟ: τραγούδια του έρωτα σε
καιρούς προσφυγιάς” του Δ. Σφακιανάκη, παρουσιάζει η
ομάδα ΧΡΟΕΣ αύριο Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο Βενιζέ-
λειο Ωδείο Χανίων στις 7.30 μ.μ. Γενική είσοδος 8 € (προ-
πώληση στο Ωδείο). 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Παράσταση 
θεάτρου σκιών

Παράσταση: «Ο Καραγκιόζης Αστροναύτης» θα δώσει το
θέατρο σκιών Αθανασίου στον Κινηματογράφο “Ελληνίς”
αύριο Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11.30 π.μ. και στις 4.30
μ.μ.  

Εκδήλωση για την παρουσίαση του βι-
βλίου “Γράψτε μια ιστορία με ήρωα... τον
Μόρτη” θα πραγματοποιηθεί το επόμενο
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 12 το με-
σημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας
Μάνος Κοντολέων και η ηθοποιός και
συγγραφέας Μαρινέλλα Βλαχάκη. Την
εκδήλωση, που διοργανώνει η Περιφερει-
ακή Ενότητα Χανίων, οι εκδόσεις «Πυξίδα
της πόλης», ο ραδιοφωνικός σταθμός Δί-
κτυο fm 91,5 και το Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Χανίων, θα παρουσιάσει η
Βαλεντίνα Παπαδημητράκη και θα
πλαισιώσει μουσικά ο Μιχάλης Βόλα-
κας. 

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα μίας
πρωτότυπης δράσης δημιουργικής γρα-

φής για παιδιά που ξεκίνησε από την Βα-
λεντίνα Παπαδημητράκη και της ραδιο-
φωνική της εκπομπή “Ανέβα μήλο, κατέβα
ρόδι” (Δίκτυο fm 91,5), προσκαλώντας τα
παιδιά να γράψουν ιστορίες με ήρωα έναν
σκύλο, τον Μόρτη.

150 παιδιά πήραν μέρος στη δράση και
κατέθεσαν 45 συνολικά ιστορίες, αποτέ-
λεσμα είτε συλλογικής είτε ατομικής δη-
μιουργίας. 

Δεκάδες γονείς και εκπαιδευτικοί συ-
νεργάστηκαν με την εκπομπή, ώστε οι
ιστορίες των παιδιών, αφού ακούστηκαν
από το «Ανέβα μήλο, κατέβα ρόδι», να
συμπεριληφθούν σε μια συλλογική έκ-
δοση από τις εκδόσεις «Πυξίδα της
Πόλης» και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Χανίων που αγκάλιασαν το εγχείρημα.  

Η Ελισσαβέτα Δανδάλη έντυσε τις ιστο-
ρίες των παιδιών με τις τρυφερές ασπρό-
μαυρες εικόνες της και ο Μάριος
Ιωαννίδης επιμελήθηκε τη σελιδοποίηση. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα παιδιών
από  το 5ο Νηπιαγωγείο Χανίων, το 3ο
Νηπιαγωγείο Ν. Κυδωνίας, το 8ο Δημο-
τικό Σχολείο Χανίων, το Δημοτικό Σχολείο
Τσικαλαριών, το 18ο Δημοτικό Σχολείο
Χανίων και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα γίνει
απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
που συμμετείχαν στην δράση. 

Ένα ευρώ από την πώληση κάθε βιβλίου
θα διατεθεί στην ΕΛΕΠΑΠ Χανίων

Είσοδος ελεύθερη 

Η 9η Biennale Νέων Αρχιτεκτό-
νων του Ελληνικό Ινστιτούτου
Αρχιτεκτονικής θα πραγματοποι-
ηθεί από 16 Φεβρουαρίου έως 7
Μαρτίου στον χώρο του Κέντρου
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου,
Μεγάλο Αρσενάλι.
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ΑνιχνεύονταςΑνιχνεύοντας 
το κινη ατογραφικότο κινηματογραφικό

έλλον της Κρήτηςμέλλον της Κρήτης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Μπορεί η Κρήτη να φιλοξενήσει μεγάλες κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές; Εχει τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε
να αποτελέσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για ξένους ή και Eλληνες παραγωγούς; Υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον; Κι αν ναι
τι μας λείπει ακόμα ώστε να καθιερωθεί το νησί ως ένα σημείο αναφοράς στα κινηματογραφικά δρώμενα; Τους προβληματισμούς
αλλά και την εμπειρία τους γύρω από τα ερωτήματα αυτά καταθέτουν σήμερα στις “διαδρομές” τρεις Χανιώτες δημιουργοί της
7ης τέχνης, ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, ο Θοδωρής Θωμαδάκης και η Βίκυ Αρβελάκη σε μια προσπάθεια να ανιχνεύσουμε το...
κινηματογραφικό μέλλον των Χανίων και της Κρήτης.    

Με συμμάχους τον καλό καιρό, το πλούσιο
φυσικό περιβάλλον, τη φιλοξενία αλλά και -
για πρώτη φορά -ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο
που διαμόρφωσε η Πολιτεία η Κρήτη έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει σημείο αναφοράς
για εγχώριες και διεθνείς κινηματογραφικές
παραγωγές. Αυτό επισημαίνει ο καταξιωμένος
Χανιώτης σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλά-
κης. 
Εχοντας μεγάλη εμπειρία από παραγωγές στην
Κρήτη, μέσω της εταιρείας Indigo View που
έχει δημιουργήσει μαζί με τη σύζυγό του
Ιωάννα Δάβη και τον Δημήτρη Ξενάκη, ο Θο-
δωρής Παπαδουλάκης δηλώνει αισιόδοξος
για το κινηματογραφικό μέλλον του νησιού. 
«Η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος
για κινηματογραφικές παραγωγές εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες και ανθρώπους. Εχει
να κάνει με την ύπαρξη δομών αλλά και με την
πολιτική της χώρας απέναντι στο συγκεκρι-
μένο θέμα. Για πρώτη φορά πάντως στα χρο-
νικά με αυτή την κυβέρνηση έχουν γίνει
κάποια πολύ σοβαρά βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση, μέσω του Εθνικού Κέντρου Οπτι-
κοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
(ΕΚΟΜΕ) που αποτελεί μια πολύ σημαντική
βοήθεια σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μιας ται-
νίας, αλλά και της ψήφισης πρόσφατα ενός
νομοσχεδίου που προβλέπει φοροαπαλλαγές
σε κινηματογραφικές παραγωγές», ανέφερε ο
Κρητικός σκηνοθέτης. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ιωάννα και ο Θοδωρής
βρίσκονται σε συζητήσεις με πολλούς ξένους
παραγωγούς και συντελεστές για την πραγμα-
τοποίηση γυρισμάτων στο νησί. Όπως για πα-
ράδειγμα με τον executive producer του Φον
Τρίερ, Πίτερ Γκάρντε, όπου σχεδιάζουν τα γυ-
ρίσματα της ταινίας “Quicksand” στα Χανιά με
πρωταγωνιστές τους Εμιλυ Γουότσον και Ντέι-

βιντ Τέναντ, στην οποία η Indigo
View θα κάνει την εκτέλεση πα-
ραγωγής. Παράλληλα, “τρέχουν”
την οργάνωση μια διεθνούς τη-
λεοπτικής παραγωγής που θα με-
ταφέρει το βιβλίο “Ιμαρέτ” του
Γιάννη Καλπούζου στη μικρή οθόνη,
αλλά μια ακόμα ταινία βασισμένη στο
έργο του Ν. Καζαντζάκη “Ο Χριστός ξανα-
σταυρώνεται” η οποία προγραμματίζεται να
ξεκινήσει να γυρίζεται το ερχόμενο φθινό-
πωρο στα Χανιά. Στις δύο τελευταίες περι-

πτώσεις ο Θ. Παπαδουλάκης
θα έχει την ευθύνη της σκη-
νοθεσίας.  
Οπως μας εξήγησαν η δια-
μόρφωση ενός ευνοϊκού οικο-

νομικού περιβάλλοντος για
κινηματογραφικές παραγωγές

αλλά και η δημιουργία σημαντικών
υποδομών όπως μεγάλα στούντιο και

εξοπλισμός, είναι κάτι που έχει γίνει εδώ και
πολλά χρόνια σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η
Κροατία, η Ρουμανία κ.ά. Αποτέλεσμα αυτού

είναι να προσελκύουν ένα μεγάλο αριθμό χο-
λιγουντιανών παραγωγών. «Εμείς αντίθετα εί-
μαστε στα σπάργανα ακόμα», σχολίασε ο
Θοδωρής και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα και η
Κρήτη είναι ιδανικές για να γίνονται κινηματο-
γραφικές παραγωγές: έχουμε καλό καιρό που
είναι πολύ σημαντικό, έχουμε καταπληκτικά
τοπία, υπάρχει ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον,
με πολύ καλό φαγητό, με ανθρώπους που
στην πλειοψηφία τους μιλάνε ξένες γλώσσες
κ.λπ. Ολα αυτά διαμορφώνουν πολύ ελκυστι-
κές συνθήκες δουλειάς. Ωστόσο, επειδή μι-
λάμε για επιχειρήσεις, οι ξένοι παραγωγοί
θέλουν να νιώθουν ότι υπάρχει και μια σταθε-
ρότητα για να επενδύσουν εδώ. Π.χ. αυτά που
έχουν ψηφιστεί τώρα, ο ΕΚΟΜΕ, οι φοροελα-
φρύνσεις κ.λπ., θέλουν να ξέρουν ότι θα
ισχύουν και τα επόμενα χρόνια κι ότι δεν θα
καταργηθούν».     
Οι προοπτικές που ανοίγονται για τις κινημα-
τογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές είναι
ευνοϊκές δεδομένου ότι μέσα από τις νέες
παγκόσμιες τηλεοπτικές πλατφόρμες, τύπου
Netflix, η ζήτηση για τηλεοπτικά και κινηματο-
γραφικά προϊόντα που θα απευθύνονται σε
ευρύ κοινό είναι αυξημένη. «Σε κάθε περί-
πτωση, οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές
ταινίες είναι κι ένα απίστευτα δυνατό τουρι-
στικό εργαλείο. Πολύ πιο δυνατό από οποι-
αδήποτε τουριστική καμπάνια. Θυμάμαι πριν
από 3 χρόνια που είχαμε πάει στη Μύκονο για
τα γυρίσματα ενός διαφημιστικού μου έλεγαν
οι ντόπιοι ότι μέσα σε ένα καλοκαίρι το νησί
γέμισε από Βραζιλιάνους που δεν πήγαιναν
ποτέ εκεί. Ο λόγος ήταν ότι το προηγούμενο
καλοκαίρι είχαν γυριστεί δύο επεισόδια μιας
από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές σειρές της
Βραζιλίας. Είναι απλά τα πράγματα», σημείωσε
ο κ. Παπαδουλάκης.      

ΕΛΕΝΗ 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

■ Χανιώτες δημιουργοί μιλούν
για τις προοπτικές να γίνει το νησί σημείο

αναφοράς για τα γυρίσματα ταινιών 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ: 

«Ιδανική η Κρήτη για κινηματογραφικές παραγωγές» 

Από
δεξιά

διακρίνονται η Ιωάννα
Δάβη και ο Θοδωρής
Παπαδουλάκης στο
Φεστιβάλ Ελληνικού

Κινηματογράφου 
του Σαν Φρανσίσκο.
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«Κινηματογράφος για μένα είναι η τέχνη του
βλέμματος. Είναι ο τρόπος που παρατηρείς κάθε
λεπτομέρεια της καθημερινότητας. Η γοητεία
του να ανακαλύπτεις την ομορφιά στα πιο συ-
νηθισμένα αντικείμενα και εκφράσεις» λέει στις
“διαδρομές” ο Θοδωρής Θωμαδάκης, κινηματο-
γραφιστής και ιδρυτής της κινηματογραφικής
εταιρίας FIXER IN CRETE.
«Οι προοπτικές αλλά και οι προκλήσεις για κι-
νηματογραφικές παραγωγές στην Κρήτη είναι
μεγάλες» επισημαίνει και προσθέτει ότι η εται-
ρεία του συνεργάστηκε με πολλές ξένες εται-
ρείες για την παραγωγή οτπικοακουστικών
έργων στην Κρήτη, μέσα στο 2018. «Η Κρήτη
είναι ένας ιδανικός προορισμός για γυρίσματα.
Ηδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τη φε-
τινή χρονιά που πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ
καλή χρονιά», εκτιμά. 
Τι είναι όμως αυτό που κάνει την Κρήτη να ξε-
χωρίζει; «Η Κρήτη έχει ιδανικό κλίμα, απέραντη

ακτογραμμή και μεγάλη ποικιλομορφία εδά-
φους. Ομως αυτά, από μόνα τους, δεν φτά-
νουν. Δηλαδή καμιά παραγωγή δεν έρχεται
στην Κρήτη γιατί έχει ζέστη και ωραίες παρα-
λίες. Ειδικά μια μεγάλη παραγωγή έχει τερά-
στιες επιλογές σε όλο τον κόσμο. Οπότε εδώ
έρχονται όσοι ξέρουν την Κρήτη από προσωπική
εμπειρία (ήρθαν κάποτε διακοπές κ.λπ.), ψά-
χνουν κάτι στη Μεσόγειο ή αγαπούν την Ελ-
λάδα», επισημαίνει και αναφέρει χαρακτηριστικά
πως «πέρυσι έκανα τουλάχιστον 3-4 ξένες πα-
ραγωγές οι οποίες αρχικά ήθελαν να κάνουν
γύρισμα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και
όταν τους πρότεινα τα Χανιά -τα
οποία φυσικά ήταν και πιο οικο-
νομικά - ήρθαν εδώ. Οι συγκε-
κριμένες παραγωγές δεν
ήξεραν καν που βρίσκεται η
Κρήτη». 
Τον ρωτάμε τι χρειάζεται να

γίνει για την ενίσχυση των κινηματο-
γραφικών παραγωγών στο νησί:
«Ουσιαστικά παλεύουμε μόνοι
μας... Εχει ξεκινήσει κι ένα cash re-
bate από το Κράτος για να προ-

σελκύσει μεγάλες
παραγωγές αλλά αυτό

δεν αφορά τις παρα-
γωγές που συνήθως
συνεργαζόμαστε, οι
οποίες θα πάνε κατευ-
θείαν στα Αθηναϊκά
γραφεία και αυτά θα απο-
φασίσουν πού θα γυριστούν

οι ταινίες αυτές. Το cash rebate
προφανώς και χρειάζεται γενικότερα

για την κινηματογραφική κοινότητα.
Όμως οι Αθηναϊκές εταιρείες δεν πολυσυμ-

παθούν την Κρήτη για γύρισμα: γι' αυτούς
θεωρείται απομακρυσμένη, ακριβή και
απρόβλεπτη. Ομως εγώ βλέπω τι δυ-
νατότητες έχει το νησί κι αυτές δεί-
χνω στους ξένους συνεργάτες οι
οποίοι ενθουσιάζονται».
Οσο για τα επόμενα κινηματο-
γραφικά σχέδια του, μας λέει
πως «μόλις ολοκληρώσαμε
ένα μεγάλο και ταξιδιάρικο
project για την Ε.Ε. Ταξιδέ-
ψαμε στις 27 χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της
Μ. Βρετανίας) και κινηματο-
γραφίσαμε ένα χώρο που είχε
επιλέξει η κάθε χώρα για την
προβολή της. Παράλληλα ορ-
γανώνουμε μια νέα ινδική πα-
ραγωγή στα Χανιά». 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ: 

«Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές»

Ο Θοδωρής
Θωμαδάκης σε γύρισμα

στη Κρήτη με ξένη
παραγωγή. «Βλέπω τι

δυνατότητες έχει το νησί κι αυτές
δείχνω στους ξένους συνεργάτες
οι οποίοι ενθουσιάζονται» λέει

ο Χανιώτης
κινηματογραφιστής.

ΒΙΚΥ ΑΡΒΕΛΑΚΗ:

«Το νησί είναι ένας “θησαυρός” για τους κινηματογραφιστές»

«Κινηματογράφος για μένα είναι ένας τρόπος
να αντιληφθώ σε τι ρυθμό πάλλεται ο κόσμος.
Είναι ένας τρόπος να εκφράσω και εγώ τον
δικό μου παλμό», λέει στις “διαδρομές”, η Χα-
νιώτισσα σκηνοθέτις Βίκυ Αρβελάκη, η οποία
έχει διακριθεί για τα ντοκιμαντέρ της. «Βλέ-
ποντας μια ταινία θέλω να κατανοώ και να
μαθαίνω πράγματα, γι’ αυτό αγαπώ το ντοκι-
μαντέρ. Μου αρέσει ο κινηματογράφος που
δημιουργεί σκέψη, προβληματισμό και συζή-
τηση. Οταν δηλαδή μια ταινία μπορεί να μας
βάλει σε μια διερώτηση, να μπορούμε υπερ-
βούμε την ταυτότητά μας, να μάθουμε αυτό
που αγνοούμε, να γίνουμε αυτό που δεν εί-
μαστε ακόμα, να δούμε το άβλεπτο», αναφέ-
ρει.
Οταν τη ρωτάμε για τις προοπτικές
αλλά και τις προκλήσεις για πα-
ραγωγές στην Κρήτη, η ίδια
κάνει λόγο για “θησαυρό”
που έχουμε στην Κρήτη,
τον οποίο πολλοί άνθρω-
ποι από τον χώρο του κι-
νηματογράφου του
εξωτερικού τον ψάχνουν
και δεν φαντάζονται πολ-
λές φορές ότι μπορεί να

υπάρχει. «Ο τόπος, τα πρόσωπα,
η ιστορία, τα προϊόντα, οι συνή-

θειες, οι κώδικες, οι δραστηριότητες,

τα βουνά μας, το φως, τα ανεξερεύνητα της
Κρήτης περιμένουν υπομονετικά τη ματιά μας
να ωριμάσει και το πνεύμα μας να οξυνθεί για

να τα μοιραστούμε και κινηματογραφικά. Για
εμένα που ζω και δραστηριοποιούμαι στην
Κρήτη αισθάνομαι ότι υπάρχουν προοπτικές
και δυνατότητες, ωστόσο χτίζοντας νέες γέ-
φυρες, δημιουργώντας συνέργειες, συζητών-
τας και βάζοντας την καλή μας ματιά, ίσως
καταφέρουμε να υπερβούμε την άγνοια που
υπάρχει ως προς τη δύναμη που έχουν οι κι-
νηματογραφικές παραγωγές. Μια ταινία που
φτιάχνεται αποκτά δική της υπόσταση, δική
της ζωή, ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο
και μαζί της ταξιδεύουν και οι ιστορίες που
αφηγείται».
Οσο για τα επόμενα σχέδια της, όπως μας
λέει, μετά το ντοκιμαντέρ “Στα Σκοτεινά στην
Κρήτη”, το οποίο θα προβληθεί στα τέλη Μαρ-
τίου στο Παρίσι στο πλαίσιο του πρώτου Φε-
στιβάλ Ελληνικών Ντοκιμαντέρ Grec Doc και
μετά το “Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς”,
το οποίο προβάλλεται επίσης τηλεοπτικά και
σε αίθουσες Διεθνών Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου, σειρά έχει η ιστορία ενός άλλου αν-
θρώπου που ζει στην πόλη μας, στο νέο της
ντοκιμαντέρ “Σολωμός”, που ξεκινά το ταξίδι
του αυτό το μήνα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

«Εχουμε
ένα “θησαυρό” στην

Κρήτη, τον οποίο πολλοί
άνθρωποι από

τον χώρο του κινηματογράφου
του εξωτερικού τον ψάχνουν και
δεν φαντάζονται πολλές φορές

ότι μπορεί να υπάρχει», λέει
η Χανιώτισσα σκηνοθέτις

Βίκυ Αρβελάκη,
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Εγκαινιάζεται την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 12 το μεση-
μέρι το Μουσείο – Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασια-
τικού Πολιτισμού στον χώρο επί της οδού Σφακίων 25, που
ευγενώς παραχωρήθηκε στην Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού
Χανίων “Ο Αγιος Πολύκαρπος”  από την Ιερά Μονή Αγίας Τριά-
δος των Τζαγκαρόλων κατόπιν δωρεάς της Μακαριστής Άννας
Νικουλουδάκη.  

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα εγκαίνια θα

πραγματοποιηθούν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βρυού-
λων κ.κ. Παντελεήμονος παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ.  Δαμασκηνό». 

«Ευελπιστούμε με την λειτουργία του Μουσείου και του Κέν-
τρου Έρευνα και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού να συμ-
βάλουμε, ακόμη περισσότερο, στην προβολή των πατρογονικών
αξιών μας» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Αδελφότητα Μι-
κρασιατών Νομού Χανίων “Ο Αγιος Πολύκαρπος”.

οοΟπως αναφέρεται στο σχετικό Δ.Τ.
του Οργανισμού “Διαβάζω για τους
άλλους”, «με τη μέθοδο του θεατρι-
κού παιχνιδιού, τη γνωριμία των παι-
διών με τη γραφή Braille, την
περιήγησή τους στο χώρο του σχο-
λείου με κλειστά μάτια και με τη
χρήση του λευκού μπαστουνιού, την
προσπάθεια αναγνώρισης αντικειμέ-
νων χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις

τους εκτός από την όραση, τα παιδιά
άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι
της τυφλότητας. Σκοπός της δράσης
ήταν τα παιδιά να αυξήσουν την εν-
συναίσθησή τους σχετικά με τους τυ-
φλούς ανθρώπους, να μάθουν να
συνεργάζονται μαζί τους και τελικά
να προστεθεί ένα λιθαράκι στον
αγώνα για την μείωση των φαινομέ-
νων αποκλεισμού των ατόμων με

απώλεια όρασης». 
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο

του προγράμματος "Σημεία Στήριξης",
που συγχρηματοδοτείται από το Κοι-
νωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ
Κοινωφελές Ίδρυμα, τη Φιλανθρω-
πική Οργάνωση Hellenic Hope, το
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α.Γ.
Λεβέντη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

“Πώς θα ήταν ο κόσμος αν τον ζούσαμε με κλειστά μάτια;” Σε αυτό το ερώτημα απάντησαν οι μα-
θητές της β’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων μέσα από τη συμμετοχή τους στο 1ο πο-
λυαισθητηριακό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, από τους ειδικά
εκπαιδευμένους εθελοντές του “Διαβάζω για τους Άλλους” σε συνεργασία με τους Black Light (πρώην
Dialogue in the Dark).

ΑΠΟ ΤΟ “ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ”

Βιω ατικό ολυαισθητηριακόΒιωματικό πολυαισθητηριακό 
εργαστήριο για αθητές Δη οτικούεργαστήριο για μαθητές Δημοτικού

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ

Εγκαίνια Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισ ούΕγκαίνια Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού

Πέθανε η συγγραφέας
Ρόζαμουντ Πίλτσερ

Στα 94 της χρόνια κι έπειτα από πολλές δε-
καετίες συγγραφικής καριέρας έφυγε εχθές
από τη ζωή η Ρόζαμουντ Πίλτσερ. Πολυγρα-
φότατη, έγραψε κυρίως μυθιστορήματα, αλλά
και διηγήματα και θεατρικά έργα.

Η Ρόζαμουντ Πίλτσερ γεννήθηκε στην Κορ-
νουάλη το 1924. Στη διάρκεια του πολέμου, από
το 1943 ως το 1946, υπηρέτησε στο Γυναικείο Σώμα
του Βρετανικού Ναυτικού. Τον Δεκέμβριο του 1946 παν-
τρεύτηκε τον Σκοτσέζο ήρωα πολέμου Γκρέιαμ Πίλτσερ και απέ-
κτησαν μαζί τέσσερα παιδιά· την ημέρα του θανάτου της είχε

δεκατέσσερα εγγόνια και δεκαεπτά δισέγγονα.
Άρχισε να γράφει από πολύ μικρή και δημοσίευσε το
πρώτο της διήγημα σε ηλικία 18 ετών. Από τότε

αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία. Τα πρώτα δέκα μυ-
θιστορήματά της τα δημοσίευσε με το ψευδώ-
νυμο Τζέιν Φρέιζερ και γρήγορα έγινε γνωστή
και αγαπητή, κυρίως στο γυναικείο κοινό. Τα
έργα της, που θεωρείται ότι εξύψωσαν το είδος
του λεγόμενου «ρομαντικού μυθιστορήματος»,

έχουν πουλήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια
αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Αποσύρθηκε από τη συγ-

γραφή μετά το έργο της Winter Solstice [Χειμερινό
ηλιοστάσιο] το έτος 2000, ωστόσο τα βιβλία της εξακολου-

θούν να διαβάζονται ως σήμερα. Το 2002 χρίστηκε αξιωματικός
του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.

Διαγωνισμός παιδικής
ζωγραφικής

Διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Τεχνών Χρώματα» για
παιδιά της 5ης και 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του
Δήμου Χανίων διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων και η
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.

1. Οροι διαγωνισμού:
• Θέμα: Τεχνών χρώματα
• Μέγεθος έργου: 20cm Χ 20cm
• Τεχνοτροπία: ελεύθερη (εκτός κολάζ)
• Τα έργα είναι ατομικά και το κάθε παιδί μπορεί να συμ-

μετάσχει με ένα μόνο έργο
• Πίσω από κάθε έργο θα πρέπει απαραίτητα να αναγρά-

φεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, το σχολείο και η τάξη
2. Παράδοση έργου
• Ημερομηνία παράδοσης έργων: έως Παρασκευή 1 Μαρ-

τίου 2019, ώρα 14.00
• Διεύθυνση παράδοσης έργου
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου
Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη, Παλιό Λιμάνι Χα-

νίων
• Ημέρες και ώρες παράδοσης έργου :
Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 14.00
Τα έργα θα κριθούν από την Καλλιτεχνική επιτροπή της

Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων.
3. Βραβεία
• Τα τρία πρώτα έργα που θα διακριθούν θα «κοσμήσουν»

το έντυπο πρόγραμμα εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι
– Χανιά 2019», ως ακολούθως :

a. Εξώφυλλο : 1ο Βραβείο
b. Οπισθόφυλλο : 2ο Βραβείο
c. Εσωτερική σελίδα : 3ο βραβείο
• Τα βραβεία για τα διακριθέντα έργα θα είναι δωρεάν δι-

πλές προσκλήσεις για κάθε παιδική παράσταση που πρόκει-
ται να πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

• Όλα τα παιδιά θα λάβουν επαίνους συμμετοχής σε εκδή-
λωση που θα διοργανωθεί.

• Όλα τα έργα θα τυπωθούν σε ενιαία επιφάνεια, η οποία
θα τοποθετηθεί εντός του Θεάτρου Ανατολικής Τάφρου και
θα παραμείνει εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”

Μουσικοχορευτική 
εκδήλωση

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με το συγκρότημα: “Εντέ-
χνως Λαϊκοί” στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” με τη συ-
νεργασία της ομάδας των Λενταριανών: “Η γειτονιά μας” θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. 

Αντί εισόδου θα συγκεντρώνονται τρόφιμα για το Μαυρι-
γιαννάκειο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ενορίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων
“Γ' Χαραλάμπεια” που διοργανώνει η Ενορία Λενταριανών
υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης.

ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ημερίδες για τη λογοτεχνία
στο σχολείο

Δύο ημερίδες σε Χανιά και Ηράκλειο για τη λογοτεχνία
στο σχολείο, διοργανώνουν τον Φεβρουάριο οι Εκδόσεις
Ψυχογιός, στα πλαίσια των δράσεων φιλαναγνωσίας που
πραγματοποιούν οι εκδόσεις.

Οι ημερίδες θα είναι δωρεάν για τους εκπαιδευτικούς, θα
δίνεται πιστοποίηση παρακολούθησης και δωρεάν επιλεγ-
μένα βιβλία.

Ομιλίες θα γίνουν από τον καθηγητή Παιδαγωγικής σχο-
λής ΑΠΘ Ανδρέα Καρακίτσιο και την Έλενα Αρτζανίδου,
συγγραφέα-εκπαιδευτικό.

Στα Χανιά ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 10
Φεβρουαρίου από τις 9 έως τις 2 το μεσημέρι στο ξενοδο-
χείο Civitel Akali.

Σήμερα Σάββατο 9 Φεβρουαρίου αντίστοιχη ημερίδα θα
γίνει στο Ηράκλειο στο ξενοδοχείο Galaxy.  



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Πέντε ποιήματα και πέντε ζωγραφιές, μια για το καθένα, στον σημερινό

Παιδότοπο. Τα ποίηματα είναι από την ποιητική συλλογή της και ποιήτριας
συνταξιούχου δασκάλας (έφυγε απ’ την υπηρεσία το 1991, από το 14ο Δημ.
Σχ. Χανίων) Ελισάβετ Διαμαντάκη - Κωσταντουδάκη, “Κάθε ημέρα καλη-
μέρα”, που περιλαμβάνει 169(!) ποιήματα και κυκλοφόρησε την περασμένη
σχολική χρονιά απ’ τις εκδόσεις “Ερεισμα”, μαζί με 6(!) ακόμα ποιητικές της
συλλογές. Οι ζωγραφιές από παιδιά διαφόρων τάξεων του 14ου Δημ. Σχ.
Χανίων. Βεβαίως, καθόλου τυχαία η επιλογή. Να ‘ναι καλά η γνωστή στους
αναγνώστες του Παιδότοπου δασκάλα Μαρία Τσιντουρτζή που ανέλαβε με

ενθουσιασμό την ιδέα να “επιστρέψει” η ποιήτρια - δασκάλα στο σχολείο
που δίδαξε τα τελευταία 10 χρόνια της δασκαλοσύνης της, με τα ποιήματά
της.

Και βέβαια η κυρία Ελισάβετ και τα παιδιά. Η κυρία Ελισάβετ που “είπε” με
τα ποιήματά της ότι «ποίηση είναι ζωγραφική που σωπαίνει» και τα παιδιά
που της “απάντησαν” με τις ζωγραφιές τους ότι «ζωγραφική είναι ποίηση
που μιλά».

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

ΠΑΙΔΙΑ 14ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

Η ζωγραφικήΗ ζωγραφική είναιείναι οίησηποίηση ου ιλάπου μιλά...

παιδότοπος

Πως μ’ αρέσει

Πάνω - κάτω, μπρος και πίσω
δεξιά κι αριστερά,
τα μικρά χελιδονάκια
δοκιμάζουν τα φτερά.

Πώς μ’ αρέσει να τα βλέπω
να πετούν και να πετούν!...
Μια στιγμή δεν ησυχάζουν
λες και κάτι αναζητούν...

Πώς μ’ αρέσει κάθε μέρα
να τα βλέπω με χαρά
και να μην τ’ αποχορταίνω
λες και πρώτη ‘ναι φορά!...

...Κι όταν η χαρά περσεύει,
ξάφνου, όπως τα κοιτώ,
το δεξί σηκώνω χέρι
και τα γλυκοχαιρετώ!

Το σπίτι μας 

Μοιάζει το σπίτι μας φωλίτσα ονειρεμένη
κι όλοι μας ζούμε εκεί μεσ’ αγαπημένοι!
Παιχνίδια, γέλια, σκανταλιές, μα και βιβλία
είναι η δική μας κάθε μέρα ασχολία.

Μοιάζει το σπίτι μας απάνεμο λιμάνι
που τρικυμία τόσο δύσκολα το πιάνει!
Αν κάπου αγέρας σηκωθεί, γοργά κοπάζει
και με παράδεισο το σπίτι πάλι μοιάζει!

Δε θέλω τίποτα στο σπίτι μας ν’ αλλάξει,
η ευτυχία σαν πουλάκι μην πετάξει!
Ω, συγχωρέστε με! Θαρρώ, πως υπερβάλλω!
Μια ζωγραφιά ‘ταν στο μυαλό μου! Τίποτ’ άλλο...

Είναι φορές...

Θα ‘θελα να ‘χα ένα κηπάκι
ένα μικρούλι περβολάκι
και μια βρυσούλα με νερό,
μέσα στον κήπο να φυτεύω
κάθε λουλούδι που λατρεύω,
κάθε δεντράκι π’ αγαπώ.

Συχνά πυκνά να τα ποτίζω
ώρες πολλές να τα φροντίζω,
μα θα ‘χα πρόβλημα, θαρρώ,
ποια να φυτέψω, ποια ν’ αφήσω,
π’ όλα της Πλάσης τα λουλούδια 
κι όλα τα δέντρα τ’ αγαπώ!

...Κι είναι φορές που συλλογιέμαι,
είναι φορές π’ αναρωτιέμαι
κάποιοι μεγάλοι πώς μπορούν 
φωτιές εδώ κι εκεί να βάζουν 
τον τόπο γύρω να ρημάζουν
τη φύση γύρω να χαλούν...

Δεν πρέπει

Μέρα - νύχτα στο κλουβί
το πουλάκι πώς μπορεί;
Δε βαριέται κει κλεισμένο
μοναχό του το καημένο; 

Χώρι’ απ’ τ’ άλλα τα πουλιά
με κλεισμένα τα φτερά
μέρα - νύχτα, νύχτα - μέρα
δίχως φίλο εκεί κανένα...

Ω, δεν πρέπει τα πουλιά
να τα κλείνουν στα κλουβιά!
Δίχως φίλο εκεί κανένα, 
θα ‘ναι τόσο λυπημένα!

Τα παιδιά, θέλουν παιδιά
τα πουλιά, θέλουν πουλιά.
Μόνο μ’ έτοια μια παρέα
νιώθουν και περνούν ωραία!

Ανθισμένη
μυγδαλιά

Ανθισμένη μυγδαλιά
στου Χειμώνα την καρδιά...
Οση ώρα ‘δω κι αν στέκω,
δε χορταίνω να σε βλέπω!

Μοιάζεις νύφη που φορεί
ασπρορόδινο μαντύ.
Στ’ ανθισμένα σου κλωνάρια,
άστρα και μαργαριτάρια!

Στου Χειμώνα την καρδιά
ανθισμένη μυγδαλιά,
μες στη γύμνια εσύ της φύσης
πρώτη βάλθηκες ν’ ανθίσεις!

Μα φοβάμαι, μυγδαλιά,
αχ, φοβάμαι το βοριά
άγρια να μη φυσήξει
και τ’ ανθάκια σου μαδήσει...

Κι είναι κρίμα, τα πολλά
τα λουλούδια τ’ ακριβά,
πρόωρα στη γη να πέσουν
πρίχου τον καρπό να δέσουν!

Αλλά πέρ’ απ’ όλ’ αυτά
ανθισμένη μυγδαλιά,
η ζεστή μας είσ’ ελπίδα
μες στην κρύ’ ανατριχίλα!
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πράσινο χρώμα στα μάλλινα. Την κόλα της αμυ-
γδαλιάς την έδιναν ως αποχρεμπτικό στα νήπια. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Τα αμύγδαλα είναι ένας από τους πλέον θρε-

πτικούς καρπούς. Περιέχουν πρωτεΐνη 26%, λι-
παρές ουσίες 60-70% και υδατάνθρακες 5-10%.

Τα γλυκά αμύγδαλα περιέχουν 54% έλαιο, 24%
εμουλσίνη ή συναπτάζη (η οποία είναι λευκωμα-
τίνη διαλυτή), σάκχαρο 6%, κόμμι και κάποια πα-
ρεγχυματώδη ουσία. Τα πικρά αμύγδαλα
περιέχουν έλαιο 54-55% (το οποίο λαμβάνεται με
έκθλιψη και έχει χρώμα κίτρινο διαφανές και λε-
πτόρρευστο).

Τα πικρά αμύγδαλα περιέχουν 2 έως 4% αμυ-
γδαλίνη, ένα γλυκοσίδιο το οποίο είναι τοξικό.
Περιέχουν επίσης και συναπτάζη ή γαλακτωμα-
τίνη (εμουλσίνη). Από την αμοιβαία αντίδραση
των δύο αυτών συστατικών παρουσία νερού, πα-
ράγεται υδροκυανικό οξύ και αιθέριο έλαιο πι-
κρών αμυγδάλων που είναι βενζοϊκή αλδεύδη.
Ταυτόχρονα σχηματίζεται και μυρμηκικό οξύ και
σάκχαρο. Το καθαρό πικραμυγδαλέλαιο που λαμ-
βάνεται από έκθλιψη, διατηρεί τις δηλητηριώδεις
ιδιότητες του καρπού. Πενήντα έως εξήντα πι-
κραμύγδαλα είναι αρκετά για να σκοτώσουν ένα
ενήλικο άνθρωπο, ενώ 4 έως 6 από αυτά είναι
ικανά να φέρουν τον θάνατο σε παιδιά. Σε περί-
πτωση δηλητηρίασης πρέπει να γίνει αμέσως
πλύση στομάχου και ένεση ατροπίνης. Ως αντί-
δοτο λειτουργεί και η ζάχαρη.

Και τα γλυκά και τα πικρά αμύγδαλα περιέ-
χουν κυτταρίνη, ασβέστιο, χλώριο, κο-

βάλτιο, σίδηρο, μαγνήσιο,
φωσφόρο, κάλιο, νάτριο, θείο,

κόμμι και είναι πλούσια σε βι-
ταμίνη Ε.

Ανθιση -
χρησιμοποιούμενα

μέρη - συλλογή 
Ανθίζει από Ιανουάριο

έως Μάρτιο. Για θεραπευ-
τικούς σκοπούς χρησιμο-

ποιούνται τα άνθη, το
περικάρπιο των αμυγδάλων,

ο φλοιός και τα σπέρματα.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Τα γλυκά αμύγδαλα χρησιμοποιούνται ω
τροφή και ως φάρμακο.

Είναι ωφελιμότατα για παιδιά και βρέφη υπό
μορφή γάλατος αμυγδάλου, όταν δεν έχουν αρ-
κετό μητρικό γάλα. Το γάλα των αμυγδάλων
αυτών είναι επίσης καταπραϋντικό και δροσιστικό
και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πυρετού,
φλεγμονών των ουροφόρων οδών, γαστρεντε-
ρίτιδα, δερματικούς ερεθισμούς, οξείες καταρ-
ροϊκές παθήσεις και νευρικές διεγέρσεις. Τα
γαλάκτωμα γίνεται ακόνη καλύτερο αν αντί για
νερό χρησιμοποιήσουμε αφέψημα μαρουλιών.

Σε περιπτώσεις κατάρρου και φλογώσεων των
αναπνευστικών οργάνων συνδυάζεται καλά με
Αλθαία ή Μενεξέ. Σε περίπτωση οδυνηρού βήχα,
συνδυάζεται καλά με Παπαρούνα.

Το γαλάκτωμα των γλυκών αμυγδάλων επίσης
ανακουφίζει σε προβλήματα καρδιακής αρρυθ-
μίας που οφείλονται σε ερεθιστικές καταστάσεις

του νευρικού συστήματος.
Το αμυγδαλέλαιο είναι μαλακτικό και ελαφρά

καθαρτικό. Συνίσταται στα παιδιά που υποφέ-
ρουν από κολικούς ή σκουλήκια εντέρων καθώς
και σε εκείνα που υποφέρουν από σπασμούς ή
σπασμωδικό βήχα. Βοηθά επίσης σε προβλήματα
στραγγουρίας, σε νεφρικούς κωλικούς και νε-
φρόλιθους. Η χρήση του εξωτερικά βοηθά σε
προβλήματα φλογώσεων, εγκαυμάτων πρώτου
βαθμού και αποστημάτων.

Τα πικρά αμύγδαλα χρησιμοποιούνται εξωτε-
ρικά υπό μορφή καταπλάσματος σε ερεθισμούς
δέρματος. Ο πολτός αραιωμένος με νερό δαφ-
νοκέρασου σε κατάπλασμα, καταπραΰνει τους
νευραλγικούς πόνους, γαστραλγίες, πόνους ήπα-
τος, κολικούς νεφρών και λιθιάσεις.

Τα άνθη και το πράσινο περικάρπιο των αμυ-
γδάλων διεγείρουν τη λειτουργία του στομάχου
και καλμάρουν άσθμα και βήχα. Ο φλοιός είναι
ανθελμινθικός, αντιπυρετικός και διουρητικός.

Παρασκευή και δοσολογία 
Για να παρασκευάσουμε γαλάκτωμα με γλυκά

αμύγδαλα κοπανίζουμε και πολτοποιούμε 20
γραμμάρια καθαρισμένα και ξεφλουδισμένα αμύ-
γδαλα, μαζί με λίγο νερό και ζάχαρη. Όταν αυτό
γίνει μία ομοιομερής πάστα προσθέτουμε 20
γραμμάρια σιρόπι ζάχαρης και το σουρώνουμε με
τουλουπάνι.

Το σιρόπι (σουμάδα) των γλυκών αμυγδάλων
γίνεται με το προαναφερόμενο γαλάκτωμα, στο
οποίο προσθέτουμε ζάχαρη και πίνεται αραι-
ωμένο με νερό.

Προφυλάξεις 
Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί προκειμένου

να χρησιμοποιήσουμε εσωτερικώς τα πικραμύ-
γδαλα για θεραπευτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει
να λαμβάνουμε σε γαλάκτωμα ή σουμάδα περισ-
σότερα από 2 έως 4 πικρά αμύγδαλα την ημέρα.

Αν φάμε πολλά γλυκά αμύγδαλα με τη φλούδα
τους μπορεί να μας προκαλέσουν ναυτία, δυσπε-
ψία, φαγούρα ή εξανθήματα. Μπορούμε όμως να
τα τρώμε αποφλοιωμένα.

Στην Ελλάδα καλλιεργείται εδώ και χιλιετίες.
Υπάρχουν ποικιλίες αφράτων και σκληρών, γλυ-
κών (Dulcis) και πικρών (Amara) αμυγδάλων.

Είναι μικρό δέντρο ή θάμνος που μπορεί να
φτάσει σε ύψος τα 3 έως 5 μέτρα. Έχει φύλλα
στενά λογχοειδή με λεπτές οδοντώσεις. Τα άνθη
είναι λευκά ή ρόδινα κατά ζεύγη πάνω στους
βλαστούς του προηγούμενου έτους. Έχουν καρπό
ωοειδή, επιμήκη, χνουδωτό με πράσινο-ασημί
χρώμα. Κάθε καρπός περιέχει 1-2 σπέρματα.

Ιστορικά στοιχεία 
Η Αμυγδαλιά κατάγεται από τη Μεσοποταμία,

από όπου μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και στη συ-
νέχεια στην Ιταλία τον 3ο αιώνα π.Χ. κατά τους
χρόνους του Κάτωνος. Σε αρχαία κείμενα το δέν-
τρο αναφέρεται ως. αμυγδαλέα, αμυγδάλη, αμύ-
γδαλος ο δέκαρπος.

Σε πολλά μέρη της ανατολής ήταν γνωστή με
το όνομα Αθάσια, παραφθορά της θασίας αμυ-
γδαλής.που τιμούσαν οι αρχαίοι. Οι Βυζαντινοί
την ονόμαζαν Θάσια. Στη μεσαιωνική Ευρώπη
προτιμούσαν τα αμύγδαλα φρέσκα και πράσινα
για το «γάλα» τους, το οποίο ο κόσμος το χρησι-
μοποιούσε αντί για γάλα αγελάδας, για να ξεπε-
ράσει τους περιορισμούς κατά τις περιόδους της
Χριστιανικής νηστείας.

Ο Ιπποκράτης τα χρησιμοποιούσε και τα γλυκά
και τα πικρά για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο Διο-
σκουρίδης περιγράφει τον τρόπο παρασκευής
του ελαίου και αναφέρει πως το χρησιμοποιού-
σαν ως φάρμακο και για την παραγωγή μύρου. Ο
Θεόφραστος κάνει λόγο για τη χρήση της ρητίνης
του δέντρου στη φαρμακευτική. Ο Αθηναίος ονο-
μάζει ως τα καλύτερα τα αμύγδαλα της Νάξου,
ενώ ο Φρύνιχος τα συνιστούσε ως ωφέλιμα για
τον βήχα. Ο Διοκλής ο Καρύστιος τα συνιστούσε
ως ευκοίλια και θερμαντικά τρόφιμα.

Οι αρχαίοι γνώριζαν τη δηλητηριώδη δύναμη
των πικρών αμυγδάλων και τα χρησιμοποιούσαν,
όπως αναφέρει ο Διοσκουρίδης για να δηλητη-
ριάζουν θανατηφόρα τις αλεπούδες.

Τα χρησιμοποιούσαν όμως και για θεραπευτι-

κούς σκοπούς κατά της επίσχεσης των ούρων,
της λευκόρροιας, των πλευρίτιδων και της πνευ-
μονίας.

Στην Κρήτη θεωρούσαν τα αμύγδαλα τονωτικά
και αναπλαστικά του αίματος. Τα μασούσαν με
ψωμί και τα έδιναν στα βρέφη (μασουλίδες), όταν
έπασχαν από σουφρίτη (παιδική αθρεψία). Γνώ-
ριζαν επίσης ότι καθαρίζουν τα νεφρά και αγό-
ραζαν σουμάδα από το εμπόριο. Το γλυκό
αμυγδαλόλαδο το έδιναν στα βρέφη όταν ήταν
δυσκοίλια. Κοπάνιζαν τα αμύγδαλα, τα έβραζαν
και στη συνέχεια μάζευαν το λάδι που επέπλεε
με κουταλάκι.

Στη Μεράμπελο που ήταν περιοχή αμυγδαλο-
παραγωγός συγκέντρωναν χιλιάδες οκάδες αμυ-
γδαλόψιχας. Την ψίχα την έβγαζαν με ειδικά
κοπανάκια. Συνήθως τα βράδια, στην αποσπερίδα
τσάκιζαν τα αμύγδαλα, κάνοντας «δανεικούς».
Δηλαδή μαζευόντουσαν οι χωρικοί εκ περιτρο-
πής σε κάθε σπίτι και βοηθούσαν ο ένας τον
άλλο. Τις αποσπερίδες αυτές τις ονόμαζαν «τσα-
κίστρες» και γινόταν σωστό πανηγύρι. Ήταν μία
ευκαιρία να ξεσκάσουν από τον κάματο της ημέ-
ρας και επίσης να συναντηθούν οι νέοι και οι
νέες. Κάθε «τσακίστρα» διαρκούσε 2-3 βράδια. Ο
λυράρης βέβαια ήταν από κοντά και συνόδευε
τον χορό όπου αντάλλασαν μαντινάδες ο ένας με
τον άλλο. Τα πράσινα αμύγδαλα τα έλεγαν τσά-
γαλα. Τα ξυλώδη περιβλήματα τα έλεγαν αμυ-
γδαλόκουπες.  Τις φρέσκες αμυγδαλόκουπες τις
χρησιμοποιούσαν ως βαφική ύλη. Δίνουν ένα
χρώμα σκούρο μπεζ. Τα ξερά τα χρησιμοποιού-
σαν για την συντήρηση της φωτιάς. Με τα φύλλα
της αμυγδαλιάς πάχαιναν το πρό-
βατά τους και έκαναν νό-
στιμο το κρέας τους. Με
τα φύλλα της αμυ-
γδαλιάς και της
ροδιάς και με
την προσθήκη
καραμπογιάς
(θειϊκός σίδη-
ρος)  έδιναν
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ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του φυτού είναι Prunus amygdalus Β. ή
Amygdalus communis L. (αμυγδαλή η κοινή). Ανήκει στην οι-
κογένεια των Ροδοειδών. Είναι ιθαγενές της Μαυριτανίας και αυ-
τοφυές στη Βόρειο Αφρική. 

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

Α υγδαλιάΑμυγδαλιά



σσΣε αυτή την κατηγορία ανήκει αναμφίβολα ο
Ειρηναίος Γαλανάκης το βιβλίο του οποίου “Η
επανάσταση των συνειδήσεων” αποτελεί το
τελευταίο εκδοτικό εγχείρημα του “Ραδά-
μανθυ”, το οποίο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα,
11 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων. Με αφορμή τη βιβλιοπαρουσίαση οι
«Δαιδρομές» μίλησαν με τον Χρήστο Τσαντή
για τον Ειρηναίο, τις εκδόσεις αλλά και την πο-
λιτιστική ζωή των Χανίων.       

• Πώς αποφασίσατε Χρήστο να εκδώσετε
ως «Ραδάμανθυς» ξανά το συγκεκριμένο
βιβλίο του Ειρηναίου Γαλανάκη; Τι είναι
αυτό που διατηρεί επίκαιρο το περιεχό-
μενο αυτών των ομιλιών;

Μέσα στο βιβλίο βρίσκουμε συμπυκνω-
μένη τη φιλοσοφική σκέψη του Ειρηναίου
Γαλανάκη, τις ιδέες του, τις θέσεις και τις
απόψεις του, οι οποίες διαθέτουν τέτοια
δύναμη ώστε είναι σήμερα ακόμη πιο επί-
καιρες σε σχέση με την εποχή που διατυ-
πώθηκαν. Συνενώσαμε για πρώτη φορά
όλο αυτό το υλικό και προσπαθήσαμε,
μέσα από την έρευνα και την παράθεση
των αναγκαίων υποσημειώσεων, να ανα-
δείξουμε τον συνθετικό τρόπο της εργα-
σίας του. Επίσης, με τη βοήθεια της
οικογένειας Γαλανάκη και του σπουδαίου
πνευματικού ανθρώπου του τόπου μας,
του Δασκάλου-Λαογράφου Σταμάτη Α.
Αποστολάκη, ο οποίος επέλεξε από το
πλούσιο αρχείο του, επιμελήθηκε και σχο-
λιάζει ορισμένα διαλεχτά κείμενα του μα-
καριστού, αναδεικνύεται μία ακόμα πτυχή
της προσωπικότητας του Ειρηναίου,
αυτή του διορατικού στοχαστή και ερευ-
νητή που έχει την ικανότητα να βλέπει
πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή
του. Σκεφτείτε ότι μιλά τεκμηριωμένα
για την κατάρρευση των μεγάλων οικο-
νομικών συστημάτων που κυριάρχησαν
στην Ευρώπη και παγκόσμια, σε μια
εποχή που έδειχναν πανίσχυρα. Μιλά
επιστημονικά για την πολυεπίπεδη κρίση
και για τις συνέπειές που σήμερα ζούμε,
πολλά χρόνια πριν φανούν τα σημάδια
της στον ορίζοντα. Τις απόψεις και τα
επιχειρήματα που παραθέτει τα τεκμη-
ριώνει με επιστημονικό τρόπο.  

• Ο Ειρηναίος Γαλανάκης υπήρξε μια
εμβληματική προσωπικότητα για τα
Χανιά και όχι μόνο. Τι ήταν αυτό που τον
έκανε τόσο ξεχωριστό κατά τη γνώμη
σου;

Συναντήθηκα για πρώτη φορά με τη
σκέψη του μακαριστού Ειρηναίου Γαλα-
νάκη, παρακολουθώντας τον να μιλά στην
εκπομπή «Μονόγραμμα» της ΕΡΤ. Εντυ-
πωσιάστηκα, καθώς τότε δεν γνώριζα το
έργο του. Άρχισα να διαβάζω τα βιβλία
του, το ένα πίσω απ’ το άλλο, ποιήματα,
θεολογικά και φιλοσοφικά κείμενα, διηγή-
ματα. Μίλησα με ανθρώπους που βρί-
σκονταν πλάι του και με τους αγαπημένους
του συγγενείς. Με ανθρώπους που πρω-
τοστάτησαν στις μεγάλες λαϊκές κινητο-
ποιήσεις που οδήγησαν στην επάνοδό του
στην Ιερά Μητρόπολη Κισσάμου και Σελί-
νου. Ο λόγος και οι πράξεις του λειτούρ-
γησαν μέσα μου ως πηγή έμπνευσης και
ξεκίνησα να γράφω ένα μυθιστόρημα. Να,
έτσι ξεκινούσε, και ίσως οι πρώτες του
γραμμές να απαντούν στο ερώτημα:
«-Μάνα, ποιος είναι αυτός ο γέροντας;
-Ο Ειρηναίος, παιδί μου.
-Και γιατί τον αγαπάνε τόσο;
-Γιατί είναι Άγιος!».

Ο Ειρηναίος, όσο μπορώ να τον δω και να
τον νιώσω μέσα από τα γραπτά και τις ομι-
λίες του, όσο μπορώ να καταλάβω από τις
πράξεις του, ανέλαβε την ευθύνη του ως
Άνθρωπος (με άλφα κεφαλαίο), συνολικά
απέναντι στην κοινωνία.   

• Επιμελήθηκες τη συγκεκριμένη έκδοση
ενώ παράλληλα είσαι ο υπεύθυνος των
εκδόσεων «Ραδάμανθυς» που τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν κάνει αισθητή την πα-
ρουσία τους στα Χανιά. Φαντάζομαι ότι
ένα εκδοτικό εγχείρημα στην επαρχία έχει
πρόσθετες δυσκολίες αλλά κρύβει και
όμορφες στιγμές που σε ανταμείβουν.

Είναι έτσι;
Όμορφη είναι κάθε στιγμή που ο άνθρω-
πος σπάει το στενό εγωιστικό του κέλυφος
και  δημιουργεί, συνεργάζεται, επικοινω-
νεί. Ανταμοιβή είναι η ίδια η δημιουργία -
που σημαίνει καταθέτω την αλήθεια μου -
γιατί κάθε τέτοια προσπάθεια προϋποθέ-
τει την ενδοσκόπηση, την αποδοχή, και
ωθεί στη συνειδητοποίηση, στη βαθύτερη
επίγνωση. 
Τα Χανιά αποτελούν έναν τόπο-σημείο
αναφοράς για τους ανθρώπους του Πολι-
τισμού, και όχι μόνο για την Ελλάδα. Η πο-
λιτιστική παραγωγή της πόλης υπερβαίνει
το μέγεθός της και σίγουρα ο Πολιτισμός

αποτελεί ένα από τα ισχυρά της πλεονε-
κτήματα. Από αυτή τη σκοπιά πιστεύουμε
ότι είναι ένα σημαντικό το γεγονός ότι
στην εκδήλωση για την παρουσίαση του
βιβλίου συμμετέχουν και συνδιοργανώ-
νουν 20 φορείς. 

• Μέσα από τα βιβλία που βγάζετε γίνε-
ται προσπάθεια να αναδειχθούν τοπικοί
λογοτέχνες, ποιητές, ερευνητές κ.λπ.
Ποια είναι η εικόνα που έχεις αποκομίσει;
Υπάρχουν αξιόλογες «φωνές»;

Ο στόχος μας ήταν από την αρχή να δώ-
σουμε βήμα κυρίως στους νέους δημιουρ-
γούς, να επιδιώξουμε μία ευρεία
συνεργασία με συγγραφείς, ποιητές, εικα-
στικούς και άλλους καλλιτέχνες. Θέλαμε
να συνεργαστούμε με κοινωνικούς φορείς,
να φέρουμε το βιβλίο και τον πολιτισμό
στο κέντρο της προσοχής τους. Χαρακτη-
ριστικά σας αναφέρω ότι μέχρι σήμερα,
στους 34 μήνες της ύπαρξής μας, έχουν
εκδοθεί 31 βιβλία από 24 συγγραφείς, από
τους οποίους οι 16 έκαναν τα πρώτα τους
βήματα στη λογοτεχνία. Συντασσόμαστε
και εμείς με το κάλεσμα που διατυπώνει ο
Ειρηναίος Γαλανάκης στην «Επανάσταση
των Συνειδήσεων»: «Κάνουμε έκκληση
στους καλλιτέχνες και συγγραφείς, να μας
μιλήσουν για τη φωτισμένη συνάντηση του
ανθρώπου και όχι μόνο για το σκοτάδι και
τις διαστροφές του».

• Εκτός από συγγραφέας ο ίδιος, διευθύ-
νεις κι ένα εργαστήρι δημιουργικής γρα-

φής που επιδιώκει να μυήσει
ανθρώπους στη γραπτή έκφραση και
επικοινωνία. Πιστεύεις ότι αλλάζει τον
άνθρωπο η γραφή; Τον κάνει πιο
«πλούσιο»;
Η καλλιτεχνική δημιουργία, ανεξάρτητα
από τις μορφές έκφρασης, μπορεί να απο-
τελέσει μέσο και οδό μεταμόρφωσης. Όσο
είναι αλήθεια ότι η δημιουργία ενός έργου
τέχνης αποτελεί μια διαδικασία που εξε-
λίσσεται σε μεγάλο βαθμό συνειδητά,
καθώς απαιτεί προσήλωση και συνειδητή
πειθαρχία έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι
όροι που γέννησαν την ανάγκη της έκ-
φρασής του, άλλο τόσο είναι αλήθεια ότι
κατά την ίδια την διαδικασία της σύλλη-
ψης και της γονιμοποίησης του, ο ίδιος ο
δημιουργός έρχεται σε επαφή με τα δικά
του, πολλές φορές, απωθημένα ή και ασυ-
νείδητα συναισθήματα. Αυτή η πορεία επί-
γνωσης επιταχύνεται μέσα από την τέχνη. 
Το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής και
Αυτογνωσίας ήταν στόχος που είχαμε από
την αρχή. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο,
βιωματικό εργαστήρι, που αξιοποιεί τη
γραφή ως μέσο για την καλλιέργεια της
φαντασίας και της δημιουργικότητας. Προ-
σεγγίζουμε τη δημιουργική γραφή και την
αυτογνωσία μέσα από δραστηριότητες
που αφήνουν τη φαντασία να ζωγραφίσει
ελεύθερα. Τα χρώματα, έτσι κι αλλιώς, βρί-
σκονται στη ψυχή μας. 

Ο Ειρηναίος Γαλανάκης όσο ορώ να τον«Ο Ειρηναίος Γαλανάκης, όσο μπορώ να τον
δω και να τον νιώσω έσα α ό τα γρα τάδω και να τον νιώσω μέσα από τα γραπτά

και τις ο ιλίες του όσο ορώ να καταλάβωκαι τις ομιλίες του, όσο μπορώ να καταλάβω
α ό τις ράξεις του ανέλαβε την ευθύνηαπό τις πράξεις του, ανέλαβε την ευθύνη

του ως Ανθρω ος ε άλφα κεφαλαίοτου ως Ανθρωπος (με άλφα κεφαλαίο),
συνολικά α έναντι στην κοινωνίασυνολικά απέναντι στην κοινωνία»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΣ:

Ο Ειρηναίος υ ήρξε ρότυ ο«Ο Ειρηναίος υπήρξε πρότυπο»

Η παρουσίαση 

Η παρουσίαση του βιβλίου του
Ειρηναίου Γαλανάκη «Επανά-
σταση των συνειδήσεων» θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11
Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.  εκ-

δήλωση περιλαμβάνει:
• Χαιρετισμούς
• Σύντομη προβολή Video για

τον Ειρηναίο Γαλανάκη.
• Θεατρική ανάγνωση από τους

ηθοποιούς: Έλενα Αθανασοπού-
λου, Γιώργο Βορνιοτάκη, Ντένια
Καραβασιλειάδη, Ευτύχιο Κανδα-
νολέων. 

• Ομιλίες από τον Δάσκαλο-Λα-
ογράφο Σταμάτη Α. Αποστολάκη
και από τον Αντιπροέδρο της Διε-
θνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου
Καζαντζάκη Σήφη Μιχελογιάννη.

• Ένα ποίημα για τον Ειρηναίο
από την Ποιήτρια Ανδρομάχη
Χουρδάκη.

Συμμετέχουν: η Χορωδία μαθη-

τών του 11ου Δ.Σ. Χανίων, ο Πα-
ραδοσιακός Μουσικός Σύλλογος
Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος»οι μα-
θητές του 2ου ΣΔΕ Χανίων (Κα-
τάστημα Κράτησης Αγιάς).

Συντονίζει ο Δάσκαλος Βαγγέ-
λης Κακατσάκης. Καλλιτεχνική
επιμέλεια: Χριστίνα Βεριβάκη και
Χρήστος Τσαντής. 

Ο συγγραφέας, επιμελητής εκδόσεων και σύμβουλος ψυχικής υγείας Χρήστος Τσαντής τα τελευταία 3 χρόνια έχει αφήσει το
δικό του στίγμα στην πολιτιστική παραγωγή των Χανίων μέσα από τις εκδόσεις “Ραδάμανθυς”. Εκδόσεις που επιχειρούν να
φέρουν στο προσκήνιο κυρίως νέους δημιουργούς αλλά και να “υπενθυμίσουν” το έργο και την προσφορά ορισμένων εμ-
βληματικών προσωπικοτήτων του τόπου.

συνέντευξη 9/ 37
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ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Προβολή της ταινίας
“Θεέ μου τι σου κάναμε”

Προβολές ταινιών με θέμα τη διαφορετικότητα, την απο-
δοχή του άλλου και τον θρίαμβο της ζωής πραγματοποιεί
κατά το τρέχων έτος η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, με
σκοπό την εποικοδομητική συζήτηση και τον προβληματι-
σμό των νέων, των γονέων, των εκπαιδευτικών και όλων
ανεξαιρέτως των ανθρώπων της κοινωνίας μας. Τις ταινίες
–οι οποίες θα προβληθούν στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ–
προλογίζουν άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών,
καθώς και ερευνητές που σχετίζονται με τη θεματολογία
της εκάστοτε ταινίας. 

Οι επόμενες προβολές:
• Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 5:30 μ.μ. “Θεέ μου τι σου

κάναμε”. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Δρα Κωνσταν-
τίνο Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ.

• Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 5:30 μ.μ. “Πλατεία Αμε-
ρικής”. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κ. Νίκο Χουρδάκη,
ψυχολόγο – αναλυτικό ψυχοθεραπευτή.

Με 100 ταινίες (ντοκιμαντέρ, μυθοπλα-
σίας, μικρού και μεγάλου μήκους), ειδικά
αφιερώματα, παράλληλες δράσεις και
διεθνείς προσκεκλημένους από τον χώρο
της μόδας και του κινηματογράφου.

Το AFFF πραγματοποιείται υπό την αι-
γίδα των: υπουργείου Τουρισμού, δήμου
Αθηναίων, ιταλικής πρεσβείας, δήμου
Φλωρεντίας και ΕλληνοΙταλικού Επιμε-
λητηρίου Αθήνας. Η είσοδος στο φεστι-
βάλ είναι ελεύθερη με σειρά
προτεραιότητας.

Τα θέματα από τα οποία εμπνέονται και
αναπτύσσουν οι ταινίες, δεν είναι θέματα
μόδας, σύμφωνα με τους διοργανωτές.
«Είναι θέματα και κώδικες που η μόδα
χρησιμοποιεί για να θίξει με μοναδικό
τρόπο φλέγοντα, πολιτικά και κοινωνικά
ζητήματα». Μια καλή ευκαιρία να τις
ανακαλύψει το αθηναϊκό κοινό.

Παράλληλα στις δράσεις του τριημέ-
ρου, θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, ο
τόμος «Firenze. Fashion Atlas», που ζων-
τανεύει την ιστορία της Φλωρεντίας
αναπόσπαστα συνδεδεμένης με την

ιστορία της μόδας μέσα από τις δράσεις
του Pitti Immagine Discovery Founda-
tion.

Επίσης, στις 26/2, η opinion leader Όρ-
σολα ντε Κάστρο (ιδρύτρια του κινήμα-
τος «Fashion Revolution» στο Λονδίνο)
θα μιλήσει για την «Πράσινη Μόδα» και
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε
να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες και να
απαιτήσουμε μία βιομηχανία μόδας πιο
δίκαιη, πιο καθαρή και πιο συνετή.

Στις 27/2 το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Μόδας του Μιλάνο θα παρουσιάσει
στο αθηναϊκό κοινό την αγαπημένη του
δράση #FFFMilanoForWomen μέσα από
προβολή ταινιών μόδας, που έχουν επι-
μεληθεί γυναίκες σκηνοθέτιδες, οι
οποίες αφηγούνται ιστορίες για το γυ-
ναικείο σύμπαν.

Η κριτική επιτροπή του 1ου Athens
Fashion Film Festival αποτελείται από
τους Βαλέριο Καπέλι -αρθρογράφο πο-
λιτισμού στην Corriere della Sera, Ντά-
ριο Ναρντέλα - δήμαρχο της
Φλωρεντίας, Θοδωρή Κουτσογιαννό-
πουλο -κριτικό κινηματογράφου, Όρ-
σολα ντε Κάστρο, Τούνα Γιλμάζ -ιδρυτή
και διευθυντή του Fashion Film Festival
Κωνσταντινούπολης, Τζένη Μπαλατσι-
νού -παρουσιάστρια, πρώην μοντέλο και
Ιωάννα - Σαπφώ Πεπελάση, αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας
στο Παν/μιο Αθηνών, μέλος των Συμ-
βουλευτικών Συμβουλίων στο SOFFA
(Social Fashion Factory) και στο Fashion
Revolution Greece.

Για περισότερες πληροφορίες στη διεύ-
θυνση http://www.athensfff.com/

Πέθανε ο ηθοποιός
Αλμπερτ Φίνεϊ
ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Ο Bρετανός ηθοποιός Άλμπερτ Φίνεϊ, γνω-
στός κυρίως για τους ρόλους του στις ταινίες
«Έγκλημα στο Οριάν-Εξπρές» και «Έριν Μπρό-
κοβιτς», πέθανε σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε
σήμερα εκπρόσωπος της οικογένειάς του.

«Ο Άλμπερτ Φίνεϊ, 82 ετών, απεβίωσε ειρη-
νικά έπειτα από σύντομη ασθένεια, έχοντας
γύρω του τους οικείους του», αναφέρει η οικο-
γένεια σε ανακοίνωση.

Σαιξπηρικός ηθοποιός και αποκάλυψη της αγ-
γλικής νουβέλ βάγκ τη δεκαετία του 1960, ο
Άλμπερτ Φίνεϊ υποδυόταν ρόλους τόσο στο θέ-
ατρο όσο και στον κινηματογράφο σ' όλη τη
διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του, που
άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Είχε επίσης παρουσία και στο Χόλιγουντ.
Ο Άλμπερτ Φίνεϊ ήταν πέντε φορές υποψή-

φιος για Όσκαρ, από τις οποίες τέσσερις για το
βραβείο καλύτερου ηθοποιού, κυρίως για τον
ρόλο του ως Ηρακλή Πουαρό στο «Έγκλημα
στο Οριάν-Εξπρές», και είχε κερδίσει τρεις Χρυ-
σές Σφαίρες.

Είχε γεννηθεί στις 9 Μαΐου 1936 στο Σάλ-
φορντ, κοντά στο Μάντσεστερ (βορειοδυτική

Αγγλία) και σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία
Δραματικής Τέχνης στο Λονδίνο.

«Μου αρέσει να κάνω τα πρόσωπα που υπο-
δύομαι να εξελίσσονται, να ταξιδεύω μαζί τους.
Η ικανότητα να αλλάζεις τον εαυτό σου για να
μεταφράζεις αυτή την εξέλιξη, έχει το μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον για έναν ηθοποιό», είχε δη-
λώσει το 1992 στο Γαλλικό Πρακτορείο για τον
ρόλο του στην ταινία «Rich in Love» του Αυ-
στραλού Μπρους Μπέρεσφορντ.

Ο Λαρς φον Τρίερ
μπροστά από 
την κάμερα
ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Ο Δανός σκηνοθέτης Λαρς φον Τρίερ απο-
δέχθηκε έναν μικρό ρόλο σε μια ταινία ανε-
ξάρτητης παραγωγής, που αντιμετωπίζει
προβλήματα χρηματοδότησης, μετέδωσε το
Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τους πα-
ραγωγούς.

Υπό τις οδηγίες του ηθοποιού και σκηνοθέτη
Άσκε Μπανγκ, ο οποίος προτάθηκε το 2017
για βραβείο Όσκαρ για μια ταινία μικρού μή-
κους, τα γυρίσματα ξεκινούν τον Μάρτιο και η
παραγωγή απηύθυνε έκκληση μέσω της συμ-
μετοχικής πλατφόρμας χρηματοδότησης Kick-
starter για να καταφέρει να καλύψει τα
έξοδα.

Στο "Welcome To The Moon", ο Λαρς φον
Τρίερ, ο οποίος είχε σοκάρει τις Κάννες τον
περασμένο χρόνο με το "The House that Jack
Built" ("Το σπίτι που έκτισε ο Τζακ"), μια ταινία
για έναν κατά συρροή δολοφόνο με πολλές
σκηνές βίας, θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση
μπροστά από τις κάμερες, διευκρινίζεται στο

δελτίο τύπου.
«Εξ όσων γνωρίζω, ο φον Τρίερ θα κάθεται

σκυθρωπός σε μια γωνία. Πιστεύω ότι μπορεί
να παίξει αυτόν τον ρόλο. Κι εγώ, θα πρέπει
να είμαι ένας ανέμελος παραγωγός με ένα πε-
λώριο εγώ. Πιστεύω ότι κι αυτός είναι ένας
ρόλος που εγώ μπορώ να παίξω» επισήμανε
στο δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau ο
παραγωγός του Λαρς φον Τρίερ, ο Πίτερ
Άαλμπεκ, που συμμετέχει επίσης στο όλο σχέ-
διο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ » Και η Αθήνα στο εξής
έχει το δικό της Κινηματογραφικό
Φεστιβάλ Μόδας. Πρόκειται για το
1ο Athens Fashion Film Festival
(AFFF) που πραγματοποιείται από
25 έως 27 Φεβρουαρίου στο Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΦεστιβάλΦεστιβάλ
κινη ατογράφουκινηματογράφου
όδαςμόδας

ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“Φιλανθρωπία”
Tην ταινία-σήμα κατατεθέν του νέου ρουμανικού κινημα-

τογράφου "Φιλανθρωπία" (Filantropica), του Νάε Κάρανφιλ
(Nae Caranfil) παραγωγής 2002 θα προβάλλει ο πολιτιστικός
σύλλογος: “Οι φίλοι των γραμμάτων και των τεχνών”, ολο-
κληρώνοντας το κινηματογραφικό αφιέρωμα: “Εδώ είναι
Βαλκάνια” την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων με ελεύθερη είσοδο. Συνδιοργά-
νωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Κοπή πίτας 

Το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων θα κόψει την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου και ώρα 6μ.μ.
στην αίθουσα του Λυκείου στην οδό Κ. Μητσοτάκη 1. Με
ένα ζεστο στάι θα ανταλλάξουμε ευχές και προσδοκίες για
το νέο ετος. Να τιμήσουμε το παρελθόν και να ανταλλά-
ξουμε ευχές για το παρόν και το μέλλον για τη συνέχεια
ενός θεσμού που άντεξε στο χρόνο και που πρέπει να συ-
νεχίσει να υπάρχει. 

Εξάλλου η Ομάδα Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Απο-
κορώνου και ο Παραδοσιακός Σύλλογος “Οι Ακρίτες” θα
κόψουν την πίτα τους την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στις
9 μ.μ. στην ταβέρνα «Ιπποκορώνιον» στο Νίππος Αποκο-
ρώνου. Τον κόσμο θα διασκεδάσει ο Νίκος Ποντικάκης με
το συγκρότημα του. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980578056.



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 117ο
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Αυτοδίδακτος “οδοντίατρος” με τον βοηθό του, τη στιγμή
που επιχειρεί εξαγωγή δοντιού σε μπακάλικο στη Νέα
Υόρκη το 1892…

Αδέλφια που πάσχουν από κρετινισμό (σύνδρομο που
προκαλείται από έλλειψη θυρεοειδικής ορμόνης κατά τη

γέννηση και προκαλεί νοητική υστέρηση), στην Ουκρανία των
αρχών του 20ου αιώνα…

Τον Μεσαίωνα, σε αρκετές περιπτώσεις, άμοιρες γυναί-
κες ξεγυμνώνονταν και στο σώμα τους αναζητούνταν από

“ειδικούς” σημάδια του σατανά. Ακόμη και μια απλή γρατζουνιά
μπορούσε να τις οδηγήσει σε φρικτά βασανιστήρια ή και σε θά-
νατο στην πυρά, με την κατηγορία της μάγισσας…

Ασθενοφόρο που κινείται με ποδήλατα, την περίοδο του
1ου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Ζeng Jinlian γεννήθηκε στην Κίνα το 1964 και θεωρείται η
ψηλότερη γυναίκα όλων των εποχών, με ύψος 2,46 μέτρα. Λόγω
τους ύψους της, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στη
σπονδυλική στήλη που την εμπόδιζαν, μεγαλώνοντας, να
κρατηθεί όρθια. Πέθανε σε ηλικία 17 ετών.

Η πρώτη προσπάθεια θεραπείας του καρκίνου του μαστού με
ακτίνες Χ, από το Γάλλο γιατρό Georges-Alexandre Chicotot
(1907).

Ψευδο-θεραπεία βρογχοκήλης (ανώμαλης διόγκωσης
του θυρεοειδούς) με την τοποθέτηση ταινίας, σαν ζώνη,

που σφίγγει το λαιμό: “Ανετη εφαρμογή, φοριέται ενώ κοιμάστε,
εξαφανίζει τη διόγκωση σε λίγες μέρες, εμπειρία 12 ετών…”
(ΗΠΑ, 1908).

Νεαρός χωρίς
πόδια, μετακινείται με

αυτοσχέδιο ποδήλατο,
το οποίο κινεί με τα
χέρια του (Αγγλία,

1885).

Ανάπηρος
άντρας στέκεται

όρθιος με τεχνητά
πόδια, στη Γερμα-

νία του 1900…

»

»
»

»

»

»

»

»
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Ο θησαυρόςΟ θησαυρός
Βάσα Σολωμού - Ξανθάκη
Εκδότης: Κέδρος

Το ιστορικό υπόβα-
θρο της νουβέλας
αποτελεί η ιδιοφυής
και ευφάνταστη προ-
σωπικότητα του Ερ-
ρίκου Σλήμαν, ο
οποίος με τις τολμη-
ρές ανασκαφές του
προκάλεσε την ανα-
δημιουργία της Ιστο-
ρίας του

αρχαιότατου προϊστορικού κόσμου μας.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα του Σλήμαν απέ-
δειξαν πως η Τροία και ο Τρωικός πόλεμος
δεν ήσαν απλοί μύθοι του Ομήρου παρά
ιστορικά γεγονότα χειροπιαστά.
Τη λογοτεχνική περιβολή αλλά και πυρήνα
ταυτόχρονα της ιστορικής αυτής βάσης κεν-
τάει προσεκτικά η δυνατή φιλία των δύο
εξαδελφών, της Αυγής και της Αυγούλας, με
πυξίδα πάντοτε τις άπειρες μεταφορές της
έννοιας του "θησαυρού".

Νέο τεύχος Ερεισ αΝέο τεύχος “Ερεισμα”
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού
Λόγου και Τέχνης των Χανίων “Ερεισμα”.
Στο τεύχος αυτό, μεταξύ πολλών και ενδια-
φέροντων άρθρων, διαβάζουμε:
Ο περιηγητής και συγγραφέας Ιωσήφ Χα-
τζηδάκης περιγράφει τα Χανιά, στα τέλη
του 19ου αιώνα, και μας ταξιδεύει στα
στενά της μικρής μας πόλης, την περίοδο
που οι Οθωμανοί κατακτητές είχαν μετα-
τρέψει την πόλη σε διοικητικό κέντρο της
Μεγαλονήσου. 
Ο αρχαιολόγος και επίτιμος έφορος αρχαι-
οτήτων Μιχάλης Ανδριανάκης αναφέρεται
στις οχυρώσεις της Κρήτης κατά την πε-
ρίοδο της Βενετοκρατίας. 

Για την ιστορία των Ιταλικών Στρατώνων και του Πολε-
μικού Μουσείου Χανίων γράφει ο συλλέκτης και ιστορι-

κός ερευνητής, Μανώλης Μανούσακας.
Για τη Διάσκεψη του Εβιάν, το 1938 στη
Γαλλία, η οποία συνεκλήθη για να δώσει
λύσεις στο τεράστιο προσφυγικό κύμα των
Εβραίων της Γερμανίας και της Αυστρίας,
μετά την ενοποίησή τους, γράφει ο συγ-
γραφέας και ιστορικός ερευνητής Χρήστος
Μαχαιρίδης. 
Για τον Έλληνα συνδικαλιστή Λούη Τίκα
(Ηλία Σπαντιδάκη), πρωταγωνιστή των
απεργιακών κινητοποιήσεων των ανθρακω-
ρύχων στις ΗΠΑ, στις αρχές του εικοστού
αιώνα γράφει ο πολιτικός επιστήμονας και
ερευνητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του
Βερολίνου, Χάρης Μπίσιας.

ΙουλιανόςΙουλιανός 

ο Παραβάτηςο Παραβάτης
Βυζάντιο 361-363: 

Ιστορικό μυθιστόρημα

Μάικλ Κέρτις Φορντ
Mετάφραση: Χρήστος Καψάλης

Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη

Έτος 354 μ.Χ. Ο Ιου-
λιανός, νεαρός
σπουδαστής στην
Αθήνα, είναι ο τελευ-
ταίος επιζών μιας αι-
μ α τ ο β α μ μ έ ν η ς
πολιτικής εκκαθάρι-
σης κατά την οποία
εξοντώθηκε ολό-
κληρη η οικογένειά
του. Όταν καλείται
αιφνιδιαστικά στην

Αυλή του αυτοκράτορα Κωνστάντιου, φοβά-
ται το χειρότερο, όμως τελικά βρίσκεται να
κατέχει τη σφραγίδα του Καίσαρα της Δυτι-
κής Αυτοκρατορίας. Έχοντας δοκιμαστεί
μέσα από αιματηρές μάχες και το σκεπτικι-
σμό των ρωμαϊκών λεγεώνων, ο Ιουλιανός
αποδεικνύεται στρατιωτική ιδιοφυΐα, συντρί-
βοντας τις γερμανικές φυλές που για χρόνια
απειλούσαν τη Ρώμη. Λίγο αργότερα, αψη-
φώντας τον ίδιο τον αυτοκράτορα και απέ-
ναντι σε συντριπτικά υπέρτερες δυνάμεις,
διακινδυνεύει έναν εμφύλιο πόλεμο και ανα-
δεικνύεται απόλυτος άρχοντας της αυτοκρα-
τορίας. Μόλις στα τριάντα του, έχει γίνει ο
ισχυρότερος άντρας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Τότε έρχεται στην επιφάνεια η σκοτεινή
πλευρά των φιλοδοξιών του: αποκηρύσσει
το χριστιανισμό των παιδικών του χρόνων
και στρέφει την προσοχή του στη σπουδαι-
ότερη από όλες τις κατακτήσεις - την Περ-
σική Αυτοκρατορία. Στην Περσία όμως, οι
θεοί και η λογική του τον εγκαταλείπουν και
μέσα σε μια στιγμή η πορεία της ιστορίας αλ-
λάζει για πάντα...
Ταξιδεύοντας τον αναγνώστη από τα αχανή,
σκοτεινά δάση της αρχαίας Γαλατίας μέχρι
τις πυρωμένες ερήμους της Περσίας, το μυ-
θιστόρημα Ιουλιανός ο Αποστάτης αποτελεί
τη συναρπαστική ιστορική ανάπλαση μίας
από τις πλέον επικίνδυνες περιόδους -και
ενός από τα άλυτα μυστήρια- όλων των επο-
χών.

Ευτυχισ ένηΕυτυχισμένη

ζωήζωή
Eλενα Βαρβέλο
Mετάφραση: Θεοδώρα Δαρβίρη

Εκδότης: Ψυχογιός

Τότε ακόμη δε
γνώριζα πώς
εκδηλώνεται ο
έρωτας, ούτε
τη δύναμη με
την οποία μπο-
ρεί να σε στρι-
μώξει σε μια
γωνιά και να
σου κόψει την
ανάσα. 1978.
Πόντε, ένα

μικρό χωριό στη βόρεια Ιταλία, γε-
μάτο δάση, σκουπίδια και ένα εγκα-
ταλειμμένο εργοστάσιο. Ένα
ανυπόφορα καυτό καλοκαίρι, όπως
πολλά άλλα, μαραμένα λουλούδια
και βόλτες στους καταρράκτες. Ο
Ελία είναι δεκαέξι χρόνων και ζει σ’
ένα απομονωμένο σπίτι με τους γο-
νείς του. Η ζωή του είναι τόσο συνη-
θισμένη ώστε ακόμη και την ελάχιστη
ευτυχία που βιώνει την αποδέχεται
ως κάτι το φυσιολογικό. Μέχρι τη
μέρα που η όμορφη Άννα επιστρέφει
στο Πόντε και σπρώχνει τον Ελία
στην ενηλικίωση. Και τότε τα πάντα
αλλάζουν. Ο πατέρας του Ελία, ο
Έτορε, απολύεται από τη δουλειά του
και περιπλανιέται χαμένος στα δαιδα-
λώδη μονοπάτια του νου του. Ένα
νεαρό αγόρι δολοφονείται αναστα-
τώνοντας τη μικρή κοινωνία. Και ένα
κορίτσι ανεβαίνει σ’ ένα φορτηγάκι
και εξαφανίζεται στο σκοτεινό
δάσος...

Aφορμή

Όποτε ξύπναγε στο
δάσος μες στα σκοτάδια
και την παγωνιά της νύ-
χτας άπλωνε το χέρι ν' αγ-
γίξει το παιδί που
κοιμόταν πλάι του. Νύχτες
πιο σκοτεινές κι απ' το
σκοτάδι και μέρες πιο
γκρίζα η καθεμιά απ' την
προηγούμενή της. Σαν την
αρχή ενός παγερού γλαυ-
κώματος που 'σβηνε τον
κόσμο λίγο λίγο.   

Πατέρας και γιος βαδίζουν προς
τη θάλασσα σε μία μεταποκαλυ-
πτική Αμερική, μία χώρα κατε-
στραμμένη. Οι ελάχιστοι
επιζώντες περιπλανιούνται σε
αναζήτηση τροφής, είτε σε ομά-
δες, είτε μεμονωμένα, σε ένα πε-
ριβάλλον εχθρικό, σε ένα
περιβάλλον επικράτησης του
ισχυρότερου.

Ο ΜακΚάρθυ έχει μία δυνατή
ιστορία να διηγηθεί, όχι εντυπω-
σιακά πρωτότυπη, και το κάνει με
έναν τρόπο υπέροχης μαστοριάς
και συγγραφικής ευφυΐας, χωρίς
να παραπλανηθεί από τις δυνατό-
τητες που αφειδώς του προσφέ-
ρει η αρχική ιδέα, δυνατότητες
προς διάφορες κατευθύνσεις. Ο
ΜακΚάρθυ δεν εντυπωσιάζεται
από την ίδια του την ιστορία, από
την αύρα του σεναριακού ευρή-
ματος.

Αποφεύγει τον φιλοσοφικό, κοι-
νωνικοπολιτικό και συναισθημα-
τικό στοχασμό, επιμένοντας στον
αγώνα πατέρα και γιου για την
επιβίωση. Αποφεύγει την αχρεί-

αστη δράση και δεν αφήνεται σε
μια εξέλιξη της ιστορίας τύπου
θρίλερ. Αποφεύγει τα υπέρμετρα
φλας μπακ στη ζωή πριν την κα-
ταστροφή και την αναφορά στις
αιτίες της καταστροφής· οι ήρωές
του ζουν στο εδώ και το τώρα,
ήρωες ανθρώπινοι σε υπεράν-
θρωπες συνθήκες. Αποφεύγει τις
γλωσσικές υπερβολές -αν και η
περιγραφή του μεταποκαλυπτι-
κού τοπίου τού έδινε τη δυνατό-
τητα αυτή. Αποφεύγει να μιλήσει
με όρους σωστού-λάθους ή
καλού-κακού. Αποφεύγει τη συ-
ναισθηματική καθοδήγηση του
αναγνώστη.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ανά-
γνωσης, όσο και τώρα, λίγες
μέρες μετά, μου έρχονται στον
νου αρκετά βιβλία αντίστοιχης
δυστοπικής και μεταποκαλυπτικής
θεματικής, όμως δυσκολεύομαι
να τοποθετήσω κάποιο από αυτά
δίπλα στο μυθιστόρημα του Μακ-
Κάρθυ, κυρίως επειδή Ο δρόμος
διακρίνεται για μια απλότητα, για
μία απέχθεια προς τις διαρκείς
ανατροπές και τα ευφάνταστα ευ-
ρήματα, που σκοπό έχουν να εν-
τυπωσιάσουν τον αναγνώστη, να
τον καθηλώσουν, προσφέροντάς
του σασπένς, όμως συχνά δεν
αποτελούν τίποτα παραπάνω από
συγγραφικές ευκολίες. Και όμως
το μυαλό μου επιμένει στη σύν-
δεση με τον Ροβινσώνα Κρούσο,
σύνδεση που αρχικά μου φάνηκε
υπερβολική, αλλά σκεφτόμενός
την, ξανά και ξανά, μοιάζει άμεση
και εύστοχη, όσον αφορά την
προσήλωση στη σεναριακή συν-

θήκη.      
Ο δρόμος του ΜακΚάρθυ είναι

ένα δύσκολο βιβλίο, ένα πολύ δύ-
σκολο βιβλίο ως προς τη συναι-
σθηματική διαχείρισή του από τον
αναγνώστη. Αυτός ήταν και ο
λόγος για τον οποίο ανέβαλλα
συνεχώς την ανάγνωση αυτού
του βιβλίου, επηρεασμένος και
από την κινηματογραφική του με-
ταφορά. Και όσο προετοιμασμέ-
νος και αν νιώθει κανείς,
εξακολουθεί να είναι δύσκολη η
διαχείριση του ζοφερού κλίματος
που δεσπόζει στο βιβλίο.

Ο δρόμος είναι ένα σπουδαίο
μυθιστόρημα, σκληρό αλλά σπου-
δαίο, και ο ΜακΚάρθυ αποδει-
κνύει πως για την επιτυχία δεν
είναι απαραίτητες οι όλο και πιο
σύνθετες πλοκές.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Ο δρό οςΟ δρόμος 
» Cormac McCarthy (μτφρ. Αύγουστος Κορτώ, εκδόσεις Καστανιώτη)

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Είκοσι χρόνια μετά τον πυρηνικό πόλεμο
του 2013, οι τελευταίοι (;) εναπομείναντες
στη ζωή κάτοικοι του πλανήτη ζουν στο
υπόγειο Μετρό της Μόσχας που χρησιμο-
ποιούνταν ως καταφύγιο. Εκεί έχουν δο-
μήσει μια κοινωνία με πολλά κοινά στοιχεία
με αυτήν τον προγόνων τους πάνω στην
επιφάνεια της γης αλλά και με διαφορές
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Ο Ρώσος συγγραφέας
Dimitry Glukhovsky έχει φτιάξει ένα μοναδικό, νέο
κόσμο στο Μετρό, όπου η καθημερινότητα των κατοί-
κων παρασύρει τον αναγνώστη σε σκέψεις αναφορικά
με το μέλλον της ανθρωπότητας. Η γραφή του είναι συ-

ναρπαστική κάνοντας κάθε κεφάλαιο πιο
ενδιαφέρον από το προηγούμενο (χωρίς
να αποφεύγονται και ορισμένες “χοντρο-
κομμένες” εκφράσεις), ενώ η περιπετει-
ώδης περιήγηση του πρωταγωνιστή στις
σήραγγες του Μετρό δεν μπορεί να αφή-
σει αδιάφορο ακόμα και το πιο φανατικό
πολέμιο της λογοτεχνίας φαντασίας. 
Εκεί που φυσικά ο συγγραφέας κερδίζει
πολλά είναι με το απροσδόκητο τέλος του
Μetro 2033, που κάνει τον αναγνώστη να
επιθυμεί να μεταπηδήσει γρήγορα στις σε-
λίδες της δεύτερης και της τρίτης συνέ-

χειας (Metro 2034 και Metro 2035). Οι φίλοι της
λογοτεχνίας επιστημονικής φαντασίας σίγουρα θα το
λατρέψουν, οι υπόλοιποι θα βρουν ένα ενδιαφέρον βι-
βλίο για να περάσουν την ώρα τους...

Γ.ΚΩΝ.

DIMITRY GLUKHOVSKY

ΜετρόΜετρό 2033
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Η θερα είαΗ θεραπεία 

των ανα νήσεωντων αναμνήσεων
Χρήστος Αστερίου
Εκδότης: Πόλις

Ο Μιχάλης
Μπουζιάνης,
διάσημος συγ-
γραφέας, βρί-
σκεται στη
δίνη μιας πο-
λ ύ π λ ε υ ρ η ς
προσωπικής
κρίσης: καλεί-
ται να αντιμε-
τωπίσει τον

πανικό της μέσης ηλικίας, να αποδε-
χτεί ένα επώδυνο διαζύγιο και να βρει
διέξοδο από το εντεινόμενο συγγρα-
φικό μπλοκάρισμα που τον βυθίζει
προοδευτικά στην απόγνωση. Ο ξαφ-
νικός θάνατος του πατέρα του κι ένα
οικογενειακό μυστικό θα κλονίσουν
πολλές από τις βεβαιότητες της ζωής
του και θα τον στείλουν σ’ ένα συναρ-
παστικό ταξίδι αυτογνωσίας από τη
Νέα Υόρκη στην Αθήνα και ξανά πίσω.
"Η θεραπεία των αναμνήσεων" είναι
ένα μυθιστόρημα για την τζαζ, το χι-
ούμορ, τη δύσκολη σχέση πατέρα-
γιου, τη μετανάστευση στην Αμερική,
τα γηρατειά, τη λειτουργία της μνήμης
και την ελευθερία επιλογής απέναντι
σε οικογενειακούς, εθνοτικούς και
κοινωνικούς καταναγκασμούς. Κυ-
ρίως, όμως, είναι ένα βιβλίο για την
αναζήτηση ταυτότητας και τα καλά
κρυμμένα μυστικά του καθενός μας.


