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μΜιά μικρή αλλά… αυθεντική γεύ-
ση από τις Σκανδιναβικές χώρες,
τη Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία
μπορεί κανείς να πάρει επισκεπτό-
μενος αντίστοιχες οικογενειακές
επιχειρήσεις που αναπτύσσονται
στον νομό Χανίων.
Οι “διαδρομές” αναζήτησαν κά-
ποια από αυτά τα μαγαζιά και μί-
λησαν με τους ανθρώπους τους
για τις γευστικές συνήθειες και
την κουλτούρα του κάθε τόπου, τα
δημοφιλή προϊόντα τους και τη
σχέση τους με την τοπική κοινω-
νία. 

diadromes@haniotika-nea.gr
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Η εκδήλωση που διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων, ο Δήμος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελε-
τών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και ο Σύλλογος “Η επανάστα-
ση του Θερίσου 1905” με την ευκαιρία της επετείου της Επα-
νάστασης του Θερίσου και είχε αναβληθεί εξαιτίας της σφο-
δρής κακοκαιρίας που έπληξε το νομό, θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Σάββατο 23 Μαρτίου στις 11 το πρωί, στο Θέρισο.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Εκδήλωση για
την 25η Μαρτίου

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώ-
νου δια του Γραφείου Νεότητας αυτής και η
Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης σε
συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων ορ-
γανώνουν εκδήλωση τη Δευτέρα 25 Μαρτίου

για τη μεγάλη διπλή εορτή, του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου και της Εθνικής μας Παλιγγενε-
σίας.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων στις 7 μ.μ.Θα περι-
λαμβάνει πανηγυρικούς ύμνους από τη Χορω-
δία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και
επετειακά τραγούδια από τις παιδικές Χορω-
δίες και τη Χορωδία Ενηλίκων της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς μας. Θα προβληθεί ταινία μικρού
μήκους και θα παρουσιαστεί θεατρικό δρώ-
μενο.Είσοδος ελεύθερη.  

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Τρία κειμήλια, τα οποία επιβε-
βαιώθηκε ότι είχαν απομακρυνθεί παράνομα
από την Ι.Μ. Παναγίας της Χρυσοποδαρίτισσας
στην Αχαΐα τον Απρίλιο του 1979, παραδόθη-
καν σήμερα από την British Library στην Πρε-
σβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο.

Όπως ενημερώνει το υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού με ανακοίνωσή του, «πρόκειται
για δύο πατριαρχικά σιγίλλια του 18ου αι., τα
οποία είχαν εκδοθεί από τους Οικουμενικούς
Πατριάρχες, Προκόπιο Α΄(1786) και Γρηγόριο
Ε΄ (1798) και ανακηρύσσουν την πατριαρχική
αξία της εν λόγω μονής, καθώς και ένα τούρ-
κικο φιρμάνι του 18ου αι., το οποίο ανήκε στην
ίδια συλλογή».

«Το 2016, η αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων
Αχαϊας ενημέρωσε τη διεύθυνση Τεκμηρίωσης
και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της γενι-
κής διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για τον εντοπισμό των κειμηλίων
στην British Library. Aμεσα και συστηματικά η
διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολι-

τιστικών Αγαθών, συγκέντρωσε όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία που με ασφάλεια τεκμηρίωσαν την
παράνομη διακίνηση των κειμηλίων και απέ-
στειλε στην British Library αίτημα επιστροφής
τους», προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Οι αρμόδιοι παράγοντες της British Library,
ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνεργάστηκαν άρι-
στα με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, ώστε να
επιστρέψουν με ασφάλεια τα κειμήλια στην Ελ-
λάδα, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς», καταλήγει το ΥΠΠΟΑ.

Ομιλητής θα είναι ο πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Χανίων, Ιωάννης
Δασκαλάκης.

Το πρόγραμμα έχει ως
εξής:

•Ιερός Ναός Αγίου Γεωρ-
γίου, Θέρισο: Αρχιερατική
Θεία λειτουργία και μνημό-
συνο χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτη Κυδωνίας & Αποκορώ-
νου κ.κ. Δαμασκηνού

•11 π.μ.: Α΄μέρος: Επιμνη-
μόσυνη δέηση, κατάθεση
στεφάνων   (η κατασκευή
και μεταφορά των στεφά-
νων είναι ευθύνη των φο-
ρέων), ενός λεπτού σιγή,
ανάκρουση Εθνικού  Ύμνου.

•Β΄ Μέρος: Ριζίτικο από το
Σύλλογο “Επανάσταση του Θερίσου 1905”. Χαι-
ρετισμοί από τους οργανωτές. Ομιλία από τον
Ιωάννη Δασκαλάκη, Πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Χανίων. Τα παιδιά των Δημοτικών
Σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου
(Βαμβακόπουλου, Βαρυπέτρου και Περιβολίων)

τιμούν την επέτειο.
Στην εκδήλωση, την

πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
Φώφη Γεννηματά θα
εκπροσωπήσει ο
γραμματέας του κινή-
ματος Μανώλης Χρι-
στοδουλάκης, ο
οποίος θα πραγματο-
ποιήσει επισκέψεις με
το παρακάτω πρό-
γραμμα: Στις 9.30 π.μ.
θα επισκεφτεί τον αν-
τιπεριφερειαρχη Χα-
νίων Απ. Βουλγαρακη
για να ενημερωθεί για
τις  πρόσφατες θεομη-
νίες που έπληξαν το Ν.
Χανίων, στις 12  θα
επισκεφτεί το Δημαρ-
χείο Πλατανια για να

ενημερωθεί από τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαν-
δρακη ενώ στις 12.45 το Δημαρχειο Κισσαμου
θα ενημερωθεί από τον Δήμαρχο  Θεοδωρο
Σταθακη για την πορεία αποκαταστάσεις των
ζημιών. Στις 13.45 θα έχει συνάντηση με στε-
λέχη του ΚΙΝΑΛ στο Καφέ Κήπος.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τι άται η Ε ανάστασηΤιμάται η Επανάσταση
του Θερίσουτου Θερίσου

Επιστροφή κειμηλίων από την British Library
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Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης παρουσιάζει την εκδήλωση: "Μυθολογία των Αστερισμών",
συνοδεία Μουσικής, Ποίησης και Εικόνων. Συμμετέχουν οι Μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Χανίων και
οι Μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μυθολογία των Αστερισ ών“Μυθολογία των Αστερισμών”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 24
Μαρτίου, στις 7 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Αφήγηση: Χρήστος Σωτηρόπουλος, Μαίρη Πεντάρη
Τραγούδι: Χρήστος Κοτσαύτης, Νένια Στεφάνου
Κιθάρα: Χρήστος Κοτσαύτης
Βιολί: Έντμοντ Αλέξι
Μπάσο: Νίκος Χαραλαμπίδης
Χορωδία: 2ο ΕΠΑΛ Χανίων & Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλα-

τανιά
Διδασκαλία Νοηματικής: Ανδρέας Καλαϊτζάκης
Χορός: Ελένη Πραματευτάκη
Τιμή Εισόδου: 5 ευρώ
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλό-

γου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ.
Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερει-

ακή Ενότητα Χανίων.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Μικρό φεστιβάλ
μουσικών δημιουργιών

Για δεύτερη χρονιά οργανώνεται στα Χανιά το “μικρό φε-
στιβάλ μουσικών δημιουργιών - σε Στίχους & Μουσική” αύριο
Κυριακή 24 Μαρτίου στις 8.30 μ.μ. στο “Βυρσοδεψείο” στα
Ταμπακαριά με ελεύθερη είσοδο. 

Οπως σημειώνουν οι διοργανωτές, φέτος θα φιλοξενηθούν
τρία μουσικά σχήματα, το καθένα με το δικό του ύφος και τη
δική του προσφορά στην πρωτότυπη μουσική δημιουργία:

•Οι CORETHEBAND οι οποίοι «ξεκινώντας από τα Χανιά
ως μαθητική μπάντα, έχουν παρελάσει σε ελληνικές και διε-
θνείς μουσικές σκηνές, με πολλά βραβεία και διακρίσεις, με
τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ έχουν σταθεί δίπλα σε μεγαθή-
ρια της σύγχρονης ροκ σκηνής, όπως οι Arctic Monkeys! Πρό-
σφατα κυκλοφόρησαν τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με
τίτλο "I (don't) know"».

•Οι Gemma, μία πολύ ιδιαίτερη μπάντα από το γειτονικό
Ρέθυμνο. Παραδοσιακοί ήχοι συναντούν ροκ στοιχεία και συν-
θέτουν τον ξεχωριστό ήχο των Gemma. 

•Οι Hide n seek -Hidden Sick από τα Χανιά, μια δυναμική
alternative rock μπάντα, γνωστή από πολλά φεστιβάλ της
πόλης, αλλά και από την επιτυχημένη παρουσία τους στο Sch-
oolwave Festival. Με την ευκαιρία του φεστιβάλ θα παρου-
σιάσουν την προσωπική τους δουλειά.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”

Συναυλία κλασικής μουσικής 
Ένα κύκλο συναυλιών κλασικής μουσικής για όλες τις ηλικίες

και όλα τα γούστα  πραγματοποιεί η ορχήστρα της "Ερωδίας"
από τα Χανιά, παρουσιάζοντας τη νέα της δουλειά για το 2019. 

Πρώτος σταθμός τα Χανιά, αύριο Κυριακή 24 Μαρτίου στο
Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης".

Δεύτερος σταθμός το Ρέθυμνο την Κυριακή 31 Μαρτίου στο
Ελληνικό Ωδείο Ρεθύμνου.

Ώρα έναρξης: 8 μ.μ. (ώρα προσέλευσης κοινού 7:30 μ.μ.). 
Είσοδος ελεύθερη.
Η ορχήστρα της "Ερωδίας" σε μια πιο "κλασική" εκδοχή την πε-

ρίοδο αυτή, απαρτίζεται από 12 βιολιά, 3 τσέλο, 2 φλάουτα,
κλαρινέτο και φαγκότο. Το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει έργα
για ορχήστρα κλασικών συνθετών (π.χ. Mozart "Symphony no

25", Saint-Saens "Danse Bacchanale", Rimsky-Korsakov
"Scheherazade" κ.ά.).

Τη συναυλία θα ανοίξει η παιδική ορχήστρα της "Ερωδίας", η
οποία αποτελείται από 20 παιδιά ηλικίας 7-14 ετών και απαρ-
τίζεται από 12 βιολιά, τσέλο, φλάουτο, τρομπέτα, πιάνο και 3 κι-
θάρες.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων-  Γραφείο Πολιτισμού, Μου-
σικός Σύλλογος Χανίων Ερωδία.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Νοστιμιές από τη Σκανδιναβία στις Μουρνιές 

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

“Litchi Foods”, μια γωνιά γεμάτη προϊόντα
από τη σκανδιναβική αγορά λειτουργεί από
φέτος το Φθινόπωρο στην πλατεία Ελ. Βενιζέ-
λου στις Μουρνιές. Γεύσεις που λατρεύουν οι
Σκανδιναβοί, κυρίως οι Σουηδοί μα και οι Ελ-
ληνες, όπως αλλαντικά, γλυκά, καφέδες κ.ά., τα
οποία διατίθενται σε λιανική και χονδρική ενώ
σε λίγους μήνες το κατάστημα θα αποκτήσει και
e-shop για τους φίλους των Σκανδιναβικών
προϊόντων, από όλη την Ελλάδα.

Όπως μας είπε η υπεύθυνη του καταστήματος
Kristina Manneberg - Μαραγκουδάκη, η οποία
είναι και πρόεδρος του Σουηδικού Συλλόγου
στα Χανιά, στην πόλη μας ζουν πε-
ρίπου 150 Σουηδοί κυρίως οι-
κογένειες με παιδιά ενώ
λειτουργεί και Σουηδικό
σχολείο με 26 μαθη-
τές! Ως εκ τούτου
υπάρχει αρ-

κετή ζή-
τηση για

Σκανδιναβικά προϊόντα,
αφού οι Σουηδοί και άλλοι Σκαν-

διναβοί που ζουν στα Χανιά επιλέγουν για
την κουζίνα τους τα προϊόντα της πατρίδας
τους. «Η “Litchi Food”, είναι μια εταιρία από την
Σουηδία που ξεκίνησε το 2004 με κεντρική ιδέα
να εξάγει σκανδιναβικά προϊόντα σε άλλες
χώρες και κυρίως τουριστικές περιοχές. Στις
Μουρνιές το υποκατάστημα άνοιξε πέρυσι στις

15 Σεπτεμβρίου» μας είπε η κα Manneberg-
Μαραγκουδάκη.

Πράγματι όση ώρα παραμείναμε μέσα στο κα-
τάστημα, Σκανδιναβοί έφθαναν ψάχνοντας είτε
για κατεψυγμένα προϊόντα, αλλαντικά (λουκά-
νικα, σουηδικούς κεφτέδες κ.ά.), τυριά, βαζάκια
με καπνιστό σολομό και ρέγκα, αρτοποιήματα,
καφέδες φίλτρου, γλυκά - μάλιστα ζητούσαν το
γλυκό του μήνα Semla το οποίο είναι έθιμο να
καταναλώνεται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρ-
τίου ( πρόκειται για τσουρέκι γεμιστό με πάστα
αμυγδάλου, σαντιγί και άχνη ζάχαρη από πάνω).
Στη Σουηδία η 8η Μαρτίου είναι ημέρα του συγ-
κεκριμένου γλυκού! Επίσης οι Σκανδιναβοί είχαν

να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα από χύμα
καραμέλες. Τα πιο δημοφιλή όπως μας

είπε η υπεύθυνη του καταστήμα-
τος είναι τα σουηδικά κεφτε-

δάκια,
ο σουηδικός καφές φίλτρου, οι σο-

κολάτες κ.ά. Μάλιστα, τον σουηδικό καφέ φίλ-
τρου και τα γλυκά (τσουρεκάκια με κανέλα)
προτιμούν και πολλοί Ελληνες.

«Είναι πολλοί Ελληνες που έχουν επισκεφθεί
τη Σκανδιναβία, είτε τη Σουηδία, τη Δανία, τη
Φινλανδία και έχοντας δοκιμάσει εκεί κάποια
προϊόντα τα γνωρίζουν πλέον και μας τα ζητάνε
εδώ» σημείωσε η κα Manneberg - Μαραγκου-
δάκη.

Μαζί με τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα και τον πολιτισμό τους έφεραν και τα...προ-
ϊόντα τους οι μόνιμοι κάτοικοι των Χανίων που γεννήθηκαν σε άλλους μακρινούς τό-
πους αλλά επέλεξαν την Κρήτη για μόνιμη κατοικία τους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα γνω-
ριμία με μικρά και φιλόξενα καταστήματα που ειδικεύονται σε προϊόντα με γεύσεις από
τη Σκανδιναβία, αρώματα από τη Ρωσία και αισθητική από τη Μεγάλη Βρετανία κά-
νουμε μέσα από το σημερινό μας δημοσίευμα.
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Με άρωμα “Μόσχας” 
Γεύσεις και αρώματα Μόσχας δίνει εδώ και

20 χρόνια στα Χανιά το «Μόσκβα Μάρκετ» που
στεγάζεται επί της οδού Πάνου Κορωναίου στο
κέντρο των Χανίων. Πρόκειται για μια οικογε-
νειακή επιχείρηση που εμπορεύεται κατά κύριο
λόγο ρώσικα προϊόντα αλλά και πολλά άλλα
αγαθά από χώρες της ανατολικής Ευρώπης. 

Στο μαγαζί οι πελάτες του καταστήματος μπο-
ρούν να βρουν από ψαρικά όπως καπνιστό σο-
λομό, σκουμπρί, μπρικ κ.τλ., γευστικότατα
αλλαντικά καθώς οι χώρες με ψυχρά κλίματα
έχουν μεγάλη γαστρονομική παράδοση σε αυτό
το είδος, μεγάλη ποικιλία από τουρσί, ρώσικη
βότκα, τσάι, κρασί από τη Μολδαβία, γλυκά
όπως καραμέλες και σοκολάτες, προϊόντα σι-
ταριού και δημητριακών όπως φαγόπυρο, τυ-
ροκομικά προϊόντα όπως το φημισμένο κεφίρ
και πολλά άλλα. Παράλληλα, οι καταναλωτές

έχουν πρόσβαση σε ρώσικες εφημερίδες και βι-
βλία, αλλά και καλλυντικά, κρέμες και άλλα
προϊόντα που έρχονται από τις χώρες του
πρώην ανατολικού μπλοκ.      

«Με την κρίση η δουλειά έπεσε πολύ γιατί

έφυγαν πολλοί μετανάστες που είχαν έρθει από
τις ανατολικές χώρες», εξήγησε η Ειρήνη Αγ-
γελίδου που μαζί με τον αδερφό της Γιούρι Αγ-
γελίδη δημιούργησαν και δουλεύουν την
επιχείρηση. Οι δυο τους έχουν ποντιακή ρίζα
και ερχόμενοι στην Ελλάδα θέλησαν να φέ-
ρουν στοιχεία της κουλτούρας από τον τόπο
που γεννήθηκαν. 

Πάντως, όπως αναφέρει η Ειρήνη τα τελευ-
ταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι Ελληνες
κάνουν τα ψώνια τους από το κατάστημα:
«Είναι και πολλές οικογένειες μικτές αλλά νο-
μίζω ότι και οι ντόπιοι είναι ανοιχτοί πλέον να
δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό».   

Τα σχόλια για τα προϊόντα είναι πολύ καλά
και αυτό γεμίζει ικανοποίηση τους ιδιοκτήτες
του μαγαζιού. «Είμαστε ευχαριστημένοι, οι ντό-
πιοι αγκαλιάζουν τα προϊόντα μας, τους δίνουν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν άλλες γεύσεις,
ενώ τελευταία βλέπουμε και κάποιες οικογέ-
νειες Ρώσων ή Ουκρανών που ενώ είχαν φύγει
με την οικονομική κρίση γύρισαν πίσω κάτι που
δείχνει ότι ίσως βελτιώνονται οικονομικά τα
πράγματα», ανέφερε η Ειρήνη. 

Μια βρετανική γωνιά στον Αποκόρωνα

Πολλοί οι μόνιμοι κάτοι-
κοι από τη Γηραιά Αλ-
βιόνα στον Αποκόρωνα,
είναι δυνατόν να μην
έχουν και καταστήματα
με προϊόντα από τον
τόπο καταγωγής τους;

Ενα από αυτά λειτουρ-
γεί με επιτυχία εδώ και
μια 5ετία στη Λιτσάρδα.

Πίσω από το ταμείο η
κα Βίκη Τόμας φροντί-
ζει ώστε όλα να λει-
τουργούν στην
εντέλεια. Oι περισσότε-
ροι πελάτες Βρετανοί
και όχι μόνο. «Το 95%
των προϊόντων είναι
από τη Μ. Βρετανία, είμαστε το παντοπωλείο
της περιοχής» μας εξηγεί η κα Τόμας δείχνοντας
μας τα ράφια με τις μαρμελάδες, τα γλυκά, τις
ξηρές τροφές, τα προϊόντα για κήπους που δια-
θέτει και φυσικά γνωρίζοντας την αγάπη των

Βρετανών για τα
ζώα πολλά είδη για
την εξυπηρέτησή τους.
Αποφάσισε να μείνει στην

Ελλάδα και στον Αποκόρωνα
πριν από 8 χρόνια ενώ εδώ
γνώρισε και τον επίσης Βρε-
τανό σύζυγό της Πολ. «Συμμε-
τείχαμε στα παζάρια της
Κυριακής που οργανώνονταν
από Βρετανούς που έμεναν μό-
νιμα εδώ. Ο άνδρας μου
έφερνε διάφορα προϊόντα προς
πώληση και είδαμε ότι το ενδια-
φέρον είναι πολύ μεγάλο και
κάποια στιγμή αποφασίσαμε
-γιατί όχι- να κάνουμε ένα μα-
γαζί και έτσι ξεκινήσαμε το Σε-
πτέμβριο του 2014 στη

Λιτσάρδα, ενώ κάναμε και δεύτερο κατάστημα
στις Καλύβες Οι πελάτες μας είναι κυρίως Βρε-
τανοί. Ερχονται άνθρωποι από όλον τον Απο-
κόρωνα αλλά και από το Ρέθυμνο, την πόλη
των Χανίων , την Κίσαμο, το Ακρωτήρι. Εχουμε
όμως και πολλούς Ελληνες, ντόπιους που εν-
διαφέρονται για τα μπισκότα, τις σοκολάτες
μας, τις νοστιμιές μας» σημειώνει η συνομιλή-
τρια μας. Παρά την οικονομική κρίση η κα Τόμας
είναι ικανοποιημένη από την ανταπόκριση των
πελατών. «Τα προϊόντα μας είναι εισαγωγής
αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τα διαθέ-
τουμε σε καλές τιμές και να είναι φυσικά τα κα-
λύτερα ποιοτικά. Για αυτό και είμαστε
χαρούμενοι για τη στήριξη» σημειώνει.

Το κατάστημα λειτουργεί ως τόπος συνάθροι-
σης και κοινωνικών εκδηλώσεων ανάμεσα
στους Βρετανούς, ενώ διαθέτει και δανειστική
γωνιά όπου προσφέρονται βιβλία, dvd, cd κ.ά. 



πολιτισμός6/ 34
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
23 Μαρτίου 2019

Τον δάσκαλο, ποιητή και δημοσιογράφο
Βαγγέλη Κακατσάκη έχουν καλέσει την
Τετάρτη 27 Μαρτίου (10 – 12 το πρωί) οι
μαθητές της ΣΤ1 τάξης του 8ου Δημ. Σχ.
Χανίων και ο δάσκαλος τους Βαγγέλης
Παγωνίδης. Έχουν πολλά να κουβεντιά-
σουν μαζί του τα Εκτάκια του 8ου στον

απόηχο των εορτασμών της Παγκόσμιας
Ημέρας Ποίησης και της 25ης Μαρτίου.
Ιδιαίτερα για την ποιητική του συλλογή
“Oταν γίνεις ποίημα”, με την οποία ασχο-
λήθηκαν τις τελευταίες μέρες. Να σημει-
ωθεί ότι τα παιδιά αυτά πέρυσι ήταν
(πήγαιναν στην Ε’ τάξη), στις 5 Μαΐου,

μαζί με τον δάσκαλο τους στο Πνευματικο
Κέντρο Χανίων, στην παρουσίαση της ποι-
ητικής συλλογής του Βαγγέλη Κακατσάκη
«Όπως το ψωμί» και ότι ύστερα από λίγες
μέρες τα επισκέφτηκε στην τάξη τους και
μίλησαν σχετικά.

ττΤην έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο
συγγραφέας Χρήστος Τσαντής, υπεύ-
θυνος των Εκδόσεων Ραδάμανθυς και
Συντονιστής του Εργαστηρίου Δημ. Γρα-
φής & Αυτογνωσίας ενώ η βραδιά
πραγματοποιήθηκε με την εθελοντική
συμμετοχή και τη στήριξη από την
Μπέλα Λιονάκη (καθηγήτρια πιάνο-
ακορντεόν) και τους «Μουσικούς της
Ορίζοντες», και από τον Δημήτρη
Ντρουμπογιάννη, σολίστ στο πιάνο. 

Ο Σήφης Μιχελογιάννης, αντιπρό-
εδρος του ελληνικού Τμήματος της Διε-
θνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου
Καζαντζάκη, μίλησε για τον Ποιητή Κα-
ζαντζάκη και διάβασε, ανέκδοτα ποι-
ήματά του.

Ο ηθοποιός Λευτέρης Μποτωνάκης
απέδωσε θεατρικό κείμενο της Αργυ-
ρώς Δελή.

Η φιλόλογος Άννα Λαμπαρδάκη, πα-
ρουσίασε «τα Χανιά των ποιητών». Ποι-
ήματά του διάβασε ο
δάσκαλος-λογοτέχνης Βαγγέλης Κα-

κατσάκης. Η Μαρία Δασκαλάκη, η
Βασιλική Λυραντζάκη και η Χρυ-
σάφω Παπαδάκη παρουσίασαν έργα
τους για πρώτη φορά σε κοινό. Στη συ-
νέχεια διάβασαν ποιήματά τους η Χρι-
στίνα Βεριβάκη, η Κατερίνα
Παπαδάκη, η Ανδρομάχη Χουρδάκη.

Η Άρια Αθανασάκη, διάβασε ποι-
ήματα της Αντωνίας Παπαδοπούλου,

της Αργυρώς Λουλαδάκη, αλλά και
δικά της. Η Γιούλα Κανιτσάκη διάβασε
ποίημα από την συλλογή του Ευάγγελου
Ρούσσου «Χρονογράφημα,» που κυκλο-
φόρησε μόλις χθες από τις Εκδόσεις Ρα-
δάμανθυς.

Η βραδιά έκλεισε με τα τέσσερα ποι-
ήματα που έγραψε ο Λεωνίδας Κακά-
ρογλου.

Με στίχους, νότες και τρα-
γούδια γέμισε το βράδυ της Τε-
τάρτης το Νεώριο Μόρο, κα-
θώς φίλοι της ποίησης αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα των
Εκδόσεων Ραδάμανθυς, του
Εργαστηρίου Δημιουργικής
Γραφής & Αυτογνωσίας, και
του Ελληνικού Τμήματος της
Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νί-
κου Καζαντζάκη.

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ

Βραδιά οίησηςΒραδιά ποίησης

ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Συνάντηση ε τον οιητή Βαγγέλη ΚακατσάκηΣυνάντηση με τον ποιητή Βαγγέλη Κακατσάκη

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Συζήτηση για τη μετανάστευση
Με αφετηρία το βιβλίο της “Πρίγ-

κιπας σημαίνει Αμίρ”, η Αννα Κον-
τολέων θα συζητήσει με τα παιδιά
για το θέμα της μετανάστευσης,
σήμερα Σάββατο στις 11:30 π.μ.
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

«Με ερέθισμα την ιστορία αυτή
και πίνακες ζωγραφικής που απει-
κονίζουν Έλληνες μετανάστες του
1821, συζητάμε για τους μετανά-
στες του 2019 και ζωγραφίζουμε
με θέμα: ''Αν έπρεπε να μπω σε μια
βάρκα διαφυγής τι θα έπαιρνα μαζί
μου”» αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση της βιβλιοθήκης. 

Για παιδιά 7-12 ετών.

ΑΠΟ ΤΟ 11ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Θεατρική παράσταση

Γονείς και μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων πα-
ρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση “Μια νταντά μοναδική” το
Σαββατοκύριακο 30 – 31 Μαρτίου, στις 7 μ.μ. στο θέατρο
“Μίκης Θεοδωράκης”.

Είσοδος με κοινωνικό εισιτήριο (τρόφιμα μακράς διαρκείας
για το Κύτταρο Χαλέπας).

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Ο παπουτσωμένος γάτος”

Η Παιδική Σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου, ανεβάζει το
γνωστό λαϊκό παραμύθι: “Ο παπουτσωμένος γάτος” την Κυ-
ριακή 24 Μαρτίου στις 12 και στις 5 μ.μ. στο κινηματοθέα-
τρο: “Ελληνίς”.

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Καρβέλη, Κα-
τερίνα Αναστασίου, Πέτρος Γρύλλος, Σάββας Γραμματικός,
Έλενα Αθανασοπούλου. 

Προπώληση 8 € - Ταμείο 10 €.
Προπώληση εισιτηρίων: Στο Ταμείο του Κιν/θεάτρου.

Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

Προσκυνηματικά
ταξίδια Χανιωτών

Επέστρεψαν από Καππαδοκία οι Χανιώτες που συμμετείχαν
στο γκρουπ που διοργάνωσε το γραφείο Ταξιδιών Πλυμάκη.
Επίσης, την Τρίτη το βράδυ αναχώρησαν για προσκύνημα
στους Αγίους Θεοβάδιστους τόπους με γκρουπ κλειστό που
την διοργάνωσή του είχαν αναθέσει στο ίδιο γραφείο. Τους
προσκυνητές συνοδεύει στέλεχος του γραφείου Πλυμάκη. 

ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Εκπαιδευτική
δράση
στο Λύκειο
Ελληνίδων

Το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων θα φι-
λοξενήσει την Τετάρτη 27 Μαρτίου και
ώρα 10-12 στην αίθουσα του τα παιδιά
του ειδικού Δημοτικού σχολείου Χα-
νίων.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, η μορφωτική αυτή επίσκεψη εν-
τάσσεται στο πρόγραμμα Πολιτισμού
που έχει τίτλο "Στα μονοπάτια της πα-
ραδοσης" που πραγματοποιήθηκε
απο15/1-15/5/19 από την Δ/νση
Α/θμιας εκπαίδευσης Χανίων.

Οι 30 μαθητές του ειδικού σχολείου
θα γνωρίσουν από κοντά την ύφανση
στον αργαλειό και την δημιουργία των
παραδοσιακών φορέσουν. Θα χορέ-
ψουν παραδοσιακούς χορούς φορών-
τας μέρη από τις παραδοσιακές μας
φορεσιές.

ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Παρουσίαση του συγγραφέα 
Γιώργου Πράτανου

Τον συγγραφέα Γιώργο Πράτανο με
αφορμή το νέο του μυθιστόρημα: “Ο Ανε-
πιθύμητος Νεκρός” παρουσιάζουν το Ελ-
ληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, η Περιφερει-
ακή Ενότητα Χανίων, ο Φιλολογικός Σύλ-
λογος: “Ο Χρυσόστομος” και οι εκδόσεις
Διόπτρα, το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 8
μ.μ. στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλ-
λόγου: “Ο Χρυσόστομος” στην οδό Χά-
ληδων 83.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκ μέρους
των εκδόσεων Καζαντζάκη η Νίκη Σταύ-
ρου και εκ μέρους της Τοπικής Επιτρο-
πής Χανίων της ΔΕΦΝΚ η φιλόλογος
(MSc, ΜΑ), φροντιστής Μ.Ε. Ρούλα
Βουράκη. 

Αποσπάσματα θα διαβάσει η φιλόλο-
γος και ηθοποιός Μυρτώ Δρακάκη.
Παρέμβαση και συντονισμό θα κάνει ο
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού  Τμήματος και Υπεύθυνος Τομέα
Κρήτης της ΔΕΦΝΚ, Σήφης Μιχελογιάννης. Μουσική Επένδυση της βραδιάς α πό
μέλη του Vamos Ensemble. Με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου Πετράκη. 



Ο Ανδρέας Μιαούλης είναι ένα από τα πιο ση-
μαντικά πρόσωπα της Επανάστασης του 1821.
Επέλεξα τον Μιαούλη γιατί ήταν ένας πολύ
καλός ναυτικός, ήταν ευφυής και πολύ γενναι-
όδωρος. Με εντυπωσιάζει το ότι ήταν σχεδόν
αγράμματος και πολύ παθιασμένος με την απε-

λευθέρωση της χώρας. Μία από τις σημαντικότερες μάχες
του ήταν στον κόλπο του Γέροντα εναντίον του τουρκοαιγυπτια-
κού στόλου. Επίσης έδωσε πολλά από τα καράβια του για τη
μάχη. Κάθε φορά που διαβάζω γι’ αυτόν είμαι εντυπωσιασμένος.

Γεώργιος Δούκας

Το πρόσωπο που επέλεξα είναι ο Παπα-
φλέσσας διότι ήτανε πολύ γενναίος και τολ-
μηρός, έξυπνος και δυνατός. Επίσης
συμφωνώ με τις ενέργειες του. Αν ζούσε πε-
ρισσότερο θα μπορούσε να κάνει και άλλα
πράγματα. Όταν πρωτάκουσα την ιστορία
του μου έκανε εντύπωση το θάρρος του.

Αλέξανδρος-Ευτύχιος Κονταδάς

Ο ήρωας του 1821 που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι ο Θε-
όδωρος Κολοκοτρώνης.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε σπου-
δαία προσωπικότητα. Hταν πολύ έξυ-
πνος, είχε καλή στρατηγική, έξυπνες
ιδέες και αυτοπεποίθηση. Μπορούσε να
επιβληθεί στους άλλους και κατάφερε
να γίνει πολύ σημαντικό πρόσωπο αλλά

και ένας από τους αρχηγούς της Επανά-
στασης. Θεωρώ ότι η στρατηγική του ήταν

μία από τις καλύτερες της Επανάστασης
γιατί περικύκλωσε τους Τούρκους στα κάστρα,

τους νίκησε και έπειτα απελευθέρωσε την Πε-
λοπόννησο μαζί με άλλους οπλαρχηγούς. Oταν
διαβάζω για αυτόν νιώθω υπερηφάνεια και αυ-
τοπεποίθηση και θα ήθελα πάρα πολύ να απο-
κτήσω τον χαρακτήρα του.

Χριστίνα Μακρυγιαννάκη

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ένας γενναίος αρχηγός της
Επανάστασης του 1821. Είχε συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες
όπως στην άλωση της Τριπολιτσάς. Ηταν τόσο τολμηρός που με
τη στρατηγική του ιδιοφυΐα έγινε αρχιστράτηγος. Επίσης ήταν
μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Τον θαυμάζω γιατί ήταν αυτός που
ξεκίνησε τον κλεφτοπόλεμο κάνοντας ξαφνικές επιθέσεις στους
Τούρκους.

Εμμανουήλ Αυγουσιανάκης

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακό και με το
καλό να γιορτάσουμε την εθνική μας εορτή της
25ης Μαρτίου!

Επιμένουν να διδάσκουν, μεταξύ των άλλων, και
τα της Επανάστασης του 1821 οι Eλληνες Δάσκα-
λοι και οι Ελληνίδες Δασκάλες. Επιμένουν να τους
μιλούν για τους Hρωες που αγωνίστηκαν για τη
λευτεριά της πατρίδας μας. Με λόγια της καρδιάς
αλλά και με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια.
Όπως η εκ Δροσάτου του Κιλκίς της Μακεδονίας,
γνωστή στους αναγνώστες του Παιδότοπου και
από άλλες εργασίες μαθητών της, νεαρή ωραία
ως Eλληνίδα δασκάλα Βασιλική Χαραλαμπίδου. Σ’
αυτήν η πρότασή μου ν’ αναλάβει τον σημερινό
“επετειακό” Παιδότοπο. Τον ανέλαβε με ενθου-
σιασμό. «Oλη η δόξα όλη η χάρη, άγια μέρα ξημε-
ρώνει», μεθαύριο. Οσο υπάρχουν δάσκαλοι και

δασκάλες, όπως την Βασιλική, δηλώνω αισιόδο-
ξος. «Όλβιος εστιν όστις ιστορίας έσχεν μάθησιν...»

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

ΣΤ1 ΤΑΞΗ 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

ΜιλώνταςΜιλώντας γιαγια τουςτους ήρωεςήρωες τουτου 1821
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Εάν είχα την επιλογή να ήμουν ένας αγωνιστής της ηρωι-
κής επανάστασης θα επέλεγα να ήμουν ο πυρπολητής Κων-
σταντίνος Κανάρης. Αυτός ο γενναίος και με πάρα πολύ
πάθος ήρωας είχε καταφέρει σχεδόν απίστευτα κατορθώ-
ματα. Αυτό που μου έκανε όμως μεγαλύτερη εντύπωση
είναι αυτό που κατάφερε να κάνει στην καταστροφή της
Χίου. Πυρπόλησε ένα ολόκληρο τουρκοαιγυπτιακό πλοίο.
Επίσης ένας ακόμη λόγος που επέλεξα τον Κανάρη είναι η
στρατηγική που ο ίδιος χρησιμοποίησε και ο τρόπος που
αντιμετώπισε τον αντίπαλο. Ο απίστευτος πυρπολητής για
εμένα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο της
επανάστασης του ’21. Καθώς μάθαινα
για τα κατορθώματα του ένιωσα
τόσο υπερήφανη για άτομο το
γενναίο αυτό άτομο. Όταν
ακούω το όνομα Κωνσταν-
τίνος Κανάρης στο μυαλό
μου έρχονται οι εξής λέ-
ξεις: ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΕΛ-
ΠΙΔΑ, ΔΥΝΑΜΗ και
ΠΑΘΟΣ.

Ευαγγελία
Θεοδοσάκη

Θα ήθελα να ήμουν ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης γιατί αυτός ήταν η
«ψυχή» και η «φλόγα»
της Επανάστασης. Πέ-
τυχε μεγάλες νίκες όπως
η μάχη στα Δερβενάκια
και η απελευθέρωση της
Τρίπολης. Ηταν πολύ
θαρραλέος για αυτά που
έκανε, σκεφτόταν αρκετά
έξυπνα και ήταν πολύ ευ-
φυής. Ακόμα και όταν φυ-
λακίστηκε και
θανατώθηκε ο γιος του
από τους Ελληνες, κατά
τον εμφύλιο, αυτός τους
συγχώρησε και ξαναπολέ-
μησε για να σώσει την Ελ-
ληνική Επανάσταση όταν
“έσβηνε”. Με έκανε να
νιώσω έκπληξη, χαρά και
να έχω θάρρος στη ζωή
μου. Είμαι πολύ περήφανη

για αυτό που ήταν και ότι έδειξε να μην το βά-
ζεις κάτω ποτέ…! 

Μαρία Δρακάκη

Κάθε χρόνο ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου μας ταξιδεύει στα αλη-
σμόνητα εκείνα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στους
αγώνες και τις θυσίες των Ελλήνων προκειμένου να αποκτήσουν το
αναμφισβήτητο και αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα που τους είχε στε-
ρήσει ο τούρκικος ζυγός, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Στους αγωνιστές που δε δί-
στασαν ούτε μία στιγμή μπροστά στον εχθρό και που με θάρρος
αντιμετώπισαν κάθε πρόκληση. Αυτοί λοιπόν οι ήρωες της Επανάστασης
μας δημιούργησαν σκέψεις και συναισθήματα. Κάνοντας ένα ταξίδι στο
παρελθόν επιλέξαμε τους ήρωες που θαυμάζουμε και που θα θέλαμε να
είμαστε.

Η δασκάλα της τάξης Βασιλική Χαραλαμπίδου  

Το πρόσωπο που
επέλεξα είναι ο Αθανάσιος

Διάκος. Μου αρέσει περισσότερο
από τους άλλους αγωνιστές γιατί ήταν

γενναίος και δεν υποχωρούσε ποτέ. Ρί-
σκαρε να πεθάνει με πολύ φρικτό τρόπο.
Στην τελευταία του μάχη έμεινε μόνος του
ενάντια στους Τούρκους. Oταν νικήθηκε,
ο Ομερ Βρυώνης ήθελε να του χαρίσει

τη ζωή όμως αυτός αρνήθηκε.
Θαλής Καβαλλιεράκης



δεν κάνει να τρώνε Μάραθα «γιατί πηγαίνουν οι
όφηδες και ποσύρνουν τα μάθια ντως απάνω
στσι αμαραθιές». Ο Αγάπιος Λάνδος στο «Γεω-
πονικόν» του το συνιστούσε για οφθαλμικές πα-
θήσεις. Σήμερα ακόμη το χρησιμοποιούν για
θεραπεία των τραχωμάτων. Το χυλό των βρα-
σμένων  μάραθων τον έπιναν οι πάσχοντες από
χολή. Το χρησιμοποιούσαν ακόμη για τη δυσο-
σμία του στόματος. Όσοι έπασχαν από δυσοσμία
το έτρωγαν ωμό για δύο περίπου εβδομάδες.
Τις Μαραθότρουλες τις έβαζαν στα στράφυλα
για να μυρίζει η ρακή. 

Το άγριο Μάραθο στην Κρήτη είναι αυτοφυές
όπως και το ήμερο και διαφέρει από αυτό από
τα φύλλα του που είναι σκληρότερα. Το χρησι-
μοποιούσαν οι Κρητικοί στις  βρουβόπιττες.

Συστατικά - χαρακτήρας
Το Μάραθο περιέχει έως και 6% πτητικό έλαιο

(όπως οιστραγόλη, ανιθόλη, φεχνόνη), λιπαρά
οξέα, φλαβονοειδή, βιταμίνες και μέταλλα. Ανα-
λυτικότερα περιέχει νάτριο, κάλιο, υδατάνθρα-
κες, φυτικές ίνες, πρωτείνη, βιταμίνες Α , C, D,
B6, B12, ασβέστιο, σίδηρο και μαγνήσιο.

Η γεύση του αιθέριου ελαίου εξαρτάται από
τα ποσοστά των δύο κύριων συστατικών του.

Της Φεχνόνης  που έχει πικρή γεύση και της Ανι-
θόλης που έχει τη μυρωδιά του Γλυκάνισου. Τα
ποσοστά αυτών των δύο συστατικών εξαρτών-
ται από το είδος και την περιοχή που καλλιερ-
γούνται.

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Το φυτό ανθίζει  Ιούλιο και Αύγουστο. Συλλέ-
γεται Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Για θεραπευτι-
κούς σκοπούς χρησιμοποιείται όλο το φυτό και
οι σπόροι του. . 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το Μάραθο δρα ως άφυσο, αρωματικό, αντι-
σπασμωδικό, διεγερτικό, γαλακταγωγό, φλογι-
στικό και αποχρεμπτικό. 

Είναι ένα εξαιρετικό ίαμα για το στομάχι και τα
έντερα, που ανακουφίζει από τον τυμπανισμό
και τον κολικό, ενώ ταυτόχρονα διεγείρει την
πέψη και ανοίγει την όρεξη. Έχει ηρεμιστική
δράση παρόμοια με του Γλυκάνισου στη βρογ-
χίτιδα και το βήχα. Μπορεί έτσι να χρησιμοποι-
ηθεί για να βελτιώνει τη γεύση σε διάφορα
ιάματα για το βήχα. Το Μάραθο επίσης αυξάνει
τη ροή του γάλακτος στις θηλάζουσες μητέρες
και μέσω αυτού βοηθά να ανακουφιστούν οι κο-
λικοί των βρεφών. Εξωτερικά το αιθέριο έλαιο
ανακουφίζει τους μυϊκούς και ρευματικούς πό-
νους. Το έγχυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ακόμη για τη θεραπεία της επιπεφυκίτιδας και
της φλεγμονής των βλεφάρων με κομπρέσες.
Είναι επίσης καλό για την κακοσμία του στόμα-
τος όταν κάνουμε μπουκώματα με αυτό ή απλά
αν το μασήσουμε. Συνδυάζεται καλά με το Χα-
μομήλι, το Γεράνι και το Θυμάρι για πεπτικές
διαταραχές. Για αδυνάτισμα στη παχυσαρκία
συνδυάζεται καλά με τον Φράξο και την Τσου-
κνίδα. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Το παρασκευάζουμε ως έγχυμα. Ρίχνουμε ένα

φλιτζάνι βραστό νερό σε 1-2 κουταλιές του τσα-
γιού ξηρό βότανο (αφού έχουμε κτυπήσει λίγο
τους σπόρους για να σπάσουν) και το αφήνουμε
10 λεπτά. Το ρόφημα το πίνουμε έως τρεις
φορές την ημέρα. Αν έχουμε βάμμα λαμβάνουμε
2-4 ml βάμματος έως τρεις φορές την ημέρα.

Προφυλάξεις 
Το Μάραθο είναι διεγερτικό της μήτρας. Έτσι

πρέπει να αποφεύγετε κατά τη διάρκεια της εγ-
κυμοσύνης τις υψηλές δόσεις. Οι μικρές ποσό-
τητες που χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα είναι
ασφαλείς. Η κατάχρηση του βοτάνου μπορεί να
προκαλέσει σπασμούς. 

Το φυτό ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδαν-
θών και βρίσκεται σε μέρη άγονα της κεντρικής
και μεσημβρινής Ευρώπης, της Ασίας και της
Βόρειας Αμερικής. Στη χώρα μας το συναντάμε
συχνά. Είναι φυτό ποώδες διετές ή πολυετές. Τα
στελέχη του φτάνουν σε ύψος από 1,5-2 μέτρα.
Τα άνθη του είναι μικρά σε χρώμα κίτρινο.

Έχει φύλλα πολλαπλά πτεροσχιδή με νηματο-
ειδείς καταλήξεις. 

Ο καρπός του περιέχει δύο σπόρους σε χρώμα
φαιοπράσινο με σχήμα αυγοειδές, πεπλατυ-
σμένο και σχηματίζουν συνήθως πέντε πλευρές.
Οι σπόροι έχουν γεύση γλυκίζουσα και είναι
πολύ αρωματικοί. Το άρωμά του φυτού θυμίζει
φρέσκο σανό και για τον λόγο αυτό βγήκε έτσι
η λατινική του ονομασία (foenum=σανός). Οι
σπόροι μαζεύονται όταν αρχίσουν να αποκτούν
καστανό χρώμα. Η ωρίμανση δεν πρέπει να έχει
προχωρήσει. Κόβουμε τα κεφάλια και τα ξηραί-
νουμε πάνω σε πλέγματα. Η ρίζα του Μάραθου
είναι σχετικά χοντρή, σαν αδράχτι.

Η καλλιέργεια του δεν είναι δύσκολη. Είναι
πάντα πολύτιμο να το έχουμε σε κάποια γωνιά
του κήπου μας. Πολλαπλασιάζεται μόνο με
σπόρο κατά την άνοιξη. Δεν πρέπει να σπέρνε-
ται κοντά σε ντομάτες, φασόλια και λάχανα γιατί
επηρεάζει αντίθετα την παραγωγή τους. Επίσης
δεν πρέπει να σπέρνεται κοντά στον άνηθο γιατί
η υβριδοποίησή παράγει σπόρους με απροσδιό-
ριστη γεύση.

Στη χώρα μας δεν έχουμε εκτιμήσει την αξία
αυτού του φυτού όπως πρέπει. Το χρησιμοποι-
ούμε βέβαια στη μαγειρική για να δίνουμε κά-
ποια νοστιμιά στις ελιές ή στο φαγητό (ιδιαίτερα
στα κολοκυθάκια). Το χρησιμοποιούμε επίσης
στη ζαχαροπλαστική αντί άνηθου στα ζαχαρό-
πηκτα. 

Στη βιομηχανία για την παραγωγή αιθέριου
ελαίου και αρωματικού νερού, καθώς και στη
παραγωγή ούζου μαζί με το Γλυκάνισο. 

Ιστορικά στοιχεία:
Σήμερα μπορεί να έχουμε ξεχάσει τις θερα-

πευτικές ιδιότητες που έχει όλο το φυτό και ιδι-
αίτερα οι σπόροι του. Τις γνώριζαν όμως οι
πρόγονοί μας καλά από την εποχή του Ιππο-
κράτη. Χρησιμοποιούσαν την ρίζα του Μάραθου
ως λαχανικό και φαρμακευτικό. Χρησιμοποιού-
σαν επίσης τους σπόρους του Μάραθου στην
ιατρική μια και είχαν καθορίσει τη δράση του
Μάραθου ως  ορεκτικό, εφιδρωτικό, αντιπυρε-
τικό και το έδιναν σαν βραστάρι στις μητέρες
που θήλαζαν γιατί αύξανε την παραγωγή του
γάλακτος. Πίστευαν ότι είχε την ιδιότητα να
αδυνατίζει. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τα ερπετά
ρουφούσαν το χυμό του φυτού για να βελτιώ-
σουν την όρασή τους και ο Πλίνιος συνιστούσε
το βότανο για την «θολή όραση των ανθρώ-
πων». Στον Μεσαίωνα, το μάσημα των σπόρων
του Μάραθου, ήταν μια δημοφιλής μέθοδος για
να σταματούν τα ρεψίματα κατά την λειτουργία
στην εκκλησία.

Κινέζοι και Ινδοί χρησιμοποιούσαν το Μάραθο
για το δάγκωμα των φιδιών και σκορπιών αλλά
και σε δηλητηριάσεις.  Οι κινέζοι πιστεύουν ότι
οι σπόροι του μάραθου που ονομάζουν Hui
xiang είναι τονωτικοί για την σπλήνα και τα
νεφρά και χρησιμοποιούνται για διαταραχές του
ουροποιητικού και του αναπαραγωγικού. 

Στην Κρήτη το Μάραθο ήταν από τα πιο δη-
μοφιλή λαχανευόμενα φυτά. Τρώγανε τα τρυ-
φερά του φύλλα με τη γούλα του, που είναι
λευκή και σαρκώδης. Το μαγείρευαν με χοιρινό
με  χοχλιούς ή μαυρομάτικα. Το κάνανε βέβαια
και μαραθόπιττες. Γνώριζαν ότι αυξάνει την πα-
ραγωγή γάλακτος και έκαναν με αυτό καταπλά-
σματα σε προβλήματα μαστίτιδας. Το αφέψημα
των σπόρων το έπιναν για τα ρεψίματα και το
έδιναν στα βρέφη για τα αέρια. Στην Κρήτη λέ-
γανε για το μάραθο χαρακτηριστικά ότι τον Μάη
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η επιστημονική ονομασία του βοτάνου είναι Foeniculum vul-
gare (Φοινίκουλον το κοινόν) και στη χώρα μας το συναντού-
με επίσης με τις ονομασίες Μάλαθρο, Μάραθρο, Φινίκιο, Φινόκιο,
Μάραζα.

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

ΜάραθοΜάραθο 



σσ

Όπως κάθε κοινωνία, έτσι και τα Χανιά έχουν γραφικούς τύ-
πους, οι οποίοι με την παρουσία τους και την καθημερινή τους
δραστηριότητα αποτελούν το σήμα κατατεθέν της πόλης. 

Τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) στα Χανιά υπήρ-
χαν ο μαύρος χαλικούτης Αλή Γκογκό, ο Τουρκοεβραίος τελάλης
Γιακώς, η Εμινέ, κ.ά., οι οποίοι ήταν λίγο–πολύ γνωστοί. Αυτός
που ήταν άγνωστος ήταν ο αυτοαποκαλούμενος «Παγκόσμιος»
Νικολός με καταγωγή από την Άνδρο, τύπος δανδής, φτωχός και
πένης, ο οποίος ερχόταν τακτικά στα Χανιά (και στο Ηράκλειο) με
το καράβι από τον Πειραιά και διέμενε στο φιλικό σπίτι του Χα-
χούπου. Ο Νικολός μετά από δεκάμηνη απουσία επανέρχεται και
συνθέτει ένα ποίημα για την πόλη και το ωραίο φύλο, το οποίο
υπογράφει: «Παγκόσμιος Νικολός ο Ποιητής του γυναικείου
φύλου λατρευτής». Δεν είναι τυχαίος ο ειρωνικός τίτλος του άρ-
θρου «ΕΠΊΣΗΜΟΣ ΑΦΙΞΙΣ» στην τοπική εφημερίδα «Ελλάς» στις
16/10/1901, όπου περιγράφεται η άφιξη και το ποίημα που είχε
συνθέσει. Οι Χανιώτες γενικά δεν πείραζαν τον Νικολό. Αυτοί
που πραγματικά διασκέδαζαν μαζί του ήταν οι Ηρακλειώτες. Στο
βιβλίο του Μανόλη Δερμιτζάκη «Απ’ όσα θυμούμαι το παλιό Με-
γάλο Κάστρο» περιγράφεται  η ζωή του Νικολό στην πόλη του
Ηρακλείου:  

«Ο πανελλήνιος Πρίγκιψ ποιητής
αναριθμήτων καρδιών κατακτητής
ο εις την νήσον Άνδρον γεννηθείς
και ως Όμηρος περιπλανηθείς
που αιωνίως τζάμπα τον ταξιδεύανε 
κι ας τον κοροϊδεύανε».
Αυτό το στιχούργημα ανέγραφε η κάρτα, την οποία μοίραζε

όταν συστηνόταν ο «Πρίγκιψ ποιητής» Νικολός. Ο Νικολός δια-

σκέδαζε τους ντόπιους με τα «ποιήματά» του, τα οποία υμνούσαν
το γυναικείο φύλο, και αυτοί σε αντάλλαγμα τον φιλοξενούσαν
και τον πείραζαν. Με τον τρόπο αυτό ταξίδευε δωρεάν στο κα-
ράβι σε θέση λουξ (!) και στο Μεγάλο Κάστρο διέμενε δωρεάν
στο πολυτελές ξενοδοχείο «Η Κνωσσός»! Η υποδοχή στο λιμάνι
γινόταν από τον τουρκοκαστρινό λιμανιώτη κουρελή αλήτη, τον
Πίπιλο, ο οποίος τον καλωσόριζε μεθυσμένος  με μια χούφτα
λουλούδια και τη φράση:

«Ως χέστης παρέστης, πρίγκιπα εφέντη μ’! Ούλο το Κάστρο σε
οσκλεντίζει, μα τον Ραμπή![...]Και πέμπει ντοά (προσευχή των
μουσουλμάνων) του Μεγαλοδύναμου να σε πολυχρονίζει».  

Από κοντά ο «μοσκοκούζουλος Καστρινός ο Κολοτρώνης», κα-
λωσόριζε κι αυτός με ζάρπες τον ανδριώτη «πρίγκιπα» ποιητή.
Εδώ είναι αξιοσημείωτη η πληροφορία ότι τα χρόνια της Κρητι-
κής Πολιτείας έπαιζαν ζάρπες και στο Ηράκλειο!

* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι
ιατρός ορθοπεδικός, πολιτισμολόγος
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Εκδήλωση Μαρίας
Ορφανουδάκη

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη διοργανώ-
νει η ζωγράφος Μαρία Ορφανουδάκη (Μ.Ο.) στο Εργαστή-
ριό της (Εργαστήριο Ειρήνης), την Κυριακή 24 Μαρτίου στις
12 το μεσημέρι.

Οπως σημειώνει η ίδια, η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την
Διεθνή Ημέρα για το Δικαίωμα στην Αλήθεια σχετικά με τις
Κατάφωρες Παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
για την Αξιοπρέπεια των Θυμάτων.

Η κα Ορφανουδάκη αναφέρει ότι η εκδήλωση με θέμα: “Η
φλόγα της ματιάς που την ΑΛΗΘΕΙΑ αναζητά!”, είναι «αφιε-
ρωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, τον βασικότερο εμπνευστή
των προσπαθειών μου, ιδιαίτερα του εικαστικού μου
έργου!».

Η ίδια παραθέτει και ένα σημείωμα του Μίκη Θεοδωράκη
από τον Αύγουστο του 1999.

«Όλα της τα έργα  έχουν για άξονα τηv Ειρήνη και την
Αγάπη για τον Άνθρωπο

Tα θέματα πού χρησιμοποιεί ή Μαρία την κάνει να ξεχωρί-
ζει σαν Δημιουργός!

Kαι μοναδικός  στόχος  της Είναι το υψηλότερο  νόημα που
πρέπει να έχει  η Τέχνη  τον Ουμανισμό τον Ανθρωπισμό….».

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Ο Παγκόσ ιος ή Πρίγκιψ οιητής ΝικολόςΟ “Παγκόσμιος” ή “Πρίγκιψ ποιητής” Νικολός

Βιβλιογραφία

1. Α. Αλιγιζάκης, Όπερες, Μαντολινάτες & Καντάδες, Βαλς &
Συρτός στα παλιά Χανιά. Πολιτισμός και κοινωνία κατά την πε-
ρίοδο 1878-1967,  Ηράκλειο 2016. 

2. Δερμιτζάκης Μ., Απ’ όσα θυμούμαι το παλιό Μεγάλο Κά-
στρο, εκδ. Δοκιμάκης, Ηράκλειο 2008. 

Στη Διεθνή αυτή επιστημονική συ-
νάντηση θα λάβουν μέρος και θα φω-
τίσουν με τις ανακοινώσεις τους μία
όχι πολύ γνωστή περίοδο της Ιστορίας
οι εγκυρότεροι ιστορικοί, αρχαιολόγοι
και άλλοι επιστήμονες από την Ευ-
ρώπη, την Ασία και την Αφρική. 

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκι-
νήσουν την Παρασκευή 29 Μαρτίου,

στις 18.00.
Θα συνεχιστούν το Σάββατο 30 Μαρ-

τίου, 9.20 – 13.30 και 17.00 – 20.00.
Την Κυριακή 31 Μαρτίου το πρωί  θα

γίνει επίσκεψη των συνέδρων στην
Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας των
Τζαγκαρόλων στο Ακρωτήρι και ξενά-
γηση από τον αρχαιολόγο Κωνσταν-
τίνο Ψαράκη (10.00), επίσκεψη και

ξενάγηση στην οικία του Ελευθερίου
Βενιζέλου στη Χαλέπα (11.30)  και επί-
σκεψη στην πόλη των Χανίων (12.30 –
14.30).

Το απόγευμα της Κυριακής οι εργα-
σίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν
στην Ορθόδοξο Ακαδημία στις 18.00
και θα λήξουν στις 21.00 με τον απο-
λογισμό του τριημέρου.

Επίσημη υποδοχή της Ιεράς και Θαυμα-
τουργού Εικόνας Παναγίας Αντιφωνήτριας
και της Τιμιας Κάρας του Οσίου Κυρ Ιωάν-
νου του Ξένου θα γίνει, όπως ανακοινώ-

θηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κισσάμου
και Σελίνου, στην πλατεία «Μ. Κατράκη»,
παραπλήσια του ΟΤΕ, στην Κίσσαμο, την
Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 5.30 μ.μ..

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του
διήμερου εορτασμού 50 ετών από την θε-
μελίωση του Ι. Μητροπολιτικού Ναού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κισσάμου.

ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Παρουσίαση βιβλίου
Θοδωρή Παπαθεοδώρου

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θοδωρή Παπαθεοδώρου:
“Συναξάρια της μικρής Πατρίδας” οργανώνουν ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Χανίων “Ορφέας”, το βιβλιο-
πωλείο Koukoubook και οι εκδόσεις Ψυχογιός, στον
Πολυχώρο “Μεγάλο Ο” (Γρηγορίου Ε', 69), την Παρασκευή 29
Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ.

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος Μαρία
Βούλγαρη, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η
εθελόντρια των “Γιατρών του Κόσμου” και του δικτύου: “Δια-
βάζω για τους άλλους”, Αγγελική Μπεμπλιδάκη.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει χορευτικά ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Βορειοελλαδιτών Χανίων “Ορφέας”.

Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση για την Αραβοκρατία στην Κρήτη  διοργανώνουν η Ιστορική, Λα-
ογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών
Σπουδών, το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και η Περιφερειακή Ενό-
τητα Χανίων οργανώνουν, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, την Παρασκευή 29,
το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

H Αραβοκρατία στην ΚρήτηΑραβοκρατία στην Κρήτη 

ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ

Εορτασμός για τα 50 χρόνια του Μητροπολιτικού Ναού
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ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Πέθανε μετά από μακρόχρονη ασθένεια, σε
ηλικία 75 ετών ο Στέργιος Δελιαλής, οραματι-
στής και ιδρυτής του μοναδικού μουσείου De-
sign της χώρας, που ...έμεινε στα χαρτιά από τα
τέλη της δεκαετίας του '90. Δημιουργός εκα-
τοντάδων σχεδίων design -από ένα εξώφυλλο
δίσκου του Διονύση Σαββόπουλου ("Το Περι-
βόλι του Τρελού") και μιας αφίσας της dis-
cotheque HELP και του Music Hall Medusa, ως
τις φρυγανιές "Βοσινάκη", τις σακούλες των βι-
βλιοπωλείων Μαλλιάρη και Μόλχο, τις επιγρα-
φές γνωστών cafe-bar της Θεσσαλονίκης και
τις αφίσες για την προεκλογική εκστρατεία του
Στέλιου Νέστορα- ο Στέργιος Δελιαλής τιμή-
θηκε προ τριετίας με μεγάλη έκθεση με τίτλο
"Στέργιος Δελιαλής Designer. 55 χρόνια graph-
ics. Κατασκευές. Και ένα μουσείο Design", που
διοργάνωσε το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, στο
πλαίσιο του 6ου Παγκόσμιου συνεδρίου τυπο-
γραφίας και οπτικής επικοινωνίας.

Προ διετίας επίσης η πολυκύμαντη ιστορία
του μανιώδη συλλέκτη Στέργιου Δελιαλή και
της οδύσσειας του μουσείου του , είχε γίνει το
αντικείμενο ενός ντοκιμαντέρ διάρκειας 87 λε-
πτών, με τίτλο «How to steal a chair» (ο τίτλος
στα αγγλικά), που κινηματογράφησε με πρωτα-
γωνιστή τον ίδιο ο Θεσσαλονικιός σκηνοθέτης
Κωνσταντίνος Καμπούρογλου. Η ταινία "μιλά"
για ένα μουσείο-φάντασμα στη Θεσσαλονίκη κι
έναν εμμονικό designer - συλλέκτη, τον Στέρ-
γιο Δελιαλή, μορφή ταυτισμένη με την αστική
μυθολογία της Θεσσαλονίκης, τον άνθρωπο-
μουσείο χωρίς μουσείο, μιας και δεν λειτούρ-
γησε ποτέ το μοναδικό στην χώρα Μουσείο De-
sign, που η εύπορη, την εποχή εκείνη Πολιτεία
(παραμονές της περιλάλητης Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας του 1997) του είχε τάξει, το είχε
«νομοθετήσει», «ιδρύσει» και «εγκαταστήσει»
(στον χώρο της αποθήκης Β1 στην προβλήτα
του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης).

θθ
Θα δοθούν δύο παραστάσεις για το κοινό

με ελεύθερη είσοδο με προσκλήσεις στο Θέ-
ατρο «Μίκης Θεοδωράκης» την Τρίτη 26 και
την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 9 το βράδυ. 

Οι προσκλήσεις θα δίνονται από τα γραφεία
του ΔΗΠΕΘΕΚ (Ν. Φωκά 5, Χανιά) τις ημέ-
ρες των παραστάσεων 9:00-15:00 με σειρά
προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
είναι ένα έργο – ύμνος για τη γυναίκα –  το
οποίο  φέρνει την τραγωδία κοντά στο κοινό
με ένα διαφορετικό και σύγχρονο τρόπο,
απαλλάσσοντάς την από τον στόμφο που συ-
νήθως της προσδίδεται,  δημιουργώντας γέ-
φυρες με το σήμερα.

Μια παράσταση – κατάδυση στα έγκατα της
γυναικείας φύσης, όπως αυτή προκύπτει
μέσα από δέκα εξέχουσες γυναικείες παρου-

σίες της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. 
Ερμηνεύουν: Κώστας Γάκης, Μαρία Παπα-

φωτίου 
Κείμενο, σκηνοθεσία, video art: Κώστας

Γάκης 
Μουσική: Κώστας Γάκης – Στέλλα Ζιοπού-

λου 
Live τραγούδι: Ίρις Κανδρή 
Live μουσική: Στέλλα Ζιοπούλου 
Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Ανθή Φουντά 
Επιμέλεια κίνησης: Ευθύμης Χρήστου Φω-

τισμοί: Στέλιος Πλασκασοβίτης, Στέφανος
Λώλος 

Σκηνογραφία: Στέφανος Λώλος 
Κοστούμια: Σάλι Αλάραμπι, Κωνσταντίνα

Μαρδίκη 
Βοηθοί σκηνοθέτη: Βίλλη Κοντονικολάκη,

Ισμήνη Πρωίου 
Φωτογράφοι: Παναγιώτης Λαμπής, Σοφο-

κλής Μπιμπής, Νίκος Οικονόμου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.

28210-44256.

Τη θεατρική παράσταση «Από την
Αντιγόνη στη Μήδεια» του Κώστα
Γάκη, που μιλάει για τη θέση της
γυναίκας σε έναν σκληρά ανδρο-
κρατούμενο κόσμο θα παρουσιάσει
το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Κρήτης στο πλαίσιο της Παγκό-
σμιας Ημέρας Θεάτρου, που εορ-
τάζεται στις 27 Μαρτίου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Α ό την Αντιγόνη στη Μήδεια“Από την Αντιγόνη στη Μήδεια” 

Πέθανε οΠέθανε ο designer και συλλέκτης Στέργιος Δελιαλήςκαι συλλέκτης Στέργιος Δελιαλής ΣΤΟ THEATRE 73100

“ΜέΝΓΚΕΛΕ”
Το Σχήμα 7 παρουσιάζει το υπαρξιακό θρίλερ

του Θανάση Τριαρίδη, “ΜέΝΓΚΕΛΕ”, μόνο για
μία παράσταση, σήμερα Σάββατο 23 Μαρτίου
στις 9 το βράδυ στο THEATRE 73100 (Πα-
τριάρχου Γερασίμου 18, Ν. Χώρα).

Ένα όνειρο για 2 πρόσωπα σε ένα βαγόνι που
μετατρέπεται σε εφιάλτη. Ένα παιχνίδι μνήμης,
αλήθειας και ψευδαίσθησης.

Δυο άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι της ση-
μερινής εποχής: ένας άντρας, διοικητικός υπάλ-
ληλος κάποιας δημοσίας υπηρεσίας και μια
φοιτήτρια, στο κουπέ ενός ηλεκτροκίνητου τρέ-
νου, σε ένα νυχτερινό δρομολόγιο . Όλα ξεκι-
νούν με μια ξαφνική διακοπή ρεύματος, οπότε
για να ξεπεράσουν την αμηχανία τους θα παί-
ξουν το παιδικό παιχνίδι των ρόλων, γρήγορα
όμως αυτό το παιχνίδι θα αλλάξει ...

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μεταξάκης
Παίζουν: Κωνσταντίνος Μεταξάκης, Ράνια

Πλατάκη
Είσοδος: 12 ευρώ Μειωμένο :10 ευρώ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976331107
Ακατάλληλο κάτω των 16.

ΣΤΟ “JOKAL'S”

Μουσική βραδιά 
Το Jokal’s , το καφέ της Δημοτικής Πινακοθή-

κης Χανίων, παρουσιάζει σήμερα Σάββατο 23
Μαρτίου στις 9.30 μ.μ. συναυλία με το Στέλιο
Πετράκη και τον Efrén López. Θα παρουσια-
στούν οργανικές συνθέσεις κυρίως από τα δύο
τους cd "Μαύρα Φρούδια", και το πρόσφατο και
πολυβραβευμένο cd «Ταως», καθώς και προσε-
κτικά επιλεγμένα παραδοσιακά κομμάτια της
Κρήτης και άλλων περιοχών. 

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστή-
ριξη του μουσικού εργαστηρίου «Λαβύρινθος».

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Ανασκόπηση 
του Ιταλικού
κινηματογράφου 

Με την προβολή της ταινίας "Baaria – Η πόλη
του ανέμου" του G.Tornatore συνεχίζεται αύριο
Κυριακή στις 7 μ.μ. η ανασκόπηση του ιταλικού
κινηματογράφου που διοργανώνει ο Σύλλογος
"Φίλοι της Ιταλίας" σε συνεργασία με την Ιτα-
λική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστι-
τούτο, τον Δημο Χανιων και την ΚΕΠΕΔΗΧ –
ΚΑΜ, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

Την επόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου θα προ-
βληθεί η ταινία " Io e te – Εγώ κι εσύ" του B.
Bertolucci. 

Είσοδος ελεύθερη

Το εμβληματικό έργο των Ντάριο Φο
και Φράνκα Ράμε «Όλο σπίτι, κρεβάτι
κι εκκλησία», σε σκηνοθεσία Κωστή Κα-
πελώνη και μουσική Σταμάτη Κραου-
νάκη παρουσιάζει το Θέατρο Τέχνης
σήμερα και αύριο στις 9:15 μ.μ. στο Βε-
νιζέλειο Ωδείο Χανίων. 

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στη
Θεσσαλονίκη και συνέχισε στην Αθήνα,
στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, της
οδού Φρυνίχου. Παράλληλα περιο-
δεύει σε επιλεγμένες πόλεις, στο πλαί-
σιο της επικοινωνίας του Θεάτρου
Τέχνης  με το κοινό εκτός Αθηνών.  

Το έργο πραγματεύεται την κατά-
σταση της γυναίκας στον σύγχρονο
«πολιτισμένο» κόσμο. 

Συγγραφείς: Φράνκα Ράμε & Ντάριο
Φο

Μετάφραση: Αχιλλέας Καλαμάρας
Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης 
Μουσική - Στίχοι τραγουδιών: Σταμά-

της Κραουνάκης
Σκηνικά και Κοστούμια: Έλλη Λιδωρι-

κιώτη
Επιμέλεια Κίνησης: Φαίδρα Σούτου
Μουσικό περιβάλλον: Βάιος Πράπας
Τα τραγούδια και τα μουσικά θέματα,

βασισμένα σε λαϊκές ιταλικές μελωδίες,
επεξεργάστηκαν από κοινού ο Σταμά-
της Κραουνάκης και ο Βάιος Πράπας.

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τζένη Κόλλια
Βοηθός Σκηνογράφου: Θεοδώρα Βε-

στάρχη
Παίζουν: Βασιλική Δέλιου, Αντωνία

Καμπάκου, Γιάννα Μαλακατέ, Ράνια
Παπαδάκου.

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

«Oλο σπίτι, κρεβάτι κι εκκλησία» 

Το θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”.



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 123ο
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Χάρτης ελέγχου οπτικής οξύτητας, από την Ουτρέχτη της
Ολλανδίας (1862).

Η υποβοήθηση ττου τοκετού με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου,
σε ιαπωνικό σχέδιο του 1837.

“O ανακουφιστής του στήθους - κατασκευή από ινδικό
καουτσούκ”, κυκλοφόρησε στα μέσα του 19ου αιώνα στην
Αγγλία ως αντλία υποβοήθησης εξαγωγής γάλακτος, για το

θηλασμό βρέφους.

Η έκθεση σε γιγαντιαίες δόσεις ατομικής ακτινοβολίας από το
ατύχημα του Τσερνομπίλ στη Ρωσία το 1987, προκάλεσε τη

γέννηση παιδιών με σημαντικές πνευματικές ή και σωματικές
ανωμαλίες…

Στον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο (1861-65), οι στρατιώτες
έπρεπε να έχουν τουλάχιστον τα τέσσερα μπροστινά δόντια,

ώστε να ανοίγουν τις θήκες των πυρομαχικών. Ορισμένοι
φυγόπονοι άνδρες αφαιρούσαν τα μπροστινά δόντια τους,

προκειμένου να αποφύγουν τη στράτευση στην πρώτη γραμμή...

Απεικόνιση
τοκετού σε

πήλινο αγγείο,
στην Πομπηία

του 50 μ.Χ.

«Πλύντε το λίπος
και κερδίστε

χρόνια ζωής, με
το σαπούνι La-Mar».

Ψευδοθεραπεία
αδυνατίσματος μέσω

πλυσίματος με το
διαφημιζόμενο

σαπούνι (Κλίβελαντ
ΗΠΑ, 1925).

Σημάδια στα χέρια ατόμων που έχουν δηλητηριαστεί από
αρσενικό.  Στα μέσα του 19ου αιώνα στην Αγγλία το αρσενικό
προκαλούσε πολλούς θανάτους, αφού χρησιμοποιούνταν
καθημερινά σε ποικίλες τεχνικές εργασίες ή φαρμακευτικά
σκευάσματα.

Στην Αγγλία των μέσων
του 19ου αιώνα, οι
πλούσιοι πολίτες
κρατούσαν στον
οδοντίατρο τα
προσωπικά τους
οδοντιατρικά εργαλεία,
τα οποία
κατασκευάζονταν συχνά
από ασήμι, χρυσό,
ελεφαντόδοντο ή άλλα
πολύτιμα υλικά.

»
»

»

»
»

»
»

«

»
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Οι δύο όψειςΟι δύο όψεις 

της αλήθειαςτης αλήθειας
Michael Connelly
Mετάφραση: Μαρία - Ρόζα Τραϊκόγλου

Εκδότης: Διόπτρα

Ο Χάρι Μπος
αναλαμβάνει πα-
λιές ξεχασμένες
υποθέσεις, βοη-
θώντας το υπο-
στελεχωμένο
α σ τ υ ν ο μ ι κ ό
τμήμα του Σαν
Φερνάντο. Όταν
θα λάβουν μια
κλήση που

αφορά έναν διπλό φόνο σε φαρμακείο
της περιοχής, ο Μπος είναι ο μόνος έμ-
πειρος ντετέκτιβ στον τόπο του εγκλή-
ματος.
Όμως η πείρα του κουβαλά μαζί της
φαντάσματα παλιών ξεχασμένων εγκλη-
μάτων. Ένας θανατοποινίτης ισχυρίζεται
ότι ο Μπος τον παγίδευσε και πως νέες
αναλύσεις DNA το αποδεικνύουν.
Οι ερευνητές του αστυνομικού τμήματος
του Λος Άντζελες επαληθεύουν τους
ισχυρισμούς του θανατοποινίτη, αφή-
νοντας τον Μπος μόνο του να καθαρίσει
το όνομά του και παράλληλα να κρατή-
σει έναν σαδιστή δολοφόνο στη φυλακή.
Μόνο έναν άνθρωπο εμπιστεύεται να
τον βοηθήσει, τον Μίκι Χόλερ.
Καθώς οι δύο υποθέσεις περιπλέκονται,
ο Μπος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι η
αλήθεια έχει δύο όψεις· εκείνη που δεν
πεθαίνει κι εκείνη που σκοτώνει.

Το χελιδόνιΤο χελιδόνι 

του Βορράτου Βορρά
Ισμήνη Χ. Μπάρακλη
Εκδότης: Ψυχογιός

Αθήνα, 1982.
Η Δάφνη, μια δυ-
ναμική αρχιτέ-
κτονας, με
αφορμή τη συ-
νάντηση με τον
μεγάλο έρωτα
των φοιτητικών
της χρόνων, θα
αναμοχλεύσε ι
αναμνήσεις της
ζωής της, για να

γυρίσει πολλά χρόνια πίσω και να συ-
ναντήσει ανθρώπους που τη σημάδεψαν,
πριν κιόλας πάρει την πρώτη της ανάσα.
Κεντρική Μακεδονία, αρχές του προ-
ηγούμενου αιώνα.
Ένα μωρό, μοναδικό απομεινάρι μιας
φλεγόμενης καλύβας του βάλτου, αγω-
νίζεται να παραμείνει στη ζωή.
Δυο αδέρφια, με τα χέρια φυτεμένα στο
μνήμα του πατέρα τους, ορκίζονται να
πάρουν εκδίκηση.
Λίγα χρόνια μετά, ένα κορίτσι με μαρμα-
ρωμένα πόδια αποχωρίζεται τον πατέρα
του, που τον στέλνουν στην εξορία.
Παιδιά της ελληνικής Ιστορίας, ξετυλί-
γουν το κουβάρι του μύθου μέσα στη
δίνη της, όταν εκείνη τρυπώνει ύπουλα
στις ζωές τους για να τις συγκλονίσει, σε
μια παραμυθένια πολιτεία, τα Γιαννιτσά,
έναν ζωντανό μπερντέ με τα παλάτια του
και τις καλύβες του, κι ανθρώπους λο-
γιών λογιών που θα περάσουν εμπρός
του, δειλούς και ήρωες, εχθρούς και φί-
λους.

Ου ούντουΟυμπούντου
Μάνθος Σκαργιώτης
Εκδότης: Διόπτρα

Ο Δονάτος Λένης
μεγάλωσε στην
ελληνική κοινό-
τητα της Νότιας
Αφρικής τα χρό-
νια του απαρτ-
χάιντ. Όταν
ενηλικιώθηκε,
επέστρεψε στην
Ελλάδα, όπου
ένας συγγενής

του βιαζόταν να του κληροδοτήσει ένα
αγρόκτημα. Ο Δονάτος, ανυποψίαστος,
ξεκινάει να φτιάχνει την τύχη του δου-
λεύοντας το κτήμα, χωρίς να γνωρίζει ότι
η γη του έχει πάνω της την κατάρα μιας
όμορφης γυναίκας.
Σήμερα, μερικές δεκαετίες μετά, ο Δονά-
τος έχει γίνει ευυπόληπτο μέλος της το-
πικής κοινωνίας και απασχολεί στην
αγροτική του επιχείρηση μετανάστες από
τη Σομαλία και το Μπανγκλαντές. Οι άν-
θρωποι αυτοί δεν έχουν χαρτιά και δου-
λεύουν σε κακές συνθήκες, αλλά ο
Δονάτος προσπαθεί να τους φέρεται με
κάποια ανθρωπιά.
Μια δυσοίωνη ανακάλυψη στο χώμα ξυ-
πνάει ένστικτα και αδιόρατους φόβους,
ενώ δίπλα στο κτήμα μέσα σε τριβόλια
και λιθάρια γεννιέται ένας έρωτας, ανά-
μεσα σ’ έναν δικό μας και μια "ξένη". Το
τέλος της αγροτικής σεζόν σημαδεύει η
απαγωγή ενός βρέφους στη διπλανή
πόλη και κανείς δεν μπορεί να προβλέ-
ψει ποιον θα διαλέξει, τελικά, η κατάρα
της όμορφης γυναίκας. Γιατί ο κύκλος
πρέπει να κλείσει...

Το σταυροδρό ιΤο σταυροδρόμι

των ηρώωντων ηρώων
Νίκος Παργινός
Εκδότης: Διάπλαση

1716. Οι Τούρκοι
π ρ ο ε λ α ύ ν ο υ ν
προς την Ιταλία
και την Κεντρική
Ευρώπη. Ο οθω-
μανικός στόλος
αποβιβάζει πο-
λυάριθμα στρα-
τεύματα στο νησί
της Κέρκυρας και
πολιορκεί την
πόλη της. Ο αδί-

στακτος πασάς Τζάνουμ Κότζα ετοιμάζε-
ται να αναμετρηθεί με τον Σάξονα
στρατάρχη Ματθία Σχολεμβούργο σε μία
από τις πιο άγριες και άνισες μάχες της
εποχής. Οι γενναίοι πολεμιστές στέκονται
στα χαλάσματα του αλλοτινού απόρθη-
του φρουρίου αποφασισμένοι να υπερα-
σπιστούν με πάθος την πόλη και να
πεθάνουν μαχόμενοι. 
Στο μεταξύ στο νησί έχουν βρει καταφύ-
γιο τρεις περίεργοι φυγάδες από την
Πόλη: ο Νικολός, ένας φονιάς και τυχο-
διώκτης κάποτε στην υπηρεσία του
Κότζα, η Ναζλή, μια χανούμισσα του χα-
ρεμιού σημαδεμένη από μια αρχαία κα-
τάρα, και ο Μεχμέτ, ένας βασανισμένος
ευνούχος. Τα ένοχα μυστικά που κουβα-
λούν συνδέονται άρρηκτα με ένα μυστη-
ριώδες χειρόγραφο που δημιουργήθηκε
πέντε αιώνες νωρίτερα και θα διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία.

Aφορμή

Τα ξημερώματα της 26ης Απρι-
λίου 1986 εκρήγνυται ο αντιδρα-
στήρας Νο.4 του πυρηνικού
σταθμού παραγωγής ενέργειας "Β.
Ι. Λένιν", γεγονός που θα καταγρα-
φεί στη συλλογική μνήμη ως
Τσερνομπιλ, με τον τόνο να ανε-
βοκατεβαίνει· μία μαύρη μέρα, οι
παρενέργειες της οποίας ακόμα
καταγράφονται, ένα περιστατικό
το οποίο αντί να γεννήσει ένα
απόλυτο όχι απέναντι στην πυρη-
νική ενέργεια οδήγησε -όχι μόνο
εν μέσω ψυχρού πολέμου- τη συ-
ζήτηση στα δήθεν ελλειπή μέτρα
ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή, τη
στιγμή της έκρηξης, επιλέγει ο Πα-
παντώνης για να θέσει το σημείο
μηδέν της αφήγησής του, για να
τοποθετήσει την ακίδα του δια-
βήτη του. Το πριν, η έκρηξη, το
μετά. Το Πρίπιατ είναι η πόλη δο-
ρυφόρος του Τσερνόμπιλ. Ξεκι-
νώντας από την 25η Απρίλη 1986,
μία μέρα, λίγες ώρες για την ακρί-
βεια, πριν την έκρηξη, ο παντο-
γνώστης αφηγητής θα μας
διηγηθεί την ιστορία τεσσάρων οι-
κογενειών.   

Τρεις γενιές. Το μεγάλο εμβαδόν
στο παρελθόν· οι παππούδες και οι
γιαγιάδες που υπέφεραν από τον
μεγάλο πόλεμο, που πόνεσαν,
απώλεσαν, κυνηγήθηκαν από εχ-
θρούς και οικείους, όμως επέζη-
σαν και διηγούνται, παλεύουν να
ξεφύγουν από εκείνους τους δαί-
μονες, κάποιοι δεν τα καταφέρ-
νουν, σέρνουν μαζί τους συνεχώς
ένα κουτί με γράμματα, κοιτάζουν
ξανά και ξανά τις ίδιες φωτογρα-
φίες, κάποιοι νιώθουν πως βγήκαν
νικητές, δεν είναι μόνο τα μετάλ-
λια ανδρείας, είναι η αποφασιστι-
κότητα στο βλέμμα· ο φόβος
παραμονεύει. Το μεγάλο εμβαδόν
στο παρόν· οι γονείς, η ενδιάμεση

γενιά, μεγάλωσαν ακούγοντας τις
ζοφερές διηγήσεις, σε ένα περι-
βάλλον που μέρα με τη μέρα έμοι-
αζε πιο σταθερό, προστατευμένο
και προστατευτικό, που επέτρεπε
τη λήθη, τη στροφή του βλέμμα-
τος, έστω και διστακτικά, προς τα
εμπρός, ήρθαν αντιμέτωποι κυ-
ρίως με τις προσωπικές τους επι-
λογές, μια ζωή ιδιωτικού βάρους,
αποτυχημένοι γάμοι, ανεκπλήρω-
τοι έρωτες, αναζήτηση ταυτότη-
τας· το έδαφος αρχίζει πάλι να
τρέμει. Το προσδοκώμενο εμβα-
δόν στο μέλλον· τα παιδιά παίζουν,
το σκάνε κρυφά από τους γονείς
τους, ζητούν την αγάπη, δελεάζον-
ται απ' όσα φτάνουν από τα δυ-
τικά, ζουν ανάμεσα στο σήμερα
και τη φαντασία· ξημερώνει 26η
Απριλίου 1986. 

Αφήγηση σφικτή, δουλεμένη στη
λεπτομέρεια, τίποτα περιττό να μη
μείνει. Κάποιες στιγμές ασφυκτική.
Το νήμα, που ενώνει τους σπόνδυ-
λους του μυθιστορήματος, λεπτό
μα ανθεκτικό, λειτουργεί αφηγη-
ματικά και δεν εκβιάζει απλώς τη
συνοχή. Γλώσσα ποιητική, ελα-
φρώς εξεζητημένη κάποιες στιγ-
μές, σε ευθεία αντίστιξη με το
σκηνικό, αλλά και χρήση λέξεων
πιο μοντέρνων ή δανεισμένων
από την αργκό, μια ενδιαφέρουσα
αντίστιξη στην αντίστιξη. Έχει σί-
γουρα ενδιαφέρον η απόπειρα του
Παπαντώνη -όπως είχε διαφανεί
και από τον Καρυότυπο- να δοκι-
μάσει τις δυνάμεις του σε ένα
είδος που θα το ονόμαζα στυλιζα-
ρισμένο ρεαλισμό, διερευνώντας
τα όρια της συναισθηματικής στε-
γανότητας μιας εγκεφαλικής κα-
τασκευής.    

Η σιωπή μετά την έκρηξη είναι
στιγμιαία, στη μνήμη των μαρτύ-
ρων όμως κρατάει για ώρες, για

μέρες. Η αφήγηση απορροφά
μέρος από τους ήχους, τις φωνές,
τα κλάματα, τους συναγερμούς, τις
κόρνες, τις εντολές. Κάποιες συ-
χνότητες διαφεύγουν της μόνω-
σης· μια τζαμαρία θρυμματίζεται
καθώς ένα παιδικό σώμα τη δια-
περνά τρέχοντας. Η έκρηξη επιφέ-
ρει σύγχυση. Η χρονική ακρίβεια
των γεγονότων γίνεται σχετική, ο
χρόνος μετά την έκρηξη κυλάει
διαφορετικά ακόμα και για έναν
ψύχραιμο παντογνώστη αφηγητή.
Αναγωγή των πάντων σε πριν και
μετά. Όσο απομακρύνεται κανείς
από το σημείο μηδέν, τόσο καθα-
ρίζει η ατμόσφαιρα, μέχρι να συ-
ναντήσει το επόμενο σημείο μηδέν
με τους καπνούς, που στέκουν για
πάντα ακίνητοι θαρρείς, λες και
ίχνος ανέμου δεν πέρασε από εκεί
ποτέ, και την αιωρούμενη σκόνη,
που δεν λέει να κατακάτσει. Η
μνήμη. Ως συλλογικό κατασκεύα-
σμα και ως ατομικό βίωμα. Οι
ζωντανοί αναλαμβάνουν την αφή-
γηση, οι νικητές την επικράτηση.  

Για τον Παπαντώνη το Τσερνόμ-
πιλ μοιάζει απλώς η αφορμή, η
σκανδάλη, ένα μυθικό απόνερο
της παιδικής ηλικίας, καθώς είναι
γεννημένος το 1978. Ευκαιρία για
έρευνα στα πλαίσια της μυθιστο-
ρηματικής αναβίωσης της εποχής,
απόπειρα κατανόησης του τρόμου
μπροστά σε μια καταστροφή·
ματιά ανθρωποκεντρική, χωρίς
απαντήσεις σε ερωτήματα ευθύ-
νης και πολιτικής το ενδιαφέρον
των οποίων εκ των υστέρων μοι-
άζει κενό, έστω αδιάφορο μυθι-
στορηματικά. Δεν είναι ένα
μυθιστόρημα για το Τσερνόμπιλ
αυτό, είναι ένα μυθιστόρημα για
κάποιους ανθρώπους που ζούσαν
εκεί κοντά στις 26 Απριλίου 1986.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Ρηχό νερό σκιέςΡηχό νερό, σκιές 
» Aκης Παπαντώνης (εκδόσεις Κίχλη)
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Κατάπινε τη νυχτερινή ησυχία με κοφτές ζευγαρωτές ανα-
πνοές, σκυφτή επάνω στο ποδήλατο στα μισά του δρόμου που
ανοιγόταν προς τα βορειοδυτικά, πέρα από τις Περιοχές 4 και
5, αντίκρισε ένα νεκρό πουλί στην άσφαλτο, ξεκοιλιασμένο,
τυλιγμένο σε ένα λεπτό φιλμ βραδινής αχλής, γύρω του σκόρ-
πια πούπουλα να ιριδίζουν και δίπλα του ένα άλλο πουλί,
ολόιδιο, όρθιο, με τον λαιμό τεντωμένο· κι εκείνη πλησίαζε,
έκανε πετάλι χωρίς να επιβραδύνει, χτυπούσε και ξαναχτυ-
πούσε το κουδούνι, το όρθιο πουλί όμως δεν σάλευε, περιερ-
γαζόταν ό,τι είχε απομείνει από τον συγγενή του με το βλέμμα
(να ήταν άραγε ζευγάρι;) και ράμφιζε τον αέρα ενώ το ποδή-
λατο προσπερνούσε -από τη φόρα τα πούπουλα σηκώθηκαν
μόλις πάνω απ' την άσφαλτο.

ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σχολικός Διαγωνισμός 
για τη Μάχη της Κρήτης 

Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του
Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, προγραμματίζεται για
20η χρονιά η παιδική Εκδήλωση «Παιδική  Έκφραση
και Δημιουργία». Οπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, με αφορμή την συμπλήρωση των 78 χρό-
νων από την Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, θα
πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για τα παιδιά Προσχο-
λικής & Δημοτικής Εκπαίδευσης. Θέμα του διαγωνι-
σμού είναι: «78 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης»
όπου τα παιδιά των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
καλούνται να δημιουργήσουν την δική τους ζωγρα-

φιά συμφωνά με τις περιγραφές των μεγαλυτέρων
τους αλλά και όπως αυτά αντιλαμβάνονται το θέμα.

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία θα είναι ατομική και
το μέγεθός της θα είναι ένα χαρτί διαστάσεων  Α3 ή
Α4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τα
στοιχεία των παιδιών στο κάτω μέρος της ζωγραφιάς
τους (ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη), στο πίσω
μέρος να υπάρχει διεύθυνση και τηλέφωνο επικοι-
νωνίας). Οι καλύτερες ζωγραφιές θα βραβευτούν
αλλά και θα εκτεθούν στο Νεώριο –Moro ( Μόνιμη
Έκθεση Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής)
όπου θα πραγματοποιηθεί η φετινή Εκδήλωση «Παι-
δική Έκφραση και Δημιουργία, θα δοθούν αναμνη-
στικά διπλώματα συμμετοχής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του
Μουσείου και στα τηλέφωνα 28210-91875, 28210-
74484.


