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ηηΗ θλιβερή επέτειος της δικτατο-
ρίας των συνταγματαρχών πλησιά-
ζει, για να μας θυμίσει και φέτος
ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομέ-
νη, αλλά κερδίζεται καθημερινά,
μέσα από την ενεργή συμμετοχή
των πολιτών στις δημοκρατικές
διαδικασίες.
Στο σημερινό αφιέρωμά τους,
οι “διαδρομές” ανατρέχουν στα
δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια και
στην περίοδο της Χούντας, με τους
αμέτρητους πολιτικούς κρατούμε-
νους να φυλακίζονται και να στέλ-
νονται στα ξερονήσια, αφήνοντας
πίσω οικογένεια και μικρά παιδιά.
Μέσα από τις αφηγήσεις κάποιων
από αυτά τα παιδιά που βίωσαν
από πρώτο χέρι το στίγμα
του “κομμουνιστή” και τις δυσκο-
λίες τού να μεγαλώνουν χωρίς
έναν ή και τους δύο γονείς, ξεδι-
πλώνεται το κλίμα μιας ολόκληρης
εποχής...

diadromes@haniotika-nea.gr
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Συνάντηση για το διεθνέςΣυνάντηση για το διεθνές
φεστιβάλ χορούφεστιβάλ χορού

Συνάντηση για το 9ο διεθνές
φεστιβάλ χορού των Χανίων
θα πραγματοποιηθεί σήμερα
Σάββατο στις 6.30 μ.μ. στο
Studio Συν-Κίνηση (Ελ. Βενι-
ζέλου 89).

Σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές
απευθύνουν κάλεσμα «ώστε με κέφι και
ζωντάνια, να στήσουμε το "σκηνικό" του
9ου Dance Days Chania και να μοιρα-
στούμε όμορφες και δυνατές χορευτικές
στιγμές! Στο πλαίσιο της συνάντησης
μπορείτε να ενημερωθείτε για το φεστι-
βάλ, τους ανθρώπους του και την πολι-
τική του και να γίνετε και εσείς ενεργό
μέλος της ομάδας υποστήριξης του».

Οπως τονίζουν οι διοργανωτές, το διε-
θνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού Dance
Days Chania ξεκίνησε το 2011 και έχουν
συμμετάσχει σε αυτό, μέχρι σήμερα,  πε-
ρισσότεροι από 300 καλλιτέχνες. Το
Dance Days Chania έχει λάβει την Ευ-
ρωπαϊκή Πιστοποίηση ποιότητας φεστι-
βάλ EFFE Label 2017- 2018 & 2019-
2020 και έχει καταφέρει να θεωρείται
ένα από τα καλύτερα στη σκηνή του σύγ-
χρονου χορού τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό. Η διοργάνωση στηρίζεται
στον εθελοντισμό και έχει βασικό άξονα
την εκπαίδευση, την πολυπολιτισμικό-
τητα και τη δημιουργική ανταλλαγή
ιδεών μέσω της τέχνης του σύγχρονου
χορού. 

ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ

Συζήτηση για την ενδοοικογενειακή βία
» Στο πλαίσιο της έκθεσης “Λίλιθ, Εύα ή απλώς γυναίκα”

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της έκθεσης φωτογραφίας “Λίλιθ, Εύα ή απλώς ΓΥΝΑΙΚΑ” που
διοργανώνει ο Δήμος Χανίων έως τις 22 Απριλίου στο χώρο του Γιαλί Τζαμί.

Τη Δευτέρα 21 Απριλίου, στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για την ενδοοικογενειακή
βία με ομιλήτριες την Άννα Μαϊλη, Παιδίατρο, πρ. Πρόεδρο των Γιατρών του Κόσμου και την
Αθηνά Πετράκη, Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού
Δήμου Χανίων, Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Χανίων. 

Παρουσίαση εργασιών του Παιδικού Θεατρι-
κού Εργαστηρίου του Δημοτικού Περιφερει-
ακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗΠΕΘΕΚ) θα γίνει στο
χρονικό διάστημα από 20 Απριλίου έως 12
Μαίου στο θέατρο “Δημ. Βλησίδης” στο Κουμ
Καπί. Αφορμή η ολοκλήρωση, στο τέλος Απρι-
λίου, του 12ου κύκλου μαθημάτων του Παιδι-
κού Θεατρικού Εργαστηρίου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο
φετινό Πρόγραμμα Θεατρικής Παιδείας και
Δράσης συμμετείχαν 120 παιδιά, ηλικίας από 6
έως 17 ετών.

Τα παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού, με υπεύ-
θυνη την Ειρήνη Μαμάση, παρουσίασαν την ερ-
γασία τους στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων το
Σάββατο 13 Απριλίου σε ένα ανοιχτό μάθημα.

Τα μεγαλύτερα παιδιά με υπεύθυνους τους:
Αθηνά Μαθιουδάκη, Ειρήνη Μαμάση, Αλεξάν-
δρα Παρασκευοπούλου, Λεωνίδα Μανωλικάκη
και Ελένη Σταυροπούλου, θα παρουσιάσουν τις

εργασίες τους, στο Θέατρο «Δημήτρης Βλησί-
δης», σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

•«Το φανταστικό ταξίδι της Ελίζας και της Μά-
γιας»  Σάββατο 20 Απριλίου, ώρα 09:30 (τμήμα
Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού).

•«Μια βαλίτσα ιστορίες»  Σάββατο 20 και Κυ-
ριακή 21 Απριλίου, ώρα 20:00 (τμήμα Α΄  και
Β΄ Γυμνασίου).

•«Δωδέκατη Νύχτα»  Πέμπτη 2 και Παρασκευή
3 Μαΐου, ώρα 20:00 (τμήμα Γ΄ Γυμνασίου και
Α΄ Λυκείου).

•«Το πάθος και η φαντασία των άλλων»  Σάβ-
βατο 4 και Κυριακή  5 Μαΐου, ώρα 20:00 (τμήμα
Λυκείου).

•«ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ Ο ιππότης της ελεεινής μορ-
φής» Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Μαΐου, ώρα
20:00 (τμήμα Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού).

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Συνδιοργάνωση: 
Δήμος Χανίων - Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.- ΚΑΜ.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΔΗΜ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

Παρουσιάσεις Παιδικού
Θεατρικού Εργαστηρίου
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ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Οι κινηματογραφικές
δημιουργίες ταξιδεύουν...

Σε έναν ακόμη διεθνή διαγωνισμό
συμμετέχει από τις 15 ως τις 21
Απριλίου 2019 το πρώτο ντοκιμαν-
τέρ μικρού μήκους των μαθητών
του Γυμνασίου Αλικιανού Χανίων με
τίτλο «Η δική μου μέρα». 

Οπως ανακοινώθηκε από το σχο-
λείο, μετά από δύο συμμετοχές σε
Καναδά και Ιταλία τη βδομάδα αυτή
συμμετέχει στο φεστιβάλ The List-
Off Sessions! Οι φιναλίστ προβάλ-
λονται στο Pinewood Studios
τον Αύγουστο και αποτελούν
μέρος του screening του Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Λος
Άντζελες στο Raleigh Studios,
το Χόλιγουντ το καλοκαίρι. Ο
πρώτος γύρος του διαγωνι-
σμού διεξάγεται διαδι-
κτυακά μέσω της Vimeo
On-Demand. Η ιστορία του
Αντώνη και των συμμαθη-
τών του κατέχει επάξια την 31η θέση
στον διαγωνισμό, ανάμεσα σε 83 ταινίες καταξιωμέ-
νων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο!

Επίσης, η  2η ταινία-ντοκυμαντέρ του Γυμνασίου Αλικιανού, με
τίτλο «Με την καρδιά μου» ταξιδεύει στην Ιταλία, στο XII inter-
national short film festival CORTI A PONTE, μαζί με 11 ταινίες

από άλλες χώρες, στην κατηγορία των μαθητικών ταινιών ηλι-
κίας 11-13 χρόνων!!! Η ιστορία της Βαγγελίτσας και των συμμα-
θητών της συγκίνησε τόσο, ώστε να επιλεγεί ανάμεσα σε 809
ταινίες από 48 χώρες για να προβληθεί μαζί με 11 ακόμα ταινίες
στις 30/4 και στις 7/5 2019 στην Πάδοβα της Ιταλίας. 

Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι και οι δύο ταινίες του
σχολείου δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των cineμαθημάτων του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

“ΑΕρΑΣ”
Λόγω μεγάλης προσέλευσης κοινού, εκτός από τις προ-

γραμματισμένες ημερομηνίες της παράστασης “ΑΕρΑΣ’’ σή-
μερα Σάββατο 20 και αύριο Κυριακή 21 Απριλίου, όπως
ανακοινώθηκε θα δοθεί παράταση για δύο τελευταίες παρα-
στάσεις: Μ. Δευτέρα 22 και Μ. Τρίτη 23 στις 9 μ.μ.) στο ΤH-
EATRE 73100, Πατρ. Γερασίμου 18, Ν. Χώρα.

“Αντιγόνη” από το 3ο Λύκειο
Θεατρική Παράσταση: “Αντιγόνη” του Μπέρτολτ Μπρεχτ από

το Θεατρικό Εργαστήρι του 3ου Γενικού Λυκείου Χανίων σε
σκηνοθεσία Δημήτρη Δαμασκηνού θα παρουσιαστεί την Πα-
ρασκευή 19 Απριλίου και το Σάββατο 20 Απριλίου στις 8 μ.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Είσοδος ελεύθερη. Προαιρε-
τική οικονομική ενίσχυση.

Παιδικές παραστάσεις 
Την παράσταση: «Ακούς τη γιορτή;» του Σέργιου Γκάκα για

μικρούς και μεγάλους από 2,5 ετών παρουσιάζει η θεατρική
ομάδα Τσόκαρα στο YouCA (Καραϊσκάκη 76) στα Χανιά την
Κυριακή 21 Απριλίου στις 6 μ.μ. 

Παραγωγή - Σκηνοθεσία: Ομάδα Τσόκαρα / Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία Αντανακλάσεις. Πρωτότυπη Μουσική:
Θάνος Κοσμίδης, κοστούμια: Αγγελική Μπόζου, κούκλες: Φε-
βρωνία Ρειζίδου, μάσκες: Ιφιγένεια. Παίζουν: Ελεάννα Απο-
στολάκη, Μελίσσα Κωτσάκη, Ανδρομάχη Σπανέλλη.

Η παράσταση διακρίθηκε στο 4ο  Διεθνές Φεστιβάλ Θεά-
τρου Δρόμου της Αθήνας με το «Τιμητικό Βραβείο Σύνθεσης
και Αξιοποίησης Δημόσιου Χώρου και Πρωτότυπης Παρου-
σίασης για Θέαμα στο Δρόμο».

Επίσης το YouCA παρουσιάζει τη Φοίβη και τη Ρόζα στο
πρώτο τους ταξίδι. Μία θεατρική παράσταση για παιδιά από
4 ετών τη Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη στις 6 μ.μ. και τη
Μ. Πέμπτη στις 11 π.μ. Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γεωργία Πολο-
πετράκη. Ερμηνεία: Φανή Γεωργακάκη, Γεωργία Πολοπε-
τράκη. Εικαστική Επιμέλεια: Μικέλα Παπαδουλάκη. 

“Συναίνεση”  
Ολοκληρώνονται από την Εταιρεία Θεάτρου “Μνήμη” οι πα-

ραστάσεις του έργου της αγγλίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν
«Συναίνεση» (Consent) με θέμα την διάκριση ανάμεσα στο δί-
καιο και τη δικαιοσύνη με αφορμή μια υπόθεση βιασμού, σε
σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη.

Οι παραστάσεις θα δοθούν σήμερα Σάββατο στις 9.15 μ.μ.
και αύριο Κυριακή στις 7.30 μμ.  

Δέσμη εκδηλώσεων για τα
100 χρόνια του BAUHAUS
θα πραγματοποιηθεί στις 13
- 16 Μαϊου στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων.

Η δέσμη εκδηλώσεων με τίτλο
«Γιατί το BAUHAUS σήμερα;» αποτε-
λεί συνδιοργάνωση της Σχολής Αρ-
χιτεκτόνων μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης και του  Goe-
the-Zentrum Chania με την υποστή-
ριξη του Goethe Institut Athen και
της  Περιφερειακής Ενότητας Χα-
νίων, με επιστημονική και οργανω-
τική επιμέλεια της Αμαλίας Κωτσάκη,
αναπληρώτριας καθηγήτριας της Αρ-
χιτεκτονικής Σχολής του Πολυτε-
χνείου Κρήτης. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα
ελληνικά.

Ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων
είναι διεθνής και εντάσσονται στον
ευρύτερο κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο
«100 Jahre BAUHAUS» www.ba-
uhaus100.com που συντονίζει η Αρχιτε-
κτονική Σχολή του BAUHAUS στο
Dessau. 

Η δέσμη εκδηλώσεων στα Χανιά περι-
λαμβάνει ημερίδα με ομιλίες διακεκριμέ-
νων αρχιτεκτόνων και ακαδημαϊκών,
διαλέξεις, παρουσιάσεις ερευνών σχετι-
κών με το Bauhaus, προβολές ταινιών,
έκθεση και εργαστήρια για παιδιά. 

Κεντρική ομιλήτρια στον κύκλο εκδη-
λώσεων είναι η Dr Regina Bittner, Διευ-
θύντρια του Διεθνούς Προγράμματος
της Σχολής του Bauhaus στο Dessau και

Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Bauhaus –
Dessau. 

Το BAUHAUS είναι το αρχιτεκτονικό κί-
νημα εκείνο που κατ’ εξοχήν έχει καθο-
ρίσει την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του
20ου  αιώνα και μέχρι της μέρες μας ως
μέρος αυτού που ονομάζουμε «μοντέρνο
κίνημα». Η εξέχουσα σημασία του προ-
κύπτει κυρίως από τον ίδιο του τον
σκοπό να προτείνει έναν άλλο τρόπο
ζωής όπου η τέχνη και η καθημερινότητα
δεν διαχωρίζονται. Κατά τούτο οι θέσεις
του BAUHAUS συχνά με χαρακτήρα επα-
ναστατικό, δεν περιορίζονται στα στενά
πλαίσια της αρχιτεκτονικής αλλά επε-

κτείνονται σε ολόκληρο το εύρος των τε-
χνών γεφυρώνοντας την τέχνη με την
τεχνική και θεωρώντας την αρχιτεκτο-
νική αναπόσπαστο μέρος τους. Σε αυτό
ακριβώς το σημείο απαντάται η βαθύ-
τερη πολιτική διάσταση του κινήματος
που το καθιστά επίκαιρο.

Οι εκδηλώσεις στα Χανιά επιχειρούν να
απαντήσουν στο καίριο ερώτημα που εμ-
φανίζεται ήδη στον τίτλο τους «Γιατί το
BAUHAUS σήμερα;», να αναδείξουν την
σύγχρονη δραστικότητα των προταγμά-
των του κινήματος και παράλληλα να
δώσουν την ευκαιρία να συζητηθούν κρί-
σιμα και επίκαιρα αρχιτεκτονικά θέματα.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Δέσ η εκδηλώσεων γιαΔέσμη εκδηλώσεων για
τα χρόνια τουτα 100 χρόνια του BAUHAUS



«Ημουν 5 ετών όταν έγινε το πραξικό-
πημα της 21ης Απριλίου. Θυμάμαι να με
παίρνουν οι αστυνομικοί μέσα από τα χέρια
των γονιών μέσα στα κρατητήρια της
ασφάλειας. Οι γονείς μου να θέλουν να με
κρατήσουν, οι αστυνομικοί να με τραβάνε...
έτσι έζησα εκείνη την ημέρα» είναι τα λόγια
του Σάββα Νιζαμίδη.

Η οικογένεια του είναι από τα Γιαννιτσά.
Ο ίδιος έζησε και εργάστηκε για χρόνια στα
Χανιά ως γυμναστής και προπονητής. 

Στην περίπτωση της οικογένειας του
Σάββα Νιζαμίδη συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο. Ο
μεγάλος του αδελφός Γιάννης (19χρόνια
διαφορά!) μεγάλωσε με τον παππού του
γιατί στον εμφύλιο και οι δύο γονείς του
Γιάννης και Ουρανία Νιζαμίδου ήταν εξό-
ριστοι, και ο ίδιος ο Σάββας Νιζαμίδης
έζησε τη σύλληψη και την εξορία στη
Γυάρο και πάλι του πατέρα και της μητέρα
του 20 χρόνια μετά από τους Απριλιανούς
αυτή τη φορά!

«ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΣ ΚΑΙ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ»

«Στη δική μου περίπτωση η αδελφή της
μητέρας μου και ο άνδρας της ήταν χουντι-
κοί και δεν είχαμε καθόλου καλή σχέση και
δεν με κράτησαν. Ετσι με πήραν κάποιοι
άλλοι συγγενείς. Πληγώθηκα πάρα πολύ
από το χωρισμό αυτό. Στο σχολείο με φώ-
ναζαν “κομιτατζή”, με έλεγαν “εγκληματία”.
Δεν θα ξεχάσω τον δάσκαλο που καθημε-
ρινά με έδερνε με τη βίτσα. Γιατί; Γιατί οι γο-
νείς μου ήταν αυτό που ήταν, και αυτός
ήταν χουντικός. Στη μεταπολίτευση βέβαια
και αυτός...  “μεταμορφώθηκε” και έγινε...
ΠΑΣΟΚ. Το πιο σκληρό όμως ήταν το ψυ-
χολογικό. Επειδή οι γονείς μου ήταν στη
φυλακή αυτό πέρασε μέσα μου, δεν μπο-
ρούσα να το διαχειριστώ ως παιδί. Ελεγα
μέσα μου ότι για να είναι οι γονείς μου στη
φυλακή έκαναν κάτι "κακό". Το έφερα βα-
ρέως εκείνα τα χρόνια.

Από την άλλη όμως με έκανε πιο δυνατό
ως χαρακτήρα και ως άνθρωπο. Οσο μεγά-
λωνα ένιωθα όλο και πιο περήφανος για
τους γονείς μου. Οι γονείς μου ήταν απλοί
αγρότες, άνθρωποι που μπήκαν στο ΕΑΜ
για να παλέψουν για την απελευθέρωση.
Και ήταν τόσο ισχυρό αυτό που πήραν από
εκεί που έγιναν αριστεροί.

Η μητέρα μου ήταν του δημοτικού και με
τα μαθήματα που έκαναν οι κρατούμενοι

μέσα στις φυλακές έμαθε Γαλλικά, λάτρεψε
τη λογοτεχνία, μέχρι τα τελευταία της χρό-
νια αγόραζε συνέχεια βιβλία. Γνώρισαν
σπουδαίους ανθρώπους των γραμμάτων,
των τεχνών, της πολιτικής με τους οποίους
κράτησαν επαφές σε όλη τους τη ζωή» διη-
γείται.

Στα τέλη του ’68 οι γονείς του αποφυλα-
κίζονται αλλά τα βάσανα δεν τελειώνουν.
Σχεδόν καθημερινές οι ενοχλήσεις από τα
όργανα της τάξης, οι κλήσεις στο αστυνο-
μικό τμήμα, ο φόβος μήπως φύγουν και
πάλι για κάποια φυλακή ή κάποιο ξερονήσι
υπαρκτός. «Ο φόβος αυτός δεν έφυγε ούτε
στη μεταπολίτευση. Τα πρώτα χρόνια ήταν
εξίσου δύσκολα. Στην εφηβεία μου είχα
συλληφθεί δύο φορές τα πρώτα χρόνια της
μεταπολίτευσης από την αστυνομία με την
κατηγορία ότι έγραφα συνθήματα σε τοί-
χους. Ψεύτικη κατηγορία φυσικά, με συνέ-
λαβαν  στα καλά καθούμενα βράδυ καθώς
γυρνούσα σπίτι με τα πόδια. Σου λένε ποιον
να πιάσουμε; Τον Νιζαμίδη... Για αυτό και
είχα αθωωθεί και στα δύο δικαστήρια γιατί
δεν υπήρχε κανένα πειστήριο μπογιές, πι-
νέλα, σπρέι! Το λέω αυτό γιατί τα πρώτα

χρόνια της μεταπολίτευσης το κυνήγι δεν
είχε σταματήσει, το παρακράτος “έλυνε και
έδενε”.

Για αυτό τον λόγο και μέχρι και σήμερα
έχω μια απέχθεια για την αστυνομία. Έχω
φίλους αστυνομικούς αλλά...»

Εχοντας διαβάσει το βιβλίο της μητέρας
του Σάββα, του μιλάμε για την πικρία που
διακρίνουμε στις διηγήσεις της. Ο Σάββας
συμφωνεί... «Η μητέρα του όπως φαίνεται
και στο βιβλίο που γράφηκε για τη ζωή της
και βγήκε μετά το θάνατο της όπως είχε ζη-
τήσει το έφερε πολύ βαριά ότι αυτή ήταν
μακριά μου και εγώ μεγάλωνα όπως μεγά-
λωνα.

Για αυτό και όταν γεννήθηκε η κόρη μου
το 1997 η μητέρα μου αντιμετώπισε μεγάλο
ψυχολογικό πρόβλημα, είχε μελαγχολήσει
και η αιτία όπως μας είπαν και ψυχολόγοι
ήταν η ευθύνη που ένιωθε απέναντι στο
μωρό, σε σχέση με εμάς που μικρά μάς είχε
αφήσει πίσω.

Αντίθετα ο πατέρας μου, ακόμη και τώρα
που έχει φτάσει τα ’98, είναι πολύ δυνατός
άνθρωπος και ξεπερνούσε τις καταστάσεις
πιο εύκολα.»
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Η α ά και ο α άς«Η μαμά και ο μπαμπάς 
ήγαν εξορίαπήγαν... εξορία»

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Να έχεις«Να έχεις
τον ατέρα σουτον πατέρα σου

ακριάμακριά... 
δύσκολο ράγ αδύσκολο πράγμα»

Για τον Ιλαρίωνα Στρατηγάκη 
μιλάνε τα παιδιά του.

«Είχε τραβήξει ο πατέρας μου τα πάνδεινα την
εποχή εκείνη» θυμούνται τα αδέλφια Μανώλης,
Ελευθερία και Υακίνθη Στρατηγάκη.

Ο πατέρας τους Ιλαρίων Στρατηγάκης ήταν ένας
πολύ δημιουργικός άνθρωπος την εποχή του με-
σοπόλεμου. «Ο πατέρας μας είχε δύο μαγαζιά στην
παλιά πόλη μέχρι και τον πόλεμο. Καταστράφηκαν
από τους βομβαρδισμούς. Ηταν πολύ ικανός άν-
θρωπος, είχε μάλιστα κάνει και δύο ευρεσιτεχνίες
μια από αυτές ένα μηχάνημα που έφτιαχνε χαρτο-
σακούλες! Τίμιος, σωστός, όλη η κοινωνία τον σέ-
βονταν» λένε. Μέσα στην κατοχή ο κ. Στρατηγάκης
συμμετείχε στην αντίσταση, συνελήφθη από τους
Γερμανούς και κρατήθηκε στην Αγιά. «Οποιος πή-
γαινε τότε στην Αγιά, δεν είχε καλό τελειωμό. Ευ-
τυχώς αποφυλακίσθηκε. Ήλθε μετά η
απελευθέρωση και ο εμφύλιος... Αλλο κυνήγι πάλι
αυτό. Τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στο
“Iντζεδίν”. Βασανίστηκε στα κρατητήρια της ασφά-
λειας του έκαναν φάλαγγα, για να μαρτυρήσει, να
καταδώσει. Αντεξε όμως γιατί πίστευε στην ιδεο-
λογία του».

Με τον πατέρα στη φυλακή, η οικογένεια ζούσε
χάρις στη μοδιστρική της μητέρας και των μεγά-
λων αδελφών. Όμως οι δυσκολίες δεν σταμάτη-
σαν ποτέ. «Να έχεις τώρα τον πατέρα σου μακριά,
δύσκολο πράγμα. Ανησυχούσαμε πολύ. Οσο ήταν
στο Ιντζεδίν βέβαια πηγαίναμε και τον βλέπαμε.
Του πηγαίναμε τσιγάρα γιατί κάπνιζε πολύ. Επειδή
εγώ ήμουν στην ΕΠΟΝ κατά τη διάρκεια της κα-
τοχής, κάποιος με κατέδωσε και με έπιασαν και με
κράτησαν για δύο μήνες στα κρατητήρια και στο
Φιρκά τότε που το χρησιμοποιούσε για φυλακή ο
στρατός. Ενήργησε τότε ένας βουλευτής ο Μανώ-
λης Μπακλατζής για να με αφήσουν » θυμάται η
κα Ελευθερία. 

Ο Σάββας Νιζαμίδης σε ηλικία 3 ετών το 1965. Μετά από δύο χρόνια είδε και τους δύο γονείς του να
παίρνουν τον δρόμο της εξορίας, όπως είχε ζήσει και ο αδελφός του Γιάννης (πρώτος από δεξιά) με

τον οποίο είχαν 19 χρόνια διαφορά, την περίοδο του εμφυλίου!

Με ήραν α ό τα χέρια τους«Με πήραν από τα χέρια τους 
στα κρατητήρια της ασφάλειαςστα κρατητήρια της ασφάλειας  »

σσΣτα χρόνια της Χούντας και στη δύσκολη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Ενας ολό-
κληρος κόσμος σε φυλακές, στρατόπεδα, ξερονήσια. Πίσω τους οικογένειες
και χιλιάδες παιδιά. Τι σημάδια άφησε ο βίαιος αυτός χωρισμός στις παιδι-
κές ψυχές; Πώς βίωσαν τον αποχωρισμό και πώς κατάφεραν να επιβιώσουν
χωρίς τον ένα ή και μερικές φορές δίχως και τους δύο γονείς; Το σημερινό
μας αφιέρωμα έχει να κάνει με τα παιδιά των πολιτικών εξόριστων. Και τις
διηγήσεις τους για όλα αυτά που χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή...
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«Έπαιρνα τον ξάδελφο μου που ήταν μικρότερος, φεύγαμε από
το σπίτι μας στην Σπλάντζια και πηγαίναμε στο παλιό λιμάνι κάθε
μέρα και καθόμασταν με τις ώρες. Κοιτούσαμε προς τη μεριά του
Φάρου όπως έμπαιναν τα καΐκια και του έλεγα “Μανώλη με αυτά
θα έλθει κάποια μέρα ο μπαμπάς σου και ο μπαμπάς μου”» θυμά-
ται η κα Μαρία Μαριόλη-Αντωνιάδου, ένα από τα τέσσερα κορίτσια
του Παναγιώτη και της Σοφίας.

«Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1905 στο Αϊδίνι της Σμύρνης. Από
μικρός κιόλας ήταν μέλος στο ΣΕΚ, τον προπομπό του ΚΚΕ. Είχε τε-
λειώσει το Σχολαρχείο, είχε μάθει Γερμανικά, Ιταλικά, πιάνο και ήταν
έτοιμος να μπει στο πανεπιστήμιο για να γίνει φιλόλογος. Εγινε η
Μικρασιάτικη καταστροφή και ήλθε στην Κρήτη. Ανοιξε εμπορορα-
φείο και άρχισε να συνδικαλίζεται. Πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο
και στην κατοχή μετέφερε μηνύματα στους αντάρτες, είχε τον ρόλο
του συνδέσμου. Ξεκινάει ο εμφύλιος και τον έπιασαν μέσα στο μα-
γαζί του, χωρίς κάποια ιδιαίτερη κατηγορία απλά ως κομμουνιστή
κ.λπ. Τον πήγαν αρχικά στις επανορθωτικές φυλακές. Η μάνα μου
ήταν έγκυος σε εμένα. Ελεγαν πολλοί στη μάνα μου “να πας να του
κλαφτείς με την κοιλιά να υπογράψει δήλωση μετανοίας για να τον
αφήσουν ελεύθερο”. Η μάνα, Σφακιανή, απαντούσε “δεν το κάνω
γιατί από την πρώτη ημέρα που τον γνώρισα μου είπε τι είναι”. Στα
Χανιά έμεινε ένα τρίμηνο φυλακή και μετά Ικαρία, Μακρόνησο μέχρι
που έκλεισε το στρατόπεδο συγκέντρωσης εκεί το 1958» αφηγείται
η συνομιλήτριά μας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΡΕΣ, ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ

Γεννηθείσα το 1948 κατάφερε να δει τον πατέρα της όταν ήταν
έφηβη αφού μέχρι τότε αυτός γύριζε τις εξορίες και τις φυλακές
της χώρας. Πώς σας μεγάλωσε η μητέρα σας τέσσερα κορίτσια
εκείνα τα χρόνια το εύλογο ερώτημα; «Μην το συζητάς, να σου πω
ότι μεγαλώσαμε μόνοι μας; Η μητέρα μου πήγαινε όλο το χειμώνα
μαζώχτρα στα χωριά για τις ελιές και όλο τον άλλο καιρό πλύστρα
από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας μεγάλωνε η γιαγιά, η μάνα του
πατέρα μου, να μας φέρει λίγο ψωμί, να μας πλύνει και να μπαλώ-
σει τα ρούχα μας. Μάζευε η μάνα και χόρτα για να τα πουλήσει
αλλά ο μανάβης δεν τα έπαιρνε γιατί ο πατέρας μου ήταν στην Μα-
κρόνησο... Εδινε η “ΟΥΝΡΑ” (σ.σ. οργανισμός περίθαλψης του ΟΗΕ)
τότε μέσω της Εκκλησίας κάτι τρόφιμα αλλά εμείς δεν παίρναμε
γιατί ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής... Δεν μας έδωσαν προ-
σφυγικό σπίτι γιατί ο πατέρας μου δεν υπέγραφε δήλωση. Μεγα-
λώναμε στην ουσία μόνες μας και η μοναχικότητα έγινε δρόμος στη
ζωή μας. Βγήκαμε λαβωμένοι, όχι μόνο εμείς, όλη η γενιά μας, από
την εποχή αυτή. Σφακιανή η μάνα μου, μας έλεγε όταν μας προ-
σφέρουν φαγητό να λέμε ότι είμαστε φαγωμένοι. Υπερήφανη γυ-
ναίκα! Η μόνη που μας περιέθαλψε ως παιδιά ήταν η κα Ελένη
Γαρεδάκη, μια πολύ καλή γειτόνισσα.»

Και η κοινωνία, οι άλλοι γείτονες, τα άλλα παιδιά...; «Με τα παιδιά
δεν είχαμε καμία διαφορά όλοι φτωχόπαιδα, όλοι προσφυγόπουλα
ήμασταν, τι διαφορά να έχουμε; Στο σχολείο είχαμε θέμα γιατί έπια-
ναν οι ασφαλίτες τις συμμαθήτριες μας και τους έλεγαν να μην μας
κάνουν παρέα γιατί ήμασταν... πορνίδια! Και όσο μεγαλώναμε πα-
ρακολουθούσαν και εμάς. Πιο μεγάλες αν καθυστερούσαμε να γυ-
ρίσουμε και ανησυχούσε η μητέρα μου, της έλεγα “μην
στεναχωριέσαι ρε μάνα αφού έχω τον ασφαλίτη πίσω μου”. Στις
πλατείες τώρα τρώγαμε άλλο “μπούλινγκ” από τους πιο μεγάλους.
Ήμασταν και “τουρκόσποροι” ως Μικρασιάτες και “εαμοβούλγαροι”
ως οικογένεια με πατέρα κομμουνιστή».

Ζητάμε από την κ. Μαριόλη να θυμηθεί ένα περιστατικό της επο-
χής εκείνης. «Ηταν το 1958 και ο πατέρας μου και ο θείος μου εξο-
ρία. Τότε στις εκλογές η ΕΔΑ γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και
είχαμε την ελπίδα ότι θα ελευθερωθούν. Παίρνω λοιπόν το ξαδελ-
φάκι μου, 10 χρονών εγώ, 7 αυτός και βρίσκουμε χρώματα και πάμε

στη Χαλέπα στη Δαγκλή εκεί που είναι σήμερα ένα ΣΥΝΚΑ, ήταν
τότε πάρκιγκ που πάρκαρε τα τζιπάκια της η χωροφυλακή. Γράψαμε
στον τοίχο... “λευτεριά”; Δεν θυμάμαι ούτε και εγώ τι γράψαμε, κάτι
τέτοιο! Μας πιάνουν λοιπόν οι χωροφύλακες και μας πήγαν στον
ανακριτή. Μου λέει αυτός να πω ότι με έβαλε να γράψω τα συνθή-
ματα ο πατέρας μου που ήταν τότε στη Μακρόνησο και τον ξά-
δελφο μου ο πατέρας του που ήταν στο Αγιο Ευστράτιο. Προφανώς
για να τους ρίξουν και άλλες κατηγορίες! Εγώ είπα ότι “δεν τον έχω
γνωρίσει τον πατέρα μου χάρις σε εσάς, ούτε γράμματά του δεν
μας αφήνετε να πάρουμε”. Ήμουν προετοιμασμένη βλέπεις... και μου
αστράφτει μια σφαλιάρα. Εφαγε και αν έφαγε κόσμο αυτός ο ει-
σαγγελέας... “Παρατήστε τους, μα και τα πιρούνια που τρώνε είναι
κόκκινα” είπε και μας άφησαν. Ουσιαστικά τον πατέρα μου τον
έζησα στο σπίτι μετά το 1963 όταν τότε η “Ένωση Κέντρου” είχε
πάρει κάποιες αποφάσεις και άνοιξαν τα ξερονήσια».

ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Ακολούθησε η χούντα και πάλι ο φόβος για νέες διώξεις. «“Αν-
τωνιάδη δεν σε παίρνει κάτσε στα αυγά σου γιατί γέρασες” του
είχαν πει. Σιγά μην κάτσει στα αυγά του ο πατέρας μου. Εκανε πο-
λιτική δουλειά όποτε και όπως μπορούσε» θυμάται.

Ρωτάμε για το αν ο ίδιος αναφερόταν στο παρελθόν του. «Ηταν
σεμνός πολύ, σπάνια μιλούσε για όσα τράβηξε, τα περισσότερα τα
μάθαμε από άλλους. Βλέπαμε τα σημάδια από τα βγαλμένα νύχια,
τις νυχιές από τις γάτες που τους έβαζαν μαζί μέσα σε σακιά στη
Μακρόνησο, φορούσε και ένα ζωνάρι από μαλλί πάντα στη μέση
γιατί είχε διαλυθεί από τα βασανιστήρια. Θυμάμαι επίσης πως δεν
είχαμε ψυγείο και πουλούσαν κολώνες πάγου που ο κόσμος τις
έπαιρνε στα σπίτια του. Έλεγε η μάνα μου “Πάνο μου να πάρουμε
μια κολόνα πάγου να τη βάλουμε σε σκάφη για να κρατάμε δρο-
σερό το νερό και να κρατάμε και τα τρόφιμα”. Δεν ήθελε να το
ακούσει ο πατέρας μου γιατί θυμόταν ένα βασανιστήριο που τους
έβαζαν πάνω στις παγοκολόνες.

Αυτή ήταν η ζωή του. Και τον δρόμο του τον ακολουθήσαμε και
εμείς. Οπως λένε οι Κοκοβλήδες άλλος δρόμος δεν υπήρχε ... Με-
γαλώνεις και κρίνεις ότι ο πατέρας σου μαχόταν για κάτι που άξιζε.
Δεν αγωνίστηκε για να κερδίσει κάτι προσωπικά, για μια καλύτερη
κοινωνία αγωνίστηκε» καταλήγει.

«ΦυλακίσθηκανΦυλακίσθηκαν
γιατί δεν ήθελανγιατί δεν ήθελαν
να καταδώσουννα καταδώσουν»

Ο Κ. Πετακάκης με το βιβλίο του θείου του Λευτέρη
Ηλιάκη και τη φωτογραφία του πατέρα του και της

μητέρας του.

«Οι γονείς φυλακίσθηκαν και εξορίστηκαν γιατί δεν
ήθελαν να καταδώσουν τα αδέλφια της μητέρας μου
Λευτέρη και Γιάννη Ηλιάκη» πιστεύει ο κ. Κωστής Πε-
τακάκης. Γεννήθηκε το 1945, ένα από τα οκτώ παιδιά
του Ανδρέα Πετακάκη και της Μαρίας Ηλιάκη.

Τα αδέλφια της μητέρας του, Λευτέρης και Γιάννης
Ηλιάκης, ήταν ενεργά μέλη της αντίστασης και στη
συνέχεια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

«Ο πατέρας μου ήταν ένας απλός αγρότης, δεν είχε
ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Ηταν θρη-
σκευόμενος, πάντα επίτροπος της εκκλησίας λόγω
της τιμιότητας και της εργατικότητας του. Στην ουσία
τιμωρήθηκε επειδή δεν κατέδωσε τους κουνιάδους
του. Η μητέρα μου ήταν πιο πολιτικοποιημένη» θυ-
μάται ο κ. Πετακάκης.

Ήταν μια εποχή μετά τον εμφύλιο που ο πατέρας
του ήταν στη φυλακή, η μητέρα του μαζί με το μι-
κρότερο από τα παιδιά στην εξορία και τα υπόλοιπα
αδέλφια διασκορπισμένα ανάμεσα στους συγγενείς!

«Ο πατέρας μου καταδικάστηκε 4 χρόνια φυλακή
επειδή δεν κατέδιδε. Τον πήγαν στην Αγιά. Η μητέρα
μου πάλι αρχικά φυλακίσθηκε στο Ρέθυμνο και στο
Λασίθι και μετά εξορίστηκε στη Μακρόνησο και στο
Τρίκερι. Ποιος μας μεγάλωσε; Ολοι μοιραστήκαμε σε
σπίτια συγγενών. Εγώ ήμουν στον νονό μου στα Πε-
μόνια, άλλοι σε άλλους συγγενείς. Εγώ τότε μικρό
παιδί δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Η οι-
κογένεια των Θωμαδάκηδων στην οποία έμενα με
πρόσεχε λες και ήμουν δικό τους παιδί και έτσι ξεπέ-
ρασα τα όποια προβλήματα. Οταν κάποια στιγμή επέ-
στρεψαν οι γονείς μου από τις φυλακές και τις
εξορίες δεν ήθελαν να μιλάνε για αυτά πολύ, αλλά
σίγουρα δεν είχαν μετανιώσει ποτέ για τη στάση
τους, ότι δηλαδή δεν κατέδωσαν» θυμάται ο συνομι-
λητής μας.

Τον ρωτάμε για τις σχέσεις τους με τους συγχω-
ριανούς τους. «Ο απλός κόσμος δεν είχε τίποτα με
μας, ούτε και εμείς φυσικά με αυτόν. Μια χαρά ήμα-
σταν. Τώρα η χωροφυλακή ήταν κάθε μέρα στο σπίτι
για ελέγχους, να ψάχνουν τους μπαρμπάδες μου.
Μια φορά θυμάμαι πως χάλασαν ένα φούρνο που εί-
χαμε μέσα στο σπίτι ψάχνοντας να βρουν, τι να
βρουν..; Αυτό συνεχίσθηκε έπειτα στη δικτατορία την
Απριλιανή. Όταν έγινε η χούντα ήμουν φαντάρος στις
τελευταίες ημέρες μου. Με το που απολύθηκα, Κυ-
ριακή γύρισα στο χωριό και την Τρίτη με κάλεσαν στο
αστυνομικό τμήμα. Ελέγχους στο σπίτι πάλι, τα ίδια
και τα ίδια. Τον θείο μου τον Λευτέρη τον γνώρισα
στη φυλακή μεγάλο πια. Αυτό που μας κράτησε
όλους είναι ότι ήμασταν μια αγαπημένη οικογένεια
και ακόμα παραμένουμε πολύ δεμένοι και μια φορά
το χρόνο τουλάχιστον μαζευόμαστε όλοι μαζί !»

Τον ρωτάμε για τον Λευτέρη Ηλιάκη τον θείο του,
αγωνιστή και συγγραφέα, που έφυγε από τη ζωή πριν
από δύο χρόνια. «Για την αριστερά ήταν και είναι
ένας θρύλος για τη ζωή του και για αυτά που άφησε.
Μην ξεχνάμε πως από το 1945 μέχρι το 1974 ήταν
στις φυλακές, στις εξορίες και πάντα διωκόμενος.
Αλλά τον θαύμαζαν και οι άλλοι ανεξάρτητα την πο-
λιτική τους ταυτότητα, αν και δεν σίμωναν κοντά του
μην τυχόν και... χαρακτηριστούν. Πώς λειτούργησε
αυτό σε εμένα; Ημουν άνθρωπος της βιοπάλης,
πάντα στην οικοδομή και με ατσάλωσε. Μπορεί να
μην είχα μεγάλες δυνάμεις και γνώσεις αλλά όλα
αυτά που έζησα με έβαλαν μέσα στο κίνημα» απαν-
τάει.

Στο Ενετικό Λι άνι ερι ένα ε«Στο Ενετικό Λιμάνι περιμέναμε
τα καΐκια ή ωςτα καΐκια... μήπως»

«Καθόμασταν εδώ στο λιμάνι και βλέπαμε
τα καΐκια να έρχονται από τον Φάρο και έλεγα
κάποια μέρα με ένα από αυτό θα γυρίσει
και ο πατέρας» διηγείται η Μ. Μαριόλη.

Η Μ. Μαριόλη (μωρό στην αγκαλιά της μητέρας της) μαζί με τις τρεις
αδελφές της την εποχή που ο πατέρας της ήταν εξόριστος.
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Ο πατέρας της συνελήφθη αμέσως μετά το πραξι-
κόπημα του ’67 για άλλη μια φορά και τον ξαναείδε
μετά από 5 χρόνια! Η Μαγδαληνή Μαντωνανάκη
μας αφηγείται την πολύ περιπετειώδη και συνάμα
γεμάτη δυσκολίες ζωή του πατέρα της. «Ο μπαμπάς
μου Βενιζέλος Μαντωνανάκης γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη το 1919. Στην ανταλλαγή των
πληθυσμών η οικογένειά του έμεινε στην Πόλη.
Οταν η χώρα μας κατακτήθηκε και έγινε κατοχή
αποφάσισε να έλθει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί
για την απελευθέρωση της. Μπήκε στην αντίσταση
στην περιοχή της Χαλκιδικής. Συμμετείχε και στο
δεύτερο αντάρτικο, στον εμφύλιο. Το έκανε γιατί
ένιωθε ότι έπρεπε να το κάνει. Δεν ήταν πολιτικο-
ποιημένος μέχρι τότε. Κάποια στιγμή τον συνέλα-
βαν. Δεν ήταν τότε μέλος του ΚΚΕ. Βασανίσθηκε
πάρα πολύ. Τον κτυπούσαν και του έλεγαν να υπο-
γράψει ότι δεν είναι κομμουνιστής και αυτός επειδή
δεν ήξερε τι πραγματικά ήταν αυτό, αλλά ήταν πολύ
πεισματάρης, δεν υπέγραφε και ξεκίνησε να διαβά-
ζει μέσα στις φυλακές μαρξισμό και μετά έγινε
κομμουνιστής. Από το 1949 μέχρι
και το 1964 που βγήκε από τη
φυλακή είχε γυρίσει  όλους
τους τόπους της εξορίας. Τα νε-
ανικά του χρόνια τα πέρασε όλα
ως πολιτικός κρατούμενος».

Στα 1964 η κυβέρνηση της Ενω-
σης Κέντρου απελευθέρωσε πολ-
λούς πολιτικούς κρατούμενους και
ανάμεσα τους και ο Βενιζέλος Μαν-
τωνανάκης.

«Ηλθε στα Χανιά στην οικογένεια του
πατέρα του, άρχισε να εργάζεται ως οι-
κοδόμος, γνώρισε τη μητέρα μου και
παντρεύτηκαν. Τον Νοέμβριο του 1965 με
έφεραν στη ζωή. Θυμάμαι τη στοργή και
την αγάπη του και γενικά ήταν ένας άν-
θρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικο-
γένεια. Οταν έγινε η δικτατορία κατάλαβε ότι τα χρόνια της
ηρεμίας είχαν τελειώσει. “Ειρήνη ετοίμασε μου τη βαλίτσα” είπε
στη μητέρα μου που ήταν έγκυος τον αδελφό μου. Τον συνέλα-
βαν και επέστρεψε πίσω μετά από 5 χρόνια».

Ιντζεδίν, Αγιοι Από-
στολοι και μετά
εξορία στη Λέρο
για το Βενιζέλο
Μαντωνανάκη.
Για την οικογέ-

νειά του μεγάλες και οι δυ-
σκολίες. 

«Ο αδελφός της μητέρας μου με την οικογένεια
του έμειναν μαζί μας και ήταν ένα στήριγμα. Ο πατέρας μου

έστελνε σε εμάς ότι δέμα τους έδινε στην εξορία ο “Ερυθρός
Σταυρός”, χρειάσθηκε να πουλήσει ένα μικρό χωράφι η μητέρα
μου για να τα βγάλει πέρα. Οταν η ίδια προσπάθησε να βρει δου-
λειά ως καθαρίστρια της το είπαν ξεκάθαρα ότι δεν θα σε πά-
ρουμε εξαιτίας του άνδρα σου. Πέρασαν 5 χρόνια και τα
Χριστούγεννα πρωί του 1972 με ξύπνησε η μητέρα και μου λέει

“σήκω, ήλθε ο μπαμπάς”. Τον είδα, να με περιμένει φορώντας το
μπερεδάκι του και κρατώντας μια τεράστια σοκολάτα στα χέρια...
δεν θα το ξεχάσω ποτέ!» θυμάται. 

Αλλαξαν οι εποχές, ήλθε η μεταπολίτευση και μπήκε η δεκατία
του ’80. «Τότε αναπνεύσαμε ένα αέρα ελευθερίας γιατί αναγνω-
ρίσθηκε η εθνική αντίσταση, και ο πατέρας μου πήρε τον τιμητικό
έπαινο ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή. Δεν είχε πάρει σύνταξη
εθνικής αντίστασης αλλά δεν ήταν και επιδίωξη του γιατί θυμά-
μαι να τον ρωτάνε και αυτός να δείχνει το δίπλωμα και να λέει
“για μένα αυτό μου αρκεί”. Εκείνη την εποχή κατάλαβα πως ο
πατέρας μου έκανε κάτι ξεχωριστό» καταλήγει η κα Μαγδαληνή
που πέρυσι πήρε στα χέρια της κάποια γράμματα που είχε στεί-
λει ο πατέρας της το 1969 σε φιλική τους οικογένεια στα Χανιά. 

Η κα Μαγδαληνή Μαντωνανάκη με ένα γράμμα που έγραψε
ο πατέρας της ευρισκόμενος στην εξορία κατά τη διάρκεια

της χούντας (το 1969) και έφτασε στα χέρια της μόλις πέρυσι!

Ενα από τα γράμματα 
από την εξορία
του Βενιζέλου
Μαντωνανάκη  

Με ια τεράστια σοκολάτα στα χέρια«Με μια τεράστια σοκολάτα στα χέρια» 

«Τα Νέα Κοσμικά Χανιά-κέντρα, θέ-
ατρα, κινηματογράφοι, ζυθεστιατό-
ρια-Το Καπρίς» είναι ο τίτλος του
άρθρου της «Νέας Έρευνας» στις
11/5/1924. Σε αυτό το άρθρο ο δη-
μοσιογράφος περιγράφει τα κέντρα
ψυχαγωγίας της πόλης και αρχίζει
από την περιοχή του λιμανιού με το
«Ακταίον», το οποίο βρίσκεται στην
είσοδο του Συντριβανίου, όπου παι-
ανίζει η Μουσική της Φρουράς. Στην
ίδια πλατεία βρίσκεται και το νέο κο-
σμικό κέντρο «Καπρίς» των Μπαδο-
γιάννη-Ανδρουλιδάκη με την
ορχήστρα του, το οποίο φιλοδοξεί να
συγκεντρώσει την κοινωνική αφρό-
κρεμα της πόλης. Ο δημοσιογράφος
συνεχίζει την περιγραφή στα στενά
της Τριμάρτυρης, όπου υπάρχουν δυο
ζαχαροπλαστεία. Μετά αναφέρει το
γνωστό κέντρο «Στου Ρενιέρη», το
οποίο βρίσκεται μέσα σ’ ένα κατά-
φυτο περιβόλι προς την Πλατεία Δι-
καστηρίων. Στη Λεωφόρο Μπόλαρη
με τον αντίστοιχο δενδροφυτεμένο
δρόμο υπάρχουν τα κοσμικά κέντρα,

«Στου Μπόλαρη» και «Στου Χιρμ-
πάκη» (ή «Φανάρι») (χαρακτηριστικός
είναι ο προσδιορισμός «Στου», καθώς
ο αρθογράφος αποδίδει την καθομι-
λούμενη έκφραση μετάβασης στο
συγκεκριμένο σημείο από τους Χα-
νιώτες). Ανηφορίζοντας προς τα
πάνω δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου
Ματθαίου υπάρχει το αγροτικό μαγα-
ζάκι του Κουντάκη με θέα τη θά-
λασσα, τα Λευκά Όρη και την πεδιάδα
της πόλης. Στη συνέχεια, αναφέρει
ότι τον Νοέμβριο του 1924 στην οδό
Ποτιέ (Χάληδων) ανοίγει το «Καφέ
Κονσέρ», το οποίο διαφημίζει την ποι-
κιλία των μουσικών ακουσμάτων που
παρουσιάζει: 

«Ήρχισεν των εργασιών του το ψυ-
χαγωγικόν τούτο κέντρον με μονω-
δίας, διωδίας και λοιπά άσματα
Ελληνικά, Ευρωπαϊκά, Τουρκικά και
Αραβικά και με χορούς υπό αοιδών
καλλιτεχνών ανδρών και γυναικών εν
συνοδεία ορχήστρας καλώς κατηρτι-
σμένης» («Νέα Έρευνα», 14/11/1924). 

Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα

καφέ-σαντάν, το οποίο παρουσιάζει
ποικίλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για
τη ψυχαγωγία της πολυπολιτισμικής
κοινωνίας της πόλης. Τον Δεκέμβριο
του ίδιου έτους εμφανίζεται για
πρώτη φορά και μια καταχώριση στον
τοπικό Τύπο («Νέα Έρευνα»,
20/12/1924) για το καφενείο του Πα-
παδοκωσταντάκη στην οδό Μπετόλο,
στο οποίο το βράδυ παίζονται «εγχώ-
ρια όργανα», δηλαδή κρητικά μου-

σικά όργανα. Με άλλα λόγια, οι κά-
τοικοι έχουν περιθώρια επιλογής
στην ψυχαγωγία, η οποία μπορεί να
είναι είτε διεθνής-κοσμοπολίτικη είτε

τοπική-παραδοσιακή..  
* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης 

είναι ιατρός ορθοπεδικός, 
πολιτισμολόγος

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Τα κοσ ικά ΧανιάΤα κοσμικά Χανιά 
της δεκαετίας τουτης δεκαετίας του 1920

Βιβλιογραφία

Α. Αλιγιζάκης, Όπερες, Μαντολινάτες & Καντάδες, Βαλς & Συρτός στα
παλιά Χανιά. Πολιτισμός και κοινωνία κατά την περίοδο 1878-1967,  Ηρά-
κλειο 2016. 

Το λιμάνι των Χανίων το 1927. Από το αρχείο της Nelly’s.



Η Μεγαλοβδομάδα είναι μια ιδιαί-
τερη βδομάδα για τους νονούς και
τις νονές. Όλες αυτές τις μέρες
ψάχνουν να βρουν τι δώρο θα κά-
νουν στα φιλιοτσάκια τους. Το πιο
σημαντικό είναι η λαμπάδα. Συνή-
θως ρωτάνε τα φιλιοτσάκια τους
τι λαμπάδα θέλουν και το πρώτο

που θα κοιτάξουν είναι το παιχνίδι.  
Ευτυχία Κατσαφράκη

Εγώ πάντα περιμένω το
Πάσχα για να βάψω τα αυγά
κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε
αλλά συνηθίζω να τα βάφω κόκ-
κινα. Θυμήθηκα όταν ήμουν μι-
κρός, νήπιο, όταν βάφαμε τα αυγά,
τους βάζαμε ένα περίεργο φύλλο
και από πάνω ένα καλσόν για να
μη φύγει το φύλλο και μετά τα
βάφαμε…  

Κώστας Αμαραντίδης

Το Πάσχα φτιάχνουμε τα “λαζαράκια”
και πάμε στον επιτάφιο, βλέπουμε τον
τάφο του Χριστού, περνάμε από κάτω
και μετά πάμε στα σπίτια μας. Το
Πάσχα γίνονται διάφορα πανηγύρια
όπου αγοράζουμε διάφορα πράγ-
ματα, πάμε στην εκκλησία, φιλάμε τις
εικόνες, ανάβουμε κερί και κάνουμε

προσευχές. Τα πανηγύρια
είναι για διασκέδαση και
για χαρά. Το Πάσχα κά-
νουμε τραπέζι με την οι-
κογένειά μας, παίζουμε
με τα ξαδέρφια μας διά-
φορα παιχνίδια και βρί-
σκουμε τα κρυμμένα
σοκολατένια αυγά που
έκρυψε ο πασχαλινός
λαγός στην αυλή μας ή
μες στο σπίτι.  

Ραφαέλα 
Παπαδογεωργάκη

[...].Η γιαγιά μου η Ευδοκία
κατάγεται από τη Σαμοθράκη.
Τα έθιμα εκεί ξεκινούν από το
Σάββατο του Λαζάρου. Για την
ψυχή του Λαζάρου οι γυναίκες
ζυμώνουν ειδικά κουλούρια τα
“λαζαράκια”. «Λάζαρο δεν
πλάσεις, ψωμί δεν θα χορτά-
σεις», έλεγαν. Το πρωί της Κυ-
ριακής των Βαΐων, οι πιστοί
πηγαίνουν στην εκκλησία για
να πάρουν βάγια που τα τοπο-
θετούν στα εικονίσματα για να
τους φυλάνε όλο τον χρόνο.
Τα παιδιά τραγουδούν «Βάγια,
βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι
και κολιό και ως την άλλη Κυ-
ριακή με το κόκκινο αυγό». Την
Μεγάλη Τρίτη φτιάχνουν οι
νοικοκυρές τα κουλουράκια.
Τη Μ. Τετάρτη γίνεται το πλύ-
σιμο και το καθάρισμα του
σπιτιού ενώ τη Μ. Πέμπτη βά-
φουν τα αυγά με χρώματα από
φυτά. Για να κάνουν σχέδια
βάζουν λουλούδια πάνω στα
αυγά και τα δένουν με λεπτή
κάλτσα. Το βράδυ στην εκκλη-
σία διαβάζονται τα δώδεκα
ευαγγέλια και γίνεται η Σταύ-
ρωση του Χριστού. Οι κοπέλες
αναλαμβάνουν να στολίσουν
τον Επιτάφιο με γιρλάντες από
λευκά λουλούδια ενώ ψέλ-
νουν το μοιρολόι της Πανα-
γίας «Οποιος το λέει σώζεται,
όποιος το ακούει αγιάζει\ και
όποιος το καλοαφουγκραστεί
παράδεισο λαβαίνει.\ Σήμερα
μαύρος ουρανός, σήμερα
μαύρη μέρα,\ σήμερα όλοι θλί-
βονται και τα βουνά λυπούν-
ται»… 

Ευδοκία Κακατσάκη

Ήρθε το Πάσχα!!!
Ήρθε το Πάσχα!!!

Όλοι τρέχουν στην εκκλησιά, 
τον Χριστούλη τους να δουν,
τους Αγίους ν’ ακουμπήσουν 
και να τους προσκυνήσουν.

Μια φωλίτσα ονειρική, 
ξεπροβάλει από κει
και είναι μέσα η Παναγιά μας, 
που τον γιο της μας πενθεί.

Ηρθε το Πάσχα!!!
Ηρθε το Πάσχα!!!

Άντα Παριωτάκη

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Μεγάλη Δευτέρα - Μεγάλη Μαχαίρα! Μεγάλη Τρίτη - Με-

γάλη Κρίση/ Μεγάλη Τετάρτη - Ο Χριστός εχάθη!/ Μεγάλη
Πέμπτη - Ο Χριστός ευρέθη!/ Μεγάλη Παρασκευή - Ο Χρι-
στός στο καρφί!/ Μεγάλο Σαββάτο - Ο Χριστός στον τάφο!/
Μεγάλη Κυριακή - Ο Χριστός θ' αναστηθεί!”. 

Το τραγουδάκι που έμαθα όταν ήμουν μικρός στον νου μου,
ενώ διάβαζα τις ωραίες εργασίες και θαύμαζα τις υπέροχες
ζωγραφιές των παιδιών της Δ1 τάξης του 10ου Δημ. Σχο-
λείου Χανίων για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τι καλύτερο από το
να επιστρέφουμε στην πατρίδα των παιδικών μας χρόνων,
εμείς οι μεγάλοι! Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των παπ-

πούδων και των γιαγιάδων, καλά μου τεταρτάκια του Δεκά-
του! Κι εσάς και τη δασκάλα σας την κυρία Μαρίνα Φλεμε-
τάκη που ανταποκρίθηκε, για άλλη μια φορά, σε πρότασή
μου για παιδότοπο...

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

Δ1 ΤΑΞΗ 10ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

ΗΗ ΜεγάληΜεγάλη Εβδο άδαΕβδομάδα εμε τατα άτιαμάτια τωντων αιδιώνπαιδιών
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Φρειδερίκη, Αδριανή, Ραφαέλα

Στράτος, Νίκος

Ευτυχία, Σοφία, Άντα,
Κέλλυ, Έλλη

Για μένα η σημαντικότερη μέρα της Μ. Εβδομάδας είναι
η Μ. Παρασκευή. Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια που
γιορτάζαμε το Πάσχα στο ορεινό χωριό του πατέρα μου,
τους Ραφταναίους. Εκεί ήταν όλοι οι παππούδες και οι
προπαππούδες μου.

Τη Μ. Παρασκευή στις 11 το πρωί γινόταν ο στολισμός
του επιταφίου. Τον στολίζαμε με διάφορα ευωδιαστά,
όμορφα λουλούδια όπως: εκατόφυλλα τριαντάφυλλα,
γαρίφαλα, τουλίπες, καμπανούλες, μαργαρίτες και άλλα
είδη ανθέων. Τα λουλούδια έδιναν στον ξύλινο, σκαλι-
στό επιτάφιο της εκκλησίας ιδιαίτερη ομορφιά και τον
ζωντάνευαν με τα ζεστά χρώματά τους και τις υπέ-
ροχες, μεθυστικές μυρωδιές τους. Καθώς ήταν
η πιο πένθιμη μέρα του χρόνου, στην
έξοδο του επιταφίου, όλοι φορούσαν
σκουρόχρωμα, επίσημα ρούχα… Θυ-
μάμαι ότι και ο παππούς μου μού
είχε πει πως ακόμα και η φύση
συμμετέχει στα πάθη του Χριστού
γιατί συνήθως τη Μ. Παρασκευή
βρέχει, ενώ την Κυριακή του
Πάσχα έχει λιακάδα!!!..... 

Νεφέλη Νίκου

Εγώ πάντα
πάω στο χωριό μου όταν η

γιαγιά μου βράζει τα αυγά και τα
βάφει. Εγώ και η οικογένειά μου

ψάχνουμε τα κρυμμένα αυγά που
έκρυψε η γιαγιά μου. Οποιος βρει τα πε-
ρισσότερα κερδίζει ένα δώρο. Μετά τα
τσουγκρίζουμε. Εχει πολλή πλάκα. Μου
αρέσει πάρα πολύ αυτή η μέρα!  

Βαγγέλης Βλαμάκης

Πασχάλης, Κώστας,
Γιάννης, Δημήτρης

Σήμερα η
γιαγιά μου μού λέει:

ΠΑΣΧΑΛΗ ΞΥΠΝΑ!
Γιατί γιαγιά;

Γιατί είναι Μεγάλη Πέμπτη.
Μα γιαγιά το βράδυ είναι τα

δώδεκα ευαγγέλια!
Πασχάλης

Μαλτεζάκης

Μυρτώ



κών αιμοσφαιρίων και αυξάνει την δραστηριό-
τητα τους, βελτιώνοντας την αποτελεσματικό-
τητα του ανοσοποιητικού. Επιπλέον, η
Αριστολοχία περιέχει ένα απολυμαντικό που
στραγγίζει τα υγρά των πληγών Οι αντιβιοτικές
ιδιότητες του βοτάνου το κάνουν χρήσιμο στον
καθαρισμό και θεραπεία τραυμάτων και στο στα-
μάτημα αιμορραγίας. Ακόμη βοηθά να έρθουν
στην επιφάνεια αγκάθες και σκλήθρες που ει-
σχώρησαν βαθιά, να απαλύνουν πόνους, να απο-
μακρύνουν το δηλητήριο που άφησαν φίδια και
έντομα, να γιατρέψουν τον ίκτερο, την αναιμία
και τη χλώρωση, να τονώσουν
τις συσπάσεις της μήτρας
την ώρα του τοκε-

τ ο ύ ,

να επου-
λώσουν δερματικά καρκινώματα,
να σταματήσουν την ανάπτυξη κακοή-
θων όγκων, να ενεργοποιήσουν τους λεμφα-
τικούς αδένες και να δώσουν μεγαλύτερη
ζωντάνια στα διάφορα κύτταρα. Το αφέψημα του
νωπού φυτού συνιστάται για τη θεραπειών των
μολυσμένων πληγών και των επίμονων ελκών. Σε
εσωτερική χρήση είναι εμμηναγωγό και χρησιμο-

ποιείται σε περιπτώσεις μηνορραγιών και άλλων
διαταραχών του κύκλου. Χρησιμοποιείται επίσης
για τη θεραπεία της αρθρίτιδας και των ρευματι-
σμών. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Οι ανθικοί βλαστοί παρασκευάζονται ως έγ-

χυμα. Η δοσολογία είναι τρεις κουταλιές την
ημέρα για ένα μήνα. Η ρίζα και οι σπόροι παρα-
σκευάζονται ως αφέψημα. Για το αφέψημα βά-
ζουμε 25 γραμμάρια, βλαστούς, φρέσκα φύλλα
και ρίζες σε ένα λίτρο νερό, κρασί ή ξύδι και βρά-

ζουμε για 10 λεπτά. Σουρώνουμε και πί-
νουμε ένα φλιτζάνι  τρεις φορές την

ημέρα. Για την κατασκευή αλοι-
φής, κοπανίζουμε ρίζες μέσα

σε ένα γουδί και τις ανακα-
τεύουμε με ζωικό λίπος. 

Προφυλάξεις 
Η Αριστολοχία είναι

καλό φάρμακο αν η
χρήση της γίνει
σωστά, με σύνεση
και κάτω από ια-
τρική παρακολού-
θηση. 

Πρόκειται για
φυτό δηλητηριώδες

εξ αιτίας των αλκαλο-
ειδών στοιχείων που πε-

ριέχει. Ιδιαίτερα το
αριστολοχικό οξύ που περιέ-

χει, είναι νεφροτοξική και καρ-
κινογόνος ουσία και σε

περιπτώσεις θανατηφόρος.
Η δηλητηρίαση προκαλεί

σοβαρές στομαχικές
διαταραχές, σπα-

σμούς, ταχυπαλ-
μία, υπόταση και,
τελικά, επιφέρει
τον θάνατο,
επειδή παρα-
λύει το ανα-
π ν ε υ σ τ ι κ ό
σύστημα. Ως

αντίδοτο χρησι-
μοποιείται ζωικός

άνθρακας.
Το εκχύλισμα της

ρίζας τους, σε μεγάλη
δόση μπορεί να προκαλέ-

σει ναυτία,  τρομερούς πονοκε-
φάλους, συμφόρηση, διανοητικές

διαταραχές, εφιάλτες και αυξημένες γενετικές
ικανότητες. Για τα παιδιά και τα μωρά μια δόση
πιο δυνατή μπορεί να αποβεί μοιραία. Δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης. 

Το σημαντικότερο από τα ελληνικά είδη είναι το
Aristolochia clematitis (Αριστολοχία η κληματίς),
φυτό της Βόρειας Ελλάδας με κίτρινα άνθη, το
οποίο είναι γνωστό με την κοινή ονομασία Μπε-
κρολαδόχερο. Άλλα είδη της χώρας μας είναι η A.
longa (Αριστολοχία η μακρά), την οποία συναν-
τούμε σε όλη την Ελλάδα με τις ονομασίες Στυ-
βάνια του λαγού, Πικρόρριζα, Αμπελοκλαδόρριζα,
Πικρουνιά, Αμπελοκλάδι, Τσιμπούκια, Πίπες.  Το
A. Rotunda (Αριστολοχία η στρογγυλή) – ενδη-
μικό φυτό-  με κίτρινα άνθη κι αυτό, το οποίο συ-
ναντάται σε όλη την Ελλάδα με τις κοινές
ονομασίες Αμπελοκλάδι και Παρούνα. Στην
Κρήτη και τα Κύθηρα συναντούμε το A. Cretica
(Αριστολοχία η Κρητική), ενδημικό φυτό της Κρή-
της με κοκκινωπά άνθη, γνωστό με τις κοινές
ονομασίες Στιβάνια του λαγού, Αμπελοκλάδι, Πι-
κρόρριζα, του λαγού το ποδαράκι ή μεγάλο βο-
τάνι. Η A. parviflora που συναντούμε στην
Ελούντα, η A. sempervirens που φύεται μέχρι τα
2000μ.  Τέλος, το A. Microstoma (Αριστολόχια η
μικρόστομος), το οποίο φυτρώνει σε πετρώδεις
άγονες περιοχές της Αττικής, της Αίγινας και της
Αργολίδας, ενώ είναι γνωστό με τις κοινές ονο-
μασίες Φλομονόχορτο και Πικρόρριζα.

Είναι φυτό πολύχρονο, με φύλλα καρδιόσχημα
μήκους έως 6,5 εκατοστά. Άνθη 5-12 εκατοστά,
πρωτότυπα, με σωληνωτή στεφάνη, διαπλατυ-
σμένη στο ανώτερο μέρος και κυρτή και συσφιγ-
μένη στη βάση, με χρώμα ωχρό – καφετί,
γκριζωπό, το εσωτερικό τελείως καλυμμένο με
μακριές τρίχες, το εξωτερικό χνουδωτό. Έχει 6-12
στήμονες και ωοθήκη τετράχωρη. Τα άνθη της
έχουν επινοήσει ένα πολύ ιδιαίτερο, μηχανισμό
γονιμοποίησης. 

Την πρώτη μέρα της ανθοφορίας κάθε άνθους
εκπέμπεται ένα έντονο και δυσάρεστο άρωμα, με
σκοπό να προσελκυστούν μικρά έντομα, δίπτερα
όπως μικρές μύγες κ.α. Μάλιστα το σχήμα του
άνθους έχει τέτοια γωνία ώστε να διευκολύνει
την είσοδο αυτών στο εσωτερικό του. Μόλις
αυτά εισχωρήσουν βαθιά μέσα στο σωληνοειδές
άνθος για να βρουν τις πρωτεΐνες που το άρωμα
τους έχει υποσχεθεί, τότε τα πολύ πυκνά τριχίδια
που υπάρχουν στο εσωτερικό παγιδεύουν τα έν-
τομα και τα εμποδίζουν να ξαναβγούν αν πρώτα
δεν γίνει η γονιμοποίηση του. Το έντομο με τις κι-
νήσεις που κάνει μαζεύει τη γύρη πάνω του και
τότε είναι έτοιμο το άνθος να το απελευθερώσει.
Συνήθως αυτή η διαδικασία κρατάει μια μέρα. Τα
τριχίδια χαλαρώνουν, μαραίνονται και έτσι η έξο-
δος ανοίγει και πάλι για να ξεφύγει το έντομο και
να επισκεφθεί άλλο άνθος. Είναι τόσο μελετη-
μένο το σχέδιο της ώστε το άρωμα που εκπέμπει
το κάθε άνθος σταματάει μόλις επιτευχθεί η γο-
νιμοποίηση, έτσι αποφεύγεται η προσέλκυση
άλλων εντόμων, το δε έντονο χρώμα του άνθους
αλλάζει αφού ο σκοπός για τον οποίον δημιουρ-
γήθηκαν αυτά τα χρώματα δεν υφίσταται πλέον.
Επιπλέον, η γωνιά του άνθους το οποίο έχει δε-
χτεί επίσκεψη από έντομο μικραίνει και έτσι κάνει
πολύ δύσκολη τη δεύτερη επίσκεψη από άλλα
έντομα.

Ο καρπός είναι κάψα, οι ρίζες σχεδόν έρπου-
σες, μακριές, φτάνουν σε μερικές περιπτώσεις τα
6 έως 10 μέτρα. Το ύψος του φυτού από 30 έως
60 εκατοστά.

Ιστορικά στοιχεία 

Φυτό γνωστό από την αρχαιότητα. Το όνομα
της, κατά τον Θεόφραστο, προέρχεται από τις ελ-
ληνικές λέξεις  άριστος + λοχεία και αναφέρεται
στη παραδοσιακή χρήση του φρέσκου χυμού του
φυτού για την πρόκληση τοκετού. Με αντίστοιχό
όνομα συναντάται και στα αγγλικά, όπου ονομά-
ζεται birthwort, που σημαίνει βότανο της γέννας.

Ο Διοσκουρίδης, τον 1ο αιώνα μ.Χ., έγραφε
"...άριστα  βοηθείν ταις λοχοίς",  και συνιστούσε το
φυτό σαν βοήθημα στον τοκετό.

Η  χρήση του βοτάνου για τα δεινά των γυναι-
κών (στους γυναικείους πόνους) "ορίζεται" από
τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Εκείνη την
περίοδο, ο Ιπποκράτης το θεω-
ρούσε χρήσιμο στη θεραπεία
γυναικών που έπασχαν από
έλκη ή πόνους στα πλευρά.
Ο Θεόφραστος (372-286
π.Χ.) αναφέρει ότι το
φυτό χρησιμοποιούνταν
για να θεραπεύει ανω-
μαλίες της μήτρας,
δαγκώματα ερπετών
και πληγές στο κεφάλι.
Ο Πλίνιος, σύγχρονος
του Διοσκουρίδη, πίστευε
ότι, αν λαμβάνονταν με βο-
δινό κρέας αμέσως μετά από
τη σύλληψη, η Αριστολοχία θα
επισφράγιζε τη βεβαιότητα της γέν-
νησης ενός αρσενικού παιδιού.
Σύμφωνα με τον Θεόφραστο,
γερό μελίρρυτο κρασί, στο
οποίο είχαν προστεθεί κομ-
μάτια από τη ρίζα της Αρι-
στολοχίας, προκαλούσε
ύπνο.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το
χρησιμοποιούσαν για τα
δαγκώματα των φιδιών. 

Το φυτό έχει χρησιμοποι-
ηθεί και ως εκτρωτικό από
εκείνη την εποχή. 

Την A. cretica την εντοπίζουν
εύκολα οι επισκέπτες στο  Κουρ-
ταλιώτικο φαράγγι, είναι ένα από τα
ελάχιστα φαράγγια της Κρήτης με συ-
νεχή υδάτινη ροή, ακόμα και το καλοκαίρι.

Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια για να επιστρέψει
κάποιος επισκέπτης στο χώρο στάθμευσης, εκτός
από την εκπληκτική θέα προς το φαράγγι και το
Λιβυκό πέλαγος, μπορεί κατά μήκος του μονοπα-
τιού να δει την ενδημική αριστολόχια της Κρήτης 

Θεραπευτικές ιδιότητες 
και ενδείξεις 

Το βότανο κινητοποιεί την παραγωγή των λευ-
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι ARISTOLOCHIA ssp.
(Αριστολοχία). Ανήκει στην οικογένεια των Αριστολοχιοειδών
η οποία περιλαμβάνει περίπου 500 είδη. Από αυτά 10 φύονται
στη χώρα μας και τα συναντούμε σε κράσπεδα δρόμων, φρά-
κτες, αμπελώνες κ.α. 

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

Aνθιση -
χρησιμοποιούμενα
μέρη - συλλογή 

Ανθίζει από Ιούνιο έως Σε-
πτέμβριο. Όλα τα είδη του
φυτού έχουν περίπου τις ίδιες
θεραπευτικές ιδιότητες. Για
θεραπευτικούς σκοπούς χρη-

σιμοποιούνται η ρίζα (κύρια)
και τα αέρια μέρη του

φυτού.

Συστατικά -
χαρακτήρας 

Η γεύση του φυτού είναι
αρωματική, καυστική και πολύ
πικρή, όμοια με αυτή του κινίνου. 
Όλα τα μέρη του φυτού περιέχουν

μια δηλητηριώδη πτητική ουσία, το
αριστολοχικό οξύ και μία κρυσταλλική

ένωση την αριστολοχίνη, σπασμολυτι-
κές και διεγερτικές ουσίες, παράγωγα

του οξυκαυνικού οξέως, φλαβονικά
γλουκονικά, το αλκαλοειδές μαγκνοφλο-

ρίνη, αντιβιοτική ουσία και  αιθέ-
ριο έλαιο.

ΑριστολοχίαΑριστολοχία



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 127ο
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»

»

»

»

“Νέο μηχάνημα εξομοίωσης ίππευσης αλόγου,
παραγγελία της πριγκίπισσας της Ουαλίας:
βελτιώνει το κυκλοφορικό, διεγείρει το ήπαρ, βοηθά
την πέψη, θεραπεύει ρευματισμούς-παχυσαρκία κ.ά.”.
Αλλη μια πατέντα για αδαείς, στο Λονδίνο του 1895.

Αναισθησία με αιθέρα και χειρουργική επέμβαση σε ασθενή
το 1906. Αξιοσημείωση η μη χρήση χειρουργικής μάσκας
(λόγω άγνοιας) από γιατρούς και εργαλειοδότριες.

Παιδιά που έχουν προσβληθεί από πολιομυελίτιδα (“παιδική
παράλυση”), ενώ φορούν ειδικούς βοηθητικούς μηχανισμούς στα
κάτω άκρα τους (Ντάλας ΗΠΑ, 1948).

Ανατομία διαφόρων εσωτερικών οργάνων,
έργο του Ισπανού ανατόμου Juan Valverde de
Amusco, από ιατρικό βιβλίο που εκδόθηκε στο
Παρίσι το 1552.

Ο Αμερικανός γιατρός
Raymond Damadian, που
ανακάλυψε τη Μαγνητική

Τομογραφία, ενώ δοκιμάζει
το νέο μηχάνημα (1977).

Θάλαμος του
νοσοκομείου St
Bartholomew, με
ενηλίκους και παιδιά,
στο Λονδίνο του 1908.

Στα μέσα του 18ου αιώνα τα λασπόλουτρα και τα μπάνια σε νερό με μεταλλικά
στοιχεία προτείνονταν στην Αγγλία ως συμπληρωματική θεραπεία σε πολλές
ασθένειες, αλλά και για την επιμήκυνση της νεότητας.

Εργαλεία διάτρησης κρανίου για την εκτόνωση
της εσωτερικής πίεσης, με σκοπό να
αντιμετωπιστούν από απλοί πονοκέφαλοι, έως
και σοβαρά νευρολογικά ή ψυχολογικά
προβλήματα (Ρώμη, 1768).

Κινέζικο πόστερ του 19ου αιώνα, που
προσομοιάζει το ανθρώπινο σώμα και
τις λειτουργίες του με μηχανή.

»

»

»

»

»
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Το χρυσό κλουβίΤο χρυσό κλουβί
Camilla Läckberg
Mετάφραση: Γρηγόρης Κονδύλης

Εκδότης: Μεταίχμιο

Η Φέι μοιάζει να τα έχει όλα: έναν τέ-
λειο  σύζυγο,  μια  πολυαγαπημένη
κόρη και ένα πολυτελές διαμέρισμα

στην  καλύ-
τερη  περιοχή
της  Στοκχόλ-
μης.  Όμως
σ κ ο τ ε ι ν έ ς
αναμνήσεις
από  την  παι-
δική  της  ηλι-
κία  σ’  ένα
γραφικό  ψα-
ροχώρι,  τη
Φιελμπάκα,

τη στοιχειώνουν και νιώθει όλο και
περισσότερο  σαν  φυλακισμένη  σε
χρυσό κλουβί. 
Κάποτε ήταν μια δυνατή και φιλόδοξη
γυναίκα, πριν τα παρατήσει όλα για
τον σύζυγό της τον Τζακ. Όταν διαπι-
στώνει πως εκείνος την απατά, ο κό-
σμος  της Φέι  γκρεμίζεται  και  μένει
εντελώς ξεκρέμαστη. Είναι κυριολε-
κτικά καταρρακωμένη, ώσπου απο-
φασίζει να πληρώσει τον Τζακ με το
ακριβές αντίτιμο της προδοσίας του,
με τη δίκαιη εκδίκησή της. 
Το "Χρυσό κλουβί" είναι ένα γενναίο
μυθιστόρημα με πρωταγωνίστρια μια
γυναίκα που τη χρησιμοποίησαν, την
πρόδωσαν ώσπου να πάρει τη μοίρα
στα χέρια της. Μια δραματική ιστορία
εξαπάτησης, λύτρωσης και εκδίκησης.

Το ο ορφότεροΤο ομορφότερο

τέλοςτέλος

στον κόσ οστον κόσμο
Πολυχρόνης Κουτσάκης
Εκδότης: Πατάκης

Ο Χρήστος  Πάλλης  στα  είκοσι  δύο
του δεν είχε κανέναν δίπλα του και τί-
ποτα που να τον γεμίζει. Σ’ ένα ταξίδι
στα  Χανιά  γνώρισε  τυχαία  τη  Μα-

ριάννα  Πε-
τ ρ ά κ η ,
ερωτεύτηκαν
τρελά και πέ-
ρασαν  δύο
μαγικά  χρό-
νια, ώσπου  η
Μ α ρ ι ά ν ν α
σκοτώθηκε σε
αυτοκινητι-
στικό.
Σήμερα, δέκα

χρόνια αργότερα, ο Χρήστος είναι -
κόντρα στη θέλησή του- πασίγνωστος
ιδιωτικός  ντετέκτιβ.  Συγκατοικεί  με
έναν τεμπέλη σκύλο και με μια έφηβη
που έσωσε από πολύ δύσκολες συν-
θήκες και η προσωπική του ζωή είναι
ανύπαρκτη -δε θέλησε να την ξανα-
φτιάξει ποτέ. Του αρκεί να θυμάται τη
Μαριάννα.
Μέχρι που την πόρτα του γραφείου
του χτυπάει ο εκπρόσωπος ενός εφο-
πλιστή. Του δείχνει  τη φωτογραφία
της  γυναίκας  του αφεντικού  του,  η
οποία έχει εξαφανιστεί.
Η γυναίκα στη φωτογραφία είναι η
Μαριάννα.

Η ε οχήΗ εποχή 

της υ οκρισίαςτης υποκρισίας
Πέτρος Μάρκαρης
Εκδότης: Γαβριηλίδης

Η  γιορτινή  διά-
θεση  του  αστυ-
νόμου  Κώστα
Χαρίτου  για  το
πιο  χαρούμενο
γεγονός  της
ζωής  του  επι-
σκιάζεται  με  την
είδηση  του
φόνου  ενός
άμεμπτου επιχει-

ρηματία με φιλανθρωπική δράση. Κατά
τη  διάρκεια  της  έρευνας  για  την  εξι-
χνίαση του εγκλήματος έχει να αντιμε-
τωπίσει  κι  άλλους  φόνους:  ενός
διευθυντικού στελέχους της Ελληνικής
Στατιστικής Εταιρείας, ενός διευθυντικού
στελέχους της Δημοσιονομικής Υπηρε-
σίας,  ενός στελέχους  της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ενός στελέχους του ΔΝΤ.
Το καινούργιο μυθιστόρημα του Πέτρου
Μάρκαρη ρίχνει φως, για άλλη μια φορά,
στα παρασκήνια των κέντρων αποφά-
σεων  που  η  φιλολαϊκή  πολιτική  τους
στην πραγματικότητα είναι βιτρίνα.

Ουρανό ετραΟυρανόπετρα
O ου ατώ είναι δικόςπου πατώ είναι δικός

ου δρό οςμου δρόμος
Γιάννης Καλπούζος
Εκδότης: Ψυχογιός

Κύπρος 1571. Οι
Οθωμανοί  πο-
λιορκούν τη Βε-
νετοκρατούμενη
Αμμόχωστο.  Ο
Γερόλεμος τεμα-
χίζει  το  αλεξί-
κακο  φυλαχτό
του και το μοιρά-
ζει στους τέσσε-
ρις γιους του, οι
οποίοι  ακολού-

θως αποκόβονται μεταξύ τους. Αν ποτέ
ενωθούν  τα  κομμάτια  του  φυλαχτού,
ίσως αποκαλύψουν έναν αμύθητο θη-
σαυρό. 
Τρεις αιώνες μετέπειτα, κατά την πρώιμη
περίοδο  της  Αγγλοκρατίας  στο  νησί
(1878-1917), ο Αδάμος πορεύεται σαν
σύγχρονος Οδυσσέας με βάση τη ρήση
του: "Όπου πατώ είναι δικός μου δρό-
μος". Στον αντίποδα αυτού κυριαρχεί η
δογματική αντίληψη: "Ή είσαι μαζί μας ή
είσαι με τους άλλους". 
Μέσα  από  το  μυθιστόρημα  αναδει-
κνύονται η αέναος πάλη του καλού και
του κακού, το νόμιμο άδικο και το παρά-
νομο δίκιο, η σκληρή αλλά και η γοητευ-
τική πραγματικότητα της εποχής, η δεινή
θέση  της  γυναίκας,  η  αποικιοκρατική
πρακτική των Βρετανών, η συνύπαρξη
διαφορετικών πολιτισμών, οι φυλετικές
διαμάχες, ο διακαής πόθος των Κυπρίων
για ένωση με την Ελλάδα, οι πόλεμοι
του  1897  και  του  1912-13,  οι  οποίοι
οδηγούν  τους  πρωταγωνιστές  στον
Θεσσαλικό κάμπο και στο Μέτωπο του
Μπιζανίου, η δίψα για ευτυχία, η μονα-
ξιά, η απληστία, το μίσος, η προσωπική
συντριβή και όλα όσα γράφονται στον
συμπαντικό χάρτη της ψυχής. 

Aφορμή

Καθώς περνούν τα χρόνια, ο
θυμός μεγαλώνει. Παραδίδεται
σαν ιερή παρακαταθήκη από
τους γονείς στα παιδιά τους, κι
από γενιά σε γενιά βαθαίνει.
Μια μοναδική ευχή, πικρή σαν
τύψη: οργίσου! Κράτα τον θυμό
σφιχτά κοντά σου. Μην τον ξε-
χνάς. Αυτός, τουλάχιστον, δεν
απαλλοτριώνεται.
Ο συγγραφέας, με τη φωτογρα-

φική μηχανή περασμένη στον λαιμό,
περιδιαβαίνει την πόλη. Αφουγκρά-
ζεται την ένταση, νιώθει τον θυμό,
καταγράφει τους διαλόγους. Σε μια
παράδοξη  έκφανση πατριωτισμού
θεωρούμε τη γη του θυμού γη ελ-
ληνική, προνόμιο δικό μας. Διάβαζα
πρόσφατα μια ακόμα έρευνα για το
πόσες  θέσεις  έχει  υποχωρήσει  η
χώρα μας στην κατάταξη με τους
πιο ευτυχείς κατοίκους παγκόσμια·
το βιβλίο του Χρυσόπουλου ήρθε να
δώσει φωνή στην πτώση αυτή. Η
καθημερινή  καταγραφή  της  ευτυ-
χίας θα σήμαινε καθημερινή πτώση
στην κατάταξη, μέχρι που θα ήμα-
σταν τελευταίοι, και όμως θα συνε-
χίζαμε να πέφτουμε. Μιλώ συχνά με
φίλους στο εξωτερικό, ντόπιους και
μετανάστες, δεν  είναι  τόσο καλύ-
τερα τα πράγματα εδώ, λένε. Θυμά-
μαι μια μέρα, πάνε τρία χρόνια, στο
μετρό, τον καβγά ανάμεσα σε δύο
ηλικιωμένους, λόγια βαριά και πρό-
σωπα κόκκινα από την υπερσυγκέν-
τρωση αίματος, αφορμή η πρόταση
εκείνης,  που  καθόταν,  σε  εκείνον,

που  στεκόταν  όρθιος,  να  καθίσει,
ποιον είπες γέρο μωρή, έσκουξε. Ο
ρεαλισμός από μόνος του δεν είναι
αρκετός,  η  αληθοφάνεια  είναι
εκείνη που δύναται να συγκλονίσει,
η αίσθηση πιστότητας. Ο συγγρα-
φέας περπατά και παρατηρεί, κατα-
γράφει. Ο συγγραφέας μιλάει για
καταστάσεις στις οποίες υπήρξε αυ-
τόπτης  μάρτυρας  -απρόσκλητος
επισκέπτης-,  αν  του  δώσεις  έναν
χάρτη εύκολα θα σημαδέψει τα ση-
μεία δράσης. Εδώ, το όριο ανάμεσα
στο ντοκουμέντο και στη λογοτεχνία
είναι δυσδιάκριτο. Γι' αυτό το είδος
λογοτεχνίας κάτι τέτοιο είναι απα-
ραίτητο. Δεν επικρατεί μόνο θυμός
εκεί έξω, σίγουρα όχι, όμως ο θυμός
απ' όλα τα συναισθήματα είναι εκεί-
νος που περισσότερο παραλύει τον
αποδέκτη, εκείνος που διαθέτει την
υψηλότερη επικινδυνότητα μετάδο-
σης. Κάποτε, όχι πολύ καιρό πριν, ο
θυμός ήταν προνόμιο του κέντρου
των  μεγάλων  πόλεων,  κάποτε  ο
θυμός  έμενε  πίσω  από  ερμητικά
κλειστές πόρτες, εκφραζόταν ως μια
διένεξη μεταξύ οδηγών, κάποτε ο
θυμός ήταν ένα συναίσθημα κακό,
αυτό θα σου απαντούσαν οι περισ-
σότεροι.  Τώρα ο  θυμός  βρίσκεται
παντού, ξεσπά στο διπλανό τραπέζι
του  ήσυχου  συνοικιακού  καφέ,
τώρα  λένε  πως  η  εκδήλωση  του
θυμού είναι δείγμα υγείας. Όμως ο
θυμός  υπήρχε  και  τότε  στις  από
απόσταση υπέροχες μέρες του πα-
ρελθόντος, λούφαζε και τρεφόταν,

κάποιοι βλέποντας το Σπιρτόκουτο
του Οικονομίδη υποστήριξαν πως ο
σκηνοθέτης υπερβάλλει, τυχεροί να
πιστεύουν κάτι τέτοιο ή καλά κρυμ-
μένοι  στον  μικρόκοσμό  τους.  Ο
θυμός γεννάει μικροεξουσίες, εγώ
ξεσπώ  σε  σένα,  εσύ  στον  άλλον,
πάντα προς  τα  κάτω, πάντα προς
τον πιο αδύναμο, κοινωνικά, οικο-
νομικά,  συναισθηματικά.    Όταν  ο
συγγραφέας κοιτάζει μέσα από τον
φακό της φωτογραφικής μηχανής,
μοιάζει να επικρατεί το κόκκινο. Οι
φωτογραφίες που συνοδεύουν την
έκδοση  το πιστοποιούν. Μετά  την
επιστροφή στο σπίτι, κοιτάζοντας τις
ανεπεξέργαστες φωτογραφίες της
βόλτας εκείνης, ο Χρυσόπουλος δεν
αναγνωρίζει  τα  μέρη  όπου  λίγες
ώρες πριν περπάτησε. Όπως οι λέ-
ξεις που άκουσε, έτσι και οι εικόνες
που  αποτύπωσε  χρειάζονται  την
απαραίτητη επεξεργασία. Η γη του
θυμού είναι ένα συναισθηματικά δύ-
σκολο βιβλίο, υψηλής έντασης, γέν-
νημα  της  παρατήρησης  και  της
καταγραφής του Χρυσόπουλου, το
οποίο, δυστυχώς, αποτυπώνει αρ-
κετά ικανοποιητικά την πραγματικό-
τητα.  
Η  γη  του  θυμού  κυκλοφόρησε

πρώτα στη Γαλλία το 2015 και έγινε
θεατρική  παράσταση.  Η  ελληνική
έκδοση κυκλοφόρησε το 2018.   

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Η γη του θυ ούΗ γη του θυμού 
» Χρήστος Χρυσόπουλος (εκδόσεις Νεφέλη)
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Πασχαλινά παζάρια
• Πασχαλινό παζάρι του Κέντρου Ημερήσιας Φρον-

τίδας  Απασχόλησης  Ατόμων  με  Αναπηρία  Χανίων
(ΚΗΦΑΑΜΕΑ) πραγματοποιείται μέχρι το Μεγάλο
Σάββατο στην Πλατεία 1866.
• Πασχαλινό Παζάρι για την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ

Χανίων θα διαρκέσει έως το Μ. Σάββατο στο κέντρο
της πόλης στην οδό Κριάρη 4 στην πλ. Κοτζάμπαση. 
• Ο Σύλλογος Οικογένειας της Μονάδας Συμβου-

λευτικής Χανίων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ διοργανώ-
νει  Πασχαλινό  παζάρι  στην  πλατεία  1866,  από
σήμερα, Σάββατο έως και  την Μ. Πέμπτη. 
• Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προσκαλεί τους φί-

λους του να επισκεφτούν το Πασχαλινό του Bazaar
στην Πλατεία 1866 από τις 22 έως και τις 27/04.  
Το 8ο Σύστημα Αεροπροσκόπων διοργανώνει

πασχαλινό παζάρι στην Πλατεία 1866 το Σάββατο 20
Απριλίου 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Πασχαλινά έθιμα 
στο ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου

Πασχαλινό  Ερ-
γαστήρι Παράδο-
σης- Βαφή αυγών
με  παραδοσιακό
τρόπο πραγματο-
ποιήθηκε  από το
ΚΑΠΗ  Ακρωτη-
ρίου.  Οπως  ανα-
φέρεται  σε
χθεσινή  ανακοί-

νωση, η δράση έλαβε χώρο στη φιλόξενη αίθουσα
του Ενοριακού Κέντρου Κουνουπιδιανών, όπου οι κυ-
ρίες μέλη του ΚΑΠΗ Μανουδάκη Βάσω και Πανανάκη
Πόπη μεταλαμπάδευσαν την παράδοση σε μαθητές
του Πρώτου Δημοτικού Κουνουπιδιανών. 

Τα Γρά αταΤα “Γράμματα 
της Παναγίαςτης Παναγίας”
Τα “Γράμματα της Παναγίας” του Βαγγέλη Θ. Κακα-

τσάκη παρουσιάζουν η Ενορία του Ι.Ν. των Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Χανίων, η Ομάδα Λόγου και
Τέχνης ΕΥ-πλους και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων,
με αφορμή την έναρξη των Αγίων Ημερών της Μεγάλης
Εβδομάδας σήμερα Σάββατο στις 7.30 μ.μ. εντός του
Ναού.
Την εκδήλωση που θα αρχίσει με χαιρετισμούς από τον

εφημέριο του Ναού, π. Ιωάννη Μαστοράκη και από τη
διευθύντρια του 11ου Δημ. Σχ. Χανίων Μαρία Κλημα-
τσάκη και θα κλείσει ο Συγγραφέας, θα συντονίζει  ο
δάσκαλος Γιώργος Κανδαράκης.
Το ποίημα «Η μάνα του Χριστού» του Κώστα Βάρναλη

απαγγέλει η τ. σχολ. σύμβουλος – συγγραφέας Αγγέλα
Μάλμου.
Τα γράμματα θα διαβάσουν: Μ. Δευτέρα η δασκάλα

Ελένη Βορεινάκη, Μ. Τρίτη η δασκάλα Σοφία Κοκολο-
γιάννη, Μ. Τετάρτη η συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Αθηνά Ντούλια, Μ. Πέμπτη η κοινωνική λειτουργός Αρι-
στέα Σποντιδάκη, Μ. Παρασκευή η δασκάλα Δήμητρα
Νικητοπούλου και Μ. Σάββατο η διεθύντρια του 11ου
Δημ. Σχ. Χανίων - δασκάλα Μαρία Κληματσάκη.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει Χορωδία Ιεροψαλτών

υπό τη διεύθυνση του μουσικοδιδασκάλου – πρωτο-
ψάλτη Ιωάννου Καστρινάκη με ύμνους από τη Μεγάλη
Εβδομάδα.
Σημείωση: Tο βιβλίο «Τα γράμματα της Παναγίας» (Έκ-

δοσις Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου) διατί-
θεται από το βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης (Κίσαμος)
και το βιβλιοπωλείο ΠΕΤΡΑΚΗ (Χανιά) υπέρ του Αννου-
σακείου Ιδρύματος.


