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εερμηνεύουν: Θοδωρής Βουτσικάκης,
Ιωάννα Φόρτη, Ελένη Δημοπούλου, Κω-
στής Μαυρογένης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
ο Ερωτόκριτος του Δημήτρη Μαραμή, με
τη μορφή σύγχρονου ελληνικού μιούζικαλ,
ήταν ανάθεση της Εναλλακτικής
Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το
2017 παρουσιάστηκε σε sold out παραστά-
σεις στην Εναλλακτική Σκηνή στο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και στο Ηρώδειο. Ακο-
λούθησε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης το 2018, ενώ φέτος εγκαινίασε το Έτος
Ερωτόκριτου 2019 στο Πολιτιστικό και Συ-
νεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, σε συ-
νεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή,  με
πρωτοβουλία και διοργάνωση της Περιφέ-
ρειας Κρήτης. 

Στο πλαίσιο του Έτους Ερωτόκριτου
2019, το έργο  παρουσιάζεται από
τους Vamos Ensemble σε μία νέα συναυ-
λιακή ενορχήστρωση από το Θανάση Πα-
παθανασίου (μέλος κι ενορχηστρωτής των
Vamos) για μία μοναδική συναυλία
στα Χανιά, την Κυριακή 12 Μαϊου 2019.

Η είσοδος στην παράσταση είναι ελεύ-
θερη. Δελτία Εισόδου θα δοθούν από το βι-
βλιοπωλείο Πετράκη. 

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την
αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη
της Περιφέρειας Κρήτης.

Ώρα έναρξης 21.00. Οι πόρτες ανοίγουν
στις 20.30.  

Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής: ΤΕ-
ΧΝΟΤΡΟΠΟΝ – Artway
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Απόγευμα μπαρόκ

Εκδήλωση με τίτλο: “Ενα απόγευμα μπαρόκ” οργανώνεται
το Σάββατο 11 Μαϊου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα: “Αλίκη
Βατικιώτη” στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων με έργα Diog. Bi-
gaglia, Ant. Vivaldi, G. Fr. Telemann, J.S. Bach.
Θα παίξουν φλάουτο με ράμφος οι: Θοδωρής Σταυρουλά-
κης, Μάργκο Μπέιλι, Αντριάνα Ροσμαράκη, Αργυρώ Νικάκη.
Στο πιάνο και φλάουτο με ράμφος συνοδεύει η Άννα Μα-
λεκάκη.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”

Ερωτόκριτος εΕρωτόκριτος με 
τουςτους Vamos Ensemble
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Αρμόδιος,

Μεθόδιος,

Αργύρης,

Αργυρή,

Ασημίνα,

Ολυμπιάς,

Ολυμπία
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Επιφάνειος,

Επιφανία
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Γλυκερία,

Σέργιος,

Σεργία
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Αριστοτέλης,

Θεράπων,

Ισίδωρος,

Ισιδώρα

15/5
Αχιλλέας,

Καλή

17/5
Ανδρόνικος,

Ανδρονίκη,

Ιουνία,

Σόλων

σελσελ. 3 -  Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 4 - 6 ~ ΜΜaσσαλίασσαλία: Η όληΗ πόλη 

των αντιθέσεων και του ολιτισ ούτων αντιθέσεων και του πολιτισμού

σελσελ. 7 ~ Παιδότο οςΠαιδότοπος

σελσελ. 8  ~ Υγεία βόταναΥγεία & βότανα

σελσελ. 9 - 10 ~ Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 11 ~ ΙστορίαΙστορία τηςτης ΙατρικήςΙατρικής

σελσελ. 12 ~ Αφορ ή βιβλίαΑφορμή, βιβλία

εριεχό εναπεριεχόμενα

ΜΕ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Εκδήλωση για την ανακαίνιση
της Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Καρυδίου

Εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση των εργασιών αναστήλωσης και ανακαίνισης της Ιεράς
Μονής Αγίου Γεωργίου Καρυδίου οργανώνουν ο Δήμος και οι Πολιτισμικοί Σύλλογοι Αποκορώνου
καθώς και οι “Φίλοι της Ιεράς Μονής”, την Κυριακή 12 Μαίου στις 7 μ.μ. στον αύλειο χώρο της
Μόνης. 

Την εκδήλωση πλαισιώνουν η Χορωδία της Ενορίας Τιμίου Σταυρού Αλικιανού Κυδωνίας, ο Μα-
νώλης Κονταρός, ο Δημήτρης Βακάκης και ο Μανώλης Κατσιγιαννάκης με το συγκρότημά τους,
μέλη του παραδοσιακού μουσικού συλλόγου Αποκορώνου “Ο Χαρίλαος” και άλλοι νεώτεροι καλ-
λιτέχνες της μουσικής παράδοσης της περιοχής. Τιμή 5 ευρώ.

Μουσική 
παράσταση: 
“Ερωτόκριτος”
του Δηµήτρη
Μαραµή µε τους
Vamos Ensem-
ble, βασισµένη
στο πρωτότυπο
αριστούργηµα του
Βιτσέντζου Κορνάρου,
θα παρουσιαστεί την
Κυριακή 12 Μαϊου
στις 9 το βράδυ στο
Θέατρο “Μίκης Θεο-
δωράκης” στα Χανιά.
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ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ

Στατικές φιγούρες ου εντυ ωσιάζουνΣτατικές φιγούρες που εντυπωσιάζουν

εεΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

ντυπωσιακές φιγούρες βγαλμένες
από την ιστορία ή τον κόσμο της φαν-
τασίας παρουσιάζονται μέσα από την
Eκθεση Στατικής Φιγούρας που επι-
στρέφει για τρίτη χρονιά με μεγαλύ-
τερη ποικιλία εκθεμάτων και παιχνι-
διών στην πύλη Σαμπιονάρα. 

Η έκθεση πραγματοποιείται από την
ομάδα μοντελιστών “Wargaming Ch-
ania” σε συνεργασία με την ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ και περιλαμβάνει εκθέματα
από διάφορα είδη στρατών (ιστορικοί,
φαντασίας, επικοί, sci-fi κ.α) ενώ δί-
νεται η ευκαιρία στους παρευρισκό-
μενους να παρακολουθήσουν
ζωντανά αναμετρήσεις σε διάφορα
θεματικά τερέν.

Κάστρα, ιστιοφόρα και εκατοντάδες
στρατιωτάκια έφιππα ή μη, σκηνές
από τον αμερικανικό εμφύλιο, από
τους Ναπολεόντειους πολέμους, από
τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, από ταινίες
φαντασίας (Alien, Starwars κ.α) κλέ-
βουν τις εντυπώσεις των επισκεπτών
στην πόλη Σαμπιονάρα. Στον χώρο
υπάρχουν περίπου 9-10 θεματικά
τραπέζια με στατικές φιγούρες, πολ-
λές από τις οποίες χρειάστηκαν πάνω
από 1 ½ χρόνο συναρμολόγησης και
κατασκευής. 

Οι περισσότεροι ασχολούνται με τον
μοντελισμό εδώ και χρόνια και όπως
λένε η ενασχόληση αυτή τους μαθαί-

νει ταυτόχρονα την αξία της υπομο-
νής, της αυτο-συγκέντρωσης κ.α
«Είναι το μεράκι μας. Έτσι, περνάμε
την ώρα μας δημιουργικά!» επισημαί-
νουν. 

Ο Ριχάρδος Βιγλάκης, μέλος της
ομάδας “Wargaming Chania” εξηγεί
πως οι μοντελιστές αρχικά αφού αγο-
ράσουν τις φιγούρες, τις κόβουν, τις
συναρμολογούν, τις κολλάνε και τις
βάφουν. Στη συνέχεια με τις μινιατού-
ρες αυτές μπορούν να παίζουν επι-
τραπέζια παιχνίδια στρατηγικής ! Στα
επιτραπέζια  χρησιμοποιούνται ζάρια
και μέτρο!

Από την πλευρά του ο Γιώργος Θεο-
χαράκος, ο οποίος έχει δημιουργήσει
αρκετά μοντέλα της έκθεσης, συμ-
πλήρωσε πως «σίγουρα είναι δημι-
ουργία αλλά και ένα μέσο κοινωνικής
συναναστροφής καθώς γνωριζόμαστε
με φίλους που έχουν τα ίδια ενδιαφέ-
ροντα». 

Τέλος, ο Δημήτρης Γεωργόπουλος,
ο οποίος έχει κατασκευάσει φιγούρες
από τον κόσμο των βιβλίων και της

φαντασίας, ανέφερε πως είναι ένα χόμπι που
μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από 15 ετών. 

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι
την Κυριακή στις έξι το απόγευμα.

Κάστρα, ιστιοφόρα και εκατοντάδες στρατιωτάκια έφιππα
ή μη, σκηνές από τον αμερικανικό εμφύλιο, από τους

Ναπολεόντειους πολέμους, από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
ή από ταινίες φαντασίας κλέβουν τις εντυπώσεις των

επισκεπτών στην πόλη Σαμπιονάρα. 
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ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Η όλη των αντιθέσεωνΗ πόλη των αντιθέσεων 
και του ολιτισ ούκαι του πολιτισμού

Πολύχρωμη, πολυπολιτισμική
και γεμάτη αντιθέσεις, η Μασ-
σαλία είναι ένας προορισμός
που μπορεί να σε κερδίσει με
την πρώτη εντύπωση -αυτήν
του υπέροχου λιμανιού, της
παλιάς πόλης και των σύγχρο-
νων παρεμβάσεων- και να σε
χάσει με τη δεύτερη - λόγω της
αυξημένης μετανάστευσης, της
φτώχιας και της εγκληματικό-
τητας, που αποτελούν και τη
στερεότυπη όψη της πόλης.

Εκπροσωπώντας το Μουσείο Τυπογραφίας,
στις αρχές του Απρίλη βρεθήκαμε στη Μασ-
σαλία με μία ομάδα ανθρώπων από την
Κρήτη και την Αθήνα που ασχολούνται με τον
πολιτισμό και την ανάπτυξη. Στόχος μας, η
διερεύνηση των καλών πρακτικών που ακο-
λούθησε η Μασσαλία τα τελευταία χρόνια,
κυρίως μετά το 2013 που ήταν πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης, ώστε να πετάξει
από πάνω της τη ρετσινιά του κακόφημου λι-
μανιού και να αναδειχτεί ως ένας εξαιρετικά
ενδιαφέρον τουριστικός προορισμός. 
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του καινοτόμου προγράμματος του Γαλλικού
Ινστιτούτου με τίτλο “Ενας αιρετός - ένας
καλλιτέχνης” και συντονίστηκε από την
Muriel Piquet-Viaux, μορφωτική ακόλουθο
της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και τον
Δημήτρη Μιχελογιάννη, εντεταλμένο περιφε-
ρειακό σύμβουλο Κρήτης σε θέματα Ανάπτυ-
ξης.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του
τριετούς πρωτοκόλλου συνεργασίας Περιφέ-
ρειας Κρήτης - Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλά-
δος με αντικείμενο τον πολιτισμό ως
εργαλείο για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη 

Η ιστορία της Μασσαλίας ξεκινάει γύρω στο
600 π.Χ., όταν αρχαίοι Φωκαείς ξεκίνησαν
από την Ιωνία της Μικράς Ασίας για να ιδρύ-
σουν μία νέα ελληνική αποικία. Η πόλη εξε-
λίχθηκε σύντομα σε μεγάλη εμπορική αποικία
και ήταν η πρώτη πόλη - κράτος της αρχαίας
Ελλάδας στο σημερινό πια Γαλλικό έδαφος. 
Η Μασσαλία ήταν το εμπορικό κέντρο διανο-
μής κρασιού και σκλάβων μεταξύ των Γαλα-
τών και των Ρωμαίων ως το 49 π.Χ., οπότε
έχασε την ανεξαρτησία της μετά την κατά-
ληψη της πόλης από τον Ιούλιο Καίσαρα.

Τα ίχνη της παλιάς ελληνικής πόλης χάθηκαν,
αφού αντικαταστάθηκαν από τον πιο σύγ-
χρονο Ρωμαϊκό οικισμό. 
Κατά τον Μεσαίωνα, μετά την πτώση της
Ρώμης, η Μασσαλία έπεσε διαδοχικά στα
χέρια Βησιγότθων, Οστρογότθων και Φράγ-
κων. Ο Καρλομάγνος της έδωσε ιδιαίτερη ση-
μασία, μετατρέποντας την στο σημαντικότερο
εμπορικό κέντρο της αυτοκρατορίας του. Στα
μέσα του 14ου αιώνα η βουβωνική πανώλη
σάρωσε την Ευρώπη και η πόλη ήταν ένα από
τα μεγαλύτερα θύματα της επιδημίας, χάνον-
τας περισσότερους από τους μισούς κατοί-
κους της (περίπου 50 χιλιάδες). Μάλιστα,
υποστηρίζεται ότι το λιμάνι της Μασσαλίας
ήταν το σημείο εισόδου της πανούκλας στην
Ευρώπη. 
Στα επόμενα εκατό χρόνια η πόλη κατόρθωσε
να ανακάμψει και να αποκτήσει σταδιακά τις
εντυπωσιακές αμυντικές οχυρώσεις που
μέχρι σήμερα την χαρακτηρίζουν, τα φρούρια
του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου.
Μια δεύτερη επιδημία πανώλης συντάραξε
την περιοχή το 1720 και κόστισε την ζωή σε
100.000 ανθρώπους.

Vive la Revolution!
Η Μασσαλία ενσωματώθηκε στο Γαλλικό βα-
σίλειο το 1481, ωστόσο ο επαναστατικός χα-
ρακτήρας των Μασσαλών τους έκανε
επιρρεπείς στις εξεγέρσεις, όταν θεωρούσαν
ότι ο βασιλιάς περιόριζε τις ελευθερίες τους.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, ότι τα κανόνια του
φρουρίου του Αγίου Νικολάου -που χτίστηκε
μετά από εντολή του βασιλιά της Γαλλίας
Λουδοβίκου ΙΔ’ στα μέσα του 17ου αιώνα-
στοχεύουν προς τις οχυρώσεις του Αγίου

Ιωάννη και την παλιά πόλη, για να υπενθυμί-
ζουν στους ανυπόταχτους Μασσαλούς τη δύ-
ναμη της κεντρικής εξουσίας. 
Ο επαναστατικός χαρακτήρας των Μασσα-
λών αναδείχτηκε και κατά τη διάρκεια της
Γαλλικής Επανάστασης, την οποία υποδέχτη-
καν με μεγάλο ενθουσιασμό, στέλνοντας πολ-

λούς στρατιώτες στο Παρίσι. Δεν είναι επίσης
τυχαίο, άλλωστε, ότι ο εθνικός ύμνος της
Γαλλίας είναι η Μασσαλιώτιδα (La Mar-
seilleise) και προέρχεται από τα εμβατήρια
που τραγουδούσαν οι Μασσαλοί εθελοντές
στους δρόμους του επαναστατημένου Παρι-
σιού.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

Από την ισοπέδωση στην ανοικοδόμηση
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ισοπεδώθηκε πάνω από το ένα τρίτο της πόλης από
τους βομβαρδισμούς των Γερμανών και των Ιταλών και ανοικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του ’50.
Αρχιτεκτονικό ορόσημο της εποχής της ανοικοδόμησης της Μασσαλίας αποτελεί το 18ώροφο κτίσμα
“Unité d'Habitation” του αρχιτέκτονα Le Corbusier, ένα σύμπλεγμα 337 διαμερισμάτων που μπο-
ρούσαν φιλοξενήσουν μέχρι και 1600 κατοίκους, με μία πολυχρηστική ταράτσα αλλά και πολλές
δραστηριότητες, όπως καταστήματα, σχολεία κ.α., προσφέροντας στέγη στους πληγέντες από τους
βομβαρδισμούς και δίνοντας λύση… καθ’ ύψος, σε έναν πολύ πυκνό αστικό ιστό.

Αρχιτεκτονικό ορόσημο
της ανοικοδόμησης

της Μασσαλίας, το 18ώροφο
κτίσμα “Unité d' Habitation”

του αρχιτέκτονα Le Corbusier.
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Το λιμάνι της Μασσαλίας είναι το μεγαλύτερο
της Γαλλίας και από τα μεγαλύτερα της Μεσο-
γείου, αποτέλεσε δε το σημείο υποδοχής εμπο-
ρευμάτων από όλο τον κόσμο κατά την περίοδο
της αποικιοκρατίας. Εκτός από τα εμπορεύματα,
πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες άρχισαν
να φτάνουν στη Μασσαλία μετά την ανεξαρτη-
σία της Αλγερίας το 1962, καθιστώντας την το
μεγαλύτερο κέντρο εισόδου μεταναστών στην
Ευρώπη.
Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν
στο κέντρο της πόλης και όχι στις παρυφές της,
όπως συνηθίζεται στις πόλεις που δέχονται με-
γάλα μεταναστευτικά ρεύματα, με αποτέλεσμα
να διαμορφώσει έναν πολύ ιδιαίτερο αστικό χα-
ρακτήρα με το ένα τρίτο του πληθυσμού της να
αποτελείται από μετανάστες, κυρίως Αραβες και
Αφρικανούς.
Σήμερα, η πρωτεύουσα της Προβηγκίας είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μετά το
Παρίσι. Τις τελευταίες δεκαετίες η πόλη προσπα-
θεί να αποτινάξει από πάνω της τη ρετσινιά του
κακόφημου λιμανιού, όπου η βία και η φτώχια κυ-
ριαρχούσαν στα στενά σοκκάκια της παλιάς
πόλης και μόνο καύχημα ήταν η διάσημη ποδο-
σφαιρική της ομάδα (Μαρσέιγ).
Καθοριστικός για την εξέλιξη της πόλης ήταν ο
θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας, το 2013, στο πλαίσιο της οποίας πραγματο-
ποιήθηκε η ανάπλαση του παραλιακού της
μετώπου και μία ευρεία αστική ανασυγκρότηση
που βάζει στον πυρήνα της τον πολυεθνικό χα-
ρακτήρα της και τον πολιτισμό.

Το Μουσείο των Ευρωπαϊκών και
Μεσογειακών Πολιτισμών (MuCEM)
Χαρακτηριστικό δείγμα αυτού ακριβώς του προ-
σανατολισμού της πόλης της Μασσαλίας είναι το
Μουσείο των Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πο-
λιτισμών (MuCEM), το οποίο αποτελείται από δύο
κτίσματα: το σύγχρονης αρχιτεκτονικής κατα-
σκευής J4, όπου φιλοξενούνται οι κύριοι εκθε-
σιακοί χώροι του μουσείου, οι περιοδικές
εκθέσεις, το 400 θέσεων αμφιθέατρο, πωλητή-
ριο και καφέ, καθώς και ο προμαχώνας του Αγίου
Ιωάννη (Fort Saint Jean) ο οποίος ανακαινίσθηκε
πλήρως το 2013 για να αποτελέσει μέρος του
μουσείου και πλέον φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις,
παρουσιάζει την ιστορία της πόλης και διαθέτει
έναν εντυπωσιακό κήπο με κάθε λογής δέντρα,
λουλούδια, βότανα της Μεσογείου και εστιατό-
ριο/καφέ. Η θέα προς το παλιό λιμάνι από τη μία
πλευρά, το σύγχρονο από την άλλη και την ανοι-
χτή θάλασσα στο βάθος είναι εντυπωσιακή. Τα
δύο κτίσματα ενώνονται μεταξύ τους αλλά και με
την παλιά πόλη με δύο εντυπωσιακές πεζογέφυ-
ρες.
Ο τρόπος με τον οποίο οι Μασσαλοί αγκαλιάζουν
το παρελθόν τους και με τόλμη χτίζουν το μέλλον
τους είναι εμφανής στην αρχιτεκτονική του
Mucem. Αξιοποιώντας τη δυναμική του θεσμού
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η
Μασσαλία επένδυσε στη δημιουργία αυτού του
μουσείου, το οποίο έδωσε νέα πνοή στον σχεδόν
εγκαταλελειμμένο παλιό προμαχώνα και τοποθέ-
τησε ακριβώς δίπλα του ένα μοντέρνο κτήριο, κα-
τασκευασμένο σε σχήμα κύβου και διακοσμημένο
περιμετρικά με ένα πλέγμα από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα. Η σύνδεση του παλιού με το νέο και όλο

αυτό με την ίδια την πόλη επιτυγχάνεται με τη
σύνδεσή τους με τις πεζογέφυρες.
Η ίδια λογική της σύνδεσης του παρελθόντος με
το μέλλον, της ιστορίας με την σύγχρονη καλλι-
τεχνική παραγωγή, είναι εμφανής και στον τρόπο
με τον οποίο οργανώνονται οι εκθέσεις του
Mucem. Οπως μας είπε ο Mikael Mohamed, επι-
κεφαλής διεθνών σχέσεων του Mucem, το κέν-
τρο της πόλης είναι πολύ φτωχό. Τόσο που
περίπου το 60% των κατοίκων δεν πληρώνει φό-
ρους. Γι’ αυτούς λοιπόν η τέχνη είναι κάτι απει-
λητικό. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να
φέρουν τους κατοίκους στο μουσείο είναι να κά-
νουν εκθέσεις που συνδέουν την τέχνη, την ιστο-
ρία κ.λπ. με την καθημερινότητα αλλά και να
προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση στους εξωτε-

ρικούς χώρους του μουσείου, οι οποίοι πράγματι
ήταν γεμάτοι κόσμο που απολάμβανε τη βόλτα
του στη λιακάδα και χρησιμοποιούσε τις πεζογέ-
φυρες για τη διάβασή του από και προς την παλιά
πόλη. 
Οι εκθέσεις του Mucem είναι εντυπωσιακές. Η
ημι-μόνιμη έκθεση αφορά τους πολιτισμούς της
Μεσογείου και ανανεώνεται κάθε τρία περίπου
χρόνια, με το υλικό που υπάρχει στις συλλογές
του μουσείου, ενώ εμπλουτίζεται με σύγχρονα
πρότζεκτς. Στα εν εξελίξει προγράμματα εντοπί-
ζουμε και την Αθήνα, με μία δράση που ερευνά
την ταυτότητά της μέσα από αστικές και περια-
στικές διαδρομές. Εμφανής είναι και η παρουσία
της Κρήτης, κυρίως στην έκθεση “Ruralities”, που
διερευνά τις ρίζες της αγροτικής καλλιέργειας στη

Μεσόγειο. Εντοπίσαμε αρχαία ειδώλια και αγγεία
από τα Χανιά και το Ρέθυμνο, εργαλεία και ντα-
μιτζάνες του 19ου και 20ου αιώνα καθώς και
πολλά άλλα αντικείμενα, ενώ η μουσική που χα-
μηλόφωνα ακουγόταν στον χώρο, προέρχεται
από τα ελληνόφωνα χωριά της Σικελίας.
Θα μπορούσε κανείς να αφιερώσει σελίδες ολό-
κληρες στο Mucem, στις εκθέσεις του και στον
ρόλο που έχει επιτελέσει για τη διαμόρφωση μίας
νέας ταυτότητας για την πόλη, ωστόσο λόγω
έλειψης χώρου σταματάω εδώ. Πάντως, το μου-
σείο αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος για να
επισκεφθεί κανείς τη Μασσαλία!

Δημόσιοι χώροι - Εστίες πολιτισμού
Εντυπωσιακός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο
Δήμος της Μασσαλίας αλλά και το κεντρικό Γαλ-
λικό κράτος επενδύουν στον πολιτισμό και ιδιαί-
τερα μάλιστα στη σύγχρονη καλλιτεχνική
παραγωγή. Επισκεφθήκαμε δύο εγκαταλελημ-
μένα παλιά εργοστάσια, τα οποία πλέον αξιοποι-
ούνται ως χώροι σύγχρονης καλλιτεχνικής
παραγωγής αλλά και το FRAC (Περιφερειακό Τα-
μείο Σύγχρονης Τέχνης) των περιοχών Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Lieux Publics
Το Lieux Publics είναι ένα Εθνικό Κέντρο ανά-
πτυξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε δημό-
σιους χώρους, ασχολείται κοινώς με τις
λεγόμενες τέχνες του δρόμου. Το κέντρο ανα-
πτύσσεται σε ένα παλιό εργοστάσιο σαπουνιού (η
Μασσαλία είναι διάσημη για τα σαπούνια της) το
οποίο αποτελείται από πολλά κτήρια και οι χώροι
του θυμίζουν το δικό μας (πονεμένο) Βιοτεχνικό
Πάρκο Χανίων, στη Σούδα. Μάλιστα στις ίδιες εγ-
καταστάσεις στεγάζονται και κάποιες βιοτεχνίες,
ανεξάρτητες από το Lieux Publics. Τα κτήρια ανή-
κουν στο Δήμο της Μασσαλίας και το Κέντρο
χρηματοδοτείται τόσο από τον Δήμο όσο και από
το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Η τοποθεσία του είναι σε μία από τις πιο υπο-
βαθμισμένες περιοχές της Μασσαλίας και περι-
βάλεται από τεράστιες εργατικές πολυκατοικίες.
Εντύπωση μας έκαναν τα τα μέτρα ασφαλείας,
φυλασσόμενη είσοδος, φράχτες και κάμερες παν-
τού, που όπως μας είπαν είναι μέτρα απαραίτητα
για την ασφαλή λειτουργία του χώρου και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Ωστόσο, συχνά
το Κέντρο διοργανώνει ανοιχτές εκδηλώσεις για
τους κατοίκους της περιοχής.
Εκεί συναντήσαμε μουσικούς την ώρα της πρό-
βας, καλλιτέχνες του τσίρκου, ηθοποιούς κ.ά.
Το Lieux Publics αναλαμβάνει και πολλά ευρω-
παϊκά προγράμματα όπως το In Situ, μία ευρω-
παϊκή πλατφόρμα καλλιτεχνικής δημιουργίας
στον δημόσιο χώρο, η οποία δημιουργήθηκε το
2003 και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
Δημιουργική Ευρώπη της Ε.Ε. Πλέον περιλαμβά-
νει 20 εταίρους από 12 χώρες, με διάφορα πεδία
καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Οπως επεσήμανε ο διευθυντής του Lieux Publics
και γνωστός συνθέτης Pierre Sauvageot, ο στό-
χος τους είναι να ενισχύσουν την καλλιτεχνική
δημιουργία και να παρουσιάζουν νέα, πρωτοπο-
ριακά πράγματα, ακόμα και με το ρίσκο της απο-
τυχίας. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να
προσφέρουμε στους καλλιτέχνες τα μέσα για να
παράγουν πολιτισμό. Το αν αυτό που θα παραχ-
θεί θα έχει επιτυχία δεν αποτελεί κριτήριο για την
επιλογή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, μετά από
σχετική ερώτηση.

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

    
               
             

           
           
            

          
           

Μακέτα που δείχνει
το σύγχρονο κτήριο

του MUCEM, τον
προμαχώνα Saint

Jean και τις
πεζογέφυρες που

συνδέουν τα κτήρια
και την παλιά

πόλη.

Το Lieux Publics ασχολείται με
τις τέχνες του δρόμου και στεγάζεται
σε ένα παλιό εργοστάσιο σαπουνιού.

Φανταστείτε μια πεζογέφυρα που θα συνδέει
την οδό Πειραιώς με την παλιά πόλη…

Chateau d’If

Μπροστά από το λιμάνι βρίσκεται η νησίδα If, tο φρούριο-φυλακή του 16ου αιώνα, που
έγινε ιδιαίτερα γνωστό ως τόπος φυλακής του “Κόμη Μόντε Κρίστο” στην ομώνυμη νου-
βέλα που έγραψε το 1844 ο Αλέξανδρος Δουμάς.
Η κατασκευή του φρουρίου ολοκληρώθηκε το 1531 και είναι το μόνο κτίσμα που βρίσκει
κανείς στη νησίδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το φρούριο χρησιμοποιήθηκε ως
φυλακή, ιδίως πολιτικών και θρησκευτικών κρατουμένων. Τα χαράγματά τους στους τοί-
χους είναι εμφανή ακόμα και σήμερα… Το φρούριο είναι ένας δημοφιλής προορισμός για
τους επισκέπτες της πόλης, με εισιτήριο 6 ευρώ για τους ενήλικους επισκέπτες. 
(Οποιαδήποτε ομοιότητα με μνημεία των Χανίων -αφημένα στην τύχη τους- είναι συμ-
πτωματική… ή μήπως όχι;)

Πέρα από το δαντελωτό περίβλημα του MUCEM απλώνεται το απέραντο γαλάζιο
της Μεσογείου, ενώ στο βάθος αριστερά διακρίνεται ελάχιστα το Chateau d’If.



La Friche

Παλιό καπνεργοστάσιο που κάποτε απασχολούσε περίπου
3.500 εργάτες(!), ήδη από τη δεκαετία του ’70 αξιοποιήθηκε
ως πολιτιστικός οργανισμός, καθώς μετά το τέλος της αποι-
κιοκρατίας τα περισσότερα από τα εργοστάσια της Μασσα-
λίας έκλεισαν. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα, που,
όπως και το Lieux Publics, επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική
παραγωγή, φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις του εργαστήρια,

στούντιο, αίθουσες εκδηλώσεων
και συναυλιών, θέατρα, δύο ρα-

διοφωνικούς σταθμούς, εκθεσει-
ακούς χώρους, αναλαμβάνει

residencies (φιλοξενούμενους καλλι-
τέχνες), ενώ διαθέτει πάρα πολλούς

δημόσιους χώρους, εστιατόριο - καφέ,
νηπιαγωγείο, παιδική χαρά και πολλά

άλλα που δεν προλάβαμε να δούμε.
Ενα πραγματικό μελίσσι, το οποίο περιλαμ-

βάνει 70 δομές οι οποίες συνυπάρχουν σε ένα
περιβάλλον που δείχνει πολύ ελεύθερο και χα-

λαρό, αλλά όπως διαπιστώσαμε μπαίνοντας στα
γραφεία της διοίκησής του, λειτουργεί με μία πολύ αυ-

στηρή οργάνωση η οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο
και τον συντονισμό του οργανισμού, που έχει προϋπολογισμό

7 εκατομμύρια ευρώ και έκταση 45 χιλιάδων τετραγωνικών μέ-
τρων!

Από αριστερά, οι συμμετέχοντες στην αποστολή: Γιάννης Νικολαΐδης,
χορευτής - χορογράφος, Δημήτρης Μιχελογιάννης,
εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης σε θέματα
Ανάπτυξης, η Muriel Piquet-Viaux, μορφωτική ακόλουθος της
Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, η Μυρτώ Λάβδα, υπεύθυνη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, η
Μαρία Κασωτάκη, προϊσταμένη Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρησης
Ε.Π. Κρήτης, η Ελένη Παπαδοπούλου, προϊσταμένη Εφ.
Αρχαιοτήτων Χανίων και η γράφουσα, εκπροσωπόντας το
Μουσείο Τυπογραφίας. Στη μέση διακρίνεται o Ferdinand
Richard, ένας από τους πρωτεργάτες του Friche.
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Και φυσικά, όταν μιλάμε για τέχνες
του δρόμου, τα γκράφιτι
έχουν την τιμητική τους!

La Frac

Η πρόθεση του Γαλλικού Υπουργείο Πολιτισμού
να ενισχύει την καλλιτεχνική παραγωγή γίνεται
ακόμα πιο εμφανής στον επόμενο προορισμό
μας, το Frac (Περιφερειακό Ταμείο Σύγχρονης
Τέχνης). Υπάρχουν Frac σε όλες τις Περιφέ-
ρειες της Γαλλίας, αυτό που επισκεφθήκαμε κα-
λύπτει τις περιοχές Προβηγκία, Αλπεις, Κυανή
Ακτή και βρίσκεται σε ένα νεόδμητο, εμβλημα-
τικό κτήριο σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη πε-
ριοχή του σύγχρονου λιμανιού, που βρίσκεται
στα όρια με την παλιά πόλη. 
Δημιουργήθηκαν το 1982 με βάση μια σύμ-
πραξη κράτους-περιφερειών, ώστε να παρέ-
χουν υποστήριξη στους καλλιτέχνες και να

προάγουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουρ-
γία. Εκατοντάδες εικαστικά έργα αγοράζονται
κάθε χρόνο από το Frac, από καλλιτέχνες κυ-
ρίως της περιοχής, οργανώνονται εκθέσεις
τόσο στις εγκαταστάσεις του πολυόροφου κτη-
ρίου αλλά και σε κάθε χωριό, μουσείο, ή γειτο-
νιά που θα θελήσει να παρουσιάσει κάποιο
project σύγχρονης δημιουργίας. 
Οπως επεσήμανε η υπεύθυνη επικοινωνίας του
Frac Gwénola Ménou, «κάθε χρόνο αναλαμβά-
νουμε την οργάνωση πολλών εκθέσεων, μικρής
ή μεγάλης κλίμακας. Πρόσφατα στήσαμε μία
έκθεση σύγχρονης τέχνης στην ανακαινισμένη
εκκλησία ενός μικρού χωριού. Προσπαθούμε να
είμαστε σε επαφή με τις κοινότητες της περιο-

χής μας και να φέρνουμε την τέχνη κοντά
στους ανθρώπους. Ομως ο κύριος στόχος μας
δεν είναι η έκθεση των έργων αλλά η ενίσχυση
και προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας
και των καλλιτεχνών της κάθε περιοχής.

Κοινός τόπος για όλους τους συνομιλητές μας
είναι ότι όλες οι πρωτοβουλίες που λαμβάνον-
ται στη Μασσαλία θεωρούν ως δέκτη τους τον
ντόπιο πληθυσμό. «Εάν καταφέρεις να πείσεις
τους δικούς σου ανθρώπους ότι αυτό που κά-
νεις αξίζει την προσοχή τους, τότε είναι σί-
γουρο ότι και οι ξένοι θα το επισκεφθούν»

επισημαίνουν. Μια επισήμανση που μπορεί να
αποτελέσει δομικό εργαλείο για τον τρόπο που
αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό αλλά και τον
πολιτισμό στα Χανιά. 
Οπως επίσης και η αντιμετώπιση της πολιτιστι-
κής παραγωγής. Στην Ελλάδα υπάρχουν φο-
ρείς, όπως οι Δημοτικές Πινακοθήκες και τα
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., που στόχο έχουν την προαγωγή του
πολιτισμού τοπικά, μέσα από την ανάπτυξη της
καλλιτεχνικής παραγωγής. Και είναι σημαντικό,
πιστεύω, να θυμόμαστε ότι ο ρόλος τους δεν
αφορά μόνο την καλλιτεχνική παιδεία και τη
φιλοξενία εκθέσεων, παραστάσεων κ.λπ. που
σαφώς έχουν ενδιαφέρον, αλλά τη στήριξη της
εντόπιας πολιτιστικής παραγωγής και των καλ-
λιτεχνών με στόχο την ενίσχυση του καλλιτε-
χνικού στίγματος της κάθε περιοχής.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ…

Στην καρδιά του παλιού λιμανιού βρίσκεται το “Εθνικό Θέατρο” της Μασσαλίας,
το La Criée, η παλιά ψαραγορά της πόλης, από την οποία εμπνεύστηκε

ο αρχιτέκτονας Δρανδάκης στις αρχές του 20ου αιώνα την Αγορά των Χανίων.

Μία από τις πολλές κρυφές ομορφιές της Μασσαλίας, ένα λιμανάκι κρυμμένο πίσω από τη γέφυρα
του παραλιακού δρόμου.



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Γ’ ΤΑΞΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
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…Είναι πολύ ωραία να ζων-
τανεύεις ένα παραμύθι… Δε
θα ξεχάσω ποτέ την παρά-
στασή μας “Το ξεχασμένο
ρολόι”… Θέλω πολύ να δια-
βάσω και το βιβλίο. 

Ιολένα (Γ2)

…Αγχώθηκα και φοβήθηκα στην αρχή της
παράστασης ότι δε θα τα καταφέρουμε.
Ευτυχώς όλα πήγαν τέλεια και η κυρία Ευ-
δοκία χάρηκε πολύ. Μας μίλησε για τα βι-
βλία και την έμπνευσή της... 

Γιώργος (Γ2)

…Ένιωσα μεγάλη χαρά που μια κατα-
ξιωμένη συγγραφέας παρακολούθησε
την προσπάθειά μας. Την ευχαριστούμε
πολύ που επισκέφτηκε το σχολείο μας
και γιορτάσαμε μαζί την παγκόσμια μέρα
Παιδικού Βιβλίου.  

Μαρίνα (Γ2)

…Η κυρία Ευδοκία ήταν
πολύ ευγενική μαζί μας.

Ενθουσιάστηκε από την πα-
ράστασή μας και μας είπε ποι-

ήματα που τα είχε γράψει όταν
ήταν στην ηλικία μας… 

Αμάντα (Γ2)

Μου άρεσε πολύ που κάναμε
αυτή τη θεατρική παράσταση. Περι-
μένω με αγωνία να εκδοθεί και το βιβλίο
“Η καρδιά του ρολογιού”.  

Σοφία (Γ2)

Νιώθω πολύ χαρούμενη που κάναμε το
θεατρικό και μου άρεσε που είδα από
κοντά μια συγγραφέα. Της κάναμε πολ-
λές ερωτήσεις και αυτή συγκινήθηκε από
την παράσταση και τις απορίες μας… 

Δήμητρα (Γ2)
Από τότε που μας μοίρασαν τους ρόλους για

το θεατρικό που θα παίζαμε είχα πολλή αγωνία
και άγχος αν θα μπορέσουμε όλα τα παιδιά μαζί
να τα καταφέρουμε. Η ιδέα μου φάνηκε πολύ
ωραία γιατί δεν είχαμε ξανακάνει κάτι τέτοιο
στο σχολείο […]. Τον ελεύθερό μου χρόνο δια-
βάζω παιδικά βιβλία. Μετά τη συνομιλία μου με
την συγγραφέα το ενδιαφέρον μου είναι ακόμα
περισσότερο. Μου φάνηκε έξυπνη, ονειροπόλα
και μου έκανε εντύπωση η ηρεμία της […]. 

Ελευθερία (Γ1)

[…] Τα συναισθήματα μου ήταν χαρά και
ενθουσιασμός. Η συγγραφέας ήταν τόσο
πολύ συγκινημένη που έκλαψε. Οταν
απήγγειλε το πρώτο της παιδικό ποίημα
ήταν εκπληκτικό. Μετά από τη συνο-
μιλία μαζί της, τα βιβλία μου αρέ-
σουν περισσότερο. Δε γνώριζα
έργα της όμως όταν διαβά-
σαμε τον “Βασιλιά των ονεί-
ρων” μου άρεσε τόσο πολύ
που έγινε ένα απο τα αγαπη-
μένα μου βιβλία […]. Εύχομαι
να γίνει πολύ γνωστή στον
κόσμο […]

Στράτος Κ (Γ1)

[…] Ηταν η πρώτη μου φορά που μίλησα
με μια κυρία που γράφει παραμύθια. Ηταν

πολύ γλυκιά με τα παιδιά. Μου έκανε εν-
τύπωση ότι συγκινήθηκε τόσο ενώ

η ίδια είχε γράψει το παραμύθι. 
Μαρίλια (Γ1)

Η κυρία Ευδοκία έχει πολλή φαντασία για να
γράφει τόσο ωραία βιβλία. Ημουν ανυπόμο-
νος που θα της παρουσίαζα το “ξεχασμένο
ρολόι”. Ο ρόλος μου δε μου φάνηκε
πολύ εύκολος γιατί είχα μια δύ-
σκολη λέξη […]. Εκείνη την ημέρα
η συγγραφέας απέκτησε έναν
ακόμα θαυμαστή και της εύχο-
μαι να συνεχίσει έτσι. 

Μανόλης (Γ1)

[…] Ενιωσα αμέτρητα
συναισθήματα που με
έκαναν να κλάψω […]

πιστεύω πώς έπαιξα
πολύ σημαντικό ρόλο.

Ενιωσα πολύ χαρούμενη που
με χειροκρότησαν τα παιδιά, αλλά

η συγγραφέας με έκανε ακόμα πιο χα-
ρούμενη που συγκινήθηκε μαζί μας παί-
ζοντας ένα έργο της που δεν έχει ακόμα
εκδοθεί. Μου άρεσε πολύ όταν απήγ-
γειλε το πρώτο της ποίημα σε εμάς […].
Δεν ήξερα έργα της αλλά όταν διαβά-
σαμε στην τάξη τον “Βασιλιά των ονεί-
ρων” ξετρελαθήκαμε. Μου έκανε
εντύπωση που ήταν τόσο χαρούμενη ενώ
δεν μας γνώριζε […]. 

Άννα (Γ1)

Ο ρόλος μου μου άρεσε και περίμενα
πώς και πώς να έρθει η στιγμή που θα πα-
ρουσιάσουμε το έργο. Ενιωσα ευτυχισμέ-
νος και δημιουργικός […]. Γνώριζα ήδη

έργο τη κ. Ευδοκίας, το “Το παράξενο
γαϊτανάκι”. Δε θα άλλαζα τί-

ποτα από αυτή τη μέρα […].
Κωνσταντίνος Κ. (Γ1)

Μου άρεσε πολύ που γιορτάσαμε την παγκό-
σμια ημέρα παιδικού βιβλίου με διαφορετικό
τρόπο, γιατί εμένα μου αρέσουν τα διαφορετικά
πράγματα και ακόμα περισσότερο που έγινε στο
σχολείο. Ενιωσα φανταστικά που συμμετείχα σε
θεατρικό δρώμενο και θα έβλεπαν εμένα και
τους συμμαθητές μου πάνω στη σκηνή. Λάτρεψα
τον ρόλο μου διότι είχε πολλή φαντασία […].

Εβελίνα (Γ1)

Μου αρέσουν τα βιβλία και να το γιορτάσουμε
με θεατρικό ήταν τέλειο. Ο ρόλος μου ήταν κα-
ταπληκτικός. Το να με χειροκροτήσουν όλοι,
ακόμα και η ίδια η συγγραφέας ήταν υπέροχο
[…]. Δε θα έλεγα όχι στο να ξανασυμμετέχω σε
τέτοια εκδήλωση. 

Γεωργία (Γ1)

Μου φάνηκε τέλειο που παίξαμε ένα τόσο
ωραίο παραμύθι. Στην αρχή ένιωσα ντροπή,
αλλά στη συνέχεια ήταν υπέροχα που χειρο-
κροτήθηκα από τη φανερά συγκινημένη συγ-
γραφέα […]. Εχω διαβάσει ήδη δύο βιβλία της:
“Το παράξενο γαϊτανάκι” που περίμενα με λα-
χτάρα να μου υπογράψει και να έχω αυτόγραφο
και το “Να σ’ αγαπούν και να αγαπάς”. […] Μα-
κάρι να είχαμε μεγαλύτερο χώρο και να ήταν και
η οικογένειά μου εκεί. 

Γιάννης (Γ1)

Η ιδέα να γιορτάσουμε με διαφορετικό τρόπο
την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου στο σχο-
λείο μου ήταν πολύ ξεχωριστή. Τα συναισθή-
ματά μου ήταν έντονα. Ημουν πολύ
ενθουσιασμένη που θα συμμετέχω σε θεατρικό
έργο αν και ήμουν και λίγο αγχωμένη.
Ενιωσα ιδιαίτερη χαρά όταν είδα τη
συγκίνηση της κυρίας Ευδοκίας. Η
συγγραφέας ενίσχυσε τη γνώμη
μου ότι το βιβλίο είναι ένας
όμορφος κόσμος συναισθημά-
των και γνώσεων το οποίο σε
βοηθάει να εκφράζεσαι καλύ-
τερα […]. Της εύχομαι να μη στα-
ματά να ονειρεύεται και να αγαπά
τα παιδιά. 

Βικτώρια (Γ1)

Ηταν μια μέρα
αλλιώτικη. Ενιωθα πως

είχα πεταλούδες στο στο-
μάχι μου […]. Εύχομαι να έχει
κι άλλες ιδέες για παραμύ-
θια. 

Στράτος Α. (Γ1)

…Μάθαμε πολλά
ωραία πράγματα από

την κυρία Σκορδαλά. Ηταν
μια καταπληκτική μέρα…

Κωνσταντίνα (Γ2)

Ήταν καταπλη-
κτικό να παίζουμε μπρο-

στά στην ίδια τη συγγραφέα
[…]. Ένωσα ικανοποίηση και συγ-
κίνηση[…]. Μου φάνηκε τόσο
έξυπνη και χαρισματική και με

εντυπωσίασε η ομιλία της. 
Χρυσή (Γ1)

Καλοί μου φίλοι, Χριστός ανέστη!
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Παιδικού Βιβλίου η επίσκεψη της συγ-
γραφέα Ευδοκίας Σκορδαλά - Κακα-
τσάκη στο Δημ. Σχολείο Βαρυπέτρου,
όπου τα Τριτάκια, παρουσίασαν στους
μαθητές και στους δασκάλους των
άλλων τάξεων δραματοποιημένο “Το
ξεχασμένο ρολόι”, ένα απ’ τα ανέκδοτα
παραμύθια της, και ακολούθησε μια με-
γάλη κουβέντα που κράτησε μέχρι το

μεσημέρι! Αξέχαστη θα μείνει, κατά δή-
λωση της, η συνάντηση αυτή στη συγ-
γραφέα, αξέχαστη, ωστόσο, θα μείνει
και στα Τριτάκια, οι εντυπώσεις των
οποίων φιλοξενούνται στο σημερινό
Παιδότοπο, όπως, βέβαια, και στα άλλα
παιδιά. Χάριν των παιδιών υπάρχουν οι
δάσκαλοι. Οχι, δεν ξέρω ούτε κατ’ όψιν
τις δασκάλες των Τριτακιών του Βαρύ-
πετρου, την Ελενα Κομποχόλη και τη
Μαρία Γεωργιάδου, για λογαριασμό

των οποίων, κυρίως, σκέφτηκα την απ’
τις αγαπημένες μου, φράση. Καθρέφτες
των δασκάλων τα γραφτά των μαθη-
τών τους. Σ’ εκείνες με “παρέπεμψαν”...
Πάντα άξιες να υπηρετείτε τη Δασκα-
λοσύνη, καλές μου συναδέλφισσες!
Πάντα άξιες να λειτουργείτε το “Εμείς”,
όπως το λειτουργήσατε στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, έχοντας όμως έμαθα,
τη στήριξη του και καλού μου φίλου
καταξιωμένου σκηνοθέτη, δασκάλου

θεατρικής Αγωγής Κώστα Νταντινάκη
και του διευθυντή σας Δημήτρη Καλλι-
βρετάκη και των άλλων συναδέλφων
σας. Πάντα ωραίες ως Ελληνίδες Δα-
σκάλες! Να χαίρεστε τους μαθητές σας
και να σας χαίρονται!

Σας χαιρετώ με αγάπη
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος



τουμε και καταπολεμάνε τις φακίδες του δέρ-
ματος και τους μώλωπες. 

Στην ομοιοπαθητική το βάμμα της ρίζας χρη-
σιμοποιείται σε περιπτώσεις εγκαυμάτων από
τον ήλιο.

Παρασκευή και δοσολογία 
Η αβρωνιά μαγειρεύεται βραστή ή τσιγαρίζε-

ται πριν μαγειρευτεί μαζί με τα αυτά σε ομε-
λέτα. Η κατανάλωση να είναι σε μικρές δόσεις
όσο και αν σας αρέσει η χαρακτηριστική πι-
κράδα του φυτού.

Προφυλάξεις 
Η χρήση της αβρωνιάς για θεραπευτικούς

σκοπούς θέλει προσοχή, γιατί δεν είναι ακίν-
δυνη. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι λέμε χα-
ρακτηριστικά για όλα τα βότανα, ότι δηλαδή
έχει μεγάλη σημασία η επιλογή του κατάλλη-
λου βοτάνου για κάθε ασθένεια και βέβαια στην
σωστή δοσολογία. Αν καταναλωθεί υπερβολικά
οι σαπωνίνες που περιέχει το φυτό μπορεί να
προκαλέσουν βαρύ ερεθισμό.

Οι καρποί του φυτού δεν πρέπει να κατανα-
λώνονται από παιδιά διότι ενεργούν ως εμε-
τικό. 

Συναντάται στη  Νότια Ευρώπη σε περιοχές
με υγρασία, σε άκρες δασών και καλλιεργειών.
Είναι δίοικο αναρριχώμενο φυτό, με στελέχη
χωρίς έλικες. Φτάνει σε μέγεθος από ένα έως
τρία μέτρα. Τα φύλλα του είναι λαμπερά, καρ-
διόσχημα, με 5-7 νευρώσεις (μονοκοτυλίδονα).
Αργά το φθινόπωρο το χρώμα των φύλλων γί-
νεται σκούρο μοβ ή έντονο κίτρινο. Το μήκος
τους μπορεί να φτάνει τα 10 εκατοστά και το
πλάτος τους τα 8 εκατοστά. Τα άνθη του είναι
πρασινοκίτρινα. Η ρίζα του είναι σαν αδράχτι,
κονδυλώδης με σκούρο χρώμα απέξω. Ο καρ-
πός του φυτού είναι ρόγα ωοειδής κόκκινη γυα-
λιστερή με σπόρους σφαιρικούς.  Είναι γνωστή
η λαχανευτική χρήση του φυτού, που τα τρυ-
φερά του βλαστάρια είναι εξαιρετική τροφή. 

Ιστορικά στοιχεία 
Η αβρωνία ή αβρουνιά ανήκει στα βότανα του

Κενταύρου Χείρωνα. Στην αρχαία ιατρική χρη-
σιμοποιήθηκε για τη θεραπεία διάφορων γυ-
ναικολογικών προβλημάτων. Ο Διοσκουρίδης
ονόμαζε το φυτό αγιόκλιμα και συνιστούσε τις
ράγες του φυτού για τις φακίδες του προσώ-
που. Στη λαϊκή ιατρική χορηγείται ως φάρμακο
για τις νεφρολιθιάσεις και νοσήματα του ουρο-
ποιητικού  συστήματος. Η αβρωνιά. έχει φλογι-
στικές ιδιότητες και στη λαϊκή ιατρική οι
βλαστοί του υπό μορφή σκόνης καταπλάσμα-
τος ή αλοιφής χρησιμοποιούνται κατά των εγ-
καυμάτων. Επίσης θεωρείται κατάλληλο
εναντίον των μωλώπων. Χαρακτηριστική είναι
η ονομασία που δίνουν οι γάλλοι στο φυτό. Την
ονομάζουν Herbe aux femmes battues, που
σημαίνει «για τις δαρμένες γυναίκες».

Ο χυμός της φρέσκιας ρίζας αναμειγμένος με
λίγο λευκό κρασί έχει χρησιμοποιηθεί ως
ισχυρό διουρητικό ενάντια στις πέτρες των νε-
φρών. Σήμερα δεν συνηθίζεται η εσωτερική
χρήση του βοτάνου λόγω της τοξικότητάς του.
Η υπερβολική δόση μπορεί να είναι μοιραία
ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες
του ασθενούς. Υπό μορφή καταπλάσματος (με
το ξύσμα της ρίζας των φρέσκων φυτών) στο
παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για προβλήματα
ουρικής αρθρίτιδας, ρευματισμούς, τους μώ-
λωπες, τα μαυρισμένα μάτια και παράλυση. 

Το βάμμα της ρίζας έχει χρησιμοποιηθεί ενάν-
τια στις χιονίστρες. 

Ο χυμός της ρίζας έχει χρησιμοποιηθεί μαζί με
μέλι ως θεραπεία για τους ασθματικούς. Σή-
μερα όμως προτιμώνται πιο ασφαλείς θερα-
πείες με άλλα βότανα.

Παρά το γεγονός της τοξικότητάς τους η
αβρωνιά τρώγεται και θεωρείται φάρμακο στην
Κρήτη όπου το αποκαλούν αβρωνιά ή αμπε-
λουρίδα και σε άλλες περιοχές. Θεωρείται άρι-
στο λαχανικό παρά την χαρακτηριστική του
πικράδα. Μαγειρεύονται οι τρυφερές κορυφές
του βοτάνου βραστές (σαλάτα με λεμόνι ή ξύδι
και λάδι), γιαχνί και κάνουν πολύ νόστιμες ομε-
λέτες.

Στην Κρήτη οι βλαστοί ονομάζονται και απε-
τωνιές. Θεωρούνται ακριβό και επίσημο φα-
γητό. Θεωρούνται αναπλαστικές του αίματος
και απαλλακτικό από τυχόν κακά συστατικά του.
Συνιστούν τις αβρωνιές ιδιαίτερα στους
πάσχοντες από ελώδεις πυρετούς και
σπλήνα. Ο χυλός της ρίζας του
φυτού θεωρούν ότι καθαρίζει τα
νεφρά. Γενικά θεωρείται ότι θε-
ραπεύει κάθε νόσημα των ου-
ροφόρων οδών. Συνίσταται
στη νεφρολιθίαση και την
επιληψία. Για τους Κρήτες ο
χυμός της ωμής αβρωνιάς
έχει ελμινθοκτόνες ιδιότητες. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Ανήκει στα φυτά που περιέχουν

αλκαλοειδή. Περιέχει μαγνήσιο, φώ-
σφορο, ασβέστιο, κάλιο, μαγγάνιο, κο-
βάλτιο, διάφορες βιταμίνες, και την ασπεργίνη
μια ουσία διουρητική.

Οι ράγες περιέχουν μία τοξική ουσία που ονο-
μάζεται διοσγενίνη. Το ρίζωμα του φυτού περι-
κλείει πολλούς κρυστάλλους οξαλικού
ασβεστίου και μία ουσία που δρα ως ισταμίνη

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούνιο. Για θε-
ραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τα
υπέργεια τμήματα και οι κόνδυλοι του φυτού.

Ο υπέργειος βλαστός εξαφανίζεται το καλο-
καίρι.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Η αβρωνιά δρα ως καθαρτικό, διουρητικό,
εμετικό, και επουλωτικό βότανο. Οι κόνδυλοι
του φυτού γίνονται καταπλάσματα στις περι-
πτώσεις εγκαυμάτων και μωλώπων.  Χρησιμο-
ποιείται σε περιπτώσεις αλωπεκίας.

Ως τροφή ενδείκνυται για εντερικές παθήσεις.
Τα φύλλα του φυτού πολτοποιημένα τα επιθέ-
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ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η επιστημονική ονομασία του βοτάνου είναι Tamus communis
L. (Τάμος ο κοινός). Ανήκει στην οικογένεια των Διοσκοριδών και
στη χώρα μας το συναντούμε με τις ονομασίες αβρωνία, αβρου-
νιά,  αβρουνία, αδρανία, βρυωνία, αρκουδόβατος και οβριά.

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

ΑβρωνιάΑβρωνιά



Χανιωτάκια σε πανβαλκανικό
διαγωνισμό break dance

Η χανιώτικη ομάδα
χορού breakdance
“The SouthBreakerz”
θα συμμετάσχει για
πρώτη φορά στον
πανβαλκανικό δια-
γωνισμό “Battle Of
The Year Balkans”
στον οποίο ο νικητής
κερδίζει μια θέση στο
παγκόσμιο πρωτά-
θλημα που θα γίνει τον Οκτώβριο στην Γαλλία. Ο διαγωνισμός θα
γίνει στις 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη για 17η χρονιά.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό Δ.Τ. της ομάδας, πρόκειται για μα-
θητές της σχολής χορού “Flash Dance” της Νίκης Κουτσουκλάκη και
αποτελείται από 5 παιδιά (από 9 μέχρι 13 χρονών), με προπονητή τον
Μάνο Κατσιαδάκη (Bboy Cata). Οι “SouthBreakerz” θα συμμετά-
σχουν στην παιδική κατηγορία και θα είναι η πρώτη ομάδα η οποία
θα εκπροσωπήσει την Κρήτη, γεγονός πολύ σημαντικό για την χο-
ρευτική κοινότητα και την εξέλιξη του χορού αυτού στην πόλη μας.

σσ

Η παλιά φωτογραφία με τους “Καμόντι” από το βιβλίο του Φθε-
νάκη “Σινέ Σαντάν” φέρνει πολλές μνήμες από το παρελθοντικό
κοινωνικό παλίμψηστο της πόλης των Χανίων. Οι τέσσερεις κα-
λοντυμένοι μουσικοί με τα κουστούμια τους και τα μουστάκια
τους έπαιζαν τα όργανά τους φορώντας τα καπέλα τους. Οι «Κα-
μόντι» ήταν μια τετραμελής μουσική ομάδα που συμμετείχε επαγ-
γελματικά σε ποικίλες εκδηλώσεις. Το μουσικό σχήμα
αποτελούνταν από τρείς Εβραίους: ο Λεόν με την κιθάρα, ο βιο-
λιστής Ρόκο, ο μαντολινάρης Μικαέλο - όλοι Χανιώτες Εβραίοι
- και ο χριστιανός Αλέκος με τη φυσαρμόνικα. Αυτή η ορχήστρα,
της οποίας τα μέλη είχαν ευρωπαϊκές μουσικές σπουδές (πιθανόν
στην Αθήνα και στους μουσικούς συλλόγους της πόλης), εμφα-
νίστηκε κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και
τις δεκαετίες 1920, 1930 στον κινηματογράφο IDEAL (ο καθολι-
κός ναός του Αγίου Φραγκίσκου) του Σπανδάγου, ως μουσική
υπόκρουση στις βουβές ταινίες. 

Επίσης, έπαιζε τις νύχτες στους δρόμους των Χανίων είτε μόνη
της είτε με τη χορωδία την οποία είχε συστήσει και διεύθυνε ο
σατιρικός ποιητής Λυκούργος Κυδωνάκης. Η χορωδία ανάμεσα
στα μέλη της είχε και τον διάσημο Χανιώτη θεατρικό ηθοποιό

που μεσουράνησε στο ελληνικό θέατρο κατά την περίοδο του
Μεσοπολέμου και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, Αλέξη Μι-
νωτή. Αγαπημένο μουσικό μοτίβο της χορωδίας ήταν η σατιρική
σύνθεση του Εθνικού ύμνου των Εβραίων από τον Λυκούργο Κυ-
δωνάκη με μουσική υπόκρουση το Γερμανικό εμβατήριο της Γερ-
μανίας του Κάϊζερ «Ντόϋτσλαντ-Ντόϋτσλαντ, ούμπερ άλλες,
ούμπερ άλλες» (Η Γερμανία υπεράνω όλων). 

Μια άλλη επαγγελματική ενασχόληση για τους «Καμόντι» ήταν
οι  εβραϊκοί γάμοι, στους οποίους έπαιζαν ευρωπαϊκούς και κρη-
τικούς χορούς (κυρίως συρτό), καθώς οι Ρωμανιώτες Εβραίοι
των Χανιών είχαν υιοθετήσει την ελληνική γλώσσα, τα κρητικά
ήθη και έθιμα, την ψυχαγωγία, ενώ δανείζονταν και έθιμα από
την ορθόδοξη λατρεία στην τελετή του γάμου. Η πολιτισμική
αφομοίωση των Ρωμανιωτών Εβραίων της Κρήτης ερχόταν σε
αντίθεση με την κουλτούρα των Σεφραδιτών Ισπανοεβραίων της
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μιλούσαν Ladino και διατηρούσαν τα
δικά τους ήθη και έθιμα.

Τη δεκαετία του 1930, και συγκεκριμένα το 1933, οι «Καμόντι»
συχνά έκαναν και καντάδες επί πληρωμή (ειδικά στη Νέα Χώρα),
σύμφωνα με τους ερευνητές-συγγραφείς της «Αλίβρεκτης Νέας
Χώρας» Γ. Βαβουλέ και Γ. Πιτσατάκη. Δυστυχώς, η Εβραϊκή κοι-

νότητα της Κρήτης έπαψε να υπάρχει το 1944 με τη βύθιση του
πλοίου Τάναϊς στο οποίο επέβαινε ανοικτά της Μήλου από αγ-
γλικό υποβρύχιο.

* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι
ιατρός ορθοπεδικός, πολιτισμολόγος
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Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Οι Κα όντι“Οι Καμόντι”

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ

Δράσεις για τη γιορτή της ητέραςΔράσεις για τη γιορτή της μητέρας

Βιβλιογραφία

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

Δράσεις για τη γιορτή της μητέ-
ρας θα πραγματοποιηθούν το
Σαββατοκύριακο στον Δημοτικό
Κήπο.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 11 Μαίου
στις 11.30 το πρωί η Δημοτική βιβλιο-
θήκη Χανίων, το Βιβλιοπωλείο Koukou-
book και οι εκδόσεις Φουρφούρι
οργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη
στη Γιορτή της Μητέρας,  στον χώρο της
Παιδικής – Εφηβικής βιβλιοθήκης  Δη-
μοτικού κήπου, με αφορμή το βιβλίο
«Μαμά» των Ελέν Ντελφόρζ και Κεντέν
Γκρεμπάν.

Για τις χαρές και τους προβληματισμούς
της μητρότητας στην σύγχρονη εποχή θα
μιλήσουν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση οι: Άννα Νεμπαυλάκη,  Μαρία Πον-
τικάκη, Πηνελόπη Παπαδομανωλάκη.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει
η Ευαγγελία Μαστορακάκη.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Χανίων

Την Κυριακή 12 Μαΐου από τις 11 π.μ.

έως τη 1 μ.μ. δράση προς τιμή της μητέρας
και της μητρότητας διοργανώνει το Τμήμα
Κοινωνικής πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ
και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου Χανίων την Κυ-
ριακή 12 Μαΐου από τις 11 π.μ. έως τη 1
μ.μ. στον Δημοτικό Κήπο.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, στο χώρο θα υπάρχουν εργαστήρια

δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά,
προκειμένου οι μητέρες να περάσουν λίγη
ώρα χαλάρωσης και ευεξίας από το Τμήμα
Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ των
Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ και το Ε.Κ. Χανίων
Τμήμα Κομμωτικής του 2ου ΕΠΑ.Λ. Χα-
νίων. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει η χο-
ρωδία των Εκπαιδευτηρίων
Θεοδωρόπουλου. 

Πανελλήνιες διακρίσεις 
σε διαγωνισμό ζωγραφικής 
για παιδιά

Στο Πανελλήνιο διαγωνισμό
για παιδιά του “Μουσείου Κυ-
κλαδικής Τέχνης” με θέμα:
“Φαντάσου τι κρύβει το Λυ-
χνάρι” με 23.000 συμμετοχές,
το πρώτο βραβείο δόθηκε
στον Χανιώτη μαθητή της Α'
Δημοτικού Σκαμνάκη Μάνο,
μαθητή του Εικαστικού Εργα-
στηρίου της Αυγής Αμπελι-
κάκη. Και Πανελλήνιο τρίτο
βραβείο (ειδικής κατηγορίας)
απονεμήθηκε στον Κονόμι
Κώστα, μαθητή ΚΑΠΝΚ, επι-
σκέπτη μαθητή της Α. Αμπελι-
κάκη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης και η βράβευση των παιδιών θα
γίνουν την Παρασκευή 17 Μαΐου στις 18.00 και η έκθεση
θα διαρκέσει έως την 3η Ιουνίου.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Παραστάσεις από
την Πειραματική Σκηνή

Παραστάσεις του έργου “Περιμένοντας τον Γκοντό” του Σάμι-
ουελ Μπέκετ θα δώσει η Πειραματική Ερασιτεχνική Σκηνή του
ΔΗΠΕΘΕΚ, ολοκληρώνοντας τον 15ο κύκλο μαθημάτων σήμερα
Σάββατο και αύριο Κυριακή στις 9 μ.μ. στο Βενιζέλειο Ωδείο.
Σκηνοθεσία-Διδασκαλία: Μυρτώ Τζιγκουνάκη Κίνηση: Έλενα
Σταυροπούλου. Γενική είσοδος: 3 ευρώ. 

Επίσης, συνεχίζονται στο Θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”, οι πα-
ραστάσεις του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης, με το έργο “Δον Κιχώτης: Ο ιππότης της ελε-
εινής μορφής”: Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Μαΐου, ώρα 8 μ.μ.
(τμήμα Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού). Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργά-
νωση: Δήμος Χανίων - Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μαθητική συναυλία
Tο Μουσικό Σχολείο Χανίων διοργανώνει μαθητική συναυλία

με Σύνολα Ευρωπαϊκής Μουσικής καθώς και jazz αυτοσχεδια-
σμού στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων την Δευτέρα 13 Μαΐου  στις
8 μ.μ. Επίσης υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
για εγγραφή στα Α Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συνεχί-
ζεται έως το τέλος Μαΐου.

ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Απονομή βραβείων σε παιδιά
Εκδήλωση για την απονομή βραβείων και επαίνων στα παιδιά

που συμμετείχαν στον 3ο Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Τε-
χνών χρώματα» διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων , η ΚΕΠΠΕΔΗΧ
ΚΑΜ και η Δημοτική Πινακοθήκη τη Δευτέρα 13 Μαΐου στις 7
μ.μ. στο ΚΑΜ. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 303 παιδιά ηλικίας
10 – 12 ετών.

ΣΤΟ YOUCA

Παράσταση για παιδιά
Μουσικοθεατρική παράσταση “Ο κύριος ΚΙΧ και το μυστικό

Κουτί των Ήχων” ανεβαίνει στο θέατρο Youca από την ομάδα
Κοπέρνικος το Σάββατο 11 στις 6 μ.μ. και την Κυριακή 12 Μαίου
στις 11.30 π.μ. και στις 6 μ.μ.,  για μικρούς και μεγάλους από 2,5
ετών. 

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

“Τα Τρία Γουρουνάκια...”
Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η θεατρική εταιρία

«Μέθεξις» παρουσιάζει την παράσταση: “Τα Τρία Γουρουνάκια...
και ο Κακός ο Λύκος;” στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων την Κυριακή
12 Μαΐου στις 11.30 π.μ. και στις 6 το απόγευμα. 

Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.
Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης και Μάνος Τσότρας



ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια από τη
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οργανώ-
νουν την Κυριακή 12 Μαίου στις 6 το απόγευμα
στο Ηρώο Πεσόντων (πάρκο Ειρήνης και Φι-
λίας)

η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, ο Δήμος Χανίων, ο Σύλλογος Ποντίων
Χανίων: “Παναγία Σουμελα” και ο Σύλλογος

Ποντίων Χανίων: “Η Ρωμανια”.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη

δέηση υπέρ των θυμάτων της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου, ομιλία για το χρονικό της
Γενοκτονίας, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού
σιγή και ανάκρουση Εθνικού Υμνου.

Μια μέρα πριν, δηλαδή το Σάββατο 11 Μαίου,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, θα γίνει σεμινά-

ριο χορού με τον δάσκαλο Νίκο Ζουρνατζίδη
στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας στις 11 π.μ.

Επίσης, εκδήλωση μνήμης διοργανώνουν ο
Σύλλογος Ποντίων Π.Ε. Χανίων: “Η Ρωμανια”
και η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο
Αγιος Πολύκαρπος” την Δευτέρα 20 Μαίου στις
6 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο της Μητρόπολης
Χανίων.
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παρουσίαση της νέας ποι-
ητικής συλλογής της Ελέ-
νης Μαρινάκη "Μετράω
ως το δέκα" θα πραγματο-
ποιηθεί τη Δευτέρα 13
Μαΐου και ώρα 9 μ.μ.
στον χώρο της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Χανίων
(Υψηλαντών 30).

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Γιάννης
Δημητρακάκης, Επίκουρος καθηγη-
τής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

Ποιήματα θα διαβάσει η ποιήτρια
και ο Γιώργος Καρτάκης, συγγρα-
φέας-μεταφραστής.

Λίγα λόγια για την Ελένη Μαρι-
νάκη

Η Ελένη Μαρινάκη γεννήθηκε και
ζει στα Χανιά. Σπούδασε γραφιστική
και ζωγραφική στην Αθήνα, όπου

και εργάστηκε αρκετά χρόνια. Είναι
μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων,
του Κύκλου Ποιητών και του επιμε-
λητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ-
λάδος. Έχει εκδώσει επτά ποιητικές
συλλογές. Ποιήματά της περιλαμ-
βάνονται σε ανθολογίες, ενώ
πολλά έχουν δημοσιευθεί σε έν-
τυπα και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά
περιοδικά. Το 2006 η Εταιρεία Θε-
άτρου “ Μνήμη” ανέβασε στο θέα-
τρο Κυδωνία στα Χανιά

δραματοποιημένα
ποιήματά της με τίτλο Τις νύχτες
που κατεβαίνω στα όνειρα, σε σκη-
νοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη. 

Παρουσίαση του έργου του φωτογράφου
Γιώργου Γιατρομανωλάκη οργανώνει η Λέσχη
Φωτογραφίας και Κινηματογράφου (ΛΕΦΚΙ)
Χανίων την Κυριακή 12 Μαΐου στις 8 μ.μ. στο
Λεκτόριο. Είσοδος ελεύθερη.

Ο Γιώργος Γιατρομανωλάκης ζει και εργάζε-
ται ανάμεσα σε Αθήνα και Κρήτη. Έχει εκδώσει
τρία φωτογραφικά βιβλία: ‘Roadblock to Nor-
mality’, ‘Not provided’ και ‘The Splitting of the
Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings’.
Το έργο του έχει παρουσιαστεί και διακριθεί
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων
στο Festival Circulation(s) - Paris, Aperture

Gallery - Νew York, PhotoEspaña, Odesa
Photo Days, Belfast Photo festival, Emerging
Talents Festival - Rome, Athens Photo Festi-
val,  Voies Off Awards - Arles, Felifa Festival
- Argentina, Obscura Festival - Malaysia, Tbi-
lisi Photo Festival, Indian Photography Festi-
val, Instanbul Photobook Festival, Month of
Photography Los Angeles, Zum Festival - Bra-
zil. Είναι συνιδρυτής του καλλιτεχνικού χώρου
‘Zoetrope’ και μέλος της συντακτικής ομάδας
του περιοδικού Phases.

https://www.yatrom.net/

Παρουσίαση του δίσκου του Αντώνη Μαρ-
τσάκη: “Μουσικά Πατήματα της Κρήτης” θα γίνει
στις 14 Μαίου στις 8 μ.μ. στο νέο πολιτιστικό
κέντρο Ηρακλείου και στις 16 Μαίου στις 8 μ.μ.
στο πολιτιστικό κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Κυ-
δωνίας και Αποκορώνου.

Στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του δίσκου: 
•Η Μαρία Χναράκη εθνομουσικολόγος, λαο-

γράφος & πολιτισμικός ανθρωπολόγος (M.A, Ph.
D.) θα εξηγήσει το θεωρητικό πλαίσιο της παρα-
γωγής όπως εντάσσεται στο εθνομουσικολογικό
«γίγνεσθαι» ισορροπώντας τα πατήματα της πα-
ράδοσης με τις διαστάσεις του διεθνισμού.

•Για τους χορούς κάθε Νομού  θα μιλήσουν: 

για τον Νομό Χανίων ο Νικόλαος Μαθιουδά-
κης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Μουσικοχορευτι-
κού Συλλόγου «Το Ρόδο»,  για το Νομό
Ρεθύμνου ο Μιχάλης Σηφακάκης συνιδρυτής
του Λαογραφικού Ομίλου “Κουρήτες”, πρωτοχο-
ρευτής και δάσκαλος παραδοσιακών Κρητικών
χορών στο Θέατρο Ελληνικών χορών Δώρα
Στράτου, για τον Νόμο Ηρακλείου, ο Ελευθέριος
Κορναράκης καθηγητής φυσικής αγωγής, δά-
σκαλος παραδοσιακών χορών και Πρόεδρος του
Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου “Στησίχο-
ρος” και  για το Νόμο Λασιθίου ο Μανωλης
Φιορέτζης, Χορευτής, Συλλέκτης Λαογραφικού
υλικού.

“Κεκλεισμένων 

των θυρών”

Τη θεατρική παράσταση “Κεκλεισμέ-
νων των θυρών” του Zαν Πολ Σαρτρ
παρουσιάζει η ομάδα του Νότου στο
Youca (Καραϊσκάκη 76) σήμερα Σάβ-
βατο 11, την Κυριακή 12 την Δευτέρα
13 Μαΐου καθώς επίσης την Παρα-
σκευή 17, Σάββατο 18, Κυριακή 19 και
την Δευτέρα 20 Μαΐου στις 9:30 μ.μ. 

Σκηνοθεσία: Κριαρά Ευαγγελία
Ερμηνεύουν: Δουλαβέρη Χριστίνα,

Καλομοιράκης Μάνος, Καπνισάκη Φω-
τεινή, Κολομπάκης Γρηγόρης.

Ο Ζαν - Πολ Σάρτρ με το "Κεκλεισμέ-
νων των θυρών" γράφει το 1943 ένα
κείμενο βαθιά αλληγορικό και υπαρ-
ξιακό όπου αποθεώνεται το υπάρχειν,
η ιδέα της ελευθερίας και η αποκλει-
στική ευθύνη του ανθρώπου για τις
πράξεις του. Άλλωστε, σύμφωνα με το
Γάλλο φιλόσοφο και πολιτικό ακτιβιστή
"ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να
είναι ελεύθερος".

Τιμή εισιτηρίου: 12 €. Μειωμένο: 10
€

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 
698 2908433

“Ρομπέρτο Τσούκκο”
Τη θεατρική παράσταση “Ρομπέρτο

Τσούκκο" του Bernard - Marie Coltes
παρουσιάζει η θεατρική ομάδα “4” στο
Theatre 73100 (Πατριάρχου Γερασί-
μου 18, Νέα Χώρα) και στις 11, 12, 13
Μαίου στις 9 το βράδυ.

Σκηνοθεσία: Ρούσσα Μαρκάκη. Παί-
ζουν: Κέλλυ Βλαμάκη, Βασιλική Καρυ-
στινού, Άκης Κασιωτάκης, Γεωργία
Ξυλούρη, Βαγγέλης Τσουκάτος, Δημο-
σθένης Χαριτάκης.

Τηλ. κρατήσεων: 6973 525 049.

“Αντιγόνη” 
Το θεατρικό εργαστήρι του 3ου ΓΕΛ

Χανίων ανεβάζει την Τετάρτη 15 και
την Πέμπτη 16 Μαΐου, στις 9 μμ. στο
Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, την θεατρική
απόδοση της τραγωδίας του Μπέρτολτ
Μπρεχτ "Αντιγόνη" σε σκηνοθεσία του
Δημήτρη Δαμασκηνού. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη με προαι-
ρετική οικονομική ενίσχυση για την κά-
λυψη των αναγκών της παράστασης. 

Οπερα στο Κ.Α.Μ.
Προβολή της όπερας του Francis Po-

ulenc: “Οι Διάλογοι των Καρμελιτών”,
από τη Metropolitan Opera της Νέας
Υόρκης, θα γίνει στο ΚΑΜ το Σάββατο
11 Μαΐου στις 7 μ.μ. 

ΣΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Παρουσίαση δίσκου του Αντώνη Μαρτσάκη

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕ.Φ.ΚΙ.

Παρουσίαση του φωτογράφου 
Γιώργου Γιατρομανωλάκη

Εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση 
οιητικής συλλογήςποιητικής συλλογής

“Ρώτα το παραμύθι”

του Παναγιώτη Ζαφείρη
Παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Ζα-

φείρη: “Ρώτα το παραμύθι” θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 13 Μαίου στις 7.30 το απόγευμα
στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων. Την εκδήλωση
οργανώνουν οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς.

Συνεργάζονται: Χριστίνα Βεριβάκη, Παναγιώτης
Ζαφείρης, Αθανασία Κοκκινάκη, Μαρία Λεκάκη &
το θεατρικό της εργαστήρι, Ειρηναίος Μαράκης,
Αγγελική Μπεμπλιδάκη, Ηρακλής Παπαδάκης,
Χρήστος Τσαντής.

“Ταξίδι στη Βενετία”

της Λένας Μαντά
Εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βι-

βλίου της Λένας Μαντά με τίτλο “Ταξίδι στη
Βενετία” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
17 Μαΐου στις 8 μ.μ. στο Ιστορικό Καφέ
“Κήπος”. Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το
κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου
της. Την εκδήλωση διοργανώνουν το βιβλιο-
πωλείο “Βιβλιοεμπορική” και οι εκδόσεις “Ψυ-
χογιός”.

“Τις νύχτες έπαιζε με σκιές

της Τέσυ Μπάιλα
Συνάντηση με τη συγγραφέα Τέσυ Μπάιλα

θα γίνει, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, στο Public Χανίων το Σάββατο 11 Μαίου
στις 12 – 4 μ.μ. με αφορμή το νέο της βιβλίο:
“Τις νύχτες έπαιζε με σκιές”.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων προβάλλεται
την Παρασκευή 17 Μαίου στις 9 μ.μ. η τελευταία
ταινία τεκμηρίωσης του Κώστα Νταντινάκη με
τίτλο "Η Μαρία Πολυδούρη στο Παρίσι του Με-
σοπολέμου".

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το
ντοκιμαντέρ για την τόσο πρόωρα χαμένη Μαρία
Πολυδούρη (1902-1930) αναφέρεται στις συν-

θήκες εγκατάστασης και διαμονής της αντισυμ-
βατικής ποιήτριας στη γαλλική πρωτεύουσα μετά
την ξαφνική απόφαση που πήρε τον Δεκέμβριο
του 1926 να αποδράσει από την μικρόψυχη κοι-
νωνία της Αθήνας, διαλύοντας τον αρραβώνα
της με ευκατάστατο ωραίο νεαρό δικηγόρο.
Όμως, το κλίμα του Παρισιού και οι οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετώπισε κατέβαλαν σύντομα

τον ευαίσθητο οργανισμό και ψυχισμό της με
αποτέλεσμα να προσβληθεί από φυματίωση και
να επιστρέψει στην Ελλάδα τον Μάρτιο του
1928.

Στην ταινία του Κώστα Νταντινάκη η Μαρία Πο-
λυδούρη δανείζεται τη φωνή της από την ηθο-
ποιό Δέσποινα Πωλαναγνωστάκη. 

Την εκδήλωση οργανώνει ο Ελληνογαλλικός
Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων. 

Διάρκεια ταινίας 60 λεπτά. 
Είσοδος ελεύθερη.  

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προβολή ταινίας για τη Μαρία Πολυδούρη



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 130o

ιστορικές αναφορές 11/ 39
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
11 Μαΐου 2018

Γερμανικός ανατομικός χάρτης που απεικονίζει αρτηρίες και
φλέβες της περιοχής της κεφαλής (1903).

“Τσιγάρα Craven A:
φτιαγμένα ειδικά για να
προστατεύουν από τον
πονόλαιμο”. Διαφήμιση των
“θεραπευτικών” ιδιοτήτων
του τσιγάρου, στην εποχή
της άγνοιας (Λονδίνο, 1948).

Eνα
από τα πρώτα
σχέδια του Sir

Godfrey Hounsfield, του
ανθρώπου που ανακάλυψε
τον αξονικό τομογράφο το

1972, βασιζόμενος
στη μαθηματική ανάλυση
του Johann Radon από το

1917.

Ο Sir Godfrey Hounsfield, μπροστά στο δημιούργημά του, τον
πρώτο αξονικό τομογράφο (Λονδίνο, 1972).

“Το Παγκόσμιο Χάπι του Dr
Drake: τίποτα βλαπτικό για

την υγεία σας, θεραπεύει τα
πάντα!”. Περιέχει και λίστα

με τα συνηθέστερα
προβλήματα υγείας που

(υποτίθεται ότι)
αντιμετωπίζει… (ΗΠΑ,

δεκαετία του 1960).

Σατιρικό σχέδιο με
“διαβολάκια” που

καταστρέφουν τα δόντια
(Αγγλία, δεκαετία του 1950).

Ευχητήρια κάρτα “φρενολογίας”, που απεικονίζει υποτιθέμενες
ζώνες λειτουργικότητας του εγκεφάλου. Αν και σήμερα η
“φρενολογία” θεωρείται ψευδοεπιστήμη, τον 19ο αιώνα
επηρέασε σημαντικά την ψυχολογία και την ψυχιατρική.

Στοιχειώδες
ανατομικό

σχέδιο, από την
Ιαπωνία του 17ου

αιώνα.

Χάπια “Σιδήρου, αρσενικού και στρυχνίνης, καλυμμένων με
σοκολάτα”. Στις ΗΠΑ των μέσων του 18ου αιώνα, το αρσενικό

και η στρυχνίνη χρησιμοποιούνταν ως φάρμακα σε μικρές
δόσεις, ενώ η υπέρβαση δοσολογίας μπορούσε να οδηγήσει

τον ασθενή στον θάνατο (Ντιτρόιτ, 1850-60).

»

»

»

»
»

»

»

»

»



βιβλίαβιβλία

Πέρα δώθεΠέρα δώθε
Χριστίνα Πουλίδου
Εκδότης: Μεταίχμιο

Ένα μυθιστό-
ρημα που
εκτυλίσσεται
στα χρόνια
που η Σύρος
από ένας ξε-
ρ ό τ ο π ο ς
4.000 κατοί-
κων έγινε
μέσα σε μόλις
μια δεκαπεν-

ταετία ένα μεγάλο κοσμοπολίτικο και
μητροπολιτικό κέντρο με 22.000 κα-
τοίκους, 5 προξενεία, ιδιωτικά σχο-
λεία, τράπεζες και ασφαλιστικά
πρακτορεία, χάρη στην εσωτερική με-
τανάστευση, αλλά και στη μετανά-
στευση ξένων κατατρεγμένων. Η
ιστορία της οικογένειας Χωρέμη ξε-
διπλώνεται παράλληλα με αυτή της
Σύρου: διαπνέονται από μια κοσμο-
πολίτικη κουλτούρα, ζουν μια ευχάρι-
στη αστική ζωή, σπουδάζουν τα
παιδιά τους στην Αγγλία, δοκιμάζον-
ται από την επιδημία της χολέρας, εμ-
πλέκονται στα κοινά, στιγματίζονται
από μια τραγωδία και ταλαιπωρούν-
ται από τις ενδοοικογενειακές μάχες
εξουσίας που εκδηλώνονται αναπό-
φευκτα στις μεγάλες οικογένειες,
όπου συνυπάρχουν μεγαλόθυμοι και
μικρόψυχοι άνθρωποι.

ΑφηγήτριαΑφηγήτρια

ταινιώνταινιών
Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ
Mετάφραση: Λένα Φραγκοπούλου

Εκδότης: Αντίποδες

Σ' ένα μικρό
χωριό στην
έρημο Ατακάμα
της Χιλής,
όπου οι περισ-
σότεροι κάτοι-
κοι δουλεύουν
στα ορυχεία
του νίτρου, ένα
χαρισματ ικό
κορίτσι αποκτά
απρόσμενα το

ρόλο της αφηγήτριας ταινιών.
Οι άνθρωποι προτιμούν να ακούν
εκείνη να αφηγείται και να ζωντανεύει
μπροστά τους τις ταινίες παρά να τις
βλέπουν στο σινεμά του οικισμού, και
στριμώχνονται στο σπίτι της για να
παρακολουθήσουν τις αυτοσχέδιες
παραστάσεις της.
Μέσα από την πορεία της μικρής αφη-
γήτριας, μεταφερόμαστε στο άνυδρο
τοπίο της πάμπας, όπου η ζωή είναι
σκληρή και απογυμνωμένη από κάθε
κίνητρο να τη ζήσεις.

Το υστικόΤο μυστικό 

του Λεονάρντοτου Λεονάρντο
Αύγουστος Κορτώ
Εκδότης: Πατάκης

"Πέθανα πρώτη
φορά στα
πέντε μου χρό-
νια..."
Στη δύση του
βίου του, φιλο-
ξ ε ν ο ύ μ ε ν ο ς
του Φραγκί-
σκου Α΄ της
Γαλλίας, ο Λεο-
νάρντο ντα
Βίντσι αποφα-

σίζει ν' αφηγηθεί τη ζωή του: από την
αθωότητα και την οδύνη των παιδι-
κών του χρόνων μέχρι την πρώτη του
επαφή με την τέχνη της εικόνας, τη
μαθητεία του στο ατελιέ του Βερρόκιο
και την πολυτάραχη νιότη του, με τους
ανομολόγητους έρωτες και τη ρα-
γδαία του ανέλιξη στην κορυφή του
καλλιτεχνικού ιερατείου της Αναγέν-
νησης.
Όμως το αόρατο νήμα που ξετυλίγει
τον μίτο της αφήγησης είναι η λα-
χτάρα του ηλικιωμένου Λεονάρντο να
ομολογήσει το πιο σκοτεινό του μυ-
στικό, που του βαραίνει χρόνια την
ψυχή: ένα έγκλημα που έμεινε ατιμώ-
ρητο και στο οποίο χρωστά το πιο διά-
σημο έργο του - έναν πίνακα που δεν
λέει να αποχωριστεί, καθώς περιέχει
ό,τι πιο ακριβό κουβαλά στην καρδιά
του.
Ιστορία μυστηρίου κρυμμένη μες στο
αξεδιάλυτο μυστήριο της Ιστορίας, το
Μυστικό του Λεονάρντο είναι πάνω
απ' όλα ένας ύμνος στην ανθρώπινη
δημιουργία: στην ψυχή και στο σώμα
που επιμένουν να γεννούν ακόμα κι
υπό τη βαριά σκιά του θανάτου.

Aφορμή

Έχουμε ταχθεί υπέρ των Μαξ
Μπροντ αυτού του κόσμου, τελε-
σίδικα. Οι όποιες αντεγκλήσεις
αναλώνονται σε καφέ και εκδηλώ-
σεις, τώρα που τα λογοτεχνικά σα-
λόνια δεν είναι της μόδας, είναι
εθιμοτυπικές, χαριτωμένες και
διαρκούν ελάχιστα. Για εμάς οι δια-
θήκες πρέπει να διαβάζονται δυ-
νατά. Τίποτα να μη μένει κρυφό. Ο
θάνατος μας δίνει το τέλειο άλ-
λοθι/ο θάνατος στερεί κάθε δι-
καίωμα από τον νεκρό. Οι κωδικοί
πρόσβασης και τα κλειδιά είναι γε-
λοία εύκολο να ανακτηθούν στον
κόσμο των ζωντανών.

Δεν θα μάθουμε ποτέ σε τι ποσο-
στό θεωρούσε ολοκληρωμένο ο
Γουάλας το βιβλίο αυτό, τι θα κρα-
τούσε και τι θα αφαιρούσε, πόσες
σελίδες θα ήταν το τελικό κείμενο
-αν υποθέσουμε πως θα υπήρχε
τελικό κείμενο, και πως δεν θα αρ-
κούσε ένα σύρσιμο μέχρι τον κάδο
ανακύκλωσης στην επιφάνεια ερ-
γασίας, κάποιο βράδυ, αργά, ώστε
να περάσουν όλα στο τίποτα. Και
εγώ -κάπως παράδοξα ή διε-
στραμμένα- σκέφτομαι εκείνες τις
σελίδες που θα πετούσε, εκείνες
τις σελίδες που ποτέ δεν θα διαβά-
ζαμε αν το βιβλίο ολοκληρωνόταν,
με απόφαση δική του ή ύστερα
από επιμονή του επιμελητή, σκέ-
φτομαι εκείνες τις σελίδες περισ-
σότερο και από τις άλλες που ποτέ
δεν θα διαβάσουμε, τις σελίδες
που ποτέ δεν έγραψε και που ποτέ
δεν θα γράψει. 

Έχουμε πολλούς λόγους να υπο-
θέτουμε πως ακόμα και ολοκλη-
ρωμένος, επιμελημένος και σε
κυκλοφορία, Ο χλομός βασιλιάς
δεν θα είχε τη δομή ενός απλού
μυθιστορήματος, και όχι μόνο γιατί
ο πρόλογος του συγγραφέα θα
βρισκόταν στο ένατο κεφάλαιο,
αλλά γιατί τα γραπτά του Γουάλας
διαθέτουν εκείνο το μοναδικό χα-
ρακτηριστικό της υψηλής λογοτε-
χνίας να περικλείει αφομοιωμένη
τη λογοτεχνία που έχει προηγηθεί
και όμως να μη θυμίζει τίποτα από
ό,τι έχει προηγηθεί. Ή και γιατί σε
ένα απλό μυθιστόρημα, σε ένα μυ-
θιστόρημα επ' ουδενί κακό, με αρ-
κετές αρετές και ίσως και κάποια
βραβεία -χώρια οι πωλήσεις και οι
κριτικές-, δεν θα χωρούσε το φο-
ρολογικό σύστημα των Ηνωμένων
Πολιτειών, με όρους τεχνικούς, λε-
πτομέρειες επί της διαδικασίας και
άρθρα τροπολογιών, και μόνο ένα
μυαλό όπως αυτό του Γουάλας,
ναι, πρωτίστως το μυαλό και στη
συνέχεια το ταλέντο και η εργατι-
κότητα, θα μπορούσε να μετατρέ-
ψει αυτό το υλικό σε λογοτεχνία,
να αποτυπώσει τον σύγχρονο
κόσμο με τέτοια τρομακτική ακρί-
βεια στους διαδρόμους μιας δημό-
σιας υπηρεσίας. Ένα ημιτελές
βιβλίο που δεν μπορείς να αφήσεις
από τα χέρια σου, λογοτεχνία που
σε καταλαμβάνει και σε στοιχει-
ώνει, άπαξ και δια παντός.  

Αποτελεί κάποιου είδους προνό-
μιο, τολμώ να πω, η δυνατότητα
θέασης του κόσμου μέσω της πρό-
ζας του Γουάλας. Ο τρόπος με τον
οποίο παρατηρεί και καταγράφει.
Και η πρόζα του λειτουργεί ως κα-

θρέφτης διπλής όψης, προβάλλον-
τας ταυτόχρονα τα μέσα και τα
έξω. Αντικρίζουμε λοιπόν έναν εγ-
κέφαλο ανήσυχο, διαρκώς πυρο-
δοτούμενο, με διασπαστική ροπή,
διψασμένο για πληροφορίες και με
τεράστια γκάμα ενδιαφερόντων,
που με ασύλληπτη άνεση και ευκο-
λία κινείται από το πλέον ευτελές
στο πλέον υψηλό. Έναν εγκέφαλο
που μοιάζει να αποζητά ένα ήσυχο
διάλειμμα, τη δυνατότητα για
εκούσια παύση λειτουργίας. Ίσως
μια πληκτική εργασία, όπως αυτή
του υπαλλήλου σε κάποια εφορία
-ή ίσως σε μια ασφαλιστική εται-
ρεία κάπου στην Κεντρική Ευ-
ρώπη-, μια εργασία  θανατηφόρας
ρουτίνας, σταθερού ωραρίου, ίσως
μια τέτοια εργασία να ήταν όντως
ένα απάνεμο λιμάνι, μια καθημε-
ρινή και αυστηρή άσκηση αυτο-
συγκέντρωσης για ένα τέτοιο
μυαλό ή έτσι να πίστευε τουλάχι-
στον ένα τέτοιο μυαλό.  

Ο χλομός βασιλιάς είναι το βιβλίο
που έγραφε ο Γουάλας όταν αυτο-
κτόνησε. Και κάτι τέτοιο -δυστυ-
χώς- δεν μπορεί να διαφύγει
στιγμή από τη συνείδηση του ανα-
γνώστη. Ο χλομός βασιλιάς θα
μπορούσε να περιγραφεί ή να
προσδιοριστεί με πλήθος επιθέτων
-αστείο, μεγαλειώδες, διορατικό,
χαοτικό, απολαυστικό, μεταμον-
τέρνο, καινοτόμο, ατελές, έξυπνο,
πληθωρικό, διασκεδαστικό/ψυχα-
γωγικό κ.ά.-, όμως εγώ θα επέ-
μενα: συγκινητικό. Ο χλομός
βασιλιάς είναι ένα βαθιά συγκινη-
τικό και ανθρώπινο μυθιστόρημα.
Ναι, ανάμεσα σε τόσα άλλα, είναι
κυρίως αυτό. Πίσω από τόσα νού-
μερα και φορολογικές δηλώσεις,
τόσους νόμους και ειδικές τροπο-
λογίες διακρίνονται αχνά οι ήρωες
του Γουάλας· απλοί υπάλληλοι της
φορολογικής υπηρεσίας, συνθέ-
τουν έναν μικρόκοσμο, τον μικρό-
κοσμο της φορολογικής
υπηρεσίας, μικρόκοσμο με βαθμί-
δες και αξιώματα, μικρόκοσμο με
ίντριγκες και συνωμοσίες, που αρ-
χίζουν και τελειώνουν εντός κτι-
ρίου και ωραρίου. Κι όμως είναι
άνθρωποι καθημερινοί, άνθρωποι
σαν εμάς -ας μην αυταπατόμαστε-
, άνθρωποι που δυσκολεύονται
συναισθηματικά, που η ζωή τους
εκτυλίσσεται  στο περιθώριο της
ρουτίνας, στο κενό μεταξύ δου-
λειάς και ύπνου, άνθρωποι που το
σώμα τους στρέφεται ενάντια στον
εαυτό του, άνθρωποι που αδυνα-
τούν να βάλουν τα κλάματα ή να
νιώσουν σεξουαλική έλξη, άνθρω-
ποι αδύναμοι, σε διαρκή κατα-
στολή έκφρασης και δημιουργίας,
άνθρωποι που αν ξεχαστούν όμως
μπορούν να αιωρηθούν.

Ο σύγχρονος κόσμος, όπου τα
πάντα αποτυπώνονται με νούμερα,
προφανώς και οι άνθρωποι. Η
γραφειοκρατία και η πλήξη. Ο
Γουάλας επιλέγει μια χρονική
στιγμή κατά την οποία η τεχνολο-
γία στη μηχανογράφηση είναι
ακόμα στα σπάργανα, ενώ και η
τεχνολογία του ελεύθερου χρόνου,
το διαδίκτυο και τα έξυπνα κινητά
είναι εδάφη απάτητα, επιλογή η
οποία δεν είναι τυχαία. Η ικανό-

τητα να αντιμετωπίζεις την πλήξη,
λέει κάπου ο Γουάλας, αποτελεί το
θεμελιώδες γραφειοκρατικό κλειδί·
ούτε η αποδοτικότητα, ούτε η ακε-
ραιότητα, ούτε η διορατικότητα,
ούτε η σοφία· η ικανότητα να αν-
τιμετωπίζεις την πλήξη είναι το
κλειδί, αν έχεις ανοσία στην πλήξη
τότε δεν υπάρχει κυριολεκτικά τί-
ποτα που να μην μπορείς να το κα-
ταφέρεις.   

Αν το περιβάλλον του μυθιστορή-
ματος δεν ήταν αληθινό -και επο-
μένως τραγικό- θα μπορούσε να
είναι αμιγώς κωμικό, θα μπορούσε
να το έχει γεννήσει η -έτσι και αλ-
λιώς- θηριώδης φαντασία του
Γουάλας. Όμως το γέλιο που προ-
κύπτει από αρκετές σελίδες είναι
σκοτεινό, οξυδερκές και εν τέλει
ενοχοποιητικό για εκείνον που γε-
λάει. Βέβαια το τι αντιλαμβάνεται
καθένας ως τραγικό και τι ως κω-
μικό είναι μια μεγάλη συζήτηση,
συχνά δε και αιτία διαχωρισμού
πορείας ζωής, έχω γνωρίσει για
παράδειγμα ανθρώπους που θεω-
ρούν κωμωδία το Playtime του
Tati, εγώ όχι, προφανώς όχι. Η
αναφορά στη συγκεκριμένη ταινία
στο παρόν κείμενο δεν είναι τυ-
χαία.  

Διαβάζοντας τον Χλομό Βασιλιά
το μυαλό μου αρκετές στιγμές
αναζητούσε και -ένιωθε πως- έβρι-
σκε αντιστοιχίες με ένα άλλο διά-
σημο ατελές μυθιστόρημα, το
2666 του σπουδαίου Ρομπέρτο
Μπολάνιο, και πέρα από τα προ-
φανή -ατελή έργα, πρόωρες απώ-
λειες- υπήρχαν και σημεία στην
ιστορία και στην αφήγηση που μου
ενίσχυαν αυτή τη σύνδεση. Και
φτάνοντας στο κεφάλαιο σαράντα
πέντε, διαβάζοντας την ιστορία της
Τόνι, η οποιαδήποτε αμφιβολία για
τη συσχέτιση αυτών των δύο μυθι-
στορημάτων παραμέρισε πανηγυ-
ρικά. Η ιστορία της Τόνι θα
μπορούσε να ανήκει στο 2666, μια
από τις ιστορίες φρίκης με θύματα
γυναίκες. Οι διακειμενικές αναφο-
ρές και φιλοφρονήσεις κάπως έτσι
γίνονται.

Όσες λέξεις και αν γράψει κανείς
είναι αδύνατο να αποτυπώσει την
εμπειρία/ ό,τι και αν πει κανείς για
τη μετάφραση του Γιώργου Κυ-
ριαζή θα είναι επίσης λίγο/ Πίν-
τσον, Μπολάνιο και Γουάλας εν
ζωή, αυτό ναι, είναι λογοτεχνική
φαντασίωση/ ποιος μπορεί να πε-
ριμένει μέχρι την κυκλοφορία του
Infinite jest στα ελληνικά;

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Ο χλο ός βασιλιάςΟ χλομός βασιλιάς 
» David Foster Wallace (μτφρ. Γιώργος Κυριαζής, εκδόσεις Κέδρος)

πολιτισμός12/ 40
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
11 Μαΐου 2019

ΠεραστικοίΠεραστικοί
Τζέννυ Eρπενμπεκ
Mετάφραση: Αλέξανδρος Κυπριώτης

Εκδότης: Καστανιώτης

Ένα εξερευνη-
τικό ταξίδι σε
έναν κόσμο
που είναι κα-
ταδικασμένος
στη σιωπή
αλλά βρίσκε-
ται ανάμεσά
μας. Πώς αν-
τέχει κανείς το
πέρασμα του

χρόνου όταν εξαναγκάζεται σε απρα-
γία; Πώς διαχειρίζεται κανείς την
απώλεια εκείνων που αγάπησε; Ποιος
μεταδίδει την κληρονομιά; Ο Ρίχαρντ,
ομότιμος καθηγητής, μέσω της τυ-
χαίας του συνάντησης στην Οράνιεν
Πλατς με τους ανθρώπους που ζη-
τούν άσυλο έχει την ιδέα να αναζη-
τήσει τις απαντήσεις του εκεί όπου
κατά τα άλλα κανείς δεν ψάχνει: σ’
εκείνους τους νεαρούς πρόσφυγες
από την Αφρική, που εξόκειλαν στο
Βερολίνο και έχουν καταδικαστεί εδώ
και χρόνια να περιμένουν. Και ξαφ-
νικά αυτός ο κόσμος κοιτάζει τον Ρί-
χαρντ, τον κάτοικο της Γηραιάς
Ευρώπης, και γνωρίζει πιθανότατα
καλύτερα από τον ίδιο ποιος είναι
στην πραγματικότητα. 
Η Τζέννυ Έρπενμπεκ αφηγείται με
τον απαράμιλλο τρόπο της μια ιστο-
ρία για την αποστροφή και την
εστίαση του βλέμματος, τον θάνατο
και τον πόλεμο, για την αιώνια ανα-
μονή και για ό,τι κρύβεται κάτω από
την επιφάνεια. 


