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Στα βή ατα του Ερωτόκριτου“Στα βήματα του Ερωτόκριτου”
και του ολιτισ ούκαι του πολιτισμού



σσΣτη 13η θέση του Διαγωνισμού εμφανίζεται η
Ελλάδα με την Κατερίνα Ντούσκα και το τρα-
γούδι “Better Love”, το οποίο έχει γράψει μαζί
με τον Leon of Athens και τον David Sneddon.
Στην 11η θέση εμφανίζεται η Κύπρος με την
Τάμτα και το τραγούδι “Replay”.

Ο Μεγάλος Τελικός μεταδίδεται τηλεοπτικά
από την ΕΡΤ2 και από το κανάλι υψηλής ευ-
κρίνειας της ΕΡΤ, ραδιοφωνικά από το Δεύ-

τερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας,
καθώς και διαδικτυακά από την υπηρεσία
WebTV στο www.ert.gr.

Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση του Τε-
λικού θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος
Καπουτζίδης, ενώ στη ραδιοφωνική μετάδοση
για το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της
Ελλάδας, ο Δημήτρης Μεϊδάνης.
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εριεχό εναπεριεχόμενα

oΟ Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορ-
νάρου, ένα από τα σημαντικότερα λο-
γοτεχνικά έργα της Ενετοκρατούμε-
νης Κρήτης αποτελεί μέχρι και σήμε-
ρα πηγή έμπνευσης και σημείο ανα-
φοράς για τον κρητικό πολιτισμό. 
Η ανακήρυξη του 2019 ως έτος
“Ερωτόκριτου” από το Υπουργείο
Πολιτισμού έχει δώσει πολλά ερεθί-
σματα σε καλλιτέχνες, εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές να προσεγγίσουν
με τον δικό τους τρόπο το σπουδαίο
αυτό έργο.
Στο σημερινό αφιέρωμα των “δια-
δρομών” παρουσιάζουμε την εικα-
στική προσέγγιση των μαθητών του
ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου, οι οποίοι μέσα
από τη φωτογραφία, τη ζωγραφική,
τη χαρακτική, τη δημιουργία εντύ-
που, ιστολογίου και πολλές άλλες
δράσεις, “ζωντανεύουν” τον Ερωτό-
κριτο και την ιστορία του.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Η ώρα του μεγάλου τελικού του 64ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Euro-
vision έφτασε και η ΕΡΤ θα τον παρουσιάσει σε απευθείας σύνδεση με το
Εκθεσιακό Κέντρο του Τελ Αβίβ, σήμερα Σάββατο 18 Μαΐου, στις 10 μ.μ. 

EUROVISION 2019

Ελλάδα και Κύ ροςΕλλάδα και Κύπρος 
στον εγάλο τελικόστον μεγάλο τελικό

ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εαρινή ΣυναυλίαΕαρινή Συναυλία 
Οι δύο χορωδίες Cantilena Χανίων και Con-

cordia συνεργάζονται  σε μία κοινή συναυλία
που θα δοθεί την Κυριακή 19 Μαΐου στην Κα-
θολική Εκκλησία Χανίων. Λόγω της περιορισμέ-
νης χωρητικότητας του χώρου θα δοθούν δύο
παραστάσεις, στις 19:00 και στις 20:30.

Στην συναυλία λαμβάνει επίσης μέρος και το
Σύνολο αυλών με ράμφος Con Brio της Άννας

Μαλεκάκη.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτική μου-

σική των Schubert, Gilkyson κ.α., καθώς και το
έργο Ave Maris Stella του Monteverdi για δύο
χορωδίες.

Την Cantilena Χανίων διευθύνει ο Γιώργος
Καλούτσης και τελεί υπό την αιγίδα του Λυ-
κείου των Ελληνίδων Χανίων, ενώ την Concor-
dia διευθύνει η Δέσποινα Δρακάκη και τελεί
υπό την αιγίδα του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων.
Στο πιάνο συμμετέχει η Τέρη Στυλιανουδάκη.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Προβολή ντοκιμαντέρ
Το ντοκιμαντέρ "Το άλογο που είμαι", του σκη-

νοθέτη Μένιου Καραγιάννη, που έκανε πρεμιέ-
ρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης,
προβάλλεται στα Χανιά με πρωτοβουλία του Ελ-
ληνικού Κέντρου Ψυχοδράματος και Κοινω-
νιοδράματος, σε συνδιοργάνωση με την Περι-
φέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η προβολή, στην οποία θα παρευρεθεί ο σκη-
νοθέτης, θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 20
Μαϊου στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων. Tην ταινία θα σχολιάσει ο ψυχίατρος Αν-
τώνης Λιοδάκης και θα ακολουθήσει
συζήτηση. 

Είσοδος ελεύθερη.  

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ

Μουσική εκδήλωση

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην
Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας μέσα
από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Μαίου
στις 8 το βράδυ στον Ιστιοπλοικό Ομιλο
Χανίων (Νεώριο Μόρο). 

Κιθάρα - τραγούδι: Γιώργος Φραντζε-
σκάκης. Διεύθυνση Χορωδίας – πιάνο:
Νίκος Περάκης. Χορωδία: οι μαθητές του
Ε2 τμήματος του 5ου δημοτικού σχολείου
Χανίων. 

Επιμέλεια κειμένων – αφήγηση: Τάσος
Νικολάου. 
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Μουσική γιορτή στο Μουσείο Τυ ογραφίαςΜουσική γιορτή στο Μουσείο Τυπογραφίας
■ Σειρά εκδηλώσεων πραγματοποιούνται στα μουσεία των Χανίων

Το Μουσείο Τυπογραφίας γιορ-
τάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και
σας καλεί το Σάββατο στις 6 το από-
γευμα στις εγκαταστάσεις του στο
ΒΙΟΠΑ Χανίων, στη Σούδα, για μια
γνωριμία με την ιστορία της Τυπο-
γραφίας και ένα ταξίδι στο καλό ελ-
ληνικό τραγούδι με τη Μάρω
Θεοδωράκη και τη Γεωργία Μητρο-
πούλου. 

Τραγούδια μνήμης, χαράς, αγάπης
τα οποία αντλούν την θεματική τους
μέσα από τους μεγάλους Έλληνες
συνθέτες, ποιητές και στιχουργούς.
Μια μουσική παράσταση με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων
αφιερωμενη στην αξία του Πολιτι-
σμού.

Η οργανωμένη ξενάγηση θα αρχί-
σει στις 6 μ.μ. και περίπου μία ώρα
μετά θα αρχίσει η συναυλία. Οι επι-
σκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν επιδείξεις στα
παλιά πιεστήρια, να τυπώσουν οι
ίδιοι το δικό τους ενθύμιο από το ΜΤ
και να περιηγηθούν στις συλλογές
του.

Δεν είναι πρώτη φορά που η
Μάρω Θεοδωράκη συνεργάζεται
με το Μουσείο Τυπογραφιας. Η μου-
σική και η συγγραφική της δράση
ήταν η αφορμή ώστε να ξεκινήσει
μια ξεχωριστή συμπόρευση, που ενι-
σχύθηκε από τη χανιώτικη καταγωγή
της, όντας κόρη του ποιητή και δη-
μοσιογράφου Γιάννη Θεοδωράκη και

ανήψια του Μίκη Θεοδωράκη. Το
παιδικό της βιβλίο "Τ' αποτυπώματα
μιας κουκίδας" μάλιστα είναι γραμ-
μένο για το Μουσείο Τυπογραφίας.
Πριν από ένα χρόνο κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις του μουσείου και
διατίθεται αποκλειστικά στο πωλη-
τήριό του. Πρόκειται για ένα βιβλίο
που ταξιδεύει τους μικρούς αναγνώ-
στες στην μουσειακή ιδέα και στην
αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με την Γεωργία Μητρόπουλου,
ηθοποιό και τραγουδίστρια, η Μάρω

Θεοδωράκη συναντήθηκε πριν δέκα
χρόνια. Αυτή η συνεργασία επισφρα-
γίστηκε στον Μαγεμένο Αυλό, στο
Παγκράτι, το γνωστό στέκι του
Μάνου Χατζιδάκι. Τα τραγούδια που
επιλέγουν, μικρές ιστορίες έτοιμες να
ξεδιπλωθούν στο κοινό και να σμι-
λευσουν μνήμες, συγκινήσεις, συναι-
σθήματα. Από το έντεχνο στο λαϊκό
τραγούδι κι από το λαϊκό στο σύγ-
χρονο το ταξίδι γοητεύει με την ξε-
χωριστή ερμηνεία της Γεωργίας
Μητρόπουλου και την πιανιστικη

μπαγκέτα της Μάρως Θεοδωράκη.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Η ΟΙΚΙΑ -ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ

Η Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενι-
ζέλου στη Χαλέπα σήμερα Σάββατο
11 π.μ. με 2 μ.μ. ανοίγει τις πόρτες
της στο κοινό με εκπαιδευτικές
δράσεις για τους μαθητές, οικογε-
νειακές δράσεις για γονείς και παι-
διά, ξεναγήσεις για το κοινό και
διαδραστικά και εκπαιδευτικά παιχνί-
δια στην Αίθουσα Διαδραστικών Εκ-
θεμάτων & Τεχνολογίας (παζλ,
παιχνίδια μυστηρίου, κυνήγι θησαυ-
ρού, παιχνίδια μεταμφίεσης, αφής,
κρυπτόλεξα, κ.α.). 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 

Η μουσική παρέα “Καθ΄ Ωδών” θα
πραγματοποιήσει έναν μουσικό περί-
πατο σε μουσεία των Χανίων, με ταυ-
τόχρονη μετάφραση στη νοηματική
γλώσσα, με τη συμμετοχή της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Χανίων. Η αφε-
τηρία θα γίνει από τη Δημοτική
Πινακοθήκη (12:30) θα κάνει στάση
στην αυλή του Αρχαιολογικού
Μουσείου Χανίων (13:00) και θα
συντροφεύσει τον κόσμο με τραγού-
δια του Μάνου Χατζιδάκι. Ο μουσι-
κός περίπατος θα συνεχιστεί στο
Φρούριο Φιρκά (13:30) και θα κα-
ταλήξει στη Βυζαντινή και Μετα-

βυζαντινή Συλλογή Χανίων
(14:00).

Η ΔΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα
Μουσείων διοργανώνει και η Δημο-
τική Πινακοθήκη Χανίων. Σήμερα
Σάββατο ο μουσικός περίπατος των
“Καθ Ωδών” ξεκινάει από την Πινα-
κοθήκη 12.30 και στη 1 μ.μ. θα γίνει
ξενάγηση με ελεύθερη είσοδο στην
έκθεση που φιλοξενεί η Πινακοθήκη
«Ταξίδι στην Ουτοπία» από τον
καλλιτέχνη Γιάννη Στεφανάκι. 

Το βράδυ η Πινακοθήκη συμμετέχει
στη μεγάλη γιορτή της συλλογικότη-
τας “ΠοδηΛάτρεις” “Φεγγάρι στη
Ρόδα 10” και από τις 9 μ.μ. έως τις
11 μ.μ. «ζωγραφίζουμε: την πολιτεία
που μας αρέσει, την πολιτεία που
μας αξίζει!». 

Αύριο Κυριακή στις 11.30 π.μ. θα
πραγματοποιηθεί εργαστήρι χαρα-
κτικής για αρχάριους με τον χαρά-
κτη Γιάννη Στεφανάκι. Απαραίτητη η
δήλωση συμμετοχής στο
2821092294 από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή 9 π.μ. - 2 μ.μ.. 

Τη Δευτέρα 20 Μαΐου στις 8 μ.μ.
θα γίνει παρουσίαση βιβλίου του
Γιάννη Στεφανάκι με τίτλο «Από
την αφαιρετική τοπιογραφία στο πα-
λίμψηστο εννοιών».

Η παρουσίαση θα γίνει από την κρι-
τικό τέχνης Πέγκυ Κουνενάκη και την
ποιήτρια Βούλα Πιτροπάκη.

Ενα ταξίδι στο καλό ελληνικό τραγούδι με τη Μάρω Θεοδωράκη και τη Γεωργία
Μητροπούλου, σήμερα στο Μουσείο Τυπογραφίας.
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Στα βή ατα του Ερωτόκριτου“Στα βήματα του Ερωτόκριτου”
ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

ια επιστροφή στο πα-
ρελθόν, με βηματισμό
προς το μέλλον επιχεί-
ρησαν οι μαθητές του
Τομέα Εφαρμοσμένων
Τεχνών του ΕΠΑΛ
Ακρωτηρίου. Στο πλαί-
σιο του έτους “Ερωτο-
κρίτου” ανέπτυξαν μια
πλειάδα εξαιρετικών
δράσεων με ξεκάθαρο
καλλιτεχνικό αποτύ-
πωμα, χρήση των
νέων τεχνολογιών και
παράλληλα μελέτη
πάνω σε ένα από τα
πολύ σημαντικά έργα
της παγκόσμιας λογο-
τεχνίας.

Εστιάζοντας στη δράση της φω-
τογράφισης που οργάνωσαν και
έφεραν σε πέρας με μεγάλη επιτυ-
χία τα παιδιά στην παλιά πόλη
των Χανίων, ξεκινήσαμε μαζί τους
μια πρώτη κουβέντα «Ο τομέας
Εφαρμοσμένων Τεχνών, εμπεριέχει
διάφορους τομείς της τέχνης, όπως το
σχέδιο, τη φωτογραφία, τις αρχές
σύνθεσης, την ενδυματολογία κ.ά. Ο
συνδυασμός των γνώσεων όλων
αυτών, μας βοήθησε στην αναπαρά-
σταση της ιστορίας αγάπης του Ερω-
τόκριτου και της Αρετούσας. Ηταν
μια πολύ παραγωγική δράση για
τον τομέα μας. Το ότι συνδυάσαμε
με πιο σύγχρονα στοιχεία μια
σπουδαία παλιά ιστορία για τον
τόπο μας ήταν κάτι μοναδικό» δη-
λώνει η Αρετή Μανουσάκη που
ήταν η φωτογράφος και σκηνοθέ-
τιδα της όλης προσπάθειας. 

«Το σκηνικό ήταν απόλυτα φυ-
σικό, η παλιά πόλη! Τα κουστού-
μια εποχής απλά υπέροχα και
εμείς φυσικά το απολαύσαμε και
το διασκεδάσαμε! Και όχι μόνο
εμείς βέβαια γιατί ο κόσμος που
έβλεπε τι κάναμε ενθουσιάζονταν,
ρωτούσε, μας φωτογράφιζε και
αυτός». Παράλληλα οι μαθητές
έκαναν ένα... άτυπο μάθημα ιστο-
ρίας της τέχνης και ειδικά αυτοί
της Γ΄ τάξης μπόρεσαν να ξεφύ-
γουν λίγο από το ασφυκτικό πλαί-
σιο των εξετάσεων και της τάξης.
«Πέρα από τη φωτογράφηση, τη
λογοτεχνία και την ποίηση, εντρυ-
φήσαμε και στο γραφιστικό, στο
καλλιτεχνικό κομμάτι. Γι’ αυτό και
οι δουλειές που έγιναν πήραν
πολύ θετικά σχόλια τόσο στην πα-
ρουσίαση που κάναμε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων αλλά και
στην Αθήνα στο κομμάτι που αφο-
ρούσε τον Κρητικό πολιτισμό» κα-
ταλήγει η Αρετή.

«Το όλο project είχε καταπληκτικό
ενδιαφέρον» είναι τα λόγια του Νίκου
Γδοντάκη που εργάστηκε στο τεχνικό
κομμάτι (φωτογραφίες και video),
πήρε ιδέες για τη φωτογράφιση και

πιστεύει ότι όλοι οι συμμαθητές του
«μπήκαν στο “πετσί” του ρόλου τους.
Ηταν τόσο αληθινό αυτό που κάναμε
που προκάλεσε αίσθηση και στον
κόσμο που είδε τις φωτογραφίες».

«Πριν ασχοληθούμε με αυτήν την ερ-
γασία δεν ήξερα και πολλά πράγματα
για τον Ερωτόκριτο» λέει ο Βαγγέλης
Κιοσές που ντύθηκε... Ερωτόκριτος
για τη φωτογράφιση, συμπληρώνον-
τας πως «διδαχθήκαμε πολλά για ένα
πολύ σημαντικό έργο της παγκόσμιας
λογοτεχνίας. Για αυτό και τέτοιες δρά-
σεις πρέπει να γίνονται πιο συχνά στα
σχολειά».

«Μπορεί να μην ήταν όλες οι
φωτογραφίες τέλειες, αλλά όλοι
έχουν να πουν για το πώς μπή-
καμε τόσο μέσα στο ρόλο μας,
πόσο ταιριάξαμε τους ρόλους και
παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό
δείγμα» ανέφερε η Αιμιλία Χαϊδε-

μενάκη. 
«Η ιστορία του Ερωτόκριτου και της

Αρετούσας έχει πολύ μεγάλο ενδια-
φέρον και για μένα ήταν ωραίο που
την... οπτικοποιήσαμε μέσα απο τις
φωτογραφίες» είναι το σχόλιο του
Στρατή Λαδόπουλου, που βρήκε συ-
ναρπαστικό αυτό το ταξίδι στο παρελ-
θόν. 

Η ΔΡΑΣΗ 

ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κύριοι εμπνευστές των παιδιών οι
εκπαιδευτικοί Ολγα Βερυκάκη, Ρία
Βαρδή και Αγγελική Ψαράκη. Μιλάμε
με την κα Ρία Βαρδή, αναπληρώτρια -
γραφίστρια για τον τομέα που αφορά
τη φωτογράφιση.

«Ήταν μια πρόκληση και για μένα και
για τα παιδιά το όλο project. Από την
αρχή προσπάθησα να εντάξω τα παι-
διά στην κάθε ομάδα ανάλογα με τα

Η ο άδα της ΦωτογράφισηςΗ ομάδα της Φωτογράφισης

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βαρδή Ρία - Γραφίστρια
Μαθητές της Β΄και Γ΄τάξεων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών:
Ερωτόκριτος: Κιοσές Βαγγέλης 
Αρετούσα 1: Στελιδάκη Δήμητρα 
Αρετούσα 2: Χαϊδεμενάκη Αιμιλία 
Παραμάνα 1: Μανουσάκη Αρετη
Παραμάνα 2: Παπαδάκη Ειρήνη 
Φωτογράφιση: Γδοντάκης Νίκος 
Φωτογράφιση & Σκηνοθεσία: Μανουσάκη Αρετή 
Βοηθός: Λαδόπουλος Στράτος 

H ομάδα της φωτογράφησης.



ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους για
αυτό και πιστεύω ότι βγήκε και πολύ καλή
δουλειά! Θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο
και στους μαθητές τι διδάσκουμε στα παι-
διά, τι κάνει ένας γραφίστας, ένας τυπο-
γράφος. Επομένως προσαρμόσαμε τη
δράση στα μαθήματα μας. Φυσικά στη
φωτογράφιση, αλλά και στα χαρακτικά,
στη μελάνωση, στην εκτύπωση, στο σχε-
διασμό αφισών και εντύπων» τονίζει η εκ-
παιδευτικός.

Συζητάμε για τη φωτογράφιση. Μας
κάνει εντύπωση η σοβαρότητα με την
οποία προσέγγισαν τα παιδιά το όλο pro-
ject. «Ζώντας τους από κοντά είδα πως
έβγαλαν συναισθήματα και ένα ρομαντικό
ύφος κάτι που αποτυπώνεται πολύ έν-
τονα και στις φωτογραφίες. Δεν το δια-
κωμώδησαν, το είδαν πολύ σοβαρά για τη
ηλικία τους, λειτούργησαν υπεύθυνα σαν
αληθινοί καλλιτέχνες. Πήραν πρωτοβου-
λίες όλοι τους, κατέθεσαν απόψεις για
τον φωτισμό, το στυλ της φωτογράφισης
και εγώ ήμουν μερικές φορές... η απλή
παρατηρήτρια» σημειώνει. 

Η ιδέα της εκπαιδευτικού αναφορικά με
τη φωτογράφιση ήταν το αποτέλεσμα να
προσομοιάζει σε Αναγεννησιακούς πίνα-
κες ζωγραφικής. 

«Η διαδικασία αυτής της δράσης μας
πρόσφερε πρωτόγνωρες συγκινήσεις. Κα-
ταρχάς ήταν μοναδική η επίσκεψη στο βε-
στιάριο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. από όπου
δανειστήκαμε τις στολές για τους μαθη-
τές. Πήγα χωρίς να γνωρίζω τι υπέροχο
υλικό θα συναντούσα κρυμμένο και κυ-
ριολεκτικά καταχωνιασμένο. Πραγματικά
τρύπωσα μέσα στα ρούχα, κάτω από τις
κρεμάστρες ψάχνοντας τις κατάλληλες
ενδυμασίες. Δεν ήξερα τι να πρωτοδια-
λέξω! Υπέροχα βαριά υφάσματα, δαντέ-
λες, κουμπιά, κορδέλες πολλά από αυτά
πραγματικά έργα τέχνης! Και επειδή αυτό
το σπάνιο υλικό είναι κρίμα να είναι στην
αφάνεια σε συνεργασία με το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. θα ήθελα το επόμενο pro-
ject του χρόνου να αφορά την ανάδειξη
του πλούτου αυτού» τονίζει η γραφίστρια. 

Οι φωτογραφίσεις έγιναν τόσο σε κλει-
στό χώρο (αίθουσες που παραχώρησε το
ΔΗ.ΘΕ.ΠΕ.Κ.) αλλά και φυσικά στο φυ-
σικό σκηνικό της παλιάς πόλης. «Ως ερα-
σιτέχνις φωτογράφος ήταν πολύ
δελεαστικό να φωτογραφίσω και εγώ
αλλά ήθελα το αποτέλεσμα να είναι απο-
κλειστικά των παιδιών» λέει η κα Βαρδή. 

Η επιτυχία της δράσης φάνηκε και από
την ανταπόκριση που είχε στον κόσμο που
είδε τη δουλειά των μαθητών. «Ηταν συγ-
κινητικό το ενδιαφέρον και ο ενθουσια-
σμός του κόσμου που είδε το τελικό
αποτέλεσμα, τα όμορφα σχόλια τους, την
έμπνευση που δώσαμε σε άλλους καλλι-
τέχνες να δημιουργήσουν κάτι αντίστοιχο
όπως επίσης το πώς μπορεί ένα παιδί με
σύγχρονα χαρακτηριστικά να μεταμορ-
φωθεί σε ένα ρομαντικό πρόσωπο μιας
άλλης εποχής. Για αυτό θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε τους ανθρώπους από το Δί-
κτυο Θεάτρου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων, την πολύτιμη βοή-
θεια του κ. Ν. Ξανθουδάκη, τον Χ. Ρα-
χιώτη και φυσικά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και τον
πρόεδρο του Ν. Αθανασόπουλο» καταλή-
γει η εκπαιδευτικός. 

Οι άλλες δράσειςΟι άλλες δράσεις 

Στο πλαίσιο του “Eτους Ερωτόκριτου” ο τομέας εφαρμοσμένων τε-
χνών του ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου παρουσίασε τις παρακάτω δράσεις
πέρα από τη φωτογράφιση: Ζωγραφική, χαρακτική, έκδοση εντύπου
“Ρωτόκριτου μαντάτα”, Τραγούδι και δημιουργία video clip, Εκτυπώσεις, δη-
μιουργία ιστολογίου (Βlog your Heritage) και φυσικά τη γνωστή σε όλους
δημιουργία δίστιχων από στίχους του Ερωτόκριτου σε τοίχους της πόλης.
Και άλλες πληροφορίες στα www.facebook.com/grafistesxania (Σελίδα του
Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών) και https://epalakrotheritage.blogspot.com/
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Με σκηνικό την παλιά
πόλη ένας ζωντανός

αναγεννησιακός
πίνακας.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
18 Μαΐου 2019

Οπως τράφους ο πατέρας έχτιζε
κι άνεμοι τους σκόρπιζαν έτσι κι εγώ
βιβλιοθήκες στήνω για να στεγάσω τ' όνειρο
που όλο ξεμακραίνει
...Τσακισμένο φεγγάρι ξεχασμένο σε πηγάδι ζητώ.
Τρελό τον λέγαν κι άλλοι σοφό τ' άστρα σημάδευε
“και πέτρες πετούσε του φεγγαριού”
σ' έναν ματωμένο ουρανό συμμάχους -λέει- έψαχνε
εναντίον ενός πεθαμένου Θεού
Ηθελε πρώτος μες στους αγγέλους νάναι.
Από τη συλλογή “Ο Κόσμος των πραγμάτων” 

του Γ.Δ. Στεφανάκι (1)

“ΟΥτΟΠΙΑ” ΣτΕΦΑνΑκΙ ΣτΗ ΠΙνΑκΟΘΗκΗ
Σάββατο 18 Μαΐου, διεθνής ημέρα των Μουσείων, η

εφημερίδα κάλυψε μέρες τώρα την είδηση με τις
σφαιρικές εκδηλώσεις και στον τόπο μας. Γι' αυτό εστιά-
ζω στη Δημοτική Πινακοθήκη, προσπαθώντας ν' ανα-

δείξω την ποιητική διάσταση του φιλοξενούμενου άξιου καλλι-
τέχνη Γιάννη Δ. Στεφανάκι μέσα από το πρίσμα του λαμπε-
ρού φεγγαρόφωτου. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια σήμε-
ρα να αναδεικνύει πολυσχιδείς καλλιτεχνικές προσωπικότητες
σαν τον Γιαν Φάμπρ, αλλά όσο τολμούν και πηγαίνουν κόντρα
στο οριοθετημένο σύστημα καλλιτεχνικής λειτουργίας, παραγωγής
και διακίνησης, όπως ο Γ. Στεφανάκης (έχω προσωπική εμπει-
ρία) που λειτουργεί και εκ-
φράζεται σαν αναγεννη-
σιακός άνθρωπος, προτάσ-
σοντας σύνθετο και ποικί-
λο έργο ως ζωγράφος, χα-
ράκτης, ποιητής, τυπογρά-
φος, εκδότης, βιντεοκαλλι-
τέχνης, ενίοτε αρθρογρά-
φος, συγγραφέας. Το βιο-
γραφικό στον κατάλογο
της έκθεση στη Δημοτική
Πινακοθήκη Χανίων (2) με
τίτλο «Ταξίδι στην Ουτο-
πία», είναι δηλωτικό και
επισημαίνεται αλλά και τεκ-
μηριώνεται από το εμπερι-
στατωμένο κείμενο της έμ-
πειρης, πολυγραφότατης
δημοσιογράφου – τεχνοκρι-
τικού Πέγκυ Κουνενάκη,
εγώ συνοπτικά θα 'δινα το στίγμα: Ο Γιάννης Στεφανάκης ποτέ
δεν απεμπολεί το δίπολο ποιητική – ονειρική – υπέρλογη. από-
δοση της σισύφειας πραγματικότητας  μ' ενα τρόπο που πρυ-
τανεύει η ιδιαίτερη τεχνική (και μαστορατζίδικη ενίοτε) στην από-
δοση υφολογικής ταυτότητας της φόρμας που φανερώνει πως
ως μετα-μεταμοντέρνα εκδοχή έχει αφομοιώσει τα μοντέρνα προ-
τάγματα του 20ου αιώνα, όπως ο κυβισμός, ο εξπρεσιονισμός
και ο σουρεαλισμός. Οι εστιασμένες εγκαταστάσεις του έχουν
κάτι από τη μαγεία του Σβίτερ και τον έντεχνο βιταλισμό του
Ντιμπιφέ. Ο Στεφανάκις δημιουργεί με τη δίψα ενός ταλαν-
τούχου στερημένου -διαρκώς ανικανοποίητου παιδιού- γιου ενός
διαχρονικού μάστορα.

κΑΘΗΛΩΜΕνΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
τΟΥ ΑντΩνΗ

Ο Αντώνης Πιταριδάκης έφυγε πάνω στη δη-
μιουργική ακμή του. Πάντα
όταν τον συναντούσα -και

για θέματα τρέχουσας πραγματικό-
τητας που έκαιγαν στο αστικό και
φυσικό άστυ- μ' ένα απέραντο χα-
μόγελο έψαχνε λύσεις, και το βλέμ-
μα του φωτεινό σαν πανσέληνος,
άφηνε μονάχα ένα μικρό άσπρο

συννεφάκι, λίγο πιο κάτω απ' αυτό, ναι ήταν
εκείνη η άσπρη τούφα στα σκούρα γένια του, που αποστασιο-
ποιούσε τα πεπραγμένα ως αντίδοτο ποιητικό την δική του ου-
τοπία. Από το εξαιρετικό βιβλίο που έκδωσε για τη ζωή του το
ΤΕΕ το 2018, επιλέγω ένα μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο
«Α.Π. ο άνθρωπος και το έργο του» γραμμένο από την Τζίνα Κα-
λογερή και την Κάτια Παυλάκη (3)

“Ο Αντώνης Πιταριδάκης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, αυ-
θεντικός, αξιοπρεπής, βαθιά ανθρώπινος, με καθάριο ήθος και
ισχυρό αίσθημα δικαίου. Ενας ιδεολόγος οραματιστής και συνάμα
αεικίνητος αγωνιστής. Ενας ιδιαίτερα ευφυής και πολυσχιδής επι-
στήμονας, άξιος εκφραστής όλων των μηχανικών. Εικόνα που
μένει σε όλους μας παντοτινή, η μορφή του Αντώνη μαζί με την
Μαίρη, την σύντροφο της ζωής του, πολύτιμη πηγή αγάπης και
δύναμης. Μια ιδεώδης σχέση, με την οποία δημιουργήσαν μια
ωραία οικογένεια, με τα εξαίρετα παιδιά τους να αντανακλούν
την αξία των γονιών τους.

(και ο επίλογος του κειμένου)... Ο Αντώνης έφυγε νωρίς από
κοντά μας... Ομως μένει εδώ και φωτίζει με το ενάρετο πνεύμα
του και τη γεμάτη θάρρος, κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη,
δημιουργική πορεία του, που αποτυπώνεται στο έργο του, που
γίνεται σήμερα πολύτιμη κιβωτός στις επάλξεις του μέλλοντος.”

ΦΕΓΓΑρΙ ρΟΔΑ κΑΙ ΜνΗΜΗ
Φοβάμαι ακόμα να σε δέσω με το νήμα της πνοής μου,
με ρούχο να σε ντύσω του ονείρου τις γαλάζιες σημαίες
πλάι στις σκουριασμένες πύλες του ερεβώδη πύργου

μου
δάδες να ανάψω μήπως βρεις...
Φοβάμαι ακόμα από την αχνοφεγγιά ημερών να σ' αποσπάσω
απ' τη χρυσή την πτώση της ηλιορροής του χρόνου,
στον πάνω απ' την τρομερή του φεγγαριού την όψη
αφρίζει η καρδιά μου ασημιά.
...Γέρνουν το ανάστημά τους οι σημαίες, οι δάδες γίναν στάχτη
και το φεγγάρι γράφει την τροχιά του.
Το ποίημα της Ingeborg Rachman «Ακόμα φοβάμαι» (4)

Προεκλογική περίοδος, οι γαλάζιες σημαίες ανεμίζουν στις πα-
ραλίες που φέρνουν τουρίστες και χρήμα, αλλά φοβάμαι που το
λαμπερό φέγγισμα στη ρόδα δε θα αφυπνίσω ούτε και φέ-

τος τους υποψηφίους του Ερεβώδους Πύργου διατηρώντας
την αχνοφεγγιά των ημερών που θέλει υποσχέσεις να μην υλο-
ποιούνται, γιατί αλλιώς θα 'χαμε τους ποδηλατοδρόμους που επι-
θυμούμε και μας αναλογούν, ακό-
μα και τον μεγάλο και τόσο απα-
ραίτητο ποδηλατόδρομο από την
Αγιά προς Πλατανιά, Γεράνι... που
χρόνια τώρα επιδιώκουν άνθρω-
ποι, όπως ο γιατρός Ευτύχης Λαμ-
πουσάκης.

Προς το παρόν μένω να κοιτάζω
τους ποδηλάτρεις να ονειρεύονται
μαζί μου κάτω απ' την τρομερή του
φεγγαριού την όψη αφρίζει η
καρδιά μου ασημιά.

ΜΕ κΑΥκΙκΑ ΥΛΙκΑ
ΦΕΓΓΑρΟΛΑΜΨΗ

Σήμερα, κλείνω μ' ένα
ποιητικό εγχείρημα με το
δικό μου προσαρμοστικό

τρόπο, μ' ένα ανέκδοτο ποιητικό
εγχείρημα, όπου οι λέξεις συνδια-
λέγονται με το έργο (5) του μεγά-
λου ΦΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ. Ερέθισμα
για έμπνευση ένας απλός σελιδο-
δείκτης. Προθέσεις και μάνα, εν-
σωματωμένες.

«Μάνα ψήση»
Εξ' ολοκλήρου στο κτίσμα ως αναπόφευκτη περίληψη

μουσειακή σε επίμονα διεισδυτική πρόθεση
Το διαπεραστικό βλέμμα στου συγγραφέα την όψη

σε σελιδοδείκτη απρόσμενα ενεργοποιημένη θέαση
Καυκικό επινόημα σωστή αντίληψη

στο προσκέφαλο και να η κατάλληλη περίσταση
μεταμόρφωση στο διακύβευμα σαν ποιητική κόψη

σε τεχνοκρατικά μελλούμενα για αλληλοαπόκλειση
Η παρανόηση σε πόνημα εμμονικό χωρίς εγκατάλειψη

Ερεβώδες Πύργου εδώ να  στην εφημερίδα είδηση
Φεγγάρι στη ρόδα μα ονειρεύτηκα φεγγαρολάμψη 
ελλειπτική με τη μάνα σε δίκη χωρίς έκθεση.

Με παραμάνα
συν- οπτικά

συμπιλήματα

Από τον ΓΙΑννΗ

ΜΑρκΑντΩνΑκΗ

g.p.markantonakis@gmail.com

ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΤΗ ΡΟΔΑ Α. Πιταριδάκη μνήμη

ως διάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Γιάννης Στεφανάκις “ο κόσμος των πραγ-

μάτων ποίηση εκδ. Καστανιώτη.
(2) Η διεθνής ημέρα των μουσείων στο τόπο

μας προβάλλεται μέσα από μια σειρά εκδη-
λώσεων στο μουσείο και οικία Βενιζέλου
στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο μουσείο

Τυπογραφίας. Εστιάζω στην Δημ. Πινακο-
θήκη και για λόγους βιωματικούς μ’ αυτήν

και για το λόγο ότι με συνδέει μια συν-
αδελφική σχέση με το Γιάννη Στεφανάκι,

σπουδαία εικαστική - συγγραφική προσω-
πικότητα με χαραγμένη την αναμφισβήτητη
ανθρωπιά του ο Γιάννης θα ξεδιπλώσει τη

Κυριακή και τη Δευτέρα τις τεχνικές και
καλλιτεχνικές του γνώσεις για μια φορά

ακόμα στη πόλη μας. Η ομιλία της Δευτέ-
ρας “Από την αφαιρετική τοπογραφία στο
παλίμψηστο εννοιών” την χαρακτηριίζω

φωτογέννα. 
(3) Οι κυρίες: Τζίνα Παυλάκη Καλογερή, κα-

θηγήτρια Γαλλικών, ιδιοκτήτρια φροντιστη-
ρίου ξένων γλωσσών, με μακροχρόνια πο-
λιτιστική δράση και την Κάτια Παυλάκη

δραστήρια γεωολόγο δρ. τμήματος πολιτι-
κών μηχανικών Α.Π.Θ. γιατί ο λόγος τους
έχει την βαρύτητα της πέραν των οικίων

του αναφοράς χωρίς την τοπική συνάφεια
του ξύλινου πολιτικού λόγου. 

(4) Το ποίημα του Ιngeborg (Ινγκεμποργκ
Μπουχμανν 1926 - 1973). Η ποιήτρια και
πεζογράφος με έντονα τα υπαρξιακά στοι-

χεία στο έργο της πέθανε σε πυρκαγιά στο
διαμέρισμα της.

(5) Μαυρισμένα τα γνωστά έργα του Κάφκα
“Κτίσμα” “Πύργος” “Μεταμόρφωση” “Δίκη”.

Γιάννης Π.
Μαρκαντωνάκης

“Φεγγάρι ως Ρόδα
στη Πηνελόπη”
μεικτή τεχνική.

Eλαιογραφία του Γ.Δ. Στεφανάκη.
“Κάτι καλό θα συμβεί” 2016.



Για λίγο πυροσβέστες

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου επισκεφτήκαμε το πυροσβεστικό
Σώμα Χανίων. Εκεί ξεναγηθήκαμε στο χώρο, είδαμε τα οχήματα, μά-
θαμε χρήσιμα πράγματα για τη ζωή μας και το πώς να λειτουργούμε
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πότε και πώς να καλούμε την
πυροσβεστική. Μάθαμε για το επάγγελμα του πυροσβέστη, τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό του, τα πυροσβεστικά οχήματα και τις δυνατότη-
τές του. Μάθαμε να χρησιμοποιούμε την μάνικα του πυροσβεστικού
οχήματος. Ευχαριστούμε τον κ. Μπόμπολη Κ. υποδιοικητή και τον

κ. Τοψαχαλίδη Γ. πυροσβέστη για την ένθερμη φιλοξενία. 

Επίσκεψη

στο σπίτι

του Βενιζέλου

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου
επισκεφθήκαμε το σπίτι του Ελ.
Βενιζέλου στη Χαλέπα. Εκεί ξενα-
γηθήκαμε στους χώρους του σπι-
τιού και είδαμε προσωπικά
αντικείμενα του Ελ. Βενιζέλου.

Ηταν ένα συναρπαστικό ταξίδι
στον χρόνο. 

Ευχαριστούμε το προσωπικό του
μουσείου για τη φιλοξενία. 

Χρήστος Μ.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.Α.Π.Ν. ΚΡΗΤΗΣ
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Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Μερικές απ’ τις πάμπολλες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες

δραστηριότητες των μαθητών του Ειδικού Δημ. Σχολείου
που λειτουργεί στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών Νέων
Κρήτης του Δήμου Χανίων, και αντλήθηκαν από τα δύο
πρώτα τεύχη της σχολικής του εφημερίδας, που κυκλο-
φορήθηκαν εφέτος, φιλοξενούνται στον σημερινό Παιδό-
τοπο. Να ‘ναι καλά ο φίλος διευθυντής του ξεχωριστού
αυτού σχολείου Δημήτρης Χαμηλάκης, που μου έδωσε την
ευκαιρία της ξενάγησης στα πολλά και διάφορα ωραία
που “συνέβησαν” τους έξι πρώτους μήνες της φετινής σχο-

λικής χρονιάς εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Χάριν
των μαθητών υπάρχουν οι δάσκαλοι που υπηρετούν στο
Ειδικό Σχολείο του Κ.Α.Π.Ν.Κ. του Δήμου Χανίων. Ενα το
κρατούμενο. Ωστόσο, για να θυμηθώ και μια παλιά κρητική
παροιμία, «χάρη που δε λογαριάζεται, μηδέ μισθό δεν
είναι»... 

Μια παροιμία που αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση
τη δασκάλα της Ανώτερης Βαθμίδας αυτού του Σχολείου,
Κωνσταντίνα Χουχουνίκου και τους δημοσιογράφους μα-
θητές της, Ατανάση Ι., Γεωργία Α., Ευτύχη Μ., Ιωακείμ Κ.,
Σκέρντι Τ. και Χρήστο Μ. που έχουν και την ευθύνη της

πληκτρολόγησης των κειμένων στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος της Δημιουργικής Γραφής... Πάντα “εν δράσει” έχοντας
ως εμψυχωτές τους δασκάλους σας καλά μου Κ.Α.Π.Νι-
κάκια! Και στο τρίτο τεύχος της φετινής σχολικής χρονιάς
με το καλό, Κωνσταντίνα! Πάντα στις επάλξεις της Δα-
σκαλοσύνης, με τους συνεργάτες σου!

Σας χαιρετώ με αγάπη
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Επίσκεψη στο Ταμιευτήριο 

Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 επισκεφθήκαμε το Ταμιευτήριο με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης. Εκεί η διευθύντρια του
ταμιευτηρίου μας έμαθε πώς να παίρνουμε χαρτάκι για τη σειρά πώς
να κάνουμε ανάληψη και κατάθεση χρημάτων αυτόματα από το μη-
χάνημα με κάρτα. 

Στη συνέχεια ο ταμίας μας έδειξε πώς γίνεται η διαδικασία στο τα-
μείο με το βιβλιάριο και την ταυτότητα.

Επίσης μας έδειξε το μηχανήματα που χρησιμοποιεί για να μετρήσει
τα χρήματα, τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα.  

Κάναμε μια μικρή ξενάγηση στα γραφεία και ενημερωθήκαμε για τις
υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα. Μας έδωσαν δώρο από μια σα-
κουλίτσα που μέσα είχε ένα κουμπαρά και ένα παραμυθάκι, ενώ μας
κέρασαν και εδέσματα.

Εμείς δώσαμε στη διευθύντρια του Ταμιευτηρίου «το βιβλίο της απο-
ταμίευσης» που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Το βιβλίο περιλαμβάνει μύ-
θους σχετικούς με την αποταμίευση, την ιστορία των χρημάτων στη
χώρα μας, παροιμίες και παιχνίδια σχετικά με την αποταμίευση. 

Ευχαριστούμε πολύ τη διευθύντρια και το προσωπικό του Ταμιευτη-
ρίου για τη θερμή φιλοξενία και για το βασικό αυτό μάθημα ζωής.  

Γεωργία Α.

Τo 1ο Δημ. Σχ. Κουνουπιδιανών στο σχολείο μας 

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 μας επισκέφθηκε ένα τμήμα της Γ΄ τάξης του 1ου Δημ. Σχ. Κουνουπι-
διανών, μαζί με τις δασκάλες τους, την κα Γλυκερία και την κα Αγάπη. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατό-

μων με ειδικές ανάγκες, προετοιμάσαμε
και παρουσιάσαμε ένα αφιέρωμα για το
θέμα αυτό. Αφού γνωριστήκαμε με τα
παιδιά του άλλου σχολείου, παρακολου-
θήσαμε την παρουσίαση, διαβάσαμε πα-
ραμύθι και φτιάξαμε κατασκευές. 

Περάσαμε πολύ ωραία! Ευχαριστούμε
τους νέους μας φίλους και ελπίζουμε
σύντομα να ξανασυναντηθούμε.                               

Χρήστος Μ.

Επίσκεψη στο μουσείο

σχολικής ζωής 

Στις 7 Δεκεμβρίου οι φίλοι του μουσείου
Σχολικής ζωής, μας επισκέφθηκαν στο χώρο
του σχολείου μας και μέσα από θεατρικό
παιχνίδι μας προετοίμασαν για την επίσκεψή
μας στο χώρο του Μουσείου Σχολικής ζωής. 

Στις 12 Δεκεμβρίου επισκεφτήκαμε το
Μουσείο Σχολικής Ζωής και παρακολουθή-
σαμε χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που σχεδίασε ειδικά για το σχολείο
μας η παιδαγωγική ομάδα του Συλλόγου
Φίλων του Μουσείου Σχολικής ζωής, με
τίτλο:

“Στον πλανήτη των Χριστουγέννων”.
Ευχαριστούμε την κα Μυγιάκη Β. για την

ωραία δράση προετοιμασίας που μας ετοί-
μασε και την κα Δρακάκη Μ. για την πα-
ρουσίαση και τη φιλοξενία. 

Επίσκεψη στο Δημ. Σχ.

Αγροκηπίου

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 το
σχολείο μας επισκέφθηκε το Δημ. Σχ.
Αγροκηπίου. Εκεί μας περίμενε μια πολύ
ένθερμη φιλοξενία από τους μαθητές
και τους δασκάλους τους. Παίξαμε μαζί
με τα παιδιά, παρακολουθήσαμε μά-
θημα στις τάξεις τους και τέλος ακού-
σαμε τα κάλαντα από τη χορωδία του
σχολείου και τραγουδήσαμε μαζί τους.
Ευχαριστούμε για όλα τους νέους μας
φίλους και τους δασκάλους τους.            

Χρήστος Μ.

Επίσκεψη του 1ου Δημ. Σχολείου στο Σχολείο μας

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου μας επισκέφθηκε στο σχολείο μας η Δ΄ τάξη του
1ου Δημ. Σχ. Χανίων μαζί με τη δασκάλα τους και στο πλαίσιο προγράμμα-
τος συνεκπαίδευσης στο μάθημα των εικαστικών. Εμείς παρουσιάσαμε το
έργο του μεγάλου ζωγράφου Πικάσο “Γκουέρνικα”, το οποίο ετοιμάσαμε
στο μάθημα εικαστικών με την κα Ελευθερία. Μετά την παρουσίαση ζω-
γραφίσαμε στο βιβλιαράκι, πήραμε το πρωινό μας όλοι μαζί, γνωριστήκαμε
και γίναμε φίλοι. Ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντηση μαζί τους και
την παρουσίαση του επόμενου θέματος στο σχολείο τους. 

Χρήστος Μ.



Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Η ρίζα και οι σπόροι του φυτού δρουν ως αν-
τισπασμωδικό, αρωματικό, άφυσο, εφιδρω-
τικό, διουρητικό, εμμηναγωγό, αποχρεμπτικό,
διεγερτικό, στομαχικό, τονωτικό. Γενικά δρα
εναντίον όλων των φαινομένων της ατονίας
του πεπτικού συστήματος και των νευρικών
πονοκεφάλων. Έχει επίσης ιδιότητες αντιβα-
κτηριακές και αντιμυκητιακές. Χρησιμοποιείται
ακόμη ως καρδιοτονωτικό και ως ευεργετικό
για τα μάτια. Το αφέψημα του φυτού χρησιμο-
ποιείται για θεραπεία βρογχικού άσθματος, κα-
ταρροή, βήχα και δυσπεψία.

Σε εξωτερική χρήση το χρησιμοποιούν υπό
μορφή πομάδας για καταπραϋντικές εντριβές,
σε περιπτώσεις ρευματισμού, αρθρίτιδας και
παθήσεων του δέρματος.

Τα φύλλα του φυτού χρησιμοποιούνται υπό
μορφή καταπλάσματος σε περιπτώσεις μωλώ-
πων αλλά όταν ξεραθεί το φυτό, τα φύλλα χά-
νουν την χρησιμότητά τους για καταπλάσματα.
Σε εσωτερική χρήση δίνουμε το αφέψημα κατά
της ξινίλας του στομαχιού, κατά της δυσπε-
ψίας, κατά του βήχα, σε περιπτώσεις ανορε-
ξίας, ελκών του στομάχου, ενώ συντελεί στην
απόχρεμψη.

Είναι λιγότερο πλούσιο σε δραστικά συστα-
τικά από την Α. Archangelica και είναι λιγότερο
δραστική από αυτήν.

Παρασκευή και δοσολογία 

Παρασκευάζεται ως αφέψημα. Ρίχνουμε μία
κουταλιά του καφέ άνθη και φύλλα ή και σπέρ-
ματα σε ένα φλιτζάνι νερό και βράζουμε για 10
λεπτά. Πίνουμε μέχρι δύο φορές την ημέρα.
Υπό μορφή σκόνης της ρίζας, χρησιμοποιείται
δύο φορές την ημέρα, σε ποσότητα  μιας πρέ-
ζας, με την ίδια ποσότητα νερού ως βραστάρι.

Προφυλάξεις 

Μεγάλες δόσεις του φυτού μπορούν να επη-
ρεάσουν αρνητικά το κεντρικό νευρικό σύ-
στημα και επιβαρύνουν την υπέρταση και τις
λειτουργίες της καρδιάς και της αναπνοής. Το
φυτό μοιάζει με το δηλητηριώδες κώνειο η
ρίζα του οποίου είναι βολβώδης  και θέλει
προσοχή να μην γίνει μπέρδεμα μεταξύ των
δύο βοτάνων. Δεν ενδείκνυται για τις εγκύους
και τους διαβητικούς. Οι φουροκουμαρίνες
που περιέχει το φυτό μπορούν να αυξήσουν
την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο. Όταν
κάνουμε καταπλάσματα το δέρμα γίνεται φω-
τοευαίσθητο και χρειάζεται προσοχή.

Το βρίσκουμε κοντά σε υγρά δάση, τις χαρά-
δρες και ανάμεσα στα βράχια. Στη χώρα μας
το βρίσκουμε ιδιαίτερα σε Πρέβεζα, Πήλιο,
Παρνασσό, Οίτη και Μεσσήνη.

Είναι πολυετές φυτό. Έχει πιο λεπτή εμφά-
νιση από την A. archangelica. Στέλεχος κού-
φιο εσωτερικώς, ύψους 60 έως 150 εκατοστά.
Φύλλα πολλά, δις ή τρις πτεροειδή, με φυλ-
λάρια πλατιά, μίσχους διογκωμένους που σχη-
ματίζουν κολεό. Ανθοταξία σε μεγάλα σκιάδια
με λευκά άνθη, πολλές φορές σε ρόδινη από-
χρωση.

Τα άνθη του είναι ερμαφρόδιτα (έχουν αρσε-
νικά και θηλυκά όργανα) και γονιμοποιούνται
από τις μέλισσες. Ρίζα μακριά, κάθετη, σε
πάχος δακτύλου.

Είναι φαρμακευτικό και μελισσοκομικό φυτό
και όλα τα μέρη του έχουν ένα ευχάριστο
άρωμα.

Η άγρια Αγγελική είναι βρώσιμο βότανο. Οι

σπόροι του χρησιμοποιούνται ως καρύκευμα
και τα φύλλα και οι νεαροί βλαστοί ως αρω-
ματικό στις σαλάτες. Η γεύση τους είναι κάπως
πικρή. Τα ψιλοκομμένα φύλλα είναι καλή προ-
σθήκη σε μαγειρεμένα φρούτα. Το στέλεχος
και  τα φύλλα χρησιμοποιούνται σε γλυκίσματα
και ζαχαρωτά. Ο σπόρος χρησιμοποιείται ως
αρωματική ουσία σε γλυκίσματα και αρτο-
σκευάσματα. Η ρίζα βράζεται και τρώγεται σε
σαλάτα. Χρησιμοποιείται επίσης ως παρασιτο-
κτόνο (η σκόνη των καρπών του) και παράγει

μία καλή κίτρινη χρωστική ουσία.

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη
- συλλογή 

Το βότανο ανθίζει από Ιούλιο μέχρι Σε-
πτέμβριο. Οι σπόροι του ωριμάζουν από Αύ-
γουστο μέχρι Οκτώβριο. Για θεραπευτικούς
σκοπούς χρησιμοποιείται κύρια το ρίζωμα
του φυτού το οποίο συλλέγουμε  Μάρτιο -
Απρίλιο και Σεπτέμβρη - Οκτώβρη. Αυτό γί-
νεται γιατί στις ρίζες τα ενεργά συστατικά
του φυτού βρίσκονται σε μεγαλύτερη συγ-
κέντρωση. Χρησιμοποιούνται όμως και τα
σπέρματα του μετά το δέσιμο των ανθέων
του και τα μυρωδάτα φύλλα του.
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι ANGELICA sylvestris (Αγ-
γελική η αγρία) και ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων. Το
συναντούμε με τις ονομασίες Νεροκάλαμο, Αγγελική, ρίζα του Αγί-
ου Πνεύματος, ρίζα του Αρχάγγελου. Φύεται σε όλη την Ευρώπη. 

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

Αγγελική η αγρίαΑγγελική η αγρία

Ιστορικά στοιχεία 

Λέγεται ότι οι αρχιτέκτονες της αρχαίας Ελ-
λάδας εμπνεύστηκαν τις αυλακωτές κολώ-
νες των ναών από το κομψό, αυλακωτό
στέλεχος της αγγελικής της αγρίας ή από κά-
ποιο παραπλήσιο είδος σκιαδοφόρων. Αν πα-
ραβάλουμε το στέλεχος του φυτού με μία
δωρική κολώνα μένουμε κατάπληκτοι από
την ομοιότητα.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ υποτίθεται ότι είχε
πει στους μοναχούς, να μασούν ρίζες αγγελι-
κής για να προστατεύονται από την πανούκλα.
Το φυτό δεν προστάτευσε τους ανθρώπους
στον Μεσαίωνα, παρ’ ότι όντως περιέχει
ενεργά συστατικά με αντισηπτικές και μυκητο-
κτόνες ιδιότητες. Για αυτό μερικές φορές οι
Λάπωνες συσκευάζουν τα ψάρια μέσα σε αγ-
γελική. Επίσης οι Λάπωνες χρησιμοποιούν τις
σαρκώδεις ρίζες της σαν τροφή και τα στελέχη
ως φάρμακο. Η φυλή Σάμι της Λαπωνίας, χρη-
σιμοποιούν το φυτό για να φτιάξουν ένα πα-
ραδοσιακό μουσικό όργανο το fadno.

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούσαν αλοιφές
από το βότανο ή έκαναν μπάνια με το βότανο
διαλυμένο για να ανακουφίζουν όσους υπέφε-
ραν από ρευματισμούς και ποδάγρα.

Συστατικά - χαρακτήρας 

Ανήκει στα φυτά που περιέχουν αιθέρια
έλαια και ρητίνες και είναι ολόκληρη αρω-
ματικότατη, με δυνατή και επίμονη μυρωδιά.
Όλα τα όργανα του φυτού περικλείουν αιθέ-
ριο έλαιο (και ιδιαίτερα η ρίζα του σε ποσό-

τητα 1%), αποτελούμενο από φελλανδρίνη,
οργανικά οξέα και μία κουμαρίνη, την
αγγελικίνη. Οι σπόροι περιέχουν φουρα-
νοκουμαρίνες (ιμπερατορίνη και βεργα-
πτένη). Η χημική σύνθεση της ρίζας της
αγγελικής είναι πτητικό λάδι, ανάμεικτο
με ένα οξύ πτητικό, κερί, ρετσίνι, τανίνη,
μηλικό οξύ, ζάχαρη, κόμμι, άμυλο και
πρωτεΐνες.



οο

Η ανταλλαγή των πληθυσμών μετά την Μικρασιατική Κατα-
στροφή δίνει την αφορμή για μελέτη και αποτίμηση του πολιτι-
στικού παρελθόντος των μουσουλμάνων Κρητών. Συγκεκριμένα,
στο φύλλο της «Νέας Έρευνας» (21/3/1924) το άρθρο «ΤΑ
ΠΡΩΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» αναφέρεται στην ιστορία των
καφενείων στα Χανιά, τα οποία πρώτοι οι μουσουλμάνοι Κρήτες
δημιούργησαν την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τα πρώτα κα-
φενεία είχαν πλούσια φλιτζανοθήκη, τζάκι, έπιπλο για το καφε-
νείο, καναπέδες από δέρματα ζώων και ένα έπιπλο στη είσοδο,
τον Μπεσταχτά (ή Μπεσταζά), με μια οπή για να ρίχνουν τα κέρ-
ματα πληρωμής του καφέ οι πελάτες, καθώς δεν πλήρωναν τον
καφετζή. 

Οι θαμώνες κάθονταν σταυροπόδι στους σοφράδες και κά-
πνιζαν το τσιμπούκι τους έχοντας δίπλα σε παράπλευρο κάθι-
σμα τα όπλα τους. 

Οι καφετζήδες οπλοφορούσαν έχοντας ζωσμένες στη μέση πι-
στόλες ή μαχαίρια και τα καφενεία ήταν στην οδό Μπέτολο, στη
Σπλάντζια και στα «Στιβανάδικα». Στο πρώτο σύχναζαν αγάδες,
στη Σπλάντζια σύχναζαν οι απλοί μουσουλμάνοι κάτοικοι, ενώ

στο τρίτο, το «Ξυλαργάστηρον» (μια παράγκα από σανίδες), στο
οποίο σύχναζαν Τουρκοκρητικοί οπλαρχηγοί, είχε κακή φήμη και
το απέφευγαν οι χριστιανοί. Αυτό το «Γενιτσαρικόν κέντρον»,
σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Φουρναράκη, βρισκόταν σε μια
μικρή πλατεία του Κάτωλα. 

Καφενεία υπήρχαν και σε άλλες συνοικίες, κυρίως μουσουλ-
μανικές (με επίκεντρο πάντα την Σπλάντζια), τα οποία συχνά επι-
σκεπτόταν και χριστιανοί στους οποίους πέρα από τον καφέ και
το ναργιλέ οι καφετζήδες κερνούσαν πορτοκαλάδα ή λεμονάδα
με σταγόνες από ανθόνερο. Οι πελάτες συχνά γλεντούσαν με
μουσική, τραγούδι και χορό, καθώς υπήρχε μπουζούκι, λύρα
ή/και ντέφι και έτσι αντικαθιστούσαν το θέατρο του Καραγκιόζη
(όταν απουσίαζε), το αγαπημένο θέαμα των μουσουλμάνων
Κρητών. 

Συγκεκριμένα, την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας οι μου-
σουλμάνοι Κρήτες, οι οποίοι ήταν εξισλαμισθέντες Κρητικοί και
όχι Τούρκοι Οθωμανοί, διασκέδαζαν στα μουσουλμανικά καφε-
νεία της Σπλάντζιας με αμανέδες, μαντινάδες, κρητικούς χορούς
και κρητική μουσική, η οποία παιζόταν με λύρα και φιαμπόλι,

δηλαδή τα όργανα, η μουσική και ο χορός ήταν κοινά με αυτά
των χριστιανών Κρητών, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Φουρ-
ναράκη στο βιβλίο του «Τουρκοκρήτες» (εκδ. Εν Χανίοις, 1929).
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Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Τα ρώτα καφενεία εν Χανίοις«Τα πρώτα καφενεία εν Χανίοις»

Βιβλιογραφία

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

Τουρκικό καφενείο στη Θεσσαλονίκη, τέλη 19ου αιώνα. 

Ομαδική έκθεση εικαστικών
που εργάζονται με το παιδί και
για το παιδί με τίτλο “Παιδιό-
θεν” διοργανώνουν ο σύλλο-
γος καλλιτεχνών για την προ-
ώθηση της τέχνης κατARTι (Ρέ-
θυμνο Κρήτης) σε συνεργασία
με το εργαστήρι τέχνης Ζωγρα-
φί-ΖΩ (Πτολεμαΐδα) από τις 22
έως τις 30 Μαΐου στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. 

ι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος προσπαθούν
να εισχωρήσουν, να εξερευνήσουν και εν τέλει
να αναδείξουν, το υπέροχα αινιγματικό παιδικό
σύμπαν, ξεχασμένο από τους ενήλικες. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία
με την Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, την ΚΕ-
ΠΕΔΗΧανίων - ΚΑΜ, τον σύλλογο γονέων 1ου
Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου και τον Σύλλογο
Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρε-
θύμνου. Βασικός στόχος της έκθεσης είναι η στή-
ριξη των δράσεων του Οργανισμού “Το
Χαμόγελο του Παιδιού.

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποι-
ηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις

για παιδιά, γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικούς.
Την ημέρα των εγκαινίων, Τετάρτη 22 Μαΐου,

στις 6 μ.μ. τα παιδιά θα μπορούν ελεύθερα να
διαδράσουν με το έργο της Λαμπρινής Μποβιά-
τσου «Ψυχή». Το έργο αυτό δημιουργήθηκε στην
σχολική τάξη του δασκάλου Γιώργου Κανδαράκη
(Στ’ τάξη του 11ου Δημοτικού σχολείου Χανίων),
με έναυσμα το βιβλίο τις Άννας Νεμπαυλάκη, δα-
σκάλας στο 9ο Δημοτικό σχολείο Χανίων, «Φτού
και βγαίνω» και αφετηρία τον αρχαίο ελληνικό
μύθο «Έρως και ψυχή». Δημιουργήθηκε από την
καλλιτέχνιδα ως ένα διαδραστικό έργο τέχνης,
που εμπλουτίστηκε από έργα δημιουργημένα
από παιδιά της τάξης. Τα έργα των μαθητών

αποτελούν πια, μέρος του. 
Την έκθεση θα προλογίσει ψυχο-

λόγος του οργανισμού «Χαμόγελο
του παιδιού» ενώ θα γίνει και πα-
ρουσίαση του έργου του οργανι-
σμού

Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Τσου-
κνάκη, Αλεξάνδρα Τσιτσιντά. 

Η έκθεση θα λειτουργεί το πρωί από
10 ως 13.30 και Δευτ. Τετ. Παρ. Σάβ. το
απόγευμα από 19.00 ως 21.30. Κυ-
ριακή 26/5 από τις 11 ως τις 13.30.

Στη συνέχεια η έκθεση θα παρουσια-
στεί στο Ρέθυμνο, 3 έως 23 Ιουνίου,

στο κτήριο του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ρεθύμνου (πρώην δημόσια βιβλιοθήκη-
Αγ. Βαρβάρα Παλιά Πόλη). 

Παίρνουν μέρος με αλφαβητική σειρά οι εικα-
στικοί: Αθανασιάδου Ευαγγελία, Διαμαντή
Φλώρα, Δρυγιαννάκη Στέλλα, Καλή Γιάννα, Κα-
λογεράκης Στέλιος, Καλφούντζος Κωνσταντίνος,
Καναβού Παναγιώτα, Καραστεργίου Ευαγγελία,
Λιλικάκης Κοσμάς, Μπάκα Ειρήνη, Μποβιάτσου
Λαμπρινή, Μπονάτσου Ισμήνη, Πανταζής Γιώρ-
γος, Περράκη Αμαλία, Σκεπετζή Χρυσούλα, Σο-
φικίτης Φοίβος, Τζώτζιου Δήμητρα, Τσιτσιντά
Αλεξάνδρα, Τσόλη Κωνσταντίνα, Τσουκνάκη
Μαρία, Χαμιδιελή Φωτεινή, Χριστινάκη Δήμητρα.

Tην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη Γιάννου
Τζωρτζάκη, “ΑΝΘΡΩΠΟΙ / HUMANS”, εγκαι-
νιάζει η Mare Gallery, στο ξενοδοχείο Thalassa
Beach Resort, στην Αγία Μαρίνα, σήμερα Σάβ-
βατο, 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Οκτωβρίου
2019 και θα είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε Σάβ-
βατο και Κυριακή από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.

Στο κείμενο της έκθεσης ο Γιάννος Τζωρτζά-
κης σημειώνει:

«Ίσως το σπίτι δεν είναι μέρος, αλλά μια αμε-
τάκλητη κατάσταση...

James Baldwin 1924-1987. Αμερικάνος Συγ-
γραφέας.

Τι γίνεται όμως όταν το Σπίτι είναι ο ίδιος ο Άν-
θρωπος?

Εξ αρχής η εξέλιξή του πήγαινε παράλληλα με

το μέρος όπου δεχόταν τις περισσότερες εσω-
τερικές ζυμώσεις, όσο αναπτυσσόταν νοητικά,
τόσο διαμορφωνόταν και ο περιβάλλοντας
χώρος του. Μια σχέση που δεν σταμάτησε
στιγμή να αλλάζει και να προσαρμόζεται στις
εκάστοτε συνθήκες. Η επικοινωνία τόσο με τον
ίδιο του τον εαυτό όσο και με όσους συν υπάρ-
χουν κάτω από την σημειολογία της Οικίας είναι
μια ασταμάτητη διεργασία, μια χημική αντίδραση
που σε κάθε πρόσμιξη οι εμπλεκόμενοι αλλά-
ζουν τη βασική τους δομή συνειδητά η όχι. Ο Άν-
θρωπος γίνεται το ίδιο το Σπίτι, παίρνει αυτήν
την μορφή ως προέκταση του Είναι του, κάθε
πτυχή, κάθε γωνία γίνεται Αυτός και μέσα από
αυτό Αναμορφώνεται. Αν η ίδια η Οικία σταμα-
τήσει να αλλάζει, σημαίνει πρωτίστως ότι ο ίδιος
έχει ολοκληρώσει την προσωπική του εξέλιξη.

Ως παρατηρητής "διαβάζω" το Σπίτι με τον ίδιο
τρόπο που προσπαθώ να "αποκωδικοποιήσω"
και τους Ανθρώπους, άλλωστε το πρώτο έχει
περισσότερα να σου φανερώσει για τους Ιδιο-
κτήτες του απ' όσα πιθανόν και οι ίδιοι να θυ-
μούνται. Και αν όλα αυτά Διαγραμμίζονταν, τότε
μερικές λεπτές γραμμές θα μας "χώριζαν" απ'
όλα, θα μας όριζαν τα πάντα». 

Μαθητικές
παραστάσεις

Η Θεατρική Ομάδα του Γυμνασίου Αλι-
κιανού φέτος παίζει με τη γεωμετρία και
παρουσιάζει την παράσταση “Πρίγκιψ
ημικύκλιος”, του Βασίλη Αναστασιάδη,
την Τρίτη 21 Μαΐου, στις 8.30 μ.μ. στο
Βενιζελειο Ωδείο Χανίων. «Κυκλικοί» και
«γωνιακοί» συγκρούονται, πολεμούν
αλλά στο τέλος οι «πατέρες» της Γεωμε-
τρίας θα δώσουν τη λύση! Είσοδος ελεύ-
θερη.

Επίσης, την παράσταση “Καραβάκι από
Χαρτί” θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα
του Γενικού Λυκείου Ελ. Βενιζέλου την
Τρίτη 21 Μαίου στις 8.30 μ.μ. στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων.

Εκδήλωση μνήμης 
Συλλόγου Ποντίων

Εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια
από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου διοργανώνουν ο Σύλλογος Πον-
τίων Π.Ε. Χανίων: “Η Ρωμανια” και η
Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο
Αγιος Πολύκαρπος” την Δευτέρα 20
Μαίου στις 6 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο της Μητρόπολης Χανίων.

Βράβευση μαθητών
σε διαγωνισμό
αρχαίων ελληνικών

Βράβευση των μαθητών και των μαθη-
τριών που διακρίθηκαν στον 31ο Διαγω-
νισμό Αρχαίων Ελληνικών, θα γίνει την
την Κυριακή 19 Μαίου στις 7 μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει: Χαιρετι-
σμό από τον Παναγιώτη Αμπελά, Συντο-
νιστή Εκπαιδευτικού Έργου φιλολόγων
Χανίων-Ρεθύμνου. Παρέμβαση με τίτλο
«Η κατακρήμνιση της Ιστορίας» από την
Αρχοντάκη Στεφανία, φιλόλογο του 4ου
ΓΕΛ Χανίων. Βράβευση των διακριθέν-
των μαθητών/τριών.

ΣΤΗ MARE GALLERY

Ατομική έκθεση Γιάννου Τζωρτζάκη

ΑΠΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

Ο αδική έκθεση στο Κ Α ΜΟμαδική έκθεση στο Κ.Α.Μ.
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Στο αρχαίο θέατρο της Απτέρας θα πα-
ρουσιαστεί η παράσταση “Αποχωρι-

σμοί” με τη Σοφία Χιλλ το Σάββατο 29
και την Κυριακή 30 Ιουνίου στις 9 το

βράδυ. Η προσέλευση του κοινού
θα αρχίσει στις 8:30 μ.μ.

Έμπνευση για τη δημιουργία
αυτής της θεατρικής πράξης
στο αρχαίο θέατρο αποτέλεσε

η επιγραφή επιτύμβιας στήλης
του 3ου αιώνα μ.Χ. από νεκρο-
ταφείο της Απτέρας, όπου ο Νεί-

κων αποχαιρετούσε με σπαραγμό
τη νεαρή γυναίκα του Συμφέ-
ρουσα, καθώς, πρόωρα και αιφνί-
δια πέταξε σαν άνεμος μακριά

στον κόσμο των νεκρών.

Την εκδήλωση οργανώνουν η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και
την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Πε-
ριβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτο-
νικής της Μεσογείου.

Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου. 
Ηλεκτρονική κράτηση εδώ: https://www.an-

cientaptera.gr/ [από 23 Μαΐου 2019 και ώρα
12:00, μέχρι εξαντλήσεως]

*Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρο-
νικά μέσα θα διανεμηθεί περιορισμένος αριθ-
μός δελτίων εισόδου στα γραφεία της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων από 24 έως
28/06/2019

[Νικολάου Πλαστήρα & Αποκορώνου | Στοά
Βαρδινογιάννη – 4ος όροφος]

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Φτυστός ο μακαρίτης” 

Η θεατρική ομάδα (4) παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κω-
μωδία "Φτυστος ο μακαρίτης",στο Βενιζέλειο Ωδείο, στις
18, 19 και 20 Μάιου στις 9 μ.μ. Προπωληση εισητηρίων
8 ευρώ, ταμείο 10 ευρω

Ένας κληρονόμος, μιας δήθεν ασθένειας, τριών γενεών,
της Μαλαντίν, αφορμή και δικαιολογία για τα χαρτοπαι-
χτικά τερτίπια της ζωής του… 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

“Κεκλεισμένων 
των θυρών”

Τη θεατρική παράσταση “Κεκλεισμένων των
θυρών” του Zαν Πολ Σαρτρ παρουσιάζει  η
ομάδα του Νότου στο Youca (Καραϊσκάκη 76).

Παραστάσεις θα δοθούν σήμερα Σάββατο
18, αύριο Κυριακή 19 και την Δευτέρα 20
Μαΐου στις 9:30 μ.μ. 

Σκηνοθεσία: Κριαρά Ευαγγελία
Ερμηνεύουν: Δουλαβέρη Χριστίνα, Καλομοι-

ράκης Μάνος, Καπνισάκη Φωτεινή, Κολομπά-
κης Γρηγόρης.

Σκηνικά: Δημητρουλάκης Δημήτρης
Σύλληψη, κατασκευή γλυπτού: Σταφυλα-

ράκη Ευδοξία 
Μουσική επιμέλεια: Κριαρά Ευαγγελία
Ο Ζαν - Πολ Σάρτρ με το "Κεκλεισμένων των

θυρών" γράφει το 1943 ένα κείμενο βαθιά αλ-
ληγορικό και υπαρξιακό όπου αποθεώνεται το
υπάρχειν, η ιδέα της ελευθερίας και η απο-
κλειστική ευθύνη του ανθρώπου για τις πρά-
ξεις του. 

Άλλωστε, σύμφωνα με το Γάλλο φιλόσοφο
και πολιτικό ακτιβιστή "ο άνθρωπος είναι κα-
ταδικασμένος να είναι ελεύθερος".

Τιμή εισιτηρίου: 12 €. Μειωμένο: 10 €
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 
698 2908433

ΑΠΟ ΤΟΥΣ DrAmA GaNg

“Το Ξενοδοχείο 
των Δυο Κόσμων”

Η  θεατρική ομάδα DrAmA GaNg,  παρουσιά-
ζει το ανατρεπτικό θεατρικό κείμενο του Ερικ
Εμάνουελ Σμιτ: “Το Ξενοδοχείο των Δυο Κό-
σμων” την Πέμπτη 23, Παρασκευή 24, Σάββατο
25 και Κυριακή 26 Μαΐου στις 9:30 μ.μ. στο
Στούντιο Ὀξω Νου στα Ταμπακαριά.

Το ξενοδοχείο των δύο κόσμων είναι ένα δυ-
νατό, πρωτότυπο κείμενο που διαπραγματεύε-
ται το νόημα της ύπαρξης ιδωμένο μέσα από τα
μάτια 6 πολύ διαφορετικών χαρακτήρων. 

Μετάφραση: Κώστας Ασημακόπουλος – Θεο-
δώρα Φραγκογιάννη

Διασκευή: Drama Gang. Σκηνοθεσία: Νικο-
λέτα Μπουλταδάκη. 

Παίζουν: Νεκτάριος Πόγκας, Κώστας Ανουσά-
κης, Γιώργος Τζετζαϊλίδης, Χρυσούλα Λιγγερί-
δου, Νοέλ Παπαντωνάκη, Μαρία Ταξινταράκη,
Μαρία Χριστίνα Παγάνη, Μιχάλης Φραγκιαδά-
κης.

Οι Drama Gang είναι μια ερασιτεχνική θεα-
τρική ομάδα, που δημιουργήθηκε το 2015 απο
ανθρώπους που αγαπάνε το θέατρο και το θε-
ωρούν μέσο προόδου και δημιουργικής εξέλι-
ξης, ατομικής και συλλογικής.  

Γενική είσοδος 8 € 
Κρατήσεις θέσεων : 6937 247 940

ΣΤΟ YOUCA

Διαδραστική παράσταση
Η διεθνής ομάδα Hippo παρουσιάζει τη διαδραστική παρά-

σταση Το Νησί των Συναισθημάτων. βασισμένη σε μια ιστο-
ρία του Χορχέ Μπουκάι σήμερα Σάββατο 18 Μαΐου στις 6 μ.μ.
στο Youca. 

Σχεδιασμός δράματος: Σίσσυ Ιγνατίδου, Αλέξανδρος Ρά-
πτης, Φώτης Δούσος, Λουίζα Νικολάου

Παίζουν: Σίσσυ Ιγνατίδου, Νίκη Πεταλά
Κίνηση: Μίκα Στεφανάκη
Κοστούμια: Κατερίνα Χατζοπούλου
Μάσκες: Μάρθα Φωκά
Σκηνοθεσία – Μουσική: Hippo Theatre Group (Φώτης Δού-

σος - Αλέξανδρος Ράπτης)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόγραμμα ξεναγήσεων
Συνεχίζεται για το 2019 το πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων

του Δήμου Χανίων: “Γνωρίζοντας τον Δήμο μας”. Το πρό-
γραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αρχαιολογία,
τουριστικούς και άλλους φορείς του τόπου, με στόχο την ικα-
νοποίηση των προτιμήσεων των δημοτών και των επισκεπτών. 

Η επόμενη ξενάγηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Μαΐου στο
Μοναστήρι της Αγίας Κυριακής, θα ακολουθήσει το Σάββατο
25 Μαΐου ξενάγηση στο Φάρο Χανίων & στη Μόνιμη έκθεση
Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής, από τον Πρόεδρο του
Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, Εμμανουήλ Πετράκη. Ξενάγηση
θα πραγματοποιηθεί επίσης το Σάββατο 1η Ιουνίου , με θέμα:
“Η παλιά πόλη άλλοτε και τώρα”(κεντρική - Δυτική πλευρά)
από τον Εμμανουήλ  Μανούσακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τις απαραίτη-
τες για την ομαλή διεξαγωγή των ξεναγήσεων δηλώσεις συμ-
μετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χανίων, από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή, από τις 10.00 έως τις 13.00, στο τηλέφωνο: 2821-
3-41666 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t-tourismos@
chania.gr.

ΜΕ “ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ”

Φεγγάρι στη ΡόδαΦεγγάρι στη Ρόδα
Το ποδηλατικό παιχνίδι πόλης: “Φεγγάρι στη Ρόδα”,
που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πανσέληνο του
Μαίου, επιστρέφει σήμερα, Σάββατο στην πόλη των
Χανίων.

ττΤο φετινό (10ο) επεισόδιο έχει θέμα:
“Ασκήσεις Μνήμης!”. Η εκκίνηση θα
γίνει στις 8.32 το βράδυ στην πλατεία
Αγοράς. 

Στη σχετική ανακοίνωσή τους οι “Πο-
δηΛάτρεις” σημειώνουν:

«To φεγγάρι στη ρόδα είναι εδώ. Οι
ΠοδηΛάτρεις επιστρέφουν στην πανσέ-
ληνου του Μαΐου με το 10ο επεισόδιο.

Για άλλη μία χρονιά θα ποδηλατή-
σουμε, θα διεκδικήσουμε και θα σελη-
νιαστούμε κάτω από το φως του
φεγγαριού, κάνοντας πετάλι, παίζοντας
και διασκεδάζοντας, αλλά με σκοπό.

Η συλλογικότητα ΠοδηΛάτρεις
οργάνωσε για άλλη μία χρονιά

το 10ο επεισόδιο του παιχνιδιού, χωρίς
καμία βοήθεια χορηγών αλλά μόνο με
δωρεές και εθελοντές».  

Στο ερώτημα τι είναι το φεγγάρι στη
ρόδα, απαντούν: 1. τοπική ρήση για την
πανσέληνο

2. παιχνίδι πόλης με ποδήλατο. 
«Ποιοί παίζουν; ο καθένας που μπο-

ρεί να ποδηλατεί.
Βασικός κανόνας παιχνιδιού: κυνηγάς

δασκάλους, παίρνεις γράμματα, συμ-
πληρώνεις τη φράση,

και όπου χρειαστεί περνάς δοκιμα-
σίες, βγάζεις τον ηθοποιό σταρ που
κρύβεις μέσα σου.

Κοίταξε το ποδήλατο σου να είναι σε

καλή κατάσταση.
Δεν ξεχνάς κράνος και φώτα για

ασφάλεια, είναι απαραίτητα και ραδιό-
φωνο για να ακούς το…φεγγάρι. Οι
ανήλικοι ποδηλάτες μπορούν να συμ-
μετέχουν μόνο με συνοδεία ενηλίκων.

Εγγραφή 2€ (αν δεν έχεις, δεν πειρά-
ζει).

Ευχαριστούμε όλους τους φίλους
οδηγούς οχημάτων που θα αποφύγουν
εντελώς το κέντρο και ειδικά την παλιά
πόλη το βράδυ του Σαββάτου 18/5». 

Για περισσότερες πληροφορίες: podi-
latreis.gr , facebook group: ποδηλά-
τρεις.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

“Ο Kαραγκιόζης 
στο Καρναβάλι”

Το θέατρο σκιών Αθανασίου παρουσιάζει την παρά-
σταση “Ο Kαραγκιόζης στο Καρναβάλι”  στο «Κιν/φο Ελ-
ληνίς» την Κυριακή  19  Μαϊου στις  12 μ. και στις 5 μ.μ..   

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Α οχωρισ οί στην Αρχαία Α τέρα“Αποχωρισμοί” στην Αρχαία Απτέρα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “YAR AMAN”

Μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια της πλώρης

Μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια της πλώρης θα παρουσιάσουν οι “Yar aman” αύριο Κυριακή στις 6 μ.μ. στο λιμανάκι της Νέας
Χώρας. Η εκδήλωση θα αρχίσει με παιδικά δρώμενα και θα ακολουθήσει η συναυλία.



Οστά
του σκελετού,
από αμερικανικό
Ατλαντα που
εκδόθηκε
στο τέλος
του 19ου αιώνα.

Προσεκτικά
επιλεγμένη
χωροθέτηση
σπαθιού που
εισέρχεται στο
εσωτερικό του
σώματος από το
στόμα, σε φακίρη
που “καταπίνει
σπαθιά” (Αγγλία,
1897).

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 131o
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Tα δόντια των παιδιών και των ενηλίκων, από Γαλλικό
ιατρικό Aτλαντα του 1892.

“Οι Γαλλικές ενέσεις του Robert θεραπεύουν μόνιμα τη
βλενόρροια”. Aλλη μια ψευδοθεραπεία για αφελείς…

Οδοντόβουρτσες από την Ιαπωνία, στις αρχές του 20ου αιώνα.

«Τώρα:
επιστημονική
απόδειξη
των θετικών
επιδράσεων του
καπνίσματος:
καμία επίπτωση
στη μύτη,
τον λαιμό και
τους πνεύμονες».
Διαφήμιση
τσιγάρων τη
δεκαετία του
1940 στις ΗΠΑ.

Απεικόνιση
τεχνικών

χειρουργικής
στόματος, από

γαλλικό ιατρικό
βιβλίο του 1880.  

Γιατροί ενώ
θεραπεύουν ασθενείς,

σε απεικόνιση του 16ου
αιώνα, από

το Αμπερντίν
της Σκωτίας.

“Η επίσκεψη στο γιατρό” ήταν ένα από τα βιβλία που γράφηκαν
για να βοηθήσουν τα παιδιά να συνηθίσουν τους γιατρούς και τα

νοσοκομεία (ΗΠΑ, 1960).

»

»

»
»

»



βιβλίαβιβλία

Η Σέιο οΗ Σέιομπο

έρασε α όπέρασε από 

εκεί κάτωεκεί κάτω
László Krasznahorkai
Μετάφραση: Μανουέλα Μπέρκι

Εκδότης: Πόλις

Από το Κιότο στη
Βενετία, από το
Παρίσι στην
Αθήνα, και ακόμη
περνώντας από τη
Γρανάδα και τη
Γενεύη, ο Λάσλο
Κρασναχορκά ι
μάς παρασύρει σε
ένα γοητευτικό
ταξίδι μέσα από

δεκαεπτά αφηγήσεις, που αποτελούν
παραλλαγές και στοχασμούς γύρω
από την τέχνη και τη δημιουργία,
αλλά και την αναζήτηση του ιερού.
Με τη βοήθεια ενός τουρίστα, που
χάνεται στα δαιδαλώδη δρομάκια της
Βενετίας και ανακαλύπτει θαμπωμέ-
νος ένα άγνωστο έργο της Σχολής
του Σαν Ρόκο, ενός ηθοποιού του θε-
άτρου Νο, ο οποίος ενσαρκώνει τη
θεά Σέιομπο, ενός φύλακα του Μου-
σείου του Λούβρου, που τον συνδέει
ένας σχεδόν ερωτικός δεσμός με την
Αφροδίτη της Μήλου, ή, ακόμα, ενός
αρχιτέκτονα παθιασμένου με τη μου-
σική μπαρόκ, ο οποίος με αδέξιο
τρόπο προσπαθεί να μεταδώσει τον
ενθουσιασμό του σε κάποιους γέρον-
τες χωρικούς, ο συγγραφέας μάς
κάνει να μοιραστούμε μαζί του τη δύ-
ναμη της καλλιτεχνικής εμπειρίας σε
όλη την πολυπλοκότητά της.

Germania
Harald Gilbers
Μετάφραση: Βασίλης Τσαλής

Εκδότης: Μεταίχμιο

Το τρίτο μέρος
της τριλογίας
Germania με
πρωταγωνιστή
τον επιθεω-
ρητή Οπενχάι-
μερ.
Βερολίνο, τέλη
Απριλίου 1945:
Ο επιθεωρητής
Οπενχάιμερ και
η γυναίκα του
η Λίζα περνούν

τις τελευταίες μέρες του Γ΄ Ράιχ σε
ένα κρησφύγετο που ανήκει σ’ έναν
απατεώνα, τον Σντι. Όμως καταφέρ-
νουν να χωριστούν καθώς ο Οπενχάι-
μερ αναζητά έναν από τους οφειλέτες
του Εντι και βρίσκεται στο επίκεντρο
μιας διεθνούς συνωμοσίας.

ΤοκορόροΤοκορόρο
Γιάννης Μόσχος
Εκδότης: Τόπος

Μαϊάμι, παρα-
μονή Πρωτο-
χρονιάς 1961.
Λίγες ώρες
πριν ο Τζον Φ.
Κένεντι αναλά-
βει την Προ-
εδρία των
ΗΠΑ, μέσα σε
ένα κλίμα δια-
φθοράς και
εξάρτησης της

αστυνομίας από τη μαφία, ο αρχηγός
του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Τέρι
Φρίμαν ενημερώνεται για τη δολοφο-
νία του Μπαντ Στόουν, μικροεγκλημα-
τία και στελέχους της Κου Κλουξ Κλαν.
Η ειδεχθής φύση του εγκλήματος -το
θύμα μεταμορφώνεται με άγριο τρόπο
σε κλόουν- ωθεί τον Φρίμαν να ανα-
θέσει την υπόθεση στον πλέον αμφι-
λεγόμενο αλλά αποτελεσματικό
επιθεωρητή Τσαντ Ληρόι και τον
βοηθό του Κερτ. Σύντομα ακολουθούν
παρόμοιες δολοφονίες. Τα στοιχεία
οδηγούν στους παίκτες μιας παρτίδας
πόκερ, μέχρι να καταλήξουν στον άν-
θρωπο φάντασμα με το όνομα Στίνγ-
κερ, ενορχηστρωτή μιας επικείμενης
επιχείρησης εισβολής στην Κούβα.
Τέξας 1948. Στη βεράντα του σπιτιού
του, ο Μπομπ ο Νεροχύτης, ρεμάλι της
περιοχής, ετοιμάζεται να φάει τη ρεβι-
θόσουπά του, αναπολώντας τις μέρες
της δόξας και της αλητείας του, όταν
περιπλανιόταν στο Τέξας, την εποχή
της ποτοαπαγόρευσης, όταν έγινε επι-
στάτης στις φυτείες βαμβακιών, όταν
τον παράτησαν η γυναίκα και ο γιος
του...
1938. Ένα κακοποιημένο αγόρι το
σκάει από τις βαμβακάδες του Τέξας,
διασχίζει την κόλαση του αμερικανικού
Νότου και καταλήγει στο ηλιόλουστο
Μαϊάμι. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει
ένας άνθρωπος για να ελευθερωθεί
από τις αναμνήσεις του;

Aφορμή

Ο δημοσιογράφος εξε-
τάζει, ο ιστορικός φωτί-
ζει, ο αντάρτης αναπτύσ-
σει, ο ποιητής συναρ-
πάζει· απομένει στον
συγγραφέα να πορευτεί
ανάμεσα στους τέσσερις
αυτούς αδερφούς: δεν
έχει την επιφύλαξη του
πρώτου, την απόσταση
του δεύτερου, την πειθώ
του τρίτου, ούτε την
ορμή του τελευταίου.
Έχει μόνο την ελευθερία
του, και μιλάει αυτοπρο-
σώπως, πάει κι έρχεται,
κουτσαίνοντας καμιά
φορά, ανάμεσα στις βε-
βαιότητες και τα κου-
τσομπολιά, τις κραυγές
των σωθικών και τις
ετυμηγορίες, τα δάκρυα
των ματιών και τον ίσκιο
των δέντρων.

Κάπου στον Ειρηνικό Ωκεανό,
ανατολικά της Αυστραλίας, βρίσκε-
ται ένα σύμπλεγμα νησιών, η Νέα
Καληδονία, έδαφος παραδόξως
γαλλικό, ένα από τα τελευταία υπε-
ράκτια κατάλοιπα μιας αλλοτινής
αυτοκρατορίας. Οι Κανάκ, μία εκ
των αυτόχθονων φυλών, παλεύουν
εδώ και χρόνια για την ανεξαρτησία
τους. Την άνοιξη του 1988, σε μια
σπηλιά του νησιού της Ουβεά, μια
υπόθεση αρπαγής ομήρων αστυνο-
μικών από ομάδα αυτόχθονων αυ-
τονομιστών καταλήγει σε επέμβαση
του γαλλικού στρατού. Ανάμεσα
στα είκοσι ένα θύματα και ο φερό-
μενος ως αρχηγός των αυτονομι-
στών, Αλφόνς Ντιανού.

Το περιστατικό της αιματοβαμμέ-
νης απελευθέρωσης των ομήρων
και όσων, αποτυχημένων τελικά,
διαπραγματεύσεων προηγήθηκαν,
είναι ιδιαίτερα γνωστό στη γαλλική

κοινή γνώμη, για προφανείς λό-
γους, αλλά και λόγω της τότε πολι-
τικής συγκυρίας: παραμονές
εκλογών, με την ταυτόχρονη πα-
ρουσία Μιτεράν και Σιράκ στις θέ-
σεις του προέδρου και του
πρωθυπουργού. Εκείνο που ιντρίγ-
καρε τον Ζοζέφ Αντράς, σχεδόν
τριάντα χρόνια μετά, ήταν μία φω-
τογραφία του Αλφόνς Ντιανού τρα-
βηγμένη μετά το τέλος της ομηρίας,
φωτογραφία που δημιούργησε
στον συγγραφέα την έντονη επιθυ-
μία να ψάξει για απαντήσεις και να
συνθέσει το προφίλ εκείνου του αν-
θρώπου, για τον οποίο διάφορες
απόψεις εκφράστηκαν κατά και-
ρούς· τα μέσα και οι πολιτικοί τον
αποκάλεσαν τρομοκράτη και βάρ-
βαρο, ενώ αρκετοί από τους συμ-
πατριώτες του τον θεωρούν
χαρισματικό, οπαδό της μη βίας και
ήρωα του αγώνα για την ανεξαρτη-
σία.

Ο Ζοζέφ Αντράς λοιπόν διηγείται
την ιστορία της έρευνάς του, το τα-
ξίδι του δεκάδες χιλιάδες χιλιόμε-
τρα μακριά από τη Γαλλία, την
προσπάθεια να καταλάβει και να
αξιολογήσει ένα σωρό από ποικιλο-
τρόπως ως τότε απαντημένα ερω-
τήματα σχετικά με την υπόθεση
εκείνη και κυρίως με τον ρόλο που
έπαιξε ο Αλφόνς. Μη μυθοπλαστικό
μυθιστόρημα λοιπόν γύρω από ένα
περιστατικό για το οποίο στην Ελ-
λάδα ελάχιστα γνωρίζουμε, για μία
χώρα μακρινή και εξωτική, για τον
αγώνα της για ανεξαρτησία. Ο Αν-
τράς προσπαθεί με μανία να ξεφύ-
γει από την κυρίαρχη αφήγηση, αν
και διαβάζει και μελετά απομνημο-
νεύματα και πηγές της γαλλικής
πλευράς, ταξιδεύει ως την Κανακύ
και επιχειρεί να συναντήσει από
κοντά ανθρώπους που έπαιξαν
ρόλο στην ομηρία, που γνώριζαν
τον Αλφόνς. 

Άπαξ και οι ερωτήσεις ξεκινήσουν
δύσκολα σταματούν. Έτσι και εδώ,
τα ερωτήματα σχετικά με την ταυ-
τότητα του νεκρού, σύντομα θα με-

τατραπούν σε ερωτήματα σχετικά
με την πολιτική πάλη, με την έννοια
της πατρίδας, τη βία ως μέσο και το
δικαίωμα των λαών στην αυτοδιά-
θεση. Εκείνο που κάνει το βιβλίο
τρομερά ενδιαφέρον είναι το γεγο-
νός πως ο Αντράς ταξιδεύει μέχρι
εκεί με πραγματική απορία σχετικά
με τον Αλφόνς και όχι για να επιβε-
βαιώσει κάποιο εκ των προτέρων
κατασκευασμένο και προαποφασι-
σμένο ηρωικό προφίλ του Αλφόνς.
Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως
οι πολιτικές απόψεις του συγγρα-
φέα μένουν εκτός κειμένου, άλλω-
στε πρόκειται για ένα έντονα
πολιτικοποιημένο πρόσωπο, που
δεν αποδέχθηκε το Βραβείο Γκονγ-
κούρ για το πρώτο του μυθιστό-
ρημα Για τα πληγωμένα μας
αδέρφια, με θέμα την Αλγερία.       

Η λογοτεχνικότητα δεν απουσιά-
ζει. Δεν πρόκειται σε καμία περί-
πτωση για ένα απλό
δημοσιογραφικό κείμενο, ο αφηγη-
ματικός τρόπος του Αντράς είναι
ιδιαίτερος και αρκετά προσωπικός,
κοφτός και στακάτος, χωρίς όμως
να απουσιάζει η ομορφιά του τόπου
και των ανθρώπων. Εν ολίγοις, το
Κανακύ είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρον βιβλίο, τόσο θεματικά όσο και
λογοτεχνικά.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

ΚανακύΚανακύ
» Joseph Andras (μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου) 

“Οδύσσεια μιας “γλυκιάς” ζωής”

του Νικόλαου Κεφαλογιάννη
Παρουσίαση του βιβλίου του Νικόλαου Κεφαλο-

γιάννη με τίτλο: «Οδύσσεια μιας “γλυκιάς” ζωής. Αλ-
φαβητάρι Σακχαρώδους Διαβήτη. 428+1 ερωτήσεις»
θα γίνει την Τετάρτη 22 Μαίου στις 7 μ.μ. στην Τρά-
πεζα Χανίων.

Την εκδήλωση οργανώνουν το Διαβητολογικό Ια-
τρείο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και ο Σύλλο-
γος Διαβητικών Κρήτης. Ομιλητές: Καλογεράκη
Λουκία, Γκόγκου Αργυρώ, Σγουρού Μαρία.  Υπό την
αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων και της ΠΟΣ-
ΣΑΣΔΙΑ. 

“Ευαγγελικά ακτινοβολήματα” 

του π. Γεωργίου Ι. Σεργάκη
Το βιβλίο “Ευαγγελικά ακτινοβολήματα” του π. Γε-

ωργίου Ι. Σεργάκη θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 22
Μαΐου στις 8 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο της Μητρό-
πολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο Πρωτοσύγ-
γελος Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Λιονάκης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Μητροπολίτης Κυδω-
νίας και Αποκορώνου κκ Δαμασκηνός και ο Ιωάννης

Λίλης, Επίκουρος Καθηγητής της Πατριαρχικής Ανώ-
τατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Εκκλησια-
στικούς ύμνους θα αποδώσει ο Κωνσταντίνος
Στεφανάκης, Αρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού
Μεγάλης Εκκλησίας.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη.

“Τεκμήρια Ιστορίας”

του Μιχάλη Κατσανεβάκη
Παρουσίαση του βιβλίου: “Τεκμήρια Ιστορίας” του

αρχιτέκτονα μηχανικού – ιστορικού ερευνητή, Μιχάλη
Κατσανεβάκη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22
Μαίου στις 7.30 μ.μ. στον Ιστιοπλοικό Ομιλο Χανίων
(Νεώριο Μόρο). Θα μιλήσουν ο π. Βουλευτής Χανίων,
Σήφης Μιχελογιάννης και η εκπαιδευτικός Μαρία Π.
Μαράκη. 

Η παρουσίαση γίνεται από τη ραδιοφωνική εκπομπή
του “Κρητικοράματος” (93,8 fm) “Κρήτη Πατρίδα μου”
και σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Χανίων. 

Επιμέλεια παρουσίασης: Τριανταφυλλιά Μαζανάκη
οικονομολόγος – μουσικός, Παναγιώτης Βουρδουμ-
πάς ραδιοφωνικός παραγωγός, επιμέλεια ριζίτικου
τραγουδιού: παραδοσιακός σύλλογος “ΕΤΕΟΚΡΗ-
ΤΕΣ”.
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Τα τά ερΤα τάπερ 

της Αλίκηςτης Αλίκης
Ελενα Ακρίτα
Εκδότης: Διόπτρα

"Τα τάπερ της Αλί-
κης" είναι μια αθη-
ναϊκή τοιχογραφία
της εικοσαετίας
1980-2000. Τρεις
γενιές γυναικών
ζουν, ονειρεύονται
και διεκδικούν: Η
Κοραλία, είκοσι
χρόνια καθαρί-
στρια στη ΦΙΝΟΣ
ΦΙΛΜ. Η κόρη της

Ελένη, πωλήτρια στο ΜΙΝΙΟΝ, που
κάνει κι επιδείξεις τάπερ σε σπίτια κυ-
ριών. Και το "εξώγαμο" κοριτσάκι της,
η Αλικούλα, που πήρε το όνομα της
νονάς της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Η
μικρή μέσα στα πολύχρωμα τάπερ
της μαμάς κρύβει παιχνίδια, πασχαλί-
τσες για τα μαλλιά, στρασάκια,
Μπάρμπι, επιθυμίες, ελπίδες κι
όνειρα. Όταν η Αλίκη μεγαλώνει,
κλείνει ερμητικά μέσα στα τάπερ όλα
όσα αισθάνεται. Αγάπη, οργή, πόνο,
έρωτα, γέλιο και κλάμα. Μέχρι που η
ζωή της θα απαιτήσει να ανοίξει τα
αεροστεγή καπάκια και ν’ αφήσει τα
συναισθήματά της ελεύθερα. "Τα
τάπερ της Αλίκης" είναι ένα γκράφιτι
στους τοίχους των πολυκατοικιών
της Κυψέλης, των μπορντέλων της
Φυλής, των θεατρικών σκηνών, των
παλιών καταστημάτων και των ρετιρέ
με τις στρωμένες τσόχες για κουμκάν. 
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