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ηηΗ μουσική γιορτάζει σε όλη την Ευ-
ρώπη και τα Χανιά δεν θα μπορού-
σαν να μείνουν… έξω απ’ τον χορό!
Πολλές, ενδιαφέρουσες και για όλες
τις προτιμήσεις οι μουσικές εκδη-
λώσεις που πραγματοποιούνται αυ-
τές τις μέρες στην πόλη μας, σίγου-
ρα αποτελούν πρώτης τάξης ερέθι-
σμα για καλοκαιρινές εξόδους.
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή
της Μουσικής, οι “διαδρομές” συ-
νομιλούν με ξένους μουσικούς που
ζουν, εργάζονται και διδάσκουν στα
Χανιά, για την αξία της μουσικής,
τη χαρά της διδασκαλίας και τις ιδι-
αιτερότητες της κρητικής μουσικής.
Επίσης, συζητούν με τον Πάνο Κα-
τσιμίχα, έναν από τους πιο αγαπη-
μένους τραγουδοποιούς της γενιάς
του, για το τραγούδι ως καθρέπτη
της εποχής του αλλά και για τη δική
του καλλιτεχνική διαδρομή.  

diadromes@haniotika-nea.gr
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ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Η ουσική γιορτάζειΗ μουσική γιορτάζει 
Συνεχίζονται σήμερα Σάββατο 22 Ιουνίου στα Χανιά οι εκδηλώσεις για
την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής. Στις 12 το μεσημέρι στην αρχή της
Οδού Χάληδων μπροστά από την Δημοτική  Πινακοθήκη στις 12 το με-

σημέρι η Σόφι και ο Νίκος (Sofi & Nikos) θα “ταξιδέ-
ψουν” τον κόσμο μουσικά σε Rock

& Blues ρυθμούς. 

σσΣτις 8.30 το βράδυ στην Πλατεία Μητρο-

πόλεως η μουσική ομάδα του Γενικού Λυ-

κείου Νέας Κυδωνίας που αποτελείται από

τους Βαγγέλη Νταγκουνάκη: αρμόνιο, Εύα

Παπανικολάκη: βιολί, Νίκη Ψυλλάκη: βιο-

λοτσέλο, Γιώργο Παπαδάκη: ντραμς, Εμμα-

νουήλ Ντερμανάκη: αρμόνιο, Νίκη Παπα-

δάκη: κιθάρα, Νότα Χιωτάκη: τραγούδι και

τον Γκεορκίεβ Μίλεν: ηχητικά θα μεταδώ-

σουν την νεανική τους διάθεση μέσω της

μουσικής. 

Στις 9 το βράδυ, πάλι στην πλατεία Μη-

τροπόλεως, τη μουσική σκυτάλη θα πάρει το

μουσικό συγκρότημα North Waves. Επίσης,

την ίδια μέρα στις 7 το απόγευμα θα πραγ-

ματοποιηθεί εκδήλωση στο Άλσος των

Αγίων Αποστόλων με τους μουσικούς Νένια

& Αφροδίτη.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Συναυλία ε την αιδικήΣυναυλία με την παιδική 
χορωδίαχορωδία “Aurelius”

Συναυλία με την παιδική χορωδία αγοριών “Aurelius” του Καλφ, μία από τις σπουδαιότερες

χορωδίες αγοριών της Γερμανίας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 22 Ιουνίου στις 8

μ.μ. στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”. Τη συναυλία διοργανώνει το Μουσικό Σχολείο Χα-

νίων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο Χανίων.

Είσοδος ελεύθερη

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ “ΑΠΟΛΛΩΝ”

Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα 

Μουσική παράσταση θα πραγματοποιήσει το Πολυφωνικό Σύνολο Χανίων “Απόλλων” (Μι-

κτή Χορωδία) στις 27 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου με τραγούδια

από το ρεπερτόριο του αξέχαστου Γιώργου Ζαμπέτα. Την 35μελή Μικτή Χορωδία του Πολυ-

φωνικού Συνόλου θα πλαισιώσει 6μελής Ορχήστρα. Την επιλογή του Καλλιτεχνικού Προ-

γράμματος, τη διασκευή των τραγουδιών, τη διδασκαλία – ενορχήστρωση και διεύθυνση της

χορωδίας έχει ο Παύλος Μπαϊλάκης. Τη συναυλία παρουσιάσει η Αννα Μακράκη – Καρέλα.

Τιμή εισόδου: 5 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “PASSE-PARTOUT”

Μουσική παράσταση
Η ομάδα passe-partout παρουσιάζει τη μου-

σική παράσταση "κατ’ εξοχήν" την Τρίτη 25 και

την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 9:30 μ.μ. ακριβώς

στον χώρο των πρώην Εκπαιδευτηρίων Πα-

παϊωάννου, στην περιοχή των Δικαστηρίων.

Ένα φιλόξενο ξέφωτο περιτριγυρισμένο από πο-

λυκατοικίες με πρόσβαση από τις οδούς Πλά-

τωνος 3 και Κ. Μητσοτάκη 30. 

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοί-

νωση, «η ομάδα passe-partout μας καλεί να

ανακαλύψουμε μέσα στα τείχη της πόλης τις

μικρές αυτές κοιτίδες που αλλάζουν τη διάθε-

σή μας, να συναντηθούμε παρέα κάτω από τα

αστέρια και να συμμαχήσουμε σε μια βραδιά

γεμάτη μουσική, φως και συναίσθημα. Επειδή

υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός καθι-

σμάτων, μπορείτε να φέρετε ψάθες, πετσέτες,

σκαμπό, καρέκλες, ξαπλώστρες, στρώματα,

παγκάκια, καναπέδες… Ακόμα και το κολατσιό

σας. Σαν μια βόλτα στην εξοχή!».

Διάρκεια παράστασης: 60'

Η είσοδος είναι -φυσικά- ελεύθερη.

Φωτογραφία από παλαιότερη παράσταση
των Passe Partout.



Ένα ιδιαίτερο, δημιουργικό
καλοκαίρι υπόσχεται η Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Χανίων για
τους μικρούς της φίλους, με
δύο συνεργασίες με πολλές
δράσεις, εργαστήρια, παιχνί-
δια. Για 8η συνεχόμενη χρονιά
στις Παιδικές Βιβλιοθήκες του
Δήμου μας πραγματοποιείται η
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανά-
γνωσης & Δημιουργικότητας,
με τίτλο: «Για φαντάσου…». 

Φέτος, οργανώνεται από την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δος σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
και υλοποιείται από το Δίκτυο
Ελληνικών Βιβλιοθηκών, που
συμμετέχει και η Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Χανίων. 

Επίσης, θα πραγματοποι-
ηθούν, 

15 + 1 σενάρια εργαστηρίων
για παιδιά με τίτλο: «Κουτί…

άνοιξε!». 
Τα εργαστήρια σχεδιάστηκαν

από την κοινωνιολόγο κα Ει-
ρήνη Βοκοτοπούλου (Irini Vo-
kotopoulou) η οποία σε
συνεργασία με το Δίκτυο Fu-
ture Library και την Εθνική Βι-
βλιοθήκη της Ελλάδος,
σχεδίασε όλες τις προηγούμε-
νες καλοκαιρινές εκστρατείες,
και την ομάδα του book-
book.gr (bookbook.gr).

Οι δράσεις θα πραγματοποι-
ηθούν την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο από 24 Ιουνίου μέχρι 5
Σεπτεμβρίου 2019, για παιδιά
ηλικίας 5 έως 14 χρόνων, στο
χώρο των Παιδικών Βιβλιοθη-
κών Δημοτικού Κήπου, Σούδας
και Σταλού.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χα-
νίων ανακοινώνει το πρό-
γραμμα της πρώτης
εβδομάδας. Σύντομα θα ανα-
κοινωθεί το αναλυτικό πρό-
γραμμα του καλοκαιριού.

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

-Δευτέρα 24 Ιουνίου
11 π.μ.
Γιορτή έναρξης
«Κουτί … άνοιξε» - Κουτιά

και κουτάκια
15+1 κουτιά μικρά και με-

γάλα που κρύβουν την περι-
γραφή των εργαστηρίων. Τα
παιδιά πρέπει να σκεφτούν
πάνω στην έννοια του κουτιού,
να φανταστούν ένα δικό τους
κουτί, να φέρουν στο μυαλό

τους συνώνυμες λέξεις του, να
αναδείξουν τις ιδιότητες του
και μέσα από όλα αυτά να ει-
σαχθούν στο περιεχόμενο των
εργαστηρίων που θα ακολου-
θήσουν το επόμενο διάστημα.

Με τη Ρούλα Τατσοπούλου,
παιδαγωγό θεάτρου & Λίτσα
Μαστορακάκη, βιβλιοθηκο-
νόμο. Για όλα τα παιδιά

8.30 μ.μ.
Παράσταση Θεάτρου Σκιών:

«Ο Καραγκιόζης και οι Βά-
τραχοι» σε συνεργασία με την
ομάδα του ΓΕΛ Ακρωτηρίου,
«Το Θέατρο Σκιών στο Σχολείο
μας». Η παράσταση παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά από
τον Ευγένιο Σπαθάρη το 1978
και αποτελεί μια πρωτοπο-

ριακή διασκευή της κωμωδίας
του Αριστοφάνη «Βάτραχοι».

-Τετάρτη 26 Ιουνίου, 
11 π.μ.
«Κουτί … άνοιξε» - Τα κου-

τιά στις ιστορίες.
Με τη Θηρεσία Κατσιφαράκη,

εκπαιδευτικό
Για παιδιά 5-8 ετών
-Πέμπτη 27 Ιουνίου
8 μ.μ. 
Αφήγηση του λαϊκού παρα-

μυθιού «Το Βασίλειο της
Τύχης» από τη συλλογή «Πα-
ραμύθια από την Ισπανία», εκ-
δόσεις Όπερα.

Το παραμύθι θα ντύσει χο-
ρευτικά η ομάδα Flamenco και
θα χορέψουν οι κυρίες, Μα-
ρίτα Περογιαννάκη, Μαρή Μα-

νελίδου, Ελένη Βαϊραμίδου και
Karla Skorjanc.

Αφήγηση παραμυθιού:
Ρούλα Τατσοπούλου, παιδα-
γωγός θεάτρου

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Τρίτη 25 Ιουνίου, 11 π.μ.
«Κουτί … άνοιξε» - Κουτιά

και κουτάκια. Με τη Ρούλα Τα-
τσοπούλου, παιδαγωγό θεά-
τρου & την Κατερίνα
Βαρανάκη, βιβλιοθηκονόμο.

Για όλα τα παιδιά

ΣΤΟΝ ΣΤΑΛΟ

Τρίτη 25 Ιουνίου, 7 μ.μ.
Γιορτή έναρξης
«Κουτί … άνοιξε» - Κουτιά

και κουτάκια. Με τη Νίκη Γα-
λάνη, εθελόντρια & τη Ρούλα
Τατσοπούλου, παιδαγωγό θε-
άτρου. Για όλα τα παιδιά
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ΣΤΟ ΚΑΜ

Δη ιουργίεςΔημιουργίες
σ ουδαστώνσπουδαστών

του ΔΙΕΚ Χανίωντου ΔΙΕΚ Χανίων

Πρόκειται για ένα δείγμα της δουλειάς που γίνεται
στο ΔΙΕΚ και που συνοδεύεται και από μια σειρά από
δράσεις.

"Στην έκθεση μας μετέχουν όλα τα τμήμα το Δημό-
σιου ΙΕΚ. Χειροποίητου κοσμήματος, αισθητικής, κομ-
μωτικής, γραφιστικής, πληροφορικής, μαγειρικής
τέχνης. Το ΔΙΕΚ  μπορεί να λειτουργήσει κάποιες από
τις 123 ειδικότητες που έχουν εγκριθεί από το Υπουρ-
γείο. Η φοίτηση είναι δωρεάν διαρκεί δυόμιση χρόνια
και ο καθένας μπορεί να ψηφίσει στην ιστοσελίδα μας
για τις ειδικότητες που θα ήθελε να έχουμε από τον
Σεπτέμβριο" δήλωσε στα "Χ.Ν."  η διευθύντρια του
ΔΙΕΚ Ευαγγελία Κακλιδάκη.

Την εκπαιδευτική χρονιά που πέρασε στο ΔΙΕΚ Χα-
νίων παρακολούθησαν μαθήματα 200 καταρτιζόμε-
νοι σε 12 τμήματα και στόχος του χρόνου να μπορέσει
να δεχθεί ακόμα  περισσότερους.

Τα "Χ.Ν." συνομίλησαν με εκπαιδευόμενους του τμή-
ματος Γραφιστικής.

"Στην έκθεση μας παρουσιάζονται έργα σπουδα-
στών του Δημόσιου ΙΕΚ, έργα που έχουμε κάνει όλη
τη χρονιά. Σε ότι αφορά τον τομέα μου την γραφι-
στική πρόκειται για συνθέσεις που έχουν γίνει με το

χέρι ή ψηφιακά"    αναφέρει η Γεωργία Μουντοκα-
λάκη, ενώ ο Αντώνης Τηγανιτάκης επισημαίνει πως
"στο τμήμα γραφιστικής συμμετέχουμε 13 άτομα, από
18 ετών και πάνω. Στις αφίσες που δημιουργήσαμε
σταθήκαμε ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την Τυ-
πογραφία αλλά και την Κλιματική αλλαγή. "

Αναφορικά με την επαγγελματική διέξοδο που δίνει
το τμήμα Γραφιστικής η Γεωργία Μηνά επισημαίνει
πως "μπορεί να εργαστείς σε διαφημιστικές, σε τυπο-
γραφεία, στον κινηματογράφο, στην εικονογράφηση
βιβλίων" ενώ ο Γιάννης Μαρινάκης  επισημαίνει πως
ο επισκέπτης της έκθεσης "θα δει πολλές δημιουργι-
κές δουλειές,θα καταλάβει τι κάνουμε στο ΔΙΕΚ Χα-
νίων και σε ότι αφορά εμάς τους γραφίστες θα
αντιληφθεί γιατί είδους τέχνης μιλάμε". Τέλος η Αρετή
Μεταξάκη  αναφέρει πως "η γραφιστική ήταν μια συ-
νειδητή επιλογή για μένα καθώς σου δίνει πολύ με-
γάλες ευκαιρίες έκφρασης και δημιουργίας".

ΔΡΑΣΕΙΣ

Για σήμερα Σάββατο 22 Ιουνίου το τμήμα τουριστι-
κών μονάδων θα παρουσιάσει την τάση των Low ABV
Cocktails με τους εκπαιδευόμενους να δημιουργούν

και να παρουσιάζουν διάφορα προιόντα. Η δράση
αυτή θα λάβει χώρα από τις 6 το απόγευμα έως τις 10
το βράδυ.

Την ίδια ημέρα η ειδικότητα αισθητικής τέχνης και
μακιγιάζ θα προσφέρει ένα δωρεάν ανοιξιάτικο μακι-
γιάζ τις ίδιες ώρες.

Την Κυριακή η ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης θα
προσφέρει γλυκά εδέσματα από τις 6 έως τις 8 το
απόγευμα.

Γ.ΚΩΝ.

Έργα γραφιστικής τέχνης, μακιγιάζ και αισθητικής,
κομμωτικής αλλά και χειροποίητου κοσμήματος και

πληροφορικής, δημιουργίες των εκπαιδευόμενων του
Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων παρουσιάζονται στο χώρο του

ΚΑΜ μέχρι και την Κυριακή 23 Ιουνίου!

Εκπαιδευόμενοι του τμήματος
Γραφιστικής του Δημόσου ΙΕΚ
Χανίων στο χώρο της έκθεσης.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Βραδιά
αφήγησης
λαϊκού
παραμυθιού

Βραδιά αφήγησης λαι-
κού παραμυθιού για μι-
κρούς και μεγάλους θα
πραγματοποιηθεί στο Κέν-
τρο Πρόληψης των Εξαρ-
τήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων σε συ-
νεργασία με τον ΟΚΑΝΑ
την Τετάρτη 26 Ιουνίου
(παγκόσμια ημέρα κατά
των ναρκωτικών) στις
8.30 μ.μ. στο χώρο του
Κέντρου στην οδό Μιχελι-
δάκη 17.

Ο τίτλος της εκδήλωσης
είναι: «Ας ταξιδέψουμε
μαζί στον Αφαλό της Γης,
Αλήθεια ή Ψέματα ο καθέ-
νας σας θα το πει». Αφη-
γητές: Δήμητρα
Βαλαβάνη, Νίκος Μπλαζά-
κης, Ρούλα Τατσοπούλου.

Οπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, η εν
λόγω δράση έρχεται σαν
γιορτινό κλείσιμο της ομά-
δας εκπαιδευτικών που
πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του Κέντρου τη φε-
τινή σχολική περίοδο με
θέμα: «Ο ρόλος του παρα-
δοσιακού παραμυθιού στο
σύγχρονο σχολείο». 

Σκοπός του προγράμμα-
τος ήταν η ανάδειξη της
συμβολής του λαϊκού πα-
ραμυθιού στη συναισθη-
ματική, γνωστική και
κοινωνική ανάπτυξη του
παιδιού αλλά και του ενή-
λικα.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες και συμμετοχές στα
τηλέφωνα 2821028166,
2821051214. Το πρό-
γραμμα συντονίζει η
Μαρία Επιτροπάκη, Κοι-
νωνική Λειτουργός, εργα-
ζόμενη στο Κέντρο
Πρόληψης Χανίων.

Παράσταση με τίτλο “Αποχωρισμοί”, με τη Σοφία
Χιλλ, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 29 και
την Κυριακή 30 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αρ-
χαίο θέατρο Απτέρας. 

Την παράσταση οργανώνουν η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρή-
της/Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και την
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και πρόκειται για την πρώτη ολο-
κληρωμένη θεατρική πράξη στο αρχαίο θέατρο Απτέ-
ρας, μετά την ανασκαφή και αποκατάστασή του.

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

επιτύμβιας στήλης του 3ου αιώνα μ.Χ. από νεκροτα-
φείο της Απτέρας, όπου ο Νείκων αποχαιρετούσε με
σπαραγμό τη νεαρή γυναίκα του Συμφέρουσα,
καθώς, πρόωρα και αιφνίδια πέταξε σαν άνεμος μα-
κριά στον κόσμο των νεκρών.

Είσοδος ελεύθερη για όσους έχουν δελτία εισόδου.
Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά

μέσα θα διανεμηθεί περιορισμένος αριθμός δελτίων
εισόδου στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χα-
νίων από 24 έως 28/06/2019 (Νικολάου Πλαστήρα
& Αποκορώνου | Στοά Βαρδινογιάννη – 4ος όροφος).

ΣΕ ΧΑΝΙΑ - ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑΛΟ

Καλοκαιρινές δραστηριότητες στις παιδικές βιβλιοθήκες

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ

“Αποχωρισμοί” με τη Σοφία Χιλλ



εε
«Ενα θεσ έσιο δώροΕνα θεσπέσιο δώρο»

«H μουσική είναι ένα θεσπέσιο δώρο», λέει στις διαδρομές η καθηγήτρια βιολοντσέλου Μαρία
Σαράφοβα, η οποία ζει στα Χανιά και εργάζεται τα τελευταία τρία χρόνια στο Μουσικό Σχολείο
Χανίων.

Γεννήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας και το 1988 αποφοίτησε από τη Μουσική Ακαδημία
Σόφιας με ειδικότητα Βιολοντσέλου, τελειώνοντας την ορχηστρική και την παιδαγωγική κα-
τεὐθυνση. Εχει εργαστεί σε διάφορες ορχήστρες και σύνολα μουσικἠς δωματίου. Το 1991
ήρθε στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, καλεσμένη από τον αείμνηστο Δημήτρη Καψωμένο καλ-
λιτεχνικό διευθυντή του Ωδείου εκείνα τα χρόνια. Αρχικά δίδασκε πιάνο και αρμόνιο. Το 1993
δημιουργήθηκε η τάξη «βιολοντσέλου και έτσι σταδιακά η κα Σαράφοβα συμμετείχε στην
μουσική ζωή της πόλης αλλά και του υπόλοιπου νησιού καθώς από το 2002 εργάζεται στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως αναπληρώτρια στα Μουσικά Γυμνάσια του Ρεθύμνου, του
Ηρακλείου κ.ά. 

«Από την οικογένεια μου, η αδελφή μου επίσης έπαιζε βιολοντσέλο και με κάποιο τρόπο
την ακολούθησα. Επειτα όσο υπήρχε ο δικός μας κόσμος, εννοώ του ανατολικού μπλοκ όπως
λέγεται, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια είτε Ρουμανία, Σερβία κ.ά. υπήρχε μια έμφαση στη μου-
σική παιδεία, με την απαραίτητη κρατική στήριξη» αναφέρει η κα Σαράφοβα.

«Η μουσική πραγματικά προσφέρει στην ψυχή του ανθρώπου. Εγώ όταν παίζω πιάνο ή βιο-
λοντσέλο νοιώθω πάντα καλύτερα. Η μουσική εξημερώνει τα ήθη. Είναι η πιο αφηρημένη, η
πιο ανώτερη τέχνη, γιατί είναι στο ελάχιστο συνδεδεμένη με την ύλη. Η μουσική είναι ήχοι και
οι ήχοι δεν… πιάνονται» επισημαίνει ενώ μιλώντας για την κρητική μουσική κουλτούρα τονί-
ζει ότι: «το νησί έχει μια πολύ δυνατή, ζωντανή παράδοση. Η Κρητική μουσική είναι ξεχωρι-
στή, έχει τον δικό της πολύ συγκεκριμένο ορισμό. Είναι ανεπανάληπτη, μοναδική».

Όταν μιλά για το Μουσικό σχολείο, το πρόσωπό της πραγματικά φωτίζεται: «το Μουσικό

σχολείο αποτελεί ένα από τα πολύ καλά
μουσικά σχολεία. Τα παιδιά ασχολούνται με την μουσική γιατί

πραγματικά αγαπούν αυτήν την τέχνη. Ολοι έχουν μια κοινή απα-
σχόληση και αυτό τους ενώνει. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θέ-

λουν να έρθουν στο Μουσικό σχολείο, κι αυτό είναι κάτι το πολύ ελπιδοφόρο». 

Εμαθαν τη γλώσσα της μουσικής από μικρά παιδιά. Πολύ πριν βρεθούν στην Ελλάδα και αρχίσουν
να συλλαβίζουν τις πρώτες τους ελληνικές λέξεις. Ο λόγος για μουσικούς που γεννήθηκαν σε κά-
ποια ξένη χώρα αλλά εδώ και χρόνια ζουν και δραστηριοποιούνται μουσικά στα
Χανιά άλλοτε ως καθηγητές μουσικής κι άλλοτε μουσικοί σε ορχήστρες, μου-
σικά σύνολα ή μικρότερα σχήματα. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής που γιορτάζεται στις 21
Ιουνίου, οι “διαδρομές” ανοίγουν σήμερα μουσική... κουβέντα με τους Κων-
σταντίνο Εντμοντ Αλέξι από την Αλβανία, τη Μαρία Σαράφοβα από τη Βουλ-
γαρία και τον Αλεξέι Κιριτσένκο από τη Ρωσία. 
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Ξένοι ουσικοίΞένοι μουσικοί 

ου στέριωσαν στα Χανιάπου στέριωσαν στα Χανιά 

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

» Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 

οι “διαδρομές” ακολουθούν τα βήματα ζωής 3 μουσικών 

Στην φωτ. η Μαρία Σαράφοβα, μαζί με μέλη του
mikro quintet, ένα σύνολο μουσικής δωματίου από

ξύλινα και έγχορδα μουσικά όργανα. 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΟΒΑ



ΑΛΕΞΕΪ ΚΙΡΙΤΣΕΝΚΟ

αφιέρωμα 5/ 33 
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
22 Ιουνίου 2019

Το «μικρόβιο» της μουσικής το κόλλησε
από όταν ήταν μικρό παιδάκι. Στην πόλη Φιέρι της Αλβανίας
έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα. Οι γονείς του διέκριναν
την κλίση που είχε στη μουσική από όταν ήταν στο νηπιαγω-
γείο. Εξι χρονών έδωσε εξετάσεις και μπήκε στο μουσικό σχο-
λείο. «Στο μουσικό σχολείο είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε
βασικά όργανα. Βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Εγώ επέλεξα
το βιολί», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Εντμοντ Αλέξι. 

Ολοκληρώνοντας το Δημοτικό, έδωσε ξανά εξετάσεις και
πέρασε στο μουσικό Γυμνάσιο. Τότε αποφάσισε να ασχοληθεί
με τη βιόλα. Οι σπουδές του στην κλασική μουσική συνεχί-
στηκαν στη Μουσική Ακαδημία των Τιράνων όπου αποφοί-
τησε το 1989. Η σχέση του με τη μουσική έγινε πλέον
επάγγελμα. Αρχικά εργάστηκε ως βοηθός του καθηγητή του
στην Ακαδημία, ωστόσο, για πολιτικούς λόγους το καθεστώς
αποφάσισε να τον... επαναφέρει στη γενέτειρά του όπου ξε-
κίνησε να διδάσκει σε ένα χωριό. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 οι πολιτικές εξελίξεις ήταν
ραγδαίες. Το κομμουνιστικό καθεστώς στην Αλβανία κατέρ-
ρευσε. Ο Εντμοντ τον Σεπτέμβριο 1991 αποφασίζει να έρθει
οικονομικός μετανάστης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τα
Χανιά. «Στην αρχή δούλεψα στην οικοδομή. Μέχρι που το ’92
άνοιξε μια θέση στο Βενιζέλειο Ωδείο και έπιασα δουλειά»,
θυμάται. Από τότε μέχρι και σήμερα εργάζεται ως καθηγητής
στο Βενιζέλειο Ωδείο, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με ορ-
χήστρες και μουσικά σχήματα. Μεταξύ αυτών έχει συνεργα-
στεί με την Ορχήστρα Εγχόρδων του Δήμου Χανίων
“Sinfonietta” υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ, τη
Συμφωνική Ορχήστρα Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του Πα-
ναγιώτη Φουρναράκη, τους “Vamos Ensemble” κ.ά. 

«Βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια έχω δουλέψει
και τη νύχτα, στη “Μικρή Σκηνή” αλλά και σε

πολλά άλλα μαγαζιά. Με αυτό τον τρόπο γνώ-

ρισα και το ελληνικό ρεπερτόριο, το ελληνικό τραγούδι», το-
νίζει. Η ελληνική μουσική πραγματικότητα διέφερε αρκετά
από τα όσα είχε ζήσει στην Αλβανία, υπογραμμίζει καθώς
ανατρέχει στα πρώτα χρόνια που ήρθε στη χώρα μας. «Στην
Αλβανία τα πράγματα ήταν πολύ αυστηρά. Ετσι κι αλλιώς στη
μουσική και ειδικά στο βιολί επιβάλλεται να υπάρχει μεγάλη
πειθαρχία. Αυτό δεν μπορούσα να το βρω εδώ και αρχικά
εκνευριζόμουν. Ζητάω συγγνώμη αλλά δεν το έκανα επίτη-
δες. Ετσι είχα μάθει από μικρό παιδί. Το θέμα, ωστόσο, είναι
ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ταλέντα, παιδιά με μουσικό αυτί,
αλλά δεν βοηθάει το σύστημα. Ελάχιστα παιδιά βλέπουν τη
μουσική σαν επάγγελμα και εδώ που τα λέμε δεν υπάρχουν
πολλές προοπτικές για να ζήσει κάποιος από αυτό στην Ελ-
λάδα», επισημαίνει. 

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σοβαρά
σε μουσικές υποδομές και κλασική μουσική παιδεία σε σύγ-
κριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Στην Αλβανία επί κομ-
μουνιστικού καθεστώτος κάθε πόλη είχε τη δική της
συμφωνική ορχήστρα. Μικρή, μεγάλη δεν έχει σημασία, ση-
μασία είχε ότι γίνονταν συναυλίες και ο κόσμος άκουγε μου-
σική. Κι όλο αυτό γινόταν λόγω των μουσικών σχολείων που
τα παιδιά μάθαιναν μουσική και μπορούσαν να παίξουν ένα
όργανο ανεξάρτητα αν συνέχιζαν τις σπουδές τους πάνω στη
μουσική», αναφέρει ο Εντμοντ. 

Πέρα από τη διδασκαλία της κλασικής μουσικής στο Ωδείο,
η επαφή του με την ελληνική λαϊκή μουσική υπήρξε μια εν-
διαφέρουσα εμπειρία η οποία δεν έκρυβε πολλές δυσκολίες
για τον ίδιο λόγω της κοινής αναφοράς που έχει στη βυζαν-
τινή μουσική και σε λαϊκούς δρόμους που γνώριζε από τη
μουσική παράδοση της χώρας του. 

Αντίθετα η κρητική μουσική παραμένει μέχρι και σήμερα για
τον Εντμοντ μια ανεξερεύνητη περιοχή: «Είναι κάτι που δεν
μπορώ να το πλησιάσω. Νομίζω ότι για παίξει κανείς κρητικά

πρέπει να έχει γεννηθεί εδώ. Δεν είναι ότι τεχνικά δεν μπορώ
να παίξω αλλά αισθάνομαι ότι για να παίξεις αυτή τη μου-
σική θα πρέπει πρώτα να μάθεις να τη χορεύεις. Αν το πλη-
σιάσεις μόνο τεχνικά δεν θα μπορείς να σταθείς καλά
απέναντι στον άλλο που χορεύει». 

Λίγο πριν κλείσουμε τη κουβέντα μας ρωτάω τον Εντμοντ τι
είναι για εκείνον η μουσική: «Είναι η ζωή μου. Μπορεί όταν
ξεκίνησα να μην φανταζόμουν τι θα ακολουθήσει αλλά τώρα
για εμένα είναι τα πάντα!». 

«Για μένα
ως δάσκαλο κρου-

στών η μεγαλύτερη
ευτυχία είναι να επι-

στρέφει μετά από χρόνια
κάποιος μαθητής σου και να σου λέει
“δάσκαλε να συνεχίσουμε...”» λέει ο
Αλεξέι Κιριτσένκο, ντράμερ και κα-
θηγητής κρουστών στο Βενιζέλειο
Ωδείο με πολύ μεγάλη εμπειρία στις
ζωντανές εμφανίσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 25 μαθη-
τές κάθε χρόνο, ανάμεσα τους και
πολλά κορίτσια. «Ξέρετε πολύς κό-
σμος πιστεύει ότι τα κρουστά, τα
ντραμς είναι κάτι εύκολο σε σύγ-
κριση με την κιθάρα ή το πιάνο. Οταν
όμως αντιληφθούν ότι για να παίξεις
απαιτείται ο τέλειος συγχρονισμός
όλων των άκρων σου χέρια, πόδια
τότε καταλαβαίνουν τι σημαίνει
πραγματικά ντραμς» τονίζει καθώς
τον συναντάμε στο χώρο όπου κάνει
τα μαθήματα του.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σιβη-
ρία. Ηλθε σε επαφή με τη μουσική
μέσα από ένα ραδιόφωνο τύπου
“Ρήγα” της εποχής που έπιανε σταθ-
μούς από όλον τον κόσμο. «Σε ηλι-
κία 4-5 ετών είχα βάλει το κεφάλι
μέσα στο ραδιόφωνο για να μάθω
από πού βγαίνει αυτή η μουσική»
αφηγείται γελώντας. «Ακούγαμε
σύγχρονους αλλά και κλασσικούς
συνθέτες της ΕΣΣΔ, ακούγαμε όμως
και ξένη μουσική μέσα από το ρα-
διόφωνο. Αργότερα παίρναμε και βι-
νύλια, θυμάμαι ο αδελφός μου είχε
αγοράσει ελτον Τζον, Πωλ Μακάρτνι
κ.ά. Κάποια στιγμή μετακομίσαμε
στην Τασκένδη στο Ουζμπεκιστάν
και εκεί ζούσαν χιλιάδες Ελληνες πο-
λιτικοί πρόσφυγες. Τη δεκαετία του
’80 πολλοί από αυτούς γύρισαν
πίσω στην Ελλάδα και θυμάμαι που

είχαμε βρει τότε ως παιδιά σε ένα
σπίτι που έμεναν Ελληνες που είχαν
φύγει ένα παλιό γραμμόφωνο και
μια κούτα με 100 βινύλια που ήταν
δημοτικά ελληνικά τραγούδια. Μου
άρεσαν πάρα πολύ γιατί μου θύμι-
σαν τραγούδια από ρωσικές χορω-
δίες. Βέβαια δεν ήξερα τι έλεγαν
τότε αλλά μου άρεσαν...». 

Πρωτοήλθε σε επαφή με τα ντραμς

σε μια Λέσχη νεολαίας στην Τα-
σκένδη όπου μεγαλύτερα παιδιά
έφτιαχναν τις δικές τους μπάντες και
έπαιζαν μουσική. «Στην αρχή ήθελα
να παίξω μπάσο, επειδή όμως ήθελε
και ένας άλλος φίλος αποφάσισα να
ασχοληθώ με τα κρουστά. Πέρασα
οντισιόν για να μπω στο Ωδείο, πολύ
δύσκολη με εξετάσεις, έπειτα 4 χρό-
νια στην Κρατική Μουσική Σχολή, σε

Στρατιωτικές μπάντες την περίοδο
της θητείας μου στο στρατό. Στην
Ελλάδα βρέθηκα μετά τη διάλυση
της ΕΣΣΔ στα 1991. Είχα έλθει στην
Ελλάδα στα πλαίσια μια περιοδείας.
Ξέραμε πολλά πράγματα για την Ελ-
λάδα γιατί είχαμε διδαχθεί στο σχο-
λείο για τον πολιτισμό της.

Εδώ βέβαια ήλθαμε για δουλειά
και τότε θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε να

παίζουμε σε ένα μαγαζί που αν θυ-
μάμαι καλά πρέπει να λέγονταν “Λας
Βέγκας” απέναντι από το “Χανιά by
night”. Παίζαμε και ξένη και ελλη-
νική μουσική. Ήμουν ευχαριστημέ-
νος, αν και αυτό που δεν μου άρεσε
καθόλου ήταν το ωράριο. Το να παί-
ζεις 6-7 ώρες συνέχεια μέχρι το πρωί
είναι ανελέητο» αφηγείται.

Τον ρωτάμε για πράγματα που την
εποχή εκείνη του φάνηκαν ασυνήθι-
στα, όντας μουσικός με κλασσική,
τζαζ και ροκ παιδεία να παίζει σε
“σκυλάδικα”. «Ηταν μια δουλειά τι να
κάνεις; Ασυνήθιστα τώρα... ήταν
ένας πυροβολισμός που είχε πέσει
στο μαγαζί. Ξέρεις πυροβολισμός για
γλέντι! Πώς αντέδρασα; Βασικά δεν
πυροβολούσαν εμάς επομένως είπα
Ο.Κ. Βέβαια ήταν πυροβολισμός
μέσα σε κλειστό μαγαζί! Ηταν εκείνη
την εποχή η νύχτα στην Ελλάδα...
Western κανονικό. Τώρα τα πράγ-
ματα ευτυχώς έχουν ηρεμήσει».

Στη συνέχεια ήλθε η δουλειά στο
Ωδείο και πολλές ενδιαφέρουσες
μουσικές εμφανίσεις με τζαζ και όχι
μόνο σχήματα. «Κακό είδος μουσικής
δεν υπάρχει. Η μουσική είναι μία
αυτό πιστεύω» λέει.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο ντράμερ
είναι ο “ριγμένος” ενός συγκροτήμα-
τος, πάντα βρίσκεται πίσω, δεν είναι
τόσο προβεβλημένος, ποια η άποψη
σου; «Ο ντράμερ είναι ο αρχηγός της
μπάντας. Αν είναι κακός ο ντράμερ
όλη η μπάντα θα ακούγεται χάλια
ανεξάρτητα την ποιότητα των άλλων
μουσικών, γιατί ο ντράμερ ελέγχει
τον ρυθμό. Ολο το συγκρότημα μπο-
ρεί να είναι σε ευφορία και σε έκ-
σταση παίζοντας αλλά ο ντράμερ
πρέπει να είναι cool γιατί αυτός κρα-
τάει όλο τον ρυθμό» απαντάει.

Η αγεία των Κρουστών«Η μαγεία των Κρουστών»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΤΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙ

Είναι η ζωή ου«Είναι η... ζωή μου»

Ο Αλεξέι Κιριτσένκο, ντράμερ
και δάσκαλος κρουστών.



συνέντευξη6/ 34
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
22 Ιουνίου 2019

οοΟ Πάνος Κατσιμίχας δεν χρειάζεται συστάσεις. Αν και χωρίς
τη σκηνική συντροφιά του Χάρη, τώρα και πολλά χρόνια,
συνεχίζει κάθε καλοκαίρι να είναι πιστός στο ραντεβού του
με το κοινό, περιοδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και χαρί-
ζοντάς μας στιγμές μουσικής μαγείας... Λίγες ημέρες πριν
εμφανιστεί στα Χανιά, την Τετάρτη 26 Ιουνίου στο θέατρο
της Ανατολικής Τάφρου, όπου θα μοιραστεί τη σκηνή μαζί
με τους Βασίλη Καζούλη και Δημήτρη Καρρά, οι «Διαδρο-
μές» μίλησαν με τον Πάνο Κατσιμίχα για το ελληνικό τρα-
γούδι, τον στίχο, τη διαχρονική «αλλεργία» των δίδυμων
αδερφών απέναντι στο life - style αλλά και το φιλότιμο
που είναι ζητούμενο στην ελληνική πολιτική σκηνή... 

Στα Χανιά θα σας δούμε μαζί με τον Βασίλη Καζούλη
και τον Δημήτρη Καρρά. Πώς προέκυψε αυτή η συνερ-
γασία; 

Κάποιο βράδυ πριν δυο χρόνια, πήγα κατά τύχη σε ένα μα-
γαζί, όπου τραγουδούσε ο Βασίλης ο Καζούλης. Λέω «κατά
τύχη» γιατί βρέθηκα εκεί σχεδόν αναγκαστικά, προσκεκλη-
μένος στα γενέθλια ενός παλιού αγαπημένου μου φίλου
...που επέμενε. Κατά περίεργο τρόπο, ενώ πήγα κακόκεφος,
στο τέλος της βραδιάς, διαπίστωσα ότι είχα περάσει υπέ-
ροχα και η διάθεσή μου είχε εντελώς αλλάξει, ακούγοντας
όλο το βράδυ τα φωτεινά, αθώα, ειλικρινή τραγούδια του
«Μπίλη». Σκέφτηκα λοιπόν: «τι ωραία! “χειμωνιάτικος” εγώ,
“καλοκαιρινός” ο Βασίλης, γιατί να μην τραγουδήσω μαζί
του το καλοκαίρι που έρχεται;». Του το πρότεινα επί τόπου
και κάναμε πέρσι το καλοκαίρι μια μικρή περιοδεία, όπου
περάσαμε όχι μόνο εμείς πολύ καλά, αλλά και ο κόσμος
που μας άκουσε. Φέτος, λοιπόν, με δική μου πρωτοβουλία,
συνεχίζουμε μαζί το καλοκαίρι, αυτό που άρχισε πέρσι. Ο
Δημήτρης ο Καρράς, είναι ένας νέος τραγουδοποιός και
ερμηνευτής, που τον γνώρισα πηγαίνοντας να γράψω κάτι
στο στούντιό του, το «Παζλ», στα Πατήσια και είναι μαζί
μας, γιατί κατ' αρχάς είναι ταλαντούχους και ακόμα περισ-
σότερο, γιατί ταιριάζουν τα χνώτα μας και τον γουστάρω. 

Μαζί με τον αδερφό σας Χάρη δημιουργώντας τον θρυ-
λικό πια δίσκο «Ζεστά Ποτά» ανοίξατε τη δεκαετία του
'80 έναν καινούριο δρόμο στο ελληνικό τραγούδι. Ακο-
λούθησαν τον δρόμο αυτό αρκετοί, καλοί τραγουδο-
ποιοί. Σε αντίθεση με εκείνες τις εποχές σήμερα
αισθάνομαι ότι επικρατεί μια «αμηχανία» στην ελληνική
μουσική δημιουργία. Είναι έτσι; Κι αν ναι, τι λείπει;

Το τραγούδι, ήταν και θα είναι πάντα ο καθρέφτης της επο-
χής του. Αισθητικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, πολιτικά, όπως
και να το πάρεις, οι κοινωνίες κάθε εποχής, αναγνωρίζουν
μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη, τον εαυτό τους. Ομως μοι-
ραία, οι εποχές και οι κοινωνίες αλλάζουν και έρχεται κά-
ποια στιγμή, που ο καθρέφτης θαμπώνει, ξεθωριάζει και η
κοινωνία δε μπορεί πια να δει μέσα του τον εαυτό της. Κάτι
λείπει...
Τότε ακριβώς, είναι η στιγμή που πρέπει να εμφανιστεί η
καλλιτεχνική προσωπικότητα, που αγνοώντας τα τετριμ-
μένα και την πεπατημένη, θα εκφράσει με θάρρος και ευ-
κρίνεια την εποχή της και θα φέρει την καινούρια γλώσσα,
τις καινούριες φόρμες και την καινούρια αισθητική.
Ακούστε κάποια ονόματα. Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, Θεο-
δωράκης Χατζιδάκις, η γενιά των Μικρούτσικου, Λοϊζου,
Μαρκόπουλου, ο Μ. Ρασούλης και όσοι ακολούθησαν, είναι
μια βαριά, αδιάρρηκτη αλυσίδα, που οι κρίκοι της, είναι
αυτές οι μοναδικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Καθέ-
νας από αυτούς, βοήθησε με τον τρόπο του, να αλλάξουν
τα πράγματα, και μέσα από το έργο του, βοήθησε τις επο-
χές να προσδιορίσουν ξανά και ξανά τον καινούριο τους
εαυτό.
Τέλος -και μόνον επειδή εσείς το αναφέρατε- αν η ιστορία
αποφασίσει κάποτε, ότι τα «Ζεστά Ποτά» αποτελούν μέρος
αυτής της «ιερής αλυσίδας», τότε σας ορκίζομαι, ότι εγώ
κι ο Χάρης, θα μπορούσαμε να πεθάνουμε αύριο, ευτυχι-
σμένοι.

Ακούγοντας τα τραγούδια σας παρατηρεί κανείς τη ση-
μασία που δίνετε στον στίχο. Είναι φανερό ότι αποφεύ-
γετε τις ευκολίες, αποφεύγετε στίχους «θολούς» και

«δήθεν» που έχουν πολύ ταλαιπωρήσει το σύγχρονο ελ-
ληνικό τραγούδι. Τι πρέπει να έχει κατά τη γνώμη σας
ένα καλό στιχάκι για να μπορεί να σταθεί;  

Εχω μέσα στα χρόνια διαβάσει εκατοντάδες άρθρα και
έχουν γραφτεί δεκάδες αναλύσεις και πραγματείες, πάνω
σε αυτό το ερώτημα. Δε σκοπεύω να φιλοσοφήσω άσκοπα,
οπότε θα απαντήσω όσο γίνεται πιο απλά, με κίνδυνο
ακόμα και να παρεξηγηθώ. Αυτό που πρέπει να έχει ένα
καλό στιχάκι για να μπορεί να σταθεί, είναι να έχει γραφτεί
από κάποιον που αφενός έχει το ταλέντο να γράψει στί-
χους και αφετέρου έχει επίγνωση, πότε κάτι που έγραψε
είναι δημοσιεύσιμο και πότε όχι. Κι εδώ πιθανότατα μπορεί
να προκύψει το ερώτημα: Mα ...αυτό που λες περί ταλέν-
του, δεν είναι ρατσιστικό; Φυσικά και είναι, απαντώ, όμως
κι εγώ θα ήθελα να μπορούσα να παίζω τη μπάλα που παί-
ζει ο Μέσι, αλλά δεν έχω το ταλέντο του. Είμαι ρατσιστής
εναντίον του εαυτού μου;

Σε όλη την καλλιτεχνική σας διαδρομή μείνατε μακριά
από το παιχνίδι των δημοσίων σχέσεων. Σπάνια βγαί-
νατε στο «γυαλί» και πάντα μακριά από όλο αυτό το life
– style που θέλει τους καλλιτέχνες να πουλάνε κου-
τσομπολιά από την προσωπική τους ζωή. Την «πληρώ-
σατε» αυτή τη στάση σας ή σας βοήθησε να έχετε μια
πιο ειλικρινή και ουσιαστική σχέση με το κοινό;  

Τελικά, τόσα χρόνια μετά, αποδεικνύεται, ότι δικαίως ήμα-
σταν υπερήφανοι για το είδος του κοινού που μας άκουγε
και μας αγαπούσε. Υπήρξε μια ευτυχής συγκυρία. Από τη
μία εμείς, που δε θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι των δη-
μοσίων σχέσεων και της διαρκούς παρουσίας μας στο
«γυαλί» και από την άλλη, οι άνθρωποι που άκουγαν και
εκτιμούσαν τα τραγούδια μας. Το δικό μας κοινό, δεν εν-
διαφέρθηκε ποτέ για την προσωπική μας ζωή, το life style
και τα κουτσομπολιά. Μας αγαπούσαν και μας αγαπάνε
ακόμα, παρότι μας έβλεπαν σπάνια στην τηλεόραση. Ηταν

μια σχέση ειλικρινής, ουσιαστική και τίμια και είμαστε πάντα
υπερήφανοι και ευτυχείς γι' αυτό.

Από τις δουλειές σας δεν έλειψαν ποτέ οι πολιτικές ανα-
φορές. Πώς θα περιγράφατε την κατάσταση που βιώ-
νουμε σήμερα και σε τι ελπίζετε;  

Αυτό που δυστυχώς βιώνουμε στη σημερινή Ελλάδα, απο-
δίδεται μόνο με μία λέξη. Αδιέξοδο. Είμαστε κυριολεκτικά
στη θέση της χώρας, που έχασε πόλεμο και παραδόθηκε
άνευ όρων. Με ανύπαρκτη εθνική κυριαρχία, ανύπαρκτη οι-
κονομία, άθλια δημόσια παιδεία, άθλια δημόσια υγεία, δι-
χασμένοι, καταχρεωμένοι, χωρίς ηθικό και αξιοπρέπεια και
ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης. Θα μπορούσα να λέω
μέχρι μεθαύριο, αλλά δεν έχει νόημα. Τα ξέρουμε όλοι
αυτά. Με δυο λόγια, είμαστε (τηρουμένων των αναλογιών)
στην κατάσταση της μεταπολεμικής-μετεμφυλιακής Ελλά-
δας του 1950. Τόσο χάλια. Οπότε σε τι να ελπίζω; Εύχομαι
μόνο τα απολύτως εφικτά, το απολύτως minimum. Εύχο-
μαι αυτοί που θα προκύψουν από την ψήφο μας τον Ιού-
λιο, έστω κι αν δεν είναι οι υπερ-ήρωες, οι υπεράνθρωποι

που θα μας σώσουν, εύχομαι τουλάχιστον... δύο δρά-
μια ... ειλικρίνεια και φιλότιμο. Ζητάω πολλά;

Αυτό ου ρέ ει να έχει ένα καλό στιχάκι για να«Αυτό που πρέπει να έχει ένα καλό στιχάκι για να
ορεί να σταθεί είναι να έχει γραφτεί α ό κά οιονμπορεί να σταθεί, είναι να έχει γραφτεί από κάποιον 
ου αφενός έχει το ταλέντο να γράψει στίχους καιπου αφενός έχει το ταλέντο να γράψει στίχους και
αφετέρου έχει ε ίγνωση ότε κάτι ου έγραψεαφετέρου έχει επίγνωση, πότε κάτι που έγραψε 

είναι δη οσιεύσι ο και ότε όχιείναι δημοσιεύσιμο και πότε όχι»

ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

Το τραγούδι είναι καθρέ της«Το τραγούδι είναι καθρέπτης 
της ε οχής τουτης εποχής του»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Μαζί με τον αδερφό του Χάρη έχουν “σφραγίσει” το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και το άρωμα από τα “Ζεστά Ποτά” κρατάει ακό-
μα. Τραγούδια τους όπως το “Γέλα πουλί μου”, “Φάνης”, “Νύχτωσε Νύχτα”, “Μάρκος και Aννα”, “Μη γυρίσεις», “Η μοναξιά του
σχοινοβάτη”, “Του έρωτα” εξακολουθούν να συγκινούν και να κερδίζουν το στοίχημα με τις νεότερες γενιές. 

Η συναυλία
Η συναυλία των Πάνο Κατσιμίχα, Βασίλη

Καζούλη και Δημήτρη Καρρά, θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 26 Ιουνίου στο θέατρο της Ανατολικής
Τάφρου στις 9.30 το βράδυ. Τη συναυλία διοργανώνει
το «Δίκτυο Fm». Γενική είσοδος 14 ευρώ, προπώληση
12 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Γραφεία Τουρισμού Γε-
λασάκης (πλατεία 1866 και Σούδα), Βιβλιοπωλείο
«Μικρό Καράβι»  και στο κιόσκι του Δήμου.
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Μ’ ακούτε που σας

τραγουδώ;
Στα πλαίσια του 4ου Διεθνούς Δια-

γωνισμού Πολυμέσων, τον οποίο προ-
κήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών
Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων “Ο
Αγιος Χριστόφορος”, η Στ’ τάξη του
Σχολείου μας έλαβε την 1η θέση στην
κατηγορία “Μαθητές Δημοτικού” με το
τραγούδι «Μ’ ακούτε που σας τρα-
γουδώ;»

Μ’ ακούτε που σας τραγουδώ;
Σου ‘λεγα μπαμπά μην τρέχεις,
μου ‘λεγες ότι προσέχεις
να μην ανησυχώ...
Μ’ ακούτε που σας τραγουδώ...

φοβάμαι κλαίω και πονώ...
Σ’ έβλεπα συχνά να πίνεις
σημασία να μη δίνεις
πώς το ‘κανες αυτό;
Μ’ ακούτε που σας τραγουδώ...
Να μην πονέσετε όπως πόνεσα 
εγώ...
Πάντα γρήγορα να φτάσεις 
όλους να τους προσπεράσεις. 
Τι κέρδισες ρωτώ! 
Μ’ ακούτε που σας τραγουδώ... 
Φοβάμαι και σας προειδοποιώ... 
Επρεπε να βάζεις ζώνη σαν κερί 
η ζωή τελειώνει. 
Δεν το ‘ξερες αυτό; 
Μ’ ακούτε που σας τραγουδώ…
σας το φωνάζω γιατί πόνεσα 
εγώ…

Αννουσάκειο Θεραπευτήριο
Σχεδόν απέναντι από το σχολείο μας, υπάρχει ένα πολύ

σπουδαίο κτίριο. Είναι το Αννουσάκειο Ιδρυμα. Κτίστηκε
πριν από εξήντα περίπου χρόνια από έναν ξεχωριστό επί-
σκοπο της Μητρόπολης μας, τον αείμνηστο Ειρηναίο Γα-
λανάκη με την οικονομική βοήθεια του Ανουσάκη
Γεωργίου, που διέμενε στην Αμερική. Στο Αννουσάκειο φι-
λοξενούνται ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες.
Διαθέτει χωριστούς χώρους για ασθενείς με ειδικές ανάγ-
κες, για χρόνιες και σύντομες νοσηλείες. Διαθέτει επίσης
σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο στο οποίο δέχεται και
εξωτερικούς ασθενείς, αφού τα θεραπευτικά όργανα που
διαθέτει είναι εξειδικευμένα.

Στην αυλή του έχει λουλούδια και δέντρα. Στην είσοδο
του έχει στηθεί το άγαλμα του μακαριστού μητροπολίτη Ει-
ρηναίου. Είναι πολύ χρήσιμο για τον τόπο μας, γιατί πολ-
λοί παππούδες και γιαγιάδες είναι μόνοι και δεν έχουν
βοήθεια από πουθενά. Στο Αννουσάκειο όμως βρίσκουν
ένα καταφύγιο γεμάτο αγάπη. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε
φορά που το επισκεπτόμαστε και ειδικά όταν τους λέμε τα
κάλαντα.

Παπουτσάκης Βασίλης, Τάξη Στ’

Μινωικός πολιτισμός

Η αίθουσα του θρόνου

Ηταν ένα από τα ομορφότερα δωμάτια
του ανακτόρου της Κνωσού.

Νικολόπουλος Κωνσταντίνος, 
Τάξη Δ’

Ταυροκαθάψια
Οι Μινωίτες την άνοιξη γιόρταζαν την με-

γαλύτερη τους γιορτή, τα ταυροκαθάψια.
Σ’ αυτή, νέοι και νέες έκαναν ακροβατικές

ασκήσεις πάνω σε αγριεμένους ταύρους. 
Παπαδάκης Κωνσταντίνος, 

Τάξη Δ’

Τα δελφίνια από το δωμάτιο της
βασίλισσας

Οι Μινωίτες ζωγράφιζαν θαυμάσιες τοιχο-
γραφίες. Ιδέες έπαιρναν από τη φύση και
από τις θρησκευτικές τελετές. 

Χριστουλάκης Κωνσταντίνος, 
Τάξη Δ’
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Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
«Οσα έχουμε φυλαγμένα στ’ αμπάρια του

πλοίου μας, θα τα ξεδιπλώσουμε στις σελίδες
που ακολουθούν κι ελπίζουμε να πάρετε μια
γεύση από το δικό μας μαγευτικό ταξίδι.

Πρώτος σταθμός, τα ιστορικά κτίρια - στο-
λίδια και η ιστορία του φρουρίου της πόλης
μας. Επόμενος σταθμός είναι οι τρεις σπου-
δαίοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στον ελ-
λαδικό χώρο: κυκλαδικός, μινωικός,
μυκηναϊκός. Η αναφορά στις παγκόσμιες ημέ-
ρες ατόμων με αναπηρία και ειρήνης, αποτε-
λούν τον τρίτο προορισμό μας. Κάνοντας ένα
σύντομο πέρασμα από “ξένα” λιμάνια, επι-
στρέψαμε ξανά στις ρίζες μας, ακολουθώντας
την κόκκινη κλωστή ακούσαμε λογής - λογής

παραμυθάκια στην Παιδική - Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Χανίων και επιστρέφοντας στην
πόλη μας, επισκεφθήκαμε το Γερμανικό Νε-
κροταφείο και το Μουσείο Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, που επισφράγισαν μια μαύρη σελίδα
του ανθρώπινου γένους κατά τον προηγού-
μενο αιώνα.

Κάπου στη διαδρομή ανταμώσαμε ξανά με
τους παλιούς συνταξιδιώτες μας, τα περσινά
μας εκτάκια, που αποδέχτηκαν την πρόσκληση
του Πρώτου Πολίτη της χώρας, κ. Παυλόπου-
λου και, βάζοντας τα σκολινά τους, διάβηκαν
τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου όπου δέ-
χτηκαν τα συγχαρητήρια για τη βράβευσή
τους».

Τα που γράφουν, μεταξύ άλλων προλογί-

ζοντας το με αρ. 21 τεύχος του γνωστού “πα-
ραδειγματικού” και “υποδειγματικού” περιο-
δικού τους “Τα μυστικά του θρανίου”, που
καλύπτει το φθινόπωρο και τον χειμώνα της
σχολ. Χρονιάς 2018-19, οι δάσκαλοι και οι
μαθητές του 3ου Δημ. Σχ. Κισσάμου. Φανε-
ρός οι “λέων” από κάποιους “όνυχές” του,
που φιλοξενούνται στον σημερινό Παιδό-
τοπο. Το μόνο που έχω να συμπληρώσω για
να συνοδεύσω τα συγχαρητήριά μου στον
καλό φίλο, διευθυντή του Σχολείου Αντώνη
Σπανουδάκη και στους δασκάλους του και
στους μαθητές τους.

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

3ο Δημ. Σχ. Κισσάμου

ΤαΤα ρώταπρώτα Μυστικά“Μυστικά τουτου θρανίουθρανίου” τηςτης ερασ ένηςπερασμένης χρονιάςχρονιάς
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Επίσκεψη 

στην Παιδική

Βιβλιοθήκη Χανίων
Στις 23 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε

την Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη Χα-
νίων. Οταν μπήκαμε μέσα, χωριστήκαμε
σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα η κυρία
Ρούλα έδωσε και από μία ζωγραφιά.

Η δική μας ζωγραφιά ήταν ένα ξερό
δάσος και στον λόφο που βρισκόταν το
δάσος χιόνιζε πολύ. Αφού την είδαμε,
τη συζητήσαμε και την παρουσιάσαμε
στις άλλες ομάδες.

Στη συνέχεια πήρε ο καθένας μας ένα
χαρτάκι στο οποίο ήταν γραμμένη μια
λέξη. Με τη λέξη αυτή έπρεπε να φτιά-
ξουμε μια ιστορία. Έτσι, λοιπόν, γρά-
ψαμε μια αστεία ιστορία. Οταν τη
διαβάσαμε στο τέλος γελάσαμε πολύ.

Οταν τελειώσαμε όλες τις δραστηριό-
τητες μπορούσαμε να πάρουμε όποιο
βιβλίο θέλαμε και να το διαβάσουμε.
Εμένα μου άρεσαν οι χώροι που μπο-

ρούσαμε να καθίσουμε για διάβασμα.
Ηταν σημεία για διάβασμα όχι συνηθι-
σμένα. Μου άρεσαν πάρα πολύ.

Τέλος, γυρίσαμε τα βιβλία στα σημεία
που μας έδειξαν οι κυρίες της βιβλιο-
θήκης και αφού τις ευχαριστήσαμε πε-
ράσαμε και περπατήσαμε στο Δημοτικό
Κήπο.

Στο Δημοτικό Κήπο υπάρχουν πολλά
είδη θάμνων και δέντρων και μερικά
ζώα της κρητικής πανίδας.

Σχεδιάστηκε το 1870 και είναι έργο
του Τούρκου Ρεούφ Πασά.

Γεωργακάκης Δημήτρης, τάξη Δ’

Παγκόσμια ημέρα
ατόμων με αναπηρία

Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, μιλήσαμε
για τα άτομα με αναπηρία.

Στην αρχή συζητήσαμε για τη
διαφορετικότητα των ανθρώπων

που για κάποιο λόγο είναι ανάπηροι.
Ξεχωρίσαμε αυτούς που κάθονται σε αναπηρικό καρο-

τσάκι, δε βλέπουν, δε μιλάνε και δεν ακούνε.
Αφού κουβεντιάσαμε αρκετή ώρα, καταλάβαμε ότι αυτοί οι άν-

θρωποι δε χρειάζονται τη λύπηση μας αλλά την αποδοχή μας.
Θαυμάσαμε ανθρώπους που ενώ είναι ανάπηροι καταφέρνουν

να κάνουν σπουδαία πράγματα, όπως να ζωγραφίζουν υπέροχα
με το στόμα.

Καταλάβαμε ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας και ήταν
πολύ συγκινητικό να εκφραζόμαστε με τόσο ωραία λόγια για την
ισότητα και τη διαφορετικότητα.

Στη συνέχεια συμφωνήσαμε να κλείσουμε στις παλάμες μας
λόγια αγάπης και στη συνέχεια να φτιάξουμε και το δέντρο της
αγάπης. 

Μετά σηκώσαμε τα χέρια ψηλά και φωνάξαμε:
«ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ»

Μαθήτριες - μαθητές Β’ τάξης

Αντιπροσωπεία μαθητών της
Στ’ τάξης με τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας Προκόπιο
Παυλόπουλο.



ούσαν ακόμη για το σκάλωμα του μεταξαριού
(κλάδωσις του μεταξωσκόληκος). Η φράση
«πάει σαν τον αγούδουρα» στην Κρήτη σημαίνει
ότι τρέχει τόσο γρήγορα που δεν αγγίζει το
έδαφος. Στην Κρήτη είχαν ακόμη το αίνιγμα για
τον αγούδουρα που έλεγε «είμαι μικιός δεν
πορπατώ, και σα γεράσω τρέχω». Από άνθη του
φυτού, λάδι, κόκκινο κρασί και καμφορά έκα-
ναν φάρμακο κατά των ρευματισμών.

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το φυτό περιέχει ίχνη από ένα αιθέριο έλαιο

και ένα γλυκοσίδιο την υπερικίνη που είναι κόκ-
κινη χρωστική. Περιέχει φλαβονικό πολυφαινο-
λικό παράγωγο, την γλυκοσίδη, ρητίνη και
πηκτίνη. Περιέχει ακόμη υπεροσίδη (φλαβονικό
πολυφαινολικό παράγωγο), ψευδοϋπερικίνη,
υπερφορίνη, προανθοκυανιδίνη, αμεντοφλα-
βόνη, ταννίνες, ξανθόνες, ουμπελιφερόνη, σκο-
πολετίνη, κερκετινο-3-Ο-ραμνοσίδη
(κερκιτρίνη).

Η υπερικίνη λέγεται ότι ευθύνεται για την αρ-
ρώστια του φωτός που παθαίνουν τα ζώα με
άσπρο τρίχωμα όταν τρώνε το φυτό, η οποία
παρουσιάζει συμπτώματα  ερεθισμού δέρμα-
τος και βλεννογόνου, με φαγούρα και άλλες
ανωμαλίες.

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Οι
σπόροι του ωριμάζουν από τον Ιούλιο μέχρι τον
Σεπτέμβριο.Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησι-
μοποιούνται όλα τα αέρια μέρη του φυτού. Τα
άνθη πρέπει να χρησιμοποιούνται νεαρά και
λίγο ξερά. Δεν χρησιμοποιούνται μετά από μα-
κροχρόνια φύλαξη. Όταν μείνουν πολύ τα άνθη
αποχρωματίζονται και όλο το φυτό παίρνει ένα
χρώμα καστανό.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Όλοι μας έχουμε ακούσει την έκφραση «βάλ-
σαμο για την πληγή». Η φράση εννοεί ότι θε-
ραπεύει κάθε πληγή. Και στη συγκεκριμένη
περίπτωση αυτή είναι μία φράση που περιγρά-
φει απόλυτα τις θεραπευτικές ιδιότητες του βο-
τάνου.

Η δράση του είναι αντιφλεγμονώδης, στυ-
πτική, επουλωτική και ηρεμιστική. Το βάλσαμο
όταν ληφθεί εσωτερικά έχει ηρεμιστική και
αναλγητική δράση. Χρησιμοποιείται στη θερα-
πεία της νευραλγίας, της ανησυχίας, της έντα-

σης και παρόμοιων προβλημάτων. Θεωρείται
κατάλληλο βότανο για τις αλλαγές της εμμηνό-
παυσης που οδηγούν σε ευερεθιστότητα και
ανησυχία. Ωστόσο συνίσταται να μην χρησιμο-
ποιείται όταν υπάρχει έντονη κατάθλιψη και σε
καμία περίπτωση αν ο ασθενής λαμβάνει αντι-
καταθλιπτικά φάρμακα.

Μπορεί να βοηθήσει σε αγχώδη διαταραχή και
κατάθλιψη. Έχει βρεθεί ότι μπορεί να ρυθμίσει
τις χημικές ουσίες του εγκεφάλου και να στα-
θεροποιήσει τις διαθέσεις και τα συναισθήματα.
Στα υπέρ του βοτάνου είναι ότι:

-δεν προκαλεί υπνηλία κατά την διάρκεια της
ημέρας

-δεν προκαλεί εθισμό
-δεν προκαλεί ευερεθιστότητα ή νευρικότητα.
Καταπραΰνει τη συνδετικίτιδα, την ισχιαλγία

και τους ρευματικούς πόνους. Εξωτερικά είναι
ένα πολύτιμο επουλωτικό και αντιφλεγμονώ-
δες βότανο. Σαν λοσιόν επιταχύνει την επού-
λωση των τραυμάτων, μωλωπισμών κιρσών
φλεβών και εγκαυμάτων. Το έλαιο του είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμο για ηλιακά εγκαύματα.

Το βαλσαμέλαιο παρασκευάζεται από τις αν-
θοφόρες κορυφές του βοτάνου. Έχει ένα έν-
τονο κόκκινο χρώμα και είναι εξαιρετικά
αποτελεσματικό σε προβλήματα  φλεγμονών
του δέρματος, των μυών και του συνδετικού
ιστού.

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως έγχυμα στις περιπτώσεις

άγχους, νευρικής έντασης, ευερεθιστότητα ή
συναισθηματικές διαταραχές που έχουν σχέση
με την εμμηνόπαυση ή το προεμμηνορροϊκό
σύνδρομο. Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό
σε 1-2 κουταλιές του τσαγιού ξηρό βότανο και
το αφήνουμε σκεπασμένο για 10-15 λεπτά.
Σουρώνουμε και πίνουμε έως τρεις φορές την
ημέρα. Το βάμμα το χρησιμοποιούμε για ένα
διάστημα περίπου 2 μηνών σε περιπτώσεις μα-
κροχρόνιας νευρικής έντασης που οδηγεί σε
εξάντληση και κατάθλιψη. Στα παιδιά που βρέ-
χουν  το κρεβάτι τους μπορούμε να δώσουμε
5-10 σταγόνες το βράδυ.

Άλλη επιλογή είναι το ηρεμιστικό μπάνιο με
Υπέρικο. Στο ζεστό νερό της μπανιέρα σας προ-
σθέτετε 1 φλιτζάνι αποξηραμένου βοτάνου και
χαλαρώνετε μέσα στο νερό.

Προφυλάξεις
Χρειάζεται προσοχή στη χρήση του, γιατί δεν

κάνει να εκθέτουμε την περιοχή επάλειψης στον
ήλιο. Εάν το βότανο χρησιμοποιηθεί παράλληλα
με φάρμακα που ταξινομούνται ως αναστολείς
της επαναπρόσληψης σεροτονίνης (φλουοξε-
τίνη: Prozac, παροξετίνη: Paxil), μπορεί να εμ-
φανιστούν συμπτώματα συνδρόμου
σεροτονίνης: διανοητική σύγχυση, ψευδαισθή-
σεις, διέγερση, κεφαλαλγία, κώμα, ρίγη, εφί-
δρωση, πυρετός, υπέρταση, ταχυκαρδία, ναυτία.

Αναπτύσσεται στη Βόρεια Αμερική, Αυστραλία
και Ευρώπη. Σύμφωνα με τον θρύλο, ονομάζε-
ται «βότανο του Προδρόμου» επειδή το κόκκινο
έλαιο του φυτού αντιπροσωπεύει το αίμα του
Ιωάννου του Βαπτιστού.

Σήμερα θεωρείται ζιζάνιο μέσα στα χωράφια
μας, παρά το γεγονός ότι οι εκπληκτικές του θε-
ραπευτικές ιδιότητες είναι γνωστές από την αρ-
χαιότητα. Το συναντάμε συχνά στην Ελλάδα σε
κάμπους, λόφους, φράκτες και γενικά σε μέρη
που δεν καλλιεργούνται.

Είναι θάμνος αειθαλής, λείος, πολύκλαδος
που φτάνει σε ύψος τα 30 -60 εκατοστά.. Στέ-
λεχος όρθιο με μικρά επιμήκη φύλλα που έχουν
πολλά διαφανή στίγματα. Αν τρίψουμε τα άνθη
του, αναδίδεται μία δυνατή μυρουδιά ρητίνης.
Τα άνθη του είναι χρυσοκίτρινα.  Αν τα κοιτά-
ξουμε προσεκτικά θα διακρίνουμε στα πέταλα
του άνθους μικρά στίγματα τα οποία είναι οι
αδένες που περιέχουν το έλαιο του βοτάνου. Το
είδος είναι ερμαφρόδιτο (έχει αρσενικά και θη-
λυκά όργανα και επικονιάζεται από μέλισσες
και μύγες). 

Ιστορικά στοιχεία 
Είναι γνωστό βότανο από ην αρχαιότητα ως

αντικαταθλιπτικό, καταπραϋντικό, επουλωτικό,
τονωτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο
Νίκανδρος και ιδιαίτερα ο Διοσκουρίδης το
αναφέρουν κατά της ισχυαλγίας και σαν επου-
λωτικό των πληγών. Το χρησιμοποιούσαν για
τις πληγές από τα σπαθιά, εξ ου και η ονομασία
«σπαθόχορτο». Το δε κρασί που παρασκευάζε-
ται με το φυτό σαν αντιπυρετικό. Το έχει ανα-
φέρει επίσης και ο Ιπποκράτης παλαιότερα. Τις
θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού τις γνώριζαν
οι Άραβες και οι Πέρσες περισσότερο δε οι Ιτα-
λοί που ασχολήθηκαν με αυτό τους περασμέ-
νους αιώνες. Θεόφραστος, Ματιόλης,
Παράκελσος, Σκόπολι, Καμεράριος, το αναφέ-
ρουν ως «υπερικόν» και το  θεωρούσαν μόνο

αντιτραυματικό και επουλωτικό.
Ο Γαλιλαίος συνιστούσε το βότανο για τη δι-

ουρητική του δράση, για την θεραπεία των πλη-
γών και για προβλήματα που προκαλούνται από
εμμηνορροϊκές διαταραχές.

Η λατινική ονομασία προέρχεται από τις ελ-
ληνικές λέξεις υπέρ και εικών.

Λέγεται επίσης ότι πήρε το όνομα προδρό-
μου βότανο, από τους ιππότες του Αγίου Ιωάν-
νου της Ιερουσαλήμ που θεράπευαν με αυτό τις
πληγές στις μάχες των σταυροφοριών. Τον
16ο αιώνα ο Παράκελσος το χρησιμοποιούσε
για τις πληγές εξωτερικά και για την αντιμετώ-
πιση του πόνου από μώλωπες.

Τον Μεσαίωνα πίστευαν επίσης ότι ξόρκιζε
το κακό πνεύμα, γι αυτό και οι τρελοί υποχρε-
ώνοντας συχνά να πίνουν το έγχυμα του. Το κί-
τρινο χρώμα του φυτού το συνέδεσε με τη
χολερική διάθεση και το έδιναν για τον ίκτερο
και την υστερία.

Στις ΗΠΑ, το υπέρικο είναι ίσως το πιο δημο-
φιλές φαρμακευτικό φυτό, και χρησιμοποιείται
για την ήπια και μέτρια κατάθλιψη ως εναλλα-
κτικό του αντικαταθλιπτικού φαρμάκου Prozac,
με δραστικό συστατικό τη φλουοξετίνη. Στην
Ευρώπη κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα La-
dose. Χρησιμοποιείται επίσης, ως σπασμολυτικό
και βελτιωτικό της ποιότητας του ύπνου σε αϋ-
πνίες. Μόνο το 1994 στη Γερμανία, συνταγο-
γραφήθηκαν συνταγές για 20 εκατομμύρια
ασθενείς. 

Υπάρχουν περίπου 300 είδη του φυτού αυτού
και στην Κρήτη συναντούμε 9 από αυτά, από τα
οποία τα 5 είναι ενδημικά. Το αφέψημα των αν-
θέων το χρησιμοποιούσαν για το ψωροφύτη
των νηπίων (κηρίον το μολυσματικό). Τις ανθι-
σμένες κορυφές τις χρησιμοποιούσαν ακόμη
κατά της δυσουρίας, των αμοιβάδων και ασκα-
ρίδων. Με τον αγούδουρα επένδυαν και κάλυ-
πταν τις κόφες για την μεταφορά ευαίσθητων
φρούτων (βερύκοκα, δέσπολα). Το χρησιμοποι-
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι HYPERICUM perfora-
tum (Υπέρικον το διάτρητον). Ανήκει στην οικογένεια των Υπερι-
κοειδών.  Το συναντούμε με τις ονομασίες Αγούδουρας (Κρήτη),
Σπαθόχορτο (Ήπειρο, Κρήτη), βάλσαμο (Άθως, Αρκαδία), βαλσα-
μόχορτο, βάρσαμο, βαρσαμόχορτο, λειχηνόχορτο, περίκη, προδρόμου
βότανο, σπατόχορτο, χελωνοχόρταρο (Κεφαλλονιά), άσκυρον.

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 skouvatsos11@gmail.com 

Υ έρικοΥπέρικο 



σσ

Σινέ ΧανιάΣινέ Χανιά (1900-1922)
Ο αείμνηστος Γιώργος Φθενάκης («Σινέ-Σαντάν, 1899-1999.

Από το γύρισμα του αιώνα στο άλλο») αναφέρει ότι ήδη από τον
Ιανουάριο του 1900 στην πρωτεύουσα της Κρήτης δυο πλανό-
διοι διασκεδαστές, ο Δ. Σταμπόλης και ο Γ. Καρακώτσης δίνουν
τις πρώτες κινηματογραφικές παραστάσεις στο καφενείο του Δη-
μοτικού Κήπου με έναν προβολέα ασετυλίνης και ένα φωνο-
γράφο. Αυτή η προβολή επαναλαμβάνεται το 1902. Ταυτόχρονα,
την ίδια χρονιά ο ιδιοκτήτης ενός μηχανήματος εσωτερικής προ-
βολής προβάλλει εικόνες από την έκθεση στο Παρίσι. Τον επό-
μενο χρόνο, το 1903, ένας άλλος κινηματογράφος προβάλλει
εικόνες από τη στέψη του Πρίγκιπα Νικόλαου. Το 1905 στην αί-
θουσα του Δημοτικού Κήπου λειτουργεί ο χειροκίνητος κινημα-
τογράφος των Μανωλικάκη-Σαββάκη με χειριστή τον
Τουρκοεβραίο τελάλη Γιακώ, ο οποίος αναλαμβάνει και χρέη
αφηγητή. 

Η καθιέρωση του κινηματογράφου στην πόλη των Χανίων,
όμως, γίνεται τη δεκαετία του 1910 χάρη  στον Ρεθυμνιώτη επι-
χειρηματία Χαράλαμπο Σπανδάγο, ο οποίος αρχίζει να προβάλλει
ταινίες το 1911 στο θέατρο του Δημοτικού Κήπου και λίγο αρ-
γότερα στην αίθουσα του «Χρυσόστομου» (1913). Το 1912, σύμ-
φωνα με τον Μίνω Νικολακάκι («Παλιά Χανιά στο γύρισμα του
αιώνα»), στο χώρο ενός καφενείου στην Σπλάντζια λειτουργεί
και δεύτερη κινηματογραφική αίθουσα με Χανιώτη ιδιοκτήτη. Αυ-
τονόητο είναι ότι πρόκειται πάντα για βουβό κινηματογράφο. 

Ποιές είναι όμως οι ταινίες που προτιμά το κοινό; Από τη θεμα-
τολογία φαίνεται ότι είναι οι ιστορικές ταινίες, όπως οι τελευταίες

100 ημέρες της Βασιλείας του Μεγάλου Ναπολέοντα, η οποία
παρουσιάζεται στο θερινό κινηματογράφο του Δημοτικού Κήπου,
τον οποίο διαχειρίζεται ο Σπανδάγος («Νέα Έρευνα» 15/7/1914).
Επίσης, ο βίος της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας: «Σήμερον
αρχίζει τας παραστάσεις του εν τη Αιθούση του Χρυσοστόμου ο
θαυμάσιος κινηματογράφος του κ. Σπανδάγου, με το αριστούρ-
γημα του Δουμά πατρός «ο Ιππότης του Ερυθρού οίκου» εις το
οποίον παρουσιάζεται με τα ζωηρότερα χρώματα η πλήρης συγ-
κινητικών επεισοδίων ζωή της περιφήμου Βασιλίσσης Μαρίας
Αντουανέτας» («Νέα Έρευνα», 4/10/1914). H ταινία προβλήθηκε
στην αίθουσα του «Χρυσόστομου», λόγω του Φθινοπώρου.

Προβολές γίνονται και στο αμαξοστάσιο του Ερρίκου Συγκε-
λάκη (για μικρό χρονικό διάστημα, κινηματογράφος Ideal). Αυτή
την περίοδο ο τοπικός Τύπος βρίθει από καθημερινές καταχωρί-
σεις κινηματογραφικών προβολών τόσο του Σπανδάγου στο
Ideal όσο και στην νέα κινηματογραφική αίθουσα στην συνοικία
Μπόλαρη, το «Πάνθεον» («Νέα Έρευνα», 14/5/1916). Οι ταινίες
αφορούν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, εκτός από μέσο ψυχα-
γωγίας, ο κινηματογράφος λειτουργεί και διδακτικά, καθώς μορ-
φώνει και ενημερώνει πολιτικά και ιστορικά το κοινό, όπως
φαίνεται από τις ιστορικές ταινίες (π.χ. ο Μέγας Ναπολέων), την
προβολή μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918),
καθώς και από τα γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας (π.χ.
η μάχη της Κιουτάχειας στον κινηματογράφο Ideal) («Νέα
Έρευνα», 23/4/1922). 

Βιβλιογραφία 
Α. Αλιγιζάκης, Όπερες, Μαντολινάτες & Καντάδες, Βαλς &

Συρτός στα παλιά Χανιά. Πολιτισμός και κοινωνία κατά την πε-
ρίοδο 1878-1967,  Ηράκλειο 2016. 

πολιτισμός 9/ 37
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
22 Ιουνίου 2019

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

ΣΕ ΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

Μνή η ηρώωνΜνήμη ηρώων
Εκδηλώσεις μνήμης
διοργανώνονται το Σαβ-
βατοκύριακο στις Στέρ-
νες και τα Περιβόλια.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Χανίων,
η Τοπική Κοινότητα Στερνών και
ο Πολιτιστικός και Εξωραιστικός
Σύλλογος Στερνών: “Μινωα”
διοργανώνουν το Σάββατο στις
6.30 μ.μ. εκδήλωση στο Μνημείο
Στερνών, στο χώρο της εκτελέ-
σεως των 10 Στερνιανών πα-
τριωτών από τους Γερμανούς το
1941. Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει επιμνημόσυνη δέηση, κατά-
θεση στεφάνων, ριζίτικο τραγούδι
και παραδοσιακό κέρασμα.

Στο χώρο θα υπάρχουν: α) ανα-
μνησιακό υλικό από το Β΄ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο (από τον κ.
Νικόλαο Πλουμιστάκη) και αυτο-
κίνητα τζιπ από το Β' Παγκόσμιο

Πόλεμο (από τον Σύλλογο Διατή-
ρησης Ιστορικών Οχημάτων Κρή-
της). 

Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019
θα πραγματοποιηθεί το εκκλησια-
στικό μνημόσυνο των 10 εκτελε-
σθέντων στον Ιερό Ναό
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Στερνών.

ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

Εξάλλου, μνημόσυνο τιμής, σε-
βασμού και ευγνωμοσύνης για
τους 33 εκτελεσθέντες Περβο-
λιανούς από τους Γερμανούς κα-
τακτητές, καθώς και για όλους
τους πεσόντες Περβολιανούς και
μη, κατά την ηρωική Μάχη της
Κρήτης, πραγματοποιούν την Κυ-
ριακή 23 Ιουνίου στις 11 π.μ. ο
Δήμος Χανίων, η Δημοτική Κοινό-
τητα και οι Φορείς των Περιβο-
λίων στο μνημείο πεσόντων της
πλατείας Ηρώων Περιβολίων.

ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

Θεολογική ημερίδα

Θεολογική ημερίδα διοργανώνει ο Παγκρήτιος
Σύνδεσμος Θεολόγων το Σάββατο στις 10.30
π.μ. - 1.30 μ.μ. στο Ενοριακό Πολιτιστικό Κέντρο
Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Κουνουπιδιανών Ακρω-
τηρίου. Το πρωί της ίδιας μέρας θα τελεστεί Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Γενεσίου της
Θεοτόκου.

Το θέμα της ημερίδας είναι: “Οι σχέσεις των
δύο φύλων υπό το πρίσμα της σύγχρονης ψυχο-
παιδαγωγικής και του ερμηνευτικού έργου του
Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Η ημερίδα
τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Κυ-
δωνίας και Αποκορώνου και απευθύνεται σε θε-
ολόγους.

ΣΤΑ ΚΑΡΑΝΟΥ

Γιορτή της αγρότισσας
και του κερασιού

Εκδήλωση για την αγρότισσα και γιορτή κερα-
σιού διοργανώνει το Σάββατο στις 7.30 μ.μ. ο
Μορφωτικός Σύλλογος Καράνου “ΡΙΖΑ” σε συ-
νεργασία με τους άλλους φορείς του χωριού.

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Αναβίωση του Κλήδονα

Εκδήλωση για την αναβίωση του εθίμου του
Κλήδονα διοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος και το ΚΑΠΗ Σούδας αύριο Κυριακή 23 Ιου-
νίου στις 7 μ.μ. στην αυλή του Κρητικού
Παραδοσιακού Σπιτιού.

Τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα διασκε-
δάσει το συγκρότημα του Ανδρέα Λιλικάκη και
θα πλαισιώσει ο χορευτικός όμιλος “Αροδαμός”.

ΣΤΗΝ ΑΝΩΠΟΛΗ

Εορτασμός επετείου
επανάστασης Δασκαλογιάννη

Εορτασμό της επετείου της Επανάστασης του 1770 (Επανάσταση Δασκα-
λογιάννη) οργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Σφα-
κίων την Κυριακή 23 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί στην Ανώπολη.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πλατείας
Ανωπόλεως, χαιρετισμούς διοργανωτών, ομιλία από τον υποστράτηγο ε.α.,
πρόεδρο της Ενωσης Αραδαινιωτών “Ο Φάραγγας”, Γεώργιο Φινοκαλιωτη,
κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, ανάκρουση Εθνικού Υμνου
και πεντοζάλι από τον μουσικοχορευτικό σύλλογο: “Τα Σφακιά”.

Θα προηγηθεί στις 8 π.μ. Αρχιερατική Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Ανωπόλεως, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρί-
του και Σφακίων, Ειρηναίου.
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«

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Περιήγηση σε ια αρχαία αθηναϊκή γειτονιάΠεριήγηση σε μια αρχαία αθηναϊκή γειτονιά
■ Ανοιξε για το κοινό η υπόγεια ανασκαφή του μουσείου

EΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Έναρξη» έκανε σήμερα η ανασκαφή του Μουσείου
Ακρόπολης, που εφεξής θα είναι ανοικτή στο κοι-
νό με το εισιτήριο της γενικής εισόδου. Επισκέπτες
από όλο τον κόσμο πλημμύρισαν από το πρωί τους
εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης -
που χτες έκλεισε τα δέκα χρόνια λειτουργίας του-
αλλά και το νέο «έκθεμα» της ανασκαφής στο -1 επί-
πεδο του μουσείου, όπου βρίσκονται τα αυθεντικά
κατάλοιπα μιας αρχαίας αθηναϊκής γειτονιάς, η
οποία επί αιώνες έβριθε από ζωή.

«Το Μουσείο Ακρόπολης χαίρεται ιδιαίτερα που το κοινό μπο-
ρεί πια να επισκέπτεται τον ανασκαφικό χώρο μέσα στο κτίριο
του μουσείου. Ένας νέος εκθεσιακός χώρος έχει δημιουργηθεί
και στους επισκέπτες δίνεται η δυνατότητα να έχουν μια ιδιαί-
τερη αίσθηση από τα αυθεντικά ερείπια μιας αρχαίας αθηναϊ-
κής συνοικίας», δήλωσε ο πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης,
Δημήτρης Παντερμαλής, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το οποίο επισκέφτηκε
τον αρχαιολογικό χώρο της ανασκαφής.

Με αφορμή τα δέκατα γενέθλια του ιδρύματος, που έχει κερ-
δίσει τις εγχώριες και διεθνείς εντυπώσεις όπως δείχνουν οι

προτιμήσεις του κοινού, αλλά και οι παγκόσμιες κατατάξεις που
το εντάσσουν εντός των δέκα ή πέντε καλύτερων μουσείων
στον κόσμο, ο κ. Παντερμαλής σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το
Μουσείο Ακρόπολης άνοιξε συγχρόνως με τη μεγάλη οικονο-
μική κρίση, αλλά κατάφερε να την ξεπεράσει. Επικεντρώθηκε
από την αρχή στους επισκέπτες του, φρόντισε να παρέχει πάν-
τοτε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και το κοινό ανταποκρίθηκε
σε αυτό. Ο αριθμός των επισκεπτών από το επίπεδο του ενός
εκατομμυρίου έφτασε το 1.800.000 και φαντάζομαι ότι αυτό
μπορεί να διατηρηθεί».

Όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, «βασικός στόχος του Μουσείου
Ακρόπολης είναι να ξαναφέρει το διεθνές κοινό στην αυθεντική
πηγή του κλασικού κόσμου και να δώσει τη δυνατότητα στους
επισκέπτες να αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την υψηλή ποιότητα της
τέχνης του 5ου και 6ου αι. π. Χ., κάτι που σε μεγάλο βαθμό έχει
επιτευχθεί. Ωστόσο χρειάζονται και περαιτέρω ενέργειες και
δράσεις ώστε να τεθεί με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια το ιστο-
ρικό πλαίσιο μέσα από το οποίο ξεπήδησαν αυτά τα αριστουρ-
γήματα του αρχαίου πολιτισμού», υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και τι θα ευχόταν για τα επόμενα δέκα χρόνια; «Το Μουσείο
Ακρόπολης έχει ξεκινήσει τη χρήση εφαρμογών της ψηφιακής
τεχνολογίας και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Να
ασχοληθούμε με τις τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες έχουν να προ-
σφέρουν πάρα πολλά στον τομέα της αρχαιολογίας και στον

τομέα κυρίως της μουσειακής διαχείρισης», απάντησε ο κ. Παν-
τερμαλής.

Ενδιαφέρον εποπτικό υλικό που έχει τοποθετηθεί σε καίρια
σημεία της ανασκαμμένης έκτασης βοηθά στην κατανόηση των
κυριότερων κτιρίων και υποδομών της, όπως σπίτια, εργαστή-
ρια, λουτρά, δρόμοι και δίκτυο απορροής υδάτων, τα οποία ανή-
κουν σε αλλεπάλληλες φάσεις, με κυρίαρχη αυτή της ύστερης
αρχαιότητας. Περίπου σε έναν χρόνο από τώρα θα προστεθούν
μια μεγάλη προθήκη με περισσότερα από 1.000 αντιπροσωπευ-
τικά κινητά ευρήματα, μια γλυπτοθήκη με σπουδαία γλυπτά,
καθώς και μια σειρά από αρχιτεκτονικά μέλη. Τα παραπάνω θα
προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην περιήγηση
της αρχαίας γειτονιάς που ξεδιπλώνει με τον πιο ιδιαίτερο
τρόπο πτυχές της καθημερινής ζωής των κατοίκων της.

Χτισμένη στη σκιά του Βράχου της Ακρόπολης, η γειτονιά κα-
τοικείται από τον 5ο αι. π. Χ. έως και τον 12ο αι. μ. Χ., χωρίς να
λείπουν και τα αρχαιότερα κατάλοιπα. Από την 4η χιλιετία π. Χ.
ως και το τέλος των αρχαϊκών χρόνων η χρήση της περιοχής
είναι ήπια. Μετά το 480 π. Χ., οπότε τα όρια της πόλης διευρύ-
νονται, εντάσσεται στον αστικό ιστό της αρχαίας πόλης, με απο-
τέλεσμα να αρχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά. Είναι η γειτονιά
που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μας δίνει τη δυνατό-
τητα να ανιχνεύσουμε σχεδόν ολόκληρη την ιστορία της αρχαίας
πόλης.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Δράσεις ολιτισ ούΔράσεις πολιτισμού
Σειρά πολιτιστικών δράσεων διοργανώνει η Μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων του ΚΕΘΕΑ

ΑΡΙΑΔΝΗ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών:
Σήμερα Σάββατο 22 Ιουνίου στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στις 9 μ.μ. θα γίνει

προβολή της ταινίας “Beautiful boy”.  Την ταινία θα προλογίσει ο Κώστας Κωνσταντινίδης, κρι-
τικός κινηματογράφου και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου και της
Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Θα ακολουθήσει συζήτηση μετά το τέλος της ταινίας.
Είσοδος ελεύθερη.

Επίσης, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων βραδιά κλασικού και
σύγχρονου χορού από την σχολή «Χοροκίνηση» και τα έσοδα της παράστασης θα δοθούν στο
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Εισιτήρια διατίθενται στην «Χοροκίνηση», Απτέρων 3.

Τέλος, το επόμενο Σάββατο 29 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία 1866 θα πραγμα-
τοποιηθεί μια μουσική βόλτα στην πόλη με τις ομάδες «Καθ΄ωδών» & «Αντικρουστοί».

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Τζαζ φεστιβάλ στον Βά οΤζαζ φεστιβάλ στον Βάμο

Σε ήχους τζαζ από σημαντικά ονόματα αυτής
της μουσικής σκηνής θα κυλήσει και φέτος ο
Ιούλιος στον Βάμο. 

Το 8ο Jazz in July festival, το οποίο θα ξεκι-
νήσει την 1η Ιουλίου,πραγματοποιείται στο αμ-
φιθέατρο “β” Βάμου στον δρόμο Βάμος –
Γεωργιούπολη.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
•1/7/2019: Τουλιάτος, Κιουρτζόγλου, Vapirov
•4/7/2019: Mainland Jazz Collective
•6/7/2019: Τάκης Πατερέλης Quartet
•9/7/2019: Michael Messios Symmetry Band

•11/7/2019: Σάκης Παπαδημητρίου/Γεωργία
Συλλαίου

•14/7/2019: Νίκος Καπηλίδης & Jazz Utopia
•15/7/2019: JD Walter Quartet
•20/7/2019: Ronan Guilfoyle & Outward

Bound Trio
Εισιτήρια θα προπωλούνται από την Τετάρτη

19/6/2019 στην τιμή των 10 ευρώ (12 ευρώ
στην πόρτα) από το βιβλιοπωλείο "Μικρό Κα-
ράβι", Δασκαλογιάννη 59, τηλ. 2821401648 στη
Σπλάντζια στα Χανιά, ενώ στο Βάμο από το
Τουριστικό Γραφείο και την ταβέρνα "Στέρνα
του Μπλουμοσήφη".



Ιστορία της ΙατρικήςΙστορία της Ιατρικής: Eνανα
α ίθανο ταξίδι στον χρόνοαπίθανο ταξίδι στον χρόνο

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν
τον άνθρωπο από τη στιγμή που
έκανε τα πρώτα του βήματα στη γη.
Ο δρόμος που ακολούθησε η ια-
τρική στο πέρασμα του χρόνου, εί-
ναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστο-
ρίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας,
απάτης, πάθους ή και λάθους. 

ΓIAννης

ςτεφανοΓιAννης

M.Sc.

μέρος 135ο

Στοιχειώδης ανατομικός χάρτης, από τη Γερμανία του
15ου αιώνα.

O “Ανδρας του Τσένταρ” που θεωρείται ως ο “πρώτος
Βρετανός”, σε κέρινη αναπαράσταση. Αξιοσημείωτο το
σκούρο χρώμα επιδερμίδας, σε απόλυτη αντίθεση με το
σημερινό λευκό δέρμα των Βρετανών.

Το 1949 ο φοιτητής William Sewell με κόστος 24,8 δολά-
ρια, κατασκεύασε μια τεχνητή καρδιά από μοτέρ παιδικού
παιχνιδιού, με την οποία κρατήθηκε στη ζωή ο σκύλος του
για 90 λεπτά, χωρίς πτώση πίεσης και οξυγόνου στο αίμα.
Μετά από 70 χρόνια και ιλιγγιώδη ποσά στην έρευνα, οι
επιστήμονες προσπαθούν ακόμη να τελειοποιήσουν την τε-
χνητή καρδιά… (Smithsonian Institution, ΗΠΑ).  

Ο David Vetter το “αγόρι στη φούσκα” γεννήθηκε το 1971
στο Τέξας, με σοβαρή βλάβη στο ανοσοποιητικό σύστημα
και τοποθετήθηκε αμέσως σε ειδικό αποστειρωμένο θά-
λαμο (“φούσκα”) από νάιλον. Ολα τα είδη που χρησιμο-

ποιούσε (φαγητό, ρούχα, πάνες κ.λπ.) αποστειρώνονταν.
Στην ηλικία των 12 ετών ασθένησε σοβαρά από κακοήθεια του
αίματος, βγήκε για πρώτη φορά από τη “φούσκα”, εισήχθη σε νο-
σοκομείο και 15 μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή.

Οδοντιατρικός πίνακας, από το Οχάιο των ΗΠΑ (έκδοση
Dr. G. H. Michel & Co, 1918).

To (ψευδο)σκεύασμα
“Ayer’s Sarsaparilla”
καθαρίζει το αίμα,
ενισχύει την όρεξη,
δυναμώνει τους αδύ-
ναμους και θεραπεύει
πολλές ασθένειες
(Νέα Υόρκη, 1860).

Η Boa Sr, μια
αυτόχθονας που
ζούσε στα νησιά
Ανταμάν, κοντά
στην Ταϊλάνδη,
ήταν ο τελευταίος
απόγονος των
Great An-
damanese, μιας
ομάδας φυλών
που μετανάστευσε
από την Αφρική
πριν από 70.000
χρόνια.
Θεωρούνται, μά-
λιστα, απευθείας
απόγονοι των ανθρώπων της προ-νεολιθικής εποχής. Με τον
θάνατό της το 2010, στην ηλικία των 85 ετών, χάθηκε και η
γλώσσα Bo, την οποία μιλούσε άπταιστα και διατηρούνταν
ανέγγιχτη για πάνω από 700 αιώνες!

»

»
»

»

»

Ο ανθρώπινος σκελετός, σε μια απεικόνιση από το βι-
βλίο του Andreas Vesalius: “De Humani Corporis Fab-
rica”, έκδοσης 1543.»
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O Khassan
Baiev ήταν ο μόνος
χειρουργός για
80.000 ανθρώπους
κατά τη διάρκεια του
δεύτερου πολέμου
Ρωσίας-Τσετσενίας.
Το 2000, μέσα σε 48
ώρες πραγματοποίησε
67 επεμβάσεις ακρω-
τηριασμών και 8 επεμ-
βάσεις στον εγκέφαλο
σοβαρά τραυματισμέ-
νων στρατιωτών και
από τις δύο αντιμαχό-
μενες παρατάξεις. 



βιβλίαβιβλία

Σι ού ιΣιμπούμι
Trevanian
Mετάφραση: Αποστόλης Πρίτσας

Εκδόσεις: Πόλις

Θρίλερ με πρωτα-
γωνιστή τον Νικο-
λάι Χελ, δάσκαλο
του Go, της πολε-
μικής τέχνης που
χρησιμοποιεί τα
αντικείμενα της
καθημερινής ζωής
ως θανάσιμα
όπλα, δεινό ερα-
στή και επαγγελ-

ματία δολοφόνο. Θα φανταζόταν
κανείς ότι πρόκειται για έναν υπερή-
ρωα των κόμικς. Καθόλου· με αυτό το
βιβλίο, μεγάλο μέρος του οποίου δια-
δραματίζεται στη Σαγκάη και την Ιαπω-
νία κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, ο συγγραφέας
ασκεί δριμύτατη κριτική στην αμερικα-
νική κοινωνία, την εμπορευματική
ηθική της και την πολιτιστική της βαρ-
βαρότητα. Όταν μια όμορφη γυναίκα
προστρέχει στον Χελ ζητώντας τη βοή-
θειά του, εκείνος, παρότι έχει πια απο-
συρθεί, επιστρέφει στη δράση
αντιμετωπίζοντας τον πιο επικίνδυνο
εχθρό του: τη Μητρική Εταιρεία (προ-
φανείς οι αναλογίες με τη CIA, η οποία
όμως βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο
των πολυεθνικών), η οποία ελέγχει την
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και τις
υποδομές. Το μυθιστόρημα μετατρέπε-
ται σε μια μυστικιστική αλληγορία που
αντιπαραθέτει τον πολιτισμό της Ανα-
τολής στην παρακμή της Δύσης. Δεν
πρόκειται για άβαταρ μιας new age
παραλογοτεχνίας, αλλά για μια επιδέ-
ξια, διαρθρωμένη στη λογική του Go,
ιστορία, που στηρίζεται σε μια τραγική
αντίληψη της ουσίας της ανθρώπινης
ύπαρξης.

Τα θυ ά αι όλαΤα θυμάμαι όλα
Νάγια Αλέβα
Εκδόσεις: Πηγή

Η Μοίρα, ένα ιδι-
αίτερο κορίτσι της
Θεσσαλονίκης, γί-
νεται δεκαοχτώ
και αποχαιρετά
την ξέγνοιαστη
ζωή με τους φί-
λους της στις τε-
λευταίες τους
καλοκαιρινές δια-
κοπές. Υποδέχεται

τώρα πια τη νέα περίοδο της ζωής που
θα ξεκινήσει ως φοιτήτρια. Ελπίζει, ως
ανερχόμενη αρχιτέκτονας, να φτιάξει
και να διορθώσει τις σκέψεις της, όπως
ένας αρχιτέκτονας τα σχέδιά του.
Για εκεί όπου οι γνώσεις της δεν αρ-
κούν, έχει τους φίλους της να τη βοη-
θούν. Παράλληλα, είναι και διαρκώς
εξοπλισμένη με τις καραμελίτσες της
για να γλυκαίνεται από κάθε πίκρα της
ζωής, για παν ενδεχόμενο...
Η μοίρα, όμως, δεν είναι πάντα καλή
και δίκαιη μαζί της. Οι αλλεπάλληλες
τραγωδίες σμιλεύουν και αλλάζουν τον
χαρακτήρα της. Το νεαρό κορίτσι πα-
λεύει να αντιμετωπίσει και να αντεπε-
ξέλθει στα όσα της τυχαίνουν και αυτό
το κάνει με έναν μοναδικό και ασυνή-
θιστο τρόπο.

ΛευκόΛευκό

χρυσάνθε οχρυσάνθεμο
Mary Lynn Bracht
Mετάφραση: Χριστιάννα Ελ. Σακελλαροπούλου

Εκδόσεις: Α. Α. Λιβάνη

Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος. O ισχυ-
ρός δεσμός ανά-
μεσα σε δύο
αδερφές που τις
χωρίζει ο πόλε-
μος ξαφνικά και
βίαια, θύματα και
οι δύο του ιαπω-
νικού στρατού
κατοχής, όπως

πολλές άλλες. Μια συγκλονιστική ιστο-
ρία, γραμμένη με λυρισμό και ρεαλισμό,
τόσο δυνατή που καθηλώνει.
Κορέα, 1943. Η Χάνα έζησε ολόκληρη τη
ζωή της υπό ιαπωνική κατοχή - ως χενιό,
γυναίκα δύτης. Μέχρι την ημέρα που η
Χάνα σώζει τη μικρότερη αδερφή της,
Έμι, από έναν Ιάπωνα στρατιώτη και η
ίδια συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στη
Μαντζουρία, όπου αναγκάζεται να γίνει
μια «γυναίκα ανακούφισης» σε πορνείο
του ιαπωνικού στρατού. Αλλά οι χενιό
είναι γυναίκες της δύναμης και της αν-
τοχής. Η Χάνα θα βρει τον δρόμο της
επιστροφής; Νότια Κορέα, 2011. Η Έμι
πέρασε πάνω από εξήντα χρόνια προ-
σπαθώντας να ξεχάσει τη θυσία που
έκανε η αδερφή της, αλλά πρέπει να αν-
τιμετωπίσει το παρελθόν για να βρει τη
γαλήνη. Μπορεί η Έμι να συμφιλιωθεί με
το παρελθόν της και να προχωρήσει;

8-3=11
Χρόνης Μίσσιος
Επιμέλεια: Ρηνιώ Παπατσαρούχα - Μίσσιου

Εκδόσεις: Πατάκη

Στο "8-3=11", ένας
ο λ ό κ λ η ρ ο ς
κόσμος, ένας πλα-
νήτης φωνάζει
"βοήθεια". Άνθρω-
ποι διαφορετικής
καταγωγής, θρη-
σκείας, κουλτού-
ρας, τάξης και
πολιτικής ένταξης

αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο: να
δουν τον τόπο τους να γίνεται εχθρικός,
η γη τους άγονη κι ο βίος τους αβίωτος.
Η αφήγηση του μυθιστορήματος κινείται
σε δύο επίπεδα. Από τη μια, η ζωή και η
βήμα βήμα συγκρότηση της συντροφιάς
-μιας μικρής εναλλακτικής κοινότητας
στο περιθώριο της κοινωνίας, μιας νησί-
δας ανοχής και κατανόησης μέσα στον
κλυδωνισμό των σχέσεων κάθε είδους.
Από την άλλη, ένα διήγημα, που γράφει
ο Συγγραφέας, μέλος της συντροφιάς,
μια απολύτως αναγνωρίσιμη, ρεαλιστική
και διαχρονική απεικόνιση ενός ζεύγους.
Ο αναγνώστης στη ζωή των ηρώων του
βιβλίου, είτε αναφέρονται στο πρό-
σφατο παρελθόν είτε στο παρόν, ανα-
γνωρίζει ήδη το κυοφορούμενο μέλλον
και στις δύο εκδοχές του, τη σωτηρία
του ή την καταστροφή του.
Το έκτο και τελευταίο μυθιστόρημα του
Χρόνη Μίσσιου, που το έγραφε πριν από
τον θάνατό του, έχει ως τίτλο μια παρά-
δοξη αριθμητική πράξη, συμβατή μόνο
με τη λογική της προσφοράς.

Aφορμή

Συναντάμε την Τίνα σε ένα
τρένο στη Σουηδία. Το τρένο θα
ακινητοποιηθεί για ώρες,  κάτι το
οποίο η γραμματέας της σχολής
είχε επισημάνει στην Τίνα, κάτι το
οποίο όφειλε να λάβει υπόψη της
στο ταξιδιωτικό της πρόγραμμα.
Εκείνο το οποίο δεν της είχε διευ-
κρινιστεί ήταν η αιτία αυτών των
συχνών καθυστερήσεων· όλο και
περισσότεροι αυτόχειρες στις
ράγες των τρένων. Οι ενοχλημέ-
νοι από την καθυστέρηση επιβά-
τες, έξαλλοι με την αντικοινωνική
αυτή συμπεριφορά, συνωστίζον-
ται στην αποβάθρα. Η Τίνα δεν
απαντάει στο σχόλιο του συνεπι-
βάτη της, απομένει σιωπηλή. Την
ώρα της πρόσκρουσης η Τίνα επι-
χειρούσε να συνθέσει ένα γράμμα
αποχαιρετισμού με παραλήπτες
τα παιδιά της. Θα φτάσει στην
επαρχιακή πόλη, στο πανεπιστή-
μιο της οποίας είναι καλεσμένη
για να μιλήσει. Ένα απρόσωπο ξε-
νοδοχείο, ένας βαθύς μα ανήσυ-
χος ύπνος, μια βόλτα χωρίς
χάρτη. 

Θα γελάσει μόνη της: χαρα-
κτηριστικό της κατάστασής της
είναι ότι πάντα πλέον εξετάζει
κάθε καινούργιο περιβάλλον για
τις δυνατότητες αφανισμού που
προσφέρει.
Η Τίνα θα δώσει την ομιλία της

και θα επιστρέψει στην Αθήνα.
Προτεραιότητά της να ολοκλη-
ρώσει το βιβλίο που γράφει σχε-
τικά με τον βαλκανικό
κινηματογράφο. Είναι κάτι το
οποίο πρέπει να γίνει όσο το δυ-
νατόν συντομότερα.  

Το όνομα της ηρωίδας μόνο τυ-
χαίο δεν είναι. Το διάσημο θατσε-
ρικό ακρωνύμιο για την απουσία
εναλλακτικής. Σημαντικός για την
πρόσληψη της ιστορίας και ο
υπότιτλος: η ιστορίας μιας ευθυ-
γράμμισης. Η αυτοκτονία αποτε-
λεί ίσως το μεγαλύτερο ταμπού
του σύγχρονου δυτικού κόσμου,
ίσως γιατί δίνει μια (ψευδ)αί-
σθηση δύναμης στο άτομο, πως

παίρνει τη ζωή στα χέρια του, εγ-
καταλείποντάς την. Διαβάζοντας
το βιβλίο αυτό με ενόχλησε αρκε-
τές φορές μια διάθεση για κριτική
της απόφασης της Τίνας εκ μέ-
ρους μου, μια αδιόρατη ρωγμή
στην ανοχή, χωρίς καμιά προ-
φανή συναισθηματική δικαιολο-
γία. Η Τίνα για μένα, για τον
αναγνώστη εν γένει, είναι μια
ξένη, είναι μια γυναίκα η οποία
έχει πάρει μια απόφαση, και αυτό
το άτυπο ημερολόγιο, που αποτε-
λείται από μια τριτοπρόσωπη εξι-
στόρηση σε εναλλαγή με τις
επιστολές που η ίδια γράφει, δεν
αποτελεί το τηλεφωνικό δίλημμα
μιας μεσημεριανής εκπομπής. Η
Τίνα είναι -ή θα έπρεπε τουλάχι-
στον να προσλαμβάνεται από τον
αναγνώστη ως- ένας ελεύθερος
άνθρωπος που αυτοκαθορίζει τη
ζωή της, και ο καθένας μας καλό
θα ήταν να κρατήσει τη γνώμη
του για ιδία χρήση. 

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για
τους οποίους απολαμβάνω τα βι-
βλία της Δημητρακάκη. Ο πρώτος
έχει να κάνει με τους ήρωες των
ιστοριών της. Γιατί, αντίθετα με
την πλειοψηφία των ηρώων τής
ελληνικής πεζογραφίας, οι οποίοι
στα μάτια μου είναι σαθροί και
ψεύτικοι, σίγουρα ξένοι στις δικές
μου προσλαμβάνουσες και απόν-
τες από τα βιώματά μου, οι ήρωες
της Δημητρακάκη είναι γνώριμοι
και αληθινοί, αντιστοιχούν -ανα-
λογικά πάντα- σε άτομα που γνω-
ρίζω ή συναναστρέφομαι. 

Παρελκόμενο της οικειότητας
αυτής αποτελεί το ενδιαφέρον με
το οποίο αντιμετωπίζω τις ιστο-
ρίες τους, τους προβληματισμούς
τους και τα αδιέξοδά τους -ίσως
κυρίως αυτά. Ο δεύτερος λόγος
έχει να κάνει με τον μοναδικό
τρόπο με τον οποίο η Δημητρα-
κάκη ενσωματώνει στην πεζογρα-
φία της τις ακαδημαϊκές της
γνώσεις, χωρίς να προκαλείται
ανισότητα στο τελικό αποτέλε-
σμα, το αντίθετο μάλιστα. Στο

συγκεκριμένο μυθιστόρημα εγκι-
βωτίζεται για παράδειγμα το βι-
βλίο για το βαλκανικό σινεμά το
οποίο προσπαθεί να τελειώσει η
Τίνα, κάτι το οποίο εκτός των
όσων αποκαλύπτει για τον χαρα-
κτήρα της Τίνας -ο τρόπος με τον
οποίο εργάζεται ή η επιθυμία της
να το ολοκληρώσει-, δημιουργεί
και αναλογικές αντιστοιχίες ανά-
μεσα στο τότε των ταινιών και
στο τώρα της αφήγησης, προσδί-
δοντας περαιτέρω επίπεδα ανά-
γνωσης.

Οι ήρωες της Δημητρακάκη με-
γαλώνουν, έρχονται αντιμέτωποι
με τη ματαιότητα, την απομά-
γευση, τη σκληρή επιφάνεια του
τοίχου απέναντι. Έχουν ζήσει χρό-
νια μακριά από την Ελλάδα, ταξί-
δεψαν, σπούδασαν, ερωτεύτηκαν,
παθιάστηκαν με ιδέες, νοστάλγη-
σαν. Πίστεψαν πως μπορούν να
αλλάξουν τα πράγματα από μέσα,
πως εκείνοι δεν θα ζήσουν σαν
τους άλλους, πως θα τα καταφέ-
ρουν. Και δυσκολεύονται, και
είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι
που τους κουνάνε το δάχτυλο
αναφωνώντας πως δεν υπάρχει
εναλλακτική, τους καλούν να συ-
νέλθουν, να γίνουν ρεαλιστές, να
ευθυγραμμιστούν όπως τα στρα-
τιωτικά τάγματα στις παρελά-
σεις.    

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

ΤΙΝΑ η ιστορία ιας ευθυγρά ισηςΤΙΝΑ η ιστορία μιας ευθυγράμμισης
» Aντζελα Δημητρακάκη (εκδόσεις βιβλιοπωλείον της Εστίας)
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ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Παρουσίαση βιβλίωνΠαρουσίαση βιβλίων 
Π Κουτσάκη Β Πα αθεοδώρουΠ. Κουτσάκη - Β. Παπαθεοδώρου

Παρουσίαση του νέου αστυνομικού μυθιστορή-
ματος του Πολυχρόνη Κουτσάκη: «Το ομορφότερο
τέλος στον κόσμο» και του νέου μυθιστορήματος
του Βασίλη Παπαθεοδώρου: «Τη νύχτα που έσβη-
σαν τ’ αστέρια» οργανώνουν ο Ιστιοπλοϊκός Όμι-
λος Χανίων, η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών
Χανίων, οι Εκδόσεις Πατάκη και οι εκδόσεις Κα-
στανιώτη το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 8 μ.μ., στον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο). 

Οι δύο πολυβραβευμένοι συγγραφείς θα βρε-
θούν για πρώτη φορά μαζί για να συζητήσουν για
τα βιβλία τους. Μαζί τους, στο πάνελ, θα είναι ο
κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Μπούγιας.


