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ττΤο καλοκαίρι στην Κρήτη έχει μια
δύναμη ακατανίκητη. 
Το εκτυφλωτικό φως του ήλιου, 
η αδυσώπητη ζέστη, 
οι αμέτρητες αποχρώσεις μπλε της
θάλασσας και του ουρανού, 
ο εκκωφαντικός ήχος των τζιτζικιών
και του παφλασμού των κυμάτων, 
η λυτρωτική κάψα της τσικουδιάς
συνοδεία μιας κατακόκκινης φέτας
καρπουζιού.
Και η καλοκαιρινή ραστώνη 
ασθένεια αναπόφευκτη ακόμα και
για τους πιο πρόθυμους, τους πιο
εργατικούς...
Στο σημερινό μας αφιέρωμα αναζη-
τήσαμε καλλιτέχνες από το εξωτερι-
κό οι οποίοι πήραν έμπνευση και
αποτύπωσαν στον καμβά τους τη
δική τους εικαστική ερμηνεία του τι
σημαίνει το καλοκαίρι στην Κρήτη.

diadromes@haniotika-nea.gr
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ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Κοντσέρτο
κλασικής
μουσικής

Η Αδελφότητα Μικρασια-
τών Ν. Χανίων “Ο Αγιος Πο-
λύκαρπος” διοργανώνει
Κοντσέρτο Κλασσικής Μουσι-
κής με τους Βέλγους Μουσι-
κούς Inge Spinette & Jan
Michiels στο πιάνο την Τε-
τάρτη 31 Ιουλίου στις 8.30
μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονι-
κής Μεσογείου (ΚΑΜ). 

Είσοδος ελεύθερη.  
Θα υπάρχει κουτί προαιρε-

τικής ενίσχυσης για τη Στέγη
Κοριτσιού Αγίου Νεκταρίου
Παχιανών. 

Συνδιοργανωτές: Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων, ΚΕΠ-
ΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ

Μουσική ανδαισία α όΜουσική πανδαισία από
τουςτους Vamos Ensemble 

oΟι Vamos Ensemble μαζί με την Ιωάννα Φόρτη για
δύο ώρες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους παρου-
σιάζοντας ένα εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα και χει-
ροκροτήθηκαν θερμά από τον κόσμο που
συγκεντρώθηκε στην πλατεία. Μουσική από τον Χρ. Λε-
οντή μέχρι τους Calexico και από τον Τσιτσάνη μέχρι
τον Χατζηδάκη στην ευρύχωρη πλατεία. Τη συναυλία
διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων και χαιρέτισε ο δήμαρ-
χος Χανίων Τ. Βάμβουκας.

Γ.ΚΩΝ.

Μια ξεχωριστή μουσική βρα-
διά απόλαυσε ο κόσμος που
κατέκλυσε κάθε σημείο της
ανακαινισμένης πλατείας Ει-
σοδίων (Τριμάρτυρη) το βρά-
δυ της Πέμπτης. 

ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΠαράστασηΠαράσταση
χορούχορού

Παράσταση χορού με τίτλο “Last” θα παρου-
σιάσει η Frantics Dance Company σήμερα Σάβ-
βατο στις 8 μ.μ. στον Αγιο Νικόλαο του Μώλου,
στον λιμανοβραχίονα του παλιού λιμανιού, στον
δρόμο προς τον φάρο.

Το «Last» είναι ένα θολό φιλμ, όπως οι ανα-
μνήσεις σε ένα άτομο με αμνησία , όταν η πραγ-
ματικότητα και τα όνειρα ενώνονται.

Είναι η πιο πρόσφατη δουλειά των Frantics που
έκανε πρεμιέρα στη Sophiensaele το 2017. Βρα-
βεύθηκε απ τον τύπο και το κοινό στο Βερολίνο.

Σε αυτό το κομμάτι οι Frantics εξετάζουν τα αν-
τιφατικά φαινόμενα του χρόνου, δημιουργώντας
καταστάσεις και αναπαριστώντας τον με εικόνες
σε κίνηση. 

Χορογραφία: Frantics Dance Company
Ερμηνεία: Carlos Aller, Diego De La Rosa,

Marco Di Nardo, Juan Tirado
Σκηνογραφία: Dragan Denda
Σχεδιασμός φωτισμού: Max Fandrich
Δραματουργική στήριξη: Maja Zimmermann
Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του

9ου φεστιβάλ “Dance Days Chania”.
Με την ευγενική υποστήριξη του Theater Strahl

Berlin & της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομο-

σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην
Αθήνα.

Είσοδος ελεύθερη

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ

«Ας ερχόσουν για λίγο..»
Το ξενοδοχείο Porto Vene-

ziano, συνεχίζει την σειρά
εκδηλώσεων «Μουσική –
Λόγος 2019» τη Δευτέρα 29
Ιουλίου στις 9 μ.μ., στον αί-
θριο χώρο του, με ένα αφιέ-
ρωμα στα τραγούδια του
μεσοπολέμου. Το μουσικό
ντουέτο Tango, του σολίστα
της χρωματικής φυσαρμόνι-
κας Κώστα Βλαχόπουλου
και του κιθαρίστα Ανδρέα
Στεργίου, συναντά τον ερμη-
νευτή Κώστα Βασιλιάγκο σε
μια συναρπαστική εκδοχή γνωστών επιτυχιών του ελαφρού τρα-
γουδιού των δεκαετιών 20’ – 50’. 

Οι αξέχαστες μελωδίες που μας χάρισαν συνθέτες όπως ο
Αττίκ, ο Σουγιούλ, ο Γιαννίδης και πολλοί άλλοι, παρουσιάζονται
σε αυτό το αφιέρωμα με έναν ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο ήχο.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο:
28210 27100 ή με email στο: mousiki_logos@portovene-
ziano.gr 

Είσοδος: €10. 
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ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Κρητική καντάδα στις ΒρύσεςΚρητική καντάδα στις Βρύσες

Σε μια ξεχωριστή βραδιά μέσα στη καρ-
διά του καλοκαιριού, κρητικοί μουσικοί
και καλλιτέχνες, θα αναλάβουν να ταξι-
δέψουν τους συμμετέχοντες σε αλλοτι-
νές εποχές με τις κρητικές καντάδες
τους. 

Οι μελωδίες τους θα πλημμυρίσουν τα
δρομάκια  των Βρυσών γεμίζοντας νο-
σταλγία τους παλαιότερους και ενθου-
σιασμό και ενδιαφέρον τους νεότερους. 

Η κρητική αυτή συντροφιά, αποτελείται
από καλλιτέχνες με  αγάπη για τη κρη-
τική μουσική όπως επίσης και με το με-
ράκι να μεταφέρουν τη κρητική
παράδοση υπό τη μελωδία της κρητικής
καντάδας. 

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Βρυσών Αποκορώνου

Συμμετέχοντες: 
Κρητικοί Καλλιτέχνες: Καρκάνης Νίκος

με το συγκρότημα του και Πετρακάκης

Γιώργος με το συγκρότημα του.
Κρητικοί  Χορευτικοί Σύλλογοι:
Παραδοσιακός Σύλλογος ''ΕΡΩΦΙΛΗ''
Χορευτικός Όμιλος Χανίων "Ο Ψηλο-

ρείτης"

Λαογραφικός Όμιλος Χανίων
Παραδοσιακός Σύλλογος ''Οι Ακρίτες"
Λαογραφικός Μουσικοχορευτικός Σύλ-

λογος Ρεθύμνου "Αρκάδι"
Παραδοσιακός Σύλλογος ''Σταυραετοί'

Πέθανε ο ποιητής
Χριστόφορος
Λιοντάκης
ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Πέθανε, σε ηλικία 74 ετών, ο ποιητής
Χριστόφορος Λιοντάκης. Ο Χριστόφορος
Λιοντάκης γεννήθηκε το 1945 στο Ηρά-
κλειο Κρήτης και σπούδασε Νομική στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Φιλοσοφία της
Νομικής στο Πανεπιστήμιο Σορβόννης,
στο Παρίσι. Το 1973 κυκλοφόρησε η
πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Το
τέλος του τοπίου». Ανήκε στην αποκαλού-
μενη Γενιά του '70, μαζί με άλλους συγ-
γραφείς που άρχισαν να δημοσιεύουν τα
έργα τους κατά τη δεκαετία του 1970, κυ-
ρίως προς το τέλος της στρατιωτικής δι-
κτατορίας και τα πρώτα χρόνια της
Μεταπολίτευσης.

Το 2000 έλαβε το Κρατικό Βραβείο Ποί-

ησης για τη συλλογή ποιημάτων του «Με
το φως», που δημοσιεύθηκε το 1999. Επί-
σης, για την ίδια συλλογή ποιημάτων
έλαβε το βραβείο του διακεκριμένου λο-

γοτεχνικού περιοδικού «Διαβάζω». Ποι-
ήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλ-
λικά, γερμανικά, ιταλικά και αγγλικά και
έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό «Har-
vard Review». Το Γαλλικό υπουργείο Πο-
λιτισμού του απένειμε το μετάλλιο του
Ιππότη της Τάξεως των Τεχνών και των
Γραμμάτων, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου του
απένειμε το Λογοτεχνικό Βραβείο Νίκος
Καζαντζάκης. Το 2012 έλαβε για το ποι-
ητικό έργο του το Βραβείο Ιδρύματος
Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας
Αθηνών.

Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει μελοποιήσει
ποιήματά του που έχουν κυκλοφορήσει σε
CD με τίτλο «Ποίηση με μουσική: Κων-
σταντίνος Καβάφης-Χριστόφορος Λιοντά-
κης».

Ο Χρ. Λιοντάκης, εκτός από σπουδαία
ποιήματα, έκανε μεταφράσεις Γάλλων, κυ-
ρίως, συγγραφέων, όπως Σαντάλ, Μπον-
φουά, Ρεμπώ, Ζενέ, Καμύ κ.ά.

Ε.Μ.

“DANCE DAYS”

Συνέδριο για τον χορό
Συνέδριο με θέμα “Χορός: η τέχνη της επικοινωνίας” - Ιδέα

- πράξη – εξωστρέφεια; θα πραγματοποιηθεί σήμερα και
αύριο στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, στο πλαίσιο του 9ου φε-
στιβάλ “Dance Days Chania”.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν σήμερα στις 10 π.μ.
Η επιστημονική επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου από-

τελείται από τους:
Δρ. Ναταλί Ζερβού (Επίκουρη Καθηγήτρια Χορού – Univer-

sity of Wisconsin Madison, ΗΠΑ)
Δρ. Όλγα Κολοκυθά (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοι-

νωνίας, Πανεπιστήμιο της Βιέννης)
Κωνσταντίνα Κεφάλα (Πολιτιστική διαχείριση)
Αφροδίτη Αντύπα (Χορολόγος/ Εκπαιδευτικός Χορού)

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΦΡΟ

Παράσταση σύγχρονου χορού με τίτλο “Συναντήσεις: Χανιά”,
του Ερμίρα Γκόρο, θα παρουσιαστεί αύριο Κυριακή στις 9:30
μ.μ. στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Θέλοντας να δημιουργήσει ένα συλλογικό βίωμα που υμνεί
τη διαφορετικότητα και επαναπροσδιορίζει την έννοια της δύ-
ναμης και της ομορφιάς, η Ερμίρα Γκόρο δημιουργεί “Συναν-
τήσεις” πολύ διαφορετικών μεταξύ τους ατόμων, -φύλο,
εθνικότητα, σωματότυπος, ηλικία, ικανότητα- σε μια απόπειρα
να αποσυνδεθούμε ως θεατές από την ταύτιση του χορευτή
με ένα σώμα νεανικό, μυώδες, γυμνασμένο, «τέλειο».

Τιμές εισιτηρίων: 12ευρώ κανονικό, 9ευρώ φοιτητικό- ανερ-
γίας-πολυτέκνων.

Βραδιά κρητικής καντάδας θα
πραγματοποιηθεί στις Βρύσες
Αποκορώνου τη Δευτέρα 29 Ιου-
λίου στις 7:30 το απόγευμα.

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ SABIONARA

Eκθεση σύγχρονης τέχνης
Eκθεση σύγχρονης τέχνης των μελών του Παγκρήτιου Συλ-

λόγου Εικαστικών Δημιουργών ''Νεώριον Τέχνης'' με τίτλο
''Memorabilia'' θα πραγματοποιηθεί στην Πύλη Σαμπιονάρα,
στο Κουμ Καπί.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα στις 8 μ.μ.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Αυγούστου και θα είναι

ανοικτή καθημερινά  10.30 - 13.30 και 18.30 - 21.30
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Σοφία Δασκαλάκη, Γιώργος Κοκοβλής, Ασπασία Κτιστάκη,

Ιωάννης Λουπάσης, Μανώλης Ρουκούδης, Κώστας Σπανά-
κης. Προσκεκλημένος δημιουργός ο Νίκος Μπολάκης.

Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΗΝ 1η ΜΑΛ 

Επιμνημόσυνη δέηση
Πεσόντων Καταδρομέων 

Η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση Πεσόντων Καταδρομών και
Χειριστών Αεροσκαφών Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο
το 1974, θα ψαλεί αύριο Κυριακή 28 Ιουλίου στις 11 π.μ. στο
στρατόπεδο “Ν. Αποστολάκη”  της 1ης ΜΑΛ στο Μάλεμε. Η
είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 



Φιόννα Καρλάιλ (Fionna Carlisle): 

Καλοκαιρινά Χανιά, 
η προσωπική μου απελευθέρωση
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Το Καλοκαίρι ως έ νευσηΤο Καλοκαίρι ως έμπνευση
■ Μέσα από τα μάτια ξένων εικαστικών που ζουν ή έζησαν στα Χανιά

Ελληνικό καλοκαίρι, φως και χρώμα, χιλιάδες αποχρώσεις του μπλε, ήχοι απ’
τα κύματα της θάλασσας που σκάνε στην απέραντη ακτή και το τραγούδι των
τζιτζικιών να σπάει την ησυχία του μεσημεριού. Το Καλοκαίρι ζωγραφίζουν
ξένοι εικαστικοί που ζουν ή έζησαν στα Χανιά και εμπνεύστηκαν από τη φύση,
την αύρα του τόπου και των ανθρώπων, δίνοντας την δική τους πινελιά στην
πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου…

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

«Το καλοκαίρι στα Χανιά για
εμένα δεν είναι μόνο διακο-
πές, αλλά ένα ευπρόσδε-
κτο διάλειμμα από τη
ζωγραφική μου ενα-
σχόληση με τα πορ-
τρέτα πολιτικών,
επιστημόνων, καθώς
και τα έργα κατά πα-
ραγγελία που κάνω
στη Βρετανία, όπως
για την πρόσφατη έκ-
θεσή μου “The Art of
Intelligent Ageing”, σε
συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο του Εδιμβούργου, που
θα εκτεθεί και στο Σκωτσέζικο
Κοινοβούλιο τον ερχόμενο Οκτώβριο. 
Τα καλοκαιρινά Χανιά είναι λοιπόν η προσωπική
μου απελευθέρωση από την πειθαρχία που απαι-
τείται για τη διαδικασία δημιουργίας ενός πορ-
τρέτου.
Πρόσφατα επισκέφτηκα ξανά μερικά από τα αγα-
πημένα μου μέρη, όπως τη Σπλάντζια, την αγαπημένη
ταβέρνα στη Νέα Χώρα, τα Σφακιά. 
Παρόλο που οι πρώτοι πίνακες που έκανα στα Χανιά στη δεκα-
τετία ’80 ήταν μια σειρά από τα Chicago Blues Bars, σύντομα
άρχισα να εμπνέομαι από τη νυχτερινή ζωή τους, όπως το γνω-
στό κλαμπ Κανάλι, ακόμα και τα μπουζούκια εκείνης της εποχής.
Αυτό το καλοκαίρι συγκεκριμένα όμως, τα Χανιά είναι και μια
απόδραση από το βάσανο του Brexit».

Η�ζωγράφος
Φιόννα�Καρλάιλ

(Fionna�Carlisle)�που
μοιράζει�το�χρόνο�της
ανάμεσα�σε�Σκωτία

και�Κρήτη.

«Το Καλοκαίρι, μια εποχή πρόκληση,
μια εποχή με έντονα χαρακτηριστικά. Το
φώς εκτυφλωτικό, οι σκιές βαθιές και
δροσερές, απολαυστικές… ξεκουράζουν.

Η γή “ψημένη”... κάρβουνο κάτω από
τον καυτό ήλιο. Οι πέτρες καίνε στο άγ-
γιγμα. Γύρω γύρω οι μυρωδιές από τα
άγρια βότανα, θυμάρι, θρούμπι και ρί-
γανη ολοκληρώνουν τη γήινη εικόνα. Σε
αντίθεση η δροσιά της θάλασσας, χιλιά-
δες οι αποχρώσεις του μπλε. Οι ιριδι-
σμοί, οι αντανακλάσεις του φωτός μέσα
στο νερό... ζαλίζουν.

Το Καλοκαίρι η ατμόσφαιρα κα-
θαρή, η ορατότητα καταπλη-
κτική, δίνει έμφαση και
υπογραμμίζει την κάθε
σκιά, το κάθε φωτεινό
σημείο, εκεί εστιάζω
την προσοχή μου
και ανακαλύπτω
μικρά Θαύματα.

Λατρεύω τις αντι-
θέσεις και το Καλο-
καίρι είναι γεμάτη
από αυτές. Την “καμ-
μένη” γη με τις απο-
χρώσεις του κίτρινου
και της ώχρας σε αντίθεση
με τις δροσερές αποχρώσεις

του μπλε της θάλασσας.
Μεγαλώνοντας στην Αγγλία δεν είχα αυτά τα
ερεθίσματα. Το έντονο φώς, είναι κάτι άγνω-
στο εκεί.

Γι’ αυτο και αγαπώ αυτή την ηλιόλουστη
εποχή. Τόσα τα ερεθίσματα, τόσα τα θέματα
να μελετήσω, να αναλώσω, τόση τροφή για
τη σκέψη μου.
Με συγκινούν αυτές οι εικόνες του Καλοκαι-

ριού, με εμπνέουν και με ωθούν να συνεχίζω
αυτό το καταπληκτικό και φωτεινό ταξίδι που
υπόσχεται νέες αποκαλύψεις, νέες προκλη-
σεις».

Ζαν Λιοδάκη (Jan Liodaki)

Μια εποχή πρόκληση

Ντέιβιντ Μακ Φαρλαν, (David Macfarlane)

Κάτω από τον αναπόδραστο ήλιο

«Καλοκαίρι ση-

μαίνει παραλία, επίπεδο

χρώμα, αιχμηρές σκιές και

χαλαροί ανθρώποι που φαί-

νονται μικροσκοπικοί κάτω

από τον τεράστιο ήλιο από

τον οποίο κανείς δεν μπο-

ρεί αποδράσει…».

Η�Βρετανίδα
ζωγράφος�Ζαν
Λιοδάκη�η�οποία
είναι�μόνιμος

κάτοικος�Χανίων.

Καλοκαίρι�στην�Σπλάντζια�μέσα�από�τα�μάτια�της�ζωγράφου
Φιόννα�Καρλάιλ.

Θαλασσινό�τοπίο�των�Χανίων
στον�καμβά�της�ζωγράφου
Τζαν�Λιοδάκη.

Το�καλοκαίρι�με�την�εικαστική�ματιά
του�Ντέιβιντ�Μακ�Φάρλαν.

Ο�Σκωτσέζος
εικαστικός

Ντέιβιντ�Μακ
Φάρλαν.
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Τίφανι Ράιλυ, (Tiffany Riley)

Η άγρια ομορφιά
της Κρήτης

«Μετακόμισα στα Χανιά το Φθινόπωρο του 1982.
Στο καυτό καλοκαίρι που ακολούθησε, ο ζωγράφος
John Craxton και εγώ οδηγήσαμε μέχρι το πανέμορφο
φαράγγι του χωριού του Θερίσου. Καθίσαμε για να ξαπο-
στάσουμε κάτω από την δροσερή σκιά των μουριών και
απολαύσαμε το ταπεινό αλλά γευστικό φαγητό στο καφέ της
Μαρίας. Δεν είχα φάει ποτέ τόσο νόστιμες ελιές, ντομάτες και μυ-
ζήθρα.

Με την πάροδο του χρόνου γίναμε φίλοι με μερικούς από τους βοσκούς της
περιοχής. Πρώτα με προσκάλεσαν να πατήσουμε σταφύλια και αυτό αποτύ-
πωσα στον παραπάνω πίνακα ζωγραφικής. 

Μετά με προσκάλεσαν στα μιτάτα να συμμετέχω στην παρασκευή του τυριού.
Η πρώτη ημέρα έχει μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη μου. Περπατήσαμε

μέχρι το βουνό ξεκινώντας από τις 5.00 πμ. 
Λίγες ώρες αργότερα ήμασταν στο μιτάτο. Οι βοσκοί φτιαξαν το τυρί και είχαμε μαζί μας φαγητό

και κρασί από το χωριό. Τραγουδούσαν και έριχναν μπαλωθιές που φώτιζαν τον έναστρο ουρανό.
Κάποιος από τους βοσκούς ήρθε έξω από την καλύβα όπου καθόμουν και μου είπε: «αυτή η γιορτή
είναι για σένα».

Σχεδόν 40 χρόνια μετά θυμάμαι ακόμη αυτά τα λόγια σαν να ήταν χθες, έναν βουκολικό παρά-
δεισο μιας εβδομάδας, που συνέχισα να απολαμβάνω για 5 χρόνια».

Νικ Μουρ, (Nick Moore) 

Καλοκαίρι στα μιτάτα 
του Θερίσου

Κωνσταντίνος Φίσερ (Konstantin Fischer):

Η θάλασσα ως ελπίδα διεξόδου

«Καλοκαίρι, θάλασσα και μπάνιο. Τουλάχιστον για
εμάς. Για άλλους είναι καλοκαίρι προσφυγιάς και η
θάλασσα για εκείνους αποτελεί κίνδυνο - και μονα-
δική ελπίδα για διέξοδο ταυτόχρονα. 
Η φωτογραφία ανήκει στη σειρά «περί ανέμων και

υδάτων» στην οποία δουλεύω από το 2018 και που
έχει στόχο την αποκάλυψη της επιπολαιότητας, της υπο-

κρισίας και της ανευθυνότητας των Ευρωπαίων, κυρίως
του βορρά, οι χώρες των οποίων έχουν συμβάλει σημαν-

τικά στη βία π.χ. στη Συρία και το Αφγανιστάν, που αρνιούνται
όμως να δεχτούν τους πρόσφυγες από τις εμπόλεμες ζώνες εκεί-

νων των περιοχών. Εχει στόχο την επιπολαιότητα, την υποκρισία και την
ανευθυνότητα των Ευρωπαίων που ως πολίτες δεν θέλουν τους πρόσφυγες
στη χώρα τους και ως τουρίστες ενοχλούνται από τα πτώματα στην θάλασσα

του τόπου των καλοκαιρινών τους διακοπών. Ενοχλούνται επειδή κινδυνεύει η
ομαλότητα των διακοπών τους. 

Τραβάω με το κινητό μου φωτογραφίες και βίντεο από αντίγραφα ασπρόμαυρων φω-
τογραφιών τα οποία επιπλέουν και βυθίζονται στη θάλασσα. Στη θάλασσα όπου εμείς και
οι τουρίστες πάμε για ανέμελο μπάνιο. Στην ίδια Μεσόγειο θάλασσα στην οποία πνίγον-
ται εδώ και χρόνια αθώοι πρόσφυγες, άντρες και γυναίκες, γέροι και παιδιά. Πρόκειται
για έργα του Γερμανού φωτογράφου και ζωγράφου WOLS, φωτογραφίες τις οποίες
πήρε στο Pavillon de l’élégance et de la Parure της 1937 Exposition Universelle στο Πα-
ρίσι. Εκείνην την εποχή -λόγω της άρνησής του να ζήσει στη ναζιστική Γερμανία- ο ίδιος
ήταν πρόσφυγας στην Γαλλία, αργότερα αναγκάστηκε να φύγει και από εκεί. Εμείς οι
Ευρωπαίοι ξέρουμε από προσφυγιά. Δεν δρούμε όμως ανάλογα». 

«Η άφιξη μου στην Κρήτη στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’90 κατά τη διάρκεια ενός καυτού Καλο-
καιριού με ενέπνευσε και με εισήγαγε στην
ζωγραφική τοπίου για πρώτη φορά στην καριέρα μου.

Οι αποχρώσεις του μπλε που έβαφαν τα πάντα γύρω
από τη θάλασσα, οι αντιθέσεις της άγριας ομορφιάς της
Κρήτης και της προσπάθειας του ανθρώπου να την δαμά-
σει, πάντα με γοήτευαν. 

Κυψέλες τοποθετημένες σε πλαγιές, που μοιάζανε με μικρά
συγκροτήματα θερινών κατοικιών... μικρά πολύχρωμα κουτιά
σε εκπληκτικές τοποθεσίες! Ηλιοβασιλέματα που έλιωναν τις
εντάσεις της ημέρας, όπως τα κάρβουνα μιας φωτιάς που σι-
γοσβήνει. Ελαιόδεντρα που στέκονταν ισχυρά παρά τη ζέστη με
ρίζες γερές σαν πέτρα για να κυριαρχήσουν στα πρώτα μελτέμια.
Το θαύμα του να σκοντάψεις σε ένα βυζαντινό παρεκκλήσι στη μέση
του πουθενά, αναζωογονώντας το νόημα και την ελπίδα για λίγες ήρε-
μες στιγμές. Τα πλάσματα, δίποδα ή τετράποδα, όλα δημιουργίες αυτής της φύσης.
Ακόμη παρακολουθώ και μαθαίνω! 

Είναι τόσο μεγάλη η ποικιλομορφία αυτού του νησιού που δεν μπορείς παρά να το
αγαπήσεις. Και πρέπει να το προστατεύσουμε ώστε να συνεχίσει να μας δίνει την
αφθονία του. Θα συνεχίσω να ζωγραφίζω και να γιορτάζω όλες αυτές τις προκλητι-
κές, υπέροχες εμπειρίες στο ευλογημένο νησί της Κρήτης». 

Η άγρια ομορφιά της Κρήτης στον καμβά της Τίφανι Ράιλυ.

Η Βρετανίδα
εικαστικός Τίφανι Ράιλυ
η οποία εμπνεύστηκε να

ζωγραφίζει τοπία λίγο μετά
την άφιξή της στην Κρήτη
στις αρχές της δεκαετίας

του ’90.

Ο Γερμανός
φωτογράφος και

multi-media artist
Konstantin Fischer, ο
οποίος ζει μόνιμα στα

Χανιά.

Ο Βρετανός
ζωγράφος Nick

Moore, ο οποίος έζησε
για χρόνια στα Χανιά
και αυτό το διάστημα

βρίσκεται
στην Αμερική.

Πάτημα των σταφυλιών σε πατητήρι στο Θέρισο, από τον ζωγράφο Nick Moore.

“Περί ανέμων και υδάτων”, 
φωτογραφικό πρότζεκτ του Κωνσταντίνου Φίσερ.
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“Ο Ερωτόκριτος και η λαϊκή ποιητική παράδοση” ήταν το θέμα
της εκδήλωσης της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών- Ίδρυμα Κα-
ψωμένου , της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Ένωσης
Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου και της Εταιρείας
Γραμμάτων και Τεχνών Αν. Κρήτης. Οπως τονίστηκε, ο  “Ερω-
τόκριτος” το μοναδικό ποίημα του Β. Κορνάρου  αποτελεί αι-
ώνιο μορφωτικό αγαθό για τις επόμενες γενιές.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στο φύλλο της Δευτέρας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο David
Holton, ομότιμος καθηγητής Πανεπι-
στημίου Cambridge και η Τασούλα
Μαρκομιχελάκη, επίκουρη καθηγήτρια
Νεοελληνικής Φιλολογίας Α.Π.Θ.Θα
συντονίσει ο Αλέξης Πολίτης, ομότιμος
καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αποσπάσματα του «Ερωτόκριτου» θα
αποδώσει μουσικά ο Αλέξανδρος Αγ-
γελάκης, φυσικός και μουσικός.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η φιλό-
λογος Αρχόντισσα Παπαδερού-Νανα-
δάκη θα δωρίσει στον Όμιλο

αυτόγραφη επιστολή του Μανόλη Ανα-
γνωστάκη. Στον χώρο θα εκτίθεται η
ενότητα «Ο Μανόλης Αναγνωστάκης
και η Κρήτη»,τμήμα της έκθεσης που

πραγματοποιήθηκε στα Χανιά,από την
έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των
Ελλήνων για τον Μανόλη Αναγνω-
στάκη. 

Ο Πανελλήνιος Ομιλος Φίλων
του ποιητή Μανόλη Αναγνω-
στάκη, σε συνεργασία με το
Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο
και Βιβλιοθήκη Ρουστίκων «Ανέ-
στης και Μανόλης Αναγνωστά-
κης» Δήμου Ρεθύμνης,την ΚΕ-
ΔΗΡ, τον Δήμο Ρεθύμνης, την
Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερει-
ακή Ενότητα Ρεθύμνης και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουστίκων,
διοργανώνει την Κυριακή 4 Αυ-
γούστου (ώρα 8.30 μ.μ.) στα
Ρούστικα την εκδήλωση «Στα
χνάρια του Ερωτόκριτου». 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο Ερωτόκριτος και η λαϊκή οιητική αράδοση“Ο Ερωτόκριτος και η λαϊκή ποιητική παράδοση” 

ΣΤΑ ΡΟΥΣΤΙΚΑ 

Στα χνάρια του Ερωτόκριτου“Στα χνάρια του Ερωτόκριτου” 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

“Η Γιορτή” 
Τη θεατρική διασκευή του Ντέιβιντ Έλντριτζ “Η Γιορτή”, βα-

σισμένη στην ταινία και το θεατρικό έργο “FESTEN” των
Τόμας Βίντερμπεργκ, Μόγκενς Ρούκοφ & Μπο. Χρ. Χάνσεν,
σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Εσπίριτου, παρουσιάζει η  Θεα-
τρική Ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, σήμερα και
αύριο στις 9:15 μ.μ. στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης για την
ενίσχυση του έργου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χα-
νίων.

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για παιδιά κάτω των 17
ετών.

Συνδιοργάνωση: Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Χανίων,
Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ

Υποστήριξη: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης (ΔΗ-
ΠΕΘΕΚ)

“Μία ντίβα στον ελληνικό
κινηματογράφο”

Το ΓΕΛ Ακρωτηρίου και η θεατρική ομάδα “ΣΙΝΕΘΕΑΤΡΟ”
σε συνεργασία με το ΚΗΦΑΑΜΕΑ παρουσιάζουν αύριο Σάβ-
βατο 27 Ιουλίου και ώρα 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων, την παράσταση: «Μία ντίβα στον ελληνικό
κινηματογράφο». Το έργο αποτελεί μία αναφορά στον κλα-
σικό ελληνικό κινηματογράφο, όπως το εμπνεύστηκαν οι μα-
θητές της ομάδας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με εθελοντική οικονομική συ-
νεισφορά υπέρ του ΚΗΦΑΑΜΕΑ.

“Αγώνες”

Τις τελευταίες παραστάσεις του έργου “Αγώνες” του βρε-
τανού δραματουργού Χένρι Νέιλορ παρουσιάσει η Εταιρεία
Θεάτρου “Μνήμη” σήμερα και αύριο στις 9.30 μ.μ.στον Αί-
θριο Χώρο του Θεάτρου Κυδωνία. Σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρ-
βιδάκη.

Το κείμενο παρουσιάζεται σε μετάφραση Ρούλας Κονσο-
λάκη, συνθέσεις ήχων Δημήτρη Ιατρόπουλου, σκηνοθεσία
και αισθητική της παράστασης Μιχάλη Βιρβιδάκη, ενώ βοη-
θός σκηνοθέτη θα είναι η Lucyna Kukosz. Τον ρόλο της
αθλήτριας Ελέν Μάγιερ θα ερμηνεύσει η ηθοποιός Κατερίνα
Μαντίλ ενώ τον ρόλο της Γκρέτελ Μπέρκμαν η ηθοποιός
Μαρία Γιαννικάκη. 

“Ζωή Μετά Χαμηλών
Πτήσεων” 

Τη “Ζωή μετά Χαμηλών Πτήσεων” του Αρκά παρουσιάζει η
εταιρεία θεατρικών παραγωγών “Μέθεξις” την Δευτέρα 29
Ιουλίου, για δύο παραστάσεις στις 9.30 μ.μ. και στις 11 μ.μ.
στο θέατρο του Δημοτικού Κήπου.

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Βισκαδουράκης, Σοφία Βο-
γιατζάκη, Γιώργος Γαλίτης, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρή-
στος Τριπόδης, Γιώργος Χατζής, Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα
Θεοχάρη, Αλέξης Βιδαλάκης. Σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά.

“Οιδίπους Τύραννος” 

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης σε συμπαρα-
γωγή με τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν σε περιοδεία
στην Κρήτη, συγκεκριμένα στα Χανιά στις 31 Ιουλίου και 1
Αυγούστου, στο Ηράκλειο στις 2 και 3 Αυγούστου και στο
Ρέθυμνο στις 4 Αυγούστου, την τραγωδία του Σοφοκλή «Οι-
δίπους Τύραννος» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκου-
λάκη. Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Λιγνάδης στο ρόλο του
Οιδίποδα και η Αμαλία Μουτούση στο ρόλο της Ιοκάστης.
Στη σκηνή μαζί τους ο Νίκος Χατζόπουλος (Κρέων), ο Κων-
σταντίνος Αβαρικιώτης (Τειρεσίας), ο Γιώργος Ζιόβας (Άγγε-
λος), ο Γιώργος Ψυχογιός (Θεράπων), ο Νικόλας
Χανακούλας (Εξάγγελος) και ένας χορός 10 επιπλέον ηθο-
ποιών και μουσικών.

“Σαβουάρ Βιβρ'' 

Το “Σαβουάρ Βιβρ'' μια παράσταση για τους κανόνες της
ζωής, θα δοθεί την Παρασκευή 2 Αυγούστου στις 21.00 στο
Theatre Πατρ. Γερασίμου 18 , Ν. Χώρα, (τηλ κρατήσεων-
6979733357). Δραματουργία-σκηνοθεσία: Χριστίνα Ροκα-
δάκη ερμηνεία: Χριστίνα Ροκαδάκη, Ιάσων Bitter. Tιμή εισι-
τηρίου- 8 και 10 ευρώ 



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
“Eφηβοι εν δράσει”, ο τίτλος μιας ετήσιας έκδοσης,

ενός υπέροχου περιοδικού 44, ιδιαίτερα επιμελημένων,
μεγάλου σχήματος, σελίδων που κυκλοφόρησε με το
τέλος της σχολικής χρονιάς 2018-19, το Γενικό Λύκειο
Αλικιανού. Eφηβοι... “με λογισμό και μ’ “όνειρο”, συμ-
πληρώνω, για να θυμηθώ τον Ποιητή. Eφηβοι, που
έχουν την τύχη να τους εμπνέουν Ωραίοι Δάσκαλοι,
όπως οι φιλόλογοι Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, Ελένη Θεο-

δωράκη και Σοφία Μαλαθράκη και ο, σε ρόλο και τα-
χυδρόμου, πληροφορικός Κυριάκος Κουμάκης, που
έχουν την ευθύνη του περί ου ο λόγος περιοδικού,
δείγματα του οποίου φιλοξενούνται στον σημερινό
Παιδότοπο. Από καρδιάς τα συγχαρητήριά μου, όπως
και η ευχή μου, άλλωστε, για καλή συνέχεια!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους! 
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Eφηβοιφηβοι εν δράσειεν δράσει... εμε λογισ όλογισμό καικαι όνειρομ’ όνειρο!
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Η γέφυρα του Κερίτη
(Απόσπασμα) 

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 3.00
μ.μ. η γέφυρα του Κερίτη καταρρέει μπροστά
στα έντρομα μάτια των κατοίκων της περιο-
χής, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων
που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ωκεανίς»...

Η γέφυρα που για περίπου 110 χρόνια ήταν
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του Αλικια-
νού  και της περιοχής των Μουσούρων , πα-
ρασύρθηκε από τον ποταμό και το
μεγαλύτερο τμήμα της κατέρρευσε, στερών-
τας από τους κατοίκους τη βασική πρόσβαση
τους σε ευρύτερες περιοχές του νομού Χα-
νίων. 

Η γέφυρα του Κερίτη άρχισε να κατα-
σκευάζεται το 1908 κατά την περίοδο της
Κρητικής Πολιτείας και  αποτέλεσε ένα από
τα βασικά έργα εκσυγχρονισμού των υποδο-
μών,  μετά την μακροχρόνια Οθωμανική

αδιαφορία και εγκατάλειψη. Χτίστηκε από
τους κατοίκους του Αλικιανού το 1908, προ-
κειμένου να συνδέει τους πεδινούς οικισμούς
και τις γειτονιές του χωριού.  Ολοκληρώθηκε
το 1911 και εγκαινιάστηκε από τον τότε πρω-
θυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Είναι πετρόκτιστη, τρίτοξη και αρκετά επι-
βλητική. Σχεδιάστηκε από τον μηχανικό Χρή-
στο Τσολίνα και κατασκευάστηκε από τον
αρχιτέκτονα Αναστάσιο Λογοθέτη από τα Κύ-
θηρα, (γαμπρό της Αλικιανιώτικης Οικογέ-
νειας Κατζουρού), με την εργασία των
κατοίκων του Αλικιανού και των γύρω
χωριών. Η γέφυρα με τα τρία ευμεγέθη τόξα
κατασκευάσθηκε με κυβοπλίνθους (νταμαρό-
πετρες) και λαξευτό πωρόλιθο.

Είναι επηρεασμένη τόσο από ανάλογα έργα
της Γαλλικής σχολής όσο και από την τοπική
παράδοση  που έχει τις αρχές της στα χρόνια
της Βενετοκρατίας, ενώ δε λείπουν και νεο-
κλασικές επιδράσεις . 

Επίσκεψη
μαθητών 
του Λυκείου
Αλικιανού 
στην Γερμανία

Ομάδα μαθητών και καθη-
γητών του Γενικού Λύκειο
Αλικιανού Χανίων στα πλαίσια
του προγράμματος eTwinning
με τίτλο “Hey students:
Teach2Learn <=>
Learn2Teach”  που υλοποι-
ήθηκε για τη σχολική περιόδο
2017 βραβεύτηκε με Εθνική
και Ευρωπαϊκή ετικέτα ποι-
ότητας.

Στα πλαίσια αυτού του προ-
γράμματος πραγματοποι-
ήθηκε ανταλλαγή μαθητών με
το σχολείο Jungmannschule
της πόλης Eckernforde της
Γερμανίας με ταυτόχρονη επί-
σκεψη στο Αμβούργο από 23-
28 Νοεβρίου 2018. Στη
δράση αυτή συμμετείχαν οι
μαθητές Γ. Κοτοβού, Μ.
Κούσι, Ρ. Λαδοπούλου και Α.
Παπανίκου καθώς και οι κα-
θηγητές Ι. Νικολάου και Σ.

Σταυγιαννουδάκης.
Στα πλαίσια αυτής της συ-

νάντησης οι μαθητές φιλοξε-
νήθηκαν σε Γερμανικές
οικογένειες , ξεναγήθηκαν σε
αξιοθέατα της Βόρειας Γερ-
μανίας, γεύτηκαν τοπικά προ-
ϊόντα, παρακολούθησαν
μαθήματα και γνώρισαν τον
τρόπο λειτουργίας των Γερ-
μανικών σχολείων. 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλο-
γος των καθηγητών του Γενι-
κού Λυκείου Αλικιανού με
ανακοίνωση του, ευχαριστεί
θερμά για την ευγενική χορη-
γία μέρους των εξόδων για το
ταξίδι αυτό το Δήμο Πλατα-

νιά, την Ιερά Μητρόπολη Κυ-
δωνίας και Αποκορώνου και
τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη κ. Δαμασκηνό, τις ενορίες
και τα εκκλησιαστικά συμβού-
λια των χωριών Αλικιανού,
Βατολάκου, Αγιάς, Μεσκλών,
Καράνου, Σκινέ, Φουρνέ, Κου-
φού, Πρασέ, Λάκκων και Σέμ-
πρωνα της Πέμπτης
Αρχιερατικής Περιφέρειας,
καθώς και το φαρμακείο του
Αικιανού που αναγνωρίζοντας
τη διάκριση των μαθητών και
των καθηγητών τους, συνέ-
βαλλαν αποφασιστικά στην
πραγματοποίηση αυτής της
επίσκεψης.

Ενας ηλεκτρονικός
υπολογιστής από
την Περιφέρεια Κρήτης
στο Γενικό Λύκειο Αλικιανού

Οι μαθητές της δημοσιογραφικής ομάδας του σχολείου
μας υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου   Κοκοτσάκη Αν-

δρονίκης, συμμετείχαν στον διαγωνισμό δημοσιογραφι-
κών δεξιοτήτων που διοργάνωσε την περσινή σχολική
χρονιά η εφημερίδα ΧΑΝΙΏΤΙΚΑ ΝΈΑ. Τότε ο περιφερει-
άρχης Κρήτης, που παραβρέθηκε στην απονομή των βρα-
βείων, υποσχέθηκε σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή . Σήμερα 25 Ιανουαρίου σε
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο
Τυπογραφίας ο κύριος Αρναουτάκης παρέδωσε στα σχο-
λεία από ένα Η/Υ! Το σχολείο μας συμμετείχε στον εν
λόγω διαγωνισμό με συνέντευξη υπό τον τίτλο: Το κοινω-
νικό ιατρείο φαρμακείο Αλληλεγγύης Χανίων έξι χρόνια
δίνει μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης!

Ευχαριστούμε τα Χανιώτικα Νέα για την δυνατότητα που
δίνουν στους μαθητές της πόλης μας να γίνουν δημοσιο-
γράφοι έστω και για λίγο καταγράφοντας, ερευνώντας,
διασταυρώνοντας σημαντικά θέματα της πόλης μας!

Με μια ματιά…

Δράσεις του Σχολείου μας (σελ. 3)
Γέφυρα Κερίτη (σελ. 19) 
Εμπειρίες από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλικια-

νού (σελ. 22)
Συναισθηματική Νοημοσύνη (σελ. 24)
Πύργος Da Molin (σελ.25)
Άγχος και Πανελλαδικές (σελ. 28)
Συμβουλές και οφέλη Γυμνα-

στικής και σωστής Διατροφής
(σελ.29)

Αλκοόλ και Έφηβοι (σελ.30)
Διατροφή και Νέοι (σελ. 31)
Συμβουλές για Μακιγιάζ

(σελ.33)
Συνέντευξη με έναν Κρητικό

μουσικό (σελ.33)
Οι μαντιναδολόγοι του σχο-

λείου μας (σελ. 34)
Κρητική Διατροφή και όχι

μόνο (σελ. 35)
Τα πιο παράξενα αθλήματα

(σελ. 38)
Ώρα για παιχνίδι (σελ. 40) 

Εισαγωγικό
σημείωμα

Εμείς, μια μικρή ομάδα
μαθητών του Γενικού Λυ-
κείου Αλικιανού, με  διά-
θεση για δημιουργικότητα
και συνεργασία αποφασί-
σαμε να εκδώσουμε το δικό
μας περιοδικό, ένα μαθη-
τικό περιοδικό, στο οποίο
καταγράψαμε τις σκέψεις
μας, τους προβληματισμούς
μας πάνω σε θέματα που
αφορούν την ηλικία και τα
ενδιαφέροντά μας. Σε αυτό το περιοδικό συμπεριλάβαμε
και τις δράσεις του σχολείου μας, που μας γέμισαν πλούσιες
εμπειρίες, χρήσιμα βιώματα, όμορφες αναμνήσεις που θα
''κουβαλάμε'' παντοτινά στην καρδιά και την σκέψη μας. Κι
όλα αυτά θελήσαμε να τα μοιραστούμε μαζί σας και να μας
γνωρίσετε καλύτερα! Ελπίζουμε ότι θα μας κρίνετε με επι-
είκεια αλλά και αυστηρότητα μαζί για να μπορέσουμε να γί-
νουμε ακόμα καλύτεροι σε επόμενες εκδόσεις!!

Τέλος απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στον διευθυντή
του σχολείου μας , κύριο Μαυρογένη Ιωάννη, που πρόθυμα
στηρίζει τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και τους ευ-
γενικούς χορηγούς μας, που στήριξαν οικονομικά την προ-
σπάθειά μας!



της δράσης, το φυτό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί
για την ουρική αρθρίτιδα, τους ρευματισμούς
και τους ήπιους αρθριτικούς πόνους. Επειδή τα
φύλλα είναι πλούσια σε κάλιο, η χρήση τους ως
διουρητικά δεν προκαλεί έλλειψη καλίου όπως
συμβαίνει με τα διουρητικά φάρμακα. Η χρήση
εσωτερικά βοηθά και σε πρόβλημα ψωρίασης. 

Τα μάτια ασκούν χολαιρετική επίδραση. Ο
φλοιός καταπραΰνει τον μυϊκό πόνο αν χρησι-
μοποιηθεί εξωτερικά, βάζοντας την εσωτερική
υγρή πλευρά του φρέσκου φλοιού πάνω στο
δέρμα. Εξωτερικά επίσης είναι ωφέλιμο σε προ-
βλήματα εκζέματος και ψωρίασης. 

Η σημύδα μπορεί να συνδυασθεί με αρκτο-
στάφυλο για ουρικές λοιμώξεις, ενώ για τον
ρευματικό πόνο συνδυάζεται καλά με τη μαύρη
ιτιά. 

Στην ποδάγρα είναι εξαιρετικά ωφέλιμο βό-
τανο, καθώς συμβάλλει στη μείωση του ουρι-
κού οξέως στον οργανισμό, του παράγοντα που
δημιουργεί την πάθηση αυτή. 

Αν λοιπόν υποφέρετε από ποδάγρα μπορείτε
να πίνετε προληπτικά τσάι από φύλλα σημύδας,
σε καθημερινή βάση. Κάτι άλλο που βοηθά είναι

μία δίαιτα απαλλαγμένη από τροφές που πε-
ριέχουν πουρίνη, καθώς αυτές συμβάλλουν
στην αύξηση του ουρικού οξέως. Αποφεύγουμε
επίσης το κόκκινο κρασί, τα θαλασσινά, τις
φακές και τα φασόλια.

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Ρίχνουμε σε 1-2

κουταλιές του τσαγιού ξερά φύλλα σημύδας
ένα φλιτζάνι βραστό νερό και το αφήνουμε για
10 λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε τρεις φορές
την ημέρα. Υπό μορφή βάμματος, παίρνουμε 1-
2 ml βάμματος τρεις φορές την ημέρα.

Τον χυμό τον χρησιμοποιούμε φρέσκο ή συν-
τηρημένο σε αλκοόλ σαν διουρητικό και αντι-
φλεγμονώδες. Υπό μορφή αλοιφής
χρησιμοποιείται εξωτερικά σε περιπτώσεις ψω-
ρίασης και εκζέματος. 

Προφυλάξεις 
Την χρήση του βοτάνου είναι καλύτερο να την

αποφεύγουν όσοι έχουν οίδημα ή κακή λει-
τουργία των νεφρών ή της καρδιάς. 

Το βότανο το συναντούμε σε πεδιάδες, σε
δροσερά δάση και υγρούς τόπους σε όλη την
Ευρώπη και τη βόρειο Ασία.

Η σημύδα  είναι κομψό και γεμάτο χάρη δέν-
τρο που φτάνει σε ύψος μέχρι τα 15 μέτρα. Έχει
λεπτά, ντελικάτα κλαδιά και φύλλα που κινούν-
ται εύκολα στον άνεμο. Ο απαλός και ασημό-
χρωμος φλοιός είναι χαρακτηριστικός και οι
δενδροστοιχίες με σημύδες αποτελούν μονα-
δικό θέαμα το φθινόπωρο. Το δέντρο χαρακτη-
ρίζεται από τον λευκό, παπυρώδη  φλοιό του,
που αποσπάται κατά πλάκες. Η βάση του κορ-
μού είναι γκρίζα και με ρυτίδες. Τα κλαδιά φέρ-
νουν μικρά εξογκώματα. Δέντρο φυλλοβόλο.
Φύλλα εναλλασσόμενα, ωοειδή, οξύληκτα,
οδοντωτά, που το φθινόπωρο αποκτούν χρυ-
σοκίτρινο χρώμα. Είναι δέντρο που  αυτογονι-
μοποιείται και ο καρπός του είναι ξηρός και
αρραγής.

Ο χυμός του δέντρου είναι δημοφιλής γιατί
από αυτόν παρασκευάζεται το κρασί σημύδας. 

Ιστορικά στοιχεία 
Το όμορφο αυτό δέντρο ήταν γνωστό εκα-

τοντάδες χρόνια πριν για τις θεραπευτικές του
ιδιότητες. Οι λαοί της Σιβηρίας τη θεωρούσαν
το Κοσμικό Δέντρο και για τους Ρώσους ήταν
το σύμβολο της άνοιξης. Οι Κέλτες τη θεωρού-
σαν το δέντρο των νεκρών (τους σκέπαζαν με
τα φύλλα της) αλλά πάνω από όλα τη είχαν ως
σύμβολο μεταμόρφωσης γιατί φύτρωνε στα
υψηλότερες πλαγιές από όλα τα άλλα φυλλο-
βόλα δέντρα. 

Η Σημύδα χρησιμοποιήθηκε στη λαϊκή ιατρική
ως διουρητικό. Τη θεωρούσαν χρήσιμη στην θε-
ραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της
υψηλής χοληστερόλης, της παχυσαρκίας, της
ουρικής αρθρίτιδας, των νεφρών, της νεφρίτι-
δας, της κυστίτιδας, των πεπτικών διαταραχών
και των αναπνευστικών παθήσεων. Για τους
σκοπούς αυτούς χρησιμοποιούσαν το αφέψημα
του φλοιού ή το έγχυμα των φύλλων. 

Εξωτερικά την χρησιμοποιούσαν ως επουλω-
τικό, για την ανακούφιση του πόνου, την θερα-
πεία φλεγμονών και λοιμώξεων του δέρματος,
όπως το έκζεμα και η ψωρίαση.

Συστατικά - χαρακτήρας 
Τα νεαρά φύλλα της σημύδας, είναι πλούσια

σε σαπωνίνες. Περιέχουν ένα φλαβονικό διου-
ρητικό παράγωγο, την υπεροσίδη, τερπένια και
τανίνες. Τα μάτια περιέχουν ένα πτητικό έλαιο.
Ο φλοιός περιέχει μπετουλινόλη (καμφορά της
μπετούλας) και ένα γλυκοσίδιο (την μπετουλο-
δίση).

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει Απρίλιο και Μάιο. Για θεραπευτικούς
σκοπούς χρησιμοποιούνται τα νεαρά φύλλα, οι
οφθαλμοί, ο γαλακτώδης χυμός που συλλέγε-
ται από τον κορμό και ο φλοιός. Τα φύλλα συλ-
λέγονται στα τέλη της άνοιξης ή το καλοκαίρι,
είτε πριν ανοίξουν είτε όταν ανοίξουν πλήρως.
Όταν συλλέγεται ο φλοιός δεν πρέπει να αφαι-
ρείται ολόκληρος δακτύλιος γύρω από τον
κορμό, γιατί το δέντρο θα μαραθεί. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Δρα ως διουρητικό, αντισηπτικό και τονωτικό. 

Τα φύλλα της σημύδας είναι αποτελεσματικό
ίαμα για την κυστίτιδα και άλλες λοιμώξεις του
ουροποιητικού συστήματος. Επίσης αποβάλ-
λουν τη περίσσεια του ύδατος από το σώμα.
Ίσως λόγω της καθαριστικής και διουρητικής
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Betula pendula (Βετού-
λη η κρεμοκλαδής). Ανήκει στην οικογένεια των Βετουλοειδών και
στη χώρα μας τη συναντούμε στα βόρεια (Φαλακρό όρος, Παγγαίο,
Βόρα και Πάϊκο) με την ονομασία σημύδα ή μπέτουλα.

Υ.Σ. 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 

Ση ύδαΣημύδα



σσ

Η 29η Ιουλίου είναι μια επετειακή ημερομηνία για την πόλη των
Χανιών, καθώς τότε εκδηλώθηκε στην πόλη το μοναδικό δημο-
κρατικό κίνημα ενάντια στη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά.
Εκείνο το ζεστό καλοκαιριάτικο πρωινό ο Σταθμός Ασυρμάτου
Χανίων εξέπεμψε το παρακάτω διάγγελμα:

«Προς την Α.Μ. Βασιλέα 
Προς τας Ενόπλους Δυνάμεις
Προς τον ελληνικό λαό
Στρατός και λαός αδελφωμένοι κατέλυσαν αρχάς λαομισήτου

τυραννίας εκπροσωπούμενης υπό του στρατηγού Μεταξά. Ανα-
κτήσας ελευθερίας αυτού απευθύνεται προς την Α.Μ. τον Βασι-
λέα και ζητεί την άμεσον απομάκρυνσιν της τυραννικής
Κυβερνήσεως Μεταξά, την αποκατάστασιν του κράτους του
νόμου και των λαϊκών ελευθεριών και τον σχηματισμόν Κυβερ-
νήσεως Εθνικής Σωτηρίας εκ των αρίστων Ελλήνων, αδιακρίτως
πολιτικών παρατάξεων. […]Με αδελφικόν χαιρετισμόν προς τας
ενόπλους δυνάμεις και ολόκληρον τον λαόν. Ζήτω ο Βασιλεύς,
ζήτω η Ελλάς».

Το διάγγελμα υπέγραφαν οι: Ιωάννης Μουντάκης (τέως Δή-
μαρχος Χανίων), Αριστομένης Μητσοτάκης (πολιτευτής, ανιψιός
του Βενιζέλου), Μάντακας (στρατιωτικός διοικητής Κρήτης), Βο-
λουδάκης (πολιτευτής) και ο Παΐζης. Μαζί με αυτούς ήταν και η

«Φιλική Εταιρεία Χανίων» όργανο του Κ.Κ.Ε., με πρόεδρο τον
Σταύρο Παπαδοκωνσταντάκη, τον δικηγόρο Βαγγέλη Χατζηαγ-
γελή και τον αντιπρόσωπο της Κ.Ο. Κρήτης Μάρκο Βαφειάδη.
Στην οργάνωση συμμετείχαν βενιζελικοί, δημοκράτες και κομ-
μουνιστές («Ριζοσπάστης» 29/7/2007, «7 Μέρες Μαζί»). 

Όπως είναι γνωστό το κίνημα απέτυχε, καθώς δεν ήταν σωστά
οργανωμένο. Έτσι, η φιλομεταξική χανιώτικη εφημερίδα «Εσπε-
ρινός Ταχυδρόμος» στις 1/8/1938 με πηχαίους τίτλους αναφέ-
ρει:

«ΤΟ ΠΑΡΑΦΡΩΝ ΕΠΤΑΩΡΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ. Οι αλητόπαιδες στασιασταί διελύθησαν ως «ιστός αρά-
χνης». 

Η εφημερίδα περιγράφει τις κωδωνοκρουσίες του μητροπολι-
τικού ναού, οι οποίες καλούσαν τον κρητικό λαό να αγωνιστεί,
καθώς και τις ομιλίες του Αριστομένη Μητσοτάκη, του Εμμα-
νουήλ Μπάκλατζη (εκδότη του «Παρατηρητή») και το ψήφισμα
του τέως Δημάρχου Ιωάννη Μουντάκη στην πλατεία Συντριβα-
νίου. Χαρακτηριστικό στοιχείο του φασιστικού ρεπορτάζ είναι η
περιγραφή των επαναστατών: «[…]Έβλεπε τις τα καινούργια όπλα
του εθνικού στρατού εις βρωμαράς χείρας αλητών, οίτινες κατά
το πλείστον γυμνόποδες και ρακένδυτοι[…]». Ακολουθεί το διάγ-
γελμα του Υπουργού Γενικού Διοικητή Κρήτης Ι. Σφακιανάκη και

η περιγραφή της ρίψης από στρατιωτικό αεροπλάνο προκήρυ-
ξης του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά προς τον λαό των Χανίων.
Στη συνέχεια, ο αρθρογράφος περιγράφει τη «διαρροή των στα-
σιαστών και την αποκατάσταση της τάξης», καθώς και την κή-
ρυξη στρατιωτικού νόμου. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερός τόσο ο προπαγανδιστικός
μηχανισμός του μεταξικού καθεστώτος όσο και η αποφασιστικό-
τητα των Χανιωτών ανεξάρτητα πολιτικών πεποιθήσεων να το
πολεμήσουν. 

* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι
ιατρός ορθοπεδικός, πολιτισμολόγος
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ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΟΥΣ 

Συναυλία παραδοσιακής
κρητικής μουσικής 

Ο Παραδοσιακός μουσικός σύλλογος Αποκορώνου ο «Ο
ΧΑΡΙΛΑΟΣ» διοργανώνει την Πέμπτη 1η Αυγούστου στις
21:00 την ετήσια συναυλία του στους Αρμένους Αποκορώ-
νου (γήπεδο μπάσκετ). Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Αποκορώνου.  Συνδιοργανωτής : Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αρμένων Αποκορώνου.  Προλογίζει ο δικηγόρος Χα-
νίων κος Ιωάννης Ντερμανάκης, αναλύοντας τη σχέση των
ιστορικών γεγονότων των παρελθόντων ετών με το ευρύ-
τερο πολιτισμικό πλαίσιο της περιοχής.  Συμμετέχει ο χορευ-
τικός όμιλος Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρνης –
Αυστραλίας. 

ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ

Ονοματοδοσία λαογραφικής
συλλογής

Εκδήλωση για την ονοματοδοσία της Λαογραφικής Συλ-
λογής “Λούλης Παναγιωτάκης” θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 30 Ιουλίου στις 7:30 μ.μ. στα Παλαιά Ρούματα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γ. Μαργαρίτης καθηγητής
νεότερης Ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

-Προβολή ολιγόλεπτου βίντεο για τη ζωή και τη δράση του
αγωνιστή κ γραμματέα της ΕΠΟΝ νομού Χανίων και εκτελε-
σμένου απ τους Γερμανούς, Λούλη Παναγιωτάκη.

Στις 10 μμ,στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ρουμάτων Γή, θα ακο-
λουθήσει μουσικό αντάμωμα Πόντου-Κρήτης με τους Ματ-
θαίο Τσαχουρίδη , Δημήτρη Βακάκη κ τα συγκροτήματα τους.

Συνδιοργάνωση Σωματείο “Λαϊκή Βιβλιοθήκη Π.Ρουμάτων”
και φορείς του χωρίου.

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Το αντιδιδακτορικό κίνη α του στα ΧανιάΤο αντιδιδακτορικό κίνημα του 1938 στα Χανιά

Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρε-
θεί η προσφορά της Βικτωρίας Θεο-
δώρου στην ποίηση, την πεζογραφία
και γενικότερα τα Γράμματα στον Ελ-
λαδικό αλλά και στον Βαλκανικό
χώρο, αλλά και η προσφορά της στην
Εθνική Αντίσταση.

Το πρόγραμμα των ομιλιών έχει ως
εξής:

9:00  Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρείο : Ερατοσθένης Καψωμέ-

νος και Κωνσταντίνος Ζορμπάς
9:20  Ειρήνη Σπανουδάκη, Καθηγή-

τρια Γαλλικής Γλώσσας, Ποιήτρια,
«Από τη Βιογραφία – Γεωγραφία της
Βικτωρίας Θεοδώρου … ως την επέμ-
βαση της  Γεωλογίας»    

9:40  Ξένια Ψαρρού, Καθηγήτρια Φ.
Α., Ποιήτρια, 

«Είκοσι χρόνια μετά»     

10:00  Κώστας Μουτζούρης, Φιλό-
λογος, «Η Βικτωρία Θεοδώρου και τα
Χανιά»

10:20  Γιούλη (Αγγελική) Χρονοπού-
λου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού
Έργου ΠΕ2, 

«Με αγνάντεμα ετράφηκα τέσσερα
χρόνια’. Η εξορία της Βικτωρίας Θεο-
δώρου στο Τρίκερι και η αποτύπωσή
της στην Εκδρομή και τα Στρατόπεδα
γυναικών» 

10:40  Συζήτηση
11:00  Στιγμές από τη ζωή και το

έργο της Βικτωρίας Θεοδώρου  [στην
οθόνη]

11:20 – 11:50  Διάλειμμα
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρείο:  Σταμάτης Φιλιππίδης

και Γιάννης Δημητρακάκης
11:50 Έφη (Ευθαλία) Μπουκάλα, Φι-

λόλογος, Ψυχολόγος, MSc Επιστήμες

Αγωγής, 
«Όταν η λύρα και το λαγούτο ψάλ-

λουν τον έρωτα Ελευθερίας…»
12:10  Φωτεινή Παπαρήγα, Διδά-

κτωρ του ΑΠΘ, και Νίκος Χουρδάκης, 
Υποψήφιος  Διδάκτωρ ΕΑΠ, 
«Ανιχνεύοντας γενετικές και αρχετυ-

πικές προκείμενες στα Μειλίγματα της
Βικτωρίας Θεοδώρου»

12:30  Βούλα Επιτροπάκη, Νομικός,
Ποιήτρια, 

«Η ποιήτρια Βικτωρία Θεοδώρου»                   
12:50  Ερατοσθένης Καψωμένος,

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, 

«Η ποίηση της Βικτωρίας Θεοδώ-
ρου»

13:10  Παρεμβάσεις – Καταθέσεις
μαρτυριών

13:40  Συζήτηση
14:00 – 14:10  Απολογισμός.

Φιλολογικό μνημόσυνο – ημερίδα για την ποιήτρια και αγωνίστρια Βικτωρία Θεοδώρου διοργανώνουν
το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, σήμερα Σάββατο 27 Ιουλίου
στις 9 το πρωί στην Ο.Α.Κ. στο Κολυμπάρι.

ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Η ερίδα γιαΗμερίδα για
τη Βικτωρία Θεοδώρουτη Βικτωρία Θεοδώρου

Οι πρωτεργάτες του κινήματος στη φυλακή.

ΣΤΟ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙ

Κρητικά παραμύθια
Κρητικά Παραμύθια υπό το φως των κεριών και του φεγ-

γαριού το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουλίου στις 9 στο Γαβαλο-
χώρι στον Αποκόρωνα. 

Αφήγηση των παραμυθιών από το Νίκο Μπλαζάκη και Μου-
σική από το Μανώλη Φρονιμάκη. 

Η εκδήλωση θα γίνει στις  9:00 μμ στην αυλή της εκκλησίας
του Αγίου Παύλου στο Γαβαλοχώρι. Διοργάνωση Πολιτιστικός
Σύλλογος Γαβαλοχωρίου

Είσοδος Ελεύθερη.

ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ

Συναυλία με
τη Γιώτα Νέγκα
Μία μεγάλη μουσική βραδιά Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, με την Γιώτα Νέγκα, διοργα-
νώνει την Τρίτη 30 Ιουλίου στο προαύλιο
χώρο της Μητρόπολης Κισάμου και Σελί-
νου, στις 9 μ.μ. το Αννουσάκειο Θεραπευ-
τήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής

Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς
Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου.

Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ των αναγ-
κών των δομών και των προγραμμάτων
κλειστής και ανοικτής περίθαλψης του Αν-
νουσάκειου Ιδρύματος.

Εισιτήρια προπωλούνται , στο Αννουσά-
κειο Ίδρυμα,  στην  Ιερά Μητρόπολη Κισά-
μου & Σελίνου και στην  Εφημερίδα Νέοι
Ορίζοντες, Καραϊσκάκη 94 Χανιά, (έναντι
Πυροσβεστικής  Χανίων).  Τιμή Εισιτηρίου:
10 Ευρώ.



σσΣτα 603 ποιήματα [2] που περιέ-
χονται στις δεκατρείς συλλογές της
η λέξη “νερό” εμφανίζεται 101
φορές, η θάλασσα 92, το κύμα 53, η
βροχή 34, ο γιαλός 23, το πέλαγος
23, ο ποταμός 22, η λίμνη 22, ο
αφρός 19, το ποτάμι 17, η πηγή 15,
το πηγάδι 13, η βρύση 13, ο βυθός
13, η στέρνα 11, ο ωκεανός 9, το πε-
ριγιάλι 8, ο (θαλασσινός) βοριάς 8,
το ακρογιάλι 7.

Επί πλέον αριθμούνται και λέξεις
που άπτονται άμεσα ή έμμεσα γενι-
κότερα του υγρού στοιχείου και ειδι-
κότερα της θάλασσας, όπως: άμμος
26, νησί 25, βράχος 23, όχθη 21,
πλοίο 17, καράβι 14, λιμάνι 14, αλάτι
13, κογχύλι 12, καΐκι 11, κουπί 11,
δίχτυ 11, ψάρι 11, αμμουδιά 10, αύρα
10, σκάφος 10, Τρίκερι 10, ναύτης 9,
ακρωτήρι 9, βότσαλο 8, φύκι 7, πόν-
τος 6, γλάρος 6, δελφίνι 5, ζέφυρος
5, άγκυρα 4, νεώριο 4, βαπόρι 4,
βάρκα 4, φλοίσβος 4, αλλά και: θα-
λασσινός, θαλάσσιος, θαλασσοτα-
ραχή, θαλασσόβιος, θαλασσοσπηλιά,
θαλασσοπούλι, θαλασσομάχος, πα-
ραθαλάσσιος, ακροθαλασσιά, ακρο-
γιαλιά, παραλία, ακτή, γυρογιάλι,
κυματισμός, κυματοδαρμένος, παλίρ-
ροια, πλημμυρίδα, άμπωτη, αμμο-
θύελλα, αμμουδερός, αμμούδα,
αρμυρός, αρμυρίκι, αρμυρολού-
λουδα, αμμόκρινα, pangratium mar-
itimum, ψαράς, ναυτικός,
καπετάνιος, πελαγόπετρα, χελιδονό-
ψαρο, σκυλόψαρο, κεφαλόπουλο,
σμέρνα, πέστροφα, αθερίνα, μέ-
δουσα, φώκια, σφουγγάρι, σουπιο-
κόκαλο, κοράλλι, όστρακο, αχινός,
καβούρι, πετράδια, χοχλάδια, γορ-
γόνα, ποντοπόρος, ποντισμένος, ικά-
ριος, ενάλιος, περιγιαλίτικος,
νησιώτικος , νησιώτισσα, πυξίδα,
ναυάγιο, ερημονήσι, ξερονήσι, νήσος,
αφροκοπώ, αρμενίζω, κυματίζω,
αναδύομαι, αγναντεύω, αγνάντεμα,
αγναντεύουσες, καραβάκι, ψαράδικο,
πολυκάταρτο, ξύλο, μονόξυλο, πλε-
ούμενο, γαλέρα, βαθυσκάφος, κήτος,
αρματαγωγό, καραβόπανο, πανί, κα-
τάρτι, άρμενα, πλους, φάρος, κάβος,
όρμος, κόλπος, γούβα, δολιχή, γού-
πατο, τσαχίλι, ανάβαθα, συμπληγά-

δες, μελτέμι, μπάτης, φουρτούνα,
μπουρίνι, τρικυμία, μπονάτσα, αλισά-
χνη, Ατλαντίδα, Αιγαίο, Ικάριον, Μυρ-
τώον, Λιβυκό, Άξενος, Μαύρη
θάλασσα, Πόντος, Κασπία, Μεσό-
γειος, Εύριπος, Τρίτωνας, Ποσειδώ-
νας, Μέδουσα, Κυμοθόη, Ελίκη,
Μακρόνησος, Μακρονήσι, Καλοί Λι-
μένες, Ακρωτήρι, Λαζαρέτα, Και-
νούργια Χώρα, κ.ο.κ.

Αντιθέτως, το “χώμα” εμφανίζεται
72 φορές, η γη 66, η στεριά 12, και
άλλες λέξεις σχετικές με τη γη όπως:
βουνό 47, πέτρα 51, όρος 22, κάμπος
16, γκρεμός 12, πλαγιά 9, οροπέδιο
9, φαράγγι 8, κοιλάδα 6, οροσειρά 5,
πεδιάδα 5, γκρεμνά 2, λέσκα 1, κ.ο.κ.

Στην παρούσα μελέτη [3] θα περιο-
ριστούμε σε μερικές από τις καίριες
αναφορές της ποιήτριας προς τη θά-
λασσα, ευχετικές (νοσταλγία, εύνοια,
προοπτική κ.ο.κ.) αλλά και αποτρε-
πτικές (άλγος, στέρηση, εμπόδιο
κ.ο.κ.)

Στο λυρικότατο “Εγκώμιο” (1957) η
αύρα της μάνας του μόχθου βρίσκε-
ται “μες στα πλυμένα ρούχα που στε-
γνώνουνε, στ’ αγέρι της θάλασσας”,
ενώ όταν ζούσε καθόταν πλάι “στη
θάλασσα τη μεγαλόστηθη”, να λέει
“της θάλασσας τα πάθη” της, εμπι-
στευόμενη “τον άπιστο γιαλό”. Είναι
η “χελιδονομάνα που φτερουγάει στη
θυμωμένη θάλασσα” να δει το εξό-
ριστο παιδί της ενώ όταν επιστρέφει
στις βιοποριστικές της έγνοιες θα
είναι η ίδια σαν την αεικίνητη θά-
λασσα: “Αν στάθη η θάλασσα έξ’ από
την αυλή μου / εκαταλάγιασα κι εγώ
απ’ τα ξημερώματα”.

Στο “Κατώφλι και Παράθυρο”
(1962) ο παιδικός παράδεισος βρί-
σκεται στην Καινούργια Χώρα, εκεί
που “όλα τα γλύφει η θάλασσα”. Η
ποιήτρια, με την ήδη ασθενική ακοή
της, χάνει “το φλοίσβο και του βό-
τσαλου το τρίξιμο” μένοντας και ως
ενήλικη μ΄ένα βάρος στα μάτια:
“Ακούω με τα μάτια μου το κύμα σου
θάλασσα”. Στον αναιδή θρίαμβο των
νικητών του Εμφυλίου στη γέφυρα
του Κλαδισού, η φύση αντιστέκεται:
“Βούρκος, τα κρύσταλλα νερά / κι
εχόλιασεν η θάλασσα / και δε βα-

στάει / να τα σηκώνει”. Αλλά και στην
εξορία, ζωσμένη “με θάλασσα πικρή
χωρίς καράβια” σε “ξένα χολιασμένα
πέλαγα”, κοιτά “μ’ ανατριχίλα / σαν
ερπετό, σαν κρύο στοιχειό, τη θά-
λασσα”.

Στο “Βορεινό προάστιο” (1966)
νιώθει το βουνό να της βαραίνει το
στήθος αφού δεν μπορεί να δει “τον
ήλιον αδελφό και ταίρι με τη θά-
λασσα”: “τιμώ τα δέντρα μα τη μοίρα
τους δεν τη ζηλεύω / πουλί περιγια-
λίτικο, ποθώ το κύμα”. Αργότερα,
όταν εκείνοι που την έθρεψαν έχουν
χαθεί και το γενέθλιο τοπίο αρχίζει
ν΄αλλοιώνεται, “μονάχα η θάλασσα
μέσα σ’ αιώνια νιότη αστράφτει”,
πλην ανήμπορη να διαφυλάξει τη
συλλογική Μνήμη της συνοικίας. Ένα
ενθύμιο από τον γενέθλιο τόπο του
σλαβομακεδόνα πατέρα, γίνεται αιτία
συμπόνιας προς τη μικρή και επί χρό-
νια παρεξηγημένη αυτή χώρα με
τους βάλτους της “τους στερημένους
/ της θάλασσας την αύρα”.

Στο “Λαγούτο” (1971) τα δώρα που
χαρίζει στην ποιήτρια ο ονειροδότης
ύπνος είναι “Θάλασσες, και κουπιά, /
τη νιότη μου ντυμένη στ’ άσπρα, / κι
απ’ όλα τ’ ακριβότερο, τη λησμονιά”.
Η εξορία, με την άρνηση δήλωσης
μετανοίας, είναι επιλογή: “Στο νησί
ήρθα, διάλεξα θάλασσα ξεχασμένη”.
Εκεί, στων κατσικιών το δρόμο με τη
θέα της απεραντοσύνης η αναφώ-
νηση “κι ω, θαύμα, η θάλασσα μας
φανερώθηκε από πέρα” δυναμώνει
τη νεανική θέληση για συνέχιση του
αγώνα: “Ω Αθάνατη, [...] το έχεις
καιρό ανασήκωσες με των αφρών
σου τους χορούς”.

Στην “Εκδρομή” (1973), η πολύ-
χρονη εξορία θέλει τη θάλασσα συμ-
παραστάτη: “και τι τη θέλω την
ελπίδα, είπα, / θα μου σταθεί η θά-
λασσα και η ελιά” αφού “Θάλασσας
θάρρος δε μου ’λειψες ποτέ [...] Είχες
τ’ αθάνατο αλάτι  / μ’ εμπιστοσύνη
σου ’δινα τις πληγές μου”. Εκεί, αφε-
νός εκφράζει την ευχή για καθαρμό
,“Θάλασσα και παλίρροια φεγγαρί-
σια, ανέβα / να καταπιείς, τ’ αλίμονο
για νικημένους και για νικητές” αφε-
τέρου ονειροπολεί το ακριβό όραμα:
“Με τις κορφές της θάλασσας, / σχη-
μάτιζα λυτρωτικά καράβια / τους
έβανα σημαίες σε χρώμα παπαρού-
νας / κι αδέρφια ναύτες, ελευθερω-
τές”.

Στην κοσμολογική “Ουρανία”

(1978), η ποιήτρια παρακαλεί τον
λαμπρό πλανήτη να μην την αφήσει
να γίνει “όχθη στεγνή, σκελετωμένη
κλίνη, / θάλασσα σεληνιακή” ακόμα
και εάν αυτό της είναι δοσμένο από
τη μοίρα.

Στον “Αρειο Ύπνο” (1983) ο κατα-
κτητής από τον τάφο ομολογεί ότι,
στη γη που πυρπόλησε, η λαχτάρα
του αλατιού του χάρισε “την αιώνιά
της θάλασσα” που ονειρευόταν όταν
διάβαζε Όμηρο: “Καλή τε και πείρα /
εν μέσω δ’ οίνοπι πόντω...” Στον ορ-
γισμένο της θούριο η ποιήτρια ανα-
ρωτιέται “Πού ’ναι ο γιαλός που μου
αποκάλυψε / του έπους το ρυθμό; [...]
τι σημαίνει η σιωπή σου κύμα;” κι
αποθαρρυμένη απευθύνεται στη
φύση: “θάλασσα πολύτοκη, θάλασσα
επίμονη, / ριφάκι του γκρεμού κι
αγρίμι / μήπως το τελευταίο, το τε-
λευταίο / χαίρεστε καλοκαίρι;”

Στη “Νυχτωδία των Συνόρων”
(1986) οι γενέθλιες “νότιες θάλασ-
σες” με την ανάκληση στο νου μιας
δεύτερης πατρίδας ταξιδεύουν οδυ-
νηρά αλλ΄όχι χωρίς ελπίδα την ποι-
ήτρια “στης φαντασίας την Πρέσπα”
όπου καραδοκούσε μέχρι την πρό-
σφατη Συμφωνία η Έρις μεταξύ των
δύο Λαών. Το πεπρωμένο της
ωστόσο από παιδάκι, με νηπιαγω-
γούς της “πουλιά της θάλασσας”, την
αξίωσε να ιστορεί ενάντια στη λήθη,
“τη φυγή και την προσφυγή εκείνων
των κυνηγημένων. Στο τάγμα της
Μνήμης υπηρετώντας”.

Στα “Μειλίγματα” (1990) που η κρι-
τική χαρακτήρισε 'χοές κατά της
έσχατης πίκρας' οι στίχοι “Πεθαίνει η
θάλασσα / Γέρνει η Ελίκη” υπονοούν
τον χρόνο που φεύγει, άρα και τον
θάνατο, συνομιλώντας με το “Ακόμα
κι η θάλασσα πεθαίνει” του Φ. Γκ.
Λόρκα. Μετά τα γήινα, ο αγνωστικι-
σμός της ποιήτριας ευελπιστεί σε μια
άχρονη συνέχεια της υπόστασής της:
“Ήσουν η δημιουργία κάποτε θά-
λασσα για μένα / ήσουν ο Ωκεανός
πριν δω πριν μαθητέψω / στων
άστρων το δρυμό ”.

Στο “Χρονικό” (1994), με την κα-
τάρρευση των σοσιαλιστικών καθε-
στώτων, αυτοί που έριξαν πέτρα
φεύγοντας στη Δύση, “Ορίζοντα δε
βλέπουνε σε τούτα εδώ τα μέρη [...]
Κι η θάλασσα που λαχταρούσαν, /
Ούτε στο χάρτη, ούτε στο κύμα”. Οι
Ελληνες από τις χώρες του Πόντου
με τις πραμμάτειες τους στις λαϊκές

του Λεκανοπεδίου, δεν βρήκαν γη
επαγγελίας: “Η θάλασσα πήρε το
πλοίο / Μαζί με την άγκυρα και πάει
/ Τάχα πως σε γιαλό θ’ αράξει μη-
τρικό”.

Στη συλλογή “Ευνοημένοι” (1998)
παρακαλεί τους νεκρούς να την επι-
σκεφτούν στον ύπνο της, να της “ξα-
ναδώσουν μέρες της νιότης, εξαίσιες
εποχές”, όπως εκείνος ο ακορντεονί-
στας κάτω απ΄ το παράθυρό της
“που ο φλοίσβος της θάλασσας τον
προκαλούσε” να συναγωνιστούν στη
μουσική. Η ποιήτρια παρακαλεί την
ιαματική “Ώριμη θάλασσα του φθινο-
πώρου”, στην οποία άλλοτε εμπι-
στεύτηκε το σώμα της, να μην
αλλάξει τις διαθέσεις της και σε “Κα-
λούς Λιμένες” γηρατειών να την οδη-
γήσει.

Στη συλλογή “Κεδρισός” (2001)
όσοι πληθυσμοί κατοίκησαν από την
αρχαιότητα γύρω απ΄τις όχθες του
“αφήσανε την αύρα τους / αντικατο-
πτρισμό πάνω στη θάλασσα”. Σή-
μερα, με ανεξίτηλες ακόμα τις μνήμες
από τις θηριωδίες των Ναζί, το ρέμα
εξακολουθεί να είναι νωθρό αφού
“πάλι δεν κατεβαίνει ο ποταμός να
βρει / της θάλασσας το στήθος [...]
για να σκεπάσει τις άρειες φωνές”.
Όπως ο Κεδρισός είναι επίγειος αλλά
και ουράνιος ποταμός, έτσι “η ανοι-
χτή κι απέραντη θάλασσα / με τ’ ανα-
ρίθμητά της άλφα”, ευλογημένη και
ανελέητη, καθρεφτίζει τις διαθέσεις
του ουρανού με τ΄αναρίθμητά του
άστρα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Θεοδόσης Πυλαρινός,
“Ελάσσονες τόνοι σε μείζονες
κλίμακες στην ποίηση της
Βικτωρίας Θεοδώρου” εκδ.
Κεδρισός, Χανιά 2010, σ. 44
2. Στις πρώτες εκδόσεις
αριθμούμε 588 ποιήματα στα
οποία περιλαμβάνονται 15
ανέκδοτα που δημοσιεύτηκαν
στα περιοδικά  “Θαλλώ” (1999),
Ελλωτία” (2002) και
“Μανδραγόρας” (2005).
3. Περιληπτική μορφή κεφαλαίου
της υπό έκδοσιν μελέτης “Τα
συστατικά στοιχεία του φυσικού
κόσμου στην ποίηση της
Βικτωρίας Θεοδώρου”.

ΚΩΣΤΑΣ

ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ (PhD)

Η θάλασσα στην οίησηΗ θάλασσα στην ποίηση 
της Βικτωρίας Θεοδώρουτης Βικτωρίας Θεοδώρου 

Η βιωματική ποίηση της Βικτωρίας Θεοδώρου (1925-
2019) υποδηλώνει σαφώς ότι το νερό, σε στεριά και θά-
λασσα, αλλά και το χώμα, αποτέλεσαν πρωταρχικά στοιχεία
της πύρινης ζωής της, τα οποία με την πάροδο του χρόνου
λειτούργησαν ως καθαγιασμένα σύμβολα στη σκέψη της. [1]
Το έργο της βρίθει λέξεων που αφορούν στο υγρό στοιχείο,
χωρίς να υστερούν σημαντικά όσες αναφέρονται στη γη.

Η Βικτωρία Θεοδώρου με συμμαθητές στην αμμούτσα της Νέας Χώρας (Συλλογή Βικτωρίας Θεοδώρου). 

Η Βικτωρία Θεοδώρου στο Τρίκερι. 



Ιστορία της ΙατρικήςΙστορία της Ιατρικής: Eνανα
α ίθανο ταξίδι στο χρόνοαπίθανο ταξίδι στο 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 140ο
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Συστατική κάρτα με τιμοκατάλογο εργασιών
οδοντιατρείου, στο Κάνσας των ΗΠΑ του 1880..

To περίφημο
“Ελιξήριο του Dr
Oddbody που τα
θεραπεύει όλα”, ένα
ψευδοσκεύασμα που
υποτίθεται ότι
μπορούσε να
αντιμετωπίσει
σχεδόν κάθε
πρόβλημα υγείας
(1930).

Οδοντιατρικές
πράξεις, στην

Αγγλία των μέσων
του 19ου αιώνα.

Μαία,
ενώ μετρά
το ύψος

νεογέννητου
μωρού (Νέα

Υόρκη, 1959).“Δύο άνδρες που
είχαν σύφιλη:

Αριστερά, πήρε
κανονικά τη

θεραπεία, δεξιά,
δεν πήρε

θεραπεία”.
Αφίσα

επαγρύπνησης
για τη σύφιλη,

στις ΗΠΑ
του 1940.

Tο 1984 στην ενός έτους Baby Fae, με βαριά καρδιοπάθεια, έγινε για
πρώτη φορά μεταμόσχευση καρδιάς από μπαμπουίνο (είδος
αρχέγονου πιθήκου), στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Το παιδί έζησε μόνο
21 μέρες, λόγω απόρριψης του μοσχεύματος. Όταν ρωτήθηκε ο
χειρουργός γιατί δεν χρησιμοποίησε καρδιά από άλλο είδος πιθήκου
με μεγαλύτερη συγγένεια προς τον άνθρωπο, απάντησε πως δεν
πιστεύει στη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου…

Νοσοκόμα σε
ιππήλατο

ασθενοφόρο, στο
νοσοκομείο Coast

Hospital του Σύδνεϋ,
το 1881.

Ο Hans Langseth
γεννήθηκε στη

Νορβηγία το 1846
και όταν πέθανε,

το 1927, είχε
αναπτύξει

γενειάδα μήκους
5,6 μέτρων.

Κέρδιζε χρήματα
εμφανιζόμενος σε

περιφερόμενους
θιάσους, ενώ η

γενειάδα του
δωρήθηκε από

τους δικούς του
στο Smithsonian

Institution της
Oυάσινγκτον, όπου

και εκτίθεται.

“Γίνε νοσοκόμα, η πατρίδα σου σε χρειάζεται”: Αφίσα
αναζήτησης εθελοντριών νοσοκόμων, στη Νέα Υόρκη του 1942.

»

»

»

»

»

»

»

»

»



βιβλίαβιβλία

ΙστορίεςΙστορίες

ανά εσαανάμεσα
Δημήτρης Οικονομίδης
Εκδόσεις: Τόπος

Ένα κλειδί
περνά από χέρι
σε χέρι. Κατα-
λήγει σ’ έναν
οδοιπόρο προ-
σ κ υ ν η τ ή .
Ώσπου μια γυ-
ναίκα ξεκλει-
δώνει την
καρδιά της. Και
τη δική του. Ο
εφιάλτης του

Αδόλφου Χίτλερ την τελευταία του
νύχτα στοιχειώνει τις ζωές ανθρώπων
που επιμένουν στην αλήθεια. Πενήντα
έξι σελίδες ενός χειρόγραφου περνούν
από αφηρημάδα ενός συγγραφέα στα
χέρια του μικρού αγοριού του. Ένας κα-
θρέφτης εξαπατά και το μυαλό περνά
στην άλλη όχθη.
Τέσσερα αφηγήματα, ξεκινώντας από
διαφορετική αφετηρία, διηγούνται ισά-
ριθμες ιστορίες ανάμεσα: στο κακό και
το καλό, το φανταστικό και το πραγμα-
τικό, την τρέλα και την "κανονικότητα",
το αθώο παιχνίδι και την καταστροφή.

Crash
J. G. Ballard
Μετάφραση: Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Σώτη

Τριανταφύλλου

Εκδόσεις: Κέδρος

Ο αφηγητής
της ιστορίας,
ένας μυστήριος
τύπος με το
όνομα Μπά-
λαρντ, εμπλέ-
κεται σε ένα
τρομερό αυτο-
κινητιστικό δυ-
στύχημα: το
αυτοκίνητό του

συγκρούεται με ένα άλλο και ο Μπά-
λαρντ βλέπει τον οδηγό του οχήματος
να ξεψυχάει μπροστά στα μάτια του.
Αντί όμως αυτή η φοβερή εμπειρία να
τον σοκάρει και να τον απελπίσει, τον
βυθίζει σταδιακά σ’ έναν καινούργιο,
ζοφερό, αλλά ιδιαίτερα θελκτικό
κόσμο, τον κόσμο των αυτοκινητιστι-
κών ατυχημάτων. Συνοδοιπόρος του ο
Ρόμπερτ Βον, επιστήμονας και πρώην
τηλεοπτικός αστέρας, ένας άγγελος
εξολοθρευτής των αυτοκινητόδρομων.
Ο Βον έχει συγκεντρώσει γύρω του
ένα πλήθος θυμάτων από τα διάφορα
"πειράματά" του, ανθρώπους διαλυμέ-
νους από τις θηριωδίες στις οποίες
επιδίδεται οδηγώντας ξέφρενα το αυ-
τοκίνητό του, όμως η φιλοδοξία του
δεν σταματάει εκεί. Το μεγάλο του
όνειρο είναι να συμμετάσχει σ’ ένα με-
γαλειώδες τρακάρισμα, που θα υπερ-
βαίνει όλα τ’ άλλα, σε μια παράσταση
χωρίς προηγούμενο...
Το "Crash", που σύμφωνα με τον ίδιο
τον Τζ. Γκ. Μπάλαρντ αποτελεί "μια ερ-
γαλειοθήκη απόγνωσης για χρήση σε
ακραία κρίση", θεωρείται ένα από τα
κορυφαία του μυθιστορήματα. Μετα-
φέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κι-
νηματογράφο από τον Ντέιβιντ
Κρόνενμπεργκ.

Οταν βγαίνειΟταν βγαίνει 

η αράχνηη αράχνη
Φρεντ Βαργκάς
Μετάφραση: Γιάννης Στρίγκος

Εκδόσεις: Πατάκη

Παράξενα θανα-
τ η φ ό ρ α
κρούσματα από
τσίμπημα αρά-
χνης με θύματα
ηλικ ιωμένους
παρατηρούνται
σε μια επαρχιακή
πόλη της νότιας
Γαλλίας. Ο
φλεγματικός επι-
θεωρητής Αν-

ταμσμπέργκ στρέφει το ενδιαφέρον
προς αυτά τα ασυνήθιστα περιστατικά.
Για άλλη μία φορά, η διαίσθησή του δεν
τον ξεγελά: κάτι άλλο κρύβεται πίσω
από τους θανάτους αυτούς, δεδομένου
ότι δεν είναι θανατηφόρο το δηλητήριο
της συγκεκριμένης αράχνης που θεωρεί-
ται πως τους προκάλεσε.
Με ελάχιστους συμμάχους από την
ομάδα του στο πλευρό του, ο επιθεωρη-
τής ξεκινά μια παράτυπη έρευνα η
οποία, στην πορεία, φέρνει στο φως νέα
στοιχεία πλέκοντας έναν τρομακτικό
ιστό γύρω από την υπόθεση. Τα θύματα
της αράχνης, ηλικιωμένοι άντρες που
όλοι τους υπήρξαν κάποτε τρόφιμοι στο
ίδιο ορφανοτροφείο της περιοχής, πολ-
λαπλασιάζονται κι ο Ανταμσμπέργκ, θα
βυθιστεί σε "μια υπόθεση που φτάνει ως
τα βάθη του παρελθόντος αλλά και του
μυαλού"...

Aφορμή

Στο σπίτι μας το χρήμα
πήγαινε καβάλα στ' άλογο
ενώ εμείς πηγαίναμε με τα
πόδια. Έτσι, κάθε φορά
που ερχόταν στον οικισμό
μας καμιά ταινία που ο πα-
τέρας μου τη θεωρούσε
καλή - με μοναδικό κριτή-
ριο το όνομα του πρωτα-
γωνιστή ή της
πρωταγωνίστριας- μά-
ζευαν τα κέρματα ένα ένα,
όσα ακριβώς χρειάζονταν
για ένα εισιτήριο, και
έστελναν εμένα να τη δω.

Και μετά, μόλις γυρ-
νούσα από το σινεμά,
έπρεπε να αφηγηθώ την
ταινία στην οικογένεια
που είχε συγκεντρωθεί και
περίμενε σύσσωμη στο σα-
λονάκι μας.

Η ολιγοσέλιδη αυτή νουβέλα
τού Χιλιανού Λετελιέρ αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγμα λογοτεχνι-
κής και αφηγηματικής απλότητας,
με τα υλικά της τοποθετημένα
προσεχτικά και με τάξη γύρω από
την τρυφερή και πρωτότυπη ιστο-
ρία της νεαρής αφηγήτριας,
χωρίς επιδίωξη για πειραματι-
σμούς και ρίσκα, μια σχεδόν από-
λυτα χρονικά γραμμική και
πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Νου-
βέλα η οποία διαβάζεται απνευ-
στί, όχι μόνο εξαιτίας του
μεγέθους της, όπως πιθανότατα
θα περίμενε κανείς, αλλά και της
αφήγησης, του τρόπου κυρίως με
τον οποίο προωθείται η πλοκή,
τρόπου απλού και καθόλου απαι-
τητικού, αλλά σε καμία περί-
πτωση βαρετού ή ενοχλητικού.
Μια όμορφη ιστορία ειπωμένη με
την κατάλληλη απλότητα. 

Την πρωτοπρόσωπη αφήγηση
διαπνέει η νοσταλγία για εκείνη
την περασμένη εποχή, όχι καλύ-
τερη ή χειρότερη της τωρινής,
απλώς διαφορετική, όταν η νεαρή
τότε κοπέλα επέστρεφε μαγεμένη
από το σινεμά και ένα μικρό αν-
θρώπινο πλήθος την πρόσμενε
στο σαλόνι του σπιτιού της για να
του διηγηθεί όσα είδε, τότε που
ένιωθε για λίγο σταρ του σινεμά.
Μια περίοδο δύσκολη, σε έναν

τόπο σκληρό και αφιλόξενο, κατά
την οποία η λάμψη του κινηματο-
γράφου πρόσφερε μια αχτίδα ξε-
γνοιασιάς από την
καθημερινότητα. Εδώ αξίζει να
σταθεί κανείς και να επαινέσει τον
συγγραφέα για την τήρηση του
μέτρου, για την συνειδητή από-
φαση να μην ξεχειλώσει συναι-
σθηματικά την αφήγησή του,
παρότι το έδαφος ήταν κάτι πα-
ραπάνω από κατάλληλο για
ανούσιους και επαναλαμβανόμε-
νους μελοδραματισμούς, σεβόμε-
νος την πρωτοπρόσωπη
αφήγηση, το γεγονός δηλαδή
πως η αφηγήτρια διηγείται τη
δική της ιστορία με όλη τη συναι-
σθηματική υπερβολή που κάτι τέ-
τοιο μπορεί να συνεπάγεται.       

Η αφηγηματική φωνή προσαρ-
μόζεται στις αναμνήσεις της αφη-
γήτριας, μοιάζει δηλαδή την
ιστορία να την αφηγείται η ανή-
λικη εκδοχή του εαυτού της,
εκείνη που έζησε τα γεγονότα
τότε και όχι η τωρινή εκδοχή της,
λες και μαζί με τα γεγονότα θυ-
μάται και τον τότε εαυτό της.
Αυτή η επιλογή λειτουργεί ως
προς την απλότητα της αφήγηση
μέσω της παιδικής ματιάς, αυτής
της πιο αθώας ματιάς των πραγ-
μάτων και των συνθηκών, εντού-
τοις με ξένισε και τη θεωρώ
συγγραφική ευκολία. Η απλότητα
της αφήγησης και το μικρό μέγε-
θος της νουβέλας δεν συνεπά-
γονται την αναμενόμενη
αυστηρότητα, εκείνη που απο-
κλείει οτιδήποτε περιττό και οδη-
γεί σε ένα αποτέλεσμα
σφιχτοδεμένο. Εδώ τα πράγματα
είναι κάπως πιο χαλαρά, καθώς
αφηγηματικά νήματα με ευκολία
ξεπετάγονται και εγκαταλείπον-
ται, ιδιαίτερα καθώς η αφήγηση
οδεύει προς το τέλος. 

Οφείλει βέβαια κανείς να προ-
σεγγίζει εκ των υστέρων ένα βι-
βλίο λαμβάνοντας υπόψιν και τις
προθέσεις του δημιουργού, όπως
τουλάχιστον αυτές διαφαίνονται
μέσα από την ανάγνωση. Κι εδώ
έχουμε μια τιμιότητα ανάμεσα
στις προθέσεις και στο τελικό
αποτέλεσμα. Ο Λετελιέρ θέλει να
διηγηθεί την ιστορία της αφηγή-

τριας των ταινιών και μέσω αυτής
να αποτυπώσει την πραγματικό-
τητα εκείνης της εποχής, και επι-
θυμεί να το κάνει με έναν τρόπο
απλό, επιλέγοντας όμορφες λέ-
ξεις και αποφεύγοντας δύσβατα
λογοτεχνικά μονοπάτια, με μια
ποιητικότητα να αιωρείται και την
απαραίτητη σε αυτές τις ιστορίες
νοσταλγική διάθεση να κυριαρχεί,
θυμίζοντας έναν ακόμα Χιλιανό,
τον Αντόνιο Σκάρμετα. Και σε
αυτό τα καταφέρνει περίφημα,
παραδίδοντας μια νουβέλα που
ικανοποιεί τον αναγνώστη που
αγαπά τις καλές ιστορίες, αφή-
νοντάς του μια όμορφη αναγνω-
στική ανάμνηση, παρότι, κατά
πάσα πιθανότητα, ποτέ δεν θα
καταφέρει να διεισδύσει στις λί-
στες με τα πλέον αγαπημένα βι-
βλία του. Οι απλές ιστορίες
λείπουν από την εποχή μας,
καθώς το κυνήγι για τη σύνθετη,
εξεζητημένη και πρωτότυπη ιδέα
έχει εδώ και καιρό φουντώσει.

Το επίμετρο, απόσπασμα από
την αυτοβιογραφία του Πάμπλο
Νερούδα, ο οποίος πολιτεύτηκε
σε εκείνα τα άνυδρα μέρη, εκτός
από ταιριαστό συμπλήρωμα στη
νουβέλα του Λετελιέρ αποτελεί
και μια απαραίτητη υπενθύμιση
για την αναγκαιότητα και τη δυ-
ναμική του ειλικρινούς και συναι-
σθηματικού πολιτικού λόγου σε
κάθε εποχή.  

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Η αφηγήτρια ταινιώνΗ αφηγήτρια ταινιών
» Hernán Rivera Letelier (μτφρ. Λένα Φραγκοπούλου, εκδόσεις αντίποδες)
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Του ε αγγέλ ατόςΤου επαγγέλματός

τηςτης
Στέλλα Τενεκεντζή
Εκδόσεις: Απόπειρα

Σωστό ή λάθος,
δεν ξέρω πώς
αλλιώς να το πω
αλλά όσο οι
εαυτοί δέχονται
ο ένας την αδυ-
ναμία του
άλλου, ο χρόνος
γίνεται περιττός,
για πάντα καλο-
καιρινός ο
τόπος, άμμος

στα δάχτυλα των ποδιών, στον θώρακα,
πάνω στο στήθος μου αλατόνερο, στα
χέρια κατακόκκινο καρπούζι. Τη μια τα
καταφέρνω, δροσίζει, γλυκαίνει το
στόμα μου, την άλλη -μα τι αδέξια, τι
παρορμητική- γλιστρά πάνω στις γάμπες
μου, κολλάω ολόκληρη, αμάν, θα ανα-
μετρηθώ ξανά με τις επίμονες μύγες.
Είναι νεαρή δημοσιογράφος και μόλις
ολοκλήρωσε το ένθετο της εφημερίδας
της για τον Μάη του ’68. Η κόπωση, οι
πολλαπλές συνεντεύξεις με τα στιγμιό-
τυπα του τότε και του τώρα, η συγκί-
νηση, τα ερωτήματα και το πηγαινέλα
στην Ιστορία, την αποσυντονίζουν.
Αφήνει την αυτονόητη πραγματικότητα
και, με μοναδικό εργαλείο τις λέξεις,
αποτυπώνει την κινούμενη άμμο κάτω
από τα πόδια των ανθρώπων, τις τυ-
χαίες ή οργανωμένες για τη συνείδησή
τους διαδρομές. Σε μια πόλη που θα
μπορούσε να είναι η οποιαδήποτε πόλη
αφού η ματιά της συγγραφέα εστιάζεται
στα εσωτερικά τοπία των ηρώων.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΚΥΔΩΝΙΑ”

Παρουσίαση βιβλίου 
του Κώστα Κουτσουρέλη

Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Κουτσουρέλη
“Η τέχνη που αυτοκτονεί;” θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 29 Ιουλίου στις 9:30 μ.μ. στον αίθριο χώρο
του θεάτρου “Κυδωνία”.

Ο Κώστας Κουτσουρέλης και ο Αλέξης Πολίτης, με
αφορμή το πρόσφατο βιβλίο του πρώτου, συζητούν
για την ποίηση και τους ποιητές της εποχής μας.

Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΗΝ “TERRA VERDE”

Προβολές 
Κριτικού 
Ντοκιμαντέρ

Οι προβολές κριτικού ντοκιμαντέρ που
διοργανώνει η Terra Verde και το Πρό-
γραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων
συνεχίζονται. Αυτή την Τετάρτη 31 Ιουλίου
στις 9 μ.μ. θα προβληθεί η ταινία «The Wei-
ght of Chains» (Το Βάρος των Αλυσίδων) του
Boris Malagurski. Η προβολή θα γίνει στον
πεζόδρομο της Terra Verde στην Τσουδερών.


