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σσΣε αντίθεση με τους ερασιτέχνες

δύτες που βλέπουμε συχνά στα

παράλια της Κρήτης αυτήν την

εποχή να απολαμβάνουν το ψάρε-

μα και τις ομορφιές της θάλασ-

σας, οι επαγγελματίες με τους

οποίους συνομιλούμε στο σημερι-

νό μας αφιέρωμα είναι άνθρωποι

που εργάζονται σκληρά στον

βυθό της θάλασσας, σε κάθε άκρη

της γης – από την Ελλάδα στην

Αλάσκα και από κει μέχρι την

Αφρική. Οι εμπειρίες που περι-

γράφουν έχουν να κάνουν με

ναυάγια, επισκευές, έργα αντιρύ-

πανσης, πόντιση καλωδίων και

αγωγών, με τις συνθήκες που αν-

τιμετωπίζουν σε κάθε περιστατικό

αλλά και τους ανθρώπους που

συναντούν σε κάθε τόπο.

diadromes@haniotika-nea.gr
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«Τέτοιους ιεράρχες χρειάζεται η εκκλησία. Αληθινούς, δραστήριους ακού-
ραστους, αφοσιωμένους στον Θεό και τον άνθρωπο...». 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ιεράρχης ρότυ οΙεράρχης πρότυπο 
ο Ειρηναίος Γαλανάκηςο Ειρηναίος Γαλανάκης
■ Πτυχές της προσφοράς του αναδείχθηκαν 
σε εκδήλωση στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου

Στιγμιότυπο
από την εκδήλωση - αφιέρωμα
για τον Ειρηναίο Γαλανάκη που
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία

των Αγίων Πάντων. 

ττΤην επισήμανση αυτή έκανε,
μεταξύ άλλων, ο αρχιεπίσκο-
πος Κρήτης Ειρηναίος μιλών-
τας για τον μακαριστό
Ειρηναίο Γαλανάκη, στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων της πα-
ρουσίασης του βιβλίου η
«Επανάσταση των Συνειδή-
σεων» (εκδ. Ραδάμανθυς) στο
οποίο ο αξέχαστος ιεράρχης
κατέγραψε σκέψεις και προ-
βληματισμούς για την κοινω-
νία αλλά και μονοπάτια για
την υπέρβαση των σύγχρονων
αδιεξόδων. 

Η μαγνητοσκοπημένη πα-
ρέμβαση του αρχιεπισκόπου
αποτέλεσε τμήμα του οπτι-
κοακουστικού υλικού που
προβλήθηκε στην εκδήλωση
παρουσίαση του βιβλίου που
πραγματοποιήθηκε προχθές
το βράδυ στους Αγίους Πάν-
τες Αποκορώνου. 

Την εκδήλωση διοργάνωσαν
ο Δήμος Αποκορώνου, ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Νεροχω-
ρίου – Παϊδοχωρίου – Αγ.
Πάντων, και οι Εκδόσεις Ρα-
δάμανθυς, με τη συμμετοχή
του παραδοσιακού μουσικού
συλλόγου Αποκορώνου “Ο
Χαρίλαος”.

Μια εκδήλωση μέσα από την
οποία αναδείχθηκε η ανάγκη
για να διατηρηθεί ζωντανό το
έργο και η πνευματική παρα-
καταθήκη που άφησε ο μακα-
ριστός Ειρηναίος Γαλανάκης
ως ένας άνθρωπος της δρά-
σης αλλά και του πνεύματος. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ
μέρους της οικογένειας ο Μι-
χάλης Γαλανάκης επισημαί-
νοντας την επικαιρότητα της
σκέψης του Ειρηναίου και ο
εκδότης Χρήστος Τσαντής ο
οποίος ευχαρίστησε όλους

τους συντελεστές της εκδή-
λωσης. 

Στη συνέχεια προβλήθηκε
βίντεο με αποσπάσματα από
το “Μονόγραμμα” των Γιώρ-
γου και Ηρώς Σγουράκη όπου
μιλούσε ο ίδιος ο Ειρηναίος
για τη ζωή του καθώς και ένα
μέρος από παρέμβαση – ομι-
λία του αρχιεπισκόπου Κρήτης
Ειρηναίου, ο οποίος περιέ-
γραφε τη γνωριμία του με τον
ξεχωριστό ιεράρχη. 

Αποσπάσματα του βιβλίου
διάβασαν οι Έλενα Αθανασο-
πούλου, Χριστίνα Βεριβάκη
και Ντένια Καραβασιλειάδη,
ενώ η βραδιά έκλεισε μουσικά

με τα μέλη του παραδοσιακού
συλλόγου Αποκορώνου “Ο
Χαρίλαος” Π. Κρασαδάκη, Γ.
Βολακάκη, Ρ. και Γ. Ξενάκη, Μ.
Πολάκη και Γ. Γαλανάκης. 

Να σημειώσουμε ότι το βι-
βλίο κυκλοφορεί από τις Εκ-
δόσεις Ραδάμανθυς με σπάνια
ντοκουμέντα του μακαριστού
Ειρηναίου Γαλανάκη σε επι-
λογή, ανθολόγηση, φωτογρα-
φίες και σχολιασμό κειμένων
του δάσκαλου και λαογράφου
Σταμάτη Αποστολάκη και επι-
μέλεια έκδοσης του Χρήστο
Τσαντή, με την υποστήριξη της
οικογένειας Γαλανάκη.

ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασαν
οι Έλενα Αθανασοπούλου, Χριστίνα

Βεριβάκη και Ντένια Καραβασιλειάδη. 

Μέλη του Συλλόγου “Χαρίλαος”
πλαισίωσαν την εκδήλωση μουσικά. 

ΣΤΟ ΚΑΤΣΩΜΑΤΑΔΟ

Εκδήλωση μνήμης
Tο παράρτημα Χανίων της πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατι-

κού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 11 Αυγούστου στις 7.00
το απόγευμα στο Κατσωματάδο Κισσάμου (στο δρόμο για Ελαφονήσι, στο χώρο του μνημείου)
για τη μάχη που έδωσε ο ΕΛΑΣ στη Σήραγγα Τοπολίων ενάντια στους Γερμανούς.
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ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Εκθεση χαραχτικήςΕκθεση χαραχτικής 
Γρηγόρη ΝιόληΓρηγόρη Νιόλη

«Είναι μια έκθεση που πάντα
είχα την επιθυμία να την κάνω
και απλά τώρα δόθηκε η
αφορμή. Την ονόμασαν έκ-
θεση χαρακτικής για οικονο-
μία λόγου, καθώς τα
περισσότερα έργα είναι περισ-

σότερο χαρακτικά σχέδια,
είναι η τεχνική του Γιώργου
Γεροντάκη από τον οποίο την
διδάχθηκα και είναι μοναδικά
έργα» τόνισε στα "Χ.ν." ο καλ-
λιτέχνης για τη μορφή και την
τεχνοτροπία των έργων του.

Αναφορικά με το περιεχό-
μενο και τη θεματολογία του
"Ερωτόκριτου" ο κ. Νιόλης τό-
νισε πως «ο Ερωτόκριτος
είναι το πρώτο μεγάλο βιβλίο
που διάβασα παιδί όταν
ήμουν στην τρίτη δημοτικού
και με επηρέασε βαθιά. Το ση-

μαντικό πρόσωπο στο έργο
δεν είναι ο Ερωτόκριτος αλλά
η Αρετούσα. Γιατί ο Ερωτόκρι-
τος λειτουργούσε στα πλαίσια
που του έβαζε η κοινωνία και
η εποχή του. Η Αρετούσα ήταν
αυτή που έλεγε "εγώ μαι νια
και κοπελιά και πάλι δεν φο-
βούμαι και για θανάτους
εκατό τον πόθο δεν αρνού-
μαι". Ειναι η νέα Αντιγόνη που
δεν υπερασπίζεται το παρελ-
θόν αλλά υπερασπίζεται το
μέλλον...».

Το βιογραφικό του καλλιτέ-

χνη παρουσίασε η προϊστα-
μένη της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης κ. Βιβή Χουδαλάκη και
χαιρέτησε ο επιμελητής της
έκδοσης κ. Ιωάννης Αρχοντά-
κης, ενώ το παρών έδωσε και
ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ.
Κυριάκος Καζάκος.

Γ.ΚΩΝ.

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
εγκαινιάσθηκε η έκθεση

του Γρ. Νιόλη.

ΣΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΩΠΗΓΕΙΑ 

Αφιέρωμα 
στον Μάνο Ελευθερίου
από τον Λεωνίδα Μαριδάκη

Μουσική βραδιά συνδιοργανώνουν
η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων, ο Εξω-
ραϊστικός Σύλλογος Κεφαλά
και ο Σύλλογος Κεφαλιανών
Αττικής την Κυριακή 11 Αυ-
γούστου στις 9 μ.μ., στον Κε-
φαλά Αποκορώνου, με τον
Λεωνίδα Μαριδάκη, σε ένα
αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθε-
ρίου με τίτλο; «Στα χρόνια της
Υπομονής». 

Ο συνθέτης και τραγουδιστής Λεωνίδας Μαριδάκης διαλέγει
και ερμηνεύει με τους συνεργάτες του αγαπημένα τραγούδια σε
στίχους του Μάνου Ελευθερίου που μελοποιήθηκαν από τους
σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και τραγουδήθηκαν από τις
ωραιότερες φωνές. Η παράσταση διανθίζεται με αφηγήσεις, ει-
κόνες και βίντεο εμπνευσμένα από τη ζωή και τη ιστορία του
ευαίσθητου και ιδιοφυούς ποιητή. Αφορμή για την παράσταση
αυτή είναι η συνεργασία του Λεωνίδα Μαριδάκη με τον Μάνο
Ελευθερίου στο τραγούδι «Βάρκα στο σπίτι» λίγους μήνες πριν
ο ποιητής φύγει από κοντά μας. Τραγούδι: Μαρία Βασιλάκη
Μπουζούκι - έγχορδα: Παναγιώτης Καρνέζης Κιθάρα - τραγούδι
- βίντεο - καλλιτεχνική επιμέλεια: Λεωνίδας Μαριδάκης

ΣΤΑ ΝΩΠΗΓΕΙΑ 

Έναν χρόνο μετά το φευγιό του Μάνου Ελευθερίου, ο Φιλο-
λογικός Σύλλογος Κισσάμου Κισσαμικός, θα παρουσιάσει ένα
αφιέρωμα με λόγο και μουσική στον μεγάλο στιχουργό ποιητή
και συγγραφέα Μάνο Ελευθερίου με τίτλο "Μαλαματένια Λόγια"
στο πέτρινο θέατρο στα Νωπήγεια το Σάββατο 10 Αυγούστου 9
μ.μ. Αξέχαστα τραγούδια σε στίχους του ποιητή θα ερμηνεύσει
ο Κώστας Φιωτάκης με το συγκρότημά του. Παράλληλα, θα
φωτιστεί η ζωή ενός πνευματικού ανθρώπου που άφησε πίσω
του πολύ σημαντικό έργο. 

ΣΤΟ PORTO VENEZIANO

“Μαύρη μπογιά 
στο μάρμαρο” 

Το ξενοδοχείο Porto Veneziano, συνεχίζει την
σειρά εκδηλώσεων “Μουσική – Λόγος 2019” τη
Δευτέρα 12 Αυγούστου στις 21:00, στον αίθριο
χώρο του, με τίτλο “Μαύρη μπογιά στο μάρ-
μαρο” . Συνθήματα που ξεθωριάζουν σε παγκά-
κια, οι αρχάγγελοι της Ιπποκράτους, οι
συμμορίες της Αχαρνών κι Αριστοτέλους και τα
κρυφά σχολεία των ερώτων, οσμώνονται με
των αστεριών τους ήχους και συνθέτουν τη
μαύρη μπογιά στο μάρμαρο, μιαν ασπρόμαυρη
τοιχογραφία από τραγούδια του Νίκου Πλατύ-
ραχου, που βασίζονται στη νέα ομώνυμη δισκο-
γραφική δουλειά, σε ποίηση Δημήτρη Λέντζου.
Ο ηχητικός καμβάς συμπληρώνεται και εμπλου-
τίζεται με το Ρεμπέτικο, τραγούδια κυρίως του
Μάρκου Βαμβακάρη και του Βασίλη Τσιτσάνη,
σε ευφάνταστες, έντεχνες ενορχηστρώσεις. Επι-
κεφαλής στο τραγούδι η Νεφέλη Φασούλη.

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

Με έργα χαρακτικής
βγαλμένα μέσα από τον
“Ερωτόκριτο” η έκθεση
του Γρηγόρη Νιόλη με
τίτλο “Ιχνηλατώντας
τον Ερωτόκριτο” που
εγκαινιάσθηκε το βρά-
δυ της Πέμπτης στο
χώρο της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης. Μια έκ-
θεση σε συνεργασία
του Δήμου και τη Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης
με το Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης Χανίων –
Ελαιουργείον.

ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΙΡΚΑ

“Ραντεβού στα Sixtie's”
Συναυλία με τη Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού με τίτλο: “Ραντεβού στα Sixtie's” θα

πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Αυγούστου, στις 9 μ.μ, στο Φρούριο Φιρκά. Οπως ανα-
κοίνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Ναυ-
τικό Μουσείο Κρήτης, θα συμπράξουν οι: Μαρίζα Σακκελαρίου σοπράνο, Θεόδωρος Μπιράκος
βαρύτονος και Ανδρέας Καραούλης τενόρος.

ΣΤΟ ΝΙΠΠΟΣ 

Εκδήλωση για 
τον παπα - 
Μιχάλη Χριστουλάκη 

Την Κυριακή 11 Αυγούστου η Ομοσπονδία
Σωματείων Αποκορώνου Αττικής, σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Αποκορώνου, διοργανώ-
νει τον καθιερωμένο Παναποκορωνιώτικο
Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού,
στο Νίππος. Μετά τον Εσπερινό που θα αρχί-
σει στις 7. 30 μ.μ. και στον οποίο θα χοροστα-
τήσει ο σεβασμιὀτατος μητροπολίτης
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός,
θα γίνει στο κέντρο “ΙΠΠΟΚΟΡΩΝΙΟΝ” τιμη-
τική εκδήλωση για τον παπα - Μιχάλη Χρι-
στουλάκη, που υπηρετεί για δεκαετίες, ακόμη
και ως συνταξιούχος, την Ενορία Νίππους.
Τίτλος της εκδήλωσης, την οποία διοργανώ-
νουν οι Ενορίτες και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
του χωριού (Σύλλογος Γυναικών Νίππους
“Περβολίτσια” και Σύνδεσμος Νιππιανών Ατ-
τικής “Ο Τίμιος Σταυρός”) “Τοιούτος ἐπρεπεν
ημίν ιερεύς”. 
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ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ  

Δύτες στην άκρη του κόσ ουΔύτες στην άκρη του κόσμου

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Η δουλειά τους είναι αφανής στον πολύ κόσμο,
αφού γίνεται ως επί το πλείστον κάτω από την επι-
φάνεια της θάλασσας και δεν έχει ιδιαίτερη δη-
μοσιότητα. Είναι, όμως, κοινωνικά αναγκαία και
χρήσιμη. 

Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α ό τη Βόρεια Αλάσκα στην Υε ένηΑπό τη Βόρεια Αλάσκα... στην Υεμένη

Aπό τον Αρκτικό Ωκεανό και τη Βόρεια Αλά-
σκα στη Γκάνα στην Αφρική, από την Υεμένη
στην Κολομβία, δεν υπάρχει χώρα με θάλασσα
που να μην έχει κάνει καταδύσεις για να εργα-
στεί, κυρίως στην πόντιση καλωδίων, ο Γιάννης
Παπαδημητρίου που τα τελευταία χρόνια ζει μό-
νιμα στην Κίσσαμο.

Επαγγελματίας δύτης ξεκίνησε να εργάζεται
το 2004, σε τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγω-
γών στην Ελλάδα. «Πάντα μου άρεσε η θά-
λασσα, πάντα γούσταρα τις καταδύσεις και
ήθελα να το κάνω», μας εξηγεί. Τον ρωτάμε για
την πρώτη επαγγελματική του κατάδυση εκτός
Ελλάδας.

«Πρώτη κατάδυση σε Γαλλία, Κορσική και
Κυανή Ακτή. Πόντισμα αγωγών. Είδα ότι “τσου-
λάει” η δουλειά, ότι μου αρέσει και ότι τα κατά-
φερνα. Τι σημαίνει να εργάζεσαι ως
επαγγελματίας δύτης; Πέφτεις στο νερό λίγο
πριν ξημερώσει για να εκμεταλλευτείς όλη την
ημέρα και τελειώνεις... όταν τελειώσει ο στόχος
της ημέρας ή αν δεν το επιτρέπει ο καιρός.
Μπορεί να ολοκληρώσεις δηλαδή και την επό-
μενη ημέρα να είσαι συνέχεια μέσα στη θά-
λασσα. Είναι μια δουλειά που σίγουρα απαιτεί
φυσική κατάσταση και όχι μόνο. Θυμάμαι όταν
δουλεύαμε στην Αλάσκα, είχε έλθει ένα παιδί
πολύ γυμνασμένο, με υπηρεσία στα ΟΥΚ. Έπεσε
μια μέρα στο νερό και δεν ξανάπεσε. Γιατί; Ορα-
τότητα μηδέν στον βυθό, δουλεύαμε με την
αφή, ρεύμα 4 μίλια και προς τιμή του παιδιού
είπε “εγώ δεν ξαναβουτάω, ό,τι θέλετε το κάνω
από την επιφάνεια”. Και είναι σεβαστό αυτό. Βέ-
βαια όταν κάνεις εργασίες στον βυθό έχεις μια
ολόκληρη ομάδα ανθρώπων και σε στηρίζει.
Δύτη ασφαλείας, άτομα στο σκάφος που είναι
έτοιμα ανά πάσα στιγμή να σε προστρέξουν...».

Ρωτάμε τον Γιάννη για την περιοχή που επι-
σκέφθηκε για να εργαστεί και του έχει μείνει
στη μνήμη για την ομορφιά της. «Ήμουν για
πολύ καιρό στο Deadhorse στη Βόρεια Αλάσκα
στον Αρκτικό Ωκεανό. Απίστευτη φύση, απί-
στευτο μέρος, απομακρυσμένο πολύ και δύσκο-
λοι άνθρωποι. Το να βγαίνεις μέσα από τον
βυθό στις 6 το πρωί και να αντικρύζεις τον ου-
ρανό στον Β. Παγωμένο Ωκεανό είναι μια ει-
κόνα μοναδική. Κατάδυση εκεί βέβαια σημαίνει
ότι φοράς hot water suit (σ.σ. στολή που θερ-
μαίνεται με ζεστό νερό που στέλνεται από το
πλοίο) καθώς διαφορετικά δεν μπορείς να μεί-
νεις μέσα στο νερό και να δουλέψεις. Εκεί βέ-
βαια αντιλαμβάνεσαι και την κλιματική αλλαγή.
Πετύχαμε μέρα που ήταν η πιο ζεστή που είχαν
ποτέ, είχε φτάσει η θερμοκρασία κοντά στους
25 βαθμούς και οι άνθρωποι εκεί... τα είχαν δει
όλα. Πάντως σε διαύγεια νερού η Ελλάδα... δεν
παίζεται. Έχω πάει στις Σεϋχέλλες, στην Καραϊ-
βική.... ε, λοιπόν, η διαύγεια του νερού στα Φα-
λάσαρνα δεν υπάρχει πουθενά! Στην Καραϊβική
από τα 50 μέρη άντε να βρεις 3-4 που να είναι
αξιόλογα, αν το επιτρέπει ο καιρός, αν δεν έχει
μουσώνες, αν και αν... Αυτά σε ό,τι αφορά στη
διαύγεια, τώρα κάθε μέρος έχει πολύ ωραία
πράγματα να δεις αρκεί να είσαι ανοιχτός. Αν
όπου πηγαίνεις έχεις την αντίληψη ότι ο τόπος
σου είναι ο καλύτερος, ο πιο ωραίος, ο μοναδι-
κός, ε τότε πουθενά δεν θα σου αρέσει», σημει-
ώνει.

Δύσκολο να κάνεις αυτή τη δουλειά ειδικά
όταν είσαι γονιός, όταν έχεις οικογένεια και
αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μας για τον
Γιάννη. Πώς τα καταφέρνει; «Τα γενέθλια της
κόρης μου τα γιόρτασα πρώτη φορά όταν ήταν
4 ετών. Όλες τις άλλες φορές ήμουν σε ταξίδια.
Χριστούγεννα, Πάσχα δεν υπάρχουν αυτά. Ο
δύτης είναι σαν τα φανάρια, πρέπει να δουλεύει
συνέχεια, να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή
μόλις χτυπήσει το τηλέφωνο να πάρει τη βαλί-
τσα του και να φύγει για οπουδήποτε. Μπορεί
να είσαι στην παραλία στο Καστέλι τέτοια εποχή
και να κάνεις μπάνιο και την επομένη να βρί-
σκεσαι στη Βόρεια Σκωτία, με μπουφάν κάτω
από τη βροχή και τον παγωμένο αέρα... Ζεις με
αυτό, συνηθίζεις με αυτό και μαζί σου και οι
δικοί σου άνθρωποι», δηλώνει.    

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ

Από τις πιο επικίνδυνες περιοχές που έχει βρε-
θεί ο συνομιλητής μας είναι η Υεμένη, που μα-
στίζεται από ένα πολύ αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.
«Βάζαμε καλώδιο για λογαριασμό των Αμερικά-
νων. Δουλεύαμε στην ακτή και από πάνω μας εί-
χαμε security για να μας προστατεύουν. Όταν
μιλάμε για security βέβαια μιλάμε για μισθοφό-
ρους κανονικούς. Μια μέρα ήταν λίγο ανήσυχοι,
το καταλαβαίναμε, τους ρωτούσαμε αν συμβαίνει
κάτι δεν μας έλεγαν. Εκεί που δουλεύαμε δίνουν
σήμα να φύγουμε, αρχίζουμε να τρέχουμε πάμε
στ’ αυτοκίνητα και γραμμή για το ξενοδοχείο.
Εκεί μείναμε για δύο μέρες, χωρίς να βγούμε από
τα δωμάτια, με τις κουρτίνες κατεβασμένες.
Είχαν εντοπίσει ένα “βανάκι”, που περνούσε
εκείνη την ημέρα δίπλα στο σημείο που δου-
λεύαμε και στο οποίο τελικά βρήκαν ότι επέβαι-
ναν διάφοροι τύποι με καλάσνικοφ. Ήμασταν στο
Άντεν και νόμιζες ότι ήσουν σε σκηνικό ταινίας
για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σπίτια κατε-
στραμμένα, το ξενοδοχείο “Σέρατον” ισοπεδω-
μένο το μισό. Φύγαμε από εκεί με ψαρόβαρκα
που έκανε 20 ώρες για να μας πάει απέναντι. Στη
Γκάνα πάλι πήγαμε να βάλουμε ένα καλώδιο σε
μια περιοχή που ήταν παραγκούπολη. Έγινε...
επανάσταση από τους ανθρώπους εκεί γιατί τους

είχαν πει ότι πάμε να τους γκρεμίσουμε τα σπίτια!
Τι σπίτια τώρα καταλαβαίνεις... ελενίτ, ξύλα και
λάσπη. Πήγαν να μας την πέσουν οι άνθρωποι,
όμως εμείς τους εξηγήσαμε, πήραμε και κάποια
παιδιά από εκεί στη δουλειά και αναπτύξαμε
τόσο καλές σχέσεις, που όταν φύγαμε δεν ήθε-
λαν να μας αφήσουν. Δύο δικοί μας βάπτισαν ένα
παιδάκι και κρατάνε ακόμα επαφές. Πολύ καλές
εμπειρίες με τους ντόπιους είχαμε και στη Μο-
ζαμβίκη και στην Τζαμάικα. Γενικά είμαι από τους
ανθρώπους που όταν πηγαίνω σε μια χώρα θέλω
να έρχομαι σε επαφή με τους ντόπιους, να πη-
γαίνω στα μέρη τους, να τρώγω τα φαγητά τους.
Αλλά υπάρχουν περιοχές που αν πήγαιναν τους
περισσότερους από εμάς για μια εβδομάδα να
ζήσουμε εκεί όπως ζουν οι ντόπιοι θα παίρναμε
ένα σκοινί, ένα σεντόνι και θα κρεμιόμασταν από
την απελπισία. Μιλάμε για περιοχές, όπου η αν-
θρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. Στη Νιγηρία
δεν βλέπεις π.χ. γέρους ανθρώπους. Πολύ δύ-
σκολο θα δεις κάποιον πάνω από τα 55-60 γιατί
η θνησιμότητα είναι τεράστια. Βλέπεις παράγκες
2χ2, όπου εκεί ζουν άνθρωποι!», αφηγείται.

Μας δείχνει μια φωτογραφία του μαζί με ένα
άνθρωπο στη Βραζιλία. Μας ρωτάει για την ηλι-
κία του. Από τη φωτογραφία υπολογίζουμε ότι
είναι πάνω από 75. «Και όμως αυτός ο άνθρωπος
είναι 48 ετών, είναι μακροχρόνιος χρήστης “κρακ”
και ζει από όταν γεννήθηκε μέχρι σήμερα στις
φαβέλες», λέει ο Γιάννης.

Στις χώρες που έχει ταξιδέψει έχει γνωρίσει
από πρώτο χέρι τις τεράστιες κοινωνικές ανισό-
τητες μέσα στην ίδια χώρα αλλά και τις διαφορές
σε σύγκριση με πολλές χώρες της Δύσης.

«Κοίτα, στη Νιγηρία ένας που εργάζεται κερδί-
ζει κατά μέσο όρο 400 δολάρια τον χρόνο. Ξέ-
ρεις πόσο κοστίζει το λίτρο το γάλα εκεί; Κοστίζει
2-3 δολάρια. Μια τσάντα πορτοκάλια κοστίζει 25
ευρώ. Πώς θα πάρουν πορτοκάλια οι άνθρωποι
εκεί; Η πίτσα “Μαργαρίτα” έχει 16 ευρώ. Δεκαέξι
ευρώ για μένα, δεκαέξι και για τον άλλο που
πρέπει να βγάλει ένα χρόνο με 400 ευρώ. Εκεί
ήταν άνθρωποι που δεν είχαν φάει πίτσα ποτέ!
Στη Γκαμπόν μόνο μια εταιρεία πετρελαϊκή που
κάνει εκεί εξορύξεις υπολογίζω πως το 24ωρο
έβγαζε 24 εκατομμύρια δολάρια. Σου λέω λοι-
πόν ότι δεν δίνανε ούτε ένα ευρώ εκεί στους ντό-
πιους! Και να σου πω και για την Κολομβία, τη
Βενεζουέλα... Χώρες, όπου καταλαβαίνεις τι ση-
μαίνει κρίση. 

Ο Γ. Παπαδημητρίου
(αριστερά) στη Β. Αλάσκα.

Μαζί με άλλα μέλη
συνεργείου για την

πόντιση καλωδίου σε μια
ακτή στην Υεμένη.

οοΟ Ξενοφώντας Καμπουράκης εργάζεται κυρίως στην ανέλκυση ναυα-
γίων, σε έργα αντιρύπανσης, σε επισκευές σκαφών, ο Γιάννης Παπαδη-
μητρίου στην πόντιση καλωδίων και αγωγών στην Ελλάδα αλλά και σε
πολλά μέρη στο εξωτερικό.
Τις εμπειρίες τους από την εργασία σε αντίξοες συνθήκες πολλές φορές
σε διάφορα μέρη του κόσμου αλλά και τις επαφές και τις σχέσεις τους
με τον απλό κόσμο, μεταφέρουν μιλώντας στις “διαδρομές” των “Χ.ν.”

Mε
τη... στολή εργασίας.
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Φίλος των καταδύσεων από μικρό
παιδί, ο Ξενοφώντας Καμπουράκης
κατάφερε κάποια στιγμή πριν από 20
χρόνια να κάνει το αγαπημένο του
χόμπι...εργασία. Eκπαιδευτής αυτοδυ-
τών και επαγγελματίας δύτης με εκ-
παίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
και πρώτη δουλειά σε πόντιση καλω-
δίου τηλεπικοινωνιών στη Ρόδο.  

«Ήμουν σε μεγάλη ευφορία αλλά
είχα και την έγνοια παράλληλα γιατί
ήθελα να είμαι καλός, ώστε να παρα-
μείνω στη δουλειά! Αυτό θυμάμαι από
την πρώτη επαγγελματική κατάδυση.
Έπειτα εργάστηκα στην αλιεία κοραλ-
λιών, που στη συνέχεια γίνονταν κο-
σμήματα και μετά μέχρι και σήμερα
στις ανελκύσεις ναυαγίων, σε έργα
αντιρύπανσης, σε επιδιορθώσεις ζη-
μιών σε πλοία και τοποθετήσεις αγω-
γών», εξηγεί.

Μια από τις δουλειές που δεν θα ξε-
χάσει ποτέ ο συνομιλητής μας είναι οι
καταδύσεις στο ναυάγιο του “Εξπρές
Σάμινα” στην Πάρο. «Δουλέψαμε εκεί
για 10 μήνες. Η αποστολή μας ήταν
να βγάλουμε το πετρέλαιο από τις δε-
ξαμενές, τα λάδια, τις μπαταρίες, τα
εφεδρικά λάδια, τις αποσκευές των
ανθρώπων, τα αυτοκίνητα και για την
πραγματοποίηση της πραγματογνω-
μοσύνης. Συναισθηματικά βαριά δου-
λειά εκτός νερού. Μέσα στο νερό δεν μπορείς
να σκεφθείς άλλα πράγματα πέρα από τη δου-
λειά σου. Αλλά όταν έβγαινες έξω δεν μπορού-
σες να ξεχάσεις ότι είχαν πνιγεί τόσα άτομα εκεί
(σ.σ. βούλιαξε τον Σεπτέμβριο του 2000, 81 νε-
κροί)», θυμάται. Αναφορικά με τυχόν κινδύνους
στην κατάδυση ο δύτης τονίζει πως «με τις σύγ-
χρονες μεθόδους εργασίας και εκπαίδευσης οι
κίνδυνοι έχουν ελαχιστοποιηθεί».

Στο εξωτερικό ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσει
ποτέ ο δύτης ήταν στο Σουδάν. Ένα σκάφος είχε
προσαράξει και το συνεργείο που μετείχε ο Ξε-
νοφώντας έπρεπε να κάνει τις αναγκαίες εργα-
σίες στα ύφαλά του, ώστε να το επαναφέρει σε
μια κατάσταση που να μπορεί να πλεύσει.  

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ... ΑΓΑΠΗ

«Στο Σουδάν εκείνη την εποχή επικρατούσε
εμφύλιος, παντού στρατός. Για να κάνεις μια
δουλειά με τις Αρχές, εκεί η ταχύτητα ήταν πα-
ροιμιωδώς... αργή προκειμένου να πέσει και το
“μπαξίσι”. Ένα πολύ έντονο πράγμα που βίωσα
είναι ο έντονος ρατσισμός απέναντι στον λευκό.
Γιατί; Γιατί οι άνθρωποι και εκεί έχουν υποστεί
τα πάνδεινα όλα αυτά τα χρόνια, ο μέσος λευ-
κός τους αντιμετωπίζει με τον αέρα του ανώτε-
ρου και του κατακτητή. Δεν τους αντιμετωπίζει
με σεβασμό και οι άνθρωποι εκεί είναι “τσιτω-
μένοι” κάθε φορά που βλέπουν ένα λευκό. Αυτό
συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Βέ-
βαια αυτό αλλάζει σε μεγάλο βαθμό όταν μα-
θαίνουν ότι είμαστε Έλληνες. Λες ότι είμαι από
την Ελλάδα και αλλάζουν τα πάντα. Πώς εξη-
γείται αυτό; Μάλλον ότι δεν υπήρξαμε αποικιο-
κράτες, δεν είχαμε πάει εκεί με όπλα, δεν τους
είχαμε επιβληθεί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω
διαφορετικά! Θυμάμαι στην Τυνησία να έχω τε-
λειώσει το παζάρι με τον μαγαζάτορα για να
πάρω κάτι, βγάζω να πληρώσω με ρωτάει από
πού είμαι και μόλις του λέω από την Ελλάδα
μου λέει 10% κάτω η τιμή. Δεν τους έχουμε πει-
ράξει ποτέ ως λαός και ως χώρα και εκεί πι-
στεύω ότι υπάρχει αυτή η αγάπη», αφηγείται.

«ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΙΣΩΣ

ΦΘΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΟΤΕ»

Τον ρωτάμε για άλλες ξεχωριστές εμπειρίες
από τα ταξίδια του αυτά.

«Στο Σουδάν εργαζόμασταν στο Πορτ Σουδάν
το μεγαλύτερο λιμάνι. Έπρεπε να πάμε στο Χαρ-
τούμ την πρωτεύουσα και από εκεί με αερο-
πλάνο να πάμε στο Ντουμπάι για να πάρουμε
άλλο αεροπλάνο και να γυρίσουμε Ελλάδα. Στο

Σουδάν είχαμε διαβάσει ότι έχουν πολλά ατυ-
χήματα στις εσωτερικές πτήσεις. Λέμε, λοιπόν,
στον ατζέντη μας μήπως να μην πάμε με αερο-
πλάνο από το Πορτ Σουδάν στο Χαρτούμ αλλά
να πάμε με κάποιο αυτοκίνητο καλύτερα. Μας
απαντάει λοιπόν πως “με το αεροπλάνο έχετε
πιθανότητες να φθάσετε, με το αυτοκίνητο δεν
έχετε καμία”. Ένοπλες επιθέσεις, ληστείες, σκο-
τωμοί κ.ο.κ. Πήγαμε λοιπόν με το αεροπλάνο
στο Χαρτούμ, τι αεροπλάνο τώρα που ήταν σαν
τα παλιά λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Σκισμένα καθί-
σματα, μύγες, απερίγραπτη κατάσταση! Επίσης
βρέθηκα και στην Ανατολική Λιβύη στη Βεγγάζη.
Εκεί είχαν γίνει φοβερές μάχες, έβλεπες πολυ-
κατοικίες ολόκληρες και να λείπουν οι τοίχοι,
τρύπες παντού από ρουκέτες και βλήματα,
στους δρόμους σωροί οι κάλυκες. Μια κατά-
σταση ασύλληπτη νόμιζες ότι ήταν σκηνικό πο-
λεμικής ταινίας! Μου έκανε εντύπωση ότι οι
άνθρωποι εκεί ήθελαν να αλλάξουν τη ζωή
τους μετά την ανατροπή του Καντάφι. Θυμάμαι
τη στιγμή που θέλαμε να αναχωρήσουμε από το
αεροδρόμιο και εξέταζαν τα χαρτιά μας και κάτι
κόλλησε γραφειοκρατικά. Το παιδί που ήμασταν
μαζί έκανε να δώσει το “μπαξίσι” για να ξεμ-
περδεύουμε και του λέει ο υπάλληλος “δεν
θέλω χρήματα, τέρμα η διαφθορά στη Λιβύη”!
Δεν δέχθηκε να πάρει τα χρήματα κάτι πρωτό-
γνωρο για αυτές τις χώρες! Όπως επίσης πά-
θαμε πλάκα στην αίθουσα αναμονής
περιμένοντας το αεροπλάνο. Θέλαμε να πά-
ρουμε καφέ από μια καντίνα εκεί αλλά στο
χώρο που ήμασταν δεν περνούσε το δολάριο
αλλά μόνο τα δικά τους χρήματα και εμείς δεν
είχαμε καθόλου. Μας λέει ο υπάλληλος ότι “δεν
μπορώ να πάρω δολάρια αλλά...” στο “αλλά”
πάνω πετάγεται ένας άλλος Λίβυος και μας ρω-
τάει από πού είμαστε. “Ελλάδα” του λέμε “κέ-
ρασέ τους”, λέει στον ιδιοκτήτη της καντίνας. Ο
άνθρωπος που είχε την καντίνα του απαντάει
ότι “στο μαγαζί μου κερνάω εγώ” και αρχίζουν
να τσακώνονται για το ποιος θα μας κεράσει!
Απίστευτο! Φοβεροί άνθρωποι!».

ΣΤΗΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

Μια άλλη μοναδική εμπειρία ήταν οι εργασίες
στην Ισημερινή Γουινέα, ένα μικρό κράτος στην
Ανατολική Αφρική. «Και εκεί οι εικόνες είναι
πολύ έντονες. Στους δρόμους να βλέπεις παν-
τού αφίσες και φωτογραφίες του προέδρου της
χώρας να χαμογελάει και από κάτω ο κόσμος...
να ζορίζεται πάρα πολύ. Να υπάρχει η πάμ-
πλουτη συνοικία με σπίτια που δεν υπάρχουν
εδώ σε πολυτέλεια και να είναι χωρισμένη με

κάτι σαν “τείχος” από την παραγκούπολη όπου
οι άνθρωποι ζούσαν σε τσίγκους και μέσα στις
λάσπες. Στην Ισημερινή Γουινέα είδα και μια
υπαίθρια αγορά, όπου πουλούσαν κρέας γεμάτα
μύγες, σάπια και έκανα να τα φωτογραφήσω με
αποτέλεσμα να ενοχληθούν οι πωλητές. Μια
επιπόλαιη κίνηση από μέρους μου. Όταν γυρί-
ζεις στην Ελλάδα από τέτοια μέρη σκέφτεσαι
ότι... καλά είμαστε εδώ», τονίζει. 

Επειδή υπάρχει σε πολ-
λούς η αντίληψη ότι οι
δύτες είναι μια μορφή
“Ράμπο” της θάλασσας,
άνθρωποι δηλαδή που
μπορούν να τα κάνουν
όλα ο Ξ. Καμπουράκης ξε-
καθαρίζει: «Ο δύτης είναι
ένας κομμάτι μιας αλυσί-
δας ανθρώπων πολλών
ειδικοτήτων (ναυτικών, τε-
χνικών, ναυπηγών, ηλε-
κτρολόγων, τοπογράφων,
ωκεανολόγων κ.ά.) και
όλη αυτή η αλυσίδα παρά-
γει τη δουλειά. Η εικόνα
του δύτη που “μασάει σί-
δερα” δεν υφίσταται. Σί-
γουρα έχει καλή φυσική
κατάσταση και υγεία, σί-
γουρα δεν είναι μια δου-
λειά γραφείου αλλά δεν
είναι ο Θεός. Είναι ένας
τεχνικός που εργάζεται
κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας. Επειδή θα
μας διαβάζουν και νέοι
άνθρωποι που πιθανόν να
σκεφτούν “ωραία δου-
λειά, θέλω να την κάνω”
θα πρέπει να καταλάβουν
ότι δεν πρέπει να την αν-
τιμετωπίζουν ως μια απλή
χειρωνακτική εργασία ή

ότι αρκεί να είσαι καλός στις καταδύσεις. Ένας
ολοκληρωμένος σύγχρονος δύτης πρέπει να
έχει σπουδάσει (μηχανολόγος ή ναυπηγός ή μη-
χανικός του εμπορικού ναυτικού), να γνωρίζει
2-3 γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά. Όπως
έλεγε και ένας συνάδελφος “τον μάστορα τον
κάνεις δύτη, τον δύτη δεν μπορείς να τον κά-
νεις μάστορα”».  

Ξ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Το χό ι εργασίαΤο “χόμπι” εργασία

Λίγο μετά την έξοδο από το νερό.

“Ηλεκτροκοπή” στα ύφαλα πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Έτοιμος για κατάδυση, ενώ
το σκάφος πίσω καίγεται...

Προετοιμασία
για την επόμενη

βουτιά.



οοΟι “διαδρομές” επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον
Γιώργο Γουμενάκη λίγες ημέρες πριν κατέβει στην
Κρήτη και συγκεκριμένα στον Βάμο Αποκορώνου, για
την πραγματοποίηση του 4ου θερινού σεμιναρίου
κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυκτών εγχόρ-
δων, που θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 23 Αυ-
γούστου και διοργανώνεται από τον Σύλλογο
“Μουσικό Σύνολο Βάμος”, τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Βάμου και την Αθηναϊκή Μαντολινάτα “Νικόλαος Λά-
βδας”, με την υποστήριξη του Δήμου Αποκορώνου.  

Ενα σεμινάριο στο οποίο δύο κορυφαίοι μουσικοί, ο
δεξιοτέχνης και δάσκαλος του μαντολίνου Ugo Or-
landi και ο συνθέτης και μαέστρος Claudio Mando-
nico, θα μεταφέρουν στους συμμετέχοντες τεχνικές
και “μυστικά” του μαντολίνου αλλά και την εμπειρία
από την προετοιμασία μιας ορχήστρας. 

Μάλιστα, το σεμινάριο θα κορυφωθεί με την πα-
ρουσίαση ενός προγράμματος, σε μια συναυλία που
θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου.    

• Το μαντολίνο είναι ένα όργανο που έχει χρη-
σιμοποιηθεί από σπουδαίους συνθέτες, ανα-
φέρω χαρακτηριστικά τον Μάνο Χατζιδάκι από
τους σύγχρονους, ωστόσο μοιάζει να μην έχει
αναγνωριστεί ακόμα όσο θα έπρεπε; Ισχύει κάτι
τέτοιο; 

Ισχύει όπως το περιγράφετε. Παρ’ όλα αυτά η πα-
ράδοση του μαντολίνου στην Ελλάδα, όπως αυτή
αναπτύχθηκε μέσα από τις μαντολινάτες, είναι με-
γάλη. Μια αστική παράδοση που διαμορφώθηκε
πέρα από τα Επτάνησα και σε όλες τις μεγάλες
πόλεις της Ελλάδας. Από την τον Έβρο μέχρι την
Κρήτη και από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκά-
νησα. Μέσα σ' αυτές και η Αθηναϊκή Μαντολι-
νάτα, μια ιστορική μαντολινάτα, την οποία
αναγεννήσαμε προς τιμήν του ιδρυτή και μαέ-
στρου της Νικόλαου Λάβδα. Από εκεί και πέρα το
μαντολίνο σε πολλές περιοχές, όπως την Κρήτη,
χρησιμοποιείται και σήμερα στην παραδοσιακή
μουσική. Αυτό συνεπώς που πέρασε μια κάμψη
ήταν η αστική παράδοση και συνέχεια του μαντο-
λίνου. Ωστόσο, αυτό ήταν κάτι που συνέβη μετα-
πολεμικά σε όλες τις χώρες ακόμα και στην Ιταλία που είναι
η χώρα προέλευσης του μαντολίνου. 

• Μου είχε κάνει εντύπωση μια φράση σας σε μια συνέν-
τευξη που είχατε δώσει στην “Καθημερινή”, που είχατε

πει ότι ο ήχος του μαντολίνου ταιριάζει στους

Ελληνες. Γιατί; 
Το πιστεύω. Με την έννοια, όπως και οι Ιταλοί, είμαστε ένας
μεσογειακός λαός, είμαστε κοντά στην Ιταλία και έχουμε
δεχθεί επιρροές και γι' αυτό πιστεύω ότι υπήρξε και στην
Ελλάδα μια μεγάλη άνθιση του μαντολίνου στις αρχές του
20ού αιώνα και μέσα από την Αθηναϊκή Μαντολινάτα. Στην

πορεία, βέβαια, υπήρξαν πολλοί Έλληνες συνθέτες,
στο έργο των οποίων ήταν αφιερωμένο κι ένα διπλό
cd με τίτλο “Ελληνική Ραψωδία”, που είχαμε βγάλει
πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε για Έλληνες συνθέτες
που έγραψαν στα τέλη του 19ου και τις αρχές τις
αρχές του 20ού αιώνα αλλά και κάποιους σύγχρο-
νους όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Δημήτρης Λάγιος,
ο Δημήτρης Νικολάου κ.ά.   

• Σήμερα, πώς είναι τα πράγματα σε επίπεδο
σπουδών και εκπαίδευσης; 
Το ενδιαφέρον για ακαδημαϊκές σπουδές έχει επα-
νέλθει στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρ-
κετοί οργανοπαίχτες και μουσικοί που γνωρίζουν την
παράδοση και μεταφέρουν τον ήχο του μαντολίνου,
ενώ υπάρχουν πια και αρκετοί νέοι άνθρωποι με
σπουδές στο εξωτερικό, οι οποίοι κάνουν μάθημα.
Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα η κρατική αναγνώριση
ως πρόγραμμα κλασικών σπουδών.

• Στον Βάμο ποιο θα είναι το αντικείμενο του
σεμιναρίου; 
Σκοπός είναι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μαντο-
λινάτες ή γνωρίζουν το όργανο να δουλέψουμε
πάνω στις δυνατότητες του ρεπερτορίου αυτών των
ορχηστρών αλλά και τις δυνατότητες του οργάνου
ως σολιστικού. Το σεμινάριο απευθύνεται σε αν-
θρώπους που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανά-
γνωση μουσικών κειμένων καθώς θα παίζουμε με
γραπτές νότες κι όχι με το αυτί. Γενικότερα, τέτοιου
είδους γεγονότα είναι μια ευκαιρία να πλησιάσουμε
περισσότερο τα παιδιά που ασχολούνται με το όρ-
γανο και αυτά με τη σειρά τους να γνωρίσουν πράγ-
ματα που ίσως να μη γνωρίζουν για το μαντολίνο.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι στο σεμινάριο θα συμ-
μετέχουν και παιδιά από την Ιταλία, που θα έρθουν
μαζί με τους δασκάλους που θα διδάξουν. Τον παγ-
κοσμίου φήμης Ιταλό βιρτουόζο του μαντολίνου
Ugo Orlandi και τον διεθνούς φήμης Ιταλό συνθέτη
και μαέστρο Claudio Mandonico.   

• Στη συναυλία που θα δώσετε τι να περιμέ-
νουμε να ακούσουμε; 

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει πολλά πράγ-
ματα από μεταγραφές συνθέσεων των Βιβάλντι και Μπαχ,
μέχρι κάποια ράγκταϊμ των Σκοτ Τζόπλιν και Μάνο Χατζι-
δάκι. Νομίζω ότι το πρόγραμμα θα αναδείξει το μεγάλο
εύρος ερμηνειών, που μπορεί να αποδώσει το μαντολίνο.    

H αράδοση του αντολίνου στηνπαράδοση του μαντολίνου στην
Ελλάδα ό ως αυτή ανα τύχθηκε έσαΕλλάδα, όπως αυτή αναπτύχθηκε μέσα

α ό τις αντολινάτες είναι εγάλη Μιααπό τις μαντολινάτες, είναι μεγάλη. Μια
αστική αράδοση ου δια ορφώθηκεαστική παράδοση που διαμορφώθηκε

έρα α ό τα Ε τάνησα και σε όλες τιςπέρα από τα Επτάνησα και σε όλες τις
εγάλες όλεις της Ελλάδαςμεγάλες πόλεις της Ελλάδας. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Γουμενάκης είναι ένας νέος μουσικός ταγμένος στη διάδοση και ανάδειξη του μαντολίνου. Μαζί με τους συνεργάτες του
πρωτοστάτησε πριν από μερικά χρόνια στην ανασύσταση της θρυλικής Αθηναϊκής Μαντολινάτας “Νικόλαος Λάβδας” και κατόρθω-
σαν να δημιουργήσουν έναν πυρήνα νέων μουσικών, που μέσα από το έργο τους αναδεικνύουν το μεγάλο ρεπερτόριο που υπάρχει,
αλλά και τις σολιστικές δυνατότητες του μαντολίνου. 

Πληροφορίες για το σεμινάριο
Το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί απευθύνεται σε σπουδαστές μουσικής και μουσικούς που γνωρίζουν κάποιο όργανο της μαντολινάτας (μαντολίνο, μαντόλα, μαντολοντσέλο

και κιθάρα) και επιθυμούν να εντρυφήσουν στις τεχνικές, τη μουσική εκφορά και το ρεπερτόριο του οργάνου αλλά και τη δομή, τη λειτουργία και την προετοιμασία ρεπερτορίου μιας
ορχήστρας νυκτών εγχόρδων (απαραίτητη προϋπόθεση η βασική ανάγνωση παρτιτούρας). Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι με συνδρομή που έχει οριστεί στα 120 ευρώ, ενώ για τους δημότες Απο-
κορώνου υπάρχει δωρεάν συμμετοχή. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση athenianmandolinata@yahoo.com και στο τηλέφωνο 6938133364 (κ. Προδρόμου).   

i
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Η Αθηναϊκή Μαντολινάτα “Νικόλαος Λάβδας”, στην ανασύσταση της οποίας
πρωτοστάτησαν ο Γιώργος Γουμενάκης μαζί με τους συνεργάτες του, πρωταγωνιστεί τα

τελευταία χρόνια στην ανάδειξη του μαντολίνου.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ

Ταγ ένος στην ανάδειξη του αντολίνουΤαγμένος στην ανάδειξη του μαντολίνου 



Βογιατζάκη -
Ντούζα Μαρία 
(Το βιογραφικό μου)

Γεννήθηκα στο Βουλγάρω της επαρχίας
Κισσάμου, ένα μικρό και όμορφο χωριό,
όπου και το πατρικό μου σπίτι. Μένω μό-
νιμα στα Χανιά. Σπούδασα Φιλολογία στη
Φιλοσοφική Αθηνών και τα τέσσερα πρώτα
χρόνια μετά τον διορισμό μου, υπηρέτησα
στη Χίο, στο Γυμνάσιο Καλλιμασιάς. Τα
υπόλοιπα χρόνια δίδαξα στο 3ο Γυμνάσιο
Χανίων, απ' όπου και συνταξιοδοτήθηκα.
Είμαι παντρεμένη και έχω μια μοναχοκόρη,
που από το γάμο της μου χάρισε δύο εγγο-
νούλες (δίδυμες). Από τα παιδικά μου χρό-
νια μου άρεσε το γράψιμο και ως φοιτήτρια
είχα γράψει δύο ποιητικές συλλογές (ανέκ-

δοτες μέχρι σήμερα).
Η απώλεια του συ-

ζύγου μου, με έκανε
ν' ασχοληθώ συστη-
ματικά με την ποίηση.

Έχω γράψει 7000 πε-
ρίπου μαντινάδες,

πολλά ποιήματα, ρίμες,
αλλά και στίχους, εκ των

οποίων πολλούς έχω μελοποιήσει. Τη συγ-
κεκριμένη στιγμή οι μελοποιημένοι στίχοι
μου είναι 30, στην πλειονότητα μπαλάντες.
Όνειρό μου είναι να εκδώσω ένα βιβλίο με
τα ποιήματά μου και ένα έμμετρο Αγιολό-
γιο. Το υλικό το έχω ήδη έτοιμο. Είμαι
μέλος στη Λογοτεχνική Παρέα Χανίων, στην
Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Ν. Χα-
νίων και στον Σύλλογο Στιχουργών Ν. Χα-
νίων. Κατά καιρούς έχουν βραβευτεί
ποιήματά μου σε Παγκρήτιους, Πανελλήνι-
ους και Παγκόσμιους ποιητικούς διαγωνι-
σμούς.

Η Μάνα του κόσμου 
και η δική μου

Mεγάλωσα, έχω παιδί, άσπρα μαλλιά κι εγγόνια,
μα την δική της αγκαλιά, θα την θυμάμαι αιώνια

Σ’ όλα τα δύσκολα συχνά, που σαν τα δω, τρομάζω,
τη μάνα και την Παναγιά σιμά μου τις φωνάζω

Αχ μάνα μου, πάντα θα πω, βοήθα Παναγιά μου,
στα εύκολα, στα δύσκολα, λείπει δε λείπει η υγειά μου

Και τότε νοιώθω, απαλά να μου κρατούν το χέρι
και στήριγμα να γίνονται, σε κάθε κατακαίρι

Μάνα του κόσμου η Παναγιά, μάνα δική μου η άλλη,
η κάθε μια κι οι δυο μαζί μου κάνουνε χαλάλι,

τη δύναμη, που σαν θνητή, πολλές φορές μου λείπει,
σκουπίζουνε τα δάκρυα, γλυκαίνουνε τη λύπη

Μάνες μεγάλες και οι δυο, που βρίσκονται μακριά μου,
μα όταν τις θέλω, γίνονται γλυκιά παρηγοριά μου

Στο μακρινό ταξίδι της, επήγε η δική μου,
μα ούτε λεπτό δεν έπαψε, να είναι απαντοχή μου

Κι η άλλη Μάνα, η Παναγιά, πάντα στην προσευχή μου,
με θάρρος και με δύναμη γεμίζει την ψυχή μου

Και τις δυο μάνες μου αγαπώ, τις έχω στην καρδιά μου,
μεγάλες είν’ αγάπες μου, αυτές και τα παιδιά μου

Μαρία Βογιατζάκη - Ντούζα
φιλόλογος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο και
Καλή Παναγιά!

Μέρες Δεκαπενταύγουστου και αφιέρωμα στη
Μεγάλη Μάνα την Παναγία μας, σήμερα, πα-
ραμονές της Κοίμησής της. Ένα ξεχωριστό
αφιέρωμα με ποιήματα και εικονοποιήματα μιας
ξεχωριστής Χανιώτισσας πνευματικής δημιου-
γού, της γνωστής και αγαπητής φιλολόγου κα-

θηγήτριας Μαρίας Βογιατζάκη - Ντούζα. Για
όλους μας! Όλοι μας μικροί και μεγάλοι παιδιά
της Παναγίας νιώθουμε και τ’ όνομά της διαρ-
κώς επικαλούμαστε.

Έχει ένα δικό της, ξεχωριστό, τρόπο η κυρία
Μαρία να παρουσιάζει τα πράγματα των προ-
σώπων και τα πρόσωπα των πραγμάτων. Από
καρδιάς οι ευχαριστίες μου για την ανταπό-

κριση στην πρότασή μου για τον σημερινό Παι-
δότοπο. Και σε άλλες συνεργασίες μαζί της με
το καλό!

Να μας σκέπει όλους η Χάρη της Παναγίας, η
ευχή μου.

Σας χαιρετώ με αγάπη
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

Μαρία Βογιατζάκη - Ντούζα

Αφιέρω αΑφιέρωμα στηστη ΜεγάληΜεγάλη ΜάναΜάνα
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Η Κοίμηση της Θεοτόκου
Απ' το Σταυρό Του ο Κύριος, είπε στον Ιωάννη,
τη Μάνα Του στο σπίτι του εις το εξής να βάνει
Και όταν εις το τέλος της έφτανε η ζωή Της,
μετά χαράς-τρεις μέρες πριν-πήρε την είδησή Της
Χαρά μεγάλη ένοιωσε, που το Μονογενή Της
θα συναντούσε στα ψηλά, μετά την Κοίμησή Της

Πήγε λοιπόν για προσευχή, στων Ελαιών το Όρος,
που ήταν και για το Χριστό αγαπημένος χώρος
Ύστερα, σαν τελείωσε εκεί την προσευχή Της,
στον Ιωάννη μίλησε, πως ήρθε η Κοίμησή Της

Ως λέει η παράδοση, οι Αποστόλοι όλοι
'λείπαν μακριά και κήρυτταν καθημερνή και σκόλη
Μα ξαφνικά τους άρπαξε σαν σύννεφο, νεφέλη
και γύρω απ' το κρεββάτι Της βρέθηκαν, σαν αγγέλοι

Σε μνήμα, στη Γεσθημανή ετάφη η Παναγία,
μα ο Θωμάς δε βρέθηκε εκεί, για την κηδεία
Γι' αυτό σαν πήγε, ζήτησε να Την(ε) προσκυνήσει,
τον τάφο Της ανοίξανε, μα η Παναγιά αναστήθη

Ο Γιος Της εις το πλάι Του Την πήρε, για να μείνει,
μα Σκέπη γι' όσους αγαπά στη γη, έμεινε Εκείνη

Μαρία Βογιατζάκη - Ντούζα
φιλόλογος

Προσευχή στην Παναγία
Μάνα του κόσμου ,Δέσποινα, γλυκιά μας Παναγία,
σ’ όλο τον κόσμο χάριζε χαμόγελα κι υγεία
Κράτα μακριά τις συμφορές, απ’ όλους τους ανθρώπους
κι ευημερία χάριζε σ’ όλης της γης τους τόπους

Εσύ, Μητέρα όλων μας, μη μας αφήσεις μόνους
κι οδήγα μας τα βήματα, πάνω σε ίσιους δρόμους
Παρακαλώ Σε, Δέσποινα, θερμοπαρακαλώ Σε,
Τον τόπο, την πατρίδα μου, βοήθησε και σώσε

Σώσε του κόσμου τα παιδιά, φτωχούς, δυστυχισμένους,
Τους μοναχούς, τους πρόσφυγες και τους χαροκαμένους
Απάλυνε την ορφανιά στου κόσμου τα καντόνια,
Δώσε στους άτεκνους παιδιά και στην γιαγιά εγγόνια

Γέμιζ’, Εσύ,  με τη χαρά ,του νηστικού το πιάτο
και κάνε αλήθεια σ’ όλους μας, κάθ’ όνειρο φευγάτο
Την Άγια τη Σκέπη Σου, άπλωσε στα παιδιά μας
και κράτα πάντοτε γερή την οικογένειά μας

Στην προσευχή μου, Παναγιά, ποτέ δεν το ξεχνάω,
να σου ζητώ, να’ χεις καλά αγγέλους, π’ αγαπάω
Π’ είναι ψηλά στον ουρανό, έχε τους και κοντά Σου
κι αυτούς κι εμάς, όλους χωρεί η Άγια αγκαλιά Σου

Μαρία Βογιατζάκη - Ντούζα
φιλόλογος

Θεοτοκωνύμια 

Χίλια και δυο ονόματα κι αν έχει
η Παναγία,
μία είναι η Χάρη Της, μία κι η ευ-
λογία
Κάθε προσωνυμία Της έχει και
μια ιστορία
και πλέκουν περιδέραιο στην
Πάναγνη Μαρία

Αποκαλείται

Παλατιανή, Πανάχραντος, Πέτρα
και Ψυχοσώστρα
και Πευκοβουνογιάτρισσα, Χρυ-
σοπηγή και Σώστρα
Φιδούσα, Αχειροποίητος, Υψηλή,
Υψηλοτέρα,
Μαυριώτισσα, Αθηνιώτισσα, του

κόσμου Πλατυτέρα

Παλαιοκαστρίτσα, Μαλεβή,
Πέτρα και Πελαγία,
Πολίτισσα, της Κορυφής, Προ-
υσιώτισσα, Αγία
Και Τρυπητή και Σουμελά, μα και
Φανερωμένη,
Φλεβαριανή, Χελιδονού, Χρυσο-
χεριά και Ξένη

Είναι και Χοζοβιώτισσα και Χρυ-
σογαλατούσα
Και Τουρλιανή και Τριτιανή,
Τρανή και Τριχερούσα
Είν’ η Χρυσοσκαλίτισσα και η
Γλυκοφιλούσα,
Η Χρυσοσπηλαιώτισσα και η
Βρεφοκρατούσα

Είναι η Σκουταριώτισσα κι η Πο-
γυριστική,
Τροοδίτισσα, Τριμάρτυρη, Σεμνή,
Τρανή, Αγνή
Είναι η Μυρτιδιώτισσα κι η Εκα-
τονταπυλιανή,
Πελεκητή, Περίβλεπτος, αλλά
και Υψενή

Πορταΐτισσα, Σκιαδενή, Παντά-
νασσα, Παρθένα,
Έχε στην Άγια Σκέπη Σου πρό-
σωπα αγαπημένα

Πάντιμη, Παμμακάριστη, Πανά-
χραντη, Μαρία,
Βοήθησε του κόσμου μας να
έρθει η σωτηρία
Μαρία Βογιατζάκη - Ντούζα

φιλόλογος



ρευματικές παθήσεις
κάνοντας εντριβές με
αλάδανο. Το χρησιμο-
ποιούσαν ακόμη, ελα-
φρά χλιαρό

επιθέτοντας το στους
κροτάφους και το στή-

θος των βρεφών «οντέν
είναι σουλουχουνιασμένα»

(όταν βράζει το στηθάκι τους
από κρυολόγημα). Για την διάρροια

έριχναν ένα βωλαράκι μέσα στο βρα-
στάρι. Μαζί με άλλα βότανα τον χρησιμοποιού-
σαν για τις δοθιήνες. Με την κομεορητίνη του
φυτού έβαφαν σε χρώμα βυσσινί τα βαμβα-
κερά.

Ανάλογα με την περιοχή οι Κρητικοί το βό-
τανο το ονομάζουν αλαδανιά, λαδανιά, αγκίσα-
ρος ή ατζίκαρος.

Συστατικά-χαρακτήρας:
Τα φύλλα έχουν τρίχες αδενώδεις που κατά

τον Ιούνιο – Ιούλιο εκκρίνουν μία κομμεορητίνη,
η οποία ονομάζεται λάδανο. Η ρητίνη αυτή βέ-
βαια δεν έχει καμία σχέση με το λάβδανο το
οποίο είναι βάμμα οπίου.

Το λάδανο περιέχει 76 μέρη ρητίνης με λίγο

αιθέριο έλαιο, 7 μέρη κερί, 1 μέρος νερουλά εκ-
χυλίσματα και 6 μέρη άλλων ουσιών. Η ρητίνη
αυτή και παρουσιάζει ισχυρή αντιμικροβιακή
δράση (Δεμέντζος και συνεργάτες, 1997) και
κυρίως αντιλευχαιμική δράση (Δήμας και συ-
νεργάτες, 1998), η οποία μπορεί να συγκριθεί
με καθιερωμένα φάρμακα των κατηγοριών
αυτών, όπως είναι η αμπικιλλίνη και η καμπτο-
θεκίνη.

Έχει άρωμα που μοιάζει με την οσμή που έχει
το φαιό άμβαρι και δυνατή γεύση βάλσαμου

Άνθιση – χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή:

Τα άνθη του φυτού αρχίζουν να βγαίνουν από
Μάρτιο μέχρι τέλη Ιουνίου και είναι χάρμα
οφθαλμών. Κρατούν μόνο μία ημέρα, αλλά δεν
βγαίνουν όλα μαζί. Και κάνει πάρα πολλά άνθη.

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται η
ρητίνη που βγαίνει από τα φύλλα και τα άνθη
του φυτού.

Θεραπευτικές ιδιότητες και
ενδείξεις:

Το βότανο δρα ως στυπτικό, αποχρεμπτικό,
αντικαταρροϊκό και αντιδυσεντερικό.

Το λάδανο έχει επίσης καλά αποτελέσματα
κατά της αϋπνίας του πονόδοντου και του τέ-
τανου. Με τους καρπούς του φυτού φτιάχνεται
ένα βραστάρι που σταματά τη διάρροια και με
τα φύλλα ένα αρωματικό τσάι. Σύμφωνα με την
παραδοσιακή ιατρική, το λάδανο μπορεί να
αναστείλει τα καλοήθη αποστήματα «αχελώνια»
και «μαλάθρακες» (καλόγηροι). Αναφέρεται η
χρησιμοποίησή του για σκληρούς όγκους μή-
τρας και για όγκους του πρωκτού, σε ρηνικούς
πολύποδες και καρκινογόνα έλκη. Νεότερα πει-
ράματα επιβεβαιώνουν τη χρήση αυτή του λα-
δάνου. Έτσι υπάρχουν ενδιαφέροντα
αποτελέσματα σε κυτταρικές σειρές που αφο-
ρούν διάφορους τύπους καρκίνων. Επίσης εν-
διαφέροντα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί
και αφορούν την αντιμικροβιακή δράση του
φυτού και της ρητίνης του.

Χρησιμοποιείται στην κοσμετολογία και κυ-
ρίως στην αρωματοποιία.

Παρασκευή και δοσολογία:
Ως αντιδιαρροϊκό φάρμακο και κατά της κο-

λίτιδας χρησιμοποιούμε τα άνθη και τα φύλλα
του φυτού τα οποία παρασκευάζονται ως έγ-
χυμα. Ρίχνουμε σε μία κουταλιά της σούπας
δυόμισι φλιτζάνια βραστό νερό και το αφή-
νουμε σκεπασμένο για 15 λεπτά. Σουρώνουμε
και πίνουμε την μισή ποσότητα το πρωί και την
άλλη μισή το βράδυ.

Προφυλάξεις:
Δεν αναφέρονται παρενέργειες. Τηρούμε

απλά την συνιστώμενη δοσολογία.

Στη χώρα μας το συναντούμε στη Θεσσαλία,
Αττική, Κυκλάδες, Κρήτη και Επτάνησα με τις
ονομασίες λάδανο, αλάδανο, αλυταριά, ήμερη
κουνουκλιά, ήμερο κιστάρι, αγκίσαρος, ακίσ-
σαρο, ατζίκαρος.

Ανήκει στην οικογένεια των Κιστοειδών.
Είναι θάμνος πολυετής που φτάνει το ένα

μέτρο, αρωματικός και πυκνός. Τα άνθη του
φυτού είναι μεγάλα  (έχουν μήκος από 4-6 εκα-
τοστά), με στεφάνι σε ζωηρό ροδινολιλά χρώμα
και κέντρο λευκό, με πέντε σέπαλα ωοειδή και
πέντε πέταλα ελαφρά δίλοβα και ρυτιδωτά.
Στύλοι ίσοι με τους χρυσοκίτρινους στήμονες.
Είναι είδος ερμαφρόδιτο (έχει αρσενικά και θη-
λυκά όργανα) και επικονιάζεται από τις μέλισ-
σες. 

Τα φύλλα του έχουν μήκος από 12-25 χιλιο-
στά, έχουν σχήμα ωοειδές-λογχοειδές, είναι αν-
τίθετα, πράσινα και οι άκρες τους είναι
κυματιστές.

Η αλαδανιά εκφύεται σε πάρα πολλά μέρη
του κόσμου όπως Ελλάδα, νότια Ιταλία, Ισπα-
νία, Τουρκία, νότια Γαλλία και αλλού. Επίσης
αλάδανος παράγεται σε πολλά από αυτά τα
μέρη. Όμως η καλύτερη ποιότητα , παράγεται
στην Κρήτη και κυρίως στις Σίσες. Εκεί υπάρ-
χουν μεγάλες περιοχές, όπου ευδοκιμούν απο-
κλειστικά και μόνο αγκίσαροι με γαλάζια
λουλούδια (τα φυτά με λευκά άνθη δεν βγά-
ζουν ρητίνη), τα οποία και παράγουν καλύτερης
ποιότητας αλάδανο. Στα τέλη Μαΐου κάθε
χρόνο περίπου, μόλις αρχίσει δηλαδή η ζέστη
του καλοκαιριού, οι αγκίσαροι είναι έτοιμοι για
να αρχίσει η περισυλλογή του αλαδάνου. Για
να συλλέξουν τον αλάδανο από το φυτό, χρη-
σιμοποιούν ένα αργαστήρι, μια κατασκευή από
ξύλο που πάνω της έχουν δέσει πλαστικά λου-
ριά. Χτυπώντας αυτά τα λουριά πάνω στο φυτό,
η ρητίνη κολλάει πάνω τους και έτσι τη συλλέ-

γουν.

Ιστορικά στοιχεία:
Γνωστό βότανο από την αρχαιότητα. Αναφέ-

ρεται από τον Ηρόδοτο και τον Διοσκουρίδη.
Την εποχή του Ηροδότου, Έλληνες
και Λατίνοι φυσιοδίφες το ονό-
μασαν λάδανο ή λήδανο,
σύμφωνα με τη σημιτική
ονομασία Ladan το
«εκρηματώδες φυτό»
και ανέφεραν ότι «η
έκκριση του φυτού
κολλάει στα πόδια
των τράγων και των
κατσικιών όταν βό-
σκουν και από εκεί μα-
ζεύεται και ζυμώνεται
για να πάρει την τελική
μορφή του».

Οι αρχαίοι χρησιμοποιού-
σαν το λάδανο σε θυμιάματα
και αλοιφές. Απέδιδαν στο βότανο
αντιρρευματικές, θερμαντικές, αντισηπτι-
κές και στυπτικές θεραπευτικές ιδιότητες.

H φαρμακολογική δράση της ρητίνης, έχει
χρησιμοποιηθεί κατά της πανώλης τον 18ο
αιώνα και σαν αλοιφή σε διάφορες δερματικές
παθήσεις. Παλιότερα ορισμένοι αρτοποιοί το
έβαζαν στο φούρνο τους για να αρωματίζουν
τα παξιμάδια, ενώ με το θυμίαμα της ρητίνης
θύμιαζαν τις εικόνες τόσο στο Μυλοπόταμο της
Κρήτης, όσο και στο Πατριαρχείο της Κων-
σταντινούπολης.

Στην Κρήτη ήταν πολύ διαδεδομένο βότανο
το οποίο χρησιμοποιούσαν κυρίως κατά των
στηθικών νοσημάτων, των διαρροϊκών και δυ-
σεντερικών παθήσεων. Το χρησιμοποιούσαν
ακόμη για τους πόνους των αρθρώσεων και τις
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ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική του ονομασία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι Cistus
creticus (Κίστος ο Κρητικός) ενώ στην Δυτική Μεσόγειο η ονο-
μάζεται Cistus ladanopherum.

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 

ΑγκίσαροςΑγκίσαρος 
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Μια ενδιαφέρουσα αγγελία εμφανίζεται στην εφημερίδα
“Αμυνα” της 1/2/1886: «Ειδοποίησις. Ειδοποιώ τους συνδρομη-
τάς του χοροδιδασκαλείου ότι τα μαθήματα χορού θέλουσιν εξα-
κολουθήσει εισέτει επι δύο μήνας και ότι η μηνιαία συνδρομή
κατεβιβάσθει εις δυο μετζήτια αργυρά. Αντί δι εξ’ μεταλικιών δύ-
ναται πας ο βουλόμενος να προσέρχεται και να λαμβάνει μέρος.
Ο χοροδιδάσκαλος Ιακώβ Τζιζάνας». 

Μέσα στο ίδιο έτος και συγκεκριμένα στις 25/10/1886 στην ίδια
εφημερίδα εμφανίζεται η διαφημιστική καταχώριση μιας νέας
σχολής χορού του χοροδιδάσκαλου Ιωάννη Καθαρού, ο οποίος
είναι και μουσικός, στα Παλιά Ψαράδικα. «ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΟ-
ΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΙΩ. ΚΑΘΑΡΟΥ. Εις τα Παλιά Ψαράδικα εν τη
οικεία του Σεφίκ-Εφένδη ενεώχθη Χοροδιδασκαλείον διευθυνό-
μενο υπό του κ. Καθαρού του από τινός διαμένοντος παρ’ ημίν
μουσικού. Τα μαθήματα του χορού θέλουσιν αρχίσει από της
προσεχούς ∆ευτέρας περί την μιαν και ημίσειαν ακριβώς τουρ-
κιστί. Έκαστη παράδοσις θέλει διαρκεί μέχρι της τρίτης ώρας
καθ΄εσπέραν πλην της Κυριακής και της Παρασκευής. Ο κ. Κα-
θαρός διδάξας επι πολύ ευμεθόδως υπόσχεται αν τελειοποιήση
μεν τους τυχόν έχοντας ελλείψεις να διδάξει δε τους αρχαρίους
εις ολίγον χρονικό διάστημα[…]Το χοροδιδασκαλείον τούτο συ-

νιστώμεν τη παρ’ ημίν νεολαία». Αμέσως παρακάτω στην ίδια σε-
λίδα της “Αμυνας” υπάρχει καταχώριση και από τον Τζιζάνα. 

Αν και δεν αναφέρεται είναι λογικό να εικάσουμε ότι πρόκειται
για σχολές εκμάθησης ευρωπαϊκών χορών, καθώς η διδασκαλία
των κρητικών χορών γίνεται επίσημα λίγο αργότερα στα ∆ημο-
τικά σχολεία κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Επίσης,
οι σημερινοί χοροδιδάσκαλοι μπορούν να αντιληφθούν ότι και
στο παρελθόν υπήρχε η «βιασύνη» για γρήγορη εκμάθηση των
χορών.

Ενδιαφέρουσα είναι και η ανακοίνωση της ισραηλιτικής κοινό-
τητας Χανίων, η οποία εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Ελ-
ληνικό ∆ραματικό Θίασο Χανίων “Ευτέρπη” στις 13/3/1889 για
την παράσταση που έδωσε υπέρ του ισραηλίτικου Σχολείου. Επί-
σης, ευχαριστούν τον Γενικό ∆ιοικητή Κρήτης, τον Γενικό Πρό-
ξενο της Ελλάδας Ιωάννη Γύπαρη, τον Κωνσταντίνο Φούμη και
τον Ελευθέριο Βενιζέλο για τη συμπαράσταση. Υπογράφουν οι
έφοροι: Νισήμ Φράγκος, Ισραήλ ∆αλμέδικος, Ιακώβ Σάρδας
(εφημ. “Λευκά Ορη” 20/3/1889). Ο μουσικός και θεατρικός σύλ-
λογος “Ευτέρπη”, όπως είναι γνωστό, έχει ιδρυθεί από το 1879
και μέλος της ήταν και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος το 1886
είχε παίξει στην παράσταση “Γάιος Ιούλιος Κοριολανός” του Σαίξ-

πηρ.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο εξευρωπαϊσμός της το-

πικής κοινωνίας περνά μέσα από τον πολιτισμό του χορού και
του θεάτρου. Επίσης, η αγαστή συνεργασία Εβραίων και Χρι-
στιανών υπενθυμίζει την κοινή αγάπη για την πόλη και τον συ-
νάνθρωπο ανεξάρτητα θρησκείας. 

* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι
ιατρός ορθοπεδικός, πολιτισμολόγος
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Πέθανε ο γλύπτης Takis

«Με βαθιά θλίψη το Ίδρυμα
Τάκις ανακοινώνει την απώ-

λεια του διεθνούς γλύπτη
Παναγιώτη Βασιλάκη,
γνωστό ως Tάκι.

Ένας αληθινός πρω-
τοπόρος, επαναστάτης
και θρύλος. Θα μείνει για

πάντα αλησμόνητος».
Με μία ανάρτηση στη σε-

λίδα του Takis Foundation
ανακοινώθηκε ο θάνατος του διά-

σημου γλύπτη από το ίδρυμα Takis.
Ο Παναγιώτης Βασιλάκης, γνωστός παγκοσμίως ως

TAKIS, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσωπικό-
τητες της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας εικαστικής
σκηνής. Πρωτοπόρος της κινητικής τέχνης, ξεδίπλωσε το
καλλιτεχνικό του ταλέντο μετά το πέρας του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου και επιβλήθηκε προσφέροντας μια δια-
φορετική προσέγγιση της κινητικής τέχνης. Καλλιτέχνης
αυτοδίδακτος εκ πεποιθήσεως, κατάφερε να δημιουρ-
γήσει μια άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και τις
επιστήμες συνδυάζοντας στοιχεία της φύσης και της φυ-
σικής στη γλυπτική του. Ο Takis ως «ακάματος δουλευ-
τής των μαγνητικών πεδίων …» εξακολουθεί μέχρι και
σήμερα να πειραματίζεται και να δημιουργεί κινητικά
έργα τέχνης που έχουν εμπνεύσει ζωγράφους, γλύπτες
και ποιητές της γενιάς του αλλά και συγχρόνους του.

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Χοροδιδασκαλεία και κοινωνική αλληλεγγύη στα ΧανιάΧοροδιδασκαλεία και κοινωνική αλληλεγγύη στα Χανιά

κατά την ερίοδο της Η ιαυτονο ίαςκατά την περίοδο της Ημιαυτονομίας (1878-1898) 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου Πολιτισμού, ο οικισμός είναι
εγκατάσταση που ιδρύθηκε σε μια φυ-
σικά οχυρή θέση, καταλαμβάνει τμήμα
του ομώνυμου βραχώδους λόφου που
βρίσκεται στα όρια της πεδιάδας του Κα-
τσαρωνίου.

Με βάση τα έως τώρα ανασκαφικά

τεκμήρια και την προκαταρκτική τους με-
λέτη, χρονολογείται κυρίως στην Τελική
Νεολιθική εποχή, ενώ παρουσιάζει απο-
σπασματικές ενδείξεις κατοίκησης και
χρήσης τόσο κατά την Ύστερη Νεολιθική
όσο και κατά τις πρώιμες φάσεις της
Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.

Ο οικισμός προσφέρει αξιόλογα νέα

δεδομένα για τις παραπάνω περιόδους
τόσο για την περιοχή της Καρυστίας, όσο
και για τον ευρύτερο αιγαιακό χώρο.
Εκτιμάται ότι η συνέχιση της ανασκαφής
θα συνεισφέρει στη διασάφηση της προ-
βληματικής έως τώρα μετάβασης από τη
Νεολιθική στην Πρώιμη Εποχή του Χαλ-
κού.

Ένας σημαντικός προ-
ϊστορικός οικισμός
αποκαλύφθηκε έπειτα
από ανασκαφική
έρευνα δύο ετών στη
θέση «Γκουριμάδι»,
στα περίχωρα της Κα-
ρύστου. 

ΣΤΗN ΚΑΡΥΣΤΟ

Προϊστορικός οικισ όςΠροϊστορικός οικισμός 
της Τελικής Νεολιθικής ε οχήςτης Τελικής Νεολιθικής εποχής

Graphic Stories -
Γραφιστορίες 
Αγγελική Αθανασιάδη
Εκδότης: Graphic Stories Cyprus

Το βιβλίο - λεύκωμα Graphic Stories - Γρα-
φιστορίες [Λευκωσία 2019, σ. 256] της σχεδιά-
στριας οπτικής επικοινωνίας και συγγραφέως
Αγγελικής Αθανασιάδη συγκεντρώνει 62 θεω-
ρητικά άρθρα σχετικά με τις Γραφικές Τέχνες
και την Οπτική Επικοινωνία, καθώς και 28 συ-
νεντεύξεις σημαντικών επαγγελματιών του
χώρου, και των τεχνών, από το εξωτερικό, την
Ελλάδα και την Κύπρο. Οι Γραφιστορίες είναι
ένας πλήρης ελληνόγλωσσος “οδικός χάρτης”
της σύγχρονης γραφιστικής καθώς περιλαμβά-
νει κάθε βασική πτυχή της οπτικής επικοινωνίας
και της γραφιστικής. Στόχος της συγγραφέως

είναι να μυήσει και να εξοικειώσει τον αναγνώ-
στη με τη βασική θεματολογία της οπτικής επι-
κοινωνίας και του design, τις σημαντικότερες
αρχές, θεωρίες, σχολές, τάσεις και παραμέ-
τρους που σχετίζονται με αυτή, προκαλώντας
όχι μόνο την περιέργειά του, αλλά και αποτε-
λώντας το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και
αναζήτηση εκ μέρους του αναγνώστη. 

Το βιβλίο διατίθεται για πώληση στην Ελλάδα
στο Βιβλιοπωλείο Ιανός, στο

Parachute Typefoundry – Typeroom, online
στο www.graphicstoriescyprus.com ενώ
όποιος επιθυμεί να το μελετήσει, αντίτυπο της
έκδοσης υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Μουσείου
Τυπογραφίας.

Η Αγγελική Αθανασιάδη εργάζεται ως σχε-
διάστρια Οπτικής Επικοινωνίας από το 1999.
Από το 2009 ζει και εργάζεται στην Κύπρο.
Σπούδασε γραφιστική στον ΑΚΤΟ [Αθήνα, Ελ-
λάδα]. Εργάστηκε με διαφημιστικές εταιρίες, ως

ελεύθερη επαγγελματίας, καθώς και σε μεγάλα
τυπογραφεία της Αθήνας. Έχει συμμετάσχει με
έργα της σε εκθέσεις τέχνης και γραφιστικής σε
Ελλάδα, Κύπρο και το εξωτερικό. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Κοινότη-
τας Σχεδιαστών Οπτικής Επικοινωνίας VCDC
«Visual Communication Designers’ Club» και
μέλος του ∆ιεθνούς Συνδέσμου Εκπαιδευτών
Σχεδιασμού C-IDEA. Από το 2016 διοργανώνει
το «Behance Portfolio Reviews» στην Κύπρο.
Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Cyprus Creative Club (∆ημιουργικός Σύνδε-
σμος Κύπρου), που εκπροσωπεί τον πανευρω-
παϊκό οργανισμό Art Directors Club of Europe
(ADC*E). Είναι ιδρύτρια και Creative Director
του ετήσιου Συνεδρίου Γραφιστικής και Οπτι-
κής Επικοινωνίας Κύπρου «Graphic Stories Cy-
prus». Το λεύκωμα Graphic Stories -
Γραφιστορίες είναι η πρώτη της συγγραφική
δουλειά. 
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Το Φεστιβάλ Κισσαμίτικης κουλτούρας ανοίγει τις πύλες του
στις 10 Αυγούστου και θα λειτουργεί από 6 έως 11.30 μ.μ. από
10 έως 18 Αυγούστου στην παραλία Κισσάμου, δίπλα στο Δημο-
τικό Πάρκινγκ. Η  Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κισσάμου
και ο Δήμος Κισσάμου  συνεχίζουν την προσπάθεια ανάδειξης
του πολιτισμού, των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων

της περιοχής και των τοπικών προϊόντων μέσω του θεσμού του
"Φεστιβάλ Κισσαμίτικης κουλτούρας". Επίσης, στον χώρο του Φε-
στιβάλ  θα  υπάρχει  έκθεση  φωτογραφίας  αφιερωμένη  στον
Γιώργο Ανυφαντάκη χρονολογίας 1928-2019. Στον ίδιο χώρο
κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται πλούσιες πολιτιστικές εκδη-
λώσεις με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Συνέχεια πολιτιστικών
δράσεων
Συνεχίζονται οι δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος Πλατα-

νιά για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 καθώς και το 9ο Φε-
στιβάλ “Γη - Πολιτισμός - Τουρισμός”. 
Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου σε συνεργασία με τον Μορφω-

τικό Σύλλογο Βουκολιών, διοργανώνεται ένα Μουσικό Ταξίδι
στον Ελληνικό Κινηματογράφο με τους “Συν-ωδή- πόρος”,
στις Βουκολιές. Επίσης συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα
οι κινηματογραφικές προβολές που διοργανώνει ο Δήμος
Πλατανιά σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Χανίων σε χωριά του Δήμου με τον γενικό τίτλο “ΣΙΝΕΜΑ
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ”, στα παρακάτω χωριά: Το Σάββατο στις 9
μ.μ., στον Πλατανιά, με την προβολή της ταινίας “Ο Μίνι και
οι Κλέφτες του Μελιού”. Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου στις 9
μ.μ., στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό,
προβολές 3 ταινιών μικρού μήκους του Γυμνασίου Αλικιανού
και 2 ταινιών μικρού μήκους από το Πρόγραμμα του Φεστι-
βαλ Κινηματογράφου Χανίων. Σε όλες τις παραπάνω δράσεις
η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΤΟ ΛΑΦΟΝΗΣΙ

Μνήμη ηρώων
Ο Δήμος Κισσάμου και η Ένωση Ιναχωριανών Αθήνας Πει-

ραιά “Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα” διοργανώνουν εκδηλώσεις
τιμής και μνήμης για του πεσόντες του Λαφονησίου , στις 11
και 12 Αυγούστου. 
Στις 11 Αυγούστου και ώρα 19:30 θα ψαλεί επιμνημόσυνη

δέηση & τρισάγιο στο μνημείο του Κρητικού και θα γίνει Ομι-
λία για το χρονικό της ημέρας από τον κ. Σπερελάκη Θεοχάρη
πρώην γραμματέα Κοινότητας Περιβολίων.
Στις 12 Αυγούστου και ώρα 8:00 θα ψαλει Θεία λειτουργία

στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης πάνω στο Λαφονήσι και θα
ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο χώρο σφαγής (ιστορική σπηλιά Τουρκαύλακο) .

ΣΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ 

Κρητική βραδιά

Η  Ομάδα  Εθελοντών  Εκτάκτων  Αναγκών  Αποκορώνου
διοργανώνει εκδήλωση με Κρητική μουσική την Τρίτη 13 Αυ-
γούστου και ώρα 21:00 στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Βρυσών στις Βρύσες Αποκορώνου.
Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την αγορά

ενός πυροσβεστικού συγκροτήματος.
Τους παραβρισκόμενους θα διασκεδάσει το συγκρότημα του

Γιώργου Πατσουράκη.

οοΟι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα
είναι από 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα
ενώ οι παράλληλες εκδηλώσεις θα ξεκι-
νούν στις 8.30 μ.μ. Στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων, σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ.
θα γίνει παρουσίαση βιβλίου και εκλογή
«δημάρχου  στην  πόλη  των  επίπεδων
σχημάτων». Η ψηφοφορία θα γίνει στην
παρουσίαση του βιβλίου “Στη γειτονιά
των τετράπλευρων”. Σενάριο: Μαρία Γα-
λάνη. Εικονογράφηση: Μάριος Ιωαννί-
δης
Το βιβλίο παρουσιάζουν οι: Ευαγγελία

Σερδάκη Χιωτάκη, καθηγήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας και Νεκτάριος Μουμουτζής,
μέλος ΕΔΙΠ της Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ακολουθούν:
•12/8: Μια μέρα στη φύση... Τη Δευ-

τέρα στις 8 οι μικροί φίλοι θα γίνουν οι
ήρωες της ιστορίας του βιβλίου ζώντας
μια περιπετειώδη μέρα στη φύση όπως
1000δες χρόνια πριν μέσα από το βιβλίο
του Άλκη Πασχαλίδη, με πολλά παιχνί-
δια και δράσεις!
16/8: Οι εκδόσεις Έρεισμα παρουσιά-

ζουν το βιβλίο του Μανώλη Μανούσακα
"Ιστορικά κτήρια της πόλης των Χανίων".
Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Επίτιμος Επί-
τροπος Αρχαιοτήτων, Μιχάλης Ανδρια-
νάκης.
17/8: Οι εκδόσεις Ραδάμανθυς παρου-

σιάζουν το βιβλίο-ντοκουμέντο του Λε-

ωνίδα  Κακάρογλου  “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ –
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1918-1919”. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Τάσος Σα-

κελλαρόπουλος,  υπεύθυνος  ιστορικών
αρχείων Μουσείου Μπενάκη  - Στέλλα
Γκοζάνη Χαριτάκη, Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας  Μικρασιατών  Ν.  Χανίων  “Ο
Άγιος Πολύκαρπος” - Άννα Λαμπαρδάκη,
φιλόλογος - Χρήστος Τσαντής, συγγρα-
φέας, υπεύθυνος των Εκδόσεων Ραδά-
μανθυς  -  Λεωνίδας  Κακάρογλου,
ποιητής - συγγραφέας. Θα ακολουθή-

σουν Μικρασιάτικοι χοροί από την Αδελ-
φότητα Μικρασιατών Χανίων “Ο Άγιος
Πολύκαρπος” σε συνεργασία με τον Χο-
ρευτικό Όμιλο Χανίων "Αροδαμός".
18/8: Λήξη της έκθεσης με συναυλία

του  Λεωνίδα  Μαριδάκη  σε  ένα  αφιέ-
ρωμα  στον  στιχουργό,  Μάνο  Ελευθε-
ρίου. Μπουζούκι - έγχορδα: Παναγιώτης
Καρνέζης.
Κιθάρα - τραγούδι - βίντεο - καλλιτε-

χνική  επιμέλεια:  Λεωνίδας Μαριδάκης
“ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ” (αφιέ-
ρωμα στο Μάνο Ελευθερίου) 

Για 7η συνεχή χρονιά ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με βιβλιοπωλεία διοργανώνουν έκθεση
βιβλίου στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, στην πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί, έως και την
Κυριακή 18 Αυγούστου.

ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΣυνεχίζεταιΣυνεχίζεται 
η η έκθεση βιβλίουη 7η έκθεση βιβλίου 

10 ΕΩΣ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Φεστιβάλ Κισσα ίτικης κουλτούραςΦεστιβάλ Κισσαμίτικης κουλτούρας 

ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εκδήλωση στα Σελλιά
Την ετήσια εκδήλωση διοργανώνουν το Δ.Σ. του Σωματείου

Σουριανών – Σελλιανών Λικοτιναριανών και ο Δήμος Αποκο-
ρώνου στις  10 Αυγούστου στις  9  μ.μ.  στο  γήπεδο Σελλιών.
Φέτος, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους μετανάστες των
χωριών μας και στην καλλιέργεια της χαρουπιάς.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πριν την έναρξη της

εκδήλωσης θα ψαλεί εσπερινός με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδος και Κοιμήσεως Θεοτόκου, στην πλατεία των Σελ-
λιών. Οπως κάθε χρόνο, μετά από σύντομες ομιλίες και χαιρετι-
σμούς, θα ακολουθήσει κέρασμα με νηστίσιμα καλολοΐδια και
εν συνεχεία καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσική από τον κατα-
ξιωμένο  Σουριανό  -  Σελλιανό  λυράρη  Κώστα  Γιανουλλάκη,
καθώς επίσης και χοροί του τόπου μας, από το χορευτικό συγ-
κρότημα του κ. Κ. Μπούτζουκα “Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”.
Στην ανακοίνωση του Σωματείου αναφέρεται: «Ο παναγιότα-

τος αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος και ο σ.μ. Κυδωνίας και
Αποκορώνου κ. Κ. Δαμασκηνός ευλογούν και τιμούν την εκδή-
λωσή μας με την παρουσία τους, κάθε χρόνο».

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

“Η ποντικοπαγίδα”
Για 3 μόνο παραστάσεις, 11, 12 και 13 Αυγούστου στο  Βενιζέ-

λειο Ωδείο Χανίων, η θεατρική ομάδα του συλλόγου “Εξάρ-
χων”  ανεβάζει  μια  διασκευή  της  παράστασης   ”Η
ποντικοπαγίδα”  της  Αγκάθα  Κρίστι. Μέρος  των  εσόδων  θα
δοθεί για την αγορά ειδών ανάγκης του παραρτήματος Χανίων
του  κέντρου αποκατάστασης παιδιών και νέων Κρήτης. 

Συνεχίζονται οι Γιορτές Ρόκκας

Συνεχίζονται οι “Γιορτές Ρόκκας” που πραγματοποιούνται για
έκτη χρονιά με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης. 
Στις 10 – 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δράση: “Κερά

μια σκηνή”.
Οι Γιορτές κορυφώνονται στις 15 Αυγούστου καθώς στον Αρ-

χαιολογικό Χώρο Ρόκκας στις 8.30 μ.μ. η Συμφωνική Ορχή-
στρα Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου, θα πραγματοποιήσει
συναυλία με τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι: “το Χαμόγελο της
Τζοκόντα” και αποσπάσματα από τη μουσική για τους “Όρνι-
θες” του Αριστοφάνη, σε επεξεργασία για ορχήστρα του Χάρη
Βενέρη, υπό τη Διεύθυνση του Διεθνούς Φήμης Μαέστρου
Μίλτου Λογιάδη. Προετοιμασία ορχήστρας, Δημήτρης Χαν-
δράκης.
Στη  συναυλία  συμμετέχει  η Νεανική  Χορωδία  του Δήμου

Ηρακλείου,  που  τελεί  υπό  την  καλλιτεχνική Διεύθυνση  του
Ιωάννη Ιδομενέως και οι Χορωδίες Χανίων :  «Cantilena» υπό
τη Διεύθυνση του Γιώργου Καλούτση, Χορωδία παραδοσιακής
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου υπό
τη Διεύθυνση του Γεωργίου Χαχλάκη, και η χορωδία του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χανίων
υπό τη Διεύθυνση της Γεωργίας Νικολουδάκη. 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας

Το 2ο Chania International Photo Festival θα πραγματο-
ποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο Αρχιτεκτονι-
κής Μεσογείου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Παλιό Λιμάνι των
Χανίων από τις 16 μέχρι και τις 24 Αυγούστου.
Οπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο του  2ου Cip Festival θα

πραγματοποιηθεί στην πόλη των Χανίων Φωτογραφικός Μαρα-
θώνιος. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει
να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας e-mail στο  info@cipfesti-
val.com  (δηλώστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)
ή τηλεφωνικά στο 6947725521.

Ο Μαραθώνιος θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Αυγούστου.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ψη-

φιακή τους κάμερα.
Σημείο  συνάντησης  θα  είναι  το  Μεγάλο Αρσενάλι

(ΚΑΜ), στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων στις 10:30.
Εκεί θα παραλάβουν την κάρτα συμμετοχής τους και όλες τις

απαραίτητες πληροφορίες. Στις 11:30 ξεκινάει επίσημα ο Μαρα-
θώνιος.
Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων θα γίνει την Τρίτη

20 Αυγούστου στις 7 μμ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσο-
γείου όπου οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους. 



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

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν
τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκα-
νε τα πρώτα του βήματα στη γη. Ο
δρόμος που ακολούθησε η ιατρική
στο πέρασμα του χρόνου, είναι γε-
μάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυ-
τοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πά-
θους ή και λάθους. 
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O Dr Howard Jones το 1978 πήρε σύνταξη, λόγω ηλικίας, από
το νοσοκομείο John Hopkins. Ως συνταξιούχος μετακόμισε στη
Βιρτζίνια, όπου το 1981, στην ηλικία των 70 ετών,
πραγματοποίησε την πρώτη εξωσωματική γονιμοποίηση στην
Αμερική. Τελικά έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 104 ετών!

Οι μοντέρνες χειρουργικές γάζες διαθέτουν ακτινοσκιερές
(ορατές στην ακτινογραφία) λωρίδες. Οι γάζες είναι
παγκοσμίως το συνηθέστερο υλικό που “ξεχνούν” οι

χειρουργοί μέσα στον ασθενή…  

Τοκετός σε νοσοκομείο της Αγγλίας, τη δεκαετία του 1940.

O Ιταλός
νευροχειρουργός Claudio
Vitale υπέστη έμφραγμα

μυοκαρδίου την ώρα που
χειρουργούσε ασθενή με όγκο
στον εγκέφαλο, στη Νάπολη το
2009. Αν και χρειαζόταν άμεση
ιατρική βοήθεια, ολοκλήρωσε
την επέμβαση, για να σώσει τον
ασθενή. Μισή ώρα μετά την
επέμβαση υπεβλήθη σε
αγγειοπλαστική (‘’μπαλονάκι’’),
ενώ και οι δύο επέζησαν. Ο
γιατρός δήλωσε στους
δημοσιογράφους: “Δεν είμαι
ήρωας, απλά έκανα το καθήκον
μου”…

Ο Benjamin L. Salomon (1914-1944) ήταν Αμερικανός οδοντίατρος στα νησιά του Βόρειου
Ειρηνικού το 1944. Κατά τη διάρκεια μάχης υπερασπίστηκε το υπαίθριο νοσοκομείο του και
επέτρεψε την εκκένωσή του από τους ασθενείς, σκοτώνοντας 98 στρατιώτες των Ιαπώνων, πριν

σκοτωθεί και ο ίδιος. Η Αμερικανική κυβέρνηση του έδωσε μετά θάνατον το Μετάλλιο της Τιμής το 2002,
μετά από 58 χρόνια, για λόγους γραφειοκρατίας, διότι σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις “το υγειονομικό
προσωπικό δεν επιτρέπεται να φέρει οπλισμό”…

Το σιρόπι “Dysmenine” περιείχε
κάνναβη και χρησιμοποιούνταν

το 19ο αιώνα, με ιατρική
συνταγή, στις ΗΠΑ (Κάνσας) για
την ανακούφιση των πόνων της

εμμήνου ρύσης.  

Σετ επινικελωμένων εργαλείων τρυπανισμού εγκεφάλου
“πολυτελείας”, στη Ρωσία του 1900…

Μηχάνημα θεραπείας σκολίωσης, που θυμίζει όργανο
βασανισμού, από το Γερμανικό βιβλίο Mechanotherapie: ein
Handbuch der Orthopaedie (1894).

Προσπάθεια αντιμετώπισης της φυματίωσης στον “καθαρό
αέρα” ταράτσας σπιτιού, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ το 1922…
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ΊσωςΊσως...
Βαγγέλης Λαδόπουλος
Εκδότης: Πηγή

Στη ζωή τίποτε δεν
είναι δεδομένο, τί-
ποτε δε διαρκεί για
πάντα. Από την ώρα
που ανοίγουμε τα
μάτια μας, η κοινω-
νία με τους μηχανι-
σμούς που διαθέτει
μας προετοιμάζει να
κατανοήσουμε το
εφήμερο της ύπαρ-

ξής μας. Το φθαρτό, που τόσο εύκολα ξε-
χνάμε στο διάβα μας. Στην προσπάθεια να
βρούμε την ευτυχία, μπερδεύουμε στόχους
και σκοπούς. Αναζητούμε το ιδανικό και
προσπερνάμε το απλό, το ταπεινό, που δίνει
νόημα και ουσία στη ζωή. Ψάχνουμε στο
αύριο την ευτυχία, κυνηγάμε το όνειρο που
θα έρθει και προσπερνάμε τη στιγμή, αδια-
φορούμε για το τώρα, για το μεγαλείο που
ζούμε. Δίνουμε βαρύτητα στο θεαθήναι και
ευτελίζουμε το ουσιαστικό. Μένουμε στην
εικόνα. Συχνά την κάνουμε βασικό αγαθό
της ζωής και αδιαφορούμε για το εσωτε-
ρικό μας. Η λύτρωση της ψυχής μας, δεδο-
μένο σκηνικό θεατρικής παράστασης.
Ξέρουμε το περιορισμένο του χρόνου μας
σ' αυτήν τη συμφωνία. Αλλά η αλαζονεία
μας δε μας επιτρέπει να σκεφτούμε με κα-
θάριο μυαλό και κυρίως με καθαρή ψυχή.
Αναζητούμε το χρήμα, τη δόξα, την κατα-
ξίωση και προσπερνάμε αδιάφορα κάθε τα-
πεινό που βρίσκουμε μπροστά μας.
Παλεύουμε να κατακτήσουμε την ύλη και
αδιαφορούμε για την ενέργεια που έχουμε
μέσα μας και που στην ουσία αυτή μας δίνει
την πνοή μας. 

Το νησί Κα ίνοΤο νησί Καμίνο
John Grisham
μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα

Μια ομάδα σεσημα-
σμένων κακοποιών
πραγματοποιεί μια
εξαιρετικά τολμηρή
ληστεία στο θησαυ-
ροφυλάκιο της Βι-
βλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Πρίν-
στον. Το Πρίνστον
έχει ασφαλίσει τον

θησαυρό για είκοσι πέντε εκατομμύρια δο-
λάρια, ωστόσο η αξία του είναι ανυπολόγι-
στη. Ο Μπρους Κέιμπλ είναι ο χαρισματικός
ιδιοκτήτης του πιο πολυσύχναστου βιβλιο-
πωλείου στο κοσμοπολίτικο παραλιακό θέ-
ρετρο Σάντα Ρόζα, στο παραμυθένιο νησί
Καμίνο της Φλόριντα. Το "Βιβλιοπωλείο
Μπέι" τα πάει πολύ καλά χάρη στην επιχει-
ρηματική δεινότητα του ιδιοκτήτη του. Πολύ
λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ο Κέιμπλ είναι
ανακατεμένος με την εμπορία κλεμμένων
βιβλίων και ανεκτίμητων χειρογράφων στη
μαύρη αγορά.
Η Μέρσερ Μαν, μια φιλόδοξη συγγραφέας,
έχει μόλις χάσει τη δουλειά της στο πανεπι-
στήμιο όταν την προσεγγίζει μια μυστηριώ-
δης και εκλεπτυσμένη γυναίκα, η οποία
εργάζεται για μια ακόμα πιο μυστηριώδη
επιχείρηση. Η γενναιόδωρη οικονομική προ-
σφορά της θα πείσει τη Μέρσερ να διεισδύ-
σει στον κύκλο των λογοτεχνικών φίλων
του Κέιμπλ και να προσπαθήσει να μάθει τα
μυστικά του. Παρά τους αρχικούς ενδοι-
ασμούς της, η Μέρσερ αποδεικνύεται πολύ
καλή στον ρόλο της. 

Η Μαντόνα εΗ Μαντόνα με 

το γούνινοτο γούνινο

αλτόπαλτό
Σαμπαχαττίν Αλί
μετάφραση: Ε. Ι. Σακαλή

Εκδότης: Ροές

H Μαρία
Π ο ύ ν τ ε ρ ,
Γερμανοε-
βραία από
την Τσεχία,
και ο Ραΐφ,
Τ ο ύ ρ κ ο ς
μουσουλμά-
νος, συναντι-
ούνται στο
Βερολίνο του

Μεσοπολέμου και ζουν έναν μονα-
δικό έρωτα με απρόσμενη κατάληξη.
Η "Μαντόνα με το γούνινο παλτό"
είναι το σημαντικότερο έργο του
Σαμπαχαττίν Αλί, Τούρκου συγγρα-
φέα που, πριν από τον τραγικό και
μυστηριώδη θάνατό του, κυνηγή-
θηκε και φυλακίστηκε για τις πολιτι-
κές του ιδέες. Το μυθιστόρημα
πρωτοδημοσιεύθηκε στα τουρκικά
στις αρχές της δεκαετίας του 1940,
χωρίς να σημειώσει ιδιαίτερη επιτυ-
χία. Εβδομήντα χρόνια αργότερα, το
βιβλίο εξελίσσεται σε best seller
στην Τουρκία, γίνεται παγκοσμίως
γνωστό χάρη στη μετάφρασή του
στα αγγλικά και σε πάμπολλες άλλες
γλώσσες, και προκαλεί κύμα ενθου-
σιωδών δημοσιευμάτων διεθνώς.

Οι κόρεςΟι κόρες 

της Μεσσήνηςτης Μεσσήνης
Maggie Rainey - Smith
μετάφραση: Μαρία Καλλίθρακα - Μοσχοχωρίτου

Εκδότης: Κέδρος

Η Άρτεμη έχει
το όνομα της
αρχαίας θεάς,
αλλά δυσκο-
λεύεται να
συμπεριφερ-
θεί αντάξια.
Σ υ ν ή θ ω ς
αποφεύγει να
αντιμετωπίσει

ό,τι τη δυσκολεύει, και το σκάει. Αυτή
τη φορά φεύγει μακριά από τον παν-
τρεμένο άντρα με τον οποίο έχει
σχέση κι από τους Έλληνες της Νέας
Ζηλανδίας, που έχουν άποψη για
όλα, και τρέχει στην αγκαλιά της οι-
κογένειάς της στην Πελοπόννησο,
που επισκέπτεται για πρώτη φορά.
Παίρνει μαζί της τις στάχτες της μη-
τέρας της και ένα iPod με ηχογραφή-
σεις. Ακούγοντάς τες μαθαίνει
σταδιακά τι συνέβη στη γιαγιά της
κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου.
Η συγγραφέας ξετυλίγει την ιστορία
των γυναικών μιας οικογένειας. Εκεί-
νων που παρέμειναν στη διχασμένη
Ελλάδα, της μητέρας της Άρτεμης,
που - μαζί με πολλές άλλες νέες γυ-
ναίκες - έφτασε στις αρχές του 1960
στην άλλη άκρη του κόσμου για να
ξεφύγει απ’ όσα είχε δει, και της Άρ-
τεμης, που έρχεται στην Ελλάδα
χωρίς να ξέρει τι ακριβώς ψάχνει.

Aφορμή

Η Φαίη, συγγραφέας στο επάγ-
γελμα, έρχεται στην Αθήνα για να
διδάξει σε ένα μηνιαίο πρό-
γραμμα δημιουργικής γραφής.
Εκεί, θα συναντήσει γνωστούς
της από προηγούμενες επισκέψεις
της, θα κάνει νέες γνωριμίες, θα
περπατήσει στην πόλη, θα κολυμ-
πήσει στη θάλασσα, θα μείνει σε
ένα ξένο διαμέρισμα και θα βρε-
θεί στην τάξη, ανάμεσα σε υπο-
ψήφιους νέους συγγραφείς και
συναδέλφους. Το Περίγραμμα
αποτελείται ουσιαστικά από δέκα
συνομιλίες, δέκα στιγμιότυπα από
τη στιγμή που η αφηγήτρια άφησε
την Αγγλία για να έρθει στα μέρη
μας. 

Το διαμέρισμα ήταν ιδιο-
κτησία μιας γυναίκας ονό-
ματι Κλέλια, που θα έλειπε
το καλοκαίρι από την Αθήνα.
Βρισκόταν σ' ένα στενό δρο-
μάκι, ίδιο χαράδρα πνιγμένη
στις σκιές, με τα κτήρια πα-
νύψηλα δεξιά και αριστερά.
Απέναντι από την είσοδο της
πολυκατοικίας, στη γωνία,
υπήρχε ένα καφέ με μεγάλη
τέντα κι αποκάτω τραπεζά-
κια, που ποτέ δεν ήταν άδεια.
Το καφέ είχε μια μεγάλη
πλαϊνή τζαμαρία που έβλεπε
στο στενό πεζοδρόμιο. Μια
τεράστια φωτογραφία κάλυ-
πτε εντελώς τον απέναντι
τοίχο του πεζοδρομίου. Εδει-
χνε κόσμο πολύ καθισμένο
έξω σε τραπεζάκια δημιουρ-
γώντας μια πολύ πειστική
αυταπάτη.
Η Φαίη λειτουργεί κυρίως ως

παρατηρήτρια. Παρατηρεί και κα-
ταγράφει όσα οι άνθρωποι της
λένε και όσα εκείνη συναντά, ελά-
χιστα αποκαλύπτει ευθέως για
τον ίδιο της τον εαυτό, για την
ταυτότητά της ή για το παρελθόν
της, και όμως, ο αναγνώστης δια-
βάζοντας το βιβλίο νιώθει να
γνωρίζει αρκετά καλά το περί-
γραμμα της ζωής της. Ο τρόπος
της αφηγήτριας να παρατηρεί
είναι ευδιάκριτα συγγραφικός,
διαθέτοντας την απαιτούμενη
οξύνοια και μια διαρκή επιθυμία
μετατροπής του πλέον απλού
ερεθίσματος σε λογοτεχνία. Οι
παρομοιώσεις και οι μεταφορές
είναι εργαλεία που κουβαλά διαρ-
κώς μαζί της. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα τα μεγάλα και μαλλιαρά
αδέσποτα σκυλιά του κέντρου,
που από μακριά, λέει η Φαίη, μοι-
άζουν συχνά με γυναίκες τυλιγμέ-
νες στα γουναρικά τους, ξερές
από το ποτό. Και έχει ενδιαφέρον
αυτή η σκέψη, γιατί μια εικόνα χα-
ρακτηριστική της Αθήνας έρχεται
να συναντήσει μια εικόνα χαρα-
κτηριστική των βόρειων χωρών,
που η συγγραφέας φέρει ως
προσλαμβάνουσα. Σε σημεία
όπως αυτό, ανάμεσα σε άλλα, έγ-

κειται και η λογοτεχνικότητα του
κειμένου, εκείνο που το κάνει να
ξεχωρίσει από ένα απλό ημερολό-
γιο ταξιδίου, άλλωστε εδώ είναι
και το σημείο στο οποίο ριζώνει
το ενδιαφέρον του αναγνώστη
για την προσωπική αυτή ιστορία,
του αναγνώστη τουλάχιστον που
δεν ενδιαφέρεται απλώς και μόνο
για το κουτσομπολιό. Ως ιστορία
δεν παρουσιάζει μεγαλύτερο εν-
διαφέρον από τις ιστορίες των
κοντινών μας ανθρώπων, οι
οποίες μας αφορούν όλους
σαφώς περισσότερο, είναι όμως ο
τρόπος της Κασκ να αφηγείται
που σαγηνεύει τον αναγνώστη,
που τον βυθίζει σε αυτή την προ-
σωπική αφήγηση σε τέτοιο βαθμό
που παύει να αναρωτιέται αν όλα
αυτά συνέβησαν στην πραγματι-
κότητα ή αν είναι αποκύημα της
φαντασίας. 

Ειδικότερο ενδιαφέρον έχουν οι
παρατηρήσεις της Φαίη για το
πρόγραμμα δημιουργικής γρα-
φής, το αν για παράδειγμα αλλοι-
ώνει τους στόχους του
προγράμματος η επιλογή της αγ-
γλικής ως γλώσσας εργασίας,
γλώσσας που δεν είναι η μητρική
των μαθητών. Ερώτημα από το
οποίο ξεπηδά αναπόφευκτα ένα
μεγαλύτερο: μπορεί κανείς να
γράψει με αξιώσεις σε μια
γλώσσα που δεν είναι η μητρική
του; Αλλά και η αποτύπωση κά-
ποιων σκηνών του μαθήματος, με
τις αντιδράσεις των σπουδαστών,
με την ικανότητά τους -ή τη θέ-
λησή τους αν προτιμάτε- να αφε-
θούν συναισθηματικά και
δημιουργικά ως μέλη μιας ομά-
δας άγνωστων μέχρι πρότινος αν-
θρώπων. Αλλά και η Αθήνα μέσα
από τα μάτια μιας ξένης, με χαρα-
κτηριστικά ταξιδιώτη και όχι του-
ρίστα, που η παραμονή της στην
Αθήνα αποτελεί μια συνέχεια της
ζωής της και όχι ένα διάλειμμα
απ' αυτή. Αλλά ακόμα και οι σκέ-
ψεις για το σπίτι στο οποίο μένει,
ο τρόπος που κινείται μέσα σε
έναν χώρο προσωπικό από τον
οποίο απουσιάζει η ιδιοκτήτρια,
μια ιδιότυπη εισβολή, αυτή η νέα
συνθήκη που έφερε -και συνεχίζει
να φέρνει- το Airbnb στις ζωές
μας. 

Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο
Κώστας Καλτσάς, στο απόλυτα
εναρμονισμένο με το ύφος του βι-
βλίου επίμετρο, κάθε φορά που
κάποιος αναφέρεται στο είδος της
μυθιστορηματοποιημένης αυτο-
βιογραφίας ως κάτι το πρόσφατο
είναι σίγουρο πως ο Προυστ θα
εκφράζει τις αντιρρήσεις του, μει-
διώντας ίσως με τον τρόπο του.
Στην περίπτωση της Κασκ, και αρ-
κετών ακόμα, δεν διακυβεύεται,
θεωρώ, το αν ανήκουν ή όχι στο
λογοτεχνικό είδος του autofiction
-αν μπορεί κανείς να το ονομάσει

είδος και όχι απλώς μια πρό-
σκαιρη μόδα-, αλλά, το αν πρόκει-
ται για καλή λογοτεχνία, κάτι το
οποίο είναι σημαντικό να απαντη-
θεί για κάθε λογοτεχνικό κείμενο.
Στην περίπτωση της Κασκ, ασχέ-
τως αν κάποιος ενθουσιαστεί ή
όχι με το Περίγραμμα, θεωρώ
πως είναι κοινώς αποδεκτό πως
όχι μόνο πρόκειται για καλή λογο-
τεχνία -πολύ καλή για την ακρί-
βεια-, αλλά επιπλέον έχουμε να
κάνουμε με λογοτεχνία που κομί-
ζει κάτι συγκαιρινό, που αποτυ-
πώνει λογοτεχνικά τη σύγχρονη
κοινωνική τάση, τον τρόπο για
παράδειγμα που οι άνθρωποι
σχετίζονται στον 21ο αιώνα, την
ευκολία με την οποία μοιράζονται
προσωπικά τους ζητήματα με αν-
θρώπους που σχεδόν δεν γνωρί-
ζουν, στον πραγματικό ή στον
ψηφιακό κόσμο, ή ακόμα και τον
αποχαρακτηρισμό κάποιων θεμά-
των που κάποτε έφεραν βαριά
την ταμπέλα του ταμπού. Και ίσως
εντονότερα από τα παραπάνω,
εκείνο το οποίο φέρνουν στο προ-
σκήνιο βιβλία όπως της Κασκ
είναι η διαρκώς αυξανόμενη επι-
κράτηση του εγώ, του κάθε ενός
από τα δισεκατομμύρια εγώ του
πλανήτη, η ανάγκη του να πει όχι
μόνο τη δική του ιστορία, αλλά
και την ιστορία του κόσμου ολό-
κληρου, θαρρείς, κάτι το οποίο
επιβεβαιώνεται από την επιτυχία
και τον τρόπο χρήσης των κοινω-
νικών δικτύων, αλλά και να μιλή-
σει για τις μικρές κοινότητες μέσα
στο μεγάλο πλήθος, τον τρόπο με
τον οποίο αυτές σχηματίζονται και
λειτουργούν, τη μικρότερη ή με-
γαλύτερη ανάγκη του καθενός
μας να ανήκει κάπου.

Το Περίγραμμα είναι ένα απο-
λαυστικό, με τον δικό του τρόπο,
βιβλίο, το πρώτο και πολλά υπο-
σχόμενο μέρος της τριλογίας της
Κασκ που θα ολοκληρωθεί εν
καιρώ από τις εκδόσεις Guten-
berg σε μετάφραση Αθηνάς Δη-
μητριάδου.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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