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τΤα σχολεία της ενδοχώρας, που 
κάποτε γέμιζαν με τις φωνές των 
παιδιών και μοίραζαν γνώσεις, 
παιδεία και ενίοτε... ξυλιές στους 
μικρούς μαθητές είναι το θέμα 
των σημερινών “διαδρομών”, 
εν όψει της έναρξης της νέας σχο-
λικής χρονιάς.  
Δυστυχώς, καθώς τα χωριά μαρα-
ζώνουν, ιστορικά σχολικά κτήρια 
αφήνονται στην εγκατάλειψη και 
τη λήθη και κινδυνεύουν να χα-
θούν στη σκόνη του χρόνου. 
Αρκετά από αυτά όμως, χάρη στο 
πείσμα και το μεράκι κάποιων αν-
θρώπων, αποκαθίστανται και απο-
κτούν νέες χρήσεις, αποτελώντας 
και πάλι ένα πυρήνα πολιτισμού 
για την περιοχή τους αλλά και 
πρότυπο για τους τρόπους αξιο-
ποίησης αντίστοιχων κτηρίων.

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ
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ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Φεστιβάλ για  
την τέχνη  
του κόµικ

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
για πρώτη χρονιά φέτος, 21 καλλιτέχνες από 
τους συμμετέχοντες θα βρίσκονται στα Χανιά 
το τελευταίο 3ήμερο του φεστιβάλ (20-22 
Σεπτεμβρίου), εκθέτοντας προσωπικά τη δου-
λειά τους και συζητώντας με το κοινό».  

Τα εγκαίνια του φεστιβάλ θα γίνουν στις 13 
Σεπτεμβρίου στις 8.30 μ.μ. στον δημοτικό κι-
νηματογράφο: “Κήπος” με προβολή βραβευ-
μένων ταινιών, live αφηγήσεις παραμυθιών 
με την Λιλή Λαμπρέλη, βίντεο animation με 
τον Λευτέρη Ελευθερίου. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα γίνει προβολή βρα-
βευμένων ταινιών του φετινού Φεστιβάλ, και 
live ψηφοφορία για το βραβείου "καλύτερης 
ταινίας κοινού". 

Στις 15 Σεπτεμβρίου, προβολές ταινιών για 
παιδιά. 

Επίσης από 16 έως 22/9 στο Κέντρο Αρχι-

τεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), ώρες 10 π.μ. – 
11 μ.μ. θα γίνει έκθεση Κόμικ -Σκίτσου-Εικο-
νογράφησης και από 16 έως 19/9 τις ώρες
5.30 μ.μ. - 11 μ.μ. προβολές animation μικρού 
μήκους απ’ όλο τον κόσμο. 

Στις 20 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. παρουσίαση 
του βιβλίου "Συλλέκτης", του σκιτσογράφου
Solup και στις 21 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. προ-
βολή βραβευμένων ταινιών του φετινού Φε-
στιβάλ.  

Επίσης: 20 -22 Σεπτεμβρίου 2019, ώρες
10.00 π.μ. – 11.00 μ.μ.: Artist Alley, με 21 καλ-
λιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα. 

Παράλληλα θα υπάρξουν μια σειρά από ερ-
γαστήρια, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλι-
κες, από τους: Αντώνη Νικολόπουλο (Soloup), 
Μαρία-Στέλλα Ζεάκη, Σπύρος Γιαννακόπου-
λος, Λιλή Λαμπρέλη, Έλενα Μάντουκα.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

“Ιριδισμοί” για τη φύση και το περιβάλλον

Το Chaniartoon, ένα Φε-
στιβάλ αφιερωμένο στην 
τέχνη του κόμικ, της εικο-
νογράφησης και του κι-
νουμένου σχεδίου, φέτος 
πραγματοποιείται για 3η 
συνεχή χρονιά, από τις 13 
μέχρι και τις 22 Σεπτεμ-
βρίου, στα Χανιά, με πολύ 
μεγάλη συμμετοχή καλλι-
τεχνών.

Η ετήσια έκθεση εικαστικής δημιουργίας του 
Συλλόγου Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων “Ιρις” 
θα πραγματοποιηθεί στην Πύλη Σαμπιονάρα  10 
με 25 Σεπτεμβρίου. Τα εγκαίνια θα γίνουν την 
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 μ.μ. 

Η έκθεση “Ιριδισμοί 2019” είναι φέτος αφιε-
ρωμένη στη Φύση και το Περιβάλλον και το 
πρόγραμμα των παράλληλων δράσεών της έχει 
ως εξής: 

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30 μ.μ. – Πα-
ράσταση Καραγκιόζη με το Νίκο Μπλαζάκη, με 
τίτλο «Ο Καραγκιόζης και το μαύρο σύννεφο». 

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30 μ.μ - 
«Φύση, η Τέχνη του Θεού». Ποίηση και λόγος, 
με παράλληλη προβολή εικόνων και βίντεο. Τα 

ποιητικά κείμενα αποδίδει η δικηγόρος κ. Ρόζα
Μοτάκη –Κονταδάκη. Συνδέσεις - συντονισμός:
Ζ. Σημανδηράκη. 

 Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 μ.μ. –
Μουσική εκδήλωση. Η Ζαχαρένια Σημανδηράκη 
(φωνή) και ο Στέλιος Γαζιώτης (πλήκτρα - ενορ-
χήστρωση) παρουσιάζουν τραγούδια με στοι-
χεία από τη Φύση. 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ, Σύλλογος Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων
“Ιρις”.  Η Έκθεση και οι εκδηλώσεις τελούν υπό
την αιγίδα του Διαπολιτισμικού Ευρωμεσογει-
ακού Κέντρου UNESCO και είναι με ελεύθερη
είσοδο. Ώρες επισκέψεων: καθημερινά 11.00 –
14.00 και 19.00 – 22.00

ΣΤΟ PORTO VENEZIANO 

Αφιέρωμα  
στον Κωστή Παλαμά 

 
Το ξενοδοχείο Porto Veneziano, συνεχίζει την 

σειρά εκδηλώσεων «Μουσική – Λόγος 2019» τη 
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ., στον αίθριο 
χώρο του, με ένα αφιέρωμα στον Κωστή Πα-
λαμά. Στην εκδήλωση γίνεται μια αναδρομή σε 
όλες τις περιόδους της δημιουργίας του, χρο-
νολογικά, ενώ τις σύντομες αφηγήσεις ακολου-
θούν χαρακτηριστικά ποιήματα, τραγούδια και 
προβάλλεται οπτικό υλικό. Στο δεύτερο μέρος 
της βραδιάς θα ακουστούν αγαπημένα τραγού-
δια Ελλήνων συνθετών (Χατζιδάκις, Γιαννίδης 
Θεοδωράκης, Σαββόπουλος, Λοΐζος, Δημητρίου, 
Θαλασσινός). 

Θα ακουστούν αποσπάσματα από την ανθο-
λογία για τον Κωστή Παλαμά που επιμελήθηκε
ο ιστορικός Κώστας Χατζηαντωνίου.  

Απαγγελία, τραγούδι: Μάγδα Πένσου. Στο
πιάνο: ο συνθέτης Ανδρέας Αναγνωστόπουλος.
Επιμέλεια, αφήγηση, κείμενα: Θέμης Ροδαμίτης.

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

Είσοδος: €10. 
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Δεκάδες μοντέλα που εντυπωσιάζουν με τις λε-
πτομέρειες που φέρουν πάνω τους μπορεί να δει 
ο επισκέπτης της έκθεσης στατικού μοντελισμού 
που ξεκίνησε χθες, Παρασκευή και ολοκληρώ-
νεται αύριο, Κυριακή, στην Πύλη της Αμμου. 

Την 20η Ετήσια Έκθεση - 
Διαγωνισμό Στατικού Μοντε-
λισμού. διοργανώνει ο Όμιλος 
Στατικού Μοντελισμού Χανίων 
σε συνεργασία με το Δήμο Χα-
νίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ, υπό την αιγίδα του 
Ναυτικού Μουσείου Κρήτης.  

Συνολικά στην έκθεση πα-
ρουσιάζονται 94 νέα, διαφο-
ρετικά μοντέλα μελών του 
Ομίλου Χανίων αλλά και του 
Ομίλου Ηρακλείου, ενώ αρκε-
τές είναι οι συμμετοχές της κα-
τηγορίας παιδικής κατηγορίας 
(junior).  

Τα περισσότερα μοντέλα 
αφορούν μαχητικά αεροσκάφη 
και άρματα μάχης. Αισθητή 
είναι επίσης η παρουσία των 
καραβιών, ενώ ξεχωριστή 
θέση κατέχουν μια εντυπω-
σιακή κατασκευή από σπιρτό-
ξυλα και ένα αυτοκίνητο – 
μοντέλο ιδιοκατασκευή.  

«Ο μοντελιστές όσο εξελίσ-
σονται περνάνε σταδιακά σε 
μοντέλα με προσθήκες δικές 
τους που τα σκαλίζουν, βγά-
ζουν καλούπια κ.λπ.», εξήγησε 
ο αντιπρόεδρος του Ομίλου 
Στατικού Μοντελισμού Χανίων 
Μανώλης Χριστοδουλάκης.  

Ο επισκέπτης της έκθεσης 
ταξιδεύει στο παρελθόν καθώς 
παρατηρεί μοντέλα που ανα-
φέρονται σε αεροσκάφη, 
πλοία ή άρματα μάχης περα-
σμένων εποχών και διαφορε-
τικής προέλευσης: από τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τον 
πόλεμο της Κορέας και τις με-
τέπειτα δεκαετίες, κι από τις 
ΗΠΑ, την Ελλάδα, το Ισραήλ, 
Ρώσικα κ.α.  

«Ο μοντελισμός αποτελεί μια 
αφορμή για να ψάξει την ιστο-
ρία. Ο μοντελιστής που δεν 
διαβάζει δεν αποδίδει αυθεν-
τικά τα μοντέλα», υπογράμμισε 
ο κ. Χριστοδουλάκης.  

Ωστόσο, ο μοντελισμός δεν 
είναι μονοδιάστατης. Η ιστο-
ρική απεικόνιση απαιτεί από 
τον κατασκευαστή να δώσει 

έμφαση στη λεπτομέρεια και 
τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθή-
κες του θέματός του, ενώ ο το-
μέας «what if» («πως θα ήταν 
δηλαδή εάν...»),  αφήνει περι-
θώριο στη φαντασία του δημι-
ουργού.  

«Το καλό του μοντελισμού 
είναι πρέπει να διαβάσεις, να 
ψάξεις. Κάτι που παλαιότερα, 
όταν δεν είχαμε ίντερνετ, σή-
μαινε ότι έπρεπε να αγοράσεις 
και το βιβλίο. Σήμερα πλέον με 
την πρόσβαση στο διαδίκτυο 
υπάρχει η ευχέρεια να βρει κα-
νείς  πληθώρα φωτογραφιών 
και υλικού. Αυτό κάνει τον 
μοντελισμό πιο προσιτό», ανέ-
φερε ο κ. Χριστοδουλάκης. 

Η έκθεση θα είναι ανοικτή 
για το κοινό σήμερα, Σάββατο, 
14:00-21:30 και αύριο, Κυ-
ριακή, 10:00-18:30.  

Επίσης, την Κυριακή στις 
19:00 θα γίνει η απονομή των 
βραβείων παράλληλα με την 
τελετή λήξης της έκθεσης. 

 
ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

πολιτισμός 3/ 27
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ    
7 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ 

Εντυπωσιακά µοντέλα

Δεκάδες μοντέλα που εντυπωσιάζουν με τις λεπτομέρειες που φέρουν 
πάνω τους μπορεί να δει ο επισκέπτης της έκθεσης στατικού μοντελισμού.

Αισθητή είναι επίσης η παρουσία των καραβιών.  

Ξεχωριστή θέση κατέχει μια εντυπωσιακή κατασκευή από σπιρτόξυλα

Ο επισκέπτης της έκθεσης ταξιδεύει στο παρελθόν καθώς παρατηρεί 
μοντέλα που αναφέρονται σε αεροσκάφη, πλοία ή άρματα μάχης 
περασμένων εποχών και διαφορετικής προέλευσης.

Την Κυριακή στις 19:00 θα γίνει η απονομή των βραβείων 
παράλληλα με την τελετή λήξης της έκθεσης.  

Συνολικά στην έκθεση παρουσιάζονται 94 νέα, διαφορετικά μοντέλα 
μελών των Ομίλων Χανίων, Ηρακλείου κ.ά.

Αρκετές είναι οι συμμετοχές της κατηγορίας παιδικής κατηγορίας (junior). 

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ομίλου Στατικού Μοντελισμού 
Χανίων Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Αντώνης Κουράτορας.  
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ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Παλιά σχολεία µε καινούρια ζωή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιό-
δου οι “διαδρομές” επισκέφθηκαν παλιά σχολεία 
που απέκτησαν καινούρια ζωή χάρη στις ιδέες 
και τις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών.

Σχολεία που παρότι κάποια στιγμή έκλεισαν, το κουδούνι τους συνέχισε να χτυπάει κα-
λώντας παιδιά και μεγάλους για να ζήσουν νέες εμπειρίες. Σχολεία που εξακολουθούν να 
διδάσκουν ιστορία, λαογραφία, πολιτισμό, περιβαλλοντική εκπαίδευση και τέχνες, δίνοντας 
νέα πνοή στην ενδοχώρα του Νομού Χανίων και αποτελώντας πόλο έλξης για ντόπιους και 
ξένους επισκέπτες. Οι περιπτώσεις που παρουσιάζουμε είναι ενδεικτικές καθώς υπάρχουν 
και αρκετά ακόμα άξια λόγου παραδείγματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο ενός επό-
μενου ρεπορτάζ. 

Η Δημοτική Σχολή Κεφαλά Αποκορώ-
νου, που δεσπόζει στην πλατεία του χωριού, 
χτίστηκε το 1910 επί Κρητικής Πολιτείας και 
καταλαμβάνει μια έκταση 760 τ.μ. Μέσα στη 
δεκαετία του ‘80 το σχολείο έκλεισε και οι λι-
γοστοί μαθητές πήγαν στον Βάμο. Για αρκετά 
χρόνια το κτήριο εγκαταλείφθηκε έως ότου 
την περίοδο 2002 - 2007 ανακαινίστηκε από 
την Αρχαιολογία και το 2008 μεταστεγάστηκε 
εκεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Βάμου (ΚΠΕ) που είχε ιδρυθεί λίγα 
χρόνια νωρίτερα έπειτα από το επίμονο εν-
διαφέρον του τότε δημάρχου Βάμου Γιάννη 
Χατζηδάκη.  

Το σχολείο απέκτησε νέα ζωή και έκτοτε, 
μέχρι και σήμερα, χιλιάδες μαθητές και εκπαι-
δευτικοί πέρασαν την πόρτα του προκειμένου 
να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν 

προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
«Περίπου 4.000 με 4.500 παιδιά από όλη 

την Ελλάδα περνάνε κάθε χρόνο από το ΚΠΕ 
και άλλοι περίπου 500 εκπαιδευτικοί», σημεί-
ωσε ο υπεύθυνος του Κέντρου Φώτης Πον-
τικάκης. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που 
προσφέρεται εκπονούνται προγράμματα εντός 
των χώρων του Κέντρου αλλά και εκτός σε 
γειτονικές δασικές εκτάσεις, σπήλαια και ση-
μεία και πλούσιο υδάτινο δυναμικό. 
«Ολα τα προγράμματα έχουν ένα 
κομμάτι εκπαίδευσης που γί-
νεται στο πεδίο, ένα κομμάτι 
που γίνεται στο Κέντρο και 
ένα εργαστηριακό κομ-
μάτι», εξήγησε ο κ. Ποντι-
κάκης και πρόσθεσε ότι 
κατά τη διάρκεια των εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων ορ-
γανώνονται εκδρομές σε ελαιουρ-

γεία, λίμνες μέχρι και την παλιά πόλη 
ανάλογα με το αντικείμενο της.  

Το προσωπικό του Κέντρου είναι εκ-
παιδευτικοί της Α’/βαθμιας και Β’/βάθ-

μιας Εκπαίδευσης καθώς το Κέντρο, όπως 
και τα υπόλοιπα που λειτουργούν στην Ελ-
λάδα, υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας.     

Τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το 
2010-2011, η τότε κυβέρνηση είχε αποφασί-
σει την αναστολή της λειτουργίας του Κέν-
τρου, ωστόσο, έπειτα από τις αντιδράσεις της 
τοπικής κοινωνίας του Αποκόρωνα συνέχισε 
τη λειτουργία του με αποσπάσεις περιορισμέ-
νου αριθμού εκπαιδευτικών. 

Ευτυχώς, η προοπτική του “λουκέτου” απο-

φεύχθηκε και το Κέντρο συνέχισε το δημιουρ-
γικό του έργο παρέχοντας εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για παιδιά, διάρκειας 1, 2 ή και 3 
ημερών, και επιμορφωτικά σεμινάρια για εκ-
παιδευτικούς. 

Συγχρόνως παράγει εκπαιδευτικό υλικό (τα 
τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην έκ-
δοση 5 εκπαιδευτικών βιβλίων), ενώ από το 
2015 υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών σε χώρες του εξωτερικού 
καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα σε συ-
νεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων 
χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και τη δη-
μιουργία ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού κι ενός βιβλίου που θα κυκλοφο-
ρήσει σε 5 γλώσσες με θέμα το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή. 

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο στα Παλιά 
Ρούματα του Δήμου Πλατανιά, που έχει χαρα-
κτηριστεί ως διατηρητέο κτήριο από την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων, λειτούργησε ως σχολείο από 
το 1932 έως το 1998. Πλέον, αποτελεί ένα ση-
μείο αναφοράς για την τοπική ιστορία και τη λα-
ογραφία. Φιλοξενώντας πάνω από 1.500 παλιά 
αντικείμενα δίνει μια πλήρη εικόνα της ζωής 
στην ύπαιθρο, ενώ παράλληλα, μέσα από φω-
τογραφίες και πολύτιμα κειμήλια μπορεί να γνω-
ρίσει κανείς τη συμβολή της περιοχής στους 
απελευθερωτικούς αγώνες από την Τουρκοκρα-
τία μέχρι τη Γερμανική Κατοχή.  

Δεν είναι τυχαίο ότι η ιστορική και λαογρα-
φική συλλογή αφιερώθηκε πρόσφατα στον 
Επονίτη Λούλη Παναγιωτάκη που συνέλαβαν 
μετά από προδοσία οι Γερμανοί και τον σκότω-
σαν το 1944.  

Καθώς μπαίνει ο επισκέπτης στον χώρο αντι-
λαμβάνεται αμέσως ότι η αίθουσα είναι πολύ 
μικρή για να χωρέσει ένα τόσο μεγάλο θησαυρό. 
Ξεναγός μας ο γραμματέας του σωματείου της 
“Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων”, για-
τρός, Μανώλης Μπομπολάκης. Οπως μας 
ανέφερε ξεχωριστή θέση μέσα στη Συλλογή κα-
τέχει το αιματοβαμμένο λάβαρο της επανάστα-
σης του 1866 που είναι διάτρητο από βόλια και 
τα λάφυρα που είχαν αποσπάσει Ρουμαθιανοί 

από την κατάληψη του Πύργου των Βουκολιών. 
Κοντά σ’ αυτά φωτογραφίες από σημαντικές 
προσωπικότητες της περιοχής που πολέμησαν 
για την ελευθερία.  

Πέρα από τα κειμήλια των επαναστατικών 
αγώνων στη συλλογή περιλαμβάνονται δεκάδες 
αντικείμενα και εργαλεία της ζωής της υπαίθρου. 
Μεταξύ αυτών μια κουβέρτα που έχει υφανθεί 
με ίνες από αθάνατο, παλιές ζυγαριές, λαξευτές 
ξύλινες σκάφες, πέτρινες γούρνες δουλεμένες 
στο χέρι, παλιά εργαλεία από το ντερμιτζίδικο 
που λειτουργούσε στην περιοχή, παραδοσιακά 
αγροτικά εργαλεία και οικιακές συσκευές περα-

σμένων δεκαετιών, όπως ψυγεία που λειτουρ-
γούσαν με πάγο, μύλοι του καφέ κ.ά. «Ολα τα 
αντικείμενα αυτά έχουν δοθεί από τους ανθρώ-
πους της περιοχής στη “Λαϊκή Βιβλιοθήκη” με 
συμφωνητικό. Τα πήραμε τα συντηρήσαμε όπως 
μπορούσαμε και με ό,τι οικονομικές δυνατότη-
τες έχουμε», επεσήμανε ο κ. Μπομπολάκης ο 
οποίος τόνισε ότι η συλλογή που έχει συγκεν-
τρωθεί αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήριο που 
μπορεί να φέρει τους νέους σε επαφή με το πα-
ρελθόν και την τοπική ιστορία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χώρος 
στο σχολείο που είναι αφιερωμένος στην τέχνη 

του αργαλειού και της υφαντικής ο οποίος δη-
μιουργήθηκε σε συνεργασία με το “Πανεπιστή-
μιο των Ορέων”. Ο επισκέπτης του χώρου 
μπορεί να δει όλη τη διαδικασία από την δημι-
ουργία του νήματος μέχρι την ύφανση, ενώ αξί-
ζει να σημειωθεί ότι λειτουργεί και εκπαιδευτικά 
καθώς παραδίδονται μαθήματα υφαντικής.  

Τις δράσεις που αναπτύσσονται στο παλιό σχο-
λείο συμπληρώνει ο Γυναικείος Συνεταιρι-
σμός “Η Αρχόντισσα” που έχει στήσει το 

Στο πλαίσιο των δράσεων 
που αναπτύσσονται, γίνονται 
επιμορφωτικά σεμινάρια και 

ημερίδες για εκπαιδευτικούς και 
κάθε ενδιαφερόμενο.

 
Η Δημοτική Σχολή Κεφαλά 

αποτελεί ένα εντυπωσιακό κτίριο που 
δεσπόζει στην πλατεία του χωριού. 

 
Ο υπεύθυνος 
του Κέντρου 

Φώτης 
Ποντικάκης. 

Eνα σχολείο για το περιβάλλον 

Το παλιό σχολείο Παλαιών 
Ρουμάτων που φιλοξενεί 
μια πλούσια ιστορική και 
λαογραφική συλλογή. 

Από αριστερά ο γραμματέας της “Λαϊκής 
Βιβλιοθήκης” Μανώλης Μπομπολάκης, 

ο οποίος μαζί με τον συνονόματό του κ. Μανώλη 
Μπομπολάκη μάς ξενάγησαν στη συλλογή, 

επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, το πρόβλημα 
της στενότητας του χώρου που φιλοξενεί  
την Ιστορική και Λαογραφική Συλλογή.

Ιστορία, λαογραφία και γεύσεις παράδοσης



Στο παλιό Δημοτικό Σχολείο στην Ποταμίδα Κισσάμου ο επισκέπτης τα-
ξιδεύει στα θρανία άλλων εποχών. Υπηρεσιακά έγγραφα, βιβλία, μαθητικοί έλεγ-
χοι και αντικείμενα της σχολικής ζωής του παρελθόντος ξαναζωντανεύουν στο 
μουσείο που έχει δημιουργηθεί, διασώζοντας σπάνιο υλικό και αντικείμενα από 
το σχολείο που λειτουργούσε στην περιοχή.   

Το σχολείο της Ποταμίδας έχει μακρά ιστορία όπως μας εξήγησε η συνταξού-
χος δασκάλα και υπεύθυνη για το μουσείο εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Ποταμίδας κα Κατερίνα Ψαράκη. Το Αρρένων ιδρύθηκε στο το 1899 επί 
Κρητικής Πολιτείας με αρμόδιο επί των θεμάτων Παιδείας τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο, ενώ το Παρθεναγωγείο λειτούργησε από το 1910 μέχρι το 1925. Το κτή-
ριο που στεγάζεται σήμερα το μουσείο κατασκευάστηκε το 1929 και 
λειτούργησε ως σχολείο μέχρι το 1994 όταν συγχωνεύτηκαν όλα τα δημοτικά 
της ευρύτερης περιοχής για να συστεγαστούν στον Δραπανιά.  

Αφότου έκλεισε το σχολείο ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής ξεκίνησε να 
συγκεντρώνει για να διασώσει το υλικό που υπήρχε και το μουσείο απέκτησε τη 
σημερινή του μορφή το 2007. «Η προσπάθεια έγινε εθελοντικά, χωρίς χρήματα, 
και καταφέραμε να διασώσουμε ένα αξιόλογο υλικό πέρα από τα διδακτικά βι-
βλία, όπου περιλαμβάνει πάνω από 800 παλιές εκδόσεις, ενδεικτικά μαθητών, 
διαγωνίσματα, τα αρχεία του σχολείου και πολλά ακόμα υπηρεσιακά έγγραφα 
που χρονολογούνται ακόμα και από το 1913. 

«Μέσα από το υλικό που έχει διασωθεί δίνεται ανάγλυφα η εικόνα της κάθε 
εποχής με τα ιστορικά γεγονότα που τη σημάδεψαν», επεσήμανε η κα Ψαράκη. 
Ενδεικτική η επιστολή που είχε στείλει μια παλιά δασκάλα στον επιθεωρητή ζη-
τώντας απεγνωσμένα τη βοήθειά του για να βρει κινίνο καθώς τα παιδιά ήταν 
άρρωστα. Αντίστοιχα σε άλλη επιστολή γίνεται λόγος για ψώρα ή για την 
ανάγκη μιας θερμάστρας καθώς η Ποταμίδα έχει υψηλή υγρασία. «Διαπιστώ-
νουμε ακόμα από τα παλιά έγγραφα ότι ο δάσκαλος στα παλιά τα χρόνια εκτε-
λούσε και χρέη γραμματέα της Κοινότητας ή και προέδρου. Εχουμε για 
παράδειγμα μια επιστολή του 1929 που ο επιθεωρητής εγκαλεί τον δάσκαλο 
επειδή δεν έστειλε την τριμηνιαία έκθεση λειτουργίας του σχολείου κι ο δά-
σκαλος απαντά ότι βρισκόταν στην Κοινότητα για να καταγράψει τα κτήνη και 
τα υποζύγια!», ανέφερε η κα Ψαράκη. Παρότι πρόκειται για ένα μουσείο που 
βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου στον 
χώρο έχει αναπτυχθεί έντονη δραστηριότητα αφού αποτελεί σημείο αναφοράς 
για δεκάδες μαθητές που έρχονται από την ευρύτερη περιοχή αλλά και τα Χανιά, 
το Ακρωτήρι, το Ηράκλειο κ.α. προκειμένου να το επισκεφθούν και να ταξιδέ-
ψουν πίσω στον χρόνο. 
Παράλληλα, οργανώ-
νονται εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με αντι-
κείμενο την παραδο-
σιακή κρητική κουζίνα, τα 
παλιά παιχνίδια κ.ά., ενώ 
ξεχωριστές πάντα είναι 
οι στιγμές που τα εγγό-
νια και τα δισέγγονα κά-
ποιων παλιών μαθητών 
ανακαλύπτουν σε φωτο-
γραφίες, εκθέσεις και εν-
δεικτικά συγγενικά τους 
πρόσωπα... 
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Το παλιό Δημοτικό Σχο-
λείο Νεροκούρου Χα-
νίων κτίστηκε το 1929 σε 
έκταση που παραχωρήθηκε 
από την Μονή Αγίου Γεωρ-
γίου Νεροκούρου. Πρόεδρος 
της Σχολικής Εφορείας ήταν 
τότε ο Ιωάννης Ανδρονικάκης ο 
οποίος προσέφερε πολλές υπηρε-
σίες και χρηματική βοήθεια για να 
ολοκληρωθεί το κτήριο. Η ίδρυση 
και η λειτουργία του Δημοτικού 
Σχολείου ξεκίνησε το σχολικό έτος 
1899-1900 με την παραχώρηση 
από την Μονή 32.000 τ.μ. για την ανέ-
γερση του διδακτηρίου.  

Το νέο διδακτήριο άρχισε να χτίζεται το 1996 και οι 
εργασίες αποπερατώθηκαν το 2001. Το 2003 ο Δήμος 
Ελευθερίου Βενιζέλου και εφόσον λειτουργούσε το 
νέο Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου, παραχώρησε την 
έκταση των 4 στρεμμάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Χανίων προκειμένου να στεγάσει το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής μετά από πρόταση των εκπαιδευτι-
κών Δημητρίου Καρτσάκη και Μαρίας Δρακάκη. Την 
ιδέα υιοθέτησε ο τότε νομάρχης Χανίων Γεώργιος Κα-
τσανεβάκης και η Νομαρχία χρηματοδότησε την ανα-
παλαίωση του παλαιού διδακτηρίου και τη 
μουσειολογική μελέτη προκειμένου να δημιουργηθεί 
το Μουσείο Σχολικής Ζωής. Το Μουσείο άνοιξε τις 
πύλες του στο κοινό τον Μάιο του 2006 και από τότε 
έως σήμερα λειτουργεί με προσωρινά διοικητικά σχή-
ματα χωρίς να έχει αποκατασταθεί η νομική του 
μορφή.   

Με τον «Καλλικράτη» και την κατάργηση της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης το Μουσείο Σχολικής Ζωής 
παρά το ότι δεν είχε νομική μορφή περιήλθε στο Δήμο 
Χανίων. Με εισήγηση της τότε αντιδημάρχου κας Χρυ-
σούλας Χατζιδάκη στις 5 Ιουνίου 2012 προς το Δη-
μοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε ομόφωνα η 
μεταβίβαση του στο Δήμο Χανίων.   

«Βασικός σκοπός του Μουσείου Σχολικής είναι η 
αναζήτηση του εκπαιδευτικού και σχολικού παρελ-
θόντος σε όλες τις περιόδους της τοπικής και γενικό-
τερα της Κρητικής Ιστορίας, η επιστημονική ανάλυση, 
καταγραφή και διαφύλαξή του, η σύνδεση του με τη 
σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις ανάγκες 
της, καθώς και η προβολή του ως μια σημαντική πα-

ράμετρο επιρροής στο αύριο της Εκπαίδευσης», ση-
μείωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Μου-
σείου Μαρία Δρακάκη.   

Όπως εξήγησε η κα Δρακάκη παρά τις συνεχείς δυ-
σκολίες και τη δυσλειτουργία του Μουσείου, λόγω της 
ανύπαρκτης νομικής υπόστασης, όλα αυτά τα χρόνια 
έχει αναπτύξει 3 επιτυχείς περιοδικές εκθέσεις, πολ-
λές πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για διάφορες 
ομάδες κοινού, γόνιμες συνεργασίες με μουσεία της 
Ελλάδας και της Ευρώπης και έχει δεχθεί πολλές επι-
σκέψεις από το μαθητικό πληθυσμό της Κρήτης που 
το βάζει πρώτη επιλογή κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους.  

Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου από το 2005 απο-
τελεί σημαντικό αρωγό της επιστημονικής του λει-
τουργίας με ποικίλες δράσεις που σχεδιάζει και 
εμψυχώνει συστηματικά και με συνεχή παραγωγή 
πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο υλο-
ποίησης προγραμμάτων “Erasmus” προκειμένου να 
ενδυναμώσει την επικοινωνιακή πολιτική του Μου-
σείου και να διατηρήσει ζωντανή τη σχέση του κοινού 
με την αποστολή και το έργο του.

εργαστήρι της στον χώρο του παλιού νηπιαγωγείου που 
βρίσκεται δίπλα στο σχολείο. Η δράση του Συνεταιρισμού 
ξεκίνησε το 2007 και σήμερα αριθμεί 13 μέλη. Τα προ-
ϊόντα του, όπως μας ανέφεραν οι κ. Ανδρονίκη Νύ-
κταρη, Δέσποινα Μπιτζανάκη, Αμαλία Κατζάκη και 
Μαρία Κατζάκη, ταξιδεύουν πέρα από τα Χανιά, στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τη Κύπρο. Η παραγωγή 
του συνεταιρισμού περιλαμβάνει προϊόντα όπως κρασο-

κούλουρα, λαδοκούλουρα, παστέλι, ξεροτήγανα, χυλοπί-
τες, τραχανά, χόνδρο κ.ά. που βασίζονται όλα σε αγνά 
υλικά που προέρχονται από την περιοχή. «Η προσπάθεια 
ξεκίνησε σιγά σιγά με πολύ αγώνα και με εξοπλισμό που 
φέραμε από το σπίτι. Σήμερα πλέον είναι ένα βιώσιμο εγ-
χείρημα καθώς τα προϊόντα μας γίνονται γνωστά και 
έχουμε κίνηση», ανέφεραν οι γυναίκες που συναντήσαμε 
επί το έργον.     

Ταξίδι στα θρανία άλλων εποχών

«Παντρεύοντας» 
την εκπαίδευση  
του χθες με  
του σήμερα

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής 
Χανίων στεγάζεται στο παλιό 

Δημοτικό Σχολείο 
Νεροκούρου.  

Δεκάδες 
παιδιά έχουν συμμετάσχει 

στις δράσεις που οργανώνονται κατά 
καιρούς στο Μουσείο Σχολικής Ζωής 

στα Νεροκούρου. 

 
Η πρόεδρος 

του Συλλόγου 
Φίλων του Μουσείου 

Σχολικής Ζωής 
Μαρία Δρακάκη. 

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο Ποταμίδας Κισσάμου έχει αποκτήσει νέα ζωή έπειτα από 
τη μετατροπή του μουσείο όπου διασώζονται σπάνιο εκπαιδευτικό υλικό και 

αντικείμενα από τις αρχές του 20ου αιώνα.   

Δεκάδες υπηρεσιακά έγγραφα, μαθητικοί έλεγχοι, 
παλιό εκπαιδευτικό υλικό, εκθέσεις κ.ά., έχουν 

τοποθετηθεί περιμετρικά της αίθουσας  
ταξιδεύοντας τον επισκέπτη στο παρελθόν.  

Η κεντρική αίθουσα του 
μουσείου παραπέμπει σε 
άλλες σχολικές εποχές. 

Πάνω από 1.500 παλιά αντικείμενα και κειμήλια 
περιλαμβάνει η συλλογή που εκτίθεται στο παλιό σχολείο. 

Οι κυρίες Ανδρονίκη, Δέσποινα, Αμαλία και Μαρία 
από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό “Η Αρχόντισσα”. 



aΑυτές τις ημέρες βρίσκεται στα Χανιά ως καλεσμένη του 1ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Χανίων, που διοργανώνει η Διε-
θνής Ομάδας Ποίησης Χανίων σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο 
Χανίων και την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. και ολοκληρώνεται σή-
μερα, Σάββατο, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Ένα 
φεστιβάλ που περιλάμβανε στο πρόγραμμά του αναγνώσεις 
ποίησης, δημιουργικά εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά 
καθώς και μια παράλληλη έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο 
«Πιθανότητα αίματος» του Κυριάκου Συφιλτζόγλου. Οι “δια-
δρομές” συνομίλησαν με την Alyson Hallett για τις παραδοξό-
τητες που αποτελούν το βασίλειο των ποιητών, την καθημερινή 
τριβή με τις λέξεις που μπορεί να οδηγήσει στην ποίηση αλλά 
και την ποιητική παράδοση της Ελλάδας που τροφοδοτείται 
από την ζωντανή παρουσία της παραδοσιακής ελληνικής μου-
σικής...     

 
Η ποίηση θεωρείται κατά πολλούς μια μοναχική τέχνη 
με περιορισμένο κοινό. Εσείς αντίθετα μέσα από τις δρά-
σεις σας της προσδίδετε μια εξωστρέφεια. Είναι μια 
τέχνη που απευθύνεται σε όλους; 

Όταν μια κατσίκα περιπλανιέται στα λιβάδια ή χώνεται μέσα 
σε μια βατομουριά αναζητώντας βατόμουρα, είναι μόνη. 
Τρέφεται και επεξεργάζεται την τροφή της και ίσως αργό-
τερα να παράξει γάλα και από αυτό να παραχθεί τυρί. Αυτό 
το τυρί απευθύνεται σε όλους; Η κατσίκα είναι εσωστρε-
φής ή εξωστρεφής; Οπωσδήποτε δεν είμαι κατσίκα, αλλά 
τα δίπολα δεν βρίσκουν βολικό χώρο στην ποίηση ή στη 
ζωή ενός ποιητή. Το βασίλειο μας είναι οι παραδοξότητες. 
Οι περισσότεροι ποιητές χρειαζόμαστε μοναξιά και ένα 
καλό αίσθημα κοινότητας. Πώς αλλιώς να επιβιώσουμε; Η 
ποίηση είναι μια τέχνη διαθέσιμη σε όλους, αν πεινούν για 
αυτή ή αν τους ταιριάζει η γεύση της. Και δεν γνωρίζουμε 
πάντα για τι πεινάμε, μέχρι να μας το βάλουν στο πιάτο μας. 
Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πολύ λίγα βιβλία, όπου η ποίηση 
ήταν περίπου σαν από άλλο πλανήτη. Όμως τα 
τελευταία είκοσι χρόνια, όταν κάποια θεία παν-
τρεύεται ή ένα παιδί γεννιέται στην οικογένεια, 
οι συγγενείς μου μού ζητούν να γράψουν ένα 
ποίημα για την περίσταση. Διάβασα ένα ποίημα 
στην κηδεία του πατέρα μου, οπότε ίσως θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η ποίηση είναι μια 
τέχνη από την οποία όλοι μπορούν να τραφούν, 
που μπορεί να αγγίξει τις ψυχές και να πει με 
λόγια βιώματα που συχνά μοιάζουν πέρα από 
λέξεις. 
 

Διδάσκετε ποίηση και δημιουργική γραφή. 
Φτάνει να έχει κανείς καλά «ακονισμένα» ερ-
γαλεία για να γράψει καλή ποίηση; Κι αν όχι 
τι άλλο χρειάζεται; 

Εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση. Φίλους και 
ευελιξία για να μπορείς να επιμένεις όταν βρέ-
χει απόρριψη. Όπως ένας μουσικός χρειάζεται 
να εξασκείται στο όργανό του, έτσι χρειάζεται 
να γράψεις πολλές μπούρδες, να κάνεις λάθη και να ανα-
πτύξεις το δικό σου ένστικτο για το τι δουλεύει και τι όχι. 
Χρειάζεται να διαβάζεις πολύ, να είσαι φιλοπερίεργος, να 
βρεις τρόπους να ακούς την παιχνιδιάρικη φωνή μέσα σου. 
Να καλωσορίζεις τα καλά και τα κακά ποιήματα, και κά-
ποιες φορές ένα ποίημα θα κυλά από μέσα σου σαν από το 
πουθενά. Ζεις για αυτές τις στιγμές του ταιριάσματος και 
για εκείνες που μετά από μια τολμηρή επεξεργασία, το ποί-
ημα βρίσκει τη θέση του.  
Χρειάζεται να αγαπάς τη γλώσσα και την αποτυχία, να αγα-
πάς να παίζεις με τις λέξεις και να αναπτύξεις ένα αίσθημα 
για αυτό που η ποιήτρια Ντενίζ Λεβέρτοβ (Denise Lever-
tov) ονόμαζε «μέλος», τη λυρικότητα του ποιήματος και 
πώς αυτή συνεργάζεται με την αλλαγή σειράς και τα κενά. 
Μερικές φορές χρειάζεται να ξυπνάς καταμεσής της νύχτας, 
να ψάχνεις ένα μολύβι, να γράφεις βιαστικά και να σπας 
κάθε κανόνα που έχεις διδαχθεί. 
 

Η διαφορετικότητα της γλώσσας πώς πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται στη μετάφραση της ποίησης και πόσο μπορεί 
να είναι κοντά ένα μεταφρασμένο ποίημα με το πρωτό-
τυπο; 

Όπως με όλα, έτσι και με τη γλώσσα χρειάζεται σεβασμός 
στο χειρισμό της. Όχι μόνο στη διαφορετικότητα της γλώσ-
σας, αλλά και της κουλτούρας, των πεποιθήσεων, του 
φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Η ιδέα της 

μεταμορφούμενης γλώσσας με ενδιαφέρει, πώς δηλαδή
στη μητρική μου τα αγγλικά μπορώ να μεταφράσω σχεδόν
ασυνείδητες κανονικότητες, να τις μεταμορφώσω, να τις
πλάσω σε μια διαφορετική μορφή ύπαρξης. Είναι κάτι που
συμβαίνει όλο και περισσότερο. Θα μπορούσα να μιλώ όλη
μέρα για την πολιτική της στίξης και των κεφαλαίων γραμ-
μάτων. Η ποίηση εισχωρεί στο χώρο μιας σελίδας και χρει-
άζεται να ληφθούν αποφάσεις σε πολλά διαφορετικά
επίπεδα, οπότε αυτές οι διαφορετικότητες και διαφοροποι-
ήσεις είναι σημαντικές. Οι μεταφράσεις μπορούν να κατα-
λάβουν ένα ολόκληρο εύρος χώρου σε σχέση με το
πρωτότυπο. Ο ποιητής Τεντ Χιουζ (Ted Hughes ) έλεγε ότι
η μετάφραση είναι μια διαδικασία ανταλλαγής και ο μετα-
φραστής είναι απασχολημένος να περνά σύνορα, να μετα-
φέρει δώρα από τη μια γλώσσα στην άλλη, να ανταλλάζει
νοήματα, να δημιουργεί γέφυρες και μερικές φορές να
αφήνει τα πράγματα να ταράζονται ώστε να γίνεται αισθητό 
ότι πρόκειται για μετάφραση. 
Με αυτήν την έννοια, η εγγύτητα με το πρωτότυπο μπορεί
να γίνει καλύτερα αντιληπτή ως συντροφικότητα. Ένα νέο
ποίημα δημιουργείται από το μεταφραστή, το οποίο αισιο-
δοξούμε ότι μεταφέρει την ουσία του πρωτότυπου. Κάποιες 
φορές η εγγύτητα στην πρωτότυπη γλώσσα είναι σημαν-
τική, ακόμα κι αν η μετάφραση ακούγεται παράξενα. Αυτό
το ξένισμα ίσως μας λέει κάτι. Κάθε ποίημα έχει διαφορε-
τικό κλειδί που ανοίγει την πόρτα του και ο μεταφραστής
καλείται να πάρει διαφορετικές αποφάσεις για την εγγύ-
τητα και την απόσταση σύμφωνα με τη συνθετότητα του
νοήματος και της χροιάς. 
 

Η Ελλάδα παρότι μια μικρή χώρα έχει μια μακρά και ση-
μαντική παράδοση στην ποίηση. Πώς εξηγείται κάτι τέ-
τοιο; 

Έχετε τον Όμηρο στην καρδιά του πολιτισμού σας. Διέσχισα 
τη βαθυγάλανη θάλασσα για να προσεγγίσω το πα-
νέμορφο νησί σας και ο Όμηρος ήταν σε κάθε κύμα.
Έχετε κάτι μαγικό ανάμεσα στους θεμέλιους λίθους
σας. Τα έντομα είναι θορυβώδη, οι καρποί άφθονοι,
τα λουλούδια υπερβολικά σε άρωμα και ζωηράδα.
Έχω ένα αίσθημα έντονης ρευστότητας εδώ στην Ελ-
λάδα καθώς και ότι η παραδοσιακή μουσική είναι
ακόμα ζωντανή. Ο ποιητής Σέιμους Χίνι (Seamus
Heaney) έλεγε ότι η μουσική προετοιμάζει το χώρο
για να αρθρωθούν οι λέξεις. Εδώ αυτός ο χώρος
είναι παντού. Καταλαβαίνετε πώς μια ψυχή τρέφεται
από ποίηση. Πώς έχουμε ανάγκη να τραγουδήσουμε
τη μορφή των λόφων, την ιστορία των βουνών, τους
αγώνες, τις μάχες και τις απώλειες, τις λύπες και τις
χαρές. Αλλά τι ξέρω εγώ; Είμαι εδώ μόνο για λίγο και 
θέλω να μάθω περισσότερα για το χώρο της ποίησης 
στις ζωές και τον πολιτισμό σας.

ALYSON HALLETT 

«Από την ποίηση µπορούν να τραφούν όλοι»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

«Iσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ποίηση είναι μια τέχνη από την οποία όλοι μπορούν να τραφούν, που μπορεί να αγγίξει τις 
ψυχές και να πει με λόγια βιώματα που συχνά μοιάζουν πέρα από λέξεις». Alyson Hallett, μια διεθνώς αναγνωρισμένη και βρα-
βευμένη Αγγλίδα ποιήτρια και θεατρική συγγραφέας, είναι γνωστή για τα καινοτόμα έργα της σε συνεργασία με επιστήμονες, ει-
καστικούς, χορευτές, γλύπτες και μουσικούς καθώς και για το ενεργό ενδιαφέρον της στην εγκατάσταση κειμένων σε δημόσια μέρη. 
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ΣΤΗ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ 

Αφήγηση παραμυθών 
από τον Νίκο Μπλαζάκη 

 
«Ονειρεμένα φεγγάρια –με παραμυθόσκονη» είναι ο τίτλος 

της παράλληλης θεματικής εκδήλωσης που θα πραγματο-
ποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 8:30 μ.μ. στην Τούρκικη Κρήνη 
Σπλάντζιας, στο πλαίσιο της εξαμερούς πολυμορφικής εγ-
κατάστασης (installation) του Γιάννη Π. Μαρκαντωνάκη 
με τίτλο «90 Ονειρεμένα φεγγάρια για την Πηνελόπη».  

Στην αποψινή εκδήλωση, ο Νίκος Μπλαζάκης ως αφη-
γητής, περφόρμερ, μουσικός, θα αποδώσει μετεγγραμμένα 
παραμύθια από τον ίδιο. 

Συνοδεύει στο ακορντεόν η Εμμανουηλία Ντουσάκη. Εί-
σοδος ελεύθερη. 

Διοργάνωση: Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων, Χώρος Τέχνης 
Χανίων. 

ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ 

Κινηµατογραφικό διήµερο 
στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

ΑΠΕ-ΜΠΕ »  
Η Μάργκαρετ Ατγουντ και ο Σαλμάν 

Ρούσντι περιλαμβάνονται στους συγγρα-
φείς που επιλέχθηκαν ως υποψήφιοι για 
το βραβείο Booker 2019, το περίβλεπτο 
βρετανικό λογοτεχνικό βραβείο, σύμφωνα 
με τον κατάλογο των έξι φιναλίστ που 
ανακοινώθηκε σήμερα. 

Η Καναδή μυθιστοριογράφος και ποι-
ήτρια προτείνεται για το μυθιστόρημά της 
που φέρει τον τίτλο "The Testaments", 
την πολυαναμενόμενη συνέχεια του "The 
Handmaid's Tale" (στα ελληνικά κυκλο-
φορεί με τους τίτλους "Η ιστορία της πορ-
φυρής δούλης" και "Η ιστορία της 
θεραπαινίδας"), που αναμένεται να κυκλο-
φορήσει τις ερχόμενες ημέρες στη Βρετα-
νία. 

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, 
Πίτερ Φλόρενς, χαρακτήρισε το "The Tes-
taments", ένα «άγριο και έξοχο μυθιστό-
ρημα που μας μιλάει σήμερα με πίστη και 
δύναμη». «Η Άτγουντ έθεσε τον πήχυ εξαι-
ρετικά ψηλά. Απογειώνεται», είπε. 

«Η ιστορία της θεραπαινίδας», μια δυ-
στοπία που κυκλοφόρησε το 1985, έγινε 
επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά το 2017 
αναθερμαίνοντας τις πωλήσεις του μυθι-
στορήματος, η αγγλική έκδοση του οποίου 

πούλησε οκτώ εκατομ-
μύρια αντίτυπα σε ολό-
κληρο τον κόσμο. 

Η 79χρονη Άτγουντ, η 
οποία αναφέρεται συχνά 
ως υποψήφια για το 
βραβείο Νόμπελ Λογο-
τεχνίας, έχει κερδίσει 
ήδη το βραβείο Μπού-
κερ το 2000 για το 
ιστορικό μυθιστόρημά 
της «Ο τυφλός δολοφό-
νος» (“ The Blind Assassin”). 

Βραβευθείς επίσης με Μπού-
κερ το 1981 για τα «Παιδιά του με-
σονυκτίου», ο Σαλμάν Ρούσντι, 72 ετών, 
επιλέχθηκε για τον “ Quichotte”, μια σύγ-
χρονη εκδοχή του έπους του ήρωα του 
Θερβάντες που εκτυλίσσεται στην Αμε-
ρική. 

Οι άλλοι φιναλίστ είναι: 
- Ο Νιγηριανός Τσιγκόζι Ομπιόμα για το 

“ An Orchestra of Minorities”. Ο συγγρα-

φέας ήταν υποψήφιος για το βραβείο και 
το 2015. Με θέμα έναν εκτροφέα 

κοτόπουλων σε μια μικρή πόλη 
της Νιγηρίας, πρόκειται για 

ένα «παραμύθι οδυσσει-
ακών διαστάσεων που 
κάνει την καρδιά να 
χτυπά», σύμφωνα με το 
μέλος της επιτροπής 
Άφουα Χιρς 
- Η Αγγλο-Νιγηριανή 

Μπερναντίν Εβαρίστο 
για το “ Girl, Woman, 

Other”, ένα χρονικό της 
ζωής των μαύρων οικογε-

νειών στη Βρετανία 
- Η Αμερικανίδα 
Λούσι Έλμαν για το “ 
Ducks, Newburyport”, 
ένα μυθιστόρημα-πο-
ταμό 1.000 σελίδων 
που διαρθρώνεται 

γύρω από έναν μονό-
λογο μιας οικοκυράς του 

Οχάιο 
- Η Ελίφ Σαφάκ, η συγγρα-

φέας με τις περισσότερες αναγνώ-
σεις στην Τουρκία, για το “ 10 Minutes 38 
Seconds in This Strange World”, σχετικά 
με τις αναμνήσεις μιας ιερόδουλης στις 
φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης. 

Το βραβείο Μπούκερ, που απονέμεται σε 
έργα μυθοπλασίας γραμμένα στην αγγλική 
γλώσσα, θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτω-
βρίου.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ 

«Ευτυχής, όπως  
ο Οδυσσέας…» 

Εικαστική έκθεση με τίτλο: «Ευτυχής, όπως ο Οδυσ-
σέας…» (στίχος από ποίημα του Γάλλου ποιητή Ιωακείμ ντυ 
Μπελαί, 1522-1560) πραγματοποιείται στην Αίθουσα Πολλα-
πλών Χρήσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσκλών σε συ-
νεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – 
Ελαιουργείον.  

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο Δρ Κωνσταντίνος Β.
Πρώιμος μαζί με τον Ιωάννη Ν. Αρχοντάκη ενώ την καλλιτε-
χνική διεύθυνση της διοργάνωσης η Ελένη Μανωλαράκη. 

Η διάρκειά της θα είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. 
Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Δημοσθένης Γαλ-

λής, Νίκος Γιαβρόπουλος, Ανδρέας Ζυμβραγός, Βέρα Καλλια-
νίδη, Κατερίνα Καλογεράκη, Κάρολος Καμπελόπουλος, Μαρία 
Κελαϊδή, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Ελένη Μανωλαράκη,
Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, Ιωάννης Μονογυιός, Νικόλας
Μουρ, Γρηγόρης Νιόλης, Πέτρος Ξενάκης, Σύλβια Πετσούρα,
Χρυσούλα Σκεπετζή, Άρις Στοΐδης και Κυριάκος Χατζημιχαη-
λίδης.  

Ανοικτά από Κυριακή μέχρι Τρίτη 18:00-21:00 με ελεύθερη
είσοδο. 

Κινηματογραφικό διή-
μερο με τίτλο: “Σινεμά 
στο Μουσείο”, διοργα-
νώνει στις 8 και 9 Σε-
πτεμβρίου στις 9 μ.μ. η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Χανίων, σε συνεργασία 
με το Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Χανίων και 
την Περιφερειακή Ενό-
τητα Χανίων-Περιφέρεια 
Κρήτης, στο νέο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Χα-
νίων στη Χαλέπα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, ο αύλειος χώρος του νέου Μου-
σείου θα φιλοξενήσει για δύο βραδιές 
λάτρεις -και μη- του κινηματογράφου, 
με δύο ξεχωριστές προτάσεις: 

•Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. το 
ντοκιμαντέρ: À voix haute-La Force de 
la parole (Η δύναμη του λόγου) με την 
υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών. Σκηνοθεσία: Stéphane de Fre-
itas (2017 | Γαλλία). Διάρκεια: 95’.  

Το γαλλικό ντοκιμαντέρ À voix haute-
La Force de la parole ακολουθεί μια 
ομάδα φοιτητών από τα προάστια του 
Παρισιού, οι οποίοι παίρνουν μέρος σε 
ένα διαγωνισμό ρητορικής, αν και οι 
περισσότεροι δεν έχουν μιλήσει ποτέ 
δημόσια. 

Πέρα από έναν απλό διαγωνισμό ρη-
τορικής, το À voix haute-La Force de 
la parole είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη 
δύναμη του λόγου και τη θέληση να ξε-
περάσουμε τα όριά μας. 

•Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. το 
αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν: City 
Lights (Τα φώτα της πόλης) 1931, Αμε-
ρική. Διάρκεια: 87’.  

Η προβολή θα συνδυαστεί με «Κον-
τσέρτο για πιάνο και βωβό κινηματο-
γράφο» με τον διακεκριμένο σολίστ και 
συνθέτη, Γιώργο Σαλτάρη (μια παρα-
γωγή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων/Chania Film Festival). 

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανα-
κοίνωση, «πρόκειται για ένα αλλιώτικο 
ταξίδι στην 7η Τέχνη των δεκαετιών 

του 1920 και 1930, την εποχή που η 
μουσική δεν έπαιζε απλά συνοδευτικό 
αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέ-
λιξη μιας κινηματογραφικής ταινίας, 
καθώς, ελλείψει ομιλούντος διαλόγου, 
σε κάθε προβολή υπήρχαν επί σκηνής 
επαγγελματίες μουσικοί -ακόμα και 
ολόκληρες συμφωνικές ορχήστρες, 
που εκτελούσαν ζωντανά το sound-
track του φιλμ καθ’ όλη τη διάρκειά 
του. 

Αναβιώνοντας εκείνη την εποχή, ο 
Γιώργος Σαλτάρης θα ερμηνεύσει επί 
σκηνής το κοντσέρτο του, επενδύοντας 
με ένα πιάνο την αριστουργηματική ρο-
μαντική κομεντί του Τσάρλι Τσάπλιν 
«Τα Φώτα της Πόλης».  

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Ο Σαλμάν Ρούσντι και η 
Μάργκαρετ Ατγουντ 

είναι μεταξύ 
των υποψήφιων 

για το βραβείο Booker.

ΜΕ ΑΤΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΡΟΥΣΝΤΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι 
για το λογοτεχνικό βραβείο Booker

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΝΕ 

Συναυλία με τον Βασίλη 
Παπακωσταντίνου 
Οι εκδηλώσεις του 45ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή 
στα Χανιά, θα λάβουν χώρα το Σάββατο 14 και την Κυριακή 
15 Σεπτέμβρη, στο Προμαχώνα San Salvatore (παλιό Ξενία).  
Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα 
της Κεντρικής Σκηνής περιλαμβάνει συναυλία με 
καταξιωμένους καλλιτέχνες με μεγάλη ιστορία, όπως  ο 
Βασίλης Παπακωσταντίνου.



ριβοφλαβίνη 0,04 mg, νιασίνη 0,11 mg, ασκορ-
βικό οξύ 3,30 mg.  

 
Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη - 

συλλογή  
Η αχλαδιά ανθίζει την άνοιξη. Για θεραπευτι-

κούς σκοπούς χρησιμοποιούνται οι καρποί, τα 
φύλλα και η φλούδα του δέντρου. Οι σπόροι 
του ωριμάζουν από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο. 

 
Θεραπευτικές ιδιότητες 

και ενδείξεις  
Οι καρποί της αχλαδιάς είναι αναληπτικοί, 

καταπραϋντικοί και αλαφρά καθαρτικοί. 
Είναι επίσης δροσιστικοί και καταπολεμούν 
τη δίψα. 

Όταν το αχλάδι τρώγεται με άδειο στο-
μάχι προκαλεί έκκριση σάλιου και δι-
ευκολύνει την πέψη. Είναι φάρμακο 

για τον πυρετό,  
 

 

τα αρθριτικά και τους ρευματισμούς, τις πέ-
τρες των νεφρών, την αρτηριοσκλήρυνση, το
διαβήτη, την αρτηριακή υπέρταση, τις καρδιο-
πάθειες, την αναιμία, τη λευχαιμία και τον καρ-
κίνο. Όταν τρώγεται ώριμο βοηθά σε
προβλήματα δυσκοιλιότητας. 

Η φλούδα του καρπού που την πετούμε όταν 
το καθαρίζουμε έχει ως βραστάρι διουρητικές
ιδιότητες. 

Η φλούδα του δέντρου όταν βραστεί χρη-
σιμοποιείται εναντίον των πυρετών.  

Τα φύλλα της δρουν θετικά ως διουρη-
τικό και αντισηπτικό των ουροφόρων οδών, 
σε κυστίτιδες, κακοσμίες των ούρων, ουρι-

κές λιθιάσεις και πόνους της κύστεως.  
 

Παρασκευή 
και δοσολογία  

Τα φύλλα παρασκευάζονται ως έγ-
χυμα. Η φλούδα του δέντρου ως

αφέψημα. Το έγχυμα ή το αφέ-
ψημα γίνεται με 15 έως 30

γραμμάρια φύλλων σε μισό
λίτρο νερό.  

 
Προφυλάξεις  

Τα άγουρα αχλάδια
είναι βαρυστόμαχα και 
δεν πρέπει να τα
τρώνε οι δυσκοίλιοι. 

Είναι δένδρο που καλλιεργείται σε όλο τον 
κόσμο και έχει άπειρες ποικιλίες Συνήθως είναι 
σε θαμνώδη κατάσταση, ως άγρια και παραμε-
λημένη. Όταν καλλιεργείται όμως σχηματίζει 
ωραία δέντρα με στρογγυλή κόμη, από κλαδιά 
προς τα επάνω και έχει ισχυρό ριζικό σύστημα. 
Η φλούδα της είναι χρωματιστή, ξηρή και αυ-
λακωμένη, οριζόντια και κατά μάκρος. Φτάνει 
σε ύψος τα 10 μέτρα. Το ξύλο της είναι κοκκι-
νωπό. Τα φύλλα της παρουσιάζονται αδρά, 
στρογγυλά μέχρι αυγοειδή, ελλειπτικά, λεπτώς 
πριονωτά. Στην επιφάνεια είναι βαθιά πράσινα 
και γυαλιστερά στην κάτω, με ανοιχτό χρώμα 
με ωραία νεύρωση και κατά την ποικιλία που 
ανήκει. Έχει άνθη λευκά, άφθονα, κατά κορύμ-
βους με ροδόχρους ανθήρες. Το φυτό είναι ερ-
μαφρόδιτο και επικονιάζεται από τα έντομα. Ο 
καρπός είναι στρογγυλός ή μακρουλός και το 
σπέρμα αυγοειδές και χρώμα καστανό, 3 χιλιο-
στών αλλά μάλλον επίπεδο. Της άγριας αχλα-
διάς ο καρπός είναι στρογγυλός, όπως και το 
σπέρμα. Βρίσκεται σε όλη την Ευρώπη και 
αφθονεί στην Ελλάδα όπου την αποκαλούμε 
γκορτζιά ή αγριαπιδιά.  

 
Ιστορικά στοιχεία  

Είναι δέντρο γνωστό από την αρχαιότητα. 
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα αχλάδια ως 
τροφή πριν αναπτυχθεί η γεωργία. Πατρίδα του 
δέντρου θεωρείται η περιοχή που αρχίζει από 
την Κασπία θάλασσα και εκτείνεται δυτικά έως 
την Ευρώπη. Είναι η Όγχη του Ομήρου. Σχεδόν 
800 χρόνια π.Χ. ο Όμηρος ανέφερε ότι αχλάδια 
καλλιεργούνταν στον κήπο του βασιλιά Αλκί-
νοου. Ο Θεόφραστος την αναφέρει 
με το όνομα Άπιος, εξ ου και η 
ονομασία απιδέα ή απιδιά. 
Κατά τον Όμηρο τα 
αχλάδια ήταν φρούτα 
που απολάμβαναν 
περισσότερο οι 
Αθηναίοι. Οι καρ-
ποί της γκρορ-
τσιάς αναφέρεται 
ότι υποκαθιστού-
σαν το ψωμί 
στους Αργείους. 
Αναφέρεται ακόμη 
ότι οι αρχαίοι όταν 
είχαν υπόνοιες ότι τα 

μανιτάρια ήταν δηλητηριώδη τα έβραζαν μαζί 
με φύλλα αχλαδιάς. Ο Πλίνιος κατονόμασε πε-
ρισσότερες από 40 ποικιλίες αχλαδιών. Κατά 
τον 18ο και 19ο αιώνα η ποιότητα των καλ-
λιεργούμενων αχλαδιών βελτιώθηκε πολύ.  

Στην Κρήτη η άγρια αχλαδιά ονομάζεται αγ-
κούτσακας ή αχλάδα. Με τα άνθη του δέντρου 
κάθε Μάρτη στόλιζαν το πόρτεγο (αίθουσα 
υποδοχής). Ο καρπός , αρκετά στυφός τρωγό-
ταν σπανίως αλλά όταν ήταν ώριμος αποτε-
λούσε εξαιρετικό φαΐ για τους χοίρους. Τον 
χυμό του καρπού οι κρητικοί τον χρησιμοποι-
ούσαν εναντίον της διάρροιας. Τα φύλλα του 
φυτού, καβουρδισμένα, τα κονιοποιούσαν και 
τα έριχναν μέσα στον καφέ του πάσχοντος από 
μυρμηγκιές (αλλά να μην το ξέρει ο πάσχων). 
Στην ανατολική Κρήτη χρησιμοποιούσαν και τα 
χλωρά φύλλα του αγκούτσακα για να γητεύουν 
τις μυρμηγκιές τις οποίες ονόμαζαν αγκουτσά-
κους.  

 
Συστατικά - χαρακτήρας  

Τα άγρια αχλάδια τρώγονται ελάχιστα γιατί 
είναι στυφά και δριμέα. Τα καλλιεργούμενα 
είναι γλυκά και περιέχουν μηλικό οξύ σε αξιο-
σημείωτη ποσότητα, σάκχαρο και άμυλο πρασί-
νου χρώματος. Τα λιθώδη συγκρίματα που 
υπάρχουν στο παρέγχυμα του καρπού συνί-
στανται από μια ύλη την οποία ο Erdmann ονό-
μασε Γλυκοδρυπόζη η οποία είναι ανάλογη με 
τις ουσίες που σχηματίζονται στα κάρυα των 
Δρυποειδών και ονομάζονται Δρυπόζη. Τα 
άνθη περιέχουν προπυλαμίνη σε μικρή ποσό-
τητα. Τα αχλάδια περιέχουν μεγάλη ποσότητα 

βιταμίνης C και σιδήρου. Είναι εξαιρε-
τικά αλκαλική τροφή. Προσφέ-

ρουν πολλή ενέργεια κατά 
τον χειμώνα αποξηραμένα, 

ενώ αποτελούν υπέροχη 
τροφή φρέσκα το κα-
λοκαίρι.  

Περιέχουν ανά 100 
γραμμάρια πρωτεΐ-
νες 0,57 g, λίπος 
0,33g, υδατάνθρα-
κες 13,13g ασβέστιο 
10,79mg , φωσφόρο 

13,22mg , σίδηρο 
0,24mg, βιταμίνη A 20 

Δ.Μ.,  θειαμίνη 0,18mg, 
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Επιμέλεια:  
ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 
info@herb.gr

η Bιότοπος - περιγραφή 
             
Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι PIRUS communis (Άπιος 
η κοινή). Ανήκει στην οικογένεια των Ροδιδών. Η γνωστή μας αχλα-
διά. 

Αχλαδιά

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 



η

Μια από τις μελανότερες και 
σχεδόν άγνωστες σελίδες της 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας 
του 20ου αιώνα ήταν ο Εμφύ-
λιος Διχασμός του 1915. Το κί-
νημα στο Γουδί (1909) έφερε 
στην εξουσία τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, εκπρόσωπο της νέας 
αστικής τάξης, κυρίως των με-
γαλοαστών, αλλά και των προ-
οδευτικών δυνάμεων της 
χώρας. Ο Βενιζέλος ήρθε σε 
σύγκρουση με το παλαιοκομ-
ματικό κατεστημένο και τον 
βασιλιά Κωνσταντίνο, τους 
οποίους υποστήριζαν πολιτευ-
τές, κρατικοδίαιτοι μικροαστοί 
και δημόσιοι υπάλληλοι. Στην 
αρχή το κοινό όραμα της Με-
γάλης Ιδέας αποσόβησε τις 
ανοιχτές συγκρούσεις των δυο 
πολιτικών πόλων, οι οποίοι εκ-
προσωπούσαν διαφορετικά 
κοινωνικά στρώματα. Οι νίκες 
στους Βαλκανικούς Πολέμους 

(1912-1913) με τον Βενιζέλο 
πρωθυπουργό και τον βασιλιά 
Κωνσταντίνο αρχιστράτηγο 
του ελληνικού στρατού ωφέ-
λησε πολιτικά και του δύο, 
αλλά ταυτόχρονα άρχισε να 
δημιουργεί τριβές στις σχέσεις 
τους.  

Η σύγκρουση τελικά δεν 
αποφεύχθηκε, διότι ο Βενιζέ-
λος υποστήριξε τη συμμετοχή 
στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 
(1914-1918) στο πλευρό της 
ΑΝΤΑΝΤ (των Αγγλογάλλων 
και των συμμάχων τους), ενώ 
ο φιλογερμανός βασιλιάς επέ-

μενε στην ουδετερότητα. Η 
εξανάγκαση σε παραίτηση του 
νόμιμα εκλεγμένου πρωθυ-
πουργού Βενιζέλου από τον 
βασιλιά και η ορκωμοσία του 
φιλοβασιλικού Δημήτρη Γού-
ναρη στις 24/2/1915 ήταν η 
απαρχή του Εμφύλιου Διχα-

σμού. Στις 12/9/1916 ο Βενιζέ-
λος κατέβηκε με γαλλική προ-
στασία από την Αθήνα στα 
Χανιά και με τον Κουντου-
ριώτη δημιούργησε την Προ-
σωρινή Κυβέρνηση (αργότερα 
προστέθηκε και ο Δαγκλής, η 
λεγόμενη «Τριανδρία») και στις 
15/9/1916 η «Εφημερίς της 
Προσωρινή Κυβέρνησις του 
Βασιλείου της Ελλάδος» (στα 
Χανιά) με μια προκήρυξη εξη-
γούσε την αναγκαιότητα και 
τους στόχους του κινήματος. 
Είναι φανερό ότι ο Βενιζέλος 
επέλεξε τον τόπο καταγωγής 
του για τη δημιουργία της νέας 
κυβέρνησης, λόγω της δεδο-
μένης πολιτικής στήριξης.  

Η συνέχεια είναι γνωστή, 
καθώς ο Βενιζέλος μετέβηκε 
στη Θεσσαλονίκη και δημιουρ-
γήθηκαν ουσιαστικά δύο ξε-
χωριστά κράτη, δυο Ελλάδες: 
η παλαιά Ελλάδα της Πελοπο-
νήσου, της Στερεάς Ελλάδας 
και της Θεσσαλίας, η οποία 
υποστήριζε τον βασιλιά κι η 

Ελλάδα των Νέων Χωρών που 
υποστήριζε τον Βενιζέλο. Οι
Νέες Χώρες ήταν η Ήπειρος, η
Μακεδονία, η Κρήτη και τα
νησιά του Βορειοανατολικού
Αιγαίου. Η σύγκρουση κορυ-
φώθηκε το 1917 με ετήσιο
ναυτικό αποκλεισμό του Πει-
ραιά, τον βομβαρδισμό του λι-
μανιού από τον γαλλικό στόλο
και την επιστροφή του Βενιζέ-
λου στην Αθήνα ως πρωθυ-
πουργού τον Ιούνιο του 1917
(χωρίς να γίνουν εκλογές, με
την εκλεγμένη Βουλή της
31/5/1915, τη λεγόμενη
«βουλή των Λαζάρων»). Η Ελ-
λάδα πολέμησε στο πλευρό
της ΑΝΤΑΝΤ με τα γνωστά αν-
ταλλάγματα της Συνθήκης των 
Σεβρών (1920). 

 
*Ο κ. Αγησίλαος

Κ. Αλιγιζάκης
είναι ιατρός ορθοπεδικός,

πολιτισμολόγος
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Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Τα Χανιά και ο Εµφύλιος Διχασµός του 1915

Βιβλιογραφία 
Α. Μαυρογορδάτος, “1915. Ο Εμφύλιος Διχασμός”, 

εκδ. Πατάκη, Αθήνα2015. 

Η πρώτη εκδήλωση το Σάββατο 14/9 
στις 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Πνευμα-
τικού Κέντρου Χανίων όπου θα μιλήσουν: 

•Νίκος Σκουτέλης, Αναπληρωτής Καθη-
γητής του Πολυτεχνείου Κρήτης: «Η  
Πόλη της βενετοκρατούμενης Ανατο-
λής». 

•Δέσποινα Διμέλλη, Επίκουρη Καθηγή-

τρια του Πολυτεχνείου Κρήτης: «Η ενε-
τική πολεοδομία και τα ίχνη της στην 
πόλη των Χανίων σήμερα». 

•Μανόλης Μανούσακας, Ερευνητής, 
«Δύο στρατιωτικά κτήρια της  Ενετοκρα-
τίας στα Χανιά: Η Αρμερία και ο Στρατώ-
νας των Μισθοφόρων». 

Την εκδήλωση θα συντονίζει η Ευγενία 

Παπαϊωάννου, πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ 
Η δράση την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 

στις 11.30 το πρωί περιλαμβάνει περι-
διάβαση και ξενάγηση στον βενετσιάνικο 
ιστό της πόλεως των Χανίων. 

Συνάντηση στα γραφεία της ΙΛΑΕΚ, 
πλατεία Αγίου Τίτου, Λόφος Καστελλίου, 
στις 11.15.

Η ΙΛΑΕΚ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, οργανώνει σειρά 
εκδηλώσεων με γενικό τίτλο: Η Βενετσιάνικη φυσιογνωμία των Χανίων, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΑΕΚ 

Εκδηλώσεις για τη βενετσιάνικη  
φυσιογνωµία των Χανίων

ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” 

Εσπερινός και 
βιβλιοπαρουσίαση 

 
Με την ευκαιρία της εορτής της προστάτι-

δος του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αγία 
Σοφία”, θα τελεσθεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμ-
βρίου στις 7 μ.μ., στην εκκλησία που βρίσκε-
ται στον χώρο του Ιδρύματος στους Αγίους 
Πάντες Αποκορώνου, Εσπερινός και τρισά-
γιο στη μνήμη του μακαριστού Ιεράρχη Ει-

ρηναίου Γαλανάκη, των γονέων, των ευερ-
γετών και των δωρητών του Ιδρύματος, χο-
ροστατούντος του Μητροπολίτου Κυδωνίας 
και Αποκορώνου Δαμασκηνού.  

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει παρουσίαση 
του βιβλίου του Βαγγέλη Κακατσάκη, “Μια 
στάση εδώ, μια στάση εκεί-επιλογή από το 
2017”,  έκδοση «Χανιώτικα νέα». 

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Παρασκευάς 
Ν. Περάκης, Διευθυντής Εφημερίδας «Χα-
νιώτικα νέα» και ο Μιχάλης Ανδριανάκης, 
επιτ. Έφορος Βυζαντινών αρχαιοτήτων, ενώ 
κείμενα θα διαβάσει η δασκάλα Σοφία Κο-

κολογιάννη. 
Η εκδήλωση, την οποία θα συντονίζει  ο 

Διευθυντής του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
“Αγία Σοφία” π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, θα 
πλαισιώνεται μουσικά, με τραγούδια από 
τον Χρίστο Κοτσάφτη. 

Οπτικοποίηση του λόγου από τη συγγρα-
φέα-θεατρολόγο Αγγέλα Μάλμου. 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα 
διατεθούν υπέρ του προγράμματος «Βοή-
θεια στο Σπίτι», του Ιδρύματος. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υπο-
στήριξη του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου.

ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ 

Εσπερίδα για  
τους νερόμυλους 

 
Εσπερίδα για τους νερόμυλους της Κισσάμου θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 7 
μ.μ. στο Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο. Στο πλαίσιο 
της εσπερίδας θα φιλοξενηθούν αρχιτέκτονες με 
πλούσια δράση στην μελέτη των νερόμυλων της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, θα γίνει ιστορική ανα-
δρομή των μύλων, παρουσίαση των ορεινών ελλη-
νικών μύλων και των μύλων της Κισσάμου. 

Το πρωί της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου θα ακολου-
θήσει ξενάγηση σε ενδεικτικούς μύλους της Κισσά-
μου. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Κισσά-
μου, την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κισσά-
μου, τον Σύλλογο Προβολής Κισσάμου “Η 
Γραμβούσα”, τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κεράς “Η 
Αντωνούσα” και την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και 
Σελίνου.  

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει η αναλάβει η 
αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ, Νεκταρία Λαινάκη.  

Εισηγήσεις θα κάνουν ο αρχιτέκτονας μηχανικός, 
1ος πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικών Μύλων, 
Στέφανος Νομικός, ο Δρ. Γιώργος Γιαννίτσαρης και 
οι αρχιτέκτονες μηχανικοί Τούλα Τριμανδήλη και 
Νεκταρία Λαινάκη. 

Τιμή σε Ασηγωνιώτες 
καλλιτέχνες 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασή Γωνιάς "Ο Τίμιος Σταυ-
ρός", με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, θα τιμή-
σει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. στην Ασή 
Γωνιά Αποκορώνου τον Νίκο Μανιά και τους Ασηγω-
νιώτες καλλιτέχνες: Μανώλη Αγγελάκη, Σούλα Δασκα-
λομαρκάκη, Μάρκο Δασκαλομαρκάκη, Γιώργο 
Κουκάκη, Ανδρέα Μελαδάκη, Στέλιο Μπικάκη και 
Γιάννη Πλυμάκη. 

Θα συμμετέχουν οι μουσικοί: Σταμάτης Αλεξανδρά-
κης, Κώστας Βερδινάκης, Μανώλης Βερδινάκης, Μα-
νόλης Βιολάκης, Κώστας Κακουδάκης, Στρατής 
Μαμαλάκης, Μιχάλης Πετσάκης, Γιάννης Σεισάκης, 
Σήφης Τσουρδαλάκης, και Μανώλης Χαμογιωργάκης. 

Θα συμμετέχει επίσης ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης 
με ομάδα χορευτών και τραγουδιστών Ριζίτικου. 

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Γιώργος Βιτώρος. 
Είσοδος ελεύθερη.



Ιστορία της Ιατρικής: Eνα 
απίθανο ταξίδι στον χρόνο

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν 
τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκα-
νε τα πρώτα του βήματα στη γη.  Ο 
δρόμος που ακολούθησε η ιατρική 
στο πέρασμα του χρόνου, είναι γε-
μάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυ-
τοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πά-
θους ή και λάθους.  

ΓIAΝΝΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΓΙAΝΝΗΣ 
M.Sc.

μέρος 146ο
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Ουρολογική επέμβαση, με 3 βοηθούς που συγκρατούν τον 
(μη ναρκωμένο) ασθενή, στη Γαλλία του 17ου αιώνα.

Η κεντρική αίθουσα του νοσοκομείου της Βοστώνης, τα 
Χριστούγεννα του 1912.

Φωτοθεραπεία για την αντιμετώπιση της εποχιακής 
κατάθλιψης (1932). 

Ανατομικός πίνακας του ανθρώπινου εγκεφάλου, από 
γερμανικό ιατρικό άτλαντα του 1894. 

Ευρωπαίος εξερευνητής σε χώρα της κεντρικής Αφρικής το 
1921, παρέα με Πυγμαίους, ένα αυτόχθονα λαό που 
διακρίνεται από χαμηλό σωματικό ύψος.

Τα οστά του ανθρώπινου κορμού, όπως 
αποτυπώθηκαν σε βιβλίο που κυκλοφόρησε 
στο Λονδίνο του 1723, βασισμένο, όπως 
πιστεύεται, σε σχέδια Ιταλών ανατόμων, που 
υπήρχαν σε ιατρικό άτλαντα που εκδόθηκε 
στη Ρώμη το 1691.

Ρεπορτάζ του περιοδικού LIFE, 
από το πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο Ann Arbor, στο 
Michigan των ΗΠΑ, όπου 
παρουσιάζει θεραπευτικό 

πρόγραμμα με τη συμμετοχή 
ζώων, το οποίο, όπως αναφέρει, 

εφαρμόζεται με επιτυχία για 
παραπάνω από 30 χρόνια.

 
Ο εκπαιδευμένος νοσηλευτής John Clark, απουσία αναισθησιολόγου, 
δίνει τις ναρκώσεις στους ασθενείς, στο 7ο Χειρουργικό νοσοκομείο 

στην αμερικανική βάση Black Ηorse, κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ  
(1967).

Αναπαράσταση 
ενηλίκων θηλυκών 
προγόνων του 
σύγχρονου 
ανθρώπου: Στο 
κέντρο Homo 
Floresiensis, 
αριστερά Homo 
Sapiens και δεξιά 
Homo 
neanderthalensis.
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βιβλία

Εγκληµα  
στην Κέρκυρα:  
Ο Ιταλός 
Ειρήνη Κορακιανίτη 
Εκδόσεις: Οσελότος 

Από τα γραφικά 
Navigli στο Μι-
λάνο και το λι-
μάνι Gioia Tauro, 
προπύργιο της 
μαφίας της Κα-
λαβρίας, πηγαί-
νουμε για 
ψάρεμα στο Κρη-
τικό, σκαρφαλώ-
νουμε στις 

πλαγιές του Ψηλορείτη, όπου έχουμε 
επικίνδυνες συναντήσεις με βίαιους Κρη-
τικούς, χορεύουμε Πεντοζάλι σε έναν 
γάμο στα Χανιά, πριν επιστρέψουμε στην 
Κέρκυρα, για το τελικό χτύπημα στη 
μαφία, αλλά και για μια κηδεία. Η επιτυ-
χημένη απελευθέρωση της γοητευτικής 
συντρόφου του από τα χέρια σπείρας 
Κολομβιανών διακινητών ναρκωτικών 
που την είχαν απαγάγει, και η σύλληψη 
των δραστών, δεν αρκούν στον αστυνο-
μικό διευθυντή Γιώργο Μαρκόπουλο. Ο 
έμπειρος, διορατικός κι έξυπνος αυτός 
άνθρωπος ορκίζεται να αποκαλύψει 
κάθε πτυχή της απαγωγής, να φέρει στο 
φως τα βαθύτερα κίνητρα των κακο-
ποιών, και βέβαια να συλλάβει τους ηθι-
κούς αυτουργούς και όλους αυτούς που 
κινούσαν τα νήματα της απαγωγής από 
τα παρασκήνια.

Η Παναγιά  
της φωτιάς 
Σπύρος Πετρουλάκης 
Εκδόσεις: Μίνωα 

Μανούσος. Ένας 
άντρας παλεύει 
με τον πιο βαθύ 
όρκο, τον όρκο 
της αγάπης, της 
αιώνιας πίστης, 
και βγαίνει νικη-
τής. "Ο αετός 
είναι ένα αγρίμι 
του ουρανού. 
Μια φορά κάμει 

ταίρι και μια φορά αγαπά. Είναι σαν να 
κρατά τον λόγο του".  
Κωνσταντής. Ένα αγόρι δεν θα διστάσει 
να ρίξει τα χέρια του στη φωτιά για να 
σώσει το εικόνισμα της Παναγιάς από 
την πυρά.  
Πατέρας Θεόφιλος. Ένας ιερωμένος, 
βαθιά ταγμένος στον δρόμο που άλλοι 
έχουν χαράξει για κείνον, έρχεται αντιμέ-
τωπος με ένα ιδιότυπο μυστήριο. Μια 
εξομολόγηση που θα συνταράξει παρόν 
και παρελθόν. 
Ένα γαϊτανάκι ανθρώπων πληρώνουν το 
τίμημα των πράξεών τους και είτε απο-
δέχονται το πεπρωμένο τους είτε βρί-
σκουν το σθένος να το αλλάξουν. 
Αποκαλύψεις έρχονται στο φως και ανεί-
πωτες αλήθειες ψάχνουν να βρουν τη 
λύτρωση. Ευτυχία και πόνος εναλλάσ-
σονται ανάμεσα στον έρωτα, στη φιλία 
και σε τάματα που κρατούν δέσμιες τις 
καρδιές και τα σώματα.  
Η αυτοδικία ή η σιωπή μπορεί να εξαγνί-
σει τις ψυχές;

Σε είδα 
Clare Mackintosh 
Μετάφραση: Βάσια Τζανακάρη 
Εκδόσεις: Μεταίχμιο 

Όταν η Ζόι Γουό-
κερ βλέπει τη 
φωτογραφία της 
στις προσωπικές 
αγγελίες μιας 
λ ο ν δ ρ έ ζ ι κ η ς 
ε φ η μ ε ρ ί δ α ς , 
αποφασίζει να 
μάθει γιατί βρέ-
θηκε εκεί. Δεν 
υπάρχει εξήγηση, 

δεν υπάρχει σάιτ: μόνο μια θολή εικόνα 
κι ένα τηλέφωνο. Η οικογένειά της πι-
στεύει ότι πρόκειται απλώς για κάποια 
που της μοιάζει. Μα την επόμενη μέρα η 
διαφήμιση δείχνει τη φωτογραφία μιας 
άλλης γυναίκας, και τη μεθεπόμενη μιας 
άλλης. Να πρόκειται για λάθος; Για σύμ-
πτωση; Ή μήπως κάποιος παρακολουθεί 
κάθε τους κίνηση;

Επικήδειος  
για έναν 
κατάσκοπο 
Eric Ambler 
Εκδόσεις: Οξύ 

O Ζοζέφ Βαν-
τασύ φτάνει 
στο Οτέλ Ντε 
Λα Ρεζέρβ στο 
τέλος των δια-
κοπών του στη 
Ριβιέρα, προσ-
δ ο κ ώ ν τ α ς 
απλώς μερικές 
ακόμη μέρες 
χ α λ ά ρ ω σ η ς 

πριν επιστρέψει στο Παρίσι. Όταν όμως 
το φιλμ με τις φωτογραφίες των δια-
κοπών του πηγαίνει για εμφάνιση και 
μέσα υπάρχουν φωτογραφίες που δεν 
έχει τραβήξει ο ίδιος, ο Βαντασύ κινεί 
το ενδιαφέρον και τις υποψίες των μυ-
στικών υπηρεσιών. Στη γαλλική μεσο-
γειακή ακτή, στις παραμονές του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, οι πάντες είναι 
ύποπτοι κατασκοπείας - ο βρετανός 
αξιωματικός με την ιταλίδα σύζυγο, ο 
πλούσιος γάλλος βιομήχανος, τα δύο 
ξένοιαστα αδέλφια απ’ την Αμερική 
που χαίρονται τη θάλασσα και ο δήθεν 
ελβετός κύριος που ταξιδεύει με του-
λάχιστον ένα ψευδώνυμο... 
Ο Έρικ Άμπλερ δίνει σ’ αυτό το πρώιμο 
έργο του τα πρώτα δείγματα της εκ-
πληκτικής του τέχνης, συνδυάζοντας 
αριστοτεχνικά όλα τα υποείδη της λο-
γοτεχνίας μυστηρίου. Από την κατα-
σκοπική ιστορία στο κλασικό 
αστυνομικό μυθιστόρημα αναζήτησης 
του ενόχου και απ’ το θρίλερ στην κλα-
σική λογοτεχνία σκιαγράφησης χαρα-
κτήρων, η πένα του Άμπλερ δεν 
δυσκολεύεται καθόλου να κρατήσει 
αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώ-
στη μέχρι το ειρωνικό τέλος.

Aφορμή

Η εκ των υστέρων αναψηλάφηση 
των όσων προηγήθηκαν ενός χω-
ρισμού είναι από τη φύση της 
αδιέξοδη. Ακόμα και αν σφάλ-
ματα και παραλείψεις εντοπι-
στούν, το τέλος θα συνεχίσει να 
στέκει αγέρωχο και οριστικό, ίδιο 
με τέρας, που γνωρίζει πως 
ακόμα και αν γίνει απόπειρα για 
συγκόλληση, όποιο και αν είναι 
το αποτέλεσμα, όση λεπτοδου-
λειά και αν έχει γίνει, εκείνο θα 
παραμείνει άθικτο στα ρήγματα, 
σε ετοιμότητα, διαρκώς παρόν 
για να θυμίζει την αναπόφευκτη 
κατάληξη των πραγμάτων, με την 
υπομονή που η βεβαιότητα το 
οπλίζει. Το τέλος άλλωστε είναι 
αυτό που δημιουργεί την ανάγκη 
να ειπωθεί η ιστορία, όταν οι 
ρόλοι θύτη και θύματος έχουν 
μονομερώς αποδοθεί, όταν η διή-
γηση κρατάει μακριά το τέλος 
καθώς όλα τα σενάρια μοιάζουν 
ανοιχτά. Ο φόβος του αύριο είναι 
αυτός που δημιουργεί την 
ανάγκη να ειπωθεί η ιστορία 
ξανά και ξανά, να παγιωθεί στο 
παρόν.  
Το θύμα, το αυτοαποκαλούμενο 
θύμα, αν και μοιάζει διατεθειμένο 
να αναλάβει την ευθύνη που του 
αναλογεί, χρησιμοποιώντας 
συχνά πυκνά εκείνο το ύπουλο 
πρώτο πληθυντικό στην αφή-
γηση, τελικά εκείνο που επιζητά, 
κάπως πλάγια, η αλήθεια είναι, 
πλάγια και ίσως και ύπουλα, είναι 
η αγιοποίηση, η χορήγηση βεβαί-
ωσης αδυναμίας να επέμβει στα 
πράγματα, η ανάδειξη της υπε-
ράνθρωπης δύναμης του πεπρω-
μένου, η άγνοια που είχε για όσα 
ο θύτης στα κρυφά έκανε, η καλή 
πίστη, η ειλικρινής διάθεση, το 
χτύπημα στην πλάτη, το σοκ στο 
βλέμμα του θεατή μέσα στο 
οποίο το δράμα του θα αποκτήσει 
νέες διαστάσεις. Το μίσος το κρύ-
βει καλά, ξέρει τι κάνει, την κακία 
ο θεατής δεν τη θέλει, την απεχ-
θάνεται μάλιστα, θέλει να νιώθει 
πως η αφήγηση είναι αντικειμε-
νική -λες και είναι ποτέ δυνατό 
κάτι τέτοιο-, το θύμα το ξέρει 
αυτό καλά, ας πάρει θέση το 
κοινό επ' αυτού, σκέφτεται, εγώ 
έδωσα την καλύτερη δυνατή πα-

ράσταση. 
Έτρεχε για να αντέξει, για 
να κρατήσει μακριά τη γνώ-
ριμη μελαγχολία και την 
απελπισία της. Γδυνόμασταν 
μαζί, αγγιζόμασταν, ρουφιό-
μασταν και γλειφόμασταν, 
κάναμε τρυφερό ή άγριο 
έρωτα για να αντέξουμε, για 
να ξεπεράσουμε την ανία, το 
χάος και την εξάντληση της 
ημέρας. Κάναμε παιδιά μαζί 
για να αντέξουμε, για να κά-
νουμε τον δικό μας κόσμο 
πιο πλούσιο και πιο απρό-
βλεπτο. Πηγαίναμε διακο-
πές, γιορτάζαμε γενέθλια 
και Χριστούγεννα, τα βρά-
δια ξαπλώναμε δίπλα δίπλα 
και το πρωί βοηθούσαμε ο 
ένας τον άλλον να κάνουμε 
τη ζωή κάτι παραπάνω από 
ανεκτή. Αγγιζόμασταν ανά-
λαφρα ή αχόρταγα, είχαμε 
φαντασιώσεις μαζί για όσες 
ερωτικές απολαύσεις μπο-
ρούσαν να υπάρξουν -διατη-
ρούσαμε ένα αδιάκοπο 
φλερτ ο ένας με τον άλλο, 
για να ομορφύνουμε τη ζωή 
μας όσο το δυνατόν περισ-
σότερο. Τι άλλο να κάναμε 
δηλαδή; 

Δεν υπάρχει καλύτερη σχολή πα-
ραγωγής οικογενειακών δραμά-
των από τη σκανδιναβική, αν και 
τα καλύτερα δείγματά τους τα 
έχουν δώσει στο θέατρο και τον 
κινηματογράφο, βλέπετε, στη λο-
γοτεχνία επικράτησε το αστυνο-
μικό μυθιστόρημα ως εξαγώγιμο 
προϊόν. Είναι αυτή η μοναδική 
ικανότητά τους στον συνδυασμό 
του εγκεφαλικού με τον συναι-
σθηματικό τρόπο γραφής, ένα 
ενεργό ηφαίστειο καλυμμένο από 
τόνους χιόνι, που μετατρέπει σε 
λογοτεχνία ιστορίες τετριμμένες 
και ήδη γνωστές. Η διατήρηση 
των ήπιων τόνων, η ψευδαίσθηση 
της ηρεμίας πριν από την αναπό-
φευκτη έκρηξη. Και είναι ακριβώς 
αυτή η επικείμενη έκρηξη που 
προσδίδει ένταση, ένα αίσθημα 
σχεδόν φόβου, μια παράλογη ελ-
πίδα για το μικρότερο κακό, μια 
έκρηξη που όταν έρχεται δεν λυ-
τρώνει πραγματικά, δεν λειτουρ-

γεί καθαρτικά, απλώς αποσυμπιέ-
ζει στιγμιαία τα πράγματα, τα 
τραύματα δεν κλείνουν, θα ήταν 
άλλωστε παράλογο κάποιος να 
πιστεύει πως τα τραύματα κλεί-
νουν έτσι απλά και άμεσα.  
Οι αναγνωστικές προσδοκίες 
υπερκαλύφθηκαν, ο τρόπος μάλι-
στα με τον οποίο ο Γκούλικσεν 
επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία 
του, η απόπειρα του αφηγητή να 
διηγηθεί την ιστορία με τη φωνή 
της γυναίκας του, έδωσε πολ-
λούς πόντους στο τελικό αποτέ-
λεσμα, στην αίσθηση που μου 
άφησε το μυθιστόρημα αυτό, για 
το οποίο δεν μπορώ να πω πως 
μου άρεσε, πώς γίνεται να σου 
αρέσει μια τέτοια ιστορία, μια 
ανάγνωση που σου δημιουργεί 
ένα κόμπο στο στομάχι, κυρίως 
για την απομάγευση, για την απο-
τυχία κάποιων στην ευτυχία, για 
την αποτυχία ακόμα κάποιων 
στην ευτυχία, για το πόσο κοντά 
πίστεψαν πως έφτασαν σε αυτό 
το για πάντα. Δεν μου άρεσε και 
όμως δεν μπόρεσα να το αφήσω 
από τα χέρια μου, καθώς το δε-
δομένο τέλος ολοένα και πλη-
σίαζε, ένιωθα σαν 
εμπειρογνώμονας που ελέγχει το 
βίντεο της σύγκρουσης για να 
διαπιστώσει το μοιραίο λάθος, 
εκείνο που το επόμενο μοντέλο 
θα πρέπει να μπορεί να αποφύ-
γει, αρνούμενος να δεχτεί το 
προφανές. 

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

Η ιστορία ενός γάµου  
» Geir Gulliksen (μτφρ. Σωτήρης Σουλιώτης, εκδόσεις Ποταμός)
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ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Παρουσίαση βιβλίου 
Μάγδας Αδαμίδη 

 
Το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο: «Οι Επόμενοι: 

στα χνάρια των σκιών», θα παρουσιάσει η νέα συγ-
γραφέας, Μάγδα Αδαμίδη, μαθήτρια του Λυκείο Νέας 

Κυδωνίας, την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ. 
στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων- Νεώριο Μόρο. 

Πρόκειται για το πρώτο μέρος μιας τριλογίας περι-
πέτειας και μυστηρίου με πρωταγωνιστές μια παρέα 
τεσσάρων νέων.  

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Λίλα Τρουλινού (φιλό-
λογος, συγγραφέας), Ελίζα Μακρίδου (φιλόλογος). 
Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Ελένη Αγγε-
λάκη. 


