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πΠόσο παράξενο θα φαινόταν για 
έναν νέο, γεννημένο μετά το ’90, 
που έχει μεγαλώσει έχοντας κάθε 
πληροφορία πάντοτε διαθέσιμη, 
μουσική με το πάτημα ενός κουμ-
πιού ή απλά κουνώντας το κινητό 
του, να μάθει ότι πριν από λίγες 
δεκαετίες η ραδιοφωνία ήταν 
μόνο δημόσια και όσοι τολμού-
σαν να πειραματιστούν μέσα από 
πομπούς και κεραίες και να εκ-
φραστούν μέσα από το ραδιό-
φωνο ήταν παράνομοι και κυ-
νηγημένοι από την αστυνομία… 
Με κάποιους από τους ραδιο-

πειρατές της δεκαετίας του ’80 στα 
Χανιά μιλούν στο σημερινό τους 
αφιέρωμα οι “διαδρομές”, με νο-
σταλγική διάθεση για τα χρόνια 
που προηγήθηκαν της ιδιωτικής 
ραδιοφωνίας.

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ
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Ξεκινά απόψε το τριήμερο εκδηλώσεων, με μουσικές και περφόμανς, στο 
πλαίσιο της έκθεσης του Γιάννη Μαρκαντωνάκη με τίτλο “90 Ονειρεμένα 
φεγγάρια για την Πηνελόπη” που πραγματοποιείται στον Άγιο Ρόκκο στη 
Σπλάντζια και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα. 

Γιορτή ζυμωτού  
ψωμιού 
στον Τσιβαρά 

Γιορτή ζυμωτού ψωμιού θα πραγματοποι-
ηθεί αύριο στις 6 μ.μ. στον Τσιβαρά. Οπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,  στον 
«αύλειο χώρο του πρώην δημοτικού σχο-
λείου Τσιβαρά, η Μαλάμω Μυλογιαννάκη, 
από το “Φλασκί” θα διδάξει την τέχνη του 
ζυμωτού ψωμιού. Οι συμμετέχοντες θα 
μπορούν να πάρουν φυσικό προζύμι, γι 
αυτό να κρατάνε μαζί τους ένα γυάλινο 
βάζο. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει γλέντι 
παραδοσιακής μουσικής με τοπικά συγκρο-
τήματα και φαγητό, με φουρνισμένο ψωμί 
στον ξυλόφουρνο του συλλόγου». 

Θα ακολουθήσει στις 8 μ.μ. γλέντι με πα-
ραδοσιακή μουσική από τοπικά συγκροτή-
ματα. Είσοδος Ελεύθερη. 

Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τσι-
βαρά.

Εκδηλώσεις στη Σπλάντζια
■ Μουσικές  

και περφόμανς  
στην έκθεση  

του Γιάννη 
Μαρκαντωνάκη

τΤην  έκθεση έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης 
Αγγελάτος ενώ η διοργάνωση ανήκει στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.  

Οι παράλληλες εκδηλώσεις που έχουν προ-
γραμματιστεί για σήμερα, αύριο και μεθαύριο 
στον Αγ. Ρόκκο στη Σπλάντζια έχουν ως εξής:  

• Σήμερα 9 μ.μ.: 
Βραδιά με λαϊκά τραγούδια που εμπεριέ-

χουν τη σελήνη. Συμμετέχουν οι μουσικοί, 
Γιάννης Μελαμπιανάκης, Βασίλης Μουλού-
δης, Εμμανουηλία Ντουσάκη, Κώστας Χαζι-
ράκης. 

•Αύριο ώρα 9.15 μ.μ.: Η περφόρμανς του 
Γιάννη Μαρκαντωνάκη «του Κάπα η Κόλαση», 

επηρεασμένο από το έργο του Δάντη «Η θεία 
Κωμωδία-η κολαση»1266. Ερμηνεύουν πρω-
ταγωνιστικά, Χρυσούλα Λυγγερίδου, Γιάννης 
Μαρκαντωνάκης, Μιχάλης Νταουντάκης.
Συμμετέχουν, Κατερίνα Καντιδάκη, Ειρήνη
Καρπαθάκη, Βαννέσσα Μυγιάκη. 

•Δευτέρα ώρα 9 μ.μ.: Βραδιά αγγλόφω-
νου και ελληνικού τραγουδιού με…φεγγαρό-
σκονη. Τραγούδι Νένια Στεφάνου, κιθάρα
Αφροδίτη Καλεράντε,  κιθάρα και τραγούδι,
Ζωή Κολλάρου 

Διοργάνωση: Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων 
και «Χώρος Τέχνης Χανίων». 

Η Βενετσιάνικη 
φυσιογνωµία  
των Χανίων 
■ Εκδηλώσεις  
της ΙΛΑΕΚ 

Η ΙΛΑΕΚ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, οργα-
νώνει σήμερα και αύριο σειρά εκδηλώσεων με 
γενικό τίτλο : Η Βενετσιάνικη φυσιογνωμία των 
Χανίων. 

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα στις 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Πνευματι-

κού Κέντρου Χανίων όπου θα μιλήσουν: 
•Νίκος Σκουτέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

του Πολυτεχνείου Κρήτης: «Η  Πόλη της βενε-
τοκρατούμενης Ανατολής». 

•Δέσποινα Διμέλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια του 
Πολυτεχνείου Κρήτης: «Η ενετική πολεοδομία 
και τα ίχνη της στην πόλη των Χανίων σήμερα». 

•Μανόλης Μανούσακας, Ερευνητής, «Δύο 
στρατιωτικά κτήρια της  Ενετοκρατίας στα 
Χανιά: Η Αρμερία και ο Στρατώνας των Μισθο-
φόρων». 

Την εκδήλωση θα συντονίζει η Ευγενία Πα-
παϊωάννου, πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ 

Η δράση αύριο Κυριακή στις 11.30 το πρωί πε-
ριλαμβάνει περιδιάβαση και ξενάγηση στον βε-
νετσιάνικο ιστό της πόλης των Χανίων. Η 
συνάντηση έξω από τα γραφεία της ΙΛΑΕΚ θα 
γίνει στις 11.15 π.μ.

Παράσταση θεάτρου 
σκιών στην έκθεση: 
“Ιριδισμοί” 

 
Συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία στην Πύλη 

της Αμμου (Sabbionara) η Εκθεση Εικαστικής 
Δημιουργίας του Συλλόγου Γυναικών Καλλιτε-
χνών Χανίων «ΙΡΙΣ». 

Στο πλαίσιο της Εκθεσης  θα δοθεί παράσταση 
του Θεάτρου Σκιών του Νίκου Μπλαζάκη, με 
τίτλο «Ο Καραγκιόζης και το μαύρο σύννεφο», 
αύριο Κυριακή στις 8.30 μ.μ. στον αύλειο χώρο 
της Sabbionara), με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση, 
που θα διαρκέσει έως 25/9, τελεί υπό την αι-
γίδα του Διαπολιτισμικού Ευρωμεσογειακού 
Κέντρου UNESCO κι είναι ενταγμένη στο «Πο-
λιτιστικό Καλοκαίρι 2019» του Δήμου Χανίων.  

Ώρες επισκέψεων : καθημερινά 11.00 – 14.00 
και 19.00 – 22.00. Είσοδος ελεύθερη

γι
ορ

τά
ζο

υν 14/9 

Θεοκλής, 
Θεόκλεια, 
Σταύρος, 

Σταυρούλα 

15/9 

Βησσαρίων, 
Βησσαρία, 
Νικήτας 

16/9 

Εύφημος, 
Ευφημία, 

Λουντμίλλα  

17/9 

Σοφία, 
Πίστη, 

Ελπίδα,  Αγάπη, 
Αγαθοκλής, 
Αγαθόκλεια, 

Ολίβια  

18/9 

Αριάδνη, 
Ευμένιος, 
Ευμενία, 
Κάστωρ, 
Ρωμύλος  

19/9 

Σαββάτιος, 
Σαββατία 

20/9 

Ευστάθιος, 
Ευσταθία, 
Θεοπίστη
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Το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων 
ανοίγει αύριο τις πόρτες του για 
το κοινό.

Ηµέρα γνωριµίας µε 
το Βενιζέλειο Ωδείο

Με σχετική ανακοίνωσή του ο Σύνδε-
σμος για τη διάδοση των Καλών 
Τεχνών στην Κρήτη, προσκαλεί γο-
νείς, μαθητές, και φορείς της πόλης να 
γνωρίσουν από κοντά, τους χώρους, 
τους καθηγητές, τις δραστηριότητες και 
το Δ.Σ. του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων 
από 10 π.μ. - 2 μ.μ. 

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία, 
πέραν της ενημέρωσης, να παρακολου-
θήσουν ένα ειδικά διαμορφωμένο και 
επιμελημένο μουσικό πρόγραμμα από 
τους καθηγητές του ωδείου, που θα 
αναδεικνύει την αξία του κάθε μουσι-
κού οργάνου. Επίσης θα γίνει ιδιαίτερη 
προβολή και παρουσίαση ομαδικών 

δραστηριοτήτων, όπως μουσικών συνό-
λων , χορωδιακών και θεατρικών σχη-
μάτων καθώς και παραδοσιακής 

μουσικής. Επιπλέον δίνεται η δυνατό-
τητα την ημέρα αυτή δωρεάν εγγραφής 
των νέων μαθητών.

■ Σειρά 
εκδηλώσεων 
ανοιχτές  
στο κοινό

ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” 

Παρουσίαση 
βιβλίου Βαγγέλη 
Κακατσάκη 

 

Παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Θ. Κα-
κατσάκη, «Μια στάση εδώ, μια στάση εκεί-επι-
λογή από το 2017» (έκδοση “Χανιώτικα νέα”) 
θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 μ.μ. στο  
Κοινωφελές Ιδρυμα “Αγία Σοφία”, στους Αγι-

ους Πάντες Αποκορώνου. 
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Παρασκευάς 

Ν. Περάκης, Διευθυντής της Εφημερίδας 
“Χανιώτικα νέα” και ο Μιχάλης Ανδριανά-
κης, επιτ. Εφορος Βυζαντινών αρχαιοτήτων, 
ενώ κείμενα θα διαβάσει η δασκάλα Σοφία 
Κοκολογιάννη. 

Η εκδήλωση, την οποία θα συντονίζει ο Δι-
ευθυντής του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αγία 
Σοφία” π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, θα πλαι-
σιώνεται μουσικά, με τραγούδια από τον Χρί-
στο Κοτσάφτη. 

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

Τα έσοδα από τις πωλή-
σεις του βιβλίου θα διατε-
θούν υπέρ του 
προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι», του Ιδρύμα-
τος. 

Η εκδήλωση που πραγ-
ματοποιείται με την υπο-
στήριξη του Ινστιτούτου 
Επαρχιακού Τύπου με 
την ευκαιρία της εορτής 
της προστάτιδας του 
Κοινωφελούς Ιδρύμα-
τος “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, θα 

αρχίσει μετά την τέλεση 
εσπερινού στις 6.15 μ.μ. 
στην εκκλησία που βρί-
σκεται στον χώρο του 
Ιδρύματος και τρισάγιου 
στη μνήμη του μακαρι-
στού Ιεράρχη Ειρηναίου 
Γαλανάκη, των γονέων, 
των ευεργετών και των 
δωρητών του Ιδρύματος, 
χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτου Κυδωνίας και 
Αποκορώνου Δαμασκηνού.

πολιτισμός

Εκδηλώσεις μνήμης 
 
Εκδηλώσεις στο πλαίσιο των 97 χρόνων Μνήμης για την Μι-

κρασιατική Καταστροφή του 1922, πραγματοποιεί η Αδελφό-
τητα Μικρασιατών Ν. Χανίων.  Αύριο Κυριακή στις 9 το πρωί 
στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Σπλάντζιας θα ψαλεί Θεία Λει-
τουργία και  θα τελεστεί Μνημόσυνο ενώ στις 6.30 μ.μ. θα γί-
νουν εκδηλώσεις στο Μνημείο Μικρασιατικής Καταστροφής 
(συμβολή οδών Κισσάμου και Μάρκου Μπότσαρη).  

Στο μεταξύ, ξεκίνησε χθες το τετραήμερο εκδηλώσεων για 
τα 76 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου. 

  Εκθεση στην Πινακοθήκη 
 
Εγκαινιάζεται τη Δευτέρα στις 8 μ.μ. η νέα εικαστική παρα-

γωγή της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων που παρουσιάζει 
έργα του Νίκου Γεωργόπουλου. 

 

Αρχισε το φεστιβάλ κόμικ 

Ξεκίνησε χθες το Chaniartoon. Σήμερα στις 8.30 μ.μ. στον 
δημοτικό κινηματογράφο: “Κήπος” θα γίνει προβολή βραβευ-
μένων ταινιών του φετινού Φεστιβάλ, και live ψηφοφορία για 
το βραβείο "καλύτερης ταινίας κοινού".  

  

Παρουσίαση 
παιδικού βιβλίου 

 
Το βιβλίο του Alex Cousseau ''O Κάρολος στο σχολείο των 

δράκων'' θα παρουσιαστεί σήμερα  στις 11.30 το πρωί στο βι-
βλιοπωλείο Επιλογές. 

Δράσεις στις παιδικές 
βιβλιοθήκες 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Χανίων, όπως ανακοινώθηκε, η Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
2019 για τα παιδιά των Παιδικών Βιβλιοθηκών. Συνο-
λικά υλοποιήθηκαν 44 εκδηλώσεις ενώ συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες 987 παιδιά.

Ρεσιτάλ για Φλάουτο 
 
Ο πολιτιστικός σύλλογος “Φίλοι της Ιταλίας” διοργανώνει ρεσι-

τάλ για φλάουτο με τον Ιταλό σολίστ Carlo Lupi και την συμμετοχή 
του κιθαρίστα Tiziano Calabrese. Το ρεσιτάλ  θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 στην καθολική εκκλησία 
στη Χάληδων 46. Είσοδος ελεύθερη.
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Οι “ραδιοπειρατές” των Χανίων
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΥΒΙΑΚΗΣ

Εναν μαγευτικό ραδιοφωνικό κόσμο που επικράτησε στα ερτζιανά τη δεκαετία του '80 και, κατά μία έννοια, άνοιξε τον δρόμο 
για την ιδιωτική ραδιοφωνία με την έλευση της οποίας άρχισε να υποχωρεί ή να παραγκωνίζεται, αποτελούσαν οι ραδιοπει-
ρατές ή ερασιτέχνες πειραματιστές του ραδιοφώνου οι οποίοι και στα Χανιά δεν ήταν λίγοι. 

 Με μουσικές εκπομπές στις ραδιοσυχνότητες 
των μεσαίων κυμάτων και των FM μέσα από 
πομπούς που κατασκεύαζαν οι ίδιοι, με αφιε-
ρώσεις, γνωριμίες, πάρτι και... απρόβλεπτα, οι 
ερασιτέχνες του ραδιοφώνου είχαν τη δική τους 
άτυπη κοινότητα και πιστούς ακροατές. Αλλά 
και τα δικά τους ψευδώνυμα: “Κάρλος Σαν-
τάνα”, “Ράδιο Βίκινγκς”, “Ράδιο “319FM”, “FM8”, 
“Ράδιο Μουσικές Αναμνήσεις”, “Ευτύχης ο Αθά-
νατος”, “Καπετάνιος”, “Στούντιο Β”, “Studio 11”, 
κ.α. 

Αλλωστε, εκείνη την εποχή εξέπεμπαν επίσημα 
μόνον οι κρατικοί σταθμοί - στα Χανιά μόνο ο 
κρατικός από τη Σούδα στα μεσαία και στη συ-
χνότητα των 1512 Χιλιοκυκλων (οι ερασιτέχνες 
άνοιγαν συνήθως από τους 1593 έως τους 
1620 Khz) και στα Fm το  

Πρώτο και το Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 
στους 92,9 και 94,9.  

Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι τη 
μπάντα των Fm ο κόσμος την έμαθε από τους 
ραδιοπειρατές καθώς οι περισσότεροι ακροατές 
άκουγαν, τότε, τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Χανίων 
της ΕΡΤ στα μεσαία ενώ τα FM τα “ανακάλυ-
ψαν” μέσα από τους ερασιτέχνες - πειραματι-
στές. 

Τότε, οι περισσότερες συχνότητες ήταν -
καθώς δεν υπήρχαν άλλοι σταθμοί- ελεύθερες 
για... ραδιοπειρατεία και οι ακροατές περίμεναν 
πώς και πώς να ανοίξει ο πειρατικός σταθμός 

της προτίμησής τους για να ακούσουν κάτι δια-
φορετικό και να κάνουν αφιέρωση στο αγαπη-
μένο τους πρόσωπο. 

Μέσα από αυτή την επικοινωνία, προέκυψαν 

ακόμα και... γάμοι! Ενας από τους πρώτους ρα-
διοπειρατές των Χανίων γνώρισε τη σύζυγό του 
μέσα από τον σταθμό.  

Οσο για τις μουσικές των πειρατικών σταθμών, 
άλλοι έπαιζαν λαϊκά, άλλοι ξένη μουσική, κά-
ποιοι είχαν ανάμικτο πρόγραμμα και άλλοι ροκ. 

Οι περισσότεροι έδιναν τηλέφωνο για αφιε-
ρώσεις, κάποιοι έκαναν ενίοτε... παρεμβολές
σε... θυροτηλέφωνα και τηλεοράσεις της... γει-
τονιάς όταν άνοιγαν καθώς τα μηχανήματα δεν 
ήταν... προηγμένα, ενώ είχαν να αντιμετωπίσουν 
και το... κυνηγητό της Αστυνομίας. 

Οι ραδιοπειρατές, εκείνη την εποχή, ήταν τόσο 
δημοφιλείς που το 1982 γυρίστηκε και η γνω-
στή ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη: “Βασικά καλη-
σπέρα σας”.  

Οι ερασιτέχνες του ραδιοφώνου ήταν από τη 
μια οι πειραματιστές. Δηλαδή, άνθρωποι που
τους άρεσε να πειραματίζονται με πομπούς και 
κεραίες και κάποιοι από αυτούς έγιναν στη συ-
νέχεια ηλεκτρονικοί. Και από την άλλη οι νέοι 
που αγαπούσαν τη μουσική και ήθελαν να τη
μεταδώσουν μέσα από τον δικό τους σταθμό.   

Σήμερα στις “διαδρομές” μιλάνε μερικοί από 
τους Χανιώτες πρωταγωνιστές του “ραδιοπει-
ρατικού” ή ερασιτεχνικού ραδιοφώνου.

Ενας από τους πρώτους ραδιοπειρατές ήταν ο Κυριάκος Μπα-
λής από τη Σπλάντζια που έβγαινε στα μεσαία κύματα με το 
ψευδώνυμο: “Κάρλος Σαντάνα” και ο οποίος, μάλιστα, γνώ-
ρισε τη σύζυγό του μέσα από τον σταθμό. 

«Ημουν στα μεσαία, από τους παλαιότερους ραδιοπειρατές. 
Εβγαινα με το όνομα “Κάρλος Σαντάνα”. Εκανα εκπομπές κάμ-
ποσα χρόνια. Μετά, άφησα τον σταθμό στον αδελφό μου τον  
“Ευτύχη τον Αθάνατο”», μας λέει. 

Ο Κ. Μπαλής ξεκίνησε τον σταθμό το 1970 και, όπως θυμάται, 
είχε ακροατές από την πόλη αλλά και άλλες περιοχές των Χα-
νίων.   

«Εκείνη την εποχή ήταν και η χούντα και εί-
χαμε πολύ κυνηγητό», σημειώνει. 

Ωστόσο, «κάποιοι αστυνομικοί μας άκου-
γαν γιατί είχαμε ρεπερτόριο με παλιά τρα-
γούδια».  

Ο Κ. Μπαλής λέει επίσης ότι «τότε, μετριό-
μασταν στα δάχτυλα οι ραδιοπειρατές».  

Από τα ξεχωριστά που θυμάται ο ίδιος είναι 
το ότι «γινόταν πάρτι και ακροατές κάθε μέρα 
μας καλούσαν στα διάφορα πάρτι που κάνανε. 
Μέσω του σταθμού και εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου. 

Ηταν ακροάτρια και ήταν ακροατές και οι 
γονείς της και με καλούσαν στο σπίτι. 

Γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε. 
Μετά, που κάναμε οικογένεια, 
γύρω στο 1979 έδωσα το σταθμό 
στον αδελφό μου. Και πάντα στα 
μεσαία κύματα. Τότε δεν υπήρ-
χαν ακόμη τα Fm». 

«Τα τελευταία χρόνια οι παλιοί 
ραδιοπειρατές των μεσαίων 
«έχουμε κάνει σύλλογο οι παλιοί 

ραδιοπειρατές και ο αδελφός μου, 
ο “Ευτύχης ο Αθάνατος” είναι πρό-

εδρος. Εγώ σαν πιο παλιός είμαι ο 
επίτιμος πρόεδρος. Κάνουμε εκδηλώ-

σεις. Κόβουμε την πίτα μας κάθε χρόνο». 

■ Αφιέρωμα σε μια άλλη μαγευτική ραδιοφωνική εποχή

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ, “ΡΑΔΙΟ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ” 

Ροκ και συνέντευξη Ασιμου

Επικεντρωμένος στη ροκ μουσική, ελ-
ληνική και ξένη, ήταν ο σταθμός 
του Κώστα Τζωρτζάκη: 
“Ράδιο Μουσικές Ανα-
μνήσεις” που εξέπεμπε 
από την παλιά πόλη. 
Μάλιστα, στον σταθμό 
είχε δώσει συνέντευξη 
ο Νικόλας Ασιμος όταν 
είχε έρθει στα Χανιά.  

Οπως μας λέει ο 
ίδιος ο Κώστας Τζωρ-
τζάκης, «εξέπεμπε στις 
αρχές του ‘80 και το 
πρόγραμμα χωριζόταν σε 
δύο μέρη. Το ένα μέρος είχε 
ελληνικό και το άλλο αγγλό-
φωνο ροκ. Το αγγλικό πρόγραμμα 
ξεκινούσε με τη μουσική από το Εasy 
Ρider (Born to be wild) και το ελληνικό με το 
“Πάμε βόλτα στα Χανιά” του Μίκη Θεοδωράκη. 
Τότε, ο κόσμος δεν ήξερε καλά Αγγλικά. Είχα αγο-
ράσει βιβλία των συγκροτημάτων με τους στίχους 
από τα τραγούδια τους μεταφρασμένα στα ελλη-
νικά και πριν βάλω ένα τραγούδι έλεγα τι λέει ο 

στίχος, π.χ. του Μπομπ Ντίλαν, των Doors
κ.ά.   

«Εκανα εκπομπές κάθε βράδυ και
επειδή τραβούσαν μέχρι αργά,

κάποια στιγμή είχα πει: τέτοια
ώρα, 3 - 4 η ώρα τη νύχτα
αποκλείεται να με ακούει κα-
νένας και τον είχα κλείσει
και την άλλη μέρα είχα πα-
ράπονα. Μου έλεγαν, γιατί
το έκλεισες; Εμείς σε ακού-
γαμε. Εξέπεμπα ακριβώς

στους 100 στα FM». 
Ο Κώστας σημειώνει ότι ο

σταθμός είχε τον δικό του τε-
χνικό. 

«Δεν θα είχε γίνει τίποτα χωρίς τον 
τεχνικό του σταθμού, τον Μάρκο Κι-

μιωνή ο οποίος ήταν ηλεκτρονικός». Ο σταθ-
μός ήταν στο σπίτι του στην παλιά πόλη.  

«Η κεραία έβγαζε... μάτι. Με ρωτούσαν: “Τι είναι
αυτό;”. Και τους έλεγα εκείνη την εποχή: “Για να
ακούω μουσική”. Παρεμβολές στις τηλεοράσεις
δεν υπήρχαν. Το πρώτο που κοιτάζαμε ήταν να μη
γίνονται παρεμβολές».

Ενας από τους πιο θρυλικούς σταθμούς της ερασιτεχνικής - “πειρατικής” ραδιοφωνίας 
εξέπεμψε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1964 στη Μεγάλη Βρετανία και μάλιστα εν πλω! 

Ο λόγος για το θρυλικό “Radio Caroline” (Ράδιο Καρολίνα) που είχε βγει πρώτη φορά στον 
“αέρα” των ερτζιανών στις 28 Μαρτίου του 1964! 

Ο σταθμός -δεδομένου ότι την εποχή εκείνη στη Βρετανία δεν επιτρεπόταν οι ιδιωτικοί, 
ερασιτεχνικοί, πειραματικοί, “πειρατικοί” ραδιοφωνικοί σταθμοί- στήθηκε πάνω σε ένα πλοίο 
και βγήκε στον αέρα εν πλω, από τα διεθνή ύδατα, σε απόσταση περίπου τριών μιλίων 
ανοιχτά των αγγλικών ακτών και μετέδιδε κυρίως ροκ και ποπ μουσική και μάλιστα σε 
24ωρη βάση. 

Το Ράδιο Κάρολαϊν σίγησε το 1968, όταν το πλοίο του αποσύρθηκε από τη ναυτιλιακή 
εταιρεία στην οποία ανήκε, ξαναβγήκε στον αέρα από το 1972 έως το 1980 πάλι εν πλω, 
επανήλθε το 1983 με νέο πλοίο, ενώ το 1991 απέκτησε επίγειες εγκαταστάσεις στη Βρε-
τανία. Σήμερα εκπέμπει και στο Διαδίκτυο!

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΛΗΣ - “ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΝΤΑΝΑ”: 

«Γνώρισα τη γυναίκα μου μέσω του σταθμού»

Οι πρωτοπόροι 
με εκπομπές  
εν πλω
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ, ΡΑΔΙΟ ΒΙΚΙΝΓΚΣ: 

Συνομιλίες, κασέτες, πάρτι και μουσικές

Συνομιλίες μεταξύ ραδιοπειρατών, πάρτι στην 
πισίνα του Ξενία και, ενίοτε, παρεμβολές 

στα θυροτηλέφωνα, θυμάται, μεταξύ 
άλλων, ο Στέλιος Καρανάκης, που 
είχε το “Ράδιο Βίκινγκς” από 
το 1978 έως το 1982 στα με-
σαία κύματα! 

«Εβγαινα στα μεσαία κύ-
ματα ως Ράδιο Βίκινγκς από 
τη Νέα Χώρα. Η κεραία ήταν 

απλωμένη σε δύο πολυκατοι-
κίες. Ακουγόμασταν καλά. Για 

την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν και 
πολύ μεγάλα μηχανήματα σε ισχύ. Ηταν 

και η περιοχή καλή. Τον σταθμό τον είχα από 
το 1978 έως το 1982 στα μεσαία κύματα», μας 
λέει.  

«...Λέγαμε βραχέα του Κρατικού για τις εκπομπές σε συ-
χνότητες μετά τους 1.512 (συχνότητα που εξέπεμπε ο σταθ-
μός των Χανίων). Δεν κάναμε μόνο συνομιλίες. Κάναμε και 
κάποιες εκπομπές. Εγώ εκείνη την εποχή δεν είχα τηλέφωνο 
στο σπίτι αλλά έδινα το τηλέφωνο μιας ξαδέλφης μου που 
έμενε σε διπλανή πολυκατοικία. Επαιζα τραγούδια, πήγαινα 
στο τηλέφωνο και πιο μετά στο μικρόφωνο έλεγα τις αφιε-
ρώσεις μαζεμένες. Παίζαμε οτιδήποτε. Από ελληνικό ροκ, 
ξένα και λαικά». 

Ο Στέλιος θυμάται ότι «οι εκπομπές ήταν για ολιγόωρες 
γιατί είχαμε και θέματα... Ακουγόταν λίγο η μουσική μέσα 
από τα θυροτηλέφωνα. Αλλά και στα τηλέφωνα ακουγόταν 
λίγο.... Η ισχύς ήταν τότε 100 - 150 Βατ. Το σήμα έφτανε 
μέχρι το Ρέθυμνο και σε χωριά.    

Το βράδυ στα μεσαία οι συχνότητες γέμιζαν από ξένους 
σταθμούς και η μόνη καθαρή συχνότητα ήταν στους 1620 
όπου άνοιγαν κάποιοι και έκαναν εκπομπές.  Συνομιλίες κά-
ναμε με ερασιτέχνες σε όλη την Ελλάδα». 

Ο ίδιος σημειώνει ότι όταν «κλείναμε, λέγαμε ότι θα ανοί-
ξουμε την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη και ο κόσμος 
άκουγε που έλεγες πότε θα ξανανοίξεις και περίμενε να σε 
ακούσει. Τότε υπήρχε πολύ ακροατήριο. Κάναμε και πάρτι. 
Θυμάμαι ένα πάρτι που κάναμε στην πισίνα του Ξενία. 

Το διαφημίζαμε από τον σταθμό. Είχε 
έρθει κόσμος... Οι πειρατές ήμασταν 

γνωστοί μεταξύ μας και συνεργα-
ζόμασταν. Στα πάρτι μαζευόταν 

κόσμος. Ο ένας είχε ενισχυτή 
και τον έφερνε. Ο άλλος 
έβαζε τους δίσκους, τα ηχεία. 
Και κάναμε όλη αυτή την εγ-
κατάσταση για το πάρτι. Θυ-
μάμαι το Στούντιο Β, το 
Ράδιο Τζόνσον, τον Χάρη. 

Και κάναμε πάρτι στην πισίνα 
του Ξενία και σε κάποια ντι-

σκοτέκ απέναντι από την Αγορά, 
νομίζω τη Ματζέστικ. Πάρτι πολύ 

ωραία με πολύ καλές αναμνήσεις». 
Ο ίδιος θυμάται ακόμα από εκείνη την 

εποχή ότι «έπαιρναν κάποιοι ακροατές και θέ-
λανε να τους γράψουμε κασέτες με τα τραγούδια που βά-
ζαμε. Και με το που έπαιρναν την κασέτα, έλεγαν, ο τάδε 
σταθμός μου έγραψε αυτή την κασέτα. Και το έλεγαν σαν 
καμάρι». 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, το 
1978, κατασκεύαζαν οι ίδιοι τους πομπούς.   

«Τότε, δεν υπήρχαν πομποί για να αγοράσουμε και ο κα-
θένας έφτιαχνε τον δικό του, όπως μπορούσε. Ο ένας βοη-
θούσε τον άλλον και από εκεί και πέρα φτιάχναμε ό,τι 
μπορούσαμε.  

Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί πειρατές. Σε κάθε τε-
τράγωνο των Χανίων, σε κάθε γειτονιά υπήρχαν και σύρ-
ματα απλωμένα. Η κεραία στα μεσαία αποτελείται από ένα 
οριζόντιο σύρμα». 

Ενίοτε υπήρχαν και παρεμβολές μεταξύ των ραδιοπειρα-
τικών σταθμών.    

«Παρεμβολές σίγουρα από κάποιους σταθμούς οι οποίοι 
ζήλευαν κατά κάποιον τρόπο ή άνοιγαν δίπλα σου μόνο και 
μόνο για να σου δημιουργούν κάποια παρεμβολή. Αυτά 
υπήρχαν αλλά εντάξει...  

Η εποχή αυτή βέβαια έχει περάσει τώρα. Εχουμε μόνο 
αναμνήσεις. Πιστεύω καλές αναμνήσεις».

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ - STUDIO 11 

«Τα μεσαία ήταν ομορφιά»

Τη δεκαετία του ’80 οι ερασιτεχνικοί - πειρατικοί 
σταθμοί δεν υπήρχαν μόνο στην πόλη αλλά 
και στην ύπαιθρο. Νέοι και νέες σε όλο 
τον νομό πειραματίζονταν με τις ρα-
διοσυχνότητες.  

Από την περιοχή του Κολυμπα-
ρίου εξέπεμπε στα μεσαία κύματα 
το Studio Eleven του Κώστα 
Κοκκινάκη. Ο σταθμός βρισκόταν 
σε ένα παλιό σπίτι, είχε για την 
εποχή εκείνη μεγάλη ισχύ - ξεκί-
νησε με 200 Βατ και το σήμα του 
έφτανε μέχρι τον Πειραιά. Τις 
βραδινές ώρες μέσα από τη διά-
δοση των ραδιοφωνικών κυμάτων 
στα μεσαία έφτανε ακόμα πιο μακριά. 

Ο Κώστας Κοκκινά-
κης θυμάται ότι ο 

σταθμός υπήρχε από 
το 1980 μέχρι σχεδόν το 

1988.  
«Παίζαμε μον-
τέρνα ελληνικά, 
λαϊκά και ξένη 
μουσική. Το 
σήμα έφτανε 
μέχρι τον Πει-
ραιά. Η ισχύς 
ήταν περίπου 
200 Βατ. Εκείνη 
την εποχή με 

200 Βατ έπιανες 
τεράστιες αποστά-

σεις. Μετά βέβαια 
άνοιξαν περισσότεροι 

σταθμοί. Μιλάμε για 200 
Βατ στο μηχάνημα, στην κε-

ραία εκείνη την εποχή δεν ανέβαιναν ούτε 50 
Βατ. Τον σταθμό τον έφτιαξα με βάση 

ένα σχέδιο που ακολούθησα. Ηταν 
πανεύκολο».  

Ο Κώστας είχε δώσει τηλέ-
φωνο για αφιερώσεις ενώ το 
βράδυ έκανε συνομιλίες με 
άλλους ερασιτέχνες  

«Το βράδυ κάναμε και συ-
νομιλίες. Μπορούσες να κά-
νεις συνομιλίες με άλλους 
ερασιτέχνες από τις 10 το 

βράδυ μέχρι τα ξημερώματα 
και να μιλάς με όλη την Ελ-

λάδα. Εγώ είχα φτιάξει ένα πί-
νακα και είχα γράψει με ποιους 

είχα μιλήσει».  
Ο Κώστας Κοκκινάκης θυμάται ότι ένα 

βράδυ είχε δεχτεί απάντηση για συνομιλία από 
πειρατικό σταθμό από τα Σκόπια, «αλλά δεν μπορού-
σαμε να καταλάβουμε τι μας έλεγε». 

Στην ερώτησή μας τι του έχει μείνει από εκείνη την 
εποχή, τονίζει: «Η ομορφιά. Ηταν όμορφα πράγματα. 
Τους ερασιτέχνες δεν τους ενδιέφεραν οι διαφημίσεις. 
Δεν είχαν κέρδος. Και απλά έπαιζαν μουσική και αφιε-
ρώσεις». 

«Τα μεσαία ήταν άλλη τρέλα. Ηταν ομορφιά. Παρότι 
πέρασα για λίγο από τα Fm δεν με τράβηξαν. Στα με-
σαία ήταν η όλη πλοκή του πράγματος. Το να μιλάς, να 
αφιερώνεις, να παίζεις μουσική, να ακούγεσαι μακριά 
και να προσπαθείς κάθε μέρα να πας πιο μακριά. Και βέ-
βαια οι διακόπτες όταν άνοιγες ένα μηχάνημα. Οι δια-
κόπτες με τη διαδοχική σειρά». 

Ο Κώστας θυμάται από εκείνη την εποχή ονόματα δια-
φόρων πειρατικών σταθμών των Χανίων όπως ο ΑΒ15, 
ο Πολικός Αστέρας, ο Τοξότης, ο Δημήτρης ο Πρόξε-
νος, κ.ά.

ΟΛΓΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ, 319FM: 

Η πρώτη γυναίκα ραδιοπειρατής 
Η πρώτη γυναίκα ραδιοπειρατής όχι μόνο στα 

Χανιά αλλά σε όλη την Κρήτη και από τις πρώ-
τες στην Ελλάδα στην μπάντα των Fm, ήταν 
η Ολγα Λεβεντάκη με τον σταθμό “319 
FM”. 

Οπως μας λέει, γύρω στο ‘83 – ‘84 
που ήταν μαθήτρια στο Λύκειο, ξεκί-
νησε με «με ένα πολύ μικρό πομπου-
δάκι» που αγόρασε από ηλεκτρονικό 
κατάστημα το οποίο πούλαγε “kita-
kia” τα οποία συναρμολογούσες.  

«Ο πατέρας μου με πήγε σε αυτό το 
μαγαζί που το ήξερε και από εκεί ξεκί-
νησα με ένα πομπουδάκι μόνη μου. 
Μετά γνώρισα και άλλους στα Fm οι 
οποίοι ασχολούνταν και έτσι έφτιαξα, αφού 
με βοηθήσανε γιατί ηλεκτρονικά δεν γνώριζα, 
τον πρώτο λυχνάτο πομπό. Μετά, ενασχολήθηκα. 
Εμαθα από ηλεκτρονικά. Και έτσι έφτιαχνα μόνη μου, πομ-
πούς με λυχνίες, ισχύος 2 - 3 - 5 βατ». 

Οι πρώτοι αυτοί μικροί πομποί είχαν εμβέλεια στη γειτονιά που έμενε στα 
Παχιανά αλλά «υπήρχαν παρεμβολές στις τηλεοράσεις τότε. Οταν έπαιζε 
κανένα ματς την Κυριακή και εμείς ανοίγαμε τον σταθμό γινόταν χαμός στη 
γειτονιά. Μας κυνηγούσε η Αστυνομία με τα ραδιογωνιόμετρα», θυμάται.  

Η Ολγα Λεβεντάκη θυμάται επίσης ότι ήταν η πρώτη που εξέπεμψε στα Fm 
με κανονικό πρόγραμμα». 

«Πήρα το πρώτο μου πικάπ, τότε που έφτιαξα τον πρώτο μου πομπό. Και 
πήρα και δύο συγκεκριμένα βινύλια που θυμάμαι αξέχαστα. Το ένα ήταν του 
Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το “Φοβάμαι” και το άλλο με ηλεκτρονική μου-
σική του Ζαν Μισέλ Ζαρ. Οπότε έκανα εναλλαγές, έπαιζε το ένα πίσω από 
το άλλο. Και είχε πολύ πλάκα. Γιατί δεν υπήρχε άλλο βινύλιο.  

Εβγαινα περίπου στους 99 με 100 Μεγάκυκλους. Μου άρεσε να είμαι κα-
ταμεσής. Και το αναγνωριστικό μου ήταν “319 Fm”. Ηταν τα αγαπημένα μου 
νούμερα. Οπότε τα σύνδεσα... και έβγαλα το ψευδώνυμο».  

Την ίδια εποχή οι ραδιοπειρατές έκαναν και συνομιλίες.   
Αργότερα, «προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο ποιοτικούς πομπούς, πιο στα-

θερούς. Οσο το δυνατόν να μην ταλαντώνουν και να μη μπαίνουν στις συ-
χνότητες της τηλεόρασης. Και έτσι να μην ενοχλούμε και τους γείτονες και 
να μας φέρνουν την Αστυνομία. 

Οπότε, οργανωθήκαμε καλύτερα. Κάναμε και συνεργασίες με άλλους ερα-
σιτέχνες τα Σαββατοκύριακα που είχαμε χρόνο, εκτός σχολείου. Οπότε μα-
ζευόμασταν και κάναμε από κοινού κάποια προγράμματα». 

Η Ολγα μας λέει ακόμα ότι «στα μεσαία υπήρχε πολύ κίνηση. Τα Fm ήταν 
μια άγνωστη μπάντα για πάρα πολλά χρόνια. Εγινε γνωστή μετά το 1980 -
1982.  

Τα Fm δεν τα γνώριζε ο κόσμος. Τα Fm ουσιαστικά έγιναν γνωστά 
από εμάς τους ερασιτέχνες. Γιατί έτσι άρχισαν να ακούνε τη μουσική στα 
Fm. Πρέπει οι πρώτοι να ήμασταν περίπου 10. Μετά συνεργαστήκαμε με 
τους ερασιτέχνες των μεσαίων και φτιάξαμε έναν άτυπο σύλλογο. Μα-
ζευόμασταν, κάναμε χοροεσπερίδες, με είχανε κάνει σε κάποια στιγμή και 
πρόεδρο γιατί ήμουν η μοναδική γυναίκα του συλλόγου, μεταξύ Fm και Με-
σαία. Μετά, άρχισαν οι... κόντρες και οι αντιδράσεις μεταξύ “Μεσαιατζή-
δων” και “Fmατζήδων” και κάπως έτσι ο σύλλογος όπως άτυπα ξεκίνησε, 
έτσι άτυπα έκλεισε». 

Ακόμα η Ολγα εξιστορεί πώς γλύτωσε μία φορά από το κυνηγητό της 
Αστυνομίας: 

«Θυμάμαι ότι πήγαινα σχολείο και είχα τον πομπό. Ο πατέρας μου δεν 
γνώριζε τη λειτουργία του, νόμιζε ότι ήταν μικρής εμβέλειας στη γειτονιά. 
Εγώ είχα φτιάξει ένα πολύ μεγάλο με λυχνίες. Ελειπα σχολείο. Μάλλον είχε 
γίνει κάποια καταγγελία στην Αστυνομία. Ηρθε η Αστυνομία και χτυπούσε 
πόρτες. Και είδε την κεραία πάνω από το σπίτι μας. Χτύπησε την πόρτα. 
Ανοίγουν οι γονείς μου. «Εχετε κάποιον γιο ο οποίος δραστηριοποιείται με 
παράνομους πειρατικούς σταθμούς;», ρωτούν. Απαντά ο πατέρας μου: «Εγώ 
δεν έχω γιο, έχω μόνο κόρες». Οπότε, φύγανε οι αστυνομικοί. Ετσι, τη γλυ-
τώσαμε κατά κάποιον τρόπο. Γιατί δεν περιμένανε ότι μια κοπέλα θα μπο-
ρούσε να έχει ένα σταθμό και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, έγινε 
η μάχη του... αιώνα όταν γύρισα σπίτι. Με τον πατέρα μου να έχει πάρει τον 
πομπό και μια βαριοπούλα και να τον έχει κάνει... κιμά... Οταν είδα λοι-
πόν αυτό το αυτοδημιούργημα να ισοπεδώνεται στο πάτωμα και 
να καταστρέφονται τα πολύτιμα υλικά του, δεν πτοήθηκα. Αμέ-
σως μετά μάζευα πάλι τα χαρτζιλίκια και ξανά μανά στήνω 
τον αμέσως επόμενο πομπό, ακόμα μεγαλύτερο. Τέτοια η 
αγάπη». 

Η ίδια είχε ως ερασιτέχνης και τους δικούς της θαυμα-
στές 

«Δίναμε και τηλέφωνα για αφιερώσεις. Είχαμε και... 
ενοχλήσεις των τηλεφώνων από τους ενδιαφερόμε-
νους που ακούγανε αυτή τη γυναικεία φωνή στο ρα-
διόφωνο τότε και λέγανε “πρέπει να τη γνωρίσουμε”. 
Οπότε ο μπαμπάς να έχει θυμώσει αρκετά με το τηλέ-
φωνο να χτυπάει περίεργες ώρες μέσα στη νύχτα για να 
μιλήσουνε οι φανατικοί μου ακροατές - θαυμαστές.  

Και όλο αυτό προχώρησε αρκετά χρονάκια, μέχρι που κα-
τάφερα πλέον να δουλέψω και επαγγελματικά στο χώρο 
του ραδιοφώνου. Ο πειρατικός σταθμός κράτησε τουλάχιστον 
μέχρι το 1992 - 1993 που ασχολήθηκα με επαγγελματικό ρα-
διόφωνο».  

 
Το σήμερα 

 
Στη σημερινή εποχή οι ερασιτεχνικοί σταθμοί δεν 

έχουν σβήσει οριστικά. Ακόμα και τώρα, κάποιες 
ώρες, κυρίως στα μεσαία κύματα, εκπέμπουν ενίοτε 
σταθμοί απ’ όλη την Ελλάδα με λαϊκό πρόγραμμα συ-
νήθως και αφιερώσεις. Επίσης, κατά καιρούς γίνονται 
συζητήσεις και προσπάθειες διεκδίκησης για άδειες εκ-
πομπής μικρής ισχύος από πειραματιστές του ραδιο-
φώνου καθώς υπάρχουν ελεύθερες συχνότητες.  
Αλλωστε, όπως επισημαίνουν αρκετοί πειραματι-

στές, η ερασιτεχνική ραδιοφωνία υπήρξε  
πρωτοπόρος στην Ελλάδα, πρωτοστα-

τώντας στο κίνημα της ελεύθερης 
ραδιοφωνίας.



Θεραπευτικές ιδιότητες 
και ενδείξεις  

Δρα ως εξομαλυντικό, αντι-
φλεγμονώδες, τονωτικό, στυ-
πτικό και αντινεοπλασματικό.  

Το Γάλιο θεωρείται ένα πολύ-
τιμο φυτό. Είναι ίσως το καλύ-
τερο διαθέσιμο τονωτικό του 
λεμφικού συστήματος. Σαν 
λεμφοτονωτικό με εξομαλυν-
τική και διουρητική δράση μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 
ευρύ φάσμα προβλημάτων στα 
οποία εμπλέκεται το λεμφικό 
σύστημα. Είναι χρήσιμο σε πε-
ριπτώσεις οιδήματος των αδέ-
νων (λεμφαδενίτιδα), σε 
οποιοδήποτε σημείο του σώμα-
τος και ιδιαίτερα στην αμυγδα-
λίτιδα και την αδενοειδίτιδα 
(φλεγμονή των αδενοειδών εκ-
βλαστήσεων του ρινοφά-
ρυγγα). Χρησιμοποιείται επίσης 
ευρύτατα σε καταστάσεις του 
δέρματος, ιδιαίτερα ξηράς μορ-
φής, όπως η ψωρίαση. Είναι 
ωφέλιμο στη θεραπεία της κυ-
στίτιδας και άλλων καταστά-
σεων του ουροποιητικού 
συστήματος που συνοδεύονται 
από πόνο. Για τη χρήση αυτή 
μπορεί να συνδυασθεί με μα-

λακτικά. Το Γάλιο έχει επίσης 
μεγάλη παράδοση στην αγωγή 
των ελκών και των όγκων που 
μπορεί να οφείλονται στη λεμ-
φική παροχέτευση.  

Σαν λαχανικό είναι εξαιρετικό 
αν και δεν το συνηθίζουμε στη 
χώρα μας.  

Για προβλήματα του λεμφικού 
συστήματος συνδυάζεται καλά 
με τη  φυτολάκκα, την εχινάκια 
και την καλέντουλα. Για προ-
βλήματα δέρματος, συνδυάζε-
ται καλά με το αγριολάπαθο και 
το άρκτιο. 

Στην ομοιοπαθητική παρα-
σκευάζουν ένα βάμμα με το 
νωπό φυτό. 

 

Παρασκευή και 
δοσολογία  

Παρασκευάζεται ως έγχυμα. 
Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι βραστό 
νερό σε 2 με 3 κουταλιές του 
τσαγιού ξηρό βότανο και το 
αφήνουμε σκεπασμένο για 10 
έως 15 λεπτά. Σουρώνουμε και 
πίνουμε τρεις φορές την ημέρα. 
Υπό μορφή βάμματος η ημερή-
σια δοσολογία είναι 2-4  βάμ-
ματος τρεις φορές την ημέρα.  

 
Προφυλάξεις  

Σε ευαίσθητα άτομα ο χυμός 
του φυτού μπορεί να προκαλέ-
σει δερματίτιδα. Δεν αναφέ-
ρονται άλλες παρενέργειες από 
την χρήση του. Τηρούμε την 
συνιστώμενη δοσολογία. 

Είναι ετήσιο φυτό που συναν-
τούμε συχνά στην ύπαιθρο. Το 
στέλεχος του φυτού είναι τε-
τραγωνικό και μπορεί να φτά-
σει σε μήκος τα 120 εκατοστά 
και έχει μικρά άγκιστρα. Στη 
χώρα μας υπάρχουν 50 περί-
που είδη του φυτού. Τα φύλλα 
του είναι στενά, μικρά και 
πολλά (ανά 6 έως 8) σε ρόδα-
κες. Τα άνθη του είναι ερμα-
φρόδιτα,  λευκοκίτρινα, μικρά, 
κατά βότρυς. Ο καρπός έχει 
τρίχες αγκιστροειδείς.  Η ρίζα 
του έχει κόκκινη χρωστική 
ουσία που βάφει τα υφάσματα.  

Είναι φυτό βρώσιμο. Τα 
φύλλα και τα στελέχη του 
όμως πρέπει να συλλεγούν και 
να μαγειρευτούν πριν εμφανι-
σθούν οι καρποί.  

 
Ιστορικά στοιχεία  

Βότανο γνωστό από την αρ-
χαιότητα. Ονομάστηκε Γάλιο 
από τον Διοσκουρίδη γιατί 
πήζει το γάλα. Το χρησιμοποι-
ούσε σαν αλοιφή με καλά απο-
τελέσματα για τα σκισίματα 
των μαστών των γυναικών. Ο 
Αιγινήτης χρησιμοποιούσε τον 
χυμό βρασμένο ως κατάπλα-
σμα για τα καρκινωματώδη 
έλκη. Τους σπόρους του φυτού 
κοπανισμένους σε ψιλή σκόνη 
και σε δόση 4 ως 5 γραμμα-
ρίων μέσα σε κρασί τους χρη-
σιμοποιούσαν εναντίον της 
ψαμμιάσεως. Ο Διοσκουρίδης 
αναφέρει ότι οι βοσκοί χρησι-
μοποιούσαν τα αγκαθωτά στε-
λέχη του φυτού για να 
φτιάξουν ένα τραχύ κόσκινο με 
το οποίο σούρωναν το γάλα. 

Σήμερα ακόμη, βοσκοί στη 
Σουηδία το χρησιμοποιούν για 
τον ίδιο σκοπό.  

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποι-
ούσαν το φυτό σε καταπλά-
σματα ενάντια σε δαγκώματα 
και τσιμπήματα, παθήσεις δέρ-
ματος, ελαφρά τραύματα και 
εγκαύματα. Θεωρούσαν ακόμη 
ότι το βότανο αυτό καθαρίζει 
το αίμα. Οι αγρότες χρησιμο-
ποιούσαν τις κορυφές του 
φυτού για την παρασκευή δια-
φόρων ανοιξιάτικων ποτών. 
Στη Γαλλία οι χωρικοί το χρησι-
μοποιούσαν θρυμματισμένο 
πάνω σε πληγές και φυσαλίδες.  

Παραδοσιακά ο λαός μας 
χρησιμοποιούσε το βότανο 
αυτό για περιποίηση πληγών 
και ελκών καθώς και για τις αν-
τικαρκινικές του ιδιότητες. 

Το φύλλωμα το χρησιμοποι-
ούσαν ακόμη για το γέμισμα 

των στρωμάτων. 
 

Συστατικά - 
χαρακτήρας  

Το φυτό περιέχει γλυκοσίδια 
(ασπερουλοσιδικό οξύ), αλκα-
λοειδή (καφείνη), φαινολικά 
οξέα, παράγωγα ανθρακινόνης, 
φλαβονοειδή, κουμαρίνες, ορ-
γανικά οξέα (κιτρικό οξύ) και 
μια κόκκινη χρωστική.  

 
Aνθιση - 

χρησιμοποιούμενα 
μέρη - συλλογή  

Ανθίζει από τον Μάιο έως τον 
Σεπτέμβριο. Για τις θεραπευτι-
κές τους ιδιότητες χρησιμοποι-
ούνται τα αέρια μέρη του 
φυτού και ο φρέσκος χυμός 
του. Το φυτό συλλέγεται πριν 
την ανθοφορία και ξηραίνεται 
στη σκιά. 
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Επιμέλεια:  
ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 
info@herb.gr

η Bιότοπος - περιγραφή 
             
Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Galium aparine 
L. (Γάλιο η απαρίνη). Ανήκει στην οικογένεια  των  Ρου-
βιοειδών. Την συναντούμε με τις κοινές ονομασίες κολ-
λητσίδα, κολλητσάδα, κολλητσόχορτο, αγριορίζαρο, αμ-
πελόκαρπο, βατόχορτο, απαρίνη  και καβαλλαριά. 

Υ.Σ. Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπορού-
με να τα βρούμε στη διεύθυνση www.herb.gr.  
Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει  
οποιαδήποτε  θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τό-
που μας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή  έχει κάποιο 
ερώτημα μπορεί να το απευθύνει στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com  

Γάλιο



ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ 
kakatsakis@sch.gr 

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο! 
Τρία πεζά κείμενα κι ένα ποίημα απ’ το παλιό 

αναγνωστικό της Β’ Δημοτικού (συγγραφέας 
του ο Βασίλης Οικονομίδης με εικονογρά-
φηση του ζωγράφου Γιώργου Μανουσάκη), 
που μεγάλωσε πολλές γενιές ελληνόπουλων 
από το 1954 μέχρι τα τέλη της 10ετίας του 
1970, στον σημερινό Παιδότοπο. Επί τη ενάρ-

ξει του νέου σχολικού έτους. Aρωμα μιας 
άλλης εποχής, πολύ μακρινής για τα σημερινά 
παιδιά. Πρώτες μέρες στο σχολείο, καλή σχο-
λική χρονιά σε μαθητές και δασκάλους! 

 
Σας χαιρετώ με αγάπη όλους! 

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης 
δάσκαλος

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! 

Πρώτες µέρες  
στο σχολείο...

παιδότοπος
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Με τον πατέρα στο βιβλιοπωλείο 
Τι χαρά που δοκιμάζει σήμερα ο Θανασάκης! Μαζί με τον πατέρα του πηγαίνει στο βιβλιο-

πωλείο. 
Σωστό πανηγύρι έχουν εκεί τα παιδάκια. Αλλα αγοράζουν κασετίνες, άλλα τετράδια. Μερικά 

έχουν στο χέρι μολύβια.  
Τι πολλά βιβλία! Τι σάκες! Τι εικόνες! Τι τετράδια! Πόσα άλλα ωραία πράγματα! 
Ο Θανασάκης κοιτάζει τις σάκες και τις θαυμάζει. Η σάκα, που είχε πέρυσι, πάλιωσε.  
- Διάλεξε όποια θέλεις, παιδί μου, του λέει ο πατέρας.  
Ναι. Αλλ’ αυτές είναι τόσο πολλές! Τι είδους να διαλέξη; από δέρμα; από ύφασμα; από μου-

σαμά; από τι; 
- Ν’ αγοράσετε μια απο δέρμα, τους σύστησε ο βιβλιοπώλης. Μια φορά θα δώσετε τα χρή-

ματα, πρέπει να πιάσουν τόπο. Να σας δώσω μάλιστα μια που να κλειδώνη. 
Και πραγματικά, τους έδωσε μια που κλείδωνε. Άρεσε και στον πατέρα και στο παιδί. Ύστερα 

αγόρσαν ένα ωραίο βιβλίο. Αγόρασαν και μολύβια και τετράδια.  
- Θέλω και μια κασετίνα καινούρια, πατέρα, ζήτησε ο Θανασάκης. 
- Κασετίνα έχεις, παιδί μου, την περσινή. Ας κάνωμε κάποια οικονομία. Δεν έχομε και πολλά 

χρήματα.  
Τώρα ο Θανασάκης έγινε σωστός μαθητής. Τίποτε δεν του λείπει. Σάκα, βιβλίο, τετράδια, μο-

λύβια. 
Ω! με τι όρεξη γυρίζει στο σπίτι! Πέτα από χαρά. Η μητέρα κι η θεία του τον καμαρώνουν. 

Τον δέχονται με χίλιες δύο ευχές. Ο Θανασάκης χαϊδεύει τη σάκα του και το βιβλίο. Κοιτάζει 
όλες τις εικόνες και χαμογελά. Είναι πολύ ευχαριστημένος από τα πράγματα που του αγόρασε 
ο πατέρας. 

Ο Νίκος και το γαϊδουράκι 
 

- Εγώ, κύριε, είπε ο Νίκος, πήγα στην εξοχή με τη θεία μου. 
Είναι πολύ ωραία εκεί. Είναι κρύα νερά, δέντρα με παχύ 
ίσκιο. Είναι και πολλά περιβόλια. Εχουν μπάμιες, μελι-
τζάνες, ντομάτες. Εκεί είδα μια μέρα και τον Πάρη. 

- Ναί, ήμουν κι εγώ, βεβαίωσε ο Πάρης. 
Και είδα το Νίκο καβάλα σ’ ένα γαϊ-

δουράκι. Φοβόταν να μην πέση.  
Ο Νίκος διαμαρτυρήθηκε. Πει-

ράχτηκε μ’ αυτό που είπε ο 
Πάρης.  

- Αυτό δεν είναι σωστό, είπε. 
Την πρώτη φορά που καβαλί-

κεψα τότε μονάχα είχα φοβηθή. 
Τότε είχα πιαστή από το σαμάρι. 

Ύστερα όμως συνήθισα. Τώρα δε φο-
βούμαι πια, όταν καβαλικεύω.  

Κι ενώ έλεγε αυτά ο Νίκος, άνοιξε τα 
χέρια του. 

Μ’ αυτό ήθελε να δείξη πως δε φο-
βάται πιά. Ούτε έχει ανάγκη να πιαστή 

από το σαμάρι. 

Πρώτη μέρα  
στο σχολείο 

 
- Τόση βιάση και σπουδή! 
Για πού πας, καλό παιδί; 
Κίνησες νωρίς νωρίς 
και τρεχάτο προχωρείς. 
 

Στάσου να διασκεδάσης 
με τις ομορφιές της Πλάσης! 
Κόψε απ’ τα περβόλια πάλι 
του χινόπωρου τα κάλλη! 
 
- Να σταθώ; Δεν ευκαιρώ, 
γιατί πάω στο φτερό. 
Και που πάω, να σου το πω 
Στο σχολειό μου, π’ αγαπώ! 

Τέλος Αγρας

Το καινούργιο βιβλίο 
 
Τι μεγάλη χαρά που έχουν τα παιδιά σήμερα! Αγόρασαν όλα καινούργιο βιβλίο. Το κοιτάζουν 

και δεν το χορταίνουν. Τι ωραίο εξώφυλλο! Τι ζωγραφιές! Τι καθαρά γράμματα! 
- Αλήθεια, παιδιά! Ποιος το φτιάνει το βιβλίο; είπε ο Ζαφείρης. 
- Ο βιβλιοπώλης, λέει η Μαρίτσα. Απ’ αυτόν δεν το αγοράζομε; Ε, αυτός το φτιάνει. 
Άλλο πάλι παιδί έλεγε πως το φτιάνει ο βιβλιοδέτης.  
Τη συζήτηση την άκουσε κι ο δάσκαλος και τους είπε: 

- Ούτε ο βιβλιοπώλης, παιδιά μου, 
το φτιάνει το βιβλίο ούτε ο βιβλιο-
δέτης. Για να γίνη, εργάζονται πολ-
λοί. Και πρώτα πρώτα αυτός που το 
γράφει. Το όνομά του το βλέπετε 
στο εξώφυλλο. Για να το γράψη, 
χρειάζεται καιρό. Υπάρχουν βιβλία 
που, για να γραφτούν, χρειάζονται 
χρόνια.  

- Χρόνια! είπαν μερικά παιδιά με 
απορία. 

- Βέβαια, τόνισε ο δάσκαλος. 
Υστερα έρχεται ο ζωγράφος, που 
κάνει τις εικόνες. Και αυτός κο-
πιάζει πολύ. Επειτα οι τυπογράφοι 
και τόσοι άλλοι... 

- Ώστε τόσοι εργάζονται για το 
βιβλίο; είπε η Φωτούλα.  

- Μάλιστα. Και σ’ όλους αυτούς 
χρωστούμε χάρη, γιατί κοπίασαν. 
Χάρη σ’ αυτούς έχομε το βιβλίο, 
που μας μαθαίνει τόσα χρήσιμα 
πράγματα. 

Γι’ αυτό πρέπει να το προσέ-
χωμε. Να μην το μουτζουρώ-
νωμε. Όταν το πιάνωμε, να 
είμαστε καθαροί. Η σάκα μας, 
τα ρούχα, τα χέρια μας να είναι 
κατακάθαρα. Με χέρια ακά-
θαρτα, πως θα έχωμε καθαρό 
το βιβλίο;



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 147ο
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Τεχνικές επίδεση τραυμάτων άκρας χειρός, από το βιβλίο “Manual of Surgical 
Bandages, Devices and Dressings”, που εκδόθηκε για πρώτη φορά στην αγγλική 
γλώσσα στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας το 1859.

Το 1976 ο Αρμένιος πρωταθλητής Shavarsh Karapetyan, μετά που ολοκλήρωσε 
αγώνα κολύμβησης 18 χιλιομέτρων, είδε ένα λεωφορείο να βουλιάζει στη 
θάλασσα. Αμέσως βούτηξε σε 10 μέτρα βάθος και έσωσε 20 ανθρώπους από 

βέβαιο πνιγμό. Εκείνη την εποχή κατείχε 11 Παγκόσμια ρεκόρ, ήταν 17 φορές 
παγκόσμιος πρωταθλητής, 13 φορές πρωταθλητής Ευρώπης και πάνω απ’ όλα 
άνθρωπος…

Απεικόνιση αρσενικών σιαμαίων, σε λιθογραφία του 17ου αιώνα.

Απεικόνιση διαφόρων ανθρώπινων οστών, από γερμανικό 
βιβλίο (Λειψία, 1887).

Η ανιριδία είναι μια ανωμαλία των ματιών, στην οποία 
απουσιάζει, μερικά ή ολικά, η ίριδα του ματιού, ενώ 
συνυπάρχει συχνά με γλαύκωμα, καταρράκτη, αλλά και 
φωτοφοβία. Η κατάσταση εμφανίζεται σε 1/50.000 γεννήσεις 
και μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό ή και την απώλεια 
της όρασης.

Απεικόνιση εξέτασης των αυτιών ασθενούς από γυναίκα 
γιατρό, γεγονός σπάνιο, σε ρωσικό σπίτι των αρχών του 20ου 
αιώνα.

Πολύτιμο πετράδι για αντικατάσταση δοντιού, γύρω στον 4ο 
μ.Χ. αιώνα, από τη μυστηριώδη πόλη του Teotihuacan (με 
πληθυσμό άνω των 200 χιλιάδων κατοίκων), κοντά στο 
Mexico City, και ένα πολιτισμό που καταστράφηκε από τους 
Τολτέκους το 750 μ.Χ. και εξαφανίστηκε ολοσχερώς.

To σκεύασμα “Bromo Caffeine” της εταιρείας Keasbey & 
Mattison, υποσχόταν ενίσχυση της μνήμης για όσους 
“δουλεύουν με το μυαλό τους”, στη Νέα Υόρκη του 1906.

»

»
»

»

»
»

»

»

»

Ο Βρετανός εξερευνητής Sir Ranulph Fiennes έτρεξε 7 μαραθώνιους, 
σε 7 διαδοχικές μέρες, στις 7 ηπείρους και όλα αυτά μετά από 
έμφραγμα και εγχείρηση by pass. Ηταν, ακόμη, ο πρώτος που 
κατέκτησε και το Βόρειο και το Νότιο Πόλο και ο πρώτος που 
διέσχισε την Ανταρκτική με τα πόδια. Στα 65 του ανέβηκε στο 

Εβερεστ, ενώ το 1984 μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, ως 
ο μεγαλύτερος εν ζωή εξερευνητής του πλανήτη.



βιβλία

Τα χρώµατα  
της πυρκαγιάς 
Πιέρ Λεμέτρ 
μετάφραση: Έφη Κορομηλά 
Εκδόσεις Μίνωας 

Παρίσι, Φεβρουάριος 1927 
O τραπεζίτης Μαρσέλ Περι-
κούρ πεθαίνει επτά χρόνια 
μετά την τραγική αυτοκτο-
νία του γιου του, Εντουάρ. 
Η κόρη του, Μαντλέν, ανα-
λαμβάνει τα ηνία της οικο-
νομικής αυτοκρατορίας που 
δημιούργησε ο πατέρας της, 
σε μια εποχή που οι γυναί-
κες δεν έχουν καν το δι-

καίωμα να υπογράφουν επιταγές. Η μοίρα, όμως, 
έχει άλλα σχέδια. Μια αναπάντεχη και τραγική χει-
ρονομία θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της Μαντλέν 
και του επτάχρονου γιου της, Πολ. Με τον πρώην 
σύζυγό της στη φυλακή εξαιτίας ενός τεράστιου 
ηθικού και οικονομικού σκανδάλου, η Μαντλέν θα 
βρεθεί αντιμέτωπη με τη μοχθηρία και την απλη-
στία των ανθρώπων...

Ραφαήλ 
Λέα Κόεν 
μετάφραση: Ιβάν Γκένοβ 
Εκδόσεις Έναστρον 

Τις πρωινές ώρες της 16ης Απρι-
λίου τού 1943, στο κελί του, στις 
φυλακές της Σόφιας, ο νεαρός 
βιομήχανος Ραφαήλ Αριέ περιμέ-
νει την απάντηση των Ανακτόρων 
στην αίτησή του για απονομή χά-
ριτος. Επί έξι ώρες, ανάμεσα στα 
μεσάνυχτα και τις έξι το πρωί, ο 
Ραφαήλ, που ανήκει στη μεγαλύ-
τερη οικογένεια βιομηχάνων που 
παρήγε αρώματα υψηλής ποιότη-
τας, προσπαθεί να ενώσει όλα τα 
κομμάτια του παζλ, που οδήγησαν 

στην καταδίκη του. Και η τύχη το θέλησε να το κατανοήσει 
ο Ραφαήλ τη στιγμή που ήρθε και η απάντηση των Ανα-
κτόρων... 
Περισσότερο από εβδομήντα χρόνια αργότερα, η Ντίντυ 
Μπέικερ Αριέ, που είναι η τελευταία εν ζωή μάρτυρας των 
γεγονότων τού 1943, γιορτάζει στο Ντάλας του Τέξας τα 
ενενηκοστά τέταρτα γενέθλιά της. Ο μίστερ Ντέιβιντ Γκού-
τμαν, της ασφαλιστικής εταιρείας Good Life, της απευθύ-
νει ερωτήσεις που οδηγούν την Ντίντυ στο μακρινό 
παρελθόν και στην ιστορία της οικογένειας των Αριέ. Η 
αφήγησή της μετατρέπεται σε μια εξομολόγηση για τη 
ζωή του Ραφαήλ...

Οµερτά 
Mario Puzo 
Εκδόσεις Οξύ 

Τα παιδιά του Δον Απρίλε τον 
αποδέχτηκαν ως πιστό μέλος της 
οικογένειας, ως τον "ανιψιό" του 
πατέρα τους. Για το FBI ήταν ένας 
άνθρωπος που προτιμούσε να κα-
βαλάει τ‘ άλογά του παρά να 
κάνει δουλειές της μαφίας. Κανείς 
δεν ήξερε γιατί ο Αστόρε Βιόλα 
είχε υιοθετηθεί από τον Απρίλε 
πριν από πολλά χρόνια στη Σικε-
λία· κανείς δεν υποψιαζόταν ότι ο 

Δον τον είχε προσεκτικά εκπαιδεύσει και πως ο Αστόρε 
περίμενε να έρθει η δική του ώρα. 
Και η ώρα αυτή έχει πλέον φτάσει. Ο Δον είναι νεκρός. Σε 
μια σύγκρουση εχθρών και εραστών, προδοτών και πι-
στών στρατιωτών, ο Αστόρε Βιόλα θα διεκδικήσει το πε-
πρωμένο του. Επειδή μετά από όλα αυτά τα χρόνια, η 
οργή βράζει ακόμη στο αίμα του...

Οι µέρες  
της πεταλούδας 
Ελενα Πιπερίδου 
Εκδόσεις Πνοή 

Αν προσπαθούσαμε μια 
μέρα να εξαφανίσουμε την 
αγάπη από τη Γη, είναι πιο 
πιθανό να κέρδιζε εκείνη κι 
όχι εμείς. Θα έμενε ριζω-
μένη στις καρδιές των αν-
θρώπων, κι αυτό είναι ένα 
μυστικό που γνωρίζουν 
καλά μόνο δύο. Η τυχαία 
γνωριμία τους θα γίνει η 
αφορμή για μια σειρά από 

γεγονότα που θα ανατρέψουν τις ζωές τους. Η Κα-
τερίνα, μια γυναίκα μοναχική και καταπιεσμένη, 
αποφασίζει έστω κι αργά στη ζωή της να διεκδική-
σει ό,τι δεν της δόθηκε ποτέ. Σ' αυτή τη διαδρομή 
γίνεται συνοδοιπόρος και αιώνιος φίλος της ο Πα-
ναγιώτης, ένας νεαρός άνδρας με σύνδρομο Down.  
Αντιμετωπίζουν μαζί τις ιδιαιτερότητές τους και 
εξελίσσονται μέσα από ένα διάφανο πρίσμα αγά-
πης και συμπαράστασης. Θα βρουν τους ανθρώ-
πους απέναντί τους, όμως θα ανακαλύψουν μόνοι 
τους τον δρόμο που θα φέρει τελικά τη λύτρωση.  

Aφορμή

Η Επιχείρηση σφαγή του Ροδόλφο 
Ουόλς είναι το πρώτο μη μυθοπλα-
στικό μυθιστόρημα, γραμμένο δέκα 
χρόνια πριν εγκαινιάσει το Εν ψυχρώ 
του Τρούμαν Καπότε τη non-fiction 
λογοτεχνία. Eνα δημοσιογραφικό 
αφήγημα σαν μυθιστόρημα, χωρίς 
μύθο αλλά με πραγματικά γεγονότα. 
Και είναι μία σημαντική έκδοση, που 
άργησε έξι δεκαετίες, γεγονός παρά-
δοξο αν αναλογιστεί κανείς την αγάπη 
μας προς τη λατινοαμερικάνικη λογο-
τεχνία.  

Η πρώτη είδηση για τις μυστι-
κές εκτελέσεις του Ιουνίου του 
1956 έφτασε σ' εμένα εντελώς 
τυχαία, στα τέλη της χρονιάς 
εκείνης, σε ένα καφέ της Λα 
Πλάτα όπου οι θαμώνες έπαι-
ζαν σκάκι και κουβέντιαζαν 
περισσότερο για τον Κέρες ή 
τον Νιμζόβιτς παρά για τον 
Αραμπούρου και τον Ρόχας, 
και η μοναδική στρατηγική επι-
χείρηση που είχε κάποια φήμη 
εκεί ήταν η εφ' όπλου λόγχη 
επίθεση του Σλέχτερ στο σικε-
λικό άνοιγμα. 

Και κάπως έτσι, σχεδόν τυχαία, ο δη-
μοσιογράφος και συγγραφέας Ρο-
δόλφο Ουόλς θα αρχίσει να ερευνά 
τις μυστικές εκτελέσεις της 9ης Ιου-
λίου 1956, για τις οποίες το καθεστώς 
υποστήριζε πως έγιναν στα πλαίσια 
του στρατιωτικού νόμου, που όμως, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέν-
τρωσε και παρουσίασε στη δικαιοσύνη 
ο Ουόλς, δεν τέθηκε σε ισχύ παρά στις 
10 Ιουλίου, και επομένως οι συλλή-
ψεις και οι εκτελέσεις είχαν προηγη-
θεί. 

Συγγραφέας αστυνομικών ο Ουόλς 
ήρθε κατά τη διάρκεια της έρευνας 
αντιμέτωπος με μαρτυρίες και γεγο-
νότα που ξεπέρασαν κατά πολύ την 
όποια μυθοπλαστική ικανότητα πί-
στευε πως κατείχε, άλλωστε η πραγ-
ματικότητα συνηθίζει να ξεπερνά τη 
φαντασία, ιδιαίτερα σε φρίκη. Όμως 
το υλικό που προέκυψε από την 
έρευνα δεν θα ήταν αρκετό ώστε να 
θεωρηθεί λογοτεχνία, αν δεν ήταν λο-
γοτεχνικός ο τρόπος με τον οποίο ο 

Ουόλς αφηγείτο την ιστορία της 9ης 
Ιουλίου 1956 και όσα ακολούθησαν. 

Η Επιχείρηση σφαγή είναι γραμμένη 
με τρόπο που απευθύνεται ακόμα και 
στον πλέον αδαή περί αργεντίνικης 
ιστορίας αναγνώστη, είναι όμως επί-
σης γραμμένη με τρόπο που θα παρα-
κινήσει τον αναγνώστη να 
ενδιαφερθεί και να διαβάσει. Ένα βι-
βλίο πολιτικό, για την αυθαιρεσία των 
καθεστώτων, για την ανελευθερία και 
την καταπάτηση των δικαιωμάτων, για 
τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Ένα 
βιβλίο για τη δημοσιογραφία μιας 
άλλης εποχής. Ένα βιβλίο που διαβά-
ζεται πυρετωδώς σαν μυθιστόρημα, 
όμως δυστυχώς δεν είναι μυθιστό-
ρημα αλλά ντοκουμέντο. 

Η έκδοση του βιβλίου, όπως μπορεί 
ο οποιοσδήποτε να φανταστεί, συνάν-
τησε ανυπέρβλητες δυσκολίες, ο 
Ουόλς όμως -και αρκετοί γενναίοι 
σύντροφοι- δεν τα παράτησε, περνών-
τας στην απέναντι πλευρά για το κα-
θεστώς, που παρά τις αλλαγές σε 
πρόσωπα, τον κυνήγησε. Το 1976 η 
κόρη του θα δολοφονηθεί. Τελευταίο 
του κείμενο -που περιλαμβάνεται στην 
παρούσα έκδοση- είναι η Ανοιχτή επι-
στολή ενός συγγραφέα προς τη 
χούντα. Δολοφονήθηκε από τη διδα-
κτορία του Βιντέλα. Το πτώμα του 
εξαφανίστηκε.

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

Επιχείρηση σφαγή 
» Rodolfo Walsh (μτφρ. Κρίτων Ηλιόπουλος, εκδόσεις 
Ακυβέρνητες Πολιτείες)
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ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
«Υπεδέχθη και ο Νομός μας τας πρώτας αποστολάς των Μικρα-

σιατών προσφύγων. Περίλυποι μέχρι θανάτου και με τον τρόμον 
εζωγραφισμένον ακόμη επί των μορφών των αποβιβάσθησαν επί 
του εδάφους της πατρίδος μας οι διασωθέντες εκ του πυρός, όπερ 
αποτέφρωσε την περικαλλή Σμύρνην, και εκ της μαχαίρας των αι-
μοβόρων τεράτων των κεμαλικών ορδών[…]Αλλά δεν αρκεί σήμε-
ρον η εκδήλωσις μόνον οδύνης δια τον σφαγιασμών των αδελφών 
μας Μικρασιατών[…]Από όλους τους ελεύθερους αδελφούς μας, 
ημείς οι Κρήτες γνωρίζομεν περισσότερον τι θα ειπεί προσφυγία 
και τι σημαίνει βίαιος εκπατρισμός[…]Οι Κρήτες οφείλουν να πρω-
τοστατήσουν εις τον ιερόν σκοπόν της περιθάλψεως και ανακου-
φίσεώς των. Και δεν αμφιβάλλομεν ότι θα πράξουν ούτω[…]». Αυτό 
είναι ένα μέρος από το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας 
«Κήρυξ» της 14/9/1922, το οποίο αναφέρεται στη Μικρασιατική 
Καταστροφή. 

Την ίδια ημέρα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Νέα Ερευνα” με 

τίτλο “ΕΠΙΚΑΙΡΑ. ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙ” αναφέρεται στο 
πολιτικό και στρατιωτικό παιγνίδι των Μεγάλων Δυνάμεων της 
εποχής, δηλαδή της Γαλλίας και της Αγγλίας, στον Ελλήσποντο, την 
Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη. Η εφημερίδα αναφέρεται στη Μι-
κρασιατική Καταστροφή στη δεύτερη σελίδα με το μικρό άρθρο 
“ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”, αναφέροντας ότι 1500 
πρόσφυγες διαβιούν στην ύπαιθρο του Νομού και χρειάζονται 
στέγη και σίτιση. 

Η τρίτη εφημερίδα, η οποία σώζεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
και καταγράφει πληροφορίες για την 14η Σεπτεμβρίου του 1922, 
είναι ο «Εσπερινός Ταχυδρόμος». Με τον πρωτοσέλιδο τίτλο 
“ΜΟΝΟΝ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ”, ο αρθρογράφος ανα-
φέρεται σε γαλλικά πρωτοσέλιδα («Ζουρνάλ», «Παρισινός Χρό-
νος»), τα οποία εκθειάζουν την προσωπικότητα του Βενιζέλου και 
την σημαντική συμβολή του στην επίτευξη ειρηνικού συμβιβασμού 
Ελλάδας-Τουρκίας. Η μόνη αναφορά στους πρόσφυγες γίνεται 
στην τρίτη σελίδα με τη μορφή ερώτησης, «Μας ερωτούν και ερω-

τώμεν», όπου ο δημοσιογράφος μεταφέρει την απορία συνδρομη-
τών σχετικά με τον πιθανό οπλισμό των προσφύγων και συγκεκρι-
μένα αν αυτά έχουν κατασχεθεί. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερός ο αντίκτυπος και η αντίδραση 
της τοπικής κοινωνίας στη μαύρη επέτειο της Μικρασιατικής Κα-
ταστροφής με επίκεντρο την καταστροφή της Σμύρνης. Οι παραι-
νέσεις των δημοσιογράφων για υποστήριξη και βοήθεια στους 
αναξιοπαθούντες συμπατριώτες είναι αξιέπαινες αν και στον 
«Εσπερινό Ταχυδρόμο», όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει μια καχυ-
ποψία σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική ειρηνική 
συμβίωση, λόγω του πιθανού οπλισμού των προσφύγων. 

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

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Η 14η Σεπτεµβρίου 1922 στον Χανιώτικο Τύπο


