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περιεχόµενα

οΟι ρίζες της εβραϊκής κοινότητας των 
Χανίων χάνονται μέσα στη μακραίωνη 
ιστορία του νησιού, η πορεία της 
όμως στον χρόνο ανακόπηκε βίαια 
κατά τη ναζιστική κατοχή. 
Μετά το τέλος του πολέμου, το μόνο 
που είχε απομείνει στην πόλη των 
Χανίων ήταν το όνομα της “εβραϊκής 
συνοικίας” και τα ερείπια της συνα-
γωγής “Ετς Χαγίμ”. Χάρη στις άο-
κνες προσπάθειες του Χανιώτη 
εβραίου Νίκου Σταυρουλάκη, η 
συναγωγή ανοικοδομήθηκε το 
1999 και πλέον συμπληρώνει εί-
κοσι χρόνια παρουσίας στην κοι-
νωνία των Χανίων. 
Με αφορμή το γεγονός αυτό, οι 
“διαδρομές” συνομιλούν με τους 
ανθρώπους που σήμερα κρατούν 
“ζωντανή” τη συναγωγή για τη 
σημασία της ιστορικής μνήμης, 

για την ανεκτικότητα αλλά και τον κοι-
νωνικό - πολιτιστικό της ρόλο στην 
κοινωνία.

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ
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Συνεχίζεται η έρευνα  
στο Ναυάγιο  

των Αντικυθήρων

«Η επί χρόνια διευθύντρια της έρευνας δρ. 
Αγγελική Σίμωσι, προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ευβοίας, αναλαμβάνει δράση 
πλαισιωμένη από μια εξαιρετική διεπιστημο-
νική ομάδα Ελλήνων, μεταξύ των οποίων συγ-
καταλέγονται καταδυόμενοι αρχαιολόγοι, 
τεχνικοί δύτες, κινηματογραφιστές, καθώς και 
τετραμελής ομάδα βαθυκαταδυτών της Μο-
νάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού 
Σώματος», συνεχίζει η ανακοίνωση του ιδρύ-
ματος. 

«Πολύτιμος συνεργάτης για την προσεχή 
ερευνητική εξόρμηση είναι το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, το οποίο πα-

ραχωρεί για τις ανάγκες της έρευνας το πλοίο 
"Typhoon". Ο "Τυφώνας" προσδίδει πλέον 
άλλη διάσταση στην όλη ερευνητική προσπά-
θεια καθώς, πέραν του μεγέθους του, έχει τη 
δυνατότητα να διατηρείται ακίνητος πάνω από 
οποιοδήποτε σημείο του βυθού, επιτρέποντας 
στους καταδυόμενους αρχαιολόγους να χρη-
σιμοποιούν σταθερή βάση εξόρμησης ακριβώς 
επάνω από το αρχαίο ναυάγιο», σημειώνει με-
ταξύ άλλων το Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη. 

Την αρχαιολογική αποστολή στο Ναυάγιο 
των Αντικυθήρων στηρίζει για μία ακόμη χρο-
νιά η ωρολογοποιία Hublot και ο δήμος Κυ-
θήρων.

ΑΠΕ – ΜΠΕ »  
Συνεχίζεται στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων η ενάλια αρχαιολογική 
έρευνα που είχε διακοπεί μετά το 2017. Όπως αναφέρει σχετική ανακοί-
νωση του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη -το οποίο παραχωρεί για 
τις ανάγκες της έρευνας το πλοίο «Typhoon»-, «στόχος της πολυαναμε-
νόμενης αρχαιολογικής έρευνας που θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες 
είναι η ανέλκυση εντοπισμένων αρχαιοτήτων, η επικαιροποίηση της 
σχεδιαστικής αποτύπωσης του αρχαιολογικού χώρου και η αξιολόγηση 
της κατάστασης του περίφημου ναυαγίου, έπειτα από δύο χρόνια απου-
σίας δραστηριότητας».

ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Φεστιβάλ “Micro µ” 
 
Για ένατη χρονιά θα πραγματοποιηθεί φέτος το International Micro μ Festival από τις 9 έως 

τις 13 Οκτωβρίου. 
Η κεντρική εκδήλωση του IMMF 2019, το “ζωντανό” ελληνικό  διαγωνιστικό μέρος του, θα 

προβληθεί το Σάββατο 12 Οκτωβρίου ταυτόχρονα στις 12 πόλεις της Ελλάδας και του εξω-
τερικού προσκαλώντας το κοινό να ψηφίσει την αγαπημένη του ελληνική ταινία μικρού μή-
κους, η οποία θα ανακοινωθεί αργότερα την ίδια βραδιά σε απευθείας συνδέσεις με όλες τις 
πόλεις. 

Στα Χανιά θα πραγματοποιεί στις 12/10 στις 6.30 μ.μ. στο Στούντιο “Οξω Νου” στην Αγ. Κυ-
ριακή της Χαλέπας.



πολιτισμόςΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ    
5 Οκτωβρίου 2019

Ο Γιώργος Δημοτάκης και ο Μίνως Νικολακάκης ήταν γνωστοί 
Χανιώτες, οι οποίοι με τα απομνημονεύματά τους, έδωσαν πολ-
λές πληροφορίες για τα Χανιά των περιόδων της Κρητικής Πο-
λιτείας (1898-1913), της Ένωσης με την Ελλάδα (1913-1922) και 
του Μεσοπολέμου (1922-1940). Με ύφος γλαφυρό και με δη-
μοτική γλώσσα, η οποία περιείχε τοπικούς ιδιωματισμούς, τουρ-
κικές και ιταλικές (δάνεια από τη Βενετοκρατία) λέξεις, οι δύο 
συγγραφείς άφησαν πολύτιμη παρακαταθήκη μνήμης και γνώ-
σης για τους μελλοντικούς ιστορικούς ερευνητές. Η συνεισφορά 
τους είναι τόσο σημαντική που σχεδόν καμία έκδοση, η οποία 
αφορά τα παλιά Χανιά, δεν παραλείπει να τους αναφέρει.  

Ο Γιώργος Δημοτάκης, περιφερικός διευθυντής  Τ.Τ.Τ. (τριατα-
τικός, δηλαδή Τηλεγραφείο, Τηλέτυπος, Ταχυδρομείο), πολέμησε 
και τραυματίστηκε στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο (1912). Το βιβλίο 
του «Χανιά στο γύρισμα του χρόνου» (1969) περιλαμβάνει προ-
σωπικά βιώματα, σκέψεις, απόψεις, ενώ ταυτόχρονα χαρτογρα-
φεί κτήρια, δρόμους και συνοικίες της πόλης. Η πένα του 
αποτελεί ένα άριστο ψυχογράφημα για πολλούς συμπολίτες του, 
ενώ η περιγραφή συνηθειών, ηθών, εθίμων, φιλικών και κοινω-
νικών σχέσεων, καθώς και γραφικών τύπων δίνουν μια ολοκλη-
ρωμένη εικόνα της καθημερινότητας, της νοοτροπίας και της 
κουλτούρας της τοπικής αστικής κοινωνίας. Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος και ο Μίνως Νικολακάκης με τα δυο πονήματά του, «Παλιά 

Χανιά» (1961) και «Πρόσωπα και τύποι των παλιών Χανίων» 
(1969). Όπως και ο Δημοτάκης, ο Νικολακάκης περιγράφει προ-
σωπικές αναμνήσεις, εικόνες και σχέσεις από το παρελθόν. 

Κοινά χαρακτηριστικά και των δυο συγγραφέων είναι η υπέρ-
μετρη αγάπη για την πόλη τους, η νοσταλγία του παλιού τρόπου 
ζωής και το ενδιαφέρον τους να αφήσουν ένα γραπτό αποτύ-
πωμα της προσωπικής και συλλογικής ζωής των Χανίων της νε-
ότητάς τους.  

Ο αναγνώστης μέσα από τα κείμενά τους αντιλαμβάνεται μια 
πολυεθνοτική αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικές 
κουλτούρες, ποικίλη μόρφωση, διαφορετικές κοινωνικές τάξεις 
και θρησκείες. Τα Χανιά των δυο πρώτων δεκαετιών του 20ου 
αιώνα αποτελούσαν την επιτομή της αντιρατσιστικής νοοτροπίας, 
καθώς ορθόδοξοι και καθολικοί συνεόρταζαν την γιορτή της 
Αγίας Δωρεάς των καθολικών, το Πάσχα των ορθοδόξων, ενώ τι-
μούσαν τους Χανιώτες Εβραίους συμπολίτες τους, οι οποίοι ση-
μειωτέον είχαν αφομοιωθεί μαζί τους, σεβόμενοι και ευχόμενοι 
στις γιορτές τους. Οι μουσουλμάνοι Κρήτες των Χανίων έπαιζαν 
τόμπολα με τους ορθόδοξους κατοίκους της πόλης στα καφε-
νεία της Σπλάντζιας με έπαθλο μια γαλοπούλα, έκαναν φάρσες 
μεταξύ  τους, ενώ η μπουγάτσα του μουσουλμάνου Χανιώτη 
Μπατάλη και τα μαγέρικα των ομοθρησκών του είχαν τακτικούς 
χριστιανούς θαμώνες.  

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

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Γιώργος Δηµοτάκης  Μίνως Νικολακάκης

Βιβλιογραφία 

1. Δημοτάκης Γ., Χανιά στο γύρισμα του χρόνου, Αθήνα 1969. 
2. Νικολακάκης Μ., Παλιά χανιά, Αθήνα 1961. 
3. Νικολακάκης Μ., Πρόσωπα και τύποι των παλιών Χανίων, 

Αθήνα 1969.

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Ανοιχτός τις Κυριακές 
ο “Κουλές” της Απτέρας 

Έπειτα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στο πρό-
σφατο κάλεσμα του Δήμου Χανίων για επίσκεψη στο οθω-
μανικό κάστρο "Κουλές" της Απτέρας, ανακοινώθηκε από τον 
Δήμο ότι το Φρούριο θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό 
τόσο την προσεχή Κυριακή 6/10, όσο και για τις υπόλοιπες 
Κυριακές του Οκτωβρίου.  

Στη σχετική ανακοίνωση εκφράζονται ευχαριστίες από τον 
Δήμο Χανίων για τη συνεργασία στην Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων για τις διευ-
κολύνσεις, που παρέχουν, στους τοπικούς παράγοντες και 
στους κατοίκους της περιοχής.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

Ημερίδα για την εβραϊκή 
παρουσία στην Κρήτη 

Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Η εβραϊκή παρουσία στην 
Κρήτη 19ος – 20ος αι.” διοργανώνουν τα ΓΑΚ – Ιστορικό Αρ-
χείο Κρήτης την επόμενη Κυριακή 13 Οκτωβρίου 3 μ.μ. με 9 
μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. 

Συνδιοργάνωση: ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χανίαν, Φίλοι του Ιστορικού Αρχείου 
Κρήτης. 

 

ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Ρωσικά τραγούδια 
από γερμανική χορωδία   

Μια μοναδική βραδιά με μουσική από τη Ρωσία θα παρου-
σιάσει η γερμανική χορωδία “Εις Πολλά Ετη”, “MNOGAJA 
LETA”, στο Ωδείο Χανίων στις 8 μ.μ. Θα ακουστούν λαϊκά, 
κλασικά και εκκλησιαστικά ρώσικα τραγούδια. Προπώληση 
εισιτηρίων στο Ωδείο Χανίων, καθημερινά.

        Μίνως Z. Νικολακάκης         Γιώργος Δημοτάκης
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ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Γνωριμία με τον πολιτισμό  
και την τέχνη του Ιράν 

 Πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο: «Το Ιράν και η Ελλάδα, από τα 
βάθη της ιστορίας  έως σήμερα -  γνωριμία με τον πολιτισμό και 
την τέχνη του Ιράν» διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων, το Μορ-
φωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στην Αθήνα, με 
πρωτοβουλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων την Τετάρτη 9 
Οκτωβρίου, στις 20.00, στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Χανίων.  
Η εκδήλωση πλαισιώνεται με έκθεση φωτογραφίας, καλλιγρα-

φίας, χειροτεχνίας, προβολής ντοκιμαντέρ από τα αξιοθέατα της 
Περσίας και στους επισκέπτες θα προσφερθούν δωρεάν βιβλία 
με θεματολογία του ιρανικού πολιτισμού. Παράλληλα, θα πραγ-
ματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ερωτήσεις από 
το κοινό σχετικά με το Ιράν.  Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι: Αλί 
Μ. Χελμί, Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής Πρεσβείας, Δρ. 
Γιώργος Λιμαντζάκης, Τουρκολόγος – ιστορικός και Βίκυ Αρβε-
λάκη, Σκηνοθέτις.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ” 

Εσπερίδα για την αποκατάσταση 
του Πανάγιου Τάφου

τTο εμβληματικό έργο της συντήρησης και της 
αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Πα-
ναγίου Τάφου στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιε-
ροσόλυμα, που ολοκληρώθηκε από ομάδα επι-
στημόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε-
χνείου τον Μάρτιο του 2017, παρουσιάζεται στα 
Χανιά, σε εσπερίδα με τίτλο «Πανάγιος Τάφος: 
Το μνημείο και το έργο». 

 
Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 12 

Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μμ. στο θέατρο «Μίκης Θεοδω-
ράκης».  

Καλεσμένη ομιλήτρια είναι η Αντωνία Μοροπούλου, Καθη-
γήτρια Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, επικεφαλής της διε-
πιστημονικής ομάδας του έργου και Πρόεδρος Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ. 

Η εσπερίδα διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Δυτικής Κρήτης, το 
Τμήμα Χανίων της AHEPA Hellas "Crete Kydon”. 

Συμμετέχει ο Βυζαντινός Χορός Χανίων με βυζαντινούς 
ύμνους. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Κυδωνίας και  Αποκορώνου, της Περιφέρειας Κρή-
της και του Δήμου Χανίων.



Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, καθιερώνει τις Τετάρτες των Φιλολόγων στο Πνευματι-
κό Κέντρο Χανίων και ώρα 21:00. Πρόκειται για επιμορφωτικές συναντήσεις που απευθύνον-

ται σε φιλολόγους, εκπαιδευτικούς και ευρύτερα φίλους του λόγου. Μετά την εισήγηση θα 
ακολουθεί συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. oΟ πρώτος κύκλος (Οκτώβριος-Δεκέμ-

βριος 2019) περιλαμβάνει: 
9/10/2019, Δημήτρης Βλαχοδήμος (4ο 

ΓΕΛ Χανίων), «Τι χρειάζεται η λογοτεχνία 
στο Λύκειο και γιατί να εξετάζονται πα-
νελλαδικώς όλοι οι μαθητές σε μια ερώ-

τηση επί 

λογοτεχνικού κειμένου;»  
16/10/2019, Στεφανία Αρχοντάκη (4ο 

ΓΕΛ), «Προσεγγίσεις στις ιστορικές 
πηγές» 

6/11/2019, Στεργιανή Ζανέκα (Συντονί-
στρια Φιλολόγων), «Η γέννηση της τρα-
γωδίας κατά τον Νίτσε.  Η σύζευξη του 
Απολλώνειου και του Διονυσιακού πνεύ-

ματος στην 
αρχαία τρα-

γωδία»  

13/11/2019, Άκης Αμπελάς (Μουσικό 
Γυμνάσιο), «Φάκελος Υλικού Γ΄ Λυκείου: 
ερμηνευτικά και διδακτικά ζητήματα στις 
Θεματικές Ενότητες 1 & 2»  

27/11/2019, Άννα Παρασκευαΐδη (ΓΕΛ 
Βουκολιών), «Οι σύγχρονες τάσεις στη 
διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 

4/12/2019, Ρόδης Λοχαΐτης (2ο ΓΕΛ), 
«Για την Ιστορία Προσανατολισμού» 

11/12/2019, Βαρβάρα Περράκη (2ο 
ΓΕΛ), «Συναδελφικότητα και εγγραμμα-
τοσύνη» 

18/12/2019, Γιάννης Δημητρακάκης 
(καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, 
Ρέθυμνο), «Ο Καζαντζάκης και ο κομμου-
νισμός». 
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ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Φιλολογικές συναντήσεις 
Συνάντηση γνωριμίας με 
τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων 

Συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης για την ορχήστρα 
νέων Κρήτης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, 
στις 14.30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους μαθητές, 
σπουδαστές, γονείς και καθηγητές μουσικής. 

Στη συνάντηση αυτή ο μαέστρος, Μίλτος Λογιάδης, και ο 
εξάρχων της ορχήστρας, Δημήτρης Χανδράκης, θα παρου-
σιάσουν το έργο και τον τρόπο λειτουργίας της ορχήστρας, 
καθώς και τη διαδικασία ακροάσεων για νέα μέλη.Οι μαθητές, 
που θα επιλεγούν από τα Χανιά, θα συμμετέχουν δωρεάν στα 
σεμινάρια και τις πρόβες της ορχήστρας, που θα πραγματο-
ποιούνται από τους διδάσκοντες - σολίστες τόσο στα Χανιά 
όσο και στο Ηράκλειο. 

 
 

Εγγραφές στην Παιδική  
Χορωδία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 

 
Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας 

(Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της ενδυνά-
μωσης και του εμπλουτισμού των παιδαγωγικών και πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων του ξεκινά νέο τμήμα «ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΟΡΩΔΙΑΣ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.».  

Σκοπός του νέου τμήματος είναι η ανάπτυξη του χαρακτήρα, 
της κοινωνικότητας, της συνεργασίας αλλά και των ιδιαίτε-
ρων δεξιοτήτων του παιδιού μέσα από την τέχνη της μουσι-
κής. 

Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
μαθήματα θεωρίας της μουσικής, σολφέζ, φωνητικής από την  
καθηγήτρια μουσικής, Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου, και θα 
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολυάριθμες εκδη-
λώσεις εντός και εκτός του Δήμου Χανίων. 

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε παιδιά ηλι-
κίας 7 έως 12 ετών.  

Τα μαθήματα  θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου και  
θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη,  ώρα 16:00 – 17:30 στο 
χώρο του Κ.Δ.Α.Π. Παλιάς Πόλης, το οποίο βρίσκεται στην οδό 
Νικηφόρου Επισκόπου 31. 

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: 

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών, 2821050013 
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Ν. Χώρας, 2821090580 
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη, 2821059903 
Κ.Δ.ΑΠ. Παλιάς Πόλης, 2821020112 
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., 2821341628 
Καθώς και στο kpdledarianon@gmail.com 
Οι γονείς καλούνται να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, 

καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Παιδική παράσταση 
 
Το θεατρικό έργο για παιδιά “Ρουμπελστίλτσκιν” των 

αδελφών Γκριμ σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου θα 
παρουσιαστεί την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 11.30 π.μ. και 
στις 5.15 μ.μ. από το Μικρό Θέατρο Λάρισας στο κινημα-
τοθέατρο: “Ελληνίς” στα Χανιά σε κείμενο και σκηνοθεσία 
Γιώργου Πουλη.

Λέσχη Φιλαναγνωσίας στην Ο.Α.Κ.  
 
Λέσχη Φιλαναγνωσίας ξεκινά η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στον χώρο της 

Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος “Το Φώς”, με θέμα «Έλληνες πεζογράφοι με φόντο την Κρήτη».  
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Λέσχη θα είναι ανοικτή για το κοινό, και στις μηνιαίες συναντήσεις τα μέλη της θα συ-

ζητούν γύρω από ένα βιβλίο, το οποίο θα έχουν διαβάσει, ύστερα από κοινή συμφωνία με τους υπεύθυνους της Λέσχης, Αν-
δρομάχη Χουρδάκη και Ιωάννη Μουντογιαννάκη.   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα  Χουρδάκη, Εκπαιδευτικό-Φιλόλογο (τηλ. 
6989919129) και τον κ. Μουντογιαννάκη, Βιβλιοθηκονόμο της ΟΑΚ (τηλ. 28240 22500).

Με θέατρο για παιδιά επιστρέφει η θε-
ατρική ομάδα: “Αρένα”, παρουσιάζοντας 
έναν νέο κύκλο παραστάσεων του 
έργου “Ελιζα” της Ξένιας Καλογερο-
πούλου. 

Ενα από τα σημαντικότερα κείμενα 
του νεοελληνικού θεάτρου, με εκπλη-
κτική μουσική γραμμένη για τις παρα-
στάσεις της Αρένας απο τον μουσικό 
Λεωνίδα Μαριδάκη. 

Παραστάσεις δίνονται το Σάββατο και 
την Κυριακή 5 και 6 Οκτωβρίου στις 12 
το μεσημέρι και στις 8 το βράδυ στο Βε-
νιζέλειο Ωδείο Χανίων. 

Κρατήσεις στο 6994456536. 
Λίγα λόγια για το έργο: 
Η Ελίζα, σερβιτόρα σε μια ταβέρνα στο 

Πλύμουθ ερωτεύεται τον Πάτρικ, αξιω-
ματικό του Ναυτικού. Ο Πάτρικ φεύγει 
για αποστολή στην άλλη άκρη της γης. 
Χάνεται και η Ελίζα πληροφορείται τον 
θάνατό του. Δεν πιστεύει στιγμή οτι ο 
αγαπημένος της χάθηκε, ναυλώνει ένα 
καράβι και συντροφιά με τον αγαπη-
μένο της φίλο Φρέντυ, τον κολλητό 
του Πάτρικ, Στάνλευ και ενα αγαθό 
γίγαντα, τον Μακ, αποφασίζουν να 
ψάξουν ΟΛΟ τον κόσμο για να τον 
βρουν. Πειρατές, μάχες, ξιφομαχίες, 
αραβικά παζάρια, μουσικές και νέοι 
σύμμαχοι τους περιμένουν στην 
αναζήτησή τους. Θα τα καταφέ-
ρουν;

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

“Ελίζα” από την “Αρένα” Συναυλία με τους “Dalute” 
 
Συναυλία θα δώσει το συγκρότημα: “Daulute” στο 

στούντιο Όξω Νού σήμερα Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 
9.30 μ.μ. Με αφετηρία την κοινή τους αναζήτηση και 
αγάπη για την ελληνική παραδοσιακή μουσική, οι τρεις 
μουσικοί αναπτύσσουν ένα δυναμικό, εναλλακτικό αλλά 
και σύγχρονο στυλ.  

Ο Γιώργος Ζαχαριουδάκης αναβιώνει τα παραδοσιακά 
πνευστά (θιαμπόλι, διπλομάντουρο, ασκομαντούρα, 
τσαμπούνα), ενώ προσαρμόζει στο ελληνικό ιδίωμα 
πνευστά από άλλες παραδόσεις (κέλτικα whistles, δυ-
τικό φλάουτο, ινδικό bansuri). Ο Δημήτρης Σιδερής επι-
κεντρώνεται στο κρητικό λαούτο αναπτύσσοντας την 
τεχνική του. Ο Γιάννης Παπατζανής εξελίσσει τις τεχνικές 
του Αιγιακού παραδοσιακού κρουστού (τουμπί), ενώ εν-
σωματώνει κρουστά και από άλλες παραδόσεις (περσικό 
tombak, αφρικανικό udu, και frame drumς από τη Μέση 
Ανατολή).
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ΣΤΟ ΘΕΡΙΣΟ 

Μουσείο ιστορικής µνήµης το στρατηγείο  
της επανάστασης του 1905

ΧΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ,  
Υπεύθυνη Συλλογών του Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” 

 
Οταν ανοίγει ένα μουσείο μαζί του 
ανοίγει ένα παράθυρο στην ιστορία 
ενός τόπου. Το ανακαινισμένο 
“Μουσείο - στρατηγείο της επανά-
στασης του Θερίσου 1905” αποκα-
λύπτει πτυχές του κρητικού αγώνα 
για την Ενωση με την Ελλάδα, με 
έμφαση στα γεγονότα της επανά-
στασης του 1905. 

 
«Το περιβάλλον του Θερίσου ήταν πολύ οικείο 

στον Βενιζέλο. Το επισκεπτόταν από μικρός, 
καθώς ήταν το χωριό της μητέρας του. Τον χει-
μώνα του 1904 – 1905, οι επισκέψεις του είχαν 
πυκνώσει. Ήθελε να πάρει την συγκατάθεση των 
ντόπιων για το επικείμενο κίνημα. Του δόθηκε 
ολόψυχα. Μαζί με Θερισιανούς και στενούς συ-
νεργάτες του από τα Χανιά είχε αρχίσει να το-
πογραφεί την περιοχή. Aγνωστα περάσματα, 
κρυφά μονοπάτια για ασφαλέστερη επικοινωνία 
με την υπόλοιπη Κρήτη, θέσεις -κλειδιά και κα-
ταλύματα για τους επαναστάτες. Καλεί τον Κων-
σταντίνο Μάνο από την Αθήνα και μαζί με τον 
Κωνσταντίνο Φούμη σχηματίζουν την τριανδρία 
της Επανάστασης. 

Στις 11 Μαρτίου του 1905 στον περίβολο του 
ναού του Αγίου Γεωργίου στο Θέρισο ο Βενιζέ-
λος, ανάμεσα σε εκατοντάδες γονατιστούς επα-
ναστάτες, διάβασε το ψήφισμα της Ένωσης με 
την Ελλάδα»1.  

Το Στρατηγείο της Επανάστασης ήταν τότε ένα 
μονώροφο, μικρό, απλό, αγροτικό κτίσμα, το 
οποίο προσφέρθηκε στους επαναστάτες από την 
οικογένεια Μπούλακα. Στο πέρασμα του χρόνου 
υψώθηκε άλλος ένας όροφος και το Στρατηγείο 
άλλαξε ιδιοκτησίες με τελευταίο ιδιοκτήτη μέχρι 
το 1985 την Αικατερίνη Στρογγυλάκη, η οποία 
πούλησε το ακίνητο στο ελληνικό Δημόσιο και 
το 1986 εγκαινιάστηκε και λειτούργησε ως Ιστο-
ρικό και Εθνολογικό Μουσείο Θερίσου. Το 1993 
με κονδύλι της Νομαρχίας Ρεθύμνου το κτήριο 
αναστηλώθηκε και έγιναν εκτεταμένες προσπά-
θειες να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Από το 
2000 το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών 
“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” ανέλαβε τη φροντίδα 
του χώρου, ενώ μαζί με τον Δήμο Χανίων πραγ-
ματοποίησαν μικρής κλίμακας έργα για τη συν-
τήρησή του. 

Το 2018, το κτίριο  παραχωρήθηκε από την 
ΕΤΑΔ Α.Ε. στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Με-
λετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και ξεκίνησαν 
οι εργασίες συντήρησης και μουσειακής ανα-
βάθμισης στο Μουσείο – Στρατηγείο της Επα-

νάστασης του Θερίσου 1905, το οποίο λειτουρ-
γεί, από τον Ιούλιο του 2019, ως μουσειακός 
χώρος υπό τη διαχείριση και τη φροντίδα του 
Ιδρύματος. 

Η έκθεση εκτείνεται σε δύο ορόφους και περι-
λαμβάνει πρωτότυπο μουσειακό και αρχειακό 

υλικό. Συγκεκριμένα, στο ισόγειο δεσπόζουν η 
αυθεντική σημαία -λάβαρο της Επανάστασης, με 
την αναγραφή Θέρισο 1905, καθώς και το χει-
ροκίνητο επίπεδο πιεστήριο (πρέσα) που χρησι-
μοποιήθηκε από τους επαναστάτες. Μεταξύ των 
αυθεντικών τεκμηρίων (εφημερίδες, γραμματό-

σημα, τραπεζογραμμάτια της επανάστασης) κα
φωτογραφιών της εποχής εκτίθεται και μία
στολή υπηρεσίας Κρητικού χωροφύλακα
(δωρεά Πέτρου Παπακυριακού). Μέσω εποπτι-
κού υλικού παρουσιάζεται το ιστορικό του κτι-
ρίου και μία σύντομη ιστορία της επανάστασης
του Θέρισου. 

Στον όροφο παρουσιάζεται η πορεία της Κρη-
τικής Πολιτείας μέχρι τη δεύτερη φάση της
(1898-1908) με έμφαση στα γεγονότα της Επα-
νάστασης του 1905. Επίσης, μία αυθεντική κρη-
τική ενδυμασία της περιόδου, καθώς και δύο
τουφέκια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επα-
νάσταση (ένα τουφέκι τύπου Peabody Martini
του 1871 -λάφυρο από τον οθωμανικό στρατό-
και ένα πολεμικό τουφέκι τύπου γκρα, γαλλικής
κατασκευής του 1877, που χρησιμοποιούνταν
από τον ελληνικό στρατό – δωρεά Κωνσταντί-
νου Γύπαρη). Επιπλέον, μία ενδεικτική έκθεση
εφημερίδων και μονόφυλλων της Εφημερίδας
της Κρητικής Πολιτείας σχετικών με την Επανά-
σταση του Θερίσου. 

Το μουσείο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του
κοινού και αναμένονται νέες προσκτήσεις – δω-
ρεές, οι οποίες θα εκτεθούν. Επίσης, εντός του
2020 η έκθεση θα συμπληρωθεί με διαδραστικό
περιεχόμενο, καινοτόμες εφαρμογές σύγχρονης
τεχνολογίας ιστορικού περιεχομένου, το οποίο
εντάσσεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμ-
ματος που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια
Κρήτης. 

Το Ίδρυμα με την ανάδειξη του Μουσείου –
Στρατηγείου στο Θέρισο έχει ως στόχο τη λει-
τουργία ενός επιπλέον ιστορικού σταθμού, ο
οποίος πραγματεύεται μία συγκεκριμένη θεμα-
τική, που σχετίζεται με την πολιτική πορεία κα
δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Άλλωστε, «η
επαναστατική κινητοποίηση του Θερίσου αποτε-
λεί την κορυφαία εξέγερση της ιστορίας της
κρητικής αυτονομίας, τον «καταλύτη» των πολι-
τικών εξελίξεων τόσο στα εσωτερικά ζητήματα
του νησιού, όσο και στη διεθνή διπλωματική θε-
ώρηση του Κρητικού ζητήματος»2. 

Με αφετηρία την ανακαίνιση και τη μουσειακή 
αποκατάσταση της Οικίας-Μουσείο Ελευθερίου 
Βενιζέλου στη Χαλέπα το 2015 το Ίδρυμα δημι-
ουργεί τώρα άλλον έναν σταθμό στη διαδρομή 
του και βρίσκεται συνεπές προς τους στόχους 
του, προωθεί την προβολή του ελληνικού πολι-
τισμού και της νεότερης ελληνικής ιστορίας
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ανα-
δεικνύει και προβάλλει το έργο και τη δράση
του Βενιζέλου, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται 
και η τουριστική ενίσχυση του συγκεκριμένου
τόπου, η αύξηση της επισκεψιμότητάς του και η
ποιοτική αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόν-
τος των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα.  

» Με τη φροντίδα και διαχείρηση του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” 

Εξωτερική άποψη του Μουσείου - Στρατηγείου της Επανάστασης του Θερίσου 1905.

Στο ισόγειο παρουσιάζεται το ιστορικό του κτηρίου και το σύντομο χρονικό της Επανάστασης, μέσω 
μουσειακών τεκμηρίων και πλούσιου αρχειακού υλικού.

1. Παπαδάκης (Παπαδής) Νικόλαος Εμμ., Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο Ανθρωπος, Ο ηγέτης: Βιογραφία, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών & Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” - Εστία, Αθήνα 2017. 
2. Αλιγιζάκη Στέλλα, Θέρισο 1905, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Χανιά 2003.

 Σημαία -λάβαρο της Επανάστασης. Η ελληνική σημαία, με την 
αναγραφή Θέρισο 1905, καταδεικνύει το κυρίαρχο αίτημα της 

Επανάστασης: την Ενωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

Χειροκίνητο επίπεδο 
πιεστήριο (πρέσα) που 
χρησιμοποιήθηκε στην 

Επανάσταση του 
Θερίσου.

 Αποψη  
του ορόφου.



σ
Από το Σεπτέμβριο του 2018 το 5ο 
Γυμνάσιο Χανίων συμμετέχει σε 
διετές πρόγραμμα Erasmus + με 
θέμα τον “Οινολογικό πολιτισμό, 
την ιστορία της ευρωπαϊκής οινο-
λογίας και τις ποικιλίες ευρωπαϊ-
κών σταφυλιών πριν από τη φυλ-
λοξήρα”. 

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τρεις 
χώρες και έξι εκπαιδευτικά ιδρύματα: το Πε-
ριφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών Κύπρου, το 
Aurelio Gomez Escolar και το τμήμα Φυσι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου του 
Burgos της Ισπανίας  το ΙSE Tenguise της 
νήσου Lanzarotte των Καναρίων Νήσων, το 
1ο Γυμνάσιο Αχαρνών και το δικό μας Γυ-
μνάσιο. 

Στις δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμ-
βάνονται διακρατικές συναντήσεις καθηγητών 
και μαθητών, καθώς και δράσεις που πραγμα-
τοποιεί το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα με τους 
μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων οι 
δικοί μας μαθητές επισκέφτηκαν πέρυσι τον 
Οκτώβριο το «καζάνι» της οικογένειας Παρα-
σκάκη, μαθαίνοντας για την απόσταξη της τσι-
κουδιάς, το οινοποιείο «Ανώσκελη» το 
Φεβρουάριο του 2019 και το οινοποιείο της 
μονής της Αγίας Τριάδος τον περασμένο Απρί-
λιο, όπου περιηγήθηκαν στους αμπελώνες και 
στις εγκαταστάσεις των οινοποιείων και ενημε-
ρώθηκαν για την καλλιέργεια του αμπελιού, τις 
ποικιλίες και τις διαδικασίες οινοποίησης.   

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε τις 
δραστηριότητες της ομάδας μας για τη νέα 
σχολική χρονιά με συμμετοχή σε παραδοσιακό 
κρητικό τρύγο.  

Τη δράση μας αυτή την οφείλουμε στην ευγε-
νική πρόσκληση της οικογένειας Ερρίκου και 
Κυριακής Μπενεβίδη από τα Νοχιά Κισσάμου. 
Ο παππούς, κ. Αναστάσιος Μπενεβίδης, μαζί με 
τους γιους του Ερρίκο και Σταύρο, τις νύφες 
του και τα εγγόνια του Βαγγέλη, Γιώργο, Τάσο 
και Ευαγγελία (δυο από τα παιδιά συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα) είχαν την καλοσύνη να μας κα-
λέσουν (15 μαθητές και 3 καθηγητές) να τρυ-
γήσουμε παρέα, όπως τον παλιό καλό καιρό. 

Στις πέντε το απόγευμα φτάσαμε με τους μα-
θητές μας στο χωριό Νοχιά και ακολουθώντας 
το φορτωμένο με κλούβες αγροτικό του κ. Ερ-
ρίκου Μπενεβίδη κατευθυνθήκαμε προς το αμ-

πέλι του. Φτάνοντας εκεί μοιράστηκαν στα παι-
διά κλαδευτικά ψαλίδια και κλούβες και ανά 
δύο ανέλαβαν τον τρύγο μιας «σκάλας». 
Έτσι ονομάζονται οι σειρές στις οποίες 
είναι φυτεμένα τα κλήματα, όπως μας 
εξήγησε ο κ. Ερρίκος. Το αμπέλι ήταν 
“Ρωμέικο”, χαρακτηριστική ποικιλία κλή-
ματος της περιοχής, όμως ανά διαστή-
ματα παρεμβαλλόταν και καμιά 
«κουρμούλα» Μοσχάτο Αλεξανδρείας, 
για να δώσει, όπως μας εξήγησαν, καλύ-
τερο άρωμα στο κρασί.  Επίσης, μάθαμε 
ότι το αμπέλι είναι βιολογικό και αψέκαστο, 
καθώς καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας 
και τα κλήματα, σε αντίθεση με το συνηθισμένο 
κλάδεμα της περιοχής, είναι ψηλά, ώστε να μη 
χρειάζεται να σκύβει κανείς για να κόψει τον 
καρπό. 

Με τα χέρια μας να κολλούν από τον τρύγο 
αλλά και από τις νοστιμότατες ρόγες που τσιμ-
πούσαμε τρυγώντας, φορτώσαμε τις γεμάτες 
κλούβες στο φορτηγό και κατευθυνθήκαμε 
προς το χωριό. Σε ένα όμορφα αναπαλαιωμένο 
χωριάτικο σπίτι ξεφορτώσαμε τα σταφύλια για 
να ξεκινήσει το «πάτημα», το οποίο γίνεται 
πλέον με μηχανοκίνητα «πατητήρια», τα οποία 

αρχικά 
ξεχωρίζουν τις 
ρόγες από τα τσάμπουρα και στη συνέχεια 
σπάνε τις ρόγες για να βγει ο μούστος. Όμως, 
καθώς η οικογένεια Μπενεβίδη μετάγγιζε τη 
στραφυλάδα από το μηχανοκίνητο στο παλιό 
πετρόχτιστο πατητήρι της οικογένειας -όπου 
παραμένει δύο μέρες για να πάρει ο μούστος 
το κοκκινωπό του χρώμα - δόθηκε στους μα-

θητές μας αλλά και σε μας τους κα-
θηγητές η ευκαιρία να ζήσουμε και 

να αισθανθούμε το πάτημα των 
σταφυλιών. Ακολουθώντας τις 
οδηγίες, τα παιδιά έτρεξαν στη 
βρύση, έπλυναν τα πόδια τους 
με πράσινο σαπούνι και μπή-
καν χαρούμενα στο πατητήρι 
διασκεδάζοντας  με την όλη 
διαδικασία, πατώντας τις 
ρόγες, αναδεύοντας το μού-

στο και κρατώντας σφιχτά το 
γείσο του πατητηριού για να μη 

γλιστρήσουν. 
Όπως το θέλει η παράδοση, το 

βραδάκι η οικογένεια Μπενεβίδη 
έστησε πλουσιοπάροχο «τραπέζι» στην 

αυλή του σπιτικού της για να φιλέψει όσους 
βοήθησαν στον τρύγο. Μπαμπάς και εγγονός 
στην ψησταριά για τα σουβλάκια και τις μπρι-
ζόλες, ο παππούς στο πυρομάχι για την τηγα-
νιτή πατάτα και οι γυναίκες στην κουζίνα για τις 
σαλάτες, τον ντάκο και το υπέροχο πιλάφι. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς την οικογένεια 
Μπενεβίδη για την υπέροχη αυτή εμπειρία και 
τη γενναιόδωρη φιλοξενία! 
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Το 5ο Γυµνάσιο 
συµµετέχει  
σε τρύγο



ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ 
kakatsakis@sch.gr 

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατο-
κύριακο! 

Πέντε ποιήματα απ’ την ποιητική συλ-
λογή της γνωστής και καταξιωμένης, 
και ως ποιήτριας, δασκάλας - συγγρα-
φέα Ελένης Χωρεάνθη, “Τραγούδια της 
γης και του ουρανού” (εκδ. “Πατάκης”, 
Α’ εκδ. 1999, Β’ έκδ. 2007), διανθι-
σμένα με πέντε ιδιαίτερα ομιλητικές 
ζωγραφιές της κόρης της Μάριον απ’ 

το βιβλίο της “Το κορίτσι με τις ζωγρα-
φιές” (εκδ. “Φυτράκης”, Αθήνα 1997) 
στον σημερινό Παιδότοπο. Τιμή για τη 
στήλη τούτη η φιλοξενία, να ’ναι καλά 
ο, και καλός κοινός μας φίλος, δάσκα-
λος, πρώην προϊστάμενος της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
Μανόλης Βολουδάκης για… το “προξε-
νιό”. Και, βέβαια, χαρά μεγάλη για τον… 
“επιμελητή” της. 

 Δασκάλα της Ποίησης μα και Ποι-
ήτρια της Δασκαλοσύνης η κυρία 
Ελένη Τσικρητέα-Χωρεάνθη. Μια ζωή… 
κατάπολλα τα ευχαριστώ μου, καλή 
μου συναδέλφισσα! Χαιρετώ σε κι 
αγαπώ σε! 

 
Σας χαιρετώ με αγάπη όλους 

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης 
δάσκαλος

Ελένη Χωρεάνθη 

Τραγούδια της γης και του ουρανού

παιδότοπος
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Η μικρή μας 
γειτονιά  

                 
Όταν έρχεται το βράδυ  
στη μικρή μας γειτονιά, 
απαλή σαν ένα χάδι 
μας τυλίγει η σιγαλιά. 
 
Θύρες, παραθύρια κλείνουν 
και στη δροσερή βραδιά 
τα παιχνίδια τους αφήνουν  
και κιυρνιάζουν τα παιδιά. 
 
Κι όταν η αυγή ροδίζει 
απ’ τα’ αντικρινό βουνό, 
ο καθείς τον άλλο κράζει 
φίλο του και αδερφό. 
 
Έχουμε όλοι μια λαχτάρα 
στη μικρή μας γειτονιά: 
μήτε νέφος μήτε αντάρα   
να μην βρει να μπει γωνιά.

Παιχνίδια  
στην άμμο 

 
Τι στοχάζεσαι, παππού, 
Να σκαρώσεις με την άμμο; 
-Λογαριάζω πώς και πού 
Ένα κάστρο για να κάμω. 
 
Τι μου λες, καλέ παππού; 
Παίζεις σαν κι με μονάσα. 
-Λογαριάζω πώς και πού 
Θα ΄θελα τον κόσμο νάχα. 
 
Ονειρεύεσαι, παππού! 
Τόσος κόσμος δεν σου φτάνει; 
- Λογαριάζω τι και πού 
σ’ έναν κόσμο να ΄χα κάνει. 
 
Α, παππούλη μου, παππού, 
παίζουμε, θαρρώ, μονάχα. 
- Των ματιών σου, πού και πού 
τη λαμπράδα ήθελα να ’χα.

 Η μελισσούλα 
 
Μέλισσα, μελισσούλα, 
για πού τόσο νωρίς; 
-Έχω δουλειά, χρυσό μου, 
Μην με καθυστερείς. 
 
Σαν τι είναι που σε βιάζει; 
Με κάνεις ν’ απορώ. 
Θαρρώ τον κόσμο όλο  
Τον βλέπεις στο φτερό. 

 
-Ο τόπος ευωδιάζει, 

με βιάζουν οι καιροί. 
Το μέλι να μαζέψω  
κι ευωδιαστό κερί.

Η βροχούλα 
 
Η βροχούλα σιγαλή 
το νεράκι κουβαλεί 
και χορεύει και φουντώνει 
στη σκεπή και στο μπαλκόνι. 
 
Παίζει το γλυκό βιολί, 
Να κοπάσει δεν βολεί. 
Και στον κήπο έχει κάνει 
Κάθε φύτρο ν’ ανασάνει. 
 
Τώρα, το σπυρί θα πιει 
Και το φύτρο του θα βγει 
Θα γεμίσει το λαγκάδι,  
Θα χορτάσι το λιβάδι. 
 
Παίξε συ, καλή βροχή,  
το γλυκό σου το βιολί 
κι άμποτε να μην το θέλει 
μπόρες ο Θεός να στέλλει.

Μεταμέλεια 
 
Κάποτες ο λύκος  
-τον παλιό καιρό  
άλλαξε την τρίχα  
κι έφυγε. Θαρρώ 
 
πήγε σ’ άλλη χώρα  
με σκοπό καλό. 
Μα στο νου του τώρα   
κάτι παρδαλό 
 
παίζει. Και δεν φτάνει,  
βλέπει κι άσπρα αρνιά. 
Το μυαλό του χάνει,  
του ‘ρχεται ασπλαχνιά 
 
Να τα προσπεράσει.  
Στέκει εκεί δα. 

Μες στο νου του η πλάση  
σαν αρνί πηδά. 
 
Ξύπνησε ο λύκος  
για άλλη μια φορά. 
Της καρδιάς του ο χτύπος  
σάμπως τον σχωρνά. 
 
«Τι κάνω», λέει,  
«είναι τρυφερά» 
Τα ‘πνιξε και κλαίει.  
Κλαίει γοερά.

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 Η Ελένη Τσικριτέα - Χωρεάνθη γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα 

Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας και τελείωσε το Γυμνάσιο Θηλέων 
Αγρινίου. Σπούδασε Παιδαγωγικά και μετεκπαιδεύτηκε στο Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. ποίηση, πε-
ζογραφία, δοκίμιο, κριτική βιβλίων, μετάφραση, διασκευές 
αρχαίων ελληνικών κειμένων. Συνεργάζεται με τα εγκυρότερα 
παιδαγωγικά και λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες της Αθή-
νας και της επαρχίας. Κείμενά της, ποιητικά και πεζά, έχουν συμ-
περιληφθεί στα βιβλία του Δημοτικού “Η Γλώσσα μου”. 

Είναι τακτικό μέλος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βι-
βλίου. Εχει εκδώσει ως τώρα 64 βιβλία: 12 ποιητικές συλλογές, 
6 μυθιστορήματα, 3 βιβλία με διασκευές τραγωδιών, 1 δοκίμιο, 
42 βιβλία για παιδιά και εφήβους
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ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΣ

Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε, σχεδίασε και 
υλοποίησε την επαναλειτουργία της Συναγω-
γής το 1999 ήταν ο Χανιώτης Εβραίος Νίκος 
Σταυρουλάκης. Ενας ευγενής άνθρωπος που 
όλοι σέβονταν και ο χαμός του πριν από 2 
χρόνια στεναχώρησε τους Χανιώτες. Κοντά 
στον κ. Σταυρουλάκη βρισκόταν από πολύ 
νωρίς ο Ραβίνος Νίκολας ντε Λανζ (Nicholas 
de Lange) καθηγητής Εβραϊκών Σπουδών Πα-
νεπιστημίου του Cambridge Αγγλίας. «Ο Νίκος 
ήταν ο δημιουργός του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος, δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος. 
Επειδή ο πατέρας του ήταν από τα Χανιά ερ-
χόταν εδώ και έβλεπε την κατάσταση του κτη-
ρίου και κάποια στιγμή σκέφθηκε ότι “τώρα 
ήλθε η ώρα να ανακατασκευαστεί η Ετς 
Χαγίμ”. Είχε προηγηθεί ένας σεισμός στα 1995 
που είχε πλήξει δραματικά το κτήριο. Βρήκε 
οργανισμούς όπως το World Monument Fund, 
το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και απλούς 
πολίτες που έκαναν δωρεές και συγκεντρώ-
θηκε το απαραίτητο ποσό» λέει ο ραβίνος. 

 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 

Κοντά στον Σταυρουλάκη στα πρώτα του βή-
ματα ο Κώστας Φίσερ, γερμανικής καταγωγής 
μόνιμος κάτοικος των Χανίων. «Ενα από τα 
πράγματα που θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν 
κτιζόταν η Συναγωγή ήταν πως όλοι οι εργά-
τες ήταν μουσουλμάνοι. Μέσα στη Συναγωγή 
βρήκε ο αδελφός του Ν. Σταυρουλάκη την 
ακριβή κατεύθυνση της Μέκκας, τη σημείωσε 
σε ένα τοίχο ώστε όταν ήταν η ώρα της προ-
σευχής οι μουσουλμάνοι εργάτες σταματού-
σαν τη δουλειά τους και μέσα στον εβραϊκό 
ναό προσεύχονταν. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα 
του Νίκου να λειτουργήσει μια Συναγωγή 
στην οποία να συνυπάρχουν όλοι. Και οι 
εβραίοι και οι χριστιανοί και οι μουσουλ-
μάνοι και όλες οι θρησκείες» θυμάται ο κ. 
Φίσερ. 

Ενα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι πως 
είδαν οι κάτοικοι της περιοχής την επανα-
λειτουργία της Συναγωγής. «Υπήρχαν για-
γιάδες που θυμόνταν τις φίλες τους Εβραίες 
που είχαν χάσει την κατοχή. Ελεγε πάντα ο 
Νίκος μια ιστορία με δύο γιαγιάδες που έρ-
χονταν στη συναγωγή και ζητούσαν να ανά-

ψουν ένα κερί και να κάνουν το σταυρό τους 
στη μνήμη τους. Υπήρξαν και αντιδράσεις και 
κείμενα τότε στον τοπικό Τύπο ανθρώπων που 
ήταν ενάντια στην επαναλειτουργία της αλλά 
δεν έπιασαν τόπο. Η Συναγωγή αγκαλιάστηκε 
από τους πολίτες των Χανίων. Ολοι θυμούνται 
ακόμα τον κ. Νίκο και όταν αρρώστησε πάντα 
όλοι από το παλιό λιμάνι μέχρι τα στενά ρω-
τούσαν πώς είναι και τι κάνει» λέει ο Κώστας. 

 
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΥΣ; 

Ενα ερώτημα που πάντα είχαμε είναι πώς 
μπορεί να λειτουργεί ένα ναός χωρίς... πιστούς 
αφού είναι ελάχιστοι οι εβραίοι των Χανίων... 

Η κα Μαριάννα Βίντερ (Marianna Vinther), 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
“Ετς Χαγίμ” μας λέει πως «υπάρχουν περίπου 
20 ξένοι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης για όλο 
το χρόνο ή για 6 μήνες ετησίως που έρχονται 
τις Παρασκευές, τις γιορτές, συμμετέχουν στα 
θρησκευτικά καθήκοντα. Επίσης είναι και οι χι-
λιάδες επισκέπτες που έρχονται όλο το χρόνο 
και δίνουν ζωή στο ναό. Ομως το βασικό για 
τη Συναγωγή είναι ότι συγκεντρώνει πάρα 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Είκοσι χρόνια “Ετς Χαγίµ” 

Το “Το δέντρο της ζωής” (Ετς Χαγίμ) βρήκε εύφορη γη, ανθρώπους που να το ποτίζουν, να το λιπαίνουν, να το φροντίζουν και 
μεγάλωσε, καρποφόρησε, έγινε κιόλας... 20 ετών. Η Συναγωγή “Ετς Χαγίμ” φύτρωσε σε ό,τι απέμεινε από την ακμάζουσα εβραϊ-
κή κοινότητα των Χανίων που εκμηδενίστηκε από τους ναζί. Συνδέει με τον καλύτερο τρόπο το παρελθόν με το παρόν των Χα-
νίων. Τόπος προσευχής αλλά και χώρος πολιτισμού, μελέτης και έρευνας, κυρίως όμως μνημείο συνύπαρξης και διαλόγου ανά-
μεσα σε ανθρώπους όλων των θρησκειών και των δογμάτων.

Πάνω η είσοδος της 
Συναγωγής πριν (φωτ. Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδας) και σήμερα 

(φωτ. δεξιά)… 
 

 
«Στην εβραϊκή θρησκεία για να 
σωθεί η ψυχή σου δεν είναι  
ανάγκη να είσαι Eβραίος. H 
Συναγωγή αποτελεί την καρδιά 
της κοινωνίας, το κέντρο της 
πολιτιστικής ζωής» δηλώνει ο 

ραβίνος Νίκολας ντε Λανζ. 

Χρειάστηκαν δύο χρόνια και 
εκτεταμένες εργασίες για να 

αποκατασταθεί το ιστορικό κτήριο.
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Οι εκδηλώσεις  
για τα 20 χρόνια 

 
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού για τα 20 χρόνια 

της Συναγωγής είναι πολύ πλούσιο και αναφέρεται σε όλους το-
μείς της δραστηριότητας της “Ετς Χαγίμ” όπως εξηγεί η ιστορικός 
και διοικητική διευθύντρια της “Ετς Χαγίμ” κ. Αννια Τζούκμαντελ 
(Anja Zuckmantel) 

• 13 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.: Φωτογραφική έκθεση για τα 20 χρό-
νια, λειτουργία “Ερεφ Σουκότ”. 

•  16 Οκτωβρίου: Εργαστήριο για δασκάλους, καθηγητές που 
ενδιαφέρεται σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

προσφέρει η Ετς Χαγίμ. Παράλληλα, θα παρουσιασθούν δείγ-
ματα εργασιών μαθητών και μαθητριών σχετικά με την εβραϊκή 
ιστορία και παράδοση. Οπως σημειώνει η ιστορικός κα Κατερίνα 
Αναγνωστάκη υπάρχει μεγάλη προσέλευση μαθητών και εκπαι-
δευτικών που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα της 
Συναγωγής. «Με τα προγράμματα αυτά διευρύνονται οι γνώ-
σεις των παιδιών προς όλες τις κατευθύνσεις. Για μένα το πιο 
σημαντικό είναι το κομμάτι που τα παιδιά κατανοούν καλύτερα 
την ίδια την Ελλάδα. Αντιλαμβάνονται κάτι που δεν μαθαίναμε 
εμείς στα σχολεία, ότι το να είσαι Ελληνας δεν σημαίνει ότι μπο-
ρεί να είσαι μόνο χριστιανός ορθόδοξος» τονίζει. 

Για το κοινό ξεναγήσεις: 
Το προσωπικο� της Συναγωγής θα προσφέρει ξεναγήσεις στην 

ιστορική� εβραϊ�κη� γειτονιά των Χανίων. Η ξενάγηση θα βασίζεται 
σε έναν περιπατητικό χά�ρτη που τυπώ�θηκε πρό�σφατα από την 

Ετς Χαγίμ. Κάθε ξενά�γηση έχει διά�ρκεια περίπου 1 ώ�ρα. Ο μέ�γι-
στος αριθμός συμμετοχών ειίναι τα 15 ά�τομα ανά� ξενάγηση και 
όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω μηνύ-
ματος στο facebook, e-mail ή τηλεφωνώντας στην Συναγωγή  
(28210 862 86) μέχρι τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου. 

Ξεναγή�σεις στα Ελληνικά: 3 μ.μ. - 4:30 μ.μ. 

• 19 Οκτωβρίου, 8 μ.μ.: Συναυλία με τους Klezmer Yunan. Tο 
συγκρότημα παίζει και μιξάρει εβραϊκά κλέζμερ και ελληνικά 

παραδοσιακά κομμάτια με επιρροές από rock, funk, jazz, trip- 
hop, κλασσική μουσική. 

• 20 Οκτωβρίου 8μμ: Εκθεση Παράλληλες Οπτικές Γωνίες, από 
τις 20 έως τις 26 Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο της Πύλης 

Σαμπιονάρα (οδοί Μίνωος και Καλλεργών). Η έκθεση, υπό την 
επιμέλεια του εικαστικού Κωνσταντίνου Φίσερ 

• 22 Οκτ 7:30μμ.:Η Ετς Χαγίμ στην Οθόνη ένα απόγευμα αφιε-
ρωμένο σε επιλεγμένο οπτικό και ακουστικό υλικό για τη συ-

ναγωγή 

•  24 Οκτ 7μμ: Η γαστρονομία στην Ετς Χαγίμ,μια παρουσίαση 
των εθίμων και των παραδόσεων των σημαντικών εβραικών 

γιορτών. 

•  25 Οκτ. 6μμ: Πρόσκληση σε όλους τους Χανιώτες να συμμε-
τέχουν στη λειτουργία του Έρεβ Σαμπατ. 

•  26 Οκτ. 7:30μμ: Η Ετς Χαγίμ στην ποίηση και τη λογοτεχνία. 
Η λογοτέχνιδα Ruth Padel θα αναγνώσει επιλεγμένες λογο-

τεχνικές δουλειές που σχετίζονται με τους εβραίους της Κρήτης 
και τη Συναγωγή. 

•  27 Οκτωβρίου 7:30μμ: Κεντρική εκδήλωση μνήμης για τα 20 
χρόνια παρουσία του Ραβίνου Αθηνών, μελών του Κεντρικού 

Ισραηλίτικου Συμβουλίου κ.ά.

πολύ κόσμο που δεν είναι εβραίοι όπως 
εγώ! Πιστεύω ότι οφείλουμε να κρατή-
σουμε αυτόν τον χώρο στα Χανιά, ως 
ένα τόπο μνήμης, ως ένα τόπο συνύ-
παρξης όλων των θρησκειών και των 
δογμάτων» λέει η κα Βίντερ». 

Το ίδιο ισχύει και για τη διευθύντρια 
της Συναγωγής Αννια Τζούκμαντελ 
(Anja Zuckmantel) αλλά και τον Κώστα 
Φίσερ. «Κάθε ένας από εμάς έχει το 
δικό του λόγο που βρίσκεται εδώ. Προ-
σωπικά το βλέπω ως ένα χρέος» λέει ο 
κ. Φίσερ, ενώ ο ραβίνος Ντε Λάνζ συμ-
πληρώνει πως «δεν ασκούμε καμία 
πίεση στον οιονδήποτε να γίνει εβραίος. 
Εχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που 
έρχονται εδώ την Παρασκευή και την 
Κυριακή πάνε στην ορθόδοξη εκκλησία. 
Δεν υπάρχει κανένας προσηλυτισμός. 
Εξάλλου στην εβραϊκή θρησκεία για να 
σωθεί η ψυχή σου δεν είναι ανάγκη να 
είσαι Eβραίος. H έννοια της Συναγωγής 
είναι ότι αποτελεί την καρδιά της κοι-
νωνίας, το κέντρο της πολιτιστικής 
ζωής. Για μένα η πιο σημαντική στιγμή 
ήταν όταν εδώ μέσα στη Συναγωγή πε-
ρισσότερα από 50 άτομα είχαμε ένα 
κοινό γεύμα για το Πάσχα». 

Μέλος της κοινότητας της “Ετς Χαγίμ” 
και ο Ιωνάς Μπαούμγκαρτνερ (Jonas 
Baumgartner), εθελοντής του Gedenk-
dienst μιας Αυστριακής Οργάνωσης 
Μνήμης και Ευθύνης για το Ολοκαύ-
τωμα. Νέοι της οργάνωσης έρχονται  
κάθε χρόνο και προσφέρουν εθελοντική 
εργασία στη “Συναγωγή”. Ενας από αυ-
τούς είναι και ο Ιωνάς. «Ηταν μια πρό-
κληση για μένα να εργαστώ. Στην αρχή 
ήταν δύσκολο γιατί δεν είμαι εβραίος 
και δεν μπορούσα να απαντήσω σε 
ερωτήσεις του κόσμου που έρχονταν 
αλλά με τη βοήθεια των συναδέλφων 
εδώ συνήθισα και σίγουρα η εμπειρία 
είναι για μένα πολύ ξεχωριστή και πολύ 
διαφορετική» μας λέει. 

Από τη συζήτησή μας δεν θα μπο-
ρούσε να λείψει και μια ιδιαίτερα στε-
νάχωρη στιγμή για όλους.  

Οι διπλοί εμπρησμοί τον Ιανουάριο 
του 2010 στο κτήριο που προκάλεσαν 
τεράστιες ζημιές. Ολοι οι συνομιλητές 
μας εκτιμούν πως ο αντισημιτισμός είναι 
περιορισμένος στην Κρήτη και ότι η Συ-
ναγωγή με τη δράση της έχει καταφέρει 
να γίνει τμήμα της τοπικής κοινωνίας. 

 
 

«Η εμπειρία του να εργάζεσαι 
για τη Συναγωγή είναι ξεχωριστή» 

λέει ο Ιωνάς.

«Η “Ετς Χαγίμ” εκφράζει το όραμα του 
Ν. Σταυρουλάκη της συνύπαρξης όλων 

των θρησκειών και των δογμάτων» 
αναφέρει ο Κ. Φίσερ.  

H Α. Αριόττι (Alexandra Ariotti), αρχαιολόγος και 
ιστορικός και η πρόεδρος του Δ.Σ. της “Ετς Χαγίμ” 

Μαριάννα Βίντερ (δεξιά). 

Οι ιστορικοί της Συναγωγής κα Αννια Τζούκμαντελ (αριστερά) και Αναγνωστάκη.

Τα εγκαίνια της Συναγωγής τον Οκτώβρη του 1999 παρουσία του τότε πρώην πρωθυπουργού 
Κ. Μητσοτάκη και του επισκόπου Ειρηναίου.
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ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

“Από την αφαίρεση στην Αναπαράσταση” 
του Νίκου Γεωργόπουλου 

Συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χα-
νίων η έκθεση με έργα του εικαστικού καλλι-
τέχνη Νίκου Γεωργόπουλου με τίτλο “Από την 
αφαίρεση στην Αναπαράσταση”. Η έκθεση 
αυτή αποσκοπεί στο να τιμήσει τη μνήμη του 
καλλιτέχνη, που επέλεξε να ζήσει και να δημι-
ουργήσει στην πόλη μας μέχρι τον πρόωρο θά-
νατό του το 2003, σε ηλικία 49 ετών. 

Οπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, Η επιμελήτρια της έκθεσης 
Βάσω Πετρουλάκη, ιστορικός τέχνης, «Η καλλιτεχνική διαδρομή 
του Νίκου Γεωργόπουλου ακολούθησε αντίστροφη από τη συ-
νηθισμένη πορεία, έχοντας ως αφετηρία της την αφαίρεση και 
όχι την αναπαράσταση όπως συμβαίνει συνήθως. Στις αφαιρε-
τικές του συνθέσεις ωστόσο, διατηρούνται οι δεσμοί με την 
πραγματικότητα καθώς πάντοτε υπονοούνται μορφές, επιφά-
νειες ή ίχνη φθαρμένων αντικειμένων. Οι συνθέσεις αυτές απο-
τελούν σπουδές πάνω στην υφή και στην υλικότητα των 
πραγμάτων, οπού πειραματίζεται με διαφορετικά υλικά επάνω 
στο χαρτί ώστε να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερο την αί-
σθηση της αφής. Την παραπάνω διαπίστωση την παρατηρεί κα-
νείς στα έργα εκείνα που ενώ δίνουν την εντύπωση του 
ανεικονικού, ωστόσο, αν κοιταχτούν πιο προσεκτικά θα αρχίσουν 
να φανερώνουν ίχνη παλιών φθαρμένων τοίχων, με ορατά πάν-
τοτε τα σημάδια του χρόνου και των καιρικών συνθηκών, ή ίσως 
κάποια παλιά ξύλινη πόρτα με την υφή του σάπιου ξύλου, ή 
ακόμα και την όψη του βυθού της θάλασσας όταν τον κοιτάζει 
κανείς από πάνω. 

Μετά την πρώτη του περίοδο, της αφαίρεσης, διαπιστώνεται 
μία απρόσμενη στροφή της ζωγραφικής του, τόσο από θεματική 
όσο και από τεχνική άποψη, με την απεικόνιση τοπίων που χα-
ρακτηρίζονται από νεοιμπρεσιονιστική διάθεση, και που διέπον-
ται από μεγάλη ευαισθησία και λυρισμό. Τα έργα αυτά του Νίκου 
Γεωργόπουλου προσεγγίζουν την ομορφιά και την αλήθεια της 
φύσης μέσω του χρώματος και του φωτός. Και αυτό επιτυγχά-
νεται μέσα από την αποτύπωση της εντύπωσης των πραγμάτων 
και όχι της λεπτομερούς τους περιγραφής. (...) 

Τη σειρά των τοπίων ακολουθεί ένας κύκλος έργων μικρών 
διαστάσεων, με μικτή τεχνική, που αποτυπώνουν θαλασσινά μο-
τίβα και άλλα στοιχεία της φύσης με ανάγλυφη υφή (ψάρια, μέ-
λισσες κλπ.), τα οποία δίνουν την εντύπωση απολιθωμάτων. 
Έργα, που παρά τη λεπτομερή τους απεικόνιση, καταλήγουν να 
είναι αφαιρετικά. (...) 

Επανέρχεται στην εικόνα με μία μακρά σειρά μηχανικών εφευ-
ρέσεων, που έχουν αποδοθεί με πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Στη 
σειρά αυτή των ελαιογραφιών, ξεδιπλώνεται όλη η σχεδιαστική 
του ικανότητά, με τη λεπτομερή απεικόνιση μέχρι και των πιο μι-
κρών στοιχείων που συγκροτούν μία μηχανή, όπως γρανάζια, 
βίδες, τροχοί, ελατήρια κ.λπ. (...) 

Ο ζωγραφικός του κύκλος εμπλουτίζεται και ολοκληρώνεται 
με μία σειρά απεικόνισης ψαριών, από ακρυλικά, ζωγραφισμέ-
νων με λεπτομέρεια και ζωντάνια. Το μοτίβο του ψαριού το συ-

ναντάμε στις περισσότερες φάσεις της ζωγραφικής του, είτε ως 
απλή αναπαράσταση, είτε ως αφηρημένο αποτύπωμα, είτε 
ακόμη, ως σουρεαλιστικό σύμβολο στις μηχανικές του εφευρέ-
σεις». 

Ο Νίκος Γεωργόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1954. Από το 1975 μέχρι το 1980 σπούδασε ζωγραφική 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, με δάσκαλο αρ-
χικά το Γιώργο Μαυροΐδη και στη συνέχεια τον Πανα-
γιώτη Τέτση, από το εργαστήριο του οποίου διακρίθηκε 
με έπαινο και υποτροφία. Παράλληλα, παρακολού-
θησε μαθήματα γλυπτικής στο εργαστήριο του Θύμιου 
Πανουργιά. Από το 1982, παντρεμένος ήδη με τη Χα-
νιώτισσα ζωγράφο Παγώνα Ξενάκη, με την οποία συν-
δέθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 
εγκαθίσταται  μόνιμα στην πόλη των Χανίων. Εκεί, πα-
ράλληλα με την ζωγραφική του,  δίδαξε και ως καθη-
γητής καλλιτεχνικών στη μέση εκπαίδευση. Πέθανε 
στα Χανιά, το 2003, σε ηλικία μόλις 49 ετών. Πραγμα-
τοποίησε πολλές ατομικές εκθέσεις, ενώ έλαβε μέρος 
και σε πολλές ομαδικές σε Αθήνα, Χανιά, Ηράκλειο και 
Ρέθυμνο. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 2 Νοεμβρίου με ωράριο λει-
τουργίας: Δευτέρα έως και Σάββατο 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 6 μ.μ. - 
9 μ.μ.

Φεστιβάλ τέχνης  
“Νίκος Σκεπετζής” 

Το 3ο φεστιβάλ τέχνης, Νίκος Σκεπετζής το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο από 
10-10-2019 έως 4-11-2019 και θα φιλοξενη-
θεί σε τέσσερις διαφορετικούς  χώρους.  Στην 
γκαλερί Μορφές, στο Ωδείο, στο Σπίτι του Πο-
λιτισμού (όπου θα είναι και οι περισσότερες 
δράσεις) και στο Θέατρο του GARAZE.                                                                                                                                  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Εικαστικές εκ-
θέσεις, Θέατρα, Παρουσιάσεις ποιητικών συλ-
λογών, Σεμινάρια, Μουσικές και 3 διαφορετικές δράσεις για παιδιά.      

Ξενάγηση στην εκπαιδευτική 
ιστορία του Ρεθύμνου 

 
Το Σχολικό Μουσείο του Δήμου Ρεθύμνης και οι Ημέρες Ρε-

θύμνου 2019 διοργανώνουν μια ξενάγηση στην εκπαιδευτική 
ιστορία του Ρεθύμνου της περιόδου 1795-1924, σήμερα Σάβ-
βατο 5 Οκτωβρίου, ώρα 5.30 μ.μ, με εμψυχωτή τον Χάρη 
Στρατιδάκη, δρ παιδαγωγικής 

(αφετηρία: Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη). 
Θα ακολουθήσει ομιλία-προβολή με πλούσιο και δυσεύρετο 

φωτογραφικό υλικό, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
«Παντελής Πρεβελάκης» του Ωδείου Ρεθύμνης, στις 7.00 μ.μ.                  

Στο Ρέθυµνο



Η ΤΕΧΝΗ  
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η τέχνη του Βυ-

ζαντίου είναι συγκερασμός στοιχείων της 
Κλασικής Τέχνης, επιδράσεων της Ανατολής, 
αλλά και της Δύσης που καταλαμβάνουν μια 
ορισμένη περίοδο. Το χριστιανικό στοιχείο 
σε συνδυασμό με το ελληνικό δημιουργούν 
μια νέα σύνθεση. Η ελληνικότητα της βυ-
ζαντινής τέχνης αυταποδεικνύεται από τους 
εκφραστές της που είναι έλληνες καλλιτέ-
χνες. 

Ο ναός της Αγιάς Σοφιάς χτίστηκε από 
τους γνωστούς έλληνες αρχιτέκτοντες Αν-
θέμιο και Ισίδωρο. Βέβαια, υποστηρίζεται ότι 
ο τρούλος και τα τόξα είναι στοιχεία ξένης 
προέλευσης αλλά τα στοιχεία αυτά βρήκαν 
αρμονία και ολοκλήρωση μέσα στην ελλη-
νικότητα των δημιουργών τους. Στη Μεσο-
βυζαντινή περίοδο η εικονομαχία διέκοψε 

στο Βυζάντιο τη συνέχεια της Τέ-
χνης και επέτρεψε αναθεώρηση 

των ιδεών που σχετίζονται με την 
τέχνη. Τα εικονογραφικά θέματα που 

επικρατούν είναι μόνο διακοσμητικά χωρίς 
ανθρώπινες ή άλλες μορφές και αφθονούν 
παραστάσεις σταυρών, φυτικά κοσμητικά και 
τοπία. Η αραβική τέχνη που ανθεί στα γνω-
στά μας αραβουργήματα επηρεάζει και κα-
θιστά πλουσιότερη και τη βυζαντινή τέχνη. 
Τα ψηφιδωτά δεν είναι κάτι το καινούριο, 
κάτι που πρωτοεμφανίστηκε στο Βυζάντιο, 
αλλά είναι γνωστά από τους ελληνιστικούς 
χρόνους, απλώς τελειοποιήθηκαν στη βυ-
ζαντινή αγιογραφία. Ακόμη και η βυζαντινή 
μουσική έχει σημαντικές επιδράσεις από την 
Αρχαία Ελληνική. Η αξία της βυζαντινής τέ-
χνης συντέλεσε στη μεγάλη επίδρασή της 
στο μουσουλμανικό κόσμο, αλλά και στο 
χριστιανικό της Ρωσίας, της Γαλλίας και της 
Γερμανίας. Η τέχνη του Βυζαντίου είναι επί 
αιώνες η κατεξοχήν τέχνη της Ευρώπης.
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Τέχνη… η ελληνική (Γ' µέρος)

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
Νεότερη ελληνική τέχνη χαρακτηρίζεται η τέχνη των δυο τελευταίων αιώνων που δεν έπαψε 

να κινείται σε ψηλά επίπεδα δημιουργίας. 
Ικανότατοι ζωγράφοι, επηρεασμένοι από τα καλλιτεχνικά ρεύματα της Δύσης, θα φιλοτεχνή-

σουν σκηνές παρμένες από την ιστορία του τόπου, από την καθημερινή ζωή και από το υγρό στοι-
χείο, τη θάλασσα, που περιβάλλει τη χώρα μας. 

Ονομαστότεροι υπήρξαν οι Νικόλαος Γύζης, ο Νικηφόρος Λύτρας, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης. 
Στον τομέα γλυπτική ξεχώρισαν ο Δημήτρης Φιλιππότης και ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Αλλά και 

στην αρχιτεκτονική διακρίθηκαν ο Σταμάτης Κλεάνθης και ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου. 
Ακόμη και επί των ημερών μας, η ελληνική τέχνη πλαισιώνεται από άξιους καλλιτέχνες που συ-

νεχίζουν την πολιτιστική μας παράδοση και στηρίζουν την ιστορική μας κληρονομιά, διαδηλώ-
νοντας με βροντερό παρών ότι η ελληνική τέχνη ζει 

Το ανησυχητικό του καιρού μας είναι ο παραγνωρισμός της αξίας του ρόλου της τέχνης, ως δια-
μορφωτικού εθνικού και πολιστικού παράγοντα. 

Ο προβληματισμός εντείνεται, αν ληφθεί σοβαρά ότι ζούμε σε μια εποχή έντονης αλλοτρίωσης, 
σε μια εποχή που έχει υιοθετήσει στάση με πρωταρχικό στόχο το οικονομικό συμφέρον, σε μια 
εποχή που ο πνευματικός πολιτισμός πρέπει να αποτελέσει το θεμέλιο του τεχνικού μας πολιτι-
σμού. 

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη, οι έλληνες δημιουργοί να αντισταθούν στις προκλήσεις των 
καιρών, που υπονομεύουν την ελληνικότητα της τέχνης, αναπτύσσοντας μια στρατηγική ενόψει 
της Ενωμένης Ευρώπης που θα προβάλλει την ελληνική τέχνη στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα, 
διατηρώντας αλώβητο το χαρακτήρα της και το πρωτοποριακό πνεύμα της. 

Άλλωστε είναι καιρός να σεβαστούν και οι ευρωπαίοι τα κλεμμένα ελληνικά μνημεία που δήθεν 
«προστατεύουν», φυλακισμένα στο «χτικιάρικο» περιβάλλον τους και να τα «ελευθερώσουν», 
ώστε να επαναπατριστούν στο φυσικό χώρο τους, στο χώρο που εμπνεύστηκε ο δημιουργός 
τους και τα δούλεψε με μεράκι, σε ένα χώρο, όπως λέει ο ποιητής «που κυριαρχεί ο γαλάζιος 
ουρανός και ο άρχοντας ήλιος και τους προσδίδει μοναδική ακτινοβολία».

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ*µΜε αναφορές στην ελληνιστική  - ρωμαϊκή εποχή και 

εντεύθεν συνεχίζεται το αφιέρωμα στην  έκφραση της 
ελληνικής τέχνης. Δηλαδή, σε ό,τι συμπεριλαμβάνεται 
σε κάθε έργο που βγαίνει με ειλικρίνεια από τη ζωή, την 
καρδιά και τη σκέψη των ανθρώπων αυτού του τόπου, 
και πλουτίζει τη συλλογή που λέγεται ελληνικός πολι-
τισμός.

 Η Αγ. Σοφιά.

Βιβλιογραφία 
1. Herbert Read: Η τέχνη σήμερα, εκδ. Κάλβος 1982. 
2. Παγκόσμια Ιστορία Τέχνης: «Άνθρωπος και Αναγέννηση», εκδ. Φυτράκης. 
 3. Σίτου Σπυρ., «Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού», Ιωάννινα 1982. 
4. Καλογεροπούλου Αθηνά: Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων ως το 146 π.Χ., Α΄ Λυκείου ΟΕΔΒ 1978. 
5. Σβορώνος Νικόλ.: παράδοση και ελληνική ταυτότητα – Κείμενα Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου ΟΕΔΒ. 
6. Οικονόμου Λευτέρης – Ρηγοπούλου Πέπη «Σταθμοί στην Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης», Αθήνα 
1982.  
7. Αλιγιζάκη Στέλλα «Αποδώστε τα κλεμμένα γλυπτά των ιερών της Ακρόπολης», Χανιά 1995. 
8. Durran Will «Ιστορία του Παγκοσμίου Πολιτισμού και της Τέχνης». 
9. Οικουμενικότητα του ελληνισμού, Μαθητικό Συνέδριο Ορθόδοξης Ακαδημίας, Λύκειο Κοραής, 
Ηράκλειο 1994. 

*Ο κ. Εμμανουήλ Θεοδωράκης είναι καθηγητής – συγγραφέας.
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Η Κοιμωμένη 
του Χαλεπά. 

Γλυπτό στο Α' 
Νεκροταφείο 

Αθηνών.

Με την υποδούλωση των ελ-
λήνων στους τούρκους, ανα-
πόφευκτο ήταν να 
επακολουθήσει μια πολιτισμική 
παρακμή στον ελληνικό χώρο. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
για τετρακόσια χρόνια παρατη-
ρήθηκε ένα πολιτιστικό κενό. 
Εάν εξαιρέσουμε βέβαια τις 
ενετοκρατούμενες ελληνικές 
περιοχές και κυρίως την Κρήτη, 
όπου η τέχνη θα συνεχίσει να 
γνωρίζει άξιους εκπροσώπους 
της. Συγκεκριμένα, κορυφαίος 
καλλιτέχνης στον τομέα ζω-
γραφικής είναι ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος γεννημένος 
στις Φόδελες του Ηρακλείου, 
ένας πράγματι από τους μεγα-
λύτερους ζωγράφους όλων 
των εποχών, γνωστός στο ευ-
ρωπαϊκό στερέωμα ως El 
Greco.  

Με το εξπρεσιονιστικό του 
ύφος θα δημιουργήσει έργα 
ανεκτίμητης αξίας, που δυστυ-
χώς για μας τους Έλληνες τα 
περισσότερα κοσμούν διακε-
κριμένα μουσεία της Ευρώπης 
και βρίσκονται μακριά από τον 
τόπο μας. 

Άλλος σημαντικός ζωγράφος 
– αγιογράφος, είναι ο Θεοφά-
νης, που διακόσμησε ναούς 
στα Μετέωρα και στο Άγιο Όρος. 

Σταθμός στη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτι-
σμού των νέων χρόνων υπήρξε και η θεατρική πα-
ραγωγή στην Κρήτη (16ος -17ος αιώνας). Είναι 
αποτέλεσμα της αστικής ανάπτυξης στο νησί και 
της πολιτιστικής επικοινωνίας με τη Δύση. Οι επι-
δράσεις από τη δραματουργία, από τις ιδέες και 

από τα θέματα της ιταλικής Αναγέννησης 
είναι εμφανείς, χωρίς να παραγνωρίζεται η ικανό-
τητα ενός Γεωργίου Χορτάτζη ή ενός Βιτσέντζου 
Κορνάρου να αξιοποιεί την τοπική ποιητική παρά-
δοση. Η δραματική παραγωγή το 17ο-18ο αιώνα 
θα επικεντρωθεί στα βενετοκρατούμενα νησιά του 
Ιονίου με το επτανησιακό θέατρο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

 
“Ο Χριστός φέρει 

τον σταυρό”, έργο του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 

στο Εθνικό Μουσείο του 
Πράδο στη Μαδρίτη.



βιβλία

Μηχανές 

σαν κι εµένα  
Iαν ΜακΓιούαν 
Mετάφραση: Κατερίνα Σχινά 
Εκδόσεις: Πατάκη 

Σε ένα εναλλα-
κτικό Λονδίνο της 
δεκαετίας του 
1980, η Βρετανία 
έχει ηττηθεί στον 
Πόλεμο των Φό-
κλαντ, η Μάργκα-
ρετ Θάτσερ δίνει 
μάχη με τον Τόνυ 
Μπεν για την 
εξουσία και ο 

Άλαν Τιούρινγκ επιφέρει επαναστατική 
τομή στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης. Ο Τσάρλι, ένας ανθρωπο-
λόγος που δοκιμάζει την τύχη του στο 
χρηματιστήριο αποφεύγοντας την ερ-
γασία πλήρους απασχόλησης, είναι 
ερωτευμένος με τη Μιράντα, μια έξυ-
πνη φοιτήτρια που κρύβει ένα τρομερό 
μυστικό. Όταν ο Τσάρλι κληρονομεί 
ένα σεβαστό ποσό, αγοράζει τον Αδάμ, 
ένα από τα πρώτα ανδροειδή που ανα-
παράγουν πιστά το σώμα και τις νοη-
τικές λειτουργίες του ανθρώπου, και με 
τη βοήθεια της Μιράντας σχεδιάζει την 
προσωπικότητά του. Το σχεδόν τέλειο 
ανδροειδές που προκύπτει είναι ωραίο, 
δυνατό, και ευφυές. Σύντομα θα 
σχηματιστεί ένα ερωτικό τρίγωνο 
ανάμεσα στον Τσάρλι, στη Μιράντα και 
στον Αδάμ, φέρνοντάς τους αντιμέτω-
πους με ένα βαθύ ηθικό δίλημμα.

Τη νύχτα, όλα τα 

αίµατα είναι µαύρα 
David Diop 
Mετάφραση: Αλεξάνδρα Κωσταράκου 
Εκδόσεις: Πόλις 

Ο Πρώτος Παγκό-
σμιος Πόλεμος 
(1914-1918) είναι 
σε εξέλιξη. Ένα 
πρωί, ο λοχαγός 
Αρμάν δίνει μέσα 
από τα χαρακώ-
ματα το σύνθημα 
της επίθεσης 
εναντίον των Γερ-
μανών. Οι στρα-

τιώτες εφορμούν. Ανάμεσά τους ο 
Αλφά Ντιάγε και ο Μαντέμπα Ντιοπ, 
δυο Σενεγαλέζοι που μάχονται, μαζί με 
τόσους άλλους ομοεθνείς τους, για τα 
γαλλικά χρώματα. Λίγα μέτρα μετά την 
έξοδό τους από το χαράκωμα, ο Μαν-
τέμπα πέφτει θανάσιμα πληγωμένος 
μπροστά στα μάτια του Αλφά, του παι-
δικού του φίλου που τον είχε πάνω κι 
από αδελφό. 
Από δω και πέρα, η αφήγηση ακολου-
θεί τον Αλφά καθώς βυθίζεται στην 
τρέλα μετά τον θάνατο του φίλου του 
και αδελφού της καρδιάς του, για τον 
οποίο αισθάνεται υπεύθυνος. Η ενοχή 
και οι τύψεις τον στοιχειώνουν, μετα-
τρέποντας αυτό τον εικοσάχρονο από 
ένα μικρό χωριό της Αφρικής, που βρέ-
θηκε σ’ αυτή την ουδέτερη ζώνη, σε 
μηχανή θανάτου: γίνεται το οπλισμένο 
χέρι του Θεού, το πρόσωπο της μοίρας 
για τους "εχθρούς με τα γαλάζια μάτια", 
και σπέρνει τον τρόμο ακόμα και στους 
δικούς του. 

Φως µέσα  

στη θύελλα 
Κώστας Κρομμύδας 
Εκδόσεις: Διόπτρα 

Λίγο πριν αναλά-
βει τα καθήκοντά 
της στο Πανεπι-
στήμιο Μπέρκλεϊ, 
η παλαιοντολό-
γος Φωτεινή Μέ-
λιου κάνει ένα 
ταξίδι στην Ελ-
λάδα, στο νησί 
όπου μεγάλωσε, 
την Άθωρα. Η 

γνωριμία της, όμως, με τον Γκάμπριελ 
αλλάζει τα δεδομένα της ζωής της και η 
επιβλητική παρουσία του την παρασύρει 
σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. 
Μια απότομη και χωρίς προηγούμενο 
καταιγίδα ξεσπά στο νησί, εγκλωβίζον-
τας κατοίκους και επισκέπτες. Η ραγδαία 
επιδείνωση του καιρού αποκόπτει κάθε 
επικοινωνία και η Φωτεινή καλείται να 
βοηθήσει τις Αρχές όταν ένας ιερέας βρί-
σκεται άγρια δολοφονημένος. Η αποκά-
λυψη ότι παρόμοιες δολοφονίες έχουν 
γίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου περι-
πλέκει την κατάσταση. Στην Άθωρα δεν 
παγιδεύονται μόνο οι κάτοικοι, αλλά και 
ο δολοφόνος. 
Ποιος ο ρόλος της Σοφί, της μυστηριώ-
δους γυναίκας που χρόνια ζει σε μια 
σπηλιά του νησιού, απομονωμένη και 
αμίλητη; 
Όταν η καταιγίδα σαρώσει τα πάντα στο 
πέρασμά της και τα στοιχεία της φύσης 
ενωθούν με τη μανία του δολοφόνου, η 
επιμονή της Φωτεινής θα γίνει το μόνο 
Φως μέσα στη θύελλα.

Ο δικαστής 
Θανάσης Διαμαντόπουλος 
Εκδόσεις: Μεταίχμιο 

Καλοκαίρι του 
2018: ένας υπέρ-
γηρος συνταξι-
ο ύ χ ο ς 
α ρ ε ο π α γ ί τ η ς 
αποφασίζει να 
αφηγηθεί τις 
μνήμες, τα βιώ-
ματα, αλλά και 
τους έρωτές του 
σε μια διδακτο-

ρική φοιτήτρια. Ένας άνθρωπος με τε-
λείως εικονοκλαστική ματιά στο 
ιστορικό παρελθόν του τόπου... Που τα 
κατοχικά και τα πρώτα μετακατοχικά 
χρόνια έζησε καταστάσεις αδιανόητα 
φρικτές... Που συνέβη να έχει προνο-
μιακή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετι-
ζόμενες με την υπόθεση Μέρτεν, του 
περιβόητου "Χασάπη των Εβραίων"... 
Που ενεπλάκη στην εκτέλεση του "Δρά-
κου του Σέιχ Σου"... Που, μετά την πτώση 
της Χούντας, κίνησε γη και ουρανό, για 
να μη δικάσει βασανιστές... Που μετείχε, 
όμως, στη σύνθεση του δικαστηρίου, το 
οποίο συγκροτήθηκε για τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου... Που συνδέεται, με κάποιον 
σκοτεινό δεσμό, προς έναν διασωθέντα 
της πυρκαγιάς στο Μάτι... Και που, πάνω 
απ’ όλα, κουβαλάει ένα φοβερό μυστικό, 
ένα ανεπούλωτο αίσθημα ενοχής... 

Aφορμή

Ανατρέχοντας στις σημειώσεις 
που κρατούσα κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης των διηγημάτων 
της Ρίτα Μπουλγουίνκελ, χωρίς 
ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώνω 
πως οι περισσότερες αφορούν 
τον τρόπο της συγγραφέως αρ-
χικά να παρατηρεί τον κόσμο 
γύρω της και στη συνέχεια να τον 
αποτυπώνει στο χαρτί. Κάθε διή-
γημα της συλλογής διαθέτει μια 
ξεκάθαρη αρχική ιδέα γύρω από 
την οποία στήνεται η πλοκή και 
παίρνουν μορφή οι χαρακτήρες, 
ενώ η εικονοποιητική τροπή της 
αφήγησης μπολιάζεται διαρκώς 
με πλήθος σκέψεων και εσωτερι-
κών μονολόγων, και κάπως έτσι, 
στο πρώτο της βιβλίο, η συγγρα-
φέας επιτυγχάνει κάτι δύσκολο, 
να ισορροπήσει τον μέσα κόσμο 
των ηρώων με τον έξω στον 
οποίο κινούνται και ζουν. Ο τρό-
πος της Μπουλγουίνκελ να κοιτά-
ζει τα πράγματα είναι ιδιαίτερος, 
γεγονός που της δίνει ένα μεγάλο 
αβαντάζ. Εδώ έχουμε να κάνουμε 
με ένα κράμα φαντασίας και εξυ-
πνάδας, αν και δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που ισχυρίζονται πως η 
υψηλή νοημοσύνη είναι γνώρι-
σμα των ανθρώπων με ισχυρή 
φαντασία, αυτή όμως είναι μια 
άλλη συζήτηση. Στο ανάσκελα 
δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες 
που ο αναγνώστης θα νιώσει 
ανοίκειο τον κόσμο, που θα νιώ-
σει πως πρώτη φορά τον κοιτάζει. 
Αυτό το μαγικό συναίσθημα προ-
σφέρει απλόχερα  η κατά Μπουλ-
γουίνκελ παρατήρηση του 
κόσμου.    

Οι ιδέες περιστροφής των διη-
γημάτων, δοσμένες συνήθως 
στην αρχή κάθε ιστορίας, διακρί-
νονται για την απλότητα στην 
πρωτοτυπία τους, δεν είναι εξεζη-
τημένες δηλαδή, αλλά είναι εκεί 
έξω, μπροστά στα μάτια μας πα-
ρούσες στον κόσμο, και αρκούσε 
απλώς κάποιος, η Μπουλγουίνκελ 
στην προκειμένη περίπτωση, να 
μας τις δείξει, και εμείς να ανα-
ρωτηθούμε πώς δεν τις είχαμε 
παρατηρήσει ως τώρα. Ο τρόπος 
της να βλέπει τα πράγματα είναι 
κάπως λοξός, αρχικά μοιάζει 
αστείος, γρήγορα όμως συνειδη-
τοποιεί κανείς πως το γέλιο 

συχνά αφήνει μια πικρή επίγευση. 
Ας πάρουμε για παράδειγμα το 
διήγημα Σκύψε το κεφάλι: 
Ώσπου να ενηλικιωθεί η κόρη 
μου, η οικονομία είχε γίνει 
τόσο άσχημη που ήταν φθη-
νότερο να προσλάβουμε κά-
ποιον να συγκρατεί το στήθος 
της από το να της αγοράσουμε 
σουτιέν. Και αυτό έκαναν, προσέ-
λαβαν κάποιον για να συγκρατεί 
το στήθος της κόρης τους, παρα-
χωρώντας του το σπιτάκι του 
κήπου για να μένει. Διαβάζεις την 
πρώτη πρόταση και γελάς, διαβά-
ζεις τη συνέχεια του διηγήματος 
και αισθάνεσαι την πίκρα της 
πραγματικότητας να σου καίει τη 
γλώσσα. Γιατί καμιά φορά το κοι-
νωνικοπολιτικό σχόλιο είναι πιο 
εύστοχο δοσμένο με μια ευφάν-
ταστη απλότητα παρά μέσω 
εξαντλητικών αναλύσεων.      

Υπήρξε μια περίοδος της 
ζωής μου όπου η κύρια πηγή 
εισοδήματός μου ήταν το να 
είμαι έπιπλο. Δούλευα σε μια 
επιχείρηση που πουλούσε κα-
ναπέδες που κόστιζαν έξι 
φορές τον ετήσιό μου μισθό. 
Μια νέα κοπέλα που προσλαμβά-
νεται λόγω της εξωτερικής της 
εμφάνισης δεν είναι κάτι πρωτό-
τυπο, αντίθετα, είναι κάτι ολοένα 
και πιο σύνηθες, οι αγγελίες είναι 
γεμάτες από ανάλογους επιθετι-
κούς προσδιορισμούς, εκείνο 
όμως που κάνει την ιδέα αυτή 
διαφορετική είναι η πρωτοπρό-
σωπη παραδοχή, η συνειδητοποί-
ηση της αφηγήτριας πως παρότι 
η σύμβαση δεν το ανέφερε κατ' 
αυτόν τον τρόπο εντούτοις είχε 
προσληφθεί ως έπιπλο, ως μέρος 
της διακόσμησης, γιατί μόνο αυτή 
η συνειδητοποίηση δύναται να 
γεννήσει αντίδραση.   

Η γραφή της Μπουλγουίνκελ 
φέρει μια φρεσκάδα, δεν είναι μί-
ζερη, ορθώνει με τον τρόπο της 
ανάστημα απέναντι στην πραγμα-
τικότητα, διαθέτει μια φαινομε-
νική αφέλεια, την ελαφρότητα 
κάποιου που δεν έχει ανάγκη να 
αποδείξει πράγματα, που δεν νιώ-
θει πως περνάει κάποιου είδους 
εξέταση, πως απλώς κάνει εκείνο 
που αγαπά. Ένα μυαλό που μοι-
άζει να γεννάει ιστορίες διαρκώς. 

Τα διηγήματα της συλλογής δεν 
είναι άνισα, δεν πάσχουν από ένα 
σύνηθες σύνδρομο των συλλο-
γών να περιλαμβάνουν ένα δυο 
καλά, ένα δυο μέτρια και τα υπό-
λοιπα απλώς για τη γέμιση, όχι, 
εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το 
ανάσκελα είναι μια δυνατή συλ-
λογή διηγημάτων, με ένα ευδιά-
κριτο νήμα να τα ενώνει, 
γραμμένα με σκοπό να συνυπάρ-
ξουν ως ένα ενιαίο σώμα, ενώ 
ακόμα και η επιλογή της σειράς 
δεν μοιάζει να αφέθηκε στην 
τύχη. Η γραφή της Μπουλγουίν-
κελ είναι ξεκάθαρα πολιτική και 
φεμινιστική, ο κόσμος γύρω της, 
παρά τις άπειρες αφορμές που τις 
προσφέρει για συγγραφή, είναι 
ένας κόσμος γεμάτος αδικία, ένας 
κόσμος που δεν της αρέσει, ένας 
κόσμος που θα έπρεπε να αλλά-
ξει, και τα διηγήματά της, αν και 
απέχουν πολύ από το να θεωρη-
θούν στρατευμένα, είναι ένας 
τρόπος ανάδειξης των προβλημά-
των, και όταν τα προβλήματα έρ-
χονται στην επιφάνεια και 
γίνονται ορατά η ελπίδα για αλ-
λαγή παραμένει ζωντανή.   

Το ανάσκελα είναι ένα βιβλίο 
που αξίζει να διαβάσει κανείς, 
μου έφερε στο νου μια ακόμα 
Αμερικανίδα συγγραφέα -αλλά 
και σκηνοθέτη- τη Μιράντα Τζου-
λάι και το βιβλίο της Ο πρώτος 
κακός που κυκλοφόρησε πριν 
λίγα χρόνια και στα ελληνικά, 
χωρίς δυστυχώς να γνωρίσει την 
ανάλογη υποδοχή. Το ανάσκελα 
είναι μια συλλογή διηγημάτων 
στα χνάρια των σπουδαίων διη-
γηματογράφων από την απέναντι 
πλευρά του Ατλαντικού. Σίγουρα 
ένα από τα καλύτερα βιβλία που 
διάβασα φέτος.        

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

Ανάσκελα 
» Rita Bullwinkel (μτφρ. Μαρία Χρίστου, Νεκτάριος 
Λαμπρόπουλος, εκδόσεις Χαραμάδα)
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Εκδήλωση για την παρουσίαση 
του μυθιστορήματος του Αντώνη 
Ελ. Σχετάκη “Στους δρόμους του 
αυγερινού” θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, στις 7 το 
απόγευμα στο ιστορικό καφέ 
“Κήπος”. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκ-
δόσεις “Ραδάμανθυς” και στην πα-
ρουσίαση θα μιλήσουν οι: 

Παναγιώτης Σημανδηράκης, Δή-
μαρχος Χανίων 

Σήφης Μιχελογιάννης, Αντιπρό-
εδρος του ελληνικού τμήματος της 
Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου 
ΚαζαντζάκηΈπειτα από τη μεγάλη 
ανταπόκριση του κόσμου στο πρό-
σφατο κάλεσμα του Δήμου Χανίων 
για επίσκεψη στο οθωμανικό κά-
στρο "Κουλές" της Απτέρας, ανακοι-
νώνεται ότι το Φρούριο θα 
παραμείνει ανοικτό για το κοινό 
τόσο την προσεχή Κυριακή 6/10, 
όσο και για τις υπόλοιπες Κυριακές 

του Οκτωβρίου.  
Από τον Δήμο Χανίων εκφράζον-

ται ευχαριστίες για τη συνεργασία 
στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνη-
μείων, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Χανίων για τις διευκολύνσεις, που 
παρέχουν, στους τοπικούς παρά-
γοντες και στους κατοίκους της πε-
ριοχής.  

Μαρία Περράκη, φιλόλογος 
Χρήστος Τσαντής, υπεύθυνος του 

Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφή 
& Αυτογνωσίας, των Εκδόσεων 
Ραδάμανθυς 

Αντώνης Ελ. Σχετάκης, συγγρα-
φέας του βιβλίου 

Συντονίζει η Άννα Μουσογιάννη, 
πολιτισμολόγος-αρθρογράφος 

Στην εκδήλωση θα προβληθεί και 
οπτικοακουστικό υλικό.

ΣΤΟΝ “ΚΗΠΟ” 

Παρουσίαση βιβλίου  
του Αντώνη Σχετάκη



πΠαράλληλα, αυτό το διάστημα ο Λεωνίδας Κακάρογλου ετοι-
μάζει και ένα βιβλίο για την άλλη του μεγάλη αγάπη: τον κινη-
ματογράφο. 

Αλλωστε, ο ίδιος ήταν επί σειρά ετών, υπεύθυνος του Δημο-
τικού Κινηματογράφου: “Κήπος” στον οποίο πέραν από τις προ-
βολές εξαιρετικών ταινιών, είχε διοργανώσει σημαντικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως τη βραδιά με τον Παντελή 
Βούλγαρη και τον Μάνο Χατζιδάκι για τη μουσική στον κινη-
ματογράφο.  

Μιλώντας στις “Διαδρομές” με αφορμή την παρουσίαση της 
ποιητικής συλλογής, ο Λεωνίδας Κακάρογλου, τονίζει ότι μέσα 
στην ποίηση βρίσκει τον κινηματογράφο.   

 
Η ποιητική συλλογή που θα παρουσιαστεί στα Χανιά 
πρώτη φορά είναι επανέκδοση. Τι πραγματεύεται; Με τι 
ερεθίσματα εμπνευστήκατε; 

Η συλλογή που θα παρουσιαστεί  έχει τίτλο: “Στο λευκό 
του βυθού” και εκδόθηκε το 1989. 
Η παρούσα συλλογή δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ εδώ, αλλά 
μόνο στην Αθήνα  και εκεί σαν μέρος της τότε  δημιουρ-
γίας μου. Το τρίτο βιβλίο αρχίζοντας από το 1981. 
Το βιβλίο είναι μια διαδρομή  από το τέλος προς την αρχή. 
Δηλαδή η αρχή είναι το χρονικό, από το γενέθλιο απόντων 
και τελειώνει με το γενέθλιο των παρόντων ή του παρόν-
τος. 
Δηλαδή αν θέλαμε να ορίσουμε το τι πραγματεύεται θα 
απαντούσα: τον αιώνιο κύκλο: Γέννηση, Ζωή, Θάνατος. 
Σ'αυτόν τον κύκλο υπάρχει βέβαια, ο έρωτας, ο χωρισμός 
σαν στοιχεία της ανθρώπινης περιπέτειας. 
 

Είστε πολυγραφότατος αλλά και φίλος του κινηματο-
γράφου με πολύχρονη θητεία στο δημοτικό κινηματο-
γράφο. Λογοτεχνία ή 7η τέχνη; Τι είναι για σας 
πρωτεύον; 

Νομίζω με μικρή διαφορά η ποίηση, γιατί μέσα της βρίσκω 
και τον κινηματογράφο. 
 

Ποιες είναι οι πιο συγκινητικές και σημαντικές αναμνή-
σεις σας από τη θητεία σας στα πολιτιστικά δρωμενα των 
Χανίων; 

Ξεκινώντας από την αρχή θα έλεγα το διήμερο για την 
Μουσική στον Κινηματογράφο με προσκεκλημένους τον 
Μάνο Χατζιδάκι και τον Παντελή Βούλγαρη (καλοκαίρι 
1981). Τη συναυλία Γιώργου Κουρουπού, Σαβίνας Γιαννά-
του, Πέτρου Περάκη, Μαρίας Μπιλντεα, Σπύρου Σακκά. Μια  
απίστευτη συναυλία στον “Απόλλωνα” που είχε γεμίσει 
κόσμο, περίπου 700 ατόμα. 
Και οι προβολές στο φρούριο Φιρκά εκείνους τους χειμώ-
νες του 1983, 1984. 
 

Εκείνο το διήμερο του 1981 για τη μουσική στον κινημα-
τογράφο τι ξεχωριστό είχε; 

Εκείνη την εποχή ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν από τα πιο ξε-
χωριστά πρόσωπα στον χώρο του πολιτισμού. Και ήρθε και 
ο Παντελής Βούλγαρης. Την πρώτη μέρα μίλησε ο Μάνος 
Χατζιδάκις για την μουσική στον κινηματογράφο και προ-
βάλλαμε την ταινία: “Blue” (“Βρώμικα παλικάρια” ο ελληνι-
κός τίτλος) του ιταλοκαναδού σκηνοθέτη Σίλβιο Ναριτζιάνο 
για την οποία είχε γράψει τη μουσική ο Μάνος Χατζιδάκις. 
Την άλλη μέρα προβάλλουμε για πρώτη φορά τον “Μεγάλο 
Ερωτικό” του Παντελή Βούλγαρη πάνω στον δίσκο του 
Μάνου Χατζιδάκι. Η ταινία παιζόταν στο στούντιο την εποχή 
που γινόταν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973. Τότε 
σταμάτησε η προβολή από τη δικτατορία, συνελήφθη ο 
Βούλγαρης και η ταινία για πρώτη φορά πανελλαδικά προ-
βλήθηκε στον δημοτικό κινηματογράφο σε εκείνο το διή-
μερο το 1981. Ηταν μια κορυφαία εκδήλωση στα Χανιά με 
σπουδαίους ανθρώπους.   

 
Τα Χανιά ειναι για εσάς ποιητική... πόλη; 

Είναι, αρκεί να ξέρεις τα μυστικά μονοπάτια, τις διαδρομές, 
για να χρησιμοποιήσω τον δικό σας τίτλο για να βρεις τις 
λέξεις και τις εικόνες. 
 

Πώς βλέπετε τη σημερινή κατάσταση στον πολιτισμό; 
Νομίζω οτί  γίνονται πολλά πράγματα, γιατί τα νέα παιδιά 
ασχολούνται και οι υπεύθυνοι παρά τις δυσκολίες ενι-
σχύουν τις προσπάθειες». 

 
Ετοιμάζετε και νέα βιβλία που θα κυκλοφορήσουν προ-
σεχώς; Ποιες είναι οι τωρινές προτεραιότητές σας; 

Ετοιμάζω  ένα βιβλίο για τον κινηματογράφο με προσω-
ρινό τίτλο: «ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΟΣ (άνθρωποι, εικόνες,τόποι) και ένα ποιητικό
βιβλίο επίσης με προσωρινό τίτλο: “ΣΟΛΕΤ Ή ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ 
ΟΝΕΙΡΩΝ”.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ: 

«Μέσα στην ποίηση 
βρίσκω τον κινηµατογράφο» 

■ Ο ποιητής μιλά στις “διαδρομές” με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του: “Στο λευκό του βυθού”

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΥΒΙΑΚΗΣ

Κατάθεση συλλογικής μνήμης 

Στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής: “Στο λευκό του βυθού” την Δευτέρα 7 Οκτω-
βρίου στις 7 το απόγευμα στον Ιστιοπλοικό Ομιλο Χανίων θα μιλήσουν οι: Αθηνά Γαλα-
νάκη, Αννα Λαμπαρδάκη, Χρήστος Τσαντής και ο ποιητής. Διαβάζει η Χριστίνα Βερικάκη. 
Θα γίνει προβολή βίντεο: «Η ποίηση κάτω από την επιφάνεια».  
Οπως σημειώνει ο Χρήστος Τσαντής, «στο “λευκό του βυθού” υπάρχουν όλοι όσοι αγα-
πήσαμε, όλοι αυτοί που χάθηκαν, μα άφησαν στη ψυχή μας ένα χάδι για θύμηση». 
Το βιβλίο του Λεωνίδα Κακάρογλου «δεν είναι άλλη μία ποιητική συλλογή που θα κοσμεί 
τη βιβλιοθήκη μας. Είναι η κατάθεση, σ’ ένα κομμάτι χαρτί, της συλλογικής μας-συναι-
σθηματικής μνήμης, και μας καλεί – σαν ανοιχτό παράθυρο ανγάντια στη θάλασσα – να 
μπούμε μέσα στο σπιτικό του και να απολαύσουμε τα αρώματα της ζωής λίγο πριν δύσει 
ο ήλιος…». 
Ο Λεωνίδας Κακάρογλου γεννήθηκε το 1952 στα Χανιά, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός 
στο Ε.Μ.Π. και μέχρι τώρα, έχει εκδώσει οχτώ ποιητικές συλλογές: "Τοπία Κοριτσιών" 1981, 
"Σχεδόν Γκρό Πλαν" (εκδόσεις Πλέθρον 1986), "Στο λευκό του βυθού" (Εκδόσεις Πλέθρον 
1989), "Η συνήθεια των ημερολογίων" (εκδόσεις Πλέθρον 1995), "Μονάχα ο χρόνος ξέρει" 
(εκδόσεις Πλέθρον 2000), "Οι μέρες πριν τα χρόνια" (Εκδόσεις Οδός Πανός 2007), "Άδεια 
εξόδου" (εκδόσεις Οδός Πανός 2009), "Μνήμη σχεδόν πλήρης" (εκδόσεις βιβλιοπωλείον 
της ΕΣΤΙΑΣ, 2014). Ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, έχουν πα-
ρουσιασθεί στο θέατρο και έχουν μελοποιηθεί από Έλληνες συνθέτες.  

«Μια διαδρομή από το τέλος προς την αρχή», όπως λέει ο Λεωνίδας Κακάρογλου, αποτελεί η ποιητική του συλλογή: “Στο λευκό του 
βυθού” που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον Ιστιοπλοικό Ομιλο Χανίων. Το βιβλίο κυκλοφόρη-
σε πρώτη φορά το 1989 και τώρα επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις: “Ραδάμανθυς”. Στα Χανιά παρουσιάζεται πρώτη φορά.

«Τα Χανιά είναι 
ποιητική πόλη,  
αρκεί να ξέρεις  
τα µυστικά 
µονοπάτια, 
τις διαδροµές,  
για να βρεις  
τις λέξεις και  
τις εικόνες»
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Σε σηµαντικό τουριστικό προορισµό 
εξελίσσεται η περιοχή της Ελεύθερνας
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µ

ΑΠΕ – ΜΠΕ » Στον σημαντικότερο 
τουριστικό προορισμό της Κρήτης φι-
λοδοξεί να καταστεί στο προσεχές 
μέλλον η ευρύτερη περιοχή της Ελεύ-
θερνας, της επαρχίας Μυλοποτάμου 
του νομού Ρεθύμνου. Με όπλο της 
τον πολιτισμό, απόρροια των αρχαι-
ολογικών ανασκαφών στην αρχαία 
Ελεύθερνα και το νέο της μουσείο 
στην περιοχή, ο καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης Νίκος Σταμπο-
λίδης, που έχει συνδέσει το όνομα 
του με τις αρχαιολογικές ανασκαφές 
στην αρχαία Ελεύθερνα και την υλο-
ποίηση του μουσείου, εστιάζει στην 
ανάγκη σύνδεσης του πολιτισμού 
με τον τουρισμού. 

 
Μετά και την ανακάλυψη νέων ευρημάτων 

στην αρχαία Ελεύθερνα, ο καθηγητής Σταμπο-
λίδης μιλώντας σε εκδήλωση του ομίλου Δα-
σκαλαντωνάκη Grecotel, με αφορμή την 
αποπεράτωση των έργων αναστήλωσης του 
ωδείου Ρεθύμνου (Νερατζέ Τζαμί), προσφοράς 
του ιδρύματος Νικος Δασκαλαντωνάκης (NDF), 
επεσήμανε ότι η Ελεύθερνα είναι η «καρδιά» 
της Κρήτης αποτελώντας έτσι τον δεύτερο ση-
μαντικό πυλώνα του κρητικού πολιτισμού, μετά 
την Κνωσό τη Φαιστό. 

Πλέον μια επίσκεψη στην Κρήτη θα είναι 
λειψή, αν δεν πραγματοποιηθεί και μια επί-
σκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερ-
νας, σημειώνει χαρακτηριστικά. Ο καθηγητής 
Σταμπολίδης, αναφερόμενος στην Ελεύθερνα, 
υπογραμμίζει ότι πρόκειται για την ιστορία της 
της αυγής του ελληνικού πολιτισμού, της μετα-
μινωικής εποχής. Το αντίβαρο της Κνωσού και 
της μονομέρειας του μινωικού παρελθόντος 
της Κρήτης, όπως αναφέρει. 

Μετά και τις πρόσφατες ανακαλύψεις στον 
σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο του νομού 

Ρεθύμνου - η αρχαιολογική σκαπάνη του καθη-
γητή Σταμπολίδη αποκάλυψε δύο «βασιλικές – 
χριστιανικές εκκλησίες»- νέα δεδομένα δημι-
ουργούνται για το πολιτιστικό αποτύπωμα στην 
περιοχή, που μέχρι σήμερα έχει ταυτιστεί με 
ήρωες των ομηρικών χρόνων. Πλέον, με ενδια-
φέρον αναμένεται η απάντηση του καθηγητή, 
για το αν οι δυο αυτές βασιλικές εκκλησίες, τις 
δημιούργησαν οι χριστιανοί καταστρέφοντας 
ειδωλολατρικούς ναούς και μνημεία ή έκαναν 
χρήση των εγκαταλελειμμένων μνημείων του 

αρχαίου κόσμου. «Λειτούργησαν ως τζιχαντι-
στές οι χριστιανοί ή απλά συνέχισαν να γρά-
φουν ειρηνικά το δικό τους στίγμα;», 
διερωτάται ο καθηγητής. 

Το μουσείο της Ελεύθερνας καθημερινά υπο-
δέχεται 600 και πλέον επισκέπτες δίνοντας ξε-
κάθαρο στίγμα στα πολιτιστικά δρώμενα του 
της Κρήτης.Η πρωτοτυπία αυτού του μουσείου, 
εκτός του γεγονότος ότι επαληθεύεται ο ομη-
ρικός κόσμος στην Κρήτη, συνίσταται και στο 
ότι τα αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης θα ανα-

νεώνονται κατά περιόδους από νέα αλλά και 
παλαιότερα ευρήματα των ανασκαφών. Με τον 
τρόπο αυτό το ενδιαφέρον του κοινού θα είναι 
συνεχές και θα σχετίζεται με την αποκάλυψη 
και την επέκταση του συνεχιζόμενου ανασκα-
φικού έργου στον αρχαιολογικό χώρο. Η έκ-
θεση πλαισιώνεται από πρωτότυπες και 
σύγχρονες οπτικοακουστικές εφαρμογές. 

 
K. Χαλκιαδάκης

 
Στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αι-

κατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά παρουσιά-
στηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης η 
νέα έκδοση του βιβλίου του Γήση Παπαγεωρ-
γίου “Ελληνικοί πέτρινοι φάροι”. 

Πρόκειται για την τρίτη έκδοση του εμβλημα-
τικού έργου του γνωστού σκιτσογράφου και ει-
κονογράφου, η οποία είναι συμπληρωμένη με 
τις πρόσφατες αποκαταστάσεις των φάρων 
Ταίναρο, Μαλέας και Ντάνα Πόρου που έγιναν 
με μέριμνα και δαπάνη του Ιδρύματος Αικατε-
ρίνης Λασκαρίδη και Κοκκινόπουλο Ψαρών και 
Μονεμβασιάς, που χρηματοδοτήθηκαν από το 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού με πιστώσεις του 
ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο ο καθηγητής 
– κριτικός τέχνης και συγγραφέας Μάνος Στε-
φανίδης, που με τον μοναδικό τρόπο και αμε-
σότητα που διαθέτει μίλησε για την εικαστική 
πλευρά του βιβλίου, ο αρχιτέκτων και αναστη-
λωτής μνημείων Μιχάλης Λεφαντζής που μί-
λησε ιστορικά για την παρουσία των φάρων και 
ο Δημήτρης Ευταξιόπουλος που με τρόπο γλα-
φυρό αναφέρθηκε στο έργο της αναπαλαίωσης 
των φάρων Ταίναρο, Μαλέας και Ντάνα Πόρου. 

Με το έργο του «Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι» 

ο Γήσης Παπαγεωρ-
γίου έφερε τον φάρο 
στη δημόσια σφαίρα 
σαν εικόνα αλλά και 
ιστορία. Στο βιβλίο 
του καταγράφεται το 
σύνολο των πέτρινων 
επιτηρούμενων φάρων 
της πατρίδας μας με το 
ιστορικό τους ενώ όλοι 
οι φάροι απεικονίζονται 
εικαστικά από τον συγ-
γραφέα με σχέδια, σκίτσα 
και ακουαρέλες που καθι-
στούν το βιβλίο μοναδικό. 
Οι πρώτες 2 εκδόσεις του 
βιβλίου «Ελληνικοί Πέτρι-
νοι Φάροι» του Γήση Πα-
παγεωργίου αποτέλεσαν 
μια αναγνωρισμένη από 
όλους βιβλιογραφική επιτυ-
χία και έχουν εδώ και χρόνια 
εξαντληθεί. Η καινούργια 3η έκδοση αναμένε-
ται να γίνει και αυτή δεκτή με ενθουσιασμό από 
το αναγνωστικό κοινό τόσο για την ιστορική της 
χρησιμότητα όσο και για την εικαστική της κα-
λαισθησία.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 

“Ελληνικοί πέτρινοι φάροι” σε νέα έκδοση 

» Στον Πειραιά έγινε η πρώτη παρουσίαση του εμπλουτισμένου με νέο υλικό τόμου 



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 150ο
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Τομή ανθρώπινου δοντιού, από αγγλικό οδοντιατρικό βιβλίο
(1909). 

«Σώθηκε από το μαχαίρι του χειρουργού, η κα Mason ήταν πολύ 
άρρωστη και έγινε καλά από τη συσκευή όζοντος του Powley».  
Αλλη μια “θαυματουργή” συσκευή, στο Τορόντο του 1905.

H “Γιγαντιαία Βασίλισσα-Αμαζόνα” (The Giant Amazon 
Queen). Αφίσα υπαίθριας παράστασης με τη γυναίκα-
γίγαντα, στο Λονδίνο του 1882. 

Δωμάτια με στρατιώτες που έχουν προσβληθεί από την 
περίφημη “ισπανική” γρίπη, που προκάλεσε τον θάνατο 
ίσως και 50 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλα-
νήτη (Λαγκρ Γαλλίας, 1918).

“Το λάδι του St Jacobs νικά τον πόνο και θεραπεύει ρευ-
ματισμούς, νευραλγία, ισχιαλγία, αρθρίτιδες κ.α.”. Σκεύα-
σμα για κάθε πόνο, στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ του 1894.

Δερματικά κύτταρα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, με 
4.000 φορές μεγέθυνση.

Αφίσα του 1918, με νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού που φρον-
τίζει τραυματισμένο στρατιώτη, εμποδίζοντας τον θάνατο να τον 
πάρει μαζί του…

Οδοντιατρική καρέκλα αισθητικής και τεχνολογίας του 1928. 

Νοσοκομείο του Λονδίνου, τον Αύγουστο του 1914, περιθάλπει 
τους πρώτους τραυματίες που φτάνουν από τα μέτωπα του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου.



Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη - 
συλλογή  

Ανθίζουν από Φεβρουαρίου έως Απρίλιο ή 
Μάιο ανάλογα τις περιοχές. Οι σπόροι του ωρι-
μάζουν τον Αύγουστο.  Στην Ελλάδα αφθονεί 
σε ακαλλιέργητες εκτάσεις καθώς και σε καλ-
λιεργούμενες (π.χ. σε ελαιώνες αμπελώνες 
κ.λ.π.) και σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα. 

 Η συλλογή τους για κατανάλωση γίνεται την 
άνοιξη, γύρω στο Πάσχα, νωρίτερα ή αργότερα 
ανάλογα μα την περιοχή. Εντοπίζονται εύκολα 
από την χαρακτηριστική ταξιανθία τους στο 
υπέργειο μέρος και ακολουθεί η εξαγωγή των 
βολβών από το έδαφος. Συγκομίζονται οι βολ-
βοί καθώς και το λευκό στέλεχος που μένει 
μετά την αποκοπή των πράσινων φύλλων.  

 
Θεραπευτικές ιδιότητες 

και ενδείξεις  
Ο Βολβός έχει χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά 

για τις τονωτικές του ιδιότητες και σαν διουρη-
τικό. Θεωρείται και ότι συμβάλλει στην μείωση 
της χοληστερίνης γιατί ανάμεσα στις ιδιότητες 
του βοτάνου είναι η μείωση της αρτηριακής πίε-
σης, η μείωση του ποσοστού των λιπών στο 
αίμα και την πρόληψη του σχηματισμού θρόμ-
βων.  Η  

υψηλή περιεκτικότητα του βολβού σε θειούχες 
ενώσεις  (με πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες) 
μαζί με διαιτητικές ίνες, βοηθούν το σώμα να
ελέγχει τα επίπεδα κακής LDL χοληστερόλης. 

Δρα ως τονωτικό και ορεκτικό. Είναι ωφέλιμοι 
για τους εξασθενημένους οργανισμούς, δίνουν 
όρεξη στους φυματικούς και τους ραχιτικούς
και θεραπεύουν φλεγμονές του συκωτιού. Σε
επίθεμα χρησιμοποιούνται για εξωτερικούς πό-
νους από πρηξίματα, ρευματισμούς, αποστή-
ματα και στραμπουλήγματα.  

Οι βλεννώδεις ουσίες που περιέχει κατά την
επαφή με το νερό διογκώνονται και παράγουν 
μια παχύρρευστη ουσία. Η εσωτερική χρήση
αυτής της ουσίας είναι ευεργετική για τα έντερα 
μας, καθώς έχει μαλακτικό και αναζωογονητικό 
χαρακτήρα. 

Το φλαβονοειδές ontengono quercetin, το
οποίο περιέχει δρα ευεργετικά για την ανα-
πνευστική οδό. 

 
Παρασκευή και δοσολογία  

Τα βλαστάρια με τα άνθη τους τρώγονται τσι-
γαριστά σε ομελέτες. Οι βολβοί βράζονται δύο 
τουλάχιστον φορές για να ξεπικρίσουν και σερ-
βίρονται με λάδι και ξύδι ή γίνονται καταπλη-
κτικό τουρσί για μεζέ! 

 
Προφυλάξεις  

Υπάρχουν χώρες, όπως η Αγγλία, που θεω-
ρούν τους βολβούς δηλητηριώδεις. Στην

χώρα μας όμως οι βολβοί τρώγονται μα-
γειρεμένοι εδώ και χιλιετίες χωρίς να

έχουν αναφερθεί δηλητηριάσεις από
αυτούς. Ίσως μόνο βαρυστομαχιές σε 
περίπτωση υπερκατανάλωσης. Πάν-
τως η κατανάλωσή τους πρέπει να 
γίνεται με μέτρο γιατί  προκαλούν
αέρια στο πεπτικό μας σύστημα.
Δεν πρέπει να καταναλώνεται από
άτομα με προβλήματα στο ήπαρ,

στους νεφρούς και σε περιπτώσεις
έλκους.  

Το γένος Muscari περιλαμβάνει 50 είδη βολ-
βωδών φυτών που η κοινή τους ονομασία είναι 
σταφυλουάκινθοι (διότι το άνθος τους μοιάζει 
με αυτό του Υάκινθου).   

Το συναντούμε με τις ονομασίες Βολβός, Κα-
λογριές, Σκορδούλακας, Βροβιός, άγριος 
Μάνης, Κουρκουτσέλια, Κρεμμυδούλες, Σκυλο-
κρέμμυδα, Ασκορδούλακας. 

Ευδοκιμεί  κυρίως σε υψόμετρο από το επί-
πεδο της θάλασσας μέχρι τις  υποαλπικές πε-
ριοχές της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Είναι πολυετές βολβώδες φυτό, με εύρωστο 
βλαστό που φτάνει σε ύψος τα 20 έως 30 εκα-
τοστά. Δεν έχει φύλλα στο βλαστό. Στη βάση 
του φυτού υπάρχουν 3 έως 7 φύλλα με φάρδος 
μέχρι 20 χιλιοστά, γραμμοειδή, κοντύτερα από 
τον βλαστό. Ανθοταξία μακρουλή, αραιά. Στο 
κάτω μέρος γόνιμα άνθη, κωδωνοειδή,  καστα-
νόλευκα, με 6 οδόντες κιτρινομπέζ και στην κο-
ρυφή άνθη άγονα, μπλε βιολετιά που 
σχηματίζουν λοφίο. Τα άνθη του φυτού τα αγα-
πούν πολύ οι μέλισσες για το νέκταρ τους. Το 
είδος είναι ερμαφρόδιτο και επικονιάζεται από 
τα έντομα.  

Υπάρχει και ένα είδος βολβού που η λατινική 
του ονομασία είναι LEOPOLDIA graeca (Λεο-
πόλδια η εύκομος)  και μοιάζει πάρα πολύ με 
τον MUSCARI comosum. Το όνομα Leopoldia 
του δόθηκε προς τιμή του μεγάλου Δούκα της 
Τοσκάνης Λεοπόλδου του 2ου. Ανήκει στην οι-
κογένεια των Λειδιειδών. Παλαιότερα μάλιστα 
περιλαμβανόταν στο γένος MUSCARI ως υπο-
κατηγορία μέχρι το 1845.   

Ο βολβός  Leopoldia σε σχέση με τον βολβό 
Muscari είναι ψηλότερο σαν φυτό και τα τσαμ-
πιά των λουλουδιών του είναι πιο ανοιχτά. Τα 
χαμηλότερα άνθη του έχουν χρώμα λευκό, κί-
τρινο, πράσινο ή καφέ αλλά ποτέ μπλε. 

 
Ιστορικά στοιχεία  

Είναι φαρμακευτικό φυτό γνωστό από την αρ-
χαιότητα. Ο Ιπποκράτης το συνιστούσε εναντίον 
της διακοπής του γάλακτος και των μητρορρα-
γιών. Πίστευε ακόμη ότι βοηθούσε στη σύλ-
ληψη. Ο Διοσκουρίδης έγραφε ότι κάνει καλό 
στο στομάχι και στα διαστρέμματα, την ποδά-
γρα και τους πόνους των αρθρώσεων, σε 
μορφή καταπλάσματος. Έγραφε επίσης ότι ο 
βολβός, μόνος του ή σε συνδυασμό με άλλα 
βότανα κάνει καλό σε πιτυρίδα, στίγματα δέρ-
ματος, αιμορροΐδες, πανάδες κ.α. Ο ποιητής Θε-
όκριτος το εκθειάζει ως τροφή των χωρικών.  

Από την αρχαιότητα πίστευαν ότι οι βολ-
βοί προκαλούσαν σεξουαλική επιθυμία 
και διέγερση. Η άποψη αυτή υπήρχε 
για χιλιάδες χρόνια. Το ίδιο ακριβώς 
πίστευαν και οι Βυζαντινοί γιατροί 
και λογογράφοι αλλά και η λαϊκή 
ιατρική του 19ου αιώνα. 

Οι βολβοί καλλιεργούνται εδώ 
και αιώνες. Αν και ενδημικά στην 
Ελλάδα και την Μέση Ανατολή, 
ωστόσο καλλιεργούνται στην 
Αγγλία από το 1576,  ενώ καλ-
λιεργούνταν ήδη από τα Ελληνικά 
και Ρωμαϊκά χρόνια.  

Τους βολβούς οι έλληνες τους 

έτρωγαν από την αρχαιότητα. Είναι μάλιστα χα-
ρακτηριστικό ότι η ελληνική κουζίνα τους χρη-
σιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο, χιλιάδες χρόνια 
τώρα. Ψημένους και αρτυμένους στο ξύδι, 
όπως ακριβώς περιγράφει ο Διοσκουρίδης. Τα 
άνθη του βολβού γίνονται ομελέτα. 

Στην Κρήτη οι βολβοί είναι αγαπημένο φα-
γητό. Τους χρησιμοποιούσαν για τις διουρητι-
κές τους ιδιότητες και για να υποβοηθήσουν 
τους δυσκοίλιους.  

 
Συστατικά - χαρακτήρας  

Οι βολβοί  περιέχουν φλαβονοειδή, πολλά συ-
στατικά πλούσια σε θείο, σαπωνίνες και πηκτί-
νες. Είναι πολύ πλούσια σε κάλιο, ασβέστιο, 
φώσφορο, σίδηρο, χαλκό, μαγγάνιο και μαγνή-
σιο. Περιέχουν επίσης σακχαρόζη, διαιτητικές 
ίνες, γλυκόζη και άμυλο. 

Αποτελούνται από  νερό 71%,  αμυλούχες και 
γλισχραματώδεις ουσίες 29%, λιπαρές ουσίες 
0,05%, πεντοζάνες 0,7%, κυτταρίνη 0,4%, 
τέφρα 0,7%, φωσφορικό οξύ 0,09%. Εκατό 
γραμμάρια βρώσιμου μέρους παρέχουν θερμι-
δική πρόσληψη ίση με 37 θερμίδες. 
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Επιμέλεια:  
ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 
info@herb.gr

η Bιότοπος - περιγραφή 
             
Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι MUSCARI comosum (Μού-
σκαρι το εύοσμον). Ανήκει στην οικογένεια των Λειλιειδών. Το όνο-
μα του γένους, Muscari, προέρχεται από την λατινική λέξη musk, 
που βγαίνει από την ελληνική λέξη "μόσχος" (μοσχοβολιά), και ανα-
φέρεται στο γλυκό άρωμα των λουλουδιών, που μαζί με το συχνά 
βαθύ μπλε χρωματισμό τους, έχουν κάνει την καλλιέργεια του φυ-
τού πολύ δημοφιλή.

Βολβός

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  


