
διαδροµές
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 12 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΤΕΧΝΕΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ ΚΑΙ Γ. ΧΙΝΟΣ

ΣΤΟN ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Πλούσια  
βιοµηχανική  
κληρονοµιά



ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Η Νίκη Ξυλούρη  
στο Jocal’s 
Η Νίκη Ξυλούρη έρχεται με τρεις 
σπουδαίους μουσικούς, για μια και 
μοναδική βραδιά στην  αυλή του 
Jokal’s, του καφε της Δημοτικής Πι-
νακοθήκης Χανίων, αύριο Κυριακή 13 
Οκτωβρίου στις 9:30 μ.μ. για να ερμη-
νεύσει παραδοσιακά τραγούδια του 
τόπου μας.

 

Micro μ Festival 
2019 στα Χανιά 

Η κεντρική εκδήλωση του International Micro μ 
Festival 2019, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάβ-
βατο 12 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ., ταυτόχρονα στις 
12 πόλεις της Ελλάδας – στα Χανιά στο Studio OXO 
NOU- προσκαλώντας το κοινό να ψηφίσει την αγα-
πημένη του ελληνική ταινία μικρού μήκους, η οποία 

θα ανακοινωθεί αργότερα την ίδια βραδιά σε 
απευθείας συνδέσεις με όλες τις πόλεις.  

ΣΤΟ “YouCA” 

“Σταματία, το γένος Αργυροπούλου”  
Μετά από την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή σεζόν Η ΘΕ.Σ.Η και οι Stravaganti NUOVI,  
επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με τη “Σταματία, το γένος Αργυροπούλου” και θα βρίσκονται 
το Σάββατο 12 και 19 Οκτωβρίου, στις 21:00, στα Χανιά και στο φιλόξενο YouCA, για δύο πα-
ραστάσεις, ξετυλίγοντας ένα ανάλαφρο ταξίδι στην Αθήνα στις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα, αλλά και μία επί της ουσίας αφήγηση της πολύπαθης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας 
μέσα από τις γρίλιες ενός παραθύρου.  
Κείμενο: Κώστας Σωτηρίου. Σκηνοθεσία: Σοφία Δερμιτζάκη. Σταματία: Νικολέτα Δάφνου. Σκη-
νικά-Κοστούμια: Νίκος Καλαθάκης Επιμέλεια μουσικης- ήχου: Στέλλα Κουφάκη, Σοφία Δερμι-
τζάκη. Φωτογραφίες: Μάνος Πολιτάκης

σ

διαδρομές ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  

12 Οκτωβρίου 20192/ 26
γι

ορ
τά

ζο
υν

12/10 
Ανδρόμαχος, 

Μάχος, 
Ανδρομάχη, 

Μάχη, 
Βαλάντης 

 

13/10 
Αγαθονίκη 
Χρυσαλία, 
Χρυσαυγή, 

Σήλια, 
Χρυστάλλα, 

Χρυσταλλία * 
Φλωρέντιος,  
Φλωρεντία, 
Φλωρένα,    

 
14/10 

Γερβάσιος,  
Ιγνάτιος, 
Ιγνατία  

 

15/10 
Λουκιανός, 
Λουκιανή 

 

17/10 
Αντίγονος 
Ευπρέπιος, 
Ευπρεπία 

 

18/10 
Λουκάς, 
Λουκία  

σελ. 3  Πολιτισµός 

σελ. 4  6 ~ Πλούσια  

βιοµηχανική κληρονοµιά 

σελ. 8 ~ Υγεία & βότανα 

σελ. 9 ~ Παιδότοπος 

σελ. 10 ~ Συνέντευξη µε  

τους Α. Ιερωνυµίδη και Γ. Χίνο 

σελ. 11 ~ Ιστορία της Ιατρικής 

σελ. 12 ~ Αφορµή, βιβλία 

περιεχόµενα

ιΙχνη της βιομηχανικής κληρονομιάς 
των Χανίων και της ανάπτυξης που 
σημειώθηκε από την εποχή της Κρη-
τικής Πολιτείας μέχρι και την απο-
βιομηχάνιση της δεκαετίας του ’70 
υπάρχουν διάσπαρτα στην ευρύτερη 
περιοχή των Χανίων. 
Κάποιες από αυτές τις βιομηχανίες/ 
βιοτεχνίες είναι γνωστές στους περισ-
σότερους, ενώ άλλες, χαμένες εδώ 
και δεκαετίες, δεν σώζονται ούτε στη 
μνήμη των παλιών... 
Το σημερινό αφιέρωμα των “διαδρο-
μών” έρχεται να θυμίσει ότι πριν από 
τη σημερινή εποχή, όπου βιομηχανία 
θεωρείται σχεδόν κατ’ αποκλειστικό-
τητα ο τουρισμός και για κάθε τι άλλο 
βασιζόμαστε στις εισαγωγές, υπήρχε 
στα Χανιά μία ακμάζουσα βιομηχανι-
κή και βιοτεχνική παραγωγή που συ-
νέβαλε καθοριστικά στην οικονομική 
άνθιση του τόπου μας.

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ
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ΣΤΟ Κ.Α.Μ. 

Προβολή της όπερας “Turandot” 
Το έργο του Giacomo Puccini, "Turandot" (Τουραντό) από τη Metropolitan Opera της Νέας 
Υόρκης θα προβάλουν σήμερα Σάββατο στις 7:55 μ.μ. στο ΚΑΜ ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠ-
ΠΕΔΗΧ ΚΑΜ συνεχίζοντας τη συνεργασία τους με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, και για την περίοδο 
2019 - 2020. Η σεζόν περιλαμβάνει δέκα ζωντανές μεταδόσεις από την σκηνή της Met, με-
ταξύ των οποίων πέντε ολοκαίνουργιες παραγωγές και πέντε συγκλονιστικές αναβιώσεις 
κορυφαίων λυρικών παραγωγών. 

ΣΤΟ Κ.Α.Μ. 

“Εν αρχή ην ο έρως” 
Την Εικαστική Έκθεση με τίτλο: 
“Εν αρχή ην ο έρως - από τη γένε-
ση ενός αριστουργήματος στους ση-
μερινούς εικαστικούς προσδιορι-
σμούς του”, διοργανώνουν η Ορθό-
δοξος Ακαδημία Κρήτης σε συνερ-
γασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο 
Εικαστικών Δημιουργών “Νεώριον 
Τέχνης” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) από τις 12 έως 
20 Οκτωβρίου, στα Χανιά. Η έκθε-
ση τελεί υπό την αιγίδα της Περι-
φέρειας Κρήτης και της ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ.  

 
 
Σκοπός της Έκθεσης είναι να παρουσιαστεί 
μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών το έργο 
του Βιτσέντζου Κορνάρου, η διαχρονικότητα 
του και κυρίως οι πανανθρώπινες αξίες που ο 
συγγραφέας πρεσβεύει μέσα από το επικό 
αυτό έργο, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση 
τους οι διοργανωτές.   
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αναστασία Βερ-
γανελάκη – Κοτσιφάκη, Μαγδαληνή Βογιατζή, 
Αθηνά Γαλανάκη, Ellen Weijers – Γιγουρτάκη, 
Σοφία Δασκαλάκη, Χρυσούλα Ζήκου, Γιώργος 
Κοκοβλής, Βασίλης Κοτρώτσος, Μαριάνθη 
Λουκάκη, Γρηγόρης Νιόλης, Ευφροσύνη Ου-
σταμανωλάκη, Νίκος Παπουτσάκης, Βάσω Ρε-
θεμιωτάκη, Θεόφιλος Σγουρόπουλος, Κώστας 
Σπανάκης, Τατιάνα Τουζλούκωφ, Μάνος Χα-
ραλαμπάκης.  
Επιμέλεια έκθεσης: Μυρτώ Κοντομιτάκη, Μου-
σειολόγος & Ιστορικός Τέχνης. 

Παράλληλες εκδηλώσεις: 
- Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.  
«Τα πάθη του έρωτα στον ελληνικό 19ο και 
20ό αιώνα». Ομιλήτρια: Αγγέλα Καστρινάκη, 
Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας – Κο-
σμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Κρήτης 
- Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.  
«Κραταιά ως θάνατος αγάπη. Το παράλογο του 
έρωτα στη χριστιανική παράδοση». Ομιλητής: 
Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής Α.Π.Θ. – 
Συνθέτης 
- Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.  
Απαγγελία στίχων του «Ερωτόκριτου» από την 
ηθοποιό Παναγιώτα Παρασκευοπούλου 
- Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.  
Μουσική βραδιά με την Ζωή Κολλάρου και τον 
Γιάννη Μανούσακα 
Είσοδος ελεύθερη.
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Η εφημερίδα “Κήρυξ” στις 
28/10/1922 σε πρωτοσέλιδο άρθρο 
σχολίαζε δυο θεατρικές παραστάσεις: 
«Σε μια από τες πιο κεντρικές συνοικίες 
της πόλης[…]κάθε βράδυ ένα σωρό κο-
σμάκης πηγαινοέρχονται και μπαινο-
βγαίνουν σ’ ένα χαμηλόσπιτο. Καμιά 
επικεφαλίδα δεν στολίζει το κακόμοιρο 
μαγαζί. Κι όμως όλος ο κόσμος το 
λέγει θέατρο[…]Κει μέσα στη χτεσινή 
αποθήκη  του λαδιού ή του κρασιού ή 
του σαπουνιού[…] «Η λύρα του Γερο-
νικόλα» προψές βρήκε στο ζευγάρι 
Μέρτικα, τ’ αγαπημένα αυτά παιδιά της 
πράξης και της τέχνης, μια σωστή 
πραγματοποίηση σε βαθιά διδαχή[…]». 
Στο ίδιο άρθρο ο δημοσιογράφος πα-
ρουσίασε και τους ηθοποιούς του 
έργου «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπού-
λας», Καρολίδη, Ζαφειρόπουλο και 
Μαρσέλο. Και τα δυο έργα ανέβηκαν 
σε μια αποθήκη, καθώς δεν υπήρχε κα-
τάλληλη θεατρική αίθουσα στην πόλη 
αφού η μοναδική, η αίθουσα του 

«Χρυσοστόμου», στέγαζε Μικρασιάτες 
πρόσφυγες.  

Το ενδιαφέρον ήταν η θεατρική πα-
ρουσία του ζεύγους των ηθοποιών 
Μέρτικα, καθώς ο Ζαχαρίας Μέρτικας 
τον Φεβρουάριο του 1923 δημιούρ-
γησε δική του θεατρική ομάδα και εγ-
καταστάθηκε μόνιμα στα Χανιά 
(«Κήρυξ» 3/2/1923). Μετά τις χειμερι-
νές παραστάσεις ο Χανιώτης επιχειρη-
ματίας Ναναδάκης, ιδιοκτήτης 
εξοχικού κέντρου  στην πλατεία Δικα-
στηρίων, πρότεινε συνεργασία στον 
Μέρτικα, διαθέτοντας μέρος του μα-
γαζιού του για θεατρικό χώρο 
(«Κήρυξ» 3/5/1923). Ο θεατρώνης Να-
ναδάκης συμφώνησε με τον Μέρτικα 
προϋποθέτοντας τη στελέχωση του 
θιάσου με ικανούς ηθοποιούς από την 
Αθήνα. Ο Μέρτικας συνεργάστηκε με 
αξιόλογους ηθοποιούς, όπως η συμ-
πρωταγωνίστριά του Ασπασία Σανδή. 
Η εφημερίδα «Κήρυξ» (12/9/1923) 
αναφέρει ότι: «Η κυρία Ασπασία 

Σανδή[…]κατέκτησε το κοινόν των Χα-
νίων όπως και παντού όπου εδίδαξεν 
(στο θέατρο ο ηθοποιός διδάσκει) επέ-
συρε αμέριστον την συμπάθεια και 
εκτίμησιν[…]».  

Βέβαια, τα σχόλια για τις παραστά-
σεις δεν ήταν πάντα ευμενή, όπως 
φαίνεται από την κριτική του «Κήρυκα» 
της 12/8/1923. Ο δημοσιογράφος 
σχολίαζε αρνητικά την Ιωάννα Συρά-

κου: «Την κα Συράκου αξίζει να την 
παινέσει κανείς  για τις προσπάθειες 
που κατέβαλε για την τελειοτέρα από-
δοση του ρόλου της, χωρίς όμως, να 
πούμε πως τον απέδωσε όπως 
έπρεπε[…]». Παρόλα αυτά η εφημερίδα 
έδωσε συγχαρητήρια στον Μέρτικα 
για τις εύστοχες επιλογές των δυο 
νέων γυναικών συνεργατών του 
(Σανδή, Συράκου, «Κήρυξ» 13/8/1923) 
αν και ανέφερε ότι ο θίασος έπασχε 
από έλλειψη ηθοποιών για δραματι-

κούς ρόλους. Σύμφωνα με τον τοπικό 
Τύπο ο θίασος απαρτιζόταν από το 
ζεύγος Μέρτικα, το ζεύγος Σανδή, το 
ζεύγος Παρίδη, τον  Μοσχόβη, τον 
Μαυρέα, τον Σταθόπουλο, την Χρύσα 
Κάπλαντζη και την Ιωάννα Συράκου 
(«Κήρυξ», 3/7/1923, 3/8/1923). Αυτή η 
θεατρική ομάδα πρωταγωνίστησε στα 
θεατρικά δρώμενα της πόλης τη δε-
καετία του ’20. 

 
* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι 

ιατρός ορθοπεδικός, πολιτισμολόγος

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Ζαχαρίας Μέρτικας
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Η Ασπασία Σανδή.

H Ρουμανία αποτελεί τη 14η 
χώρα στην οποία δραστηριο-
ποιείται ο Σύνδεσμος Ιστορι-
κών Καφέ Ευρώπης και μια 
από τις χώρες απ΄όπου θα 
"περνάει" η Πολιτιστική Δια-
δρομή "Δρόμος Ιστορικών 
Καφέ". 

Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του EHICA, Βα-
σίλης Σταθάκης, καλωσόρισε στον Σύνδε-
σμο Ιστορικών Καφέ Ευρώπης ένα από τα 
πλέον ιδιαίτερα Καφέ της Ρουμανίας, το 
Καφέ που στεγάζεται στο Brukenthal Cas-
tle στο Arvig της Ρουμανιας. Με ιστορία 
που ξεκινά από το 1788, το Καφέ ήταν κά-
ποτε ο αγαπημένος χώρος όπου ο βασι-

λιάς, με τους ακολούθους του και τους 
καλεσμένους του απολάμβαναν τον... 
καφέ τους! Μάλιστα, ο βασιλιάς, λάτρης 
του καφέ, είχε φροντίσει ώστε στον κήπο 
του παλατιού να καλλιεργούνται οι αγα-
πημένες του ποικιλίες καφέ! 

Aκολούθησε το Ιστορικό Καφέ Festival 
‘39 στη Braşov της Ρουμανιας με ιστορία 
που ξεκινά από το 1910! Πρόκειται για ένα 
ιδιαίτερο Καφέ με έντονη ρετρό διάθεση 
και διακοσμητικά αντικείμενα των περα-
σμένων αιώνων. 

Με τα νέα μέλη, τα Ιστορικά Καφέ - μέλη 
του EHICA ανέρχονται πλέον στα 60, ενώ 
οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο 
Σύνδεσμος είναι 14. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιδρυτής και Πρό-
εδρος του EHICA, Βασίλης Σταθάκης, τα-

ξίδεψε στη Ρουμανία με αφορμή το 9o 
διεθνές συμβουλευτικό Forum "Πολιτιστι-
κές Διαδρομές" του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης που διεξήχθη στο Sibiu της 
Ρουμανίας 2-4 Οκτωβρίου 2019, προκει-
μένου να παρουσιάσει το 10ο διεθνές 
συμβουλευτικό Forum "Πολιτιστικές Δια-
δρομές" του Συμβουλίου της Ευρώπης 
που θα διεξαχθεί στα Χανιά 7-9 Οκτω-
βρίου 2020. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 

24η Γιορτή Τσικουδιάς  
στο Λιμάνι Χανίων 

 
Την αναβίωση της απόσταξης της τσικουδιάς με τον πα-

ραδοσιακό τρόπο όπως γινόταν στις γειτονιές κάθε χω-
ριού, διοργανώνει για 24η συνεχή χρονιά μ’ένα μεγάλο 
γλέντι ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων “O Ψηλορείτης” το 
Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στο Λιμάνι των 
Χανίων, στην πλατεία δίπλα στο Γιαλί Τζαμισί. 

Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τόσο στους μεγαλύτερους 
όσο και στους νεότερους να θυμηθούν και να μάθουν 
πως γινόταν παλιά τα καζανέματα, όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση του Ομίλου. Την εκδήλωση θα πλαι-
σιώνει το μουσικό συγκρότημα του Νίκου Καρκάνη. 

Χορευτικές ομάδες του Ψηλορείτη θα παρουσιάσουν 
χορούς από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς 
θα συμμετέχει και ο σύλλογος Ποντίων Χανίων “H Ρω-
μανία”. 

Θα προσφέρονται παραδοσιακά εδέσματα και άφθονη 
τσικουδιά. 

Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων- Είσοδος ελεύθερη 

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ” 

Εσπερίδα για  
τον Πανάγιο Τάφο 

Tο εμβληματικό έργο της συντήρησης και της απο-
κατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου 
Τάφου στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που 
ολοκληρώθηκε από ομάδα  επιστημόνων του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου τον Μάρτιο του 2017, πα-
ρουσιάζεται σε εσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 7 μμ. στο θέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης». 

Καλεσμένη ομιλήτρια είναι η Αντωνία Μοροπούλου, 
Καθηγήτρια Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, επικε-
φαλής της διεπιστημονικής ομάδας του έργου και Πρό-
εδρος Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 

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

Συμμετέχει ο Βυζαντινός Χορός Χανίων με βυζαντι-
νούς ύμνους. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και  Αποκορώνου, της 
Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

Διευρύνεται το δίκτυο 
των Ιστορικών Καφέ

» Στα 60 ανέρχονται πλέον τα μέλη του 

Ο ιδιοκτήτης του Brukenthal Castle Καφέ, 
Arnold Klingeis και ο πρόεδρος του EHICA 

Βασίλης Σταθάκης.
Η ιδιοκτήτρια του Festival ’39, Sprencz 

Kunigunda με τον Βασίλη Σταθάκη.   



η
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ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Πλούσια  
βιοµηχανική  
κληρονοµιά
Πολλές είναι οι παλιές ιστορικές βιομηχανίες και βιο-
τεχνίες των Χανίων, άλλες ιδιαίτερα γνωστές και άλ-
λες λιγότερο, οι οποίες “μαρτυρούν” μια εποχή οικο-
νομικής αίγλης, που ξεκινά από την Κρητική Πολιτεία 
(1898) και φτάνει έως την αποβιομηχάνιση (δεκαετία 
του 1970).

EΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΪΑ:  
 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕΛ ) 
Το εργοστάσιο που ονομαζόταν “Ελαιουργίες Ελλάδος”, απο-

τελούσε τμήμα μιας αλυσίδας εργοστασίων που λειτουργού-
σαν τόσο στα Χανιά, όσο και στην Κίσσαμο, στο Ρέθυμνο και 
άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το κτήριο βρισκόταν στη θέση που 
βρίσκεται σήμερα το ΚΤΕΛ στην οδό Κυδωνίας 34. Πρωτολει-
τούργησε το 1932. Το 1941 καταστράφηκε από τους βομβαρ-
δισμούς, αλλά αποκαταστάθηκε το 1946 και ξαναλειτούργησε 
μέχρι το 1974. Το κτήριο έχει κατεδαφιστεί. Ξανασυναντάμε την 
ΕΤΕΛ μετά το 1974 στο Καστέλλι, στη θέση Κουρφαλώνα όπου 
αργότερα εξαγοράστηκε και σήμερα αποτελεί το ελαιουργείο 
Γιαννούλη. 

 

 
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΜΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 
 
Το 1910 ανήκε σε Τούρκο αγά και αγοράστηκε από 

τον Κ. Μάνο. Ο αλευρόμυλος λειτουργούσε με νερό 
που διοχετευόταν με υδραύλακα. Το 1912 προστέ-
θηκε τμήμα ελαιουργίας (σε συγκροτήματα αλευρό-
μυλων ενσωματώνονται και ελαιουργεία ώστε να 
απασχολούνται οι εργάτες και τους μήνες του καλο-
καιριού). Σώζεται σήμερα ένα τμήμα των ερειπίων 
του αλευρόμυλου, το οποίο λειτούργησε μέχρι το 
1958 

 
 

ΓΙΑΝΝΑ 
ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

Η καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου αποτέλε-
σαν την ισχυρή βάση για τη δημιουργία εργοστασίων 
μεταποίησης των προϊόντων, ελαιουργείων, σαπωνο-
ποιείων και οινοποιείων, κάποια από τα οποία κατά-
φεραν να επιβιώσουν ακόμα και μετά το 1970, 
περίοδο κατεξοχήν αποβιομηχάνισης της Κρήτης. Κατά 
τα τέλη του 19ου και κατά τον 20ο αιώνα βιοτεχνίες 
και βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης άλλων 
προϊόντων όπως του δέρματος, της κεραμικής και της 
υφαντουργίας, δίνουν μια εικόνα έντονης δημιουργι-
κότητας. 

 

«Το στίγμα τους άφησαν ιδιαίτερα οι Μικρασιάτες, 
που με την άφιξή τους, έφεραν μαζί τους πολύτιμες 
παραδόσεις όπως την σηροτροφία, την νηματουργία 
κ.ά. Οι πρόσφυγες με τις νέες ιδέες τους, την εμπειρία 
τους στο εμπόριο και την τεχνολογική τους ευελιξία, 
έδωσαν μεγάλη ώθηση στη βιομηχανική δύναμη του 
νομού μας γενικότερα», επισημαίνει η αρχιτέκτονας 
μηχανικός Πατρίτσια Γεωργακάκη. 

«Στο πέρασμα του χρόνου, ωστόσο, λίγες εγκατα-
στάσεις διασώθηκαν, οι περισσότερες “χάθηκαν”, όμως 
από τα στοιχεία που διασώζονται μπορούμε να συμ-
περάνουμε ότι μνημειακή αρχιτεκτονική δεν υφίστα-

ται στον νομό, αφού τα πρώτα βιοτεχνικά κτήρια, 
τουλάχιστον μέχρι το 1913, είχαν τα ίδια χαρακτηρι-
στικά με τις κατοικίες και πολλές φορές συνοδεύον-
ταν από αυτές» προσθέτει η ίδια. 

Μερική αναδρομή στις “διαδρομές” στην βιομηχα-
νική και βιοτεχνική κληρονομιά μας, μέσα από την πα-
ρουσίαση κάποιων ιστορικών βιομηχανιών και 
βιοτεχνιών των Χανίων της περιόδου 1890-1970, 
άγνωστων για πολλούς σήμερα, που συνέδεσαν τη 
λειτουργία τους με την οικονομική και κοινωνική εξέ-
λιξη του τόπου μας. 

ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ: 
 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΟΥΔΑ 
Ο Πολογιώργης και ο Θεόδωρος Σουλάκος έφτιαξαν το 1922 μια 

ομόρρυθμη εταιρεία στο λιμάνι της Σούδας. Το 1941 καταστράφηκαν 
ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς. Ανακατασκευάζονται το 1950 
από τους Μανουσάκη, Γαγάνη, Κουτρουμπά σε επταώροφο κτήριο με 
υπερσύγχρονα για την εποχή μηχανήματα με την ονομασία Κυλινδρό-
μυλοι Κρήτης, που το καθιστά μοναδικό στη ανατολή. Μετατρέπεται σε 
Ανώνυμη Εταιρεία, επεκτείνεται ακόμα και την περίοδο της αποβιομη-
χάνισης, παράγοντας εκτός από άλευρα και ζωοτροφές. Σήμερα λει-
τουργεί ακόμα και έχει προσθέσει εκτός από κτηριακές εγκαταστάσεις 
και έναν νέο τομέα αυτό των τυροκομικών.

Θέσεις κυριώτερων Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών στον κυρίως ιστό της πόλης.



ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ 
Το εργοστάσιο επεξεργασίας καφέ Κ. Μανωλικάκης -το πρώτο στην Κρήτη- πρωτοεγκαταστά-

θηκε το 1886 στον Κάτωλα (στη θέση που βρίσκεται σήμερα το κατάστημα Μπαρμπόπουλος). Το
1905 μεταφέρθηκε στην οδό Μουσούρων 18 ως χώρος πρατηρίου πώλησης ενώ το εργαστήριο
χυμοποίησης λειτουργούσε στην οδό Θράκης και Αγίας Λαύρας (έχει κατεδαφιστεί). Το 1949 έως
το 1977 δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή χυμού συμπυκνωμένων φρούτων. Σήμερα έχει εγ-
καταστάσεις στο ΒΙΟ.ΠΑ. 
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ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ: 
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ “ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ�” 
Η Σταφιδική Ενωση Χανιων δημιουργήθηκε το 1929 όπου συμμετείχαν 24 Συνεταιρισμοί 

Σταφίδας του Νομού Χανιών, αντιπροσωπεύοντας καλλιεργητές σουλτανίνας, έκτασης 8.500 
στρεμμάτων με μέση ετήσια παραγωγή 2.000 τόνους. Αρχικά βρισκόταν στην οδό Καλεργών 
με κατάληξη του κτηρίου στην Ακτή Ενώσεως του λιμανιού των Χανίων. Το εργοστάσιο της 
Σταφιδικής Ενωσης σταμάτησε να λειτουργεί το 1965, ενώ κατεδαφίστηκε στα τέλη της δε-
καετίας του ’90 σε πολύ κακή κατάσταση. Από τότε και μετά γινόταν μόνο συγκέντρωση στα-
φίδας στους αποθηκευτικούς χώρους που διέθετε η Σταφιδική Ενωση στην οδό Πατριάρχη 
Ιωννικείου 34, στη Νέα Χώρα, για λογαριασμό της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ενωσης Σουλ-
τανίνας Ηρακλείου. 

  
 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΦΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.  
Κατασκευάστηκε το 1936 και λειτούργησε μέχρι το 1957 ως οινοπωλείο και ποτοποιείο στην 

οδό Χατζημιχάλη Νταλιάνη 46. Σήμερα, υφίσταται ως κτίσμα λειτουργεί με άλλη χρήση, δια-
τηρώντας εσωτερικά μέρος του εξοπλισμού του.

 
“ΜΙΝΩΣ” 

Ιδιοκτησίας Αφών 
Παυλαντωνέα. Κατασκευά-

στηκε το 1952 επί της οδού 
Χ”μιχάλη Νταλιάνη. Σταμάτησε 
τη λειτουργία του το 1988. Το 
κτήριο υφίσταται ακόμα 

αλλά με διαφορετική 
χρήση.

  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 

ΞΕΝΑΚΗ - ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ 
Δημιουργήθηκε το 1926 στα 

Απτερα από τους Κοκκινάκη και Ρε-
νιέρι υπό την ονομασία Απτερα. Το 
1940 αγοράστηκε από τους Ξενάκη και 
Χαρτζουλάκη, οι οποίοι εκτός από την 
παραγωγή οινοπνεύματος παρήγαγαν 
και φωτιστικό οινόπνευμα. Σήμερα, 
δεν λειτουργεί αλλά είναι από τα 

λίγα βιομηχανικά κτήρια που πα-
ραμένουν σε σχετικά καλή κα-

τάσταση .

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  
 
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛ. 
Βιοτεχνία αγγειοπλαστικής που δημιούργησε ο Στρατουδάκης το 1850, ερχόμενος 

από τη Σίφνο, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οδό Δρομονέρου 2. 
Κατασκεύαζε κεραμίδια αλλά και πολλά διακοσμητικά αγγεία τα οποία ακόμα και 

σήμερα είναι περιζήτητα. Το εργαστήριο λειτούργησε μέχρι το 1968 και σήμερα έχει 
άλλη χρήση. 

  
TΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 
Ο Γ. Ταμπακόπουλος ήρθε στην Κρήτη το 1924 κουβαλώντας όλη την τεχνογνωσία 

της αγγειοπλαστικής που ο ίδιος είχε μάθει από τον πατέρα του επίσης αγγειοπλάστη. 
Το εργαστήριο λειτούργησε επί της οδού Κυδωνίας μέχρι το 1960. Σήμερα το κτίσμα 
έχει κατεδαφιστεί.



ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΔΟΣ ΒΙΒΙΛΑΚΗ 
Βυρσοδεψεία κάνουν την εμφάνιση τους κατά την αιγυπτιακή 
κυριαρχία στην Κρήτη δηλαδή από το 1830-1845. Η μεγάλη άν-
θιση αρχίζει με την έλευση των Μικρασιατών (1923). Ο εξηλε-
κτρισμός του νομού έφερε αύξηση της παραγωγής δερμάτων 
και άνθηση των βυρσοδεψείων. Κατά το 1950 λειτουργούν 80 
βυρσοδεψεία.  
Το υπουργείο Περιβάλλοντος τον περασμένο Ιανουάριο προχώ-
ρησε στον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων μίας ομάδας  κτιρίων 
στην περιοχή, με σκοπό όχι μόνο τη διάσωση αλλά και την επα-
ναχρησιμοποίηση αυτού του εξαιρετικού συνόλου βιομηχανικών 
κτιρίων.   
Η υπουργική απόφαση προβλέπει τη χρήση τους για λόγους 
τουριστικούς με τη διατήρηση του εξωτερικού κελύφους των 
παλιών κατασκευών, όπως επίσης το αρμονικό δέσιμο της νέας 
χρήσης με την φυσιογνωμία της περιοχής. 
Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 υπεγράφη και η μελέτη για την εκπό-
νηση της αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλαση της περιοχής των 
Ταμπακαριών από τον τότε Δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμ-
βουκα, και την ανάδοχο μελετήτρια.  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
ΒΙΟΤΕΧΝΙ�Α  
ΑΛΙ�ΠΑΣΤΩΝ  
ΣΤΑΜΑΤΑ�ΚΗ 
Λειτούργησε από το 

1947 έως περίπου το 
1952 στον Γαλατά σε 
χώρο που προηγουμέ-
νως είχε λειτουργηήσει 
και ως σαπωνοποιείο. 

Σήμερα εν μέρει έχει 
κατεδαφιστεί. 

Ολος αυτός ο μνημειακός πλούτος αποκαλύφθηκε μέσα από το συνέδριο για τη βιομηχανική 
κληρονομιά στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε το 2015 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Με-
σογείου. Είχε οργανωθεί από το TICCIH (Διεθνές Ινστιτούτο για την Προστασία και Ανάδειξη 
της Βιομηχανικής Κληρονομιάς), το ICOMOS, την Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ και την Αρχιτε-
κτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης σε επιστημονική επιμέλεια Αμαλίας Κωτσάκη, ανα-
πληρώτριας καθηγήτριας. 

Με την ευκαιρία αυτή οργανώθηκαν δύο ειδικές συνεδρίες για τη Βιομηχανική Κληρονομιά 
στην Κρήτη. 

Η μια από αυτές περιέλαβε πρωτότυπες έρευνες για το θέμα, οι οποίες είχαν εκπονηθεί 
κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2015 στο πλαίσιο του μαθήματος Νεοελληνική Αρχι-
τεκτονική και Πόλη - Εμβαθύνσεις που διδάσκει η Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. «Οι έρευνες αφορούσαν τα βιομηχανικά συγκροτήματα στο σύνολο της Κρήτης και 
έφεραν για πρώτη φορά στο φως πολύ σημαντικά στοιχεία για τη βιομηχανική κληρονομιά του 

νησιού, η οποία από ό,τι φάνηκε κάθε άλλο παρά αμελητέα ήταν, παρότι σήμερα τα αρχιτε-

κτονικά βιομηχανικά κατάλοιπα δεν το αποδεικνύουν» επισημαίνει στις “διαδρομές” η κα Κω-
τσάκη. 

«Οι έρευνες αυτές πρόκειται να εκδοθούν και να αποτελέσουν την πρώτη σημαντική συμβολή 
στην τεκμηρίωση και μελέτη αυτών των ενδιαφερόντων αρχιτεκτονικών καταλοίπων που 
πέραν της αρχιτεκτονικής τους αξίας προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την οικονομία, την πο-
λιτική και τη ζωή στη νήσο κατά το παρελθόν. Παράλληλα δίνουν εναύσματα για την αξιοποί-
ηση όσων παρέμειναν», συμπληρώνει η ίδια. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται σήμερα κατέγραψε στην έρευνά της η αρ-
χιτέκτονας μηχανικός Πατρίτσια Γεωργακάκη.

ΠΛΙΝΘΟΠΟΙΙΑ - 
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 
 

ΠΛΙΝΘΟΠΟΙΙΑ “ΓΡΑΝΙΤΗΣ” 
Ιδιοκτησίας Γαναδάκη-Ναξάκη, κατα-

σκευάστηκε το 1954 στην Αγία Μαρίνα  
Κυδωνίας και λειτούργησε έως το 

έτος 1990. Το κτίσμα έχει κατε-
δαφιστεί 

ΧΥΤΕΥΣΗ 
 
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ 
Το εργαστήριο Μελαμπιανάκη βρισκόταν στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Εθν. Τρά-

πεζα στην Πλ. Αγοράς από το 1919 έως το 1940. Από αυτό το χυτήριο βγήκαν σχεδόν όλα 
τα μαντεμένια μπαλκόνια, κάγκελα και σιδερόπορτες των νεοκλασικών κτηρίων στα Χανιά. 

 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Στην οδό Χάληδων, στον χώρο του παλιού χαμάμ, από το 1940 έως το 1990 στεγαζόταν 

και λειτουργούσε καμπανοχυτήριο ιδιοκτησίας Γεώργιου Παπαδάκη. Σήμερα το κτίσμα 
υφίσταται με άλλη χρήση ενώ η επιχείρηση έχει μεταφερθεί στην Αγιά.

ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 
 
ΛΑΝΑΡΟΚΛΩΣΤΗ�ΡΙΟ ΑΦΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Τα πρώτα ίχνη της βιοτεχνίας ανάγονται στο 1922 όταν από την Μ. Ασία ο Νίκος Κετσετζής 

με τον αδελφό του φθάνουν στην Κρήτη. 
Η πρώτη εγκατάσταση της βιοτεχνίας τους γίνεται σε κτήριο στην περιοχή της Σπλάντζιας 

του Αγ. Νικολάου το οποίο δεν εντοπίζεται και μάλλον έχει καταστραφεί κατά τους βομβαρδι-
σμούς. Το 1929 τους παραχωρείται οικόπεδο στην οδό Σμύρνης, όπου κατασκευάζουν ένα νέο 
λαναροκλωστήριο που καταλάμβανε μια έκταση 500τ.μ.  Το 1950 αγοράζουν άλλο ένα τμήμα 
όμορο του εργοστασίου τους, στον αρ. 11 της οδού Σμύρνης, όπου και κατασκεύαζαν κουβέρ-
τες, υφαντά και φλοκάτες με την πρώτη ύλη να έρχεται κατευθείαν από τα χωριά του νομού. 

Σήμερα το αρχικό κτήριο δεν διασώζεται άλλα συνεχίζεται η δραστηριότητά του σε μικρότερη 
έκταση στην οδό Σμύρνης. 

  
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
Το 1937 ο Ιωαν. Αθανασιάδης, Μικρασιάτης, δημιουργεί ένα μεταξονηματουργείο στις Μουρ-

νιές. Κατά την δεκαετία του ‘50 μεταφέρεται στην περιοχή της σημερινής Λεωφόρου Ηρα-
κλείου και Ελύρου όπου δημιουργεί ένα εξαιρετικά σύγχρονο μεταξουργείο. Λειτούργησε έως 
το 1965. Σήμερα από το όλο συγκρότημα σώζεται μόνο μόνο ένα τμήμα (αποθήκη).

αφιέρωμα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Προφανώς η ονομασία οφείλεται στο γεγονός ότι οι καρδιό-
σχημοι καρποί του φυτού έμοιαζαν με τα πουγκιά που είχαν κά-
ποτε οι βοσκοί. Στη χώρα μας το συναντούμε με την ονομασία 
αγριοκαρδαμούδα, αγριοκαρδάμησα, αγριοκαρδαμούρα, κάψα, 
ραγιάς, σακούλα του βοσκού, τραγιάς, τζουρκάς, τσουρκιά,  θλάψη 
κ.α.. 

Φυτρώνει άφθονα παντού. Σε χέρσα εδάφη, αναχώματα κ.α. 
Είναι ετήσιο φυτό και οι όρθιοι βλαστοί του φτάνουν μέχρι τα 50 
εκατοστά ύψος. Έχει στη βάση μία ροζέτα οδοντωτών φύλλων και 
στη μέση ένα πολύκλαδο βλαστό στην κορυφή του οποίου βγαί-
νουν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου μικρά λευκά άνθη ακο-
λουθούμενα από μικρούς καρδιοειδείς 
σπόρους. Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα. 
Τα φύλλα είναι μικρά, γκριζοπρά-
σινα με διάφορα  σχήματα. Οι 
καρποί του είναι τριγωνικοί, 
πλατιοί και εγκολπωμένοι.  
Σε πολλά μέρη του κό-
σμου η καψέλλα θεω-
ρείται εδώδιμο 
λαχανικό. Η αγριοκαρ-
δαμούδα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην 
κουζίνα μας φρέσκια σε 
σαλάτες με διάφορα 
άλλα λαχανικά και βρα-
σμένα αυγά ή και με μαγιο-
νέζα, σε σούπες, σε βρασμένα 
λαχανικά με λαδολέμονο, στον 
ατμό για γαρνίρισμα πιάτων με κρέας 
και ψάρι. Τα φύλλα τους τρώγονται βρα-
στά με άλλα χόρτα και χρησιμοποιούνται σε σαλάτες μαζί με τα 
άνθη τους, για πιπεράτη γεύση. 

 
Ιστορικά στοιχεία  

Το βότανο ήταν γνωστό από την Αρχαιότητα και χρησιμοποι-
ήθηκε ευρέως κατά τον Μεσαίωνα. Σπόροι της έχουν βρεθεί στο 
στομάχι των ανθρώπων της Τολούνδης (500π.χ. – 500 μ.Χ.) και 
στις ανασκαφές στο Κατάλ Χοτγιούκ (Τουρκία 5950π.Χ). 

Είναι το «Θλάσπι» του Διοσκουρίδη που το χρησιμοποιούσε ως 
φάρμακο για τις αιμοπτύσεις. 

Ο Κούλπεπερ έγραφε για το βότανο. «Αν τοποθετηθεί στους καρ-
πούς ή τα πέλματα των ποδιών βοηθά στον ίκτερο. Σε κατάπλα-
σμα βοηθά στις φλεγμονές. Σταγόνες του χυμού στο αυτί βοηθά 
στον πόνο και το βούισμα. Είναι βασικό συστατικό σε αλοιφή για 
όλες τις πληγές και ιδιαίτερα για τραύματα της κεφαλής». 

Στον μεσαίωνα χρησιμοποι-
ήθηκε στη λαϊκή ιατρική για προ-
βλήματα όπως αιματουρία, 
αιμορροΐδες χρόνια διάρροια, δυσεντερία. 
Το βότανο το χρησιμοποιούσαν ακόμη σε ρευματικές παθήσεις, 
προβλήματα μήτρας, διάφορες αιμορραγίες (ιδιαίτερα της μήτρας), 
σε κράμπες και κολικούς καθώς και σε αιμορραγίες των βλεννο-
γόνων. Σε τοπικές εφαρμογές το χρησιμοποιούσαν για επουλω-
τικό σε αιμορραγία της μύτης βάζοντας βαμβάκι με τον χυμό του 
φυτού μέσα στην μύτη. 

Στην Κρήτη χρησιμοποιούσαν τις ανθισμένες κορυφές του βο-
τάνου καθώς και τους σπόρους ως καυτήριο των αιμορροΐδων. 
Για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιούσαν και τα φύλλα ως κατάπλα-

σμα.  .  
 

Συστατικά - χαρακτήρας  
Το βότανο έχει τη γεύση των Σταυρανθών (όπως 
το κουνουπίδι, το λάχανο κ.α.). 

Περιέχει σαπωνίνες, έλαιο μουστάρδας, φλαβο-
νοειδή, ρητίνη, μονοαμίνες, χολίνη, ακετυλχολίνη, 

σιτοστερόλη και βιταμίνες Α,Β και C. Τα 
φλαβονοειδή έχουν ως κύριο συ-

στατικό την Μπουρσίνη η 
οποία τονώνει τους μυς της 

ουρήθρας. Τα φύλλα πε-
ριέχουν βιταμίνες Α, Β1, 
Β2, Β6 και C. Περιέ-
χουν ακόμη πρωτεΐνη 
2,9%, λίπος 0,2%, 
υδατάνθρακες 3,4% 
και τέφρα 1%,  σίδηρο, 

ασβέστιο, μαγνήσιο, νά-
τριο, κάλιο, ψευδάργυρο.  
 

Θεραπευτικές 
ιδιότητες και ενδείξεις  

Είναι στυπτικό, επουλωτικό των πλη-
γών και διουρητικό χόρτο, το οποίο καθαρίζει το αίμα από τις το-
ξίνες και δρα σαν διουρητικό, αντισηπτικό, πηκτικό του αίματος,, 
αγγειοσυσταλτικό, επουλωτικό και μητροτονωτικό. Η καψέλλα φη-
μίζεται για τις αιμοστυπτικές της ιδιότητες και την στυπτική της 
επίδραση στη μήτρα.  

Το αφέψημα του βοτάνου είναι αποτελεσματικό φάρμακο εναν-
τίον των μηνορραγιών, της δυσμηνόρροιας και των μητρορραγιών. 
Χρησιμοποιείται επίσης σε προβλήματα κυστίτιδας, λιθίασης των 
αγωγών του ουροποιητικού, αιμορραγίας της ουρήθρας, αιμορ-
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Επιμέλεια:  
ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 
info@herb.gr

η Bιότοπος - περιγραφή 
             
Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Capsella bursa-
pastoris (Καψέλλα ο ποιμενόσακος). Ανήκει στην οικο-
γένεια των σταυρανθών. 
Φύεται στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

Υ.Σ.  Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπο-
ρούμε 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  

Τα Ασκληπιεία και  
η Ιπποκράτειος Ιατρική 

Σήμερα, Σάββατο 12 Οκτωβρίου διοργανώνεται ημερίδα 
στο αμφιθέατρο του Συλλόγου Φαρμακοποιών, στις Μουρ-
νιές, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα με θέμα “Τα Ασκληπιεία 
και η Ιπποκράτειος Ιατρική”.  

Η ημερίδα αρχίζει στις 10 το πρωί. Η ομιλία μου με θέμα “Οι 
ιατροφαρμακευτικές ιδιότητες και οι χρήσεις της μαστίχας 
Χίου και άλλων ρητινών από την αρχαιότητα έως σήμερα” 
θα γίνει από τις 10.50 έως τις 11.15 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Aνθιση - 
χρησιμοποιούμενα 

μέρη - συλλογή  
Ανάλογα με τις συνθήκες το φυτό 

ανθίζει όλο το χρόνο. Στην Κρήτη συ-
ναντούμε ανθισμένη την καψέλλα την 
άνοιξη. Για τις θεραπευτικές του ιδιό-
τητες χρησιμοποιείται όλο το φυτό. 

Τα φύλλα συλλέγονται  πριν την 
ανθοφορία. 

υγεία - βότανα

ροΐδες, ρινορραγίες, αιμοπτύσεις και πληγές. Το έγχυμα του φυτού 
χρησιμοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά για το σταμάτημα των 
αιμορραγιών, ειδικά της ουρήθρας. Χρησιμοποιείται επίσης σαν 
χολαγωγό και ενάντια στις πέτρες της χολής, των νεφρών και σαν 
διουρητικό μέσο στην ποδάγρα, ρευματισμό και ακράτεια ούρων. 

Στην Κίνα θεωρούν ότι η γλυκιά της γεύση κάνει καλό στην 
σπλήνα.  

Τα άλατα καλίου που περιέχει συμβάλλουν στη συστολή των αγ-
γείων των εσωτερικών οργάνων αυξάνοντας έτσι την αρτηριακή 
πίεση. 

Τέλος το νωπό φυτό σε κατάπλασμα είναι πολύ καλή πρώτη 
βοήθεια σε πληγές με αιμορραγία. 

Στην ομοιοπαθητική το βάμμα του φυτού χρησιμοποιείται σε πε-
ριπτώσεις αιμορραγιών της μύτης και εσωτερικών αιμορραγιών, 
καθώς και σε περιπτώσεις κυστίτιδας και λιθίασης των αγωγών 
του ουροποιητικού.  

 
Παρασκευή και δοσολογία  

Χρησιμοποιείται το αφέψημα του αποξηραμένου φυτού ή το 
υγρό εκχύλισμά του. Για το αφέψημα βράζουμε 2 κουτάλια του 
φαγητού από το θρυμματισμένο σκεύασμα σε ένα φλιτζάνι νερό 
για ένα λεπτό. Το αφήνουμε να κρυώσει, το σουρώνουμε και το 
χρησιμοποιούμε για κομπρέσες και πλυσίματα. Το έγχυμα γίνεται 
με δύο κουταλάκια του τσαγιού από το σκεύασμα σε ένα φλιτζάνι 
βραστό νερό για 15 λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε πρωί βράδυ 
για 10 ημέρες. Χρησιμοποιείται ακόμη το αλκολάτ και ο φρέσκος 
χυμός του φυτού (20-30 σταγόνες με ένα κουτάλι τσαγιού νερό 3 
φορές την ημέρα μετά το φαγητό.  

 
Προφυλάξεις  

Η χρήση του βοτάνου αντενδείκνυται στην θρομβοφλεβίτιδα. 
Επιπλέον η  τυραμίνη που περιέχεται στο φυτό είναι συμπαθομι-
μητική και προκαλεί άνοδο της πιέσεως του αίματος. Συνεπώς  δεν 
το χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης ή άλλων καρ-
διακών παθήσεων. Δεν το χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις διατα-
ραχών του θυρεοειδούς αδένα.  

 

Αγριοκαρδαµούδα (Καψέλλα)



ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ 
kakatsakis@sch.gr 

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο! 
Αλλη μία νέα συναρπαστική χρονιά ξεκινά για το 

11ο Νηπιαγωγείο Χανίων και τα υπόλοιπα σχολεία 
και η συνέχεια επί της πράξης...” 

Ο επίλογος του κειμένου που υπογράφουν οι 
νηπιαγωγοί του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων 
Μαρία Σκορδίλη, Ελένη Βλησίδη και Μαρία Φω-
τάκη και που μου ήρθε, μέσω διαδικτύου, μαζί με 
φωτογραφικό υλικό, με αποστεολέα την πρώτη. 
Για τη συμμετοχή του Σχολείου των στη Δράση 
STEM 2.0, που υλοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Υπο-
στήριξης (Ε.Υ.Ε) etwining για τη σχολική χρονιά 
2019-2020 ο λόγος στο περί ου ο λόγος κείμενο. 
Εντελώς σε άλλα επίπεδα η παρεχόμενη σήμερα 

προσχολική αγωγή, η πρώτη σκέψη που έκανα, 
ενώ το διάβαζα. Το ανάστημα του δασκάλου πρέ-
πει να είναι πολύ υψηλό στο νηπιαγωγείο, η δεύ-
τερη... Οπως οι δασκάλες του ιδιαίτερα γνωστού 
στους αναγνώστες μας, 11ου Νηπιαγωγείου Χα-
νίων. 

Δεν το συζητώ ότι κι αυτή η χρονιά θα ‘ναι συ-
ναρπαστική, τόσο για σας, όσο και για τα νηπιάκια 
που έχουν την τύχη να σας έχουν δασκάλες, καλές 
μου συναδέλφισσες! 

 
Σας χαιρετώ με αγάπη όλους 

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, 
δάσκαλος

11o NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Μια νέα συναρπαστική χρονιά ξεκινά...

παιδότοπος
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Το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων συμμετέχει 
στη δράση STEM 2.0 που υλοποιεί η 
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) 

eTwinning για τη σχολική χρονιά 2019-2020. 
Η E.Y.Y. επέλεξε 280 σχολεία από όλη την Ελ-
λάδα με προτεραιότητα ως ανταμοιβή (reward) 
στα eTwinning Schools όπου το 11ο Νηπια-
γωγείο έχει τον τίτλο ήδη από το 2018 ενώ υλο-
ποιεί ανάλογα σχέδια Erasmus+ και eTwinning 
εδώ και δύο χρόνια. Τα σχολεία αυτά (70 νη-
πιαγωγεία, 70 δημοτικά, 70 γυμνάσια και 70 λύ-
κεια της ελληνικής επικράτειας) θα λάβουν ανά-
λογο εξοπλισμό (για τα νηπιαγωγεία το ρομπότ 
Kids First Coding & Robotics) και εκπαίδευση 
με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημι-
ουργία ανάλογων projects, προσανατολισμένα 
στη μέθοδο STEM. Από τα Χανιά έχουν επι-
λεχυθεί και τα 14ο και 26ο Νηπιαγωγεία, τα 2ο 
και 8ο Δημοτικά Σχολεία Χανίων και το ΓΕΛ 
Κισσάμου. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ STEM 
Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, En-

gineering and Mathematics] είναι το ακρω-
νύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από 
άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, 
για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές 
Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και 
τα Μαθηματικά. 

Eίναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση, ώστε στη 
διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσι-
κών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας 
για τη βασική κατανόηση του σύμπαντος, να 
εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των 
Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο 
τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Είναι 
ένας νέος  “μετά – επιστημονικός κλάδος”. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ο σκοπός της δράσης της Ε.Υ.Υ. eTwinning 

είναι η εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομπο-
τική με τη συναρπαστική εκμάθηση της φυ-
σικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και 
της μηχανικής (STEM) πρακτικά, δίχως θεω-
ρίες και περιττή ορολογία και μέσω μεθόδων 
ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτό-
χρονα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δε-

ξιοτήτων εφευρετικότητας, αλγοριθμικών & 
προγραμματιστικών προτύπων και επίδειξης 
ομαδικού πνεύματος.  

ΟΦΕΛΗ  
Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός 

από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλο-
κεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου 
κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα δια-
δραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακα-
λυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ απαιτείται 
η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμε-
νων στην ανακάλυψη της λύσης.Το STEM πα-
ρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερω-
τήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δρα-
στηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μα-
θηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Εί-
ναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της εμ-
πλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανί-
ζουν  τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του 

STEM. 
Mε αυτό τον τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν να 

αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης 
αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δε-
ξιότητες που είναι σχετικές με την παγκο-
σμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει 
στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες 
(συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει 
το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμε-
νους από διαφορετικά κράτη. 

ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜ-
ΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 
Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυά-

ζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι 
μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία 
διασκεδαστική δραστηριότητα καθώς 
το παιγνίδι αποτελεί ένα σημαντικό 
παράγοντα θετικού κινήτρου και πα-
ρώθησης, κυρίως στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Ως παιδαγωγική προσέγγιση εγγρά-
φεται συνεπώς στο πλαίσιο του κλα-
σικού εποικοδομισμού (construc-
tivism) και ειδικότερα του κατα-
σκευαστικού εποικοδομισμού (construction-
ism), όπως αναπτύχθηκε από τον Papert (Pa-
pert, 1991� Resnick, 1994� Τσοβόλας & Κόμης, 
2008). Βασικοί στόχοι της προσέγγισης αυτής 
είναι: α) η επίλυση προβλημάτων μέσω χειρι-
σμού και κατασκευών πραγματικών και ιδεα-
τών αντικειμένων, β) ο φορμαλισμός της σκέ-
ψης (με τη χρήση εντολών στο πλαίσιο μιας 
γλώσσας προγραμματισμού για το χειρισμό αυ-
τομάτων), γ) η κοινωνικοποίηση (ανθρώπινη 
συνεργασία, αλληλεπίδραση και προώθηση της 
σκέψης μέσω γνωστικών και κοινωνικογνω-
στικών συγκρούσεων) και δ) η πρόσκτηση γνώ-
σεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολ-
λά γνωστικά αντικείμενα (και συνεπώς η προ-
ώθηση της διεπιστημονικής και της διαθεμα-
τικής προσέγγισης) (Baron & Denis, 1994� 
Kafai & Resnick, 1996� Τσοβόλας & Κόμης, 
2008).  

Οι Τσοβόλας & Κόμης (2008) υποστηρίζουν 
ζουν ότι ο προγραμματισμός των ρομποτικών 

κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο πε-
ριβάλλον εργασίας για τους μαθητές με τα εξής 
χαρακτηριστικά: α) είναι έντονα παρακινητικό, 
και συνεπώς παράγοντας υψίστης σημασίας 
για τη διδακτική, β) ευνοεί τη στρατηγική δο-
κιμής-πλάνης, γ) αναδεικνύει παραδεκτές προ-
σεγγίσεις και λύσεις και όχι μία και μοναδική 
σωστή λύση, δ) υποστηρίζει μεταγνωστικές 
διεργασίες μάθησης, αφού μας αναγκάζει να 

σκεφτούμε πάνω στον τρόπο που σκεφτόμαστε 
και ενεργούμε. 

Αποτελέσματα διαφόρων πιλοτικών ερευ-
νών (Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2008� 
Ελευθεριώτη, Καρατράντου & Παναγιωτακό-
πουλος, 2010) δείχνουν ότι η αξιοποίηση του 
εκπαιδευτικού πακέτου ρομποτικής, μπορούν 
να αποτελέσουν πολύ καλά εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία, τα οποία κάτω από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχτούν πολύ-
τιμοι βοηθοί του εκπαιδευτικού και να δώσουν 
τη δυνατότητα να γίνουν πράξη οι θεωρίες για 
την κατασκευή της γνώσης μέσα από έρευνα, 
δοκιμή και απόρριψη. 

Άλλη μία νέα συναρπαστική χρονιά ξεκινά για 
το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων και τα υπόλοιπα 
σχολεία και η συνέχεια επί της πράξης... 

 
Μαρία Σκορδύλη, Ελένη Βλησίδη, Μα-

ρία Φωτάκη 



τ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Δημοτικά τραγούδια, ακριτικά, ερωτικά και παραλογές ξετυλίγουν τον μίτο που οδηγεί από το χθες στο σήμερα. Ιστορίες για ηρωι-
κά κατορθώματα, έρωτες, μακρινά ταξίδια. Μάχες με δράκους και στοιχειά. Ιστορίες σαν τα παραμύθια που μας έλεγαν οι γιαγιά-
δες μας. Το μουσικό σχήμα “Μίτος” των Αλέξανδρου Ιερωνυμίδη, Γιάννη Χίνου και Μαρίας Πλουμή, πιάνει το νήμα από τις “Aκρες 
των ακριώ”, όπως ονομάζει το νέο του cd και μας φέρνει φρέσκο μουσικό αεράκι από τον μακραίωνο πολιτισμό της υπαίθρου. 

Τραγούδια που με ένα σύγχρονο άγγιγμα και 
ματιά ζωντανεύουν το αίσθημα μιας άλλης επο-
χής κι ενός άλλου κώδικα αξιών ταγμένου στην 
ομορφιά και γι' αυτό διαχρονικά γοητευτικού. 

Με αφορμή την παρουσίαση του cd την ερχό-
μενη Δευτέρα στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων 
(Νεώριο Μόρο) οι “διαδρομές” συνάντησαν 
τους Αλέξανδρο Ιερωνυμίδη και Γιάννη Χίνο και 
μίλησαν μαζί τους για την παράδοση και το σή-
μερα, τη δημοτική ποίηση και τον ρόλο της προ-
σωπικής αισθητικής στο μουσικό αποτύπωμα 
που αφήνει ένας καλλιτέχνης.        

 
“Από την άκρη των ακριώ’ είναι ο τίτλος 
της νέας δουλειάς σας. Που μας ταξιδεύει 
ο “Μίτος” όπως ονομάζεται το σχήμα σας; 

Α.Ι.: Ο “Μίτος” αποτελείται από τον Γιάννη 
τον Χίνο, εμένα και τη Μαρία Πλουμή, ενώ 
στην ηχογράφηση συμμετείχε φιλικά και ο 
Φωκίων Αποστολόπουλος που έπαιξε ντα-
ούλι. Το cd είναι σε παραγωγή της «Vamos 
Art & Thought» και του Γιώργου Χατζηδάκη 
τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Περιλαμβά-
νει δέκα παλιά, πολύστιχα, δημοτικά τρα-
γούδια από διάφορα μέρη του ελληνισμού. 
Από τον Πόντο, μέχρι την Κύπρο, τη Θράκη, 
τη Δράμα, την Κάλυμνο, τη Σκύρο και την 
Κρήτη. 
Γ.Χ.: Κάποια από αυτά τα τραγούδια, επειδή 
ακριβώς είναι πολύστιχα, είναι μεγάλα. Στην 
ουσία μιλάμε για δημοτική ποίηση, παραλο-
γές και ακριτικά, όπου μελοποιήσαμε τμή-
ματα ποιημάτων ή αποδίδουμε, με τον δικό 
μας τρόπο, καταγραφές που υπάρχουν. 
 

Πώς γεννήθηκε αυτή η δουλειά; 
Γ.Χ.: Ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Αλέξαν-
δρο. Έχει την εμμονή να ψάχνει και να δια-
βάζει παλιούς μελετητές – λαογράφους. 
Μάς μετέφερε, λοιπόν, αυτή την ιδέα και τα 
ακούσματα που είχε και αποφασίσαμε να 
δουλέψουμε πάνω σ' αυτά. 
 

Τι σας συγκινεί αυτό το είδος ποίησης; 
Α.Ι.: Είναι πολλά. Είναι ιστορίες και μύθοι 
που εξιτάρουν τη φαντασία και συγχρόνως 
μεταφέρουν, με λιτή γλώσσα και ωραίο 
τρόπο, αξίες και στάσεις ζωής. Καλλιεργούν 
ένα ήθος και διδάσκουν. Για να τα βρω 
έψαξα σε παλαιοβιβλιοπωλεία, σε παλιές 
καταγραφές και αφιέρωσα πολύ χρόνο δια-
βάζοντάς τα. Κάθε φορά που τα διάβαζα 
έβρισκα και κάτι καινούριο, κάτι ακόμα που 
ήταν κρυμμένο πίσω από τα νοήματά τους. 
Σιγά – σιγά μού αποκαλύφθηκε ένας κό-
σμος μακρινός, μια άλλη εποχή που είναι 
καταγεγραμμένη μέσα στα δημοτικά τρα-
γούδια. 
Γ.Χ.: Εγώ δεν το μελέτησα τόσο πολύ όσο 
ο Αλέξανδρος. Όμως όσο τα διάβαζα και τα 
τραγουδούσα μού έκανε εντύπωση ότι σε 
βάζουν στην ατμόσφαιρα μιας άλλης επο-
χής, ενώ με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από 
μυθολογικά, παραμυθιακά στοιχεία ανα-
δύονται οι ανθρώπινες φοβίες, οι κοινωνι-
κές αντιλήψεις της εποχής κ.ά. Είναι 
πράγματα που χαρακτήριζαν εκείνες τις 
εποχές αλλά μιλάνε και στη δική μας 
εποχή...    
 

Αυτό είναι ένα σημαντικό “στοίχημα”, δη-
λαδή, κατά πόσον αυτό το σύμπαν που ξα-
ναζωντανεύει μέσα από τα τραγούδια 
αυτά μπορεί να μιλήσει στην εποχή μας. 
Μπορεί να πει βέβαια κανείς ότι ο άνθρω-
πος στην ουσία του παραμένει ο ίδιος σε 
όλες τις εποχές έστω και αν αλλάζει 
ρούχα, συνήθειες κ.λπ. 

Α.Ι.: Ο κόσμος των τραγουδιών αυτών είναι 
οικείος ακόμα και σήμερα. Μιλάμε για τρα-
γούδια της υπαίθρου, που έχουν άμεση 
σχέση με τη φύση αλλά και τη φύση του αν-
θρώπου, τις αδυναμίες του και την προ-
σπάθειά του να επιβιώσει και να 
κυριαρχήσει στο περιβάλλον του. Συνεπώς 
όλα αυτά που περιγράφονται είναι και ση-

μερινά. Μπορεί εμείς σήμερα να βλέπουμε 
τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της τεχνο-
λογίας όμως στον πυρήνα μας παραμέ-
νουμε ίδιοι. 
 

Ποια είναι τα όρια που επεμβαίνει κανείς 
στην παράδοση; Πού την αλλάζει και πού 
τη διατηρεί; 

Γ.Χ.: Τα όρια τα βάζει ο καθένας προσωπικά 
σύμφωνα με τα κριτήριά του... 
Α.Ι.: Με βάση τα βιώματα και τις εμπειρίες 
του... 
Γ.Χ.: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό. 
Τα πάντα είναι θέμα αισθητικής. Αυτό βέ-
βαια είναι μια προσωπική μου άποψη. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν το συζητήσαμε το 
θέμα αυτό διεξοδικά μεταξύ μας. Πάντως 
αρκετά χρόνια πια το τραγούδι και η μου-
σική έχουν αποκτήσει μια οικονομική υπε-
ραξία κι έχει σημασία πόσο κανείς το 
λαμβάνει αυτό υπόψη του. Κατά πόσο δη-
λαδή αυτό είναι το κίνητρο για έναν καλλι-
τέχνη για να κάνει κάτι. Για εμένα αυτό είναι 
ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τους καλλι-
τέχνες. Από εκεί και πέρα, στο αισθητικό 
κομμάτι ζούμε, όπως σε όλα τα πράγματα, 
μια μουσική παγκοσμιοποίηση όπου ο κα-
θένας εντάσσει με τον τρόπο του στοιχεία 
σύγχρονα, παραδοσιακά κ.λπ. 
 

Η προσωπική μου αίσθηση, πάντως, είναι 
ότι εσείς φλερτάρετε με μια ατμόσφαιρα 
άλλης εποχής και μένετε μακριά από εύ-
κολους εντυπωσιασμούς. 

Γ.Χ.: Εχουμε βασιστεί σε παλιές καταγρα-
φές αλλά έχουμε βάλει και δικά μας στοι-
χεία χωρίς, ωστόσο, υπερβολές. 

Α.Ι.: Ζούμε στο σήμερα, έχουμε τα ερεθί-
σματά μας αλλά έχουμε κι ένα υλικό από το 
παρελθόν στα χέρια μας. Δεν θέλουμε να 
αναπαράγουμε μουσειακά κάτι. Αυτό που 
θέλουμε είναι να μοιραστούμε με τον κόσμο 
κάτι που μας αρέσει, κάτι που μας κέρδισε. 
Γενικά η παραδοσιακή μουσική δεν είναι 
κάτι μουσειακό. Προχωράει, εξελίσσεται. 
Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι όπως 
ακούγεται κάτι στις παλιές καταγραφές που 
υπάρχουν, έτσι ήταν και πιο πριν. Επίσης, θα 
πρέπει να πούμε ότι εμείς δεν κάναμε μια 
καταγραφή των κομματιών. Καταγραφές 
έκαναν ο Σίμων Καράς, η Δόμνα Σαμίου κ.ά. 
Εμείς κάνουμε απόδοση. Εμείς λειτουρ-
γούμε σαν καλλιτέχνες όχι σαν επιστήμονες 
ή μελετητές. 
 

Ο κόσμος και οι νέοι ειδικότερα πως δέ-
χονται αυτά τα ακούσματα; Τι αντιδράσεις 
εισπράττετε; 

Α.Ι.: Μέχρι στιγμής όσες φορές παίξαμε το 
υλικό άρεσε πολύ. Ήρθε κόσμος, όχι δικοί 
μας, που μάς είπε ότι τους άρεσαν πολύ τα 
τραγούδια. Αυτή είναι μια μεγάλη ικανοποί-
ηση για εμάς. 
Γ.Χ.: Έχει ενδιαφέρον ότι στην Κρήτη που 
υπάρχει πολύ έντονο το πολιτιστικό στίγμα 
της τοπικής παράδοσης ο κόσμος ήταν 
ανοιχτός να ακούσει τα τραγούδια από τις 
άλλες περιοχές που περιλαμβάνει η δου-
λειά. 
 

Για όλους εμάς πάντως που ζούμε σε 
αστικά κέντρα σίγουρα έχει ενδιαφέρον 
να ερχόμαστε σε επαφή με αυτό τον πολι-
τισμό που έρχεται “από την άκρη των 

ακριώ”. Δεν είναι μια σύγχρονη ανάγκη
αυτό; 

Γ.Χ.: Νομίζω ότι είναι ζητούμενο να έρ-
θουμε ξανά σε επαφή με τη φύση και με τον 
πολιτισμό της υπαίθρου. Αν είναι κι αυτός 
ένας τρόπος για να έρθουμε σε επαφή,
μέσα από τα τραγούδια, τότε αυτό σίγουρα 
είναι θετικό. 
Α.Ι.: O “Μίτος” επιδιώκει να συνδέσει το
χθες με το σήμερα κι αυτός ήταν και ένας 
από τους λόγους που ονομάσαμε έτσι το
σχήμα. Θέλαμε να φέρουμε τα τραγούδια 
του χθες στο σήμερα, κάτι που για εμάς έχει 

σημασία.  

«O “Μίτος” επιδιώκει να συνδέσει το χθες µε το σήµερα κι αυτός 
ήταν ένας από τους λόγους που ονοµάσαµε έτσι το σχήµα. 

Θέλαµε να φέρουµε τα τραγούδια του χθες στο σήµερα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Α. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ ΚΑΙ Γ. ΧΙΝΟ 

«Η παραδοσιακή µουσική  
δεν είναι µουσειακό είδος»

Η παρουσίαση 
του cd 

Η παρουσίαση του cd «Από την άκρη 
των ακριώ» θα παρουσιαστεί τη Δευ-
τέρα, 14 Οκτωβρίου, στον Ιστιοπλοϊκό 
Όμιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο) στις 8.30 
το βράδυ. Εκτός από το μουσικό σχήμα 
«Μίτος» των Α. Ιερωνυμίδη, Γιάννη Χίνου 
και Μαρίας Πλουμή με τους οποίους θα 
συμπράξει μουσικά η Μαρίτζια Κα-
τσούνα, ενώ για τα τραγούδια θα μιλή-
σουν ο δάσκαλος – λαογράφος 
Σταμάτης Αποστολάκης, η φιλόλογος 
Ρούλα Βουράκη, η μουσικολόγος – κα-
θηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης Κυ-
ριακή Τριχάκη και ο μουσικός – 
αντιδήμαρχος Χανίων Γιάννης Γιαννακά-
κης.   

i
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Πλήρως εξοπλισμένο 
οδοντιατρείο, στη Τζώρτζια 
των ΗΠΑ το 1919. 
 
 
 

Εκπαιδευτικό ανατομικό 
πρόπλασμα του 1940, 
της εταιρείας Denoyer 

Geppert, κατασκευασμένο 
από ξύλο και πλαστικό.

 

Φαρμακευτικό 
σκεύασμα για 

την αντιμετώπιση 
της χολέρας, με 

συστατικά το όπιο 
και άλλες 

ναρκωτικές 
ουσίες 
(Μίσιγκαν 
ΗΠΑ, 1938).

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 151ο
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Σιδερένια εξεταστική 
ιατρική καρέκλα, από 
την Αγγλία των αρχών 

του 20ου αιώνα.

 
Κύτταρα του αίματος (ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια) στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (μεγέθυνση x5.000).

Εξαγωγή δοντιού  
με πένσα, 

στην Ισπανία 
των μέσων 

του 20ου αιώνα. 

“Τho-radia: κρέμα και πούδρα για απαλό και υγιές δέρμα”.  
Στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγα χρόνια μετά την ανακάλυψή 
του, το ραδιενεργό στοιχείο ράδιο χρησιμοποιήθηκε σε 
φαρμακευτικά σκευάσματα, χωρίς να είναι γνωστές οι 
παρενέργειές του, κυρίως στην καρκινογένεση… 

Πόστερ που 
προτρέπει 

τους Αμερικανούς 
να κάνουν 

εξετάσεις αίματος 
για τη σύφιλη, 

με σκοπό 
τον περιορισμό 

της νόσου (Οχάιο 
ΗΠΑ, δεκαετία 

του 1930).

 
“Τιμή και 
δόξα στους 
τραυματίες!”.  
Αφίσα 
από τον 1ο 
Παγκόσμιο 
Πόλεμο 
(Γαλλία, 
1915).

»

»



Το μυθιστόρημα του Αντώνη Ελ. 
Σχετάκη «Στους Δρόμους του Αυ-
γερινού» παρουσιάζουν οι Εκδό-
σεις Ραδάμανθυς και το ιστορικό 
καφέ “Κήπος”, τη Δευτέρα 14 
Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. 
Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθι-
στόρημα με χαρακτηριστικά των 

πεζογράφων της γενιάς του 1930 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:  Πα-

ναγιώτης Σημανδηράκης Δήμαρ-
χος Χανίων, Σήφης Μιχελογιάννης 
Αντιπρόεδρος του ελληνικού τμή-
ματος της Διεθνούς Εταιρείας 
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, Μαρία 
Περράκη, φιλόλογος, Χρήστος 
Τσαντής, υπεύθυνος του Εργαστη-
ρίου Δημιουργικής Γραφή & Αυτο-
γνωσίας, των Εκδόσεων 
Ραδάμανθυς, Αντώνης Ελ. Σχετά-
κης, συγγραφέας του βιβλίου. Συν-
τονίζει η Άννα Μουσογιάννη, 
πολιτισμολόγος-αρθρογράφος. 
Στην εκδήλωση θα προβληθεί και 
οπτικοακουστικό υλικό. 

βιβλία

Φονικό µονοπάτι 
Lone Theils 
Μετάφραση: Γρηγόρης Κονδύλης 
Εκδόσεις: Μεταίχμιο 

Ο διάσημος ποιητής Μανάς Ισμαήλ 
χωρίστηκε με τη γυναίκα του την 
Αμίνα στη διάρκεια της απόδρασής 

τους από το 
Ιράν προς τη 
Δανία και 
έκτοτε έχει 
χάσει κάθε 
ίχνος της. 
Προκειμένου 
να τη βρει, 
ζητά τη βοή-
θεια της δη-
μοσιογράφου 
Νόρα Σαν. 

Η αναζήτηση της Αμίνα στέλνει τη 
Νόρα σε μυστικές πολιτείες όπου οι 
πρόσφυγες κρύβονται από τις αρχές. 
Η Νόρα αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη 
για τον ίδιο της τον εαυτό καθώς 
μπλέκεται σε έναν κόσμο όπου ορι-
σμένες ζωές έχουν μικρότερη αξία 
από άλλες.

Τι χορούς 

να χορέψω 
Αθηνά Τσάκαλου 
Εκδόσεις: Τόπος 

Κι αυτή η ιστορία δεν ειπώθηκε ποτέ 
στο φως της μέρας. Λένε πως είναι 
από κείνες τις ιστορίες που έφτιαχναν 
οι άνθρωποι όταν οι νύχτες ήταν με-
γάλες και σκοτεινές, όταν έπρεπε να 
δουλεύουν μέχρι τα ξημερώματα στο 
μικρό φως από τις λάμπες πετρελαίου 
στα κατώγια των σπιτιών για να προ-
λάβουν πριν μπει ο χειμώνας να αλέ-

σουν το 
καλαμπόκι. 
Ακόμα λένε 
πως ο σπό-
ρος του κα-
λαμποκιού 
έτσι λείος 
σαν κεχριμ-
πάρι που κυ-
λ ο ύ σ ε 
ανάμεσα στα 
δάχτυλα των 

χεριών, έτσι που ακουμπούσε στα 
πόδια των γυναικών (μερικές στα 
κρυφά έβγαζαν τις κάλτσες τους κι 
έχωναν τα πόδια τους στον κεχριμπα-
ρένιο σωρό), έφερνε τέτοια μεγάλη 
ηδονή που ούρλιαζε ο λύκος της καρ-
διάς τους... 
Ο Βασίλης εξαφανίζεται επειδή κατα-
ζητείται για συμμετοχή σε παράνομη 
επαναστατική ομάδα. Οι γονείς του, η 
Ήρα και ο Μιχάλης, ξαφνιάζονται. 
Προσπαθώντας να τον καταλάβουν, 
έρχονται σε ρήξη. Η Ήρα, μόνη της, 
ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης του γιου 
της που θα αποβεί ταξίδι αυτογνω-
σίας. 
Ψάχνοντας τα ίχνη του συγχέει την 
πραγματικότητα με το όνειρο και με 
θρύλους παλιούς. Ανακαλώντας εικό-
νες από το παρελθόν, αναζητά σημά-
δια του γιου της που θα την 
οδηγήσουν στον δικό του κόσμο. Ένα 
μήνυμά του ξαναφέρνει κοντά τους 
δύο γονείς. Περιμένουν να τον ξανα-
δούν...

Πάµε Σούνιο; 
Χαρούλα Αποστολίδου 
Εκδόσεις: Κέδρος 

Μια ξαφνική αδιαθεσία στέλνει τον 
"Ψυ" ένα πρωί στα εξωτερικά ιατρεία 
του Ευαγγελισμού. Ο φόβος μπροστά 
στο άγνωστο της κατάστασής του, 
αλλά και η μεγάλη του χαρά όταν οι 
γιατροί τον βεβαιώνουν ότι δεν έχει 
κάτι σοβαρό τον ξυπνάνε από τον λή-
θαργο της καθημερινής συνήθειας. 

Αποφασίζει να 
μην πάει στη 
δουλειά του, 
αλλά να κάνει 
μια βόλτα στο 
Σούνιο. Σ’ αυτή 
τη βόλτα συ-
νειδητοποιεί 
ότι η κινητήρια 
δύναμη της 
ζωής του είναι 
η ίδια του η 

ύπαρξη, η υποκειμενικότητά του. 
Κάτω από το φως αυτής της διαπί-
στωσης, επανεξετάζει τις κοινωνικές, 
τις φιλοσοφικές αλλά και τις επιστη-
μονικές του απόψεις.

Eνα άλλο 
Μπρούκλιν 
Jacqueline Woodson 
Mετάφραση: Aννα Μαραγκάκη 
Εκδόσεις: Πόλις 

Στο μετρό της 
Νέας Υόρκης 
η Όγκοστ δια-
σταυρώνεται 
με μια παλιά 
φίλη. Η συ-
νάντηση αυτή 
τής ξυπνά 
ζωηρές ανα-
μνήσεις, μετα-
φέροντάς τη 
σε μια εποχή 

και έναν τόπο που νόμιζε ότι είχε 
αφήσει οριστικά πίσω της: τη δεκαε-
τία του 1970 στο Μπρούκλιν, όπου 
μεγάλωσε, και όπου η φιλία ήταν το 
παν. 
Τέσσερα κορίτσια, η Όγκοστ, η Σύλ-
βια, η Άντζελα και η Τζίτζι, μοιράζον-
ταν όλα τους τα μυστικά καθώς 
περιπλανιούνταν στους δρόμους της 
γειτονιάς τους. Ένιωθαν εκπληκτικά 
όμορφες, απίστευτα ταλαντούχες, 
και ονειρεύονταν πως τις περίμενε 
ένα λαμπρό μέλλον. 
Πίσω όμως από τις προσδοκίες και 
τις ελπίδες τους, υπήρχε ένα άλλο 
Μπρούκλιν· ένα επικίνδυνο μέρος 
όπου ηρωινομανείς βετεράνοι του 
Βιετνάμ παραμόνευαν ανυποψίαστα 
κοριτσάκια μέσα σε σκοτεινούς δια-
δρόμους, όπου μητέρες εξαφανίζον-
ταν, πατεράδες ανακάλυπταν τη 
θρησκεία και η τρέλα καραδοκούσε 
σε κάθε βήμα. 
Το μυθιστόρημα "Ένα άλλο Μπρού-
κλιν" φωτίζει με σπαρακτικό τρόπο 
τη μεταβατική περίοδο κατά την 
οποία το παιδί πορεύεται προς την 
εφηβεία και η πολύτιμη αθωότητα 
έρχεται αντιμέτωπη με τους απτούς 
κινδύνους της ενηλικίωσης. 

Aφορμή

Είναι αργά το απόγευμα, έξω 
έχει ακόμα φως. Η συζήτηση για 
λίγο σταματά στο Into the Wild, 
ταινία του 2007 σε σενάριο και 
σκηνοθεσία του Σον Πεν. Κάποιοι 
το έχουμε δει, κάποιοι άλλοι όχι. 
Μια αόριστη και χαλαρή δέ-
σμευση για προβολή διατυπώνε-
ται. Η συζήτηση τραβά τον δρόμο 
της. Ακόμα και η ελάχιστη ανα-
φορά σε αυτήν την ταινία, με τον 
νεαρό που αποφασίζει να τα πα-
ρατήσει όλα και να ζήσει στην 
άγρια φύση της Αλάσκας πάντα 
με συγκινεί, με τον ίδιο τρόπο που 
με συγκίνησε, και συνεχίζει να το 
κάνει και το Walden του Θορό, βι-
βλίο το οποίο άλλωστε αποτελεί 
βασικό ανάγνωσμα του ήρωα της 
ταινίας, μαζί με τα μυθιστορήματα 
του Τζακ Λόντον και του Λέον 
Τολστόι. Εκείνο στο οποίο περισ-
σότερο εστίασε ο Σον Πεν στη 
διασκευή του σεναρίου ήταν η Οι-
κογενειακή ευτυχία, νουβέλα της 
συγγραφικής νιότης του ιερού 
αυτού τέρατος της λογοτεχνίας. Η 
άκρη ενός νήματος αχνοφάνηκε 
και εγώ είπα να την τραβήξω.     

Πενθούσαμε για τη μητέρα 
μας, η οποία πέθανε το φθι-
νόπωρο, και ξεχειμωνιάσαμε 
μόνες μας στο χωριό, η 
Κάτια, η Σόνια κι εγώ. 
Η Μάσα αφηγείται τη ζωή της. 

Ξεκινώντας από τα δεκαεφτά της 
χρόνια και την περίοδο πένθους 
για την απώλεια της μητέρας και 
φτάνοντας στο αφηγηματικό 
τώρα, διηγείται όσα έζησε αυτά 
τα χρόνια, όσα όνειρα πραγματο-
ποιήθηκαν και όσα όχι, τον έρωτά 
της για τον αρκετά χρόνια μεγα-
λύτερο Σεργκέι Μιχάηλιτς και τον 
μετέπειτα γάμο τους, τα χρόνια 
της ευτυχίας στην απομόνωση 
του χωριού, την παραμονή στην 
Πετρούπολη και τη γοητεία της 
διαφορετικής ζωής. Ένας απολο-
γισμός σε μια στιγμή που η Μάσα 
νιώθει ώριμη, ικανή να ανασκο-

πήσει τα περασμένα, να διακρίνει 
τα λάθη της, να βρει τις πληγές 
και να προσπαθήσει να τις γιατρέ-
ψει.  

Η αλήθεια είναι πως η ανά-
γνωση της συγκεκριμένης νουβέ-
λας δεν με ενθουσίασε, η γοητεία 
της γραφής και της αφήγησης 
ήταν δεδομένη, όμως η ιστορία 
που αφηγείται η Μάσα έμοιαζε 
παρωχημένη για τα γούστα μου. 
Έτσι, από τη μία θαύμαζα την ικα-
νότητα του Τολστόι, τη μαστοριά 
στο στήσιμο της πλοκής και στο 
χτίσιμο των χαρακτήρων, την οξυ-
δέρκειά του ως προς την παρατή-
ρηση και την καταγραφή της 
ανθρώπινης ψυχής, των μύχιων 
σκέψεων και επιθυμιών των χα-
ρακτήρων και -πάνω απ' όλα- την 
πειστικότητα της πρωτοπρόσω-
πης αφηγήτριας, από την άλλη 
όμως δεν έβρισκα ενδιαφέρον 
στην ιστορία της Μάσα, παρά 
μόνο μια αόριστη συμπάθεια για 
τον Σεργκέι Μιχάηλιτς εξαιτίας 
ίσως της σταθερότητάς του ανά-
μεσα στα λόγια και στις πράξεις 
του, τη στωικότητα με την οποία 
αντιμετώπιζε τις ανακατευθύν-
σεις της Μάσα. Αυτός ο μετεωρι-
σμός, η αμηχανία που ένιωθα 
κατά την ανάγνωση, ο θαυμα-
σμός που δεν αρκούσε να καλύ-
ψει το έλλειμμα ταύτισης, με 
προβλημάτισε, αναζήτησα απαν-
τήσεις, έκανα υποθέσεις, κι όσο 
γυρόφερνα τη νουβέλα στο 
μυαλό μου, όσο αναθυμόμουν 
την ιστορία της Μάσα, όλο και εν-
τονότερα ένιωθα τις αναλογίες, 
και μπορούσα πια να διακρίνω τη 
Μάσα στο σήμερα, σε ένα διαφο-
ρετικό σκηνικό μακριά από τη ρω-
σική ύπαιθρο, και διέκρινα τους 
φόβους, τις ελπίδες, τη μαται-
ότητα, τον συμβιβασμό, την 
ανάγκη για αγάπη και όνειρα, και 
την ένιωσα, εκ των υστέρων, οι-
κεία και γνώριμη. Και αυτό ήταν 
μια αποκάλυψη. Για τον λόγο 

αυτό επέστρεψα σε αυτό το μισο-
τελειωμένο κείμενο, που σχεδόν 
είχα παρατήσει, αποφασισμένος 
να μιλήσω για τη μεταστροφή 
αυτή, επιλέγοντας να μην το 
γράψω από την αρχή, αλλά 
απλώς να έρθω και να κολλήσω 
το πριν και το μετά, όχι της ανά-
γνωσης αυτή τη φορά, αλλά της 
αναγνωστικής αποκάλυψης που 
βίωσα εκ των υστέρων. Τώρα 
μένει να αναρωτιέμαι πώς θα μου 
είχε φανεί αυτή η νουβέλα αν την 
είχα διαβάσει, όπως και ο πρωτα-
γωνιστής της ταινίας, στα είκοσί 
μου.  

Και επιστρέφοντας στην ταινία 
του Πεν αξίζει να αναφερθεί κα-
νείς ακόμα μία σύνδεση ανάμεσα 
σε εκείνη και τον Τολστόι, πέραν 
της δεδομένης αγάπης του ήρωα 
για τα βιβλία του, που έχει να 
κάνει με την απόφαση του Τολ-
στόι το 1910 να εγκαταλείψει την 
κοσμική ζωή και την πόλη για να 
ζήσει στη φύση, ωθούμενος από 
τύψεις που ένιωθε για τον προ-
σωπικό του πλούτο σε σχέση με 
την επικρατούσα ανέχεια.      

Όχι τόσο γνωστή όσο τα υπό-
λοιπα έργα του, εντούτοις η Οι-
κογενειακή ευτυχία αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα της Τολ-
στοϊκής γραφής και αποτέλεσε 
τον προάγγελο των δύο σπου-
δαίων μυθιστορημάτων του της 
Άννα Καρένινα και του Πόλεμος 
και ειρήνη. 

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

Οικογενειακή ευτυχία  
» Λέον Τολστόι (μτφρ. Σταυρούλα Αργυροπούλου, 
  Εκδόσεις Μεταίχμιο)

ΣΤΙΣ “ΕΠΙΛΟΓΕΣ” 

Αφήγηση 
παραμυθιού  

 
Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 

στις 11.30 το πρωί στο βι-
βλιοπωλείο “Επιλογές” 

ένα λαϊκό παραμύθι με ζώα 
θα ζωντανέψει μέσα από την 
αφήγηση τριών παιδιών. 

Ένα παραμύθι από τα παι-
διά για τα παιδιά! Αφήγηση: 
Μυρσίνη Παϊζη, Αλέξανδρος 
Παίζης, Αλεξάνδρα Λαμάϊ. 
Είσοδος ελεύθερη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΦΕΚ 

Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη 

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ) στα πλαίσια του διαλόγου με τους εκπρο-
σώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, την 
εντεταλμένη σύμβουλο για τον πολιτισμό και την παιδεία  και τους επικεφαλής των παρατάξεων του περι-
φερειακού συμβουλίου νομού Χανίων, τη Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 14:30, στην αντιπεριφέρεια Χανίων.  
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ   
12 Οκτωβρίου 2019

ΣΤΟΝ “ΚΗΠΟ” 

Παρουσιάζεται  
το μυθιστόρημα 

του Αντ. Σχετάκη 


