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Η αφίσα είναι ένα μέσο οπτικής επικοινω-
νίας που στόχο έχει να παγιδεύσει το βλέμμα 

των περαστικών και στα λίγα δευτερόλε-
πτα που διαθέτει μέχρις ότου αυτό στρα-
φεί προς κάτι άλλο, να φωνάξει το μήνυ-
μά της. 
Στα τέλη του 19ου αιώνα, η ανάπτυξη της 
έγχρωμης λιθογραφίας δημιουργεί ένα 
νέο πεδίο έκφρασης και εικαστικής δη-
μιουργίας, που χάρη στην τυπογραφία 
μπορεί να κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αν-
τίτυπα και να υπηρετήσει την τέχνη, το 
θέατρο, τον κινηματογράφο, την πολιτι-
κή, τη διαφήμιση. 
Τα τελευταία χρόνια, με τη διάδοση άλ-
λων μέσων επικοινωνίας -της τηλεόρα-
σης και του internet- και τη φθίνουσα 
πορεία της τυπογραφίας, ο παραδοσια-
κός ρόλος της αφίσας αλλάζει. Με 
αφορμή τη σημερινή εκδήλωση για το 
διεθνή διαγωνισμό αφίσας στο Μου-
σείο Τυπογραφίας, οι “διαδρομές” συ-

νομιλούν με τον διακεκριμένο Ελληνα σχε-
διαστή Δημ. Αρβανίτη αλλά και Χανιώτες 
συλλέκτες και σχεδιαστές για την εξέλιξη της 
αφίσας μέσα στον χρόνο και τη δυναμική της 
στη σύγχρονη εποχή.

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

editorial 
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Με λαμπρότητα θα εορταστούν την ερχόμενη Πέμπτη 21 Νοεμβρίου τα Ει-
σόδια της Θεοτόκου, πολιούχου των Χανίων, στον ομώνυμο καθεδρικό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της πόλης αλλά και η ημέρα των Ενόπλων Δυνά-
μεων. 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Λαµπρός εορτασµός 
των Εισοδίων της Θεοτόκου

Oπως ανακοινώθηκε το πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων, έχει 
ως εξής: 

06.30-10.30 Όρθρος – Πανη-
γυρική Θεία Λειτουργία   

08.30 Ε π ί σ η μ η  
έπαρση της σημαίας στο φρού-
ριο Φιρκά 

10.45 Δοξολογία στο Μη-
τροπολιτικό Ναό για την ημέρα 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Ανά-
γνωση Ημερήσιας Διαταγής  
Υπουργού Εθνικής Άμυνας 

11.10 Λιτάνευση της  Θαυμα-
τουργής  Εικόνας της Θεοτό-
κου 

Διαδρομή: Αναχώρηση από 
τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θε-
οτόκου Χανίων, Χάληδων, Πλα-
τεία 1866, Λεωφ. Κυδωνίας 
(Ακολουθία της αρτοκλασίας 
έμπροσθεν του Δημαρχείου), 
Ν. Πλαστήρα, Πλατεία Αγοράς 
(Δέηση), Μουσούρων, Ποτιέ, 
Καλλινίκου Σαρπάκη, Χάληδων, 
επιστροφή στον Ι. Ν. Εισοδίων 
της Θεοτόκου Χανίων. 

12:15 Επιμνημόσυνη Δέηση  
στο Ηρώο της Πόλης (Πάρκο 
Ειρήνης & Φιλίας) 

 19:00 Μουσική εκδήλωση 
αφιερωμένη στα Εισόδια της 
Θεοτόκου και στην Ημέρα των 
Ενόπλων Δυνάμεων, με συ-
ναυλία και ομιλίες, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων 

■ Και της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων»

Εορτασμός Ημέρας  
Ενόπλων Δυνάμεων  

 
Εν τω μεταξύ όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμ-

βρίου, λόγω της ημέρας εορτασμού των Ενόπλων Δυνά-
μεων, και από ώρα 11:00 έως 14:00, στην έδρα της 5ης 
ΤΑΞΠΖ «V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ», στο Στρατόπεδο «TXH 
(ΠΒ) ΙΩΑΝΝΗ ΣTEΦANAKH» (Βλητέ – Σούδας), θα εκτί-
θενται στρατιωτικό υλικό. Η είσοδος στο κοινό θα είναι 
ελεύθερη, για όποιον επιθυμεί να προσέλθει και να δει τα 
εκθέματα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δωρεάν ξεναγήσεις  
από τον Δήμο Χανίων  

Συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν ξενα-
γήσεων του Δήμου Χανίων. 

Η επόμενη προγραμματισμένη ξενά-
γηση “Αστικές κατοικίες της Ενετοκρα-

τίας στα Χανιά”  θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα με τον ξεναγό τον ιστορικό

ερευνητή κ. Εμμανουήλ Μανού-
σακα. Περισσότερες πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο:
2821-3-41666/65. 

Παράταση έκθεσης  
Ν. Γεωργόπουλου  
στη Δημοτική 
Πινακοθήκη 

Η έκθεση -αφιέρωμα στο 
ζωγράφο  Νίκο Γεωργό-
πουλο “Από την Αφαίρεση 
στην Αναπαράσταση’’ που 
φιλοξενεί η Δημοτική Πινακο-
θήκη Χανίων παρατείνει τη λει-
τουργία  της  έως  τη Τετάρτη  20 
Νοεμβρίου με ωράριο λειτουργίας : 

Δευτέρα έως και Σάββατο 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 6
μ.μ. - 9 μ.μ.. 

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Βάσω Πε-
τρουλάκη. 

Εν τω μεταξύ, στα πλαίσια της έκθεσης 
η Δημοτική Πινακοθήκη πραγματοποιεί 
την Τετάρτη (τελευταία ημέρα της έκ-
θεσης) στις 19.00, στη βραδιά μνή-
μης για το ζωγράφο Νίκο
Γεωργόπουλο. Οι φίλοι του ,η επιμε-
λήτρια της έκθεσης Βάσω Πετρου-

λάκη  και ο πιανίστας  Νίκος Κούσης
«αφηγούνται» για τη ζωή και το έργο

του πρόωρα χαμένου ζωγράφου. Είσοδος
ελεύθερη.

27 χρόνια  
Ράδιο μαρτυρία 

27 ολόκληρα χρόνια κλείνει στις 19 Νοεμβρίου 
ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Μητροπόλεως Κυ-
δωνίας και Αποκορώνου “Μαρτυρία” “με εκατον-
τάδες εκπομπές, ομιλίες μα κυρίως με συναισθήματα 
αγάπης, συγκινήσεως και εθελοντισμού”, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η επετειακή εκδήλωση 
θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη και ώρα 19:30 στο Πολιτι-
στικό Κέντρο της Μητροπόλεως (Αντωνίου Γιάνναρη 2) 
όπου θα παρουσιαστεί και το νέο πρόγραμμα του σταθμού.

Στο εξώφυλλο, τα διάσημα λόγια 
της Beatrice Warde (1932) για 
την αξία των τυπογραφείων,  
όπως αποτυπώθηκαν εικαστικά 
στην αφίσα που σχεδίασε  
ο Δημήτρης Αρβανίτης.
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Απόσταξη τσικουδιάς  
στο Κρητικό σπίτι Σούδας 

“Βγάλσιμο της τσικουδιάς- Απόσταξη” διοργανώνουν 
αύριο Κυριακή στις 4 το απόγευμα στον αύλειο χώρο του 
Κρητικού Παραδοσιακού Σπιτιού, ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Σούδας και το ΜΑΙΧ στα πλαίσιο των παραδοσιακών 
εκδηλώσεων.  

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει το Δίκτυο Κρητικής Γα-
στρονομίας προσφέροντας παραδοσιακό κέρασμα και θα 
χορέψει ο Χορευτικός σύλλογος “Αροδαμός”.

Η εκδήλωση για την απονομή των βραβείων και επαίνων του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού Αφίσας 
που διοργανώνει το Μουσείο Τυπογραφίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο 
αμφιθέατρο του μουσείου, στο ΒΙΟΠΑ Χανίων, στη Σούδα.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η µεγάλη γιορτή  
της οπτικής επικοινωνίας 
■ Απονομή βραβείων - εγκαίνια έκθεσης αφίσας

Ο φετινός διαγωνισμός είχε θέμα “Τυπογραφία: Παράθυρο στον 
κόσμο” και ολοκληρώθηκε με 530 συμμετοχές από 68 χώρες. 
Η ομώνυμη έκθεση αφίσας με τα τριάντα έργα που διακρίθηκαν 
στον διαγωνισμό, θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του Μου-
σείου Τυπογραφίας για έναν χρόνο περίπου, μέχρι τον επόμενο 
διαγωνισμό. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: 
- Καλωσόρισμα από τον Γιάννη Γαρεδάκη, ιδρυτή και Πρό-
εδρο Δ.Σ. του Μουσείου Τυπογραφίας 
- Χαιρετισμοί 
- Σύντομες ομιλίες από τα μέλη της κριτικής επιτροπής: 
• Δημήτρη Αρβανίτη, Graphic Designer, member of AG I- Al-
liance Graphique Internationale  
• Σπύρο Ορνεράκη, σκιτσογράφο και εικονογράφο 
• Λίλα Καλογερή, εικονογράφο  
• Αλέξανδρο Κοκκόλα, Γραφίστα (akc creative design), κα-
θηγητή σχολής Βακαλό art & design 
• Γήση Παπαγεωργίου 
- Παρουσίαση του διαγωνισμού από την Έλια Κουμή, διευ-
θύντρια του Μουσείου Τυπογραφίας. 
- Απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων στους νικητές 
του 5ου διεθνούς διαγωνισμού αφίσας. 
Θα ακολουθήσει ξενάγηση στις συλλογές του μουσείου. 
Είσοδος ελεύθερη.

Αφιέρωμα  
στον Βασίλη 
Τσιτσάνη από  
τη Χορωδία 
Χανίων

Ενα αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη θα παρουσιάσει 
η Χορωδία Χανίων την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 το 
βράδυ στο Πνευματικό κέντρο Χανίων. Την εκδήλωση 
διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ενό-
τητα Χανίων, ο Σύνδεσμος για τη Διάδοση των Καλών 
Τεχνών στην Κρήτη και η Χορωδία Χανίων, με είσοδο 
ελεύθερη για το κοινό. Διεύθυνση: Γιάννης Μεντζελό-
πουλος. Κείμενα – Παρουσίαση: Βίκυ Κόλλια με τη συμ-
μετοχή Λαϊκής Ορχήστρας 

Παρουσίαση βιβλίων Κανάκη 
Γερωνυμάκη 

Η Ένωση Πνευματικών Δη-
μιουργών Χανίων και η Πε-
ριφέρεια Κρήτης – 
Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων διοργανώνουν εκδή-
λωση σήμερα στις 7.00 μ.μ. 
στην αίθουσα Δ. Σ. του Πνευ-
ματικού Κέντρου Χανίων, στην 
οποία θα παρουσιαστούν τα βιβλία 
του Μέλους της ΕΠΔΧ, Σφακιανού λαο-
γράφου και συγγραφέα κ. Κανάκη Γερωνυμάκη, «Λαογρα-
φική ξενάγηση στην Κρήτη»  και «Ανθολόγιο από σοφία και 
από γνώσεις». Τα βιβλία θα παρουσιάσουν αντίστοιχα:  ο κ. 
Ελευθέριος Κοπάσης, Περιφερειακός Σύμβουλος και η κ. 
Μαρία Καλογεράκη, βιβλιοπώλις – συγγραφέας. Πρόλογος 
– συντονισμός: Ζαχαρένια Σημανδηράκη, Πρόεδρος ΕΠΔΧ. 
Η εκδήλωση θα κλείσει με αντιφώνηση του συγγραφέα.  

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

“Για θύμισε μου”,  
μια ταινία για 
το Αλτσχάιμερ  

 
Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, για τη νόσο 

που μαστίζει την εποχή μας όσο ποτέ άλ-
λοτε, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα οι 
Χανιώτες στο Πνευματικό κέντρο. 

Πρόκειται για την ταινία  μεγάλου μήκους, 
“Για θύμισε μου” της Μαρίας Σβολιαντοπού-
λου, αφιερωμένη στους “αφανείς ήρωες”, 
τους φροντιστές ατόμων που νοσούν από 

Αλτσχαιμερ. 
«Μια ιδέα, μια προσπάθεια, μια σύλληψη 

μέσα από το προσωπικό βίωμα» όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση των συντε-
λεστών, όπου επισημαίνεται πως η ταινία 
αποτελεί μια 100% εθελοντική και συλλο-
γική δουλειά, με πάνω από 80 εθελοντές 
επαγγελματίες και μη από όλους τους κλά-
δους και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης. 

Τα έσοδα από την προβολή της ταινίας έχει 
προγραμματιστεί να διατεθούν στην Αλλη-
λεγγύη Ηρακλείου Εταιρία Alzheimer και 
υγιούς Γήρανσης.  
Συντελεστές: 
 Σενάριο: Μαρία Σβολιαντοπούλου. Σκηνο-

θεσία: Αντώνης Ρενιέρης / Σβολιαντοπούλου 

Μαρία 
Πρωταγωνιστούν:  Ανδριανή Αγγελιδάκη,

Αμαλία Ζαργιανάκη 
Ηχοληψία: Μάνος Συγλέτος. Κάμερα:

Μανος Λιανδρακης. Φωτογραφία: Στέλλα
Βαρδάκη 

Graphics design: Άρης Βεισάκης, Θοδωρής 
Δούσμανης. Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αν-
τώνης Ρενιέρης ?ιεύθυνση Επικοινωνίας:
Χρήστος Αδαμάκης 

Το τραγούδι των τίτλων έχουν επιμεληθεί η 
Δέσποινα Σπαντιδάκη στους στίχους ενώ τη 
μουσική και το τραγούδι η Βούλας Στρα-
τάκη. Το soundtrack ερμηνεύουν οι Bouche 
Fermee σε σύνθεση της Μαρίας Γούβαλη με 
πρωτότυπη μουσική, εμπνευσμένη από το
σενάριο και τη θεματολογία της ταινίας.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ο γοητευτικός κόσµος της αφίσας  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: 

Η διαχρονική αξία της αφίσας

ΕΛΕΝΗ 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

«Η αφίσα είναι η καρέτα-καρέτα της γραφι-
στικής. Χρειάζεται προστασία. Και μόνο για τον 
λόγο ότι μας εισήγαγε στον κόσμο των γρα-
φικών τεχνών, της χρωστάμε τον 
σεβασμό μας.  

Διαθέτει δύναμη και λει-
τουργικότητα, αρκεί να 
τηρεί τους όρους που 
καθιστούν την πα-
ρουσία της ανα-
γκαία και σε 
πολλές περιπτώ-
σεις επιβεβλη-
μένη» επιση- 
μαίνει ο διακε-
κριμένος γραφί-
στας και μέλος 
της AG I- Alliance 
Graphique Interna-
tionale, Δημήτρης 
Αρβανίτης, τονίζον-
τας ότι η αφίσα υπήρξε  
πάντοτε στην ιστορία της   
έργο κουλτούρας και πολιτι-
σμού ακόμα και στις προϊοντικές 
της υπηρεσίες. 

Κάνοντας μια ιστορική ανα-
δρομή στη δημιουργία και εξέ-
λιξη της αφίσας, ο ίδιος 
αναφέρει: «Γύρω στα 1870, οι 
τεχνικές εξελίξεις στον χώρο της 
λιθογραφίας κάνουν εφικτή τη μα-
ζική παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα σημα-
τοδοτούν την εκκίνηση μιας νέας εκφραστικής 
φόρμας οπτικής επικοινωνίας. H πρώτη μορφή 
που παράγεται από τον συνδυασμό της λιθο-
γραφίας με την τυπογραφία, είναι η αφίσα. Η 
αφίσα είναι η βάση αυτού που για τα επόμενα 
100 και πλέον χρόνια θα ονομαστεί publicity, 
graphic design, advertising. Tο νέο μέσο επι-
κοινωνιακής έκφρασης γίνεται αποδεκτό από 
καλλιτέχνες και σχεδιαστές και αρχίζει τη δια-
δρομή του μέχρι και σήμερα, αντλώντας το 
ύφος του από όλα τα ρεύματα της ιστορίας της 
τέχνης. Από την Aρτ Νουβό μέχρι τον Κυβισμό, 
και από την Aρτ Ντεκό μέχρι τον Αφηρημένο 
Εξπρεσιονισμό. Επηρεάζεται από τη φόρμα και 
τις αρχές των κινημάτων του Mπαουχάους, του 
Nτεστίλ, της Ρώσικης πρωτοπορίας, της Ποπ 
Αρτ, της Εννοιολογικής τέχνης, αφού πολλοί 
από τους σχεδιαστές υπήρξαν οι ίδιοι μέλη 
αυτών των κινημάτων. Πρώτες αξιόλογες εμ-
φανίσεις είναι αυτές των ζωγράφων Toulouse-
Lautrec, Jules Cheret και Alfons Mucha».  

Στα χρόνια που ακολουθούν δημιουργούνται, 
αφίσες που αναγγέλλουν, προπαγανδί-
ζουν, ενημερώνουν αλλά και διακοσμούν.  
«Σχεδιάζονται με προσοχή και επιτηδειότητα, 
βάζοντας ταυτόχρονα τις βάσεις ενός κώδικα 
που θα ακολουθηθεί πιστά από τους σχεδια-

στές μέχρι σήμερα. Η ενασχόληση καλλιτεχνών 
και ιδιαίτερα ζωγράφων και εικονογράφων με 
τη σχεδίαση αφισών, από τα τέλη του προπε-

ρασμένου αιώνα, θα αποτελέσει το 
κυρίαρχο ρεύμα στην ιστορία 

της αφίσας μέχρις ότου πα-
ραδοθεί στους γραφί-

στες και θα 
ενσωματώσει νέα 
στοιχεία· φωτογρα-
φίας, κολλάζ, και 
εκφραστικής τυ-
πογραφίας. 

Η ζωγραφική ει-
κονογραφία θα 
αρχίσει να υποχω-
ρεί με την είσοδο 

των νέων τεχνικών 
και της επεξεργασίας 

των υλικών και η βα-
σική εικόνα στη σύλ-

ληψη των ιδεών για την 
συγκρότηση της σύνθεσης θα 

θυμίζει όλο και λιγότερο τον 
αφρό των πρώτων ημερών» αναφέ-

ρει μεταξύ άλλων ο κ. Αρβανίτης 
και προσθέτει: «Η τελευταία γενιά 
εικαστικών δημιουργών είναι αυτή 
που στον χώρο του graphic de-
sign είναι γνωστή στην Ευρώπη 

και στις Ηνωμένες πολιτείες σαν 
γενιά του ’50 και του ’60. Με την εί-

σοδο του design στην ψηφιακή εποχή, οι 
σχεδιαστές ανακτούν τη διαχείριση των εργα-
λείων και την χειραγώγηση των εκφραστικών 
τους μέσων. Ολο και λιγότερο αισθάνονται την 
ανάγκη να χρησιμοποιήσουν ζωγραφικές λύ-
σεις για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αφι-
σών και συγκροτούν νέες υβριδικές εικόνες 
που προέρχονται από τη μίξη ποικίλων και ετε-
ρόκλητων στοιχείων». 

Η αφίσα από τη γέννησή της αυτονομείται 
από κάθε είδος καλλιτεχνικής έκφρασης και 
χαράζει την δική της ιστορική διαδρομή ακο-
λουθώντας τους δικούς της νόμους και κανό-
νες και από τα πρώτα της βήματα βάζει 
υποθήκες για την εξέλιξη της, που πάντα βρί-
σκουν ανταπόκριση και φανατικούς θιασώτες 
για να τις αποδειχτούν, αναφέρει ο διακεκρι-
μένος γραφίστας και προσθέτει: «Μέχρι το 
τέλος του Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου η 
αφίσα μονοπώλησε τη δημόσια ενημέρωση σε 
όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Πα-
ρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο δυναμικό μέσο, 
την τηλεόραση, χωρίς όμως να καταθέσει τα 
όπλα. Υπηρέτησε με πίστη όλες τις μορφές της 
τέχνης, αλλά κυρίως το θέατρο και τον κινη-
ματογράφο. Προπαγάνδισε μουσικές συναυ-
λίες και κοντσέρτα, έδωσε στίγμα για εικαστικά 
γεγονότα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέ-

δραμε στα προγράμματα του εθνικού τουρι-
σμού χωρών, εμψύχωσε πολεμιστές και αμά-
χους στη διάρκεια των δύο μεγάλων πολέμων 
και στάθηκε δίπλα σε όλα τα κινήματα. Αποτέ-
λεσε το πρώτο εργαλείο κάθε ακτιβιστή και 
άσκησε σκληρή κριτική σε κάθε κρατικιστικό 
στερεότυπο. Αφίσες σαν αυτή με το πορτρέτο 
του Tσε, τις ψυχεδελικές συνθέσεις 
του Peter Max, τα συνθήματα του Γαλλικού 
Mάη, τα εξώφυλλα των Sex Pisols, στόλισαν 
φοιτητικά δωμάτια σε όλο τον κόσμο και απο-
τέλεσαν την ταυτότητα των νέων αντικομφορ-
μιστών.  

Απόδειξη της σοβαρότητας και της δυναμικής 
της σαν επικοινωνιακό μέσο, είναι η δημι-
ουργία εθνικών σχολών σε ολόκληρο σχεδόν 
τον κόσμο, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές και 
πολιτικοοικονομικές συνθήκες της κάθε χώρας. 
Ωστόσο, χώρες με παράδοση στην τυπογραφία 

και τις γραφικές τέχνες, ξεχωρίζουν και απο-
τελούν σημεία αναφοράς. Αντιμετωπίζουν την 
αφίσα με τη σοβαρότητα που της πρέπει και
δημιουργούν μουσεία, εκθέσεις, Μπιενάλε 
και διαγωνισμούς, διατηρώντας σε πρώτο
πλάνο αυτό το μέσο που έτσι κι αλλιώς αποτε-
λεί την ένδοξη προϊστορία του graphic de-
sign». 

«Θεωρώ ευτυχές γεγονός τη διοργά-
νωση ενός διεθνούς διαγωνισμού Αφίσας 
εδώ και πέντε χρόνια από το Μουσείο Τυ-
πογραφίας “Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη” 
στα Χανιά. Πρόκειται για έναν διαγωνι-
σμό υψηλού επιπέδου που τιμά ιστορικά
την αφίσα ως μέσο επικοινωνίας αλλά και 
τους δημιουργούς της. Και μάλιστα όταν 
διοργανώνεται από ένα Μουσείο που εκ-
πέμπει ζωντάνια και προάγει την ιστορία 
της Τυπογραφίας» επεσήμανε ο κ. Αρβανίτης.

Αφίσα του Δημήτρη Αρβανίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

µ
Μέσο επικοινωνίας, πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, τεκμήριο πολιτισμού. Η αφίσα κατάφερε 
διαχρονικά να συνδυάσει μοναδικά τις ιδιότητες αυτές κερδίζοντας μια ξεχωριστή θέση στον 
χώρο της δημιουργίας. Αν δεχθούμε δε την περίφημη φράση του Μάρσαλ Μακ Λούαν ότι 
«το μέσο είναι το μήνυμα» τότε αναμφίβολα στην αφίσα χρωστάμε ένα σημαντικό κομμά-
τι του σύγχρονου πολιτισμού και επικοινωνίας. 

Με αφορμή την τελετή απονομής των βραβείων για τον 5ο διαγωνισμό αφίσας που διοργανώνει το Μουσείο Τυπογρα-
φίας “Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη” και θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο, στις 6 το απόγευμα στον χώρο του Μου-
σείου στο Βιοτεχνικό Πάρκο, οι “διαδρομές” μίλησαν με ανθρώπους που αγαπούν και υπηρετούν με πάθος από διαφορετικά 
πόστα τον μοναδικό πολιτισμό της αφίσας. Εναν πολιτισμό που ακόμα και σήμερα, μέσα στην παντοδυναμία του ψηφιακού κό-
σμου, διατηρεί ακέραιη τη γοητεία του, γεφυρώνοντας διαφορετικές εποχές.    

 
Ο διακεκριμένος 

γραφίστας και μέλος 
της AG I- Alliance 

Graphique Internationale, 
Δημήτρης Αρβανίτης.



ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΗΜΑΣ 

«Η πολιτική 
είναι παντού» 

 
Συλλέκτης αλλά και δημιουρ-

γός πολιτικής αφίσας ο τε-
λειόφοιτος του τμήματος 
αρχιτεκτονικής του Πολυτε-
χνείου Κρήτης Γιώργος Τζή-
μας. Εχει στην κατοχή του ένα 
μεγάλο αριθμό αφισών με πο-
λιτικό περιεχόμενο από φοιτη-
τικές κινητοποιήσεις, φεστιβάλ, 
εργατικά αιτήματα, εκλογικές 
αναμετρήσεις κάθε είδους. Πα-
ράλληλα όμως ο ίδιος είναι 
δημιουργός και φτιάχνει αφί-
σες. «Ενα πολιτικό μήνυμα 
μπορεί να περάσει ακόμα από 
μια αφίσα είτε αυτή είναι του 
δρόμου, είτε από μια αφίσα 
που θα κυκλοφορήσει μέσω 
διαδικτύου. Η πολιτική εξάλ-
λου είναι παντού! Η σύγ-
κρουση των ιδεολογιών 
περνάει και μέσα από την 
αφίσα». 

Συχνά  κατηγορούν τις 
πολιτικές δυνάμεις αυτές 
για αφισορύπανση και για 
υπερβολική χρήση της αφί-
σας στο δημόσιο χώρο; Δεν 
είναι έτσι τα πράγματα; 

«Η αφισορύπανση υπερπρο-
βάλλεται από όλους εκείνους 
που έχουν γεμίσει με φυλλά-
δια με τα πρόσωπα τους τις 
πόλεις, που έχουν τα μέσα και 
το χρήμα να είναι κάθε μέρα 
στις τηλεοπτικές οθόνες και 
που οργανώνουν συγκεντρώ-
σεις που κοστίζουν χιλιάδες 
ευρώ με πλαστικές σημαίες και 
πανό! Η ουσία είναι ότι δεν επι-
θυμούν να υπάρχουν οι πολι-
τικές αφίσες γιατί τους 
ενοχλούν τα νοήματά τους και 
ανησυχούν για το πόσο μπο-
ρούν να επηρεάσουν τον ερ-
γαζόμενο λαό» απαντάει ο 
Γιώργος. 

Σε πολύ κόσμο έχουν μείνει 
στη μνήμη οι αφίσες του 
ΠΑΣΟΚ   της πρώτης περιό-
δου. Το ζευγάρι που έπλενε 
μαζί τα πιάτα θέλοντας να πε-
ράσουν το μήνυμα της ισότη-
τας, ή τους εργαζόμενους που 
μιλούσαν για ακόμα καλύτερες 
ημέρες... «Είχαν ένα ισχυρό πο-
λιτικό μήνυμα καθώς πόθους 
που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δημι-
ουργούσε στην ελληνική κοι-
νωνία τους αποτύπωνε και σε 
εικόνα. Η ευημερία στον μι-
κροαστό (εισόδημα, αυτοκί-
νητο κ.λπ.)  απεικονιζόταν με 
καλοστημένες φωτογραφίες 
ολοκληρώνοντας το ψεύτικο 
επί της ουσίας δημιούργημα. 
Παράλληλα περνούσαν και την 
ιδέα στον λαό ότι εκεί θα πρέ-
πει να κατευθυνθείς, εκεί είναι 
η “ουσία” της ζωής» λέει ο 
Γιώργος. 

Ο ίδιος φτιάχνει ακόμα πάρα 
πολλές πολιτικές αφίσες και η 
έμπνευση μπορεί να προέρχε-
ται από οπουδήποτε. «Το μή-

νυμα έχει να κάνει με την 
εποχή, π.χ. όταν κυβερνούσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ το κίνημα ήταν στα 
κάτω του δεν κινούνταν τί-
ποτα, ένας δημιουργός αφίσας 
μπορούσε να προβάλλει μια 
δυνατή εικόνα από προηγού-
μενες κινητοποιήσεις, με 2-3 
απλά συνθήματα που περ-
νούσε το μήνυμα ότι αυτό που 
ζούμε δεν είναι κανονικότητα. 
Οταν αντίθετα υπάρχει “πολι-
τικός αναβρασμός” μπορείς να 
βάλεις περισσότερα πράγματα, 
να παίξεις με το λόγο, να ανα-
βαθμίσεις τα πολιτικά σου αι-
τήματα. Καλλιτεχνικά 
επηρεάζεσαι από τα ρεύματα 
της εποχής. Π.χ. Οι αφίσες του 
Γαλλικού Μάη χαρακτηρίζον-
ταν από την απλότητα τους. 
Τώρα με την υπερπληροφορία 
και τις πολλές εικόνες από το 
διαδίκτυο που είναι πιο οικείες 
στη νεολαία, μπορούμε να παί-
ξουμε με αυτά στον σχεδιασμό 
μιας αφίσας» λέει Γ. Τζήμας. 

Κόλλησε το «μικρόβιο» της συλλο-
γής από μικρός. Κι έφτασε αισίως 
να κατέχει στη συλλογή του πάνω 
από 15.000 αφίσες! Ο λόγος για 
τον ηθοποιό και συλλέκτη αφισών 
Λευτέρη Λαμπράκη ο οποίος πρό-
σφατα επιμελήθηκε την έκθεση αφί-
σας που λειτούργησε στο πλαίσιο 
του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ 
Χανίων. «Ξεκίνησα τη δεκαετία του 
’80, πολύ μικρός, με κινηματογρα-
φικές αφίσες και αφίσες από τον 
Μουσικό Αύγουστο που διοργά-
νωνε ο Μάνος Χατζιδάκις. 

Στη συνέχεια η αρχική συλλογή 
εμπλουτίστηκε μ’ ένα μέρος του αρ-
χείου του σκηνογράφου Γιάννη 
Κύρου το οποίο κληρονόμησε και 
περιλάμβανε αφίσες από θεατρικές 
παραστάσεις, ενώ παράλληλα άρ-
χισε να συγκεντρώνει αφίσες από 
ταξίδια που πραγματοποιούσε στο 
εξωτερικό και την Ελλάδα.  

«Είναι πάρα πολύ τρυφερό και 
συνάμα συγκινητικό να είσαι 
για παράδειγμα στο Μόντρεαλ 
στον Καναδά και να βρίσκεις σε 
ένα παλαιοβιβλιοπωλείο μια 
αφίσα του Ζορμπά που να δεί-
χνει τον Σταυρό Ακρωτηρίου. 

Αυτή την αφίσα την αγοράζεις!», 
σημειώνει ο Λευτέρης.  

Η μία αφίσα έφερε την άλλη και η 
συλλογή απέκτησε σταδιακά διάφο-
ρες θεματικές και ενότητες. Πολιτι-
κές, κινηματογραφικές, αφίσες του 
ΕΟΤ, του θεάτρου κ.ά.: «Η βάση μου 
είναι ο κινηματογράφος και το θέα-
τρο αλλά από εκεί και πέρα υπάρ-
χουν και αφίσες από εικαστικές 
εκθέσεις, πολιτικές εκδηλώσεις κ.ά. 
Με ενδιαφέρει βέβαια ιδιαίτερα να 
έχουν ζωγραφικά θέματα».  

«Παλαιότερα με ενοχλούσε να με 
λένε συλλέκτη», εξομολογείται ο 
Χανιώτης ηθοποιός, όμως μια κου-
βέντα του Μάνου Ελευθερίου του 
αποκάλυψε όλη τη γοητεία και τη 
σημασία των συλλογών: «Ηταν κι 
αυτός συλλέκτης και θυμάμαι μια 
βραδιά, δύο μήνες πριν φύγει από 
τη ζωή, σε ένα τραπέζι που είχαμε 
βρεθεί καυχιόνταν για ένα εύρημά 
του γύρω από την Κοτοπούλη. 

Οταν, λοιπόν, μια συνάδελφος 
ηθοποιός τον ρώτησε γιατί τα μα-
ζεύει όλα αυτά, εκείνος της απάν-
τησε: “Αγάπη μου διασώζουμε 
την ιστορία μας μέσα από τις 
συλλογές μας”. Μου άρεσε αυτό 

και το κράτησα».  
Στην ψηφιακή εποχή οι χάρτινες 

αφίσες μοιάζουν να έρχονται από 
άλλη εποχή. «Εχει αλλάξει η κατά-
σταση αλλά εγώ θέλω να τα βλέπω 
πιο ρομαντικά τα πράγματα και μού 
λείπει η επικοινωνία και η έκφραση 
μέσω του χαρτιού και της αφίσας», 

αναφέρει ο Λευτέρης.  
Αλλωστε οι αφίσες, ειδικά παλαι-

ότερα, αποτελούσαν ένα προνο-
μιακό πεδίο έκφρασης για 
σημαντικούς εικαστικούς καλλι-
τέχνες. Μεταξύ αυτών οι Βακιρ-
τζής, Βασιλείου, Τσαρούχης, 
Κατζουράκης κ.ά. «Οι αφίσες αυτές 

είναι σαν να μαζεύεις εφήμερα έργα 
τέχνης κι εσύ τα διασώζεις. Κάποιες 
αφίσες εκείνης της εποχής ήταν 
πολύ σημαντικές και για εμένα έχει 
κάτι ηρωικό να τις μαζεύεις. Σκέψου 
μόνο ότι μέχρι τη δεκαετία και του 
’50 οι αφίσες κινηματογραφικών 
ταινιών που ήταν λιθόγραφες άντε 
να έβγαιναν σε 300 κομμάτια. Ηταν 
σχεδόν αριθμημένες!», τονίζει ο 
Λευτέρης.  

Από τη συλλογή του Λευτέρη ξε-
χωρίζουν, μεταξύ άλλων, η πρώτη 
αφίσα του ΕΟΤ που είναι της Nelly 
του 1929, κάποια λιθόγραφα πορ-
τρέτα – αφίσες του Ελευθερίου Βε-
νιζέλου από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’10 κ.ά. Ο ίδιος όμως αγαπάει 
ιδιαίτερα τις αφίσες του Βακιρτζή, 
όπως εκείνη για την κινηματογρα-
φική ταινία “Στέλλα”, αλλά και οι 
αφίσες από τη συλλογή του Γιάννη 
Κύρου. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε 
τη συζήτηση ρωτάω τον Λευτέρη αν 
είναι ακριβό “σπορ” η συλλογή αφι-
σών. «Πολύ», σημειώνει και προ-
σθέτει: «Αλλοι έχουν αγοράσει 
σπίτια, εγώ αγοράζω αφίσες και 
μένω στο νοίκι. Ομως για εμένα 
είναι πολύ όμορφο και μου δίνει με-
γάλη ικανοποίηση να μοιράζομαι 
αυτή την αγάπη μου για τις αφίσες. 
Είναι σαν να κάνουμε ένα ταξίδι 
όλοι μαζί πίσω στον χρόνο». 
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Ο Λευτέρης Λαμπράκης μπροστά από μια από τις αγαπημένες του αφίσες που 
κυκλοφόρησε για την κινηματογραφική “Στέλλα”.  

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: 

«Η συλλογή σπάνιων αφισών  
έχει κάτι το ηρωικό!» 

Καλλιτεχνικά, αισθη-
τικά... τι θέση έχει σήμερα 
στον “κόσμο” της γραφι-
στικής η αφίσα, ρώταμε 
τον γραφίστα Βασίλη Πι-
τσώνη; «Για μένα η αφίσα 
είναι η “βασίλισσα” της γρα-
φιστικής δημιουργίας!» λέει 
και εξηγεί: «Θεωρώ ότι είναι 
το γραφιστικό μέσο που φέρ-
νει περισσότερο από κάθε 
άλλο τον δημιουργό σε άμεση 
σύνδεση με τον θεατή, ενώ 
ταυτόχρονα προκαλεί τις τε-
χνικές του γνώσεις, την αφαι-
ρετική του ικανότητα, αλλά 
και το αισθητικό του κριτήριο 
να συνυπάρξουν αρμονικά 
μέσα σε ένα πολύ στενό πλαί-
σιο. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
ήταν και ο λόγος που επιλέ-
ξαμε πριν 2 χρόνια να φτιά-
ξουμε την φιλανθρωπική 
έκθεση «100 Posters for 
Crete», όπου 100 γραφίστες 
από την Ελλάδα, την Κύπρο 
και πολλές άλλες χώρες του 
κόσμου σχεδίασαν από μία 
αφίσα για την Κρήτη. Δεν 
ήταν τυχαία η απήχηση του 
εγχειρήματος αυτού. Η αφίσα 
έχει ξεχωριστή δύναμη και 
είναι συνυφασμένη με κάθε 
πολιτιστική, πολιτική και ευ-
ρύτερα κοινωνική διάσταση 
της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Θεωρώ ότι αν ένας γραφί-
στας μπορεί να συνθέσει μία 
άρτια αφίσα, τότε μπορεί να 
είναι ένας ικανός και αποτε-
λεσματικός δημιουργός και 
στις υπόλοιπες πτυχές της 
γραφιστικής». 

Οσο για τα “μυστικά”, τις 
νόρμες ή τους κανόνες που ο 
γραφίστας οφείλει να 
ακολουθήσει, ο Βασίλης 
μας εξηγεί πως: «Ουσια-
στικά ένας είναι ο βασικός κα-

νόνας που πρέπει να διέπει 
μία αφίσα και αυτός δεν είναι 
άλλος από τη μεταφορά του 
μηνύματος στον αποδέκτη 
της. Οταν μία αφίσα κατα-
φέρνει άμεσα να κερδίσει το 
ενδιαφέρον του θεατή και να 
τον κάνει να την κατανοήσει, 
τότε είναι επιτυχημένη. Υπάρ-
χει βέβαια το εικαστικό κομ-
μάτι που περικλείει το 
μήνυμα, το οποίο είναι κα-
θαρά υποκειμενικό και καθο-
ρίζεται από πολλούς 
παράγοντες, κυρίως από τις 
τάσεις της κάθε εποχής, αλλά 
και τις προσωπικές αναζητή-
σεις του δημιουργού». 

Υπάρχει κάποια αφίσα 
που έχεις “ζηλέψει” ;  

«Σχεδόν σε καθημερινή 
βάση “ζηλεύω” δημιουργίες 
συναδέλφων. Αυτή η καλο-
προαίρετη ζήλια είναι που 

δίνει τροφή για νέες δημιουρ-
γίες, ως πηγή έμπνευσης και 
όχι αντιγραφής φυσικά». Όσο 
για το αν έχει θέση η αφίσα 
στην ψηφιακή εποχή, ο Βασί-
λης είναι κατηγορηματικός. 
«Φυσικά και ίσως πιο άμεση 
και δυνατή από ποτέ! Πριν την 
άνθιση της ψηφιακής εποχής, 
η θέση της αφίσας ήταν σχε-
δόν αποκλειστικά στον 
δρόμο. Τώρα πλέον μπορεί 
κανείς να δει μία αφίσα και να 
αφουγκραστεί το μήνυμά της 
στην παλάμη του χεριού του, 
ειδικά μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. Ολο αυτό έχει δώσει 
στην αφίσα επιπλέον δύναμη, 
καθώς τα μάτια που μπορούν 
να τη δουν είναι σαφώς πολ-
λαπλάσια, ενώ ταυτόχρονα η 
διάδοσή  του μηνύματός της 
έχει γίνει πάρα πολύ απλή και 
άμεση.

«Η ψηφιακή εποχή έχει 
εξελίξει την αφίσα. Έχει 

διογκώσει το κοινό της, την 
έχει κάνει πιο προσιτή» λέει 
ο γραφίστας Β. Πιτσώνης.

Ο Γιώργος Τζήμας με 
μερικές από τις αφίσες 

της συλλογής του.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΣΩΝΗΣ: 

«Η “βασίλισσα” της γραφιστικής δημιουργίας»



Από την Ενωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων ανακοινώ-
νεται ότι θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με αφορμή 
τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, την Πέμ-
πτη 19 Δεκεμβρίου  στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. 
Κατά την εκδήλωση θα διαβαστούν ποιήματα ή αποσπάσματα 
από λογοτεχνικά κείμενα των Μελών μας, που θα αφορούν απο-
κλειστικά στην εορταστική περίοδο, ενώ παράλληλα θα γίνεται 
και προβολή σχετικών διαφανειών. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί 
μουσικά από την Παραδοσιακή Χορωδία και Ορχήστρα του 
Ωδείου «Ιω. Μανιουδάκης» υπό τον Χοράρχη κ. Ιω. Καστρινάκη, 
με μια εξαιρετική επιλογή παραδοσιακών τραγουδιών και μου-
σικής από όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι θα διαβαστούν κεί-
μενα αποκλειστικά λογοτεχνικά, και όχι έργα της κρητικής λαϊκής 
ποίησης (μαντινάδες, ρίμες, νεοριζίτικα, κλπ.) για τα οποία προ-
γραμματίζεται άλλη εκδήλωση. 

Τα ποιήματα ή τα αποσπάσματα των κειμένων δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τις 200 λέξεις και πρέπει να σταλούν σε ηλε-
κτρονική μορφή στην Πρόεδρο κ. Ζαχαρένια Σημανδηράκη ή τον 
Γεν. Γραμματέα κ. Δημήτρη Νικολακάκη, οπωσδήποτε μέχρι τις 
25 Νοεμβρίου. Δεν θα δοθεί παράταση υποβολής έργων. 

Επίσης σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί Έκ-
θεση έργων των μελών της ΕΠΔΧ στο Πολιτιστικό Κέντρο της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου  (Αντ. Γιάνναρη 
2) κατά τις ημερομηνίες 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2019. Παρα-
καλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν να επικοι-
νωνήσουν άμεσα με το Δ. Σ. για συνεννόηση.  Για συνεννόηση και 
αποστολή κειμένων: στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
kallistii@yahoo.gr και nikolakakis@crete.gov.gr ή στα τηλέ-
φωνα 6944801787 (Ζ. Σημανδηράκη) και 6973433905 (Δ. Νι-
κολακάκης). 
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σ
Φωτογραφική έκθεση με τίτλο “Ο Μοντερνισμός στην Αρ-
χιτεκτονική της Μεσογείου” της Bruna Biamino λειτουργεί 
έως τις 24 Νοεμβρίου (ώρες 09:00-15:00 & 18:00-21:00) 
Την έκθεση διοργανώνουν η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και ο Δή-
μος Χανίων, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ιν-
στιτούτο Αθηνών. 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜ 

“Ο Μοντερνισµός  
στην Αρχιτεκτονική 

Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνε-
ται κύκλος διαλέξεων σήμερα στις 19:00 
στην Κεντρική Σάλα του Μεγάλου Αρσε-
ναλιού. Οι ομιλητές θα είναι: 

Β. Κολώνας, Καθηγητής - Τμήμα Αρχι-
τεκτόνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αλ. Τζομπανάκης, Αναπληρωτής Καθη-
γητής - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

Πολυτεχνείο Κρήτης  
Rosalia Vittorini,Αναπληρώτρια Καθη-

γήτρια - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών, Πανεπιστήμιο Ρώμης Tor Vergata  

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Αφιέρωμα στον σύγχρονο 
Ισπανόφωνο 
Κινηματογράφο 

 
Αφιέρωμα στον σύγχρονο Ισπανικό και Ισπανόφωνο Κι-

νηματογράφο που με την ανήσυχη και οξυδερκή του 
γραφή έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση διοργανώνει 
ο πολιτιστικός σύλλογος "Οι Φίλοι των Γραμμάτων και 
των Τεχνών" σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες 
της Αθήνας.   

 Ο πρώτος κύκλος των προβολών (Νοέμβριος-Δεκέμ-
βριος 2019) περιλαμβάνει έξι ταινίες που θα παρουσια-
στούν στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 70). Επόμενη προβολή: Η 
επίσημη ιστορία/La Historia Oficial (Αργεντινή, 1985, 
110') του Λουίς Πουένσο/Luis Puenzo (αύριο Κυριακή 17 
Νοεμβρίου)

της Μεσογείου” 

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ 

«Κι έτσι… η ζωή είναι ωραία»  
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Ένωση Πνευματικών Δη-
μιουργών Χανίων, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων
Χανίων και οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς, παρουσιάζουν το βι-
βλίο του Χρήστου Κωσταντουδάκη «Κι έτσι… η ζωή είναι
ωραία», τη Δευτέρα 25/11/2019, στις 7 το απόγευμα, στον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο - Ενετικό Λιμάνι). 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μαρία Δρακάκη, τ. σχολική σύμ-

βουλος, Μαρία Χατζηαποστόλου, διδάκτωρ Θεολογίας, επι-
στημονική συνεργάτιδα της ΟΑΚ, Αγγελική Μάλμου, τ. σχολική 

σύμβουλος 
Παρέμβαση: Γιώργος Κοντορουχάς, (Α4 Γραφικές Τέχνες) 

Συντονισμός - ανάγνωση αποσπασμάτων: Βαγγέλης Κακατσάκης,
δάσκαλος– λογοτέχνης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 

Εορταστικές εκδηλώσεις

 
 

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ 

Eκθεση φωτογραφίας 
δρόμου  

Η 2η ατομική έκθεση Γιάννη Οικονόμου με τίτλο: 
"Αστικά ζεύγη, ένα project φωτογραφίας δρό-
μου" ολοκληρώνεται σήμερα στην Πύλη 

Sabbionara. 
Ωράριο λειτουργίας: 11:00 - 14:00 

& 18:00 – 22:00.



µΜε τη διαπεραστική του ματιά, κατάφερε να 
γίνει γνωστός ως πολιτικός γελοιογράφος, 
από τη συνεργασία του με όλες σχεδόν τις πο-
λιτικές εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας της 
χώρας.   

Με αφορμή την συμμετοχή του ως μέλος 
της κριτικής επιτροπής  του 5ου Διεθνούς 
Διαγωνισμού Αφίσας που διοργάνωσε το 
Μουσείο Τυπογραφίας (η απονομή των βρα-
βείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα  στις 6 το 
απόγευμα στο αμφιθέατρο του μουσείου) ο κ. 
Ορνεράκης μιλά στις “διαδρομές” για τα 
Χανιά, για τα πρώτα του βήματα στο σκίτσο 
και για τα σχέδιά του. 

 
Τα παιδικά σας βιώματα είναι από τα 
Χανιά. Πόσο αποτελούν έμπνευση για 
εσάς;  

Εγώ γεννήθηκα με το σκίτσο. Ήταν πε-
ρίεργο το πώς από πιτσιρίκι πριν καν πάω 
σχολείο, είχαμε μια μεγάλη τσιμεντένια 
αυλή στο σπίτι μας με πέτρες μαλακές, 
σαν κιμωλίες και άρχισα να κάνω τα 
πρώτα σχέδια μου εκεί, στην αυλή. Εκανα 
τις πρώτες μου αφηγήσεις με εικόνες. Τα 
πρώτα κόμικς μου δηλαδή γίνονταν στην 
αυλή μου, χωρίς να έχω καμία ιδιαίτερη 
γνώση, μόνο τη λαχτάρα να αφηγηθώ 
παίζοντας με τα σκίτσα που μπορούσα να 
κάνω με τα μέσα που είχα. Άρχισε να μα-
ζεύεται όλη η παρέα εκεί και τους έλεγα κι 
εγώ παραμύθια και ιστορίες κάνοντας σκί-
τσα. Στο σχολείο πολλές φορές με τιμω-
ρούσαν επειδή έκανα σκίτσα στα τετράδια 
και τα βιβλία μου στα περιθώριά τους, 
γιατί η αντίληψη τότε ήταν ότι “έκανα κα-
ραγκιοζάκια” και λέρωνα τα τετράδιά μου.  
Το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, αφού 
έζησα εκεί τα παιδικά μου χρόνια, ήταν 
πάντα πηγή έμπνευσης. Το “αλώνιζα” το 
λιμάνι, βοηθούσε την φαντασία μου. Τα 
χαλάσματα εκείνη την εποχή μου έκαναν 
εντύπωση, ζούσα ένα όνειρο. Αυτός ο 
τόπος είναι σαν παραμύθι. 
 

Μια ζωή σχέδιο; 
Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς 
το σχέδιο. Πάντα σχεδίαζα. Όταν αργό-
τερα απέκτησα και τις γνώσεις, η ζωή μου 
ήταν πλέον εξαρτημένη από το σκίτσο. Το 
μέλλον μου ήταν από την πρώτη στιγμή 
προδιαγεγραμμένο, σε συνάρτηση με το 
σκίτσο. Ήταν το μόνο πράγμα που έκανα 
πάντα με κέφι και διάθεση. 
 

Αρα για εσάς δεν τέθηκε ποτέ το ερώ-
τημα «τι θα γίνετε όταν μεγαλώσετε»; 

Γεννήθηκα να σχεδιάζω. Επειδή το σκίτσο 
δεν το θεωρούσαν δουλειά εκείνα τα χρό-
νια κι εγώ δεν προχώραγα σε άλλα πράγ-
ματα, η οικογένειά μου απελπίστηκε και το 
δεχτήκανε. Αποφάσισαν  να με στείλουν 
να σπουδάσω στο σχέδιο στην Αθήνα. Κα-
τέληξα στη Σχολή Δοξιάδη που είχε μόλις 
είχε ανοιξει, και τελείωσαν διακόσμηση 
και σκηνογραφία. Μετά δούλεψα πάρα 
πολύ στις γραφικές τέχνες γιατί ζητούσαν 
ανθρώπους που να μπορούν και να σχε-
διάζουν. Δουλεύοντας ως γραφίστας θέ-
λοντας να ανανεώσουν τον “Ταχυδρόμο” 
με έχουν φωνάξει και εκεί που σχεδίαζα 

κάποιες λύσεις, ανακαλύπτουν ότι έκανα 
και σκίτσα. Και τότε, με επιμονή του διευ-
θυντή του, Γιάννη Καψή, πέρασα στο 
χώρο του σκίτσου. Διέθετα ένα έμφυτο χι-
ούμορ και τα σκίτσα που έκανα είχαν και 
μία σατυρική ανταπόκριση. Εκείνα τα χρό-
νια είχε προκύψει ένας καινούργιος τρό-
πος σκέψης, η γελοιογραφία. Ο σκοπός 
της γελοιογραφίας είναι να μπορέσεις με 
δυο, πέντε κουβέντες και με την εικόνα 

σου να περάσεις τις ειδήσεις της ημέρας.  
Εκεί βρίσκεται το ταλέντο ενός γελοι-
ογράφου. Το δικό μου σατυρικό σκίτσο με 
το ρεαλιστικό σχέδιο εντυπωσίασε και με 
καθιέρωσε. 
Δεν έχω νοιώσει ότι έχω δουλέψει. Η 
φύση με προίκισε με ένα ταλέντο. Δεν έχω 
νοιώσει τον πόνο του κάματου την αγωνία 
να επιβιώσεις. Έκανα το κέφι μου και με 
πλήρωναν.   

Οι Ελληνες ως λαός έχουμε χιούμορ;  
Από την αρχαιότητα οι Ελληνες έχουμε
μια παράδοση στη σάτιρα. Μην ξεχνούμε
ότι από τον Αριστοφάνη, εδώ γεννήθηκε,
αναπτύχθηκε η σάτιρα.  Πάντα νομίζω λοι-
πόν πως είχε ο Έλληνας στο αίμα του έν-
τονο το στοιχείο της σάτιρας, άσχετα αν
κάποιοι δε μπορούσαν και δεν μπορούν να 
τη δεχθούν εύκολα. 
 

Η καθημερινότητά σας σήμερα και τα
σχέδιά σας για το μέλλον; 

Σήμερα ζω στην Αθήνα, ονειρεύομαι όμως 
ότι κάποτε μπορώ να ζήσω εδώ, να φέρω
εδώ τα σύνεργά μου και να ζήσω το
πάθος μου που είναι η ζωγραφική. Δεν
έχω εκθέσει ακόμα. Θέλω να είμαι ώριμος 
όσο ήμουν και στο σκίτσο, όταν θα κάνω
μία έκθεση ζωγραφικής. Και να είναι το
κύκνειο άσμα της καριέρας μου 
 

• Τι εύχεστε για τα Χανιά; 
Τα Χανιά έχουν όλη την ομορφιά και όλες
τις δυνατότητες για να αναπτυχθούν πα-
ραπέρα. Πρέπει να καταλάβουμε σε τι
τόπο ζούμε, σε τι παράδεισο δημιουργίας
ζούμε. Είναι ένας τόπος ονειρεμένος και
είναι αμαρτία να τον ξεπουλάμε, να τον
κακοποιούμε και να μην τον κρατάμε αλλά 
να τον δίνουμε στους ξένους. Είναι ένα
παράπονό μου αυτό. Η Κρήτη ξεπουλιέται 
για το σήμερα. Πρέπει να την σεβαστούμε, 
να αγαπήσουμε την ομορφιά της και να
την προστατεύσουμε. 
 

• Και για την Ελλάδα; 
Η δική μου γενιά πίστευε ότι θα έφτιαχνε
τον κόσμο, θα διορθώναμε κάποια πράγ-
ματα. Δυστυχώς ομολογώ ότι νοιώθω
προδομένος, δεν φτιάξαμε τον κόσμο, δεν 
νοιώθω ότι κάναμε πολλά πράγματα, ότι
ήταν αυτά που θέλαμε να κάνουμε για την 
Ελλάδα. Εύχομαι να γίνει  ο κόσμος κα-
λύτερος. Θέλουμε πάρα πολύ δρόμο
ακόμα, όμως πιστεύω στη νέα γενιά και
ότι θα κάνει πολλά πράγματα που δεν κά-
ναμε εμείς για την Ελλάδα μας. 

ΣΠΥΡΟΣ ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ: 

«Να προστατεύσουµε την Κρήτη»

ΓΙΑΝΝΑ 
ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

M’ ένα χαρτί κι ένα πενάκι μια ολόκληρη ζωή, χρόνια σχολιάζει, γελοιογραφεί, σαρκάζει… υπηρετώντας την τέχνη του 
σκίτσου και της γελοιογραφίας. Ο Σπύρος Ορνεράκης ξεκίνησε να σχεδιάζει ως παιδί στα χαλάσματα της γειτονιάς που 
γεννήθηκε, εκεί όπου μεγάλωσε, δίπλα στην Καθολική Εκκλησία στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
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«Ο Ελληνας έχει στο αίµα του 
έντονο το στοιχείο της σάτιρας, 
άσχετα αν κάποιοι δεν µπορούν 

να τη δεχθούν εύκολα»

Ο Σπύρος Ορνεράκης, γεννήθηκε στα 
Χανιά. Σπούδασε διακόσμηση και σκηνο-
γραφία στην Αθήνα ενώ απασχολήθηκε επί 
σειρά ετών ως γραφίστας σε διάφορες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το 1972 άρχισε συ-
νεργασία με το περιοδικό Ταχυδρόμος δη-
μοσιεύοντας πολιτικά σκίτσα, ενώ παράλ- 
ληλα εργαζόταν ως τακτικός γελοιογρά-
φος για λογαριασμό των εφημερίδων “Τα 
Νέα” και το “Βήμα”. 

Από τη μεταπολίτευση και έπειτα, εργά-
σθηκε σαν μόνιμος σκιτσογράφος στην 
εφημερίδα “Καθημερινή”. Ακολούθησαν 
πολλές συνεισφορές του σε ελληνικά έν-
τυπα και εφημερίδες. Απασχολήθηκε επί-
σης σαν σκηνογράφος τόσο στο θέατρο, 
όσο και την τηλεόραση. Το 1975 τιμήθηκε 
με το 2ο βραβείο της παγκόσμιας έκθεσης 
γελοιογραφίας. Είναι ιδιοκτήτης σχολής 
σχεδίου.



Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο! 
Κουβέντιασαν πολύ με τη δασκάλα τους, Αδαμαντία Σα-

βιολή, το όνομά της, για τα “γιατί” της εξέγερσης στο Πο-
λυτεχνείο, τις τελευταίες μέρες, τα παιδιά της Στ2 τάξης 
του 10ου Δημ. Σχ. Χανίων. Καρπός αυτής της κουβέντας 
οι εργασίες που μου έστειλαν, με ταχυδρόομο τη διευ-
θύντριά τους, παλιά μου συνεργάτιδα στο 5ο Δημ. Σχ. Χα-
νίων, Αγγελική Χριστοφή. Ενα ομαδικό κείμενο με τίτλο 
“17 Νοεμβρίου”, πέντε ποιήματα (το ένα της δασκάλας 
τους, το οποίο λειτούργησε παραδειγματικά) και πολλές 

ζωγραφιές. 
Χαρά μου η φιλοξενία τους (αδύνατο να χωρέσουν όλες 

οι ζωγραφιές) στον Παιδότοπο. Ο,τι καλύτερο το σημε-
ρινό αφιέρωμα των Εκτακιών του 10ου στην 46η Επέ-
τειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Πάντα επίκαιρο το 
μήνυμα για “ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔEΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”! 

 
Σας χαιρετώ με αγάπη 

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης 
δάσκαλος

ΣΤ2 ΤΑΞΗ 10ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ 

Για τα “γιατί” του Πολυτεχνείου ο λόγος

παιδότοπος

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
46 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εξέ-

γερση του Πολυτεχνείου. Ημέρα μνήμης τόσο για 
αυτούς  που έζησαν εκείνα τα χρόνια το άγριο πρό-
σωπο της δικτατορίας, όσο και για εμάς τους νε-
ότερους. Οι Έλληνες φώναξαν και διαμαρτυρή-
θηκαν για την παραβίαση των δικαιωμάτων 
τους, για την έλλειψη παιδείας και ελευθερίας, για 
τις εξορίες και τα βασανιστήρια. Κόσμος βροντο-
φώναξε κατά του φασισμού. Συγκεντρωμένα πλή-
θη φώναξαν «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και 
«ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ». Ανατρέχοντας σε εκείνα τα 
μαύρα χρόνια της δικτατορίας (1967-1974), δη-
μιουργείται ένα μεγάλο «γιατί;». Γιατί αδέρφια να 
πολεμούν αδέρφια; Γιατί βασανιστήρια, εξορίες και 
φυλακές στο όνομα του κοινού καλού; Γιατί να 
μπει το τανκ στο Πολυτεχνείο; Γιατί να κυνηγή-
σουν και να σκοτώσουν νέους και νέες που θέ-
λησαν τη Δημοκρατία; Ερωτήματα που εμείς οι 
νέοι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε και να 
απαντήσουμε. Παρόλα αυτά, δεν ξεχνάμε τον αγώ-
να του λαού για ελευθερία και δικαιοσύνη. Έναν 
αγώνα που δικαιώθηκε μερικούς μήνες μετά 
την αιματηρή νύχτα του Πολυτεχνείου, με την κα-
τάρρευση της δικτατορίας και την τιμωρία εκεί-
νων που την υπηρέτησαν.  

Ο αγώνας του λαού εκείνης της εποχής πρέπει  
να μας υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν κατακτιέται χω-
ρίς πάλη και αγώνα. Πρέπει να αγωνιζόμασταν για 
τα πιστεύω μας και τα ιδανικά μας, να ορθώνουμε 
το ανάστημά μας σε εκείνους που μας αδικούν, να 
μη σκύβουμε το κεφάλι και να μην παραδίδουμε 
τίποτα αμαχητί.  

Οι Μαθητές: Αλίγια Άλμπις. Αλχανάκι 
Μαριάν, Αποστολάκης Γεώργιος, Καμπου-
ράκης Ιωάννης, Καρπουζά Μαρία, Λαγω-
νικάκης Ιωάννης, Μαλεκάκη Ελευθερία, 
Μπιλιμάνι Καλτρίνα, Μπολάκη Ερασμία, 
Παναγιωτόπουλος Νεκτάριος - Γεώργιος, 

Ράντεβ Ράντι, Σανδαλάκη Ιωάννα, Συγγε-
λάκης Ιωάννης, Τσιλιμιγκάκης Χρήστος 

Η δασκάλα: Σαβιολή Αδαμαντία 
 

10o Δημοτικό Σχολείο Χανίων 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ 
kakatsakis@sch.gr 

Μη σωπαίνεις, μίλα. 
Μίλα όταν σου στερούν το ψωμί,  
μίλα όταν σου στερούν την παιδεία, 
μίλα όταν σου λένε «όχι» στην ελευθερία. 
Μίλα, φώναξε, κραύγασε, αντιστάσου. 
Μη σωπαίνεις, μίλα. 
Μίλα ακόμα και όταν σου κλείνουν 
το στόμα  
με τα δυο χέρια σφιχτά. 
 
Μίλα, φώναξε, κραύγασε, αντιστάσου 
 
Μη σωπαίνεις, μίλα. 
Μίλα στο άδικο, 
μίλα στη στέρηση,  
μίλα σε αυτόν που σε χαστουκίζει  
και σου λέει να σωπαίνεις. 
 
Μίλα, φώναξε, κραύγασε, αντιστάσου 
 
Θυμήσου τότε, 17 Νοέμβρη ήταν… 
Μίλησαν, σε σώπασαν. 
Μίλησαν στο άδικο,  
Φώναξαν για το ψωμί,  
Κραύγασαν για την παιδεία, 
Αντιστάθηκαν για την ελευθερία. 
Ήταν όλοι, εσύ. 
Μη σωπαίνεις, μίλα.  

Αδαμαντία Σαβιολή  
Δασκάλα 

 
Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία 
φωνάζουνε στους δρόμους νύχτα- μέρα. 
Τανκς, όπλα, γκλοπ, αστυνομικοί. 
Φωτιές, δάκρυα, αίματα, νεκροί. 
Φόβος στις καρδιές των ανθρώπων. 
«EIPHNH ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ». 

Ερασμία Μπολάκη 
 
Παντού δακρυγόνα που πνίγουν τη φωνή. 
Αίμα νεκρών απλώνεται στην πόλη. 
Τρόμος στα μάτια ζωντανών, νεκρών. 
Μα μια φωνή ακούγεται: 
«Αντέχουμε!». 

Γιάννης Λαγωνικάκης 
 
 
Αδέρφια μας στρατιώτες ανέβηκαν στα 
τανκς. 
Αίμα χύθηκε από του λαού τα ρούχα. 
Σφαίρες γάζωσαν των ανθρώπων τις ψυχές. 
Πτώματα, νεκροί εδώ κι εκεί. 

Άλμπις Αλίγια 
 
 
Ψωμί –Παιδεία –Ελευθερία 
Ακούγεται παντού.  
Τέλος οι νεκροί 
Τέλος οι αυταρχικοί.  
 
Μες στο Πολυτεχνείο 
Τάνκς και στρατιώρες. 
Φωτιά, δακρυγόνα, φυλακές και πτώματα.  
Ειρήνη θέλει η ανθρωπότητα,  
Όχι εξορία.  

Χρήστος Τσιλιμιγκάκης
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υπνηλία. Οι σπόροι είναι 
πιθανά διουρητικοί και αν-

τιπυρετικοί. Το αφέψημα του 
φυτού συνιστάται για τη βελτίωση της 

κυκλοφορίας του αίματος, τη θεραπεία της δυ-
σκοιλιότητας, της δυσμηνόρροιας, της αιμορ-
ραγίας, της λαρυγγίτιδας, της φαρυγγίτιδας, 
της στοματίτιδας, της βρογχίτιδας, του κρυολο-
γήματος, της κυστίτιδας, της νεφρολιθίασης και 
του έλκους. Εφαρμόζεται τοπικά στη στοματική 
κοιλότητα, αλλά και με τη μορφή γαργάρων για 
την αντιμετώπιση της ουλίτιδας, των άφθων και 
της τερηδόνας. Κατά των μωλώπων, των πλη-
γών και των φλεγμονών του δέρματος εφαρ-
μόζεται ως κατάπλασμα στο δέρμα. 

 
Παρασκευή και δοσολογία  

Παρασκευάζεται ως αφέψημα ή ως έγχυμα. 

Για το αφέψημα βράζουμε για 10 λεπτά μία
κουταλιά της σούπας αποξηραμένα άνθη ή
φύλλα σε ενάμιση  φλιτζάνι νερό. Σουρώνουμε 
και πίνουμε μία φορά την ημέρα. 

Για το έγχυμα βάζουμε σε ένα φλιτζάνι βρα-
στό νερό δύο κουταλιές ξηρού βοτάνου, το
αφήνουμε 10 λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε 
μία φορά την ημέρα. Εφαρμόζεται στο δέρμα
υπό τη μορφή αλοιφής ή καταπλάσματος της
αποξηραμένης ρίζας 2-3 φορές την ημέρα. 

Για την παρασκευή του καταπλάσματος βά-
ζουμε 7-9 γραμμάρια ρίζας σε βραστό νερό και 
το αφήνουμε εκεί 10-15 λεπτά πριν το χρησι-
μοποιήσουμε.  

 
Προφυλάξεις  

Δεν αναφέρονται παρενέργειες. Τηρούμε την 
συνιστώμενη δοσολογία. 

Φύεται  στην Κίνα, τη νότια Ευρώπη, τη μέση 
και άπω  ανατολή και τις ασιατικές περιοχές 
της Μεσογείου. Εισήχθη στην Ευρώπη από τη 
νοτιοδυτική Κίνα κατά τη διάρκεια ή πιθανόν 
πριν από τον 15ο αιώνα.  

Είναι ετήσιο ή διετές φυτό. Έχει πολύ μεγάλα 
άνθη γύρω από το στέλεχος, φύλλα στρογ-
γυλά με -7 λοβούς, σκληρές τρίχες και μακρείς 
μίσχους. Τα άνθη του έχουν ποικιλία χρωμά-
των  από λευκό έως σκούρο κόκκινο, συμπερι-
λαμβανομένων των ροζ, κίτρινο και πορτοκαλί. 
Τα διαφορετικά χρώματα προτιμούν διαφορε-
τικά εδάφη.  Η πιο σκούρα κόκκινη ποικιλία 
φαίνεται να αναπτύσσεται σε αμμώδη εδάφη, 
ενώ το ελαφρύτερο χρώμα φαίνεται να ανα-
πτύσσεται  σε αργιλώδη εδάφη. Το είδος είναι 
ερμαφρόδιτο (έχει αρσενικά και θηλυκά όρ-
γανα). Πολλαπλασιάζεται  εύκολα από τους 
σπόρους του. Το στέλεχος είναι όρθιο και φτά-
νει σε ύψος μεγαλύτερο του μέτρου.  

 
Ιστορικά στοιχεία  

Το όνομα Αλθαία προέρχεται από την αρχαία 
ελληνική λέξη άλθω, που σημαίνει θεραπεύω. 
Στη λαϊκή ιατρική  το βότανο χρησιμοποιήθηκε 
ως γιατρικό για την διάρροια, τις στομαχικές 
και νεφρικές παθήσεις και οι ρίζες δίνοντας 
στα παιδιά να τις μασήσουν για την οδοντο-
φυΐα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης  παραδοσιακά 
ως αποχρεμπτικό, ψυκτικό, διουρητικό και εμ-
μηναγωγό.Το βραστάρι της έχει χρησιμοποι-
ηθεί πάνω σε πληγές και ως κατάπλασμα στο 
πονόματο.  

Στην Κρήτη την αποκαλούμε δενδρομολόχα.  
Τους καρπούς τους ονομάζαμε «ψωμάκια» και 
τα βοσκαρούδια τους προτιμούσαν όταν ήταν 
ακόμη νωποί.  Οι κρητικοί χρησιμοποιούσαν το 
βραστάρι από τον κορμό της ροδανθούς κατά 
του βήχα. Με τα άνθη και τα φύλλα έκαναν 

γαργάρες για τον πονόλαιμο.  Η δενδρομολόχα 
είναι διαφορετικό είδος από την Λαβατερία την 
Κρητική , που την ονομάζουμε  «μποντικιά»  

 
Συστατικά - χαρακτήρας  

Το βότανο περιέχει άμυλο και άλλους υδα-
τάνθρακες,  όξινους πολυσακχαρίτες που απο-
τελούνται από γλυκουρονικό οξύ, 
γαλακτουρονικό οξύ, ραμνόζη και γαλακτόζη. 
Περιέχει επίσης πρωτεΐνες, φλαβονοειδή, αλ-
καλοειδή, πολυφαινόλες, τανίνες, αιθέριο 
έλαιο και μέταλλα.  

 
 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη - 
συλλογή  

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούν-
ται τα μισοανοιγμένα άνθη της τα οποία συλ-
λέγουμε από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο,  και τα 
φύλλα, η ρίζα και τα σπέρματα τα οποία συλ-
λέγουμε το φθινόπωρο. Οι καρποί ωριμάζουν 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.  

 
Θεραπευτικές ιδιότητες 

και ενδείξεις  
Το βότανο δρα ως αντιφλεγμονώδες, στυ-

πτικό,  μαλακτικό, διουρητικό  και αντιπυρετικό. 
ιδιότητες.  

Το αφέψημα των λουλουδιών χρησιμοποιεί-
ται ως αντιφλεγμονώδες, αντιπυρετικό, κατα-
πραϋντικό και στυπτικό. 

Οι ρίζες χρησιμοποιούνται στην επούλωση 
των ελκών και σε περιπτώσεις αιμορ-
ραγίας των ούλων. Τα άνθη 
καθώς επίσης και οι ρίζες 
χρησιμοποιούνται για την 
διέγερση  των νεφρών 
και της μήτρας. Δρα 
ενάντια στην 

Επιμέλεια:  
ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 
info@herb.gr

η Bιότοπος - περιγραφή 
             
Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι ALTHEA rosea (Αλθαία η ρο-
δανθής). Ανήκει στην οικογένεια των Μαλαχωδών. Είναι διαφορε-
τικό είδος από την Althea officinalis  και την συναντούμε σε άγρια 
κατάσταση κοντά σε ρυάκια και ποταμούς, γενικώς σε υγρά μέρη.

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 

Αλθαία η ροδανθής



17η Νοέµβρη 1973 

 
Οι ποιητές δε σιωπούν· σιωπούν μόνο όταν γράφουν. Η ολιγό-

λεξη ποιητική δημιουργία συμπυκνώνει ταυτόχρονα γνώσεις και 
συναισθήματα, παντρεύει τη λογική με το θυμικό, εκφράζοντας 
με το φθαρτό γλωσσικό υλικό την κοσμοθεωρία και τα συναι-
σθήματα του ποιητικού υποκειμένου. Άλλες φορές η ποιητική δη-
μιουργία είναι η κατάθεση ενός απέριττου στεφανιού στη μνήμη 
αγωνιστών και ιδεών, όπως συνέβη με πολλούς νεοέλληνες ποι-
ητές, οι οποίοι αφιέρωσαν έργα τους στην επέτειο του Πολυτε-
χνείου. Ένα μπουκέτο λουλούδινης ποίησης με λυρισμό, αγάπη, 
πόνο και ελπίδα κατέθεσε και η αείμνηστη Χανιώτισσα αγωνί-
στρια-ποιήτρια  Βικτωρία Θεοδώρου με το ποίημα «Εκδρομή» 
(1973): 

«Τόσα γκρεμνά, με κρεμαστά νερά 
για τέλος σίγουρο, αλλά δεν έπεσε καμιά 
ο Λαοκράτης μόνο, εφτά χρονώ παιδί 
παρμένος από κοχύλι που γυαλοκοπούσε 
μέσ’ στο βυθό, ζαλίστηκε και χάθηκε. 
Σμήνος μαύρο, τρέξαν οι μάνες να τον αναρπάσουν 

μα κείνος πάει για του βυθού τα θαύματα. 
Εδώ, μέσα στ’ αρμυρολούλουδα κοιμάται. 
Αχ, πώς φυσάει μαγιάτικος ο μπάτης 
λες θα τον ξυπνήσει κάθε χρόνο όπως φυσάει 
με μια αναστάσιμη πνοή του 
κι όπως το δικαιούται, τόσο άγουρος επέθανε 
κι ανάβαθα τον έθαψαν στο κοκκινόχωμα». 
Το αλληγορικό ποίημα αναφέρεται στην απώλεια της δημο-

κρατίας του λαού, καθώς η Δικτατορία έμπαινε στον έβδομο 
χρόνο («[…] τόσα γκρεμνά[…]», «[…]μες το βυθό[…]και χάθηκε»). Ο 
αγώνας όμως συνεχίζεται («[…]τρέξαν οι μάνες να τον αναρπά-
σουν[…]», […]ξυπνήσει κάθε χρόνο[…]») και η ελπίδα της ελευθε-
ρίας έρχεται με την άνοιξη («[…]φυσάει μαγιάτικος μπάτης[…]με 
μια αναστάσιμη πνοή του[…]»). Η προσωρινότητα της ανελευθε-
ρίας φαίνεται από την ανάβαθη ταφή («[…]ανάβαθα τον έθα-
ψαν[…]»), ενώ το νεαρό της ηλικίας («[…]άγουρος επέθανε[…]») 
αναφέρεται τόσο στην ολιγόχρονη πρώην δημοκρατία όσο και 
στις εκατόμβες των νέων αγωνιστών που ήταν πριν και τότε στις 
φυλακές και στις εξορίες («Σμήνος μαύρο, τρέξαν οι μάνες[…]»).   

Μαζί με τον ύμνο στην ελευθερία η ποιήτρια αναφέρεται έμ-
μεσα και στην κομμουνιστική ιδεολογία («Λαοκράτης», «μαγιά-

τικο», το οποίο αναφέρεται στην Πρωτομαγιά, «κοκκινόχωμα»), 
δίνοντας το πολιτικό της στίγμα, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει την 
πίστη της στη νίκη του λαού («αναστάσιμη πνοή»). Αναμφίβολα 
το ποιητικό υποκείμενο εμπνέεται, όχι μόνο από το φασιστικό 
παρόν, αλλά και από προσωπικά βιώματα, μνήμες του Εμφυλίου 
Πολέμου, καθώς και προσωπικών διώξεων από τις μετεμφυλια-
κές κυβερνήσεις. Είναι φανερό ότι η Βικτωρία Θεοδώρου  δεν 
φοβόταν να πει δημόσια τη γνώμη της μέσω της ποίησής της 
εκείνες τις δύσκολες εποχές, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ποίηση 
ήταν το καταφύγιο (όπως η ίδια αναφέρει) και η αντίστασή της, 
συνάμα. Άλλωστε, μέσα και από την ποίησή της το «Πολυτε-
χνείο» ΖΕΙ. 

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

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*
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Παραστάσεις  προβολές στα Χανιά
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων που παρουσιάζονται αυτό το διάστημα  στην πόλη των Χανίων. Αναλυτικότερα: 

“Ας ερχόσουν για λίγο” στο Βενιζέλειο Ωδείο 
 
Η Στέγη Τεχνών παρουσιάζει στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων την παράσταση “Ας ερχόσουν για 

λίγο…” του Δημήτρη Μαλισσόβα. Μία παραγωγή της Στέγης Tεχνών. Παραστάσεις θα δοθούν: 
απόψε στις 21:30 και αύριο στις 21:30. 

Σκηνοθεσία: Μαρία Λεκάκη. Μουσική διδασκαλία: Δέσποινα Δρακάκη. Χορογραφίες: Ελτίνα Τα-
βουλάρη. Συμμετέχουν: Αγγελική Αλβανού, Χρύσα Αλεξανδράκη, Θέμης Γουλεάκης, Νίκος Δε-
σποτάκης, Θωμάς Κακογιάννης, Ελένη Καλαϊτζάκη, Εύη Μαναβάκη, Ελένη Μαργαρίτη, Γεωργία 
Μαρκαντωνάκη, Παναγιώτης Μινωτάκης, Μανόλης Ραϊσάκης, Ηρακλής Σαββάκης, Κώστας Σταυ-
ρουλάκης, Νεκταρία Σφιγκάκη, Ελτίνα Ταβουλάρη. 

Βιολί: Πέτρος Δούναβης. Ακορντεόν: Μάκης Τσαμαλίκος. Πιάνο: Δέσποινα Δρακάκη 
Τύμπανα: Ηλίας Κοντούδης. Σκηνικά: Κώστας Κωστίδης. Κοστούμια: Κώστας Σταυρουλάκης. 

“Νανούρισέ με”  
στο Θέατρο  
“Δ. Βλησίδης” 

 
Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων παρου-

σιάζει το έργο της 
Νικητουλας Καπελλακη, "Νανούρισέ με" στο 

Θέατρο Δ. Βλησίδης απόψε και αύριο, στις 
21.00. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση: 
Δήμος Χανίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ 

Κείμενο - σκηνοθεσία: Νικητούλα Καπελλάκη. 
Μουσική επιμέλεια : Βαρδής Ξανθυνάκης Μα-
κιγιάζ : Φρόσω Ανδρεαδάκη. Διανομή (με αλ-
φαβητική σειρά): Ελίνα Ζωιδάκη, Κατερίνα 
Μουτσάκη, Απόστολος Μπουζάκης,Χριστίνα 
Χανταμπάκη.

“Ιστορίες  
στο τάκα - τάκα”  
από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 

Τη διαδραστική θεατρική παράσταση «Ιστο-
ρίες στο τάκα - τάκα» του Μπερνάρ Φριό σε 
μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου θα πα-
ρουσιάσει η παιδική σκηνή του Δημοτικού Πε-
ριφερειακού Θεάτρου Κρήτης σε Δημοτικά 
Σχολεία και 23, 24 Νοεμβρίου στο Βενιζέλειο 
Ωδείο. 

Πρόκειται για σπονδυλωτή παράσταση σκη-
νοθετημένη από τη Βαλεντίνα Παπαδημητράκη, 
με ανατρεπτικό χιούμορ, αστείρευτο κέφι, τρα-
γούδια και ζωντανή μουσική.  

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Βαλεντίνα Παπαδη-
μητράκη. Σκηνικά - Κοστούμια: Μικέλα Παπα-
δουλάκη 

Μουσική: Λεωνίδας Μαριδάκης. Κίνηση: 
Eλενα Σταυροπούλου. 

Ερμηνεύουν οι Φλώρα Ασουμανάκη, Μαρίνα 
Πανηγυράκη, Μάνος Στεφανάκης. 

Καθημερινά παραστάσεις στα Δημοτικά Σχο-
λεία, τηλ. κρατήσεων 28210-44256. 

Παραστάσεις για το κοινό στο Βενιζέλειο 
Ωδείο Χανίων:  

Σάββατο 23 Νοεμβρίου, ώρα 18:00 
Κυριακή 24 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 & 18:00… 

σε πλαισιο στο ίδιο… 
 

Ακροάσεις για ηθοποιούς 
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης 

καλεί σε ακρόαση επαγγελματίες ηθοποιούς, 

άντρες και γυναίκες 23-40 ετών, απόφοιτους 
δραματικών σχολών ή των Τμημάτων Θεάτρου 
του ΑΠΘ και του Ναυπλίου, για την κάλυψη 
των αναγκών της χειμερινής παραγωγής «Γιοι 

και κόρες», σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιάννη
Καλαβριανού, που θα κάνει πρεμιέρα τον Μάρ-
τιο 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με δυο
πρόσφατες φωτογραφίες (πρόσωπο και ολό-
σωμη) στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕΚ (Νικ. Φωκά
5, 73132 Χανιά, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
dipethek@cha.forthnet.gr), μέχρι και την Πα-
ρασκευή 22 Νοεμβρίου, στις 12.00.Θα ακολου-
θήσει επιλογή μέσω των βιογραφικών και θα
ενημερωθούν άμεσα οι συμμετέχοντες με επι-
πλέον λεπτομέρειες και οδηγίες για την ακρό-
αση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στην
αίθουσα δοκιμών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης (Νικ.
Φωκά 5, Χανιά) από το σκηνοθέτη, τη Δευτέρα
25 Νοεμβρίου. Οι δοκιμές θα αρχίσουν περί τα
μέσα Ιανουαρίου 2020.

“Αγώνες”  
στο Θέατρο Κυδωνία 

 
H Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ παρουσιάζει τη θε-

ατρική παράσταση “Αγώνες” του Βρετανού συγ-
γραφέα Χένρι Νέιλορ, σε σκηνοθεσία Μιχάλη 
Βιρβιδάκη, για 6 τελευταίες παραστάσεις στο θέ-
ατρο Κυδωνία ενώ τον Δεκέμβριο θα αρχίσει να 
παίζεται η αριστουργηματική Χριστουγεννιάτικη 
ιστορία του Μάικ Μπάρτλετ “Χιονονιφάδα”.  

Τελευταίες παραστάσεις του έργου ΑΓΩΝΕΣ: 
απόψε στις 9.30 μμ. και αύριο στις 9.30 μ.μ. Θέ-
ατρο Κυδωνία.



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 156ο
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Αρτηρία στο 
ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο.

Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση, Λονδίνο 1949.

To ψευδο-σκεύασμα “Swamp Root” του περίφημου Dr Kimler, δη-
μιουργού πολλών “θαυματουργών” μειγμάτων, πωλούνταν στη Νέα 
Υόρκη γύρω στο 1870 για τη θεραπεία νοσημάτων στους νεφρούς, 
το ήπαρ, την ουροδόχο κύστη κ.ά. 

Ιατρική ντουλάπα, 
στην Αγγλία  
του 1890.

Τα “Χάπια Πονοκεφάλου” της εταιρείας 
Parkinsons πωλούνταν στις αρχές  

του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ. 

Γυναίκα με υστερία, 1870. “Η μαμά γνωρίζει καλύτερα: μια μπύρα πριν το κρεβάτι σημαίνει κα-
λύτερο ύπνο για όλη την οικογένεια”. Διαφήμιση γνωστής μπύρας, 
στις ΗΠΑ των αρχών του 20ου αιώνα. 

“Το παιδί σας είναι 
υγιές αν αισθάνεται 
όμορφα - Αγοράστε 
τους τον κορσέ μας 
για καλύτερη υγεία 
και άνεση”, (Νέα 
Υόρκη-ΗΠΑ, γύρω 
στο 1900).

Πιεσοθεραπεία 
είναι η πίεση και 
η μάλαξη συγκε-
κριμένων περιο-
χών και σημείων 
του σώματος 
για θεραπευτι-
κούς λόγους.  
Η τεχνική αυτή 
ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  
εδώ και χιλιάδες 
χρόνια σε πολ-
λές χώρες του 
κόσμου.



βιβλία

Οι κόρες 
του νερού  
Φιλομήλα Λαπατά 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Ελληνισμός της 
δ ι α σ π ο ρ ά ς , 
1 7 9 1 - 1 9 1 3 . 
Βραΐλα, Βιέννη, 
Κωνσταντινού-
πολη, Αμβέρσα. 
Με φόντο την 
πλούσια τοιχο-
γραφία μιας 
εποχής χωρίς 
επιστροφή και 

με άξονα τις συνέπειες που επέφεραν 
στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων 
δυο μεγάλες οικολογικές καταστροφές 
στον ποταμό Δούναβη, τέσσερις Ελλη-
νίδες, τέσσερις γενιές της ίδιας φαμί-
λιας, τέσσερις σπουδαίες γυναίκες 
μοιράζονται μέσα σε έναν ολόκληρο 
αιώνα το ίδιο κύτταρο και την ίδια 
απόγνωση, προσπαθώντας να διατη-
ρήσουν την εθνική τους ταυτότητα και 
να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα με-
γάλα "γιατί" της ζωής: 
- Αικατερίνη Χατζηγιάννη, η αρχόν-
τισσα.  
- Ναταλία Πατρικίου, η μάγισσα.  
- Αντωνία Μανωλάτου, η προσαρμο-
στική.  
- Φιλομήλα Λαπατά, η περήφανη.  
Στην Ευρώπη των πολιτισμικών αλλα-
γών του 19ου αιώνα και με ένα ελλη-
νικό κράτος στα σπάργανα, κάθε 
ηρωίδα ζει τη δική της ιδιαίτερη ιστο-
ρία μέσα σε περιπέτειες, πάθη, μονο-
μαχίες, έρωτες, δράματα και επίγνωση, 
με κοινό παρονομαστή πάντα την ανα-
ζήτηση του νοήματος της ζωής.

Εύα 
Αρτούρο Πέρεθ - Ρεβέρτε 
Mετάφραση: Τιτίνα Σπερελάκη 
Εκδόσεις: Πατάκη 

Μάρτιος του 
1937. Ενώ ο 
ισπανικός εμ-
φύλιος συνεχί-
ζει την τραγική 
πορεία του, μια 
αποστολή φέρ-
νει τον Λορένθο 
Φαλκό στην 
Ταγγέρη, πολυ-
τάραχο σταυρο-

δρόμι κατασκόπων, μαύρης αγοράς και 
συνωμοσιών, με εντολή να πείσει τον 
καπετάνιο ενός πλοίου φορτωμένου με 
χρυσάφι από την Τράπεζα της Ισπανίας 
να αλλάξει πλευρά. Η πληροφορία πως 
στο πλοίο επιβαίνει η Εύα, της οποίας 
τη ζωή έχει σώσει ήδη μια φορά, κάνει 
την αποστολή του ακόμη δυσκολό-
τερη... Εθνικοί, δημοκρατικοί και Σοβιε-
τικοί κατάσκοποι, άντρες και γυναίκες, 
βρίσκονται αντιμέτωποι σ’ έναν πόλεμο 
σκοτεινό και βρόμικο, όπου θα επιστρέ-
ψουν επικίνδυνα φαντάσματα από το 
παρελθόν. 
Στην "Εύα", το δεύτερο βιβλίο με τους 
πρωταγωνιστές που ο Ρεβέρτε παρου-
σίασε στο "Φαλκό" (Εκδ. Πατάκη, 
2018), η πραγματικότητα και η φαντα-
σία συνδυάζονται αριστοτεχνικά μέσα 
στο παραμυθένιο σκηνικό της Ταγγέρης 
της δεκαετίας του ’30.

Στο Παρίσι µε 
τον Χέµινγουεϊ 
Paula Mclain 
Μετάφραση: Φωτεινή Πίπη 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Μπορείς να αγα-
πάς κάποιον υπερ-
βολικά; 
Σικάγο, 1920. Η 
Χάντλι Ρίτσαρν-
τσον είναι μια κο-
πέλα «καλής 
οικογενείας», συγ-
κρατημένη και κα-
θωσπρέπει. Μέχρι 
τη μέρα που ει-
σβάλλει στη ζωή 

της ένας παρορμητικός και απίστευτα 
γοητευτικός άντρας που ονειρεύεται να 
γίνει συγγραφέας: ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ.  
Ερωτεύονται παράφορα, παντρεύονται 
και φεύγουν για το Παρίσι, όπου θα γί-
νουν το χρυσό ζευγάρι μιας μυθικής πα-
ρέας, στην οποία συμμετέχουν η 
Γερτρούδη Στάιν, ο Έζρα Πάουντ και ο 
Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. Αλλά στο μπο-
έμικο Παρίσι της "χαμένης γενιάς", όπου 
το αλκοόλ ρέει άφθονο και η τζαζ παίζει 
ακατάπαυστα, κανείς δε μένει πιστός για 
πάντα...  
Η στιγμή της κρίσης θα έρθει. Και κανείς 
από τους δυο τους δε θα είναι προετοι-
μασμένος γι’ αυτό που θα ακολουθήσει... 
Ένας από τους πιο μεγάλους και θυελλώ-
δεις έρωτες στον χώρο της λογοτεχνίας 
γίνεται από την ταλαντούχα Πόλα Μα-
κΛέιν ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, 
που αγαπήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι ρετσίνες  
του βασιλιά 
Ισίδωρος Ζουργός 
Εκδόσεις: Πατάκη 

Κάποιο από-
γευμα του φθι-
νοπώρου, ένας 
ηλικιωμένος άν-
τρας κάνει την 
εμφάνισή του 
στο χωριό. Μερι-
κοί τον αναγνω-
ρίζουν και 
ισχυρίζονται πως 
τον είχαν δει τον 
προηγούμενο 

χειμώνα να επιθεωρεί τις εργασίες στον 
πύργο. 
Οι "Ρετσίνες του βασιλιά" είναι ένα μυθι-
στόρημα νόμισμα. Ο αφηγητής στρίβει 
το νόμισμα στον αέρα, κι αυτό, καθώς 
περιστρέφεται, φανερώνει μέσα από 
γράμματα και μυστικά οικογενειακές 
ιστορίες και εικόνες μιας χώρας αμήχα-
νης, βουτηγμένης στην ανεργία και στη 
νέα μετανάστευση.  
Στη διάρκεια ενός χρόνου -όσο κρατάει 
το μυθιστόρημα-, πίσω απ’ τις κουρτίνες 
της κάθε μέρας ελλοχεύει ο σαιξπηρικός 
κόσμος ως αδιάγνωστη ασθένεια: πύρ-
γοι, βασιλιάδες, κόρες, γελωτοποιοί, 
εξουσία, προδοσία, αίμα... 
Όλα αυτά ώσπου το νόμισμα να πέσει 
στη γη, εκεί στη χθόνια σαγήνη της γο-
νιμότητας και του τάφου. Εκεί στο 
χώμα-χωριό ο γερο-Έξαρχος, ο επισκέ-
πτης του φθινοπώρου, καθώς τον απο-
δομεί ο χρόνος, παίζει το τελευταίο του 
χαρτί. 

Aφορμή

Ναι, αυτός είναι ο παλιός Κόου! 
Από τη Βροχή πριν πέσει -βιβλίο 
εντελώς διαφορετικό από ό,τι 
άλλο έχει γράψει μέχρι και σή-
μερα- είχα να ευχαριστηθώ τόσο 
ένα δικό του μυθιστόρημα. 

Διαβάζοντας τη Μέση Αγγλία 
και αναφωνώντας ήδη από τις 
πρώτες σελίδες πως αυτός είναι 
επιτέλους ο παλιός Κόου, φλέρ-
ταρα με την ιδέα να διαβάσω 
ξανά τον Αριθμό 11, να αναζη-
τήσω τι είναι εκείνο που διαφορο-
ποιεί εν τέλει τα δύο αυτά βιβλία, 
που και τα δύο κλείνουν το μάτι 
στο παρελθόν, αποτελώντας συ-
νέχεια προηγούμενων ιστοριών, 
έστω και αν στον Αριθμό 11 αυτή 
η σχέση είναι πολύ πιο χαλαρή. 
Τελικά δεν τόλμησα την επι-
στροφή. 

Δύο στοιχεία με έκαναν επιφυ-
λακτικό μέσα στον γενικότερο εν-
θουσιασμό μου για την 
κυκλοφορία ενός ακόμα βιβλίου 
του Κόου στα ελληνικά. Πρώτον, 
η συνέχεια μιας παλιάς ιστορίας. 
Τα σίκουελ είναι συνήθως προ-
βληματικά, αφήνοντας διάχυτη 
την αίσθηση ευκολίας και έλλει-
ψης έμπνευσης από πλευράς δη-
μιουργού. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση Ο κλειστός κύκλος 
ήταν ένα σπουδαίο βιβλίο και λει-
τούργησε τέλεια ως συνέχεια της 
υπέροχης Λέσχης των τιποτένιων, 
οπότε εδώ είχαμε να κάνουμε με 
το τρίτο μέρος. Δεύτερον, η μικρή 
χρονική απόσταση από τα γεγο-
νότα. Ο Κόου είναι ένας πολιτικός 
συγγραφέας, τα μυθιστορήματά 
του είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 
με την επικρατούσα πολιτική κα-
τάσταση. Η επιφύλαξη αυτή συν-
δέεται αναπόφευκτα και με την 
εγχώρια λογοτεχνία της κρίσης, η 
οποία, πλην ελαχίστων εξαιρέ-
σεων, απέτυχε να χωνέψει και να 
αποδώσει την εποχή. Και οι δύο 
αυτές επιφυλάξεις κατέρρευσαν 
ήδη από τις πρώτες σελίδες. 

Η Μέση Αγγλία ξεκινά τον Απρί-
λιο του 2010 και ολοκληρώνεται 
τον Σεπτέμβριο του 2018, η ιστο-
ρία εκτυλίσσεται κυριολεκτικά στο 
τώρα, και όμως ο Κόου πετυχαίνει 
κάτι σπουδαίο και δύσκολο· όσο η 
ιστορία πλησιάζει στο σήμερα, 
τόσο εντείνεται η αίσθηση αληθο-

φάνειας, ναι, έτσι είναι, αναλογί-
ζεσαι. Οι ιστορίες των ηρώων θυ-
μίζουν ιστορίες γνώριμες, με 
χαρακτηριστικότερη ίσως την επί-
πτωση του δημοψηφίσματος στις 
ερωτικές σχέσεις, κάτι το οποίο 
αν το ισχυριζόταν κανείς παλιό-
τερα, πως δηλαδή ένα ζευγάρι 
χρόνων θα χώριζε λόγω μιας τέ-
τοιας διαφωνίας, θα προκαλούσε 
το γέλιο, και όμως, είναι κάτι το 
οποίο είδαμε να συμβαίνει παρότι 
εξακολουθούσε, ακόμα και τη 
στιγμή που συνέβαινε να μας φαί-
νεται απίστευτο. Αν θεωρήσουμε 
ως πολιτική κορύφωση του μυθι-
στορήματος το δημοψήφισμα για 
την παραμονή ή όχι της Βρετανίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε 
είναι εύκολο να παρατηρήσει κα-
νείς τον τρόπο με τον οποίο ο 
Κόου χτίζει το μυθιστόρημά του, 
πώς και πόσο επιλέγει να εμπλέ-
ξει τις ατομικές ιστορίες με τις πο-
λιτικές εξελίξεις, με αυτόν τον 
γνώριμο συγκρατημένο ανθρωπι-
σμό του, που κατανοεί αλλά δεν 
δικαιολογεί απολύτως την αν-
θρώπινη αδυναμία, καταφεύγον-
τας στο χιούμορ για να εντείνει 
την κριτική αλλά και για να απα-
λύνει την ένταση. Ο Κόου μοιάζει 
να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη 
των πραγμάτων στο πέρασμα του 
χρόνου, ίσως γι' αυτό λειτουργεί 
τόσο καλά η επιλογή του να γρά-
ψει το τρίτο μέρος μιας παλιάς 
ιστορίας. Οι αναπόφευκτες αλλα-
γές στη στάση των ανθρώπων 
που μεγαλώνουν, των ανθρώπων 
που ωριμάζουν -σύμφωνα με κά-
ποιους-, που γίνονται ολοένα και 
πιο συντηρητικοί -σύμφωνα με 
άλλους-, που συμβιβάζονται -
σύμφωνα με τους νεότερους. 
Αποτελεί άλλωστε ανθρώπινο 
γνώρισμα, απότοκο του ένστικτου 
επιβίωσης ίσως, η προσαρμοστι-
κότητα, όποια μορφή και αν παίρ-
νει.        

Είχα σχεδόν ξεχάσει τον καθη-
λωτικό τρόπο γραφής του Κόου, 
τον τρόπο με τον οποίο σε εμπλέ-
κει στην ιστορία του, το πόσο 
καλά ξέρει να λέει την ιστορία 
του. Και εδώ έχει μια πολύ καλή 
ιστορία να διηγηθεί. Η ικανότητα 
του Κόου στο χτίσιμο χαρακτήρων 
και πλοκής είναι ζηλευτή, εκείνο 

όμως που κάνει τα μυθιστορή-
ματά του τόσο εθιστικά για κάποι-
ους από εμάς είναι οι δεκάδες 
υποϊστορίες που αρχίζουν και τε-
λειώνουν εντός του μυθιστορή-
ματος, ταυτόχρονα ανεξάρτητες 
και ενταγμένες πλήρως στην 
πλοκή. Στη Μέση Αγγλία ακόμα 
και η νοσταλγία έχει υποταχθεί 
στην ταχύτητα της εποχής, έχει 
απολέσει τη χρονική της εμβέλεια, 
τώρα πια οι άνθρωποι νοσταλ-
γούν καταστάσεις και γεγονότα 
χτεσινά, τέτοιος είναι ο ρυθμός με 
τον οποίο αλλάζουν τα πράγματα 
πια, ένα μεγάλο σήμερα με απα-
νωτά σοκ. Και είναι αυτή η απο-
μάκρυνση από το παρελθόν, 
ακόμα και όταν διαστρεβλωνόταν 
αυτό νοσταλγικά, ίσως η πλέον 
δυσοίωνη προφητεία που μετα-
φέρει ο Κόου.   

Δεν χρειάζεται να έχει διαβάσει 
κάποιος τα δύο προηγούμενα βι-
βλία για να διαβάσει τη Μέση Αγ-
γλία, είναι όμως μάλλον βέβαιο 
πως εκ των υστέρων θα το κάνει. 
Και αν σας προβληματίζει το μέ-
γεθος του μυθιστορήματος, τότε 
να θυμάστε πως τα πολυσέλιδα 
βιβλία απαιτούν έναν αναγνω-
στικό ρυθμό και μόλις αυτός επι-
τευχθεί η απόλαυση θα 
ακολουθήσει. Άλλωστε ο ανα-
γνωστικός ενθουσιασμός και η 
αχόρταγη ανάγνωση είναι μια 
καλή γροθιά στην απομάγευση 
των ημερών. 

Παλιός καλός Κόου! 

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

Μεσογείων 14-18 
Εκδόσεις Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών 

Τα γραφεία της υποδιεύθυνσης Γενικής 
Ασφάλειας Αθηνών στην αρχή της οδού 
Μεσογείων (14-18) δεν ήταν ένα οποιοδή-
ποτε κτήριο την εποχή της στρατιωτικής 
χούντας. Αποτέλεσαν ένα από τα πολλά 
σημεία όπου βασανίστηκαν χιλιάδες άτομα τα 
σκληρά χρόνια της δικτατορίας από τα πρωτοπαλί-
καρα της Μάλλιο, Μπάμπαλη, Σμαίλη κα. Τα γεγο-
νότα αυτά καταγράφονται στο πολύ ενδιαφέρον  
βιβλίο του Χανιώτη ιστορικού  Λεωνίδα Καλλιβρε-
τάκη που εκδόθηκε φέτος από το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών. Πολλά ανέκδοτα γεγονότα άλλες πιο γνω-

στές αφηγήσεις και δεκάδες ονό-
ματα με σχέση με τα Χανιά (τότε 
φοιτητές σήμερα γιατροί, μηχανικοί, 
συγγραφείς) περνάνε από τις σελί-
δες του βιβλίου που ξεχωρίζει για 
την επιστημονική του τεκμηρίωση, 
τον πλούτο των στοιχείων και των 
ονομάτων.  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το τμήμα 

του βιβλίου που αναφέρετε στην επό-
μενη ημέρα των βασανιστών της 
Ασφάλειας με το σύνολο τους να τι-

μωρείται με ποινές “χάδι” και ορισμένους από αυ-
τούς μετά από χρόνια να αποκαθίστανται με 
πολιτικές αποφάσεις παρά των ξεκάθαρων εγκλημά-
των τους. Ένα βιβλίο που αξίζει σίγουρα να διαβα-
στεί. 

Γ. ΚΩΝ.


