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περιεχόµενα

Ως συνέχεια προηγούμενων ρεπορτάζ 
στα οποία είχαμε ασχοληθεί με βιομη-
χανίες – βιοτεχνίες που αναπτύχθηκαν 
στα Χανιά κατά τον 20ό αιώνα, στο ση-
μερινό τεύχος των “διαδρομών” αναζη-
τήσαμε την ιστορία των ποτοποιίων 
των Χανίων.  
Η παραγωγή και εμφιάλωση κρασιού 
και τσικουδιάς έχει μεγάλη ιστορία 
στον τόπο μας, όμως υπήρξαν και κά-
ποιοι που ασχολήθηκαν με άλλα αλ-
κοολούχα ποτά, όπως το ούζο και τα λι-
κέρ. Και η μεν ποτοποιία Μανωλακά-
κη, μια οικογενειακή επιχείρηση 135 
χρόνων, συνεχίζει μέχρι σήμερα τη λει-
τουργία της, το οινοποιείο – ποτοποιείο 
των Αφων Αποστολάκη έχει χάσει τη 
μάχη με το χρόνο δεκαετίες τώρα, και 
το μόνο που θυμίζει την ύπαρξή του εί-
ναι το κτήριο της οδού Χατζημιχάλη 
Νταλιάνη με την ταμπέλα και μέρος 
του εξοπλισμού του. 

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ
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ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Παρουσίαση ιστορικού ντοκιμαντέρ 
 
Το ιστορικό ντοκιμαντέρ με τίτλο “Ισνάφ” (το συνάφι, η συντεχνία, η ένωση) θα παρου-

σιαστεί το επόμενο Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
Την προβολή διοργανώνουν η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-

ρων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. 
Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας παλιών επαγγελμάτων. 

Αναλυτικά ο εορτασμός περιλαμβάνει τις 
εξής εκδηλώσεις: 

 
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 

11:00  Στέψη του ανδριάντα του Εθνάρχη 
Ελευθερίου Βενιζέλου (Πλατεία Ελευθερίας)  

Κατάθεση στεφάνων από μαθητές και 
σπουδαστές της πόλης των Χανίων,  

παρουσία εκπροσώπων των τοπικών 
αρχών.  

Μετά τη στέψη θα τηρηθεί ενός λεπτού 
σιγή και στη συνέχεια θα ανακρουστεί, από 
τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων, ο Θού-
ριος του Εθνάρχη και ο Εθνικός Ύμνος. 

 
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 

19.30  Εκδήλωση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-

νών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»  
 

Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 
07.30-10.30 - Μητροπολιτικός Ναός των 

Εισοδίων της Θεοτόκου 
Όρθρος Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο 
11.00 - Επίσημη Δοξολογία 
Μετά το τέλος της Δοξολογίας θα σχηματι-

στεί πομπή για την μεταφορά της Σημαίας 
στο Φρούριο Φιρκά. 

11.30  Φρούριο Φιρκά - Τελετή έπαρσης τη 
σημαίας  

Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί 
από το Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Ση-
μανδηράκη, και στην συνέχεια θα γίνει 
Έπαρση της Σημαίας από την Α.Ε. τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλό-
πουλο. 

Θα ακολουθήσει διέλευση σχηματισμού αε-
ροσκαφών F16 και πτήση επίδειξης demo 
flight από α/φ F-16 BLK 52+ πάνω από το 
χώρο της εκδήλωσης. 

Ακολουθεί επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο 
Κρήτης, με παρουσίαση νέων εκθεμάτων-
δωρεών, και στη συνέχεια επίσκεψη στο Δη-
μαρχείο Χανίων.

 Η επέτειος της Εθνικής Αντίστασης θα γιορ-
ταστεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στα Χανιά. 
Στις 11 π.μ. θα τελεστεί Δοξολογία στο Μη-
τροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου 
και στις  11.30 π.μ επιμνημόσυνη δέηση στο 
μνημείο των Ηρώων της πόλης. 

Στον δήμο Πλατανιά, εκδήλωση για τον εορ-
τασμό της Επετείου της  Εθνικής Αντίστασης, 
διοργανώνουν ο Δήμος και το Συμβούλιο της  
Κοινότητας  Παλαιών Ρουμάτων την Κυριακή 

24 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στο Μνημείο 
Πεσόντων στην Πλατεία Παλαιών Ρουμάτων. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 
Επιμνημόσυνη  δέηση, ομιλία με θέμα : “Η 
Εθνική Αντίσταση στην Πατρίδα μας, στον 
Δήμο μας και το χρέος μας σε αυτούς που πο-
λέμησαν και έδωσαν την ζωή τους” από τον κ. 
Εμμανουήλ Μπομπολάκη, Ιατρό και πρώην Δι-
ευθυντή Α΄ Χειρουργικής του Γενικού Νοσο-
κομείου Χανίων. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  

Εορτασµός επετείου  
της Εθνικής Αντίστασης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Επετειακές εκδηλώσεις
Με κάθε επισημότητα πρόκειται να 
εορταστεί στα Χανιά η 106η Επέτειος 
Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, 
παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Η εκ-
δήλωση της 1ης Δεκεμβρίου θα πλαι-
σιωθεί από επίδειξη μαχητικών αε-
ροσκαφών.



πολιτισμός

ο
Για πρώτη φορά το Βε-
νιζέλειο Ωδείο Χανίων 
βγαίνει συγκροτημένα 
από την πόλη και συμ-
μετέχει στην πανελλή-
νια πρώτη παρουσίαση 
ενός σημαντικού μου-
σικού έργου, με το 
οποίο τιμάται η Εθνική 
Αντίσταση, αύριο στο 
Ρέθυμνο. 
 

Πρόκειται για το συμφωνικό 
έργο του Μπάμπη Πραματευ-
τάκη: «Αντιστάσεως Έπος» σε 
λιμπρέτο Εύας Λαδιά, που θα 
παρουσιαστεί στις 8.30 μ.μ. 
της Κυριακής στην αίθουσα 
Παντελής Πρεβελάκης του 
Ελληνικού Ωδείου στο Ρέθυ-
μνο με ελεύθερη είσοδο. 

Το νέο αυτό συμφωνικό 
έργο του Μπάμπη Πραματευ-
τάκη είναι διάρκειας 55’και 
έχει γραφτεί για Συμφωνική 
Ορχήστρα, Μικτή Χορωδία, 
τέσσερις σολίστ και δύο αφη-
γητές. 

Στην παρουσίαση συμμετέχει 
η ορχήστρα του Βενιζελείου 
Ωδείου Χανίων με τη σύμ-
πραξη εκλεκτών επίσης μου-
σικών από το Ηράκλειο και η 
40μελής Μικτή χορωδία του 
Βενιζελείου Ωδείου Χανίων « 
Concordia» που διδάσκει και 
διευθύνει η Δέσποινα Δρα-
κάκη. 

Τραγουδούν: Μαρία Λαν-
τζουράκη, Εύα Θανάση, Ρω-

μανός Σκουμπουρδής και Αρι-
στείδης Μιχελουδάκης. 

Αφηγητές: Φερενίκη Βα-
λαρή, Γιάννης Λαχνιδάκης. 

Τα μουσικά σύνολα διευθύ-
νει ο καλλιτεχνικός διευθυν-
τής του Βενιζέλειου Ωδείου, 
Γιώργος Αραβίδης. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Συνδέσμου για τη Διάδοση 
των Καλών Τεχνών στην 
Κρήτη που διοικεί το Βενιζέ-
λειο Ωδείο, Γιάννης Αντωνο-
γιαννάκης, είπε στα «Χ.ν.» ότι 

«για εμάς είναι τιμή που 
συμμετέχουμε ως Βενιζέλειο 
Ωδείο στην παρουσίαση του 
έργου αυτού του σημαντικού 

ανθρώπου και μουσικοσυν-
θέτη. Ο Μπάμπης Πραματευ-
τάκης είναι σπουδαίος 
μουσικοσυνθέτης της Κρήτη 
και έχει γράψει πολλά έργα. 
Ένα ανέκδοτο έργο του είναι 
το έργο: «Αντιστάσεως έπος». 
Συμμετέχουμε με τη Χορωδία 
και τη συμφωνική ορχήστρα 
του Ωδείου την οποία διευθύ-
νει ο Γιώργος Αραβίδης. 

Είναι η πρώτη φορά που το 
Βενιζέλειο Ωδείο βγαίνει συγ-
κροτημένα από την πόλη». 

Ο ίδιος εξέφρασε τις ευχαρι-
στίες του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
στη Δέσποινα Δρακάκη και 
στον μαέστρο και καλλιτε-
χνικό διευθυντή του Γιώργο 
Αραβίδη καθώς, όπως είπε, με 
τη συμβολή τους θα παρου-
σιαστεί το Ωδείο με τον καλύ-
τερο τρόπο στην εκδήλωση. 

Την εκδήλωση οργανώνει η 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύ-
μνου υπό την αιγίδα της Περι-
φέρειας Κρήτης και με την 
συνεργασία του φορέα διατή-
ρησης της εθνικής μνήμης 
«Πολιτιστικό Ρέθυμνο». 

Γ. ΛΥΒ. 
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ΣΤΗΝ Ο.Α.Κ. 

Κινηματογραφικές 
βραδιές 

 
 Σειρά προβολής ταινιών με θέμα προσωπι-

κότητες που άφησαν το στίγμα τους στο παγ-
κόσμιο γίγνεσθαι διοργανώνει η Ορθόδοξος 
Ακαδημία Κρήτης, στις συνεδριακές της αί-
θουσες. 

Τις ταινίες –οι οποίες θα προβληθούν στις 
εγκαταστάσεις της ΟΑΚ– προλογίζουν άν-
θρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, 
καθώς και ερευνητές που σχετίζονται με τη 
θεματολογία της εκάστοτε ταινίας. Πρώτη 
προβολή: “Αγορά” στις 30/11 στις 7 το από-
γευμα. Ομιλητής: Νίκος Χουρδάκης, ψυχολό-
γος, αναλυτικός ψυχοθεραπευτής.

ΕΝΩΣΗ ΑΡΑΔΑΙΝΙΩΤΩΝ 
«Ο ΦΑΡΑΓΚΑΣ» 

Ο Σύλλογος μας θα  ήθελε να ευχαριστήσει και δημοσίως 
την ΑΝΕΚ Lines και τη Blue Star Ferries για την ευ-
γενική χορηγία τους, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή 

η περιήγηση των με-
λών και φίλων του 
συλλόγου στη Δυτική 
και Κεντρική Μακε-
δονία που πραγματο-
ποιήθηκε από 15 έως 
21 Νοεμβρίου 2019.  

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ 

Παιδική παράσταση από το ΔΗΠΕΘΕΚ 
 Τη διαδραστική θεατρική παράσταση “Ιστορίες στο τάκα - τάκα” του Μπερνάρ 

Φριό σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου θα παρουσιάσει η παιδική σκηνή 
του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης σήμερα και αύριο στο Βενιζέ-
λειο Ωδείο. Διασκευή - Σκηνοθεσία: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη. Σκηνικά - Κο-
στούμια: Μικέλα Παπαδουλάκη. Μουσική: Λεωνίδας Μαριδάκης. Κίνηση: Eλενα 
Σταυροπούλου Ερμηνεύουν οι Φλώρα Ασουμανάκη, Μαρίνα Πανηγυράκη, 
Μάνος Στεφανάκης.  

Στο σημείωμα της η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης Έφη Θε-
οδώρου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για «σύντομες ιστορίες γραμμέ-
νες με τόλμη και πρωτοτυπία που μοιάζουν περισσότερο να θέτουν ερωτήματα 
παρά να δίνουν απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν την τρυφερή ηλικία: 
τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών, αλλά και με τους γονείς και το σχολείο. Ιστορίες 
που καθρεφτίζουν τα όνειρα και τους φόβους των παιδιών, με τρόπο αναπάν-
τεχο που επιφυλάσσει ευφυείς ανατροπές, καθώς η σκληρή πραγματικότητα 
συχνά βρίσκει διέξοδο στη φαντασία».

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Αφιέρωμα στον σύγχρονο  
Ισπανόφωνο Κινηματογράφο 

Με την προβολή της ταινίας Γύρνα πίσω/Volver (Ισπανία,
2006, 111') του Πέδρο Αλμοδόβαρ/Pedro Almodóvar συνε-
χίζεται αυτήν την Κυριακή το αφιέρωμα στον σύγχρονο
Ισπανικό και Ισπανόφωνο Κινηματογράφο που διοργανώνει 
ο πολιτιστικός σύλλογος "Οι Φίλοι των Γραμμάτων και των
Τεχνών" σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθή-
νας στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.   

  Ώρα έναρξης: 20.00μ.μ 
Είσοδος Ελεύθερη 
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενό-

τητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
 

 

ΣΤΟ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

Εκθεση έργων Ενωσης 
Πνευματικών Δημιουργών 

 
Η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων διοργανώνει

την Α΄ εκθεση έργων των μελών της, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας 

και Αποκορώνου (οδ. Αντ. Γιάνναρη 2, άνω όροφος). 
Εγκαίνια: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ. 
Διάρκεια Έκθεσης: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου  έως και την Πα-

ρασκευή 29 Νοεμβρίου. 
Ώρες επισκέψεων: 11.00 – 1.00 μ.μ και 5.00 μ.μ – 9.00 μ.μ
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Διαπολιτισμικού Ευ-

ρωμεσογειακού Κέντρου UNESCO  
Με τη στήριξη Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκο-

ρώνου.  
 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 

Μουσικό έργο για  
την Εθνική Αντίσταση

ΣΤΟΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ  

Παρουσίαση βιβλίου 
Κωνσταντίνας Χαριτάκη  

Οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς 
παρουσιάζουν το βιβλίο 
της Κωνσταντίνας Χαρι-
τάκη «Ίσαλος Γραμμή», την 
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στις 
7.30 το απόγευμα στον 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: 
Φώτης Ποντικάκης, υπεύ-
θυνος του Κέντρου Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Βάμου, Χρήστος Τσαντής, 
υπεύθυνος του Εργαστη-
ρίου Δημιουργικής Γραφής 
και Αυτογνωσίας, Ασπασία 
Τσουρλάκη, φιλόλογος, 
Διαβάζει αποσπάσματα η φιλόλογος Μαρία Καλουδάκη. 



Η Κρητική Ποτοποιία “Μανωλακάκη” 
ασχολείται με την απόσταξη ούζου και 
την παραγωγή και εμφιάλωση αλκοο-
λούχων ποτών. 

Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, 
μια ποτοποιία 135 ετών λειτουργίας με 
διευθύνοντες τους Ευτύχη και Γεώργιο 
Μανωλακάκη (4η γενεά), που συνεχί-
ζουν την παράδοση, συνδυάζοντας την 
πείρα με τη σύγχρονη τεχνογνωσία και 
τη νέα τεχνολογία. 

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι το Ούζο, 
Λικέρ, εμφιαλωμένη τσικουδιά και ρακό-
μελο με στόχο την διεύρυνση του δικτύου των 
πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Ο Γιάννης Μανωλακάκης, έχοντας σπουδάσει 
χημεία στη Γαλλία, όπου και πήρε το παρατσού-
κλι «ο Χημικός» δούλεψε στον Πειραιά μαθαί-
νοντας πολλά από τα μυστικά της τέχνης της 
παραγωγής των ποτών. 

Το 1884 κατεβαίνει στην Κρήτη και ιδρύει 
στον Ταυρωνίτη την πρώτη ποτοποιία στο νησί 
μας καθώς μέχρι εκείνη την εποχή παρασκευα-
ζόταν μόνο κρασί και τσικουδιά. 

Ο Γιάννης Μανωλακάκης καινοτομεί και πρω-
τοπορεί και παράγει μπράντυ, λικέρ, και ποτό 
μαστίχα. 

Εν συνεχεία, τη σκυτάλη παίρνει ο γιος του, 

ώσπου το 
1922, η ποτοποιία Μα-
νωλακάκη ξεκινάει να παράγει ούζο, με την 
επωνυμία “Κένταυρος”. Σε αυτό συνέβαλε και η 
παρουσία των προσφύγων από τη Μικρά Ασία 
που έκαναν ευρύτερα γνωστό το ούζο στην 
Κρήτη. 

Την ίδια εποχή ξεκινάει τη λειτουργία του, το 
τυποποιητήριο της εποχής καθώς μέχρι τότε 
όλα γίνονταν χειρωνακτικά. Η ποτοποιία μετα-

φέρεται πλέον στο κέντρο της πόλης των Χα-
νίων όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. 

Συνεχιστές τις προσπάθειας ο Γιάννης Μανω-
λακάκης το 1952 και εν συνεχεία οι γιοι του Ευ-
τύχης και ο Γεώργιος Μανωλακάκης το 1989, 
εξελίσσουν την επιχείρηση τηρώντας με ευλά-
βεια τις παραδοσιακές συνταγές, κάνοντας 
χρήση των μεταφερόμενων από γενιά σε γενιά 
μεθόδων και μυστικών σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής. 

«Μετά από 135 χρόνια επιχειρηματικής ζωής, 
με μικρές διακοπές τις περιόδους των Επανα-

στάσεων και των πολέμων, παλεύουμε ως 4η
γενιά (απ’ τις παλαιότερες επιχειρήσεις των Χα-
νίων) ενάντια στις δύσκολες συνθήκες που βιώ-
νουν οι Ελληνες επιχειρηματίες και η ελληνική
κοινωνία συνολικότερα. Κυρίως μετά το “προ-
δοτικό” μνημόνιο. 

Το ελληνικό ποτό “ΟΥΖΟ” αν και εθνικό προ-
στατευόμενο προϊόν περνάει μεγάλο διωγμό
από το 1977 και μετά, απροστάτευτο (λόγω
υποστελέχωσης κρατικών υπηρεσιών) από τις
νοθείες παράνομων κυκλωμάτων και τον αθέ-
μιτο ανταγωνισμό από τις μεγάλες εταιρείες. 

Συνεχίζουμε με πείσμα, με την ίδια πίστη και
αισιοδοξία. Οι δυσκολίες, μας κάνουν πιο δυ-
νατούς, εμπνέοντάς μας να δημιουργούμε συ-
νεχώς νέα προϊόντα, κρατώντας ψηλά την
ποιότητά τους», δήλωσε στις “διαδρομές” ο κ.
Ευτύχης Μανωλακάκης.

 Η πρώτη ποτοποιία στην Κρήτη
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ΓΙΑ ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Παράδοση και µνήµες ζωντανές

τΟι ιστορίες τους ξεκινούν πολλά χρόνια πριν... 
Μέσα από μία μακρά διαδρομή, “έχτισαν” μία 
παράδοση, την οποία άλλοι -πιστοί συνεχιστές 
τους- ακολουθούν και άλλοι διατηρούν κάποια 
απομεινάρια, κρατώντας “ζωντανές” τις μνή-
μες μίας εποχής.

Το “χθες” και το “σήμερα” δύο ιστορικών ποτοποιείων των Χανίων, αλλά και της 
“Σταφιδικής Ενωσης Χανίων” μιας και η καλλιέργεια του αμπελιού αποτέλεσε την 
ισχυρή βάση για τη δημιουργία εργοστασίων μεταποίησης των προϊόντων του στο 
Νομό Χανίων, και χρονολογείται από το 1929, καταγράφουν οι “διαδρομές”. 
Πρωτοξεκίνησαν από τους ιδρυτές τους την εποχή της Κρητικής Πολιτείας (1898),  
με τις επόμενες γενιές να συνεχίζουν την παραγωγή στα οικογενειακά ποτοποιεία 
τροφοδοτώντας την περιοχή μας με προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.  ΓΙΑΝΝΑ 

ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

 Η πρώτη ποτοποιία στην ΚρήτηΠοτοποιία “Μανωλακάκη”:

Ο Ευτύχης Μανωλακάκης στις 
εγκαταστάσεις του ποτοποιείου στην 

οδό Κυδωνίας. Αριστερά τμήμα των 
προϊόντων και δεξιά ο χώρος που 

βρίσκεται το καζάνι.



 
Ο Συνεταιρισμός σταφιδοπαραγω-

γών με την ονομασία “Σταφιδική 
Ενωση Χανίων” δημιουργήθηκε το 
1929 όπου συμμετείχαν 24 Συνεται-
ρισμοί Σταφίδας του Νομού Χανιών, 
αντιπροσωπεύοντας καλ- λιεργητές 
σουλτανίνας, έκτασης 8.500 στρεμ-
μάτων με μέση ετήσια παραγωγή 
2.000 τόνους.  

Αρχικά βρισκόταν στην οδό Καλερ-
γών με κατάληξη του κτηρίου στην 
Ακτή Ενώσεως του λιμανιού των Χα-
νιών.  

Το εργοστάσιο της Σταφιδικής Ενω-
σης ήταν ένα τριώροφο κτήριο με 
αξιόλογο εξοπλισμό, δυναμικότητας 
5.000 τόνων επεξεργασμένης και τυ-
ποποιημένης σταφίδας ετήσια. Διέ-
θετε πλήρες εμπορικό τμήμα με 
δίκτυο ανταποκριτών στο εσωτερικό 
και εξωτερικό. Στους αποθηκευτικούς 
χώρους της Σταφιδικής Ενωσης 
πραγματοποιούνταν η συγκέντρωση 
της σταφίδας από τους παραγωγούς. 
Στη συνέχεια με την βοήθεια του μη-
χανολογικού εξοπλισμού που διέθετε, 
περνούσε από τα στάδια διαλογής 

κατά μέγεθος, καθαρισμού από τα κο-
τσάνια, πλύσιμο, αποξήρανση σε κλί-
βανο και τυποποίηση σε διάφορες 
συσκευασίες. Το προσωπικό που απα-
σχολούσε κυμαίνονταν από 100-300 
άτομα, ανάλογα με την εποχή, ενώ η 
διάθεση του προϊόντος γινόταν στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό κυ-
ρίως Ευρώπη, Αφρική και Ασία. 

Το εργοστάσιο της Σταφιδικής Ενω-
σης σταμάτησε να λειτουργεί το 

1965, ενώ μέρος του κατεδαφίστηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του ’90 σε 
πολύ κακή κατάσταση.  

Από τότε και μετά γινόταν μόνο 
συγκέντρωση σταφίδας στους απο-
θηκευτικούς χώρους που διέθετε η 
Σταφιδική Ενωση στην οδό Πα-
τριάρχη Ιωννικείου 34, στη Νέα 
Χώρα, για λογαριασμό της Κεντρικής 
Συνεταιριστικής Ενωσης Σουλτανίνας 
Ηρακλείου. 

Σήμερα η Σταφιδική Ενωση Χανίων, 
με τη νέα της μορφή, ως Αγροτική 
Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.)-Α.Ε., μέσα 
από το ΚΕΑ (Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Αγροτών) Χανίων, παρέχει κυρίως 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πα-
ραγωγούς και λειτουργεί στον τομέα 

των ενισχύσεων, παρέχοντας κάθε
φορά στους παραγωγούς τις προβλε-
πόμενες διαδικασίες, ώστε να διεκπε-
ραιώνεται έγκαιρα η υποβολή της
Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης. 

Οινοποιείο Αποστολάκη, ιδιοκτη-
σίας Αφών Αποστολάκη. 

Κατασκευάστηκε το 1936 και λει-
τούργησε μέχρι το 1957 ως οινο-
πωλείο και ποτοποιείο στην οδό 
Χατζημιχάλη Νταλιάνη 46. 

Εν συνεχεία, έως το 1996 λει-
τούργησε ως πρατήριο οίνων και 
ποτών.  

Σήμερα, υφίσταται ως κτίσμα και 

λειτουργεί με άλλη 
χρήση από τον κ. Μα-
νώλη Μπιτσάκη, ως 
εστιατόριο, διατηρώντας 
εσωτερικά μέρος του 
εξοπλισμού του. 

Οπως επεσήμανε μι-
λώντας στις “διαδρομές” 
ο κ. Μπιτσάκης, «το οι-
νοπωλείο και ποτοποιείο 

Αποστολάκη, παρήγαγε 
μία σειρά προϊόντων, 
όπως κονιάκ, βερμούτ, 
ούζο αλλά και εκλεκτή 
τεντούρα. Από το 1996, 
παρέλαβα το οίκημα και 
το λειτουργώ ώς εστια-

τόριο. Οι ποτοποιοί Γιώργος και Αν-
τώνης Αποστολάκης δεν ζουν πια. 
Εχω κρατήσει και διατηρήσει κάποιο 
χρηστικό υλικό του οινοποιείου - 
ποτοποιείου ως ντεκόρ για να θυμί-
ζει τις εποχές εκείνες».
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Οινοποιείο Αποστολάκη

“Σταφιδική”

Εσωτερική άποψη του οινοποιείου Αποστολάκη όπου διατηρούνται 
“κομμάτια” του παρελθόντος.

Μηχάνημα που σώζεται στο οίκημα της οδού Καλλεργών. 

Η ζυγαριά  
στα νέα κτήρια  

της “Σταφιδικής”  
στη Νέα Χώρα

Εξωτερική άποψη της “Σταφιδικής” στις παλιές εγκαταστάσεις στην οδό Καλλεργών.



τ

Με τη δέουσα λαμπρότητα 
εορτάστηκαν και στα Χανιά 
οι Ενοπλες Δυνάμεις μαζί με 
τον ιστορικό Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό των Εισοδίων 
της Θεοτόκου, πολιούχου 
στην πόλη μας με τη συμμε-
τοχή εκατοντάδων Χανιω-
τών και επισήμων προσώ-
πων. Η πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία και η δοξολογία 
τελέστηκε από αρχιερατικό 
συλλείτουργο με προεξάρ-
χοντα τον μητροπολίτη Πριγ-
κιποννήσων κ. Δημήτριο.  
 
 
 

Το “παρών” έδωσαν στρατιωτικές 
Αρχές με τους διοικητές όλων των 
όπλων αλλά και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώ-
πησε ο υφυπουργός παιδείας 
Βασίλειος Διγαλάκης και η βουλευτής 
Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα 
Μπακογιάννη. 

Σε δήλωσή της η Ντόρα Μπακο-
γιάννη τόνισε: «Είναι μια μεγάλη 
γιορτή σήμερα, για την Ελλάδα, για τα 
Χανιά, για την Παναγία που την επι-
καλούμαστε όλοι όταν έχουμε 
ανάγκη. Εύχομαι σε όλους χρόνια 
πολλά». 

Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης 
παρέστησαν ο περιφερειάρχης Κρή-
της Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Χανίων Νίκος 
Καλογερής, ο δήμαρχος Χανίων Πα-
ναγιώτης Σημανδηράκης καθώς και 
αρκετοί δημοτικοί όπως και περιφε-

ρειακοί σύμβουλοι. Παρέστησαν επί-
σης οι πρώην βουλευτές Κυριάκος 
Βιρβιδάκης, Λίτσα Κουρουπάκη και 
Βάλια Βαγιωνάκη, εκπρόσωποι φο-
ρέων, συλλόγων και εκπαιδευτικών. 
Με την ολοκλήρωση της πανηγυρικής 
Θείας Λειτουργίας και της δοξολο-
γίας, ακολούθησε η λιτανεία της 
Αγίας Εικόνας των Εισοδείων της Θε-
οτόκου σε κεντρικούς δρόμους των 
Χανίων, ενώ έξω από το δημαρχείο 
έγινε η τελετή της ευλογίας των 
άρτων και στην πλατεία της δημοτι-
κής Αγοράς δέηση υπέρ υγείας των 
Χανιωτών.  

Προπομπός για διευκόλυνση της 
πολυάριθμης πομπής η οποία περι-
στοιχιζόταν από ομάδα του Ερυθρού 
Σταυρού ήταν δικυκλιστές της τρο-
χαίας και ακολουθούσαν η δημοτική 
μπάντα, μαθητές, παραδοσιακοί σύλ-

λογοι, πρόσκοποι, η μπάντα της 
5ης Μεραρχίας Κρητών, ομάδα ιερο-
ψαλτών, κληρικοί με την Αγία Εικόνα 
όπου μεταξύ αυτών και 5 μητροπολί-
τες, επίσημοι και εκατοντάδες πιστών, 
ενώ την εύρυθμη κίνηση των συμμε-
τεχόντων συντόνιζε ο πρωτοσύγκε-
λος κ. Δαμασκηνός.   

Η συνέχεια δόθηκε λίγο αργότερα 
στο Μνημείο Πεσόντων με επιμνημό-
συνη δέηση στην οποία προεξήρχε ο 
μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου κ. Δαμασκηνός, για να ολο-
κληρωθεί με καταθέσεις στεφάνων.  

Παραθέτουμε στιγμιότυπα από τη 
Θεία Λειτουργία, την λιτανεία και την 
επιμνημόσυνη δέηση 

 
 

Γιάννης και Ηλίας Κάκανος

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Η Παναγία προστάτιδα των Χανίων  
και των Ενόπλων Δυνάµεων

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου με την Περιφερειακή Ενό-

τητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο και τις Μονάδες των 
Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποίησαν το βράδυ της ίδιας ημέρας μουσική 
εκδήλωση αφιερωμένη στα Εισόδεια της Θεοτόκου και την Ημέρα των Ενό-
πλων Δυνάμεων.  

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο ειδικός συνεργάτης της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Χανίων Σήφης Μαρκάκης, ενώ το καλωσόρισμα και την 
ομιλία ο αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Δα-
μασκηνός Λιονάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων υπογράμμισε τα εξής «…Αλλά 
εμείς οι Έλληνες έχουμε κι άλλους λόγους που μας δένουν με την Πανα-
γιά μας. Η πανίερη μορφή της είναι συνυφασμένη και με την εθνική μας 
ύπαρξη. Μας παραστέκεται 2.000 χρόνια. Ο ποιητής μας Κωστής Παλαμάς 
την ονομάζει “στρατηγίσσα  και προστάτιδα του γένους, που περιφέρεται 
παντού, και κρατάει μακριά της ρωμιοσύνης τον εχθρό”. 

Το μουσικό τμήμα άρχισε με παραδοσιακά τραγούδια αφιερωμένα στη 
Θεοτόκο από τη χορωδία της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χα-
νίων  «Άγιος Πολύκαρπος» με υπεύθυνη την κα Γεωργία Ρακοπούλου.  

Στη συνέχεια ακολούθησε η μπάντα της 5ης ΤΑΞ. ΠΖ. (V Μεραρχίας Κρη-
τών) με φιλική συμμετοχή στο πιάνο της Βιβής Κουτσογιαννάκη και στην κι-
θάρα του Επιμενίδη Κουτσαυτάκη, ενώ μαέστρος ήταν ο Ταγματάρχης (ΜΣ) 
Χρήστος Ζαγουράκης.  

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν από την Ιερά Μητρό-
πολη Κυδωνίας και Αποκορώνου διά του μητροπολίτη κ. Δαμασκηνού ευα-
ρέσκειες στους διοικητές των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και στους πρώην αντιπεριφερειάρχη και δή-
μαρχο Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη και Τάσο Βάμβουκα, αντίστοιχα.  
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Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο! 
Ποιήματα και ζωγραφιές για τον παππού και 

τη γιαγιά στον σημερινό παιδότοπο. Ποιήματα 
που έγραψαν και ζωγραφιές που έκαναν τα 
παιδιά της Στ2 τάξης του 11ου Δημ. Σχ. Χανίων 
στον απόηχο του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Τρίτης Ηλικίας με την προτροπή της 
δασκάλας τους, της Ναυσικάς Καράγιαννη. 
Ολη η αγάπη, η αγάπη των σημερινών παιδιών 
για τους παππούδες και τις γιαγιάδες των, εδώ! 
Με όλα της τα χρώματα και όλα της τα αρώ-
ματα… Με όλα τα λόγια της και όλες τις σιω-
πές της… Ποίηση είναι η ζωγραφική που μιλά 

και ζωγραφική είναι η ποίηση που σωπαίνει.  
Να χαίρεστε τους παππούδες και τις γιαγιά-

δες σας, καλά μου Εκτάκια! Συγχαρητήρια στη 
δασκάλα σας όπως και στη δασκάλα Παράλ-
ληλης Στήριξης Χριστίνα - Ελένη Καραντζίκου 
και πολλές ευχαριστίες στη διευθύντρια σας, 
την κυρία Μαρία Κληματσάκη που έπαιξε κι 
αυτή τη φορά, συν τοις άλλοις, και τον ρόλο 
του ταχυδρόμου. 

 
Σας χαιρετώ με αγάπη 

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης 
δάσκαλος

ΣΤ2 ΤΑΞΗ 11ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ 

Στον παππού και στη γιαγιά µε αγάπη

παιδότοπος

Τη γιαγιά μου την καλή 
τη λένε Ρηγούλα 
το ξέρω… περίεργο όνομα  
αλλά, την αγαπώ πολύ. 
Το όνομα της το έχει πάρει 
η αδελφή μου η καλή. 
 
Εχω και έναν παππού 
πονηρό σαν αλεπού 
μου δίνει στα κρυφά 
σοκολάτες και γλυκά. 

Αντιγόνη Μάρακα  
 
Ολη μέρα στην τραμπάλα  
και με πιάνει μια ζαλάδα. 
Ο παππούς και η γιαγιά 
όλη μέρα μια αγκαλιά. 
 
Ολα τα παραμύθια 
η γιαγιά μου θα μου πει 
τις αναμνήσεις του πολέμου 
ο παππούς θα θυμηθεί. 
 
Ο παππούς μου ο σοφός 
που σε όλα είναι καλός 
με βοηθάει στην Ιστορία 
όπως και στην Γεωγραφία. 

Γιάννης Αβραμίδης  
 
Ο παππούς και η γιαγιά  
Σαν τα πιο νόστιμα γλυκά  
Μου γλυκαίνουν την καρδία. 
Η γιαγιά σκορπά χαμόγελα πολλά  
και χαρτζιλίκι  
κρυφά από την μαμά. 
Ο παππούς μας αγαπά  
και φέρνει φρούτα και λαχανικά  
Και σαν φύγουν μακριά  
γλυκός αέρας του βοριά  
θα τους κάνει αστέρια λαμπερά. 

Ιωάννα Γυπάκη        
 
Πόσο μου φωνάζει ο μπαμπάς 
το ίδιο και η μαμά 
Ομως τώρα ήρθε  
ο παππούς και η γιαγιά 
Που τους περίμενα με χαρά. 
Μου έφεραν δώρα πολλά  
Γλυκά σνακ και αλμυρά 
Κρυφά όμως από το μπαμπά 
και τη μαμά. 

Κλέβις Μπαλλιού  
 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ 
kakatsakis@sch.gr 

[…]Θα σου ζητήσω, παιδί μου, μια χάρη. 
Στην πολυθρόνα κανείς να μη με βάλει 
Και όταν με βλέπεις να σκοντάφτω 
Μη με παρεξηγείς…  
Κουράστηκα δεν τεμπελιάζω 
Είμαι “σχετικά” υγιής… 
Είμαι η ίδια που ήμουνα παλιά 
Με λιγότερη ανάσα και πνευμόνια  
Αραιότερο σαγόνι και μαλλιά 
Μα τυχερή που αναπνέω ακόμη  
Και έχω εσένα αγκαλιά!! 

Ελεάννα Κανδανολέων 
 
Τη γιαγιά μου την καλή 
Που την αγαπώ πολύ 
Και μυρίζει γιασεμί, 
Πηγαίνω και τη βλέπω κάθε Κυριακή. 
 
Κάθομαι στην αγκαλιά της,  
Που ναι απ’ όλες πιο ζεστή 
Κι ο καλός μου ο παππούλης,  
Μου δίνει ένα φιλί. 
 
Και τους δυο τους αγαπώ τόσο πολύ, 
Περνάμε όμορφα μαζί, 
Θέλω να ’ναι κι οι δυο καλά, 
Με υγεία και χαρά! 

Δανάη Γιλβάση  
 

Του παιδιού της το παιδί 
δυο φορές είναι παιδί της 
λέει πάντα η γιαγιά 
και μας δίνει την ευχή της! 
  
Πάντα εκεί να μας προσέχει 
όλο κάτι για μας έχει 
και ο παππούς μας καμαρώνει 
και ποτέ δε μας μαλώνει. 
  
Ο παππούς και η γιαγιά μου 
έχουν πάντα στην καρδιά μου 
μια γωνιά ξεχωριστή, 
τρυφερή, μοναδική!!! 

Νικόλας Τσαλίκης  
 
Ο παππούς και η γιαγιά 
να ’ναι πάντοτε καλά 
να μας χαϊδεύουν τρυφερά 
και να μας μαθαίνουν πολλά . 
 
Ο παππούς φωνάζει , δεν ακούει 
η γιαγιά πλέκει και ψήνει 
« τι καλά που θα `τανε 
στο χωριό να `χαμε μείνει » 

Αντώνης Καφεσάκης 
 
Ήρθαν! λέει η μαμά 
κ’ εγώ τρέχω με χαρά 
κατεβαίνω τα σκαλιά 
και βλέπω τον παππού ,  
με ανοιχτή την αγκαλιά . 
Μπαίνω στην κουζίνα 
Βλέπω τη γιαγιά 
ωραία σκέφτομαι… 
θα τρώμε κ’ ωραία φαγητά . 

Θανάσης Κοκολογιαννάκης 

 
Παππού, γιαγιά … 
Είστε για έμενα τόσα πολλά … 
Βόλτες, μπισκότα, παραμύθια, φιλιά ! 

Χαράλαμπος Μαρής 
 
Ω..!!! τι ωραία μέρα…!!!  
θα το γλεντήσουμε εδώ πέρα, 
ο παππούς και η γιαγιά 
είναι αιτία στη χαρά… 
 
Σαν νεολαία φυσικά 
είμαστε πάντα εδώ κοντά, 
σεβόμαστε τα χρόνια τους 
γιατί είμαστε εγγόνια τους… 
 
Όποτε βρίσκουμε καιρό 
ερχόμαστε και εμείς εδώ, 
εκείνοι να μας δούνε, 
κι ιστορίες να μας πούνε [..] 

Αντώνης Ρουσιάκης  
 
Οι γιαγιάδες είναι καλές 
όμορφες και πολύ πολύ γλυκιές 
Οι παππούδες μας αγκαλιάζουν, μας φιλούν 
και πολύ πολύ μας αγαπούν 
Ο δικός μου ο παππούς 
είναι ένας απ’ αυτούς 
Η γιαγιά μου με αγαπά όπως κάθε μαμά 
αγαπά τα δικά της τα παιδιά. 

Ανδριανή Βασιλομανωλάκη  
 
Η γιαγιά μου η καλή 
με την καρδιά της την χρυσή 
τον παππού μου τον σοφό 
που εξίσου αγαπώ 
 
Κάθε χρόνο στο χωριό μου  
Η γιαγιά μου φτιάχνει πίτες 
νόστιμες και τραγανές 
βοηθώντας με να μάθω 
τις παλιές τις συνταγές  

Ιωάννα Μπατάκη 
 
Οι παππούδες οι καλοί  
Χαμογελούν πολύ. 
Μα και oι γιαγιάδες πίσω δεν πάνε 
Τα μάτια τους αστραφτερά γελάνε. 
Έχετε την πείρα των σοφών  
Και όχι την τρέλα των παιδιών. 
Μπορείτε πολλά να μας διδάξετε  
Και τα μυστικά ζωή σας να μας μάθετε  
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη αυτή 
Μας έδωσε μεγάλη χαρά. 

Αντωνία Σκουτέλη 
 
Τον παππού και την γιαγιά  
θέλω να τους βλέπω όσο γίνεται πιο συχνά. 
Μόλις πάω στο χωριό τρέχω  
όσο πιο γρήγορα μπορώ 
 να τους πω πόσο πολύ τους αγαπώ. 
Η γιαγιά μου με αγκαλιάζει  
και βιβλία μου διαβάζει. 
Μου μιλά για τα παλιά κι εγώ χαίρομαι διπλά. 
Ο παππούς μου ο γλυκός με πάει βόλτα στο γιαλό, 
κολυμπάμε στα βαθιά και με κάνει και μια βουτιά. 
Θα ’θελα πάντα να έχουν την υγειά τους  
και χαρά στα πρόσωπά τους. 

Μελίνα Μαλιαρού  
 

Εχω μια καλή γιαγιά  
Που πολύ με αγαπά 
Με χαϊδεύει με φροντίζει  
Και γλυκά με νανουρίζει. 
 
Εναν παππούλη γελαστό 
Που μου παίρνει παγωτό 
Και ευκαιρία όταν βρίσκει  
Σε όλο τον κόσμο με γυρίζει […] 

Στεφανία Τσανταρολάκη

Ανδριανή Βασιλομανωλάκη.

Αντιγόνη Μάρακα.

Αντώνης Ρουσιάκης.

Ερωφίλη Στουρνάρα.

Στεφανία Τσανταρολάκη.
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ασκορβικό οξύ, καροτίνη, βιτα-
μίνη Ρ και άλατα καλίου, σιδήρου, τσίγκου κ.α. Τα 
φύλλα περιέχουν βακτηριοκτόνα οργανικά οξέα 
(λιμονικό και ολεϊνικό) Οι ρίζες περιέχουν πολυ-
σάκχαρα, ινσουλίνη, λευκώματα που εύκολα με-
τατρέπονται σε γλυκόζη, αιθέρια έλαια, γλοιώδεις 
ουσίες, στυπτικές ουσίες και βιταμίνη C.  Οι σπό-
ροι του πεντάνευρου περιέχουν γλοιώδεις ουσίες 
και δρουν ως ελαφρό καθαρτικό και μαλακτικό 
για τις ερεθισμένες βλεννογόνες μεμβράνες των 
εσωτερικών οργάνων. 

 
Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη - 

συλλογή  
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Για 

θεραπευτικούς λόγους χρησιμοποιούμε τα αέρια
μέρη του φυτού. Συλλέγεται Μάιο και Ιούνιο. 

 
Θεραπευτικές ιδιότητες 

και ενδείξεις  
Το βότανο δρα ως αποχρεμπτικό, μαλακτικό,

στυπτικό και διουρητικό. Έχει πολύ ενδιαφέρου-
σες θεραπευτικές ιδιότητες. Ενεργεί ως ήπιο απο-
χρεμπτικό, ενώ ταυτόχρονα καταπραΰνει τις
φλεγμονώδεις και ερεθισμένες μεμβράνες. Είναι
καλό για τον βήχα και την ήπια βρογχίτιδα. Η στυ-
πτικότητά του το κάνει ωφέλιμο για την διάρροια,
τις αιμορροΐδες και την κυστίτιδα όταν υπάρχει
και αιμορραγία. 

Τα φύλλα του P. Μajor και P. Lanceolata όταν τα
χρησιμοποιούμε εξωτερικά είναι επουλωτικά για
πληγές και ερεθισμούς. Τα φύλλα του P. lanceo-
lata επίσης είναι ωφέλιμα στην αλλεργική ρινί-
τιδα ενώ τα φύλλα P. Major είναι καταλληλότερα
για γαστρικές φλεγμονές. Από το P.  Μajor τέλος
μπορούμε να φτιάξουμε αλοιφή ωφέλιμη για
πληγές, εγκαύματα και αιμορροΐδες. 

 
Παρασκευή και δοσολογία  

Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Ρίχνουμε ένα φλι-
τζάνι βραστό νερό σε 2 κουταλιές του τσαγιού
ξηρό βότανο, το καλύπτουμε και το αφήνουμε 10
λεπτά. Σουρώνουμε και το πίνουμε τρεις φορές
την ημέρα.  

Εξωτερικά χρησιμοποιούνται τα φρέσκα φύλλα
του πεντάνευρου. Τα πλένουμε και τα αφήνουμε
να μουλιάσουν για μια ώρα σε ένα δοχείο όπου
προσθέτουμε λίγο βραστό νερό. Στη συνέχεια το-
ποθετούνται ως κατάπλασμα. 

  
Προφυλάξεις  

 Υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν πτώση
της αρτηριακής πίεσης και διάρροια. Πιθανή αλ-
λεργική δερματίτιδα εξ επαφής. Αποφεύγουμε
την χρήση του σε ασθενείς με εντερική απόφραξη
ή κοιλιακή δυσφορία. 

Το Plantago lagopus L. το οποίο συναντούμε 
με τα ονόματα αρνόγλωσσο και μικρό πεντά-
νευρο,  to Plantago lanceolata L. (Πλαντάγκο το 
λογχοειδές) το οποίο  συναντούμε με το όνομα 
πεντάνευρο, το Plantago major L. (Πλαντάγκο το 
μείζον) το οποίο συναντούμε με τις ονομασίες 
πεντάνευρο ή επτάνευρο και το Plantago bel-
lardii All. με κοινές ονομασίες ψυλλόχορτο, μα-
λιαρό πεντάνευρο. Υπάρχουν και άλλες ποικιλίες 
της οικογένειας πλανταγινίδες όπως το Plantago 
alfa L. (Plantago psyllium) που κοινή ονομασία 
του είναι βεντουρόχορτο, το Plantago weldenii 
Rechenb που κοινώς λέγεται περδικοπάτημα, κυ-
παρισσόχορτο ή κορακοπόδι. 

Είναι πολύ κοινό σε ξερά εδάφη, τα αναχώματα 
και τις άκρες των δρόμων. Το συναντούμε όμως 
και σε βουρκώδη εδάφη και στάσιμα νερά. 

Είναι πολυετής πόα που μπορεί να φτάσει το 
ανθικό της στέλεχος τα 60 εκατοστά. Το Plan-
tago major L.  είναι πολύ μεγαλύτερο από το 
plantago lanceolata και το plantαgo lagopus. 
Είναι είδος ερμαφρόδιτο και επικονιάζεται με τον 
αέρα. Έχει τεράστια παράρριζα φύλλα, πλατιά, 
ωοειδή, ελλειψοειδή, με μακρύ μίσχο και 3 έως 
11 νευρώσεις. Από το κέντρο του φυτού υψώ-
νονται επιμήκεις ποδίσκοι που φέρουν κυλινδρι-
κούς στάχυς με πολύ μικρά πρασινωπά άνθη. 
Φυτρώνει σε χαμηλό υψόμετρο. Το μικρό πεντά-
νευρο (PLANTAGO lagopus) είναι διετές φυτό και 
φτάνει σε ύψος τα 30 με 40 εκατοστά.  To PLAN-
TAGO lanceolata διαφέρει από το προηγούμενο 
από το μεγαλύτερο ύψος του.  

 
Ιστορικά στοιχεία  

Η ιστορία βέβαια της χρήσης του Πεντάνευρου 
για ιατρικούς σκοπούς φτάνει πολύ παλιά. Οι αρ-
χαίοι Έλληνες γνώριζαν τις ιδιότητες του PLAN-
TAGO lanceolata.  

Σύμφωνα με τον Διοσκουρίδη, το βότανο θε-
ράπευε τις δερματικές παθήσεις όπως, πληγές, 
καλόγηρους, κάρκαδα, άνθρακα και χοιράδες. 
Την πρώτη χιλιετία το φυτό ήταν γνωστό σε Άρα-
βες, Πέρσες, Έλληνες και Ρωμαίους γιατρούς. Ο 
Ακιβέννας (980-1-37) στο βιβλίο του «Κανόνες 
της ιατρικής επιστήμης» συνιστούσε να παίρνουν 
φύλλα του Πεντάνευρου ως αντιαιμορραγικό 

μέσο στα πρηξίματα, σε χρόνια κακοήθη έλκη, 
φλεγμονές των ματιών, ασθένειες των νεφρών, 
του συκωτιού, των πνευμόνων και ρευματισμούς.  

Στην Αμερική, οι ινδιάνοι γνώρισαν το φυτό από 
τους αποίκους του νέου κόσμου και του είχαν 
δώσει την ονομασία «πόδι του λευκού». Και αυτό 
γιατί οι άποικοι είχαν φέρει τον σπόρο από την 
Ευρώπη και οι άνδρες το κουβαλούσαν σε κάθε 
τους βήμα, μια και οι σπόροι του φυτού μεταφέ-
ρονταν στα γυρίσματα των παντελονιών τους. 

Στη Ρωσία χρησιμοποιούσαν τον χυμό σε κομ-
πρέσες καθώς και το αφέψημα ή το έγχυμα του 
φυτού για πληγές του δέρματος συμπεριλαμβα-
νομένων των καρκινικών ελκών. 

Στην Κρήτη χρησιμοποιούσαν το Αρνό-
γλωσσον το λογχοειδές για τη θεραπεία 
της αρθροπάθειας και το «στρούφι-
σμα τση μέσης» - την ισχυρή 
ισχυαλγία από απότομη κίνηση. 
Έβραζαν τα φύλλα μαζί με δεν-
δρολίβανο και έπιναν το αφέ-
ψημα τρεις φορές την ημέρα.  
Τα άνθη του φυτού τα συνέλε-
γαν και τα έβαζαν μέσα σε ρακί. 
Από αυτή τη ρακί έδιναν στον 
πάσχοντα ένα κουταλάκι του 
γλυκού μέσα σε ένα φλιτζάνι με 
αφέψημα δενσρολίβανου.  Για την 
ισχυαλγία έφτιαχναν κατάπλασμα με  
πεντάνευρο, ασφαγγόριζα, και σκόρδο, 
κοπανισμένα όλα μαζί. Κοπανισμένα φύλλα 
του φυτού τοποθετούσαν σε πρησμένα πόδια 
από αρθροπάθειες. Επίσης ωμό κοπανισμένοι 
φύλλο τοποθετούσαν πάνω σε δαγκώματα σφίγ-
γας. Σε τραύματα για να επουλωθούν, τοποθε-
τούσαν τα φύλλα του πεντάνευρου αφού τα 
κτυπούσαν πρώτα ανάμεσα στις παλάμες τους 
για να αφαιρεθεί η «τσιπαλίδα» του φύλλου.  

 
Συστατικά - χαρακτήρας  

Τα φύλλα του βοτάνου περιέχουν κυρίως στυ-
πτικές ουσίες και ιριδοειδή γλουκονικά με κύριο 
συστατικό την αουκουμπίνη η οποία διεγείρει την 
αποβολή του ουρικού οξέως από τα νεφρά. Πε-
ριέχει επίσης ένζυμα  και μαλακτικές και απο-
χρεμπτικές ουσίες. Ο χυμός των φύλλων περιέχει 
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Επιμέλεια:  
ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 
info@herb.gr

η Bιότοπος - περιγραφή 
             
Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι PLANTAGO ssp. (Πλαν-
τάγο) και ανήκει στην οικογένεια  πλανταγινίδες, Στην Κρήτη συ-
ναντούμε τέσσερις ποικιλίες του βοτάνου που φέρουν το όνομα πεν-
τάνευρο.

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

Πεντάνευρο
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Τα παραπάνω αποτελούν συμπεράσματα από 
την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη της επίτι-
μης Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου 
Πολιτισμού, Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, με 
θέμα: «Η άφιξη των “Μυκηναίων” στην περιοχή 
των Χανίων: Αρχαία παράδοση και ανασκαφικά 
δεδομένα», που δόθηκε στην αίθουσα του Κέν-
τρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) το 
απόγευμα της Πέμπτης στο πλαίσιο διεθνούς αρ-
χαιολογικού συνεδρίου. 

Σύμφωνα με την κα Βλαζάκη, η θέση των Χα-
νίων «καταντικρύ της Πελοποννήσου», όπως 
αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, καθιστά την 
ευρύτερη περιοχή ως το πρώτο και πιο προσιτό 
σημείο επαφής και πρόσβασης από την ηπειρω-
τική Ελλάδα προς το νησί της Κρήτης.  

«Στα Χανιά, ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ., είχε 
επιλεγεί ο χαμηλός λόφος του Καστελλιού στην 
Παλιά Πόλη, ή αλλιώς ο λόφος της Μεραρχίας, 
σε δεσπόζουσα θέση σε σχέση με το φυσικό λι-
μάνι στα βόρεια και τον χανιώτικο κάμπο στα 
νότια, ως το πιο πρόσφορο σημείο για την εγκα-
θίδρυση του πρώτου οργανωμένου οικιστικού 
πυρήνα και του μινωικού διοικητικού κέντρου 
στη συνέχεια. Το ίδιο μπορεί να λεχτεί και για την 
Κυδωνία της Γραμμικής Β΄ γραφής , την Κυδω-
νία της μυκηναϊκής περιόδου. Το μυκηναϊκό ανα-
κτορικό κέντρο που παρείχε πρόβατα και άρματα 
στο ανάκτορο της Κνωσού του 14ου αι. π.Χ., όπως 
πιστοποιούν οι πινακίδες στην ελληνική γλώσσα, 
ήταν ιδρυμένο στην ίδια θέση όπου είχε ανα-
πτυχθεί και το μινωικό ανακτορικό κέντρο των 
Χανίων, πατώντας στα ερείπια της καταστροφι-
κής πυρκαγιάς του 1450 π.Χ., χρησιμοποιώντας 
το παλαιότερο δομικό υλικό και ακολουθώντας 
τις επιταγές της κρητομυκηναϊκής φάσης. Τούτο 
είναι πρόδηλο τόσο στην αρχιτεκτονική, οικιστική 
και ταφική, όσο και στις άλλες εκφάνσεις της τέ-
χνης». 

Η κα Βλαζάκη σημείωσε ότι «σύμφωνα με τις 
αρχαίες πηγές και την παράδοση, οι κάτοικοι της 
Κυδωνίας συνδέονται με τους κατοίκους της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, τους Αρκάδες, τους Ηλεί-
ους,  τους Αργείους. Ο τοπικός ήρωας Κύδων, ο 
οποίος έδωσε το όνομα στην πόλη, κατάγεται 
από την Αρκαδία, ως γιος του αρκάδα Τεγεάτη, 
όπως αναφέρει ο Παυσανίας. Σύμφωνα με άλλη 
παράδοση, ο Κύδων ήταν γιος του Ερμή ή του 
Απόλλωνα αντίστοιχα, και της κόρης του Μίνωα 
Ακακαλλίδας, δηλ. στον κτήτορα της Κυδωνίας 
παρατηρούμε συνένωση ελληνικών και κρητικών 
στοιχείων». 

 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 

Για τα στοιχεία που μας παρέχουν οι ίδιες οι 
ανασκαφές, η Μαρία Βλαζάκη ανέφερε μεταξύ 
αλλων: 

«Με την πολύτιμη μαρτυρία της κεραμικής, 
πληροφορούμαστε από τις ανασκαφές στο λόφο 
του Καστελλιού, αλλά και των Νοπηγείων Κισά-
μου, επαφές με την Πελοπόννησο τουλάχιστον 
στα πρωτοελλαδικά και πρωτομινωικά χρόνια, 
την 3η χιλιετία π.Χ. Ως ενδιάμεσος σταθμός επι-
κοινωνίας χρησιμοποιείται το νησί των Κυθή-
ρων… 

Μετά το 1450 π.Χ., όταν καίγεται η εγκατά-
σταση στον λόφο Καστέλλι, οι μυκηναϊκές ενδεί-
ξεις πολλαπλασιάζονται στην Κυδωνία. Η 
μυκηναϊκή παρουσία στην Κρήτη είναι πια εμφα-
νής». 

 
Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ  

Κατά την ΥΜ ΙΙ περίοδο ιδρύεται νεκρόπολη 
στα νοτιοανατολικά του οικισμού. 

Όπως σημειώνει η Μαρία Βλαζάκη, «έξαφνα 
νέα είδη ταφής των νεκρών εισέρχονται στην Κυ-
δωνία, όπως και στην Κνωσό, αποκαλύπτοντας 
ιδεολογία και αντιλήψεις που οδηγούν σε νέες 
αφίξεις.  

Μετά τις ομαδικές ταφές της μινωικής Κρήτης 
παρουσιάζονται στα δύο αυτά κέντρα, ατομικές 
ταφές σε καινούργιες μορφές ταφικών μνημείων, 

με πλούτο χάλκινων κτερισμάτων, όπλων, εργα-
λείων και αγγείων, οι γνωστοί τάφοι των πολε-
μιστών. Η συγγένεια ευρημάτων και εθίμων 
ταφής με τη Μυκηναϊκή Ελλάδα, αντανακλά την 
εγκαθίδρυση στην Κυδωνία μιας άρχουσας τάξης 
πιθανόν από την Πελοπόννησο».  

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ακόμα, η Μαρία Βλαζάκη σημείωσε, μεταξύ 
άλλων, ότι «από τα κατάλοιπα των ανασκαφών 
στα Χανιά διαπιστώνεται η ισχυρή επιρροή των 
Αχαιών στη γλώσσα, το εμπόριο, την ανακτορική, 
οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική. Μετά την 
εξασθένηση της δύναμης της Κνωσού, η Κυδω-

νία, υπό τη μυκηναϊκή εξουσία, εξελίσσεται σε 
κύριο εμπορικό λιμένα της Κρήτης. Οι επαφές 
της πόλης με άξονα το εμπόριο δεν περιορίζον-
ται μόνο στην υπόλοιπη Κρήτη, την ηπειρωτική 
Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Από τη μελέτη της κε-
ραμικής ανιχνεύονται σχέσεις με την Κύπρο, Χα-
ναάν, Συρία, Αίγυπτο, Ιταλία και Σαρδηνία, 
τεκμηριώνοντας την ύπαρξη ενός εκτεταμένου 
εμπορικού δικτύου μέσα από θαλάσσιους δρό-
μους. Το όνομα της Κυδωνίας αναγράφεται, μαζί 
με ονόματα και άλλων κρητικών και ελλαδικών 
πόλεων, στο ταφικό μνημείο του Amenhotep III 
στην Αίγυπτο, που χρονολογείται στο 1380 π.Χ. 
Ίσως δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι σε ανα-

σκαφή οικοπέδου στο λόφο του Καστελλιού βρέ-
θηκε σκαραβαίος με εγχάρακτη δέλτο του ίδιου 
Φαραώ».  

Το τοπικό κεραμικό εργαστήριο, γνωστό ως
«εργαστήριο της Κυδωνίας» παράγει έργα εξαι-
ρετικής τέχνης και τεχνικής… 

…Επίσης, με μεγάλους, ενεπίγραφους, στην
πρωτοελληνική Γραμμική Β΄, ψευδόστομους αμ-
φορείς  οι Κύδωνες διακινούσαν υγρά προϊόντα 
(κυρίως λάδι) σε μεγαλύτερη ποσότητα στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Αμφορείς της Κυδωνίας
έχουν αναγνωριστεί στις Μυκήνες, την Τίρυνθα, 
την Ελευσίνα, τον Ορχομενό, τη Θήβα. Στην Κυ-
δωνία έχουν βρεθεί τμήματα από 43 τέτοιους
αμφορείς.  

Η παρασκευή αρωματικών και φαρμακευτικών 
ελαίων αποτελούσε σημαντική πηγή εσόδων για 
τα κέντρα της Κρήτης, ήδη από το τέλος της
πρωτομινωικής περιόδου (κατά το 2000 π.Χ.).

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΑΣΤΕΛΙ 

Oταν οι Μυκηναίοι 
συνάντησαν τους Μινωίτες 
■ Αναλύσεις DNA στη Γερμανία στο σκελετικό υλικό κοπέλας που θυσιάστηκε

Κέντρο συνάντησης και όσμωσης του μινωικού με τον μυκηναϊκό πολιτισμό ήδη από την 3η χιλιετία προ Χριστού υπήρξε 
η Κυδωνία με επίκεντρο τον λόφο του Καστελλιού. Βασικά στοιχεία του μυκηναϊκού πολιτισμού αναγνωρίζονται στην Κυ-
δωνία, η ελληνική γλώσσα, τα νέα ταφικά έθιμα αλλά και μια ανθρωποθυσία: η θυσία μιας νέας κοπέλας για την οποία εν-
διαφέροντα αποτελέσματα αναμένονται από αναλύσεις -στη Γερμανία- DNA του σκελετικού υλικού της νεαρής γυναίκας αλλά 
και των πολεμιστών των τάφων της Κυδωνίας της ίδιας περιόδου. ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΛΥΒΙΑΚΗΣ

Η ανασκαφή στην Κατρέ 
 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ευρήματος από το μυκηναϊκό αλλά και μι-

νωικό ανακτορικό κέντρο των Χανίων, η κα Βλαζάκη μίλησε για τα αποτελέσματα 
της ανασκαφής στην οδό Κατρέ κατά τα τελευταία έτη. Μέχρι σήμερα έχει έρθει στο 
φως έκταση περίπου 150 τμ. χωρίς το δάπεδο να έχει αποκαλυφθεί παντού. Φέτος, 
η ανασκαφή επικεντρώθηκε στην περιοχή του ενεργού σεισμικού ρήγματος που 
διασχίζει τον χώρο από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Τα αποτελέσματα υπήρξαν 

ξεκάθαρα ως προς τη δράση των αλλεπάλληλων σεισμών στην περιοχή 
και που έχουν αποτυπωθεί δραματικά εντός των ορίων του ρήγματος. 

Η ανθρωποθυσία 
 
Η Μαρία Βλαζάκη σημείωσε ότι «ανά-

μεσα στις οικοδομικές φάσεις όλων των 
περιόδων, που συνθέτουν το «παλίμψη-
στον» της Κυδωνίας, ένα εύρημα των ΥΜ 
ΙΙΙΒ χρόνων, έχει προσελκύσει προς το 
παρόν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πρό-
κειται για τμήμα εκτεταμένου αύλειου 
χώρου τελετουργιών, εν μέρει υπόστυλου, 
που ίσως συνδέεται με το θρησκευτικό 
κέντρο του ανακτόρου, ακριβώς στη ΝΔ 
άκρη του λόφου. 

«Στην αυλή, εντοπίστηκαν κατά χώραν 
και κάτω από λίθους ή πλάκες, συγκέν-
τρωση οστών, σφάγια,υπολείμματα θυ-
σιών διαφόρων ζώων (νεαρών αιγάγρων, 
αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων). 

Το σπουδαιότερο όλων είναι η ανεύ-
ρεση πάνω στο δάπεδο διάσπαρτων 
οστών μίας νέας γυναίκας κάτω των 
20 ετών, ο τρόπος απόθεσης των 
οποίων είναι ο ίδιος με αυτόν των 
οστών των ζώων. Τα παραπάνω στοι-
χεία  παραπέμπουν άμεσα σε τελε-
τουργικές πράξεις». 

Με τη βοήθεια της αρχαιολόγου-ανθρω-
πολόγου δρος Τίνας McGeorge και της 
συντηρήτριας κ. Άννας Μυλωνά, έχει απο-
κατασταθεί, όσο μέρος του κρανίου έχει 
βρεθεί. 

Η κα Βλαζάκη σημείωσε ότι «η ανεύρεση 
των οστών της νεαρής γυναίκας, σε σύν-
δεση με τελετουργικές πράξεις, δεν πρέ-
πει να μας παραξενεύει, καθόσον η ίδια η 
ελληνική μυθολογία έχει άφθονα παρα-
δείγματα εξαγνιστικών θυσιών παρθένων, 
σε μια προσπάθεια της κοινωνίας να αντι-
μετωπίσει μεγάλη συμφορά, σε περιόδους 
λοιμών και λιμών ή άλλων εξαιρετικών πε-
ριστάσεων και συχνά πριν από μία πολε-
μική σύρραξη».  

Με βάση τα στοιχεία, η ίδια θεωρεί ότι 
«το έθιμο της θυσίας παρθένου πρέπει να 
αναχθεί στα μυκηναϊκά χρόνια». 



Η εκτέλεση των “Eξι” 
το 1922 

 
Εκείνο το πρωινό της 15ης Νοεμβρίου 1922 η ήσυχη φθινο-

πωρινή χαραυγή στο Γουδί διακόπηκε από μια ομοβροντία πυ-
ροβολισμών. Τους πυροβολισμούς του εκτελεστικού 
αποσπάσματος ακολούθησαν άλλοι έξι πυροβολισμοί, οι χαρι-
στικές βολές. Μόλις είχαν εκτελεσθεί μετά από την καταδικα-
στική απόφαση του στρατοδικείου οι θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι 
της Μικρασιατικής Καταστροφής: Δημήτριος Γούναρης (πρωθυ-
πουργός, ο οποίος ήταν ασθενής και μεταφέρθηκε από την κλι-
νική στον τόπο εκτέλεσης), Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (υπουργός 
οικονομικών), Γιώργος Μπαλτατζής, Νικόλαος Στράτος, Νικό-
λαος Θεοτόκης (υπουργός Στρατιωτικών) και  Γιώργος Χατζηα-
νέστης (τελευταίος αρχιστράτηγος της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας). Μέσα σε 15 ημέρες από την 31η Οκτωβρίου έως 
την 15η Νοεμβρίου με συνοπτικές διαδικασίες το δικτατορικό κί-
νημα με επικεφαλής τον αρχηγό της «Επανάστασης του 1922» 
συνταγματάρχη Πλαστήρα τιμώρησε τους θεωρούμενους ως 
πρωταίτιους της εθνικής τραγωδίας. Αυτή η εκτέλεση έκλεισε 
τον πρώτο κύκλο της αντιπαράθεσης Βενιζελικών –Αντιβενιζελι-

κών, ο οποίος ξεκίνησε με τον Εθνικό Διχασμό του 1915, τη γνω-
στή σύγκρουση Βενιζέλου και βασιλιά Κωνσταντίνου για την εί-
σοδο της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918). 
Ταυτόχρονα, όμως άνοιξε ένα δεύτερο κύκλο σκληρών πολιτι-
κών αντιπαραθέσεων και πολιτικής αστάθειας με βραχύβιες κυ-
βερνήσεις, πραξικοπήματα και στρατιωτικά κινήματα ως τη 
δικτατορία Μεταξά, καθώς τα «φαντάσματα των Έξι» στοίχει-
ωναν την πολιτική ζωή της Ελλάδας ολόκληρη την περίοδο του 
Μεσοπολέμου. 

Στον τοπικό Τύπο των Χανίων και συγκεκριμένα στη «Νέα 
Έρευνα» στο φύλλο της 17ης Νοεμβρίου 1922, με καθυστέρηση 
δυο ημερών,  αναφέρεται η εκτέλεση των «Έξι», ενώ τις προ-
ηγούμενες ημέρες η εφημερίδα παρουσίαζε καθημερινές αντα-
ποκρίσεις από το στρατοδικείο. Στην τρίτη σελίδα με τον τίτλο 
«ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ» ο συντάκτης αναφέρει την ανακοίνωση 
από το  Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης: 

«Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ. ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ». 

 Οι έξι εκτελεσθέντες πλήρωσαν και χρηματικά πρόστιμα: ο 
Γούναρης 200.000 δραχμές, ο Στράτος 335.000, ο Πρωτοπα-
παδάκης 500.000, ο Μπαλτατζής και ο Θεοτόκης 1.000.000, ενώ 
ο Στρατηγός Χατζηανέστης καθαιρέθηκε πριν εκτελεσθεί. Δυο 
ακόμα κατηγορούμενοι, ο Ξενοφών Στράτος και ο στρατηγός 

Γούδας καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά, πληρώνοντας ταυτό-
χρονα πρόστιμο 200.000 ο πρώτος, ενώ ο δεύτερος ως στρα-
τηγός καθαιρέθηκε. 

Όπως αναφέρει ο γνωστός ιστορικός Γιώργος Μαυρογορδά-
τος η θυσία των «Έξι» εκτόνωσε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και 
έδρασε κατευναστικά στην ελληνική κοινωνία. Βέβαια, η κατη-
γορία της «εσχάτης προδοσίας» δεν μπορούσε να αποδειχθεί, 
αλλά η καταδικαστική απόφαση ουσιαστικά ήταν η μετάθεση των 
ευθυνών από τους στρατιωτικούς στους πολιτικούς. Οι ευθύνες 
των στρατιωτικών δεν αποδόθηκαν ποτέ, ενώ «η ενοχοποίηση 
των πολιτικών υπονόμευσε μακροπρόθεσμα τη δημοκρατία», 
καθώς έχασαν την αξιοπιστία τους.  

Βιβλιογραφία: 
Μαυρογορδάτος Γ., 1915. Ο Εθνικός Διχασμός, 

εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015. 
*Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι 

ιατρός ορθοπεδικός, πολιτισμολόγος

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*
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σ

Αγιογραφώντας τον Προφήτη Ηλία  
στην Ορθόδοξο Ακαδηµία Κρήτης 

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν Πάστορες, 
Θεολόγοι, Καθηγητές κ.ά., με Υπεύθυνη 
Επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης 
του Κέντρου Επιμόρφωσης Ενηλίκων, 
την Πάστορα και Φιλόσοφο Dorothea 
Höck. Οι συμμετέχοντες, υπό την κα-
θοδήγηση της Επιστημονικής Συνεργά-
τιδος και Υπεύθυνης του Εργαστηρίου 
Αγιογραφίας της ΟΑΚ Κωνσταντίνας 
Στεφανάκη, αγιογράφησαν την εικόνα 
του Προφήτη Ηλία, ενώ παρακολούθη-
σαν ομιλίες που σχετίζονται με την 
ιστορία της Κρήτης, αλλά και την Ιστο-
ρία και Θεολογία της Εικόνας, από 
τους επιστημονικούς συνεργάτες του 
Ιδρύματος. 

     Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κατά την πα-
ράδοση των Βεβαιώσεων Παρακολού-
θησης, τόνισε τη σημασία του 
Σεμιναρίου, που καλλιεργεί τη γνωρι-
μία με την Εικόνα, μέσα από τα χρώ-
ματα, την υπομονή και την πνευματική 
ζωή. Ακολούθως, η Υπεύθυνη της Ομά-
δας ευχαρίστησε τους συνεργάτες της 
ΟΑΚ και ιδιαίτερα τον Γενικό Διευ-
θυντή και την Υπεύθυνη του Εργαστη-
ρίου Αγιογραφίας του Ιδρύματος, για 
τη μοναδική φιλοξενία, όπως δήλωσε 
χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως 
κατά τις ημέρες της παραμονής τους, 
βίωσαν στην πράξη τη φράση του 
Φίοντορ Ντοστογιέφσκι «Η ομορφιά 

θα σώσει τον κόσμο». Από την πλευρά 
της η κα Στεφανάκη ευχαρίστησε τους 
συνεργάτες του Ιδρύματος, για την 
άψογη συνεργασία και κυρίως τους 
συμμετέχοντες του Σεμιναρίου, ευχό-
μενη να έχουν την προστασία του Προ-
φήτη Ηλία και το φως της Αγιογραφίας 
στη ζωή τους.  

     Οι συμμετέχοντες είχαν παράλ-
ληλα την ευκαιρία να επισκεφθούν 
Ιερές Μονές και ιστορικά μνημεία της 
περιοχής, όπως την Ιερά Μονή Γωνιάς, 
τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Ρο-
τόντα, Επισκοπή Κισάμου), τον Ιερό 
Ναό Αγίου Στεφάνου (Δρακώνα), την 
Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, τον Ιερό Ναό 
του Προφήτη Ηλία (Ακρωτήρι) κ.ά.

Σεμινάριο Αγιογραφίας διορ-
γάνωσε η Ο.Α.Κ., στο πλαίσιο 
του Θρησκευτικού-Επιμορφω-
τικού Τουρισμού, σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Επιμόρφω-
σης Ενηλίκων της Ευαγγελι-
κής Εκκλησίας της πόλης 
Thüringen της Γερμανίας. 



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.
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Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, κατά 
την περίοδο 1940-45, δημιούργησε έναν προσωπικό 
θάλαμο πίεσης, προκειμένου να κάνει πτήσεις σε μεγάλο 
υψόμετρο με ασφάλεια. 

Την περίοδο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι επιστήμονες κατασκεύασαν 
μία ειδική ηλεκτρική καρέκλα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία 
ασθενών με ψυχονευρωτικά προβλήματα.

Το σαπούνι του Woodbury υποσχόταν από το 1911 απαλό, 
καθαρό και σφριγηλό δέρμα στο πρόσωπο, πωλούνταν 
μάλιστα στα φαρμακεία της εποχής…

Χειρουργική αφαίρεση όγκου του μαστού σε 60χρονη γυναίκα, από το 
διάσημο Ιάπωνα χειρουργό Hanaoka Seishu, που πιθανότατα ήταν ο 
πρώτος που έκανε επεμβάσεις με γενική αναισθησία (1809).

Ευχητήρια κάρτα της παρα-επιστήμης της 
φρενολογίας, στην Αγγλία του 1880.

Γιατρός 
εξετάζει 

γυναίκα ασθενή, 
παρουσία βοηθών 
του, στη Ρωσία του 

1950.

Αφίσα 
του 1970, 
που προωθεί 

το “θαυματουργό” 
σκεύασμα του Dr Pepper, 
εξηγώντας γιατί είναι «το 

πιο παρεξηγημένο 
ιατρικό ποτό της 

Αμερικής».

Βλεφαρόσπασμος 
υστερικής γυναίκας, 

στη Γαλλία του 
1889. 

Μεταλλικό κουτί με καθαρτικά χάπια, 
από το Παρίσι του 1920. 

 

»
»»

»
»

»»
»

»



βιβλία

Οι ρεµπέτες και 
άλλες ιστορίες 
Βασίλης Βασιλικός 
Εκδόσεις: Κέδρος 

Ένα μωσαϊκό 
της δεκαετίας 
του 1970, των 
πρώτων χρό-
νων της Μετα-
πολ ί τ ευσης . 
Π α λ α ί μ α χ ο ι 
ρεμπέτες, η 
φυλή των 
Μπάο Μπάο, 
ένα παλιό μπα-
ούλο με προ-

σωπικά αντικείμενα, οι Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης, μια καταπιεσμένη νοι-
κοκυρά που ζητάει σεξουαλική ανα-
κούφιση, η άρνηση ενός Μάρτυρα του 
Ιεχωβά να στρατευτεί, ένας άντρας 
που αναπολεί τη χαμένη του αγάπη 
μέσα από ένα κολάζ φωτογραφιών 
από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης 
και του αθλητισμού, ένας οικολόγος 
φιλοβασιλικός, Μολούκοι τρομοκράτες 
που δίνουν ζωή σε έναν απόκληρο, 
ένας καταξιωμένος αριστερός συνδι-
καλιστής, το απωθημένο ενός ανθρώ-
που να κερδίσει το πρωτοχρονιάτικο 
φλουρί στα χρόνια της Κατοχής. 
Μικρές ψηφίδες που συνθέτουν την ει-
κόνα μιας ολόκληρης εποχής.

Και µετά 
από αυτούς 
τα παιδιά τους 
Nicolas Mathieu 
Mετάφραση: Σοφία Διονυσοπούλου 
Εκδόσεις: Στερέωμα 

Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 
1992. Μια κοι-
λάδα χαμένη 
κάπου στα ανα-
τολικά, υψικάμι-
νοι που δεν 
καίνε πια, μια 
λίμνη, ένα από-
γευμα μέσα στον 
καύσωνα. Ο Αν-
τονύ είναι δεκα-

τεσσάρων χρονών και, για να 
διασκεδάσει την πλήξη του, κλέβει μαζί 
με τον ξάδελφό του ένα κανό για να 
πάει να δει τι συμβαίνει στην άλλη 
πλευρά, εκεί όπου βρίσκεται η περί-
φημη όχθη των γυμνιστών. Φτάνοντας, 
ο Αντονύ θα γνωρίσει τον πρώτο 
έρωτα, το πρώτο αληθινό καλοκαίρι 
του, αυτό που θα καθορίσει τα υπό-
λοιπα. Κι έτσι αρχίζει το δράμα της 
ζωής.  
Με το βιβλίο αυτό, ο Νικολά Ματιέ 
γράφει το μυθιστόρημα μιας κοιλάδας, 
μιας εποχής, αλλά και της εφηβείας, 
αφηγείται την πολιτική ιστορία της νε-
ολαίας που πρέπει να βρει τον δρόμο 
της σε έναν κόσμο που πεθαίνει. Τέσ-
σερα καλοκαίρια, τέσσερις στιγμές, από 
το Smells Like Teen Spirit μέχρι το 
Παγκόσμιο Κύπελλο του '98: μια ιλιγ-
γιώδης εξιστόρηση του πώς κυλά η 
ζωή στη Γαλλία σε μια μεταιχμιακή 
εποχή, στις κωμοπόλεις και στα ακριβά 
προάστια, στις εξοχές από τη μία και 
στις τσιμεντουπόλεις από την άλλη. 

Το λούνα παρκ 
στο ιερό βουνό 
Σώτη Τριανταφύλλου 
Εκδόσεις: Πατάκη 

Τιφλίδα, δεκαετία 
του 1980.  
Η Ιρίνα Νόζατζε, 
κόρη εργάτη σα-
πωνοποιίας, δη-
μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς 
στην εφημερίδα 
"Χρονικά της Σο-
βιετικής Γεωρ-
γίας", περνάει τις 

μέρες της αντιγράφοντας δελτία για την 
αγροτική παραγωγή και τα επιστημονικά 
επιτεύγματα της σοσιαλιστικής δημοκρα-
τίας. Τίποτα δεν συμβαίνει. Ύστερα, συμ-
βαίνει κάτι· μια αποτυχημένη 
αεροπειρατεία: τέσσερις νεαροί Γεωργια-
νοί αποπειρώνται να αυτομολήσουν στη 
Δύση· ακολουθεί τραγωδία που παίρνει 
μεγάλη δημοσιότητα και πανσοβιετικές 
διαστάσεις. Η Ιρίνα, αποφασίζοντας να 
ερευνήσει την υπόθεση, ζει δυο παράλλη-
λες ζωές: μια μέσα στην κρυψίνοια, στην 
αδιαφορία και στην ασυνεννοησία, και μια 
άλλη στον κόσμο της φαντασίας και των 
βιβλίων, από τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ 
μέχρι το Γαλάζιο πουλί της ευτυχίας. Ως 
τον σκληρό Απρίλιο του 1989, τα μικρά 
και μεγάλα γεγονότα της ζωής της (απώ-
λειες, απογοητεύσεις, καθημερινές ανα-
καλύψεις) και της χώρας ολόκληρης (το 
πυρηνικό δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ, οι 
μεταρρυθμίσεις του Γκορμπατσόφ και ο 
αντίκτυπός τους, το εθνικιστικό κίνημα 
στη Γεωργία) γίνονται αιτία να αλλάξει η 
ιδέα που είχε για τον εαυτό της και για 
όλα τ’ άλλα.

Χαµένο προφίλ 
Hugues Pagan 
Μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς 
Εκδόσεις: Πόλις 

Παραμονή Πρω-
τοχρονιάς, σε μια 
πόλη της γαλλι-
κής επαρχίας. 
Ένας αστυνομι-
κός, ο οποίος 
βρίσκεται στα 
ίχνη μιας νεαρής 
γυναίκας που κα-
ταζητείται, δέχε-
ται ένοπλη 
επίθεση. Την 

υπόθεση αναλαμβάνει ο Σνεντέρ, επικε-
φαλής του τμήματος δίωξης του εγκλή-
ματος. Τα πράγματα, όμως, παίρνουν 
άσχημη τροπή. Η νεαρή γυναίκα είναι 
κόρη του κυρίου Τομ, του ανθρώπου 
που κινεί τα νήματα στη ζωή της πόλης. 
Ο κύριος Τομ και ο Σνεντέρ, ωστόσο, 
συνδέονται με περίπλοκους δεσμούς.. 
Ο Σνεντέρ, όπως συμβαίνει σε κάθε 
νουάρ, είναι ένας ήρωας μοναχικός, που 
καπνίζει πολύ, κοιμάται ελάχιστα και πε-
ριπλανιέται κάθε νύχτα στην πόλη πολε-
μώντας τα φαντάσματά του, ανίκανος 
να αντιμετωπίσει τη διαφθορά που κυ-
ριαρχεί στην πόλη. Θα προσπαθήσει να 
βρει τι κρύβεται πίσω από την ένοπλη 
επίθεση κατά του συναδέλφου του και 
να μάθει ποια είναι η Τσερόκι, αυτή η 
μοιραία, όπως σε κάθε νουάρ, γυναίκα 
που εμφανίζεται και την οποία θα ερω-
τευτεί κεραυνοβόλα. 

Aφορμή

Το Πλην είναι από τα βιβλία που 
συζητήθηκαν περισσότερο το φε-
τινό καλοκαίρι. Συζητήθηκε από 
την πρώτη μέρα κυκλοφορίας 
του. Το εξώφυλλο και οι προσδο-
κίες ευθύνονται γι' αυτό. Το εξώ-
φυλλο είναι αναπόσπαστο μέρος 
της έκδοσης, και το εξώφυλλο 
αυτό είναι ένα από τα πλέον 
όμορφα. Από μόνο του βέβαια 
δεν θα ήταν αρκετό, παρά για με-
ρικές φωτογραφίες μόνο. Και 
όπως συμβαίνει πάντοτε όταν 
ακούς πολλά, ετοιμάζεσαι να κρα-
τήσεις λίγα, ή και τίποτα. Αυτή 
ήταν η πρώτη επιφύλαξη. Η δεύ-
τερη είχε να κάνει με τον φερό-
μενο κωμικό χαρακτήρα του 
βιβλίου, τη στιγμή που ο ήρωας, ο 
κύριος Πλην, παρουσιαζόταν ως 
ένας αποτυχημένος, άσημος συγ-
γραφέας, λίγο πριν από τα πε-
νήντα, και εμένα τέτοιοι ήρωες με 
συγκινούν βαθιά. Και ένα βιβλίο 
με έναν τέτοιο ήρωα δεν θα μπο-
ρούσα να μην το διαβάσω. 

Από την πρώτη πρόταση μας συ-
στήνεται ο αφηγητής της ιστορίας 
του κυρίου Πλην, αποφασισμένος 
να σχολιάσει και να παρέμβει 
όποτε εκείνος το κρίνει απαραί-
τητο. "Απ' τη δική μου οπτική 
γωνία, η ιστορία του Άρθουρ 
Πλην δεν εξελίσσεται τόσο 
άσχημα", μας λέει. Ο αινιγματικός 
αφηγητής, κάποιος που γνωρίζει 
καλά τον κύριο Πλην και κρατάει 
την ταυτότητά του κρυφή. Η επι-
λογή της αφηγηματικής φωνής 
είναι ένα από τα σημαντικότερα 
πλεονεκτήματα αυτού του βι-
βλίου, η ραχοκοκκαλιά της ιστο-
ρίας, το εύρημα που έκανε εφικτό 
το μυθιστόρημα. Η απεύθυνση 
στον αναγνώστη μέσω ενός διαρ-
κώς επαναλαμβανόμενου πρώτου 
πληθυντικού δεν επιτρέπει στιγμή 
στον κύριο Πλην να δραπετεύσει 
από τη σκηνή.   

Όλα ξεκίνησαν όταν έλαβε ένα 
προσκλητήριο γάμου. Oχι ενός 
οποιουδήποτε γάμου αλλά του 
γάμου του πρώην συντρόφου 
του. Η ιδέα και μόνο να παραστεί 
στη γαμήλια τελετή και στη δε-
ξίωση που θα ακολουθούσε τον 
τρελαίνει. Πρέπει πάση θυσία να 
βρει μια καλή δικαιολογία. Απο-
φασίζει να κάνει τον γύρο του κό-
σμου, να λείπει μίλια μακριά όταν 

θα τελείται το μυστήριο. Αναρω-
τιέμαι πώς γίνεται αυτό να φαίνε-
ται αστείο σε κάποιον και όχι 
βαθιά συγκινητικό. Ας είναι. 

Τι εννοούσε ο Φρέντι μ' 
εκείνο το "ο πιο γενναίος άν-
θρωπος που γνωρίζω;". Για 
τον Πλην, το μυστήριο παρα-
μένει άλυτο. Δεν υπάρχει 
μέρα, ώρα, που ο Άρθουρ 
Πλην να μη φοβάται. Φοβά-
ται να παραγγείλει ένα κο-
κτέιλ, να πάρει ταξί, να 
διδάξει σε μια τάξη, να γρά-
ψει βιβλίο. Όλα αυτά τα φο-
βάται, όπως φοβάται σχεδόν 
καθετί στον κόσμο. Το παρά-
ξενο, ωστόσο, είναι το εξής: 
επειδή φοβάται τα πάντα, 
όλα είναι εξίσου δύσκολα γι' 
αυτόν. Η ιδέα να κάνει τον 
γύρο του κόσμου δεν τον 
τρομάζει περισσότερο από το 
ν' αγοράσει μια τσίχλα. Κάθε 
μέρα και μια δόση θάρρους.  
Το Πλην είναι ένα μυθιστόρημα 

βαθιά ανθρώπινο, με έναν ήρωα 
ο οποίος είναι σχεδόν αδύνατον 
να εγείρει αισθήματα συμπόνιας. 
Ένας λευκός Αμερικάνος μεσήλι-
κας, που περιφέρεται και σκέφτε-
ται τα βάσανα ενός λευκού 
Αμερικάνου μεσήλικα, ακόμα και 
αν είναι ομοφυλόφιλος, δεν είναι 
ο κατάλληλος ήρωας για συναι-
σθηματική καθοδήγηση προς τη 
συμπόνια. Ένας τέτοιος ήρωας, το 
άλτερ έγκο του κυρίου Πλην, 
πρωταγωνιστεί και στο τελευταίο 
του βιβλίο, το οποίο και απορρί-
φθηκε από τον εκδοτικό οίκο. 

Και είναι το Πλην ένα μυθιστό-
ρημα βαθιά ανθρώπινο ακριβώς 
γιατί έχει ως ήρωα κάποιον σαν 
τον κύριο Πλην, έναν μέσο άν-
θρωπο, ο οποίος φοβάται και δεν 
ξέρει τι να κάνει, μοιάζει δηλαδή 
με τους ανθρώπους που ξέρουμε, 
μας θυμίζει τον εαυτό μας, σε μια 
εποχή που το να δείχνει κανείς σί-
γουρος και ατρόμητος είναι ο κα-
νόνας κάποιου άγνωστου 
διαγωνισμού σε εξέλιξη. Το Πλην 
δεν θα ήταν ένα τόσο ενδιαφέρον 
και σύγχρονο βιβλίο αν έλειπαν οι 
παράλληλες της κεντρικής ιστο-
ρίες, οι δεύτεροι και τρίτοι χαρα-
κτήρες και τα ανά χώρα γλωσσικά 
ευρήματα. 

Εκείνο που είναι αστείο είναι ο 

κόσμος στον οποίο ζούμε, εκείνα 
τα μικρά πράγματα που η λοξή 
ματιά ενός συγγραφέα, όπως του 
Γκρίερ στην περίπτωσή μας, μπο-
ρεί να τα απομονώσει και να τα 
αναδείξει, συνήθως ορμώμενος 
από την απελπισία για την πορεία 
αυτού του κόσμου, το χιούμορ 
είναι ένα από τα ύστερα καταφύ-
για άλλωστε. Και είναι αστεία όλα 
αυτά όταν δεν εμφανίζονται ξαφ-
νικά μπροστά μας, τότε είναι συ-
νήθως τρομακτικά, σκεφτείτε 
απλώς τη μάχη με τη γραφειοκρα-
τία για να εξασφαλίσει ένας του-
ρίστας την επιστροφή τού ΦΠΑ, 
σκεφτείτε πόσο αστείο μοιάζει 
στην περιγραφή του, ύστερα δο-
κιμάστε το. 

Κοιτάζοντας από μακριά όλα 
είναι πιο εύκολα. Πάντα συμβαίνει 
αυτό. Ο αφηγητής μιλάει για τον 
Άρθουρ Πλην με την ασφάλεια 
της απόστασης. Ο αναγνώστης 
διαβάζει με την ίδια ασφάλεια. Ο 
κύριος Πλην δεν νιώθει το ίδιο 
όμως. Ο κύριος Πλην είναι ένας 
από τους ήρωες εκείνους που δύ-
σκολα ξεχνάς, και αυτό το οφείλει 
εν μέρει στον αφηγητή του, όσο 
παράδοξο και αν μοιάζει αυτό. Ο 
κύριος Πλην σε μιαν άλλη εποχή 
θα μπορούσε να είναι ήρωας του 
Πολ Μπόουλς, όμως η εποχή 
εκείνη έχει προ πολλού παρέλθει, 
ο εξωτισμός έχει αφομοιωθεί 
στην κανονικότητα του δυτικού 
κόσμου, τώρα πια δύσκολα συ-
ναντά κανείς ταξιδιώτες να τρι-
γυρνούν στον κόσμο. 

  

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

Πλην 
» Andrew Sean Greer (μτφρ. Παλμύρα Ισμυρίδου, εκδόσεις Δώμα) 
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Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, τιμώντας τη 
μνήμη του Αριστοφάνη Χουρδάκη, του μεγάλου πα-
ραμυθά της Κρήτης, προκηρύσσει δύο διαγωνισμούς. 

Με τον πρώτο διαγωνισμό στόχος είναι να κα-
ταγραφούν τα παραμύθια της Κρήτης, που κυκλοφο-
ρούν από στόμα σε στόμα ηλικιωμένων ανθρώπων, 
και να μην χαθούν. Οι συμμετέχοντες πρέπει να απο-
στείλουν τουλάχιστον πέντε, μη καταγεγραμμένα 
μέχρι τώρα, κρητικά παραμύθια. Στην καταγραφή 
των παραμυθιών θα πρέπει να αποδοθεί πιστά η 
προφορά του προσώπου, το οποίο τα αφηγήθηκε, 
και να δηλωθεί το όνομά του. 

Ο δεύτερος διαγωνισμός έχει ως σκοπό να εν-

θαρρύνει ανθρώπους με φαντασία και ικανότητα 
στην αφήγηση να δημιουργήσουν δικά τους παρα-
μύθια και περιλαμβάνει δύο ομάδες διαγωνιζομένων: 
Μη μαθητές και μαθητές. Οι συμμετέχοντες πρέπει 
να αποστείλουν δύο δικά τους παραμύθια και να δη-
λώσουν αν είναι μαθητές ή μη μαθητές. 

Τα κείμενα για τους διαγωνισμούς θα πρέπει να 
σταλούν μέχρι το τέλος Απριλίου 2020 στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση  kostasmoutzouris@hotmail.gr. 

Στα κείμενα του διαγωνισμού θα υπάρχει μόνο 
ψευδώνυμο. 

Σε δεύτερη αποστολή θα υπάρχουν το ψευδώνυμο 
και τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Διαγωνισμός κρητικών παραμυθιών 


