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αΑπό τη Γαύδο έως την Κυδωνία και 
από την Απτέρα ως το Κοινό των Ορεί-
ων, η ανθρώπινη παρουσία σε κάθε 
σημείο της Δυτικής Κρήτης είναι 
αδιάλειπτη από τους προϊστορικούς 
χρόνους και μέχρι τις μέρες μας. 
Την πορεία και εξέλιξή της μέσα στον 
χώρο και τον χρόνο καταγράφει συ-
στηματικά η Αρχαιολογική Υπηρεσία 
Χανίων και πρόκειται να παρουσιάσει 
στο κοινό μέσα σε ένα νέο μουσειολο-
γικό πλαίσιο όταν ανοίξει τις πύλες 
του το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στη 
Χαλέπα. 
Και αν όλοι οι Χανιώτες ανυπομονούν 
να το επισκεφθούν -κάποιοι μάλιστα 
δυσανασχετούν- καθώς ο χρόνος περ-
νά και το Μουσείο παραμένει κλειστό 
για το κοινό, ωστόσο οι διαδικασίες 
προχωρούν, ώστε όταν πια το μουσείο 
ανοίξει τις πύλες του, να αποτελέσει 
μια σπουδαία παρακαταθήκη για τον 
τόπο μας.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Τρεις σόλο παραστάσεις συνθέτουν τη βραδιά χοροθεάτρου που φιλοξενεί ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Βάμου την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 7:30μμ. Η μιμική τέχνη του Μπιορν 
Γκράμμπο συναντά τον Ιαπωνικό χορό μπούτο της Ελίζα Μπεννάτι και τον χορευτικό αυτο-
σχεδιασμό του Αναστάσιου Σιουμάλα. Τρεις καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιούνται 
στον Αποκόρωνα συμπράττουν σε μια βραδιά έκφρασης και επικοινωνίας χωρίς λόγια. 

Η εκδήλωση είναι η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων με τον γενικό τίτλο, Αποκόρωνας - 
Καλλιτεχνικές Αναζητήσεις, η οποία στοχεύει να προβάλλει και να αναδείξει τους καλλιτέ-
χνες που επέλεξαν να ζουν στην περιοχή. 

Εθελοντική συνεισφορά 5€ 
Τα έσοδα θα διατεθούν για την επισκευή της αίθουσας του Συλλόγου. 

ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ 

“Μιλώντας Χωρίς Λόγια”

Ο Παύλος Παυλίδης  
και οι B-Movies  
στα Χανιά 

Ο Παύλος Παυλίδης & οι B-movies 
επιστρέφουν στο BrasDeFrères αύριο 
Κυριακή στις 10 το βράδυ. 

Οπως αναφέρεται στο σχετικό Δ.Τ., οι 
B-movies δε σταματούν να πειραματί-
ζονται μουσικά, επαναπροσδιορίζοντας 
έτσι τον ήχο τους, με μια νέα προσέγ-
γιση στο υλικό τους. Με ένα set list - 
best off της μουσικής πορείας του Παύ-
λου Παυλίδη, μας υπόσχονται μία εκρη-
κτική βραδιά θυμίζοντάς μας ιστορικά 
τραγούδια από την εποχή των “Ξύλινων 
Σπαθιών” αλλά και πολλά άλλα, αγαπη-
μένα από το κοινό, της μετέπειτα δισκο-
γραφίας του. 

Οι B-movies είναι οι : 
Τόλης Δεληγιάννης – μπάσο 
Δημήτρης Οικονόμου – τύμπανα 
Αλέκος Βουλγαράκης – ηλ. κιθάρα 
Χρήστος Λαϊνάς– synths, ηλ.κιθάρα, 

vocals 
Ηχοληψία : Παναγιώτης Ριζόπουλος

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΦΚΙ 

Παρουσίαση του φωτογράφου 
Δημήτρη Κεχρή 

Η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων 
φιλοξενεί το Δημήτρη Κεχρή, το Σάββατο 8/2 και ώρα 
19:30 στο Λεκτόριο, σε μια παρουσίαση του έργου του.  

Ο Δημήτρης Κεχρής σπούδασε Φυσική στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και παρακολούθησε μαθήματα φωτο-
γραφίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Η 
φωτογραφική του δουλειά έχει παρουσιαστεί στο Μου-
σείο Μπενάκη, στο Βυζαντινό Μουσείο, στην Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, 
στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης, στο Μουσείο Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Galeria Hexagono 
(Barcelona). Είναι συνδημιουργός του ALDEBARAN-
Contemporary Photography Hub και επιμελητής του 
MedPhoto Festival. 

Συνδιοργάνωση: Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματο-
γράφου Χανίων, Λεκτόριο. Είσοδος ελευθέρη. 
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ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Συναυλία βυζαντινής 
μουσικής 

 
Συναυλία υπό την διεύθυνση του Χοράρχη της Βυζαντι-

νής Χορωδίας «Στέφανος Μελωδών», κ. Κωνσταντίνου 
Στεφανάκη, Άρχοντος Υμνωδού της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας και του πατρός Ιακώβου του Αγιορείτη, Πρω-
τοψάλτη του Πάνσεπτου Ναού του Πρωτάτου Αγίου 
Όρους θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, 
ώρα 7.00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Η εκδή-
λωση εντάσσεται στο πλαίσιο των Δ’ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΩΝ 
2020, που διοργανώνονται από τον Ιερό Ναό Αγίου Χα-
ραλάμπους Λενταριανών, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Κυδωνίας & Αποκορώνου και με τη 
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων.  

 

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

Τετάρτες των φιλολόγων 
Με τη διάλεξη του Βύρωνα Λυκιαρδόπουλου με θέμα “Ο 

μύθος των Λαβδακιδών και των Ατρειδών” συνεχίζεται την 
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. ο Β΄ Κύκλος των δια-
λέξεων “Τετάρτες των Φιλολόγων”, στον 2ο όροφο του 
Πνευματικού Κέντρου Χανίων. 

Οι Τετάρτες των Φιλολόγων διοργανώνονται από τον 
Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων, σε συνδιοργάνωση 
με την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Πρόκειται για επι-
μορφωτικές συναντήσεις που απευθύνονται σε 
φιλολόγους, εκπαιδευτικούς και ευρύτερα φίλους του 
λόγου.  

 
 

ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΟΥΣ 

“Μιλώντας τη γλώσσα  
του έναστρου ουρανού” 

Παρουσίαση με θέμα: “Μιλώντας την γλώσσα του ένα-
στρου ουρανού” διοργανώνει το εκπαιδευτήριο “Φιλομά-
θεια” αύριο Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσας και ομιλητής θα είναι ο 
Χρήστος Σωτηρόπουλος, καθηγητής Αγγλικής γλώσσας, 
Ερασιτέχνης Αστρονόμος.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα 
Εκδήλωση Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ελληνική Γλώσσα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου, ώρα 8 μ.μ., στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. 
Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος για την Ελληνική Γλώσσα, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρή-

της – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων & το Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: Ομιλία από τον κ. Νικόλαο Παπαδογιαννάκη, ομότιμο Καθηγητή Πα-

νεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: “Γλώσσα μου ονειροτόκε: Η διαχρονική δημιουργικότητα της Ελληνικής” 
Διαβάζει ποιήματα Ελλήνων Ποιητών η Ραφαέλλα Κλεινάκη. 
Πλαισιώνουν μουσικά: Μαρία Κλεινάκη, τραγούδι, Χρήστος Κοτσαύτης, κιθάρα - τραγούδι. 
Παρουσίαση Εκδήλωσης: Βίκυ Κόλλια, Φιλόλογος.  
Θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου. 

Τιµή στους πεσόντες της µάχης 
του Πύργου των Βουκολιών

Η μνήμη των αγωνιστών της 
μάχης του Πύργου των Βουκο-
λιών που έδωσαν τη ζωή τους 
στον αγώνα για την ελευθερία 
και παράλληλα άνοιξαν τον δρό-
μο για την Ένωση της Κρήτης 
με την Ελλάδα, τιμήθηκε την 
Παρασκευή από την πολιτική 
και εκκλησιαστική ηγεσία, μα-
θητές και πολίτες της περιοχής.  

 
Την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη 

στην 123η επέτειο από τη μάχη, διοργά-
νωσαν η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και 
Σελίνου, ο Δήμος Πλατανιά, η Κοινότητα 
Βουκολιών, το Δημοτικό Σχολείο και ο 
Σύλλογος Γυναικών Βουκολιών.  

Ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης 
ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου 
Βουκολιών  Παναγιώτης Παπαδάκης 
αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα της 
εποχής που οδήγησαν στη μάχη της 7ης 
Φεβρουαρίου 1897 στον Πύργο Βουκο-
λιών όπου, μεταξύ άλλων, ήταν η πρώτη 
φορά που τακτικός ελληνικός στρατός 
πολέμησε στην Κρήτη.  

«Η σημασία της συγκεκριμένης μάχης 
ήταν πολύ μεγάλη για την Κρήτη καθώς 
αποτέλεσε το έναυσμα για μια σειρά εξε-
γέρσεων που σταδιακά οδήγησαν αρχικά 
στην αυτονομία και αργότερα στην 
Ένωση με την Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Πα-
παδάκης. «Τιμούμε σήμερα εκείνους που 
κατάφεραν να νικήσουν με το έργο τους 
τον πανδαμάτορα χρόνο και να αναδειχ-
θούν σε σύμβολα εθνικής προσφοράς. Οι 
κοινωνίες που στηρίζονται σε ισχυρά 
ερείσματα δεν ξεχνούν ανθρώπους που 
πρόσφεραν στην πατρίδα υψηλές υπηρε-

σίες, αποτελώντας παράδειγμα για τις με-
τέπειτα γενεές», σημείωσε ο κ. Παπαδά-
κης.      

Ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλαν-
δράκης στον χαιρετισμό του επεσήμανε 
τη σημασία που έχει να έρχονται σε 
επαφή τα παιδιά με τους φυσικούς χώ-
ρους που πραγματοποιήθηκαν οι απελευ-
θερωτικοί αγώνες της Κρήτης: «Είναι 
σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να δέ-
νονται με την ιστορία του τόπου μας και 
να έχουν αναφορές που ταυτίζονται με 
την ιστορία των προγόνων τους. Αυτό 
είναι κάτι που μπορεί να τα βοηθήσει και 

στη συνέχεια στη ζωή τους». 
Μετά τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες 

ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και πα-
ραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Πλατα-
νιά και τον Σύλλογο Γυναικών Βουκολιών.   

Στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκαν, με-
ταξύ άλλων, η Περιφέρεια Κρήτης – Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χανίων, οι Δήμοι 
Πλατανιά και Κισσάμου, το Ιδρυμα «Ελευ-
θερίος Βενιζέλος», τα τοπικά συμβούλια 
και σχολεία της περιοχής κ.ά., ενώ μήνυμα 
απέστειλε ο βουλευτής Μανούσος Βο-
λουδάκης.  

 ΔΗΜ. ΜΑΡ.  

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση τιμής  
στους αγωνιστές μάχης του Πύργου των Βουκολιών. 

Παιδιά, μαθητές και εκπρόσωποι φορέων κατέθεσαν 
στεφάνια στο μνημείο της μάχης.   

ΣΤΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ 

Υποδοχή ιερών λειψάνων 
Αγ. Διονυσίου 

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 4:00 μ.μ. θα πραγμα-
τοποιηθεί υποδοχή, υπό του Σεβασμιώταου Μητροπολίτη 
Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού και των αρχών 
της πόλης,  των ιερών λειψάνων (άφθαρτη δεξιά χείρα) 
του Αγ. Διονυσίου Αιγίνης εκ Ζακύνθου της Ιεράς Μη-
τρόπολης Ζακύνθου και Στροφάδων, στον ιερό ναό Αγίου 
Χαραλάμπους, στα Λενταριανά, όπου θα παραμείνουν 
έως την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΜ 

“Αμλετ” 
Tο αριστουργηματικό έργο του 

William Shakespeare «Hamlet», με τον 
Benedict Cumberbatch, στο ρόλο του 
Άμλετ, παρουσιάζει ο Όμιλος Antenna 
σε συνεργασία με την Βρετανική Πρε-
σβεία, το Βρετανικό Συμβούλιο, τον 
Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στο Με-
γάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ), στις 9 το βράδυ. 
Πρόκειται για την εκπληκτική παρά-
σταση του National Theatre of Lon-
don… που επιστρέφει ξανά στη μεγάλη 
οθόνη.
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Βράχοι - µνηµεία στο Ακρωτήρι 
» Με τα ονόματα ηρώων της Επανάστασης του 1897

» Εκδηλώσεις μνήμης την Κυριακή

Μια σειρά από ξεχωριστά μνημεία για τους ήρωες 
- πεσόντες της Επανάστασης του Ακρωτηρίου, το 
1897, αναδεικνύονται μετά από ενέργειες του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Κορακιών! 

 
Ο λόγος για τους σμιλεμένους βράχους με τα ονόματα των 

ηρώων, οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισμένοι σε περιοχές του 
Ακρωτηρίου (Κορακιές, Αρώνι). 

Ωστόσο, τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι βράχοι δεν είναι 
τυχαία.  

Είναι ακριβώς τα σημεία όπου έχασαν τη ζωή τους οι ήρωες 
αυτοί.  

Συνολικά εκτιμάται ότι υπάρχουν 18 βράχοι από τους οποί-
ους έχουν βρεθεί οι 11, χάρη στα κυπαρίσσια που έχουν φυ-
τευτεί δίπλα τους. 

Η ιστορία των μνημείων ξεκινά τη χρονιά της Επανάστασης 
του Ακρωτηρίου (1897)! 

Στις 8 Απριλίου 1897 συνήλθε στις Κορακιές η Διοικητική 
Επιτροπεία «του εν Ακρωτηρίου Στρατοπέδου» και αποφά-
σισε, μεταξύ άλλων, όπως αναγράφεται στην απόφαση: 
«όπως διαιωνισθή η μνήμη των ενδόξως υπέρ πίστεως και 
πατρίδος πεσόντων οπλιτών του στρατοπέδου Ακρωτηρίου 
κατά τας διαφόρους μάχας», «να βεβαιωθεί αρμοδίως ο 
τόπος του θανάτου εκάστου αυτών, να παραγγελθή 
δε κατάλληλος τεχνίτης, όπως εν εκάστη 
των θέσεων τούτων λειάνη μέρος κα-
τάλληλον βράχον εν είδει πλακός, 
χαράξη δε σταυρόν επί εκάστης 
αυτών και το όνομα του πε-
σόντος μετά της ημερομη-
νίας, καθ΄ ην έπεσε». 

Η ιστορία των βράχων 
έχει ευαισθητοποιήσει 
τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Κορακιών, ο 
πρόεδρος του 
οποίου, Γιώργος 
Βασιλάκης, λέει 

στα “Χ.ν.”: 
«Οταν ανέλαβα πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλό-

γου Κορακιών, από το 2004, ξεκινήσαμε να ψάχνουμε 
αυτούς τους βράχους και βρήκαμε μέχρι σήμερα 11».  

Ο ίδιος προσθέτει ότι μετά το 2008 «κάναμε μηχανο-
γραφικά για το πού είναι αυτοί οι βράχοι, γιατί βρί-
σκονται όλοι μέσα σε ιδιωτικές περιουσίες και σε 
συνεργασία με τον Δήμο Χανίων στείλαμε όλο το πα-
κέτο στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων στο Ηρά-

κλειο με αίτημα να κηρυχθούν 
διατηρητέα μνημεία ».  

Ακολούθησε αυτοψία 
από την Υπηρεσία Νεω-
τέρων Μνημείων και, 
όπως επισημαίνει ο κ. 
Βασιλάκης, «στη συ-
νέχεια φτιάχτηκε ο 
φάκελος και στάλ-
θηκε το 2015 στο 
υπουργείο Πολιτι-
σμού. 

Παρόλες τις προ-
σπάθειές μας και τις 

πιέσεις μας προς το 
υπουργείο, δυστυ-

χώς μέχρι 
σήμερα 

δ ε ν  

έχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνημεία». 
Ο ίδιος σημειώνει ότι δίπλα από κάθε βράχο είχαν φυτέψει

ένα κυπαρρίσι, κάτι που έκανε πιο εύκολο τον εντοπισμό τους. 
«Οι βράχοι πρέπει να ήταν 18. Δεκαεννιά είναι οι νεκροί αλλά

επειδή βρήκαμε σε ένα βράχο δύο ονόματα πιστεύουμε ότι ήταν 
18 οι βράχοι. 

Κάποιοι ίσως έχουν καταστραφεί από οικοδομικές εργασίες». 
Πάντως, ο κ. Βασιλάκης ανέφερε ότι « η ύπαρξη των βράχων

δεν επηρεάζει τις ιδιοκτησίες» ενώ υπογράμμισε το παράδειγμα 
ενός κατοίκου του Ακρωτηρίου, του κ. Μανώλη Μπαντουδάκη,
ο οποίος έχει περιποιηθεί βράχο που βρίσκεται σε ιδιοκτησία
του.  

«Σεβάστηκε το σημείο και μέχρι σήμερα τον περιποιείται και
θέλει να παραμείνει στη μνήμη αυτών που αγωνίστηκαν για να
είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι», συμπλήρωσε ο κ. Βασιλάκης.

 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Κυριακή 9 Φεβρουαρίου με την
ευκαιρία της επετείου του βομβαρδισμού του Επαναστατικού
Στρατοπέδου του Ακρωτηρίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 

ο Δήμος Χανίων, το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
και Μελετών «Ελευθέ-
ριος Κ. Βενιζέλος», η Δη-
μοτική Κοινότητα
Κουνουπιδιανών και οι
Πολιτιστικοί Φορείς
Ακρωτηρίου διοργανώ-
νουν εκδήλωση μνήμης
στις 11:30, στον Άγιο
Χριστοφόρο Κορακιών
(περιοχή Τράφος), όπου
βρίσκονται βράχοι –μνη-
μεία για τους πεσόντες
αγωνιστές. 

Το Α΄ μέρος της εκδή-
λωσης περιλαμβάνει:
επιμνημόσυνη δέηση,
προσκλητήριο πεσόντων,
κατάθεση στεφάνων,
ενός λεπτού σιγή και
ανάκρουση του Ύμνου
της Κρήτης και του Εθνι-
κού Yμνου. 

Στο Β΄ μέρος κεντρικός 
ομιλητής θα είναι ο Κων-
σταντίνος Φουρναράκης, 
Φιλόλογος, Αρχειονόμος 
Ιστορικού Αρχείου Κρή-
της. Χαιρετισμούς θα
απευθύνουν οι οργανω-
τές, ενώ το πρόγραμμα
περιλαμβάνει επίσης, ρι-
ζίτικο από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Χορδακίου “Η Σκλόκα”
και κρητικούς χορούς
από τον Λαογραφικό Χο-
ρευτικό Σύλλογο “Καγια-
λές”. Σε περίπτωση
κακοκαιρίας το Β’ μέρος
θα πραγματοποιηθεί στο
Λύκειο Ακρωτηρίου,
πρώην Πολυκλαδικό. 

ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΛΥΒΙΑΚΗΣ

Ο πρόεδρος του 
Πολιτιστικού 

Συλλόγου Κορακιών, 
Γιώργος Βασιλάκης.
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ΣΤΟ Κ.Α.Μ. 

Ρεσιτάλ πιάνου για 4 χέρια   
■ Με την Μπέλα Λιονάκη και τον Δημήτρη Ντρουμπογιάννη

Eνα μουσικό οδοιπορικό στο οποίο «βασικός κα-
ταλύτης είναι το εκφραστικό εύρος και το πλα-
τύ φάσμα ηχοχρωμάτων του πιάνου», θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παραβρεθούν 
απόψε στις 20:30 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου, στο ρεσιτάλ πιάνου για 4 χέρια, των 
πιανιστών Μπέλα Λιονάκη και Δημήτρη 
Ντρουμπογιάννη με τον γενικό τίτλο “Εκλεκτι-
κές Μουσικές Συγγένειες”. 

 
 
Μιλώντας στις “διαδρομές” για την αποψινή συναυλία και για 

τον τίτλο της, ο Δημήτρης Ντρουμπογιάννης τόνισε  ότι «ο τίτ-
λος μιας συναυλίας πάντα λειτουργεί αφαιρετικά και όσο το δυ-
νατόν περιεκτικότερα στο να αποτυπώσει το πνεύμα αλλά και το 
ύφος της θεματικής της συναυλίας. 

Ενα αξίωμα που πάντα μοιραζόμασταν σαν ντουέτο ήταν ότι 
η μουσική απεικόνιση συναισθημάτων και ιδεών είναι το 
μέσο με κύριο σκοπό την βαθύτερη επικοινωνία. 

Η τέχνη της μουσικής ήταν διαχρονικά η απόλυτη εκδήλωση 
της αφηρημένης τέχνης καθώς η απουσία οποιασδήποτε σα-
φούς κατευθυντήριας αναλογίας μέσω κειμένου ή οπτικών ανα-
παραστάσεων απουσιάζει. 

Το μοναδικό εφόδιο που έχουν ακροατής και ερμηνευτής στο 
ταξίδι της μουσικής ερμηνείας και ακρόασης είναι τα διάφορα 
ηχοτοπία που σχηματίζονται. Αναπόφευκτη και θεμιτή είναι 
πάντα η προσωπική, ιδιαίτερη ερμηνεία του καθενός, όμως πάν-
τοτε την ιδιαίτερη υφή της παρουσίασης ενός έργου προς τον 
ακροατή την καθορίζει ο ερμηνευτής.  

Τα έργα τα οποία καλείται να παρουσιάσει ο ερμηνευτής δεν 
αποτελούν μόνο ένα καλειδοσκόπιο διαφορετικών απόψεων 
μεταξύ συνθέτη-ερμηνευτή-ακροατή. Όλα διαπερνιούνται από 
μια εσωτερική υφή η οποία νοηματοδοτεί τα έργα και ο ερμη-
νευτής, πολλές φορές λειτουργώντας ως αγγελιοφόρος μεταξύ 
συνθέτη-ακροατή, οφείλει να αναδείξει και να τονίσει πτυχές 
καθώς και σημασίες των έργων». 

«Με τον τίτλο "Εκλεκτικές Μουσικές Συγγένειες" θέλαμε να 
αναδείξουμε την βαθύτερη σχέση που μπορούν να έχουν έργα 
με διαφορετικές καταβολές και αφετηρίες, έργα από διαφορε-
τικές εποχές, συνθετών από διάφορες χώρες και διαφορετικά 
αισθητικά πλαίσια τα οποία συγκλίνουν σε μια κοινή αναπαρά-
σταση.  Ένα μουσικό οδοιπορικό στο οποίο βασικός καταλύτης 
είναι το εκφραστικό εύρος και το πλατύ φάσμα ηχοχρωμάτων 
του πιάνου», επεσήμανε ο κ. Ντρουμπογιάννης. 

Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ 
«Η ενασχόλησή μας με την μουσική φυσικά δεν ήταν κάτι που 

προέκυψε ή το οποίο σχεδιάστηκε σε κάποια συγκεκριμένη χρο-
νική στιγμή. Ορίζει τις προσωπικότητες μας, αποτελεί μια βαθύ-
τερη ανάγκη και των δυο, η οποία εξωτερικεύεται σε διάφορες 
μορφές», σημείωσε ακόμη ο κ. Ντρουμπογιάννης, απαντώντας 
σε σχετική ερώτησή μας συμπληρώνοντας: 

«Εκτος όμως από την ενασχόλησή μας με την αμιγώς κλασική 
μουσική είναι μεγάλη η αγάπη μας προς την ποιοτική μουσική 
ανεξαρτήτως είδους και φάσματος. 

Με γνώμονα αυτό, στην πορεία των χρόνων, συμμετείχαμε σε 
πολλά φεστιβάλ και συναυλίες με καθιερωμένους Ελληνες καλ-
λιτέχνες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ξεχωρι-
στές ήταν οι στιγμές όπου συνεργαστήκαμε και συμπράξαμε επί 
σκηνής με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως Νίκος Πλατύραχος, 
Στέφανος Κορκολής, Μαρία Φαραντούρη, Κώστας Θωμαϊδης, 

Γιάννης Κούτρας, Γιώργος Μεράντζας, Σοφία Μανουσάκη, Βα-
σίλης Λέκκας, Μόρφω Τσαϊρέλη αλλά και με την την Συμφω-
νική Ορχήστρα νέων Δήμου Ηρακλείου, Συμφωνική Ορχήστρα 
Δημοτικού Ωδείου Βόλου, Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Βόλου, 
Χορωδία "ΙΩΝΙΑ" κ.ά. 

Σημειώνεται ότι η Μπέλα Λιονάκη εκτός από το εκπαιδευτικό 
κομμάτι, το οποίο εξασκεί 34 συνεχή χρόνια ως καθηγήτρια πιά-
νου και ακορντεόν, ετοιμάζει αυτό το διάστημα εμφανίσεις με το 
νεανικό φωνητικό της σύνολο "Μουσικοί Ορίζοντες". 

Ο Δημήτρης Ντρουμπογιάννης, πέραν από τις σολιστικες εμ-
φανίσεις με κλασικό ρεπερτόριο, συνθέτει πρωτότυπη μουσική 
για θεατρικές παραστάσεις, καθώς και την μελοποίηση κύκλου 
ποιημάτων. 

Την αποψινή συναυλία διοργανώνει ο Δήμος Χανίων σε συ-
νεργασία με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με ελεύθερη είσοδο.

Μουσική παράσταση για το Νέο Κύµα 
 
“Οταν η Nouvelle Vague... έφερε το ελληνικό Νέο Κύμα” είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που 

διοργανώνει ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ., στο Με-
γάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ). 

Ερμηνεύουν: Ερωφίλη και Αργυρώ Καπαρού. Στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. 
Οπως ανέφερε η Χανιώτισσα ερμηνεύτρια Ερωφίλη για την παράσταση, «Έχουμε ετοιμάσει μια πα-

ράσταση γεμάτη συναισθήματα και μνήμες, είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε ολα τα τραγούδια και θα τρα-
γουδήσετε μαζί μας. Ο Νεοκλής Νεοφυτίδης είναι ένας σπουδαίος μουσικος και συνθετης όποτε οι 
βραδιές που οραματίστηκε ο κ. Γιάννης Γιαννακάκης με πρωταγωνιστή το πιάνο συνεχίζονται με τον κα-
λύτερο τρόπο! Η Αργυρω Καπαρου είναι μια ιδιαίτερα ζεστη φωνή και μαζί ετοιμάσαμε και το προ-
γραμμα καθώς και εξαιρετικές διφωνιες. Χαίρομαι που επιστρέφω κατά καιρούς στην πόλη μου με 
ξεχωριστές προτάσεις και συναυλιες». 

H Nouvelle Vague είναι ο τίτλος που φωτογραφίζει το δημιουργικό κύμα της μουσικής, στο Παρίσι της 
δεκαετίας του 50’, όπου νέοι δημιουργοί αποτύπωσαν στα τραγούδια τους πιο λιτά μουσικά σχήματα 
και μελωδίες, πάνω σε ποιήματα. Στην Αθήνα, ο συνθέτης Γιάννης Σπανός με την στήριξη του τότε δι-
σκογραφικού παραγωγού, Αλέκου Πατσιφά, καθιέρωσαν στην ελληνική δισκογραφία τον τίτλο Νέο 
Κύμα (Nouvelle Vague). Συνθέτες όπως οι: Γιάννης Σπανός, Λάκης Παππάς, Νότης Μαυρουδής, Διο-
νύσης Σαββόπουλος, Λίνος Κόκοτος και άλλοι, έγραψαν εκείνη την περίοδο, πριν τα μέσα της δεκαε-
τίας του 60΄, αφήνοντας στο ελληνικό ρεπερτόριο, πολλά σημαντικά τραγούδια, που αγαπήθηκαν πολύ, 
ενώ παράλληλα επανασύστησαν με αυτό τον τρόπο στο κοινό, την ελληνική ποίηση και τους ποιητές μας. 
Αυτή η παράσταση παρουσιάζει τα τραγούδια διαμάντια αυτής της περιόδου, φωτίζοντας τα πιο δυνατά 
και αγαπημένα τραγούδια των δημιουργών. 

Γενική είσοδος: 12 €. Φοιτητές, Άνεργοι, Άνω των 65, Πολύτεκνοι: 10 €.

ΓΙΑΝΝΑ 
ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ
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“Διαβάζω για τους Aλλους” Eνας οργανισµός  
για την ισότιµη πρόσβαση στη λογοτεχνία

ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Πριν από πέντε χρόνια η Αργυρώ 
Σπυριδάκη, συζητώντας με τον 
φίλο της Θοδωρή Τσάτσο (εκ γενε-
τή τυφλό) σχετικά με τα βιβλία, συ-
νειδητοποίησε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες 
στην πρόσβασή τους στη λογοτεχνία 
και πόσοι λίγοι είναι οι διαθέσιμοι 
τίτλοι ακουστικών βιβλίων στην 
Ελλάδα. Έτσι, αποφάσισε να δημι-
ουργήσει ένα δίκτυο εθελοντών 
που θα «Διαβάζουν για τους Άλ-
λους».  

 
Η ιδέα αυτή άρχισε να παίρνει σάρκα και 

οστά και η παρέα αυτή να μεγαλώνει όλο και 
περισσότερο. Μετρώντας πάνω από 700 ενερ-
γούς εθελοντές πλέον ο οργανισμός «Διαβάζω 
για τους Άλλους» αποτελεί ένα μη κερδοσκο-
πικό δίκτυο που στόχο έχει να διαβάζει σε αν-
θρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν 
μόνοι τους, να τους εξασφαλίζει δηλαδή την 
ισότιμη πρόσβαση στη λογοτεχνία. Κάθε εβδο-
μάδα λοιπόν, εθελοντές του «Διαβάζω για 
τους Άλλους» επισκέπτονται διάφορα ιδρύ-
ματα, όπως μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, 
ορφανοτροφεία ή και σωφρονιστικά ιδρύματα, 
στην Αθήνα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Χανιά 
αλλά και στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσοντας 
δράσεις ζωντανών αναγνώσεων «για να 
ακούνε με τα μάτια τους και να διαβάζουν με 
τη φωνή τους». Παράλληλα, οι εθελοντές του 
Δικτύου διαβάζουν και ηχογραφούν, παραμύ-
θια και βιβλία λογοτεχνίας, προκειμένου να εμ-
πλουτιστεί η Ακουστική Βιβλιοθήκη των 
Τυφλών. 

   Κάθε εβδομάδα η Δώρα Μεργιάνη, η Κα-
τερίνα Σκλεπάρη και η Ελένη Θεοδωροπούλου 

επισκέπτονται τον ξενώνα του Εθνικού Κέν-
τρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Ρέντη. Στο 
ισόγειο του κτιρίου τους υποδέχεται το προ-
σωπικό και πιο μέσα σε ένα δωμάτιο βρίσκον-
ται οι ηλικιωμένοι που πρόκειται να ακούσουν 
τις αναγνώσεις. Η κ. Μεργιάνη ξεκινάει την 
ανάγνωση ενός αποσπάσματος από το βιβλίο 
του Λεο Μπουσκάλα «Ο πατέρας μου». Οι ηλι-
κιωμένοι μετά το τέλος της ανάγνωσης αρχί-
ζουν να συζητούν για το απόσπασμα και να 
μιλούν για τα παιδικά τους χρόνια. Στη συνέ-
χεια η κ. Σκλεπάρη τους διαβάζει κάποιες σε-
λίδες από την αυτοβιογραφία του Νίκου 
Καζαντζάκη ενώ η κ. Θεοδωροπούλου, που 
συμμετέχει για πρώτη φορά στις αναγνώσεις , 
τους διαβάζει ένα βιβλίο του Χαλίλ Γκριμπράν. 
«Για εμάς αυτές εδώ οι κυρίες, που έρχονται 
και μας κρατούν παρέα μέσα από τις αναγνώ-
σεις τους είναι η διασκέδασή μας, η έξοδός 
μας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ Δ.. 

   «Αυτά που παίρνουμε εμείς από αυτούς 
τους ανθρώπους είναι περισσότερα από αυτά 
που δίνουμε αδιαμφισβήτητα. Βλέπουμε κάθε 
φορά μέσα από τα μάτια τους "το ευχαριστώ 
και την προσμονή τους να ξαναέρθουμε", εξη-
γεί στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-

δήσεων η κ. Σκλεπάρη, που είναι εθελόντρια 
στον οργανισμό εδώ και κάποιους μήνες, ενώ 
προσθέτει ότι «η αγάπη τους, αντανακλά, είναι 
αμφίδρομη». 

   Οι αναγνώσεις αυτές εκτός από ψυχαγω-
γικό έχουν και θεραπευτικό χαρακτήρα καθώς, 
ένας από τους στόχους της δράσης, όπως ανα-
φέρει η κ. Σπυριδάκη, είναι να ανασυρθούν θε-
τικές μνήμες από αυτούς τους ανθρώπους. 
«Μετά από 5 χρόνια που κρατάμε συντροφιά 
μέσω ενός βιβλίου, μέσω ενός παραμυθιού σε 
ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια πρόσβαση 
με εμάς σε αυτά, έχουμε καταγράψει ότι υπάρ-
χουν κάποια ποιοτικά αποτελέσματα της πρά-
ξης μας αυτής λόγω του ότι είναι 
επαναλαμβανόμενη και συστηματική. Η δράση 
αυτή έχει αποκτήσει θεραπευτικό χαρακτήρα 
καθώς μέσα από τις αναγνώσεις και τα βιβλία 
δίνονται ερεθίσματα στους ανθρώπους αυ-
τούς», λέει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, η πρόεδρος και ιδρύτρια 
του «Διαβάζω για τους Άλλους», Αργυρώ Σπυ-
ριδάκη. 

   Η κ. Μεργιάνη είναι εθελόντρια εδώ και 
δύο χρόνια και όπως εξηγεί, αυτά που ει-
σπράττουν κάθε φορά είναι πολύ περισσότερα 

από αυτά που δίνουν. «Για εκείνους οι ανα-
γνώσεις είναι μία ευχάριστη αλλαγή στην 
εβδομαδιαία ρουτίνα τους. Αναπολούν τα πε-
ρασμένα χρόνια και νομίζω ότι όλο αυτό τους 
ξυπνάει λίγο και τους κάνει καλό», τονίζει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ η κ. Θεοδωροπούλου συμπλη-
ρώνει ότι η ιδέα του να έρθει κοντά σε αν-
θρώπους της τρίτης ηλικίας που είναι στο 
περιθώριο ήταν αυτό που την παρακίνησε να 
συμμετάσχει.  

   Ο οργανισμός «Διαβάζω για τους Άλλους» 
συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να πετύχει 
όλους τους στόχους του. Όπως αναφέρει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Σπυριδάκη «όραμα του παρα-
μένει η ισότιμη πρόσβαση όλων στα βιβλία και 
στη γνώση , να μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος 
οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του να διαβάσει 
οποιοδήποτε βιβλίο, όπως μπορεί ο καθένας». 
Ωστόσο, όπως εξηγεί, «για να υπάρχει αυτός 
ο οργανισμός και να προσφέρει όσες υπηρε-
σίες προσφέρει θα πρέπει να είναι βιώσιμος, 
γι αυτό και τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε 
σε συστηματική διαδικασία εξεύρεσης πόρων 
για να είναι και οικονομικά βιώσιμος οργανι-
σμός και όχι μόνο κοινωνικά βιώσιμος. Οπότε 
το δικό μου όραμα είναι να καταστήσω το 
"Διαβάζω για τους Άλλους" οικονομικά βιώ-
σιμο ώστε να μην χρειάζεται καν να υπάρχω 
εγώ στον οργανισμό και να διασφαλίσω ότι θα 
υπάρχει για πάντα για να προσφέρει σε αυτούς 
που το έχουν ανάγκη». Στο πλαίσιο αυτό ο ορ-
γανισμός δημιούργησε μία εκστρατεία οικονο-
μικής ενίσχυσης ώστε να δημιουργήσει το δικό 
του στούντιο ηχογραφήσεων όπου θα παρά-
γονται ακουστικά βιβλία. Η καμπάνια αυτή συ-
νεχίζεται μέχρι και σήμερα ώστε να 
καταφέρουν να παράγουν το πρώτο τους 
ακουστικό βιβλίο για άτομα με προβλήματα 
όρασης. 

 
Ιωάννα Καρδάρα

“Ο Μπάμπης ο πλασιέ” 
του Γιώργου Ηλιάδη 

Η Χριστίνα Βεριβάκη, ο Γιώρ-
γος Ηλιάδης, ο Μάνος Καλο-
μοιράκης, ο Χρήστος Τσαντής 
και οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς, 
συνεργάζονται στην παρου-
σίαση του πρωτότυπου μυθι-
στορήματος "Ο Μπάμπης ο 
πλασιέ". Με θεατρικά δρώμενα 
και παρεμβάσεις, οι συντελε-
στές της εκδήλωσης θα προ-
σεγγίσουν το τρίτο έργο του 
συγγραφέα-ηθοποιού Γιώργου 
Ηλιάδη. Η παρουσίαση θα γίνει 
τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, 
στις 7:30 μ.μ. στον πολυχώρο 
«Ραδάμανθυς», στην οδό Γε-
ωργίου Ξέπαπα 7. 

Μετά από τα ιστορικά μυθι-
στορήματα «Τα δυο πουγκιά» 
και «Το Μαγκάλι», ο Γιώργος 
Ηλιάδης μας συστήνει τον «Μπάμπη». «Ο Μπάμπης ο πλα-
σιέ» είναι ένας ιδιαίτερος τύπος της νεοελληνικής κοινωνίας, 
με φιλοδοξίες που τον φέρνουν στα καζίνο, αλλά και στο 
κατώφλι της Σκάλας του Μιλάνου! Παρόλα αυτά, η περιπέ-
τεια της ζωής του δεν διαφέρει από την περιπέτεια κάθε 
ελεύθερου επαγγελματία που παλεύει μέσα σε αντίξοες συν-
θήκες για τον επιούσιο. 

 

“Διηγήματα” 
του Μάρκου Μαριδάκη 

Η Περιφέρεια Κρήτης – 
Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων συνδιοργανώνει 
με την Τοπική Επιτροπή 
του Ελληνικού Τμήματος 
της Διεθνούς Εταιρείας 
Φίλων Νίκου Καζαν-
τζάκη και τις εκδόσεις 
«Έρεισμα», την παρου-
σίαση του βιβλίου του 
Χανιώτη Συγγραφέα 
Μάρκου Μαριδάκη  

«Διηγήματα» την Τε-
τάρτη 12 Φεβρουαρίου 
ώρα 19.30, στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Χανίων. 

Παρουσιάζει η φιλόλο-
γος Βαρβάρα Περράκη. 
Αφηγείται ο ηθοποιός 
Λευτέρης Μποτωνάκης  

Συντονίζει ο εκδότης Χρήστος Μαχαιρίδης. 
 
 
 
 

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Γνωριμία με την ποίηση 
του Βαγγέλη Κακατσάκη 
 

Το ποιητικό έργο του Χανιώτη δάσκαλου – 
λογοτέχνη Βαγγέλη Κακατσάκη θα παρου-
σιαστεί τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και 
ώρα  7 μ. μ. στο Πολύκεντρο Νεολαίας του 
Δήμου Ηρακλείου (οδός Ανδρόγεω). 

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ένωση Φι-
λολόγων Ν. Ηρακλείου, οι Σύλλογοι Εκπαι-
δευτικών Π. Ε. («Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος», «Νίκος Καζαντζάκης», 
«Φαιστός») Ν. Ηρακλείου και οι  εκδόσεις 
«Πυξίδα της Πόλης».  

Για τον ποιητή και το έργο του θα μιλήσουν 
ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Νίκος  Ψι-
λάκης και ο ποιητής – κριτικός Λογοτεχνίας 
Ζαχαρίας Κατσακός, ενώ ποιήματα του θα 
διαβάσει η δασκάλα Ελένη Νέστορα.  

Η παρουσίαση, την οποία θα συντονίζει ο 
δάσκαλος – ριμαδόρος Κωστής Λαγουδια-
νάκης, θα πλαισιώνεται μουσικά με  ένα με-
λοποιημένο ποίημα από τον Σταμάτη 
Κραουνάκη και δύο από τον Χρήστο Κο-
τσαύτη. 

Η οπτικοποίηση του υλικού της παρουσία-
σης είναι έργο της συγγραφέα - θεατρολό-
γου Αγγέλας  Μάλμου και η τεχνική 
υποστήριξη του πρώην Διευθυντή Π, Ε. Ν. 
Ηρακλείου Άρη Βαλατίδη. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ



ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ 
kakatsakis@sch.gr 

Ε2 τάξη 8ου Δημ. Σχ. Χανίων 

Συζητώντας µε τον Μ. Φραντζεσκάκη για κινηµατογράφο

παιδότοπος
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Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο! 
Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και στα μαθήματα κι-

νηματογράφου στην τάξη τους, με δάσκαλο τον υπεύθυνο του 
Φεστιβάλ Ματθαίο Φραντζεσκάκη, αναφέρθηκαν τα Πεμπτάκια 
του 8ου Δημ. Σχ. Χανίων στον προηγούμενο Παιδότοπο. Eνα 
μέρος της συνέντευξης που τους έδωσε ο Ματθαίος Φραντζε-
σκάκης, φιλοξενείται σήμερα. Oλες, και οι 24 (μία κάθε παιδί) 

ερωτήσεις που του έκαναν και οι πέντε (5) πρώτες απαντήσεις, 
πού να χωρέσουν όλες! Ούτε δημοσιογράφοι να ήταν οι μικροί 
αλλά σπουδαίοι φίλοι του κινηματογράφου. Τα πάντα όλα ήθε-
λαν να μάθουν μέσω αυτής της συνέντευξης, για τις ερωτήσεις 
της οποίας θα πρέπει να εργάστηκαν πολύ με τον δάσκαλό τους 
τον Βαγγέλη Παγωνίδη. Οι καλές απαντήσεις προϋποθέτουν 
καλές ερωτήσεις, κανόνας αυτός. Συγχαρητήρια και για τη συ-

νέντευξη που πήρατε καλά μου Πεμπτάκια! Να χαίρεστε τους 
δασκάλους σας και να σας χαίρονται. Και ο Ματθαίος ο Φραν-
τζεσκάκης δάσκαλός σας είναι, γι’ αυτό ο πληθυντικός στο 
ρήμα... 

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους! 
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης 

δάσκαλος

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

1. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον Κι-
νηματογράφο και ιδιαίτερα με την εκπαιδευτική 
του υπόσταση; 

Αποφάσισα καταρχήν γιατί μου άρεσε ο κινηματο-
γράφος. Στην αρχή ξεκίνησα να βλέπω ταινίες, στη 
συνέχεια να συναντώ ανθρώπους που είχαν σχέση με 
τον κινηματογράφο, άρχισα να ψάχνω τι είναι ο κινη-
ματογράφος, πως γυρίζονται οι ταινίες και πώς μέσα 
από τον κινηματογράφο να μάθει κι άλλα πράγματα. 
Έτσι άρχισε μια μεγάλη δραστηριότητα που ήθελα στα 
Χανιά αρχικά και στη συνέχεια σε όλη την Κρήτη να 
χτίσουμε ένα φεστιβάλ που να μαζεύουμε ταινίες, να 
βλέπουμε ταινίες αλλά όχι μόνο αυτό αλλά και να συ-
ζητάμε για ταινίες που να περνάμε όμορφα και να μα-
θαίνουμε πράγματα. Τόσο απλά! 

 
2. Eχετε σπουδάσει και μαθηματικός. Αισθάνε-

στε περισσότερο κοντά στα μαθηματικά ή στον 
κινηματογράφο; 

Δε νομίζω ότι αισθάνομαι ούτε το ένα περισσότερο 
ούτε τα άλλο. Ξεκίνησα σπουδές με τα Μαθηματικά 
γιατί ου αρέσουν τα Μαθηματικά, και μετά σπούδασα 
κι άλλα πράγματα. Ενα από αυτά έχει να κάνει με τον 
κινηματογράφο. Δεν υπάρχει λίγο το ένα, λίγο το 
άλλο. Υπάρχουν όλα μαζί τα οποία τα κάνω όλα μαζί. 
Ελπίζω το ίδιο καλά! 

 
3. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το δυσκολό-

τερο κομμάτι στο να γυρίσει κάποιος ντοκιμαν-
τέρ; Είναι η σκηνοθεσία, το μοντάζ, το σενάριο, 
η μουσική, οι παραγωγή, η χρηματοδότηση; 

Το δυσκολότερο κάθε φορά έχει να κάνει με το τι 
συνθήκες μπορούν να υπάρχουν. Το θέμα πραγματικά 
το εξής: Είναι για όλους που θέλουν να κάνουν ταινία 
το ίδιο πράγμα το δυσκολότερο; Δηλαδή κάποιος 
μπορεί να έχει χρήματα αλλά να δυσκολεύεται να 
κάνει τα τεχνικά πράγματα. Κάποιος μπορεί να ξέρει 
τα τεχνικά αλλά μπορεί να μην έχει χρήματα. Νομίζω 
όμως ότι το δυσκολότερο προκειμένου να βγει κάτι 
το ενδιαφέρον και κυρίως με το ντοκιμαντέρ με το 
οποίο εγώ ασχολούμαι είναι το να έχεις μια καλή ιστο-
ρία. Δηλαδή το σενάριο! Αυτό είναι το πραγματικά το 
δυσκολότερο! 

 
4. Τι σημαίνει για τον κ. Φραντζεσκάκη το Φε-

στιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο τέλη Οκτώβρη στα Χανιά; 

Σημαίνει μια μεγάλη και όμορφη γιορτή που ελπίζω 
κάθε φορά να κάνουμε ομορφότερη και να περνάμε 
καλύτερα! 

 
5. Πόσο δύσκολη είναι η προετοιμασία ενός 

φεστιβάλ κινηματογράφου με διεθνή απήχηση 
σε μια πόλη σαν τα Χανιά; 

Γενικά το να φτιάξεις ένα φεστιβάλ επειδή είπαμε 
είναι μια γιορτή που έχει πάρα πολλά πράγματα είναι 
κάτι που είναι σύνθετο άρα είναι και κάτι που είναι δύ-
σκολο. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει ουσιαστικά να δου-
λεύεις όλο το χρόνο, να μαζεύεις υλικό, να 
επικοινωνείς με ανθρώπους και φυσικά επειδή κά-
νουμε πολλές δραστηριότητες όλο το χρόνο με σχο-
λεία και παιδιά, να κάνουμε όλες αυτές τις 
δραστηριότητες για να καταφέρνουμε να φτάσουμε 
τον Οκτώβριο όλη η δουλειά που γίνεται να έχει συν-
τονιστεί, να έχει προγραμματιστεί και να βγαίνει αυτή 
η γιορτή που να είναι  πλούσια και να είναι ευχάριστη, 
να έχει ενδιαφέρον. 

Αρα είναι δύσκολή αλλά είναι και ευχάριστη γιατί 
όλοι περνάμε καλά  

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
6. Κατά τη γνώμη σας η πόλη μας έχει αποκτήσει «κι-

νηματογραφική παιδεία» ή χρειάζεται να γίνουν κι άλλες 
προσπάθειες; 

7. Σε κάποιον νέο/νέα που θα ήθελε να ασχοληθεί με 
το ντοκιμαντέρ τι θα λέγατε; 

8. Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία (γενικά) και ποια 
είναι η αγαπημένη σας ταινία από το Φεστιβάλ; 

9. Ποιο είναι το τελευταίο σας έργο/ταινία/ ντοκιμαν-
τέρ; Ποιο θέμα διαπραγματεύεται; 

10. Τι έχει αλλάξει -εκτός από το Χρόνο- στον Ματ-
θαίο Φραντζεσκάκη από το 2002 που άρχισε να λει-
τουργεί η Πολιτιστική εταιρεία Κρήτης; 

11. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα ζητήματα που 
απασχολούν την ελληνική κοινωνία σήμερα; Είναι τα ίδια 
με αυτά που απασχολούν και τη Χανιώτικη κοινωνία 
(από την πλευρά του ανθρώπου που κάνει ντοκιμαντέρ)  

12. Εμείς ως μαθητές πως θα μπορούσαμε να γυρί-
σουμε ένα ντοκιμαντέρ; 

13. Ποια είναι η πιο όμορφη και ποια η πιο συγκινητική 
στιγμή που έχετε ζήσει τόσα χρόνια κατά τη διάρκεια του 
Φεστιβάλ; 

14. Θα μπορούσε να γίνει ανάλογο φεστιβάλ κινημα-
τογράφου για σχολεία στα Χανιά; Κι αν ναι θα μας βοη-
θούσατε να το οργανώσουμε; 

15. Τα παιδιά σας ασχολούνται νε τον κινηματογράφο 
κι αν ναι τι τους συμβουλεύετε; 

16. Ποια χώρα θεωρείτε ότι έχει μεγάλη παράδοση σε 
κινηματογραφικές ποιοτικές παραγωγές και ποια σε ντο-
κιμαντέρ; 

17. Τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας ώστε τα σχο-
λεία να γίνουν, αν δεν είναι κοιτίδες πολιτισμού; 

18. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το μεγαλύτερό σας 
προτέρημα στον κινηματογράφο; 

19. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο ελάτ-
τωμα στον κινηματογράφο; 

20. Εσάς ποιος σκηνοθέτης σας αρέσει; 
21. Ο ελληνικός κινηματογράφος που βρίσκεται σή-

μερα; Το ντοκιμαντέρ είναι σε καλό δρόμο στην ελλάδα; 
22. Η σχέση του κινηματογράφου με το σχολείο πως 

θα μπορούσε να συμβαδίσει; 
23. Ποια προσωπικότητα που έχετε συναντήσει από το 

χώρο του κινηματογράφου σας έκανε μεγάλη εντύπωση; 
24. Το μικρόβιο του κινηματογράφου το έχει κάποιος 

από μικρός ή το αποκτά στην πορεία;



ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

µ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ – ΧΩΡΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Ξετυλίγοντας τον... µίτο του Νέου  
Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων
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Δυναμικό και άμεσα 
αναγνωρίσιμο το κτήριο του 

Νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Χανίων, σε σχέδιο 

του αρχιτέκτονα Θεοφάνη 
Μπομπότη και των 

συνεργατών του, 
χαρακτηρίζεται από τη 

σύνθεση δύο διακριτών 
γραμμικών μονολιθικών 

όγκων που αναδύονται από τη 
γη. Πρόκειται για συμβολική 
αναφορά στα τεκμήρια του 
πολιτισμού που βρίσκονται 

κάτω από την επιφάνειά της, 
αλλά συγχρόνως και 

μία βιοκλιματική επιλογή, 
με την καλύτερη δυνατή 

προσαρμογή του κτίσματος 
στο έντονα επικλινές 

οικόπεδο.

Από τη Γαύδο έως την Κυδωνία και 
από την Απτέρα ως το Κοινό των 
Ορείων, η ανθρώπινη παρουσία σε 
κάθε σημείο της Δυτικής Κρήτης είναι 
αδιάλειπτη από τους προϊστορικούς 
χρόνους και μέχρι τις μέρες μας. 
Την πορεία και εξέλιξή της μέσα στον 
χώρο και τον χρόνο καταγράφει συ-
στηματικά η Αρχαιολογική Υπηρεσία 
Χανίων και πρόκειται να παρουσιάσει 
στο κοινό μέσα σε ένα νέο μουσειολο-
γικό πλαίσιο όταν ανοίξει τις πύλες του 
το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Χα-
λέπα. 

 
Με αφορμή την πρόσφατη ομιλία της δρ Ελένης 

Παπαδοπούλου, προϊσταμένης της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Χανίων στον “Χρυσόστομο” πριν από 
μερικές μέρες, οι “διαδρομές” πραγματοποιούν μια 
“εικονική” περιήγηση στις εγκαταστάσεις του νέου 
μουσείου που καλύπτει περίπου 6.000 τ.μ. και πρό-
κειται να ανοίξει για το κοινό σε όλη του την 
έκταση τον Ιούνιο του 2021.  

Και αν όλοι οι Χανιώτες ανυπομονούν να το επι-
σκεφθούν -κάποιοι μάλιστα δυσανασχετούν- 
καθώς ο χρόνος περνά και το Μουσείο παραμένει 
κλειστό για το κοινό, στα εργαστήρια του Μου-
σείου ήδη από το 2018, έντεκα συντηρητές και 
συντηρήτριες φέρνουν στο φως και ετοιμάζουν τα 
εκθέματα που πρόκειται να παρουσιαστούν στη 
μόνιμη έκθεση του νέου μουσείου.  

Παράλληλα, προχωράνε οι διαδικασίες για την 
αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
η οποία βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο του Μου-
σείου και πρόκειται να εξοπλιστεί με νέα μέσα και 
τεχνολογίες αλλά και με συμβατικό εξοπλισμό, 
προκειμένου να υλοποιούνται εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, που θα παρέχουν ένα ευρύ φάσμα μα-
θησιακών εμπειριών για διαφορετικές κατηγορίες 
κοινού. 

Ο χώρος αυτός έχει μια ιδιαίτερη αξία για τους 
ανθρώπους του μουσείου, καθώς, όπως επισημαί-
νει η κα Παπαδοπούλου, «ξεκινούμε από τη βάση 

ότι το πολιτισμικό περιβάλλον δεν κληρονομείται 
αυτομάτως, αλλά μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά 
μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας και της 
μάθησης. 

Με αυτό τον τρόπο, θεωρούμε ότι διασφαλίζεται 
η πολιτισμική συνέχεια μιας κοινωνίας και επιτυγ-
χάνεται η προοπτική της εξέλιξής της».  

Ακριβώς απέναντι από την αίθουσα εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων, χωροθετείται το αμφιθέατρο 
σχεδιασμένο για 115 θέσεις, τρεις εκ των οποίων 
για άτομα με κινητικά προβλήματα.  

Στο βορειότερο τμήμα του κτηρίου, με πανορα-
μική θέα προς τη θάλασσα και την πόλη τοποθε-
τείται το αναψυκτήριο, ενώ στο ισόγειο θα 
διαμορφωθεί ο χώρος των εισιτηρίων, το πωλη-
τήριο, η ιματιοθήκη, τα γραφεία του μουσείου και 
βέβαια οι εκθεσιακές αίθουσες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αίθουσα 200 τ.μ. έχει δη-

μιουργηθεί για να φιλοξενεί τις περιοδικές εκθέ-
σεις του μουσείου.

Οι αφηγήσεις που συνοδεύουν τον επισκέπτη κατά την περιήγησή του στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Χανίων συνοδεύονται από εποπτικά και ψηφιακά μέσα, προβολές κ.ά. που εξηγούν και ενισχύουν την 

εμπειρία του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, έχουν και οι αναπαραστάσεις που στόχο έχουν να αποδώσουν 
συγκεκριμένες όψεις και γεγονότα τόσο κατά τους προϊστορικούς όσο και κατά τους ιστορικούς χρόνους.

Η καθημερινή ζωή σε μια ρωμαϊκή οικία 
αναπτύσσεται με επίκεντρο την αναπαράσταση 

του Φιλάργυρου, που έχασε τη ζωή του την ώρα 
του μεγάλου σεισμού του 365 μ.Χ., προσπαθώντας 

να σώσει τις οικονομίες του, ένα σύνολο νομισμάτων 
μέσα σε μικρό πήλινο σκεύος, από το υπόγειο.

Τα εργαστήρια του νέου Mουσείου 
εξοπλίστηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου και διακρίνονται για 
τον σύγχρονο και άρτιο εξοπλισμό τους που 

συνεχώς εμπλουτίζεται, παρέχοντας 
τις κατάλληλες συνθήκες για τη διεκπεραίωση 
των πιο απαιτητικών συντηρήσεων αρχαίων 

αντικειμένων.
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Πορεία μέσα στον χρόνο 
και τον χώρο 

Οπως επισημαίνει η κα Παπαδοπούλου, ο χα-
ρακτήρας της μόνιμης έκθεσης του νέου Μου-
σείου στοιχειοθετείται βάσει της πλούσιας 
αρχαιολογικής παράδοσης της περιφερειακής 
ενότητας Χανίων, αλλά και του γεωμορφολογι-
κού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο αυτή δια-
μορφώθηκε. Η αφήγηση θα παρακολουθεί την 
μακρά πορεία στον χρόνο, που διαπερνά τους 
προϊστορικούς οικισμούς και τις ιστορικές πό-
λεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων, ανα-
δεικνύοντας την κοινωνική και διοικητική 
οργάνωση, τη θρησκεία, την ψυχαγωγία, τον 
πόλεμο και το εμπόριο.  

Παράλληλα όμως, θα εισχωρεί και στην κα-
θημερινή ζωή των κατοίκων της, αποτυπώνον-
τας τις ασχολίες τους, τις κατοικίες, τα έπιπλα, 
τα χρηστικά σκεύη, τα είδη καλλωπισμού, για 
να φθάσει ως τα ταφικά έθιμα και τη στάση των 
ανθρώπων απέναντι στο θάνατο. Για να επι-
τευχθούν οι παραπάνω στόχοι επιλέχθηκε, 
εκτός των εποπτικών και ψηφιακών μέσων, η 
δημιουργία συγκεκριμένων αναπαραστάσεων, 
που αποδίδουν σημαντικές όψεις του βίου κατά 
τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους. 

  
Θεματικοί άξονες 

Η έκθεση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Χανίων διαρθρώνεται συνολικά σε πέντε θεμα-
τικούς άξονες. Ο πρώτος αναφέρεται στη γνω-
ριμία του επισκέπτη με την ιστορία του 
Μουσείου και ο δεύτερος εισάγει τον επισκέπτη 
στη νέα έκθεση. Και οι δύο αυτοί θεματικοί άξο-
νες μέσα από εποπτικό υλικό, φωτογραφίες, 
ψηφιοποιημένα αρχεία και αρχαιολογικά ευρή-
ματα- αναλύονται σε μικρότερες θεματικές ενό-
τητες που εξετάζουν την ιστορία του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και της αρ-
χαιολογικής έρευνας στην περιοχή των Χανίων, 
την ιστορία των ανασκαφών και τη θέση της 
Κρήτης στο ευρύτερο μεσογειακό περιβάλλον.    

Ακολουθούν οι δύο μεγάλοι, χρονικά διακριτοί 
θεματικοί άξονες, η Προϊστορική και η Ιστορική 
περίοδος, που συγκροτούνται από μικρότερες 
χωροχρονικές και θεματικές ενότητες, μέσα από 
τις οποίες παρουσιάζονται οι πολιτισμοί που 
αναπτύχθηκαν στην περιοχή των Χανίων από 
την προϊστορική περίοδο έως και τα όψιμα ρω-
μαϊκά χρόνια. Η αφήγηση υλοποιείται μέσα από 
την έκθεση αντιπροσωπευτικών αντικειμένων 
από ποικίλες αρχαίες θέσεις με το ανάλογο συ-
νοδευτικό εποπτικό υλικό, αλλά και τη χρήση 
ψηφιακών μέσων, ενώ τα αρχαία ευρήματα 
πλαισιώνονται από αναπαραστάσεις και κατα-
σκευές, που διαρθρώνουν τον εκθεσιακό χώρο. 
Ο πέμπτος θεματικός άξονας αφορά τη συλ-
λογή Κωνσταντίνου, Μαρίκας και Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και τις Ιδιωτικές συλλογές - δωρεές 
που έχουν δοθεί στο Μουσείο. 

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το αρχαιολο-
γικό σύνολο που εκτίθεται σήμερα στο υφιστά-
μενο Αρχαιολογικό Μουσείο περιλαμβάνει 
2400 αντικείμενα, σε έκταση περίπου 850 τ.μ.  
Το υλικό που θα εκτεθεί στο νέο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χανίων θα περιλαμβάνει περίπου 
3500 αρχαία αντικείμενα, 1000 δηλαδή παρα-
πάνω, τα οποία θα βγουν για πρώτη φορά από 
τις αποθήκες της Εφορείας.  

 
Οι προθήκες 

Η πρώτη προθήκη που θα συναντά ο επισκέ-
πτης είναι αφιερωμένη στις απαρχές της αν-
θρώπινης παρουσίας στο δυτικό άκρο της 
Κρήτης, με εκθέματα που προέρχονται από τη 
Γαύδο, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα εντο-
πίζεται ήδη από την Παλαιολιθική περίοδο. 

Στη συνέχεια θα έχει την ευκαιρία να θαυμά-
σει ευρήματα από την τελευταία φάση κατοίκη-
σης των σπηλαίων, ενώ τα ίχνη των 
προανακτορικών εγκαταστάσεων που έχουν εν-
τοπιστεί στον λόφο Καστέλλι των Χανίων αλλά 
και σε διάφορες θέσεις της περιφέρειας Χανίων 
αποκαλύπτονται στην τρίτη προθήκη. 

Τα πήλινα αγγεία του τοπικού εργαστηρίου 
διακρίνονται για την προσεγμένη κατασκευή 
τους, ενώ οι εισαγωγές και οι απομιμήσεις αν-
τικειμένων τονίζουν τη σχέση του οικισμού με 
την Κνωσό, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες 
ή ακόμη μακρύτερα. 

Προχωρώντας, ο επισκέπτης θα έχει την ευ-
καιρία να γνωρίσει τον Μινωικό Ανακτορικό πο-

λιτισμό στο δυτικό άκρο της Κρήτης, με επίκεν-
τρο τα ευρήματα των Χανίων. Εκτίθεται μεγά-
λος αριθμός πολυτελών και χρηστικών σκευών, 
καθώς το εμπόριο ποικίλων προϊόντων γνωρί-
ζει ραγδαία ανάπτυξη. Το ελαιόλαδο και τα 
αρωματικά έλαια πρωτοστατούν, αποτελώντας 
το μονοπώλιο των Μινωιτών, αλλά και σημαν-
τική πηγή πλούτου. Στην πέμπτη προθήκη ανα-
δεικνύεται η θέση της Κυδωνίας ως διοικητικό 
και καλλιτεχνικό κέντρο της μινωικής Κρήτης 
στη σφαίρα επιρροής των Μυκηναίων. 

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση λαμβάνει “Το 
Σφράγισμα του Ηγεμόνα” του 1450 π.χ., μία μο-
ναδική παράσταση στη μινωική τέχνη όπου ει-

κονίζεται ένα τοπίο ταυτόσημο με το λόφο του 
Καστελλιού, όπου βρέθηκε. Οι πληροφορίες 
που αντλούμε από την εικονογραφία του σπά-
νιου αυτού ευρήματος είναι πολύτιμες όχι μόνο 
για την ανακτορική αρχιτεκτονική της περιόδου, 
αλλά και για τον θεοκρατικό χαρακτήρα της δι-
οίκησης. Μαζί με μεγάλο αριθμό πήλινων 
σφραγισμάτων και δισκίων μαρτυρούν τη λει-
τουργία ενός εξελιγμένου συστήματος διοικη-
τικής οργάνωσης. 

Οι επόμενες προθήκες εστιάζουν σε διάφορες 
πτυχές του μινωικού πολιτισμού στις πόλεις της 
δυτικής Κρήτης, όπως η θρησκεία, ο καθημερι-
νός βίος, η γραφή, η διοίκηση και ο κόσμος των 
νεκρών. 

Το πέρασμα από την προϊστορία στα ιστορικά 
χρόνια υλοποιείται με “Την αυγή των ιστορικών 
χρόνων” που εστιάζει στα ελάχιστα υλικά κατά-
λοιπα της πρώιμης εποχής του Σιδήρου ενώ οι 
επόμενες δύο προθήκες επικεντρώνονται στις 
δύο σημαντικότερες πόλεις της περιοχής των 
Χανίων: Την Κυδωνία και την Απτέρα. Ακολου-
θεί το «Κοινό των Ορείων» Υρτακίνα, Λισός, 
Έλυρος, Τάρρα, Ποικιλασός, οι μικρότερες, οι 
Περιφερειακές πόλεις (Κεραία (Μεσκλά), Πέρ-

γαμον (Βρύσες), Υδραμία (Γεωργιούπολη), Κάν-
τανος (ή Καντανία), Φοίνιξ (Λουτρό), Ανώπολις, 
Αραδήν (Αράδαινα), Καύδος (Γαύδος), Ρόκκα, 
Ιναχώριον, Πέλκη (Φουρνάκια, Κοντοκυνήγι) 
των Χανίων.   

Το ζήτημα των εσωτερικών σχέσεων των πό-
λεων του νησιού, που διαχρονικά χαρακτηρί-
ζονταν από έντονες διενέξεις αναπτύσσεται 
στις προθήκες 16 και 17 ενώ οι δύο επόμενες 
είναι αφιερωμένες Κρητική και την Ελληνική - 
Ρωμαϊκή νομισματοκοπία. 

Η αφήγηση των ιστορικών χρόνων του τόπου 
συνεχίζεται στην Β Αίθουσα, όπου ο επισκέπτης 
θα “μυηθεί” στις τρεις μεγάλες ενότητες της αί-
θουσας δηλαδή στον ιδιωτικό βίο, τη λατρεία 
και τις ταφικές πρακτικές των κατοίκων της πε-
ριοχής κατά τους ιστορικούς χρόνους. 

Ο συνολικός αριθμός των προθηκών της μό-
νιμης έκθεσης φτάνει τις 27.  

Στον μεσώροφο της Β' αίθουσας εκτίθεται  η 
Ιδιωτική Συλλογή Μητσοτάκη, με αντικείμενα 
που κατά κύριο λόγο προέρχονται από την 
Κρήτη, ενώ η συλλογή των μινωικών σφραγι-
δόλιθων που περιλαμβάνει θεωρείται από τις 
καλύτερες του είδους. 

Η υπόλοιπη συλλογή περιλαμβάνει πολλά 
χρυσά κοσμήματα, όπλα, αγγεία, ειδώλια και 
μικροαντικείμενα που χρονολογούνται από την 
4η π.Χ. χιλιετία μέχρι τον 3ο αιώνα μ.Χ.  

 
Οι αναπαραστάσεις 
Οι αφηγήσεις που συνοδεύουν τον επισκέπτη 

κατά την περιήγησή του στο Νέο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χανίων συνοδεύονται από εποπτικά 
και ψηφιακά μέσα, προβολές κ.ά. που εξηγούν 
και ενισχύουν την εμπειρία του. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, έχουν και οι 
αναπαραστάσεις που στόχο έχουν να αποδώ-
σουν συγκεκριμένες όψεις και γεγονότα τόσο 
κατα τους προϊστορικούς όσο και κατά τους 
ιστορικούς χρόνους. 

Για παράδειγμα, με την αναπαράσταση ενός 
μινωικού αδύτου του 16ου αι. π.Χ. που διατη-
ρείται στο υπόγειο οικίας στη Σπλάντζια Χανίων 
οργανώνεται η ενότητα της θρησκείας. 

Πρόκειται για πιστή ανακατασκευή, σε “βυθι-
σμένο” χώρο από σύγχρονα υλικά, πάνω στα 
οποία θα αναρτηθούν τα αυθεντικά τμήματα 
των μινωικών τοιχογραφιών που διασώθηκαν 
και συντηρήθηκαν.  

Επίσης, η καθημερινή ζωή σε μια ρωμαϊκή 
οικία αναπτύσσεται με επίκεντρο την αναπαρά-
σταση του Φιλάργυρου. 

Πρόκειται για τον τρομακτικό σεισμό της 21ης 
Ιουλίου του 365 μ.Χ. που κατέστρεψε πολλές 
κρητικές πόλεις. 

Εδώ ξεδιπλώνεται η “μικρή ιστορία” του φι-
λάργυρου που έχασε τη ζωή του την ώρα του 

σεισμού, προσπαθώντας να σώσει τις οικονο-
μίες του, ένα σύνολο νομισμάτων, από το υπό-
γειο που είχε αποθησαυρίσει μέσα σε μικρό 
πήλινο σκεύος.  

 
Ο Πολιτισμός ως όχημα ανάπτυξης 

Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορεί κανείς εύ-
κολα να συμπεράνει πως όταν θα ανοίξει τις 
πύλες του το νέο μουσείο θα δημιουργηθεί μία 
νέα εστία πολιτισμού για την πόλη μας, η οποία 
θα αφηγηθεί με τον καλύτερο τρόπο την ιστο-
ρία της Δυτικής Κρήτης και θα αναδείξει τη 
σπουδαιότητά της. 

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα πόλεων στο 
εξωτερικό, όπου η δημιουργία ενός μουσείου 
μπόρεσε να αλλάξει τη “θέση” μιας πόλης στον 
χάρτη, αλλάζοντας την αντίληψη όχι μόνο των 
ξένων προς αυτήν αλλά και των ίδιων των κα-
τοίκων της. 

Τρανταχτό παράδειγμα είναι το Μπιλμπάο 
στην Χώρα των Βάσκων (Ισπανία) που γνώρισε 
μία τελείως διαφορετική ανάπτυξη μετά τη δη-
μιουργία του Μουσείου μοντέρνας και σύγχρο-
νης τέχνης Γκούγκενχαϊμ, το οποίο βοήθησε την 
πόλη να βγει από την παρακμή με όχημα την 
πολιτιστική ανάπτυξη. 

Αντίστοιχο ρόλο επιτέλεσε και το MUCEM, 
στη Μασσαλία (Γαλλία), ένα μουσείο αφιερω-
μένο στην ιστορία των λαών της Μεσογείου, το 
οποίο μέσα σε λίγα χρόνια λειτουργίας κατόρ-
θωσε να ανατρέψει από μέσα προς τα έξω τα 
στερεότυπα της βιομηχανικής κουλτούρας και 
του κακόφημου λιμανιού, προτάσσοντας τον 
πολιτισμό και συμβάλοντας στην ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου, κάνοντάς το προσβάσιμο 
σε όλους. 

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα Χανιά 
έχουν την ανάγκη κάποιας “σωτηρίας” μέσα 
από τη δημιουργία ενός μουσείου, ούτε ότι 
υστερούν στον τομέα αυτό. Ίσα, ίσα και αναλο-
γικά με τον πληθυσμό τους, έχουν πολλά και 
πολύ αξιόλογα μουσεία, τόσο δημόσια όσο και 
ιδιωτικά. 

Ωστόσο, όσο ανεβαίνει ο πήχης -σε κάθε 
τομέα- τόσο βελτιώνονται οι προοπτικές. Και σε 
μια πόλη που θεωρεί εαυτόν κορωνίδα του 
τουρισμού της χώρας μας, όσο ανεβαίνει ο 
πήχης του πολιτισμού τόσο θα ανεβαίνει και θα 
εκτιμάται η αξία της, όχι μόνο από τους ξένους 
επισκέπτες αλλά και από εμάς τους ίδιους. 

Και μάλιστα, όχι μόνο γι’ αυτά που κληρονο-
μήσαμε από το πολυτάραχο παρελθόν μας 
αλλά κυρίως για την παρακαταθήκη που εμείς 
θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές.

Φωτορεαλιστικά του αρχιτέκτονα Ισίδωρου Πλακωτάρη με βάση τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη.

Το σφράγισμα του Ηγεμόνα.
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σ
Τα “Χανιώτικα Νέα” στις 9/2/1980 έγραψαν: «Πέθανε χθες ο 

τραγουδιστής της Κρητικής Λεβεντιάς. Ο Ν. Ξυλούρης κηδεύεται 
σήμερα στην Αθήνα». Η εφημερίδα αναφέρεται στη νόσο του και 
την καλλιτεχνική του πορεία. Τι ήταν, όμως, ο Nίκος Ξυλούρης 
για την Κρήτη;  

Η Κρήτη έκλαψε τρεις φορές τον 20ο αιώνα: 18/31936 τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, 26/10/1957 τον Νίκο Καζαντζάκη και 
8/2/1980 τον Νίκο Ξυλούρη. Μαζί με τη Μεγαλόνησο έκλαψε 
και ολόκληρη η Ελλάδα, αλλά η μάνα Κρήτη πόνεσε περισσό-
τερο για τα δικά της παιδιά. Ειδικά ο χαμός του Νίκου Ξυλούρη 
σε νέα ηλικία, 44 ετών, στην ακμή της καριέρας του εκτόξευσε τη 
μορφή και τον μύθο του στην αιωνιότητα. Σαράντα χρόνια μετά 
το θάνατό του το έργο του και η συμβολή του στην κρητική και 
την ελληνική μουσική αποτιμήθηκε και εκτιμήθηκε ακόμα περισ-
σότερο. Η επιτυχημένη προσωνυμία «Αρχάγγελος» της Κρήτης 
από την Τζένη Καρέζη ακολούθησε τη σεμνή, δωρική, όμορφη 
και γνήσια κρητική μορφή του Ψαρονίκου. Λόγια δεν είπε πολλά, 
καθώς ότι είχε να πει το τραγούδησε. Η μουσική του πορεία, 
λίγο-πολύ γνωστή σε όλους. Έμαθε τα πρώτα πατήματα της 
λύρας στο χωριό του τα Ανώγεια και 17 ετών (1953) πήγε στο 
Ηράκλειο. Το 1958 έκανε την πρώτη ηχογράφηση «Μια μαυρο-
φόρα που περνά» και το 1966 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 
φολκλορικό διαγωνισμό του Σαν Ρέμο στην Ιταλία, παίζοντας 
συρτάκι με τη λύρα. Το 1969 καταξιώθηκε ως ερμηνευτής με την 
“Ανυφαντού” και ξεκίνησε συνεργασία στην Αθήνα με τον Γιάννη 
Μαρκόπουλο, τον Σταύρο Ξαρχάκο, κ.ά. Σταθμός στις συνεργα-
σίες του ήταν το θεατρικό έργο του Κώστα Καζάκου και της Τζέ-
νης Καρέζη «Το μεγάλο μας τσίρκο», στο οποίο ερμήνευσε τα 
τραγούδια σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. 

Συμμετείχε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 
1973 και το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», με τη δική του μοναδική 
φωνή, τραγουδήθηκε μαζί με τον εθνικό ύμνο. 

Ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής περιέγραψε με τα ση-
μαντικότερα και ουσιαστικότερα λόγια τον Νίκο Ξυλούρη: «Ο 
Νίκος ήταν και παραμένει σύμβολο της κρητικής ομορφιάς, της 
αντρειάς, της ηρωικής έκφρασης. Για τη γενιά μας ήταν το όραμα 
της ελευθερίας στις δύσκολες ώρες της δικτατορίας. Για όλους 
τους Έλληνες όπου γης. 

Hταν Κρητικός με τη φωνή που διαμορφώθηκε στους χρόνους 
του Βυζαντίου, που πορεύθηκε στις στράτες του Ερωτόκριτου 
και έφθασε ως τις μέρες μας, για να θυμίζει τη συνέχεια του γέ-
νους και τη δύναμη της φυλής… Aφησε την εικόνα του Αρχάγ-
γελου, που η φωνή του ενώνει τον Θεό με τον άνθρωπο». 

Η εκδημία του στις 8/2/1980 άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό 
στην κρητική και την ελληνική μουσική σκηνή. Η απουσία του σα-
ράντα χρόνια μετά είναι πιο έντονη από ποτέ. 

 
* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι 

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Νίκος Ξυλούρης 
Το ουράνιο τόξο της κρητικής µουσικής

ΑΠΕ-ΜΠΕ 
«Το μεγαλείο της φωνής, η μελω-
δικότητα της μουσικής, το ήθος 
και το παράστημα του, τοποθέτησαν 
διαχρονικά στην συνείδηση των 
Ελλήνων τον Νίκο Ξυλούρη στους 
κορυφαίους της ελληνικής μουσι-
κής». Αυτό αναφέρει για τον τρα-
γουδιστή της Ρωμιοσύνης, όπως 
έχει μείνει στη συνείδηση του κό-
σμου ο Νίκος Ξυλούρης, ο δήμαρ-
χος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλο-
γιάννης. 

 
Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται αύριο 8 

Φεβρουαρίου από τότε που έφυγε από τη ζωή 
ο Νίκος Ξυλούρης και όπως επισημαίνει ο κ. 
Κεφαλογιάννης: «Για όλους τους Ανωγειανούς 
ο συγχωριανός τους, ο Ψαρονίκος τους, θα 
είναι πάντα παράδειγμα και υπόδειγμα αλλά 
ταυτόχρονα και ο εκφραστής των αξιών της 
μεγάλης πολιτιστικής παράδοσης του Ψηλο-
ρείτη». 

Όπως δήλωσε ο ίδιος στο ΑΠΕ ΜΠΕ: «Ο 
Δήμος Ανωγείων με σειρά εκδηλώσεων που 
θα αναπτυχθούν καθόλη την διάρκεια του 

έτους, θα τιμήσει τη μνήμη του αρχάγγελου της 
μουσικής, τιμώντας έτσι τον τόπο που στήριξε 
τη μουσική παράδοση η οποία βρήκε το δρόμο 
της μέσα από τις κακουχίες των κατοίκων των 
ορεινών όγκων του Ψηλορείτη, μέσα από τους 

αγώνες για Ελευθερία, Δημοκρατία, Πολιτισμό. 
Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε σειρά εκδηλώ-
σεων με κάποιες από αυτές να προσπαθή-
σουμε να γίνουν θεσμός. Εκδηλώσεις που θα 
αγκαλιάζουν, τη νεολαία, τη μουσική, τον 

έρωτα, τους δημιουργούς αλλά και όλους 
εκείνους που στόχο έχουν κάνει στη ζωή τους, 
να διδάξουν τις νότες και όλα όσα αυτές μπο-
ρούν χτίσουν σε μία κοινωνία». 

Ο Νίκος Ξυλούρης πέρα από τη μουσική του, 
τη φωνή του και τη στάση ζωής του που έγι-
ναν γνωστά στο ευρύ κοινό, είχε το χαρακτη-
ριστικό του ανθρώπου που δεν το έβαζε 
εύκολα κάτω. Όπως είπε ο Σωκράτης Κεφα-
λογιάννης, «ήταν ο άνθρωπος που όχι μόνο 
τραγούδησε αλλά "δίδαξε" τη δύναμη του 
έρωτα». Ο ίδιος, τη γυναίκα που αγάπησε τη 
διεκδίκησε, τη λάτρεψε και λόγω της εποχής, 
την έκλεψε. Τον έρωτα της ζωής του, την Ου-
ρανία Μελαμπιανάκη, την γνώρισε σε μία 
μουσική βραδιά στο χωριό Βενεράτο. Εκείνος 
λυράρης, φτωχός, η Ουρανία από εύπορη οι-
κογένεια. Οι δυσκολίες για να είναι μαζί πολ-
λές. Όμως ο Νίκος για δύο χρόνια είτε μέσα 
από τις καντάδες, είτε μέσα από συναντήσεις, 
κατάφερε να της δείξει τα αισθήματα του τα 
οποία οδήγησαν την νεαρή κοπέλα να ανα-
κοινώσει σε ένα γράμμα στους γονείς της ότι 

αποφάσισε να ακολουθήσει την αγάπη. Μία 
ημέρα αμέσως μετά, 21 Μαΐου 1958, στα Ανώ-
γεια έγινε ο γάμος του Νίκου και της Ουρανίας 
που ήξεραν ότι ο έρωτας και η αγάπη μπορούν 
να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια. 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ “ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ” 

Τα Ανώγεια τιµούν τον Νίκο Ξυλούρη



µ
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Πανηγυρική αρχιερατική λειτουργία στη μνήμη 
του αγίου Γεωργίου Διβόλη, προεξαρχόντων των 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών κ. Δωροθέου, 
επισκόπου Σύρου, Τήνου και λοιπών νήσων και  
του κ. Δαμασκηνού, επισκόπου Κυδωνίας & 
Αποκορώνου τελέστηκε χθες στον περικαλλή  
ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού Αλικιανού.  

 
Μετά το πέρας της Αρχιερατικής θείας λειτουργίας οι δύο αρ-

χιερείς επισκέφθηκαν το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου 
και Λυκείου Αλικιανού, ευλόγησαν τους μαθητές και καθηγητές 
του σχολείου. Μίλησαν με τους τελειόφοιτους μαθητές του Λυ-
κείου, ευλόγησαν την τελική τους  προσπάθεια και ο άγιος  
Σύρου συνέδραμε από τον οβολό της αγίας Μητροπόλεώς Του 

στην πενθήμερη εκδρομή τους, θυμίζοντας  εκείνους τους πα-
λαιούς καιρούς που όταν η μεγαλόνησος  στέναζε ακόμη κάτω 
από τον τουρκικό ζυγό η ελεύθερη και φιλόξενος Σύρος 
έσπευδε να αγκαλιάσει τα κατατρεγμένα τέκνα της Κρήτης.    

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του σχολείου, 
«Το σχολείο μας θεωρεί ιδιαίτερη ευλογία και τιμή την παρου-
σία των δύο σεπτών ιεραρχών της Εκκλησίας μας  στο χώρο 
του,  όχι μόνο γιατί συνέπεσε με την ημέρα μνήμης του τοπικού 
μας νεομάρτυρα, αλλά γιατί συνέπεσε και με την ημέρα επίδο-
σης των βαθμών του Α΄ τετραμήνου και με την πρώτη ημέρα 
κυκλοφορίας του φετινού μας σχολικού ημερολογίου, που τιτ-
λοφορείται στην «Στράτα του Μικρού Πρίγκιπα», και έτυχε θερ-
μής υποδοχής από τους σεβάσμιους ιεράρχες μας».    

 

Προβολές ταινιών από  
τον Σύλλογο Γυναικών Χανίων 

 
Την προβολή μιας σειράς από  ταινίες, με θέμα ηρωίδες 

που «μιλούν» και αναδεικνύουν πλευρές της κοινωνικής 
θέσης της γυναίκας, διοργανώνει η Ομοσπονδία Γυναικών 
Ελλάδος / Σύλλογος Χανίων, με τη συνδιοργάνωση της Πε-
ριφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Αυτήν 
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα του 
Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων θα προβληθεί η ται-
νία “Η Κοιμωμένη φωνή”, Ισπανία 2001.   

Η ιστορία δυο αδελφών στην Ισπανία του Φράνκο, αμέ-
σως μετά το τέλος του Εμφυλίου. Η μια έγκυος, πίσω από τα 
κάγκελα, η άλλη μόλις έφθασε στην Μαδρίτη για να προ-
σφέρει όση βοήθεια μπορεί στην κρατούμενη. Η Hortensia 
ακλόνητη στα πιστεύω της, η Pepita ουδέτερη και αμέτοχη, 
προσπαθεί να περνά απαρατήρητη. Όταν όμως ο πόλεμος 
έχει σταματήσει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται, όλοι αναγκα-
στικά συμμετέχουν σε αυτόν! 

Σκηνοθέτης: Μπενίτο Σαμπράνο Βραβεία: Βραβείο Γκόγια 
Καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού, Βραβείο Γκόγια 
Καλύτερου Β' γυναικείου ρόλου Σενάριο: Μπενίτο Σαμ-
πράνο, Ιγκνάσιο ντελ Μοράλ. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.  
 

Εκδηλώσεις  
κοπής βασιλόπιτας 

 
Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους καλούν με 

ανακοίνωση τους η πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού 
Σωματείου Γυναικών “Καλλιπάτειρα” κα Κατερίνα Π. Πανα-
γοπούλου και η συντονίστρια του Παραρτήματος Χανίων κα 
Κατερίνα Αρχοντάκη, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στις 
19.30 στο Νεώριο Μόρο. 

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η Ολυμπιο-
νίκης και νυν Αντιοπεριφερειάερχης Κεντρικής Μακεδονίας 
κα Βούλα Πατουλίδου και θα πλαισιώσει μουσικά ο Πάνος 
Γιαμπουλντάκης. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για 
την αγορά εκπαιδευτικού σκάφους για ανάγκες του Ιστιο-
πλοικού Ομίλου Χανίων. 

Το Τοπικό Τμήμα Δυτικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαι-
ολογικής Εταιρείας προσκαλεί τα μέλη του, τους σπηλαι-
ολόγους, τους φίλους των σπηλαίων, της φύσης και του 
περιβάλλοντος και όσους επιθυμούν να παραβρεθούν στην 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης  πίτας του, την Κυριακή 9 Φε-
βρουαρίου  στον σπηλαιώδη ναό του Αγίου Αντωνίου  στο 
χωριό Άγιος Κωνσταντίνος Ρεθύμνου. Ο Ναός βρίσκεται 
στην παλαιά εθνική οδό Ρεθύμνου Χανίων στα σύνορα Αγίου 
Κωνσταντίνου και Κούφης. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και επίσκεψη στο 
Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στο χωριό Ρούστικα, περιή-
γηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα του χωριού (μουσείο του 
ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, Παναγία στο Λιβάδι κ.α.).

ΣΤΟΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ 

Εκθεση Φωτογραφίας   
Εκθεση φωτογραφίας της Δήμητρας Κουφάκη και του 

Κώστα Γλεντουσάκη θα φιλοξενηθεί στον Ιστιοπλοϊκό 
Ομιλο Χανίων, από 10 έως 17 Φεβρουαρίου. 

Οι δυο φωτογράφοι συνεκθέτουν  με ξεχωριστή θε-
ματολογία ο κάθε ένας. Εγκαίνια Δευτέρα 10 Φεβρουα-
ρίου στις 7.30 το απόγευμα.

Η επαρχία Αποκορώνου είναι 
μία περιοχή του νομού Χανίων 
ιδιαίτερα ευνοημένη λόγω 
θέσης, φυσικού περιβάλλοντος, 
ιστορίας και πολιτιστικής παρά-
δοσης. 

Είναι συνδετικός κρίκος της 
πόλης των Χανίων με τις άλλες 
πόλεις της Κρήτης και όλη την 
επαρχία διασχίζει η εθνική οδός 
(με τα προβλήματά της) από το 
Πλατάνι μέχρι τον Μουσέλα Πο-
ταμό. Από νότια ο ορεινός όγκος 
των Λευκών Ορέων και από βόρεια οι μαγευτικές παραλίες της 
περικλείουν μια εύφορη ενδοχώρα με πολλούς οικισμούς, οι 
οποίοι έχουν τη δική τους ιστορία και πολιτισμό και τα δικά τους 
φαράγγια και μνημεία. 

Στο κέντρο του Αποκόρωνα έκανε προσφορά ο Μακαριστός Ει-
ρηναίος το ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, για να είναι το 
Σπίτι του Αποκόρωνα, η Βουλή του Αποκόρωνα. Εδώ στεγάζεται 
και το μοναδικό Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου με την πανελλή-
νια ακτινοβολία του, με πρόεδρό του τον συνεπαρχιώτη μας και 
ιδρυτή των Χανιώτικων Νέων, Γιάννη Γαρεδάκη. 

Είναι γνωστές οι δράσεις στον χώρο αυτόν, στα σαράντα χρό-
νια που έχουν περάσει, για την ιστορία και τον πολιτισμό της 
επαρχίας και οι προσπάθειες για την ανάπτυξή της, όπως επιση-
μάνθηκε από τον γράφοντα στα ΕΙΡΗΝΑΙΑ 2019 στο Νεροχώρι, 
γενέτειρα του ιδρυτή του Ιδρύματος, με τη βοήθεια όλων των 

φορέων της επαρχίας, Κοινοτήτων, Δήμων, στη συνέχεια και 
τώρα Δήμου Αποκορώνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων, Ενο-
ριών, ΕΤΑΝΑΠ, Ενώσεων Συνεταιρισμών και Επιχειρηματιών. 

Οι Αποκορωνιώτες οφείλουν με την παρουσία τους να συν-
δράμουν το Ίδρυμα, ώστε να συνεχίσει την πορεία για την προ-
βολή της ιστορίας και του πολιτισμού της επαρχίας. Θα 
στηρίξουν, επίσης, το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι", ένα πολύ 
σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης του Ιδρύματος. 

Η παρουσία όλων σας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασι-
λόπιτας του Ιδρύματος Αγία Σοφία, που θα ευλογήσει ο Σεβα-
σμιότατος Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Πρόεδρος 
του Ιδρύματος, θα επιβεβαιώσει τα αισθήματά σας. 

Καμαροχαίρομαί σας! 
* O Πέτρος Πανηγυράκης είναι Δάσκαλος 

Η βασιλόπιτα του ιδρύµατος “Αγία Σοφία” 
σήµερα 8/2/2020 στο “Ριζίτικο” στον Τζιτζιφέ

ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ

Επίσκεψη ιεραρχών στο Γυµνάσιο 
και Λύκειο Αλικιανού



Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις  
Το βότανο έχει ιδιότητες  αντιφλεγμονώδεις, 

απολυμαντικές, διουρητικές, σπασμολυτικές 
και αντιδιαρροϊκές. Δρα ως εφιδρωτικό, απο-
τοξινωτικό, τονωτικό, παυσίπονο, αντιπυρετικό 
και επουλωτικό πληγών. Έχει την ικανότητα να 
αποβάλλει τις πέτρες και την άμμο από νεφρά, 
ουρήθρα και χοληδόχο κύστη και αυξάνει την 
αποβολή των υγρών από τον οργανισμό βελ-
τιώνοντας γενικά τον μεταβολισμό του οργα-
νισμού.  

Για τα πρηξίματα των ποδιών χρησιμοποιείται 
το έγχυμα του βοτάνου ή το φυτό φρέσκο και 
πολτοποιημένο σε κομπρέσες, που γίνονται 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το έγχυμα του 
φυτού συστήνεται για την κίτρινη όψη που 
οφείλεται σε πέτρες στη χολή.  

Επίσης λαμβάνεται για διαταραχές του μετα-
βολισμού των αλάτων στον οργανισμό, σε πο-
δάγρα, πολυαρθρίτιδα και παχυσαρκία. Δρα 
θετικά ως αντιπυρετικό σε φλεγμονές των 
πνευμόνων βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα, πλευ-
ρίτιδα, δύσπνοια,  φυματίωση των πνευμόνων, 

βήχα και 

κοκίτη.  
Το Κηλόχορτο είναι ορεκτικό και ευεργετικό

για γαστρίτιδα, έλκη στομάχου και δωδεκαδα-
κτύλου, σε διάρροιες και διαταραχές του στο-
μάχου και του εντερικού συστήματος, όπως
π.χ. δυσεντερία. Είναι χρήσιμο στις ασθένειες
του συκωτιού και του παγκρέατος, σε περί-
πτωση διαβήτη.  

Το βότανο δρα τονωτικά στο νευρικό σύ-
στημα και χρησιμοποιείται στη νευρική εξάντ-
ληση, σαν δυναμωτικό μέσο ύστερα από
βαριές ασθένειες, στην αδυναμία στα γερά-
ματα και σαν σπασμολυτικό μέσο στις νευρα-
σθένειες, ρευματαλγίες, πονοκέφαλους και για
το κατέβασμα της πίεσης. 

Στις φλεγμονές της στοματικής κοιλότητας
και στη βραχνάδα το έγχυμα του φυτού ανα-
κουφίζει. Χρησιμοποιείται για πλύσεις στη λευ-
κόρροια και για κομπρέσες  (με φρέσκο
πολτοποιημένο χόρτο) σε ελκώδεις πληγές,
καψίματα, χτυπήματα, πρηξίματα και καλόγε-
ρους.  

 
Παρασκευή και δοσολογία  

Το έγχυμα γίνεται με 2-3 κουταλάκια του
τσαγιού ξηρό βότανο σε ένα φλιτζάνι βραστό

νερό το οποίο αφήνουμε σκεπασμένο για 15
λεπτά. Στη συνέχεια σουρώνουμε και πί-

νουμε πρωί και βράδυ.  
Υπό μορφή βάμματος η ημερήσια
δοσολογία είναι 3έως 4 σταγόνες

την ημέρα με λίγο νερό πριν το
φαγητό.  

 
Προφυλάξεις  

Το βότανο πρέπει να χρησι-
μοποιείται με προσοχή, ξεκι-
νώντας τη θεραπεία από
μικρές δόσεις και αυξάνοντας
τη δόση σταδιακά. Το Κηλό-
χορτο δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται στις οξείες φλεγμονές

των νεφρών και της ουρήθρας
και στην εγκυμοσύνη.  

Φυτό κατάλληλο για εδαφοκάλυψη και με ιδι-
αίτερη προτίμηση σε προσήλιες θέσεις φύτευ-
σης. Φυτεύεται σε σκληρά και καλά 
στραγγιζόμενα εδάφη και σε βραχώδη σημεία.  

Το φυτό έχει τρυφερό στριφογυριστό κορμό 
που φτάνει σε ύψος τα 20 εκατοστά, λεπτούς 
πλάγιους βλαστούς με μικρά μακρόστενα 
φύλλα πράσινου χρώματος και μικροσκοπικά 
άνθη πράσινου χρώματος που βγαίνουν σε 
τσαμπιά από 7 έως 10 μαζί, χωρίς φυλλαράκια 
στη βάση τους. Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα 
(έχουν και αρσενικά και θηλυκά όργανα) και γο-
νιμοποιούνται με τα έντομα.  

 
Ιστορικά στοιχεία  

Βότανο γνωστό από την αρχαιότητα το κηλό-
χορτο, το οποίο παρά την ονομασία του δεν 
χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία της κήλης 
αλλά για ασθένειες του αναπνευστικού συστή-
ματος. Πιθανόν η ονομασία αυτή να προήλθε 
από την ιδιότητα του βοτάνου να ανακουφίζει 
το στομάχι και τα έντερα γιατί η κήλη συχνά 
συνδεόταν με εντερικές διαταραχές.  

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιήθηκε ακόμη ως 
φυσικό αντιαιμορραγικό μέσο, για εσωτερικές 
και εξωτερικές αιμορραγίες, γυναικολογικές μη-
τρορραγίες, ύστερα από αποβολή ή γέννα. 

Υπερβολικά έμμηνα και εξωτερικές αιμορραγίες 
μικρών πληγών.  

 
Συστατικά - χαρακτήρας  

Το βότανο περιέχει κουμαρίνες, φλαβονοειδή, 
φαινολικά οξέα, πτητικές ουσίες και σαπωνίνες.  

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού οφεί-
λονται κατά κύριο λόγο στις διουρητικές 
ιδιότητες των σαπωνινών.  

 
Aνθιση - 

χρησιμοποιούμενα 
μέρη - συλλογή  

Το βότανο ανθίζει από τον 
Μάιο έως τον Ιούλιο. Οι 
σπόροι του φυτού ωριμά-
ζουν τον Αύγουστο. Για 
θεραπευτικούς σκοπούς 
χρησιμοποιούνται τα 
αέρια μέρη του φυτού. 
Συλλέγεται κατά τη διάρ-
κεια της ανθοφορίας και 
αποξηραίνεται αν όμως 
χρησιμοποιηθεί φρέσκο 
έχει ακόμα καλύτερα αποτε-
λέσματα.  
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Επιμέλεια:  
ΣΑΚΗΣ 
ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 
info@herb.gr

ηBιότοπος - περιγραφή 
             
Η λατινική ονομασία του 
βοτάνου είναι HERNIARIA 
glabra L. (Ερνιάρια η λεία). 
Ανήκει στην οικογένεια 
των Καρυοφυλλωδών. Την 
συναντούμε με το όνομα 
Ερνιάρια ή Κηλόχορτο. Εί-
ναι ετήσιο ή βραχύβιο πο-
λυετές που φύεται σε αλ-
καλικά εδάφη τα οποία 
κρατούν την υγρασία. Είναι 
είδος πολύ κοινό στην Ελ-
λάδα, που συναντάται σε 
αμμώδεις και άγονους τό-
πους.

Κηλόχορτο

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

Τα Νεφελώµατα της φωτιάς  
και της κεφαλής του ίππου

Το Νεφέλωμα της φωτιάς 
 
Η λάμψη του NGC 2024 οφείλεται εν πολλοίς στην επανα-

σύνδεση ηλεκτρονίων και φορτισμένων ιόντων υδρογόνου. 
Μπροστά από την φωτεινή περιοχή του νεφελώματος υπάρ-
χουν μεγάλες ποσότητες "σκοτεινών"¨αερίων και σκόνης στα 
οποία και οφείλεται το σκουρόχρωμο μέρος στο κέντρο του νε-
φελώματος. Το Νεφέλωμα της Φωτιάς ανήκει σε μια περιοχή 
του αστερισμού του Ωρίωνα όπου γεννιόνται νέα άστρα. Σε 
αυτήν περιλαμβάνεται και το περίφημο Νεφέλωμα της Αλογο-
κεφαλής. Στο κέντρο του NGC 2024 υπάρχει ανοικτό σμήνος 
με νεοσχηματισμένα άστρα, το 86% εκ των οποίων έχει περια-
στρικούς δίσκους*. 

 
*Περιαστρικός δίσκος 

 
Με τον όρο περιαστρικός δίσκος είναι γνωστή στην αστρο-

φυσική οποιαδήποτε συσσώρευση ύλης σε σχήμα τοροειδές ή 
δακτυλιοειδές, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από έναν αστέρα, 
περιφέρεται δηλαδή γύρω του.  

 
Το Νεφέλωμα της Αλογοκεφαλής  

 
Το Νεφέλωμα της Αλογοκεφαλής  η  Κεφαλής του Ίππου 

(γνωστό επίσης και ως  
αντικείμενο Μπάρναρντ 33 , στο νεφέλωμα εκπομπής IC 

434), είναι ένα σκοτεινό νεφέλωμα κι αυτο στον αστερισμό 
του Ωρίωνα.Το νεφέλωμα απέχει περίπου 1.500 έτη 
φωτός από τη Γη. Είναι ένα από τα πιο γνωστά νεφελώματα, 
επειδή το στροβιλιζόμενο νέφος σκόνης και αερίου, από το 
οποίο αποτελείται, μοιάζει με κεφάλι αλόγου όταν παρατηρεί-
ται από τη Γη.  

 
Αστροφωτογράφιση 

 
Χρειάζονται καλές καιρικές συνθήκες για την σωστή κατα-

γραφή τους.  
Η αστροφωτογραφια που δημοσιεύω ειναι αποτέλεσμα λή-

ψεων στο ορατό φάσμα με ανεξάρτητα φίλτρα RGB και αρκε-
τες  λήψεις με φίλτρο υδρογόνου, για να σχηματιστεί αυτή η 
εικόνα. Η επεξεργασια του υλικου γίνεται με ειδικα προγραμ-
ματα για να αναδειχθεί ολη η πληροφορια.  

 
Ο αστερισμός του Ωρίωνα. 

 
Ο Ωρίωνας (Ori), ή αλλιώς ο Κυνηγός, είναι ένας από τους 

πιο γνωστούς αστερισμούς. Βρίσκεται στον ουράνιο ισημερινό, 
γεγονός που τον καθιστά ορατό και αναγνωρίσιμο από όλα τα 
γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Ο Ωρίωνας μεσουρανεί το χει-
μώνα, αλλά είναι ήδη ορατός από το φθινόπωρο νωρίς το πρωί 
μέχρι την άνοιξη. Κοντά του βρίσκονται οι αστερισμοί του Ταύ-
ρου, των Διδύμων, του Μικρού και Μεγάλου Κυνός κ.ά. 

Ο Ωρίωνας, κατά την ελληνική μυθολογία, ήταν κυνηγός και 
σύντροφος της θεάς Άρτεμης. Ο αδελφός της Άρτεμης, Απόλ-
λων, που ήταν δυσαρεστημένος από τη σχέση της αδερφής του 
με τον Ωρίωνα, ένα πρωινό, ενώ ο Ωρίωνας κολυμπούσε, την 
προκάλεσε αν μπορεί να πετύχει με το τόξο ένα μικρό σημαδάκι 
βαθιά στη θάλασσα. Η Άρτεμη έριξε και πέτυχε, αλλά το σημα-
δάκι που την είχε βάλει ο αδερφός της να πετύχει ήταν ο Ωρίω-
νας. Όταν η Άρτεμη κατάλαβε τι έκανε, έβαλε τον Ωρίωνα για 
πάντα στον ουρανό. 

Ο σχηματισμός των αστεριών του Ωρίωνα όπως τον βλέ-
πουμε σήμερα δημιουργήθηκε περίπου 1.5 εκ. χρόνια πριν. Έτσι, 
πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί είχαν τη δυνατότητα να τον παρα-
τηρήσουν. Οι Σουμέριοι τον περιέγραφαν ως πρόβατο, ενώ 
στην αρχαία Κίνα ο Ωρίωνας ήταν ένα από τα 28 ζώδια, το Xiu, 

ή όπως ήταν γνωστός Shen, που σημαίνει "τρία", μάλλον λόγω 
των τριών φωτεινών αστεριών που σχηματίζουν τη ζώνη του. 
Επίσης, τα αστέρια του σχετίζονταν με τον Οσιρι, θεό του κάτω 
κόσμου για τους Αιγύπτιους. Λέγεται πως το σύμπλεγμα των 
πυραμιδών της Γκίζας αποτελεί ουράνιο χάρτη της ζώνης του 
Ωρίωνα.  

Στην αστροφωτογραφία φαινεται ο Alnitak, το ένα απο τα 
τρία αστερια της ζωνης του Ωρίωνα. 

 
 

Αντικείμενα στην περιοχή του Ωρίωνα 
Στο σπαθί του Ωρίωνα κρέμονται αρκετά "στολίδια". Αρχίζον-

τας από το Τραπέζιο, ένα ανοικτό σμήνος αστεριών, με κυριό-
τερα τα διπλά αστέρια θ1 και θ2, στη συνέχεια οδηγούμαστε 
στο μεγάλο Νεφέλωμα του Ωρίωνα, ένα από τα πιο θεαματικά 

αντικείμενα του νυχτερινού ουρανού. Άλλο ένα διάσημο αντι-
κείμενο είναι το IC 434 (Horsehead nebula), το οποίο είναι 
ένα σκοτεινό νέφος σκόνης που κρύβει το πίσω του φως και 
σχηματίζει μια μορφή κεφαλής αλόγου. Πέρα από αυτά, σα-
ρώνοντας την περιοχή με ένα τηλεσκόπιο, κανείς μπορεί να 
βρεί πληθώρα αντικειμένων βαθέως ουρανού, όπως 
τα Barnard's Loop, M43,M78 και το Flame nebula(NGC 
2024). 

Ολα τα παραπάνω, ανήκουν στο Σύμπλεγμα Μοριακών 
Νεφών του Ωρίωνα, που βρίσκεται περίπου 1.500 έτη 
φωτός μακριά και αποτελεί μια από τις πιο έντονα ενεργές 
ορατές περιοχές δημιουργίας αστέρων. 

 
 

Πηγές: wikipedia, https://www.astronomia.gr/wiki

Στο χώρο του διαστήματος όπως εχω ξαναγράψει 
υπάρχει πληθώρα νεφελώματων των οποίων τα 
ονόματα προέρχονται από αντικείμενα υπαρκτά 
στο μικρόκοσμό μας λόγω ομοιοτητος. Στη αστρο-
φωτογραφία ευρέως πεδίου της σημερινης δη-
μοσίευσης συμπεριλαμβάνονται δυο απο αυτα. To 
Νεφέλωμα της Φωτιάς ή NGC 2024 αριστερά και 
το νεφέλωμα της κεφαλής του ίππου IC 434 δε-
ξιά. Και τα δυο αυτά νεφελώματα ανήκουν στον 
αστερισμό του Ωρίωνα.

ΧΡHΣΤΟΣ 
ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ



η
ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Με το έργο "Sopro", σε σκηνοθεσία Tiago Ro-
drigues και πρωταγωνιστές τους συντελεστές του 
Εθνικού Θεάτρου Dona Maria II της Λισαβόνας, 
εγκαινιάστηκε στο Ζάγκρεμπ το 18ο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ Θεάτρου. 

 
Η διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου της Κροατίας (HNK), 

Ντουμπράβκα Βργκοτς, δήλωσε ότι το πρόγραμμα του φεστι-
βάλ επικεντρώνεται σε έργα που αντικατοπτρίζουν την οικου-
μενικότητα των τεχνών. 

Η φετινή διοργάνωση του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Θεάτρου 
πραγματοποιείται το A' εξάμηνο του 2020 και συμπίπτει με το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα του HNK που είναι αφιερωμένο στην 
κροατική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (για το πρώτο 

εξάμηνο του τρέχοντος έτους). 
Η κ. Βργκοτς, δήλωσε ότι τον Σεπτέμβριο του 2020, περίοδο 

κατά την οποία "παραδοσιακά" διεξάγεται το Φεστιβάλ, το HNK 
θα φιλοξενήσει το έργο "Die Anderen", μια συμπαραγωγή του 
HNK και του θεάτρου Schaubuehne από το Βερολίνο. 

Αυτό θα είναι ένας συμβολικός δεσμός, μεταξύ της κροατικής 
και γερμανικής προεδρίας της ΕΕ, με τη Γερμανία να αναλαμ-
βάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον ερχό-
μενο Ιούλιο, είπε η επικεφαλής του ΗΝΚ. 

Συμμετέχοντες στο 18ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Θεάτρου είναι 
το Εθνικό Θέατρο των Βρυξελλών με το έργο "Sylvia", με σκη-
νοθεσία του Fabrice Murgia, το Βουλγαρικό Εθνικό Θέατρο 
"Ivan Vazov" με το έργο "Attempt to Fly" και τον Ελβετό σκη-
νοθέτη Milo Ραού. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του HNK περιλαμβάνει, επίσης, επι-
σκέψεις του HNK σε χώρες της Ευρώπης.

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ 

Μουσικοθεατρική 
παράσταση 
“Ας ερχόσουν για λίγο” 

 
Τον 2ο κύκλο παραστάσεων του έργου «Ας ερχόσουν 

για λίγο…» του Δημήτρη Μαλισσόβα παρουσιάζει η 
“Στέγη Τεχνών” από την Πέμπτη 13 μέχρι την Κυριακή 
16 Φεβρουαρίου στις 9:15 μ.μ. στο Βενιζέλειο Ωδείο. 

«Ας ερχόσουν για λίγο», «Το τραμ το τελευταίο», «Άρ-
χισαν τα όργανα», «Άλα, άνοιξε κι άλλη μπουκάλα», «Βρε 
πως μπατηρήσαμε», «Μια ζωή την έχουμε». Τα τραγού-
δια του γνωστά. Η ζωή του άγνωστη. Σοφία Βέμπο, Σπε-
ράντζα Βρανά, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Αλέκος Σακελλάριος 
και πολλοί άλλοι θα μας παρουσιάσουν μέσα από τις 
ιστορίες τους, τις πλάκες τους και τα ξεκινήματά τους, 
τις άγνωστες πτυχές της δικής τους ζωής αλλά και του 
μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μιχάλη Σουγιούλ. 

Σκηνοθεσία: Μαρία Λεκάκη 
Μουσική διδασκαλία: Δέσποινα Δρακάκη 
Χορογραφίες: Ελτίνα Ταβουλάρη 
Συμμετέχουν: Αγγελική Αλβανού, Χρύσα Αλεξανδράκη, 

Θέμης Γουλεάκης, Νίκος Δεσποτάκης, Θωμάς Κακο-
γιάννης, Ελένη Καλαϊτζάκη, Εύη Μαναβάκη, Ελένη Μαρ-
γαρίτη, Γεωργία Μαρκαντωνάκη, Παναγιώτης 
Μινωτάκης, Δημήτρης Πουλιδάκης, Ηρακλής Σαββάκης, 
Αλέξης Σακρ, Κώστας Σταυρουλάκης, Νεκταρία Σφιγ-
κάκη, Ελτίνα Ταβουλάρη. 

Βιολί: Πέτρος Δούναβης 
Ακορντεόν: Μάκης Τσαμαλίκος 
Πιάνο: Δέσποινα Δρακάκη 
Τύμπανα: Ηλίας Κοντούδης 
Σκηνικά: Κώστας Κωστίδης 
Κοστούμια: Κώστας Σταυρουλάκης 
Ήχος: Μανόλης Παπαδάκης 
Φώτα: Γιάννης Λύκος 
Hair styling: Δήμητρα Μπικουβάρη 
Μακιγιάζ: Εύα Πιπεράκη-Σφιγκάκη, Αγγελική Αλβανού, 

Νεκταρία Σφιγκάκη 
Γενική είσοδος: 12€.

ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 

18ο Παγκόσµιο  
Φεστιβάλ Θεάτρου

Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω με φίλους την πρεμιέρα 
της “Χιονονιφάδας” (έργο που έγραψε το 2018 ο Βρετανός συγ-
γραφέας Μάικ Μπάρτλετ) στο θέατρο ΚΥΔΩΝΙΑ των Χανίων, και 
μέσα σε οκτώ ημέρες την παράσταση του ίδιου έργου στο θέα-
τρο KILN του Λονδίνου. Κοινή διαπίστωση όσων είδαμε και τις 
δυο σκηνικές εκδοχές του έργου  ήταν ότι η παράσταση των Χα-
νίων είναι καλύτερη! 

Ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα παρότι γνωρίζουμε εδώ και χρόνια 
την ποιότητα των παραγωγών του θεάτρου ΚΥΔΩΝΙΑ. Προσδο-
κούσαμε ότι η παράσταση του έργου στη γλώσσα και τον τόπο 
που γράφτηκε, και σε μια περίοδο ακμής του σύγχρονου βρετα-
νικού θεάτρου, θα ήταν μια καθολικά διαφορετική εμπειρία. Οι 
προσδοκίες μας διαψεύσθηκαν, και αυτό δεν οφείλεται στις 
«εξωτερικές» διαφορές των δύο παραστάσεων (γλώσσα, δια-
νομή, διάρκεια, διάλειμμα, τραγούδι, κοινό, κοινωνικά συμφρα-
ζόμενα, αίθουσα). 

Οφείλεται, σύμφωνα πάντα με τις δικές μας προσλαμβάνουσες 
και τα δικά μας κριτήρια, στη σκηνοθετική προσέγγιση του έργου 
που καθόρισε και τις ερμηνείες των ηθοποιών - οι οποίοι, όπως 
και η βραβευμένη σκηνοθέτης Clare Lizzimore, που ανήκει σε 
μια νεότερη γενιά, έχουν μια αξιόλογη παρουσία στο χώρο. 

Η παράσταση του Λονδίνου χαρακτηρίζεται από μία «ελαφρό-
τητα» η οποία δεν επιτρέπει σε όλες τις αποχρώσεις και διαβαθ-
μίσεις των συναισθημάτων και των εσωτερικών συγκρούσεων 
να διαποτίσουν τις ερμηνείες.  

Ιδιαίτερα ο μονόλογος του πατέρα που εξυφαίνει στην αρχή 
τον βασικό καμβά του έργου, είχε σχεδόν επιθεωρησιακό χαρα-
κτήρα. Η στατική, μετωπική σχέση του ηθοποιού Elliot Levey με 
το κοινό και οι μονοσήμαντα τονισμένες κωμικές ατάκες προκα-
λούσαν απανωτά κύματα γέλιου στην κατάμεστη αίθουσα. 

Η κοροϊδευτική διάθεση και η ταχύτητα με την οποία προσπερ-
νούσε όλα τα στοιχεία της πίκρας και του αυτοσαρκασμού, τα 
οποία ανέδειξε με την ερμηνεία του ο Μιχάλης Βιρβιδάκης, λες 
και επιστρατεύθηκαν για να ξορκίσουν τον πόνο που κρύβει με 

χιούμορ το κείμενο, για να μην τον αισθανθούν ηθοποιός και θε-
ατές. Έτσι το πέρασμα από την «κωμωδία» της πρώτης πράξης 
στις δραματικές στιγμές και την «υψηλή θερμοκρασία» της συ-
νέχειας μοιάζει απότομο και αστήρικτο.  

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει, αλλά σε μικρότερο βαθμό, και με την 
αδικαιολόγητα «επιθετική», στην αρχή, ερμηνεία της Νάταλι από 
την Amber James, ενώ, στην παράσταση των Χανίων, η ισορρο-
πημένη ερμηνεία της Εβελιν Σαγώνα υποστηρίζει με πειστικό-
τητα και δροσιά τον καταλυτικό της ρόλο.  

Αναλογίες στις δύο παραστάσεις υπάρχουν μόνο στην ερμη-
νεία του ρόλου της Μάγιας, Ellen Robertson και Μαρία Γιαννι-
κάκη, αντίστοιχα, που δεν αφήνει περιθώρια διακωμώδησης. Η 
Μάγια είναι η «Χιονονιφάδα» του τίτλου (χαρακτηρισμός που έχει 
δοθεί στη Βρετανία στη γενιά του 2000, ως μη ανθεκτικής και 
εύθικτης).  

Μια πιθανή εξήγηση για τη σκηνοθετική ανάγνωση του έργου 
από την Clare Lizzimore νομίζω ότι βρήκα σε μια διαπίστωση 
του ηθοποιού και σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου, που διά-

βασα εκ των υστέρων στο διαδίκτυο. Αναφέρεται στα καθ’ ημάς
αλλά εκφράζει ακριβώς και αυτό που αισθανθήκαμε στο θέατρο
KILN. Την παραθέτω1: 

«Εχουμε φτιάξει ήδη δυο γενιές παιδιών που ανεβαίνουν στη
σκηνή λογοκρίνοντας ένα θεμελιακό στοιχείο: τον πόνο. Όπου
ξεμυτίζει η ιδέα του πόνου, μπαίνει μπροστά και η μηχανή της
κοροϊδίας Κι έτσι βλέπουμε την εύκολη εξυπνάδα, τον κόσμο της 
ατάκας, τον εξυπνακισμό». 

Η παραπάνω διαπίστωση προφανώς δεν ισχύει για την προ-
σέγγιση του Μιχάλη Βιρβιδάκη.  

Το θετικό αποτέλεσμα της σύγκρισης των δύο παραστάσεων
της «Χιονονιφάδας» δεν σημαίνει ότι η παράσταση των Χανίων
είναι χωρίς αδυναμίες. 

Σημαίνει όμως ότι το θέατρο ΚΥΔΩΝΙΑ με την ποιότητά του
μπορεί να σταθεί με αξιώσεις δίπλα σε θεατρικές σκηνές του κέν-
τρου, εντός κι εκτός συνόρων.  

Και αξίζει να σκεφτούμε όλοι τη σημασία που έχει για τη μικρή
μας πόλη το προνόμιο να βλέπουμε καλό θέατρο και να γνωρί-
ζουμε έργα της σύγχρονης δραματουργίας σχεδόν ταυτόχρονα
με το θεατρόφιλο κοινό μιας μεγάλης πρωτεύουσας του κόσμου, 
όπως είναι το Λονδίνο.  

Εμμυ Παπαβασιλείου
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Δυο πόλεις, δυο παραστάσεις, ένα έργο



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 168ο
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»

»

»»»

»

Τεχνητά μέλη που κατασκευάστηκαν για ανάπηρο παιδί 
με ραχίτιδα, με έμπνευση από παλαιότερες πανοπλίες, 
στις αρχές του 18ου αιώνα.

Γυάλινα μπιμπερό του 17ου αιώνα.
Η “συσκευή του Milwaukee” εφευρέθηκε το 1946 από την εταιρεία 
Blount and Schmidt και χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες για 
τη θεραπεία παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως η σκολίωση.

Συσκευή αφαίμαξης, για τη θεραπεία, όπως πίστευαν, πολλών 
ασθενειών στην Αγγλία του 1850.

Μεταλλική “πάπια” (δοχείο νυκτός), από τη Γαλλία 
του 18ου αιώνα.

Φαρμακείο στη Ρώμη του 17ου αιώνα.

Το ταξιδιωτικό ιατρικό κουτί των εξερευνητών Lewis and Clark, 
που ήταν οι πρώτοι που διέσχισαν τις δυτικές Ηνωμένες 
Πολιτείες (1804-1806). 
 

Πίνακας που περιγράφει τη ροή της ενέργειας, σύμφωνα 
με τη θεωρία του βελονισμού (Πεκίνο, 19ος αιώνας).

Ασθενοφόρο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. »

»
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βιβλία

Αθώοι ένοχοι 
Ελευθερία Μεταξά 
Εκδόσεις: Μίνωας 

«Το αχλάδι 
της αγωνίας!» 
ψελλίζει έκ-
πληκτη η 
Έλσα Γληνού, 
αντικρίζοντας 
το πτώμα της 
νεαρής Ζωής 
Κ ο μ ν η ν ο ύ , 
που πριν από 
λίγες ώρες 
δήλωνε υπεύ-
θυνη για μια 

σειρά άλυτων φόνων. 
Η φράση αυτή θα οδηγήσει την ίδια και 
τον αστυνόμο Μάνο Βαρσάμη σε μια 
αποτρόπαια διαπίστωση: Κάποιος δολο-
φονεί ανθρώπους χρησιμοποιώντας με-
θόδους που ανάγονται στον Μεσαίωνα. 
Ποιος σπέρνει τον θάνατο με φρικτά βα-
σανιστήρια; Ποιο είναι το κίνητρό του; Τι 
συνδέει τα θύματά του; 
Τι ρόλο παίζουν σ' αυτή την υπόθεση ο 
Στάθης Κομνηνός, ο καθηγητής Μεσαι-
ωνικής Ιστορίας Ιορδάνης Φωκάς και ο 
δημοσιογράφος Φώτης Μπακιρτζής; Τι 
σημαίνει η φράση Memento mortis που 
ανακάλυψε η Έλσα στο ημερολόγιο της 
Ζωής; 
Προσπαθώντας να δώσουν απάντηση 
στα ερωτήματα αυτά, η Έλσα και ο Βαρ-
σάμης θα ξετυλίξουν το κουβάρι μιας 
τρομακτικής ιστορίας που θα βάλει σε 
κίνδυνο τη ζωή δύο αθώων παιδιών. Θα 
προλάβουν να τα σώσουν πριν είναι 
αργά; 
Ο χρόνος τρέχει αμείλικτα κι εκείνοι ρί-
χνονται στο κυνήγι του άγνωστου δολο-
φόνου με μοναδικό στοιχείο το 
συμπέρασμα του αστυνόμου Γιαβρόγλου: 
"Ήταν όλοι τους αθώοι".

Σώσα 
Isaac Bashevis - Singer 
Μετάφραση: Μιχάλης Πάγκαλος 
Εκδόσεις: Κίχλη 

Μια ιστορία 
αγάπης δια-
δραματίζεται 
στην εβραϊκή 
κοινότητα της 
Β α ρ σ ο β ί α ς 
μέσα σε ένα 
κλίμα αγωνίας, 
καθώς ο Χίτ-
λερ βρίσκεται 
προ των 
πυλών. Ο 
Ααρον Γκρέιν-

τινγκερ, γόνος χασιδικής ραββινικής οι-
κογένειας, έχει εγκαταλείψει τη μυθική 
οδό Κροχμάλνα, όπου πέρασε τα παι-
δικά του χρόνια, και έχει αφήσει πίσω 
του τον παραδοσιακό εβραϊκό τρόπο 
ζωής· τώρα αγωνίζεται να κατακτήσει 
την αλήθεια της λογοτεχνίας. Ανικανο-
ποίητος από τη συναναστροφή με συγ-
γραφείς και διανοούμενους και από τις 
ερωτικές σχέσεις με χειραφετημένες 
γυναίκες, ζει σε ένα υπαρξιακό κενό, 
που επιτείνεται από τον φόβο της επι-
κείμενης εισβολής των ναζί. Θα μπο-
ρούσε εύκολα να αποκτήσει διαβατήριο 
και να διαφύγει στην Αμερική, ωστόσο 
όλα αλλάζουν όταν ξαναβρίσκει τη 
Σώσα, τον έρωτα των παιδικών του 
χρόνων, μια κοπέλα που χαρακτηρίζεται 
από μια αινιγματική αθωότητα. 

Eγκληµα  
τον Αύγουστο 
Δήμητρα Καντεράκη 
Εκδόσεις: Πηγή 

Αγιος Αθανάσιος. Ενα θέρετρο για ολι-
γοήμερες κατά περιόδους διακοπές 
των οικογενειών των στρατιωτικών 
που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή.  
Εκεί έμελλε να γίνει ένας φόνος. Ένας 
φόνος που θα συγκλόνιζε πέντε οικο-
γένειες. Που θα έφερνε στο φως μυ-
στικά, όχι και τόσο καλά θαμμένα, 

περασμένων 
δ ε κ α ε τ ι ώ ν 
και θα προ-
καλούσε συ-
ναισθήματα 
φθόνου, μί-
σους, οργής 
αλλά και 
ανακούφισης.  
Ο στρατηγός 
Μ υ λ ω ν ά ς 
ήρθε με την 
ο ικογένε ιά 

του να περάσει δέκα ημέρες διακοπών 
στο θέρετρο. Το ξημέρωμα της τέταρ-
της ημέρας των διακοπών του τον 
βρήκε νεκρό στη βεράντα του οικήμα-
τος που διέμεναν. Την ίδια περίοδο, 
συμπτωματικά, τέσσερις παλαιοί γνω-
στοί του με τις οικογένειές τους βρέθη-
καν στο ίδιο θέρετρο. Και οι τέσσερις 
φύλαγαν μέσα τους από ένα μυστικό 
που στοίχειωνε τις ζωές τους. Και στα 
τέσσερα αυτά μυστικά πρωταγωνιστής 
ήταν ο Ο στρατηγός Μυλωνάς. 
Είναι ένας από αυτούς ο δολοφόνος; Ο 
υπολοχαγός Βεντίρης καλείται να δια-
λευκάνει την υπόθεση και να φέρει στο 
φως όλες τις πτυχές που τόσα χρόνια 
υπέβοσκαν.

Το πουλί  
του σεισµού 
Suzanna Jones 
Μετάφραση: Αλεξάνδρα Κονταξάκη 
Εκδοτικός Οίκος: Α. Α. Λιβάνη 

Σ’ ένα αστυνομικό τμήμα του Τόκιο, η 
Λούσυ Φλάυ ανακρίνεται για τη δολο-
φονία της φίλης της Λίλυ Μπρίτζες. 
Η Λούσυ βρίσκεται στο Τόκιο δέκα χρό-
νια, μιλάει άπταιστα ιαπωνικά και εργά-

ζεται ως 
μεταφράστρια 
τεχνικών εγχειρι-
δίων. Παγιδευ-
μένη στην 
αίθουσα ανακρί-
σεων, αποκαλύ-
πτει το πικάντικο 
παρελθόν που 
την έφερε στην 
Ιαπωνία, την πε-
ρίπλοκη φιλία 
της με τη Λίλυ 

και τη θυελλώδη σχέση της με έναν Ιά-
πωνα φωτογράφο, τον Τέιτζι. Καθώς 
ανασκάπτει τα επικίνδυνα μυστικά που 
στοιχειώνουν το αινιγματικό μυαλό της, 
η Λούσυ ξεδιπλώνει τη ζωή της στο γε-
μάτο ζωντάνια Τόκιο, στη βρετανική 
ύπαιθρο και στα απομακρυσμένα ιαπω-
νικά νησιά, με κάθε βήμα να μας φέρνει 
πιο κοντά στην ψυχρή αλήθεια για το 
θάνατο της Λίλυ.

Aφορμή

Το εξώφυλλο και ο τίτλος προ-
ετοιμάζουν τον αναγνώστη για 
είσοδο σε ένα περιβάλλον δυ-
στοπικό. Τα ανθρωπόμορφα ζώα 
που προελαύνουν στηριζόμενα 
άπαντα σε δύο πόδια, αυτή η 
γραμμή ομοιόμορφης διαφορετι-
κότητας, άνθρωποι με μάσκες 
ζώων να κρύβουν το πρόσωπό 
τους -ή μήπως μετασχηματι-
σμένα υβρίδια κάποιας ευγονικής 
ιδεολογίας;- που κατευθύνονται 
προς το μέρος μας, εκκινώντας 
από το εκτροφείο θηραμάτων, 
δημιουργούν ένα αίσθημα ανα-
σφάλειας, μια περιέργεια μπο-
λιασμένη με φόβο. 

Ένα δυστοπικό περιβάλλον δεν 
απαιτεί μεταχρονολόγηση. Ένα 
απλό διαμέρισμα, μια τετραμελής 
οικογένεια, κάπου στον πλανήτη 
μας αυτή τη στιγμή αποτελούν το 
πλέον δυστοπικό περιβάλλον. Η 
δυστοπία δεν αποτελεί αποκλει-
στικό πεδίο δράσης της επιστη-
μονικής φαντασίας. Συχνά δε, η 
δυστοπία προκύπτει από την ρε-
αλιστική αποτύπωση του περι-
βάλλοντος χώρου και των 
συνθηκών που επικρατούν, τη 
δυστοπία μπορεί να την αντικρί-
σει κανείς γύρω του, να τη ζήσει 
στην καθημερινότητά του. Άλλω-
στε, αυτό που περισσότερο μας 
δυσκολεύει είναι αυτό που γνω-
ρίζουμε καλύτερα, αυτό που 
αφυπνίζει τις καταχωνιασμένες 
αναμνήσεις και ξυπνάει τους παι-
δικούς μας φόβους. Αυτά, άλλω-
στε, ωθούν πολλούς στη γραφή, 
στη δημιουργία εν γένει.  

Τα διηγήματα της Μιχαλαριά 
χαρακτηρίζονται από κάτι το ερ-
μητικό, κάτι που νιώθεις πως 
απαιτεί ξεκλείδωμα, κάτι που 
ίσως, αν το παρατηρήσεις προσε-
κτικά, να εμφανιστεί ως εικόνα 
στερεοσκοπική, και έτσι η ιστορία 
να αποκτήσει εμβαδόν, πάνω στο 
οποίο θα αναγνωρίσεις σημεία 
ταύτισης. Οι διαθέσιμες πραγμα-
τολογικές πληροφορίες είναι 
ελάχιστες, αυτά που γνωρίζει ο 
αναγνώστης περιορίζονται στα 
συναισθήματα και τις σκέψεις 
των ηρώων, σε όσα επιθυμεί να 
αποκαλύψει ο παντογνώστης 
αφηγητής. Το διακύβευμα των 
διηγημάτων, ο θεματικός θα λέ-
γαμε ιστός που τα ενώνει, είναι η 
επικοινωνία, ως αδυναμία, ως 
επιθυμία, ως έλλειμμα ή ως απω-

θημένο. Η απόπειρα να μι-
λήσει κανείς, παρουσία ή 
απουσία του δέκτη, να γίνει 
κατανοητός ή να διευκρινί-
σει, αλλά και η επικοινωνία 
ως αγώνας ρητορικής ή ως 
δημοσιογραφική έρευνα.  

Το ύφος είναι ενιαίο και 
ευδιάκριτο σε όλα τα διηγή-
ματα της συλλογής. Λόγος 
κοφτός, υπαινικτικός, με έν-
ταση. Ανάμεσα στα διηγή-
ματα με τριτοπρόπωπη 
αφήγηση υπάρχουν δύο σε 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
και με απεύθυνση στο εσύ. Και 
αν στα πρώτα είναι ο παντογνώ-
στης αφηγητής εκείνος που εν-
τείνει το κλίμα μυστηρίου, η 
δευτεροπρόσωπη απεύθυνση εμ-
πλέκει τον αναγνώστη, τον τοπο-
θετεί στην καρέκλα του δέκτη, 
τον κάνει να νιώθει εκείνος που 
χάθηκε, εκείνος που έλαβε την 
επιστολή για την οικειότητα. 
Αυτά τα δύο διηγήματα (Η γάτα 
σου, Επιστολή για την οικειό-
τητα) αν και φαινομενικά παρά-
ταιρα αφηγηματικά, είναι τελικά 
εκείνα που δένουν τη συλλογή 
αυτή, αποτελούν κατά κάποιον 
τρόπο αναγνωστικές πύλες εισό-
δου για τον αναγνώστη, λειτουρ-
γούν όπως ένα τζάμι σε ένα 
εγκαταλελειμμένο από καιρό 
σπίτι, πάνω στο οποίο αντανα-
κλάται η μορφή μας, και έτσι, 
από μια διάθεση περιέργειας, 
ίσως και λίγο ναρκισσιστικού χα-
ρακτήρα, πλησιάζουμε ολοένα 
και πιο κοντά, πατώντας πάνω σε 
μπάζα και, παραμερίζοντας 
ιστούς αράχνης, φτιάχνουμε με 
τα χέρια ένα σκίαστρο που θα 
μας επιτρέψει να εξερευνήσουμε, 
αρχικά οπτικά, το εσωτερικό του. 
Είναι ο τρόπος ενός άδειου σπι-
τιού που μας φωνάζει κοντά του. 

Στην Επιστολή για την οικειό-
τητα, η Μιχαλαριά αναφέρεται 
στην απαραίτητη παραβίαση που 
προηγείται της οικειότητας, συ-
νοψίζει το σύγχρονο δίλημμα ως 
επιλογή ανάμεσα στην οικειό-
τητα ή τη νίκη. Η οικειότητα έχει 
ρίσκο, αν όμως δεν υπάρξει πα-
ραβίαση, "θα κολυμπούσαμε αι-
ώνια σε πελάγη ευπρέπειας και 
προκάτ κανονικότητας". Ανάμεσα 
στα διηγήματα, και ένα διήγημα 
ποιητικής (Το χειρόγραφο), στο 
οποίο ο συγγραφέας-ήρωας συ-

ναντά κάποιον που έχει γράψει 
μία, κατά εκείνον τουλάχιστον, 
σπουδαία ιστορία που αξίζει να 
εκδοθεί. Ο συγγραφέας επιζητά 
συχνά τέτοιες συναντήσεις, είναι 
άνθρωπος του λογοτεχνικού σι-
ναφιού και ξέρει πώς λειτουρ-
γούν τα πράγματα, πώς 
γράφονται τα βιβλία. Ποτέ δεν 
χάνει κανείς που ακούει κάποιον 
να του λέει την ιδέα του. Ενδια-
φέρον και πικρό, αληθινό. 

Διαβάζοντας τα διηγήματα 
αυτά, συνειδητοποίησα κάποια 
στιγμή πως αδυνατούσα να δω 
εικόνες, και αυτό σίγουρα ενί-
σχυε τον κρυπτικό τους χαρα-
κτήρα, ένα πέπλο έμοιαζε να τα 
καλύπτει. Επιχειρώντας, λοιπόν, 
να εικονοποιήσω κάποιες από τις 
ιστορίες, επιχειρώντας να δώσω 
μορφή και σχήμα σε ανθρώπους 
και μέρη, συνέβη το εξής ενδια-
φέρον: οι εικόνες που σχηματί-
ζονταν σχετίζονταν είτε με 
περιστατικά βίας των τελευταίων 
μηνών, είτε με προσωπικά βιώ-
ματα περιόδων έντασης. Και 
είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί απο-
τέλεσε μια δεύτερη, στοχευμένη, 
κατά μία έννοια, ανάγνωση, η 
οποία δεν είχε την αναμενόμενη 
εκλογίκευση, αλλά αντίθετα, ενέ-
τεινε τη συναισθηματική εμπλοκή 
της πρώτης ανάγνωσης, προσθέ-
τοντας το προσωπικό βίωμα στην 
αναγνωστική εξίσωση. Τα διηγή-
ματα της συλλογής λειτουργούν 
ως ένα οργανικό σύνολο με συ-
νοχή, είναι δηλαδή κατανοητό 
γιατί αποτελούν μέρος της ίδιας 
συλλογής, κάτι το οποίο δεν συμ-
βαίνει συχνά δυστυχώς, με απο-
τέλεσμα να κυκλοφορούν 
αδιάφορες συλλογές διηγημά-
των. Και δεν υπάρχει κάτι χειρό-
τερο από την αδιαφορία.

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

Εκτροφείο θηραµάτων  
» Γεωργία Μιχαλαριά (εκδόσεις Γκοβόστη)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

36ος Παγκρήτιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός  
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων προκηρύσσει τον 36ο Παγκρήτιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για 

το σχολικό έτος 2019-2020. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ακι περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες διαγωνιζομένων: μαθητές Γυμνασίου, μα-
θητές Λυκείου και ενήλικες μαθητές. Τα κείμενα για το διαγωνισμό, ποιητικά ή πεζά, θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα και αδημοσίευτα, με τίτλο και ψευδώνυμο. Μπορούν να σταλούν στο Σύνδεσμο Φιλολόγων 
Νομού Χανίων είτε ατομικά είτε μέσω σχολείου σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Συνδέσμου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 20ή Φεβρουαρίου 2020.Η λεκτρο-
νική διεύθυνση του Συνδέσμου: syndesmosfilologonchanion@gmail.com 


