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Τζιοβάνι Μπαλιόνε (Giovanni Baglione, 1566έθιγαν δήθεν την προσωπικότητά
1643), ένας γνήσιος εκπρόσωπος της τέτου. Μια διαφορετική επίσης, εξίχνης του όψιμου μανιερισμού και του ώρισου ενδιαφέρουσα θρησκευτικομου μπαρόκ, έχει υπάρξει για κάποιους πεπολιτική διάσταση λαμβάνει το έρρισσότερο γνωστός αφενός για την ιστογο αν ιδωθεί εντός του ιστορικού
ρική του μελέτη των βίων των ζωγράφων,
πλαισίου γενέσεώς του κατά την
αρχιτεκτόνων, γλυπτών και χαρακτών που
περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης.
δρούσαν στη Ρώμη ανάμεσα στα 1572 και
Σε αντίθεση με παλαιότερες απο1642 και αφετέρου για την έντονη εχθρόδόσεις του θέματος π.χ. από τον Τιτητα που έτρεφε απέναντι σε έναν εξίσιανό, όπου Ουράνιος και Επίγειος
σου διάσημο ζωγράφο
Ερωτας συνυπάρχουν αρμονικά,
της εποχής του, το Μιστην περίπτωση του Μπαλιόνε ο αντιΕπιμέλεια:
κελάντζελο Μερίζι ντα
προτεσταντικός ζήλος θα οδηγήσει
ΜΙΧΑΛΗΣ
Καραβάτζιο.
σε μια αποκλίνουσα άποψη που τείΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ*
Στην περίπτωση του
νει να βλέπει τη σχέση αυτή εχθρική.
lastjudgment1540@hotmail.com
“Ουράνιου και ΕπίγειΕτσι, στο Μπαλιόνε ο Ουράνιος Ερωου Ερωτα” έχουμε να
τας μοιάζει να είναι ένας αθλητής
κάνουμε με ένα έργο βαθιά αυτοβιοπυγμαχίας που ποδοπατεί το γήινο αγραφικό, λαμβάνοντας ως δεδομένο
ντίστοιχό του, προσπαθώντας πέραν
ότι ο ζωγράφος απεικονίζει τον Ουράτων ήδη προαναφερθέντων καθαρά
νιο Ερωτα με τη μορφή αγγέλου να εαυτοβιογραφικών μηνυμάτων, να υπενφορμά, διακόπτοντας τη συνεύρεση
θυμίσει παράλληλα στον πιστό ότι οφείτου Επίγειου Ερωτα με το Διάβολο που
λει να απαρνηθεί της γήινες απολαύσίγουρα καθόλου τυχαία φέρει τα
σεις για να αφοσιωθεί στον έρωτα προς
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του
τις αληθινές χριστιανικές αξίες που πρέΚαραβάτζιο, μισητού αντιπάλου του
σβευε μονάχα το δόγμα της καθολικής
Μπαλιόνε.
πίστης.
Μάλιστα ο Μπαλιόνε τον Αύγουστο
του 1603 θα καταθέσει μήνυση εναGiovanni Baglione, “Ουράνιος
ντίον του καθώς επίσης και ενακαι Επίγειος έρωτας”, 1602,
ντίον των επίσης ζωγράφων Οράτιου Τζεντιλέσκι, Οτάβιου Λεόνι και
Ρώμη, Παλάτι Μπαρμπερίνι.
Φιλίππου Τριζένι για μια σειρά από
λιβελογραφήματα που είχαν δει
το φως της δημοσιότητας την
προηγούμενη χρονιά και τα οποία
*Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος
Humboldt Universität zu Berlin
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υτός είναι ο τίτλος με τον οποίο κυκλοφόρησε
πριν λίγα χρόνια ένα βιβλίο που καταπιανόταν με
την ιστορία της συνοικίας του Λάκκου στο Ηράκλειο, μιας κακόφημης λαϊκής γειτονιάς που συνυπήρχαν κουτούκια “χαμαιτυπεία”, ταβερνάκια
και καφενεία όπου παίζονταν τυχερά παιχνίδια.
Στα Χανιά, η αντίστοιχη γειτονιά που αποκαλείται
“Χιόνες”, “Ντάμπια”(που έχουν όμως ευρύτερη
γεωγραφικά έννοια) ή “Τζετζαέρ Κολού” από
τους παλιότερους και “οδός Μίνωος” από τους
νεότερους, είχε πιο ξεκάθαρα την έννοια των
οίκων ανοχής. Η “πορνική ιστορία” των Χανίων
(με την οποία άκαιρα ίσως καταπιάνεται το σημερινό μας άρθρο) δεν έχει ακόμα γραφτεί ολοκληρωμένα, παρόλο που κάποιοι έχουν καταπιαστεί μ’ αυτήν, άλλωστε είναι μια υπόθεση ακόμα “εν εξελίξει”...
Πριν προχωρήσουμε όμως παρακάτω, ας ξαναδούμε κάποια στοιχεία από το άρθρο μας για τη
Μάλμειο βιβλιοθήκη, διορθώνοντας και μια ανακρίβεια που αφορά τον ιδρυτή της Αντόνιο Μάλμο και μου επεσήμανε παλιός Χανιώτης φίλος:
Ο Μάλμος δεν τοποθετήθηκε ποτέ ως πρόξενος στο Ιταλικό προξενείο, διορίστηκε υπάλληλος του Γερμανικού προξενείου. Με την ευκαιρία ευχαριστώ και το σεβαστό κ. Ν. Κοπάση για
τα συμπληρωματικά στοιχεία που έγραψε στο
φύλλο της περασμένης Τρίτης και θέλω να συμπληρώσω ακόμα κάτι: Ο Μάλμος μεταξύ άλλων
κατείχε και δύο πολύτιμα “εβραϊκά” κειμήλια:
Ενα από τα μόλις 3 σωζόμενα στον κόσμο σπυριά από σιτάρι, πάνω στα οποία έχουν σκαλιστεί
οι 10 Εντολές του Μωσαϊκού Νόμου(!) καθώς και
το κάλυμμα που λέγεται ότι φορούσε στο κεφάλι
του ο Αγιος Συμεών ο “Θεοφόρος” όταν πήρε
τον Ιησού, βρέφος στα χέρια του. Τι να απέγιναν
κι αυτά άραγε;
Μετά την πυρπόλυση των Χανίων από το μαινόμενο τουρκικό όχλο το 1897, άδειασαν τα σπίτια
των χριστιανικών συνοικιών της πόλης από τους
έντρομους ενοίκους τους. Στα έρημα σπίτια ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν “ιέρειες του πληρωμένου έρωτα” που συνέρρεαν κατά δεκάδες τότε
στην πρωτεύουσα της Κρήτης, ακολουθώντας
τα διεθνή στρατεύματα που έφεραν εδώ οι
“Προστάτιδες Δυνάμεις”. Οταν η κατάσταση ομαλοποιήθηκε όμως και οι ιδιοκτήτες γύρισαν
στα σπίτια τους, έγινε μεγάλος σαματάς. Οι ιερόδουλες, που λέγεται πως είχαν ξεπεράσει τις
300, διώχτηκαν κακήν κακώς και οι νοικοκυραίοι
καθάρισαν τα σπίτια τους με αλλεπάλληλα
σφουγγαρίσματα και ασβεστώματα, ενώ ακολούθησαν και αγιασμοί... Οι κοινές γυναίκες που
απέμειναν, υποχρεώθηκαν από την Κρητική Πολιτεία να εγκατασταθούν στην ακραία και υποβαθμισμένη μουσουλμανική συνοικία του Τζετζαέρ Κολού, κυρίως κατά μήκος της μετέπειτα
οδού Μίνωος και στα μικρά στενά που διασταυρωνόταν μ’ αυτήν, αφού αρκετά σπίτια εκεί είχαν αδειάσει κι εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους. Τότε ανέτειλε και το άστρο της περιβόητης Μαντάμ Ορτάνς, η οποία δεν ξεκίνησε
τη σταδιοδρομία της ως πόρνη, πράγμα που εξαναγκάστηκε να κάνει πολλά χρόνια αργότερα,
αλλά ως καπελού... Μετά την αποχώρηση των
διεθνών στρατευμάτων το 1909, έφυγε και το μεγαλύτερο μέρος των ιερόδουλων που τα συνόδευαν. Εμειναν ελάχιστες ξένες, δυο-τρεις μουσουλμάνες και κάποιες που ήρθαν από την “Παλιά Ελλάδα”, με την οποία σύντομα ενώθηκε η
Κρήτη. Ολες αυτές ήταν βέβαια υποχρεωμένες
να επισκέπτονται σε τακτά διαστήματα τον γιατρό, για το φόβο μετάδοσης αφροδισίων νοσημάτων, που τότε εκτός από διαδεδομένα ήταν
και ανίατα. Εννοείται ότι την εποχή εκείνη, αλλά
και πιο πρόσφατα, μέχρι περίπου 50 χρόνια πριν,
τα μέτρα προφύλαξης ή αντισύλληψης ήταν ανύπαρκτα έως υποτυπώδη... Με την εξαθλίωση
που ακολούθησε τη Μικρασιατική καταστροφή,
ο “πληθυσμός” των δύστυχων πλασμάτων που
για να επιβιώσει επιδιδόταν στην πορνεία, μεγάλωσε. Βέβαια οι μουσουλμάνοι είχαν φύγει τε-
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λείως, υπήρχε λοιπόν και μεγαλύτερη άνεση χώρου, η εγκατάσταση όμως της Σχολής Χωροφυλακής στο γειτονικό επιθαλάσσιο προμαχώνα
Mocenigo, έφερε κάποια ισορροπία. Στη δεκαετία του ’30 η αστυνομία προσπάθησε να βάλει
και κάποια τάξη με ωράρια κ.λπ. που ως ένα σημείο λειτούργησαν. Να σημειωθεί ότι στο παλιό
νοσοκομείο των Χανίων (στην ίδια θέση που τη
δεκαετία του 1950 κτίστηκε το νεότερο, που σήμερα έχει εγκαταλειφθεί) υπήρχε ιδιαίτερη πτέρυγα για τα αφροδίσια, που βρισκόταν στη βορειοδυτική γωνία και είχε δική του είσοδο. Στη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής οι Γερμανοί είχαν επιτάξει σε άλλο σημείο της πόλης, ειδικό
κτήριο για αποκλειστική χρήση από τα στρατεύματά τους, με κοπέλες που είχαν φέρει από την
Αθήνα και αλλού. Πρόκειται για το διώροφο νεοκλασικό μέγαρο που στέγασε αργότερα την
κλινική Μυλωνογιάννη και κατεδαφίστηκε τα τέλη
της δεκαετίας του ’70. Εννοείται ότι στους Ελληνες απαγορευόταν αυστηρά η είσοδος. Η μεταπολεμική στρατιωτική ανάπτυξη των Χανίων και
κυρίως η δημιουργία του Ναυστάθμου και των εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι σε συνδυασμό με
τη εξαθλίωση του Εμφυλίου και της δεκαετίας
που ακολούθησε, έφερε νέα ανάπτυξη στα χανιώτικα μπορντέλα, τα πιο διάσημα της Κρήτης
για ντόπιους και ξένους, όχι μόνο στρατιωτικούς
βέβαια. Σύμφωνα με μια αναφορά σε κάποιο έντυπο, η οδός Μίνωος ανταγωνιζόταν σε διασημότητα την... Κνωσσό, ήταν εξίσου γνωστή μ’ εκείνη... Βέβαια θεωρούνταν από τους περισσότερους ως απαραίτητο βήμα ενηλικίωσης για κάθε νέο άνδρα ή έφηβο, το πέρασμα από τα “σπίτια” της, αν και συνήθως η πρώτη εμπειρία ήταν
απωθητική ως τραυματική. Κάποιες φορές όταν
κατέφθανε στόλος, έβλεπε κανείς τους ναύτες
και άλλους στρατιωτικούς με τις στολές τους, να
σχηματίζουν ουρές έξω από τα “σπίτια” περιμένοντας τη σειρά τους... Διάσημες εταίρες υπήρξαν στα μεταπολεμικά χρόνια η Γεωργία η “Γιαπιτζίνα”, νέα κι όμορφη, με δικό της “σπίτι”, η
“Ζάννα” που αργότερα παντρεύτηκε (δεν ήταν
η μόνη), η “Αντιγόνα” κ.λπ.. Την περίοδο μετά τον
Εμφύλιο διασημότερος “προστάτης” (νταβα-
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ντζής) ήταν ο κουτσός Αγαθάγγελος από το Κούνενι, γνωστός νταής και φονιάς που έσπερνε
τον τρόμο στο διάβα του. “Υπηρεσίες” (“τσάτσοι”) ήταν συνήθως ντόπιοι ομοφυλόφιλοι. Φυσικά κι άλλοι φονιάδες εργάστηκαν ως προστάτες στα χανιώτικα πορνεία, ένας απ’ αυτούς είχε
και ένα γραφικό ταβερνάκι στον ίδιο δρόμο.
Μετά τη δεκαετία του ’70, που το “αρχαιότερο
επάγγελμα” παρήκμασε, απαγορεύτηκε η πρόσβαση των πορνείων να είναι από την οδό Μίνωος, αντί για γυναίκες μάλιστα εγκαταστάθηκαν σ’ αυτά κυρίως “τρανσέξουαλ”, πρώην τραβεστί (διασημότερη η Τζένη Χειλουδάκη με πανελλήνια “ακτινοβολία”). Η κατάσταση αυτή ανατράπηκε τελευταία με την κατάρρευση του
“Ανατολικού μπλοκ” και την εγκατάσταση στον
τόπο μας πλήθους μεταναστών, μεταξύ των οποίων κι εκδιδόμενες νέες γυναίκες, που φροντίζουν να το διαφημίζουν με πινακίδες στην είσοδό τους: “Καινούρια”! Είναι και κάμποσος καιρός τώρα που έχουν εκλείψει εκείνες οι γραφικές (και κωμικές) επιγραφές των “εξαιρούμενων”: “Προσοχή οικογένεια”!
Στην πρώτη φωτογραφία, επιχρωματισμένο καρτ
ποστάλ της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα,
η μετέπειτα οδός Μίνωος ως “οδός Κουμ Καπού” εξαιτίας της γειτονικής πύλης. Ο δρόμος
αυτός ήταν ο επίσημος δρόμος που οδηγούσε
στην ανατολική έξοδο τής εντός των τειχών πόλης. Την ταύτιση είχα κάνει εγώ πριν 8 χρόνια,
προηγουμένως όλοι νόμιζαν πως πρόκειται για
δρόμο της συνοικίας Κουμ Καπί. Οι ιταλικοί βομβαρδισμοί του 1940 και οι γερμανικοί του1941 άφησαν ελάχιστα από τα παλιά κτήρια όρθια, τα
ερείπια σύντομα όμως αντικαταστάθηκαν με
νέα κτήρια.
Στη δεύτερη, ο ίδιος δρόμος μια δεκαετία νωρίτερα, πριν εγκατασταθούν εκεί οι οίκοι ανοχής. Στην αρχή του δρόμου, που τότε παρέκαμπτε τον χώρο όπου σήμερα το ΙΝΚΑ γιατί εκεί
βρισκόταν ο χωμάτινος επιπρομαχώνας Santa
Lucia, βρισκόταν η βενετσιάνικη πυριτιδαποθήκη
(polveriera, αριστερά στην φωτ.) που ο ανατολικός τοίχος της σώζεται και σήμερα (κατεδαφίστηκε το 1960). Στο βάθος το Στρατιωτικό νοσο-

5
κομείο, αργότερα τμήμα της Σχολής Χωροφυλακής (έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν γι’
αυτά). Πιο πριν το οχυρό της Σαμπιονάρα.
Στην τρίτη, (που ήταν κι η αφορμή για τούτο το άρθρο) Βρετανοί ναύτες σε μια επίσκεψή τους στα
χανιώτικα πορνεία πριν τη μάχη της Κρήτης.
Η “σημειολογία” του στιγμιότυπου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η ιερόδουλος που ποζάρει
μαζί τους (ξέρει κάποιος ποια είναι;) προφανώς
είναι η ομορφότερη της “Ντάμπιας”, σύμφωνα
και με τα γούστα της εποχής που προτιμούσε τις
“αφράτες”. Το πρόσωπό της δε φαίνεται καλά,
φαίνεται όμως του καφετζή(;) με την ποδιά, καθώς και η “μάγκικη” φιγούρα του τύπου με την
τραγιάσκα. Ο δρόμος είναι στρωμένος με καλντερίμι, ενώ από τα κτήρια που φαίνονται, εκτός
από το πρώτο αριστερά, έχει διασωθεί το κάπως ψηλό με την κεραμοσκεπή (πρώην ταβερνάκι του Καλλιβρέτου) και το λεγόμενο “Ψηλό
Μπορντέλο” στο βάθος, από τα παλιότερα κτίσματα του δρόμου. Στη βενετοκρατία αυτός ο
δρόμος δεν υπήρχε, αποτελούσε μέρος της
αυλής ενός συγκροτήματος στρατώνων, από
τους ποίους σώζονται και σήμερα 6-7 θόλοι. Κατά τα άλλα, εντύπωση κάνει η κοσμοσυρροή
που διακρίνεται στη φωτογραφία...
Στην τέταρτη, μουσουλμάνα ιερόδουλη όπως
μπορεί να συμπεράνει κανείς, από το άλμπουμ
Γάλλου διπλωμάτη της δεύτερης δεκαετίας του
20ου αιώνα. Η στάση του σώματος, το “προκλητικό” για τα ήθη της εποχής χαμόγελο και τα
“χρυσά” πασούμια, συνηγορούν για το είδος
των δραστηριοτήτων(;) της εικονιζόμενης μουσουλμάνας (το τελευταίο αναφέρεται στη λεζάντα). Να σημειωθεί ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ήταν καθιερωμένο οι εταίρες
να φορούν “χρυσά” παπούτσια, όπως θυμούνται οι παλιότεροι...
Στην πέμπτη τέλος, η περιβόητη “Γιαπιτζίνα” (Γεωργία) σε ηλικία 30 ετών, από το Σινέ Σαντάν (2ος
τόμος) του αείμνηστου Γιώργου Φθενάκη.
Στο ανάλογο άρθρο αναφέρονται πολλά, τόσο
για τον περιβόητο Αγαθάγγελο, όσο και για την
ιστορία της πορνείας στα Χανιά των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη
Εκδήλωση - αφιέρωμα στον μεγαλύτερο
Ελληνα συγγραφέα, Νίκο Καζαντζάκη με
τίτλο “Πνευματική άσκηση, ασκητικό πνεύμα: Ο μυθιστορηματικός Καζαντζάκης”,
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο
στις 7:30μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Εκθεση μαθητικού σκίτσου

Τ

ο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ομιλία με θέμα “Πνευματική Aσκηση, Ασκητικό Πνεύμα: Ο Μυθιστορηματικός Καζαντζάκης” από την Μαρίνα Γρηγοροπούλου,
Φιλόλογο - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόνης και προβολή
ντοκιμαντέρ “Η ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη”, μια παραγωγή τoυ Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει η Στέλλα Κουτσουπάκη, πρόεδρος του Ελληνο-Γαλλικού Συλλόγου Χανίων.
Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον θάνατο του Καζαντζάκη, διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα
55 χρόνια από
Χανίων, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, ο Σύλλογος Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής
τον θάνατό του
Σχολής και ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων.

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Εκθεση με σκίτσα που δημιούργησαν μαθητές του 2ου
Γυμνασίου Χανίων εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο στις
8μ.μ., στον χώρο του σχολείου. Εικοσιπέντε μαθητές του
σχολείου για τέσσερα Σαββατοκύριακα παρακολούθησαν εργαστήριο σκιτσογραφίας με τον κ. Νίκο Ρεπούλιο
και στην Εκθεση αυτή θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα
της δουλειάς τους σχολιάζοντας, γελοιογραφώντας και
σαρκάζοντας την επικαιρότητα. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εκθεσης των έξι διακεκριμένων Χανιωτών σκιτσογράφων που διοργάνωσε το σχολείο με τη συμμετοχή των Ηλία Σκουλά, Σπύρου Ορνεράκη, Ανδρέα Πετρουλάκη, Γρηγόρη Νιόλη, Βαγγέλη Ελευθερίου και Μπάμπη Κιαγιά και που συνεχίζεται μέχρι τις
26 Οκτωβρίου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των εγκαινίων, ο μουσικός Γιωργος Πογιατζής θα πραγματοποιήσει μια πρωτότυπη παράσταση.

Μια σημαντική ποιητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. στον “Χώρο Τέχνης Χανίων”, Παπαναστασίου 59. Η εκδήλωση έχει γενικό τίτλο “μια
μόνο λέξη και ένα γυμνό σώμα”, από τους τίτλους των δύο
νέων ποιητικών συλλογών του Δημήτρη Κακαβελάκη, που θα
παρουσιαστούν σε πρώτη πανελλήνια ανάγνωση στα Χανιά.
Μια βραδιά για όσους αγαπούν την οραματική ποίηση σε έναν κόσμο που χάνει την ενόραση, ένα ξεχωριστό ποιητικό
γεγονός που είναι η ψυχή του ποιητή και η δική μας, ανοιχτή
πρόσκληση συμμετοχής. Θα συνοδεύσει τη διαδρομή των
αναγνώσεων του Δ. Κακαβελάκη μουσικά η Ζωή Κολλάρου
- Μαρκαντωνάκη με ερμηνείες ελληνικών τραγουδιών.

ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Επισκέψεις στο Μουσείο Αλιείας

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΡΕΝΑ”

“Τα Σκουπίδια”
Την κωμωδία του Γιάννη Ξανθούλη “Τα Σκουπίδια”, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα “Αρένα” στο θέατρο “Δ. Βλησίδης”
έως την επόμενη Κυριακή 28 Οκτωβρίου καθημερινά στις
9μ.μ.. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
“Σ’ αυτούς τους περίεργους καιρούς που όλοι ζούμε και που
το γέλιο και η χαρά μάς έχουν λείψει, η ομάδα μας σας καλεί
να ξεχαστούμε για λίγο παρακολουθώντας την κωμωδία του
Γιάννη Ξανθούλη "Τα Σκουπίδια".
Μια πολιτική και κοινωνική σάτιρα επίκαιρη όσο ποτέ.
Ενα έργο σπονδυλωτό, μια κωμωδία χαρακτήρων του χθες
και του σήμερα. Μέσα σ’ αυτήν ίσως να βρείτε κάτι από σας,
κάτι από τους γύρω σας όπως όνειρα που πετάξατε στα
σκουπίδια μαζί με τα μπαγιάτικα ψωμιά.
"Ονειρα σκουπίδια", λοιπόν, "κλέφτες παλαιάς κοπής", "οικογενειακά ευτράπελα",
"βιοπαλαιστές"
και "διαβολοκαλόγριες"...
Γιατί σήμερα η
Σκουπιδουργική
Βουλής Α.Ε. δεν
αφήνει κανένα
περιθώριο ρομαντικής ευτυχίας ή
ρομαντικής απελπισίας”
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Ποιητική εκδήλωση

Ο Δημήτρης Κακαβελάκης γνωστός δημοσιογράφος με πανελλήνιο έργο, θεωρείται από τους πρωτοπόρους (ακουστικο-οπτικούς ποιητές με συνθέσεις που προτάσσουν πολύτοπα κατά τον Γ. Μπαμπινιώτη).
Ο πολιτικός ποιητικός του λόγος, υποδόριος ή φανερός
πραγματικά ποιεί φως, σε μια εποχή σκοταδισμού.
Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο της έκθεσης “1987-2012 560
παιδικά έργα μαθητών του Γιάννη Μαρκαντωνάκη” ως συμβολική σύμπραξη στη δημιουργική αθωότητα των παιδιών αλλά και ως έμπρακτη στήριξη του “Χώρου” στη δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης Παιδικής Εκφρασης.
Η Εκθεση θα διαρκέσει έως τις 16 Νοεμβρίου και λειτουργεί
10π.μ. - 1μ.μ. και 6μ.μ. - 9μ.μ.
Γίνονται πρωινές ξεναγήσεις σε σχολικά τμήματα δημοτικού
και γυμνασίου κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα: 2821954629 και 28210-58859, e-mail: horos59arthania@gmail.com

Ξεκίνησαν οι ομαδικές επισκέψεις μαθητών στο Μουσείο
Αλιείας στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά, το οποίο άνοιξε,
μετά από μεγάλο διάστημα και πάλι τις πύλες του για το κοινό. Το Μουσείο έχουν ήδη επισκεφθεί η Β΄ Γυμνασίου Κουνουπιδιανών και η Α΄ και η Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Πλατανιά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καθώς και οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με την πλούσια και μακραίωνη αλιευτική παράδοση του τόπου μας μέσα από τα ποικίλα εκθέματα του μουσείου και γνώρισαν μέρος του φυσικού
πλούτου των ελληνικών αλλά και των διεθνών θαλασσών.
Το Μουσείο Αλιείας στο Κολυμπάρι είναι ανοικτό καθημερινά από τις 8π.μ. έως 3μ.μ. και από 5μ.μ. έως 9μ.μ. (εκτός
Δευτέρας και Τρίτης) έως το τέλος Οκτωβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η Εκθεση φωτογραφίας του κ. Σπύρου Ζερβουδάκη με τίτλο “Παγίδα - Trap”, η οποία φιλοξενείται στο
Μουσείο. Tην Παρασκευή 26 Οκτωβρίου ο δημιουργός, κ.
Σπύρος Ζερβουδάκης θα παραβρίσκεται και θα ξεναγεί τους
επισκέπτες στον ανήσυχο υποθαλάσσιο κόσμο που έχει στήσει την φωτογραφική του “Παγίδα”. Για ομαδικές επισκέψεις ή
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του Μουσείου κα Μαναρώλη Ελένη στο τηλ.: 6955 069 731.

ΣΤΟ “ΠΟΛΥ-ΤΕΧΝΕΙΟ”

Μουσική βραδιά με τον Ψαρογιώργη
Τον χειμώνα, που δε λέει να φανεί, υποδέχεται το “Πολυ-τεχνείο”
με μια βραδιά παρέα με τον Ψαρογιώργη και τις ταξιδιάρικες μελωδίες του, σήμερα Σάββατο 20 Οκτωβρίου στις 9:30μ.μ. Στα κρουστά ο πιστός πάντα φίλος του Γιάννης Παπατζανής.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2821042277.
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Εκδηλώσεις
για τα παραδοσιακά
επαγγέλματα

Π

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Με αφετηρία την Eκθεση φωτογραφίας με τίτλο “Εικόνες από επαγγέλματα και δραστηριότητες που χάνονται II”, ένας
κύκλος εκδηλώσεων με το παραπάνω θέμα θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από αύριο Κυριακή 21 Οκτωβρίου έως την
Κυριακή 4 Νοεμβρίου.

ΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβευμένες φωτογραφίες από την Eκθεση που θα παρουσιαστεί αύριο στο ΚΑΜ.

Ο

ι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μια μεγάλη
Εκθεση φωτογραφίας (140 φωτογραφίες)
που εγκαινιάζεται αύριο Κυριακή στις
7μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι), καθώς και ένα πλούσιο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον κόσμο των επαγγελμάτων. Η δουλειά 53 φωτογράφων απ’ όλη την
Ελλάδα που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης, υλικό
από το αρχείο της εφημερίδας “Χανιώτικα Νέα”,
υλικό από το αρχείο του φωτογράφου Φάνη Μανουσάκη και από το αρχείο του Ιωάννη Παπαδάκη
και οι καταγραφές 17 σκηνοθετών συναντιούνται
με φόντο τα επαγγέλματα στο χρόνο...
Μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις και βιωματικές δράσεις επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν
το θυμικό αλλά και να συμβάλουν στον προβληματισμό γύρω από την μετάβαση στο σύγχρονο
επαγγελματικό τοπίο. Ενα καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με επαγγελματίες αλλά και με ερευνητές - μελετητές του θέματος θα λειτουργήσει με στόχο τη μεταφορά σε
μαθητές στοιχείων από ένα κόσμο που φθίνει.
Στο πέρασμα του χρόνου μια σειρά από επαγγελματίες εγκαταλείπουν δραστηριότητες κουβαλώντας μαζί τους τις ιστορίες τόσο του επαγγέλματος όσο και της ζωής. Η καταγραφή αυτής της
διαδρομής επιδιώκεται μέσα από αυτήν την Εκθεση και τις παράλληλες εκδηλώσεις της.
Στόχος, πέραν της καταγραφής, η ανάπτυξη μιας
προβληματικής γύρω από τη δυνατότητα αναπτυξιακής προοπτικής κάποιων από τα παραδοσιακά
επαγγέλματα στο νέο επαγγελματικό τοπίο.
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από τα Χανιά με στόχο
να κάνουν στάση σε διάφορα μέρη, καταρχήν
της Κρήτης και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.
Κατά την διάρκεια των δυο εβδομάδων έχουν
προγραμματιστεί οι παρακάτω παράλληλες εκδηλώσεις:
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις 7μ.μ.,

Μεγάλο Αρσενάλι
“Δουλειές με Φούντες”
Παρουσίαση του βιβλίου “Δουλειές με Φούντες»
της ιστορικού κινηματογράφου και Δρος Κινηματογραφικών Σπουδών του ΑΠΘ Αγγελικής Μυλωνάκη για την ιστορία της επιχειρηματικότητας στον

παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Για το βιβλίο θα
μιλήσει ο Μανώλης Μπουζάκης και η συγγραφέας. Η παρουσίαση πλαισιώνεται από την προβολή
μιας ταινίας 28΄ που συνοδεύει την έκδοση και δίνει ανάγλυφα με αποσπάσματα από τον ελληνικό
κινηματογράφο τις “Δουλειές με Φούντες”.
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012, στις 7μ.μ.,

Μεγάλο Αρσενάλι
“Ο κύκλος της κλωστής”
Αφήγηση παραμυθιών, μουσικές και τραγούδια
που διαπραγματεύονται την Τέχνη της ύφανσης.
Από την πρώτη ύλη στην κλωστή και από την κλωστή στο πανί, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν και θα βιώσουν το συναρπαστικό ταξίδι μιας
κλωστής, με την Μαρία Τσουκνάκη, αφηγήτρια εικαστικό και τον Αλκη Πασχαλίδη, μουσικό, εμψυχωτή.
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στις 6:30μ.μ.,

Μουσείο Τυπογραφίας
“Αφηγήσεις από το χθες”
Παράλληλη εκδήλωση που διοργανώνει το μουσείο Τυπογραφίας της εφημερίδας “Χανιώτικα
νέα”. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις εικόνες
των παλιών επαγγελμάτων, στις αναμνήσεις τους
και τη σχέση που είχαν αναπτύξει με το αντικείμενο της δουλειάς τους.
Εστιάζοντας στην παραδοσιακή τυπογραφία και
βιβλιοδεσία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα
πραγματοποιηθούν εργαστήρια και επιδείξεις.
Το ταξίδι στο χρόνο θα ολοκληρωθεί με την προβολή της μικρού μήκους ταινίας του Ανδρέα Σιαδήμα “Κινητά στοιχεία”.
Σάββατο 3 Νοεμβρίου στις 10π.μ.,

Μεγάλο Αρσενάλι
“Ο ρόλος των παραδοσιακών
επαγγελμάτων στο νέο τοπίο”
Ημερίδα για την εμπειρία και τη χρησιμότητα της
καταγραφής αλλά και την ανίχνευση με την συνδρομή τοπικών φορέων, αρχών, επιστημόνων αλλά και επαγγελματιών των προοπτικών των επαγγελμάτων στο σημερινό τοπίο.

Επαγγέλματα και Επαγγελματίες
στον Κινηματογραφικό Φακό
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκθεσης θα προβάλλεται ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στον κόσμο των επαγγελμάτων. Για δεκατέσσερις ημέρες καθημερινά 7 με 8 το απόγευμα, 24 ταινίες καταγραφής δίνουν την εικόνα όπως καταγράφεται από 17 σκηνοθέτες σε διαφορετικό βάθος χρόνου.
Η Εκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά 9π.μ. - 2μ.μ. και 6μ.μ. – 9μ.μ..
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες είναι ελεύθερη.
Τις εκδηλώσεις διοργανώνει η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και η Μηνιαία Εφημερίδα “Πυξίδα
της Πόλης”, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
τον Δήμο Χανίων, την ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, την εφημερίδα “Χανιώτικα Νέα” και τη Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων.

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Ενα καθημερινό πρωινό ραντεβού σε συνεργασία με επαγγελματίες αλλά κα ερευνητές μελετητές του θέματος με στόχο τη μεταφορά
σε μαθητές στοιχείων από ένα κόσμο που φθίνει. Τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα καθημερινά, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, να επισκεφτούν την Εκθεση να συμμετέχουν σ’ ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τέλος να έρθουν
σε επαφή με τον χώρο των παραδοσιακών επαγγελμάτων είτε συμμετέχοντας σε κάποια
δράση αναβίωσης, είτε συναντώντας και μιλώντας με κάποιον επαγγελματία.
Για δηλώσεις συμμετοχής, οι διευθυντές των
σχολείων θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο
τηλ. 2821034212.
Η προσέλευση των σχολείων γίνεται αυστηρά
και αποκλειστικά κατόπιν σχετικής συνεννόησης.
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ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Εργαστήρια Καλλιτεχνικής
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ς Επιμόρφωσης και Δημιουργίας
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ς
τ
η
στα σινεμά

Ξεκινούν τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, στη Βίλα Κούνδουρου, τα μαθήματα του Εργαστηρίου
Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης και Δημιουργίας (Ε.Κ.Ε.Δ), της ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ.

“Σ

“ΑΤΤΙΚΟΝ CYTA”
(Tηλ.: 2821027717)

“ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ” ΑΙΘΟΥΣΑ Α’
Καθημερινά: 8 και 10.15 μ.μ.
Σάββατο και Κυριακή:
6.15, 8 και 10.15 μ.μ.
“STEP UP 4: REVOLUTION”
ΑΙΘΟΥΣΑ Β’
Καθημερινά: 8.30 και 10.30 μ.μ.
Σάββατο και Κυριακή:
6.30, 8.30 και 10.30 μ.μ.

“ΕΛΛΗΝΙΣ”
(Tηλ.: 2821051850 - 1)

“ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ”
Καθημερινά - Σαββατοκύριακο:
8.30, 10.30 μ.μ.
“Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ”
Καθημερινά: 8.30 και 10.30 μ.μ.
Σαββατοκύριακο
6.30, 8.30, 10.30 μ.μ.
“Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝ”
Καθημερινά - Σαββατοκύριακο:
8.30, 10.45 μ.μ.
“Η ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΟΛΗ”
Καθημερινά - Σαββατοκύριακο:
8.30, 10.30 μ.μ.
“RESIDENT EVIL: Η ΤΙΜΩΡΙΑ”
Καθημερινά - Σαββατοκύριακο: 8.30,
10.30 μ.μ.
“BARBIE: Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
ΚΑΙ Η ΠΟΠ ΣΤΑΡ” (μεταγλωτ.)
Σαββατοκύριακο:: 5.30 μ.μ.
“BRAVE” 3D (μεταγλωτ.)
Σαββατοκύριακο: 7 μ.μ.
“ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 3: ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ” (μεταγλωτ.)
Σαββατοκύριακο:: 6, 7.30 μ.μ.
“PANORMAN:
ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ”
Σαββατοκύριακο: 7 μ.μ.

“Ster Cinemas”
(Tηλ.: 2821057757-8-9)

“Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝ”
(ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ)
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 7, 10 μ.μ.
“Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ”
(ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ)
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 8, 10.30 μ.μ.
“BARBIE: Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΠΟΠ
ΣΤΑΡ” (ψηφιακή προβολή)
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 6 μ.μ.
“ΟΙ ΕΡΓΕΝΙΣΣΕΣ”
(αναλογική προβολή)
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 9.30 μ.μ.
“ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 3: ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”
(μεταγλωτ. - αναλογική προβολή)
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 7 μ.μ.
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τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και θέλοντας να
δώσουμε ένα δημιουργικό
διέξοδο στους συνανθρώπους μας, συνεχίζουμε για
δεύτερη συνεχή χρονιά τη
λειτουργία του εν λόγω Εργαστηρίου, το οποίο στηρίζεται
στην εθελοντική προσφορά
γνωστών Χανιωτών δημιουργών των Γραμμάτων και των
Τεχνών”, επεσήμανε σε συνέντευξη Τύπου, η Πρόεδρος
της ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, Νάνσυ
Αγγελάκη.
“Ευχαριστούμε θερμά όλους
τους επιμορφωτές που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.
Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την
ευαισθησία των συμπολιτών
μας, που πάντα δίνουν και έδιναν το "παρών" στα δρώμενα της πόλης μας”, τόνισε η
κα Αγγελάκη.
Στο εργαστήρι θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω μαθήματα:
1. «Ελεύθερο Σχέδιο και Ζωγραφική», με τη Ζωγράφο,
Χριστίνα Κανιτσάκη
2. «Το νερό στη ζωή μας», με
τη Μηχανικό Φυσικών πόρων
και Περιβάλλοντος, Ελένη
Μαυροκεφαλίδου.
3. «Η Αθέατη Πλευρά του Κινηματογράφου», με τον Κριτικό Κινηματογράφου, Κώστα
Κωνσταντινίδη.
4. «Κατασκευή κοσμήματος
για αρχάριους», με τη Ρούλα
Μουντάκη.
5. «Ζωγραφική για παιδιά», με
την Εκπαιδευτικό, Γαρυφαλλιά
Μπουζάκη.
6. «Ιστορία της Τέχνης», με την
Εκπαιδευτικό Εικαστικών, Κατερίνα Τσεμπελή.
7. «Μαθήματα φωτογραφίας
για αρχάριους», με το φωτογράφο, Γιώργο Μπαλαδάκη.
8. «Εκμάθηση λύρας για αρχάριους», με τον Ανδρέα Λιλικάκη.
9. «Οι υπολογιστές στην Τρίτη
ηλικία», με την Παναγιώτα Κα-

κλέα.
10. «Μουσικοκινητικό παιχνίδ»,
με τη Μουσικοθεραπεύτρια,
Ελευθερία Καλογεράκη.
11. «Η πραγματικότητα των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και τον Κόσμο», με τη Δημοσιογράφο, Κατερίνα Πολύζου
12. «Υλοποιώντας ένα σενάριο», με τον ηθοποιό - σκηνοθέτη, Λεωνίδα Μανωλικάκη.
13. «Αρχιτεκτονική και Παιδιά»,
με την Αρχιτέκτονα, Μαριάνθη Λιάπη.
14. «Αγγειοπλαστική για αρχάριους», με τον Παναγιώτη Καπενεκάκη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012: α)
τηλεφωνικά στο 2821034212 ή
2821034215 κατά τις ώρες
8π.μ. - 2μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή β) Μέσω internet
στη διεύθυνση www.dipeh.gr
γ) Μέσω fax στο 2821034202

δ) Στα γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ
- ΚΑΜ στον Γαλατά (πρώην
Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας).
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υπάρχει ένα συμβολικό αντίτιμο της τάξης των
10 ευρώ€ για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων του χώρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των
μαθημάτων, έχει ως εξής:
«Ελεύθερο Σχέδιο και Ζωγραφική» Επιμορφωτής: Χριστίνα
Κανιτσάκη, ζωγράφος
Ημέρα: Δευτέρα: 6μ.μ. - 8μ.μ.
Ηλικίες: Ενήλικοι
«Το νερό στη Ζωή μας» Επιμορφωτής: Ελένη Μαυροκεφαλίδου, Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Ημέρα: Δευτέρα: 6μ.μ. 7:30μ.μ. Ηλικίες: Παιδιά Ε’ και
Στ’ τάξης Δημοτικού
«Η Αθέατη Πλευρά του Κινηματογράφου» Επιμορφωτής:
Κώστας Κωνσταντινίδης, Κριτικός Κινηματογράφου Ημέρα: Δευτέρα: 7:30μ.μ. - 9μ.μ. Ηλικίες: Ενήλικοι
«Κατασκευή Κοσμήματος για
Αρχάριους» Επιμορφωτής:
Ρούλα Μουντάκη Ημέρα: Τρίτη: Τμήμα 1: 4μ.μ. - 5μ.μ. Τμήμα
2: 5μ.μ. - 6μ.μ. Ηλικίες: Ενήλικοι
«Ζωγραφική για Παιδιά» Επιμορφωτής : Μπουζάκη Γαρυφαλλιά, Εκπαιδευτικός
Ημέρα: Τρίτη: 5:30μ.μ. 6:30μ.μ. Ηλικίες: 7 - 10 ετών
«Ιστορία της Τέχνης» Επιμορφωτής: Κατερίνα Τσεμπελή,
Εκπαιδευτικός Εικαστικών Η-

μέρα: Τρίτη: 7μ.μ. - 9μ.μ. Ηλικίες: Ενήλικοι
«Μαθήματα Φωτογραφίας
για αρχάριους» Επιμορφωτής:
Γιώργος Μπαλαδάκης, Φωτογράφος Ημέρα: Τετάρτη: Τμήμα 1: 5μ.μ. - 7μ.μ. Τμήμα 2:
7μ.μ. - 9μ.μ. Ηλικίες: Ενήλικοι
«Εκμάθηση λύρας για αρχάριους» Επιμορφωτής: Ανδρέας
Λιλικάκης Ημέρα: Τετάρτη:
Τμήμα 1: 6μ.μ. - 7μ.μ. για ηλικίες 7 - 12 ετών Τμήμα 2: 7μ.μ.
- 8μ.μ. για ενηλίκους
«Οι υπολογιστές στη Τρίτη Ηλικία» Επιμορφωτής: Παναγιώτα
Κακλέα Ημέρα: Τετάρτη: 5μ.μ.
- 7μ.μ. Ηλικίες: Ενήλικες
«Μουσικοκινητικό Παιχνίδι» Επιμορφωτής: Ελευθερία Καλογεράκη, Μουσικοθεραπεύτρια Ημέρα: Πέμπτη Τμήμα 1: 6μ.μ. - 7μ.μ. Τμήμα 2: 7μ.μ.
- 8μ.μ. Ηλικίες: 7 - 12 ετών
«Η πραγματικότητα των Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα και στον Κόσμο» Επιμορφωτής: Κατερίνα Πολύζου,
Δημοσιογράφος Ημέρα: Παρασκευή:6:30μ.μ. -8:30μ.μ. Ηλικίες: Ενήλικοι
«Υλοποιώντας ένα σενάριο»
Επιμορφωτής: Λεωνίδας Μανωλικάκης, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης Ημέρα: Παρασκευή:
7:30μ.μ. - 9μ.μ. Ηλικίες: Ενήλικοι
«Αρχιτεκτονική και παιδιά» Επιμορφωτής: Μαριάνθη Λιάπη,
Αρχιτέκτονας Ημέρα: Σάββατο: 10π.μ. - 11:30μ.μ. Ηλικίες: 8
- 10 ετών
«Αγγειοπλαστική για αρχάριους» Επιμορφωτής: Παναγιώτης Καπενεκάκης Ημέρα:
Σάββατο: 11π.μ. - 1μ.μ. Ηλικίες:
Ενήλικες.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Παιδικό εργαστήρι για
τα ανθρώπινα δικαιώματα
Για τα δικαιώματά τους θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν τα παιδιά, σήμερα Σάββατο, στις 11π.μ. στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Δ. Χανίων στον Δημοτικό Κήπο, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας.
Μέσα από απλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες, τα παιδιά
γνωρίζουν και κατανοούν το βαθύτερο νόημα των Αρχών της
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να προβάλει και να προωθήσει τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες.
Για πληροφορίες: Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Χανίων (Δημοτικός Κήπος) τηλ.: 2821 3 41774.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Ο Φρες στο διάβα των αιώνων”
Παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Ι. Μακριδάκη “Ο Φρες
στο διάβα των αιώνων”, θα γίνει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου
και ώρα 5 το απόγευμα, στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας
του Φρε.
Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο Βαγγέλης Κακατσάκης, δάσκαλος - δημοσιογράφος ενώ τον συντονισμό της
εκδήλωσης θα έχει ο Νίκος Παπαδάκης, γενικός διευθυντής
του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος.
Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμος Αποκορώνου, το Τοπικό Συμβούλιο Φρε και οι Σύλλογοι Φρεδιανών Αθήνας και
Χανίων.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

“Συγγνώμη και συγχώρεση”
Ομιλία με θέμα: “Συγγνώμη και συγχώρεση” σύμφωνα με
τον πίνακα του Ρέμπραντ η “Επιστροφή του Ασώτου Υιού”
(1669), διοργανώνει ο Σύνδεσμος για τη Διάδοση των Καλών
Τεχνών στην Κρήτη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 2012 - 2013
τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 8:30 το βράδυ.
Ομιλητής θα είναι ο διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κωνσταντίνος Πρώιμος και θα προλογίσει ο καθηγητής
του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιωακείμ Γρυσπολάκης.
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Θεάτρου του Βενιζέλειου
Ωδείου Χανίων με ελεύθερη είσοδο.

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ ΤΟΥ ΙΟΧ

“Η επανάσταση της νεότητας”
Παρουσίαση του βιβλίου της δημοσιογράφου Αννας Μαρίας
Παπίρη “Η επανάσταση της νεότητας”, εκδόσεις “Μίνωας”,
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 7:30μ.μ.
στις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων, Νεώριο
Μόρο.
Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι: Ευαγγελία Βογιατζάκη,
Βιολόγος, Γεράσιμος Βολτυράκης, Ολυμπιονίκης, Προπονητής Υδατοσφαίρησης Ν.Ο. Χανίων, Μαρία Ζαβιανέλη, Δημοσιογράφος, Εύα Χριστοδουλάκη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος.
Συντονίστρια θα είναι η Εύα Ντελιδάκη, Δημοσιογράφος.
Την εκδήλωση διοργανώνουν το βιβλιοπωλείο “Επιλογές” και
ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων.

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βραδιά πολιτικής ποίησης
Η δεύτερη εκδήλωση του Κέντρου Πολιτικής Ποίησης Χανίων
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. στο
αμφιθέατρο του Μουσείου Τυπογραφίας της εφημερίδας
“Χανιώτικα νέα”.
Η εκδήλωση επικεντρώνεται στο ελληνικό έπος του 1940, στο
ρωσικό έπος 1240 - 42 και στη ρωσική επανάσταση τον Οκτώβρη του 1917.

Μετανάστες
στην Ελλάδα
Απασχόληση και ένταξη
στις τοπικές κοινωνίες
Συλλογικό
Οι μετανάστες αποτελούν ίσως
το πιο πολυσυζητημένο θέμα
στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, σε
μια συγκυρία κατά την οποία η οικονομική
κρίση έχει λειτουργήσει καταλυτικά για τη διάχυση της ανασφάλειας στον γηγενή πληθυσμό. Το
ελληνικό κράτος δεν ήταν προετοιμασμένο να δεχτεί τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα.
Επέδειξε διστακτικότητα και αμφιθυμία στην προώθηση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για
τη νομιμοποίηση και την ένταξή
τους στη ελληνική κοινωνία. Αυτός ο αρχικός αιφνιδιασμός ουδέποτε ξεπεράστηκε πλήρως.
Στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο, οι μετανάστες που στην πλειονότητά
τους εισήλθαν στη χώρα με μη
νόμιμο τρόπο έχουν τροφοδοτήσει την άτυπη αγορά εργασίας.
Ακόμη και όταν καταφέρουν να
γίνουν νόμιμοι, οι διαθέσιμες γι’
αυτούς θέσεις εργασίας προϋποθέτουν χαμηλή εξειδίκευση, ενώ συνεπάγονται χαμηλές αμοιβές, σημαντικό μόχθο και περιορισμένες ευκαιρίες για τη βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους κατάστασης.
Παρότι το μεταναστευτικό φαινόμενο προσεγγίζεται συνήθως σε
εθνικό επίπεδο, το τοπικό επίπεδο θεωρείται το πλέον κατάλληλο για να μελετηθεί η συνάρθρωση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών
διαστάσεών του. Ο συλλογικός
αυτός τόμος στοχεύει στην κατανόηση του ζητήματος μέσα από
την ανάλυση του γενικότερου οικονομικού και θεσμικού πλαισίου
της ένταξης των μεταναστών
στην αγορά εργασίας, καθώς και
από τις επιμέρους αναλύσεις εμπειρικών ερευνών, στις οποίες
αποτυπώνονται οι τοπικές διαστάσεις της απασχόλησης και κινητικότητας των μεταναστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.
***
Συλλογικό:
Ισαβέλλα Γιδαράκου, Ρουμπίνη
Γρώπα, Σταύρος Ζωγραφάκης,
Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Τζέννιφερ Καβουνίδη, Λεωνίδας Καζακόπουλος, Χαράλαμπος Κασίμης, Απόστολος Καψάλης, Αθανάσιος Κίζος, Ουρανία Λαγογιάννη, Λόης Λαμπριανίδης, Θεόδωρος Μητράκος, Απόστολος
Γ. Παπαδόπουλος, Μιχάλης Πέτρου, Θεοδόσης Συκάς, Aννα
Τριανταφυλλίδου, Γιάννης Δραγασάκης, Αλέξανδρος Ζαβός,
Νίκος Καραθανασόπουλος, Λούκα Κατσέλη, Eλσα Παπαδημητρίου, Παύλος Τσίμας
Εκδότης: Αλεξάνδρεια

Οι εξορίες του ιεροκήρυκα Σέργιου Σκανδάλη
Χάρης Μαυρομάτης
“Ο Σέργιος λάτρευε το δεσποτικό του Α. Νικολάου. Ηταν στη μέση του
ναού και από το απέναντι παράθυρο έβλεπε το μπαλκόνι του σπιτιού
της κας Θέκλας, όπου κρατούσε ένα δωμάτιο. Η κα Θέκλα ήταν εξαιρετική μαζί του και, όταν μιλούσε με εκείνον, ήταν οι λίγες στιγμές της
μέρας της που κατόρθωνε να κρατήσει τα χέρια και το κεφάλι της σε
σταθερή θέση, νικώντας για λίγο την Πάρκινσον που τη βασάνιζε μια
ζωή. Στο μπαλκόνι αυτό βγήκε ο ιεροκήρυκας για να χτυπήσει παλαμάκια, βλέποντας για πρώτη φορά χιόνι, εκείνο το χειμώνα. Εκεί δέχτηκε και την αυστηρή παρατήρηση της φιλολόγου κας Νάντιας Βρανούση, η οποία κρατούσε το παραδιπλανό του δωμάτιο. "Παρακαλώ,
συγκρατηθείτε”, του είπε. "Εδώ, οι άνθρωποι πονούν όταν πέφτει χιόνι, πρώτον γιατί παγώνουν
τα πορτοκάλια στον κάμπο και δεύτερον γιατί και το αίμα που χύνεται ακόμη στις μάχες, αντί
να απορροφάται από το χώμα, εμποτίζει το χιόνι, μετρώντας πληγές και νεκρούς ανθρώπους"”. Ο Σ. Σκανδάλης είναι ένας κοσμικός ιεροκήρυκας, που τοποθετείται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Οι συμπεριφορές του είναι ωστόσο, εντελώς “ξένες” για τους ντόπιους και
αυτό οδηγεί τον επιχώριο μητροπολίτη να τον απομονώσει κάπου στα βουνά. Ολα αυτά συμβαίνουν τον καιρό που ακούγονται οι τελευταίες εκρήξεις του εμφυλίου πολέμου. Αλλα αυτή
δεν είναι η τελευταία εξορία για το Σέργιο. Η ξαφνική εμφάνιση ενός νεαρού αναχωρητή ανοίγει το δρόμο και για άλλες εξορίες. Εξορίες πνεύματος, ψυχής και σώματος.
Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Β Ι
Β Λ
Ι
Ο
Η εποχή των αυτοκρατοριών
1875 - 1914

1Q84 βιβλίο ΙΙ

Eρικ Χόμπσμπαουμ

Τα χάρτινα φεγγαράκια χρειάζεται να τα πιστέψεις (λιγάκι αλλά
παράφορα) για
να γίνουν όλα αληθινά. Ετσι όπως
ενσαρκώνονται
και αγιάζουν ο έρωτας, η αγάπη,
το νόημα. Ετσι όπως ενανθρωπίζεται
το Φως. Ή όπως ανατέλλουν τα χάρτινα φεγγάρια στην Πόλη των γάτων, σ’
αυτή την απροσδιόριστη δεκαετία,
στην αρχέγονη εποχή που είναι το
1Q84, η γιαπωνέζικη και παγκόσμια
χρονιά του πιο μεγάλου ερωτηματικού.
Της μεγάλης Απορίας. Του μεγάλου
Κενού [...].
Το πολυσυζητημένο magnum opus του
Μουρακάμι συνιστά ένα πρωτοφανές
αφηγηματικό ξεφάντωμα, ένα πανηγύρι λέξεων, εικόνων, αισθήσεων και, όταν τελειώνει η φαντασμαγορία, αυτό
που μένει δεν είναι παρά μια απλούστατη -και γι’ αυτό ασύλληπτα συναρπαστική- ιστορία αγάπης, ένα ερωτικό
παραμύθι που συνοψίζεται στο αφοπλιστικό, παράφορο, λυτρωτικό κράτημα των χεριών.
Εκδότης: Ψυχογιός

“Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ” βρίθει από αντιφάσεις. Hταν μια εποχή
πρωτόγνωρης ειρήνης
στον δυτικό κόσμο, η οποία προκάλεσε μιά εποχή εξίσου πρωτόγνωρων
παγκόσμιων πολέμων.
Ηταν μια εποχή, παρά τα
φαινόμενα, αύξουσας κοινωικής σταθερότητας
μέσα στη ζώνη των ανεπτυγμένων βιομηχανικών
οικονομιών, από την οποία προήλθαν οι μικρές
ομάδες ανδρών που κατάφεραν, με σχεδόν αλαζονική άνεση, να κατακτήσουν και να κυβερνήσουν τεράστιες αυτοκρατορίες· ταυτόχρονα
όμως αυτός ο ανεπτυγμένος βιομηχανικά κόσμος δημιούργησε αναπόδραστα στην περιφέρειά του τις συνδυασμένες δυνάμεις της εξέγερσης και της επανάστασης που έμελλαν να
τον καταποντίσουν.
Αυτό το βιβλίο εξετάζει την ιστορία εκείνη τη στιγμή κατά την οποία έγινε σαφές ότι η κοινωνία και
ο πολιτισμός που δημιουργήθηκαν από τη δυτική
φιλελεύθερη αστική τάξη και για χάρη της δεν
αντιπροσώπευαν τη μόνιμη μορφή του σύγχρονου βιομηχανικού κόσμου αλλά μόνο μία φάση
της πρώιμης άναπτυξής του.[...]
Εκδότης:
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
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Χαρούκι Μουρακάμι
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ΘΕΜΑ

ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
dmaridakis@yahoo.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

“Η Λέσχη σού ανοίγει δρόμους”

Η συγκίνηση του να μοιράζεσαι
τον κόσμο του βιβλίου
Αν η ανάγνωση για τους περισσότερους είναι μια μοναχική διαδικασία και οι πρωταγωνιστές
ενός βιβλίου ζουν μόνο στη φαντασία του εκάστοτε μοναδικού αναγνώστη, για κάποιους άλλους κάθε βιβλίο αποτελεί αφορμή για ατελειώτες συζητήσεις, σκέψεις και συγκινήσεις που
μοιράζεται μαζί με άλλους. Μπορεί ακόμα να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα φιλία ή όταν πρόκειται για λιλιπούτειους αναγνώστες, το έναυσμα για μια καινούρια περιπέτεια γεμάτη παιχνίδι, φαντασία και δημιουργικότητα. Πού μπορεί να τα ζήσει κανείς όλα αυτά; Μα σε μια
Λέσχη Ανάγνωσης για ενηλίκους ή παιδιά όπως αυτές που λειτουργούν και στα Χανιά μέσα
στις οποίες η ανάγνωση παίρνει καινούργιες διαστάσεις και κυρίως μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο του βιβλίου με πολλούς συνεπιβάτες. Οι “διαδρομές”
παρουσιάζουν σήμερα 4 Λέσχες Ανάγνωσης αφήνοντας τους συντονιστές τους να ξεδιπλώσουν την εμπειρία τους ως μέλη αλλά και τα σχέδιά τους για τη φετινή “αναγνωστική” χρονιά...

“Το να μοιράζεσαι την εμπειρία της ανάγνωσης μαζί με άλλους
σού δίνει δυνάμεις να κάνεις πράγματα που δεν θα τα έκανες
μόνος σου. Σου ανοίγονται δρόμοι και γίνεσαι πιο δεκτικός”.
Η εκπαιδευτικός Αρριέτα Αγγελάκη υπήρξε από τα πρώτα μέλη
της Λέσχης Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων από
το 2009 όταν ξεκίνησε ο θεσμός και πλέον έχει αναλάβει τον συντονισμό της Λέσχης.
“Συμμετείχα στη Λέσχη γιατί μου αρέσει να μοιράζομαι τη χαρά
και τη συγκίνηση της ανάγνωσης ενός βιβλίου με άλλους ανθρώπους. Κι αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να βρεις
ανθρώπους που να θέλουν να ακούσουν και να έχουν τη διάθεση να σου πουν τα δικά τους. Η Λέσχη λοιπόν είναι η καλύτερη
ευκαιρία”, σημείωσε και πρόσθεσε ότι αυτή η διαδικασία κρύβει
πολλές ευχάριστες εκπλήξεις: “Ενώ κάποιος μπορεί να έχει εντοπίσει κάποια πράγματα που του άρεσαν σ’ ένα βιβλίο, ανακαλύπτει μέσα από τη συζήτηση άλλα πράγματα εξίσου σημαντικά που εκείνου του διέφυγαν. Αυτό το θεωρώ πολύτιμο. Βλέπεις άλλες οπτικές γωνίες και είναι σημαντικό το γεγονός ότι
συμμετέχουν στη Λέσχη άνθρωποι με διαφορετικούς χαρακτή- Στις συναντήσεις της Λέσχης Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων προσκαλούνται κάποιες φορές καταρες, κουλτούρες και επαγγέλματα, με σπουδές ή και καθόλου ξιωμένοι συγγραφείς, όπως πέρυσι η Μάρω Δούκα (φωτ.), με τους οποίους έχουν την ευκαιρία τα μέλη να ανταλλάσπουδές, που κάνει την όλη διαδικασία ακόμα πιο όμορφη και ξουν απόψεις για το έργο τους.
ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν άνθρωποι που στοχάζονται βαθιά,
άλλοι που είναι πιο γήινοι, άλλοι που προσέχουν σε ένα βιβλίο
την ιστορία, άλλοι την οικονομία και άλλοι τα συναισθήματα”, ε- των βιβλίων, υπάρχει και το κομμάτι της φιλίας και του κλίματος να οργανώσει τον φετινό κύκλο των συναντήσεων απάντησε:
“Το καλό με τη Λέσχη είναι ότι ο συντονιστής δεν επιβάλλει κάτι.
πεσήμανε η κα Αγγελάκη και πρόσθεσε ότι ανάλογες εκπλήξεις που δημιουργείται σε κάθε ομαδική δραστηριότητα.
“Η
Λέσχη
δεν
έχει
καμία
σχέση
με
οτιδήποτε
άλλο.
Κάνεις
φιΚανένας δεν επιβάλλει. Η επιλογή των βιβλίων και όλα τα άλλα
έχουν δοκιμάσει και οι συγγραφείς που έχουν προσκληθεί στη
λίες
που
έχουν
μια
ποιότητα.
Γνωρίζεις
άλλους
ανθρώπους,
πεγίνονται μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Προτείνονται τίτλοι
Λέσχη για να συζητήσουν για το έργου τους με τα μέλη.
ριμένεις
τις
συναντήσεις
και
συνεχώς
αναρωτιέσαι
πώς
έχουν
γίνεται
μια μικρή παρουσίαση και αποφασίζουμε να κάνουμε ε“Πρόκειται για ξεχωριστές στιγμές και θα επιδιώξουμε και φέτος
διαβάσει
το
βιβλίο
τα
άλλα
μέλη.
Στις
συναντήσεις
έρχεσαι
με
κείνο
ή
το άλλο. Η διαδικασία είναι ανοιχτή και δημοκρατική”.
ανάλογες συναντήσεις. Δεν είναι πολύ εύκολο αλλά έχει μεΟσοι
ενδιαφέρονται
να μάθουν για τις συναντήσεις της Λέσχης
μια
αγωνία
και
ένα
χτυποκάρδι.
Υπάρχουν
άνθρωποι
που
περιγάλο ενδιαφέρον και για εμάς και για τον συγγραφέα”, ανέφερε η κα Αγγελάκη και συμπλήρωσε ότι εκτός από το ενδιαφέρον μένουν πώς και πώς τη συνάντηση και δεν την χάνουν ποτέ”, εί- Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μπορούν να επικοινωπου προσδίδει στις συναντήσεις κάθε ταξίδι στον μαγικό κόσμο πε χαρακτηριστικά ενώ στην ερώτησή μας για το πώς σκέφτεται νήσουν με το 28213-41662 και 28213-41663.

ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ “ΕΠΙΛΟΓΕΣ”

Η γοητεία της “πολλαπλής” ανάγνωσης
“Η Λέσχη Ανάγνωσης είναι ένα παιχνίδι για όσους συμμετέχουν, περνάμε καλά και μας αρέσει. Βρισκόμαστε, επικοινωνούμε και η ανάγνωση παύει να είναι μοναχική υπόθεση και αποκτά άλλες διαστάσεις”.
Η υπεύθυνη του βιβλιοπωλείου “Επιλογές” και
της Λέσχης Ανάγνωσης που λειτουργεί στον
χώρο του βιβλιοπωλείου, Νίκη Μαρκάκη, μοιράζεται την εμπειρία της ανάγνωσης μαζί με άλλους βιβλιόφιλους εδώ και 5 χρόνια.
“Αιτία που δημιουργήσαμε τη Λέσχη ήταν η αγάπη μου για τα βιβλία. Είχα ενημερωθεί για τις
λέσχες ανάγνωσης του ΕΚΕΒΙ και είχα παρακολουθήσει άλλες λέσχες. Στη Λέσχη που οργανώσαμε, συναντιόμαστε συστηματικά και διαβάζουμε βιβλία από όλες τις κατηγορίες”, σημείωσε και πρόσθεσε ότι ενώ τα προηγούμενα
χρόνια η Λέσχη είχε δώσει έμφαση στην ελληνική λογοτεχνία, φέτος το βάρος θα πέσει
στην ξένη κλασική λογοτεχνία και ποίηση.
“Θα μελετήσουμε τον Ντοστογιέφσκι διαδραστικά. Θα διαβάζουμε τα βιβλία του και παράλληλα θα έχουμε κοντά μας τον κ. Φιλιππίδη που
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έχει ερευνήσει το έργο του και θα μας μιλήσει
για την εποχή, τη δράση των ηρώων και το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Στη συνέχεια θα
χωριστούμε σε ομάδες και κάποιοι από εμάς
θα αναδιηγηθούμε ένα κομμάτι με δικό μας
τρόπο ενώ μια άλλη ομάδα θα δραματοποιήσει κάποιο κομμάτι. Επίσης, φιλοδοξούμε να ασχοληθούμε και με το έργο του Μπωντλαίρ”,
ανέφερε η κα Μαρκάκη και συμπλήρωσε: “Το
ατού της Λέσχης είναι ότι παράλληλα με αυτά,
λειτουργούμε με τη βοήθεια του συγγραφέα
Δημήτρη Στεφανάκη ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής, όχι για να γίνουμε συγγραφείς
αλλά για να γίνουμε καλύτεροι αναγνώστες”.
Μάλιστα όπως υπογράμμισε η κα Μαρκάκη ανάλογες ξεχωριστές δράσεις (Λέσχη Ανάγνωσης και εργαστήρι δημιουργικής γραφής) οργανώνει το βιβλιοπωλείο και για παιδιά του δημοτικού, όπου συνδυάζοντας το παιχνίδι, το θέατρο, το κουκλοθέατρο και άλλες πρακτικές, η
περιπέτεια της ανάγνωσης μετατρέπεται για
τα παιδιά σε μια μοναδική εμπειρία.
“Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πολύ σημα-

Πλούσιες παράλληλες δράσεις
πλαισιώνουν τη Λέσχη Ανάγνωσης που
λειτουργεί το Βιβλιοπωλείο “Επιλογές”
με υπεύθυνη τη Νίκη Μαρκάκη.

ντικό να μοιράζεσαι όσα διαβάζεις. Η ανάγνωση μπορεί να είναι μοναχική υπόθεση αλλά αποκτά άλλες διαστάσεις μέσα από τις Λέσχες
και την "πολλαπλή" ανάγνωση του κάθε κειμένου. Πολλές φορές μένουμε με ανοιχτό το
στόμα από το τι έχει καταλάβει κάποιος και τι εισέπραξε από ένα βιβλίο. Αλλωστε με την ανάγνωση αναδημιουργείται ένα κείμενο και γι’
αυτό πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι οι συγγραφείς που έρχονται στη Λέσχη ακουν με έκ-

πληξη γι’ αυτά που τους λέμε», επεσήμανε η
κα Μαρκάκη υπογραμμίζοντας ότι και φέτος θα
γίνει προσπάθεια για να συνεχιστούν οι επισκέψεις συγγραφέων στον χώρο που λειτουργεί
η Λέσχη.
Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία
της Λέσχης Ανάγνωσης για ενηλίκους και Παιδιά του Βιβλιοπωλείου “Επιλογές” μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνώντας
στα 28210-52640, 28210-44443.
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Ενας θεσμός που αξίζει

ΠΑΙΔΙΚΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜ. ΚΗΠΟΥ

“Λέσχη σημαίνει διάβασμα, παιχνίδι, φαντασία”
Κάθε Λέσχη Ανάγνωσης δεν λειτουργεί
μονάχα ως αφορμή για καινούργιες φιλίες για τα παιδιά αλλά και ως πηγή γνώσης, αρκεί κανείς να επιστρατεύσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του ώστε να
κάνει ελκυστικό στα μάτια των μικρών αναγνωστών τον μαγικό “χάρτινο” κόσμο που
κρύβει κάθε βιβλίο. Αυτό το γνωρίζει πολύ
καλά η γνωστή συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ευδοκία Σκορδαλά - Κακατσάκη που
έχει αναλάβει τον συντονισμό της Δημοτικής Παιδικής - Εφηβικής Βιβλιοθήκης του
Δημοτικού Κήπου.
“Στην πρώτη μας συνάντηση που έγινε, ήδη τα παιδιά μου είπαν τι βιβλία διάβασαν
μέσα στο καλοκαίρι και ποια τους έκαναν
εντύπωση. Σίγουρα πάντως χρειάζεται η
φαντασία και το παιχνίδι για να προσεγγίσουν τα παιδιά ένα βιβλίο. Για παράδειγμα
τους είπα να διαβάσει το καθένα όποιο βιβλίο θέλει και συνέχεια να "αγορεύσουν"
προκειμένου να πείσουν και τα άλλα παιδιά να το διαβάσουν. Θα κάνουμε δηλαδή
ένα είδος παιχνιδιού ώστε να γίνεται το
διάβασμα πιο απολαυστικό”, τόνισε η κα
Σκορδαλά - Κακατσάκη και συμπλήρωσε:
“Αυτό που θέλω να δώσω στα παιδιά να
καταλάβουν είναι, ότι το βιβλίο δεν είναι
μοναχική υπόθεση αλλά υπάρχει ένα πάρε - δώσε με τους άλλους αναγνώστες
και με τον συγγραφέα. Στο πλαίσιο αυτό
μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα όπως
το να γράψουμε ένα γράμμα σε ένα συγγραφέα και να τον καλέσουμε, να δώσουμε άλλο τέλος σε ένα βιβλίο αν δεν μας
αρέσει, να ζωγραφίσουμε ένα βιβλίο ή να
πάρουμε συνέντευξη από τον ήρωα που
μας αρέσει. Μπορούμε ακόμα να δούμε
με ποιον ήρωα ταυτιζόμαστε ή να μπλέξουμε τους ήρωες και να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο.
Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα
γιατί κάθε βιβλίο είναι ζωντανό”.
Στην ερώτησή μας αν το κλίμα που δημι-

Το παιχνίδι, η φαντασία και η δημιουργικότητα αποτελούν βασικά συστατικά
για τη λειτουργία της Λέσχης Ανάγνωσης της Δημοτικής Παιδικής - Εφηβικής
Βιβλιοθήκης στον Δημοτικό Κήπο, όπως ανέφερε η συντονίστρια Ευδοκία
Σκορδαλά - Κακατσάκη, η οποία διακρίνεται στη φωτογραφία με παιδιά από
την περυσινή ομάδα.

ουργείται στην ομάδα μπορεί να στρέψει
το ενδιαφέρον κάποιου παιδιού στην φιλαναγνωσία η κα Σκορδαλά - Κακατσάκη
σχολίασε: “Συνήθως στη Λέσχη Ανάγνωσης δεν έρχεται ένα παιδί που δεν έχει
σχέση με το βιβλίο.
Τα παιδιά που έρχονται έχουν πάρε - δώσε με τη βιβλιοθήκη ή με τα βιβλία που τους
έχουν πάρει οι γονείς τους. Από την άλλη
βέβαια, η Λέσχη λειτουργεί και ως παρέα
που σημαίνει ότι πολλά παιδιά έρχονται
γιατί είναι συμμαθητές ή αδέρφια και ξαδέρφια με κάποια άλλα και όλο αυτό λειτουργεί υπέρ του βιβλίου.

Σημαντικό επίσης είναι ότι στη
Λέσχη έρχονται και παιδιά εκτός της πόλης των Χανίων όπως από το Βαρύπετρο ή τα
Κουνουπιδιανά”.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι οι
γονείς που επιθυμούν να φέρουν τα παιδιά τους στη Λέσχη Ανάγνωσης της Παιδικής
Εφηβικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 28213-41774.

Στον θεσμό της Λέσχης Ανάγνωσης αναφέρθηκε και η
προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών του
Δήμου Χανίων, Βιβή Χουδαλάκη, η οποία έχει τη γενική εποπτεία για τις 3 Λέσχες που λειτουργούν οι δημοτικές βιβλιοθήκες στα Χανιά. “Τον θεσμό αυτό στηρίζει και προωθεί και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, καθώς οι αναγνώστες της
δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και τα μέλη
της ομάδας περιμένουν με ανυπομονησία και χαρά, τη μηνιαία καθιερωμένη συνάντηση”, σημείωσε η
κα Χουδαλάκη και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα
άτομα που έχουν αναλάβει τον συντονισμό
κάθε Λέσχης. “Οι συναντήσεις της Λέσχης
είναι σταθερές, συνήθως μία φορά το μήνα
και συζητούν γύρω από ένα βιβλίο, που συνεννοήθηκαν να διαβάσουν όλοι.
Την κάθε ομάδα συνδέουν η αγάπη, ο ενθουσιασμός για τα βιβλία και η δημιουργική
συζήτηση γύρω από
αυτά. Τα μέλη της Λέσχης απολαμβά- “Την κάθε ομάδα συνδέουν
η αγάπη, ο ενθουσιασμός
νουν μια ωραία
για τα βιβλία και η δημιουργισυζήτηση γύρω ακή συζήτηση γύρω από αυπό ένα βιβλίο, την τά”, σημείωσε η προϊσταμέψυχική επαφή νη του Τμήματος Δημοτικών
και επικοινωνία Βιβλιοθηκών του Δήμου Χαμε άλλους αν- νίων Βιβή Χουδαλάκη.
θρώπους, μοιράζονται το πάθος τους για το
διάβασμα, διοργανώνουν δραστηριότητες που τους
ευχαριστούν και με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούν
δημιουργικά μέρος από τον ελεύθερό τους
χρόνο”, υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

ΠΑΙΔΙΚΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΥΔΑΣ

“Η ανάγνωση γίνεται αφορμή για επικοινωνία”
“Η γοητεία σε όλο αυτό το ταξίδι ξεκινάει από
την αναζήτηση και τα παιδιά ψάχνοντας μπορούν να ανακαλύψουν και άλλα πράγματα που
μπορεί να τα ενδιαφέρουν”.
Η συντονίστρια της Λέσχης Ανάγνωσης της
Παιδικής Βιβλιοθήκης Σούδας του Δήμου Χανίων και μέλος του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου, Αθηνά Ντούλια, ασχολείται εδώ και
χρόνια με το παιδικό βιβλίο ενώ ως δασκάλα
και σχολική σύμβουλος στην 1η Περιφέρεια Ν.
Χανίων είναι σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά.
Η ίδια περιέγραψε το “στοίχημα” της Λέσχης
που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες ως μια
περιπέτεια αναζήτησης και ψαξίματος που
μπορεί να δώσει πολλά ερεθίσματα στα παιδιά
που συμμετέχουν.
“Σε πρώτη φάση θέλω να δω και να γνωρίσω
την ομάδα γιατί αν δεν δεθούμε ως ομάδα δεν
θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Στόχος
μου είναι να διερευνήσω τα ενδιαφέροντά
των παιδιών και να καλύψω όσο γίνεται μεγαλύτερη γκάμα από αυτά, δουλεύοντας με θεματικές. Να δούμε για παράδειγμα τη φιλία, θέματα διαπολισμικής και κοινωνικής φύσεως όπως ο ρατσισμός κ.ά.”, σημείωσε η κα Ντούλια
υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι στο πλαίσιο
αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί η αξιόλογη βιβλιογραφία που υπάρχει για το παιδικό βιβλίο αλλά
και πρακτικές που συνδυάζουν την ανάγνωση
με το παιχνίδι ώστε να γίνει πιο ελκυστική η εμπειρία της συμμετοχής στη Λέσχη Ανάγνωσης.
“Θα προσεγγίσουμε τα βιβλία με παιχνιώδη

μορφή και με αινίγματα ώστε να αρχίσουν τα ιδια τα παιδιά να ψάχνουν μόνα τους”, τόνισε
ενώ επεσήμανε τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η στα μέλη της μια λέσχη ανάγνωσης:
“Κάθε λέσχη αποτελεί μια αφορμή για επικοινωνία. Αυτό δηλαδή που έχουμε χάσει στη
σύγχρονη εποχή με τους τρελούς ρυθμούς και
την εναγώνια ενασχόληση με διάφορα αντικείμενα. Παλιά υπήρχαν οι γιαγιάδες και παππούδες, συγκεντρώνονταν σε ένα κύκλο και
έλεγαν τα νέα τους.
Αυτό το λείπει πια, υπάρχει αποξένωση. Νομίζω
λοιπόν ότι η Λέσχη Ανάγνωσης δίνει μια ευκαιρία όχι μόνο να έρθουμε σε επαφή μέσα από
το βιβλίο με έναν άλλο κόσμο αλλά και να προβληματιστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις.
Νομίζω ότι η βαθύτερη αξία μιας λέσχης ανάγνωσης είναι αυτή η επικοινωνία”
Στην ερώτησή μας αν η Λέσχη μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο για να αγαπήσουν τα παιδιά
την ανάγνωση και τα βιβλία, λειτουργώντας χωρίς τον “καταναγκασμό” που συνεπάγεται το
σχολείο, η κα Ντούλια σχολίασε: “Σίγουρα είναι
ένας τρόπος για να αγαπήσει περισσότερο το
βιβλίο. Το κάθε παιδί συγχρωτίζεται με άλλα παιδιά και κάνει φίλους. Παράλληλα παύει να αντιμετωπίζει την ανάγνωση ως μάθημα, αποκτάει άλλη διάσταση στα μάτια του και αυτό αν
το συνδυάσουμε με άλλες δραστηριότητες όπως φιλοδοξούμε, θα αγγίξει πάρα πολλές
χορδές της ψυχής του”.
Να σημειώσουμε ότι οι συναντήσεις στη Λέσχη
Ανάγνωσης της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης

Η Λέσχη δεν αποτελεί μόνο πηγή για γνώση για τα παιδιά που συμμετέχουν αλλά και
αφορμή για τη δημιουργία νέων φίλων αφού σταδιακά όλοι γίνονται μια παρέα, όπως επεσήμανε η συντονίστρια της Λέσχης Ανάγνωσης της Παιδικής Βιβλιοθήκης
Σούδας, Αθηνά Ντούλια, που στη φωτογραφία διακρίνεται με μέλη της Λέσχης.

Σούδας θα πραγματοποιούνται μία φορά τον
μήνα, ώστε να δίνεται χρόνος στα παιδιά να
διαβάζουν. Οι γονείς που ενδιαφέρονται για
να συμμετέχουν τα παιδιά τους, μπορούν να ε-

πικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα: 28213-41221
(Βιβλιοθήκη), 28210-28084 (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

9

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Toυ ΚΩΣΤΑ ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗ

“ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ”
ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ενα στήριγμα στη λαίλαπα των καιρών
Το εκδοτικό γεγονός - έκπληξη της χρονιάς.
Μια υποδειγματική ανθολογία από το ποιητικό, πεζογραφικό και δοκιμιακό έργο του
μεγάλου νεοέλληνα δημιουργού, με επιλογή - παρουσίαση - επιμέλεια του διακεκριμένου φιλολόγου αλλά και ποιητή Κώστα
Μπουρναζάκη, σ' ένα τόμο - κομψοτέχνημα.

Σ

αν ανταπόδοση από τη μοίρα της αγάπης που έτρεφε
ο Γιώργης Μανουσάκης για τον συγγραφέα του “Παντέρμη Κρήτη - Χρονικό του σηκωμού του 1866”, μοιάζει το γεγονός ότι η Βικελαία Βιβλιοθήκη, αμέσως μετά την κυκλοφορία του τόμου της “Ανθολογία από το έργο του Παντελή Πρεβελάκη”, ενέταξε στις διεθνώς αναγνωρισμένες
για την επιστημονική τους εγκυρότητα και ποιότητα εκδόσεις της την “Ανθολογία από το έργο του Γιώργη Μανουσάκη”.
Στις έξι ενότητες του βιβλίου, ο επιμελητής παρουσιάζει
χαρακτηριστικά μέρη της πολύμορφης δημιουργίας του
Γιώργη Μανουσάκη καλώντας μας να ανατρέξομε στο
έργο του “με προσοχή και αγάπη” επειδή ακριβώς “μας
παρέδωσε ένα από τα σημαντικά πνευματικά επιτεύγματα των καιρών μας”.
Το εισαγωγικό σημείωμα του Κ. Μπουρναζάκη με τίτλο
“Oψεις από τη ζωή και το έργο του Γιώργη Μανουσάκη”
είναι στην ουσία του ένα πυκνογραμμένο δοκίμιο για το
στίγμα του ποιητή, πεζογράφου, ταξιδιωτικού συγγραφέα,
συνεργάτη εφημερίδων, ομιλητή και μελετητή, Γιώργη
Μανουσάκη, γραμμένο από ποιητή προς ποιητή:
“Στο μεταίχμιο της συντριβής ενός κόσμου -του πατροπαράδοτου βίου- και της ορμητικής παρουσίας ενός νέου,
άγνωστου και ανερμήνευτου ακόμη, παρουσιάζεται στα
νεοελληνικά γράμματα ο Γιώργης Μανουσάκης.
Από το 1952, όταν θα δημοσιεύσει για πρώτη φορά λογοτεχνικό του κείμενο, και σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικής του πορείας, επιλέγει να εκφράζεται με ποικίλες
μορφές λόγου: ποίηση, διήγημα, μυθιστόρημα, φιλολογική και ιστορική μελέτη, επιφυλλίδα, χρονικό, ταξιδιωτικές
εντυπώσεις, δοκίμιο - έχοντας διαμορφώσει εξαρχής ένα
τραγικό όραμα του κόσμου. Το σύνολο της δημιουργίας
του παρουσιάζει συνάμα μια διαρκή κίνηση εκκρεμούς:
ανάμεσα στο ασύλληπτο μυστήριο της ανθρώπινης μοίρας και τη στερεότητα των μορφών και των εκδηλώσεων
της παραδοσιακής ζωής στην Κρήτη.”

Ο ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΩΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
Η υπαρξιακή ποίηση του Γ. Μανουσάκη διαθέτει σε όλο
το εύρος της “μια θερμή πνοή ανθρωπιάς” και κινείται
“στο χώρο της περισυλλογής και της ενδοσκόπησης. Η
θνητότητα, και η φθορά των έμψυχων και άψυχων, αποτελούν τις κύριες διαστάσεις της” τονίζει ο επιμελητής της
έκδοσης και ανθολογεί: Α', 43 ποιήματα ενταγμένα σε
συλλογές (“Μονόλογοι” 1967, “Το σώμα της σιωπής”
1970, “Τρίγλυφο” 1976, “Ταριχευτήριο πουλιών” 1978, “Χώροι αναπνοής” 1988, “Aνθρωποι και σκιές” 1995, “Στ’ ακρωτήρια της ύπαρξης” 2003, “Σπασμένα αγάλματα και
πικροβότανα” 2005). Β', 5 ποιήματα μη ενταγμένα σε συλλογές.

[...] Η ποίηση του Μανουσάκη καταγράφει
“επεισόδια” και “γεγονότα” μιας οντολογικής και πολιτισμικής κρίσης, όψεις
της αλήθειας που οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, απωθούν από την καθημερινότητά
τους, καθώς η μνήμη, η επίγνωση της
φθοράς και της θνητότητας, δεν έχουν
θέση στους σύγχρονους πολιτισμούς.
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Κ. Μπουρναζάκης

Μπήκαμε, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή
Eνωση το ίδιο αμέριμνοι, όπως θα μπαίναμε να βεγγερίσομε στο σπίτι ενός
φίλου μας. Χωρίς να σκεφτούμε βαθύτερα αυτό που κάναμε, χωρίς ν΄ αναλογιστούμε τις συνέπειες. Βρεθήκαμε να
καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι με τα κράτη
της Ευρώπης τα “βουτηγμένα στο συμφέρον, όπως οι ποντικοί στο λάδι” κατά
το λόγο του Οδυσσέα Ελύτη. [...] Ηδη οι
μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία και η
Γαλλία, θεσμοθετούν για τους εαυτούς
των μεγαλύτερα διακαιώματα [...] ώστε
αυτές να λαμβάνουν τις κοινές, υποτίθεται, αποφάσεις.
Γ. Μανουσάκης, 10/12/2000,
ομιλία στους Λάκκους Κυδωνίας.

Ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΩΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ
Ο Μανουσάκης ξεκίνησε το 1952 μ’ ένα διήγημα και ολοκλήρωσε την πορεία του μ’ ένα μυθιστόρημα. “Η συνδυαστική δραστικότητα του ποιητή και του έμπειρου πια
διηγηματογράφου θα του δώσουν τη δυνατότητα να συνθέσει ένα είδος πεζού πυκνής έκφρασης, στο οποίο εναρμονίζονται οι φυγόκεντρες και οι κεντρομόλες δυνάμεις της δημιουργίας του”, επισημαίνει ο Κ. Μπουρναζάκης.
Ανθολογούνται 13 από τα 32 κείμενα του βιβλίου “Eνα
κρανίο καρφωμένο στο κιγκλίδωμα” 1999, έξι μικρά πεζά,
“Η εκτέλεση” (διήγημα), “Oταν το πέλμα μας εταίριαζε
με το χώμα” 2000 [απόσπασμα], “Ο εθελοντής” 2008 [απόσπασμα].

Ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΩΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Το βραβευμένο “Οδοιπορικό των Σφακιών” 1980 [απόσπασμα], αλλά και το “Ταξίδι στην Κάτω Ιταλία: Κάπρι”. Αισθητή εδώ η απουσία του αριστουργηματικού “Το λευκό
και το πέτρινο” (Πάρος), αλλά απολύτως κατανοητή: Οι
434 σελίδες του τόμου, ήταν στο όριο, προκειμένου το
βιβλίο να παραμείνει εύχρηστο.

Ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Επιφυλλιδογράφοι, κριτικοί κινηματογράφου αλλά και τεχνοκριτικοί θα ζήλευαν τα εννέα κείμενα του συμπατριώτη μας δημιουργού στον τοπικό Τύπο, τα οποία μάλιστα
έγραψε και σε νεαρότατη ηλικία. Μεταξύ αυτών, “Ο ήρωας του πνεύματος” (μια ελεγεία για τον Ρώσο ποιητή
Μπόρις Πάστερνακ), “Ο κλασσικός του κινηματογράφου” (ένα πρωτότυπο σημαντικό κείμενο για τον Τσάρλι
Τσάπλιν), “Η έκθεση Δημήτρη Μυταρά”.

Ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Ο στοχαστής Γ. Μανουσάκης, απέδειξε και με τις ομιλίες
του - τέσσερις από τις οποίες ανθολογούνται στον τόμο
- ότι οι αληθινά πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να δρουν
αφυπνιστικά απέναντι στην κοινωνία που ζούν. Το αποδεικνύει η προφητική και επίκαιρη όσο ποτέ ομιλία του,
στους Λάκκους Κυδωνίας το 2000, “Ευρωπαίοι, με την εθνική μας παράδοση” η οποία κατέληγε: “Να διατηρήσομε τις ρίζες μας και τη μνήμη μας, που θα λειτουργεί

[...] Χωρίς αμφιβολία, ο Γ. Μανουσάκης θα
συμμεριζόταν τη θέση του Π. Πρεβελάκη:
“Η Κρήτη είναι το πάθος και η λύτρωσή μου
[...] το μισό έργο μου ανήκει στον τόπο μου,
το άλλο μισό στον αιώνα μου”.
Κ. Μπουρναζάκης

όχι ανασταλτικά αλλά σα γέφυρα που θα μας οδηγεί από
το χθες στο αύριο. Eρμα και στήριγμα στη λαίλαπα των καιρών”. Aλλες ομιλίες του που αφορούν στη φιλολογική έρευνα και θα κατασυγκινήσουν, Κρήτες και μη, είναι “Ο Αντρειωμένος στο ριζίτικο τραγούδι” και “Το ριζίτικο: Μάνα
κι αν έρθουν οι φίλοι μας”.

Ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Πέντε από τις πολυάριθμες μελέτες του, γραμμένες “Χωρίς θεωρητικές και συντεχνιακές αγκυλώσεις, χωρίς σχολαστική μικρολογία [...] με φιλαλήθεια και διεισδυτική φιλολογική έρευνα, εύστοχους συσχετισμούς και απροσποίητο ύφος [...]” όπως εύστοχα επισημαίνει ο Γ. Μπουρναζάκης. Μεταξύ αυτών, “Το μοιρολόγι της φώκιας (σημ. του
Αλ. Παπαδιαμάντη) προσπάθεια για μια βαθύτερη κατανόηση”, “Η Κρήτη στο λογοτεχνικό έργο του Κονδυλάκη”
και “Ο Καζαντζάκης των χαμηλών τόνων”.
Εν κατακλείδι: Eνα έξοχο βιβλίο καθημερινής χρήσης στα
χέρια κάθε υποψιασμένου πολίτη της χώρας μας. Eνα βιβλίο με γενναίες απαντήσεις στον Aνθρωπο - Σίσυφο της
εποχής μας το οποίο συγχρόνως χαρίζει τη μέγιστη δυνατή
απόλαυση της αληθινής Τέχνης του Λόγου.
Ο καλαίσθητος τόμος συμπληρώνεται από 30 φωτογραφίες (12 έγχρωμες και 18 ασπρόμαυρες) του ποιητή.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΔΑΚΗ
dmaridakis@yahoo.gr
Το “Ημερολόγιο ενός τρελού” είναι ένα εξαιρετικό έργο
που ανήκει στο κλασικό ρεπερτόριο. Πώς το επιλέξατε;
Πριν από τα Χανιά ζούσα στην Καρδίτσα όπου υπήρχε ένα
πολύ ωραίο θεατράκι και βρέθηκε ένας χριστιανός και με
ρώτησε αν θέλω να ανεβάσουμε κάτι. Του απάντησα λοιπόν ή το “Ημερολόγιο ενός τρελού” ή τον “Εμπορο της Βενετίας”. “Ο έμπορος” όμως ήταν πολυδάπανο έργο γι’ αυτό το θεατράκι και έτσι διαλέξαμε το “Ημερολογιο”. Αργότερα, όταν έκανα τις πρώτες επαφές μου με τα Χανιά ήρθα σε επαφή με τον Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και κατέβηκα τον Απρίλιο. Παίξαμε την πρώτη ημέρα
όπου πούλησε ο Σύλλογος τα εισιτήρια. Τη δεύτερη ανέλαβε ο Δήμος και μας γύρισε τα μπλοκ όπως του τα δώσαμε,
δεν πούλησε κανένα! Το θέατρο όμως ήταν γεμάτο. Αυτό
στάθηκε η αφορμή και σκεφτήκαμε ότι αφού άρεσε το έργο, είπαμε να ξεκινήσουμε τις παραστάσεις μας στα Χανιά
με αυτό.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

“Το θέατρο είναι ιαματικό”
“Στο θέατρο όταν αναγκάζεσαι να μετουσιωθείς
σε κάτι άλλο, τη στιγμή που βγαίνεις από τον εαυτό σου και γίνεσαι κάποιος άλλος, εκείνη η ώρα
είναι ίαση”. Ο Βασίλης Μαυρομάτης κουβαλώντας στις αποσκευές του 60 χρόνια στο θεατρικό
σανίδι και συνεργασίες με τους κορυφαίους
Eλληνες θεατράνθρωπους, όπως οι Μυράτ, Χορν
και Μινωτής, αποφάσισε πρόσφατα να εγκαταλείψει την “αετοφωλιά” του, όπως είχε βαφτίσει το
σπίτι του στη Λίμνη Πλαστήρα κοντά στην Καρδίτσα, για να ζήσει και να εργαστεί στα Χανιά. Τον

νέο αυτόν κύκλο στη δημιουργική του πορεία εγκαινιάσε πριν από λίγες ημέρες ανεβάζοντας
στην αίθουσα του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων το
εξαιρετικό έργο του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ
“Το ημερολόγιο ενός τρελού”. Μια παράσταση όπου μέσα από το διαβρωτικό χιούμορ του πρωταγωνιστή (που υποδύεται με πάθος ο Βασίλης Μαυρομάτης) και στιγμές σπαρακτικού δράματος που
κορυφώνονται στο δεύτερο μέρος, μιλάει για
διαχρονικές αλήθειες που μόνο ένας... τρελός έχει το σθένος να εκστομίσει.

Ολο το έργο είναι ένα καυστικό κοινωνικό σχόλιο, με πολύ χιούμορ αλλά και στιγμές σπαρακτικές. Ο πρωταγωνιστής του έργου αν και τρελός λέει αλήθειες...
Η πρώτη μου επαφή με το έργο ήταν με τον μεγάλο Δημήτρη Χορν το 1963. Είχα εντυπωσιαστεί αλλά μου είχαν μείνει
κάποια κενά γιατί δεν είχε τότε τις σημερινές προσλαμβάνουσες. Αργότερα όταν το διάβασα μου μπήκε η ιδέα ότι
το έργο είναι ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Οσο μπορείς
και αντέχεις, βουτάς και πας βαθιά. Κι αυτό για έναν υπηρέτη του θεάτρου είναι γαργαλιστικό.
Μετά το τέλος της παράστασης που παρακολούθησα με
συγκίνησε το σχόλιο που κάνατε λέγοντας ότι “εμείς που
έχουμε ζήσει κατοχή, το θέατρο μάς είχε τότε κρατήσει
στα πόδια μας”. Την προηγούμενη ημέρα είχαν σημειωθεί
τα πρωτοφανή γεγονότα στο Χυτήριο. Ποια είναι η γνώμη
σας γι’ αυτές τις επιθέσεις...
Δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου.
Δεν συμφωνώ με τις μεθόδους εκείνων που αντέδρασαν.
Είμαι κάθετα αντίθετος. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν έχει κανένας δικαίωμα να αμαυρώνει τα “πιστεύω” του άλλου κάνοντς τάχα μου Τέχνη. Αρα διαφωνώ κάθετα με τις μεθόδους
και τους προπηλακισμούς αλλά θεωρώ ότι η αφορμή ήταν
προκλητική... Δεν είναι Τέχνη αυτό, όπως δεν είναι Τέχνη το
να γδυθείς πάνω στη σκηνή και να δείξεις τα οπίσθιά σου
για να γελάσει ο κόσμος. Οταν έχεις μαθητεύσει δίπλα σε
δασκάλους όπως ο Μινωτής, ο Μυράτ, ο Μουσούρης ή ο
Χορν, ξέρεις ότι το γνήσιο γέλιο βγαίνει από την κατάσταση
και όχι από τεχνάσματα. “Εν αρχή ην ο λόγος”, αυτό ήταν
το πρώτο που μας είπε ο δάσκαλός μας ο Μινωτής την
πρώτη ημέρα που πήγα στη σχολή του Εθνικού.
Αναφερθήκατε σε εμβληματικές μορφές του θεάτρου.
Τι έχει αλλάξει στη δουλειά σας από εκείνα τα χρόνια;
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που βρέθηκα μαζί τους στη
σκηνή. Ακούσατε τι μου πρωτοείπε ο δάσκαλός μου. Εν αρχή ην ο λόγος. Σήμερα δεν υπάρχει λόγος. Εκλείπει ο λόγος γιατί ό,τι γίνεται και εξελίσσεται είναι δοτό, παραγγελιά
από τα κανάλια. Γιατί μας έφαγε χθες το βράδυ τη θεαματικότητα το τάδε κανάλι, γιατί είχε την τάδε με 4 κρεβάτια και
βωμολοχίες. Εμείς λοιπόν απόψε θα έχουμε 8 κρεβάτια και
300 βωμολοχίες. Αν πει όχι ο συγγραφέας ή ο σκηνοθέτης
θα πάνε σπίτι τους. Ο τελευταίος τροχός της αμάξης είναι
ο ηθοποιός. Τι να πει; Οχι; Πρέπει να φάει. Η παρακμή οφείλεται λοιπόν όχι στην έλλειψη ταλέντων αλλά σ’ αυτό το
σημείο. Ο Σακελλάριος πήγαινε στον Φίνο, του έλεγε “έχω
γράψει ένα σενάριο για τη Βλαχοπούλου” και του έλεγε
“δώσε το να το γυρίσουμε”. Ούτε καν το διάβαζε. Γιατί; Γιατί
ήταν ο Σακελλάριος. Ο στόχος σήμερα όμως είναι πώς θα
πάρουμε από την πίτα που λέγεται διαφήμιση, το μεγαλύτερο κομμάτι.

Οι παραστάσεις
Η παράσταση “Το ημερολόγιο ενός τρελού” θα παρουσιάζεται στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και θα παίζεται: Τετάρτη στις 8:30μ.μ. και Παρασκευή
και Σάββατο στις 9:30μ.μ.. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 12 ευρώ και φοιτητικό 8 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6972828855.

Ο κ. Βασίλης Μαυρομάτης μαζί με την πρόεδρο του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη κα Μαρία Ροδουσάκη.

Η “αποστολή” του θεάτρου ποια πιστεύετε ότι είναι στην εποχή μας;
Θα σου απαντήσω με ένα γεγονός από
την προσωπική μου ζωής. Τον χώρο του
θεάτρου τον έχω ονομάσει Κολυμβήθρα
του Σιλωάμ και γι’ αυτούς που ασχολούνται και γι’ αυτούς που παρακολουθούν.
Εχω μια κόρη με την πρώην γυναίκα μου,
τη Λίλα Καφαντάρη, η οποία έπαθε νευρική ανορεξία. Οι γιατροί του Σισμανόγλειου μού είπαν ότι αν δεν συνεργαστεί
θα πεθάνει. Είχε φτάσει 39 κιλά. Ξέρετε
πως τη γιάτρεψα; Αυτή τη στιγμή είναι 4
χρονιά με την Καριοφυλιά Καραμπέτη και
κάνει θέατρο. Η απάντησε εδόθη νομίζω.
Στο θέατρο όταν αναγκάζεσαι να μετουσιωθείς σε κάτι άλλο, τη στιγμή που βγαίνεις από τον εαυτό σου και γίνεσαι κάποιος άλλος, εκείνη η ώρα είναι ίαση.
Πώς αποφασίσατε να έρθετε στα Χανιά
για να ζήσετε και να εργαστείτε. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση όταν όλοι ξέρουμε ότι για έναν ηθοποιό είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί από την Αθήνα

και να δουλέψει;
Ηρθα εδώ για να ακουμπίσω τις γνώσεις
μου, την εμπειρία μου και τα 60 χρόνια
που είμαι στον χώρο αυτό. Είναι μια συνειδητή απόφαση φυγής από την Αθήνα.
Η ποιότητα ζωής που μου προσέφερε
αυτή η φυγή δεν συγκρίνεται με καμία Αθήνα και κανένα όφελος που μπορεί να
είχα. Αλλωστε στην Αθήνα έχω κάνει 180
πρεμιέρες, έχω παίξει σε όλα τα μεγάλα
θέατρα και τους σπουδαίους ηθοποιούς.
Θυμάμαι ότι την ίδια παρατήρηση μού είχε κάνει και ο Τίτος Βανδής όταν τον φιλοξένησα στην Καρδίτσα που έμενα για
χρόνια πριν έρθω στα Χανιά. Μου είχε
πει ότι έκανα άσχημα που έφυγα από την
Αθήνα “γιατί το θέατρο σε χρειάζεται”, ενώ όταν του απάντησα ότι ανεβάσαμε το
“Ημερολόγιο ενός τρελού”, μου είπε:
“Και ποιοι θα σε δουν οι Καρδιτσιώτες;”.
Του είπα λοιπόν κι εγώ: “Εχεις διανοηθεί
ποτέ πόσοι επαρχιώτες έρχονται στην Αθήνα και σε βλέπουν την ημέρα; Εμένα
άλλωστε δεν με νοιάζει αν ο θεατής είναι Αθηναίος. Ασε που δεν υπάρχουν Α-

Ανοιγμα προς το φιλότεχνο κοινό
Για τη συνεργασία του καταξιωμένου ηθοποιού με τον Σύνδεσμο
για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη μιλήσαμε και με την
πρόεδρο του Συνδέσμου κα Μαρία Ροδουσάκη, η οποία αναφέρθηκε στο σκεπτικό του εγχειρήματος.
“Σκοπός του Συνδέσμου, στον οποίο ανήκει το Βενιζέλειο Ωδείο
που έχει αυτή τη μοναδική αίθουσα, είναι αυτό που λέει η ονομασία του, δηλαδή η διάδοση των Καλών Τεχνών. Ηδη από το 1985
στο Ωδείο στεγάζεται το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. κι αυτός είναι κι ένας από
τους πολύ σοβαρούς λόγους που η έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. παρέμεινε στα Χανιά. Είχαμε λοιπόν υπό τη σκέπη μας ένα θέατρο, το
οποίο έχει πολύ καλή πορεία και η σχέση μας είναι αρμονική, το
οποίο φιλοξενείται για 100 ημέρες τον χρόνο και τις υπόλοιπες η
αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Σύνδεσμο για διάφορες εκδηλώσεις. Από τη μεριά μας θέλουμε οι πόρτες του Ωδείου να είναι πάντα ανοιχτές στο κοινό και σε κάθε καλλιτέχνη που

θηναίοι, πανσπερμία είναι η πρωτεύουσα. Αρα το κέφι μου και τα μηνύματά μου
τα περνάω πάλι σε κάποιους ανθρώπους. Τι σημασία έχει αν είναι Καρδιτσιώτες, Χανιώτες ή κατ’ εφυημισμόν Αθηναίοι;
Η νέα σας θεατρική στέγη είναι πλέον η
αίθουσα του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων.
Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία;
Πριν από λίγες ημέρες ήρθα σε επαφή
με την πρόεδρο του Συνδέσμου για τη
Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη
κα Μαρία Ροδουσάκη και το αίτημά μου
για συνεργασία έγινε αποδεκτό από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα μετά το “Ημερολόγιο” σχεδιάζουμε να ανεβάσουμε το “Φιλουμένα Μαρτουράνο” του Εντουάρντο ντε Φίλιππο και το “Μιας πεντάρας νιάτα” του Κώστα Πρετεντέρη, το
οποίο είναι συγκλονιστικό και γελάει ο κόσμος χωρίς να κατεβάζει κανείς τα πατελόνια του πάνω στη σκηνή και χωρίς να
λέει χυδαιολογίες. Αυτές είναι οι σκέψεις μας και αυτά έχουμε καταθέσει
στην κα Ροδουσάκη και τον Σύνδεσμο.

έχει να δώσει πράγματα. Η αλήθεια όμως είναι ότι με άλλη θεατρική ομάδα δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ να επεκταθούμε. Ωστόσο,
γνωριστήκαμε πριν από λίγο καιρό με τον κ. Μαυρομάτη και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταγωγή από τα Χανιά, θεωρεί ότι υπάρχει ένα
κοινό που μπορεί να σηκώσει και άλλες θεατρικές ομάδες και ο
ίδιος είναι ένας πολύ έμπειρος ηθοποιός. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας θα είναι επ’ ωφελεία και των δυο μας εφόσον φυσικά ο κόσμος αγκαλιάσει την προσπάθεια που κάνουμε. Εμείς
πάντως πιστεύουμε ότι ο κόσμος σίγουρα έχει να κερδίσει από
αυτό. Ακόμα και αυτοί που δεν είναι πολύ φιλικά προσκείμενοι με
το θέατρο, βλέποντας αυτή την παράσταση με την εκπληκτική ερμηνεία του κ. Μαυρομάτη θα φύγουν ικανοποιημένοι και θα στείλουν κι άλλους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να ανοίξουν οι πόρτες
του Ωδείου στο κοινό. Αλλωστε όσο πιο πολύς κόσμος έρχεται
και παρακολουθεί θέατρο, μουσική κ.λπ., τόσο περισσότερο καλλιεργείται το αισθητήριό του και τόσο πιο δεκτικό είναι να παρακολουθήσει τέτοιες προσπάθειες”.
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Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Θ.
ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Kakatsakis@sch. gr

Αντικείμενα χαμένα,
με τα χρόνια ξεχασμένα

“Π

ερασμένα, ξεχασμένα αγαπημένα: Τότε και τώρα”, ήταν ο γενικός τίτλος της εργασίας που έκαναν την περασμένη σχολική χρονιά, τα παιδιά του Δημ. Σχ. Καντάνου, έχοντας ρόλο εμψυχωτή τον δάσκαλο του Ολοήμερου Τμήματος Μύρωνα Παναγιωτάκη.
Εχουν φιλοξενηθεί κι άλλες φορές στον Παιδότοπο δείγματα απ’ την εργασία αυτή. Σήμερα φιλοξενούνται κάποια δείγματα απ’
το δεύτερο μέρος της, που έχουν ξωμείνει. Ευκαιρία να ξαναπώ ένα μεγάλο μπράβο στην Ελπίδα Κατάκη και στην Φωτεινή Εφρεμίδη, που πηγαίνουν εφέτος στην Στ’ τάξη, για τις εξαίρετες δημιουργίες τους! Καλή συνέχεια!
Β.Θ.Κ.

Ποτιστήρι
Σκάφη
Λάμπες, λύχνοι και λυχνάρια

Ελπίδα

νή
τ ει
ω
Φ

Δεν υπήρχαν πλαστικά.
Η σκάφη όπου έπλεναν ήταν ξύλινη!
Σήμερα όσες υπάρλειτουργούν
χουν
ως παρτέρια.
Η κυρά πάνω
στη σκάφη επερνούσε χίλια πάθη, ρουχαλάκια έτριβε και τη
μέση έσκυβε.
Με πλάκα και σαπούνι έπλενε και το ζιπούνι.

Φανάρι

Δοχεία
Δοχεία τούτα εδώ που ’χα χάρη να τα δώ.
Στα χωριά ήταν σε χρήση, απαραίτητα στη ζήση.

ξύλινη για το γάλα.
Τέντζερης Β’
μεταλλικός για μαγείρεμα σε γάμους, κυρίως.
Καλάθι Γ’
πλεκτό από καλάμι,
μυρτιά ή αγριελιά.
Χρήσιμο στους αγρότες.

Κουμπαράς
Κάπως έτσι ήταν ο πρώτος κουμπαράς. Και πήλινος. Οταν γέμιζε,
τα παιδιά τον έσπαγαν και με τα πολλά πλέον χρήματα (τα παιδιά)
αγόραζαν κάτι που ήθελαν. Κάποια στιγμή τις αποταμιεύσεις επιβράβευσε και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Είχε και κλειδί. Τώρα έχουμε κουμπαράδες... γουρουνόπουλα για συμβολισμό, βέβαια,
και την έκτη πιο αγαπημένη χώρα του κυρίου Μύρωνα!
Τη δεκάρα, τη δραχμή μες στην πήλινη σχισμή.

Ξυλόσομπα
Στα χωριά υπάρχουν ακόμα. Αυξάνονται κιόλας λόγω κρίσης*.
Εκτός από ζέστη
η σόμπα χάριζε
συντροφιά,
κάστανα,
πατάτες
στη στάχτη και άλλα.
Με ξύλα ή καρβουνάκια ζέσταινε και τα χεράκια, γέμιζε καπνό
το σπίτι, τα μπουριά και το φεγγίτη.
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Φωτεινή

Υπάρχουν ακόμα τέτοιες σκούπες για εξωτερικούς κυρίως χώρους. Το κοντάρι είναι
ξύλινο και το χόρτο ειδικό καλλιεργήσιμο.
Υπήρχαν και κάποιες χειροποίητες από αγκάθι. Πολύ πρόχειρες.
Η σκούπα σάρωνε καλά
όλου του κόσμου τα κακά.

Φωτεινή

Καρδάρα Α’

Σκούπα

Οχι, δεν έβγαζε φως.
Ηταν ένα κρεμαστό δικτυωτό
ντουλάπι.
Προστάτευε φαγητά από έντομα και αεριζόταν κιόλας.
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Σήμερα με το ποτιστήρι...
...παίζουν μόνο μικρά παιδάκια.

Ελπίδα

Πριν εμφανιστεί το ηλεκτρικό είχαμε τους λύχνους (Α) και τα λυχνάρια (Β) όπου έκαιγαν ελαιόλαδο συνήθως. Αργότερα εμφανίστηκαν οι λάμπες πετρελαίου (Γ). Κάποια... πολύφωτα που
ονομάζονταν λουξ (Δ) συνδέονταν με φιάλη υγραερίου.
...Η λάμπα φώτιζε τις γωνιές έδιωχνε τις σκιές, την είχαν για
φωτιστικό δεν υπήρχε ηλεκτρικό.

Επαιρναν το ποτιστήρι κι έμπαιναν στο ανθεστήρι,
γλάστρες, θάμνοι, λουλουδάκια όλα πίνουνε νεράκια.

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ:

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Παγκόσμια μέρα της σιωπηλής νόσου των οστών σήμερα. Ονομάστηκε έτσι επειδή εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα, μέχρι την εμφάνιση κάποια στιγμή, κάποιου κατάγματος. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές διαγιγνώσκεται μετά από κάταγμα, το οποίο μπορεί να
συμβεί και με ήπιο τραυματισμό. Η οστεοπόρωση όμως, μπορεί να προληφθεί αλλά και
να διαγνωσθεί πριν συμβεί το κάταγμα, γι΄ αυτό είναι σημαντικό να γίνονται οι όποιες προληπτικές εξετάσεις μετά από την ηλικία των
50 και έπειτα.

Εμφανίζεται κυρίως μετά την ηλικία των 50 ετών, και με βάση
διεθνή δεδομένα προσβάλλει
το 25-30% των γυναικών άνω
των 50 και το 15-20% των ανδρών. Στην Αμερική, περίπου
10 εκ. άτομα έχουν οστεοπόρωση και περίπου 34 εκ. βρίσκονται σε κίνδυνο να παρουσιάσουν. Οι εκτιμήσεις λένε ότι περίπου οι μισές από τις γυναίκες άνω των 50 ετών, και
περίπου κάποιο μικρότερο ποσοστό για τους άνδρες θα υποστούν κάταγμα εξαιτίας της
οστεοπόρωσης.

ορίσει βαθμίδες βάση της απόκλισης από τον μέσο όρο
της οστικής πυκνότητας, όπου
καθορίζουν εάν ένα άτομο είναι οστεοπορωτικό. Σύμφωνα
λοιπόν με αυτές τις βαθμίδες:
Απόκλιση -1 SD, σημαίνει ότι τα
οστά είναι φυσιολογικά.
Απόκλιση -1 μέχρι -2,5 SD, σημαίνει ότι έχουμε ελαφρώς αδύνατα οστά και μιλάμε για οστεοπενία.
Απόκλιση από -2,5 και κάτω μιλάμε για οστεοπόρωση.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Το οστό είναι ένας ζωντανός
αναπτυσσόμενος ιστός.
Μία από τις σημαντικές του λειτουργίες είναι η κινητική λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της
ζωής το οστό καταπονείται.
Συνεχώς υφίσταται φθορές, οι
οποίες αν δεν επιδιορθωθούν
οδηγούν σε μείωση της αντοχής του οστού. Για να αποφευ-

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα και διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστού, το οποίο οδηγεί σε μείωση της αντοχής
των οστών και αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει

Γράφει η:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΑΤΖΑΚΗ*
MSc Δαιτολόγος - Διατροφολόγος
Μέλος Επιστημονικής Ομάδας “Διατροφή”

Η σιωπηλή νόσος
των οστών

ΟΣΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
Επαρκής πρόσληψη ασβεστίου

Η δια βίου επαρκής πρόσληψη ασβεστίου είναι
απαραίτητη για την καλή υγεία των οστών.
Είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την μεγιστοποίηση της κορυφαίας οστικής μάζας, γι’ αυτό τα
παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να είναι πάντα καλυμμένοι σε αυτό το στοιχείο. Ελλειψη ασβεστίου κατά την περίοδο σχηματισμού των οστών οδηγεί σε χαμηλότερη οστική μάζα και σε αύξηση του κινδύνου για κατάγματα.
Ο σκελετός αποτελεί το 99% των αποθηκών του
σώματος σε ασβέστιο. Αν η χορήγηση μέσω της
διατροφής δεν είναι επαρκής, τότε το σώμα αναγκάζεται να απορροφήσει ασβέστιο από τα
οστά για να συνεχίσει τις λειτουργίες του.
Στα άτομα πάνω από 50 ετών συστήνεται στην
Αμερική ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου στα
1200mg ενώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση 700mg.
Γενικά προσλήψεις πάνω από τα 1200mg, δεν
δείχνουν να έχουν κάποιο ιδιαίτερο όφελος.
Πηγές ασβεστίου είναι ως γνωστόν τα γαλακτοκομικά, το ασπράδι του αυγού, τα ψάρια που κα-

χθεί αυτό, το οστό συνεχώς ανακατασκευάζεται. Μία άλλη
σημαντική λειτουργία του οστού, είναι η απελευθέρωση
ασβεστίου όταν αυτό είναι απαραίτητο στον εξωκυττάριο
χώρο. Η ανακατασκευή του οστού συμβάλλει και στην ομοιοστασία του ασβεστίου.

ταναλώνονται με τα οστά όπως η σαρδέλα.
Από κει και πέρα μπορούμε να βρούμε σε μικρότερες ποσότητες ασβέστιο σε κάποια πράσινα λαχανικά όπως το μπρόκολο, το σπανάκι
αλλά και τα αμύγδαλα.
Καλές πηγές ασβεστίου είναι και το ταχίνι με το
χαρούπι.
Παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφησή του είναι οι εξής:
Βιταμίνη D. Βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση
του ασβεστίου. Πιο αναλυτικά θα μιλήσουμε παρακάτω.
Πρωτεΐνη: Αυξημένη πρόσληψης πρωτεΐνης
μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη απέκκριση
του ασβεστίου από τα νεφρά.
Φυτικό οξύ: Βρίσκεται στα όσπρια και στο περικάρπιο των δημητριακών και μειώνει την απορρόφηση του ασβεστίου. Μπορεί να μειωθεί το
ποσοστό των φυτικών στα όσπρια με μούλιασμα
και βράσιμο σε νέο νερό.
Οξαλικό οξύ: Βρίσκεται στο κακάο, τη σόγια και
το σπανάκι, αποτελεί άλλον έναν παράγοντα
μείωσης της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου
Νάτριο: Αυξημένη πρόσληψη νατρίου μπορεί
να οδηγήσει σε απέκρισση του ασβεστίου.
Γενικά μια πρόσληψη αλατιού της τάξεως των 6
γρ. (1 κουταλάκι του γλυκού) θεωρείται ιδανική.
Καφεΐνη: Μεγάλες ποσότητες καφεΐνης αυξάνουν την απέκρριση του ασβεστίου στα ούρα,
ενώ πρόσληψη 1-2 φλιτζανιών την ημέρα δεν
την επηρεάζει ιδιαίτερα.

Βιταμίνη D
H βιταμίνη D παίζει σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση του ασβεστίου και την υγεία των οστών.
Η ιδιαιτερότητα αυτής της βιταμίνης είναι ότι την
συνθέτουμε στον οργανισμό μας. Ατομα με
πρόβλημα στο συκώτι και στα νεφρά έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, επειδή δεν μπορούν

Παράγοντες που σχετίζονται με την οστεοπόρωση.

Φύλο: Οι γυναίκες έχουν πιο
αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν οστεοπόρωση
συγκριτικά με τους άντρες.
Ηλικία: Καθώς μεγαλώνουμε

τα οστά γίνονται πιο λεπτά και
πιο αδύναμα.
Μέγεθος σώματος: Οι μικρόσωμες, με πιο λεπτά οστά γυναίκες, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν
οστεοπόρωση.
Εθνικότητα: Οι γυναίκες που ανήκουν στην Καυκάσια φυλή

να τη συνθέσουν σωστά. Φαίνεται ότι η σύνθεση οργανικά, παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την
πρόσληψη μέσω της διατροφής.
Αρκούν 15 λεπτά έκθεση των παλαμών μας και
του προσώπου στον ήλιο, για να συνθέσουμε
την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης. Χαμηλά ποσοστά παρατηρούνται στις περιοχές με περιορισμένη ηλιοφάνεια και στα άτομα που δεν βγαίνουν συχνά από το σπίτι τους.
Οσον αφορά την διατροφική πρόσληψη, στην
Αμερική συστήνεται ημερησίως πρόσληψη 8001000 IU (διεθνής μονάδες) βιταμίνης D για άτομα
πάνω από τα 50.
Βασικές πηγές βιταμίνης D είναι τα λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός, σαρδέλα), το βούτυρο, ο
κρόκος αυγού, και διάφορα εμπλουτισμένα
τρόφιμα όπως το γάλα, η μαργαρίνη, οι χυμοί και
τα δημητριακά πρωινού.

και οι Ασιάτισσες έχουν πιο αυξημένο κίνδυνο.
Οικογενειακό ιστορικό: Φαίνεται ότι τα άτομα που είχαν γονείς με ιστορικό στα κατάγματα, έχουν κι αυτοί κίνδυνο.
Ορμόνες: Το χαμηλό επίπεδο
οιστρογόνων αυξάνει τον κίνδυνο.
Νευρική Ανορεξία: Η συγκεκριμένη πάθηση αυξάνει τον
κίνδυνο.
Πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D: Μία εφ όρου ζωής
διατροφή χαμηλή σε ασβέστιο
και βιταμίνη D, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για οστεοπόρωση αργότερα.
Φάρμακα: Η χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων μπορεί να
αυξήσει τις πιθανότητες.
Τρόπος ζωής: Η χαμηλή δραστηριότητα αδυνατίζει τα οστά.
Κάπνισμα: Το κάπνισμα επιβαρύνει τα οστά, όπως επιβαρύνει την καρδιά και τους πνεύμονες.
Αλκοόλ: Η συνεχής κατανάλωση αλκοόλ, αδυνατίζει τα οστά
και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων.

αυξάνει τον κίνδυνο πεσίματος.

Συμπερασματικά
Ποτέ δεν θα είσαι πολύ νέος ή πολύ μεγάλος
για να προστατέψεις τα οστά σου.
Η πρόληψη για την οστεοπόρωση πρέπει να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία αλλά δεν πρέπει
να σταματήσει εκεί.
Οποια ηλικία και να βρίσκεσαι οι συνήθειές σου
θα επηρεάσουν τον σκελετό σου.
Οπότε:
Υιοθέτησε μια ισορροπημένη διατροφή και πάντα να καλύπτεις τις ανάγκες σου σε ασβέστιο
και βιταμίνη D
Βάλε την άσκηση στην ζωή σου
Απόφυγε το κάπνισμα και περιόρισε το αλκοόλ.

Ασκηση κυρίως με βάρη
Η άσκηση είναι ένα απαραίτητο κομμάτι, τόσο
στην πρόληψη, όσο και στην ενδυνάμωση των
οστών. Συστήνονται όλων των ειδών ασκήσεις,
αλλά αυτές με τα βάρη δείχνουν να βοηθούν
περισσότερο. Πρέπει να γίνονται κάτω από αυστηρό έλεγχο από γυμναστή και φυσικά να έχει
δοθεί έγκριση από γιατρό.
Οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται προσεκτικά για
την αποφυγή τραυματισμού.

Αποφυγή αλκοόλ
και καπνίσματος
Το κάπνισμα είναι καταστροφικό τόσο για τα οστά όσο και για την γενική υγεία.
Ο NOF συστήνει διακοπή του καπνίσματος κατά
τη διάρκεια θεραπευτικής αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης.
Κατανάλωση αλκοόλ πάνω από 3-4 ποτήρια ημερησίως επηρεάζει την υγεία των οστών και
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Βιβλιογραφία:
•
Osteoporosis
overview,
In:
http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Bo
ne/Osteoporosis/overview.asp
• National Osteoporosis Foundation
(NOF) Clinician’s Guide to Prevention and
Treatment of Osteoporosis HYPERLINK
"http://www.nof.org/files/nof/public/content/file/344/upload/159.pdf"
http://www.nof.org/files/nof/public/content/file/344/upload/159.pdf
• NOF : http://www.nof.org/articles/237
• Ζαμπέλας Α (2007) Υγεία των οστών,
Κλινική Διαιτολόγια και Διατροφή με στοιχεία παθολογίας, Τόμος 2, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης ΕΠΕ, Αθήνα, σελ 861 887
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α.Ο. ΧΑΝΙΑ

Ξανά με νέο πρόσωπο
Μ

ε την ευκαιρία της αυριανής πρεμιέρας στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής (Football League 2) παρουσιάζουμε το έμψυχο υλικό του Α.Ο. Χανιά ο οποίος θα λάβει μέρος για τρίτη συνεχή και
8η συνολικά χρονιά στην κατηγορία. Πιστός
στην... παράδοση, ο Χανιώτικος όμιλος άλλαξε... εκ βάθρων το καλοκαίρι σε όλους
τους τομείς.
Πλέον η διοίκηση είναι διορισμένη από το
Πρωτοδικείο και έχει επικεφαλής ένα δικηγόρο από την Αθήνα, τον Νικόλαο Λαγομιτζή με αντιπρόεδρο τον επίσης δικηγόρο
Γιάννη Ντερμανάκη που ήταν από τα πλέον
ενεργά μέλη πέρυσι στην Επιτροπή Στήριξης. Στη θέση του προπονητή την τελευταία
στιγμή αποχώρησε ο Τάκης Διακάκης και έτσι αντικαταστάτης του στον πάγκο ανέλαβε
μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα ο Μουράτ Σεροπιάν.
Και στο ρόστερ όμως είχαμε πάρα πολλές
αλλαγές αφού από τους 16 παίκτες με διψήφιο αριθμό συμμετοχών πέρυσι, αποχώρησαν οι δέκα. Πάντως από μία πρώτη ματιά, δείχνει πιο πλούσιο σε εμπειρία σε
σχέση με πέρυσι ενώ αντίθετα στην κατηγορία των... μικρών -παρότι υπάρχει πληθώρα- μειώθηκαν οι παίκτες με συμμετοχές
στις εθνικές κατηγορίες. Η αποχώρηση των
Καλογεράκη, Μπρατσιάνι και κυρίως η αλ-

λαγή του ορίου που πλέον δεν πιάνει τους
91άρηδες περιόρισε κατά πολύ τις εναλλακτικές της τεχνικής ηγεσίας.
Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μέχρι κάποια
από τα παιδιά που μέχρι τώρα έπαιζαν κυρίως στο τοπικό μπορέσουν να διεκδικήσουν παρουσία στην 18άδα και να πάρουν
χρόνο συμμετοχής.
Μέσα στα άλλα, προέκυψε και θέμα γηπέ-

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο 42χρονος Μουράτ Σεροπιάν
(γεν. 26 Οκτωβρίου 1970) στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε
την φανέλα μιας... 11άδας ομάδων -κυρίως της Αττικής- και ανάμεσα τους και του ΑΟ Χανιά έστω
και για 9 μόλις παιχνίδια αφού τα
πολλά οικονομικά προβλήματα
τον έστειλαν τον Δεκέμβριο του
1995 στην άλλη πλευρά της Κρήτης (ΑΟΑΝ). Μετά από 17 χρόνια
λοιπόν κλήθηκε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στον πάγκο με την ξαφνική αποχώρηση του Διακάκη ενώ πιο πριν διετέλεσε προπονητής σε
Γλυφάδα, Παναχαϊκή (πέρυσι), Βύζαντα (2010-11) όπως και
σε Πανελευσινιακό, Φωστήρα, Αήττητο και Νέα Ιωνία.

Γ
Γ
Δ
Δ
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8 Παπαδάκης Μανώλης

Γεν.: 13/5/1991
Θέση: Αμυντικός
10-11
Καστοριά
11-12
ΑΟΧ

Γεν.: 18/5/1994
Θέση: Μεσοεπιθετικός
07-08
ΑΟ Χανιά
08-09
ΑΟ Χανιά
09-10
ΑΟ Χανιά
09-10
ΑΟ Χανιά
10-11
ΔΑΑΟΧ
11-12
ΑΟΧ

Δ
Γ

*
1

5 Ψυχουντάκης Λευτέρης
Γεν.: 18/5/1984
Θέση: Αμυντικός
03-04
Μαρκό
04-05
Μαρκό
05-06
Κορωπί
06-07
Κορωπί
07-08
Δόξα Βυρ.
08-09
Ν.Αστέρας Ρ.
09-10
Χαϊδάρι
10-11
Αίας Ταύρου
11-12
Αίας Ταύρου

Γεν.: 4/6/1990
Θέση: Μέσος
06-07
Κριτσά
07-08
ΟΦΗ
08-09
ΟΦΗ
09-10(α) Χερσόνησος
09-10(β) Πανθρακικός
10-11(α) Πανθρακικός
10-11(β) Παναχαϊκή
11-12(α) Χέλμοντ Σ.
11-12(β) ΑΟΧ

2
16
*
*

3 Μποχώνης Νίκος
Γεν.: 1/1/1987
Θέση: Αμυντικός
05-06 (α) Αρης Θ.
05-06 (β) ΠΑΟΝΕ
06-07 (α) Ηρόδοτος
06-07 (β) ΟΦΙ
07-08
ΟΦΙ
08-09
Γιούχτας
09-10
Γιούχτας
10-11
ΑΟΧ
11-12
ΑΟΧ

4 Τάντσης Πέτρος

Γ
Γ
Δ
Γ
Δ
Γ
Γ
Δ
Δ

8
20-4
*
20
*
20-1
1
*
*

*
3γκολ
15-4
1 γκολ
*
2 γκολ
24-2
19-2

Δ
Α
Α
Γ
Α
Β
Γ
ΟΛΛ.-Β
Γ

β'
β'
β'
Δ
Τ.
Γ

19γκολ
16γκολ
8γκολ
1
4γκολ
4

9 Ιωαννίδης Πασχάλης
Γεν.: 21/1/1987
Θέση: Επιθετικός
10-11: Αισχύλος Ωραιοκ.
11-12: ελεύθερος

Τ.

10 Καμπλιώνης Αντώνης
Γεν.: 20/4/1991
Θέση: Μέσος
10-11
Φρέιερ Ρεγκεσμπ. (Γερμανίας)
11-12
ΑΟΧ
Γ
18

6 Πυθαρούλης Γιώργος

2 Κορτσινίδης Ανέστης
Γεν.: 30/7/1992
Θέση: Αμυντικός
08-09
Ατσαλένιος
09-10
Ατσαλένιος
10-11
Γλυφάδα
11-12
Τράχωνες

δου μετά την άνοδο του Πλατανιά στη Σούπερ Λιγκ που σε μεγάλο βαθμό ξεπεράστηκε όπως φαίνεται, υπάρχει βέβαια ένα
θέμα με τις αρκετές αγωνιστικές που οι
δύο ομάδες συμπίπτουν ως γηπεδούχοι.
Αλλα και εκεί λογικά θα βρεθεί φόρμουλα.
Για την πορεία και τους στόχους του συλλόγου όλα θα κριθούν από την αντιμετώπιση
του οικονομικού που ταλανίζει σχεδόν όλες

τις ομάδες της κατηγορίας.
Διότι εδώ και 2-3 χρόνια, η κρίση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αλλαγές στον ποδοσφαιρικό χάρτη με παραδοσιακές δυνάμεις να εξαφανίζονται ή να φυτοζωούν από τα χρέη και νέες να αναδύονται επειδή
κατάφεραν να συγκρατήσουν τους προϋπολογισμούς τους.
Παρακάτω παρουσιάζουμε τους 32 παίκτες
που αποτελούν το φετινό ρόστερ του ΑΟΧ
από τους οποίους βέβαια οι μικρότεροι υπολογίζονται περισσότερο για την νεοσύστατη ομάδα των Κ19 εφόσον η ΕΠΑΕ διοργανώσει πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αλλωστε και ο νέος προπονητής θέλει να δουλέψει με λιγότερα άτομα (24-25)
Σε κάθε παίκτη αναγράφονται οι συμμετοχές στις εθνικές κατηγορίες (και τα γκολ όπου υπάρχουν) καθώς επίσης και τα γκολ
σε Δ’ Εθνική και τοπικό Χανίων.
Το τοπικό σημειώνεται με Τ. και αφορά την
Α' κατηγορία (όπου αφορά τη Β', σημειώνεται σε παρένθεση) ενώ το β' σημαίνει πρωτάθλημα β' ομάδων (παίδων). Το αστεράκι
σημαίνει ότι δεν έχουμε στοιχεία.
Διευκρίνηση: τα νούμερα που αφορούν τα
γκολ, είτε το γράφουν είτε είναι αυτά που
ακολουθούν με παύλα τον αριθμό συμμετοχών. Ολα τα “σκέτα” νούμερα αφορούν
συμμετοχές.

2γκολ
3
12
4
1
11-1

11 Ταταράκης Κώστας
Γεν.: 13/9/94
Θέση: Επιθετικός
08-09
ΑΟΔΑ
09-10
ΑΟΔΑ
09-10
ΑΟΔΑ
10-11(α) ΔΑΑΟΧ
10-11(β) ΑΟΧ
11-12
Ασή Γωνιά

β'
β'
Τ.
Τ.
Γ
Δ

7γκολ
36γκολ
1γκολ
4γκολ
2συμ.
1συμ.

7 Τζανάκης Μανώλης
Γεν.: 4/4/1991
Θέση: Μέσος
10-11
Μάλια
11-12
ΑΟΧ

13 Τσιτλακίδης Γεννάδιος
Τ.
Γ

12-1

Γεν.: 11/8/1981
Θέση: Επιθετικός
06-07
Γιάντρα ΓκάμπροβοΒΟΥΛΓ.
07-08
Ηρόδοτος
Δ
08-09
Αναγ. Ιεράπετρας Δ
09-10
Αναγ. Ιεράπετρας Δ
10-11
ΑΟΧ
Γ'
11-12
Αναγ. Ιεράπετρας Δ

Β'
12γκολ
12γκολ
14γκολ
11-1
7γκολ
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14 Λιονάκης Μάρκος

22 Μποτωνάκης Γιάννης

31 Μαρκαντωνάκης Μανώλης

Γεν.: 11/9/1993
Θέση: Αμυντικός
09-10
Ικαρος Μ.
10-11
Ικαρος Μ.
11-12(α) Ικαρος Μ.
11-12(β) ΑΟΧ

Γεν.: 17/7/1991
Θέση: Μέσος
10-11
Θρίαμβος
11-12
Μελίσσια Δ

Γεν.: 14/11/1993
Θέση: Τερματοφύλακας
08-09
ΑΟΔΑ
08-09
ΑΟΔΑ
09-10
ΑΟΔΑ
10-11
ΔΑΟΟΧ
11-12
ΑΟΧ

Τ.
Τ.
Τ.
Γ

2γκολ
4γκολ
1γκολ
-

Τ
*

*

23 Πάγκαλος Κώστας
15 Κατάκης Μιχάλης
Γεν.: 4/5/1994
Θέση: Μέσος
07-08
Νέοι Χανίων
08-09
Νέοι Χανίων
Κρ. Αστέρας
09-10
10-11
Κρ. Αστέρας
11-12
ΑΟΧ

β'
β'
Τ.
Τ.
Γ

1γκολ
1γκολ
1

16 Χωραφάκης Στέλιος
Γεν.: 7/4/1993
Θέση: Τερματοφύλακας
06-07
ΑΟΔΑ
07-08
Ερασ. Ολυμπιακού
08-09
ΑΟΔΑ
09-10
ΑΟΔΑ
10-11
ΑΟΧ
11-12
ΠΑΟΚρουσώνα

Τ.
Τ.
Γ
Δ

1
*

Τ.
Τ.
Γ

2γκολ
2Γκολ
-

β'
β'
Τ
Τ
Τ

2γκολ
7γκολ
2γκολ
11γκολ
12γκολ

19 Κριάρης Γιώργος
Γεν.: 14/12/1992
Θέση: Αμυντικός
08-09
ΑΟΔΑ
09-10
Σπάθα
10-11
Πανακρωτ/κός
11-12
Ασή Γωνιά

Τ.
Δ
Δ
Δ

2γκολ
12
18
21-1

20 Ψαράκης Μανώλης
Γεν.: 20/1/1994
Θέση: Επιθετικός
06-07
Νέοι Χανίων
07-08
Νέοι Χανίων
08-09
Νέοι Χανίων
09-10
Κρ. Αστέρας
10-11
Πανακρωτ/κός
11-12
Μινώταυρος

β'
β'
Τ.(Β)
Τ.
Δ
Δ

2γκολ
2γκολ
9γκολ
6γκολ
14-1
26-10

21 Παπαδόπουλος Βασίλης
Γεν.: 29/11/1977
Θέση: Τερματοφύλακας
97-98 (β) ΕΑΡ
98-99
ΕΑΡ
99-00
ΑΕΧ
00-01
ΑΕΧ
01-02
Παναιτωλικός
02-03 (α) Εθνικός Π.
02-03 (β) Αγ. Νικόλαος
03-04
Εθνικός Π.
04-05
Απόλλων
05-06
Λήλας
06-07
Ρόδος
07-08
Αχαρναϊκός
08-09 (α) Αγ. Δημήτριος
08-09 (β) Αγ. Παρασκευή
09-10
Αγ. Παρασκευή
10-11
Αγ. Παρασκευή
11-12
Πλατανιάς

34 γκολ
26-6
3
11-5
17-5
4-1
7-1
30-14
9
4
6
24-1

Γ
Γ
Δ
Δ
Γ
Γ
Γ
Δ
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

1
20
17
12
9
15
*
13
17
28
22
5
7
13
11
6

Γεν.: 15/2/1993
Θέση: Επιθετικός
06-07
Νέοι Χανίων
07-08
Νέοι Χανίων
08-09
Κρ. Αστέρας
09-10
Ερασ. Εργοτέλη
10-11
Ερασ. Εργοτέλη
11-12
Ερασ. Εργοτέλη

β'
Τ.(Β)
Τ.
*
*
*

7γκολ
3γκολ
7γκολ

-

33 Καλπάκης Γιάννης
Γεν.: 21/6/1992
Θέση: Επιθετικός
05-06
Γόρτυς Ηράκλειο
Ασπίδα
06-07
07-08
Ασπίδα
08-09
Ασπίδα
09-10
Ασπίδα
10-11 (α) Ασπίδα
10-11 (β) Ακρίτας
11-12
ΑΟΧ

β'
Τ.(Α)
Τ.(Α)
Τ.(Α)
Τ.(Α)
Δ
Γ

3γκολ
6γκολ
3γκολ
8γκολ
3γκολ
11-2
-

Γεν.: 17/9/1990
Θεση: Μέσος
08-09(α) Ολυμπ.Βόλου
08-09(β) Βέροια
09-11
Αλμυρός
11-12
Οικονόμος

Β
Β
Τ.
Γ

2
*
17-1

71 Τσαρτσίδης Βασίλης

25 Σάμπα Λεντιάν
Γεν.: 14/5/1994
Θέση: Αμυντικός
08-09
ΑΟΔΑ
09-10
ΑΟΔΑ
10-11
ΔΑΑΟΧ
11-12(α) ΔΑΑΟΧ
11-12(β) ΑΟΧ

1γκολ

37 Κέρι Φλορέντς

24 Μπαρτζίδης Δημήτρης

18 Γαλανάκης Αντώνης
Γεν.: 11/5/1991
Θέση: Επιθετικός
04-05 Αρης Σούδας
05-06
Αρης Σούδας
09-10 Αρης Σούδας
10-11 Αρης Σούδας
11-12 Αρης Σούδας

Τ.(Β’)
Δ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Γ
Β
Γ
Β
Β

β'

17 Στυλιανάκης Γιώργος
Γεν.: 29/1/1995
Θέση: Επιθετικός
Ιωνία 2000
09-10
10-11
Ιωνία 2000
11-12
ΑΟΧ

Γεν: 3/7/1985
Θέση: Επιθετικός
03-04
ΑΟΔΑ
04-05
Ιωνία 2000
05-06(α) Ιωνία 2000
05-06(β) Πλατανιάς
Πλατανιάς
06-07
07-08
Πλατανιάς
08-09
Πλατανιάς
09-10
Πλατανιάς
10-11(α) Πανθρακικός
10-11(β) Παναχαϊκή
11-12(α) Ηρακλής Ψαχν.
11-12(β) Πλατανιάς

β'
Τ.
Τ.
Τ.
Γ

β'
β'
Τ.
Τ.
Γ

2γκολ
5γκολ
1γκολ
3γκολ
-

Γεν.: 23/7/1978
Θέση: Αμυντικός
03-04
Βέροια
04-05
ΑΟΚΙ
05-06 (α) Δόξα Δρ.
05-06 (β) Λεωνίδιο
06-07
Εορδαϊκός
07-08
Πλατανιάς
08-09
Πλατανιάς
09-10
Πλατανιάς
10-11
Πλατανιάς
ΑΟΧ
11-12

Γ
Δ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Γ
Γ
Γ

26
*
1
*
*
26-1
27-2
23-1
3
15

26 Σταθινάκης Βασίλης
Γεν.: 8/1/1996
Θέση: Μέσος
09-10
ΑΟΔΑ
10-11
ΑΟΧ
11-12
ΑΟΧ

77 Γωνιωτάκης Βασίλης
β'
β'
β'

1γκολ
5γκολ
5γκολ

27 Ζντράβκοβιτς Μάριο
Γεν.: 3/10/1988
Θέση: Μεσοαμυντικός
05-06
Αστέρας Χαλ.
06-07
ΑΕΧ
07-08
Σπάθα
08-09
Ακρίτας
09-10
ΑΟΔΑ
10-11
Γρανίτης
11-12
Γρανίτης

Τ.
Τ.
Τ.
Τ.
Τ.
Τ.
Τ.

5γκολ
6γκολ
3γκολ
6γκολ
10γκολ
5γκολ
6γκολ

Γεν.: 29/9/79
Θέση: Επιθετικός
01-02
Εργοτέλης
02-03
Εργοτέλης
03-04
Εργοτέλης
04-05(α) Εργοτέλης
04-05(β) Μάλια
05-06(α) Εργοτέλης
05-06(β) Ηρόδοτος
06-07(α) Αλκή Λαρν.
06-07(β) Ν.Αστέρας Ρ.
07-08
Ν.Αστέρας Ρ.
08-09
Ν.Αστέρας Ρ.
09-10
ΑΟΧ
10-11
ΑΟΧ
11-12
Επισκοπή

Δ
Γ
Β
Α
Γ
Β
Δ
ΚΥΠΡ.-Β'
Δ
Γ
Γ
Δ
Γ
Δ

28 Βουρβαχάκης Χρήστος

93 Δουμάνης Φώτης

Γεν.: 8/4/1989
Θέση: Μεσοαμυντικός
05-06
Πανακρωτηριακός
06-07
Πανακρωτηριακός
07-08
ΑΟΧ
08-09
ΑΟΧ
09-10
ΑΟΧ
10-11
ΑΟΧ
11-12
ΑΟΧ

Γεν.: 28/10/1993
Θέση: Μέσος
11-12
Ξάνθη

Ενας Χανιώτης από το... Καμερούν!
Από το καλοκαίρι κάνει προπονήσεις με τον ΑΟΧ ο Γρεγκουάρ Ανιάγκμπε που εδώ
και χρόνια προσπαθεί να πάρει την ελληνική υπηκότητα
ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Πέρα από αυτό αξίζει μία αναφορά στην πλούσια ποδοσφαιρική καριέρα του “Γρηγόρη”.
Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος Καμερουνέζος ε-

Τ.
Τ.
Δ
Δ
Δ
Γ
Γ

2 γκολ
8
18
12
22
18

πιθετικός (γεν. 26-4-1981) ήρθε στην Ελλάδα
το 1998 για λογαριασμό του Απόλλωνα Καλαμαριάς και στη συνέχεια έπαιξε στον Ποσειδώνα Ν. Μηχανιώνας και Επανομή.
Το 2000 ήρθε πρώτη φορά στα Χανιά και στην
Α.Ε.Χ., βοηθώντας την σημαντικά να πανηγυρίσει την άνοδο στη Γ’ Εθνική (είχε 28 συμμετοχές και 3 γκολ αλλά και από τους πρώτους
σε ασίστ). Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα
της Ρόδου και το 2002-03 αγωνίστηκε στον
Θησέα (26 συμμετοχές και 12 γκολ). Ακολούθως έπαιξε πάντα τοπικό, λόγω της απαγόρευσης των ξένων στη Δ’ Εθνική. Συγκεκριμέ-

Α

9γκολ
28-4
17-3
6
14-12
5
6γκολ
15γκολ
25-4
23-6
20-22
22-8
11γκολ

-

να το 2005 ήταν στον Α.Ο. Χανιά (24 γκολ),
την επόμενη χρονιά μετακόμισε στο Ηράκλειο (Μινωική) ενώ στην επιστροφή του στα
Χανιά κατέκτησε 2 τίτλους με Σπάθα (2007-08
14 γκολ) και Ακρίτα (2008-09 8 γκολ). Το 200910 βρέθηκε στο γειτονικό Ρέθυμνο και στον
Ψηλορείτη Φουρφουρά. Το 2010-11 επέστρεψε στον Ακρίτα (21 γκολ) και πέρυσι πανηγύρισε ένα ακόμα τίτλο αυτή τη φορά με τη φανέλα του Κισαμικού (10 γκολ).
Είναι παντρεμένος εδώ και 5 χρόνια με την
Χανιώτισσα Ναταλία Χαραλαμπάκη και έχει
δύο γιους 4 και 1,5 χρονών.
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YΓΕΙΑ - ΒΟΤΑΝΑ

Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ
ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ
info@herb.gr

νας, γόμα και ξυλώδες μέρος. Ο φλοιός τέλος περιέχει ιτεΐνη.

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα
μέρη - συλλογή
Ανθίζει Απρίλιο και Μάιο. Τα χρησιμοποιούμενα μέρη είναι ο φλοιός και τα φύλλα. Ο φλοιός πρέπει να συλλέγεται κατά κανόνα από
κλάδους 2-4 ετών και πριν από την άνθιση
του δέντρου. Να ξηραίνεται γρήγορα σε ξηραντήριο και να φυλάγεται σε μέρος που να
μην προσβάλλεται από αέρα και υγρασία.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις

Ιτιά η λευκή
Βιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Salix
alba (Ιτιά η λευκή, Ασημοϊτιά ).
Η Ιτιά ανήκει στην οικογένεια των Ιτεοειδών
και υπάρχουν 400 περίπου είδη του γένους
αυτού. Η Ασημοϊτιά, είναι ένα από τα είδη
που υπάρχουν στον τόπο μας.
Είναι ένα ψηλό, όμορφο φυλλοβόλο δέντρο.
Ανάμεσα στα είδη, που χρησιμοποιούνται για
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, μπορούμε
να αναφέρουμε εκτός της Salix alba, τις S.
fragilis (Ιτιά η εύθραυστη, σπαζοϊτιά), S. nigra
(Ιτιά η μελανή), S. purpurea (Ιτιά η πορφυρή,
κοκκινοιτιά).
Στη χώρα μας τη συναντούμε με τις ονομασίες Ιτιά (παντού), Ιτιά του νερού (Κέρκυρα),
Σκλίαρος (Σκύρος), Ετιά (Κύθηρα), Εθιά (Κρήτη). Φύεται σε όλη την Ελλάδα, την ορεινή και
χαμηλότερη ζώνη, στα χωριά, στις όχθες
ρυακιών, παραποτάμων και ποταμών, σε υγρούς τόπους και κοντά σε λίμνες.
Είναι δέντρο με κλάδους ανορθωμένους,
φύλλα στενά, μακρουλά, με πολύ λεπτή οδόντωση, πολλές φορές ασύμμετρα στην άκρη.
Σχηματίζει ταξιανθίες ίουλους σε διαφορετικά
φυτά τις θηλυκές από τις αρσενικές που βγαίνουν πριν ή μαζί με τα φύλλα.

Ιστορικά στοιχεία

Η Ιατρική της Αρχαίας Ελλάδας χρησιμοποιούσε τον φλοιό της Ιτιάς για τις αντιπυρετικές
του ιδιότητες. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει ότι
το αφέψημα του φυτού είναι κατάλληλο για τη
θεραπεία της στειρότητας των γυναικών.
Στην παραδοσιακή βοτανοθεραπευτική η Ιτιά
χρησιμοποιούταν ευρέως για πυρετούς. Ηταν
ένα από τα πρώτα βότανα που διερευνήθη-

καν επιστημονικά. Τον 19ο αιώνα, ο Γάλλος
χημικός Leroux εξήγαγε ένα ενεργό συστατικό που το ονόμασε σαλικίνη. Το 1852, η ουσία
αυτή παραγόταν συνθετικά και το 1899 μπήκε
στην παραγωγή το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, με
την ονομασία ασπιρίνη. Αυτή ήταν και το πρώτο φάρμακο της σύγχρονης γενιάς από φάρμακα με φυτική προέλευση.
Στο παρελθόν, τα φύλλα ήταν δημοφιλές σπιτικό γιατρικό. Επαιρναν το τσάι από τα φύλλα
της Ιτιάς για πυρετούς και κολικούς και συνιστούσαν το έγχυμα για την πιτυρίδα.
Οι αμερικανοί Εκλεκτικιστές, γιατροί των αρχών του 20ου αιώνα (που πίστευαν στον συνδυασμό της παραδοσιακής ιατρικής και την
σύγχρονη επιστήμη) πίστευαν ότι η Ιτιά η μελανή έχει ιδιαίτερα καταπραϋντική δράση στο
αναπαραγωγικό σύστημα και τη χρησιμοποιούσαν για να κατευνάσουν την υπερβολική ερωτική επιθυμία σε άνδρες και γυναίκες.
Από τους κλάδους της Ιτιάς κατασκεύαζαν
στο παρελθόν στεφάνια βαρελιών και άνθρακα για την πυρίτιδα.
Στην Κρήτη αποκαλούν το δέντρο Εθιά. Τα
φύλλα της τα χρησιμοποιούσαν κοπανισμένα
πάνω σε πληγές φουστουλιασμένες (άτονα
έλκη), ως επουλωτικό. Οι ώριμοι βλαστοί της Ιτιάς είναι εύκαμπτοι αλλά δύσθραυστοι.
Για τον λόγο αυτό τους χρησιμοποιούσαν ως
δεματικά. Με αυτούς έπλεκαν ωραία καλάθια, ιδιαίτερου σχήματος για το μάζεμα της ελιάς. Τα παλιά κλαδιά τα χρησιμοποιούσαν για
λαβές μαχαιριών, δρεπάνων κ.λπ. καθώς και
για τους σκελετούς των νερόμυλων.
Ιδιαίτερα το ξύλο της Εθιάς το χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή ζυγών, που συνέδεαν
τα βόδια όταν έσερναν το αλέτρι. Το ξύλο ήταν ελαφρό και ευλύγιστο ενώ ταυτόχρονα ήταν ανθεκτικό ώστε να μην σπάει και πληγώ-

σει τα ζώα. Δύο χωριά στο νησί υπάρχον με
το όνομα Εθιά.

Συστατικά - χαρακτήρας
Ο φλοιός του δέντρου είναι άοσμος, δροσερός και πολύ πικρός. Τα ενεργά συστατικά
που περιέχουν φλοιός και φύλλα είναι γλυκοσίδια, το σαλικοσίδιο σαλικίνη, τη σαλικορτίνη,
καθώς και ταννίνη. Περιέχει ακόμη ιτεϋλικό οξύ ενώ η φλούδα που είναι άοσμη, πολύ πικρή και στιφή, περιέχει μία λιπαρή ύλη, μία
δεψική ουσία που δεν διαφέρει από της κί-

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 info@herb.gr

16

Σήμερα στη βοτανοθεραπεία χρησιμοποιείται
κύρια ο φλοιός. Δρα ως τονωτικό, αντιπυρετικό, αντιρρευματικό.
Το βότανο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία
κατά των διαλειπόντων πυρετών και αντικαθιστούσε αξιόλογα τη χρήση της κίνας.
Ο φλοιός του βοτάνου είναι φημισμένος μια
και είναι πηγή ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνη) και σαν ασπιρίνη, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ομως δεν παρουσιάζει τις
παρενέργειες που έχει η ασπιρίνη στο στομάχι. Και αυτό γιατί ο φλοιός της Ιτιάς δεν περιέχει την ίδια ακριβώς χημική ουσία που περιέχεται στην ασπιρίνη. Περιέχει σαλικίνη, η
οποία μετατρέπεται από τον πεπτικό μεταβολισμό σε σαλικυλικό οξύ, το οποίο είναι η ουσία που ευθύνεται για την αντιφλεγμονώδη
δράση του φλοιού της Ιτιάς.
Τα επίπεδα της σαλικίνης σε κάθε είδος ιτιάς
διαφέρουν. Γενικά πρέπει να πούμε ότι τα
ποσοστά σαλικίνης της Ιτιάς είναι χαμηλά και
δεν μπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατα
της ασπιρίνης. Μπορούν όμως να ανακουφίσουν σημαντικά, από πόνους των μυών και
των αρθρώσεων με ήπιο τρόπο, ενώ είναι ωφέλιμα σε περιπτώσεις εμπύρετων νοσημάτων όπως το κρυολόγημα και η γρίπη. Οι ενδείξεις κατά συνέπεια του φλοιού της Ιτιάς
είναι σε αρθρίτιδα, διάρροια, κρυολόγημα ή
γρίπη, ουρική αρθρίτιδα, πόνοι κατά την εμμηνορρυσία, ρευματικοί και γενικά μυϊκοί πόνοι, πόνοι στη μέση.

Παρασκευή και δοσολογία
Ο φλοιός παρασκευάζεται ως αφέψημα.
Βράζουμε για 10 λεπτά (όσο περισσότερο
το βράζουμε τόσο περισσότερο πικρίζει) 6
γραμμάρια φλοιού σε δυόμιση φλιτζάνια
νερό. Σουρώνουμε και πίνουμε το μισό το
πρωί και το μισό το βράδυ. Εξωτερικά χρησιμοποιείται η σκόνη σε κατάπλασμα.

Προφυλάξεις
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο φλοιός της Ιτιάς δεν αποτελεί υποκατάστατο της ασπιρίνης. Αν παίρνουμε ασπιρίνη για τις αντιθρομβωτικές της ιδιότητες, είναι σημαντικό
να εξακολουθήσετε να την παίρνετε γιατί η
Ιτιά δεν διαθέτει αυτή την ιδιότητα.
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