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ORIAL
Η ιδέα δημιουργίας ενός περιοδικού, στο οποίο θα
καταγράφονται ειδήσεις από τον χώρο του πολιτισμού,
της τέχνης και του επιχειρηματικού κόσμου που συναντώνται μέσα σε ένα τυπογραφείο, μας φάνηκε ιδιαίτερα ελκυστική.
Οι άνθρωποι που συναντώνται στις εργασίες του,
δουλεύουν πυρετωδώς και με μεράκι, προωθώντας τη
γνώση καθημερινά. Σμίγουν τις γραμματοσειρές, το μελάνι και το χαρτί με την τεχνογνωσία, την πείρα και τα
σύγχρονα μέσα, στην υπηρεσία της βαριάς μας βιομηχανίας, που δεν είναι άλλη από τον πολιτισμό! Δεν είναι
τυχαίο που τα πρώτα τυπογραφεία κάτω από την επωνυμία τους αναρτούσαν πάντοτε επιγραφή που έφερε
το μήνυμα: «ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».
Αυτό επιχειρούμε κι εμείς στις σελίδες του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας: την ανάδειξη όλων των
δράσεων αλλά και των ανθρώπων που έρχονται καθημερινά σε επαφή μαζί μας και που αγωνίζονται δημιουργικά για ένα καλύτερο αύριο. Μετά από 43 χρόνια
στο χώρο των εκτυπώσεων και 20 χρόνια στο εκδοτικό
στερέωμα, θεωρήσαμε ηθική μας υποχρέωση την επιμέλεια μιας περιοδικής συλλεκτικής έκδοσης, η οποία
θα διατίθεται ελεύθερα και θα εκδίδεται στην έναρξη
της χειμερινής και στην έναρξη της θερινής περιόδου
κατ’ έτος.
Το όνομά του δε θα μπορούσε να είναι άλλο από το
όνομα της διεύθυνσης του τυπογραφείου DETORAKIS
στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, όπου γεννήθηκε ως ιδέα αλλά και ως οντότητα.
ΟΔΟΣ Θ΄ λοιπόν! Σε καλωσορίζουμε και σε παραδίδουμε ελεύθερο στο αναγνωστικό κοινό, να μοιράσεις
απλόχερα τη γνώση και τις βάσεις για ένα πιο ισχυρό
και καινοτόμο επιχειρείν!
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Καβάφης
ο Αλεξανδρινός
«’Ετος Κ.Π. Καβάφη» ανακήρυξε το 2013 το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ),
τιμώντας την επέτειο των 150 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου
Ελληνα Αλεξανδρινού ποιητή.
Ταυτόχρονα συστήθηκε Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή,
με πρόεδρο τον Νάσο Βαγενά, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ποιητή, δοκιμιογράφο και κριτικό, η οποία απηύθυνε ανοιχτή
πρόσκληση σε πολιτιστικούς φορείς, πανεπιστημιακά τμήματα και
καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για εκδηλώσεις στο πλαίσιο του έτους Καβάφη.
Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της και αξιολόγησε τις
προτάσεις, πρότεινε 45 εκδηλώσεις για το 2013, οι οποίες θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα, την Αλεξάνδρεια, το Παρίσι, την Ιταλία,
την Αγγλία και σε άλλες χώρες.
Παράλληλα, προγραμματίζεται από την Ελληνική Εθνική ΕπιΚωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στις 29 Απριλίου
1863 στην Αλεξάνδρεια, όπου οι γονείς του εγκαταστάθηκαν φεύγοντας από τη Κωνσταντινούπολη το
1840. Ηταν το ένατο παιδί του Πέτρου Καβάφη
(1814-1870), μεγαλέμπορου βαμβακιού. Μετά το
θάνατο του πατέρα του και τη σταδιακή διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αγγλία (Λίβερπουλ και Λονδίνο) όπου έμεινε μέχρι το 1876. Στην
Αλεξάνδρεια ο Kαβάφης διδάχτηκε Αγγλικά, Γαλλικά και Ελλη-
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τροπή για την UNESCO ειδική εκδήλωση στο Παρίσι στην έδρα της
UNESCO, για να τιμηθεί ο μεγάλος Ελληνας ποιητής.
Επίσης, στη 10η Διεθνή Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που
έγινε από τις 16 ως τις 19 Μαϊου, υπήρξε θεματικό περίπτερο το
οποίο σχεδιάστηκε για τον Αλεξανδρινό ποιητή στο πλαίσιο αφιερώματος που είχε προγραμματιστεί.
Για τις ανάγκες του αφιερώματος αυτού κλήθηκε ο Δρ. Χάμντι Ιμπραχήμ, πρ. αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Καϊρου
και βραβευμένος με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, ο οποίος
απηύθυνε ομιλία με θέμα "Οι μεταφράσεις του Κων/νου Καβάφη
στην Αραβική γλώσσα"
Τέλος, με την ενθάρρυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
θα οργανωθούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε πόλεις
της περιφέρειας εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου αυτής,
με πρωτοβουλία πολιτών και πολιτιστικών φορέων.
νικά με οικοδιδάσκαλο και συμπλήρωσε τη μόρφωσή του για
ένα-δύο χρόνια στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας.
Εζησε επίσης για τρία χρόνια, που ήταν τα κρισιμότερα για την
ψυχοδιανοητική του διαμόρφωση, στην Πόλη (1882-84).
Το 1897 ταξίδεψε στο Παρίσι και το 1903 στην Αθήνα έκτοτε
έζησε στην Αλεξάνδρεια για τριάντα ολόκληρα χρόνια. Υστερα
από περιστασιακές απασχολήσεις σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, αποφάσισε να γίνει δημόσιος υπάλληλος και διορίστηκε
σε ηλικία 59 χρονών στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων (1922).

Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Α

Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα επηρεασμένα
από τους Αθηναίους ρομαντικούς ποιητές, χωρίς να τον έχει επηρεάσει καθόλου η στροφή της γενιάς του 80. Από το 1891, όταν
εκδίδει σε αυτοτελές φυλλάδιο το ποίημα «Κτίσται», και ιδίως το
1896, όταν γράφει τα «Τείχη», το πρώτο αναγνωρισμένο, εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά των ώριμων ποιημάτων του.
Ο Καβάφης είναι γνωστός για την ειρωνεία του, ένα μοναδικό
συνδυασμό λεκτικής και δραματικής ειρωνείας. Πολλοί όμως από
τους αλλόγλωσσους ομοτέχνους και αναγνώστες του (π.χ. ΄Οντεν,
Φόρστερ) γνώρισαν και αγάπησαν τον ερωτικό Καβάφη.
Το 1932, ο Καβάφης, άρρωστος από καρκίνο του λάρυγγα,
πήγε για θεραπεία στην Αθήνα, όπου παρέμεινε αρκετό διάστημα, εισπράττοντας θερμότατη συμπάθεια από το πλήθος των
θαυμαστών του. Επιστρέφοντας όμως στην Αλεξάνδρεια, η κατάστασή του χειροτέρεψε. Εισήχθη στο Νοσοκομείο της Ελληνικής Κοινότητας, όπου και πέθανε στις 29 Απριλίου του 1933, τη
μέρα που συμπλήρωνε τα 70 του χρόνια.
«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ' ένα σπίτι της οδού Σερίφ - μικρός
πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία.
Στην εφηβικήν μου ηλικίαν κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα.
Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικόν
γραφείον εξαρτώμενον από το υπουργείον των Δημοσίων Εργων
της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά».
Σήμερα η ποίησή του όχι μόνο έχει επικρατήσει στην Ελλάδα,
αλλά και έχει καταλάβει εξέχουσα θέση στην όλη ευρωπαϊκή ποίηση, ύστερα από τις μεταφράσεις των ποιημάτων του αρχικά στα
Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και κατόπιν σε πολλές άλλες γλώσσες.
Το σώμα των Καβαφικών ποιημάτων περιλαμβάνει: Τα 154
ποιήματα που αναγνώρισε ο ίδιος (τα λεγόμενα Αναγνωρισμένα), τα 37 Αποκηρυγμένα ποιήματά του, τα περισσότερα νεανικά,
σε ρομαντική καθαρεύουσα, τα οποία αργότερα αποκήρυξε, τα
Ανέκδοτα, δηλαδή 75 ποιήματα που βρέθηκαν τελειωμένα στα
χαρτιά του, καθώς και τα 30 Ατελή, που βρέθηκαν στα χαρτιά του

χωρίς να έχουν πάρει την οριστική τους μορφή. Τύπωσε ο ίδιος
το 1904 μια μικρή συλλογή με τον τίτλο Ποιήματα, στην οποία
περιέλαβε τα ποιήματα: Φωνές, Επιθυμίες, Κεριά, Ενας γέρος,
Δέησις, Οι ψυχές των γερόντων, Το πρώτο σκαλί, Διακοπή, Θερμοπύλες, Τα παράθυρα, Περιμένοντας τους βαρβάρους, Απιστία
και Τα άλογα του Αχιλλέως. Η συλλογή, σε 100-200 αντίτυπα, κυκλοφόρησε ιδιωτικά.
Το 1910 τύπωσε πάλι τη συλλογή του, προσθέτοντας αλλά
επτά ποιήματα: Τρώες, Μονοτονία, Η κηδεία του Σαρπηδόνος, Η
συνοδεία του Διονύσου, Ο Βασιλεύς Δημήτριος, Τα βήματα και
Ούτος εκείνος. Και αυτή η συλλογή διακινήθηκε από τον ίδιο σε
άτομα που εκτιμούσε.
Το 1935 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, με επιμέλεια της Ρίκας Σεγκοπούλου, η πρώτη πλήρης έκδοση των (154) Ποιημάτων του,
που εξαντλήθηκε αμέσως. Δύο ακόμη ανατυπώσεις έγιναν μετά
το 1948.
Ο ποιητής επεξεργαζόταν επίμονα κάθε στίχο, κάποτε για
χρόνια ολόκληρα, προτού τον δώσει στην δημοσιότητα. Σε αρκετές από τις εκδόσεις του υπάρχουν διορθώσεις από το χέρι του
και συχνά, όταν επεξεργαζόταν ξανά τα ποιήματά του, τα τύπωνε
διορθωμένα.
Ο ίδιος είχε κατατάξει τα ποιήματά του σε τρεις κατηγορίες:
τα ιστορικά, τα φιλοσοφικά και τα ηδονικά ή αισθησιακά.
Τα ιστορικά ποιήματα εμπνέονται κυρίως από την ελληνιστική περίοδο, και στα περισσότερα έχει εξέχουσα θέση η Αλεξάνδρεια. Αρκετά άλλα προέρχονται από την ελληνορωμαϊκή
αρχαιότητα και το Βυζάντιο, χωρίς να λείπουν και ποιήματα με
μυθολογικές αναφορές (πχ Τρώες). Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Καβάφης δεν εμπνέεται καθόλου από το πρόσφατο
ιστορικό παρελθόν, δηλαδή την επανάσταση του ΄21, αλλά ούτε
και από την κλασική αρχαιότητα. Οι περίοδοι που επιλέγει είναι
περίοδοι παρακμής ή μεγάλων αλλαγών και οι περισσότεροι
ήρωές του είναι «ηττημένοι».
Στα αισθησιακά ή ηδονικά ποιήματα, που είναι και τα πιο λυρικά, κυριαρχεί η ανάμνηση και η αναπόληση. Αυτό που προκαλεί τα συναισθήματα δεν είναι το παρόν, αλλά το παρελθόν, και
πολύ συχνά ο οραματισμός
Τα φιλοσοφικά ποιήματα ονομάζονται από άλλους «διδακτικά». Ο Ε.Π. Παπανούτσος τα διαίρεσε στις εξής ομάδες: ποιήματα με «συμβουλές προς ομοτέχνους», δηλαδή ποιήματα για
την ποίηση, και ποιήματα που πραγματεύονται άλλα θέματα,
όπως το θέμα των Τειχών, την έννοια του χρέους (Θερμοπύλες),
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον), της
μοίρας (Καισαρίων) κ.ά.
Διαχωρίζοντας το ποιητικό του έργο σε φιλοσοφικό, ιστορικό
και ηδονικό, στα ποιήματά του αποτυπώνονται το ερωτικό στοιχείο, η φιλοσοφική του σκέψη και η ιστορική του γνώση. Ιδιαίτερα όσον αφορά στα ιστορικά του ποιήματα, οφείλουμε να
λάβουμε υπόψη μας ότι τα συνέθεσε βιώνοντας την ατμόσφαιρα
μιας πόλης που έγινε κατά το ελληνιστικό της παρελθόν χωνευτήρι λαών και σταυροδρόμι πολιτισμών. Οι ήρωές του είναι γνωστά ιστορικά πρόσωπα ή γεννήματα της φαντασίας του και ο
ποιητής αφηγείται στους χαρακτήρες που πλάθει ανθρώπινες συμπεριφορές σημαδεμένες από το πρόσκαιρο της επιτυχίας και τη
μοίρα που εξουδετερώνει την ανθρώπινη θέληση.
Πόλεις της ανατολικής Μεσογείου - ιδιαίτερα η Αλεξάνδρεια
όπως προαναφέρθηκε- είναι ο τόπος που λαμβάνουν χώρα τα
περιστατικά των ποιημάτων και σύμφωνα με το περιεχόμενό
τους χαρακτηρίζονται από τους σύγχρονους σχετικά ερευνητές
της καβαφικής ποιητικής ως ψευδοϊστορικά, ιστορικοφανή και
ιστοριογενή. Τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα ιστορικά του ποιήματα επισήμανε ο ίδιος ο ποιητής, χωρίς όμως να τους δώσει
ιδιαίτερη ονομασία. Εισηγητής του όρου «ψευδοϊστορικό» είναι
ο Σεφέρης για να διαχωρίσει με αυτόν τα ποιήματα που χρησιμοποιούν το ιστορικό υλικό μεταφορικά, αλληγορικά, δημιουργώντας ψεύτικες ιστορίες. Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος με τη σειρά
του εισηγήθηκε τον όρο «ιστορικοφανή». Εκεί εντάσσει τα ιστορικά ποιήματα, των οποίων τα φανταστικά πρόσωπα εμπλέκονται σε ιστορικό πλαίσιο που επενδύει στην πλοκή. Ο Μιχάλης
Πιερής θεώρησε αναγκαίο τον όρο «ιστοριογενή» για τα ποιήματα που γεννήθηκαν από άμεσο ιστορικό υλικό.
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Τέλος τα ερωτικά ή αισθησιακά ποιήματα του ηδονικού κύκλου του Καβάφη αποτελούν αναμνήσεις πραγματοποιημένων
ή μη ερώτων εκφράζοντας τον ιδιότυπο ερωτισμό του, για τον
οποίο έχουν τεθεί αρκετές αμφιβολίες.
Ο Καβάφης, λειτουργεί κυρίως μέσω των συμβόλων. Η τέχνη
του είναι η συγκέντρωση αρχετύπων, που δίνουν ένα φευγαλέο
υπαινικτικό νόημα στο λόγο του. Αντλεί μνήμες από το παρελθόν, και τις αποθέτει στο παρόν, ενίοτε ως προειδοποίηση για τα
μελλούμενα. Είναι τέτοια η σχέση του με τη συλλογική ψυχή και
τα περιεχόμενά της, που θεωρείται προδρομικός της σχέσης της
λογοτεχνίας του 20ού αιώνα με τη συλλογική συνείδηση. Ιδιαίτερο στοιχείο της τεχνικής του είναι μία σπάνιας υφής σκηνοθετική ικανότητα αντίστοιχη με αυτήν που συναντάει κανείς στον
πεζογραφικό ή και θεατρικό λόγο. Αλλο ένα όμως χαρακτηριστικό
του συμπληρωματικό του προαναφερόμενου είναι η τάση, μέσω
του λόγου του, να υποδύεται περσόνες. Αυτό δημιουργεί μια πολυεπίπεδη ποίηση αλλά και αινιγματικότητα μιας και είναι συχνά
δυσδιάκριτο για τον αναγνώστη να αναγνωρίσει μέσω τίνος προσώπου μιλάει ο ίδιος ο ποιητής και με ποιο ταυτίζεται.
Η συμβολιστική του τάση είναι έντονη και συνδυάζεται με
λόγο λιτό αλλά διαχρονικά επίκαιρο. Η ειρωνική διάθεση, αυτό
που αποκλήθηκε καβαφική ειρωνεία, συνδυάζεται με την τραγικότητα της πραγματικότητας, για να καταστεί κοινωνικά διδακτική, και οι ηδονιστικοί του προσανατολισμοί ανακατεύονται με
κοινωνικές επισημάνσεις. Αναμφίβολα δεν είναι εύκολο να οριοθετήσει κανείς ξεκάθαρα σε θεματικούς κύκλους την ποιητική του
Καβάφη. Η ιστορία ανακατεύεται με τις αισθήσεις και το στοχασμό σε μία ενιαία οντότητα, αυτήν πιθανώς που ο ίδιος ο Καβάφης προσδιορίζει ως «ενιαίο καβαφικό κύκλο», αλλά σε κάθε
ξεχωριστή περίπτωση, στον αμέσως επόμενο στίχο, η εναλλαγή
δικαιώνει όσους χαρακτήρισαν την καβαφική ποίηση πρωτεϊκή.

ΜΑΡΤΙΑΙ ΕΙΔΟΙ
Τα μεγαλεία να φοβάσαι, ω ψυχή.
Και τες φιλοδοξίες σου να υπερνικήσεις
αν δεν μπορείς, με δισταγμό και προφυλάξεις
να τες ακολουθείς. Κι όσο εμπροστά προβαίνεις,
τόσο εξεταστική, προσεκτική να είσαι.

Κι όταν θα φθάσεις στην ακμή σου, Καίσαρ πια•
έτσι περιωνύμου ανθρώπου σχήμα όταν λάβεις,
τότε κυρίως πρόσεξε σα βγεις στον δρόμον έξω,
εξουσιαστής περίβλεπτος με συνοδεία,
αν τύχει και πλησιάσει από τον όχλο
κανένας Aρτεμίδωρος, που φέρνει γράμμα,
και λέγει βιαστικά «Διάβασε αμέσως τούτα,
είναι μεγάλα πράγματα που σ’ ενδιαφέρουν»,
μη λείψεις να σταθείς • μη λείψεις ν’ αναβάλεις
κάθε ομιλίαν ή δουλειά • μη λείψεις τους διαφόρους
που χαιρετούν και προσκυνούν να τους παραμερίσεις
(τους βλέπεις πιο αργά) • ας περιμένει ακόμη
κ’ η Σύγκλητος αυτή, κ’ ευθύς να τα γνωρίσεις
τα σοβαρά γραφόμενα του Aρτεμιδώρου.
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Κ. Π. Καβάφης

Αβέβαιες Μνήμες
Φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από την γέννηση και 80 χρόνια από
τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Με αφορμή το έτος Καβάφη, η
γκαλερί Αργώ στην Αθήνα παρουσίασε με επιτυχία την φωτογραφική
δουλειά της Μαρίας Στέφωση... Αβέβαιες Μνήμες - Κ. Π. Καβάφης, αφιερωμένη στον Αλεξανδρινό ποιητή. Το
θεμέλιο της τέχνης του Καβάφη, οι
σπόροι της ποίησης του - Οι αναμνήσεις είναι το κύριο θέμα με το οποίο
καταπιάνεται η φωτογράφος, σε μια
σειρά από 22 εικαστικές φωτογραφίες.
Τοπία και πρόσωπα, που αναδύονται
μέσα από το νου, μας μεταφέρουν σε
έναν κόσμο άχρονο, μυστηριώδη, όπου η Ιστορία και η μνήμη ενσωματώνονται στο τώρα. Ενα ταξίδι από την
αρχαία στη σύγχρονη Αλεξάνδρεια, μια
περιπλάνηση μέσα στις εποχές, ένα οδοιπορικό σε αυτό που ο Σεφέρης αποκαλεί «καβαφική γεωγραφία», με την παρουσία του ποιητή ζωντανή σε κάθε βήμα της διαδρομής.
Η έκθεση διαρθρώθηκε σε δύο ενότητες:
1η Ενότητα: Ο Καβάφης! Με οδηγό τον ίδιο τον ποιητή που σαν σκιά περιδιαβαίνει την
πόλη, σαν μια διαχρονική παρουσία στέκει ανάμεσα σε σπίτια, δρόμους και ανθρώπους,
παρουσιάζονται μια σειρά από εικόνες της σύγχρονης πόλης αναμεμειγμένες με εικόνες
του υποσυνείδητου: Μνήμες μιας πόλης έμπνευσης για τον ποιητή – διαβάτη, μιας πόληςσύμβολο: της Αλεξάνδρειας. Το ρεαλιστικό στοιχείο εμπλέκεται με το φαντασιακό και το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον γίνονται ένα.
2η Ενότητα: Μισοιδωμένα πρόσωπα Στην ενότητα αυτή εισχωρούμε πιο βαθιά στο
χρόνο, αλλά και στον εσωτερικό κόσμο του ποιητή: Στον κόσμο των αισθήσεων, στα «ινδάλματα της ηδονής» του που ανασύρονται από την Ιστορία και αποτυπώνονται στα ποιήματά του. Αλεξανδρινοί βασιλείς, έφηβοι Θεοί του Ολύμπου, νεαροί Απόλλωνες και
Αντίνοοι που ξεπηδούν από τους Ελληνιστικούς χρόνους, εμφανίζονται σαν «μισοειδωμένα πρόσωπα» για να υμνήσουν το κάλλος που διεγείρει τις επιθυμίες του ποιητή - «τα
τελειότατα πλάσματα των τελείων Θεών».
Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκαν το Video Art της Ιωάννας Σπηλιοπούλου
καθώς και το πολυτελές φωτογραφικό λεύκωμα που εικαστικά επιμελήθηκαν οι Εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ και τυπογραφικά οι Εκτυπώσεις DETORAKIS.
Για άλλη μια φορά η Μαρία Στέφωση μάς εξέπληξε ευχάριστα μέσα από τις καινοτόμες φωτογραφικές προσεγγίσεις της. Την ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό και ευχόμαστε
σύντομα να απολαύσουμε μέσα από το φωτογραφικό της φακό το επόμενό μας ταξίδι.
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Margaret
Bourke - White
Μια γυναίκα στις εμπόλεμες ζώνες!
της Μαριεύας Καρκανάκη,
φοιτήτριας τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Η

Margaret Bourke - White έμεινε γνωστή στην
ιστορία ως η πρώτη γυναίκα πολεμική ανταποκρίτρια με άδεια να φωτογραφίζει σε εμπόλεμες ζώνες. Γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1904 στο
Μπρονξ της Νέας Υόρκης και πέθανε τον Αύγουστο του 1971. ‘Αλλαξε αρκετά πανεπιστήμια μέχρι να κατασταλάξει σε αυτό που πραγματικά της άρεσε. Αρχικά πήγε στο Columbia University (192223), έπειτα στο University of Michigan (1923-25), στο Western
Reserve University και τέλος στο Cornell University.
Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνιων σπουδών ξεκίνησε
να ασχολείται με τη φωτογραφία ως χόμπι μέχρι που εγκατέλειψε τις σπουδές της στο Cornell και μετακόμισε στη Νέα
Υόρκη, οπότε άρχισε να δουλεύει ως ελεύθερος επαγγελματίας
φωτογράφος.
Η ζωή της Bourke - White ως δημοσιογράφου ξεκίνησε το
1929, όταν άρχισε να δουλεύει ως συντάκτης και φωτογράφος
στο περιοδικό Fortune. Το 1930 το περιοδικό ανέθεσε στη Margaret να φωτογραφίσει τα Krupp Iron Works στη Γερμανία. Η
εργασία της στο περιοδικό διήρκεσε έξι χρόνια. Το 1930 έγινε η
πρώτη φωτογράφος της Δύσης που της επετράπη να τραβήξει
φωτογραφίες της Σοβιετικής Βιομηχανίας.
Το 1936 προσλήφθηκε από τον Henry Louce στο περιοδικό
Life για να φωτογραφήσει τα Krupp Iron Works στη Γερμανία.
Στις 23 Νοεμβρίου του 1936 η φωτογραφία της για την κατασκευή του Fort Peck Dam έγινε εξώφυλλο και πρώτο θέμα στο
πρώτο τεύχος του περιοδικού Life. Η φωτογραφία του εξωφύλλου έγινε τόσο αγαπητή που έγινε ο εκπρόσωπος των Ηνωμέ-
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νων Πολιτειών για το 1930, στα συλλεκτικά αναμνηστικά γραμματόσημα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της United States
Army Corps of Engineers, «Παρά το γεγονός ότι η Bourke - White
έδωσε στη φωτογραφία τον τίτλο, New Deal, Montana: Fort Peck
Dam, στην πραγματικότητα είναι μια φωτογραφία του υπερχειλιστή που βρίσκεται τρία μίλια ανατολικά του φράγματος».
Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1930, Bourke-White, όπως
η Dorothea Lange, φωτογράφισε θύματα της ξηρασίας του Dust
Bowl.Κατά τη διάρκεια του 1930 η Margaret Bourke-White ανέλαβε τη δημιουργία φωτογραφικών εκθέσεων στη Γερμανία, τη
Σοβιετική Ενωση και στο Dust Bowl στην Αμερική. Αυτές οι
εμπειρίες την βοήθησαν να βελτιώσει το δραματικό ύφος που
χρησιμοποιούσε σε βιομηχανικά και αρχιτεκτονικά θέματα.
Στις 15 Φεβρουαρίου του 1937, στο τεύχος του περιοδικού
Life, δόθηκε στη δημοσιότητα η περίφημη φωτογραφία των
θυμάτων της μαύρης ξηρασίας να στέκονται μπροστά από μία
ταμπέλα που έγραφε, «υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο της
ζωής», που έδειχνε μια λευκή οικογένεια. Η φωτογραφία αργότερα γίνεται η βάση της καλλιτεχνικής δουλειάς του Cur�s
Mayﬁeld στο άλμπουμ του για το 1975, «There's No Place Like
America Today»
Στα χρόνια της ως φωτορεπόρτερ ταξίδεψε, επίσης, στην Ευρώπη για να καταγράψει πώς αντιμετώπιζαν το Ναζισμό η Γερμανία, η Αυστρία και Τσεχοσλοβακία και πώς η Ρωσία αντιμετώπιζε το κομμουνιστικό καθεστώς. Κατά την παραμονή της στη
Ρωσία, φωτογράφισε ένα σπάνιο περιστατικό: τον Ιωσήφ Στάλιν με ένα χαμόγελο, καθώς και προσωπογραφίες της μητέρας
του Στάλιν όταν επισκέπτονται τη Γεωργία.
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Δημήτρης Κοκότσης
Λιθογραφίες, ζωγραφικών έργων
του χανιώτη ζωγράφου
ζωγράφος Δ. Κοκότσης καταγόταν από την Κίσσαμο Χανίων. Γεννήθηκε το 1894 και πέθανε το 1961. Τα πρώτα
μαθήματα τα έλαβε από τον μεγάλο Κρητικό ζωγράφο Ι.
Σταυράκη, σπούδασε το 1916-1922 στη Σχολή Καλών Τεχνών
των Αθηνών και ως υπότροφος μετεκπαιδεύθηκε στο Παρίσι
(Akademie julian). Ελαβε μέρος σε εκθέσεις του εξωτερικού
(Πράγα, Παρίσι, Μαδρίτη κ.τλ.). Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε
3 εκθέσεις (Μπιενάλε) της Βενετίας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
ήταν ένθερμος υποστηρικτής του έργου του και τον βοήθησε
σε εκθέσεις ηθικά και οικονομικά.
Από το 1939 μέχρι το θάνατό του το 1961, έζησε και εργάστηκε στις Η.Π.Α. Σε έρευνά μας, τελευταία, που αφορά στο
έργο και τη ζωή του στην Αμερική και από αρχείο σχετικό από
την περιοχή που ζούσε, το Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνιας των
Η.Π.Α., ξεχωρίσαμε μία ανέκδοτη συλλογή από 20 λιθογραφίες
που προέρχονται από έργα του και που προοριζόταν ως δώρο,
για την Γαλλική Academie julian όπου είχε μετεκπαιδευθεί
(1926-1930), μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Τα έργα αυτά τα δημιούργησε στο Πίτσμπουργκ το 1947 και αποτελούν μία ενότητα και είναι αριθμημένα, με σχετικό τίτλο. Κάθε έργο είναι ολόκληρη ιστορία,
που δείχνει τη ζωή των ανθρώπων, τα επαγγέλματα, τη φτώχεια, τα πάθη και γενικά την καθημερινότητα. Η συλλογή αυτή
πιστεύουμε ότι εστάλη και παραλήφθηκε από τη Σχολή στο Παρίσι, δεδομένου ότι ο ζωγράφος διατηρούσε σειρά αντιγράφων
στο αρχείο του από το οποίο προέρχεται η συλλογή που παρουσιάζουμε.
Δε θα γίνει αναφορά στο καλλιτεχνικό μέρος της παρουσίασης του Κοκότση στην Τέχνη, εφόσον είναι πολύ γνωστό παγκοσμίως. Θεωρούμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε στον τόμο ΕΝ
ΧΑΝΙΟΙΣ και τιμής ένεκεν για τον μεγάλο Χανιώτη ζωγράφο Δημήτριο Κοκότση την εργασία του αυτή, 65 χρόνια μετά και 50 περίπου χρόνια από τον θάνατό του.
Ελπίζουμε να παρουσιάσουμε στο μέλλον σε ολοκληρωμένη
μελέτη τη ζωή και το έργο του Χανιώτη ζωγράφου Δ. Κοκότση τη
περίοδο που έζησε στην Αμερική (1939-1961) ως και έκθεση
έργων του (πίνακες με λάδι, κάρβουνο, πενάκι, σε μουσαμά, σε
τσίγκο, σε χαρτόνι και αγιογραφίες ως επίσης λιθογραφίες και
καρτ-ποστάλ) της εποχής αυτής στα Χανιά.

Από τον Μάρκο Μαρινάκη,
Δασολόγο, Φιλοτελιστή, Συγγραφέα.

Ο

Ανέκδοτο πορτραίτο της Ζωζώς
Σαπουντζάκη που έγινε σε μια
περιοδεία της στην Νέα Υόρκη
το 1958, από τον Δ. Κοκότση.
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«Ευθυμογράφος, γελοιογράφος, σατιρικός ζωγράφος, εικονογράφος, πορτρετίστας, σκιτσογράφος, θεατρολόγος, επιθεωρησιογράφος, πολιτικός σχολιαστής, στιχουργός, πάντα
εσκεμμένα ανορθόγραφος και καθαρευουσιάνος με εργαλεία
του τη μιξοκαθαρεύουσα της άρχουσας τάξης και των ημιμαθών.
Εύστοχος σαρκαστής των πάντων, μηδέ του εαυτού του
εξαιρουμένου, αποτελεί μοναδικό φαινόμενο αυτοδίδακτου –
έντεχνου λαϊκού καλλιτέχνη. Εχουμε πολλούς λόγους να μνημονεύουμε, να θαυμάζουμε και να τιμάμε τον Μποστ, γιατί
υπηρέτησε επί μισό αιώνα τη δημοσιογραφία και για ακατανόητους (ή κατανοητούς) λόγους δεν αξιώθηκε να γίνει μέλος
της ΕΣΗΕΑ» τονίζεται στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης.
To ημερολόγιο επιμελήθηκαν ο Δημήτρης Γκιώνης, η Φανή
Πετραλιά και ο Ηλίας Γκρης. Η επιλογή του υλικού, που παραχωρήθηκε από τον Κώστα Μποσταντζόγλου, έγινε από τον Νίκο
Σαραντάκο, όπως και ο σχολιασμός. Τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό ανέλαβε η Μαρία Στέφωση των εκδόσεων ΙΤΑΝΟΣ και την
εκτύπωση και βιβλιοδεσία οι εκτυπώσεις DETORAKIS.
Στο ημερολόγιο επιλέχθηκαν 62 γελοιογραφίες, κυρίως από
τα χρόνια 1959 – 1966 και από το 1973-74 και μία του 1980.
«Πολλοί θα διακρίνουν ομοιότητες ανάμεσα στην Ελλάδα του
1960 και τη σημερινή, καθώς η λαίλαπα των μέτρων λιτότητας
έχει σαρώσει εργασιακές κατακτήσεις δεκαετιών, αλλά επειδή
στο μισό αιώνα που έχει περάσει είναι αναπόφευκτο να έχουν

Μποστ
Πολυπράγμων και πάντα επίκαιρος
Για το φετινό του ημερολόγιο το Μορφωτικό ‘Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ, επέλεξε τον Μποστ.
Το σκιτσογράφο που παραμένει πάντα επίκαιρος με τους διαχρονικούς ήρωές του
ξεχαστεί πρόσωπα και πράγματα, προσπάθησα με σύντομα
σχόλια να κατατοπίσω τους νεότερους και να φρεσκάρω τη
μνήμη των παλαιότερων» γράφει στο σημείωμά του ο Νίκος Σαραντάκος.
Το ημερολόγιο διανθίζεται και με φωτογραφίες του Μποστ,
ανάμεσά τους και η τελευταία του φωτογραφία έξω από το
σπίτι του στο Μεταξοχώρι.

Ποιός ήταν ο Μποστ
Ο Χρύσανθος Βοσταντζόγλου ή Μέντης Μποσταντζόγλου,
όπως έγινε γνωστός, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το
1918. Στα 1937 τέλειωσε το Η’ Γυμνάσιο και τον Σεπτέμβρη της
ίδιας χρονιάς έγινε δεκτός στη Σχολή Καλών Τεχνών απ΄όπου,

μετά από ένα εξάμηνο, διέκοψε για να γίνει κλωστοϋφαντουργός. Μη δυνηθείς να γίνει και κλωστοϋφαντουργός, υπηρέτησε
στο Ναυτικό από το 1939 έως το 1941.
Από το 1941 έως το 1944 εργάστηκε σε υφαντήριο. Οργανώθηκε στο ΕΑΜ. Οι πρώτοι του στίχοι σε παρωδίες καλάντων,
γράφτηκαν το Δεκέμβρη του ’44 και τους τραγούδησε στα νοσοκομεία του ΕΛΑΣ ο Γιώργος Σεβαστίκογλου.
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Μετά την αναχώρηση του τελευταίου στη Ρωσία, ο Μποστ,
μην έχοντας εμπιστοσύνη σε άλλον καλλίφωνο, σταμάτησε να
γράφει και άρχισε να σχεδιάζει. Εικονογράφησε εκατοντάδες
βιβλία και συνεργάστηκε με πολλές εφημερίδες και περιοδικά,
ζωγραφίζοντας και γράφοντας παράλληλα. Ηταν ένα από τα
ιδρυτικά μέλη της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη.
Το 1966 άνοιξε ένα κατάστημα με την επωνυμία «ΛΑΪΚΕ ΕΙΚΟΝΕ» στο οποίο πουλούσε διάφορα είδη φιλοτεχνημένα από
τον ίδιο. Από τα χέρια του πέρασαν πάνω από 40.000 αντικείμενα.
Εξέδωσε έξι βιβλία. Πήρε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και σε 23 ατομικές. Εγραψε 14 θεατρικά έργα και συμμετείχε με άλλους στη συγγραφή τουλάχιστον δέκα ακόμη.
Τραγούδια του μελοποίησαν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης
Μαρκόπουλος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης,
ο Βασίλης Δημητρίου και άλλοι ων εκ έστιν αριθμός.
Υπήρξε πολιτικοποιημένος και δραστήριος, πάντοτε με την
Αριστερά. Δεν έγινε δεκτός ως μέλος της Ενωσης Συντακτών.
Πέθανε το 1995.Ο Μποστ συνεργάστηκε με τις εφημερίδες: Καθημερινή, Ελευθερία, Αυγή, Ομάδα, Πρωινή και Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία, Ριζοσπάστης. Και με τα περιοδικά: Κλασσικά
Εικονογραφημένα, Εικόνες, Θεατής, Δρόμοι της Ειρήνης, Ταχυδρόμος, Αντί, Θούριος, Εκλογή, Ο Κόσμος της Ελληνίδας, Οικογένεια, Τέχνη και Πολιτισμός, Mens Look.
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Ο μοναχογιός της οικογενείας που γράφει ιστορία
στα επιχειρηματικά της Κρήτης, μιλάει στο «Θ»

΄Ενας ΄Ομιλος, μόνο επιτυχία
Ο Αντώνης Καράτζης, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Καράτζης Α.Ε,
μιλάει για τη πορεία της οικογενειακής επιχείρησης στο χρόνο αλλά και
το αύριο που ατενίζει με αισιοδοξία.

Ο

Αντώνης Καράτζης είναι γιος του Μιλτιάδη
και της Αθηνάς Καράτζη, ιδρυτών της Καράτζης Α.Ε, στη οποία τελεί διευθύνων σύμβουλος. Ο ΄Ομιλος που κατέχει η οικογένεια,
επεκτείνεται παγκοσμίως σε 64 χώρες και
έχει εδραιωθεί στο τομέα της κατασκευής
υλικών διχτύων, καθιστώντας το προϊόν της
περιζήτητο. Παράλληλα, έχει επενδύσει στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, και έχει κατασκευάσει φωτοβολταϊκούς
σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Τέλος, μια μεγάλη, υπερπολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα στη Χερσόνησο, το Nana Beach,
προσθέτει το κερασάκι στη τούρτα μιας προσπάθειας, που
μετά από πολύ αγώνα και προσπάθεια, αφήνει τη πιο γλυκιά
γεύση. Το παραμύθι όμως, δε τελειώνει εδώ.
Είχα τη τύχη και μεγάλωσα σε μια οικογένεια που το επιχειρηματικό μικρόβιο, “το είχε βάλει μέσα μου” από την παιδική
ηλικία. Οταν ήμουν παιδί, έλεγα ότι θέλω να κάνω αυτό που
έκανε ο πατέρας μου. Δεν ήθελα να γίνω αστροναύτης, αστυνομικός, ντετέκτιβ κτλ κτλ. Εγώ ήθελα να γίνω σαν το πατέρα
μου! ήταν τα πρώτα λόγια του και προσθέτει: «Τότε τον ρωτούσα τί δουλειά κάνει και δεν μπορούσε να μου εξηγήσει ο άνθρωπος τί σημαίνει να έχω επιχειρήσεις και μου ‘λεγε ότι είναι
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Συνέντευξη
στον Μάκη Μπεναρδή

οικονομολόγος. Κι έλεγα κι εγώ ότι θέλω να γίνω οικονομολόγος. Με είχαν γαλουχήσει από πολύ μικρό. Με έπαιρνε ο πατέρας μικρό και έπαιζα στο εργοστάσιο. Η επιχειρηματικότητα,
είχε σπαρθεί μέσα μου».
Ο μοναχογιός της οικογένειας Καράτζη τελειώνει τις σπουδές του στα Τουριστικά και μπαίνει για τα καλά στα της επιχείρησης. Ομως σε όλα τα καλογραμμένα σενάρια, οι ήρωες,
πρέπει να περάσουν την ατραπό που θα θέσει σε δοκιμασία
τις αντοχές τους.
Οταν τελείωσα τις υποχρεώσεις μου, το 1994, μας βρήκε δύσκολη στιγμή αφού μια πυρκαγιά μάς κατέστρεψε τα πάντα.
΄Ενα χρόνο μετά, ξεκινήσαμε στην ουσία από το μηδέν γιατί,
εκτός των άλλων, δεν ήμασταν και ασφαλισμένοι επαρκώς. Πήραμε κάποια χρήματα ως αποζημίωση, αλλά δεν ήταν τίποτα
μπροστά στη ζημιά που είχαμε πάθει. Και το βίωσα γιατί είχα
μπει για τα καλά στις επιχειρήσεις μας και θυμάμαι ότι με τα
ίδια μου τα χέρια, εγώ, μαζί με τους μηχανικούς, εγκαταστήσαμε τα μηχανήματα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Το
ένιωθα και σαν παιδί μου πια αυτό το εργοστάσιο. Βίωσα όμως
και ρατσισμό. Οταν ξεκινήσαμε, λέγαμε Ελληνας και μας κοίταζαν με δυσπιστία. Επρεπε λοιπόν να αποδείξουμε 2 φορές τους
εαυτούς μας σε σχέση με τους άλλους. Πλέον όμως, έχουμε κερ-
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δίσει τον απόλυτο σεβασμό των συνεργατών μας και αυτό το
καταφέρνεις με υπομονή και με δουλειά.
Σε όλους όσοι νομίζουν ότι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας δίνει απλώς εντολές από ένα γραφείο απαντά με στόμφο
και μιλάει με θέρμη για τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας
του.
Δεν είναι έτσι! Δεν μπορεί να το καταλάβει ο καθένας που
νομίζει ότι η ζωή του Καράτζη και του κάθε Καράτζη είναι εύκολη. Είχαμε δυσκολίες και αντεπεξήλθαμε. Είχα την τύχη να
έχω πάρα πολύ καλούς και έξυπνους γονείς. Εδωσαν σ’ εμένα
και την αδερφή μου τη δυνατότητα να πάρουμε αποφάσεις κι ας
κάνουμε και λάθος. Διότι αν δε πάρεις αποφάσεις, αν δε κάνεις
λάθη, δεν πρόκειται να μάθεις. Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ
έξυπνος άνθρωπος, πολύ δυναμικός επιχειρηματίας. Η μητέρα
μου το ίδιο. Ο,τι έφτιαξαν, το έφτιαξαν μόνοι τους, δεν το βρήκαν έτοιμο. Είναι 100% αυτοδημιούργητοι και ήταν πάντα μαζί.
Η μητέρα μου στάθηκε στο πλευρό του σε όλη του τη ζωή.
Η συζήτηση φυσικά δε θα μπορούσε να μην επεκταθεί και
στο φλέγον θέμα των ημερών. Το πρόβλημα που βιώνουν
όλοι οι Ελληνες: την οικονομική κρίση.
«Οπωσδήποτε βιώνω κρίση», δηλώνει δίχως δισταγμό, παρότι
οι επιχειρήσεις του συνεχίζουν εν έτει 2013 να ανεβάζουν τα
κέρδη, την ώρα που άλλες βάζουν λουκέτο. Ομως, αυτή η φράση,
προήλθε από την ανθρώπινη πλευρά και ο ίδιος αναλύει.
Οταν ζεις σε ένα περιβάλλον και βλέπεις στα πρόσωπα των
ανθρώπων γύρω σου τη θλίψη, την απογοήτευση, όλα αυτά,
οπωσδήποτε επηρεάζεσαι. Γιατί πάνω απ΄ όλα, είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε ούτε μηχανές, ούτε ρομπότ.
«Σαν επιχειρηματίας όμως;» τον ρώτησα κοφτά για να
πάρω μια απάντηση που πιθανολογώ ότι περίμενε χρόνια να
τη βγάλει από μέσα του.
Εχω πάρει τα σωστά μέτρα ώστε να μη βιώνω την κρίση. Οι
επιχειρήσεις μου πάνε πάρα πολύ καλά διότι πολύ απλά το είχαμε προβλέψει. Αν και δεν είχαμε ποτέ κακά νούμερα, τα φτιάξαμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να μην κινδυνεύσουμε. Οταν
κατέρρευσε η Lehman Brothers, προβλέψαμε ότι μια μέρα αυτό
το μικρόβιο θα πιάσει και την Ευρώπη σε μορφή ντόμινο.
Εκτός από ικανότητα όμως, χρειάζεται και τύχη. «Αν έχεις
τύχη διάβαινε» λέει ο θυμόσοφος λαός κι αυτό το ξέρουν
καλά στην οικογένεια Καράτζη. Η τύχη είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, εξηγεί ο ίδιος. ΄Οπως για παράδειγμα ότι
προβλέψαμε σωστά αυτό που θα έρθει. Και γενικότερα η τύχη
μου έχει σταθεί. Και δεν εννοώ να πιάσεις το λαχείο. Εννοώ γενικά να μην έχεις ατυχίες. Εμείς πουλάμε σε 64 χώρες και πρέπει μέσα στη βδομάδα να μιλήσω με 64 διαφορετικούς
ανθρώπους. Πώς μπορώ να έχω καθαρό το πνεύμα μου για να
μπορέσω να μιλήσω και να επιχειρήσω όταν ξέρω ότι έχω ένα
σοβαρό πρόβλημα; Αυτό εννοώ τύχη. Και δόξα τω Θεώ, ήμουν
τυχερός.
Θα φανταζόταν κανείς ότι η καθημερινότητα ενός τόσο πετυχημένου επιχειρηματία θα ήταν πάρα πολύ απλή και εύκολη. Φευ!
Το αργότερο 8:30 θα είμαι στο γραφείο μου και θα κάτσω
να δουλέψω μέχρι τις 5 τουλάχιστον. Μετά θα πάω σπίτι να δω
την οικογένειά μου 1-2 ώρες κι αυτό αν προλαβαίνω. Γιατί αν
έχω πελάτες από το εξωτερικό, πρέπει να περάσω όλη τη μέρα
μαζί τους. Οταν όμως βρω ελεύθερο χρόνο, δεν το συζητώ ότι
θα τον αξιοποιήσω με τα παιδιά μου. Δεν έχω τα περιθώρια να
ασχοληθώ με κάτι άλλο διότι είμαι βέβαιος ότι τα χρόνια που
περνάνε δε ξαναγυρίζουν.
Ο έρωτας και οι επιχειρήσεις εμπεριέχουν γενικότερα έναν
κίνδυνο. Και στις 2 περιπτώσεις, καθένας καλείται, καθημερινά σχεδόν, να πάρει ένα ρίσκο.
Οταν έκανα οικογένεια, δε ρίσκαρα τίποτε, παραδέχεται. Το
ήθελα. Η ιδέα της οικογένειας, του πατέρα, της μητέρας γύρω
από το τζάκι με τα παιδιά, είναι αυτό που πάντα είχα στο μυαλό
μου. Ρίσκο παίρνω στις επιχειρήσεις μου κι αυτό με μέτρο. Παλαιότερα, έκανα επενδύσεις με το στομάχι. Ομως πλέον, πρέπει
να το μελετήσω πολύ καλά πριν προχωρήσω. Δεν έχω ευθύνη
μόνο απέναντι στην οικογένειά μου, έχω ευθύνη απέναντι σε
800 εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτή την επιχείρηση. Κι
αν κάπου σφάλω, μπορεί να βρεθούν 800 άνθρωποι στο δρόμο.

Δεν έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό. Στις αρχές, όταν έπρεπε να
πάρω σοβαρές αποφάσεις, έτρεμε το φυλλοκάρδι μου. Συμβουλευόμουν τον πατέρα μου και μού έλεγε «μην την πάρεις την
απόφαση σήμερα. Πήγαινε, σκέψου το, κοιμήσου και το πρωί
που ξυπνάς, αποφασίζεις». Μεγάλο μάθημα αυτό.
Ολοι οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιον όμως για να μπορέσουν τα ακουμπήσουν κομμάτια της ψυχής τους. Εναν έμπιστο άνθρωπο, ένα συνεργάτη, ένα συγγενή, έναν οποιονδήποτε νιώθουμε «έμπιστο», για να καλύψουμε την ανάγκη
της εξομολόγησης που πηγάζει από μέσα μας, κυρίως για να
αποφύγουμε τη σκοτεινή πλευρά της μοναξιάς.
Δεν μπορείς να τους έχει όλους έμπιστους, αλλά είναι πάρα
πολύ σημαντικό να έχεις γύρω σου ανθρώπους εμπιστοσύνης»,
συμβουλεύει ο Αντώνης Καράτζης. «Η μοναξιά είναι κακό
πράγμα. Το να μπορώ να φωνάξω το συνεργάτη μου ή ακόμα
και την αδερφή μου, που είναι συνέταιρός μου, να πω τον
καημό μου, κι ας μη μου δώσουν λύση, είναι πολύ σημαντικό.
Εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Πρέπει να μου αποδείξει κάποιος πως δεν αξίζει την εμπιστοσύνη μου.
Ο Αντώνης Καράτζης, όμως, προχωράει ένα βήμα παραπέρα και μοιράζεται σταγόνες γνώσης και εμπειρίας, σε
όποιον προετοιμάζεται για επαγγελματικό άνοιγμα.
Τα πράγματα είναι ρευστά ακόμα. Συμβουλεύω να μην το
κάνει. Εκτός αν έχει πάρα πολλά λεφτά και μπορεί να το υποστηρίξει. Ενας επιχειρηματίας έχει ένα εκατομμύριο στην άκρη,
το ρισκάρει. Αντέχει. Δε μπορεί όμως ένας νεαρός να το κάνει
αυτό. Η αγορά δεν έχει διορθωθεί ακόμη, αν και πιστεύω ότι η
χώρα θα συνέλθει σύντομα. Θα μπούμε πια σε ανάπτυξη και θα
τονώσει τη ψυχολογία του κόσμου, χωρίς όμως να σημαίνει ότι
οι Ελληνες θα ανασάνουν οικονομικά... Και για τους ξένους και
για τους εγχώριους. Αν αισθανθούν ασφάλεια οι Ελληνες επιχειρηματίες δε χρειάζονται κανένα ξένο. Στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα από εφοπλιστές, βιομηχάνους κ.ά.
Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Αυτά να επενδυθούν και σώθηκε η
Ελλάδα.
Κλείνοντας, ζήτησα από τον Αντώνη Καράτζη, μιας και μιλάει με 64 χώρες παγκοσμίως, να μου πει τι μηνύματα λαμβάνει από τους συνεργάτες του ανά τον κόσμο για την εικόνα
της Ελλάδας.
Δε χρειάστηκε να πάρουμε κανένα μήνυμα. Εμείς για μήνες,
κάναμε διαφήμιση στη χώρα μας. Σηκώναμε το τηλέφωνο και
λέγαμε στους ανθρώπους στο εξωτερικό που συνεργαζόμαστε,
ότι αυτά που ακούτε, είναι προπαγάνδα. Η σχέση μου με αυτούς τους ανθρώπους έχει στηριχτεί στην αμοιβαία εμπιστοσύνη με αποτέλεσμα, όταν τους έλεγα, ότι δεν είναι έτσι τα
πράγματα. Αν κάποιος από την εταιρία Καράτζη, πει κάτι σε κάποιο πελάτη στο εξωτερικό, τότε ο πελάτης μας το πιστεύει.΄Εχουμε απόλυτη φερεγγυότητα μεταξύ μας. Δε κοροϊδέψαμε
ποτέ κανέναν.

Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς, πως η οικογένεια Καράτζη,
ό,τι κέρδισε το κέρδισε με πολύ αγώνα και της ανήκει δικαιωματικά. Ο κόπος, η αγωνία, ο ιδρώτας και τόλμη, είναι αναπόφευκτη καθημερινότητα για έναν πετυχημένο επιχειρηματία. Και όπως μάλιστα ο ίδιος μού εκμυστηρεύτηκε πριν
αποχαιρετιστούμε: Εχω και σχέδια και όραμα και μια ξεκάθαρη
εικόνα για το πως θέλω να είναι ο Ομιλος σε 10 χρόνια από σήμερα.
Αναπόφευκτα λοιπόν, το ταξίδι συνεχίζεται…
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Ποιος είπε ότι τα εκλεκτά Κρητικά προϊόντα είναι μόνο για τους Κρητικούς;

Κρητική αύρα στην πρωτεύουσα
Αξιο εκπρόσωπο απέκτησε η «Μεγαλόνησος» στην Αθήνα μετά τα 2 καταστήματα
«Χαλκιαδάκης» που εγκαινιάστηκαν σε Γλυφάδα και Χαλάνδρι στα μέσα του Οκτώβρη,
δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους της Αθήνας να απολαύσουν τα προϊόντα
Συνέντευξη
της Κρητικής διατροφής που συγκαταλέγεται στις πιο φημισμένες παγκοσμίως.
στον Μάκη Μπεναρδή

Π

λέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανένα
κάτοικο της Αθήνας, όσον αφορά στην έλλειψη
κρητικών προϊόντων στην πρωτεύουσα. Η Χριστίνα Χαλκιαδάκη αφουγκράστηκε την ανάγκη
των κατοίκων της για ένα κατάστημα που θα ευωδιά Κρήτη! Στη Γλυφάδα και το Χαλάνδρι, δύο
χώροι που πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και πώλησης ευπαθών προϊόντων, με την επωνυμία «Χαλκιαδάκης», έκαναν την εμφάνισή τους με έναν και μόνο σκοπό:
να καλύψουν τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών θαυμαστών
της Κρητικής διατροφής.

Τα λόγια της Χριστίνας Χαλκιαδάκη, ιδιοκτήτριας των καταστημάτων, αλλά και μέλους της οικογενείας που διοικεί τα γνωστά σούπερ μάρκετ «Χαλκιαδάκη», είναι ενδεικτικά:
«΄Ο,τι υπάρχει μέσα στο μαγαζί, έρχεται από τη Κρήτη και
μόνο. Διασχίζει θάλασσα. Το διαφορετικό που προσφέρουμε και
δεν το βρίσκει εύκολα ο κόσμος στην Αθήνα, είναι τα φρέσκα
προϊόντα. Λαχανικά, φρούτα, κρέατα, γλυκά, παξιμάδια, τυριά,
αλλά και πολλά άλλα που έρχονται από το νησί μας. Επίσης, να
μην ξεχάσουμε και τη φοβερή τσικουδιά μας».
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Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια των καταστημάτων,
οι οποίοι μάλιστα έφτασαν από τα γύρω προάστια για να πάρουν μια «ιδέα» από Κρήτη. Οι τοποθεσίες των καταστημάτων
πάντως, έχουν το σκοπό τους.
«Δεν είναι τυχαία η επιλογή της τοποθεσίας των καταστημάτων. Είναι δύο περιοχές που έχουν καλό βιοτικό επίπεδο και
έχει πάρα πολλούς Κρητικούς» μας λέει η εκφραστής της ιδέας
αυτής και συμπληρώνει χαμογελαστά: «Δε κάναμε κάποια διάκριση στις περιοχές. Γυρίσαμε όλη την Αθήνα και κάτι μας έκανε
κλικ εδώ. Και μάλιστα, σε μια έρευνα που κάναμε, ανακαλύψαμε ότι στην Αθήνα ζουν περίπου 600.000 Κρητικοί. Κι εκτός
αυτών, υπάρχουν πολλοί φανατικοί θαυμαστές των Κρητικών
προϊόντων».
Κι αν κάποιοι απορείτε για το χρονικό σημείο αυτής της απόφασης λόγω οικονομικών χαλεπών καιρών, η απόφοιτη της
Α.Σ.Ο.Ε από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού από την Αγγλία στα Χρηματοοικονομικά, αποκαλύπτει:
«Ηθελα να το κάνω πριν 10 χρόνια που σπούδαζα στην
Αθήνα και τότε το έψαχνα. Μάλιστα, θα σου αποκαλύψω ότι
ήταν ιδέα του πατέρα μου. Τότε όμως, τα ενοίκια και ο «αέρας»
που έπρεπε να πληρώσεις για να μπεις σε ένα μαγαζί, κυριολεκτικά διπλασίαζαν το κόστος μιας τέτοια επένδυσης και δεν ήταν
εύκολο. Ενώ τώρα, με τη κρίση, ο κόσμος άλλαξε μυαλά και λογικεύτηκε στις απαιτήσεις του. Κι έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε
αυτά τα δύο σταθερά βήματα. Ενα με το δεξί κι ένα με το αριστερό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά».
Η προσπάθεια της Χριστίνας Χαλκιαδάκη αποδεικνύει αυτό
που όλοι λένε αυτό τον καιρό, ότι οι κρίση γεννά ευκαιρίες. Η
κρίση γεννά δημιουργικότητα. Η κρίση γεννά τη δύναμη που θα
σου δώσει την απαραίτητη ώθηση για το βήμα παραπάνω: η
πρώτη βαθιά ανάσα που θα μετουσιωθεί, σε μια γενναία προσπάθεια.
Το περιοδικό «Οδός Θ’», από τη πλευρά του, εύχεται καλές
δουλειές και κάθε επιτυχία στη νέα αυτή προσπάθεια.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ε Ι Ν

Η κρητική παράδοση στην Αθήνα
Με την εμπειρία τριών γενεών στο χώρο του λιανεμπορίου
και όντας μέτοχος της κυρίαρχης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην
Κρήτη, η οικογένεια Χαλκιαδάκη ξεκινάει μία προσπάθεια γεφύρωσης της αγνής κρητικής διατροφής με την υπόλοιπη Ελλάδα με δύο κρητικά παντοπωλεία. Τα πιο αγνά προϊόντα από
όλες τις μεριές της όμορφης Κρήτης βρίσκουν το δρόμο τους για
Χαλάνδρι και Γλυφάδα, ενθουσιάζοντας Κρητικούς και μη: αναμνήσεις παιδικών χρόνων από τα χωριά των κρητικών, μυρωδιές
και γεύσεις διακοπών, θύμισες από αξέχαστες παρέες γύρω από
ένα τραπέζι με καλό μεζέ και μπόλικη τσικουδιά…Βότανα μακροζωίας, προϊόντα του πολύτιμου χαρουπιού, αγνά παραδοσιακά γαλακτοκομικά, μερακλίδικοι μεζέδες, χοχλιοί και φρέσκα
λαχανικά, άφθονο κρητικό κρασί, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αναψυκτικά και χυμοί, αγνά καλλυντικά και ό,τι άλλο ποθήσει κανείς από τη Μεγαλόνησο σε τιμές σούπερ μάρκετ…
Τα εγκαίνια και των δύο καταστημάτων πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Οκτώβρη παρουσία αρχών και πλήθους
φίλων της κρητικής διατροφής. Οσοι βρέθηκαν στα καταστήματα έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στο σταμναγκάθι και τις μπανάνες Αρβης, τα καλιτσούνια, τα λουκάνικα και τα απάκια που
από νωρίς προσφέρονταν μαζί με παγωμένη τσικουδιά. Η ποικιλία σε γραβιέρες και αθοτύρους από όλη την Κρήτη, η στάκα
και το ξύγαλο ενθουσίασε Κρητικούς και μη, χωρίς να ξεχάσει
κανείς τα απαραίτητα συνοδευτικά τους όπως είναι το θυμαρί-

πολλών γενεών και να κάνουν μικρά ή μεγάλα θαύματα. Αυτών
που ξέρουν ότι η γη ή το εργαστήριο τους βγάζει αριστουργήματα, προϊόντα μοναδικά στο είδος τους, εξαιρετικά σε ποιότητα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Δηλαδή,
δεν μπορούν να συναντήσουν τον ποιοτικό καταναλωτή, αυτόν
που ψάχνει κάτι διαφορετικό και δεν αρκείται στα προϊόντα μαζικής παραγωγής.
Αυτά τα δυο παράπονα, των παραγωγών και των καταναλωτών, μας οδήγησαν σε μια νέα επιχειρηματική δράση. Στα
δύο καταστήματα «Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδάκης» στην Αθήνα.
Δεν είναι μόνο εμπορική δραστηριότητα τούτα τα καταστήματα.
Είναι τόπος συνάντησης των καλύτερων με τους καλύτερους. Οι
καλύτεροι παραγωγοί του ευλογημένου τόπου που λέγεται
Κρήτη θα συναντούν τους καλύτερους καταναλωτές, αυτούς
που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα, αυτούς που ζητούν το
ιδανικό για την υγεία τους.
Μέσα από τη δραστηριότητα στο λιανεμπόριο, χρόνια και
χρόνια τώρα αναζητούμε τους τρόπους να φτάσουμε ακόμη και
στον τελευταίο παραγωγό, στο τελευταίο χωριό, στον τελευταίο
ξυλόφουρνο, στον τελευταίο μερακλή τυροκόμο. Τώρα και κάμποσα χρόνια έχει φυσήξει πιο δυνατά ο άνεμος δημιουργίας
που πάντα πνέει στην Κρήτη. Οι άνθρωποι που θέλουν να ξεφύγουν από τον βραχνά της κρίσης έχουν επιλέξει το δύσκολο
αλλά και σίγουρο δρόμο. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται.

σιο μέλι και το καλό κρασί. Πάνω από 700 κωδικοί απ’ όλη την
Κρήτη συνδυάζουν γεύσεις και αρώματα μοναδικά και καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες μιας υγιεινής καθημερινής διατροφής.
«Τώρα και πολλά χρόνια εμείς οι Κρητικοί έχουμε διαπιστώσει ότι οι επισκέπτες μας φεύγουν με ένα παράπονο από το
νησί. Οσο βρίσκονται εκεί έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
γεύσεις και αρώματα, να δοκιμάσουν αυτή την απίστευτη ποικιλία των προϊόντων που παράγονται στην Κρήτη. Κι όταν έρθει
η ώρα της αναχώρησης, μελαγχολούν. Θέλουν να μην αποκοπούν από αυτό που έζησαν για λίγες ή πολλές ημέρες. Θα φανεί
υπερβολικό αν αρχίσουμε κι εμείς να πλέκουμε το εγκώμιο των
κρητικών προϊόντων. Δεν θα είναι, όμως, υπερβολή αν αναφερθούμε στις μελέτες γιατρών και διατροφολόγων: ότι στα
προϊόντα αυτά βασίστηκε η περίφημη κρητική διατροφή, η
βάση της λεγόμενης μεσογειακής. Και η κρητική διατροφή θεωρείται σήμερα ιδανική για τον άνθρωπο. Χαρίζει υγεία και μακροζωία!
Υπάρχει και ένα ακόμη παράπονο: αυτό των απλών ανθρώπων, των αγροτών, των βιοτεχνών, των μεταποιητών, των επαγγελματιών που καταφέρνουν να αξιοποιούν την εμπειρία

΄Αλλος φτιάχνει απάκια με βότανα, άλλος εκτρέφει βιολογικά
τα πρόβατά του, άλλος αναζητά τις συνταγές της γιαγιάς, άλλος
φτιάχνει υπέροχα καλλυντικά με αγνές πρώτες ύλες και ελαιόλαδο, άλλος παράγει τοπικά ζυμαρικά, κουλουράκια, τυριά και
αθοτύρους, παξιμάδια, γλυκίσματα και τόσα άλλα. Δεν χορταίνεις να γεύεσαι και να καμαρώνεις για τον τόπο σου. Συνεργαζόμαστε και προωθούμε με πάθος τα δημιουργήματά των
παραγωγών μέσα από τα Σούπερ Μάρκετ. Ολοι οι συνεργάτες
- προμηθευτές μας τηρούν στο έπακρο τους κανόνες ασφαλείας. Συνδυάζουν το μεράκι της παράδοσης με την τεχνολογία
που διασφαλίζει απόλυτα τον καταναλωτή.
Η νέα λοιπόν προσπάθεια με τα κρητικά παντοπωλεία είναι
εκτός από επιχείρηση, μία γέφυρα που ενώνει δυο κόσμους.
Ενώνει επιθυμίες και αναζητήσεις. Ενώνει τους ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι το εμπόριο είναι μια κοινωνική προσφορά, δεν
είναι κάτι το απρόσωπο. Στις μικρές κοινωνίες, όπως είναι η
Κρήτη, δεν έχει ποτέ δικαίωμα κάποιος να κάνει λάθος. Γιατί αν
το κάνει, θα ντρέπεται τον αδερφό και τον φίλο του. Ετσι ξεκινάμε και στην Αθήνα. Για μας δεν υπάρχουν καταναλωτές.
Υπάρχουν φίλοι. Και η σχέση ειλικρίνειας που θέλουμε να χτίσουμε μαζί τους θα κάνει τη φιλία μας πιο δυνατή…».
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EΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Κάθε βιβλίο είναι
ένας κόσμος που
περιμένει να αγαπηθεί...
Με αφορμή το ευρηματικότατο πρόσφατο βιβλίο της
«Ο πετεινός λάλησε… το κοτέτσι ξύπνησε!» η Ελενα
Κατσαντώνη μάς μίλησε για τα παιδιά που αποτελούν την
κύρια πηγή της έμπνευσής της, τα μελλοντικά της σχέδια και
για τα παραμύθια που οδηγούν σε όνειρα γεμάτα χρώματα

Π

οιο ήταν το πρώτο σας βιβλίο που εκδόθηκε και
πώς αισθανθήκατε;
Το πρώτο βιβλίο μου εκδόθηκε το Δεκέμβρη
του 2012 από τις εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ, με τίτλο
«΄Ενας ΄Αγγελος τα Χριστούγεννα». Πρόκειται για
μία παιδική χριστουγεννιάτικη ιστορία. Η αίσθηση ότι θα μοιραζόμουν τις σκέψεις μου με
γέμισε αρχικά με ένα αίσθημα ευθύνης, έπειτα ήρθε η χαρά της
αποδοχής από τους μικρούς, αλλά και μεγάλους αναγνώστες.
Είναι καταπληκτικό να ξέρεις ότι τα λόγια σου είναι αυτά που θα
οδηγήσουν ένα μικρό παιδί στα όνειρά του κάθε βράδυ χρωματισμένα από τη μοναδική φωνή της μαμάς του.
Τί σας εμπνέει περισσότερο;
Αυτό που πάντα με ενέπνεε σε ό,τι κι αν έχω κάνει, είναι ο ενθουσιασμός των παιδιών και η αυστηρή τους κριτική. Νομίζω πως
την ικανότητα να εκτιμάμε την αλήθεια και να την υποστηρίζουμε
τη γνωρίζουμε σε μεγάλα μεγέθη στην παιδική μας ηλικία, ενώ,
με την πάροδο των ετών, αυτή η ικανότητα διαβρώνεται από στερεότυπα και κοινωνικούς περιορισμούς-καθωσπρεπισμούς. Αν
δούμε το παρόν μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, τότε σίγουρα
θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να του στερήσουμε
την αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον.
Πού γράφετε συνήθως;
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο όπου γράφω,
όπως δεν υπάρχει και κάποιο σημείο όπου δεν γράφω. Γράφω
παντού, στον υπολογιστή μου, σε αυτόν του συζύγου μου, σε
διάσπαρτα τετράδια που έχω γύρω μου και στο σπίτι αλλά και
στη δουλειά μου, σε σημειωματάκια στην πόρτα του ψυγείου,
ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο περιμένοντας ένα κόκκινο φανάρι. Δε νομίζω ότι ο χώρος είναι αυτός που καθορίζει το αν
γράφω ή το τι γράφω· περισσότερο θα έλεγα ότι το γράψιμο
είναι ένας τρόπος να επεξεργάζομαι τα ερεθίσματα από αυτά
που βλέπω και ακούω καθημερινά και να ταξινομώ τους προβληματισμούς που προκύπτουν.
Τι ετοιμάζετε αυτή την περίοδο, δώστε μας μια μικρή
γεύση.
Αυτό που τώρα ετοιμάζω είναι υπό μορφή άτακτων σκέψεων και ιδεών που περιμένουν να μπουν στη σειρά. Δεν σας
κρύβω πως θα ήθελα να γράψω ένα παραμύθι μόνο για μεγάλους, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι από εμάς αρνιόμαστε να μεγαλώσουμε. Με αποτέλεσμα να μας αρέσει να
μας παραμυθιάζουν.
Πόσο πιστεύετε πως έχουν αλλάξει τα παιδιά από την
εποχή που ήσασταν εσείς παιδί;
Είναι δύσκολο να συγκρίνω λόγω διαφορετικής προέλευσης
και συνθηκών, όμως αυτό που παρατηρώ στα σημερινά παιδιά
είναι η ανάγκη να πιστέψουν σε κάτι, και επειδή οι σημερινοί
γονείς μοχθούμε πραγματικά για τη σωστή ανατροφή των παιδιών μας, αυτό το «κάτι» απαιτούν να έχει αξία. Πολλές φορές
έχω γνωρίσει παιδιά που η εντιμότητά τους και η αφοπλιστική
τους κριτική σκέψη με κάνει να νιώθω τιμή που μου έδωσαν
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την ευκαιρία να ελπίζω για το αύριο.
Τί πιστεύετε για την εξέλιξη της τεχνολογίας (e-books) και
πόσο σας επηρεάζει;
Αν και η γνωριμία μου με την τεχνολογία συνέβη σε νεαρή
ηλικία - παρόλα τα χρόνια μου - και έχω ζήσει και προσωπικά
αυτή τη φοβία της κοινωνίας για το «νέο θηρίο», δεν κατάφερα
ποτέ να αποχωριστώ τα βιβλία. Είναι η μυρωδιά του χαρτιού, η
δυνατότητα να τα διαβάζεις στα πιο απίθανα μέρη, τα σχόλιά
σου στο περιθώριο αλλά και το γεγονός ότι το κιτρίνισμα των
φύλλων του συμπορεύεται με το άσπρισμα των μαλλιών σου
και οι σγουρές σελίδες από τα δάκρυα που έχυσες διαβάζοντάς
τα σου φέρνουν στο μυαλό αναμνήσεις που δύσκολα απαρνιέσαι. Από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρόοδος δεν είναι αναστρέψιμη και είναι στην ουσία ένα εργαλείο
στα χέρια μας, με μόνους υπεύθυνους για τη χρήση τους εμάς
τους ίδιους.
Ποιο ήταν το αγαπημένο σας βιβλίο όταν ήσασταν παιδί;
Οταν ήμουν παιδί μού άρεσαν όλα τα βιβλία. Κάποια που
λάτρεψα ήταν η «Τζέην ΄Ευρ» της Σαρλότ Μπροντέ, «Η Παναγία
των Παρισίων» του Βίκτωρ Ουγγό, «Η Μαύρη Τουλίπα» του
Αλέξανδρου Δουμά, και αμέτρητα άλλα. Χανόμουν μέσα στην
επιλογή των λέξεων και στις ευρηματικές παρομοιώσεις, ενώ
με συνέπαιρνε η ροή των ιστοριών. Κάθε βιβλίο ήταν ένα ταξίδι που με γέμιζε γνώσεις, εμπειρίες και τη λαχτάρα να ξεκινήσω ένα άλλο μόλις γύριζα και την τελευταία σελίδα.
Τί θα λέγατε στον κόσμο ότι αντιπροσωπεύει η παιδική λογοτεχνία;
Θα σας πω τι αντιπροσωπεύει η παιδική λογοτεχνία για
μένα: Είναι νομίζω ένα λογοτεχνικό είδος χωρίς όρια, όπου η
φαντασία έχει καθοριστικό ρόλο και το δίδαγμα είναι ο σκοπός
της ύπαρξής της. Η ποιότητά της είναι ουσιαστικής σημασίας
γιατί προετοιμάζει και εκπαιδεύει αναγνώστες αλλά και ανθρώπους, οφείλει να προβληματίζει, να διασκεδάζει αλλά και
να προσεγγίζει τις ανάγκες αυτής της ηλικίας.
Τί θα συμβουλεύατε τους μικρούς αναγνώστες σ’ αυτή τη
δύσκολη εποχή της κρίσης;
Κάθε βιβλίο είναι ένας μικρός κόσμος που περιμένει να εξερευνηθεί, να αγαπηθεί και, γιατί όχι, να κριθεί. Μη διστάζετε,
παιδιά, να εισβάλλετε σε όσους περισσότερους κόσμους μπορείτε και να ταυτίζεστε ή να αποδοκιμάζετε, γιατί μόνο έτσι θα
καταφέρετε να φτιάξετε τον δικό σας κόσμο. Αυτό είναι το
αγαθό που σου δίνει ένα βιβλίο: την ευκαιρία να μάθεις να δημιουργείς με το νου σου εικόνες, ήρωες και συναισθήματα.
Τί θα συμβουλεύατε ένα νέο συγγραφέα;
Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα καταρρέουν γύρω μας και
όλοι χρειαζόμαστε μία σταθερά για να μην παρασυρθούμε. Θα
συμβούλευα, λοιπόν, τους νέους σήμερα, συγγραφείς ή μη, να
βρουν τη σταθερά τους και να μη δειλιάσουν να παλέψουν για
αυτή με όλη τους τη δύναμη, να μην εγκαταλείψουν και να μην
ξεχνούν ότι τα μόνα όπλα που απαιτούνται είναι υπομονή και
επιμονή.
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Eορτή μουσείων - Καρλσρούη 17-20 Ιουλίου 2013
Τον Ιούλιο του 2013 κατά τη διάρκεια της Εορτής Μουσείων
του 2013 παρουσιάσθηκε η Ελληνική συμμετοχή στο προγραμμα EUROLOG της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η συμμετοχή αυτή αποτελείται από δύο μικρά βιβλία. Το πρώτο είναι ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για το αρχαίο Ελληνικό θέατρο Περιλαμβάνει ένα
παραμύθι για παιδιά μικρά και μεγάλα, καθώς και πληροφορίες για το δάσκαλο, ή τον ενήλικα που το διαβάζει, με τίτλο "Α!
Τα Ωραία Θέατρα", που έγραψε ο Μανώλης Βραχνάκης και εικονογράφησε η Δανάη Κοντοπόδη.
Τυπώθηκε στα Ελληνικά και Αγγλικά από τις εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ. Το δεύτερο μικρό βιβλίο τυπώθηκε στα Αγγλικά επίσης
από τις εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ. Απευθύνεται σε ξεναγούς και φοιτη-

τές από όλο τον κόσμο και έχει τίτλο "Minoan Crete and the Origins of Ancient Greek Theatre. A Perspec�ve from the Theatre
of Gortys". Συγγραφέας είναι η Δρ. Αθανασία Κάντα, επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και επικεφαλής του προγράμματος.
Το lay out και την καλλιτεχνική επιμέλεια έκανε η Δανάη Κοντοπόδη. Η γιορτή των Μουσείων συγκεντρώνει περίπου
20.000 κόσμο και παρουσιάζονται πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα. Ετοιμάζεται περιοδεύουσα έκθεση η οποία θα έρθει, και
στην Κρήτη. Ο τίτλος του προγράμματος και της έκθεσης είναι
"ευρωπαϊκός διάλογος με τους αρχαίους πολιτισμούς, ως όργανο για την κατανόηση σύγχρονων και αρχαίων πολιτισμών.
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ΝΙΚΗ ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗ

Με τη γλώσσα της φαντασίας
και των συμβόλων...
Η συγγραφέας και εκπαιδευτικός Νίκη Δεληκανάκη μοιράστηκε μαζί μας την επιθυμία της
μέσω των βιβλίων της να μεταφέρει τα παιδιά στον κόσμο του παραμυθιού και μέσα από
αυτόν οι μικροί αναγνώστες να ζήσουν την εμπειρία της «Μαθηματικής Λογοτεχνίας», ενός
πρωτότυπου τρόπου μύησης στα Μαθηματικά.

Π

όσον καιρό ασχολείστε με την συγγραφή βιβλίων; Πώς πρόεκυψε; Ηταν κάτι που το είχατε καιρό στο μυαλό ή ήταν κάτι ξαφνικό;
Συνδέεται με την επαγγελματική σας ιδιότητα;
Πιστεύω ότι αν έχεις μέσα σου το μεράκι
να γράφεις, σε κάποια χρονική στιγμή συνδυασμένων συγκυριών θα εκφραστεί και θα βγει προς τα έξω.
Από τα πρώτα χρόνια που βρέθηκα στο χώρο της εκπαίδευσης
άρχισα να γράφω διάφορα, μάλιστα στο Σύλλογο δασκάλων και
νηπιαγωγών του νομού Ηρακλείου είχα έντονη δραστηριοποίηση στη συντακτική ομάδα του περιοδικού «΄Εκφραση», ενώ
συχνά αρθρογραφούσα στο οπισθόφυλλο της εφημερίδας
«Νέα Κρήτη». Σαν συνέχεια, στην εφημερίδα μού είχαν δώσει
μια δική μου τακτική στήλη που λεγόταν «Επαφές», όπου
έγραφα κάθε Τετάρτη, για όλη την περίοδο του 2005-07. Παράλληλα, έγραφα και για εκπαιδευτικούς. Tο πρώτο μου βιβλίο
εκδόθηκε το 2000 από τα Ελληνικά Γράμματα, όμως παραμύθια για παιδιά εμφανίζονται σε έκδοση από το 2005 και πιο
πρόσφατα το 2009 και 2010. Το να γράψω για παιδιά εκφράστηκε ως μια βαθιά εσωτερική μου ανάγκη να επικοινωνήσω
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Συνέντευξη
στο Γιώργο Τσερεβελάκη

μαζί τους με τη γλώσσα της φαντασίας και των συμβόλων. Σίγουρα οι προσωπικές εμπειρίες μου με τα παιδιά στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία που απορρέουν από την επαγγελματική
μου εμπειρία ως σχολικής συμβούλου έχουν παίξει σημαντικό
ρόλο, όμως προϋπόθεση είναι μόνος σου να έχεις τα μάτια
ανοικτά, τα μάτια της καρδιάς, για να βλέπεις τις λεπτομέρειες
που υφαίνουν τον πλούτο των εικόνων, των λέξεων, των γεγονότων, που ύστερα γίνονται ιστορίες.
Η διδασκαλία προσφέρει ερεθίσματα για τη συγγραφή;
Ποια είναι η πηγή της έμπνευσης;
Ηθελα μάλλον να γράφω γι αυτά που μας δυσκολεύουν, είτε
είναι… συναισθήματα, όπως ο φόβος στο παραμύθι «Οι 7 νύχτες του αρκούδου Καφετούλη»- είτε είναι… τα Μαθηματικά,
έτσι προέκυψαν τα μαθηματικά παραμύθια! Ομως, ακόμα, πηγή έμπνευσής μου είναι εικόνες και πρόσωπα παιδιών που έχουν κάτι χαρακτηριστικό να εκφράσουν με το δικό τους αυθόρμητο και αυθεντικό τρόπο. Συχνά μου συμβαίνει να σκεφτώ για
κάποιο παιδί ότι θα ήθελα να είναι ήρωας σε ένα παραμύθι
μου. Ακόμα με συναρπάζουν εικόνες από ταξίδια στην Κρήτη,
όπου το συνταίριασμα ανθρώπων και τόπων είναι τόσο ιδιαίτερο κι ακόμα εικόνες από το μακρινό παρελθόν που «φτιάχνει»
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ο «περιπατητής νους» στα μουσεία και στα μνημεία.
Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τα τελευταία σας βιβλία;
Τα μαθηματικά παραμύθια «Περιπέτεια στο Μουσείο Σχηματοτέχνης» και «Ο κύβος του Αγιου Βασίλη» βασίζονται σε
πραγματικά μαθηματικά περιεχόμενα και προβλήματα, που
ακολουθούν όμως όλα τα στάδια της περιπέτειας, των δυσκολιών, της κορύφωσης, της λύσης ως «ψυχαναλυτικού» καθαρμού στο τέλος, που μας ικανοποιεί γιατί αντιστοιχεί στην ίδια τη
ζωή. Και ακόμα, τα παιδιά διασκεδάζουν έτσι όπως μεταμορφώνονται οι μαθηματικές έννοιες των γεωμετρικών επίπεδων
και στερεών σχημάτων, ξεφεύγοντας από την τυπική διδασκαλία της τάξης.
Μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποιο από τα βιβλία σας και για
ποιο λόγο;
Επί του παρόντος όχι, αισθάνομαι ότι έχω να γράψω τόσα
πολλά ακόμα, αλλά… δεν προλαβαίνω. ΄Εχω ήδη ένα τελειωμένο παραμύθι στον πάγκο και δυο μισοαρχινισμένα!
Το παραμύθι πώς συμβάλλει στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών;
Οι περιπέτειες που συναντούν οι αναγνώστες-παιδιά, μέσα
από τον ασυνείδητο μηχανισμό της ταύτισης με τους ήρωες,
καλλιεργούν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες των
παιδιών, καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, δηλαδή το να μπαίνει κάποιος στη θέση του άλλου, ώστε να τον καταλαβαίνει από
τη δική του πλευρά, ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση, αφού
μέσα από τις δυσκολίες, βρίσκονται λύσεις και προχωράμε εκεί
που θέλουμε να φτάσουμε… Γενικά το παραμύθι, ενεργοποιεί
όλες τις δυνάμεις της φαντασίας, της δημιουργικής έκφρασης
του νου, δίνει χαρά και πλούτο ψυχής.
Πότε μία συγγραφέας νιώθει ολοκληρωμένη μέσα από τα
βιβλία που γράφει;
Σίγουρα όταν αρέσουν στο κοινό της! Χαίρομαι με αυτά που
μου λένε τα παιδιά όταν με συναντούν ως συγγραφέα. Είναι
τόσο αυθεντικές οι παρατηρήσεις τους!
Τί θα προτείνατε στους νέους γονείς, αναφορικά με την
ανατροφή των παιδιών τους; Το βιβλίο τι ρόλο καλείται να
έχει στη νέα πραγματικότητα που μας περιβάλλει;
Οταν ρώτησαν τον Αινστάιν πώς να κάνουν οι γονείς πιο έξυπνα τα παιδιά τους, συμβούλευσε να τους διαβάζουν παραμύθια και πάλι παραμύθια! Το παραμύθι περικλείει όλες τις έννοιες του κόσμου και του πολιτισμικού περίγυρου μέσα στον οποίο
το παιδί αναπτύσσεται, το βοηθά να κατανοήσει τις ποικίλες
όψεις του και έτσι να χτίσει τις δικές του ερμηνείες προοδευτικά
σε όλα τα χρόνια της ανάπτυξης.
Ποια είναι η γνώμη σας για το ηλεκτρονικό βιβλίο;
Απευθύνεται σε ένα περιορισμένο κοινό. Ξεκίνησαν ως μια
εύκολη προσιτή συλλογή λογοτεχνικών βιβλίων ακόμα… και
στην τσέπη του πουκαμίσου!(με το ανάλογο ηλεκτρονικό μηχάνημα). Ομως τα μικρά παιδιά λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό
με τις αισθήσεις τους, θέλουν να αγγίζουν το βιβλίο, χαίρονται
να ακούνε το θρόισμα των φύλλων του, να βλέπουν τη ζωντάνια των χρωμάτων αγγίζοντάς τα, να μυρίζουν τη μυρωδιά του
φρέσκου χαρτιού. Κάθε παιδί, οποιασδήποτε ηλικίας, θέλει να

έχει μερικά «δικά» του, αγαπημένα χάρτινα βιβλία στο σπίτι. Σε
επόμενες γενιές όμως μπορεί να
αυξηθεί η κυκλοφορία του ηλεκτρονικού βιβλίου, ένας λόγος
είναι και το χαμηλότερο κόστος
του, όμως θα προτιμάται και πάλι
από τις μεγαλύτερες ηλικίες αναγνωστών.
Στον ελεύθερό σας χρόνο διαβάζετε; Ποιο είναι το αγαπημένο
σας βιβλίο και ποιος ο αγαπημένος σας συγγραφέας;
Αγαπημένο μου παιδικό βιβλίο
είναι ο Μικρός Πρίγκιπας του Antoine de Saint-Exupery. Είναι πιστεύω διαχρονικό βιβλίο, για
μικρά και μεγάλα παιδιά.
Μου αρέσει να διαβάζω όταν
έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, όπως
μέσα στο καλοκαίρι. Αγαπημένος
μου χώρος είναι τα βιβλιοπωλεία,
σε όποια χώρα κι αν ταξιδεύω,
απαραίτητα θα περάσω κάμποσες
ώρες φυλλομετρώντας βιβλία.
Τέλος, ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια; Ετοιμάζετε κάποιο νέο βιβλίο;
Η αλήθεια είναι ότι αν δεν γράψω κάτι καθημερινά, δεν
νιώθω καλά! Ιδέες μου έρχονται συνέχεια, τις οποίες σημειώνω
σε χαρτάκια, σε μπλοκάκια, σε σημειωματάρια διάσπαρτα στο
γραφείο μου, στις… τσάντες μου. Κάποια στιγμή θα γίνουν παραμύθια!
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ΓΚΡΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λογοτεχνία είναι η μαγεία των λέξεων
Ξεκινώντας από τις εξελίξεις στη Ναυτιλία και τον επιχειρηματικό κόσμο, η Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου ανακάλυψε
την έλξη της λογοτεχνίας και της συγγραφής και δόθηκε σε αυτήν ολόψυχα, γράφοντας βιβλία όπως το μυθιστόρημα «Η τέχνη της ζωής», «Στου κύκλου τα γυρίσματα» και άλλα. Το πρόσφατο βιβλίο της, ένα μυθιστόρημα που
αφορά το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη, στάθηκε η αφορμή για να μας μιλήσει η συγγραφέας για την πορεία της, το
πώς βλέπει τη λογοτεχνία και τη «γνωριμία» της με τον μεγάλο Συρακούσιο Αρχιμήδη.
Συνέντευξη στο Γιώργο Τσερεβελάκη

Τ

ί είναι για σας λογοτεχνία;
Αποφεύγοντας την κοινοτοπία θα σας
έλεγα ότι λογοτεχνία είναι όχι απλώς ότι
προάγει την τέχνη του λόγου αλλά κάθε τι
που οδηγεί τον αναγνώστη στον κόσμο που
περιγράφει ο συγγραφέας, καθιστώντας τον
παρατηρητή και συνοδοιπόρο των ηρώων.
Αυτό που γεννά ισχυρά συναισθήματα μέσω του γραπτού
λόγου. Του επεξεργασμένου, φίνου λόγου και της ιδιαίτερης μαγείας των λέξεων. Η αγωνία του συγγραφέα να αποφύγει την
επανάληψη και να προσεγγίσει τον αποδέκτη του έργου του με
το προσωπικό του ύφος, θεωρώ ότι προσδιορίζει επακριβώς
την έννοια της λογοτεχνίας. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ λογοτεχνία τις ερωτικές ιστορίες του συρμού που τοποθετούνται
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σε ένα αχανές πλαίσιο ανοησίας και συχνά γίνονται best seller.
Και ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι το
αναγνωστικό κοινό στρέφεται σε ανάλογα φληναφήματα προς
δόξαν του τίποτα.
Τί σας ώθησε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή;
Αν η λέξη «μικρόβιο» είναι δόκιμη, μπορώ να σας πω ότι
από τα σχολικά μου χρόνια η ΄Εκθεση και ειδικώς εκείνη με
ελεύθερο θέμα ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Και ίσως
ακούγεται παράδοξο, αλλά προτιμούσα τα παραμύθια χωρίς εικονο γράφηση. Οι λέξεις ασκούσαν μια απροσδιόριστη γοητεία
μεγαλύτερη από κείνη της εικόνας αφού άφηναν τη φαντασία
μου ελεύθερη. Με ενοχλούσαν τα στερεότυπα των ηρώων των
παραμυθιών. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ήταν διαρκής η
προτροπή των φίλων μου να μοιραστώ σκέψεις και απόψεις με
ένα ευρύ κοινό. ΄Οντας οι ίδιοι αποδέκτες επιστολών ή μικρών
ιστοριών που διέσωζαν αναμνήσεις και γνωρίζοντας τη μανία
μου να ερευνώ, να καταγράφω και να δημιουργώ κείμενα θεωρούσαν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να γίνουν βιβλία. Η
συνέχεια ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη. Η ανάγκη να διασώσω ένα μέρος της οικογενειακής ιστορίας με ώθησε να
γράψω την «Τέχνη της ζωής» που ξεκινά από την Τεργέστη του
18αιώνα και εξελίσσεται μέχρι την Καλαμάτα του σήμερα. Και
στη συνέχεια, μια τυχαία πλην καθοριστική «συνάντηση» με
τον μέγιστο των Μαθηματικών και φυσικά Πανεπιστήμονα Αρχιμήδη στάθηκε αφορμή για να συγκεντρώσω έναν τεράστιο
όγκο πληροφοριών οι οποίες μετουσιώθηκαν σε ένα τελευταίο
μου ιστορικό μυθιστόρημα.
Πώς ξεκινήσατε την ενασχόλησή σας ως συγγραφέας;
Από το Μάϊο του 1985 μέχρι πριν μερικά χρόνια ήμουν υποχρεωμένη να «παράγω» σε καθημερινή βάση κείμενα που περιγράφουν το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι. Ισως τελικώς είχαν δίκιο όσοι επιμένουν ότι η δημοσιογραφία και η συγγραφή είναι καλές γειτόνισσες. Και κάθε δημοσιογράφος εκκολάπτει έναν εν δυνάμει λογοτέχνη.
Η επίσημη είσοδός μου έγινε με τη συμμετοχή μου σε ένα
διαγωνισμό διηγήματος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς η
οποία μου χάρισε μια πρώτη διάκριση. Εκείνη την εποχή, συγκέντρωνα πληροφορίες για τα ήθη, τα έθιμα, τις γιορτές και
τις λατρευτικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων και διαπίστωνα με έκπληξη ότι μέχρι τη δεκαετία του ‘60 σχεδόν στο σύνολο τους αποτελούσαν μια ζώσα πραγματικότητα ειδικά στις
επαρχιακές πόλεις, μεταμφιεσμένα σε χριστιανικά! ΄Ετσι, ξεκίνησα να καταγράφω του «Κύκλου τα γυρίσματα» μια τρόπον
τινά συγκριτική μελέτη του παρελθόντος με το παρόν και εκ παραλλήλου να συνθέτω το πρώτο μου μυθιστόρημα. Η συνέχεια
ήταν αναμενόμενη…
Αναπόφευκτα κάποιος συγγραφέας ή βιβλίο θα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συγγραφική σας εξέλιξη. Ποιος είναι αυτός
και γιατί;
«Να φοβάσαι τον άνθρωπο του ενός βιβλίου» έλεγαν οι αρχαίοι Ελληνες και είχαν απόλυτο δίκιο. Ως μια συνεπής βιβλιοφάγος έχω διαβάσει ή μελετήσει μερικές χιλιάδες τίτλων. Δεν
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υπάρχει ως εκ τούτου ένας συγγραφέας ή ένα βιβλίο που
έπαιξε ρόλο στην πορεία μου. Αν όμως με ρωτάτε ποιο βιβλίο
θα διέσωζα αν συνέβαινε η ολοκληρωτική καταστροφή της γνώσης θα σας απαντούσα χωρίς ενδοιασμούς τα Ομηρικά Επη. Ο
κορυφαίος λογοτέχνης και ποιητής όλων των εποχών, διασώζει
στα έργα του ότι όλοι οι μεταγενέστεροι προφανώς δε θα καταφέρουν ποτέ. ΄Αριστες περιγραφές και τόσο παραστατικές εικόνες που θαρρείς πως είσαι αυτόπτης μάρτυρας των όσων
διαδραματίζονται.
Σκληρές σκηνές από φονικές συγκρούσεις. Ερωτικά πάθη.
Ενα άψογο ταξιδιωτικό χρονικό. Απαράμιλλες παρομοιώσεις.
Μια εκτενής σπουδή στην ιατροδικαστική με την αλάνθαστη
περιγραφή του θανάτου των ηρώων του. Ηθη και έθιμα. Θεούς,
ήρωες και κοινούς θνητούς να συγκρούονται θανάσιμα. Τεχνική
ανάκρισης αιχμαλώτων. Με λίγα λόγια τα πάντα. Λέτε τελικώς
να με έχει επηρεάσει και να μην το έχω συνειδητοποιήσει
ακόμη; Ισως…
Ποιο είναι το κυριώτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου σας;
Αν και η ερώτησή σας είναι εξαιρετικά δεσμευτική σε ό,τι
αφορά το περιεχόμενο του «Παλίμψηστου του Αρχιμήδη»
θεωρώ ότι αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η προσπάθεια να καταγράψω με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα τη ζωή, το έργο
του και το τι συνέβη σε σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό στο
σύνολο του σε μια ασύλληπτη χρονική διάρκεια. Η εξιστόρηση
έχει ως αφετηρία το 287 π.Χ. έτος κατά το οποίο ήρθε στον
κόσμο ο Αρχιμήδης στις Συρακούσες και εκτείνεται μέχρι σήμερα, όπου στο Επιμύθιο περιγράφονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την πολύτιμη περγαμηνή. Αυτή ακριβώς η
εργώδης προσπάθεια να αποδοθούν πρόσωπα και γεγονότα με
την ύψιστη δυνατή προσέγγιση της ιστορικής πραγματικότητας
νομίζω ότι καθιστά το κείμενο γλαφυρό και αγαπητό. Αυτό εξάλλου προκύπτει από τις συζητήσεις που έχουν γίνει με αναγνώστες αλλά και από τις κριτικές και τις αναλύσεις του βιβλίου από
διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων.
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Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ως
ιστορικό γεγονός 1 Δεκεμβρίου 1913
«Η Κρήτη δια των επαναστάσεών της υπήρξε η αφορμή της αποκαλύψεως της
φθινούσης τουρκικής δυνάμεως και της εξαλείψεώς της εκ της Ευρώπης». Εφημ.
Πατρίς Αθηνών 1/12/13.

Η

Κρήτη δια των επαναστάσεών της υπήρξε
η αφορμή της αποκαλύψεως της φθινούσης τουρκικής δυνάμεως και της εξαλείψεώς της εκ της Ευρώπης». Εφημ. Πατρίς
Αθηνών 1/12/13.
Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια
από την ένωση της Κρήτης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό.
Με την επετειακή αυτή χρονολογία δικαιώθηκαν οι αγώνες
της Κρήτης, εκπληρώθηκαν οι πόθοι του λαού της και πραγματοποιήθηκαν οράματα αιώνων.
Στέρεψαν ακόμα οι ποταμοί αιμάτων, που επί αιώνες έρρεαν ακατάπαυστα.
Ηρθε έτσι το πλήρωμα του χρόνου και έκλεισε ο κύκλος μιας
αιματοβαμμένης περιόδου, για να ανοίξει ο νέος κύκλος της
εθνικής αναδημιουργίας και περισυλλογής.
Tην 1η Δεκεμβρίου 1913 υψώθηκε επίσημα η ελληνική σημαία στο φρούριο Φιρκά των Χανίων και αποτέλεσε το έπαθλο
των αιματηρών αγώνων και θυσιών, που υπηρέτησαν την αδούλωτη σκέψη και το αγαθό των πνευματικών αξιών. Της ένωσης
βέβαια είχαν προηγηθεί αγώνες, δάκρυα και αγωνίες του κρητικού λαού, αφού μέχρι την αυτονομία του νησιού είχαν περάσει 694 χρόνια κατοχής και στυγνής δουλείας στο βενετοτουρκικό στοιχείο. Με τους αγώνες του Κρητικού λαού και την
αφύπνιση και την ενεργοποίηση επιτέλους των Μ. Δυνάμεων,

«
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του Γ. Παναγιωτάκη
ιστορικoύ ερευνητή και συγγραφέα.

άνοιξε ο δρόμος της Αυτονομίας ως χαροποιός είδηση της τελικής ένωσης.
Ο ανταποκριτής της γερμανικής εφημερίδας Max μετά τις
σφαγές του Ηρακλείου τον Αύγουστο του 1898 που ήταν η τελευταία πράξη του κρητικού δράματος, ο επίλογος μιας μακρόχρονης και απάνθρωπης δουλείας έγραφε: «Η εκ της Κρήτης
απέλευσις των Τούρκων στρατιωτών και υπαλλήλων είναι πλέον
τετελεσμένον γεγονός και την 4η Νοεμβρίου ε. έτους κατελύθη
πράγματι το επί της νήσου κράτος της ημισελήνου. Επί των Χανίων εκυμάτισεν η τουρκική σημαία από της 20 Αυγούστου
1645, ήτοι εν όλω 253 έτη, επί του Ηρακλείου 229 έτη, επί του
βράχου της Γραμβούσης 195 κι επί του πύργου της Σπιναλόγκας
και της Σούδας 171.
Οι έξι πελέκεις οι σωζόμενοι επί των τειχών του Ηρακλείου
εις ανάμνησιν της εφόδου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1669 κατερρίφθησαν, εξηφανίσθησαν τα εμβλήματα του κυρίαρχου και οι
μαρμάρινοι λέοντες οι επισκοπούντες από των χρόνων των Ενετών, τας υπό τους πόθους των μεταβολάς, δεν βλέπουσι πλέον
ενόπλους τους μουσουλμάνους, τους νικήσαντάς ποτε την υπερήφανον δημοκρατίαν».
Αλλά και ο δικός μας μεγάλος πνευματικός δημιουργός και
στοχαστής, ο Νίκος Καζαντζάκης, θα περικλείσει σε λίγες γραμμές τον μεγαλειώδη αγώνα των Κρητικών, όταν γράφει: «Είναι
λαοί κι ανθρώποι που φωνάζουν το Θεό με προσευχή και με
κλάματα ή με την εγκαρτέρηση και τη φρόνιμη απαντοχή ή με

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

βλαστήμιες. Οι Κρητικοί με το τουφέκι. Στέκονται απόξω από
την πόρτα του Θεού και βροντούν το τουφέκι ν’ ακούσει. Ελευθερία ή θάνατος φωνάζουν οι Κρητικοί και βροντούν την πόρτα
Του Κυρίου».
Ετσι σπουν τα δεσμά της τουρκικής δουλείας και μόνο μία
τουρκική σημαία από λευκό σίδερο έμεινε στο νησάκι του Αγίου
Νικολάου στη Σούδα, για να συμβολίζει δήθεν την τουρκική
επικυριαρχία στην Κρήτη. Την τουρκική επικυριαρχία την ακόμα
και το ¼ της νέας σημαίας της Κρητικής Πολιτείας, η οποία είχε
έναν άσπρο σταυρό στη μέση, που τη χώριζε σε τρία γαλάζια
τετράγωνα κι ένα κόκκινο επάνω αριστερά. Στη μέση του είχε
ένα λευκό άστρο. Η κάτω ακτίνα του άστρου ήταν ελαφρώς μακρύτερη από τις άλλες, για να συμβολίζει το άστρο της Βηθλεέμ.
Ζήτησε βέβαια η Τουρκία να παραμείνει τουρκική φρουρά στο
νησί χωρίς να ικανοποιηθεί το αίτημά της. Τον Νοέμβριο λοιπόν του 1898 η Τουρκία απέσυρε τα στρατεύματά της αφού
πρώτα παρέδωσαν τα όπλα οι οπλοφόροι, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Το ίδιο έγινε και από την πλευρά των Χριστιανών. Ο αριθμός των κρητικών όπλων διάφορων τύπων έφτασε τις 72.000.
Με την αναχώρηση του Τουρκικού στρατού εγκατέλειψαν την
Κρήτη και εκπατρίστηκαν 48.000 μουσουλμάνοι. Παρέμειναν επίσης και 33.000. Η αποχώρηση των άλλων έγινε σταδιακά μέχρι το
1923 με την ανταλλαγή των πληθυσμών. ΄Ετσι, στις 9 Δεκεμβρίου
1898 και παρά τη διαμαρτυρία της Πύλης, φτάνει στα Χανιά ως
Υπατος Αρμοστής των Μ. Δυνάμεων, ο πρίγκιπας Γεώργιος που
γίνεται δεκτός από το πλήθος με άκρατο ενθουσιασμό, ζωηρές
επευφημίες και ουρανομήκεις ζητωκραυγές.
Η Κρητική Πολιτεία αποτελεί πια μια πραγματικότητα. Οι Μ.
Δυνάμεις θέτουν το νησί υπό την υψηλή προστασία τους. Οι
Ιταλοί τα Χανιά, οι Ρώσοι το Ρέθυμνο, Αγγλοι το Ηράκλειο και οι
Γάλλοι το Λασίθι. Την επομένη φεύγουν από την Κρήτη οι ναύαρχοι των Μ. Δυνάμεων.
Από τις εκλογές, που διενεργήθηκαν τον επόμενο μήνα, αναδείχτηκαν 138 χριστιανοί πληρεξούσιοι και 50 μουσουλμάνοι. Τον
Απρίλιο μήνα ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή το Σύνταγμα
και τον ίδιο μήνα σχηματίστηκε κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας.
Αρχισε χωρίς χρονοτριβή η έκδοση νόμων και διαταγμάτων,
η κοπή και κυκλοφορία νέου νομίσματος, καθώς και η ίδρυση
και λειτουργία της Τράπεζας Κρήτης. Το επίμαχο όμως θέμα της
Ενωσης και οι αδυναμίες του Συντάγματος, με τις υπερεξουσίες
του αρμοστειακού καθεστώτος, δημιούργησαν διαφορετικές
εκτιμήσεις μεταξύ του πρίγκιπα και του συμβούλου της Δικαιοσύνης Ελευθερίου Βενιζέλου, του οποίου ξεχωρίζει η ηγετική
φυσιογνωμία και η πολιτική δραστηριότητα.
Το γεγονός αυτό απολήγει στην απόλυση του Βενιζέλου από
το αξίωμά του. Η ανοιχτή πια σύγκρουση του πρίγκιπα με τον
Βενιζέλο αποτελεί την αίτια της γνωστής επανάστασης της θερίσου το 1905. Η επιτυχής έκβαση της επανάστασης δικαίωσε
τον Βενιζέλο και ανάγκασε τον πρίγκιπα να υποβάλει την παραίτησή του και να αποχωρήσει από την Κρήτη τον Σεπτέμβριο

του 1906. Με υπόδειξη του βασιλιά της Ελλάδας εκλέγεται ως
νέος Αρμοστής Κρήτης ο πρώην πρωθυπουργός, έμπειρος και
μετριοπαθής πολιτικός Αλέξανδρος Ζαΐμης, που αναλαμβάνει
τον ίδιο μηνα τα καθήκοντά του. Ψηφίζεται νέο, περισσότερο
φιλελεύθερο Σύνταγμα και θεσπίζονται ή τροποποιούνται ανάλογα παλαιότεροι νόμοι. Ξεχωριστό ενδιαφέρον επιδεικνύεται
για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η οικονομία επίσης άρχισε να αναλαμβάνει γρήγορα και να βελτιώνεται με γρηγορότερους ρυθμούς.
Τον Ιούλιο του 1908 ένα μεγάλο μέρος από τα στρατεύματα
των Μ. Δυνάμεων αποσύρεται από την Κρήτη με την υποχρέωση τον επόμενο χρόνο να αποχωρήσει και ο τελευταίος ευρωπαίος στρατιώτης. Δύο χρόνια ακριβώς αργότερα και ενώ ο
Ζαΐμης απουσιάζει στην Αίγινα, πραγματοποιείται παγκρήτια
συγκέντρωση στα Χανιά, κηρύσσει την κατάργηση της Αυτονομίας της Κρητικής Πολιτείας και την ένωσή της με την Ελλάδα.
Η Κρητική Βουλή επικυρώνει τη λαϊκή αυτή θέληση και συγκροτεί προσωρινή κυβέρνηση διακομματικού χαρακτήρα, με πρόεδρο τον Αντώνιο Μιχελιδάκη, που αναλαμβάνει και διοικεί το
νησί, στο όνομα του βασιλιά των Ελλήνων.
Η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγει την τουρκική, αλλά και τις διεθνείς αντιδράσεις, δεν προχωρεί στην επίσημη αναγνώριση της Ενωσης. Οι Μ. Δυνάμεις δε φαίνεται να
αντιδρούν στις νέες εξελίξεις. Με την ύψωση όμως της ελληνικής σημαίας στο φρούριο του Φιρκά από τους ανυπόμονους
Κρητικούς αρχίζει η αντίδρασή τους και απαιτούν την άμεση
υποστολή της. Δεν βρίσκεται όμως Κρητικός για να αναλάβει
μια τέτοια ιερόσυλη πράξη.
Το ρόλο αυτό αναλαμβάνει τελικά το μικτό άγημα των Μ.
Δυνάμεων, που αποκόβει τον ιστό της σημαίας. Η ελληνική κυβέρνηση ευρισκόμενη σε αδυναμία να αναλάβει οποιαδήποτε
δράση και διαβλέποντας τον κίνδυνο τουρκικής απόβασης στο
νησί, περιορίζεται μόνο σε συστάσεις στους Κρητικούς, να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των
Μ. Δυνάμεων.
Το 1911 οργανώνονται ένοπλες λαϊκές συγκεντρώσεις, που
επιτείνονται με την άρνηση του πρωθυπουργού της Ελλάδος
Ελευθερίου Βενιζέλου να δεχτεί την είσοδο των Κρητών βουλευτών στην ελληνική βουλή, πράγμα που δεν επέτρεπαν οι
τότε διαμορφωμένες συνθήκες, παρά τις επίμονες προσπάθειές
τους.
Με την έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων το 1912, το ελληνικό κοινοβούλιο ανοίγει τις πύλες του στους Κρήτες βουλευτές,
που γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό και θερμές εκδηλώσεις. Η
οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος ήρθε με τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων το Φεβρουάριο του 1913. Με τη συνθήκη του
Λονδίνου το Μάιο του 1913, η Τουρκία παραιτείται απ’ όλα τα
δικαιώματά της στην Κρήτη.
Με τα πρώτα βέβαια νικηφόρα αποτελέσματα των Βαλκανικών Πολέμων, οι Κρητικοί κατέβασαν την τουρκική σημαία από το
νησάκι της Σούδας και ύψωσαν την ελληνική σημαία με την παρουσία του Γενικού Διοικητή Κρήτης Στέφανου Δραγούμη.
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Μουσείο Gutenberg

Ενα από τα παλαιότερα μουσεία τυπογραφίας είναι το μουσείο Gutenberg στο Mainz της Γερμανίας, φέροντας το όνομα
του πατέρα της μηχανικής εκτύπωσης Johann Gutenberg.
Το μουσείο βρίσκεται απέναντι από τον καθεδρικό ναό στο
Μάιντς και εκθέτει εξοπλισμό τυπογραφίας όπως και σπάνια
δείγματα εντύπων από διάφορους πολιτισμούς.
Η ίδρυση του μουσείου οφείλεται σε μία ομάδα πολιτών,
που το 1900, 500 χρόνια μετά το θάνατο του Gutenberg χάρη
στις δωρεές διαφόρων εκδοτών, τυπογράφων, βιβλιοπωλών

αλλά και απλών πολιτών, κατάφεραν να συλλέξουν αρκετά εκθέματα ώστε να δημιουργηθεί το μουσείο σαν ένα τμήμα της
βιβλιοθήκης της πόλης. Το 1927 μεταφέρεται στο πανέμορφο
κτίριο του 1664 Römscher Kaiser και έκτοτε βρίσκεται εκεί.
Το 1925 δημιουργήθηκε το εργαστήρι του Γουτεμβέργιου
ως τμήμα του μουσείου όπου παρουσιάζεται η ακριβής τεχνική
εκτύπωσης με μία ρεπλίκα τυπογραφικής μηχανής του 15ου και
16ου αιώνα. Εικόνες που μέχρι και σήμερα εντυπωσιάζουν τους
επισκέπτες του μουσείου.

Τυπογραφία

Η τυπογραφία αναγνωρίζεται ως τέχνη που έχει παράδοση
5000 ετών, με τα πρώτα καλούπια, κατασκευασμένα από ξύλο η ονομαστή μήτρα - να αποτυπώνουν επαναλαμβανόμενα σχέδια ή κείμενα για την παραγωγή αντιτύπων, ενώ στη Μεσοποταμία και στην Περσία παρατηρούμε καλούπια από πηλό ή κερί.
Η δυσκολία σε αυτή την τεχνική παρουσιαζόταν στην σταθερότητα της μήτρας, πρόβλημα που λύθηκε από τον Johann
Gutenberg (1397-1468) με την επινόηση κινητών γραμμάτων, τυπογραφικών στοιχείων, αρχικά από ξύλο και έπειτα από μέταλλο.
Ο Gutenberg από το Μainz της Γερμανίας, αρκετά εξοικειωμένος
με το χύσιμο και το χάραγμα μετάλλων, αφού ήταν κατ’επάγγελμα χρυσοχόος, και με την αμφιλεγόμενη χρηματοδότηση του
Johann Fust, χρησιμοποίησε στεμφυλοπιεστήριο κατάλληλα προσαρμοσμένο για την παραγωγή των πρώτων εντύπων του.
Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε ήταν η «Βίβλος των 42 γραμ-
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μών», το όνομα της οποίας προκύπτει από το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις 1280 σελίδες του βιβλίου περιείχαν 42 γραμμές κειμένου, ενώ η διαδικασία εκτύπωσης των 180 αντιτύπων
διήρκεσε περίπου 3 χρόνια (1452-1455).
Ακόμη και σήμερα χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθει, το 18% των 13.000 ερωτηθέντων σε
όλη την Ευρώπη, επέλεξε την τυπογραφία ως την σημαντικότερη
εφεύρεση της Γερμανίας καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση
σε μία λίστα όπου ακολουθούν με 13% η εφεύρεση του αυτοκινήτου από τον Carl Βenze και πέμπτη έρχεται η θεωρία της σχετικότητας του Albert Einstein. Ενώ ο τίτλος «millennium man”
(άνθρωπος της χιλιετίας) αποδόθηκε στον Ιωάννη Γουτεμβέργιο
(Johann Gutenberg) μετά από δημοσκόπηση της Sunday Times
το 1999, αποκαλύπτοντας την προσφορά της τυπογραφίας στην
ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού.
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Μουσείο Ερμιτάζ
Το 1764 ο γερμανός έμπορος Γιόχαν Ερνστ Γκοτζκόουσκι
έδωσε στην αυτοκράτειρα Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας 225
πίνακες με σκοπό να αποπληρώσει το χρέος του προς το Ρωσικό Θησαυροφυλάκιο. Οι εν λόγω πίνακες αποτέλεσαν τη
βάση για να δημιουργηθεί το Ερμιτάζ, ένα από τα πιο ξακουστά
μουσεία του κόσμου. Ετσι δόθηκε το έναυσμα για να ξεκινήσει
η Μεγάλη Αικατερίνη να συλλέγει πίνακες και να δημιουργήσει
μια ιδιωτική πινακοθήκη.
Το 1769 με τη μεσολάβηση του πρίγκιπα Μπελοτσέρσκι
αγοράστηκε η συλλογή του κόμη Χάινριχ φον Μπρυλ με 600 πίνακες ολλανδών, φλαμανδών, γάλλων και ιταλών καλλιτεχνών.
Με συνεχείς αγορές ο πρώτος έντυπος κατάλογος του Ερμιτάζ
το 1774 περιελάμβανε 2.080 καμβάδες, ενώ μετά τον θάνατο
της Αικατερίνης το 1796 είχε φθάσει τα 3.996 έργα. Μετά την
Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 το συγκρότημα των ανακτόρων του Ερμιτάζ ανακηρύχθηκε μουσείο και εμπλουτίστηκε
με συλλογές έργων τέχνης που ανήκαν σε πρώην αριστοκρατικές οικογένειες, όπως εκείνες των Στρογκανόφ, Σουβάλοφ και
Γιουσούποφ.
Σήμερα διαθέτει περίπου 3.000.000 εκθέματα και καταλαμβάνει το κτιριακό συγκρότημα των Χειμερινών Ανακτόρων, το
Μικρό, το Μεγάλο και το Νέο Ερμιτάζ. Διάσημες συλλογές του
ο Θησαυρός των Σκυθών, η Πινακοθήκη με τα έργα των Ντα Βίντσι, Πικάσο, Ματίς, Ρέμπραντ, Γκογκέν κ.ά. Εδώ υπάρχει και το
τεράστιο βάζο - το μεγαλύτερο του κόσμου - από πράσινο μα-

λαχίτη, αλλά και 25 πίνακες του Ρέμπραντ σε μία αίθουσα. Λέγεται ότι ο επισκέπτης θα χρειαστεί εννέα χρόνια για να σταθεί
μόλις ένα λεπτό σε καθένα από τα εκθέματα του μουσείου, που
είναι τοποθετημένα σε 400 αίθουσες, και θα πρέπει επίσης να
διανύσει 20 χλμ. για να τα επισκεφθεί όλα.
Αναμφισβήτητα προτείνεται ως χώρος επίσκεψης, καθώς η
ποικιλία των εκθεμάτων είναι βέβαιο ότι θα καλύψει και τον
πιο απαιτητικό επισκέπτη.
www.hermitagemuseum.org

Η διαχρονική μορφή του Οδυσσέα
Είναι σχετικά εύλογο να αντιληφθούμε για ποιον λόγο η
Οδύσσεια και ο κεντρικός της ήρωας ήταν και είναι επίκαιροι
όσο ποτέ. Αλλοι Ομηρικοί ήρωες (όπως ο βασιλιάς Αγαμέμνων,
ο πολεμιστής Αχιλλέας, ο σκληροτράχηλος Αίας και ο σοφός Νέστωρ) τίθενται σε πιο αυστηρά καθορισμένα πλαίσια και κοινωνικούς ρόλους. Εν αντιθέσει με αυτούς, ο Οδυσσέας είναι
πολύμορφος. Είναι βασιλιάς όπως ο Αγαμέμνων, σύμβουλος
όπως ο Νέστωρ, εξαιρετικός πολεμιστής όπως ο Αίας και πολύ
επιθετικός, όπως ο Αχιλλέας. Αν και εκφράζει όλους τους προηγούμενους ρόλους, έχει κι άλλες μορφές. Είναι ποιητής, ζητιάνος, εραστής, σύζυγος, πατέρας, γιος, πειρατής, ναύτης,
σκοτώνει γίγαντες, είναι στρατηγός, κυνηγός, κατάσκοπος, πολιτικός, ξυλουργός, ναυπηγός, ψεύτης, κλέφτης, ευγενής φιλοξενούμενος ή, τέλος, ένα θύμα της τύχης. Ο Οδυσσέας, όμως,
μέσα από όλες αυτές τις μεταπτώσεις της τύχης επιβιώνει, σε
αντίθεση με τον Αχιλλέα, τον Αγαμέμνονα και τον Αίαντα που
πεθαίνουν. Συμπτωματικά, είναι ένας επιδέξιος αφηγητής. Ο
Οδυσσέας είναι πολυπράγμων, πολυμήχανος, γνωρίζει πολλά
πράγματα, προσαρμόζεται σε όποια αντιξοότητα βρεθεί μπροστά του και αντεπεξέρχεται σε όλες.
Η μεθομηρική πρόσληψη της Οδύσσειας και του ήρωά της
είναι, θα λέγαμε, μια χιλιοειπωμένη ιστορία. Το σημαντικότερο
στοιχείο του Οδυσσέα, που είναι και το πιο αρνητικό, είναι η
πονηριά του. Ετσι το βλέπουμε εμείς σήμερα. Στον Οδυσσειακό
κόσμο όμως είναι ένα θετικό προσόν, όπως και η ικανότητά του
να προσαρμόζεται με ευχέρεια στις καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Καταφέρνει να επιβιώσει μετά από το μακρύ ταξίδι του
και να φτάσει στην πατρίδα του, γιατί ήταν πολύ έξυπνος και
μπορούσε να υπερβαίνει τις δυσκολίες που εμφανίζονταν στο
διάβα του· επίσης, παρουσίαζε τον εαυτό του με διαφορετικούς
τρόπους σε διαφορετικά ακροατήρια και εν γένει υποκρινόταν
πολλούς ρόλους προκειμένου να είναι αρεστός. Είχε υπομονή
να διευθετεί τα πράγματα όπως τα ήθελε ο ίδιος για να υλοποιήσει έναν μακροπρόθεσμο στόχο του. Είναι ο «πολύτλας»

Οδυσσεύς.
Στην κλασική Αθήνα, όμως, του
5ου αιώνα π.Χ.- ιδίως στην Αθηναϊκή
τραγωδία- ενυπάρχει μια καχυποψία έναντι αυτών των χαρακτηριστικών του Οδυσσέα· αμφισβητείται η
υπεροχή αυτών των «δεξιοτήτων»
του ήρωα. Αρχίζειναθεωρείταισύμβολοτουαπατεώνακαιτουαγύρτη. Η
φαυλότητα του Οδυσσέα, η οποία
την εποχή του Ομήρου θεωρούνταν
προσόν, συνδέεται με όλα τα κακώς κείμενα που ταλάνιζαν την
Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ.: Δημαγωγία και ατομισμός· οι νοητικές
του δυνατότητες χρησιμοποιούνται μόνον για την εξυπηρέτηση
του προσωπικού του συμφέροντος. Και όλα αυτά τα εντοπίζουμε στην τραγωδία. Εξαίρεση αποτελεί η τραγωδία Αίας του
Σοφοκλή: Το ακροατήριο αναμένει ότι ο Οδυσσέας θα παρουσιασθεί με εντελώς αρνητικό τρόπο σε σχέση με την αριστοκρατικότητα του Αίαντα. Ετσι, ο Οδυσσέας παρουσιάζεται
ευγενής και δημοκρατικός. Προς το τέλος του έργου πείθει τους
υπόλοιπους Ελληνες να κηδέψουν με τον προσήκοντα τρόπο
τον Αίαντα, που, παρά το ότι ήταν εχθρός του εν ζωή, ήταν από
αριστοκρατική γενιά.
Μέσα λοιπόν από αυτή την σύντομη περιγραφή της ποιότητας του χαρακτήρα του Οδυσσέα, διακρίνουμε την μεταβλητότητα των ιδεολογιών για τη ζωή αλλά και του ηθικού κώδικα
που κατέχει ο άνθρωπος. Ο Οδυσσέας είναι ένας μυθικός
ήρωας, αλλά είναι και η περίπτωση ενός ανθρώπου που παρά
τις δυσκολίες πραγματοποίησε το όνειρό του να φτάσει στην
πατρίδα του. Κάθε φορά όμως έπρεπε να προσαρμόζεται στα
νέα δεδομένα, που γεννούσε η αναγκαιότητα της στιγμής. Ο πολύτροπος Οδυσσέας παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τον
σύγχρονο άνθρωπο, αλλά συνάμα αποτελεί και τον πυρήνα γέννησης ενός νέου ιδανικού για τη ζωή.
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΄Αρης Κωνσταντινίδης

Με λογισμό και μ’ όνειρο...
της Γεωργίας Καρβουνάκη.

M

ιλώντας γενικά για Τέχνη, μας έρχεται στο
μυαλό οποιαδήποτε δημιουργία απαιτεί
ταλέντο, δηλαδή μια ιδιαίτερη φυσική ικανότητα του δημιουργού, σε συνδυασμό με
μια γνώση αποκτημένη σε ανάλογο σχολείο. Η Τέχνη συνδέεται άμεσα με την
τέρψη των ανθρώπινων αισθήσεων και τη
διέγερση και εκλέπτυνση των συναισθημάτων. Μόνο που οι Τέχνες τις οποίες εκτιμούμε περισσότερο είναι η μουσική, η ζωγραφική, η γλυπτική, το θέατρο. Παραβλέπουμε, όμως, μια
ακόμη Τέχνη, άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινότητά μας, αφού αφορά στον χώρο που ζούμε, στο χώρο που
εργαζόμαστε, στο περιβάλλον που κινούμαστε. Την Αρχιτεκτονική η οποία διδάσκεται αλλά οι θεράποντές της πρέπει να
έχουν εκ φύσεως αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα, το ταλέντο. Κοιτάζοντας γύρω μας συχνά αναρωτιόμαστε αν οι γνώσεις που
παρέχουν οι Σχολές Αρχιτεκτονικής είναι ελλιπείς ή αν οι φοιτητές τους είναι άνθρωποι χωρίς ταλέντο. Βέβαια, η άποψη του
ιδιοκτήτη του έργου συχνά καταργεί το ταλέντο και τις γνώσεις
του αρχιτέκτονα και συμβάλλει στην αίσθηση αναρχίας και
κακής αισθητικής που αποκομίζουμε.
Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν κτίσματα και δημιουργοί που
ξεχωρίζουν, σύγχρονοι αλλά και παλαιότεροι.΄Ανθρωποι που
πέρασαν και άφησαν το στίγμα τους στις πόλεις μας και είναι
άξιοι να μνημονεύονται όταν μιλάμε για Αρχιτεκτονική. Ενας από αυτούς υπήρξε ο ΄Αρης Κωνσταντινίδης, δημιουργός με
σπουδές αλλά και με ταλέντο έμφυτο. Αφησε την ιδιαίτερη
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σφραγίδα του σε πλήθος μικρών και μεγάλων έργων στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη του Ηρακλείου, που αποτελούν έργα
αναφοράς για τις επερχόμενες γενιές αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Ποιος ήταν, όμως, ο ΄Αρης Κωνσταντινίδης και ποια πορεία
ακολούθησε μέχρι την αρχή αλλά και την κορύφωση της δημιουργικής του καριέρας;
Ο ΄Αρης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913 σε
περιβάλλον αστικό. Στη διάρκεια των σπουδών του στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, από το 1931 έως το 1936 που επέστρεψε
στην Ελλάδα, είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει πολύ στην Ευρώπη
πράγμα που τον έφερε σε επαφή με την παλαιότερη αρχιτεκτονική αλλά και με τα νέα ρεύματα που, όπως λέει ο ίδιος, του
άνοιξαν το μυαλό και του έδωσαν περισσότερες γνώσεις σε θέματα τέχνης. Η αρχιτεκτονική τον βρήκε έτσι στο δρόμο της, τον
επέλεξε και τον έκανε σκλάβο της, όπως παραδέχεται. Οι γνώσεις που αποκόμισε σπουδάζοντας δε στάθηκαν αρκετές γι’
αυτόν, αφού δεν έβρισκε τρόπο να τις εφαρμόσει στην Ελλάδα.
Ταξίδεψε στα νησιά και στην Πελοπόννησο όπου γνώρισε και
μελέτησε την ανώνυμη, λαϊκή αρχιτεκτονική. Οι φωτογραφίες
από τα ταξίδια του, που ο ίδιος είχε τραβήξει κυρίως με μια
παλιά Leica και οι μελέτες του πάνω στην ανώνυμη αρχιτεκτονική αποτυπώνονται στα βιβλία του, γραμμένα με τον χαρακτηριστικό ποιητικό του λόγο. Ηδη από το 1939 δηλώνει ότι
θέλει να βρίσκει να χτίζει και προβλέπει ότι θα υποφέρει έτσι
όπως δε δέχεται συμβιβασμούς γιατί θέλει να τα έχει όλα τέλεια, λιτά και αυτονόητα.
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Την εποχή που ο Α.Κ. επιστρέφει από το εξωτερικό στην Ελλάδα κυριαρχεί στα πάντα η λεγόμενη “γενιά του ΄30”. Αυτή η
γενιά καλλιτεχνών και λογοτεχνών ευαγγελίζεται μια επιστροφή
στην ελληνικότητα, παραβλέποντας τα σύγχρονα καλλιτεχνικά
ρεύματα που συγκλονίζουν την Ευρώπη κυρίως. Στην αρχιτεκτονική λάμπει το άστρο του Δημήτρη Πικιώνη και ο νεοκλασικισμός.
Ο Δημήτρης Πικιώνης (1887 - 1968) ήταν αρχιτέκτονας και
ζωγράφος, με σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στο Πολυτεχνείο,
ζωγραφικής στο εργαστήρι του Παρθένη και στο Παρίσι, γλυπτικής στο Μόναχο, αρχιτεκτονικών συνθέσεων στο Παρίσι,
έκτακτος καθηγητής στο ΕΜΠ (1925 - 1935), τακτικός καθηγητής
του ΕΜΠ (1943 - 1958). Εξυμνεί τη λαϊκή τέχνη, θεωρεί ότι ο
άνθρωπος διδάσκεται από τη φύση και αυτή ορίζει τις ανάγκες
του. Δεν τη θεωρεί υψηλή τέχνη, εντούτοις καλύπτει τις ανθρώπινες ανάγκες και είναι αληθινή.
Για τον ΄Αρη Κωνσταντινίδη “αληθινή” ή “σωστή” αρχιτεκτονική είναι εκείνη η οποία χρησιμοποιεί τη φύση ως μέτρο
σύγκρισης. Χωρίς να είναι απόλυτα φυσιοκράτης τοποθετεί το
έργο του στο φυσικό περιβάλλον σαν ένα κομμάτι από αυτό. Η
αρχιτεκτονική δε μπορεί να είναι διεθνής, λέει, η αρχιτεκτονική
είναι τοπική, είναι δουλεμένη με τη γη απάνω στην οποία στέκει. Θεωρεί ότι “ένα αρχιτεκτονικό έργο φυτρώνει απάνω στη
γη όπως τα δέντρα, οι θάμνοι, τα λουλούδια”.
Εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις θεωρητικές απόψεις των δυο μεγάλων αρχιτεκτόνων.
Η διαφορά τους έγκειται στο ότι επεξεργάζονται διαφορετικά
το διελληνικό πνεύμα, του οποίου είναι και οι δυο εκφραστές.
Ο Πικιώνης είναι οπαδός του “γούστου”, προσθέτει στα έργα
του πολιτισμικά στοιχεία που αντλεί από τη λαϊκή παράδοση,
δέχεται επιρροές από στοιχεία παγκόσμια, αφού πιστεύει ότι
υπάρχει μια αδιαίρετη ενότητα σε όλο τον πλανήτη. Θεωρεί ότι
την αισθητική πλευρά την ορίζει η πνευματικότητα του κάθε ανθρώπου. Γοητεύεται από τα κλασικά στοιχεία και τα προσθέτει
στα έργα του, αφού τον απασχολεί περισσότερο η μορφή.
Αντίθετα, ο Κωνσταντινίδης φιλτράρει τα στοιχεία που δέχεται από τις σύγχρονες τάσεις και με περισσότερο μινιμαλιστικό πνεύμα εμμένει στην αρχιτεκτονική την εναρμονισμένη
με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Δεν προσπερνά το ελληνικό τοπίο, βουνό και θάλασσα, ούτε αγνοεί τα τοπικά φυσικά υλικά. Η δική του αντίληψη είναι ότι το ελληνικό κλίμα,
που είναι ξεχωριστό και ανθρώπινο, έχουμε την υποχρέωση να
το βάλουμε μέσα και στις πιο κρυφές γωνιές του σπιτιού μας
με τη δύναμη που μας παρέχουν τα σύγχρονα υλικά και οι νέες
κατασκευαστικές μέθοδοι. Ο ρόλος του υποστέγου, για παράδειγμα, είναι σπουδαίος, αφού το καλοκαίρι εμποδίζει τον ήλιο
να μπει στο σπίτι, κρατώντας το έτσι δροσερό, ενώ τον χειμώνα
που ο ήλιος είναι πιο χαμηλά του επιτρέπει να μπει και να το ζεστάνει. Αυτό δεν επιτυγχάνεται στα κτίρια της παλιάς, επίσημης αθηναϊκής κτιριοδομίας, τα οποία χαρακτηρίζει “νωθρά
σκηνοθετήματα του ξένου και του γερμανοθρεμμένου”. Τον ενδιέφερε όχι η βαριά κατασκευή που αντέχει στο χρόνο αλλά
αυτή που έρχεται κοντά στο ανθρώπινο μέτρο.
Ο Αρης Κωνσταντινίδης σχεδίαζε “δοχεία ζωής”, όρο που
εφηύρε ο ίδιος, δηλαδή χώρους που δέχονται τη ζωή. Αισθάνεσαι το χώρο μέσα και από τα σχέδιά του ακόμη, όπου μέσα από
τα μαύρα που χρησιμοποιούσε ήταν σα να νιώθεις τη δροσιά

του. “Η μελέτη της παράδοσης δεν αφορά στην εξωτερική
μορφή αλλά στην εσωτερική δομή. Μεταφέροντας μορφές του
παρελθόντος δίχως να υπάρχει η ανάγκη, οδηγούμαστε σε ένα
είδος σκηνογραφίας. Το εύκολο είναι να δεις την επιδερμίδα
των κτισμάτων του παρελθόντος, ενώ το δύσκολο είναι να εμβαθύνεις στο εσωτερικό τους”.Ο Κωνσταντινίδης αγάπησε την
ανώνυμη, λαϊκή αρχιτεκτονική “όχι επειδή ήταν παλαιά, ούτε
από μια αισθητική άποψη, αλλά επειδή καταλάβαινε και
ένιωθε πόσο σοφή ήταν. Τόσο απλά, και τόσο λιτά, όπως αναπνέεις, μιλάς και στέκεις”.
Εργάστηκε στην Πολεοδομική Υπηρεσία της Αθήνας και,
μετά τον πόλεμο, στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων. Χρημάτισε
προϊστάμενος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από το
1955 έως το 1957 και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από το 1957 έως το 1967. Με τη δικτατορία έφυγε στην Ελβετία ως προσκεκλημένος καθηγητής στο
Πολυτεχνείο της Ζυρίχης για τρία χρόνια. Με τη ματαπολίτευση
επιστρέφει στον ΕΟΤ το 1975 έως το 1978. Σχεδίασε, επέβλεψε
και υλοποίησε εκτεταμένα προγράμματα κατασκευής εργατικών κατοικιών και ξενοδοχείων και εισήγαγε στα δημόσια έργα
την έννοια της τυποποίησης στην κατασκευή, ενώ συγχρόνως
αναλαμβάνει και πολλά ιδιωτικά έργα.
Παντρεμένος από το 1951 με τη Ναταλία Μελά, εγγονή του
Παύλου Μελά και της Ναταλίας Δραγούμη από τη μια πλευρά
και από την άλλη του Ι. Πεσμαζόγλου, ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας. Γνωστή γλύπτρια η ίδια, θεραπαινίδα των Καλών Τεχνών,
μια γυναίκα που μεταφέρει την κληρονομιά οικογενειών που
διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο
στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Απέκτησαν δυο παιδιά,
τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη,
αρχιτέκτονα και την designer
Αλεξάνδρα Τσουκαλά, οι οποίοι
διαχειρίζονται και το τεράστιο,
αλλά σχολαστικά τακτοποιημένο αρχείο του. Επέλεξε να φύγει
τον Σεπτέμβρη του 1993, πικραμένος από την μη αναγνώριση
του έργου του, έχοντας προλάβει να δει την υποβάθμιση που
υπέστησαν τα κτίρια που σχεδίασε.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Creative Crete
Η εικαστική συμβολή σε διαδραστικές καινοτόμες εφαρμογές για
την προβολή της Κρήτης, του καλλιτέχνη Μανόλη Αποστολάκη.

M

ία πολυάνθρωπη ομάδα δημιουργικών
και εμπνευσμένων ανθρώπων συνεργάστηκε στο διαδραστικό πρόγραμμα καινοτόμων εφαρμογών “Crea�ve Crete”. Η
πολύ γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία
νέων ερευνητών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), του εικαστικού
Μανόλη Αποστολάκη και του συνεργάτη του, βιομηχανικού σχεδιαστή, Μάνου Σταματάκη καθώς και ικανών τεχνιτών που αγάπησαν αυτό που έφτιαχναν, έφερε σε πέρας ένα πραγματικά
δύσκολο εγχείρημα. Το δημιουργικό πρόγραμμα “Crea�ve
Crete” υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση και στήριξη της
Περιφέρειας Κρήτης.
Το ψηφιακό αυτό καλωσόρισμα στην Κρήτη με τις καινοτόμες εφαρμογές, υποδέχεται μέσα από θεματικές ενότητες που
αφορούν στο περιβάλλον, τα μνημεία, την κρητική διατροφή,
τον πολιτισμό, τους επισκέπτες του νησιού. Συνολικά σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν και εγκαταστάθηκαν, τέσσερις διαδραστικές εφαρμογές για το αεροδρόμιο και δύο για το λιμάνι
του Ηρακλείου, καθώς αντίστοιχα για το αεροδρόμιο και για το
λιμάνι των Χανίων.
Ο εικαστικός Μανόλης Αποστολάκης αναφέρθηκε ειδικά σε
δύο από τις εφαρμογές που κυριαρχούν στις αίθουσες αφίξεων
των αεροδρομίων ¨Ν.Καζαντζάκης¨ και ¨Ι. Δασκαλογιάννης¨, περιγράφοντας και επεξηγώντας πώς τις εμπνεύστηκε και τί συμβολίζουν γι αυτόν.
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του Μανόλη Αποστολάκη,
Εικαστικού

«Για το έργο στο αεροδρόμιο των Χανίων, η έμπνευση ήρθε
από τα βάθη της θάλασσας... Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων
με μάγεψε… Η γοητεία του αντικειμένου ως αντικείμενο. Ο
βυθός που το διαφύλαξε για 2000 χρόνια. Οι άνθρωποι που δέθηκαν μαζί του. Ο δύτης που το πρωτοείδε και το σεβάστηκε. Ο
συντηρητής, ο αρχαιολόγος, ο επιστήμονας. Ο ανώνυμος - διάσημος δημιουργός - επιστήμονας που υπερέβη την εποχή του,
ο σύγχρονος επιστήμονας που ανακάλυψε ξανά τη γνώση του
πρώτου ή των πρώτων, ο ναυαγός που είδε το καράβι να χάνεται και ίσως ο ναυτικός που υπήρξε χρήστης του. Τέλος, ο χρόνος που διατήρησε το μυστήριο, στην εποχή μας που η επιστήμη απαιτεί όλα να τα ερμηνεύει».
΅
Σήμερα αυτός ο εκπληκτικής ευφυιας
αναλογικός υπολογιστής, σχεδιασμένος για να υπολογίζει τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, έρχεται να δώσει έμπνευση σε ένα σύγχρονο
εικαστικό έργο, καθώς και σε μια σειρά από άλλα έργα που
εντάσσουν τη διάδραση με σύγχρονα υπολογιστικά μέσα σε σημαντικά εικαστικά εργαλεία. Σχεδιάστηκε ένα έργο διαστάσεων
7 επί 1,5 περίπου μέτρων με βασική ύλη το μέταλλο. Μικτή ύλη.
Μέταλλα, ξύλο, μάρμαρο, μονάδες υπολογιστών και κυκλώματα. Plexiglas, φωτισμός led, λογισμικό, κολλήσεις, χαράξεις,
οξειδώσεις, μηχανισμοί - γρανάζια - μηχανές, διαδραστική κίνηση μηχανισμών και φωτός.
Το φως βάφει, το φώς ζωντανεύει, το φώς παράγει εικόνα, η
εικόνα αλλάζει. ΄Ενα γλυπτό, μια κατασκευή, γεμίζει το χώρο, ζωντανεύει κι ο θεατής εντάσσεται στο έργο και γίνεται μέρος του.
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Διαδραστική τέχνη; Εφαρμοσμένη τέχνη; Σύγχρονα εργαλεία
στα χέρια του εικαστικού. Δοκιμές με νέες ύλες και νέες ιδέες.
Στην κατασκευή του αεροδρομίου Ηρακλείου, η έμπνευση
ήρθε από ένα άλλο συναρπαστικό, αρχαίο εύρημα. Ο δίσκος της
Φαιστού τροφοδοτεί με σύμβολα τη σύγχρονη εικαστική παλέτα και δομεί μαζί με την τεχνολογία της διάδρασης, μια μεγάλων διαστάσεων κατασκευή. Η συμμετρική και συχνά στατική
φόρμα του κύβου (κοινό στοιχείο και στο έργο των Χανίων),
συνδυάζεται με την τεχνολογία. Η βασική κατασκευή αποδομείται καθ’ ύψος και όσο απομακρύνεται από το δίσκο που τροφοδοτεί με σύμβολα (ενέργεια) το όλο έργο, διασπάται και
καταλαμβάνει το χώρο. Οι κύβοι, αποκομμένοι πλέον από τον
βασικό κορμό, ελεύθεροι ταξιδεύουν.

Το χρώμα, παραμένει αξία. Περιορίζεται σε τονικές ουδέτερου γκρίζου που σκίζεται, ανοίγει, διαπερνάται, από οξείες χειρονομιακές κόκκινες γραφές. Το κόκκινο αποτελεί και το συνδετικό χρώμα όλης της κατασκευής. Αρτηρία μετάγγισης ιστορίας, γνώσης, πολιτισμού. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν.
Το φώς της διάδρασης αλλάζει με την ανθρώπινη παρουσία.
΄Ενας φωτεινός παλμός διαπερνάει το σύνολο κάθε στιγμή που
ο θεατής θα το θελήσει».
Υoutube: Creative Crete oﬃcial video clip
Facebook: Creative Crete
Facebook: manolis apostolakis
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΄Εκθεση Ζωγραφικής

Ηρακλή Φοβάκη “EGO”
Με επιτυχία έγινε στο Ηράκλειο, στη Βασιλική του Αγίου
Μάρκου από 1 - 14 Αυγούστου, η Εκθεση Ζωγραφικής του Ηρακλή Φοβάκη με τίτλο «EGO»
Το «Εγώ» (EGO) αποτελεί διαφοροποίηση του ψυχικού μηχανισμού κατά την επαφή του προς την πραγματικότητα και υπό
την επίδραση των δυνάμεων του «Εκείνο» και του «Υπερεγώ».
Η δραστηριότητά του είναι συνειδητή και ασυνείδητος. Στο
«Εγώ» ανήκει η άμυνα του ατόμου και η λύση των συγκρούσεων, ο έλεγχος των υπερβάσεων στη συνείδηση και τη δράση.
Το «Εγώ» εξασφαλίζει τη συνθετική λειτουργία της προσωπικότητας.
Ο ζωγράφος - εικαστικός Ηρακλής Φοβάκης επέστρεψε στον
τόπο του, το Ηράκλειο, έπειτα από απουσία 8 χρόνων για να

συστηθεί ξανά στο καλλιτεχνικό κοινό της Κρήτης μέσα από τη
νέα του αυτή ζωγραφική έκθεση.
Σε έναν χώρο πλήρως εναρμονισμένο με τη ζωγραφική του,
τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης, μας
ξενάγησε στον συναισθηματικό κόσμο, που ο καθένας θα τον
ορίσει μέσα από το δικό του εγώ.

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Contact Improvisation στην Κρήτη
μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με τον χώρο, τον χρόνο και τον συνάνθρωπο

Η ομάδα χορού Φυσαλίδα καλωσόρισε και φέτος στην
Κρήτη για τρίτη συνεχή χρονιά το Contact Improvisation Crete
Festival 2013 και το Touring Crete - CI Crete 2013.
Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου 2013 άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο τεξίδεψαν στην όμορφη Κρήτη για να
μοιραστούν τη μαγεία της κίνησης και του χορού, την επαφή με
τον συνάνθρωπο, τη φύση του νησιού, την παράδοση και τη φιλοξενία του τόπου.
Τα σώματα μέσα από contact improvisa�on, nature contact,
parent & kid contact, shiatsu, contact for all συνυπάρχουν σα
μια μοναδική οντότητα. Οι άνθρωποι μεταμορφώνονται σε ένα
σύμπλεγμα κινήσεων που συνεχώς εξελίσσεται και αναπλάθεται μέσα στο χώρο και στο χρόνο.

Οι δάσκαλοι του φεστιβάλ μας:
Aaron Brandes (contact improvisa�on), Enikő Szilágyi (contact improvisa�on), Anne Sorenson (contact improvisa�on), Χριστίνα Κλεισιούνη (contact improvisa�on), Γωγώ Πετραλή
(contact improvisa�on/parent & kid contact), Kωνσταντίνος
Μίχος (contact improvisa�on), AneGrimseth (shiatsu)
CI Crete Fes�val 2013
Site: www.contac�mprocrete.com
E-mail: fes�val@contac�mprocrete.com
Tηλέφωνα: +30 2810 224321 και +30 6977 260256
Διοργάνωση: Fysalida Dance, www.fysalidance.com
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου

Βιοκλιματικό σχολείο
στο Ηράκλειο
Επικεφαλής της νικητήριας ομάδας του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Καινοτόμο Βιοκλιματικό Σχολείο
Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και τη Διεθνή
Ενωση Αρχιτεκτόνων (UIA) η Ελληνίδα αρχιτέκτων Θεοδώρα Κυριαφίδη από τη Θεσσαλονίκη. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν
134 υποψηφιότητες από 57 χώρες και διεξήχθη τον Δεκέμβριο
του 2012.
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του σχολείου χαρακτηρίζει η Κρητική παράδοση με τη χρήση ακατέργαστων οικοδομικών υλικών
όπως είναι η πέτρα, το ξύλο και ο πηλός, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζει τις σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες. Στο σχολείο αναγνωρίζονται ατόφια Κρητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως για
παράδειγμα το Μιτάτο που προορίζεται ως χώρος ανάπαυσης
των νηπίων.
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Οι αυλές, ο φυσικός εξαερισμός και σκίαση, παράλληλα με
την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν ως στόχο την
εξασφάλιση της ποιότητας τόσο στο περιβάλλον αλλά και στην
ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα θα είναι ένα έργο
τέχνης στην Κρήτη.

Τ Ε Χ Ν Η

Artmag.gr
Το www.artmag.gr είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που έχει
ως βασικό στόχο την ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τις τέχνες και ταυτόχρονα προάγει τον Πολιτισμό. Aπευθύνεται σε
όλους όσοι αγαπούν τις Τέχνες, σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες
και φιλότεχνους. Στόχος της συντακτικής ομάδας είναι η έρευνα
και η ανάλυση γύρω από τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, η διείσδυση, ο σχολιασμός και ο προβληματισμός σε θέματα σχετικά με την τέχνη. Επίσης υπάρχει αρθρογραφία για τα
σημαντικότερα κινήματα και πρόσωπα που πέρασαν από την
ιστορία της τέχνης, παρέχοντας μια σύντομη αλλά ολοκληρωμένη οπτική στον αναγνώστη.
Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή διαδικτυακή επιλογή για αυτούς που αγαπούν την Τέχνη και τον Πολιτισμό γενικότερα.
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Ο «μαέστρος» της ταινίας “Miss Violence”, σε μία ανοιχτή εξομολόγηση στην «Οδό Θ»

«Η καλή ταινία,
περνάει ένα καλό μήνυμα»
Ο Αλέξανδρος Αβρανάς, σκηνοθέτης της ταινίας “Miss Violence”, που αποσπά βραβεία
σε όποιο φεστιβάλ συμμετέχει, με σπουδαιότερο μέχρι στιγμής τον Αργυρό Λέοντα στο
Φεστιβάλ της Βενετίας, μιλάει για το ρόλο του σκηνοθέτη, το μήνυμα που πρέπει να
περνάει μια ταινία αλλά και τη βία που ζούμε καθημερινά από την ίδια τη κοινωνία.

Τ

ο “Miss Violence”, το οποίο πραγματεύεται την
ενδοοικογενειακή βία, εξιστορώντας το μαρτύριο μιας 11χρονης από τον ίδιο της τον πατέρα,
βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και είναι το τελευταίο δημιούργημα του Λαρισαίου σκηνοθέτη. Προηγούμενη εξίσου επιτυχημένη απόπειρα είναι η ταινία με τίτλο “Without”. Μια
ταινία που επίσης θίγει τα προβλήματα της κοινωνίας, βγάζοντάς τα στην επιφάνεια μέσω μιας τριμελούς οικογένειας. Εύλογα λοιπόν, κάποιος, ίσως να αναρωτιόταν για τα παιδικά
χρόνια και τα βιώματα που έχει ο ίδιος από την οικογένειά του.
«Μεγάλωσα σε ένα πολύ ωραίο και αγαπημένο περιβάλλον.
Πολύ ζεστό, ανθρώπινο και πολύ ελεύθερο. Μεγάλωσα πάρα
πολύ καλά» εξομολογείται δίνοντάς μου το πάτημα να τον ρωτήσω για την εμμονή στα προβλήματα της κοινωνίας που επιλέγει να θίγει στα έργα του.
«΄Οντας αρχικά φοιτητής στην Καλών Τεχνών, αυτό που μαθαίναμε στη σχολή, είναι πως για να γίνουμε καλύτεροι πρέπει
να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας.΄Ετσι και σε ένα κινηματογραφικό έργο, για να γίνει καλύτερο, δε θα κάνεις καλύτερα τα
καλά, αλλά τα κακά όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό που θέλω να πω,
είναι πως η κοινωνία, έχοντας πάρα πολλά κακά και αρνητικά κι
ένα απ’ αυτά είναι η βία σε πάρα πολλές μορφές και δη στην
εποχή μας που η βία εμπεριέχεται παντού και οι άνθρωποι είναι
πολύ πιο επιθετικοί επειδή είναι δυσαρεστημένοι λόγω του ότι
βρίσκονται σε μια απέλπιδα κατάσταση, εκφράζει τη βία σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα όσοι ζητάνε να μάθουν μια αλήθεια, ζητάνε
κι απαντήσεις πλέον. Γιατί θεωρώ ότι έχουν ανάγκη να μάθουν
κάποιες αλήθειες και ειδικά οι νέοι. Το να είσαι σκηνοθέτης, δεν
είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει να ξέρεις πού βαδίζεις, πώς βαδίζεις, μα πιο σημαντικό, πρέπει να ξέρεις πώς να
δείξεις το δρόμο στους άλλους».
«Σκηνοθέτης σημαίνει να είσαι δημιουργός» τονίζει με σιγουριά ο Αλέξανδρος Αβρανάς. «΄Εχεις πολύ μεγάλη ευθύνη γι’
αυτό που πρέπει να πεις και να επικοινωνήσεις και θεωρώ ότι
όση ευθύνη έχει ο θεατής απέναντί σου, που έρχεται να δει μια
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ταινία, ακόμα περισσότερη έχεις εσύ γι αυτό το οποίο διαπραγματεύεσαι. Η σκηνοθεσία είναι αντίληψη. Είναι αυτό που είσαι
εσύ, κι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι εσύ τα πράγματα και θες
να τα αφηγηθείς. Μέσα από τη σκηνοθεσία ανακαλύπτεις τον
εαυτό σου. Στο σινεμά, ο σκηνοθέτης είναι που περνάει πάντα το
μήνυμα. Είναι ο μαέστρος. Αυτός δίνει πνοή σε όλους».
Και κάπως έτσι, έρχεται αυτό που λέμε ανάγκη. Η ανάγκη
να διηγηθείς κάτι. Να δημιουργήσεις κάτι. Και στη περίπτωση
του Αλέξανδρου Αβρανά, ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Αλλά
μαζί με αυτά, έρχεται και η ανάγκη για την κριτική που πρέπει
να ασκείται σε μια κοινωνία.
«Την πρώτη μου θεατρική παράσταση, την έκανα στα 7. Μάζεψα τα παιδιά της γειτονιάς μου και κάναμε μια κωμωδία του
Αριστοφάνη. Πάντα υπήρχε μια ανάγκη να αφηγηθώ κάτι. Μετά
πήγα στην Καλών Τεχνών, δε μου αρκούσε και μεταπήδησα στο
σινεμά γιατί ήθελα να λέω ιστορίες. Δηλαδή είναι κάτι που ήταν
πάντα εκεί. Εγώ θέλω απλώς να πω μία καλή ιστορία και να
ασκήσω μια κριτική σε μια κοινωνία, η οποία θεωρώ ότι μπορεί
να γίνει καλύτερη. Γιατί αν δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη, θα
ήταν απέλπιδο αυτό! Θα ήταν αυνανισμός, και το “Miss Violence”
είναι μια τέτοια ταινία: Ασκεί κριτική σε μια κοινωνία η οποία έχει
τα περιθώρια να βελτιωθεί». Τα λόγια του χαρισματικού σκηνοθέτη, είναι ενδεικτικά του τι πρεσβεύουν οι ταινίες του.
«Το Miss Violence, είναι μία δυνατή ταινία, σύνθετη και αληθινή. Είναι μια ώριμη ταινία» και συμπληρώνει για το τελευταίο
δημιούργημά του: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να ακούς ότι ένα
11χρονο κοριτσάκι αυτοκτονεί. Για μένα δηλαδή ήταν φοβερό το
σοκ όταν μου το είπαν. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει δει
αυτό το κοριτσάκι και αντί για τη ζωή, επιλέγει το θάνατο. Αν
κάνεις μια έρευνα, θα δεις ότι στην Αμερική αυτοκτονούν από
τα 5. Εγώ αυτό το βρίσκω συγκλονιστικό. Και εκεί διερωτήθηκα
πού οδηγείται μια κοινωνία και τα παιδιά της που από τα 5 προτιμούν να πεθάνουν; Που δεν ξέρουν τι θα πει κοινωνία, τί θα
πει ζωή, τί θα πει μέλλον. Κάτι τρέχει εκεί. Αυτό με συγκλόνισε
πάρα πολύ».
Κι όμως, το να αφηγηθείς μια ιστορία, δεν είναι τόσο απλό
όσο κάποιοι θα νομίζουν. Τα εμπόδια είναι αρκετά και ο συνεντευξιαζόμενος, δεν πέρασε και λίγα. Κι αν κάποιοι πιστεύουν
ότι δε περνάει ακόμα κι ότι η τραγική οικονομική συγκυρία δε
τον άγγιξε, ας το ξανασκεφτούν.
«Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω τα λεφτά για την ταινία. Ενα
χρόνο έψαχνα να βρω, μέχρι που εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος και τον ευχαριστώ γι’ αυτό. Δε μπορείς να το
βάλεις κάτω έτσι απλά, όταν αυτό που κάνεις είναι ανάγκη. Γιατί
απ’ αυτό ζω. Και αν θες να ξέρεις, δε ζω πολύ εύκολα. Ούτε το
βραβείο μου έδωσε κάτι χρηματικό. Μόνο τη χαρά ότι κάποιοι
αναγνωρίσανε αυτό που κάνω και βρήκαν μια αλήθεια μέσα
στις ταινίες. Κι αυτό είναι σπουδαία ανταμοιβή. Πάντα η κρίση
γεννά δυνατά έργα τέχνης και δυνατά κινήματα. Αμα δεις ιστορία τέχνης, των εικαστικών και του κινηματογράφου, θα δεις ότι
σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι είχαν πάντα την ανάγκη να
μιλήσουν για πράγματα. Ισχύει ότι στην κρίση θα φανούν οι
άξιοι και θα δούμε ποιος θα αντέξει».
Τελειώνοντας τη συνέντευξη και πριν αποχαιρετιστούμε,
ένιωσα τη ανάγκη να τον ρωτήσω, τι είναι αυτό που τελικά
οριοθετεί μια καλή ταινία από μια κακή. Λακωνικός στην απάντησή του, κι όμως, περιεκτικότατος.
«Η καλή ταινία έχει ένα καλό μήνυμα να περάσει. Αλλιώς
είναι μια ιστοριούλα».
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Ελενα Κατσαντώνη

Τέχνη στα γράμματα
ε την παιδεία από τη μια να καλπάζει σε φθίνουσα
πορεία, της οποίας τρέμω να οραματιστώ τον προεπιλεγμένο από τους υπευθύνους προορισμό, αν
και είναι αμφισβητήσιμο το εάν οι στόχοι των διάφορων μεταρρυθμίσεων που κατά καιρούς έχουμε βιώσει ως πειραματόζωα
είχαν πράγματι ως αντικείμενο την παιδεία αυτή καθαυτήν ή κάποιο απώτερο σκοπό – η εξάλειψη προσωπικής βούλησης, κρίσης και η ανικανότητα έκφρασης δεν μπορούν να μη συμπεριλαμβάνονται στις καχυποψίες μου - και από την άλλη την ανεπτυγμένη περιέργεια, απόλυτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο
από πολύ νεαρή ηλικία, σε απόλυτη εναρμόνιση με την απορροφητικότητα γνώσεων και πληροφοριών που μας διακατέχει
στα τρυφερά μας χρόνια, να χάνουν καθημερινά την ισορροπία
τους. Αν λοιπόν η φύση μέσα στην αλάνθαστη μεγαλωσύνη της
έχει πλάσει τον άνθρωπο με τέτοιον τρόπο ώστε η μάθηση να
είναι το επίκεντρο της εξελικτικής του πορείας, τότε διερωτώμαι πως κατέληξε η παιδεία να φέρει ένα προσωπείο καταναγκαστικής απαξίωσης της μοναδικότητάς του κάθε ατόμου.
Μήπως η παντελής περιθωριοποίηση της τέχνης και του πολιτισμού είναι σκόπιμη, ως υπεύθυνη για την καλλιέργεια του πνεύματος και απαραίτητη στην ικανότητα δημιουργίας;
Αξίες που ήταν εκεί να κρατάνε σφιχτά το χέρι του ανθρώπου και να τον παρακινούν σε κάθε του άλμα. Με τις ζωγραφισμένες μορφές στο εσωτερικό των σπηλαίων και αργότερα πάνω
στην επιφάνεια αγγείων, όπως και με γλυπτά που στέκουν αγέρωχα χιλιάδες χρόνια, ακόμα και με πάπυρους με μισοσβησμένα
συγγράμματα, και βέβαια με μουσικά ακούσματα να εκφράζουν

εχθροί της παιδικότητας και του αυθορμητισμού, δημιουργούν
φανατικούς επαναστάτες ενάντια σε αυτό το θηρίο που καλείται
παιδεία και που εξουσιοδοτημένο από την κοινωνία έχει ως
κύρια αρμοδιότητά του να κατασπαράξει ό,τι πιο πολύτιμο έχουν
αυτές οι ηλικίες να μας χαρίσουν ανοιχτοχέρα, αλήθεια και ενθουσιασμό.
Με κάθε εκπαιδευτικό σαν εγκαταλελειμμένο άρχοντα που
πολιορκείται από βαρβάρους, και βασισμένο αποκλειστικά στη
δική του κρίση για να εφαρμόσει αυτά που παρουσιάζονται πανάκειες μέσα στις ατελείωτες αριστογραμμένες σελίδες των
επιστημονικών μελετών που και αυτός με τη σειρά του ήταν
αναγκασμένος να αποστηθίσει - και λιγότερο να μελετήσει όταν βρισκόταν στην άλλη όχθη, να ωθείται καθημερινά σε ένα
τέλμα, όπου η δημιουργικότητα και ενθουσιασμός είναι απόντες.
Εχοντας γυρισμένη την πλάτη σε οποιοδήποτε εικαστικό
ερέθισμα και σε προσωπικότητες που σηματοδότησαν με το πινέλο τους, τη πένα τους ή το σφυροκάλεμό τους το μεγαλείο
της ανθρώπινης φαντασίας και καλλιτέχνησαν την προσωπογραφία της ανθρωπότητας είναι απολύτως κατανοητό γιατί ο
πολιτισμός μας είναι σήμερα αντιμέτωπος με μία πανωλεθρία
θεσμών και αξιών.
Και αν κάποιος ισχυριστεί ότι η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον
τρόπο που παρουσιάζονται τα αριστουργηματικά λογοτεχνικά
έργα ως πυκνογραμμένες σελίδες διογκωμένων βιβλίων, που
υπό την απειλή μιας ανεπιθύμητης θέσης στον ανελέητο αντα-

την ανάγκη για τέχνη και πολιτισμό χαράσσοντας την ύπαρξη
του ανθρώπινου πνεύματος στο βιβλίο της ιστορίας. Αν και σήμερα αντιμετωπίζουμε ευλαβικά τη διάσωση αυτών των πολύτιμων στοιχείων της ταυτότητάς μας, έχοντας φτάσει αρκετά
ψηλά στην καλλιέργεια πνεύματος, παρουσιάζουμε μια εικόνα
υπεροψίας απέναντι στην τέχνη που όλοι οι πρόγονοί μας θεώρησαν απαραίτητη για την εξελικτική μας διαιώνιση.
Με μαθητές εκτεθειμένους σε μία επιστημονική και τεχνολογική έκρηξη χωρίς προηγούμενο, με παραγεμισμένα από σύμβολα μυαλά, παγιδευμένοι σε μία ανταγωνιστική διάθεση
απομνημόνευσης πληροφοριών χωρίς την παραμικρή υπόδειξη
της χρησιμότητάς τους, αλλά και με πλήρη αδιαφορία για την φυσιολογία αυτών των ηλικιών εκ μέρους των αρμοδίων, που σαν

γωνισμό που εκπροσωπεί την μάθηση, δεν μπορούν παρά να
προκαλούν συναισθήματα απέχθειας από μέρους των μαθητών. Σε συνδυασμό με τα διάφορα μαθησιακά προβλήματα που
λειτουργούν ως υπότιτλος σε οποιονδήποτε τολμά να διαφοροποιείται στον τρόπο σκέψης και να διακατέχεται από ένα
πνεύμα που αντιστέκεται ασυνείδητα στα καταναγκαστικά έργα
της παιδείας μας δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει το συνεχώς χαμηλότερο επίπεδο όλο και πιο εύστροφων μαθητών.
Πρέπει να αντισταθούμε σε ένα σχολείο βωμό λεηλασίας,
που όλοι τρέχουν να αποφύγουν αντί να συσπειρώνονται σε
μία εκστατική πολιτιστική έξαψη δημιουργίας. Γιατί η δημιουργία χρειάζεται την τέχνη και ο άνθρωπος είναι η ενσάρκωση
της δημιουργίας.

Μ
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Λιάνα Σταρίδα

Υπήρχε μια πόλη…

Τ

ο «Υπήρχε μια πόλη...» είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και συλλογής στοιχείων και
θα ολοκληρωθεί σε επτά τόμους.
Ο πρώτος τόμος που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2012 από τις εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ αναφέρεται στην πολεοδομική εξέλιξη του
Ηρακλείου από την ίδρυση του αρχαίου οικισμού μέχρι τις μέρες μας, με ιδιαίτερη έμφαση στον 20ό αιώνα,
κατά τη διάρκεια του οποίου άλλαξε όχι μόνο η εικόνα της
πόλης αλλά και η κοινωνική δομή της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αφανισμό μνημείων που άντεξαν σε πολέμους και φυσικέςκαταστροφές στο πέρασμα αιώνων.
Ο Χάνδακας διατήρησε την πολεοδομική του μορφή και
ταυτότητα κάτω από την κυριαρχία των Ενετών για περισσότερα από 450 και κάτω από το ζυγό των Τούρκων για 200 και
πλέον χρόνια. Η μακραίωνη αυτήκυριαρχία πάνω σε ένα λαό
που κατάφερε να επιβιώσει και να αφομοιώσει με δημιουργικότητα τα ξένα στοιχεία, μας κληροδότησε μνημεία με χαραγμένα τα ίχνη ιδιαίτερα των βενετσιάνικων καταβολών. Η
διατήρηση πάνω απ’ όλα, η γνώση και η κατανόηση αυτών των
μνημείων θα βοηθούσε καθοριστικά τους σύγχρονους κατοίκους να νιώθουν περήφανοι για την πολιτιστική τους παράδοση.
Ομως, εδώ, η αδιαφορία, η δυσπιστία, η άγνοια, η έλλειψη
αισθήματος της ιστορικής συνέχειας και η αδυναμία κατανόησης των μνημείων οδήγησε στη φθορά και στον αφανισμό τους.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πανίσχυρη τάση της εκ-
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μετάλλευσης της γης, οδήγησε σταδιακά στη σημερινή του
μορφή το Ηράκλειο. Η ιστορικότητα της πόλης, η πολεοδομική
και κοινωνική της διάρθρωση ανατράπηκαν ραγδαία σε διάστημα μόλις εκατό χρόνων. Από το 1960 και μετά, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 1970, στην πόλη επικράτησε ένας
απίστευτος οικοδομικός οργασμός που παρέσυρε πολλά εκκλησιαστικά και κοσμικά μνημεία. Οι αλόγιστες κατεδαφίσεις
πήραν εκρηκτικές διαστάσεις. Πολλοί επιχειρηματίες, κατασκευαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων, με την Απόφαση για +1
όροφο της δικτατορίας, διαβλέποντας τα μεγάλα κέρδη από την
εμπορευματοποίηση της γης επένδυσαν τεράστια κεφάλαια
στην οικοδομή. Κατά συνέπεια, υψώθηκαν κυρίως στις περιοχές του κέντρου της πόλης, πολυκατοικίες στη θέση παλαιότερων κτιρίων βαλκανικής και εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής. Οι
εκτεταμένες κατεδαφίσεις εξαφάνισαν ολόκληρες συνοικίες,
αφήνοντας διάσπαρτα ελάχιστα μόνο δείγματα κτισμάτων.
Πριν αρκετές 10ετίες, ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, βασικά γεγονότα άλλαξαν όλη την εικόνα του Κάστρου. Ο ισχυρότατος σεισμός του 1856 ισοπέδωσε όλη σχεδόν την πόλη. Η
ανοικοδόμηση της πόλης που ακολούθησε το σεισμό, άλλαξε
την εικόνα της όχι όμως και τον πολεοδομικό της ιστό μέσα στον
οχυρωματικό περίβολο, που παρέμεινε αναλλοίωτος.Το Ηράκλειο απέκτησε τη μορφή που είχαν οι πόλεις της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας στη Βαλκανική Χερσόνησο και στα παράλια της
Μ. Ασίας. Τα γεγονότα της 25ης Αυγούστου 1898 και η πυρπόληση μεγάλου μέρους του αρχικού ιστορικού πυρήνα της πόλης
κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει από τις μεγαλοπρεπείς βενε-
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τσιάνικες προσόψεις της οδού Μαρτύρων (σήμερα 25ης Αυγούστου) και αποτέλεσε την αφορμή να καταστραφούν τμήματα του ενετικού ναυστάθμου.
Από το 1902 άρχισαν να υψώνονται μεγαλόπρεπα κτίρια και
μέγαρα στην πυρπολημένη 25ης Αυγούστου. Με τη δύση του
19ου αιώνα, το Ηράκλειο άρχισε να αλλάζει όψη. Η διάταξη του
πολεοδομικού ιστού της εντός των τειχών πόλης, με τα στενά
δρομάκια και τις μικρές πλατείες, η τυπολογία και μορφολογία
των κτιρίων της βαλκανικής αρχιτεκτονικής θεωρήθηκαν στοιχεία μη αποδεκτής πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής άποψης. Ετσι, η απόφαση να
μεταβληθεί η τουρκόπολη σε πόλη σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυριάρχησε στους σχεδιασμούς των
αρχιτεκτόνων της εποχής, επιβάλλοντας
πλήρως τις επιταγές των νεοκλασικών
ρευμάτων, τουλάχιστον στην κατασκευή
μεγάλων κτιρίων στα κεντρικά σημεία του
Ηρακλείου. Η οδός 25ης Αυγούστου γέμισε
διώροφα και τριώροφα νεοκλασικά μέγαρα,
δημιουργήθηκαν ξενοδοχεία και καζίνο, οι
στρατώνες (κισλάδες) που αποτελούσαν συνέχεια των ενετικών στρατώνων του Αγίου Γεωργίου ανακατασκευάστηκαν μετά την
ερείπωσή τους από το σεισμό του 1856 (στεγάζουν σήμερα τη Νομαρχία και τα Δικαστήρια), ο κεντρικός δρόμος, η
σημερινή Δικαιοσύνης και η προ- έκταση
του, η λεωφόρος Καλοκαιρινού, φυτεύτηκε και στις δυο πλευρές. Συγχρόνως,
από το 1900 και μετά, συνεχείς επεμβάσεις στην πόλη κατέστρεψαν και αλλοίωσαν τη μορφή της.
Το 1901 εκπονήθηκε το πρώτο Σχέδιο
Πόλεως του Ηρακλείου με το Νόμο 395/
1901 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας στις 2/8/1901.
Το σχέδιο συντάχθηκε κατά την περίοδο της
Αγγλικής Κατοχής και προέβλεπε την εφαρμογή ρυμοτομικού στην οδό 25ης Αυγούστου,
στην κεντρική αγορά (1866), εκτός από 2 Ο.Τ.
που αφαιρέθηκαν από το Μεϊντάνι καθώς και στην Πλατεία Πρίγκηπος Γεωργίου (σημερινή πλατεία Ελευθερίας). Το σχέδιο
έδινε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στην εντός
των τειχών πόλη να επιφέρουν οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική επισκευή ή τροποποίηση ήθελαν στις οικίες τους. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε τελικά το 1902 με υπογραφή του τότε
Αρμοστή Πρίγκιπα Γεωργίου και περιελάμβανε τα υπάρχοντα
Ο.Τ., ενώ οικοπεδοποιούσε τους τότε ελεύθερους χώρους της
εντός των τειχών περιοχής.
Το 1936 δημοσιεύτηκε το σχέδιο πόλεως Ηρακλείου που
έμελλε να αποβεί μοιραίο για την πόλη και που μέχρι σήμερα
καθορίζει την τύχη ή μάλλον την ατυχία της. Το σχέδιο του ’36
δεν έλαβε καθόλου υπόψη την παλιά πόλη, δεν μερίμνησε για
τη διατήρηση του αρχικού πολεοδομικού ιστού που παρέμεινε
παρά τις καταστροφές και αλλοιώσεις στην εντός των ενετικών
τειχών πόλη, με αποτέλεσμα να βρεθεί το Ηράκλειο εντελώς
ανυπεράσπιστο στην επέλαση της ανοικοδόμησης. Κυρίαρχη

φιλοσοφία του σχεδίου ήταν η διάνοιξη δρόμων και η αύξηση
της «χωρητικότητας» της εντός των τειχών πόλης μέσα στην
οποία έπρεπε να πιεστούν και να χωρέσουν όλες οι λειτουργίες
της. Οι εκτός των τειχών περιοχές θεωρήθηκαν κατάλληλες
μόνο για στέγαση υποβαθμισμένων οικιστικών λειτουργιών.
Στη συνέχεια, με την πλατιά διάδοση του «μοντερνισμού» μετά
το 1930 και με το Νόμο 3741/1929 «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας», συμπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις για την πρωτοφανή ανάπτυξη
μέσα στην εντός των τειχών πόλη, της
μοντέρνας πολυκατοικίας.
Το Σχέδιο Πόλεως του 1958 αφορούσε κυρίως στις εκτός των τειχών
περιοχές επεμβαίνοντας σε ορισμένες μόνο περιοχές του κέντρου και
χωρίς να έχει σχεδόν καμία διαφορά με το σχέδιο του 1936.
Εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε ακόμα την ανθρώπινη πόλη
με τα χαμηλά σπίτια, τις πράσινες
αυλές, τα λιγοστά αυτοκίνητα.
Τα παιδιά μας δε μεγάλωσαν
στους δρόμους, μεγάλωσαν
στους παιδικούς σταθμούς και τις
απελπιστικά ελάχιστες παιδικές χαρές.
Δεν έμαθαν να αγαπούν το Ηράκλειο
επειδή δε γνώρισαν ποτέ το Μεγάλο
Κάστρο. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για
τη νέα γενιά με την ελπίδα ότι θα
μάθουν και θα αγαπήσουν το Μεγάλο Κάστρο, την άγνωστη, βαθιά
πληγωμένη αλλά πάντα γοητευτική πόλη μας.
Οι επόμενοι τόμοι αναφέρονται στη μνημειακή τοπογραφία
της πόλης μας:
Ο δεύτερος τόμος, «Υπήρχε
μια πόλη…». Συνοικίες, Δρόμοι
και Πλατείες, θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2013 και σε αυτόν περιγράφονται οι ενορίες,
οι συνοικίες, οι πλατείες και οι κύριοι δρόμοι του Ηρακλείου
όπως διαμορφώθηκαν από την Β’ Βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα.
Θα ακολουθήσουν οι ενότητες:
Καταγραφή, χωροθέτηση, περιγραφή και ιστορικά στοιχεία
των εκκλησιών και των μοναστηριών του Χάνδακα σωζόμενων
και μη.
Οι οχυρώσεις της πόλης από τους αρχαίους χρόνους μέχρι
τη σημερινή κατάσταση των μεσαιωνικών τειχών και του ενετικού οχυρωματικού περιβόλου. Η ιστορία και εξέλιξη του λιμανιού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.
Υδρευση, κρήνες και λουτρά από την περίοδο της Αραβικής
κυριαρχίας μέχρι τις ημέρες μας.
Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια όλων των ιστορικών περιόδων
του Χάνδακα.
Η καθημερινή ζωή στο Ηράκλειο από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας μέχρι σήμερα.
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Ποιητική Συλλογή Ηρακλή Βουλγαράκη

«Δακρυσμένα φεγγάρια»
του Γιώργου Τ. Τσερεβελάκη

Ε

ίναι παγκοίνως γνωστόν ότι η ποίηση διακρίνεται σε
δύο είδη αναφορικά με την επιλογή της θεματολογίας: Αυτή που εξυμνεί τον εξωτερικό κόσμο και την
επενέργεια του ανθρώπου σε αυτόν, η οποία εκφράζεται κατ’ αντικειμενικό τρόπο, και αυτή που
αποκαλύπτει τα εσωτερικά αισθήματα του ανθρώπου, η οποία λειτουργεί κατά τρόπο υποκειμενικό. Τα όρια μεταξύ αυτών των δύο ειδών ποιήσεως δεν είναι με ακρίβεια
διαγεγραμμένα και πολλές φορές συγχέονται, ιδιαιτέρως στις
μέρες μας όπου η ποίηση έχει καταλήξει να είναι η έκφραση
ημιτελών σκέψεων, ατάκτως ερριμμένων υπό τη μορφή παράταξης αφηρημένων λέξεων.
Η ποιητική συλλογή του κυρίου Βουλγαράκη εντάσσεται σε
ένα είδος μικτό αλλά νόμιμο, γιατί συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της αντικειμενικής και υποκειμενικής ποιήσεως. Τα ποιήματά του είναι μετρικά αλλά και σε ελεύθερο στίχο,
αποκαλύπτοντας έτσι αναφανδόν το πηγαίο ταλέντο και την εκχυλίζουσα ευαισθησία που διέπει το έργο του.Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν ζυμωθεί με την τεχνοτροπία του συμβολισμού, οδηγώντας σε μια κατάσταση εξηρμένου λυρισμού, εν
πολλοίς άδολο και αθώο. Καθότι είναι εμφανής ο επηρεασμός
από τη Γαλλική ποίηση των «καταραμένων» ποιητών του 19ου
αιώνα, απαντώνται τεχνοτροπίες και ιδεολογήματα που αποκαλύπτουν την αντίληψή του σχετικά με την ποιητική του συμβολισμού και την πρακτική εφαρμογή της στη σύνθεση του
στίχου.
Για να γίνουμε ευληπτότεροι, θα κατατάσσαμε την ποίηση
του κ. Βουλγαράκη στο ρομαντικό είδος. Βέβαια, δεν περιέχονται εδώ ξανθοπλόκαμες νύμφες, κλάδοι δάφνης, στέφανοι
ρόδων ή χαριτόβρυτες κορασίδες, αλλά εμφανίζεται το ποιητικό υποκείμενο να θαυμάζει την φύση:
Κοίτα, με ορθάνοιχτα τα μάτια, να,
μέγα θαύμα που αρχινά,
τα χρυσάφια και τ’ ασήμια
το φεγγάρι πώς σταλάσσει
κρύβοντάς μας την ασχήμια
μες στης νύχτας το γιορτάσι.
Οι χορδές της λύρας του ποιητή αντηχούν το εγκώμιο για
την τελειότητα της φύσης και τα απρόσμενα θαύματα που εμφανίζονται. Με ρήματα που σημαίνουν δείξη και κίνηση
(«Κοίτα», «αρχινά»)αισθητοποιείται η κατασκευή του ρομαντικού σκηνικού και εκφράζεται παραλλήλως αυτή η κίνηση της
δημιουργίας. Ο νους είναι πλημμυρισμένος από τη ρομαντική
διάθεση, η οποία διαχέεται στο περιβάλλον. Ετσι, το έργο του
ποιητή αποβαίνει ένα σημαντικό καλλιτέχνημα, αφού δεν ονειροβατεί, αλλά αποδίδει λυρικά το θαυμαστόν της φύσης. Η ποιητική ευτοκία του κ. Βουλγαράκη είναι έκδηλη σε όλες τις
εκφάνσεις της διαδικασίας της σύνθεσης.
Από την άλλη, η ρομαντική ποίηση στην Ελλάδα έχει προ
πολλού εξαφανιστεί προς χάριν της αφηρημένης η οποία δεν
έχει την παραστατική δύναμη να απεικονίσει ή να εκφράσει·
αντιθέτως, κατακερματίζει το νόημα και γίνεται ένα λεκτικό
απολίθωμα άνευ ουσίας. Η ρομαντική ποίηση δυστυχώς δεν
προσιδιάζει στην ιδιοσυγκρασία του νεοέλληνα, αφού είναι
γνωστός ο εθνικός χαρακτήρας προς την εξωτερική ροπή. Το
στοίχημα όμως αυτό το κερδίζει η ποίηση του κ. Βουλγαράκη,
καθώς ψηλαφεί και αναγνωρίζει το εξωτερικό περιβάλλον βιώ-
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νοντας βαθιά συναισθήματα.
Και δεν είναι μόνον η ρομαντική ποίηση στην οποία διαπρέπει ο κ. Βουλγαράκης. Είναι και το τραγούδι, όπως το «Μανούλα μου». Πάλι διακρίνεται ο πηγαίος λυρισμός που εκφράζει
το ποιητικό υποκείμενο. Παραθέτουμε την πρώτη στροφή:
Μανούλα μου
Μέσα στον κόσμο το μικρό,
κάποιο φθινόπωρο πικρό,
γεννήθηκα μες στη χαρά,
μα δεν τη βρήκα πουθενά
μόνο στ’ ονείρου τα φτερά,
μανούλα μου, μανούλα μου!
Η ρυθμικότητα και το νοσταλγικό πάθος για το ιδεώδες του
ονείρου, όπως συμπλέκονται μέσα στο συγκεκριμένο έργο, καθιστούν τον ποιητή ως καθαυτό εκπρόσωπο του νεοελληνικού
ρομαντισμού. Ο ρομαντισμός της παρούσης ποιητικής συλλογής απέχει κατά πολύ από τη γλυκερή μελαγχολία κάποιων
ανουσίων ποιηματίων που επιθυμούν να αποσπάσουν τα ευγενή συναισθήματα των αναγνωστών.
Επίσης, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τα υπέροχα
ιαπωνικής τεχνοτροπίας ποιήματα, τα «Χαϊκού». Η συμπυκνωμένη σοφία που περιέχουν τα καθιστά μνημεία διαχρονικής σοφίας, θυμίζοντάς μας το αρχαίο επίγραμμα. Το παρακάτω
«χαϊκού» είναι χαρακτηριστικό του υψηλόφρονου βάθους και
του χειμαρρώδους, αγνού λυρισμού:
Αγάπησε τη ζωή
σαν ερωμένη
και σαν όνειρο.
Η παράθεση του προηγουμένου χαϊκού αναδεικνύει την παραστατική δύναμη που εγκρύπτεται μέσα στις λέξεις. Η επιγραμματικότητα και η λιτότητα στη διατύπωση των συναισθημάτων δημιουργούν άμεσα την εντύπωση για την ουσία της
στιγμής· μα αυτό είναι και η ουσία της εν λόγω τεχνοτροπίας: να
συλλαμβάνει τη στιγμή και να τη μετουσιώνει σε πανανθρώπινη αξία.
Η νέα ποιητική συλλογή συνιστά ακόμη μία συμβολή του κ.
Βουλγαράκη στην λογοτεχνία. Ο Κρης ποιητής, ταλαντούχος στιχοπλόκος, προσφέρει τους αγνούς καρπούς της Τέχνης του και
οξύνει επιπλέον το λογοτεχνικό μας αισθητήριο. Η ποιητική του,
αυτή τη φορά, διαμορφώνεται επί τη βάσει ενός αθώου και
αδόλου λυρισμού, που εξυπηρετεί τη διάχυση της αγάπης του
για τη ζωή και τις εκφάνσεις της. Επιζητεί την απόδραση από
την πεζότητα και τη ρηχότητα της καθημερινότητας· καταφυγή
του το όνειρο, εκεί όπου αναπαύεται κάθε αισθαντική ψυχή.
Ομως, δεν είναι απλά ένας ακόμη ρομαντικός· είναι ένας ακραιφνής αισθητής λογοτέχνης, από τους ελαχίστους που υπάρχουν στο πεδίο της μοντέρνας ποίησης. Η πεμπτουσία της
ποιητικής δημιουργίας είναι η έκφραση του πάθους και η απόλυτη παράδοση σε αυτό. Ετσι, ο κ. Βουλγαράκης παρεδόθη πλήρως στην Τέχνη, δημιουργώντας πανανθρώπινα ιδανικά και
αξίες. Ανακαλούμε στο νου μας τη φράση του Th. Eliot «The
emo�on of art is impersonal» και δικαιούμαστε να συμπεράνουμε ότι ευρισκόμεθα μπροστά σε ένα ακόμη μνημείο λόγου,
σε ένα δώρο στη ζωή και στον άνθρωπο.
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Βάνα Μυρωνάκη

«Το δώρο της
Πούλιας»
«Διαβάζοντας “Το δώρο της Πούλιας” θα σας παρασύρει σε
αλλοτινές εποχές, θα σας ταξιδέψει σε τρυφερές παιδικές αναμνήσεις και θα ξυπνήσει μέσα σας αληθινά και αγνά συναισθήματα , φωτίζοντας το πραγματικό νόημα της ζωής.
Κεντρικός ήρωας του παραμυθιού είναι ένας πρίγκιπας από
την Ανατολή, ο Αυγερινός, που βάζει τον εαυτό του σε περιπέτειες, όταν εκφράζοντας μια βαθύτατα εγωιστική του επιθυμία,
με σκοπό να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του, χάνει ό,τι πολυτιμότερο είχε κερδίσει στη ζωή του.
Ενας ουράνιος μάγος που τον ακούει θα τον βοηθήσει να
ικανοποιήσει την επιθυμία του, όχι χωρίς τίμημα όμως. «Οποιος
μια επιθυμία βάζει καλό είναι να τρομάζει, το τίμημα να λογαριάζει».
Τον ήρωα του παραμυθιού θα προσπαθήσει να βοηθήσει
μια κόρη του Ουρανού, η Πούλια, μαζί με τα στοιχεία του παραμυθιού: το πηγάδι με το νερό, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα
ζουζούνια, οι δράκοι, που όλα ζουν στο χώρο της φαντασίας. Ο
υπερφυσικός κόσμος του παραμυθιού, τον οποίο ο άνθρωπος
δεν μπορεί να ελέγξει, συνεργάζεται για να δώσει τη λύση, το
ευτυχισμένο τέλος που έχουν πάντα τα παραμύθια και που σκοπός του είναι να λυτρώσει τον αναγνώστη.

Μαρίτα Μυρωνάκη

«Ζεστό χιόνι»
«Τι θαύμα τάχα να γινόταν!
ως και το χιόνι ήταν ζεστό.
Η αγάπη γεννιέται αυτήν την ώρα,
μαζί με το μικρό Χριστό»
Στην Χριστουγεννοφαντασία, οι παιδικές καρδιές ζεσταίνουν το χιόνι, και εκείνο νιώθει τόσο όμορφα που ανταποδίδοντας δεν λιώνει, φτιάχνει ζωγραφιές και τραγουδάκια.
Τρυφερά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, με πολύχρωμες
παιδικές εικόνες, μελωδικούς ήχους, με ΄Αγιο Βασίλη, κουδουνάκια, γέλια, χιόνια, παιδικές φωνές, Χριστουγεννιάτικα δενδράκια, με ευχές…
Τραγουδάκια που σε προσκαλούν να ταξιδέψεις με έλκηθρο
στο φως της αγάπης στην τρυφερή, παιδική, Χριστουγεννοφαντασία!

Ολο το παραμύθι λειτουργεί και σε ένα χώρο μαγείας, ελεύθερο από τα όρια του χρόνου, μέσα στον οποίο βλέπουμε την
Πούλια να υπάρχει για να βοηθήσει τον ήρωα και να γίνει ταίρι
του, ανακαλύπτοντας και κείνη με τη σειρά της το αληθινό
νόημα της ζωής. Η ρομαντική και συγκινησιακή γοητεία του, τα
χαρακτηριστικά που διαθέτει επιτρέπουν στον αναγνώστη να
μπορεί να ταυτιστεί με τους ήρωές του. Το κυριότερο βέβαια
χαρακτηριστικό του είναι το ευτυχισμένο τέλος, το πνεύμα της
αισιοδοξίας και της ευτυχίας.
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3η ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ
Σχήμα: 14,5x21
Σελίδες: 486
ISBN: 978-960-93-4519-4
Μελετώντας την παγκόσμια Ιστορία
μάς διδάσκει πώς ο άνθρωπος αυτός ο
δυστυχής μόνος, πάνω στην ουράνια
ρόδα, πέρασε στο διάβα των χιλιετιών
φρικτούς πολέμους, συμφορές, αιματοχυσίες. Οι δυναστείες
και οι δυνάστες που ασκούν πάντα την εξουσία κατέστησαν
τον βίο του ανθρώπου μη βιωτό. Με το σύγγραμμά μου
αυτό γίνεται μια απόπειρα του νου να κάνει ένα ρεσάλτο,
μια υπέρβαση στο χώρο και στο χρόνο, με στόχο να δώσει
ελπίδα στο βασανισμένο άνθρωπο.
Η επαφή του ανθρωπίνου γένους μ᾽ ένα ανώτερο πολιτισμό του Γαλαξία μας που πιθανότατα συνέβη και στο απώτατο παρελθόν, θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να βρει τον
βηματισμό της, τον άνθρωπο την ουράνια καταγωγή του.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΕΝΤΑΚΗ
Σχήμα: 17,5x24
Σελίδες: 159
ISBN: 978-960-93-5116-4
...Η Εθιά από παλιά φημίζεται για
τους χορευτές και τους μαντιναδολόγους της. Εχουνε βγει πάρα πολλοί
καλοί και ξακουσμένοι, που άφησαν εποχή με τα ποιήματά
τους. Για να μην ξεχάσω κανένα, δε γράφω ονόματα. Οι χορευτές επετούσαν στον αέρα με τα πουλιά. Από την Εθιά
εγεννήθηκε ο Εθιανός Πηδηχτός που χορευότανε μόνο στην
Εθιά. Ο μπάρμπας μου, ο Μαθιουδοχριστόφορος, τον έλεγε
“χιαρχιντί”, διότι όταν χόρευε τράντασσε η γη, καθώς χτυπούσε το πάτωμα με τα στιβάνια, που είχαν μπροκαδούρα
από κάτω και πραγματικά όλοι χιαρχίντιζαν. Οταν ήθελε να
τόνε παίξει ο Λυρατζάκης, ήτανε σαν τον “ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ...”.

ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΣ

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΞΙΩΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΞΙΩΤΗ

Σχήμα: 14x21
Σελίδες: 88
ISBN:978-960-93-5441-7

Σχήμα: 14x21
Σελίδες: 222
ISBN: 960-7549-07-4

Το παλιό σπίτι με τα παράξενα κειμήλια σαν να προσπαθούσε να δραπετεύσει κάτω από το δρόμο με τις
καμάρες.
Στους ερειπωμένους τοίχους του,
ευδοκιμούσαν οι λειχήνες, τα βρύα και οι φτέρες κρεμόνταν
απο παντού σαν μακριά ματόκλαδα, αστράφτοντας μες στη
διαφάνεια του φεγγαριού.
Στο μεγάλο δωμάτιο, που μύριζε μαραμένα λουλούδια
και σκουριασμενο χρόνο, ένας άντρας και μια γυναίκα ακαθόριστης ηλικίας, κάθονταν σιωπηλά, κοντά στο παράθυρο.
Εκείνος όμορφος και λαμπερός, σαν ένας Θεός, κοίταζε
έξω το φως του δειλινού μέσα από τα θαμπά τζάμια.
Εκείνη ήταν σαν κούκλα με χρώμα μωβ και πάνω της μια
επιγραφή έλεγε...
Ετσι πεθαίνουν όσοι αγαπούν.

Ενα σκοτεινό μεταφυσικό παραμύθι, μια μεσαιωνική μυθιστορία,
μια ιντριγκαδόρικη μελέτη πάνω
στον αρχέγονο τρόμο που πιάνει
κάθε φορά την ανθρωπότητα όταν
βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ερχομό του νέου, την ανατροπή της καθεστυκηίας τάξης. Το μήνυμα που βγαίνει από
αυτό το πολύ δυνατό βιβλίο είναι πως η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, μια έννοια συνδεδεμένη με την πορεία της ανθρωπότητας μέσα στο χρόνο.

Ο ΑΦΡΑΤΟΥΛΗΣ
ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ

ΕΥΤΥΧΩΣ
ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Σχήμα: 15,5x15cm
Σελίδες: 48
ISBN: 978-960-7549-71-6
Η συγγραφέας Μαθιουδάκη Ειρήνη και η ζωγράφος
Χιλετζάκη Αννα μάς ταξιδεύουν στο λαχανόκηπο του παππού Μανόλη, όπου βρέθηκε ξαφνικά ένα κρουασάν, ο Αφρατούλης. Εκεί θα συναντήσει τα άγνωστα μέχρι στιγμής σ’
αυτόν λαχανικά και θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι. Η τρυφερή
αυτή ιστορία σκοπό έχει, με τον πιο ευχάριστο τρόπο, να
εξοικειώσει τα μικρά παιδιά με την κρητική διατροφή, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια και ελαιόλαδο. Θα καταφέρουν τα
λαχανικά να πείσουν τον Αφρατούλη για την αξία και τη νοστιμιά της κρητικής διατροφής;
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ΕΘΙΑ...
ΠΩΣ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ

Σχήμα: 13,5x19x5
Σελίδες: 320
ISBN: 978-960-7549-75-4
Στην Αθήνα του 2050 μια νέα κοπέλα, η Ελπίδα, ξεκινάει μια αναζήτηση
για τα σκοτεινά χρόνια της κρί- σης.
Μέσα από τις εξιστορήσεις ανθρώπων θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα παρελθόν που δεν θυμίζει σε τίποτα το ιδανικό
παρόν της. Τί είναι αυτό που οδήγησε στην παρακμή; Και κυρίως, πώς ήρθε η πολυπόθητη ανάκαμψη; Η εξερεύνησή της
την οδηγεί στην Κρήτη όπου συναντά αλήθειες που θα φωτίσουν το δρόμο της, αλλά και τον έρωτα που θα αλλάξει τη
ζωή της.
Μια φανταστική ιστορία που περιγράφει μία εβδομάδα
έντονων προβληματισμών με σκοπό να προσφέρει αισιοδοξία. ΄Ενα όραμα για το μέλλον που γεννιέται και είναι εύκολα
πραγματοποιήσιμο. Μια προσπάθεια να ξαναβρεθεί η ελπίδα για το αύριο μέσα στις αναμνήσεις του σήμερα.
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«Κρήτη μου»
της Μαρίας Βλαχάκη,
μέλους της Λέσχης Ανάγνωσης των Εκδόσεων ΙΤΑΝΟΣ

Η

Σαμπά Αλτίνσαϊ γεννήθηκε το 1961 στο Τσανάκαλε, της Τουρκίας. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αγκυρας. Εχει
δημοσιεύσει ταξιδιωτικά κείμενα & διηγήματα
σε εφημερίδες και περιοδικά. Το «Κρήτη μου»
είναι το πρώτο της ιστορικό μυθιστόρημα το
οποίο ξεκίνησε από μία φράση του πατέρα της:
«Αν πάρεις ένα λουλούδι από μια γλάστρα και το φυτέψεις σε
μια άλλη, δε θα πιάσει».
Για πρώτη φορά η Σαμπά Αλτίνσαϊ αισθάνθηκε τον πόνο του
ξεριζωμού. Η έρευνα τής πήρε 4 με 5 χρόνια, το γράψιμο άλλα
επτά. «Ο πρώτος μου "δάσκαλος" ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης και
το έργο του», λέει η ίδια. Είναι εγγονή του τουρκοκρητικού
Ιμπραήμ Γιαμαρκαμάκη, ο οποίος με την γυναίκα του Φατμά
και τα πέντε παιδιά τους, έφυγαν το 1923 από τα Χανιά κι εγκαταστάθηκαν αρχικά στο Κιουτσούκ-Κουγιού και αργότερα στο
Τσανάκαλε. Το νέο τους επίθετο ήταν Αλτίνσαϊ που σημαίνει
αλτίν=χρυσός και σάι=μετρώ, από το επάγγελμα του Ιμπραήμ
που ήταν χρυσοχόος ή κουγιουμτζής. Στην Τουρκία απέκτησαν
τον πατέρα της συγγραφέως και άλλα δύο παιδιά.
Κρήτη 1898, το κρητικό όνειρο για την ένωση της Κρήτης με
την Ελλάδα έχει διαψευσθεί για άλλη μία φορά. Οι ηγέτες της
Κρητικής επανάστασης αναγκάζονται να δεχθούν τη λύση της
αυτονομίας. Οι Μεγάλες Δυνάμεις προτείνουν και επιβάλλουν
ως ύπατο Αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας. Στις 2
Νοεμβρίου 1898 και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκατέλειπε οριστικά την Κρήτη. Χανιά! Η πιο μεγάλη γόησσα! Η ομορφιά της Κρήτης! Η Κανεβάρο η πηγή ζωής των Χανίων, με
καταστήματα αραδιασμένα δεξιά κι αριστερά, ένας δρόμος που
ήταν συγκεντρωμένοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι επαγγελματίες, ανταλλάσοντας χωρατά στα κρητικά.
Ο Ιμπραήμ ή Αβραάμ Γιαμαρκαμάκης γιος του Μουσταφά
εφέντη, φημισμένος χρυσικός στα Χανιά,ο φίλος του ο Πιτσιρίκος, ο γείτονας του ο τσαγκάρης Αχμέτ εφέντης ο Κοτσινεμπέτος, ο καφετζής της πλατείας ο Αμπντάλας, ο μπακάλης
Χαλιμάκης, ο εκδότης της εφημερίδας «Ιμίτ» Καλιοντζή ζαντέ
Χουσείν Αζίζ μπέης, ο γιατρός και βουλευτής της τουρκικής κοινότητας στην Κρητική εθνοσυνέλευση Ραγκίπ μπέης, ο πασίγνωστος στα Χανιά λυράρης Τσακάλι, ο Μελέτιος ο χαλκιάς,
όλοι Χριστιανοί και Κρήτες μουσουλμάνοι ζουν την κοινή τους
μοίρα, ζουν στην Κρήτη που λατρεύουν. Ο Ιμπραήμ είχε δυο μεγάλους έρωτες την Κρήτη και την Τζεμιλέ την οποία χάνει στη
γέννα της κόρης τους.
Η Κρήτη καίγεται, φλέγεται από πόθο να σμίξει με την Ελλάδα, το αίμα δε Θα σταματήσει να τρέχει αν δεν έρθει η μέρα
αυτή. Οι Χριστιανοί της Κρήτης ξεσηκώνονται για να αποκτή-

σουν την ανεξαρτησία
τους, αγωνίζονται για την
υπεράσπιση της γης τους.
Οι Κρήτες μουσουλμάνοι
αναρωτιούνται:
"τίνος
είναι αυτή η γη; Χριστιανοί,
μουσουλμάνοι όλοι ήρθαμε από άλλα κι άλλα
μέρη κι εγκατασταθήκαμε
στην Κρήτη, ποιός είναι περισσότερο Κρητικός; Στο Θέρισο ο Βενιζέλος ξεσηκώνει τον
κόσμο: «αφήνουμε την τύχη της Κρήτης στα χέρια ενός και μόνο
ανθρώπου; Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, έχουμε χύσει πολύ
αίμα. Εμείς μόνο μπορούμε να γράψουμε την μοίρα μας, κανένας άλλος.»
Οταν πεθαίνει ο πατέρας του, ο Ιμπραήμ σκέφτεται ότι με
κάθε θάνατο λιγοστεύει κάτι από τον άνθρωπο, κάθε φορά δίνεις κάτι από τον εαυτό σου, όμως η ζωή προχωράει και ο
Ιμπραήμ παντρεύεται τη Φατμά και αποκτούν πέντε παιδιά.
Στις 26 Απριλίου 1910 κάνει έναρξη εργασιών η Κρητική
Εθνοσυνέλευση. Οι βουλευτές καλούνται να ορκιστούν στο
όνομα του βασιλιά της Ελλάδος. Οι μουσουλμάνοι βουλευτές
διαμαρτύρονται και αποχωρούν. Οι μήνες περνούν, η Βουλή
ανοίγει και κλείνει, η Κυβέρνηση διαλύεται και συγκροτείται
άλλη. Χιλιάδες κόσμος κάθε μέρα ετοιμάζονται να φύγουν για
τη Μικρασία. Ο Ιμπραήμ νιώθει γέρος, μόλις τριάντα χρονών,
μόνος και ανεπιθύμητος στην Κρήτη. Στην συνθήκη της Λωζάννης αποφασίζεται η ανταλλαγή των πληθυσμών. Για πρώτη
φορά συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν κι άλλοι εκτός από αυτούς, οι Ελληνες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα εδάφη της
Τουρκίας. Ο φόβος φωλιάζει στις ψυχές τους! πού θα πάμε; πώς
θα φύγουμε; τί θα γίνει το βιος μας; τί μας περιμένει εκεί;
Ο Ιμπραήμ με την Φατμά μαζεύουν τα πράγματά τους και
ετοιμάζονται για να φύγουν. Ανεβαίνουν στο Κάστρο της Χαλέπας και ζητούν από τα παιδιά τους να κοιτάξουν την ομορφιά
της Κρήτης και να την πάρουν μαζί τους. Ο Τυράκης, ο σιδεράς,
τού εύχεται να του δώσει τύχη ο Θεός και να τον βοηθήσει να
χωνέψει τον τόπο που θα πάει, να μη νιώσει ξένος. Ο Ιμπραήμ
ζητά από την γειτόνισσα Χρυσούλα να φροντίζει τα μνήματα
των γονιών του, της Τζεμιλέ, του Πιτσιρίκου. Το πρωί της 23ης
Νοεμβρίου του 1923 στο λιμάνι των Χανίων μοιάζει να ήρθε το
τέλος του κόσμου. Η Κρήτη πριν ακόμα την αποχωριστούν ήταν
μία ανάμνηση μία πικρή νοσταλγία. Καθώς απομακρυνόταν το
πλοίο η Κρήτη μίκραινε και χανόταν σαν γρήγορος τσουχτερός
πόνος και ένα παιδί αναρωτιέται: «Μαμά, τώρα θα βλέπω
όνειρα στα τουρκικά;»
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ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σχήμα:20,5x29cm
Σελίδες:27
ISBN:978-960-93-4907-9

Ο ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΛΑΛΗΣΕ...
...ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ ΞΥΠΝΗΣΕ!
ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Οι εκδόσεις ΄Ιτανος και οι Εκτυπώσεις Δετοράκης εξέδωσαν και διακινούν ένα ευρηματικότατο παιδικό παραμύθι με
τίτλο «ο πετεινός λάλησε… το κοτέτσι ξύπνησε!». Συγγραφέας του παραμυθιού είναι η κ. Ελενα Κατσαντώνη-Σηφάκη.
Την εικονογράφηση που συνοδεύει τα κείμενα φιλοτέχνησε
ο κ. Ηρακλής Φοβάκης. Η πληκτική ζωή ενός κοτετσιού διαταράσσεται όταν έρχεται στη ζωή ένας ζωηρός πετεινός, που
σφύζοντας από ζωντάνια θέλει να αλλάξει τα πάντα.
«Ο πετεινός λάλησε… το κοτέτσι ξύπνησε!», το νέο παραμύθι της Ελενας Κατσαντώνη από τις εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ, έρχεται να ξεσηκώσει μικρούς αλλά και μεγάλους.

Ο Τζουάνες Παπαδόπουλος, γεννημένος
περίπου το 1618 στο Χάνδακα, έζησε τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας και τη
μακρόχρονη πολιορκία της πόλης του από
τα Οθωμανικά στρατεύματα. Πρόσφυγας
από το 1669, κατέφυγε στα Επτάνησα, έμεινε πολλά χρόνια στην
Ιστρία και τελικά εγκαταστάθηκε στην Πάδοβα. Εκεί έγραψε το
1696, στα ιταλικά, τις αναμνήσεις του από τη χαμένη πατρίδα. Μιλάει για τα πελώρια τείχη του Χάνδακα, τις εκκλησίες του, την κρήνη
Μοροζίνι, παρουσιάζει συνήθειες και αφηγείται περιστατικά, αναφέρεται σε ενδυμασίες και διασκεδάσεις, λέει για τις καλλιέργειες
και την κτηνοτροφία, θυμάται κάθε τόσο τα φαγητά και τα περίφημα κρητικά κρασιά… Σε μία αφήγηση ελεύθερη και ρέουσα σαν
κουβέντα, συνδυάζει την πίκρα του για την απώλεια του τόπου του
με το χιούμορ και τη νοσταλγία του με καυστικές παρατηρήσεις. Ο
«καιρός της σχόλης» που βρήκε ο Τζουάνες στα ήσυχα γερατειά του
μας χαρίζει ένα κείμενο μοναδικό λόγω της αμεσότητάς του, το
οποίο ζωντανεύει μπροστά μας την «αγαπημένη πατρίδα» του στην
καθημερινότητά της.

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΠΑΟΛΟ ΜΑΡΑΝΚΑ - ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΑΡΝΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ

Σχήμα: 14x21cm
Σελίδες: 573
ISBN: 978-960-7549-45-7
Ενα υποβλητικό μυθιστόρημα, ένα ιστορικό θρίλερ, ένα διαμάντι μέσα στο ρηχό
πανόραμα της σύγχρονης λογοτεχνικής
παραγωγής το οποίο παρασύρει, σαγηνεύει, παθιάζει. Ενα πλαστογραφημένο χειρόγραφο του Πάπα Ουρμπάνο ΙΙ προς τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, η απεγνωσμένη
αναζήτηση εγγράφων τα οποία καταμαρτυρούν την πραγματική
βούληση του Ιησού και το μανιώδες κυνήγι ενός ανεκτίμητου θησαυρού. Αυτή είναι η υπόθεση του Ελληνικού του Lorenzo Paramana, στις σελίδες του οποίου ξεδιπλώνεται ένας οικογενειακός
θρύλος με σκηνικό τοποθετημένο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Οι
έρωτες, τα πάθη, οι προδοσίες και τα συναισθήματα αποτελούν τα
σημεία κορύφωσης του θρίλερ. Με αναφορές στις πλέον σκοτεινές
πλευρές ενός σημαντικού διαστήματος της ευρωπαϊκής ιστορίας,
με αφετηρία τον βυζαντινό μεσαίωνα και κατάληξη την σύγχρονη
εποχή, έχει ρυθμό εναλλαγής και απολαυστική γραφή.

Σχήμα: 28,5x24cm
Σελίδες: 304
ISBN: 978-960-7549-67-9
Ενα καλλιτεχνικό λεύκωμα
που αφορά σε αδημοσίευτο "υλικό" του ζωγράφου Γιώργου Βακιρτζή
(1923 - 1968) από τις εργασίες του για τον Κινηματογράφο: Ενα
σημαντικό αριθμό από τις Μακέτες και τα Σχέδια, που ετοίμαζε
ο Γ.Β. για τις Γιγαντοαφίσες του (1946-1968), οι οποίες προορίζονταν να αναρτηθούν στις προσόψεις των κινηματογραφικών αιθουσών. Χαρακτηριστικές Λιθογραφικές Αφίσες του Γ.Β.
για ταινίες των δεκαετιών '50 και '60, καθώς και πολλές από τις
αντίστοιχες Μακέτες τους. Τα έργα ζωγραφικής του Γιώργου
Βακιρτζή για τον Κινηματογράφο είναι παγκοσμίως γνωστά και
έχουν χαρακτηρισθεί από Αμερικανούς ειδικούς μοναδικά
(unicum). Με κείμενα των: Νίκου Κούνδουρου, Ειρήνης Οράτη,
Δημήτρη Θ. Αρβανίτη και Χρήστου Φ. Μαργαρίτη.

ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΠΟΛΗ

ΜΕΓΑΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ

ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ - ΣΦΑΚΑΚΗ

Σχήμα: 15,5x21cm
Σελίδες: 203
ISBN: 978-960-549-58-7

Σχήμα: 17x24
Σελίδες: 80
ISBN: 978-960-93-5315-1

΄Ενα χειρόγραφο έρχεται στο φως,
και μας μεταφέρει στο 1578 στην Candia (Ηράκλειο). Ενετική κατοχή, οι
Τούρκοι προ των πυλών... Μας μιλά
για: Ενα Νοτάριο (συμβολαιογράφο) μισό Βενετό, μισό Ελληνα, έναν Ιππότη που κρύβει τα μυστικά του.
Ενα σιδηρουργό, ένα ζωγράφο, μία ηθοποιό με πολλές
χάρες αλλά και γνώσεις, που συναντώνται αλλά και μπλέκονται οι ζωές τους. Ερωτες, θανατικά, σεισμοί και πολλές περιπέτειες... οργανώνουν μια εξέγερση εναντίον των Βενετών.
που αποτυγχάνει και που πνίγεται στο αίμα.
Παράλληλα αποτυπώνει την καθημερινή ζωή την περίοδο
της Ενετοκρατίας. Μετά από αιώνες ένα τρίπτυχο, που ανακαλύπτεται τυχαία, φανερώνει την αλήθεια.
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ΤΖΟΥΑΝΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σχήμα: 17x24xm
Σελίδες: 336
ISBN: 978-960-524-390-6

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενική περιγραφή
της εικόνας «Μέγας εἶ, Κύριε» και ακολούθως η καταγραφή της δεύτερης
ενότητας, της ευχής του Μεγάλου Αγιασμού ανά στίχο. Σε
κάθε στίχο παρατίθεται και το τμήμα της εικόνας, η παράσταση δηλαδή στην οποία ιστορούνται τα αναφερόμενα στον
στίχο γεγονότα. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνοπτική θεολογική
ανάλυση και εικονογραφικά στοιχεία της εικόνας «Μέγας εἶ,
Κύριε». Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ της εικονογραφίας του Ιωάννη Κορνάρου και των διδασκάλων του, των Καστροφυλάκων. ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ιωάννης Κορνάρος, ο ζωγράφος,
δημιουργός της εικόνας, βιογραφικές πληροφορίες. ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Μονή της Παναγίας Ακρωτηριανής ή Μονή Τοπλού, όπως είναι ευρύτατα γνωστή σήμερα, τόπος δημιουργίας και φύλαξης της εικόνας. Σύντομη παρουσίαση της
Μονής, Ιστορία, Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική.
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Pocket Coﬀee Table Books

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παρέα με τον Μίνωα και την Αρια.
Για πρώτη φορά μία έκδοτική προσπάθεια
ανάδειξης της Κρήτης αγκαλιάζει με τέτοια
πρωτοτυπία τα παιδιά. Κόμικς + Φωτογραφία + Κείμενο σε μοναδικό συνδυασμό.

Φωτογραφία: Judith Lange – Μαρία Στέφωση
Μία πολιτισμική και φυσιολατρική φωτογραφική περιήγηση στην Κρήτη. Κυκλοφορεί σε 5
γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά)
Σελίδες: 108, Σχήμα: 15x15,5
ISBN: 978-960-7549-11-2

Φωτογραφία: Judith Lange – Μαρία Στέφωση
Το βιβλίο προβάλλει την πολιτιστική ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει το Ηράκλειο και ιχνηλατεί
την πορεία της πόλης μέσα στην ιστορία. Πρόκειται
για ένα mini φωτογραφικό λεύκωμα «ταξιδευτή
του χρόνου», που μέσα από τις σελίδες του δράττουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε σημεία
της πόλης που είναι χαρακτηριστικά είτε για τα σημαντικά μνημεία που υπάρχουν εκεί, είτε για το μεγάλο πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον που
παρουσιάζουν.
Σελίδες: 108, Σχήμα: 15x15,5
ISBN: 978-960-7549-38-9
Κυκλοφορεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά Αγγλικά

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΣΗΤΕΙΑ
Φωτογραφία: Judith Lange – Μαρία Στέφωση
Πρόκειται για ένα λεύκωμα που μας ταξιδεύει
στις πιο ωραίες περιοχές του Νομού Λασιθίου.
Μέσα από τις σελίδες του έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε σημεία των πόλεων
που είναι χαρακτηριστικά είτε για τα σημαντικά μνημεία που υπάρχουν εκεί, είτε για το
μεγάλο πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον
τους.
Σελίδες: 108, Σχήμα: 15x15,5
ISBN: 978-960-7549-38-9
Κυκλοφορεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά Αγγλικά

ΡΕΘΥΜΝΟ
Φωτογραφία: Judith Lange – Μαρία Στέφωση
Το βιβλίο αυτό συνιστά μία περιήγηση στο
χώρο και στο χρόνο της περιφημότερης πόλης
των Γραμμάτων: Του Ρεθύμνου. Προβάλλει με
πετυχημένο τρόπο πολιτιστικές όψεις της πόλης
και αποτυπώνει εύστοχα την πολυκύμαντη πορεία της. Πρόκειται για ένα mini φωτογραφικό
λεύκωμα που μας ταξιδεύει στις πιο ωραίες περιοχές του Ρεθύμνου, δίδοντας την ευκαιρία να
απολαύσουμε το ανυπέρβλητο αισθητικό κάλλος των μνημείων, των εκκλησιών αλλά και των
απλών σπιτιών της πόλης.
Σελίδες: 108, Σχήμα: 14x15,5
ISBN: 978-960-7549-43-3
Κυκλοφορεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά Αγγλικά

ΧΑΝΙΑ
Φωτογραφία: Judith Lange – Μαρία Στέφωση
Πρόκειται για ένα mini φωτογραφικό λεύκωμα σε δίγλωσση έκδοση που μας ταξιδεύει στα Χανιά. Μια
πόλη που διατηρεί αναλλοίωτο το παραδοσιακό της
πρόσωπο και την ιστορική της φυσιογνωμία, όπως
αυτή εκφράζεται μέσα από τα πολυάριθμα μνημεία
της. Μας πάει βόλτα στα στενά δρομάκια της Βενετσιάνικης, της Εβραϊκής και της Τουρκικής συνοικίας
ή στην προκυμαία με τις ταβέρνες, τα μεζεδοπωλεία
και τα γραφικά καφενεία. Μία πόλη με ξεχωριστή
γοητεία αφού διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί
συνυπάρχουν αρμονικά, με την ιστορία της να ξεκινά
από τη νεολιθική περίοδο.
Σελίδες: 108, Σχήμα: 14x15,5
ISBN: 978-960-7549-44-0
Κυκλοφορεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά Αγγλικά

Ξύλινο Stand προβολής της νέας σειράς
Pocket Coﬀee Table Books
Διαστάσεις: 42,5 ύψος x 35 πλάτος x 14 εκ. βάθος. Το παρόν stand
διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης, με την αγορά 4 τίτλων
και σε ποσότητα 10 τεμαχίων ανά τίτλο (σύνολο 40 τεμάχια).
Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα παραγγελιών,
τηλ.: 2810 380931-4 Email: sales@detorakis.gr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βιβλίων:
Σελίδες: 108, Σχήμα 15x15,5cm
Εγχρωμη εκτύπωση και έγχρωμο πλαστικοποιημένο εξώφυλλο. Ολα
τα Pocket Coﬀee Table Books μπορούν να φιλοξενηθούν στη χάρτινη
θήκη με αποτυπωμένο λογότυπο στο εξώφυλλο.
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ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΔΙΑ

ΤΑ ΑΘΛΑ

Ο κύριος στόχος της έκδοσης είναι να προσφέρει
στον αναγνώστη την αφορμή, το πρώτο ερέθισμα
για ένα νοερό ή ακόμα καλύτερα για ένα πραγματικό ταξίδι, σε ένα μαγευτικό αλλά λησμονημένο
κόσμο: τον κόσμο των αρχαίων θεάτρων. Πολυτελής έκδοση με πανόδετο εξώφυλλο. Περιλαμβάνει
πάνω από 100 έγχρωμες φωτογραφίες, 71 Αρχαία
Θέατρα από την Ελλάδα, Μικρά Ασία, Κάτω Ιταλία,
Σικελία, Κύπρο. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και
κατόψεις. Κείμενα: Δ. Μποσνάκης, Δ. Γκαγκτζής.
Φωτογραφία: Judith Lange – Μαρία Στέφωση
Σελίδες: 258, Σχήμα: 30x30cm
Κυκλοφορεί σε τρεις γλώσσες:
Ελληνικά: 960-7549-05-8
Αγγλικά: 960-7549-06-6
Γαλλικά: 960-7549-12-0

Το θαυμάσιο φωτογραφικό λεύκωμα «Στάδια και
Αγώνες από την Ολυμπία στην Αντιόχεια» μας δίνει
ανάγλυφα και με πληρότητα τη λαμπερή πορεία
ολόκληρων χιλιετιών, αλλά και την εξέλιξη των
αγωνιστικών εκφράσεων μέσα στα στάδια της αρχαιότητας.
Φωτογραφία: Μαρία Στέφωση
Ερευνα - Κείμενα: Γιώργος Καββαδίας
Σελίδες: 276, Σχήμα: 30x30cm
Κυκλοφορεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά Αγγλικά
ISBN: 960-7549-25-2

Ενα βιβλίο που αναδεικνύει τις αισθητικές εντυπώσεις ενός ταξιδευτή από τους χώρους όπου στην
αρχαιότητα πραγματώθηκε το αθλητικό ιδεώδες.
Ζωντανεύουν οι εικόνες των αρχαίων σταδίων και
των αθλητών που αγωνίσθηκαν σε αυτά και έτσι ο
αναγνώστης περιηγείται σε χώρους όπου το έπαθλο ήταν η νίκη της αρετής και το κάλλος του υγιούς σώματος.
Φωτογραφία: Μαρία Στέφωση
Σελίδες: 100, Σχήμα: 18x18cm
Κυκλοφορεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά Αγγλικά

ΙΧΩΡ: Ταξίδι στις φλέβες του γίγαντα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΕΛΙΜΕΖΗ

Το δεύτερο βιβλίο μιας εξαιρετικής σειράς περιηγήσεων στο περιβάλλον και στη γεωλογική διαμόρφωση των σπηλαίων της Κρήτης. Παρατίθενται
πάμπολλα στοιχεία ανθρωπογεωγραφίας, υδρογεωλογίας, ταξιδιωτικές λεπτομέρειες κ.ά. Επίσης, η
πλούσια φωτογράφιση «παγιδεύει» τον αναγνώστη σε έναν κόσμο άγνωστο και μαγευτικό
Επιμέλεια Εκδοσης:
Σπηλαιολογικός Ομιλος Κρήτης
Σελίδες: 256, Σχήμα: 20,5x29,3cm
ISBN: 978-960-7549-39-6

Νανώ Χατζιδάκη
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Σελίδες: 498, Σχήμα: 24x31cm
ISBN: 960-8452-43-0

ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ
Μια φωτογραφική διαδρομή στην καλλιτεχνική πορεία της μεγάλης μας πρωταγωνίστριας, που δημοσιεύεται πρώτη φορά. Τις φωτογραφίες σχολιάζουν κείμενα ανθρώπων του θεάτρου, που αφορούν στην καλλιτέχνιδα και στο έργο της. Η καριέρα
της συμπληρώνεται από μία πλήρη παραστασιογραφία.
Μάριος Πλωρίτης, Μιχάλης Κακογιάννης
Λεύκωμα πανόδετο με εξώφυλλο και ανέκδοτο
φωτογραφικό υλικό
Σελίδες: 280, Σχήμα: 21,5x28,5cm
ISBN: 960-7549-03-1

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
στο πέρασμα των αιώνων
ΚΡΗΤΗ:
Μια γη στο μέσο βαθύχρωμου πελάγους

ΚΟΥΛΕΣ
Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η ανάδειξη της
ιστορίας του φρουρίου του Κούλε, έτσι ώστε να
γίνει γνωστή σε όλους που ενδιαφέρονται για το
παλιό βενετσιάνικο φρούριο του Ηρακλείου. Το βιβλίο αυτό συνιστά μία συγκέντρωση του ιστορικού
υλικού που αφορά στο φρούριο και στην πορεία
του στο χρόνο.
Φωτογραφία: Κώστας Φραντζεσκάκης
Κείμενα: Γιώργος Τ. Τσερεβελάκης
Σελίδες: 96, Σχήμα: 21x22cm
ISBN: Ελληνικά: 978-960-7549-36-5
Αγγλικά: 978-960-7549-41-9
Γερμανικά: 978-960-7549-40-2

Ενα φωτογραφικό οδοιπορικό στο ιστορικό και γεωγραφικό πρόσωπο της Κρήτης. Πάνω από 250
φωτογραφίες βρίσκονται σε ένα βιβλίο που προσπαθεί να αιχμαλωτίσει την ψυχή του νησιού, οδηγώντας τον αναγνώστη – περιηγητή στις πιο
άγνωστες γωνιές της κρητικής γης. Στο δεύτερο
μέρος του βιβλίου, οι εικόνες σχολιάζονται από αρχαιολογικά, ιστορικά και ποιητικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας.
Φωτογραφία: Judith Lange – Μαρία Στέφωση
Εισαγωγή: Judith Lange
Κείμενα: Δημήτρης Γκαγκτζής
Σελίδες: 174, Σχήμα: 23x23cm
ISBN: Ελληνικά: 960-7549-15-5
Αγγλικά: 978-960-7549-16-3
Γερμανικά: 978-960-7549-35-8

Μία έκδοση που περιλαμβάνει τοπωνύμια, χρονολογίες και πληροφορίες σχετικά με κάθε πόλη και
χωριό της Κρήτης από το ξεκίνημα της ύπαρξης
τους. Απόσταγμα μιας πολυτελούς ερευνητικής εργασίας και έκφρασης αγάπης για τη γενέθλια γη. Η
έκδοση του Στέργιου Σπανάκη έρχεται να καλύψει
έγκυρα και διεξοδικά ένα μεγάλο βιβλιογραφικό
κενό. Ο αναγνώστης, ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει εύκολα ένα ταξίδι σε
όποιον ιστορικό ή αρχαιολογικό τόπο ενδιαφέρεται να πάει ή να γνωρίσει από κοντά.
Στέργιος Σπανάκης
Α’ Τόμος Σελίδες: 432, Σχήμα: 21,5x28,5cm
Β’ Τόμος Σελίδες: 440
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Η αξία του παραμυθιού
για μικρά και μεγάλα «παιδιά»…
της Αθηνάς Κυπριωτάκη,
Ψυχολόγου - Ψυχοθεραπεύτριας, Οικογενειακής Συμβούλου

Κ

όκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη δώσ’ της κλότσο να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει»…». Ολοι μας μικροί και
μεγάλοι έχουμε έρθει σε επαφή με τα παραμύθια. Τα παιδικά μας χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτά. Στο άκουσμα
και μόνο «μια φορά και ένα καιρό…» κινητοποιούνται στον καθένα μας συναισθήματα που εδράζονται
στο παρελθόν μας. Σε όλους υπάρχουν αναμνήσεις από μάγισσες και πρίγκιπες, από τέρατα και νεράιδες, αυτές οι αναμνήσεις χωρίς να γίνεται άμεσα συνειδητό και αντιληπτό έχουν
διαμορφώσει τη συμπεριφορά μας στο σήμερα. Ο Γ. Τσαρούχης κατάφερε πολύ εύστοχα να συμπυκνώσει το παραπάνω
νόημα μόνο σε μία φράση… «άλλωστε μόνο με παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι».
Οι λόγοι που συγκρατούνται τα παραμύθια τόσο πολύ στη
μνήμη και ασκούν μεγάλη επίδραση στη ψυχοσύνθεση τόσο
των παιδιών όσο και των ενηλίκων είναι πολλοί. Το παραμύθι
καταφέρνει μέσα από τη διήγηση να δώσει μηνύματα, να καλλιεργήσει στάσεις, να αναπτύξει τρόπους σκέψης, να χαλιναγωγήσει παρορμήσεις και να οριοθετήσει αβίαστα συμπεριφορές. Τα παραμύθια αποτελούν ένα βασικό εργαλείο μάθησης
και αγωγής, συμβάλλοντας στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και συνάμα αποτελούν ένα μέσο ψυχοθεραπείας και «ίασης» της ανθρώπινης ψυχής.
Σε όποια συναισθηματική κατάσταση και αν βρίσκονται παιδιά και ενήλικες ένα παραμύθι θα καταφέρει να τραβήξει την

«
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προσοχή και να ταξιδέψει τον αναγνώστη μέσα από τη δύναμη
της διήγησης σε άλλους κόσμους όπου θα βρει απαντήσεις σε
ερωτήματα που τον βασανίζουν. Ετσι, ακόμα και σε ηλικίες που
δεν έχει αναπτυχθεί η νόηση και οι αφηρημένες έννοιες είναι
απροσπέλαστες, με το παραμύθι, που χτυπά την πόρτα της φαντασίας, δημιουργούμε μέσα στον ψυχικό κόσμοτου παιδιού το
κατάλληλο υπόβαθρο πάνω στο οποίο αργότερα θα στηρίξει
την αντίληψη του για τη ζωή, τον άνθρωπο, την ηθική του συνείδηση, τις αξίες του.
Το παραμύθι συμβάλλει στην συναισθηματική ωρίμανση
του παιδιού καθώς του δίνεται η ευκαιρία να ταυτιστεί με τους
ήρωες του παραμυθιού και να πειραματιστεί με νέες συμπεριφορές και συναισθήματα. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι νιώθει,
τι το φοβίζει και συνάμα ανακαλύπτει πώς να επεξεργάζεται,
ταυτιζόμενος με τον ήρωα, νέους τρόπους υπερπήδησης των
εμποδίων και αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων της καθημερινότητας. Το παιδί φαντασιώνεται ότι περνάει μαζί με τον ήρωα
όλες τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες και στέφεται και αυτό
νικητής στο τέλος μαζί του, έτσι νιώθει ασφαλής έχοντας εδραιωθεί μέσα του η ελπίδα και η ασφάλεια που τα έχει πραγματικά ανάγκη.
Ολα τα παραμύθια καταφέρνουν να μεταδίδουν με ένα μαγικό τρόπο το μήνυμα ότι ο αγώνας εναντίον σοβαρών δυσκολιών στη ζωή είναι αναπόφευκτος, καθώς είναι ουσιαστικό
κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό που υπονομεύει την
αυτοεκτίμηση του ανθρώπου είναι η αδυναμία που νιώθει να
αντιμετωπίσει μια σκληρή και αναπάντεχη καθημερινότητα γε-
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μάτη αλλαγές που απαιτεί συνεχή πάλη και μεγάλη προσαρμοστικότητα. Οι δυσκολίες της ζωής όπως ο θάνατος, ο χωρισμός,
η ασθένεια προσφέρουν μέσα από τις αφηγήσεις μοντέλα αντιμετώπισής τους, καθώς παιδί και ενήλικας τις συνειδητοποιεί,
προετοιμάζεται και τις αποδέχεται ευκολότερα.
Χωρίς πάλη και αγώνα τίποτα δεν κατακτιέται. Το μέχρι πρόσφατα μήνυμα που έπαιρναν τα παιδιά από τους ενήλικες ήταν
να κατακτήσουμε όσα περισσότερα γίνεται με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Αυτή τη φιλοσοφία ζωής το μόνο που κατάφερε ήταν να δημιουργήσει αδύναμες προσωπικότητες, με
περιορισμένη κρίση και εύθραυστες στις καθημερινές δυσκολίες. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι αυτή που ενισχύει
την αυτοεκτίμηση όλων, μικρών και μεγάλων.
Επίσης η ταύτιση με τους χαρακτήρες του παραμυθιού και
η συμβολική συμμετοχή στα τεκταινόμενα της πλοκής συμβάλλει στην εξαφάνιση αισθημάτων απομόνωσης και μοναξιάς, στα
οποία οι άνθρωποι είναι τόσο ευάλωτοι, κάνοντάς τους να αισθάνονται μέρη ενός μεγάλου συνόλου. Το ευτυχισμένο τέλος
στην ιστορία δίνει στον αναγνώστη το ευχάριστο συναίσθημα
ότι το σύνολο είναι ευτυχισμένο. Στα παραμύθια πάντα υπάρχει ελπίδα, διαφαίνεται η αισιοδοξία, δίνονται λύσεις σε κοινωνικούς προβληματισμούς, στοιχεία απαραίτητα για την βιολογική και συναισθηματική επιβίωση όλων μας.
Τέλος, μέσα από το παραμύθι καλλιεργούνται κοινωνικές συμπεριφορές και μεταφέρονται στο παιδί αβίαστα αξίες και αρχές
που το οπλίζουν κατάλληλα για το μέλλον του. Η ηθική, η αγάπη,
η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η συμπαράσταση, βασικές αρχές για
υγιείς κοινωνικές σχέσεις αποκτούνται από νωρίς μέσα στα παραμύθια. Επιπρόσθετα γίνεται αντιληπτό το θέμα της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης ιδιαιτερότητας και έτσι καθίσταται
δυνατό να καταπολεμηθούν ρατσιστικές συμπεριφορές.
Η καλλιέργεια των παραπάνω είναι περισσότερο αναγκαία
από ποτέ σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε καθώς θεσμοί, αξίες, πρότυπα στα οποία πιστέψαμε γκρεμίζονται και τίποτα ακόμα δε φαίνεται να τα έχει αντικαταστάσει ικανοποιητικά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι ψυχικές παθήσεις έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας πίσω θύματα από τις αυτοκτονίες. Η έλλειψη ηθικής
οδήγησε την κοινωνία μας στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.
΄Αρα είναι και η μόνη αξία που η καλλιέργεια της μπορεί να μας
βοηθήσει να βγούμε από αυτό το κοινωνικο-οικονομικό τέλμα.
Το παραμύθι λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο σε
αυτή την δύσκολη συγκυρία και ως εργαλείο μάθησης για μικρούς και για μεγάλους. Ισως λοιπόν μέσα από το παραμύθι να
βρεθούν οι απαντήσεις που ψάχνουμε για το πώς θα αντιμετωπιστεί η «Κακιά Μάγισσα» που λέγεται οικονομική κρίση και
που βάζει στο καζάνι της θλίψης καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους. Ενα παραμύθι μπορεί να λειτουργήσει ως μαγικό φίλτρο
που όσοι το διαβάσουν θα βρουν γιατρειά για τα άγχη και τις
αγωνίες της εποχής μας.
Αναδιατυπώνοντας λοιπόν το τέλος των παραμυθιών… έζησαν αυτοί καλά και εμείς ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε καλύτερα διαβάζοντας ξανά παραμύθια…
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Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), είναι νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν.2121/1993 για
την "Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και άλλα
πολιτιστικά θέματα" (ΦΕΚ Α/ 25/1993) σε συνδυασμό με το ΠΔ
311/1994 (ΦΕΚ A/ 164/1994) με το άρθρο 8 παρ. 13 και 14
Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/ 217/1997), καθώς και με το άρθρο 7 παρ.
13 Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α/ 84/2000). Ο Οργανισμός διοικείται
από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών
και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για την
εφαρμογή του Ν.2121/1993 και των διεθνών συμβάσεων, η
εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και συγγενικών δικαιωμάτων.
Ο ΟΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά
με κάθε ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα
στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Οργανα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Διοργανώνει επίσης σεμινάρια για
την επιμόρφωση και ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Διευθυντής:
Ειρήνη Σταματούδη Δικηγόρος, LL.M., Ph.D.
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Σταθόπουλος
Αντιπρόεδρος: Διονυσία Καλλινίκου
Μέλη: Σπυρίδων Φλογαϊτης
Παναγιώτης Καλαντζόπουλος
Αγγελική Αντωνοπούλου
Υπάγεται: Διεύθυνση Γραμμάτων
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: + 30 210 8250750
Φαξ: +30 210 8253732
URL: h�p://www.opi.gr
Email: protocol@opi.gr

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο

Σ Τ Ε Κ Ι

Αν δεν έτυχε ποτέ να βρείτε ένα βιβλίο αφημένο σε μια
στάση λεωφορείου ή σε ένα παγκάκι στο Πεδίο του Αρεως, πιθανότατα δεν έχετε «κολλήσει» το μικρόβιο του Bookcrossing:
δεν είστε, δηλαδή, ένας από τους επτάμισι χιλιάδες Ελληνες
που «απελευθερώνουν» τα βιβλία τους σε δημόσιους χώρους
όταν τα διαβάσουν, με την ελπίδα να τα βρει ο επόμενος τυχερός αναγνώστης τους. Μικρή ιστορία μιας μεγάλης κοινότητας
«Το Bookcrossing ξεκίνησε στην Αμερική το 2001 και στην Ελλάδα ήρθε πολύ γρήγορα, το 2002» λέει ο Δημήτρης Αλεξίου,
συγγραφέας και ενεργό μέλος της αθηναϊκής κοινότητας του
Bookcrossing. «Η πρώτη Ελληνίδα bookcrosser -που είναι
ακόμη ενεργή - είναι μία καθηγήτρια Αγγλικών από τη
Λάρισα.
Οι πρώτοι ενεργοί Αθηναίοι bookcrossers
έγιναν παρέα το 2003 και άρχισαν να συναντιούνται σχετικά τακτικά. Από το 2006 και
μετά ολόκληρη η ελληνική κοινότητα απέκτησε ισχυρούς δεσμούς, γιατί εκτός από
το ελληνικό φόρουμ που είναι το σημείο
διαδικτυακής συνάντησης, γνωρίστηκαν
πια τα μέλη και προσωπικά, με τα ετήσια
Συνέδρια που διοργανώνονται αδιαλείπτως
από τότε, σε μία διαφορετική πόλη κάθε

bookcrossers οργιάζει. Αγάλματα, εκκλησίες, νεκροταφεία, βιτρίνες ακόμα και ψυγεία σούπερ μάρκετ είναι μέρη που ένα βιβλίο μπορεί να σε περιμένει. Φυσικά αν κάποιος παρακολουθεί
τις απελευθερώσεις που δηλώνονται στο site, μπορεί πράγματι
να βγει και να «κυνηγήσει» τα βιβλία που ήδη ταξιδεύουν σύμφωνα με τις πληροφορίες απελευθέρωσης που έκαναν οι κάτοχοί τους». Και τι βιβλία θα βρω να κυκλοφορούν ελεύθερα;
Σύμφωνα με τον κ. Αλεξίου, «η αναλογία είναι περίπου ίδια με
τα βιβλία που αγοράζονται και διαβάζονται.
Φυσικά η λογοτεχνία κατέχει τη μερίδα του λέοντος. Δε λείπουν όμως τα δοκίμια, η ποίηση, τα κόμικς, το θέατρο. Εξαρτάται από το τι βιβλίο θέλει να μοιραστεί ή να
απελευθερώσει ο καθένας. Γενικά στο bookcrossing χρησιμοποιούμε τις κατηγορίες για την ταυτότητα του βιβλίου αλλά δεν χωρίζουμε τα
βιβλία σε «καλά» και «κακά». Αυτό το κάνει
ο κάθε αναγνώστης ανάλογα με το προσωπικό του αναγνωστικό στίγμα. Το «σκουπίδι» του ενός, μπορεί να αποτελέσει το
«θησαυρό» του επόμενου αναγνώστη».
Μια κοινότητα που μεγαλώνει. Εχει συμβεί
άραγε ποτέ να επικοινωνήσει με την κοινότητα κάποιος που βρήκε και διάβασε ένα βι-

BOOKCROSSING
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Διαβάστε περισσότερα στο: h�p://www.in2life.gr/dossier/ar�cles/275231/Dossier_Ar�cle.aspx?mainid=275227
Πηγή: www.in2life.gr
φορά». Μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί επτά συνέδρια σε
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Χανιά, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Λιβαδειά
και Βόλο. «Το 8ο Ελληνικό Συνέδριο οργανώνεται για τις 28-29
και 30 Ιουνίου 2013 στο νησί της Σκύρου, όπου η αθηναϊκή κοινότητα θα δώσει μαζικό παρόν. Οπως κάθε φορά μετά το Συνέδριο, νέος κόσμος θα μάθει το Bookcrossing, νέες φιλίες θα
δημιουργηθούν, πολλές όμορφες αναμνήσεις θα δέσουν τον
κόσμο. Και σε πολλές συναντήσεις τα μέλη θα έχουν καινούργιες ιστορίες του Bookcrossing να διηγηθούν. Τελικά οι κοινωνικές δράσεις εξελίσσονται από τις ιστορίες που έχουν να πουν,
όπως και τα βιβλία».
«Σήμερα είναι εγγεγραμμένα στην Ελλάδα πάνω από 7.500
άτομα. Οι μηνιαίες συναντήσεις στην Αθήνα είναι τακτικές (τελευταία Κυριακή κάθε μήνα στις 17.00 το απόγευμα στην μπυραρία «Βύνη» στο Κουκάκι) και μαζεύονται κάθε φορά πάνω
από σαράντα άτομα - όχι τα ίδια πάντα. Βέβαια, οι γυναίκες
είναι περισσότερες από τους άνδρες αλλά αυτό είναι φυσικό
αφού, έτσι κι αλλιώς, το αναγνωστικό κοινό γενικά απαρτίζεται
περισσότερο από γυναίκες αναγνώστριες οπότε η αναλογία
είναι περίπου ίδια. Γενικά όμως τα περισσότερα μέλη έχουμε
γίνει παρέα και αποτελούμε πια κοινότητα με όλη τη σημασία
της λέξης. Στο συνέδριο της Σκύρου περιμένουμε να είμαστε
πάνω από εκατό μέλη από όλη την Ελλάδα». Πού… κυνηγάμε
βιβλία; «Υπάρχουν επίσημες ζώνες bookcrossing σε αρκετές περιοχές» λέει ο κ. Αλεξίου. «Αυτό σημαίνει ότι μαγαζιά - συνήθως
καφετέριες - και άλλοι ιδιωτικοί χώροι, έχουν φτιάξει ένα ράφι
όπου μπορεί κανείς να αφήσει ή να πάρει βιβλία ελεύθερα.
Αλλά το ωραιότερο είναι αυτό που αγαπάμε πιο πολύ οι
bookcrossers, δηλαδή τα βιβλία “in the wild”, όπου ένα βιβλίο
αφήνεται και περιμένει τον επόμενο αναγνώστη σε τυχαία δημόσια μέρη, σε ένα παγκάκι, σε μια στάση λεωφορείου, σε ένα
καρτοτηλέφωνο, ακόμα και κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Οταν
μάλιστα κάποιος διοργανώνει ένα διαγωνισμό θεματικών απελευθερώσεων στο ελληνικό φόρουμ, τότε η φαντασία των
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βλίο, χωρίς να έχει ιδέα για το bookcrossing; «Πολύ συχνά. Το
Bookcrossing βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε βιβλίο καταχωρείται ηλεκτρονικά, παίρνει ένα δικό του μοναδικό κωδικό και
αποκτάει δική του σελίδα στο site. Ετσι όποιος βρει το βιβλίο,
μπει στο site και γράψει τον κωδικό του βιβλίου, μπορεί να δει
το μέχρι στιγμής ταξίδι του, τις γνώμες των προηγούμενων αναγνωστών και φυσικά να γράψει και τη δική του γνώμη, ακόμα
και ανώνυμα. Τις περισσότερες φορές τα σχόλια των τυχαίων
αναγνωστών είναι ενθουσιώδη όχι τόσο για το περιεχόμενο του
ίδιου του βιβλίου, αλλά για το ότι βρήκαν τυχαία ένα βιβλίο που
«ταξιδεύει». Πάρα πολλά μέλη εγγράφηκαν στο bookcrossing
επειδή βρήκαν ένα βιβλίο».
Κλείνοντας, ρωτάω τον κ. Αλεξίου αν διαβάζουμε, τελικά, οι
Αθηναίοι. «Αν θέλω να γκρινιάξω και να κάνω συγκρίσεις με το
εξωτερικό, όχι ιδιαίτερα» μου λέει. «Δεν μπορώ, όμως, να μην
παρατηρήσω ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται διαρκώς οι
αναγνώστες ακόμα και σε δημόσιους χώρους. Το βιβλίο μοιάζει
να κερδίζει από την κρίση, κυρίως όμως στην μορφή των προσφορών, των δωρεάν βιβλίων και των ανταλλακτικών και δανειστικών βιβλιοθηκών. Δεν
πειράζει, για την κοινωνία είναι κέρδος να διαβάζουν περισσότερο οι άνθρωποι, και
ας ξοδεύουν λιγότερα για βιβλία. Αν εθιστούν στην ανάγνωση θα μάθουν σιγά σιγά
και να πληρώνουν γι’ αυτήν,
ειδικά όταν θα έχουν ακονίσει τα αναγνωστικά τους κριτήρια. Θέλω να πιστεύω ότι
σε λίγο τα ανοιχτά βιβλία θα
είναι περισσότερα από τις
ανοιχτές τηλεοράσεις. Αυτό
προσπαθούμε».
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«ΣΑΚΟΡΡΑΦΕΙΟΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Mια «ζωντανή» βιβλιοθήκη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Η Σακορράφειος Δημοτική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1962
και αποτελεί δωρεά του ομογενή μας στην Αμερική, γιατρού
Στυλιανού Σακόρραφου.
Η συλλογή της, που σήμερα ανέρχεται στους 9.000 τόμους
βιβλίων και σε 700 τεύχη περιοδικών, περιλαμβάνει βιβλία απ’
όλες τις θεματικές ενότητες και για όλες τις ηλικίες. Διαθέτει
προσωπικές συλλογές αρκετών σημαντικών προσωπικοτήτων
του τόπου μας, όπως του Μαθηματικού Ιάσονα Κατζουράκη,
του Γεωπόνου Γεωργίου Κουντάκη, του Ιατρού Γεωργίου Παπαδάκη, της Ηλέριας Κατζαγιαννάκη, του εκπαιδευτικού Αριστοφάνη Χουρδάκη, του ιατρού Εμμανουήλ Δετοράκη, του
Ελευθερίου Τζανακάκη κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η
προσφορά του κ. Γεωργίου Χαραλαμπάκη, ο οποίος δώρισε
πτυχία και διπλώματα του θείου του και αείμνηστου ευεργέτη
Στυλιανού Σακόρραφου, τα οποία εκτίθενται σήμερα στη Βιβλιοθήκη.
Η ταξινόμηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα (Δεκαδική ταξινόμηση Dewey, AACR2 κ.α.) και το σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΑΒΕΚΤ).
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πληροφοριακό, δανειστικό και παιδικό τμήμα. Εκτός από τον δανεισμό βιβλίων, ο χρήστης μπορεί
να μελετήσει στο χώρο του Αναγνωστηρίου, αλλά και να χρησιμοποιήσει τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με δωρεάν πρόσβαση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Επίσης μπορεί να μάθει και να
προπονηθεί στο σκάκι, αφού παραδίδονται μαθήματα για παι-

διά και ενήλικες, σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Ομιλο Ηρακλείου.
Πολύ σημαντική είναι και η συμβολή της στα πολιτιστικά
δρώμενα του τόπου, με την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων. Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ένταξή της στο
πρόγραμμα για τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες του
«FUTURE LIBRARY», που υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Στα πλαίσια του προγράμματος, διοργανώθηκαν πέρυσι και
φέτος το καλοκαίρι, με μεγάλη επιτυχία ποικίλες εκδηλώσεις
για μικρά και μεγάλα παιδιά, με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης και της δημιουργικότητας στους μελλοντικούς χρήστες
της Βιβλιοθήκης.
Φέτος η καλοκαιρινή εκστρατεία είχε τίτλο: «Στις Βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι πολύχρωμος». Πραγματοποιήθηκαν 38
δράσεις, με 595 συμμετοχές παιδιών και 16 εθελοντές. Οι εκδηλώσεις κάλυψαν ποικίλους τομείς δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως αναγνώσεις και αφηγήσεις βιβλίων, εικαστικά
εργαστήρια, παιχνίδια δημιουργικότητας και έκφρασης. Τα παιδιά ταξίδεψαν σε πραγματικούς και φανταστικούς πολύχρωμους κόσμους, όπου αναγνώρισαν και κατανόησαν τη
διαφορετικότητα μέσα από την πολυχρωμία, συνεργάστηκαν
και έζησαν μοναδικές στιγμές, με οδηγό τα επιλεγμένα βιβλία
της βιβλιοθήκης.
Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά από
7:30π.μ. έως 3.00μ.μ.

Λογοτεχνικό Quiz
1. Με ποιο γεγονός ξεκινά η Ιλιάδα;
α. Με τη θυσία της Ιφιγένειας
β. Με την αρπαγή της ωραίας Ελένης
γ. Με τη μήνι (οργή) του Αχιλλέα
2. Σε ποιο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα η ηρωίδα
κατάφερε να γίνει Πάπας;
α. Πάπισσα Ιωάννα
β. Γυφτοπούλα
γ. Η Λυγερή
3. Ποιος ήταν ο συγγραφέας του ιστορικού
μυθιστορήματος Ιβανόης;
α. Στέφανος Ξένος
β. Sir Walter Sco�
γ. George Eliot

4. Ποιος Ελληνας ποιητής έγραψε τον ΄Υμνο των
Ολυμπιακών Αγώνων;
α. Ιωάννης Γρυπάρης
β. Μιλτιάδης Μαλακάσης
γ. Κωστής Παλαμάς
5. Σε ποιο θεατρικό έργο διακωμωδείται η διαλεκτική
πολυγλωσσία στα πρώτα χρόνια ίδρυσης του
ελληνικού κράτους;
α. Η Βαβυλωνία (Δημ. Βυζάντιος)
β. Μαρία Δοξαπατρή (Δημ. Βερναρδάκης)
γ. Του Κουτρούλη ο γάμος (Α.Ρ. Ραγκαβής)

Απαντήσεις στο: info@odosthita.gr
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Λέσχες Ανάγνωσης
• Τί είναι η Λέσχη Ανάγνωσης;
Λέσχη Ανάγνωσης ονομάζεται μια ομάδα ανθρώπων που
έχουν συμφωνήσει να συναντιούνται σε τακτά διαστήματα (συνήθως μία φορά τον μήνα) και να συζητούν για βιβλία που αποφάσισαν να διαβάσουν από κοινού.
Η Λέσχη Ανάγνωσης αποτελείται ουσιαστικά από μια παρέα, με κοινό παρονομαστή και επιδίωξη την ανάγνωση και τη
συζήτηση. Λειτουργεί με απλό τρόπο, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια της σχέσης μας με το διάβασμα, που είναι ένας ευχάριστος και εποικοδομητικός τρόπος για την ελεύθερη ώρα μας.
Μπορείτε να ασχοληθείτε με διάφορα λογοτεχνικά είδη (μυθιστόρημα, διήγημα, ποίηση, δοκίμιο) ή να επιλέξετε μια συγκεκριμένη θεματολογία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις λέσχες
που ασχολούνται με τη μαθηματική λογοτεχνία, τη φιλοσοφία,
τη γαστρονομία. Ολα εξαρτώνται απ’ τα ενδιαφέροντα των
μελών της.
Πώς δημιουργείται μία λέσχη;
• Τί πρέπει να γνωρίζουμε για να ξεκινήσουμε μία λέσχη;
Απαιτούνται ελάχιστα: να βρεθεί η κατάλληλη παρέα που
θα είναι πρόθυμη γι’ αυτήν τη δραστηριότητα. Καλό είναι να
γίνουν εξαρχής αποδεκτοί κάποιοι κανόνες, όπως η ακριβής
προσέλευση και η αποφυγή θεμάτων (π.χ. οικογενειακά θέματα
των μελών) εκτός του υπό συζήτηση βιβλίου κατά τη διάρκεια
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της συνάντησης κ.λπ. Η τήρηση κάποιων βασικών κανόνων και
ενός προγράμματος, άλλωστε, είναι αυτό που διαφοροποιεί
μια λέσχη από τις συνήθεις συναντήσεις μιας παρέας.
• Ποιοι και πόσοι μπορούν να πάρουν μέρος σε μία λέσχη;
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βιβλιοφιλία καθώς και η
διάθεση από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη τη συγκίνηση, τον προβληματισμό ή και τη δυσαρέσκεια που ένιωσαν από ένα βιβλίο. Οκτώ με δεκαπέντε
άτομα είναι ένας καλός αριθμός για να ξεκινήσουμε μία Λέσχη.
Ο αριθμός των 8-15 ατόμων είναι ιδανικός για να λειτουργήσει μία λέσχη. Δεκαπέντε άτομα είναι συνήθως το ανώτατο
όριο, καθώς σε μεγαλύτερες ομάδες είναι πιο δύσκολο να συντονιστεί η συζήτηση. Από την άλλη, με λιγότερα από οκτώ
άτομα, κινδυνεύει η λέσχη να υπολειτουργεί, καθώς η εμπειρία δείχνει ότι στις μικρότερες ομάδες η συζήτηση «στερεύει»
πιο γρήγορα.
• Πώς θα βρούμε άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα για τη
λέσχη;
Αν είστε φοιτητής, για παράδειγμα, τοιχοκολλήστε ένα σχετικό κείμενο-πρόσκληση στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολής σας ή δώστε μία αγγελία στην πανεπιστημιακή εφημερίδα
ή σε κάποια φοιτητική ιστοσελίδα. Ακόμα και μία ανακοίνωση
σε βιβλιοπωλείο μπορεί να φέρει πολύ καλό αποτέλεσμα.
Αλλος πιθανός χώρος για να βρείτε μέλη για τη λέσχη σας είναι
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ο χώρος εργασίας σας και όχι μόνο. Σε οποιονδήποτε χώρο συχνάζετε, υπάρχουν υποψήφια μέλη. Απλά ψάξτε τα.
• Χρειάζεται συντονιστή μία λέσχη;
«Συντονιστής»: Κάθε θίασος χρειάζεται ένα σκηνοθέτη,
κάθε συγκρότημα χρειάζεται έναν τραγουδιστή, κάθε κίνημα
χρειάζεται έναν αρχηγό. Τουλάχιστον στην αρχή. Ετσι, και η
Λέσχη Ανάγνωσης: συνήθως ο εμπνευστής της ιδέας χρίζεται
και συντονιστής της, απλώς και μόνο για να αναλάβει την ευθύνη του αρχικού σχηματισμού της και ίσως, κάποιες φορές, να
συντονίζει τη συζήτηση εφόσον απαιτείται.
• Κάθε πότε, πού και για πόση ώρα μπορούν να διαρκούν οι
συναντήσεις της λέσχης;
Oι περισσότερες λέσχες ορίζουν τις συναντήσεις τους ανά
μήνα, ώστε τα μέλη τους να έχουν χρόνο να διαβάσουν τα βιβλία που έχουν επιλεχθεί.
Ως προς τον τόπο των συναντήσεων, μερικές πρακτικές, δοκιμασμένες προτάσεις είναι: βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, δημόσιοι χώροι, όπως καφενεία, και βέβαια - αν αυτό είναι εφικτό
- τα σπίτια των μελών.
Συνήθως οι συναντήσεις δε διαρκούν λιγότερο από δύο
ώρες. Αν διαρκούν πάνω από τρεις ώρες, κυρίως χωρίς διάλειμμα, μπορεί να γίνουν σιγά-σιγά κουραστικές. Εξαρτάται από
τον χρόνο που θέλουν να διαθέσουν τα μέλη.
• Ολοι διαβάζουν το ίδιο βιβλίο;
Ναι! Αν και υπάρχουν λέσχες όπου, για παράδειγμα, μπορεί σε μια συνάντηση να δοθεί έμφαση σε ένα συγγραφέα, ας
πούμε τον Καραγάτση, και το κάθε μέλος να διαβάσει διαφορετικό βιβλίο· ένας τον «Γιούγκερμαν», άλλος τη «Μεγάλη Χίμαιρα» ή τον «Κίτρινο Φάκελο», κ.ο.κ. και να γίνει γενική
συζήτηση, αφού ο καθένας ενημερώσει για το δικό του.
• Πώς επιλέγονται τα βιβλία που θα διαβαστούν;
Ενας καλός τρόπος επιλογής είναι οι εφημερίδες και τα περιοδικά με ένθετα ή μόνιμες στήλες παρουσίασης και κριτικής
βιβλίων. Παράλληλα παρακολουθήστε και ανάλογες εκπομπές
στην τηλεόραση με παρουσιάσεις βιβλίων αλλά και συνεντεύξεις συγγραφέων. Και φυσικά, μπορείτε πάντα να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης ή του βιβλιοπωλείου σας.
Η θεματολογία σας θα προκύψει μετά από συμφωνία των
φίλων της κάθε λέσχης.
• Mε τί μπορεί να συνοδεύεται η συνάντηση της λέσχης;
Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τη συνάντηση με ένα γεύμα
ή απλά με λίγο κρασί. Εξαρτάται από τον τόπο συνάντησης.
Ας διοργανώσουμε μια συνάντηση με τον συγγραφέα του
βιβλίου που πραγματικά μας ενθουσίασε ή ακόμα και μία εκδρομή, απλά και μόνο για να κάνουμε εκεί τη συζήτησή μας για
το βιβλίο.
Τέλος, πολλά βιβλία μεταφέρονται κατά καιρούς στις κινηματογραφικές αίθουσες ή στα θέατρα. Ας οργανώσουμε μια
έξοδο με τη λέσχη μας ή κάποια επίσκεψη σε έκθεση ή μουσείο,
εάν φιλοξενείται κάτι σχετικό.
• Θέματα και τρόποι συζήτησης
Ξεκινήστε με εισαγωγικές ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα
αν άρεσε ή όχι το βιβλίο στα μέλη της λέσχης και γιατί. Ποιο
είναι το θέμα του και λίγα λόγια για τους χαρακτήρες του. Τι
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γνώμη έχουν τα μέλη για τον τρόπο γραφής του συγγραφέα;
Τους άρεσε, τους δυσκόλεψε, τους μπέρδεψε;
Τα όρια και τα θέματα της συζήτησης, το πόσο θα εμβαθύνετε ή όχι σε σημεία του βιβλίου, καθορίζονται από εσάς.
Πολλές από τις λέσχες αναθέτουν σε κάποιο από τα μέλη
τους - διαφορετικό σε κάθε συνάντηση - να κάνει μια «έρευνα»
είτε για το θέμα του βιβλίου είτε για τον συγγραφέα είτε για
παράλληλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε σχέση με το βιβλίο. Ετσι, ένα μέλος κάθε φορά είναι
υπεύθυνο για μια μικρή παρουσίαση πληροφοριών και ιδεών,
οι οποίες λειτουργούν σαν «προσάναμμα» για τη συζήτηση που
θα επακολουθήσει.
• Πληροφορίες και παραδείγματα στο Διαδίκτυο
Εδώ θα βρείτε αρκετές πληροφορίες για θέματα οργάνωσης, όπως επίσης και προτάσεις για θέματα προς συζήτηση και
εμβάθυνση στα διάφορα λογοτεχνικά είδη:
• h�p://www.readinggroupguides.com/no_guide.asp

•h�p://www.bloomsbury.com/ReadersGroups/howtosetuprg.asp#organise
΄Ενα παράδειγμα Λέσχης Ανάγνωσης που δρα στο Διαδίκτυο:
• h�p://www.bookblog.net/bbarchives/cat_mysterious_skin.html
Θέματα για συζήτηση και ανάλυση έργων αστυνομικής λογοτεχνίας, μυθιστορήματος και ποίησης:
• h�p://www.randomhouse.com/vintage/read/�ps.html
Πληροφορίες για την οργάνωση μιας Λέσχης Ανάγνωσης,
για τις πρώτες συναντήσεις, οδηγίες για σωστή φόρμα συζήτησης και θέματα που αξίζει να αναλυθούν, ακόμα και παιχνίδια
γνωριμίας για να σπάσει ο «πάγος» στις πρώτες συναντήσεις:
•h�p://www.bookbrowse.com/reading_guides/index.cfm?fuseac�on=star�ng_club
Λέσχες Ανάγνωσης από το Α έως το Ω:
•h�p://www.midyork.org/bookdiscussion/bd_resources/guide_
as_handout.pdf
Βασικές αρχές για να ξεκινήσει κανείς μια Λέσχη Ανάγνωσης «μυστηρίου»:
• h�p://www.mysteryreaders.org/StartGroup.html
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Το Κρητικό Μαχαίρι
Το Κρητικό μαχαίρι, ο πιστός σύντροφος κάθε Κρητικού στα παλαιότερα χρόνια, αποτέλεσε το απαραίτητο
«εξάρτημα ζωής», το οποίο μετέφεραν οι Κρητικοί όπου κι αν πήγαν, ό,τι κι αν έζησαν στο διάβα του χρόνου. Είναι η αρχέγονη λεπίδα που καθρέφτιζε τον ουρανό και την γη σε μια ακατάλυτη ενότητα, δημιουργώντας έναν δεσμό αίματος μεταξύ τους. Είναι το όπλο που μαρτυρεί και το γεωγραφικό σχήμα της Κρήτης,
που μοιάζει με λεπίδα, με σπαθί. Με το μαχαίρι σφραγίζεται η καταγωγή των Κρητών, η αυτοχθονία τους και
η ιδιαίτερη ταυτότητά τους.

Γ

ια να φτιαχτεί το Κρητικό μαχαίρι, που το σχήμα του
θυμίζει σαΐτα, χρειάζεται φωτιά, αμόνι, ατσάλι,
σφυρί και πένσες μαζί με τη δεξιοτεχνία του μαχαιροποιού. Η ατσάλινη και φεγγοβόλα λεπίδα του
είναι καλοδουλεμένη και πολύ δυνατή· έχει μία μόνο
κόψη και καταλήγει σε μια ανορθωμένη οξύτατη
αιχμή. Βέβαια, αυτό το χαρακτηριστικό τού προσδίδει μεγάλη διατρητική ικανότητα. Κατά τα μέσα του 19ου
αιώνα, όταν μαίνονταν οι Κρητικές επαναστάσεις, οι μαχαιροποιοί κατασκεύαζαν υπερμεγέθη μαχαίρια, που χρησιμοποιούνταν ως σπάθες από τους αγωνιστές.
Η λαβή του Κρητικού μαχαιριού ονομάζεται «μανίκα» (πρβλ.
τη φράση «μαυρομάνικο μαχαίρι»). Το σχήμα της είναι ποικιλόμορφο. Τρεις όμως είναι οι επικρατέστεροι τύποι: α) Ράμφος
πουλιού β) Τελείωμα που είχαν τα ναυτικά γιαταγάνια τον 18ο
και 19ο αιώνα και γ) Το τελείωμα της λαβής σχηματίζει «V » ή
αλλιώς «διχάλα».
Το σχήμα διχάλας της λαβής είναι το πλέον διαδεδομένο,
χαρίζοντας τυπολογικά μια μοναδικότητα, αφού σε κανέναν
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άλλον τόπο πάνω στον πλανήτη δεν κατασκευάζονται μαχαίρια
με τέτοια λαβή. Η ιδιόμορφη αυτή λαβή είναι κατασκευασμένη
πάντοτε από ζωική ύλη, κέρατο ή κόκαλο, ενώ στα πολυτελέστερα από τα Κρητικά μαχαίρια είναι κατασκευασμένη από ελεφαντόδοντο. Οσες λαβές δεν είναι φιλοτεχνημένες από το
πολύτιμο αυτό υλικό, είναι κατασκευασμένες από λευκό κόκαλο, προερχόμενο κυρίως από βοδινά πόδια.
Στη λεπίδα του μαχαιριού υπήρχαν εγχάρακτες παραστάσεις και διακοσμήσεις. Σταδιακά, οι παραστάσεις αυτές έδωσαν τη θέση τους σ' ένα σχέδιο της Κρήτης, σε μερικές
περιπτώσεις τα αρχικά ή το όνομα του μαχαιροποιού και μια
μαντινάδα, έμπνευση του κατασκευαστή ή επιθυμία του αγοραστή του μαχαιριού, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο το
αγόραζε. Οι μαντινάδες μπορεί να είχαν ως θέμα, μεταξύ
άλλων, τη γενναιότητα, την ομορφιά, την εκδίκηση, τον έρωτα.
Σπανιότερα όμως τα μαχαίρια είχαν σκουρόχρωμες λαβές,
κατασκευασμένες από κέρατο. Τα πολυάριθμα κοπάδια αιγοπροβάτων της Κρήτης προσφέρουν άφθονη πρώτη ύλη για τις
κεράτινες λαβές των μαχαιριών, ενώ σπανιότερα συναντώνται
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λαβές ακόμη και από τα κέρατα των αγριοκάτσικων του νησιού.

Λειτουργίες του μαχαιριού
Μαγεία
Το Κρητικό μαχαίρι, ιδιαιτέρως το μαυρομάνικο, χρησιμοποιήθηκε ακόμα και σε μαγικές τελετές. Οι μάγοι του νησιού
χάρασσαν έναν κύκλο στο χώμα με το μαυρομάνικο μαχαίρι και
ετοιμάζονταν για μια μαγοδαιμονική συνάντηση, η οποία ονομαζόταν «νταβέτι». Την πιο παραστατική περιγραφή για τη χάραξη του μαγικού κύκλου με μαυρομάνικο μαχαίρι στην Κρήτη,
μας τη δίνει ο Νικόλαος Πολίτης, περιγράφοντας τη διδασκαλία
του λυράρη από τις Νεράιδες:
«΄Οποιος θέλει να μάθει να παίζει καλά λύρα πηγαίνει μεσάνυχτα σε ένα έρημο σταυροδρόμι, κ' εκεί χαράζει κάτω στη
γη με μαυρομάνικο μαχαίρι ένα γύρο, μπαίνει μέσα, κάθεται
και παίζει. Σε λίγο έρχονται ολούθε οι Νεράιδες και τον τριγυρνούν. Ο σκοπός τους δεν είναι καλός, θέλουν να τον πατάξουν.
Μα αφού δεν μπορούν να μπουν στον κύκλο που είναι χαραγμένος με μαυρομάνικο μαχαίρι, κοιτάζουν με κάθε τρόπο να τον
ξεπλανέψουν και να τον τραβήξουν έξω. Του λένε γλυκά λόγια,
όμορφα τραγούδια και του κάνουν χίλια - δύο τσακίσματα, μα
εκείνος αν είναι φρόνιμος πρέπει να εξακολουθεί να παίζει ατάραχος λύρα χωρίς να βγει από τον κύκλο.
Αφού δεν τα καταφέρουν, τον καλούν να βγει από τον κύκλο
για να τον μάθουν να παίζει καλύτερα λύρα. Εκείνος τίποτα.
Τότε του ζητούν τη λύρα. Ο λυράρης τη δίνει, φυλάγεται όμως
να μη βγει έξω από τον κύκλο το χέρι ή άλλο μέρος του σώματος, γιατί του κόβεται ή ζουρλαίνεται.
Τότε αρχίζει μία νεράιδα να παίζει με πολύ τέχνη και στη συνέχεια του επιστρέφουν τη λύρα με την ελπίδα ότι θα πειστεί να
βγει από τον κύκλο για να τον βλάψουν».
Ο Ν. Πολίτης περιγράφει ότι η παράδοση της λύρας από το
λυράρη στις νεράιδες και αντίστροφα από τις νεράιδες στο λυράρη, χωρίς να περνάει κανένας τα όρια του κύκλου που χαράχθηκε με το μαυρομάνικο μαχαίρι, συνεχίζεται όλη τη νύχτα
μέχρι να λαλήσει ο πρώτος κόκορας. Τότε εκείνες του ζητούν να
τους δώσει κάτι δικό του και για αντάλλαγμα θα του μάθουν να
παίζει λύρα σαν αυτές. Ο λυράρης τούς δίνει συνήθως ένα νύχι
του και εκείνες του μαθαίνουν να παίζει με εξαιρετική δεξιοτεχνία κι ύστερα χάνονται με το πρώτο φως της ημέρας.
Θυσία - εξαγνισμός
Είναι γνωστό ότι το Κρητικό μαχαίρι είναι πολύ κοφτερό και
ισχυρό. Ιδίως τα μαχαίρια που χρησιμοποιούν οι βοσκοί για τη
σφαγή αιγοπροβάτων έχουν μεγάλες λεπίδες και πολύ δυνατές
λαβές. Την διαδικασία της σφαγής εκτελεί μόνον το βοσκομάχαιρο και όχι ένα οποιοδήποτε μαχαίρι, διότι αυτό είναι το καταλληλότερο για την περαίωση της πράξης. Είναι λοιπόν θυσιαστική λεπίδα. Πριν τη σφαγή του ζώου, βοσκός σταυρώνει
τον λαιμό του ζώου με το μαχαίρι και ξεκινά την διαδικασία στο
όνομα του Χριστού, εξαγνίζοντας έτσι το ζωντανό αλλά και τον
ίδιο του τον εαυτό από το αίμα που θα χυθεί.
Πόλεμος
Κατ’ εξοχήν πολεμικός λαός οι Κρήτες, αλλά και έχοντας να
αντιμετωπίσουν πολλούς κατακτητές, ήταν πάντα οπλισμένοι.
Τα μαχαίρια τα χρησιμοποιούσαν για μάχες εκ του συστάδην,
αφού εφάρμοζαν τακτικές ανταρτοπολέμου και έπρεπε να είναι
γρήγοροι και αθόρυβοι.

Ανδρεία
Από τη Μινωϊκή εποχή το μαχαίρι ήταν σύμβολο ανδρείας
και η χρήση του δεν διέφερε και πολύ από τη μεταγενέστερη
και σύγχρονη. Αποδείξεις για αυτό, τα ευρήματα κατά τις ανασκαφές σε όλο το Νησί, όπως το γνωστό ειδώλιο από τη Σητεία
με το «φάσγανον» στη μέση.
Το ζώσιμο του μαχαιριού στη μέση λειτουργούσε ως ένδειξη
παλληκαριάς και ανδρείας, αφού ο άνδρας που το φορούσε
έδειχνε την ικανότητά του να το χειρίζεται αλλά και ότι αψηφούσε τον θάνατο. Επίσης, είχε αποτροπαϊκό ρόλο για να εκφοβίζει όποιον τον εχθρευόταν. Συνήθως, οι διαφορές μεταξύ
ανδρών, όταν έφταναν στο σημείο της σύγκρουσης, λύνονταν
με το μαχαίρι καθώς θεωρείτο ανδροπρεπές όπλο.
Ηθική
Το μαχαίρι είχε ενίοτε και τον ρόλο του υπερασπιστή της
ερωτικής τιμής. Με αυτό υπερασπίζονταν οι συγγενείς την κοπέλα από την οικογένειά τους που είχε υποστεί προσβολή της
τιμής της. Επίσης, υπήρχε και το το βενετσιάνικο «μπουνιάλο»
για τη μέση του ντελικανή και το «ασημομπουνιαλάκι» για τη
δαχτυλιδένια μέση της Κρητικιάς.
Αυτό το γυναικείο μαχαίρι, που ήταν κομψότατο, ήταν δώρο
από τον μνηστήρα της κοπέλας και είχε συγκεκριμένη σημειολογία: με αυτό θα τιμωρούσε η κόρη όποιον τολμούσε να σηκώσει τα μάτια πάνω της και να την προσβάλει, αλλά και αυτό
θα ήταν η τιμωρία της αν πρόδιδε την υπόσχεσή της στον μέλλοντα σύζυγό της.
Επίλογος
Το Κρητικό μαχαίρι είναι αναμφισβήτητα το αναπόσπαστο
στολίδι της παραδοσιακής φορεσιάς των Κρητών. Επειδή η ζωή
του Κρητικού ήταν πάντα πολυκύμαντη και απειλείτο διαρκώς
από επίδοξους κατακτητές, το μαχαίρι ήταν το μέσον της επιβίωσής του. Επίσης, το χρησιμοποίησε και στην καθημερινότητά του, αφού χρησίμευε σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ετσι,
κατέστη προέκταση του εαυτού του, της συνείδησής του και της
ιδιοσυγκρασίας του.
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Επίσκεψη στον ΄Αγιο Θωμά
από την Λέσχη Ανάγνωσης ΄Ιτανος

Σ

τις 3 Νοεμβρίου 2013 η όμορφη παρέα της Λέσχης
ανάγνωσης Ιτανος πραγματοποίησε την προγραμματισμένη επίσκεψή της στο χωριό του Αγίου
Θωμά, που βρίσκεται στην επαρχία Μονοφατσίου
του νομού Ηρακλείου και ανήκει στον Δήμο της
Αγίας Βαρβάρας. Αριθμεί 789 κατοίκους, έχει άφθονα νερά, πολλά περιβόλια με οπωροκηπευτικά
και σκαρφαλωμένο όπως είναι σε απόκρημνους ψηλούς βράχους αποκτά μια ιδιότυπη όψη.
Η περίεργη αυτή τοπιογραφία, ο καταπληκτικός καιρός που
στάθηκε σύμμαχός μας και η θερμή φιλοξενία των κατοίκων του
συνθέσανε ένα απρόσμενο σκηνικό, που τελικά τα συνδύασε
όλα: ομορφιά, ξενοιασιά, άσκηση, γνώση μα προπαντός ανθρώπινη επαφή και χαμόγελα που τόσο λείπουν στις μέρες μας.
Επισκεφτήκαμε αρχικά το εξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας,στο βάθος της κοιλάδας, στη θέση Μουζουράς, όπου
βρέθηκε εικόνα της Παναγίας, το 1912. Η υπέροχη φυσική
ομορφιά ήρθε κι έδεσε με το μεράκι τεσσάρων γυναικών, που
με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και του δραστήριου ιερέα
του χωριού πατρός Παναγιώτη Δουλή, βάλθηκαν να αναβιώσουν την υφαντική τέχνη. Οι κυρίες Βασιλική Σταματάκη-Βασιλάκη, Αννα Τσελεντάκη, Βασιλική Φραγκιουδάκη και Ευγενία
Σμπώκου πρόσφατα έστησαν τους αργαλειούς και ξεκίνησαν
την προσπάθειά τους. Μας περίμεναν, μας υποδέχτηκαν εγκάρδια, μας φιλοξένησαν με τη γνωστή κρητική φιλοξενία και με

πολλή υπομονή μας έδειξαν πώς μπορούμε κι εμείς να γίνουμε… υφάντρες.
Κι αφού χορτάσαμε το παιχνίδι του αργαλειού, μικροί μεγάλοι, προχωρήσαμε στην πλατεία του χωριού για να δούμε τον
ομώνυμο ναό του Αγίου Θωμά, τύπου βασιλικής με κυλινδρικό
τρούλο, να περιηγηθούμε στους περίφημους ρωμαϊκούς τάφους, πιο κάτω στο Ναό της Κεράς Σπηλιώτισσας, όπου κατά
την παράδοση υπήρχε θέατρο και αρχαίος βωμός και να καταλήξουμε στο ναό του Αγίου Ιωάσαφ, μοναδικού στη χώρα μας.
Οδηγός ακούραστος σ΄ όλη αυτή τη διαδρομή ήταν η κυρία
Ελένη Βασιλάκη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και κάτοικος του
χωριού. Την ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μας μετέφερε,
που δεν άφησαν ασυγκίνητους ακόμη και τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι μας συνόδευαν.
Η επίσκεψή μας έκλεισε με ένα πλουσιότατο πικνίκ - κατά τα
άλλα- εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Στην παχιά σκιά ενός γέρικου
δέντρου, στην Παναγιά την Καρδιώτισσα, οι νοικοκυράδες της
παρέας έστρωσαν γεύμα βασιλικό. Αφού ευχαριστήσαμε για τη
φιλοξενία, γεμάτοι από κάθε άποψη, πήραμε το δρόμο της επιστροφής, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα ανανεώσουμε σύντομα
το ραντεβού μας με την παράδοση και τους ανθρώπους αυτού
του τόπου.
΄Αννα Μακράκη (φιλόλογος)
Μέλος της λέσχης ανάγνωσης ΄Ιτανος
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Ολα όσα θέλετε να ξέρετε για τη

ΛΕΒΑΝΤΑ
Από τον κ. Σταθακόπουλο Γιάννη
Γεωπόνο Μ.sc. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Τ

α περισσότερα είδη λεβάντας κατάγονται από
την λεκάνη της Μεσογείου, και απαντώνται σε
βραχώδεις και ασβεστολιθικές περιοχές. Επίσης η λεβάντα εμφανίζεται πάνω στην βόρεια
Αφρική, την Μεσόγειο την Ευρώπη και την Δυτ.
Ινδία. Η Λεβάντα καλλιεργήθηκε από τους αρχαίους Ελληνες, τους Ρωμαίους καθώς και την
εποχή της Ελισαβετιανής Αγγλίας. Το όνομα «λεβάντα» προέρχεται από το λατινικό lavare που σημαίνει πλένω ή κολύμπώ.
Είδη όπως η Lavandula la�follia φύονται σε ένα μεγάλο μέρος
της Μεσογείου προτιμώντας πιο ζεστά κλίματα και χαμηλότερες
σε υψόμετρο περιοχές.
Οι αποδόσεις της πραγματικής λεβάντας σε αιθέριο έλαιο
κυμαίνονται από 8-30 κιλά το εκτάριο και της λεβαντίνης (υβρίδιο λεβάντας γνωστό ως Lavandula x intermedia ή as L. hybrida
and L. Hortensis, που προέρχεται από τη διασταύρωση της Lavandula angus�folia με την Lavandula la�folia ), 40-220 κιλά το
εκτάριο. Ενώ οι αποδόσεις σε αποξηραμένα άνθη από 500-1000
κιλά το εκτάριο.
Παγκοσμίως παράγονται 200 τόνοι ετησίως υψηλής ποιότητας λαδιού λεβάντας. Η αναλογία παραγωγής λαδιού λεβάντας και λεβαντίνης παγκοσμίως είναι 1:5. Η τιμή του λαδιού
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της λεβαντίνης είναι χαμηλότερη από αυτό της πραγματικής λεβάντας. Τα φυτά που ανήκουν στις λεβαντίνες παράγουν περισσότερο αιθέριο έλαιο και είναι ανθεκτικότερα ενώ η παγκόσμια παραγωγή σε αιθέριο έλαιο αυτών των φυτικών ειδών
φθάνει τους 1000 τόνους.
Οι μεγαλύτερες παραγωγές χώρες σε αιθέριο έλαιο λεβάντας είναι η Βουλγαρία, η Αγγλία, η Σερβία, η Αυστραλία, οι
ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότια Αφρική, η Τανζανία, η Ιταλία και η
Ισπανία. Η πραγματική λεβάντα, κυρίως για άρωμα, καλλιεργείται στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γαλλία.
Περιγραφή
Η λεβάντα είναι πολυετής χαμηλός θάμνος και αυξάνει σε
ύψος από 0,3 - 1,2μ. Η πραγματική λεβάντα έχει σφαιρική και
πυκνή ανάπτυξη. Τα αρωματικά αειθαλή φύλλα της είναι καταπράσινα και μήκους 5 εκ. Ανθίζει το καλοκαίρι. Τα άνθη της διακρίνονται από τις διακοπτόμενες κορυφές και έχουν γλυκό
άρωμα. Τα μέρη του φυτού που χρησιμοποιούνται για απόσταξη
είναι τα άνθη και σε μικρότερες ποσότητες τα φύλλα. Οι κορυφές των ανθέων παράγουν αιθέριο έλαιο πολύ ανώτερης ποιότητας από αυτό που περιέχεται στα φύλλα. Κατά τη συγκομιδή
για αποξήρανση κόβουμε τα άνθη.

Φ Υ Σ Η

Ποικιλίες
Υπάρχουν 48 είδη λεβάντας με εκατοντάδες γενότυπους
που διαφοροποιούνται από το σχήμα τους μέχρι την περιεκτικότητα τους σε αιθέρια έλαια. Διακρίνουμε 3 κύρια είδη που
παράγουν αιθέρια έλαια.
L. angus�folia (γνήσια λέβάντα)
L. la�folia (πλατύφυλλη λεβάντα)
L. angus�folia x L. la�folia (η υβριδική λεβάντα γνωστή ως
lavandin)
Είδη όπως Lavandula, Dentata, Stoechas, Pterostoechas,
Chaetostachys, Subnuda υπάρχουν είτε ως υβρίδια, είτε ως υποείδη ενώ τα παρακάτω ως επί των πλείστον καλλιεργούνται σε
εμπορική κλίμακα για την παραγωγή αιθέριων ελαίων.
Γνήσιο αιθέριο έλαιο προέρχεται από την L. angus�folia
Γαλλικό αιθέριο έλαιο από την L. dentata
To αιθέριο έλαιο λεβάντας πλατύφυλλης που προέρχεται
από την L. la�folia
Το αιθέριο έλαιο ισπανικής λεβάντας από την L. stoechas
Tο αιθέριο έλαιο των υβριδικών ποικιλιών από την L. angus�folia X L. la�folia hybrids
Το καθένα από τα παραπάνω είδη παράγει διαφορετικής
σύστασης αιθέρια έλαια καθένα για διαφορετική χρήση. Σε
κάθε είδος υπάρχουν αρκετές ποικιλίες που καλλιεργούνται για
την παραγωγή και εμπορία αιθέριων ελαίων.
Κατά την επιλογή μιας ποικιλίας λεβάντας για την παραγωγή
αιθέριου ελαίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Οι υβριδικές ποικιλίες παράγουν τις υψηλότερες αποδόσεις
σε άνθη και τις υψηλότερες ποσότητες σε αιθέριο έλαιο ανά
μονάδα επιφάνειας.
Οι υβριδικές ποικιλίες παράγουν μεγάλα άνθη γκρι χρώματος. Οι καλύτερες ποικιλίες παραγωγής αιθερίων ελαίων για
εμπορικούς σκοπούς είναι οι Grosso, Super, Provence, Abriali
και η Seal.
Οι ποικιλίες γνήσιας λεβάντας (L. angus�folia) παράγουν μικρότερα άνθη μπλε χρώματος και είναι καταλληλότερες για την
παραγωγή αποξηραμμένων ανθέων από τις ποικιλίες λεβαντίνης και παράγουν έλαιο που προτιμάται από τη βιομηχανία
αρωμάτων.
Κλιματικές απαιτήσεις
Η Λεβάντα είναι μέτρια ανθεκτική σε πάγο και ξηρασία. Η
πλατύφυλλη λεβάντα δεν είναι ανθεκτική σε παγετό. Ολες οι
λεβάντες είναι ευαίσθητες στην υψηλή υγρασία,ενώ οι υψηλές
θερμοκρασίες του καλοκαιριού επηρεάζουν την ποιότητα του
παραγόμενου ελαίου.
Στον φυσικό της οικότοπο η γνήσια λεβάντα μπορεί να ευδοκιμήσει σε υψόμετρα μέχρι 1700 μ. από το επίπεδο της θάλασσας ενώ η πλατύφυλλη αναπτύσσεται σε υψόμετρα 200700μ. Η λεβαντίνη συνήθως αναπτύσσεται σε υψόμετρα 7001000 μ. Η παραγωγή ελαίου αυξάνεται όσο αυξάνεται το υψόμετρο γιατί η άνθηση των φυτών σε ψυχρές περιοχές είναι
αφθονότερη. Οι πολλοί και διαφορετικοί τύποι λεβάντας επιτρέπουν την καλλιέργειά της σε διάφορα μικροκλίματα από
κρύα μέχρι ημιτροπικά. Σε κάθε ιδιαίτερο μικρόκλιμα πρέπει να
δοκιμάζονται διάφορες ποικιλίες προκειμένου να διαπιστωθεί
ποια από αυτές θα αναπτυχθεί καλύτερα.

Πολλαπλασιασμός
Η λεβάντα πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα , με σπόρο ή
ριζώματα ή καταβολάδες. Ο πολλαπλασιασμός με σπόρο είναι
εφικτός αλλά δεν εξασφαλίζει την γενική ομοιομορφία.
Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα
Τα μοσχεύματα πρέπει να λαμβάνονται από δυνατά και υγιή
φυτά που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο. Οι ορμόνες Ριζοβολίας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβοήθηση της ριζοβολίας. Τα μοσχεύματα μήκους 10 έως 15 εκ. προέρχονται από
τους νέους βλαστούς, στα οποία αφαιρούνται κατά τα δύο τρίτα
του μήκους του τα φύλλα και στη συνέχεια τοποθετούνται σε
δίσκους Ριζοβολίας στο ριζωτήριο με κατάλληλο υπόστρωμα.
Μείγμα με 30% οργανικού υποστρώματος και 70% κατάλληλου
εδαφικού λειτουργεί άριστα για την έκπτυξη των ριζών των μοσχευμάτων.
Δειγματοληψία εδάφους και ανάλυση
Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας θα πρέπει να γίνεται δειγματοληψία εδάφους με τις επικρατούσες μεθόδους. Με
την ανάλυση έχουμε την εικόνα για το έδαφός μας σχετικά με
την ύπαρξη οργανικής ουσίας, την περιεκτικότητα σε διοξείδιο
ασβέστιου καθώς και την ύπαρξη ή τις ελλείψεις των θρεπτικών στοιχείων
Προετοιμασία εδάφους
Η προετομασία του εδάφους για την εγκατάσταση της καλλιέργειας περιλαμβάνει το όργωμα του εδάφους σε βάθος 40
εκ. και στην συνέχεια το σβάρνισμά του.
Αποστάσεις φύτευσης / Πυκνότητα φύτευσης
Η λεβάντα συνήθως φυτεύεται σε αποστάσεις μεταξύ των

Βροχόπτωση
Σε περιοχές με ετήσιο ύψος βροχής 300-1400 mm η λεβάντα
αποδίδει καλά. Το έδαφος μεταξύ των αρδεύσεων θα πρέπει να
διατηρείται χωρίς πολλή υγρασία. Γι αυτό θα πρέπει να αφήνεται να στραγγίζει καλά πριν την επανάληψή τους.
Απαιτήσεις σε έδαφος
Η λεβάντα απαιτεί καλώς στραγγιζόμενα εδάφη ηλιαζόμενα,
αμμώδη αμμοπηλώδη ή χαλικώδη εδάφη. Τα χαμηλής γονιμότητας εδάφη δεν πρέπει να θεωρούνται ακατάλληλα. Το pH του
εδάφους πρέπει να κυμαίνεται από 5,8 – 8,3. Πολύ υγρά εδάφη
ή κακώς στραγγιζόμενα εδάφη μπορούν να προκαλέσουν κακή
ανάπτυξη, ασθένειες η τον θάνατο των φυτών.
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γραμμών 1,2-2 μ. και 0,30-0,60 μ. με πυκνότητα 8000-28000
φυτά ανά εκτάριο.
Η πυκνότητα καθορίζεται ανάλογα με τη διαθέσιμη υγρασία, την ποικιλία, το μέγεθος της καλλιέργειας καθώς και με τις
μηχανικές καλλιεργητικές εργασίες συγκομιδής. Υψηλές πυκνότητες σημαίνει και υψηλό κόστος εγκατάστασης αλλά επίσης και μεγάλες αποδόσεις. Επίσης τα φυτά γίνονται πιο
δυνατά και έχουν περισσότερη διάρκεια στο χρόνο.Μία καλά
εγκατεστημένη δυναμική φυτεία λεβάντας θα πρέπει να είναι
έτοιμη για συγκομιδή τον δεύτερο χρόνο της. Τα φυτά της λεβάντας αντέχουν στον χρόνο περί τα 10-15 έτη η ακόμη περισσότερο, εάν η διαχείριση της καλλιέργειας είναι σύμφωνη με
τις ανάγκες της.
Εποχή φύτευσης
Σε ήπια κλίματα καλύτερη εποχή φύτευσης είναι το φθινόπωρο ώστε να προλάβουν τα φυτά να εγκατασταθούν καλύτερα
ώστε να αντέξουν τον χειμώνα και την άνοιξη και να αυξηθούν
γρηγορότερα. Σε περιοχές με ψυχρούς χειμώνες η φύτευση

πρέπει να γίνεται την άνοιξη και είναι η μόνη επιλογή. Η φύτευση σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται αμέσως
μετά τον τελευταίο παγετό.
Λίπανση
Η λεβάντα αποδίδει καλά σε εδάφη που για άλλες καλλιέργειες θεωρούνται θρεπτικά ανεπαρκή. Αυξημένες ποσότητες
αζώτου έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας αλλά
και της ποιότητας παραγόμενου αιθέριου ελαίου, τα φυτά γίνονται περισσότερο ευαίσθητα και αυξάνεται ο ανταγωνισμός
με τα ζιζάνια.
Για την παραγωγή 100 κιλών ανθέων η λεβάντα αποσπά από
το έδαφος 0,8 κιλά αζώτου, 0,2 κιλά Φωσφόρου και 0,8 κιλά καλίου. (Polydeonny, Sotnik & Hilapzew, 1979).
Η συνιστώμενη δόση αζώτου ανά εκτάριο είναι 80-100 κιλά
(8-10 κιλά ανά στρέμμα).
Οι απαιτήσεις σε φώσφορο και κάλιο είναι μικρές και εξαρτώνται από τον τύπο του εδάφους και την θρεπτική του κατάσταση. Περιοδική ασβέστωση μπορεί να είναι αναγκαία ώστε
να διατηρείται η τιμή του ρΗ σε ικανοποιητικό επίπεδο. Μια
πλήρης ανάλυση εδάφους πριν την φύτευση είναι αναγκαία. Τα
σωστά αποτελέσματα της ανάλυσης σχετικά με τον τύπο του
εδάφους την έλλειψη και την περίσσεια θρεπτικών, θα βοηθήσει ώστε να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες για την ορθή ισορροπία τους στο εδαφος.
Αρδευση
Η άρδευση είναι αναγκαία για τα πρώτα 2 χρόνια έως ότου
η καλλιέργεια έχει εγκατασταθεί πλήρως. Σε ελαφριά εδάφη η
σε περιοχές με χαμηλές βροχοπτώσεις η άρδευση σε κρίσιμα
στάδια εξακολουθεί να είναι αναγκαία. Τα φυτά στο στάδιο της

58

ανθήσεως δε θα πρέπει να αφήνονται χωρίς νερό. Η άρδευση
μπορεί να αυξήσει την παραγωγή στις ώριμες καλλιέργειες λεβάντας αλλά η άκαιρη και η υπερβολική άρδευση θα αυξήσει τα
προβλήματα των ασθενειών, τα φυτά θα μεγαλώσουν σε ύψος
τα κλαδιά θα σπάσουν και η κόμη του φυτού θα ανοίξει στη
μέση. Σε κάθε περίπτωση η Στάγδην άρδευση συνιστάται διότι
πέρα από την ορθή εφαρμογή του νερού θα βοηθήσει στον
έλεγχο των ζιζανίων.
Κλάδεμα
Η κοπή των ανθέων μαζί με μέρος των βλαστών θα πρέπει
να γίνεται τα 2 πρώτα χρόνια ώστε να βοηθηθούν τα φυτά να
δυναμώσουν για να δημιουργήσουν ένα ανθεκτικό πλαίσιο. Στα
μετέπειτα χρόνια το κλάδεμα γίνεται σε διαφορετική περίοδο,
μετά τη συγκομιδή συνήθως το φθινόπωρο. Ο λόγος είναι ότι η
συγκομιδή ανθέων για την παραγωγή αιθέριου ελαίου αφήνει
τα περισσότερα στελέχη στα φυτά. Συνεπώς το κλάδεμα γίνεται
αμέσως μετά και σε ύψος τέτοιο ώστε να δυναμώνουμε την
καλλιέργεια. Το κλάδεμα μπορεί να γίνει είτε μηχανικά (παρελ-

κόμενα τρίμμερ σε ελκυστήρα)είτε με δρεπάνια.
Συγκομιδή
Η συγκομιδή της λεβάντας για παραγωγή αιθέριου ελαίου γίνεται όταν το άνθος έχει ωριμάσει και το κάτω μισό έχει ανοίξει.
Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γιατί πέφτει η ποιότητά του. Συνεπώς η συγκομιδή στη σωστή εποχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη κατά τη
συγκομιδή είναι ότι αυτή δε θα πρέπει να πραγματοποιείται σε
πολύ ζεστό καιρό ούτε και σε συνθήκες ανέμου διότι πολύ σημαντικές ποσότητες ελαίου χάνονται με εξάτμιση. Οι ακίδες των
ανθέων κόπτονται 15-20 εκατοστά κάτω από αυτά. Η συγκομιδή
γίνεται είτε με δρεπάνια είτε με μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί για αυτή την εργασία. Η κοπή των ανθέων για τις αγορές νωπών και αποξηραμμένων αρωματικών φυτών συνήθως
λαμβάνει χώρα μία εβδομάδα αργότερα από ό,τι για την παραγωγή αιθέριου ελαίου.
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Κρητική Ασπιρίνη

O

μάδα καθηγητών του πανεπιστημίου Κρήτης,
με εμπνευστές τους καθηγητές της ιατρικής
Ηλία Καστανά και Χρήστο Λιόνη όπως επίσης
και τον καθηγητή βιολογίας Στέργιο Πυρίντσο,
υπογράφουν την παρασκευή της βιολογικής
ασπιρίνης όπως καλείται, λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων της ενάντια στις αναπνευστικές λοιμώξεις, κρυολογήματα, πυρετό και την κοινή γρίπη, μέχρι
να δοθεί η επίσημη ονομασία του σκευάσματος που αυτή τη
στιγμή υπόκειται σε κλινική έρευνα.
Τα κύρια συστατικά της κάψουλας δεν έχουν αποκαλυφθεί
αφού πρόκειται για τρία βότανα της Κρητικής γης σε συνδυασμό με ελαιόλαδο και θα υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί πανικός στον κόσμο ο οποίος θα τα αναζητούσε προς κατανάλωση
και ίαση.
Η γνωστή μας ασπιρίνη, της οποίας η κατανάλωση φτάνει
περίπου τα 120 δισεκατομμύρια χάπια ετησίως, βασίζεται σε
ουσίες που εκκρίνονται από τον φλοιό της ιτιάς και της λεύκας.
Αναφορές θέλουν τον Ιπποκράτη (460-377 πΧ) να χρησιμοποιεί
μια πικρή σκόνη από ιτιά ή αφέψημα φύλλων λεύκας ως αναλγητικό ή αντιπυρετικό, ενώ ο μεγάλος ιατρός του Ελληνορωμαϊκού κόσμου Κλαύδιος Γαληνός (129-199 μΧ) μελέτησε τις
αντισηπτικές ιδιότητες των φλοιών των δέντρων. Επίσης διάφοροι λαοί μετέπειτα βασίστηκαν στις αναλγητικές ιδιότητες
και τη θεραπευτική δράση της ιτιάς και της λεύκας.

Το 1899 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως φάρμακο από την
Frederick Bayer & Company (αργότερα Bayer AG), ενώ η αρχική
δραστηριότητα αφορούσε σε παρασκευή συνθετικών χρωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπορική ονομασία του φαρμάκου Aspirin προέρχεται από το «a» για τη χημική ομάδα acetyl
(ακετύλιο) και το «spir» από το φυτό Spiraea ulmaria (που παρήγε τη σαλικυκική αλδεϋδη), ενώ η κατάληξη «in» ήταν κοινή
σε φαρμακευτικές ουσίες. Εφόσον η βασική ουσία του φαρμάκου (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) είχε ήδη παρασκευαστεί στο παρελθόν η εταιρεία Bayer καταχώρησε μόνο την εμπορική ονομασία και τη διεργασία της ουσίας, παρατηρώντας την πρώτη
διαφημιστική εκστρατεία μεγάλης κλίμακας που συνόδευε
φάρμακο.
Τώρα οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Κρήτης έρχονται, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ρεθύμνου
και μία φαρμακευτική εταιρεία, από την οποία και αντλήθηκε η
χρηματοδότηση της 12ετούς έρευνας, να μας θυμίσουν την Ιατρική παράδοση του τόπου μας.
Μένει μόνο να εξακριβώσουμε εάν η ουσία της νέας βιολογικής Κρητικής κάψουλας ταυτίζεται με αυτήν του Ιπποκράτη
και μάλιστα στην αξία του 1 ευρώ, θα διατίθεται στο κοινό, για
να υπογραμμίσει το ρόλο της υγείας ως αγαθού στην υπηρεσία
της ανθρωπότητας και να τονίσει την αγεφύρωτη σχέση της με
την εμπορευματοποίηση.
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Book on Demand
Η υπηρεσία Book on Demand των εκδόσεων ΄Ιτανος παρέχει τη δυνατότητα σε συγγραφείς (πεζογράφους, ποιητές, συγγραφείς πανεπιστημιακών βιβλίων, δοκιμιογράφους, δημιουργούς comix, φωτογράφους κ.ά.) να εκδώσουν το βιβλίο τους σε
όσα αντίτυπα επιθυμούν και σε τιμές εξαιρετικά χαμηλές.
Η υπηρεσία Book on Demand των εκδόσεων ΙΤΑΝΟΣ σάς
προσφέρει τις εξής επιλογές:
α) Μας στέλνετε το βιβλίο σας σε ηλεκτρονική μορφή κι
εμείς αναλαμβάνουμε να σας το παραδώσουμε σε μορφή τυπωμένου βιβλίου και σε όσα αντίτυπα εσείς επιθυμείτε.
β) Μας στέλνετε το βιβλίο σας σε ηλεκτρονική μορφή και
εμείς αναλαμβάνουμε, σε συνεργασία με έμπειρους διορθωτές / επιμελητές και γραφίστες (πάντα σε συνεχή συνεννόηση
μαζί σας), να σας το παραδώσουμε φιλολογικά επιμελημένο και
αισθητικά άψογο, σε μορφή τυπωμένου βιβλίου και σε όσα
αντίτυπα εσείς επιθυμείτε. Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να
σας προσφέρουμε εξαιρετικά οικονομικές λύσεις και υπηρεσίες
για την αποτελεσματική προώθησή του.
Οι άνθρωποι των εκδόσεων ΙΤΑΝΟΣ, λόγω της μακρόχρονης
επαφής μας με όλους τους τομείς της εκδοτικής παραγωγής,

Τύπωσε το δικό σου βιβλίο
από 20 μόλις αντίτυπα!
γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να διαβαστούν με προσοχή και
ακόμα πόσο πιο δύσκολο να εγκριθούν τα έργα πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων από τις επιτροπές αξιολόγησης των εκδοτικών οίκων, ώστε να αποφασιστεί η έκδοσή τους. Ετσι, πάρα
πολλά αξιόλογα κείμενα (λογοτεχνικά, ποιητικά, επιστημονικά)
παραμένουν στην αφάνεια επειδή συνήθως κρίνονται αντιεμπορικά από τους εκάστοτε αξιολογητές. Ωστόσο, τελικός στόχος κάθε δημιουργού είναι να φέρει το έργο του σε επαφή με
το κοινό και να αισθανθεί την πληρότητα που προσφέρει η διαπίστωση πως αυτό αφορά και σε πολλούς άλλους ανθρώπους.
Κύριος στόχος των εκδόσεων ΄Ιτανος είναι να δουν το φως
της δημοσιότητας έργα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του
πολιτισμού μας, ενάντια στο κλίμα εμπορικότητας που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στην αγορά του βιβλίου και το
οποίο μειώνει την ποιότητα. Εμείς, με έμπειρους και άριστα καταρτισμένους συνεργάτες στον χώρο της παραγωγής του βιβλίου, έχουμε τη δυνατότητα να σας παραδώσουμε, σε πολύ
σύντομο χρόνο, ένα άψογα ψηφιακά τυπωμένο βιβλίο και μάλιστα με το σώμα του δεμένο σε δεκαεξασέλιδα ή οκτασέλιδα
(όπως ακριβώς στην εκτύπωση oﬀset). Πρόκειται για μια καινοτόμο δυνατότητα που ελάχιστοι επαγγελματίες μπορούν σήμερα να προσφέρουν.

ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Οδός Θ, Τηλ.: 2810 300950, sales@itanosbooks.gr, info@itanosbooks.gr

www.itanosbooks.gr

για παιδιά
12 ετών!
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Οι Εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ και η εκπαιδευτικός - συγγραφέας
Ελενα Κατσαντώνη, σε μια προσπάθεια να φέρουν τα παιδιά κοντά στο παραμύθι και να τα βοηθήσουν να πλάσουν
με την φαντασία τους το δικό τους κόσμο, δημιούρ- γησαν ένα κύκλο σεμιναρίων συγγραφής παραμυθιών, με
τίτλο «Οι μικροί Παραμυθάδες».
Πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία, που σκοπό έχει να
φέρει τα παιδιά κοντά στην διαδικασία σύλληψης, συγγραφής αλλά και εκτύπωσης ενός παραμυθιού.
1η Συνάντηση (18/01/2014)
2η Συνάντηση (25/01/2014)
3η Συνάντηση (01/02/2014)
4η Συνάντηση (15/02/2014)
5η Συνάντηση (01/03/2014)
6η Συνάντηση (08/03/2014)
7η Συνάντηση (15/03/2014)
8η Συνάντηση (22/03/2014)
9η Συνάντηση (29/03/2014)
10η Συνάντηση (12/04/2014)

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με το τυπογραφείο, τον
φυσικό χώρο της δημιουργίας ενός παραμυθιού, με ξεναγούς μια συγγραφέα και άλλους επαγγελματίες του
χώρου. Σκοπός κάθε συνάντησης είναι να βοηθήσουμε
τους μικρούς μας φίλους να δουλέψουν με την έκφραση
και τη φαντασία τους. Τα παιδιά δε θα χρειαστεί να κρατάνε τετράδια και μολύβια παρά μόνο την ζωηρή φαντασία τους.

Γνωριμία με τα παιδιά και προβληματισμός για το μήνυμα του παραμυθιού.
Συζήτηση για το ύφος, το σκηνικό και τους ήρωες του παραμυθιού.
Κατασκευή της πλοκής της ιστορίας.
Συγγραφή του παραμυθιού με γλωσσικές αναφορές.
Τελειοποίηση του παραμυθιού, εύρεση τίτλου και εκ νέου ανάγνωση του.
Διορθώσεις και εικονογράφηση από ζωγραφιές των μικρών μας συγγραφέων.
Εικονογράφηση και γραφιστική επεξεργασία.
Επιλογή μεγέθους είδους χαρτιού, συλλογή βιογραφικών σημειωμάτων συγγραφέων.
Οργάνωση παρουσίασης παραμυθιού.
Πρόβα παρουσίασης παραμυθιού.

Ο κύκλος των μαθημάτων θα λήξει με την παρουσίαση
του παραμυθιού σε γονείς και φίλους των παιδιών. Σε
κάθε συνάντηση θα γίνεται αναφορά σε άλλα παραμύθια
και θα δίνονται εργασίες για το σπίτι.
Το παραμύθι θα λάβουν τυπωμένο όλοι οι συμμετέχοντες στον κύκλο μαθημάτων, ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορούν να το αγοράσουν από το εκθετήριο των εκδόσεων
μας.

Ηλικίες: 7-12
Ημέρα & ώρα: Σάββατο 11:30 – 13:30
Συναντήσεις 10 x 2 ώρες (με διάλλειμα 15 λεπτών)
Μέγιστη συμμετοχή: 15 παιδιά
Κόστος: €80 (* Εκπτωση 20% για τη συμμετοχή δεύτερου
παιδιού ανά οικογένεια. Η πληρωμή θα μπορεί να πραγματοποιείται σε δύο μέρη. Κατά την εγγραφή και στην τελευταία συνάντηση).

Δηλώσεις συμμετοχής:
΄Εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ - Βι.Πε. Ηρακλείου - Οδός Θ’, Τηλ: 2810 300950, Fax: 2810 380930
www.itanosbooks.gr - info@itanosbooks.gr

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
ΣΟΥΠΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ (μερίδες 6-8)
ΥΛΙΚΑ: 600 γρ. κόκκινη κολοκύθα, 1 κρεμμύδι, 3 πατάτες, 1
πράσο, 3 κλωναράκια σέλινο, 2 φύλλα δάφνης, 150 γρ. ελαιόλαδο, Αλάτι, πιπέρι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Κόβουμε όλα τα χορταρικά, πλένουμε και τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο και τα τσιγαρίζουμε.
Προσθέτουμε λίγο αλεύρι, αλάτι και πιπέρι και 5 ποτήρια ζεστό
νερό, τη δάφνη και βράζουν για 40 λεπτά. Αφού βράσουν αφαιρούμε τη δάφνη και τα περνάμε από το μπλέντερ. Βάζουμε στη
φωτιά ξανά να πάρει μία βράση, προσθέτοντας μοσχοκάρυδο
(προαιρετικό) και λίγο ελαιόλαδο. Αφαιρούμε από τη φωτιά και
σερβίρουμε σε πιάτο βάζοντας μία κουταλιά ξινόγαλο στη μέση.

ΟΡΕΚΤΙΚΟ:
Απάκι με κρασί και ματζουράνα (για 6 άτομα)
ΥΛΙΚΑ: 300 γρ. απάκι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Κόβουμε το απάκι σε φέτες λεπτές, παίρνουμε ένα
τηγάνι, προσθέτουμε ελαιόλαδο, το απάκι, το σωτάρουμε ελαφρά και σβήνουμε με κρασί (δύο ποτηράκια) ρίχνοντας και τη
ματζουράνα. Αφού εξατμιστεί το κρασί, σερβίρουμε.

ΣΑΛΑΤΑ (για 6 άτομα)
ΥΛΙΚΑ: 100 γρ.κεφαλοτύρι (σε λεπτές φέτες), σταμναγκάθι 500
γρ. καθαρισμένο, 2 αβοκάντο, 1 ρόδι, 2 ντάκους σπασμένους,
Πετιμέζι 100 γρ., 6 ξερά σύκα ψιλοκομμένα, 10 φύλλα ρόκα χοντροκομμένα, 20 γρ. ξύδι, 2 ραπανάκια κόκκινα σε φέτες
ελαιόλαδο 100 γρ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Τα βάζουμε όλα μαζί στη σαλατιέρα, περιχύνουμε
με πετιμέζι και ξύδι και ελαιόλαδο. Διακοσμούμε αναλόγως.

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ:
Αρνί φιλέτο γεμιστό με μυζήθρα και αρωματικά
χορταρικά (ή χοιρινό φιλέτο - ψαρονέφρι - με μυζήθρα και
αρωματικά χορταρικά)
ΥΛΙΚΑ: Αρνί (Φιλέτο καρέ) για 6 άτομα, 1 κιλό ή αντίστοιχα χοιρινό ψαρονέφρι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Παίρνουμε το φιλέτο του αρνιού το ανοίγουμε με
το μαχαιράκι το αλατοπιπερώνουμε, το αλείφουμε με μυζήθρα
και προσθέτουμε τα χορταρικά αφού πρώτα τα σωτάρουμε με
ελαιόλαδο (μανιτάρια άγρια, αγκινάρα άγρια, μία σκελίδα σκόρδο κρεμμύδι φρέσκο, καρότο όλα ψιλοκομμένα). Τυλίγουμε το
φιλέτο, το δένουμε με σπάγκο και παίρνουμε ένα τηγάνι, βάζουμε ελαιόλαδο να κάψει, προσθέτουμε το φιλέτο και το σωτάρουμε, ρίχνουμε δεντρολίβανο, παίρνει ελαφρώς χρώμα και
σβήνουμε με ροζέ τοπικό κρασί. Αφαιρούμε το φιλέτο, το βάζουμε λίγο στο φούρνο. Δένουμε τη σάλτσα μας από το τηγάνι.
Κόβουμε φέτες και γαρνίρουμε με πατάτες οφτές και σπαράγγια άγρια στα κάρβουνα.

XAΡΟΥΠΟΠΙΤΑ ΜΕ ΣΤΑΦΙΔΕΣ (για 8 άτομα)
ΥΛΙΚΑ:
160 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 160 γρ. χαρουπάλευρο, 200
γρ. ζάχαρη άχνη, 100 γρ. ελαιόλαδο, 100 γρ. σταφίδες, 80 γρ.
χυμό πορτοκάλι, 20 γρ. κονιάκ, 80 γρ. νερό ή γάλα, 1 φακελάκι
μπέϊκιν, 1 κουταλάκι γαρύφαλλο σκόνη, 1 κουταλάκι κανέλλα
ξύσμα πορτοκαλιού και λεμονιού, 2 αυγά
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά εκτός το αλεύρι σε μία λεκάνη και
τα χτυπάμε. Αφού γίνουν ένα μίγμα ρίχνουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε αφράτα, το βάζουμε σε ταψί λαδωμένο και ψήνουμε 170-180 βαθμούς. (Η σταφίδα μπορεί να προστεθεί και
πολτοποιημένη)

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ:
Συναγρίδα φιλέτο λεμονάτο με ασκολύμπρους
(για 6 άτομα)
ΥΛΙΚΑ: 1 κιλό συναγρίδα φιλέτο, 1 κιλό ασκολύμπροι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Καθαρίζουμε και κόβουμε τους ασκολύμπρους.
Παίρνουμε μία ανοιχτή κατσαρόλα, προσθέτουμε ελαιόλαδο,
κρεμμύδι φρέσκο ή ξερό και τους ασκολύμπρους και τα τσιγαρίζουμε. Αφού ψηθούν κατά το ήμισυ, προσθέτουμε τα φιλέτα
ψαριού, αφού προηγουμένως τα έχουμε αλατοπιπερώσει, λεμόνι, λίγο μάραθο και τα σβήνουμε με κρασί λευκό. Παίρνουν
μία βράση, δοκιμάζουμε και δένουμε ελαφρώς τον ζωμό με λίγο
αλεύρι ή με λίγο κορν φλάουρ και σερβίρουμε.
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ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑ (για 6 άτομα)
ΥΛΙΚΑ: 600 γρ. μούστος διαυγής, 50 γρ. αλεύρι, 50 γρ. κορν φλάουρ, 50 γρ. καρύδια, 50 γρ. σουσάμι, λίγη κανέλα.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Παίρνουμε μία κατσαρόλα, προσθέτουμε το μούστο, το κορν φλάουρ το αλεύρι να πάρουν βράση καλά ανακατεύοντας με σύρμα να μην σβολιάσει και να γίνει μία κρέμα
λεία. Οταν πήξει τη βγάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε το καρύδι ανακατεύοντάς το. Τη σερβίρουμε σε μπωλ ή πιάτο περιχύνοντας σουσάμι και κανέλα.

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η

Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης
Το ξεκίνημα...
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μία ομάδα επιτυχημένων
αρχιμαγείρων της Κρήτης ενώθηκε για να στηρίξει και να προαγάγει τον κλάδο. Πρωτεργάτες αυτής της ομάδας ήταν ο Αγάλλου Ευάγγελος, ο Αμαργιωτάκης Εμμανουήλ, ο Αναστασάκης
Γεώργιος και ο Κασσαπάκης Νικόλαος.
Μαζί οραματίστηκαν να δημιουργήσουν μία ένωση, η οποία
πήρε σάρκα και οστά το 1992 και ονομάστηκε Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης με διοικούσα επιτροπή τους προαναφερθέντες.
Οι στόχοι όλων…
Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης ήταν πλέον πραγματικότητα.
Η διοικούσα επιτροπή και τα μέλη της έπρεπε να δραστηριοποιηθούν για να επιτύχουν το πιο δύσκολο κομμάτι του κοινού
τους οράματος, τους στόχους τους που ήταν οι εξής:
Η ανάπτυξη του μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου όλων
των μελών με τη συνεχή ενημέρωση, και η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και εκθέσεων.
Η δραστηριοποίηση και οι συνδυασμένες προσπάθειες όλων
των μελών για την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και η
διάδοση της παραδοσιακής Κρητικής και Ελληνικής κουζίνας.
Η αρωγή και η πληροφόρηση των μελών για την εξειδίκευση
της μαγειρικής τέχνης.
Η τεχνική μόρφωση των μελών και η εξύψωση του βιοτικού,
πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου.
Η επεξεργασία, μελέτη και διοργάνωση από το Δ.Σ. διαγωνισμών βραβεύσεων.
Η συνεργασία και σύμπραξη με άλλες Ελληνικές, Ευρωπαϊκές
και Παγκόσμιες Ενώσεις για την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών σχετικά με τα νέα δεδομένα του κλάδου.
Η προσφορά σε οτιδήποτε χρειαστούν οι σχολές και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γαστρονομική τέχνη.
Η αμέριστη υποστήριξη μας μέσω των γνώσεων και της πείρας των μελών στην ανάπτυξη του Τουρισμού που αποτελεί τη
βαριά βιομηχανία της χώρας μας.

Οι δραστηριότητες μας…
Ολα αυτά τα χρόνια η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης ασχολείται με όλες τις δυνάμεις της με όσα απασχολούν την Γαστρονομία και όσους εμπλέκονται σε αυτή. ΄Εχει πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα και έχει να παρουσιάσει έναν πλούσιο
κύκλο εργασιών.
Εχουν διοργανωθεί πάρα πολλά σεμινάρια με πλούσια θεματολογία, για παράδειγμα:
Αναβάθμιση της Μαγειρικής Τέχνης
Η χρησιμότητα των βοτάνων
Η Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα
Καλλιτεχνικές Δημιουργίες ( π.χ. σε βούτυρο, σε πάγο)
Διασφάλιση ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων κ.ά.
Η εμπειρία μας και το ουσιαστικό παρόν της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης στο χώρο της Γαστρονομίας μας έχει δώσει
δύναμη για να στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους σε αυτό
το δύσκολο και απαιτητικό χώρο.
Η υποχρέωση όμως για την συνεχή ανάπτυξη της Λέσχης
είναι ακόμα μεγαλύτερη και οι απαιτήσεις που καλούμαστε να
εκπληρώσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας ακόμα περισσότερες.
Το όραμα που προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα πλέον η
Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης είναι η δημιουργία ενός Γαστρονομικού Κέντρου που θα συγκεντρώνει όλες τις νέες τάσεις και
εξελίξεις του κλάδου για να τις προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Ενα στολίδι για το χώρο της Γαστρονομίας που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου ενώ παράλληλα θα
στηρίζει όλες τις παραδοσιακές γεύσεις και θα βοηθήσει στην
αναβάθμιση των υπηρεσιών που όλοι όσοι ασχολούνται με την
μαζική εστίαση καλούνται να υπηρετήσουν.

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η

Μικρασιάτικη κουζίνα
Τυλιγμένη στα μυστικά της, με την αύρα της Ανατολής να την περιβάλλει, η Μικρασιάτικη κουζίνα ήρθε στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, κρυμμένη στο νου και το μεράκι των
Ελλήνων που ζούσαν στις ακτές της Ιωνίας. Ο Σύλλογος Μικρασιατών μοιράστηκε μαζί μας μερικά
από τα μυστικά αυτής της εξαιρετικής κουζίνας. Ακολουθήστε τις συνταγές και… καλή σας όρεξη!

Ο ΟMΦAΛΟΣ ΤΗΣ XΑΝΟΥΜΙΣΑΣ

ΚΕΣΚΕΚΙ

ΥΛΙΚΑ
450 γρ φύλλο κρούστας και 300γρ. κανταφι
2 κούπες καρυδόψιχα αλεσμένη
2 >> αμυγδαλόψιχα >>
1 κουταλιά σούπας κανέλα
1 >>
>>
ζάχαρη
2 κουταλιές >> φρυγανιά τριμμένη
½ κουταλάκι γαρύφαλλο
250 γρ. λάδι

ΥΛΙΚΑ
1200γρ. μοσχαρίσιο κρέας και ένα κόκαλο με μεδούλι.
500γρ. αποφλοιωμένο σιτάρι
2 κρεμμύδια, λάδι, αλάτι, πιπέρι.

ΣΙΡΟΠΙ
2 ½ ποτήρια ζάχαρη
1 ½ ποτήρι νερό
½ λεμόνι χυμό και φλούδα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά με τα μπαχαρικά.
2. Αλείφουμε 4 φύλλα με το λάδι και τα βάζουμε το ένα πάνω
στο άλλο, απλώνουμε λίγο κανταΪφι το ραντίζουμε με λάδι και
ρίχνουμε λίγη γέμιση. Τα τυλίγουμε σε ρολό, τα κόβουμε ροδέλες 2 πόντους και τα στρώνουμε σε λαδωμένο ταψί. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν όλα τα υλικά και
τα περιχύνουμε με καυτό λάδι.
3. Τα ψήνουμε στο φούρνο για 30΄στους 175 βαθμούς.
4. Δένουμε ελαφριά το σιρόπι και περιχύνουμε το κρύο γλυκό.
Καλή επιτυχία. ΑΝΘΟΥΛΑ ΖΕΑΚΗ.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Βάζω το σιτάρι για 8 ώρες στο νερό και μετά το βράζω για 2
ώρες και φροντίζω να μείνει με λίγο νερό.
2. Κόβω το κρέας και το βράζω με το κόκαλο, το ξαφρίζω, και
συνεχίζω το βράσιμο για μισή ώρα μέχρι να μείνει λίγο ζουμάκι
και το κρατάω χωριστά.
3. Βάζω σε μεγάλο τσουκάλι με χοντρό πάτο το λάδι, τα κρεμμύδια κομμένα, το κρέας, το σιτάρι, το ζουμάκι που έχουμε κρατήσει. Στη μεσαία θερμοκρασία θα βράσει και μετά το βράζουμε 5-6 ώρες σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
4. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι και αρχίζουμε και τα χτυπάμε με
πλατιά ξύλινη κουτάλα μέχρι να λειώσουν όλα.
5. Χωρίζω τις μερίδες σε τάπερ τα βάζω στο ψυγείο και τα χρησιμοποιώ όποτε το χρειάζομαι.
Καλή επιτυχία
Φιλήμων Παπουτσιδάκης.

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Δράσεις των ΚΕΣΑΝ - ΚΕΘΕΑ - ΟΚΑΝΑ
ΚΕΣΑΝ
Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, λειτουργεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), με σκοπό την πρόληψη
των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.
Απευθύνεται σε νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς, καθώς και
σε όλους όσοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των νέων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ικανότητας
διαχείρισης των καθημερινών δύσκολων καταστάσεων της ζωής
και την ενεργοποίηση όλων για μία καλύτερη ποιότητα ζωής.
Διεύθυνση: Μίνωος & Μιχ. Αρχαγγέλου (Θέρισσος)
Τηλέφωνο: 2810.313.222
E-mail: kesan@her.forthnet.gr

ΚΕΘΕΑ
Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται
δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την
ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983. Ολες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν
και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες
μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.
Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα
την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη
της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της
θεραπείας δε χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα. Στόχος
είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη
επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης προγράμματα πρόληψης και
αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών και τις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί δραστήριο οργανισμό εκπαίδευσης και
έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του
φαινομένου, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στη
διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
Πώς γίνεται η θεραπεία
Τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ακολουθούν ψυχοκοινωνική κατεύθυνση και δε χορηγούν φαρμακευτικές ή
υποκατάστατες ουσίες για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.
Στόχος της θεραπείας είναι να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει
το σύνολο των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν
στη δημιουργία και διατήρηση της εξάρτησης, αποκόπτοντας
οριστικά το άτομο από το φαύλο κύκλο της. Για το σκοπό αυτό
η θεραπευτική διαδικασία λαμβάνει υπόψη και εμπλέκει το
άτομο, το διαπροσωπικό του δίκτυο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο αυτό ο εξαρτημένος δεν αντιμετωπίζεται ως
«ασθενής» που υποβάλλεται παθητικά σε θεραπεία, αλλά συμ-
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μετέχει ενεργά σε αυτήν. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι
εθελούσια, δεν πραγματοποιούνται αναγκαστικές εισαγωγές
και ο θεραπευόμενος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή. Από τη στιγμή που το άτομο
αποφασίζει να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρόγραμμα, απαιτείται η ενεργητική συμμετοχή του στις καθημερινές θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες.
Η μακροχρόνια και πολύπλευρη θεραπευτική παρέμβαση
του ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνει υπηρεσίες ενημέρωσης, μείωσης της
βλάβης, συμβουλευτικής υποστήριξης, φροντίδας της υγείας,
ψυχικής απεξάρτησης, οικογενειακής θεραπείας εκπαίδευσης
και κατάρτισης, νομικής στήριξης, επανένταξης στην κοινωνία
και στον κόσμο της εργασίας.
Τελικός στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τη
χρήση ουσιών και την παραβατικότητα και το χτίσιμο ενός νέου
τρόπου ζωής με ισότιμη και δημιουργική ένταξη του ατόμου
στην κοινωνία.
Ολες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους και χωρίς διακρίσεις.
Γραμμή Βοήθειας για τις Εξαρτήσεις : 1145
Γραμμή Βοήθειας για τον Τζόγο : 1114

ΟΚΑΝΑ
Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ιδρύθηκε το
1995 υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. με σκοπό τον σχεδιασμό, την προώθηση και την
εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων και
την ίδρυση και αποτελεσματική λειτουργία κέντρων πρόληψης,
θεραπευτικών μονάδων και κέντρων κοινωνικής- επαγγελματικής επανένταξης.
Στον τομέα της πρόληψης ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με την
τοπική αυτοδιοίκηση, έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ποικίλα προγράμματα στον τομέα της θεραπείας και
της κοινωνικής επανένταξης που καλύπτουν τις διαφορετικές
ανάγκες των εξαρτημένων ατόμων.
Το δίκτυο υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ περιλαμβάνει:
ΠΡΟΛΗΨΗ
Λειτουργούν σήμερα 73 Κέντρα Πρόληψης σε 50 νομούς της
χώρας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα: 56 Θεραπευτικές
Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης και 5
«Στεγνά» Θεραπευτικά Προγράμματα.
Μεταξύ των υπηρεσιών υπάρχει και Τηλεφωνική Γραμμή
SOS (1031).
www.okana.gr

