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ORIAL
Ναι, είναι αλήθεια τελικά …!
‘Εχουμε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ …! Κι αν δεν είναι «Πρωτογενές», κι αν δεν αφορά στην οικονομία, αφορά σίγουρα στην ελληνική ψυχή.
Πολιτισμός, θέληση, εθελοντισμός, αλληλεγγύη,
πίστη, αγάπη, συλλογική δράση και επίμονη προσπάθεια. ‘Εννοιες που κανένα λογιστήριο δεν μπορεί να μετρήσει, αλλά ακόμα κι αν το κάνει, στην
Ελλάδα δε θα βρει ποτέ έλλειμμα.
Χάρη σε αυτό το πλεόνασμα, βρισκόμαστε σήμερα να κρατάμε στα χέρια μας το 2ο συλλεκτικό
τεύχος του περιοδικού «Οδός Θ’».
Η συγκινητική υποδοχή του πρώτου μας τεύχους, οι ευχές, αλλά και η εποικοδομητική κριτική
των αναγνωστών του, αποτέλεσαν την καλύτερη
ανταμοιβή που θα μπορούσαμε να φανταστούμε.
Το 2ο τεύχος μας ελπίζουμε να σας ταξιδέψει
κατά τους θερινούς μήνες ξανά στους δρόμους του
δημιουργικού επιχειρείν, του χωρίς όρια κόσμου
της τέχνης και του πολιτισμού.
Το «Οδός Θ’» κυκλοφορεί free press σε ακόμη
περισσότερα, αλλά πάντα επιλεγμένα σημεία διανομής, αλλά και σε premium έκδοση, με ένθετο το
πρώτο δίγλωσσο λεύκωμα της σειράς pocket coﬀee
table books των εκδόσεων ΙΤΑΝΟΣ με τίτλο ‘Αγιος
Νικόλαος - Σητεία - Ιεράπετρα.
Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι εξαγνισμού, στα
καθάρια νερά του νησιού μας παρέα με το «Οδός
Θ’» και με την υπόσχεση να βουτήξουμε αυτή τη
φορά ακόμα πιο βαθιά στον πολιτισμό και στην
τέχνη ως το επόμενο μας ραντεβού το Δεκέμβρη.
Καλή αντάμωση, λοιπόν, φίλοι αναγνώστες στο
επόμενο τεύχος!
Κάλλια Δεττοράκη

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FREEPRESS
Το θέμα του εξωφύλλου είναι λεπτομέρεια από το έργο bleu horce 3 Έφιππος, Αλουμίνιο - Χρώμα 125Χ33Χ156 εκ. (ύψος),
του Ακαδημαϊκού-Γλύπτη Γιάννη Παρμακέλη.
Ατομική έκθεση “Άλογα και Αναβάτες 2012” Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη 27/9 - 4/11/2012
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ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
Ο προφήτης! Ο πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης!
της Μαρίας Κελαϊδάκη - Εικαστικoύ
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H

μέρα που ξημέρωσε σήμερα στο Τολέδο της
Ισπανίας είναι δύσκολη για το Δομήνικο. Σήμερα
δικάζεται... Τα μέλη της Ιεράς Εξέτασης έχουν
λάβει τις θέσεις τους, στυγνοί και αδυσώπητοι.
Σε λίγο ξεκινά η διαδικασία της δίκης του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου - Γκρέκο, αιρετικού ζωγράφου κατά την άποψή τους, γιατί ζωγράφιζε τα
φτερά των αγγέλων πολύ μεγαλύτερα του “φυσικού”, διορθώνοντας έτσι το έργο του Θεού!
- Βέβαια, κύριοι Δικαστές, εσείς θα έχετε δει αγγέλους, για να
μου προσάψετε τέτοια κατηγορία! παρατηρεί ο Γκρέκο.
- ΄Οχι, δεν έχουμε δει!
- Τότε θα έχουν δει οι σοφοί θεολόγοι!
- Ούτε αυτοί έχουν δει. Μα, γιατί αυτή η ερώτηση;
- Γιατί, αν είχατε δει, θα σας παρακαλούσα να με πηγαίνατε
εκεί που τους είδατε, για να αντιγράψω ακριβώς τα φτερά τους,
το μάκρος τους, το είδος τους. Αφού όμως ούτε εσείς, ούτε οι
σοφοί θεολόγοι, ούτε εγώ έχουμε δει ποτέ αγγέλους, γιατί είναι
αιρετικοί οι πίνακές μου;
- Γιατί δεν έχουμε δει σε κανένα θρησκευτικό πίνακα αγγέλους με τόσο μεγάλα φτερά.
- Μα, αφού, κύριοι Δικαστές, δεν έχετε δει αγγέλους, όπως
μόνοι σας το ομολογείτε, πώς μπορείτε να μου αποδείξετε ότι
και στων άλλων τους πίνακες το μάκρος των φτερών των αγγέλων
δεν είναι τόσο αυθαίρετο, όσο και στους δικούς μου; συμπεραίνει ψύχραιμα ο Δομήνικος.
Οι Δικαστές τον κοιτούν βλοσυρά, μα σιγά σιγά χάνεται η σιγουριά, η βλοσυρότητα και τα στυγνά τους πρόσωπα απεικονίζουν την ήττα τους. Δεν μπορούν να ξεστομίσουν και να
παραδεχθούν ότι ο περήφανος ξένος τους νίκησε! Τα κεφάλια
τους γέρνουν μεταξύ τους και αρχίζουν να μουρμουρίζουν, να μιλούν ψιθυριστά, με έντονες και εύγλωττες χειρονομίες. Δε βρίσκουν τίποτα να του απαντήσουν και αναγκάζονται να βγάλουν
την απόφαση:
- Αθώος!
Οι άγιοι που ζωγράφιζε δεν άρεσαν στο Μεγάλο Ιεροεξεταστή
του Τολέδο, γιατί δε σε κάνουν να προσεύχεσαι, σε κάνουν να
θαυμάζεις, και η ομορφιά μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα στους ανθρώπους και το Θεό.
Μα ποιος τους είπε ότι ήθελε να κάνει τους ανθρώπους να
προσεύχονται; Ζωγράφισε αγίους, αποστόλους, άρχοντες. Τους
αλάφρωσε από το βάρος της σάρκας και τους ετοίμασε να γίνουν
φλόγες, να νικήσουν τη σάρκα και να σωθεί αυτό που άλλοι λέν
ψυχή και άλλοι λένε φλόγα.
Στέκεται, ατενίζει και θαυμάζει το Τολέδο που αγάπησε, το
Τολέδο που του θυμίζει την πατρίδα του, την Κρήτη, και την πόλη
που τον γέννησε, το Χάνδακα. Το ζωγραφίζει τυλιγμένο στα
μαύρα σύννεφα, με άγριες αστραπές, με τους πύργους του, τα
παλάτια του.
- Πατάς τους νόμους, δεν είναι τέχνη αυτό, του λέει ένας ζωγράφος φίλος του βλέποντας το “Τολέδο στην καταιγίδα”. Ξεπερνάς τα όρια της λογικής, μπαίνεις στην παραφροσύνη.
- Ποιος σου είπε πως κάνω τέχνη, απαντά ο Γκρέκο, δε νοιάζομαι για την ομορφιά, δε με χωράει η λογική, ούτε ο νόμος.
Γυρίζει σπίτι και τον υποδέχεται η Χερώνυμα, η σύντροφός
του που του ηρεμεί την ψυχή, που τον κατεβάζει πάλι στη γη. Το
τραπέζι για το δείπνο είναι έτοιμο. Φωνάζει δυο μουσικούς να
τραγουδήσουν στη διπλανή κάμαρα όσο θα έτρωγε. Γιατί ζούσε
σαν άρχοντας, σπαταλώντας ό,τι κέρδιζε με την τέχνη του.
Τον έλεγαν ιδιότροπο, ακατάδεχτο κι, όταν τον ρωτούσαν
πόσα δουκάτα ζητάει για μια ζωγραφιά του, έλεγε ότι δεν αγοράζονται έργα τέχνης σαν τα δικά του, τα δίνει ενέχυρο...
Τον ρωτούσαν οι Ιεροεξεταστές:
- Από πού ήρθες στο Τολέδο; Ποιος είσαι;
- Δεν απαντώ, τους έλεγε. Δε δίνω λόγο σε κανένα!
Και υπέγραφε περήφανα τους πίνακές του στα ελληνικά:
ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΚΡΗΣ
Είναι πια 73 χρόνων. Αναπολεί τη ζωή του και θυμάται το Χάνδακα, την πατρίδα του στην Κρήτη, τη Φλωρεντία της ανατολής.
Εκεί σπούδασε ζωγραφική, εκεί έγινε ονομαστός “σγουράφος”
και “μάγιστρος”. Θυμάται τον αδελφό του το Μανούσο, που στά-

θηκε σαν πατέρας δίπλα του όλα τα χρόνια και τώρα αναπαύεται
στο Τολέδο.
Στο νου του έρχεται η μέρα που 27 χρόνων παλικάρι κουβέντιαζε με το Μανούσο στην αυλή του σπιτιού τους στο Χάνδακα,
δίπλα στο ναό του Σωτήρος.
- Δε με χωράει ο τόπος Μανούσο, δε με χωράει η Κρήτη. Θα
φύγω! δήλωσε ο ώριμος καλλιτέχνης, ο διασημότερος ίσως ζωγράφος της Κρήτης εκείνη την εποχή, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, που ξεκινούσε με τη φιλοδοξία να κατακτήσει την Ιταλία
και την Ευρώπη.
΄Ολο περηφάνεια του λέει για το "Πάθος του Χριστού" που
πουλήθηκε 70 χρυσά δουκάτα, μετά από την εκτίμηση των δυο
εμπειρογνωμώνων του Χάνδακα, του παπά Ιωάννη de Frossego
και του γνωστού ζωγράφου Γεωργίου Κλόντζα. Ο Τιντορέττο πουλάει τόσο στην Ιταλία!
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Ο Μανούσος, ο αδελφός, ο πατέρας, ο έμπορος, ο κουρσάρος
της Γαληνοτάτης κανόνισε το ταξίδι του για τη Βενετία.
Μα κι αυτός, ο Μενεγής, όπως τον αποκαλούσε ο αδελφός
του, κουρσάρος δεν ήτανε; Κούρσεψε με τους πίνακές του το
μυαλό και την ψυχή αυτών που τους αντίκρυζαν. Γι’ αυτό τον φοβήθηκε ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής, γι’ αυτό τον φοβήθηκε ο Φίλιππος Β΄. Η αγωνία του ήταν πάντα να βρει την ουσία πίσω από
τα φαινόμενα.
‘Ετσι βρέθηκε στη Βενετία, στο εργαστήρι του Τιτσιάνου, κατόπιν στη Ρώμη, στην αυλή του Καρδινάλιου Φαρνέζε, γυρίζει για
λίγο στη Βενετία και καταλήγει στην Ισπανία, στην αυλή του βασιλιά Φιλίππου Β΄, στο Εσκοριάλ.
Μα όταν ο Φίλιππος Β΄ τρόμαξε με τον Αγιο Μαυρίκιο που
του ζωγράφισε, δεν καταδέχτηκε να παρακαλέσει, αλλά με το
κεφάλι ψηλά αποσύρθηκε στο Τολέδο, για να συνεχίσει και να
απογειώσει την τέχνη του.
Εκεί δημιουργεί το θαύμα της πνευματικότητας, την “Ταφή
του Κόμητος Οργκάθ”, που τον κηδεύουν ο ‘Αγιος Στέφανος και ο
‘Αγιος Αυγουστίνος.
Πόσο δρόμο έχει διανύσει από τα έργα της ιταλικής περιόδου!
Ο “Ευαγγελισμός" γίνεται σε δραματική ατμόσφαιρα, με ουρανούς που προμηνύουν θύελλα και αγγέλους που σαν να βγαίνουν από ανεμοστρόβιλο!
Υλοποιεί τις φλογερές συλλήψεις της φαντασίας του στο “Λαοκόοντα”, αιώνιο ερωτηματικό για την ανθρώπινη μοίρα, με
φόντο, όχι την Τροία, αλλά το Τολέδο.
- Δε ντρέπονται να ζωγραφίζουν το ‘Αγιο Πνεύμα σαν περιστέρι; συλλογιέται. Το ‘Αγιο Πνεύμα δεν είναι περιστέρι, είναι
φωτιά που γαντζώνεται στους Αγίους, στους αγωνιστές, στους
μάρτυρες!
Και αυτή τη φωτιά, αυτή την πύρινη φλόγα αποδίδει στην
“Πεντηκοστή” που τοποθετεί και τον εαυτό του ανάμεσα στους
αποστόλους, που γίνονται έτσι δεκατρείς, για να δεχτεί κι αυτός
την πύρινη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Το άξιζε και ως ζωγράφος και ως άνθρωπος που έμελλε να μείνει αθάνατος!
Ξημερώνει η 8η Απριλίου 1614 και όλο το Τολέδο πενθεί! Ο
περήφανος, μυστηριώδης ξένος, που είχε έρθει σαράντα χρόνια
τώρα, από τη θάλασσα, έφυγε χθες! Ο θρύλος που είχε δημιουργήσει ο λιγομίλητος, εριστικός και βίαιος Κρητικός είναι και
πάλι στα χείλη ολονών. Αγάπησε πολύ τη ζωή ο Γκρέκο, μα όσο
ζούσε είδε και το αιώνιο. Το όνομά μου θα μείνει στην Ιστορία
είχε πει στο Δικαστή!
Μα για τα επόμενα 300 χρόνια ξεχάστηκε ο Γκρέκο, μέχρι που
ξύπνησε ξανά ένα πρωί με τη δήλωση του Πικάσο “Πατέρας μου
είναι ο Γκρέκο και μητέρα μου ο Σεζάν”, αποδίδοντας έτσι φόρο
τιμής στο μεγάλο ζωγράφο και την πρωτοπορία στην τέχνη του.
Αν δεν υπήρχε η “Πέμπτη Σφραγίδα της Αποκάλυψης” δε θα είχε
ζωγραφίσει τις “Δεσποινίδες της Αβινιόν”, δε θα είχε δημιουργήσει τη “μπλε περίοδο” ο Πικάσο.
Φέτος 400 χρόνια από το θάνατό του, η Ισπανία, η δεύτερη
πατρίδα του, που την αγάπησε όσο την Κρήτη, μιας και το ίδιο
κατακτητικό, αραβικό αίμα κυλούσε στις κρητικές και ισπανικές
φλέβες, κηρύσσει το 2014 “Ετος Γκρέκο” με εκδηλώσεις και έκθεση έργων του μεγάλου ζωγράφου από όλο τον κόσμο κι έρχεται στο νου η μαντινάδα:
“Εγώ 'μαι τσ' αστραπής παιδί και της βροντής τ' αγγόνι
και θέλω αστράφτω και βροντώ και θέλω ρίχνω χιόνι.”
Μα έχει γίνει φλόγα το παιδί της αστραπής, πύρινη φλόγα
που εμπνέει, που έμεινε στην Ιστορία κι έγινε ο προφήτης, ο πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης.

Πηγές:
Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,
WIKIPEDIA
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Ανδρέας Μεταξάς

Η Κρητική
Παράδοση
και Φιλοξενία
αναπόσπαστα
στοιχεία
στον Τουρισμό
Ο κ. Μεταξάς, γνωστός επιχειρηματίας και παράγοντας
στο χώρο του Τουρισμού, μας μίλησε για τις μεγάλες
προοπτικές του τουριστικού προϊόντος ως βασικού πυλώνα της οικονομίας στη χώρα μας και για την ανάγκη
η Κρητική «ταυτότητα» να αποτελέσει θεμελιώδη αξία
στο τουριστικό επιχειρείν.

Συνέντευξη στο Μανόλη Μπουχαλάκη, δημοσιογράφο

ιανύουμε κ. Μεταξά ήδη τον πέμπτο χρόνο
ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός θεωρείται ανάχωμα στην περαιτέρω
υποβάθμιση της οικονομίας, αλλά και της
κοινωνίας εν γένει. Πώς μπορούμε ως χώρα
και ως Κρήτη να αξιοποιήσουμε καλύτερα
το πλεονέκτημα του τουρισμού;
Η Ελλάδα και όλοι οι τουριστικοί προορισμοί
οι οποίοι συγκαταλέγονται σ’ αυτή θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τον κόσμο που τους επισκέπτεται και να τον κάνουν να διαφημίσει τη χώρα μας και τα προϊόντα της στο εξωτερικό. Αν ο
τουρίστας λάβει καλής ποιότητας υπηρεσία και ένα διαφοροποιημένο προϊόν/υπηρεσία, θα γυρίσει ευχαριστημένος στη
χώρα του και όχι μόνο θα θέλει να επιστρέψει, αλλά θα μοιραστεί και με άλλους την εμπειρία του.
‘Ενας άλλος τομέας που μπορεί να ενδυναμωθεί δια μέσω
του τουρισμού είναι ο πρωτογενής τομέας. Αν ο τουρίστας γευτεί φρέσκα, τοπικά προϊόντα και με σωστό τρόπο μαγειρεμένα,
θα τα αναζητήσει και στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί και ο τομέας των εξαγωγών. Το ίδιο θα συμβεί και με τα
τοπικά επαγγέλματα (μαχαιροποιός, αγγειοπλάστης, κ.ά.). Αν
οι τουριστικοί φορείς προβάλουν σωστά τα επαγγέλματα αυτά,
θα δημιουργηθεί ζήτηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.
Είστε υπέρμαχος της εισαγωγής της κρητικής και μεσογειακής κουζίνας στα ξενοδοχεία. Τι οφέλη προσδοκάτε από μια
τέτοια κίνηση;
Είμαι υπέρμαχος της εισαγωγής της τοπικής κουζίνας στα
ξενοδοχεία του κάθε τόπου. Με αυτό τον τρόπο η κρητική φιλοξενία (ή αντίστοιχα η τοπική φιλοξενία σε άλλα μέρη) θα καταφέρει να διαφοροποιηθεί και να γίνει αναγνωρίσιμη. Γιατί να
γνωρίζουν όλοι το αγγλικό ή το αμερικάνικο πρωινό και να μη
γνωρίζουν το ελληνικό πρωινό;
Καταλαβαίνω, βέβαια, πως οι τουρίστες πολλές φορές απαι-

Δ
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τούν να έχουν την επιλογή εκτός των τοπικών συνταγών και κάποιων διεθνών γεύσεων. Στην Κρήτη έχουμε το πλεονέκτημα να
παράγουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος πρώτων υλών και αυτό μας
δίνει την ελευθερία να δημιουργούμε πολλές διαφορετικές συνταγές. Ο τουρίστας ερχόμενος στον τόπο μας έχει την επιλογή
να γνωρίσει τις τοπικές διατροφικές συνήθειες μεσα από παραδοσιακές συνταγές, αλλά και να δοκιμάσει την παραλλαγή
διεθνών συνταγών με τοπικές πρώτες ύλες.
Η ουσία είναι τα ξενοδοχεία να παρέχουν τοπική κουζίνα,
έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν, όπως είπα, έτσι ώστε οι τουρίστες να μη ζητάνε ένα καλό ξενοδοχείο που θα μπορούσε να
βρίσκεται οπουδήποτε, αλλά ένα καλό ξενοδοχείο στην Κρήτη.
Με αυτό τον τρόπο, με γρήγορους ρυθμούς, θα αυξηθεί η ζήτηση του προορισμού και θα ενισχυθεί η τοπική αγορά.
Τελικά τι αποκομίζει ο μέσος τουρίστας από την Κρήτη;
Πέρα από τη φιλοξενία, πιστεύετε πως έρχεται σε επαφή με τα
βαθύτερα στοιχεία και τις αξίες της κρητικής ψυχής; Τι πιστεύετε πως μπορεί να γίνει, ώστε στο διάστημα της παραμο-
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νής του ο τουρίστας να μάθει περισσότερο τι εστί «Κρήτη»;
Πάντα θα επισκέπτονται τον τόπο μας οι τουρίστες που θέλουν να γνωρίσουν τα πάντα γι’ αυτόν και οι άλλοι που επισκέπτονται απλά τον προορισμό Κρήτη, για να ξεκουραστούν σε
ένα ξενοδοχείο της αρεσκείας τους. Είναι στο χέρι μας να προσφέρουμε όσο περισσότερες εμπειρίες και στους δύο τύπους
επισκεπτών. Στους μεν εξερευνητές θα πρέπει να δώσουμε τα
«εργαλεία» να εξερευνήσουν με ευκολότερο τρόπο, δηλαδή με
καλύτερη ενημέρωση (χάρτες και οδηγούς που δείχνουν την
ουσία και όχι μόνο τα «τουριστικά» σημεία της Κρήτης) και καλύτερες υποδομές (δρόμους, σήμανση κλπ). Στους δε άλλους,
θα πρέπει με κάποιον τρόπο να φέρουμε την Κρήτη μέσα στο
ξενοδοχείο. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. ‘Ενα βασικό κομμάτι είναι το προσωπικό που εξυπηρετεί τους ανθρώπους αυτούς. Οι ντόπιοι εργαζόμενοι θα μοιραστούν πολύ
εύκολα τα ήθη και έθιμα του τόπου τους σε μια συνομιλία με
τον πελάτη. Επίσης, ο πελάτης θα έχει την ευκαιρία να συναναστραφεί ένα ντόπιο και να καταλάβει τι σημαίνει κρητική φιλοξενία, κρητικό χαμόγελο και κρητική λεβεντιά. ‘Ενας ακόμα
τρόπος να μπει η Κρήτη μέσα στο ξενοδοχείο είναι η διεξαγωγή
παραδοσιακών εορτών και εθίμων (κουρές, τρύγος, αγορά, κ.ά.)
μέσα στο ξενοδοχείο, καθώς και η αμφίεση των εργαζομένων
με στοιχεία που να θυμίζουν την παράδοση του τόπου. Τέλος,
όπως προανέφερα, η τοπική κουζίνα είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς τρόπους να έρθουν πιο κοντά οι πελάτες στον προορισμό και την ψυχή του, άλλωστε...
...«είμαστε ότι τρώμε», δε λένε;
Τι θα προτείνατε για καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση
των εργαζομένων στο χώρο του Τουρισμού, έτσι ώστε να αποδίδουν τα μέγιστα αλλά και να αποτελούν αναντικατάστατο
πόρο για μια τουριστική επιχείρηση;
Θεωρώ πως η νέα γενιά εργαζομένων στον Τουρισμό είναι
πολύ καλύτερα καταρτισμένη απ’ ότι στο παρελθόν. Αυτό που
χρειάζεται ο Τουρισμός είναι μια καλή βάση και όρεξη για δουλειά. Η αλήθεια είναι πως η βάση που παρέχεται από τις δημόσιες σχολές θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη και πιο
σύγχρονη, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των
τουριστών μας. Είμαστε μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό
και παρέχουμε ελάχιστη δημόσια τουριστική εκπαίδευση. Ο

τουρισμός πιστεύω πως θα έπρεπε
να μπει ως έννοια ακόμα και στα
σχολικά μαθήματα, έτσι ώστε να
αποκτούν τα παιδιά τη σωστή νοοτροπία μιας τουριστικής χώρας.
Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν
κακές νοοτροπίες χωρίς σεβασμό,
της «αρπαχτής» ή της ξενοφοβικής
συμπεριφοράς, που ουσιαστικά μας
καταστρέφουν.
Την απόδοση την καθορίζει βέβαια και ο κάθε επιχειρηματίας με
αυτά που προσφέρει ως επένδυση
στους εργαζόμενούς του. Θεωρώ
πως οι ετήσιες εκπαιδεύσεις του
προσωπικού είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της καλής απόδοσης, αλλά
ακόμα πιο σημαντικό είναι ο εργαζόμενος να χαίρεται να εργάζεται για
την τουριστική μονάδα του. Για
εμένα προσωπικά και για τον όμιλο
Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό να
αναγνωρίζεται αυτό που μπορεί να
προσφέρει ο κάθε εργαζόμενος, να
εκτιμάται και να αναδεικνύεται.
Προσπαθώ να είμαι όσο πιο κοντά
μπορώ στους εργαζόμενους και αναγνωρίζω απεριόριστα τα
όσα προσφέρουν για την επιχείρηση.
Τέλος, πως βλέπετε φέτος την τουριστική κίνηση; Ποιες
χώρες αναμένουμε να φέρουν περισσότερο κόσμο και ποιες
θα αποτελέσουν την ευχάριστη έκπληξη;
Η τουριστική κίνηση, όπως όλα δείχνουν, θα είναι αυξημένη
και φέτος. Οι χώρες που φέρνουν τα τελευταία χρόνια αρκετό
κόσμο θα συνεχίσουν και φέτος να είναι η Γαλλία, η Αγγλία και
το Βέλγιο. Ευχάριστη έκπληξη θα αποτελέσει η γερμανική
αγορά, η οποία σιγα σιγά αρχίζει και μας εμπιστεύεται ξανά.
Αντίθετα, δυσάρεστη έκπληξη για φέτος θα είναι πιθανότατα η
πτώση της ρώσικης και ουκρανικής αγοράς, που μάλλον θα
είναι αναπόφευκτο μετά τα τελευταία γεγονότα.
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Συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη μάθηση

Θεματικό Πάρκο «Λαβύρινθος»

Το θεματικό πάρκο Λαβύρινθος είναι ένας οικογενειακός προορισμός με πολλές διαδραστικές δραστηριότητες και αξιοθέατα. Είναι φωλιασμένο στους καταπράσινους λόφους πάνω από την πόλη της Χερσονήσου σε μια έκταση 15 στρεμμάτων. Το
πάρκο βρίσκεται στο 4o χλμ. του δρόμου Χερσονήσου - Καστελίου, στην πλαγιά του λόφου πάνω από τη Χερσόνησο.
Το κύριο θέμα του πάρκου είναι ο Λαβύρινθος, αλλά ο επισκέπτης, μικρός ή μεγάλος, μπορεί να αχοληθεί με αρκετές δραστηριότητες επιπλέον. Η κ. Μαίρη Θεοδώρου μας μίλησε γι’ αυτό τον όμορφο χώρο, το όραμά της για την Κρήτη και τις αξίες
της που την οδήγησαν στη δημιουργία του και για το συμβολισμό του Λαβύρινθου στη ζωή μας.
Συνέντευξη στο Μανόλη Μπουχαλάκη, δημοσιογράφου

Κ

α Θεοδώρου το θεματικό σας πάρκο “Λαβύρινθος” είναι κάτι που έλειπε στην Κρήτη του Μίνωα
και του ξακουστού πολιτισμού του. Με τι όραμα
προβήκατε στη δημιουργία του πάρκου σας;
Από τα πολύ παιδικά μου χρόνια αγάπησα τους
ελληνικούς μύθους. ‘Εχουν αντέξει στη δοκιμασία
του χρόνου και έχουν, δικαίως, ξαναειπωθεί για χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από αυτές τις συναρπαστικές ιστορίες έχουν γίνει τηλεοπτικά σήριαλ ή μεγάλα
κινηματογραφικά έργα. Από αυτή την αγάπη αναπτύχθηκε και
το ενδιαφέρον μου για ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εδώ και 10 χρόνια το όνειρό μου ήταν να δημιουργήσω
ένα λαβύρινθο μέσα στον οποίο ο επισκέπτης, μικρός ή μεγάλος, θα μάθαινε, με ένα διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο,
για το μύθο του Μινώταυρου και πώς σχετίζεται με όλη την
ιστορία της Κρήτης. Αυτός ο λαβύρινθος ανήκει αποκλειστικά
στην Κρήτη και με αυτό το σκοπό ήρθαμε εδώ.
Είναι γνωστό ότι ο Μινωϊκός Πολιτισμός ήταν απόλυτα
εξωστρεφής και με τα σημερινά δεδομένα οι Μινωϊτες θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν κοσμοπολίτες. Τι σας έχει
κάνει περισσότερο εντύπωση σχετικά με αυτό τον υψηλά εξελιγμένο πολιτισμό;
Θαυμάζω απεριόριστα όσα διαβάζω γι’ αυτό τον υπέροχο
πολιτισμό. Αισθάνομαι ότι η Ευρώπη, και ολόκληρος ο δυτικός
πολιτισμός, στηρίζεται στην πλάτη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι
ευλογημένος τόπος. ‘Οπως και τότε, έχει και τώρα πολλά ακόμη
να προσφέρει. Θα πρέπει να την αγαπάμε πάνω από τον εαυτό
μας. Οι Μινωϊτες ήταν κυρίαρχοι στην εποχή τους στο Αιγαίο, με
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ένα μεγάλο ναυτικό στόλο με τον οποίο εμπορεύονταν και
αντάλλασσαν προϊόντα με τη Σαντορίνη, τα άλλα νησιά του Αιγαίου, την Αφρική, την Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία. Τα ευρήματα είναι πάρα πολλά, πλούσια και ποικίλα και αναδεικνύουν
τον υψηλά εξελιγμένο πολιτισμό τους. Ηταν φιλήσυχος λαός και
τα παλάτια τους ήταν κτισμένα στα παράλια του νησιού – σπάνιο φαινόμενο για ένα δυναμικό πολιτισμό.
Στο πάρκο σας υπάρχουν δύο μορφές Λαβυρίνθου. Τι συμβολίζει για σας ο Λαβύρινθος ;
Υπάρχει μια πολύπλοκη μορφή με δαιδαλώδη μονοπάτια,
με διακλαδώσεις, επιλογές της διαδρομής και με αδιέξοδα,
όπως και ο παγκοσμίως γνωστός ως «Κρητικός» λαβύρινθος,
ένα συναρπαστικό σχήμα το οποίο αφήνει εδώ και 5000 χρόνια
τα ίχνη του στην ιστορία του πολιτισμού. Από την αρχαιότητα
αυτός ο λαβύρινθος σχετίζεται με το λαβύρινθο του μύθου. Από
την προχριστιανική εποχή συναντάμε το σχήμα σε χαράξεις σε
βράχους, σε θραύσματα κεραμικών και αγγεία. Εμφανίζεται στα
αρχαία νομίσματα μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ. Ακολουθούν οι ψηφιδωτές εικόνες κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους και με την εξάπλωση του χριστιανισμού εμφανίζονται χιλιάδες «πέτρινοι»
λαβύρινθοι σε όλο τον κόσμο. Το 1917 εκδόθηκε χαρτονόμισμα
που τον απεικόνιζε.
Σήμερα, το να περπατάς στο “Λαβύρινθο” αποτελεί ένα ταξίδι στο κέντρο της ύπαρξής μας, μια μεταφορά στο ταξίδι της
ζωής και σε τελική ανάλυση στην κατανόηση του ποιοι είμαστε.
Τον πρώτο λαβύρινθο τον έχουμε δημιουργήσει σαν παιχνίδι με σκάλες, γέφυρες και δωμάτια. Για τα παιδιά συμβολίζει τη μάθηση, την ομαδικότητα, την υπομονή και την επιμονή.
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‘Ο,τι στη ζωή μας δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε, όταν τα
πράγματα μας φαίνονται δύσκολα, και, όταν ξεκινάμε κάτι, πρέπει να το τελειώνουμε, ώστε να νιώσουμε την ικανοποίηση της
επίτευξης που είναι η σπουδαιότερη ανταμοιβή.
Ο δεύτερος λαβύρινθος που δημιουργήσαμε είναι χώρος
περισυλλογής για τον ενήλικα. Η ζωή είναι μια απλή διαδρομή
με λίγα μόνο κύρια σημεία καμπής. Να έχετε στόχο στη ζωή σας
και θα φτάσετε στο σημείο που θέλετε, αν παραμείνετε συγκεντρωμένοι.
Τι ανταπόκριση έχει το εγχείρημά σας στα παιδιά, μα και
στους ενήλικες;
Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκλονιστική! Χαίρομαι
να βλέπω παιδιά να μαθαίνουν τόσα πολλά μέσα από το παιχνίδι! Αυτά τα μαθήματα θα τους μείνουν για πάντα. Πιστεύω
ότι αυτό που έχουμε δημιουργήσει, πράγματι, έλειπε από την
Κρήτη και θα το χαρούν μικροί και μεγάλοι.
Τι σχέδια έχετε κάνει για την περαιτέρω αξιοποίηση του
Πάρκου;
Το Πάρκο προσφέρει πολλές δραστηριότητες για το παιδί
αλλά και τον ενήλικα. Εκτός από τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια,
το μίνι – γκόλφ, τα άλογα και τα ζώα στη φάρμα μας και τα
πολλά αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά, σκοπός μας είναι να
δημιουργήσουμε και ένα εργαστήρι κεραμικής. Ο «τροχός»
στην αγγειοπλαστική πρωτοεμφανίστηκε στην Κρήτη πριν 4.000
χρόνια με ελάχιστες αλλαγές στη χρήση του μέχρι σήμερα!
Σε δύσκολες εποχές ο πολιτισμός θυμάται σημαντικά πράγματα της ζωής, όπως τα καλλιτεχνικά, τη λογοτεχνία ή τα φυσικά προϊόντα της γης. Και η Κρήτη, ιδιαίτερα, έχει πολλά να
προσφέρει.
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ΓΩΓΩ ΠΕΤΡΑΛΗ

«Φυσαλίδα που χορεύει στο νερό»
Τα όνειρα και οι ιδέες, είναι δύο έννοιες που δεν έχουν σύνορα, αλλά ούτε και όρια

«Ποιος θα βρει στο πέλαγο μια μικρούλα, αχ, φυσαλίδα που χορεύει στο νερό ίσως, ούτε
και εγώ», λένε οι στίχοι ενός τραγουδιού, το οποίο λες και γράφτηκε για τη Γωγώ Πετραλή.
Μια φυσαλίδα που χορεύει όπου μπορεί, όπου νιώθει, μα πιο σημαντικό, όπως αυτή νιώ- Συνέντευξη
στο Μάκη Μπεναρδή,
θει. Και για να το πετύχει, έφτιαξε ένα δικό της κόσμο. Τη «Φυσαλίδα»…
δημοσιογράφο

«Π

οιος θα βρει στο πέλαγο μια μικρούλα, αχ, φυσαλίδα που χορεύει
στο νερό ίσως, ούτε και εγώ», λένε
οι στίχοι ενός τραγουδιού, το οποίο
λες και γράφτηκε για τη Γωγώ Πετραλή. Μια φυσαλίδα που χορεύει
όπου μπορεί, όπου νιώθει, μα πιο
σημαντικό, όπως αυτή νιώθει. Και για να το πετύχει, έφτιαξε
ένα δικό της κόσμο. Τη «Φυσαλίδα»…
Η Γωγώ Πετραλή χρωμάτισε αυτό τον κόσμο με την ίριδα
των ματιών της για πρώτη φορά στις 2 Ιανουαρίου του 1978
και είναι το μικρότερο κορίτσι από τα τρία που έφεραν στον
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κόσμο οι γονείς της, οι οποίοι κατάγονται από τη Μικρά Ασία.
Με ένα χαμόγελο στο στόμα και με πνεύμα ανήσυχο από τα
παιδικά της χρόνια, η ίδια εξομολογείται πως δεν προέκυψε
τίποτα ξαφνικά:
«Από πολύ μικρή κουβαλάω το μικρόβιο του χορού. Ημουν
υπερκινητική. Η μητέρα μου δεν ήξερε τι ακριβώς μου συμβαίνει
και την ανησυχούσε το γεγονός ότι έτρεχα πάνω κάτω ασταμάτητα», είπε ξετυλίγοντας το κουβάρι η χορεύτρια Γωγώ και εξηγεί
πώς μπήκε στο δρόμο του χορού. «Στον ακριβώς από πάνω
όροφο από μας, έμενε μια φίλη της μητέρας μου, της οποίας η
κόρη της θα έμπαινε γυμναστική Ακαδημία οπότε η μάνα μου με
«πάσαρε» σε αυτήν κι αυτή με πήγε σε μια σχολή χορού».

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

‘Ενα χρόνο πριν την ενηλικίωσή της, αποφασίζει να κάνει
το πρώτο της μεγάλο άλμα. Το «γκραν ζετέ» που λένε οι μπαλαρίνες.
«Στα 17 μου πήγα στην Αγγλία, στο Χάλιφαξ, για να πάρω
το πτυχίο της διδασκαλίας. Μου άρεσαν πολύ και τα μαθηματικά βέβαια και ειδικά η Γεωμετρία στην οποία είχα κλίση. Για
μένα όμως, η Γεωμετρία είναι χορός και ο χορός είναι Γεωμετρία».
Το πρώτο μεγάλο άλμα όμως, ήταν απλά..το πρώτο! Γιατί
ήρθε και η συνέχεια.
«Μετά από υποτροφίες που μου πρότειναν στην Αμερική,
τις οποίες δεν μπορούσα να πάρω, λόγω του ότι δεν κάλυπταν
στο ακέραιο το κόστος μια μετακίνησης στην Αμερική, έκανα το
μεταπτυχιακό μου, πάνω στο
χορό, στο Ro�erdam Dance
Academy στην Ολλανδία, στο Κονσερβατόριο. Από ‘κει βρέθηκα
στην Ελβετία, όπου δίδαξα και
συμμετείχα σε διάφορες χορευτικές ομάδες, ενώ ταξίδευα και σε
άλλες χώρες, για να χορέψω».
Το επόμενο άλμα της σίγουρα εξέπληξε πολλούς, όμως
δίνει μάθημα στους γύρω πως η
ζωή και τα θέλω μπορούν να αλλάξουν, αλλά και ότι, τελικά, θα
βρούμε το δρόμο μας.
«Μετά την περιπέτεια ανά την
Ευρώπη, γυρίζω στο Ηράκλειο και
κάνω κάποια σεμινάρια για το
contact improvisa�on. Εχει να
κάνει με την επαφή και τον αυτοσχεδιασμό. Πολλοί απόρησαν,
γιατί όλα μου τα χρόνια έκανα
άλλα πράγματα. Πάντα όμως,
είχα μια ιδιαίτερη κίνηση και
«πειραγμένη» φαντασία. Σε αυτό,
αγγίζει ο ένας τον άλλο, κάνεις
μασάζ, πέφτεις πάνω του, κ.ά. Για
μένα, πάντα ο καλός χορευτής
είναι αυτός που ξέρει πώς να
έρθει σε επαφή επί σκηνής. Ο
καλός χορευτής πρέπει να έχει τις
αισθήσεις του ανοιχτές».
Η Γωγώ Πετραλή ακολουθεί μια νομαδική ζωή ανά την Ευρώπη κυνηγώντας τα θέλω και τα όνειρά της. ‘Ομως, μια
υπερπαραγωγή, όπως τη χαρακτηρίζει η ίδια, έμελλε να την
κάνει μόνιμη κάτοικο Ηρακλείου.
«Ενα πρωί αποφάσισα να πάω Ινδία με κάτι φίλους και άρχισα να μαζεύω λεφτά για το ταξίδι. Κάποια στιγμή, κι ενώ
ήμουν στην Αθήνα, λέω να κατέβω στη Κρήτη να δω τους δικούς μου. Κατά την παραμονή μου, συναντάω ένα φίλο και μου
ρίχνει μια ιδέα και εκεί, πάνω στη συζήτηση, αποφασίζω να
κάνω μια ταινία με επίκεντρο την Αγία Τριάδα. Μετά το τέλος
της ταινίας πλέον, αποφασίζω ότι το Ηράκλειο θα είναι η βάση
μου».
Και κάπου εκεί, χωρίς πόνους και δάκρυα, αλλά σε στέρεα βάση, γεννιέται η «Φυσαλίδα». ‘Ενας κόσμος έκφρασης
και τέχνης. Γνήσιο τέκνο της Γωγώς Πετραλή.
«’Επειτα από πολλές συνεργασίες, στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, ήθελα να κάνω κάτι στην Κρήτη, αλλά όχι μια σχολή
χορού με την παραδοσιακή έννοια. Ηθελα κάτι το οποίο θα
αγκαλιάζει γενικότερα τα πράγματα. Θα αγκαλιάζει ποίηση, θα
αγκαλιάζει video-art, κοινωνικό χορό, αλλά και ακτιβισμό. Η ανάγκη δηλαδή, να μπορώ να έχω στα έργα μου μια ταυτότητα, παντρεύοντας περισσότερες τέχνες. Κάπως έτσι, προέκυψε η
Φυσαλίδα».
‘Οσον αφορά το όνομα, αποκαλύπτει το χιουμοριστικό παρασκήνιο, ενδεικτικό της «πειραγμένης» φαντασίας που κουβαλάει.
«Ηθελα κάτι να έχει τα σύμφωνα «φ» και «λ». Μέχρι και πα-

σταφλώρα μου πέρασε από το μυαλό (γέλια). Μου μίλαγαν οι
φίλοι μου κι εγώ μονολογούσα λέξεις. «Βίδα», «ρόδα» και διάφορα άλλα. ‘Οταν δε αποκαλύφθηκαν οι θεωρίες πως το σύμπαν είναι μια φυσαλίδα, ένιωσα πολύ «προχωρημένη» για το
όνομα της ομάδας μου (γέλια)».
Ο δρόμος όμως δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και η
κοσμογυρισμένη χορεύτρια νιώθει στο πετσί της τη γνωστή
φράση του Σεφέρη: «’Οπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει» και μας αναλύει τον αγώνα της.
«’Οταν έχεις μια αστική, μη κερδοσκοπική, ό,τι κι αν κάνεις,
δεν υπάρχει τρόπος να λειτουργείς με αυτό το σύστημα που
ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Πάω στο εξωτερικό και ακούω καλλιτέχνες να μου λένε ότι ζορίζονται και, όταν μου εξηγούν τι εννοούν, συνειδητοποιώ ότι το
σύστημά τους είναι πάρα πολύ
απλόχερο και γι’ αυτούς το «ζορίζομαι», για μας είναι πολυτέλεια.
Ξέρω ότι οι καλλιτέχνες είναι καταδικασμένοι να ζορίζονται, αλλά
σε σχέση με αυτό που ζούμε εμείς
εδώ, δε συγκρίνεται τίποτα. Για να
τα βγάλω πέρα, δουλεύω με την
ανταλλαγή. ‘Αλλοι πάλι γουστάρουν τη Γωγώ και την τέχνη και
βοηθούν. Μόνο έτσι».
Το contact improvisation, το
οποίο «χορεύει» πιστά, έχει να
κάνει καθαρά με την επαφή και
τον αυτοσχεδιασμό. Κι αν οι άνθρωποι τη σήμερον ημέρα καλούνται να αυτοσχεδιάσουν, για να
επιβιώσουν, αυτό που πραγματικά μας λείπει, είναι η επαφή.
«Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν
έχουν την επαφή που θα έπρεπε
σήμερα και αυτό με στεναχωρεί
αφάνταστα. Στην κρίση μπορούν
να βγουν πολύ όμορφες δυναμικές», μας λέει με έναν τόνο μελαγχολίας
και
σκεπτικισμού,
χαμηλώνοντας τα βλέφαρα. «Πριν
από δύο χρόνια στην Αθήνα είχαν
κάνει ένα διαγωνισμό με θέμα «τι
μ’ αρέσει στην κρίση». Εφτιαξα
ένα βίντεο και σε κάποια σκηνή μονολογώ:
«’Ελα να φοβηθούμε παρέα». Θεωρώ ότι ο φόβος μας έχει
κάνει ακόμα πιο εγωιστές. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι στο
τέλος της μέρας, όλοι θέλουμε τα ίδια πράγματα. Να είμαστε
υγιείς, να έχουμε ειρήνη μέσα μας και με το γείτονά μας και
αγάπη. Οπότε είναι κρίμα που έχει χαθεί λίγο αυτή η επαφή,
γιατί τώρα θα μπορούσαν να βγουν πολλά πράγματα προς τα
έξω».
‘Ολοι γύρω μας αναζητάμε την αισιόδοξη νότα των πραγμάτων. Είτε σε απλά πράγματα, είτε σε σύνθετα. Η Γωγώ Πετραλή, μια γνήσια καλλιτέχνιδα, βλέπει τα πράγματα από μια
θετικότατη σκοπιά που, αντί να αποτρέπουν τα όποια σχέδια,
τουναντίον, δίνουν την απαραίτητη ώθηση για ένα ακόμα...
«γκραν ζετέ».
«Εγώ νομίζω πως αυτός που είναι πραγματικά καλλιτέχνης,
τώρα είναι που θα πάρει φόρα και θα βγει ψηλά»… Χρειάζονται και σχόλια;
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ΠΑΟΛΟ ΜΑΡΑΝΚΑ

Η έμπνευση ενός μυθιστορήματος
είναι κάτι σαν θαύμα...
Το βιβλίο «Τα μυστήρια του Χρόνου» του Πάολο Μαράνκα και της Ραφαέλα Νάρνι αναφέρεται σε
άγνωστες πτυχές της ιστορίας της βυζαντινής αυτοκρατορίας και φτάνει ως το σήμερα. Αφορμή του
«ταξιδιού» είναι ένα έγγραφο σταλμένο από τον πάπα Ουρβανό τον ΙΙ στον αυτοκράτορα Αλέξιο Α' τον
Κομνηνό, το οποίο πλαστογραφείται από την αυτοκράτειρα Ειρήνη και, συνοδευόμενο από ένα περίεργο μουσικό κείμενο, αλλάζει όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και την πορεία της ιστορίας. Ο Μαράνκα
μοιράστηκε μαζί μας τις απόψεις του για τη λογοτεχνία, τον πανδαμάτορα χρόνο και τη μεγάλη του
αγάπη για την Ελλάδα.
Συνέντευξη στο Γιώργο Τσερεβελάκη
Πώς ορίζετε τη λογοτεχνία;
Η λογοτεχνία του κάθε λαού είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, στον οποίο αντανακλώνται τα έργα και τα ποιήματα.
Τι σας έδωσε το έναυσμα να γίνετε συγγραφέας;
Η ώθηση μου δόθηκε από την ανάγκη που είχα να διηγηθώ
στον κόσμο ιστορίες που έβλεπα με τα μάτια μου δια μέσου της
καρδιάς μου.
Το βιβλίο ήταν η ευκαιρία να γνωρίσει η Ευρώπη ένα μέρος
της ελληνικής ιστορίας, σχεδόν άγνωστο μέχρι τώρα.
Πώς ξεκινήσατε την ενασχόλησή σας ως συγγραφέας;
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να σας πω ότι δε θεωρώ τον εαυτό
μου συγγραφέα, την στιγμή που ασχολούμαι με κάτι άλλο. Η
μεγάλη μου αγάπη για την Ελλάδα, τα πάθη του ελληνικού
λαού, ο αγώνας του στις διάφορες εποχές και η συνεχής επαφή
μου με αυτό τον θαυμάσιο κόσμο, με ώθησαν να γράψω αυτό
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το μυθιστόρημα.
Αναπόφευκτα κάποιος συγγραφέας ή βιβλίο θα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συγγραφική σας εξέλιξη. Ποιος είναι αυτός
και γιατί;
Πολλοί συγγραφείς με ενέπνευσαν, τόσο μυθιστοριογράφοι
όσο και άλλοι. Ειδικά, ο Georg Ostrogortsky, καθηγητής Βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, και ο Sandor Marai, Ούγγρος συγγραφέας με μεγάλη ικανότητα να
εισχωρεί στα βάθη της ψυχής.
Συμφωνείτε, όταν χαρακτηρίζουν «σπουδαίο» έναν συγγραφέα, ακόμα και για ένα μόνο βιβλίο ή - λ.χ. - για μία και
μόνο ταινία, αν είναι σκηνοθέτης;
Συμφωνώ απολύτως γι’ αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Η
έμπνευση ενός μυθιστορήματος είναι κάτι σαν θαύμα, προπαντός για έναν που δεν είναι συγγραφέας εξ επαγγέλματος. Τα
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θαύματα, λοιπόν, δε συμβαίνουν κάθε μέρα. Ενα παράδειγμα
για όλους είναι το μυθιστόρημα με τον τίτλο «Ο Γατόπαρδος»
του GIUSEPPE ΤΟΜASI DI LAMPEDUSA. Διηγείται την ιστορία
μιας αρχοντικής οικογενείας από τη Σικελία κατά την περίοδο
της Ιταλικής Παλιγγενεσίας. Ακολούθως, η ταινία του Λουκίνο
Βισκόντι το έκανε γνωστό και φημισμένο στον κόσμο.
Είναι εύκολο να γράψεις ή να
σκηνοθετήσεις ένα αριστούργημα;
Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν
και μιλάμε για δυο τελείως διαφορετικές δραστηριότητες. Η γραφή
χρειάζεται έμπνευση, δημιουργικότητα και λογοτεχνική ικανότητα,
ενώ η σκηνοθεσία χρειάζεται σύνθεση, ικανότητα ερμηνείας και συνταύτισης με την αρχική λογική του
δημιουργήματος. Επίσης, ο συγγραφέας είναι μόνος με τον εαυτό
του, ενώ μια ταινία είναι το αποτέλεσμα μιας ομάδας ανθρώπων,
εάν φυσικά μιλάμε για αριστούργημα.
Τελικά, ποια λογοτεχνία ήταν
που σας άνοιξε τα πανιά;
Η λογοτεχνία των Ρώσων συγγραφέων, οι οποίοι κατάφερναν να
διηγούνται σε ένα βιβλίο περιόδους γεμάτες ιστορία και δράση,
παρουσιάζοντας τέλεια την κοινωνική κατάσταση κάθε εποχής.

Ποιο είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του βιβλίου σας
«Μυστήρια του Χρόνου»; Τι σας ώθησε να το γράψετε;
Το κυριότερο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι ότι εξελίσσεται σε μια μακρά περίοδο της ελληνικής ιστορίας, περίπου
άγνωστη στην Ευρώπη. Εμβαθύνει στην ψυχολογία των πρωταγωνιστών, στην εσωτερική και
διεθνή πολιτική, στην κοινωνιολογία.
Σας ενδιαφέρει η εποχή του
Μεσαίωνα. Γιατί συμβαίνει αυτό;
‘Οχι μόνο η εποχή του Μεσαίωνα με ενδιαφέρει, αλλά όλες οι
εποχές της ανθρώπινης ιστορίας.
Σε ποιο λογοτεχνικό κίνημα θα
εντάσσατε την τεχνοτροπία σας;
Είναι μια ερώτηση στην οποία
δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Το
αφήνω στους κριτικούς λογοτεχνίας.
Τελικά, ποια είναι για σας τα
Μυστήρια που κρύβει ο Χρόνος;
Ο χρόνος είναι μια φυσική διάσταση και έτσι δεν μπορεί να κρύβει κανένα μυστικό.
Αντιθέτως, ο χρόνος ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας, μιας
κοινότητας, ενός λαού, κρύβει
πάντα ορισμένα μυστήρια. Γι'
αυτόν το λόγο, ο τίτλος είναι μια
μεταφορά που συνοψίζει τα διάφορα μυστήρια που αποκαλύπτονται από τη μια εποχή στην άλλη.
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ

Υποκριτική και τραγούδι
είναι αλληλένδετα μέσα μου,
το χειροκρότημα από αυτά εξίσου γλυκό…
Η ταλαντούχος ηθοποιός και τραγουδίστρια αποτελεί δείγμα καλλιτέχνιδας που βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Η Μαριάννα, απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου,στα 23 της χρόνια έπαιξε την Οφηλία σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη. Ασχολείται εκτός από την υποκριτική, με το τραγούδι, το χορό και την κατασκευή κοσμημάτων. Εχει συνεργαστεί με
τον Λουδοβίκο των Ανωγείων, το Σωκράτη Μάλαμα, το Κώστα Λειβαδά και άλλους. Την είδαμε για πρώτη φορά στην τηλεόραση στην σειρά Με θέα στο πέλαγο όμως την έχουμε δει και σε άλλες σειρές όπως Η εξαφάνιση,Της αγάπης μαχαιριά,Ιστορίες από την απέναντι όχθη και πιο πρόσφατα στην καθημερινή σειρά Τα μυστικά της Εδέμ.
Συνέντευξη στην Μυρτώ Σεβδαλή

M

αριάννα, σε γνωρίζω από τα παιδικά
μας χρόνια, τότε στο σχολείο. Οι συμμαθητές μας όπως κι εγώ, είχαμε παρατηρήσει την καλλιτεχνική σου φύση
τόσο στο τραγούδι, εφόσον συμμετείχες στη σχολική χορωδία αλλά και
στην ηθοποιία, εφόσον δεν ήταν και
λίγες οι φορές που σε βλέπαμε στο προαύλιο να αποστηθίζεις
ρόλους. Ποιό ήταν όμως το κομβικό σημείο που σε ώθησε τελικά να επιλέξεις την ηθοποιία και να φοιτήσεις στην Σχολή
Εθνικού Θεάτρου;
Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δε σκέφτηκα να ασχοληθώ με κάτι
άλλο... Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα έλεγα ότι
θα γίνω ηθοποιός και τραγουδίστρια. Πιστεύω ότι επειδή
ήμουν πολύ ντροπαλό παιδί ένιωθα ότι αυτός ήταν ο τρόπος
για να επικοινωνήσω με τους άλλους. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά πάνω στη σκηνή αισθανόμουν πιο ασφαλής!
‘Αρχισα, λοιπόν, από μικρή χορό, μουσική, διάβαζα πολύ θέατρο και, όταν ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης του τι θα
κάνω στη ζωή μου, ήμουν σίγουρη ότι ακολουθώντας αυτό τον
δρόμο θα ήμουν ευτυχισμένη. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, για
να δώσω εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και κατάφερα να περάσω με την πρώτη.
Οι γονείς σου σε στήριξαν σ’ αυτήν την απόφαση;
Οι γονείς μου αφού πείστηκαν ότι αυτό είναι το καλύτερο
για μένα, με στήριξαν απόλυτα! Χωρίς τη στήριξή τους ίσως και
να μην τα είχα καταφέρει... ‘Ηταν και είναι δίπλα μου και τους
είμαι ευγνώμων.
Στα 23 έπαιξες την Οφηλία σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για τη συνεργασία
σου μαζί του;
Στα 23 μου, λοιπόν, είχα αυτή την απίστευτη τύχη! ‘Εμαθα
ότι το Εθνικό θα ανεβάσει τον Αμλετ, σε σκηνοθεσία Κακογιάννη και ψάχνουν την Οφηλία. Πήγα στην ακρόαση μόνο για
να δω από κοντά αυτό τον άνθρωπο... Τελικά με επέλεξε! Η συνεργασία αυτή ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα, από όλες
τις απόψεις. Το σπουδαιότερο όμως που έχω κρατήσει, είναι το
ότι ο άνθρωπος αυτός (στα 82 του χρόνια τότε) με αυτή την τεράστια παγκόσμια καριέρα, με τόσες υποψηφιότητες για oscar,
ήταν πρότυπο σεμνότητας και βαθειάς ευγένειας! Για μένα
αυτό ήταν μάθημα ζωής...
‘Εχεις κάνει θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο. Ποιο
από όλα είναι το είδος που σε εκφράζει περισσότερο και γιατί;
Κυρίως έχω κάνει θέατρο και τηλεόραση. Κινηματογράφο
ελάχιστα... Θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με τον κινηματογράφο, μου αρέσει πολύ. Για να απαντήσω στην ερώτησή
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σου όμως, η υποκριτική στο θέατρο διαφέρει πάρα πολύ από
την υποκριτική μπροστά στην κάμερα. Το θέατρο έχει αυτή τη
ζωντανή επαφή με τον κόσμο, νιώθεις την ενέργειά τους, τις
ανάσες τους, κάθε μέρα η παράσταση είναι διαφορετική, είναι
κάτι ζωντανό! Και φυσικά είναι μεγάλη πρόκληση για τον ηθοποιό το να “γεννάει” το ρόλο του κάθε φορά ενώπιον του κοινού! Από την άλλη, η κάμερα μπορεί να δείξει πράγματα που
στο θέατρο είναι αδύνατον να φανούν. Το ότι μπορείς να παίξεις ακόμα και με μια ανεπαίσθητη κίνηση των βλεφάρων σου
σε ένα κοντινό πλάνο και ο θεατής να εισπράξει το συναίσθημά
σου, είναι πολύ μεγάλη γοητεία για μένα! Οπότε, όπως καταλάβατε αγαπώ και τη θεατρική και την κινηματογραφική-τηλεοπτική υποκριτική.
Πόσο εύκολο είναι για σένα να ερμηνεύεις κόντρα ρόλους
και πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει την ψυχοσύνθεσή σου
σαν Μαριάννα;
Το θέμα “κόντρα ρόλοι” είναι κάτι που λατρεύω σ' αυτή τη
δουλειά! Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι τρομερά ενδιαφέρον.
Μπαίνεις σε περίεργα μονοπάτια, αναγκάζεσαι να ερμηνεύσεις
και να δικαιολογήσεις συμπεριφορές που είναι εντελώς ξένες
για σένα και τελικά όλη αυτή η διαδικασία σε φέρνει πιο κοντά
στους άλλους... Καταλαβαίνεις περισσότερο τους ανθρώπους
και γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Για μένα λειτουργεί
κάπως έτσι... Σαν ψυχοθεραπεία.
Παράλληλα έχεις κάνει καριέρα και ως τραγουδίστρια. Εχεις
συνεργαστεί με το Λουδοβίκο των Ανωγείων, το Σωκράτη Μάλαμα, το Γιάννη Ζουγανέλη και άλλα δυνατά ονόματα του
χώρου. Πώς λειτουργεί για σένα η εναλλαγή των δύο σκηνών
(θεατρικό σανίδι - μουσική σκηνή);. Ποιο χειροκρότημα από
τα δυο είναι πιο γλυκό για σένα και, αν θα έπρεπε να επιλέξεις
ανάμεσα σε ηθοποιία και τραγούδι, που τελικά πιστεύεις πως
θα έγερνε η ζυγαριά;

Αυτή, λοιπόν, είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω. Υποκριτική και τραγούδι είναι αλληλένδετα μέσα μου,
θεωρώ ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο και το χειροκρότημα
είναι εξίσου γλυκό... Αν ήταν να διαλέξω, θα το είχα κάνει.
Νιώθω ότι χωρίς το ένα από τα δύο είμαι μισή!
Ποια είναι η συμβουλή σου στους νέους που θέλουν να
ασχοληθούν με το θέατρο;
Πολύ δύσκολη ερώτηση... ΄Οποιος θέλει να ασχοληθεί με το
θέατρο πρέπει να γνωρίζει ότι είναι μια πολύ σκληρή δουλειά.
Θέλει συνεχή μελέτη και ψάξιμο, βαθειά αφοσίωση και πραγματικά γερό στομάχι...
Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να αποτρέψει ένα παιδί
από το να κυνηγήσει το όνειρό του. Είναι τόσα τα υπέρ και τα
κατά αυτής της επιλογής που είναι αδύνατον να απαντήσω
μέσα σε λίγες γραμμές.
Σε κάποια περίοδο της ζωής σου μπήκες στο δίλημμα “προσωπική ζωή - καριέρα”. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό
να διατηρήσει τις ισορροπίες σε αυτούς τους δυο τομείς και
πόσο δύσκολο ήταν για σένα να επιλέξεις ένα από τα δύο;
Εγώ μπήκα σε δίλημμα, γιατί είχα μια μεγάλη σχέση εκτός
Αθήνας και δυστυχώς δεν μπορώ να δουλέψω εκτός Αθήνας!
Αλλιώς δε θα έμπαινα σε κανένα δίλημμα, θα προσπαθούσα να
τα συνδυάσω. Τελικά γύρισα στην Αθήνα και στο θέατρο. Εξάλλου χωρίς τη δουλειά μου - αργά ή γρήγορα - δε θα ήμουν
καλά... Είμαι απολύτως σίγουρη γι' αυτό! Νομίζω όμως ότι ο
συνδυασμός οικογένεια - καριέρα (ή καλύτερα μητρότητα -καριέρα) είναι δύσκολος για όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το
επάγγελμά τους. Και φυσικά θέλει κατανόηση και βοήθεια από
το σύντροφο!
Ποιοί είναι οι στόχοι σου μέσα στο 2014;
΄Εχω βάλει αρκετούς στόχους για το 2014... 'Οταν έρθει το
2015 θα σας πω αν τους πέτυχα!

PHOTOGRAPHY | Νίκος Καρανικόλας, CLOTHES Pure | Nassos Ntotsikas - S/S 2014, PRODUCTION | Μιχαήλ Πάσσος, STYLING | Nassos Ntotsikas, MAKE UP | Αντώνης Παπασταύρου,
HAIR | Γιώργος Μπέλλος, SHOES | Dress2Impress, ACCESSORIES | Vintage, Ευχαριστούμε πολύ το εστιατόριο “Γεύσεις με Ονομασία Προελεύσεως” Κηφισίας 317, για την ευγενική
παραχώρηση του χώρου.
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Κονάκι Ρασίχ Μπέη Ασπράκη (οικία Χρονάκη)

Το Αρχοντικό των αναμνήσεων
από τη Λιάνα Σταρίδα - Αρχαιολόγο

Τ

ο κονάκι του Ρασίχ Ασπράκη, πλούσιου μεγαλέμπορου του Ηρακλείου, ένα αρχοντικό αναμνήσεων αλλοτινών εποχών, χτίστηκε στην τότε
πλούσια συνοικία της “Κουτάλας” μετά το σεισμό του 1856 και αποτελεί τμήμα πολύ μεγαλύτερου αρχοντικού. Μετά την ανταλλαγή των
πληθυσμών με βάση την ισχύουσα από το 1923 σύμβαση “περί
ανταλλαγής Ελληνοτουρκικού πληθυσμού” το κονάκι περιήλθε
στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.
Στις συμβάσεις αγοραπωλησίας, το ακίνητο περιγράφεται ως
“ανταλλάξιμο” και αποτελούμενο από 5 ισόγεια δωμάτια, 5
ανώγεια, ελαιαποθήκη, 3 αποθήκες, 4 αυλές, 3 εξόδους, κήπο,
λιθόκτιστη υδαταποθήκη, φρέαρ και μισή μασούρα νερού, συνολικής έκτασης 1456 τ.μ.
Το 1932 μετά από δημοπρασία της Εθνικής Τράπεζας περιήλθε στην εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία των Ιωάννη Χατζή-Κόμνου
και Ευστράτιου Πέππα. Το 1938, ο Χατζή-Κόμνος μεταπώλησε το
μερίδιό του στο Γιάννη Χρονάκη ο οποίος, μόνο το 1952, μετά
από διάφορα συμβόλαια, κατάφερε να έχει στην κατοχή του το
συγκεκριμένο τμήμα του αρχοντικού. Ο ίδιος και η οικογένειά
του, με μεγάλες προσπάθειες, μέσα στον πόλεμο και στη λαίλαπα της ανοικοδόμησης του Ηρακλείου, κατάφερε να συντηρήσει το σπίτι μέχρι το 1969. Από το 1969 μέχρι το 1983 που
περιήλθε μετά από παραχώρηση του Υπουργείου Πολιτισμού
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στο Δήμο Ηρακλείου, το μνημείο συντηρούσαν με
χίλιες στερήσεις ο αείμνηστος δάσκαλος και αγωνιστής Νίκος Βασιλάκης και η σύζυγός του Παγώνα.
Το κονάκι χτίστηκε στο τουρκοκρατούμενο Κάστρο και κατοικήθηκε από Τούρκους, έχει όμως τις
ρίζες του στην αρχιτεκτονική και ζωγραφική της
βυζαντινής και αρχαίας ελληνικής τέχνης. Χτίστηκε
από μαστόρους χριστιανούς, όπως αναφέρει με το
δικό της τρόπο η Ευαγγελία Φραγκάκη στο βιβλίο
της, “Χάνδαξ-Κάστρο-Το Ηράκλειό μου” (Αθήνα
1978): “...Κρήτες Χριστιανοί θα ήταν οι κτιστάδες,
δεδομένου ότι οι Τουρκοκρήτες δεν ησχολήθησαν
ποτέ με την οικοδομίαν, ούτε με την ξυλουργικήν.
Ουδένα χτίστην ή μαραγκό τουρκοκρήτα ήκουσα
να αναφέρη η εκατοχρονίτισσα μάμμη μου..., γεννηθείσα πριν από του Αγριολίδη τον αμπερντέ
(=σφαγή), (1827). Ουδένα χτίστη ή μαραγκό τουρκοκρήτα εγνωρισα και εγώ”.
Η οικία Χρονάκη, μετά από αίτημα του τότε δημάρχου κ. Μανόλη Καρέλλη, παραχωρήθηκε στο
Δήμο Ηρακλείου με την ΥΠΠΕ/Φ-36(903)/59980
Απόφαση και με την προϋπόθεση ότι θα αναλάμβανε εξ ολοκλήρου τη δαπάνη αποκατάστασης του
κτηρίου. Οταν άρχισαν οι εργασίες καθαίρεσης
των παλιών επιχρισμάτων και ο καθαρισμός των
ξύλινων επιφανειών από μεταγενέστερες παρεμβάσεις και επικαλύψεις, φάνηκαν οι πανέμορφοι
χρωματικοί συνδυασμοί και η τέλεια απόδοση των
πολύπλοκων συνθέσεων με φρούτα και άνθη σε
καλάθια ή ανθοδοχεία, που, σε συνδυασμό με γεωμετρικά σχέδια, κοσμούσαν τις οροφές, τα ντουλάπια, τις πόρτες, τους τοίχους με τοπία από την
Κων/λη και το Βόσπορο. Οι εργασίες αποκατάστασης άρχισαν το καλοκαίρι του 1986 με την επίβλεψη της 7ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων και
των προϊσταμένων της στο διάστημα που διήρκεσαν οι εργασίες αυτές, Χρυσούλας Τζομπανάκη,
Τούλας Τριμανδύλη και Ιωάννας Στεριώτου.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το μνημείο στέγασε για ένα διάστημα το γραφείο τειχών
του δήμου Ηρακλείου και στη συνέχεια παρέμεινε
επισκέψιμο μέχρι περίπου το 2004. Από τότε μέχρι
σήμερα είναι κλειστό και παρουσιάζει φθορές και
υγρασία.
Πρόσφατα περιήλθε στην κυριότητα της 7ης
Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών
‘Εργων του ΥΠΠΟΑ.
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ΙΤΑΝΟΣ

Η Ηγέτιδα Πόλη
της ανατολικής Κρήτης
της Μαρίας Στέφωση, φωτογράφου

Δ

ίπλα στο ξακουστό φοινικόδασος του Βάι
και σε απόσταση 27 χιλιομέτρων από τη Σητεία βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας
πόλης Ιτάνου. Η Ιτανος, αρχαία πόλη της
ανατολικής Κρήτης, ήταν από τις πιο σπουδαίες της περιοχής, και μαζί με την Πραισό
και την Ιεράπετρα διαφέντευαν την ανατολική Κρήτη.
Η ίδρυσή της ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους. Ο Στέφανος Βυζάντιος πιστεύει πως ονομάστηκε έτσι από τον Φοίνικα ‘Ιτανο ή από τον ‘Ιτανο, έναν από τους Κουρήτες,
δηλώνοντας έτσι πως oι πρώτοι κάτοικοι της ήταν άποικοι Φοίνικες, γεγονός που τοποθετείται ιστορικά από το 1500 έως το
800 π.Χ. ’Αλλοι πιστεύουν πως είναι η U-TA-NO που συναντούμε
στις πινακίδες της γραμμικής γραφής. Την πρώτη πάντως ιστορική μαρτυρία για την ύπαρξή της μας την δίνει ο Ηρόδοτος (IV
1 51) ο όποιος την συνδέει με μια παλιά παράδοση: «’Οταν
έπεσε -γράφει- ανομβρία στην Θήρα (Σαντορίνη) που κράτησε
επτά συνεχή χρόνια και ξέρανε τα πάντα, oι Θηραίοι ζήτησαν
χρησμό από το Μαντείο των Δελφών για το πώς θα σταματήσει
αυτή η συμφορά.
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Η Πυθία χρησμοδότησε πως έπρεπε να ιδρύσουν αποικία
στη Λιβύη. Επειδή ήταν άγνωστος ο δρόμος για τη Λιβύη, oι Θηραίοι έστειλαν αγγελιαφόρους στην Κρήτη και ρωτούσαν ποιος
από τους Κρητικούς ή τους μέτοικους είχε επισκεφθεί ποτέ τη
Λιβύη. Αφού περιπλανήθηκαν έφθασαν και στην πόλη ‘Ιτανο
όπου συνάντησαν έναν ψαρά πορφύρας που λεγόταν Κορώβιος
ο όποιος τους διηγήθηκε πως κάποτε oι άνεμοι παρέσυραν το
πλοίο του στη Λιβύη και στη νήσο της Κυρηναϊκής Πλατέα. Οι
Θηραίοι, αφού τον πλήρωσαν, τον οδήγησαν στην Θήρα και
από εκεί έπλευσαν προς τη Λιβύη όπου ίδρυσαν την αποικία
Κυρήνη». Το γεγονός της ‘Ιδρυσης της Κυρήνης τοποθετείται
ιστορικά γύρω στο 631 π.Χ.
Η ‘Ιτανος στα ιστορικά χρόνια ήταν αυτόνομη και είχε στην
κατοχή της ολόκληρη την περιοχή από το Σαμώνιο ακρωτήριο
(σημ. Κάβο Σίδερο) στο Βορρά μέχρι το Γούδουρα στο Νότο.
Υπήρξε σπουδαίο λιμάνι διαμετακομιστικού εμπορίου,
ιδίως με την Εγγύς και Μέση Ανατολή εξάγοντας, εκτός από την
πορφύρα και γυαλί, σπόγγους και αλιεύματα.
Η πόλη ήταν ιδιαίτερα πλούσια λόγω του εμπορίου και των
εσόδων που αποκόμιζε από το ιερό του Δικταίου Δία στο Πα-
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λαίκαστρο. ‘Ολα αυτά επιβεβαιώνονται από την πολυπληθή παρουσία ναών και πολυτελών μαρμάρινων οικοδομημάτων. Οι
δραστηριότητες αυτές έγιναν αφορμή ανταγωνισμού με άλλες
ισχυρές πόλεις της περιοχής. Οι Ιτάνιοι βρίσκονταν σε συνεχείς
προστριβές με τους κατοίκους της Πραισού. Γι’ αυτό το λόγο ζήτησαν τη βοήθεια του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου του
Φιλομήτορα το 146 π.Χ. Αυτός τους βοήθησε στρατιωτικά στέλνοντας φρουρές στην ‘Ιτανο.
Η εμπλοκή του Αιγύπτιου βασιλιά και ο πόλεμος της Πραισού με την Ιεράπυτνα έθεσαν τέλος στη διαμάχη της Πραισού
με την ‘Ιτανο. ‘Ολα αυτά περιγράφονται στην εντοιχισμένη επιγραφή με τη συνθήκη, γνωστή ως «επιγραφή των Μαγνητών»,
η οποία σώζεται αριστερά του καθολικού της Μονής Τοπλού.
Στα Ρωμαϊκά χρόνια η ‘Ιτανος συνέχισε να κρατά μια εξέχουσα θέση στην ανατολική Κρήτη, συμμετείχε στο κοινό των
Κρητών και οι Ρωμαίοι της επέτρεπαν να κόβει δικά της νομίσματα, προνόμιο που είχαν ορισμένες μόνο πόλεις. Τα νομίσματα της Ιτάνου της εποχής εκείνης φέρουν στη μια πλευρά
την κεφαλή του αυτοκράτορα και πίσω διάφορες παραστάσεις
οι επιγραφές τους είναι Ελληνικές. Τον 5ο μ.Χ. αι. η πόλη μνημονεύεται από τον Ησύχιο και φαίνεται ότι άκμασε στα πρώτα
βυζαντινά χρόνια, όπως δείχνουν τα ερείπια των μεγάλων και
πλούσιων εκκλησιών της.
Το 1415 ο Ιταλός περιηγητής Buondelmon� που πέρασε από
εκεί αναφέρει μόνο παλιά ερείπια. Πρώτος o αρχαιολόγος
Halbherr ταυτίζει τη θέση της σημερινής Ερημούπολης με την
‘Ιτανο. Εντυπωσιακοί όγκοι κτηρίων της ελληνιστικής και βυζαντινής εποχής πλαισιωμένοι από ένα σημαντικό αριθμό επιγραφών από ψηφίσματα, αναθήματα, συνθήκες, επιτύμβια
έδωσαν τις αδιαφιλονίκητες αποδείξεις για την ύπαρξη και την
σημασία της Ιτάνου.
Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει το χώρο σταματώντας στα διάφορα ερείπια, όπως το μεγάλο φυλάκιο -πύργος- στη δυτική ακρόπολη-από μελανούς ογκόλιθους, τη
μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική στην ανατολική ακρόπολη
που έχει γίνει από παλαιότερο υλικό πάνω στον αρχαίο ναό της
Ιτανίου Αθηνάς, την ελληνιστική συνοικία που τμήμα της ανεσκάφη στο 1950, τους δύο παλαιοχριστιανικούς ναούς στους
πρόποδες του βουνού στα νότια που οδηγεί στο Βάι.
Η ‘Ιτανος σήμερα προσφέρει στους επισκέπτες της αμμώδεις παραλίες, πεντακάθαρη θάλασσα, όμορφο βυθό, ενδιαφέροντα ερείπια της αρχαιότητας και ένα πανόραμα σπάνιας
φυσικής ομορφιάς που θυμίζει πολύ την όχι και τόσο μακρινή
αφρικανική ακτή της Μεσογείου. Μία επίσκεψη που δεν πρέπει
να χάσετε!
Ο εκδοτικός οίκος ‘Ιτανος, πήρε το όνομά του από το όνομα
αυτής της αρχαίας πόλης. Του το έδωσαν οι συνεργάτιδές του,

Μαρία Στέφωση και Judith Lange, φωτογράφοι και ακούραστες
ταξιδεύτριες της Κρήτης για πάνω από είκοσι χρόνια. Το σχέδιο
του λογότυπού του το σχεδίασε ο Louis Godart, αρχαιολόγος
και μελετητής των αρχαίων γραφών της Μεσογείου και προέρχεται από αγγείο της προϊστορικής περιόδου που βρέθηκε στην
πόλη Μάλια της Κρήτης.
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ROSS DALY

Η μουσική είναι εμπειρία
που ενώνει τους ανθρώπους
Ο Ross Daly δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το ταξίδι του στις μουσικές του κόσμου είναι πολύχρονο, αλλά και μια πορεία ζωής. Από μικρός με τα ταξίδια των γονιών του εκδηλώνει την αγάπη του
στη μουσική. Ανακαλύπτει τη μαγεία της μουσικής έκφρασης της Ανατολής και μελετά μια ποικιλία
μουσικών οργάνων και παραδόσεων.
Συνέντευξη στο Μανόλη Μπουχαλάκη, δημοσιογράφο

Ο

Ross επισκέφθηκε την Κρήτη τη δεκαετία του
’70 και ήρθε σε επαφή με λαϊκούς μουσικούς,
εγκαταστάθηκε στα Χανιά και ξεκίνησε να μελετά την κρητική λύρα με το μεγάλο δάσκαλο
Κώστα Μουντάκη. ‘Επειτα από αρκετά χρόνια
εντατικής εκπαίδευσης σε διάφορες μουσικές
παραδόσεις, το ενδιαφέρον του στρέφεται
έντονα στη σύνθεση, δίνοντας έμφαση στις διάφορες πηγές τις
οποίες είχε μελετήσει.
Το μουσικό εργαστήρι «Λαβύρινθος» που ο ίδιος ίδρυσε στο
χωριό Χουδέτσι, εκπαιδεύει νέους και ανθρώπους κάθε ηλικίας
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στα μουσικά μονοπάτια του κόσμου με σκοπό, εκτός από τη μάθηση, την ανάδειξη δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης μακριά από
στερεότυπα. Ο Ross απάντησε στις ερωτήσεις μας για την αναλλοίωτη ιδιότητα της μουσικής να φέρνει κοντά τους ανθρώπους:
Το μουσικό εργαστήρι «Λαβύρινθος» έχει κατακτήσει μια
θέση πλέον στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Κρήτης μα και διεθνώς. Πού αποδίδεις την έλξη που ασκεί σε ανθρώπους κάθε
ηλικίας και καταγωγής;
Η βασική του δύναμη έγκειται στο ότι πρεσβεύει την ένωση
των ανθρώπων μέσω της τέχνης (συγκεκριμένα στη δική μας
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περίπτωση μέσω της μουσικής). Επίσης, εστιαζόμαστε στη βαθύτερη πλευρά της μουσικής και όχι σε αυτήν που συσχετίζεται
μονάχα με τη διασκέδαση. Δηλαδή μας ενδιαφέρει η μουσική
στη διάσταση της ψυχαγωγίας με την κυριολεκτική έννοια της
λέξης. Νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά οι
νέοι, στρέφονται προς αυτή την πλευρά της μουσικής αναζητώντας βαθύτερες εμπειρίες. Κάτι άλλο που λειτουργεί πολύ
θετικά είναι το εξής: δε χρειαζεται να περάσεις πάνω από δύο
λεπτά στο “Λαβύρινθο” για να καταλάβεις ότι δεν είναι μια επιχείρηση, μια «μπίζνα», είναι ένα έργο προσφοράς όλων των συντελεστών του που προσδοκά μονάχα στο να βλέπει να
αναδύεται μια νέα γενιά μουσικών που θα υπηρετήσει τη μουσική, άρα και τον κόσμο ολόκληρο, καλύτερα από μας τους πιο
παλιούς. ‘Οταν λέω οτι ο μουσικός είναι ο υπηρέτης όλου του
κόσμου, το εννοώ κυριολεκτικά. ‘Ισως γι’ αυτό ο Frank Zappa
ειχε πει οτι «η μουσική είναι η μόνη θρησκεία που τηρεί τις
υποσχέσεις της».
Διαπιστώνω πως τώρα στο Εργαστήρι υπάρχει και οργανοποιείο. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της όλης προσπάθειας που ξεκίνησες. Εκτός από
τα όργανα της διεθνούς μουσικής παράδοσης που διαθέτεις
και που συντηρούνται στο οργανοποιείο, κανείς μπορεί να
βρει και όργανα της κρητικής μουσικής. Πώς είναι να έρχεται
κανείς σε επαφή με τη μουσική έκφραση τόσων χωρών και
πολιτισμών;
Το οργανοποιείο μας το λειτουργεί ο Μάζντακ Φερεϋντουνί,
ένας πολύ ταλαντούχος οργανοποιός από το Ιράν που είναι μαζί
μας περίπου 3 χρόνια τώρα. Ο Μάζντακ φτιάχνει διάφορα όργανα από τη χώρα του και από τη Τουρκία. Από την Κρήτη φτιάχνει μαντολίνα και λαούτα.
Για μένα είναι εντελώς φυσιολογικό να έρχεται κανείς σε
επαφή με πολλούς πολιτισμούς και με τη μουσική τους έκφραση. Ο κόσμος μας σήμερα είναι πολυπολιτισμικός και οι
αποστάσεις έχουν μειωθεί πολύ. ‘Ολοι άνθρωποι είμαστε και
οι διαφορές που έχουμε ο ένας από τον άλλο σε πολιτισμό, φαϊ,
μουσική, κλπ. είναι που έχουν ενδιαφέρουν και είναι αυτά που
μας φέρνουν πιο κοντά.
Κατά τη γνώμη σου, έχει βελτιωθεί η εξωστρέφεια των
νέων της Κρήτης σχετικά με την εκμάθηση και άλλων μουσικών οργάνων και μελωδιών; ‘Εχουν «δίψα» οι νέοι για να μάθουν πώς οι άλλοι λαοί βιώνουν τη μουσική ή εστιάζουν
περισσότερο στην κρητική παράδοση;
Σιγά σιγά έρχεται και αυτό. Το ευχάριστο είναι οτι πολλά νέα
παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική και πολλά από
αυτά αναζητούν ποιοτικά ακούσματα σε διάφορα είδη, όχι
μόνο σε ένα είδος. Υπάρχει πολύς κόσμος που θέλει να ακούσει
καλή μουσική, απ' όπου κι αν έρχεται. Νομίζω οτι αυτό που λείπει στην Κρήτη ειναι οι κατάλληλοι χώροι, για να παιχτεί η καλή
μουσική.
Η προσπάθειά σου στο Μουσικό Εργαστήρι έχει επηρεαστεί από την κρίση;
Ο “Λαβύρινθος” συνεχίζει το έργο του, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που είναι απόρροια των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ίδια η Ελλάδα. Τώρα διανύουμε την

περίοδο των χειμερινών σεμιναρίων και ετοιμαζόμαστε για τα
καλοκαιρινά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την προσπάθεια ζωντανή και ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε.
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΄Αρης Κωνσταντινίδης

Με λογισμό
και μ’ όνειρο...
της Γεωργίας Καρβουνάκη-Φοιτήτριας Ε.Α.Π.

ΜΟΤΕΛ ΞΕΝΙΑ στην περιοχή Καρτερός Ηρακλείου

α. Περιγραφή του έργου
Το Μοτέλ Ξενία χτίστηκε το 1963 σε παραθαλάσσιο οικόπεδο εμβαδού 84,5 στρεμμάτων. Πολύ κοντά βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Αμνισού, με το μικρό λοφίσκο στον
οποίο βρίσκεται το σπήλαιο της μυθικής θεότητας Ειλειθυίας,
προστάτιδας των επίτοκων γυναικών. Η δυναμικότητά του είναι
84 κλινών, κατανεμημένων σε επτά συγκροτήματα των έξι δίκλινων δωματίων τα οποία είναι οργανωμένα γύρω από μια κεντρική αυλή. Διαθέτει,
επίσης, εστιατόριο, μπαρ,
σαλόνι και βοηθητικούς
χώρους.
Ο γνωστός κάναβος του
Κωνσταντινίδη, με τα τσιμεντένια υποστυλώματα
σε τακτές αποστάσεις, με
υλικά κατασκευής το μπετόν, το σίδερο και το ξύλο.
Εντάσσεται άριστα στο
υψόμετρο της παραθαλάσσιας αυτής περιοχής, διατηρώντας χαμηλό ύψος,
σχεδόν γίνεται ένα με τη
βλάστηση που υπάρχει
γύρω.
Τα τσιμεντένια ταβάνια παραμένουν ανεπίχριστα, όπως και
τα δοκάρια του σκελετού. Οι επιχρισμένοι τοίχοι και οι κολώνες των υποστέγων είναι βαμμένα σε χρώματα κεραμιδί και
μπλε.
Η πρόσβαση στα δωμάτια γίνεται από τα γνωστά υπόστεγα
του Κωνσταντινίδη, που προετοιμάζουν το μάτι να περάσει από
τον εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο και αντίστροφα. Οι πόρτες
και τα παράθυρα είναι ξύλινα, σε γκρι χρώμα. Οι μίνιμαλ, γεωμετρικές πολυθρόνες σχεδιασμένες και αυτές από τον Κωνστα-
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Μέρος Β

ντινίδη είναι καλυμμένες με μπλε ύφασμα, ενώ αυτές που κάποτε ήταν καρέκλες γραφείου, με κεραμιδί δέρμα.
Οι γυάλινες επιφάνειες, καθώς και κάποιες πλευρικές περιοχές των συγκροτημάτων, είναι προστατευμένες από ξύλινες
περσίδες που φιλτράρουν τον ήλιο, χαρίζοντας έτσι αίσθηση
δροσιάς στα υπνοδωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.
Στο εσωτερικό υπάρχουν ξύλινες κατασκευές με ράφια και ντουλάπια σε λευκό χρώμα, για τις λειτουργικές ανάγκες του ξενοδοχείου και του κάθε δωματίου.Οι ελεύθεροι, κοινόχρηστοι
χώροι που υπάρχουν ανάμεσα στα κτίσματα είναι πολύ άνετοι.
Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ελευθερίας στον ένοικο
και στον επισκέπτη, ο οποίος αισθάνεται ευπρόσδεκτος. Η πλούσια
βλάστηση μαρτυρεί ότι υπήρχαν
διαμορφωμένοι
κήποι στους ελεύθερους χώρους
που χάριζαν ομορφιά και δροσιά στο
χώρο.
Η εγκατάλειψη, η εγκληματική αδιαφορία, η λεηλασία, είναι
ορατά σε κάθε σημείο σήμερα. Το Μοτέλ Ξενία χαρακτηρίστηκε
ως διατηρητέο νεώτερο μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο
Νεωτέρων Μνημείων στην κοινή συνεδρίαση του με το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο του υπουργείου Πολιτισμού και ανήκει στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. Βρίσκεται στο νούμερο 5 της λίστας με τα ακίνητα του δημοσίου που πρόκειται
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να αξιοποιηθούν πράγμα που σημαίνει πρόθεση να δοθεί προς
πώληση. Ο τοπικός Δήμος Χερσονήσου το διεκδικεί να το εκμισθώσει για 100 χρόνια, με πρόθεση να το αναδείξει και να το
αξιοποιήσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η πρόταση του
δήμου ήταν να διαμορφωθούν αίθουσες που να στεγάσουν επιμορφωτικές λειτουργίες, όπως προγράμματα δια βίου μάθησης
κ.ά.

β. Στοιχεία ταυτότητας του έργου
πολιτιστική και γεωγραφική ένταξη
O κριτικός τοπικισμός είναι μια αρχιτεκτονική πρακτική η
οποία διέπεται από τις αρχές του εκσυγχρονισμού και αντιμετωπίζει κριτικά την τοπική παράδοση, αντιστεκόμενη και στην
ισοπεδωτική τάση της σύγχρονης κουλτούρας. Διερευνά με
ιδιότυπο τρόπο τον τοπικό χαρακτήρα και χειρίζεται το κτήριο
όχι ως αυτόνομο αντικείμενο αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψη το περιβάλλον, αλλά και το σύνολο που θα προκύψει με την τοπο-

θέτηση του κτηρίου σε αυτό.
Η άποψη τού Γάλλου αρχιτέκτονα Λε Κορμπυζιέ, ότι πρώτα
φτιάχνεις το τέλειο σπίτι κι έπειτα βρίσκεις ένα οικόπεδο και το
στήνεις, δε βρίσκει σύμφωνο τον Κωνσταντινίδη. Στο Μοτέλ
Ξενία τού Ηρακλείου, αλλά και στο σύνολο τού έργου του, όπως
προκύπτει από όλα τα παραπάνω, βλέπουμε την πλήρη εναρμόνιση έργου και τοπίου, σύμφωνα με τις αρχές του κριτικού
τοπικισμού. H επιλογή του χώρου έγινε με κριτήριο τόσο τη
γειτνίαση με τους αρχαιολογικούς χώρους τής ευρύτερης περιοχής, αλλά και τη γεωγραφική του θέση πάνω σε μια παραλία,
συνδυάζοντας έτσι το πολιτισμικό με το γεωγραφικό στοιχείο.
Χωρίς σχεδιαστικές ακρότητες, δημιούργησε μια λιτή κατασκευή στο πνεύμα του τόπου που τη φιλοξενεί, χωρίς περιττά
στοιχεία διακόσμησης που να φέρνουν το φυσικό περιβάλλον
σε δεύτερο πλάνο. Το χαμηλό ύψος δεν προσβάλλει το τοπίο,
ενώ οι χώροι του είναι φωτεινοί και φιλόξενοι, εναρμονισμένοι
με την τοπική κουλτούρα και με τις κλιματολογικές συνθήκες.
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Το μυστικό της Μινωϊκής αυλής
της Ευφροσύνης Αρκουλάκη - Καλλιτεχνικής διευθύντριας Μ.Α.

Π

έρσι δόθηκε στην πόλη του Ηρακλείου ένα μοναδικό δώρο.
Το εκπληκτικό Μινωϊκό πέτρινο θέατρο.
‘Ενα σημείο αναφοράς για όλα τα καλλιτεχνικά
δρώμενα της Κρήτης. ‘Ενας τόπος συνάντησης
του πολιτισμού και της τέχνης.
‘Οσοι είχαμε την ευκαιρία να το επισκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε την αναπαράσταση των Μινωϊκών Δρώμενων, από την ομάδα της Μινωϊκής Αυλής φύγαμε γαληνεμένοι,
γεμάτοι από χρώματα και ήχους, χαμογελώντας αυθόρμητα, γεμάτοι ευδαιμονία.
Ποιο είναι το μυστικό της Μινωϊκής Αυλής;
Θυμάμαι….οι πρώτες σκέψεις που ήθελα να μοιραστώ, ήταν
η λατρεία της φύσης και η αγάπη για τα ζώα που είχαν οι πρόγονοί μας… λέει η δημιουργός της Μινωϊκής Αυλής κ. Αννα
Μπαστάκη.
‘Ηθελα να αναβιώσω τα ταυροκαθάψια. Την αναίμακτη
πάλη που συμβολίζει αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, την πάλη που
καθημερινά καλούμαστε όλοι να βιώνουμε απέναντι στη Μάνα
γη.
Ξεκίνησα πριν πέντε χρόνια από αυτή την εσωτερική παρόρμηση που βρισκόταν τρυπωμένη μέσα μου, από όταν ήμουν
παιδί.
Αλλά δεν μπήκα σε ένα καινούριο κόσμο, όπως φανταζόμουν, μπήκα με άλλα μάτια στον κόσμο μας.
Ανακάλυψα πως ο Μινωϊκός Πολιτισμός μας έχει εμπνεύσει
όλους.
Γνώρισα πάρα πολλούς λάτρεις τους Μινωϊκού Πολιτισμού
που έχουν ενσωματώσει σε κάθε τους δράση τη φιλοσοφία των
προγόνων μας.
Ο πολιτισμός μας είναι παντού, ολόγυρα μας και όλοι είμαστε αρωγοί του.
Καθοδηγήθηκα από τον κοινό παλμό, κατέβαλα τη δική μου
προσπάθεια και δημιουργήθηκε άλλη μια εστία που φιλοξενεί
και διαδίδει τα ιδανικά μας.
…….μήνυμα ειρήνης και ευημερίας …είναι το μυστικό.
Το μυστικό της Μινωϊκής Αυλής; εικόνες ειρήνης και ευημερίας.
Οι προσπάθειες μας για την Ανοιξη και το Καλοκαίρι του
2014:
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1. Η ένωση Πολιτισμού και Παιδείας
Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι στην διάθεση των εκπαιδευτικών να την προσφέρουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Από τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέχρι τους μαθητές του
Λυκείου η Μινωϊκή αυλή προσφέρει, έκτος από την παράσταση,
πλήθος σεμιναρίων, προσαρμοζόμενο στο μαθησιακό επίπεδο
των μαθητών.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ενότητες:
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ
ΜΙΝΩΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΕΝΔΥΣΗ -ΚΑΛΟΠΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ Α & Β
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΜΙΝΩΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
ΜΙΝΩΪΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ
2.Η ανάδειξη του πολιτισμού μας στους επισκέπτες της Κρήτης.
Η Μινωϊκή Αυλή, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος είναι
έτοιμη να δεχθεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Μια παρουσίαση του Μινωικού Πολιτισμού που τους μένει
αξέχαστη , τους δημιουργεί μια ώθηση να επισκεφτούν αρχαιολογικούς χώρους και τους γεμίζει με διάθεση να ανακαλύψουν
την Κρήτη και την Ιστορία της.
Θέλω να ευχαριστήσω τα τουριστικά γραφεία και τους ξενοδόχους που τόσο θερμά αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια.
4.Η Μινωική Αυλή Κέντρο Τεχνών.
Τέλος να αναφέρω πως το θέατρο της Μινωικής Αυλής είναι
ένας πολυδιάστατος χώρος τέχνης και πολιτισμού που φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, πολιτιστικά δρώμενα,
φεστιβάλ, παιδικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες
και συνέδρια.
Ο πολιτισμός μας είναι παντού ολόγυρα μας και όλοι είμαστε αρωγοί του.
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ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
από τα ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ του 21ου αι.
στο ΙΕΡΟ των ΧΘΟΝΙΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ

ΕΥΤΥΧΩΣ
ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ
ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Κωστής Ι. Βασιλάκης
Σχήμα: 17x24cm
Σελίδες: 208
ISBN: 978-960-9358-06-4
Η εργασία που έχετε στα χέρια σας
είναι μια ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ στο χώρο, στο χρόνο, στα έργα των
ανθρώπων 15 ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Περιγράφονται σωζόμενα – επισκέψιμα μνημεία και συγκεντρώνονται διάσπαρτες γραπτές
πηγές, για να ταξιδέψουμε από τα ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ του 21ου αι.
(στις 32 Ενορίες Αγίου Θωμά-Αργαθιών, τα 26 πριν από το
17ο αι.) στο ΙΕΡΟ των ΧΘΟΝΙΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ (όπου τα κατάλοιπα προχριστιανικής θρησκευτικής λατρείας). Η καταγραφή των μνημείων και η συγκέντρωση γραπτών πηγών
στοχεύει σε μια –όσο γίνεται- πιο ολοκληρωμένη ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ στο ΧΩΡΟ, στο ΧΡΟΝΟ, στους ΑΝΘΡΩΠΟΥ του ΑΓΙΟΥ
ΘΩΜΑ.

ΤΟ ΔΑΚΡΥ
ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΞΙΩΤΗ
Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες: 104
ISBN: 978-960-93-5707-4
- Να. Κείνο τ' αγόρι είναι δυνατό σαν δέντρο, ψιθύρισε η κερασιά.
Κοίτα τ' άσπρο του άλογο αναπαύεται στη
σκιά του.
- Μυρίζει φόβο ο ιδρώτας του.
Ο φόβος είναι το τίμημα της φαντασίας των
ανθρώπων, είπε το κυπαρίσσι.
- Είναι καλό παιδί. Τι λες να το βοηθήσουμε να τον αντέξει;
- Είναι τόσο έξυπνος που δε θα του βγει σε καλό.
Πιστεύω πως αναζητά την περιπέτεια και μια νέα ζωή στον παράδεισο.
- Ο παράδεισος είναι ψηλά;
- Μη με ζαλίζεις άλλο, τα λόγια έχουν την ώρα τους.
Αύριο που θα βγει ο ήλιος θα σου πω.
- Πόσο ζυγίζει η αξιοπιστία των ανθρώπων;
- Λένε πως οι άνθρωποι αλλάζουν. Λένε πως θ' αλλάξουν, αλλά πάντοτε
μένουν ίδιοι.
- Δες, ένα αστέρι έπεσε από τον ουρανό απάνω στα μαλλιά του.
- Οχι, δεν είδες καλά. Ηταν το δάκρυ του φεγγαριού.
Μια φεγγαροσταλιά ήταν.

ΤΙ ΦΟΒΑΣΑΙ
ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Σχήμα: 20,5 x 14,5 cm,
Σελίδες: 52
ISBN: 978-960-93-5965-8
Ο Γρηγόρης, ένα γκρίζο ποντίκι, ζει πάντα φοβισμένος,
μαζί με τα υπόλοιπα ποντίκια του σπιτιού. Μια μέρα, μια
γάτα έρχεται να ζωντανέψει όλους τους φόβους του και να
τον οδηγήσει βαθιά στα σκοτεινά υπόγεια του σπιτιού, όπου
μένει κρυμμένος. ‘Ωσπου γνωρίζει τη Χαρά, μια λευκή ποντικίνα, μανιακή βιβλιοφάγο. Μαζί της ανακαλύπτει τον
κόσμο των βιβλίων και μέσα στις σελίδες τους βρίσκει τη
γνώση και το θάρρος που χρειάζεται, για να νικήσει τους φόβους του. Είναι όμως έτοιμος να αντιμετωπίσει τη γάτα; Και
πόσο αληθινές είναι οι εικόνες που είχε πλάσει στο μυαλό
του ακούγοντας τα ανατριχιαστικά νιαουρίσματα;
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Σχήμα: 13,5x19cm
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 κρίσης.
Μέσα από τις εξιστορήσεις ανθρώπων θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα παρελθόν που δε θυμίζει σε τίποτα το ιδανικό
παρόν της. Τι 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.

10 Ξεχασμένες Ιστορίες
1ος ΚΥΚΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Σχήμα: 14x21cm
Σελίδες: 48

Επικοινωνία – Ανάγκη – Καθήκον – Ζωή. Να πεις, αλλά τι;
Να πεις αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που θέλεις, αυτό που
θέλει, αυτό που σε κρύβει, αυτό που σε ξεγυμνώνει.
Αυτό που σε ξεγυμνώνει, αυτό πρέπει.
Μισή αλήθεια, επικίνδυνη.
Πιο επικίνδυνη, από ένα ψέμα ολόκληρο.
Εχθρός της επικοινωνίας η σκέψη.
Να σκέφτεσαι όπως ζεις ή να ζεις όπως σκέφτεσαι;
Να σκέφτεσαι όπως ζεις. Να Ζεις.
Ο,τι κάνεις, αυτό έχει σημασία.
Αυτό που κάνεις, όχι αυτό που λες.
Ετσι κι αλλιώς, πιο σημαντικά είναι αυτά που δε λέει
κανείς, παρά αυτά που λέει.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ “ΙΤΑΝΟΣ”
Σχήμα: 21Χ29cm Σελίδες: 36
Αυτό το βιβλίο είναι μια απόπειρα να
δοθεί στα παιδιά που συμμετείχαν η ευκαιρία να μοιράσουν κάποιες από τις
σκέψεις τους. Μετά από πολλές συζητήσεις και σκέψεις, επέλεξαν τα μηνύματα
που θέλουν να φωνάξουν σε όλους εσάς. Με πολύ ενθουσιασμό
έπλεξαν την πλοκή της ιστορίας και τη στόλισαν με περιπέτειες και
πρωτότυπα ονόματα. ‘Εντυσαν το παραμύθι με εικόνες, που μόνο
η παιδική φαντασία έχει το ταλέντο να σκαρφίζεται. Πήραν χρωματιστά μολύβια και χαρτιά, για να μας ζωγραφίσουν, όσα το ενήλικο μυαλό δυσκολεύεται να δει. Δε δίστασαν να μπουν μέσα στο
χώρο του τυπογραφείου και να καταπιαστούν με τη βιβλιοδεσία
του έργου τους. ‘Ισως ο κόσμος των μεγάλων προσπαθεί να τα διδάξει υπακοή και πειθαρχία, όμως εκείνα καθημερινά μας χαρίζουν
με απίστευτη αγάπη την αλήθεια, ενώ δε χάνουν ποτέ την πίστη
τους προς εμάς. Ηταν πραγματικά τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί
τους και που με άφησαν να χαρώ, έστω αυτά τα σύντομα στιγμιότυπα από τον κόσμο τους.

Η Μάχη των Βρυσών
Πρωτοπρεσβύτερος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Σχήμα: 17 x 24 cm
Σελίδες: 80
“Ευτυχισμένος είναι αυτός που ξέρει
την Ιστορία του τόπου του”. Το να αποφασίσεις να ασχοληθείς και να περιγράψεις ιστορικά γεγονότα, της μικρής αλλά ένδοξης
πατρίδας μας, αποτελεί ένα τόλμημα σοβαρό, λεπτό και συνάμα δύσκολο, γιατί είναι ένα κομμάτι από την ίδια την ιστορία του ‘Εθνους μας…
…Αποτόλμησα, λοιπόν, γιατί αποτελεί χρέος τιμής για
μας τους μεταγενέστερους και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, να θυμούμαστε, ν’ ανιστορούμε και να διδάσκουμε τη
θυσία του κρητικού λαού στον αγώνα του ελληνικού ξεσηκωμού, που σφράγισε ανεξίτηλα την εθνική μας υπόσταση
και δικαίωσε την ύπαρξή μας ως απογόνων άξιων υπερασπιστών του προπύργιου της λευτεριάς, της Κρήτης…

Νίκος Καζαντζάκης
...μια Κρητική ματιά...
Από τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου “Ροδομηλιά”
Σχήμα: 17x24xm
Σελίδες: 116
ISBN: 978-618-80704-0-0
Ενα ταξίδι διαφορετικό… μια μαγική διαδρομή… στην
Κρήτη, με οδηγό το Νίκο Καζαντζάκη και συνεπιβάτες τα παιδιά του νηπιαγωγείου της Ροδομηλιάς. Από τη Μυρτιά, στην
Κνωσό και από κει σε όλο τον κόσμο με μοναδικά εφόδια στις
αποσκευές του, τη Κρητική ματιά, το Κρητικό χώμα και την
απροσκύνητη ψυχή. Οι κυριότεροι άξονες που προσπαθήσαμε να αναλύσουμε και να δουλέψουμε μαζί με τα παιδιά.
Μια κατάθεση ψυχής από εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς.
Μία πρωτότυπη προσέγγιση των πιο γνωστών έργων του
Νίκου Καζαντζάκη με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο. Αβίαστη, αυθόρμητη και πάνω από όλα ειλικρινής θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη πρώτη συνάντηση των
παιδιών της νηπιακής ηλικίας με το Νίκο Καζαντζάκη, την
οποία και παραθέτουμε σε όλο της το μεγαλείο σε αυτό το
τετράδιο…

Στη ρωγμή του χρόνου
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ
Σχήμα: 14 x 21 cm, Σελίδες: 232
1924. Ενας Μικρασιάτης πρόσφυγας, δύο χρόνια μετά την Καταστροφή, στο φως του Κρητικού
ηλιοβασιλέματος, στήνει την πόλη του ξενιτεμού
σ’ ένα μπουκαλάκι με μέλι που πρόλαβε να
πάρει από τη Σμύρνη.
1942. Ενας μεγάλος ηρακλειώτης καλλιτέχνης,
συναντά τον ζωγράφο Μιχαήλ Αγγελο στο ξαπλωμένο και σε κώμα, σώμα ενός Γερμανού, γιατρού αξιωματικού στο Κατοχικό Ηράκλειο.
1943. Ενας χασικλής μάγκας της πιο κακόφημης συνοικίας του Ηρακλείου,
τον Λάκκο, χορεύει ένα υπέροχο, ματωμένο ζεϊμπέκικο, αγκαλιά με την Ιουλιέτα και τον Νεκρό Ιησού.
1957. Ενας λεπρός με μια φυσαρμόνικα, συναντά μια υπέροχη γυναίκα και
αντιμετωπίζει την αρρώστια του και τον έρωτα με μια μαγική μελωδία.
1963. Ενας γέρος Κρητικός ριμαδόρος, οδηγά τον Καλυμνιώτη εγγονό του
να συναντήσει την Κυρά-γοργόνα στον φοβερό βυθό της λίμνης του Αγίου
Νικολάου.
1976. Ενας παλιός αγιογράφος που τα χρώματα και οι μυρωδιές των μπαχαρικών είναι ό,τι πιο σπουδαίο στη ζωή του, βρίσκεται μπροστά σ’ ένα κορίτσι με αχρωματοψία και του μαθαίνει με τις μυρωδιές, να βλέπει τα
χρώματα.
2003. Το πνεύμα του μεγάλου Τουρκοκρητικού φωτογράφου Μπεχαεντίν,
του ζητά να πραγματοποιήσει μια υπόσχεση των αρχών ...

Β Ι Β Λ Ι Ο Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Pocket Coﬀee Table Books

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παρέα με το 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.

32

Β Ι Β Λ Ι Ο Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

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 αγωνίστηκαν 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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Οι μπάτσοι δεν ακούγανε Βιβάλντι
(ούτε και οι νέοι με τα σκισμένα τζιν)
του Στέλιου Βισκαδουράκη - Συγγραφέα

«’Οσοι μελέτησαν την τέχνη της διοίκησης, έχουν πεισθεί
ότι η τύχη των κρατών εξαρτάται κυρίως από την εκπαίδευση των νέων»
Αριστοτέλης

27

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ… Ο Απρίλης στη Θεσσαλονίκη του ’87, που σπούδαζα, ήταν
μαγικός, όπως όλες τις ‘Ανοιξες. Η γειτονιά, στα μέσα και τα έξω της πόλης,
λουλουδιασμένη και οι περιστεράδες
στις ταράτσες τάιζαν τα περιστέρια κι
είχαν αρχίσει να μη φοβούνται το χειμώνα. Το νέο με τα σκισμένα τζιν και τα ράστα μαλλιά που όλοι βλαστημούσαν, λέγοντας τον «αναρχικό, αλήτη», τον έβλεπα τώρα από το μπαλκόνι
να πηγαινοέρχεται συχνότερα. Δεν πείραζε κανένα. Φοιτητής
φαινόταν, αποκομμένος, ξέχωρος. Το διαμέρισμά μου ήταν
δίπλα από την παλιά πολυκατοικία που έμενε εκείνος και παραδίπλα ένα χαμόσπιτο με αυλή και λουλούδια, απομεινάρι
μιας άλλης εποχής, που μέσα του έμενε ένας γέρος κατάκοιτος
και μονάχος. Κάθε μεσημέρι, μια κυρά του μαγείρευε, του πήγαινε παλιά περιοδικά και τον πρόσεχε που και που. ‘Ενα ζεστό
απόγευμα ήμουν στου χασάπη. ‘Εκοβε το κρέας, όταν σε μία
στιγμή κάρφωσε τον μπαλτά στο χοντρό ξύλο και ακινητοποίησε το βλέμμα του στο δρόμο που περνούσε ο νεαρός με τα
ράστα μαλλιά. «Αναρχικό τσογλάνι», σιγοψιθύρισε με έμφαση,
κοιτάζοντας το νέο με τα σχισμένα τζιν να περνάει απ’ το δρόμο.
‘Ενα μεσημέρι, ήταν κατά τις δυο, άκουσα μια γυναίκα να
φωνάζει και έτρεξα στο μπαλκόνι. Είδα καπνούς απ’ το χαμόσπιτο του γέρου και κόσμο έξω απ’ την πόρτα. Φώναζε η γυναίκα σαν τρελή: «Είναι μέσα ο γέρος! Θα καεί! Θα πνιγεί!
Σώστε τον». ‘Εκαμαν δυο γεροδεμένοι άντρες να μπουν. Η
φωτιά είχε φουντώσει. Δεν τόλμησαν. Κανείς δεν τολμούσε, κανείς δεν κουνούσε και η Πυροσβεστική αργούσε να ‘ρθει. Ξαφ-
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νικά είδαμε το νέο με τα ράστα μαλλιά και τα σκισμένα τζιν να
τρέχει προς το μπακάλικο. ‘Αρπαξε ένα μπουκάλι παγωμένο
νερό απ’ το ψυγείο, έβγαλε το πουκάμισό του, το τύλιξε στο κεφάλι του και το έχυσε στα ράστα μαλλιά του. Το νερό έτρεξε
στο γυμνό του σώμα. Κλώτσησε την πόρτα και χάθηκε στην
αυλή του σπιτιού που καιγόταν. ‘Αρπαξε το γέρο απ’ το κρεβάτι,
τον πήρε αγκαλιά και βγήκε στο δρόμο. Τον άφησε κάτω στο πεζοδρόμιο. Ο γέρος ανέπνεε βαριά. ‘Εκανε να του δώσει δυο
αναπνοές, αλλά δε χρειάστηκε, άνοιξε τα μάτια του και ανέπνευσε καλύτερα. ‘Οπως ο νεαρός ήταν σκυφτός, λαχανιασμένος, πήγε ο χασάπης από πάνω του, κρατώντας ένα μπουκάλι
νερό. Δίστασε, μα στο τέλος ακούμπησε το νέο με σεβασμό,
πρώτα στον ώμο και μετά στο κεφάλι. «Πιες!» του είπε. «Πιες
παιδί μου. Μην ανησυχείς. ‘Ερχεται το ασθενοφόρο. Μην ανησυχείς…» του ξανάπε. Ο νέος σκυμμένος, γυμνός από τη μέση
και πάνω, για μια στιγμή τον κοίταξε και σαν να ήθελε να πει
κάτι. Δεν είπε τίποτα. Οι γείτονες παρακολουθούσαν σιωπηλοί,
με καλοσύνη, κι ένα αναποδογυρισμένο συναίσθημα τους κυρίευε. Μια περίεργη χαρά με συνεπήρε, όταν είδα ότι ο νέος, το
«αναρχικό τσογλάνι», δεν ήθελε να δείξει τίποτα. ‘Ηθελε απλά
να σώσει το γέρο. Κι ήμουνα σίγουρος ότι δεν του το ‘χε πει κανείς. Είχα την αίσθηση, σωστά ή λανθασμένα, ότι ο πατέρας
του, όταν εκείνος ήταν μικρός, ένα απόγευμα που του μπάλωνε
την τρύπια σαμπρέλα του ποδηλάτου που του είχε αγοράσει,
γύρισε και του είπε: «Κάνε αυτό που πρέπει!».
15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ… Εκείνο το απόγευμα της Τετάρτης το Ηράκλειο ήταν ή έμοιαζε ήσυχο. Καθόμουν στον καναπέ μου με ένα
μέτριο ελληνικό δίπλα μου κι άκουγα τις Τέσσερεις Εποχές του
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Βιβάλντι, όπως το ‘χω συνήθειο μ’ αυτά τα ακούσματα. Την ίδια
ώρα, στο κέντρο, σε ένα δρόμο που δεν είχε γίνει ακόμα πεζόδρομος, πέντε αστυνομικοί είχαν στήσει καρτέρι σε κάποιον, να
σου πω ακριβώς δεν ξέρω, χασίς, ηρωϊνη ή κάτι τέτοιο. Ανέβαινε εκείνος προς τα πάνω με το αυτοκίνητο. Μπήκε μπροστά
ένας νεαρός αστυνομικός και του έκαμε σινιάλο να σταματήσει. Εκείνος δε σταμάτησε, επιτάχυνε. Ο νέος όρμησε και πήδηξε πάνω στο καπό, σαν ταυρομάχος σε ταύρο. Το αυτοκίνητο
επιτάχυνε και τον πέταξε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ακούστηκαν τα κόκκαλά του να σπάνε. Βγάλαν τα όπλα οι υπόλοιποι και
συνέλαβαν εκείνον στο αυτοκίνητο. Κανείς δεν έμαθε πόσα κατάγματα είχε ο νεαρός αστυνομικός. Τον μετέφεραν στην Αθήνα
στο 401. Το έμαθα την επομένη από τις εφημερίδες. Σκέφτηκα
ανάλαφρα: «Τη δουλειά του έκανε!». Κι έκλεισα μέσα μου το
θέμα.
Την άλλη μέρα ανέβηκα στην ταράτσα να δω το Στρούμπουλα και τη θάλασσα. Κάτι δε μου πήγαινε, μου χαλούσε την
ηρεμία. Η θύμηση της προηγούμενης μέρας και το απόγευμά
της με ταλαιπωρούσαν. Εγώ Βιβάλντι άκουγα κι έπινα ένα μέτριο ελληνικό στην ειρήνη και τη γαλήνη του καναπέ μου, ενώ
την ίδια ώρα παρακάτω γινόταν κάτι που δε με αφορούσε. Κι
όμως μέσα μου κάτι δε μ’ άρεσε… Ασυμβίβαστος από φύση με
κάθε αστυνομική έννοια, μου φαινόταν περίεργο ετούτο το συναίσθημα. Κάτι σαν ενοχή στη φράση που είπα «τη δουλειά του
έκανε!». Μου ‘μοιαζε με βολεψιά. Καμιά σχέση δεν είχα, ούτε
το συμβάν με αφορούσε. Ουδεμία συγγένεια δε μ΄ έδενε με τον
νεαρό αστυνομικό, ούτε τον γνώριζα. ‘Ισως με πείραζε και μ’
εκνεύριζε η πιθανότητα ο νέος να έπαιξε τη ζωή του κορώναγράμματα, για ένα μισθό μερικών χιλιάδων δραχμών. ‘Ισως
γιατί ήξερα καλά, πόσο καιρό κάνει να δέσει ένα κάταγμα, ίσως
γιατί γερνούσα. Κατά βάθος όμως σαν να γνώριζα ότι, για να
σαλτάρει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν του το είχε πει η υπηρεσία,
ο διοικητής του, ούτε το υπαγόρεψε ο πενιχρός μισθός του. Είχα
την αίσθηση, σωστά ή λανθασμένα, ότι ένα απόγευμα που η
μάνα του τηγάνιζε πατάτες κι εκείνος ήταν καθισμένος στην καρέκλα και τα πόδια του δε φτάνανε κάτω, γύρισε και του είπε:
«Κάνε αυτό που πρέπει!».
ΣΗΜΕΡΑ… Εδώ είμαστε. ‘Αντε τώρα να αποδείξεις ότι δεν
είσαι αναρχικός, αριστερός, δεξιός, φασίστας, εθνικόφρων, τρομοκράτης ή προσκείμενος στα όργανα της τάξης. ‘Αντε να αποδείξεις ότι δεν ανήκεις πουθενά. ‘Οτι αγαπάς μόνο την Ελλάδα,
γυμνή κι όλους τους νέους, κάθε μορφής, ένστολους και μη, αρχάγγελους, όπως είναι. Κι εσύ τώρα ρώτα με: Γιατί πιάνεις τ’
άκρα;» Πιάνω τα άκρα, θα σου πω, για να διανύσω και να καλύψω την απόσταση της μέσης. Πιάνω τα άκρα, γιατί δεν είμαι
ψυχολόγος ή κοινωνιολόγος. Πιάνω τα άκρα, γιατί μάταια ίσως,
θέλω να αποδείξω ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν κάνει έκπτωση και είναι υπεράνω κάθε κατάστασης. Τέλος, ίσως πιάνω
τ’ άκρα, γιατί, συμπάθα με, μα δεν ξέρω να πιάσω τη μέση.
Είμαι πολίτης αυτού του μαγικού τόπου, αυτής της υπέροχης χώρας, των αγωνιών και των αγώνων, των ιερών αγαθών
και των αγαθών ανθρώπων. Κοιτώ ένα άσπρο περιστέρι που
πετά, περπατώ άτσαλα, παραπατώ, κτυπώ αριστερά, δεξιά.
Γραπώνομαι μέσα στο μικρόκοσμο και το σύμπαν μου να στηρίξω και να δικαιολογήσω, να ταιριάξω τα αταίριαστα, τ’ άδικα
που μου φαίνονται διαφορετικά, μα μέσα μου είναι τόσο ίδια.
Πιάνω τ’ άκρα, γιατί νομίζω ότι οι νέοι κάθε λογής αυτού του
τόπου, ένστολοι ή μη, είναι σαν τον άγιο Σεβαστιανό, δεμένοι
πισθάγκωνα σ’ ένα δένδρο και καρφωμένοι με βέλη. Τρέχουν
στους δρόμους και κυνηγούν ο ένας τον άλλον. Βλέπω ένα
νεαρό τσολιά μπροστά στο ‘Αγαλμα, ακίνητο, να τρέχουν τα
μάτια του απ’ τα δακρυγόνα, σαν κλάματα στη μεγάλη μοναξιά. Δεν ξέρω, γιατί προσπαθώ ετούτο το ξεκαθάρισμα. Το μόνο
που διακρίνω είναι το ποιοι είναι οι δήμιοι και ποιοι οι σταυρωτήδες. Κι αν γράφω ετούτες τις αράδες, είναι, όχι γιατί νοιώθω ένας απ’ αυτούς, μα γιατί μου θυμίζω μοναχικό βασιλιά
στο θρόνο του, δηλαδή την πολυθρόνα μου, που με σκήπτρο το
τηλεκοντρόλ μου, μαζί με τη σιωπή και την, κατά καιρούς, ψήφο
μου, έχω συμβάλει στον κατατρεγμό και στη μυλόπετρα που
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αλέθει τις προσδοκίες όλων ετούτων των νέων.
Μέσα στη δύναμη της αδυναμίας του ανθρωπάκου άφησα
να περνούν μπροστά μου νέοι που σκοτώνονται, κτυπιούνται,
μάχονται μεταξύ τους. ‘Ολοι ίδιοι. Μόνο η ονομασία διαφέρει.
Πες τους μπάτσους, αναρχικούς, κυρίους, αλήτες, αλλοδαπούς,
φοιτητές, ανέργους, μαθητές. Πες τους, όπως θες. Ετούτο το
άδικο βάρος που το φέρνει η κοινή σιωπή μας, μαζί με την ανεκτικότητα, θα περπατά και θα γυρνά για πάντα στην πλάτη μας.
Το αστείο είναι ότι μέσα στα χρόνια θα έχει πάντα το ίδιο
όνομα: ανεργία, ανέχεια, φτώχεια, ψευτιά, κλεψιά από κάποιους επιτήδειους, αδιαφορία, κακοδιαχείριση, έλλειψη συντονισμού, πολιτισμού, παιδείας. Ρώτα με τώρα: «Υπονοείς ότι το

πολιτικό σύστημα είναι σάπιο και αίτιο για όλα αυτά; Δεν υπάρχουν έντιμοι πολιτικοί αυτής της χώρας;». Υπάρχουν, θα σου
πω. Σίγουρα υπάρχουν και αδικούνται μάλιστα. Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. ‘Ομως σε παροτρύνω να κοιτάξεις γύρω σου
και να δεις ποιος κυριαρχεί. Εκείνο που εγώ βλέπω, είναι μια
παγκόσμια λέσχη σαλτιμπάγκων που κατά καιρούς μας στέλνουν γιάπηδες τρίτης κατηγορίας, που κάνουν έναν ολόκληρο
λαό να τρέμει. Συμπάθα με, μα ως πολιτικούς ευφυείς και ικανούς υπολογίζω αυτούς που θα βάλουν όλους εκείνους σε μία
σειρά, θα με προστατέψουν και θα μου ξαναδώσουν πίσω την
αξιοπρέπειά μου.
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‘Οσο για εμάς, αντί να τραβήξουμε με θυσίες ή χωρίς, από
ένα βαθύ λάκκο, τους νέους αυτής της χώρας, δηλαδή τη μόνη
δύναμη αναχαίτισης, σε ασφαλές μέρος, εκμεταλλευόμαστε τη
φυσική αλήθεια που τους διέπει και την ορμή που, από φύση,
τους κυριαρχεί και τους σέρνουμε, με τη σιωπή μας, σε δρόμους λοξούς και αδιέξοδους.
Το αβγό του φιδιού έχει ήδη ραγίσει. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι όλοι οι φασίστες του κόσμου, από το Χίτλερ έως το
Στάλιν, όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα επιστρατεύουν πρωτίστως τη δύναμη ενός λαού, δηλαδή τους νέους του, για να
εξυπηρετήσουν, με κάθε θυσία, τα φτηνά συμφέροντά τους. Αν
συνεχίσουμε να σιωπούμε, το μόνο που θα κάνουμε είναι να
αυξήσουμε την αλαζονεία και την ταχύτητα ώθησης κι επίθεσης απέναντί μας.
Και να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ώθηση θα είναι τέτοιας
ορμής, που μόνο ένας εξοντωτικός πόλεμος θα μπορούσε να
σταματήσει, αν κι εκείνος τα καταφέρει. Κι εμείς, με μπόλικη
αμετροέπεια και κομπορρημοσύνη, ας ανεχόμαστε όλους εκείνους που βάζουν τα παιδιά μας να σκοτώνουν το ένα το άλλο,
στους δρόμους, στις πλατείες και στα σοκάκια. Μπορούμε, βέβαια, στις καλές στιγμές μας, να λέμε «γιατί βρε αδερφέ;» και
στις κακές μας να λέμε, για τους μεν «άι σιχτίρ, οι μπάτσοι» και
για τους δε «άι σιχτίρ, οι αλήτες».
Και να καθαρίζουμε με την αφόρητη και αόριστη δημοκρατική συνείδησή μας, πίνοντας ένα μέτριο ελληνικό. Και μη μου
μιλάς για καταχρήσεις εξουσίας από τους παραπάνω. Δεν είμαι
αφελής. Ξέρω ότι όλα μπορούν να γίνουν και όλα είναι πιθανά.
‘Εχω δει ανθρώπους, που δούλευαν μια ζωή, καθισμένους κι
απελπισμένους μπρος στην πόρτα του συλημένου και καμένου
μαγαζιού τους. ‘Εχω δει και νέους χτυπημένους από γκλομπς,
ματωμένους κάτω στο δρόμο. ‘Αδικα όλα τούτα. Πολύ άδικα.
Ξέρω όμως, επίσης, ότι ένα πρωί, κάποιος πέταξε μπρος στα
πόδια μας ένα τσουβάλι σπόρους άσπρου σιταριού ανακατεμένους με μικρές πέτρες μαύρο τσαϊλι, στο ίδιο μέγεθος. Χρέος

μας είναι να πάρει ο καθείς μια χούφτα με τα δυο του χέρια και
να τα ξεκαθαρίσει. Εγώ πήρα τη δική μου κι ακόμα παλεύω να
την ξεχωρίσω. Βλαστημώ και δυσκολεύομαι. Μα ξέρω ότι πιο
άδικο είναι να εγκαταλείψω το ξεκαθάρισμα, γιατί μέσα σ’
όλους αυτούς τους «πρωταγωνιστές» υπάρχουν κακοί, μα
υπάρχουν και καλοί, σωστοί άνθρωποι, κάθε λογής, σιωπηλοί,
αληθινοί δημοκράτες ουσίας. Κι αν έχω ένα χρέος ως πολίτης
του τόπου μου, είναι να ξεκαθαρίσω τα ξερά από τα χλωρά, την
πέτρα από το σιτάρι. Κι όσο πάει, ετούτο το χρέος με βαραίνει
περισσότερο.
Τέλος, άθελά μου, κι ούτε ξέρω το γιατί, μου έρχονται στο
νου οι τελευταίες στιγμές των ηρώων εκτελεσθέντων της Βιάννου, της Δαμάστας, του Κοντομαρί, του Ηρακλείου, του Διστόμου, των Καλαβρύτων και άλλων. Πανάθεμα, ετούτες οι
τελευταίες στιγμές τους, πόσο με βαραίνουν! Σιωπή και ουρλιαχτό ψυχής. Γι’ αυτά πέθαναν; Κανένα δίδαγμα για μας τους
νεώτερους; Πανάθεμα, γι’ αυτά πέθαναν; Πίσω μας δεν τραβιέται κανένα χρέος; Καμιά διόρθωση; Καμιά ωριμότητα; Καμιά
διδασκαλία για την ωμότητα και την κτηνωδία που πέρασε και
περνά πάλι από πάνω μας, αυτή τη φορά χωρίς όπλα, αργά, πονηρά, σταθερά και πολιτισμένα; Τα κοιτώ και μου ‘ρχονται στο
νου τα λόγια του πατέρα μου «Δυστυχώς, πουθενά πλέον δεν
βάζουμε μπροστά τον μπέτη μας».
Το μόνο που έχω να πω είναι: Δες τους νέους χωρίς ταμπέλες κι ονόματα, την ελπίδα της χώρας, με καθάριο μάτι. Δες
αυτόν τον αρχαίο λαό που φέρνει μέσα του όσο κανείς άλλος,
τις αρχές του φωτός και του σύμπαντος. Δες τη θάλασσα, τη γη,
τον ουρανό και τον ήλιο κι αφουγκράσου πόσο δεμένος είσαι
μαζί τους κι εκείνα το ίδιο μαζί σου. Λίγο ξελάσπωσε, πες κάτι
ορθό, μπορεί σε λίγο να αποδειχτεί καλό για όλους.
Αυτά είχα να πω. Πρώτα για τους νέους, μετά για την αδικία
και για τον τόπο. Κι αν έχω λάθος, συμπάθα με, κι ο Θεός να με
συγχωρέσει. Και αν έχουμε όλοι λάθος, ας μας συγχωρέσει
όλους.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Περί Ποιητικής
Η μίμησις διά τέχνης και διά συνηθείας
Ο Αριστοτέλης στο Περί Ποιητικής σύγραμμά του, σπουδαίο έργο της αρχαίας λογοτεχνικής κριτικής, ορίζει εξαρχής την ποίηση ως τέχνη μιμητική, αναφέρεται στα ποιητικά είδη και επιχειρεί τη διαφοροποίησή τους ανάλογα με τα μέσα της μίμησης, το αντικείμενο και τον τρόπο γραφής. Στη συνέχεια
ασχολείται με την τραγωδία και το έπος, τα οποία και συγκρίνει τελικώς.

του Δημήτρη Ε. Περοδασκαλάκη
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ναφερόμενος, λοιπόν, ο φιλόσοφος στα είδη
της ποίησης κατά τα μέσα της μίμησης χρησιμοποιεί μια παρομοίωση (1447a18-20), προκειμένου να γίνει σαφέστερος. Ειδικότερα,
θεωρεί πως υπάρχουν άνθρωποι που μιμούνται και απεικονίζουν κάτι, είτε με χρώματα,
είτε με την κίνηση και τις στάσεις που λαμβάνουν, είτε με κάποιον ήχο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, ο Αριστοτέλης διευκρινίζει ότι οι μιμήσεις «χρώμασι και σχήμασι»
γίνονται από άλλους «διά τέχνης» και από άλλους «διά συνηθείας». Η διάκριση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο
όρους: τέχνη-συνήθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια. Πριν όμως δούμε πώς φορτίζονται αυτές οι
λέξεις στη χρήση τους από το φιλόσοφο, θα ήταν σκόπιμο να
διερευνήσουμε τη σημασιολογική τους εξέλιξη, καθώς και την
πιθανότητα να συλλειτουργούν ως αντιθετικό ζεύγος και σε άλλους συγγραφείς.
Η ίδια η λέξη τέχνη, με βάση την κατά Hofmann ετυμολογία
της, σχετίζεται με κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα, με κάποια
εργασία και, κατά συνέπεια με τη δεξιότητα που αποκτά κανείς
σε αυτήν.1 Την ίδια ακριβώς σημασία βρίσκουμε στον Ομηρο,
συγκεκριμένα τη δεξιότητα που έχει κάποιος στην εργασία των
μετάλλων (γ 432-435) ή στη ναυπηγική τέχνη (Γ 61-62). Επίσης,
η λέξη τέχνη χρησιμοποιείται, για να αποδοθεί η έννοια της πανουργίας, του τεχνάσματος και του δόλου (δ 455). Αλλά ο όρος
τέχνη μπορεί να δηλώνει και απλώς τον τρόπο ή τα μέσα με τα
οποία κάποιος επιτυγχάνει το σκοπό του, χωρίς τη χρησιμοποίηση δόλου (Ηρόδ. Ι.112, Αριστοφ. Νεφ. 1323, Σοφ. Αίας 752).
Ακόμη μπορεί να σημαίνει το επάγγελμα που ασκεί κάποιος
(Ηρόδ. ΙΙΙ.130, Αισχ. Προμηθ. 506, Σοφ. Ο.Τ. 562) και αντιδιαστέλλεται με τον όρο ἐπὶ παιδείᾳ του Πλάτωνα (Πρωτ. 312b).
Ετσι η μάθηση «ἐπὶ τέχνῃ» αναφέρεται πιο πολύ σε μια βιοποριστική εργασία, ενώ η «ἐπί παιδείᾳ» δεν έχει άλλη αποστολή από
τη μόρφωση «ὡς τὸν ἰδιώτην καὶ τὸν ἐλεύθερον πρέπει» (Πρωτ.
312b).
Χρήσιμο θα ήταν, επίσης, να δούμε τη σημασιολογική διαδρομή του όρου «συνήθεια», ο οποίος αποδίδεται στα λατινικά
με τη λέξη consuetudo.2 O όρος χρησιμοποιείται με τη σημασία
της συναναστροφής, της γνωριμίας ή φιλίας με κάποιον (Ισοκρ.
2Α, Αισχίν. 31.18, Αριστ. Ηθ. Νικ. 10,9,19). Σημαίνει όμως και τη
σαρκική συνουσία (Ξενοφ. Κύρ. 6.1.31) και για τους ανθρώπους
και για τα ζώα (Αριστ. π. τα Ζ. Ιστ. 6, 21,7), όπως επίσης και το
συναγελασμό για τα ζώα (Αριστ. π. τα Ζ. Ιστ. 9,4) ή τους στρατιώτες (Πολύβ. 35, 4, 14). Δηλώνει ακόμη την άσκηση, την εφαρμογή, και τη γυμνασία (Πολύβ. 1.42,7 πρβλ. Πλάτ. Νόμ. 656D),
την έξιν, το έθος και τη συνήθεια, όπως σήμερα (Υμν. Ομ. Εις
Ερμ. 485) ή την κατά συνήθεια χρήση της γλώσσας, όπως δηλώνει το πλατωνικό χωρίο «εκ συνηθείας ρημάτων και ονομάτων» (Θεαίτ. 168Β).
Ωστόσο οι όροι: τέχνη-συνήθεια αποκτούν στη φιλοσοφία
και τα κείμενα του Πλάτωνα και Αριστοτέλη διαφορετικό περιεχόμενο. Αυτή η παρένθεση στο κείμενο της Ποιητικής (οἱ μὲν
διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας 1447a 18-19) περιέχει, όπως παρατηρεί ο Lucas, μια ιδέα «αγαπητή και στον Πλάτωνα και στον
Αριστοτέλη. Το να κάνεις ένα πράγμα “διά τέχνης” απαιτεί
γνώση των βασικών αρχών αυτού που πρόκειται να κάνεις».3
Αυτό ακριβώς αναπτύσσεται στον Γοργία του Πλάτωνα (464465 Α), όπου γίνεται συζήτηση ευρύτερα για την τέχνη, η οποία
και διακρίνεται σε δύο είδη από το Σωκράτη, στην τέχνη που
ασχολείται με την ψυχή και ονομάζεται πολιτική και στην τέχνη
που ασχολείται με το σώμα και δεν ονομάζεται, επειδή ο φιλόσοφος δεν μπορεί να την ονομάσει. Θεωρεί, λοιπόν, ότι η ανώνυμη τέχνη για το σώμα διαχωρίζεται σε «δύο μόρια», της
γυμναστικής και της ιατρικής. Αντιστοίχως, η πολιτική διακρίνεται στη νομοθετική και στη δικαστική. Στη συνέχεια ο Σωκράτης αναφέρεται στην «κολακευτική» που αποτελεί προσποίηση των παραπάνω τεχνών και υπεισέρχεται σε αυτές με τη
μορφή της κομμωτικής, της οψοποιϊκής, της σοφιστικής και της
ρητορικής, η οποία δε φροντίζει για το βέλτιστον αλλά μόνο για
το ήδιστον. Γι’ αυτό το λόγο ο φιλόσοφος θεωρεί ότι η ρητορική δεν είναι τέχνη αλλά εμπειρία, επειδή «οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα
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ἔχειν εἰπεῖν». (465a). Γενικεύοντας, μάλιστα, ο Σωκράτης στη συ-

νέχεια ορίζει τι είναι και τι δεν είναι τέχνη: «ἐγὼ δὲ τέχνην οὐ
Επομένως, η εμπειρία δεν μπορεί
να δώσει λόγο4 γι’ αυτό που κάνει, είναι «άλογος» και βασίζεται στην έννοια της πρακτικής που έχει παγιωθεί με το χρόνο,
ενώ η τέχνη θεμελιώνεται στο λόγο, ακολουθεί δηλαδή λογικούς κανόνες και μπορεί να εξηγήσει, γιατί ενεργεί, όπως ενεργεί. Αυτήν ακριβώς τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και στον λόγο
τονίζει ο Αριστοτέλης, όταν αναφέρει ότι η τέχνη είναι «ἕξις μετὰ
λόγου ἀληθοῦς ποιητικὴ» (Ηθικ. Νικ. 1140a9). Ετσι η εμπειρία συνδέεται με την έννοια της συνήθειας σε μια διαδικασία μόνο χρονική, χωρίς άλλη υπόσταση. Στα Ηθικά Νικομάχεια (1158a 15) οι
δύο έννοιες συνυπάρχουν στο σχετικό για τη φιλία κεφάλαιο,
όπου λέγεται ότι είναι δύσκολο να είναι κανείς φίλος με πολλούς ανθρώπους, αφού πρέπει να αποκτήσει πείρα για το χαρακτήρα τους «ἐν συνηθείᾳ».
Αντίθετα, ο όρος «τέχνη» σημαίνει ό,τι σημαίνει περίπου
για μας σήμερα ο όρος «επιστήμη», ένα λογικό δηλαδή σύστημα, με το οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να εισχωρήσει στα

καλῶ, ὃ ἂν ἦ ἄλογον πρᾶγμα».

πράγματα και να τα αναλύσει επαρκώς. Αυτό όμως δε σημαίνει
ότι η τέχνη δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την εμπειρία. Ο
Πώλος στον πλατωνικό διάλογο «Γοργίας» (448c) θεωρεί ότι
«πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως εὑρημέναι»
και συνεχίζοντας αναφέρει ότι η εμπειρία5 βοηθά τους ανθρώπους να περνούν τη ζωή τους σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ενώ η έλλειψή της έχει ως αποτέλεσμα η ανθρώπινη ζωή
να πορεύεται «κατά τύχην». ‘Ετσι στον Πλάτωνα, η συστηματική μέθοδος του ποιεῖν, η επιστήμη, συνδέεται με την απλή
εμπειρία ή, με άλλα λόγια, η θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή.
Αλλά και στον Αριστοτέλη σχετίζεται η τέχνη και η επιστήμη
με την εμπειρία. Ο φιλόσοφος θεωρεί ότι «σχεδὸν ἐπιστήμῃ καὶ
τέχνῃ ὅμοιον εἶναι ἡ ἐμπειρία» (Μετά τα Φυσ. 980b28 κ.ε). Στη βάση
όμως όλων αυτών των εννοιών βρίσκεται η μνήμη που είναι το
βάθρο της εμπειρίας: «γίγνεται δ’ ἐκ τῆς μνήμης ἐμπειρία τοῖς
ἀνθρώποις» (Αριστ. Μετά τα Φυσ. 980b 29). Ωστόσο, η εμπειρία διακρίνεται από την τέχνη, διότι η εμπειρία αφορά την «επί
μέρους» γνώση, ενώ η τέχνη την «καθόλου» (Μετά τα Φυσ.
981a17-18). Γι’ αυτό και διαχωρίζει τους εἰδότας από τους
ἐμπείρους ανθρώπους, καθώς οι έμπειροι γνωρίζουν το «ὅτι»
και όχι το «διότι», ενώ οι ειδότες γνωρίζουν το διότι και την
αἰτίαν (ό.π. 980, 30-32). Ο Αριστοτέλης συμπεραίνει, λοιπόν, ότι
γνώρισμα του επιστήμονα είναι γενικά η ικανότητά του να διδά-
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σκει, αφού είναι γνώστης των αιτιών, και για τούτο το λόγο η τέχνη
είναι περισσότερο επιστήμη παρά εμπειρία (ό.π. 981b7-10).
Στο πλαίσιο αυτών των συσχετισμών μπορούμε να εντάξουμε τη σύνδεση ειδικά της ρητορικής με την εμπειρία. Ο Ισοκράτης εξετάζοντας τα στοιχεία που κάνουν ικανό ρήτορα έναν
άνθρωπο θεωρεί ότι είναι απαραίτητη μαζί με τη φυσική κλίση
και την επιμέλεια η εμπειρία (περί Αντιδ. 187-192). Αναφέρει
μάλιστα ότι «τὸ περὶ τὴν ἐμπειρίαν γυμνάσιον» είναι επιβεβλημένο
τόσο για τους μαθητές που προσέρχονται για να διδαχτούν, όσο
και για τους δασκάλους που καλούνται να τους εκπαιδεύσουν
στη ρητορική τέχνη (ό.π. 188). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
τονιστεί ότι για τον Αριστοτέλη η ρητορική που θεωρείται
«ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ» (Ρητ. 1354a1-8) ασχολείται με πράγματα γνωστά κατά κάποιο τρόπο σε όλους, και γι’ αυτό άλλοι
την ασκούν «εἰκῇ» και άλλοι «διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως». ‘Ομως, αν

(ό.π. 1451b24). Η ουσιωδέστερη όμως διαφορά ανάμεσα στον
Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, μια και ο λόγος είναι για τους
ποιητές, βρίσκεται στην προέλευση και στη δημιουργία της
ίδιας της ποίησης. Για τον Πλάτωνα η ποίηση είναι ένας από
τους τέσσερις τύπους μανίας που δίνεται στους ανθρώπους
(Φαίδρ. 244-245), γι’ αυτό και πιστεύει ότι οι ποιητές «οὐ γὰρ
τέχνῃ ταῦτα λέγουσιν ἀλλὰ θείᾳ δυνάμει» (Ιων, 534 C). Αντίθετα, ο
Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ποίηση είναι ανθρώπινο δημιούργημα και οι αιτίες της είναι φυσικές. Δέχεται, επίσης, ότι η ποιητική τέχνη αναπτύχθηκε βαθμιαία «ἐκ τῶν αὐτοσχεδιασμάτων»
(Ποιητ. 1448b).
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι δύο όροι «συνήθεια» και
«τέχνη» στην αντιθετική τους διάσταση συμπυκνώνουν αυτό
που ουσιαστικά πρόσφερε ο Αριστοτέλης στην ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος, τη μετάβαση από το βιωμένο κόσμο της

αναγάγουμε τη ρητορική και τη διαλεκτική σε αυτοτελείς επιστήμες, θα αλλοιώσουμε τη φύση τους (Ρητ. 1359b 12-17). Για
τούτο ο Αριστοτέλης, όπως αναφέρει ο Lesky, «τοποθετούσε τη
ρητορική σαν “δύναμιν” σαν εξωτερική δηλαδή τέχνη, έξω από
την καθαρή “επιστήμη”».6
Aλλά η τέχνη δεν αντιτίθεται μόνο στην εμπειρία ή τη συνήθεια, αντιτίθεται και στη φύση. Ο Αριστοτέλης στην Ποιητική
εξετάζοντας την ενότητα του μύθου, αναφέρει ότι ο Ομηρος και
στην περίπτωση αυτή λειτούργησε σωστά, δομώντας την Ιλιάδα
και την Οδύσσεια «ἤτοι διὰ τέχνην ἢ διὰ φύσιν» γύρω από μια
πράξη (Ποιητ. 1451a 24-29). Η ποίηση του Ομήρου είναι αποτέλεσμα της μεγαλοφυίας του, υποστηρίζει ο Δημόκριτος (fr. 21
Diels), όπως και ο συγγραφέας του «Περὶ Ὕψους», ο οποίος και
αντιθέτει τη φύση του Ομήρου στην τέχνη του Απολλωνίου του
Ροδίου. Η έννοια της τέχνης, επίσης, έρχεται σε αντίθεση με την
έννοια της τύχης στην Ποιητική του Αριστοτέλη. Πιο συγκεκριμένα ο φιλόσοφος επικρίνει το γεγονός ότι «οὐ περὶ πολλὰ γένη αἱ
τραγωδίαι εἰσίν» και θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στους ποιητές που
λειτουργούν «οὐκ ἀπὸ τέχνης ἀλλ’ ἀπὸ τύχης» (ό.π. 1454a 9-10). Αν
όμως τα θέματά τους ήταν «ἀπὸ τέχνης», τότε θα υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων, γι’ αυτό ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι
είναι γελοίο να καταγίνονται οι ποιητές με γνώριμα θέματα

εμπειρίας στον κόσμο της λογικής συστηματοποίησης των
πραγμάτων και των όντων, με βάση την οξεία παρατήρησή του
και την επιστημονική μέθοδό του.
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Οι εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ και η εκπαιδευτικός – συγγραφέας ‘Ελενα Κατσαντώνη, μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου του συγγραφικού εργαστηρίου «Γράψε το δικό σου παραμύθι», θα πραγματοποιήσουν έναν δεύτερο κύκλο, αυτή τη φορά με θέμα τη συγγραφή μιας θεατρικής
παράστασης.
Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να ερεθίσει την φαντασία των παιδιών και να τα καθοδηγήσει, ώστε να συλλάβουν, να συγγράψουν, να
εκτυπώσουν την ιστορία τους, ενώ στο τέλος του κύκλου θα καλεστούν να υποδυθούν τους ήρωες τους και να παρουσιάσουν τη θεατρική
τους παράσταση.
Πρόκειται για μια ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά κοντά με επαγγελματίες του χώρου και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της συγγραφής,
της εκτύπωσης και της παρουσίασης ενός βιβλίου. Παράλληλα θα αποκομίσουν χρήσιμες γνώσεις για το ταξίδι που κάνει μια ιδέα μέχρι
να φτάσει στο θεατρικό σανίδι.
.

Πρόγραμμα
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6η Συνάντηση: Σάββατο 01/11
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Σε κάθε συνάντηση θα γίνεται αναφορά σε ‘Ελληνες και ξένους θεατρικούς συγγραφείς και θα δίνονται σύντομες εργασίες σε όσους συμμετέχουν.
Το βιβλίο θα λάβουν τυπωμένο όλοι οι συμμετέχοντες, ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορούν να το παραγγείλουν στο sales@detorakis.gr
Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 19/11/2014 στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 5/9/2014
΄Εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ - Βι.Πε. Ηρακλείου - Οδός Θ’, Τηλ: 2810 300950, Fax: 2810 380930
www.itanosbooks.gr - info@itanosbooks.gr
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Η σημασία του παραμυθιού,
της αφήγησης και της αναδιήγησης
στην ανάπτυξη του λόγου

της Μαρίας Ρουσοχατζάκη
Λογοπαθολόγου M.S., C.C.C. - Συγγραφέα παιδικών βιβλίων

Ο

ταν θυμόμαστε, όταν σκεφτόμαστε, όταν
ονειρευόμαστε, βλέπουμε στο μυαλό μας εικόνες.
Είναι συχνά σαν να βλέπουμε μια ταινία,
ένα σενάριο, με αρχή, μέση και τέλος. ‘Οσο
πιο συγκροτημένη είναι η σειρά των εικόνων
αυτών, του σεναρίου μας,
τόσο πιο συγκροτημένη, οργανωμένη και ξεκάθαρη είναι η ανάμνηση μας, η σκέψη μας, η προσδοκία, το όνειρό μας.
Κι ενώ είμαστε σ’ αυτή τη νοητή διαδικασία παρέλασης εικόνων, ακούμε παράλληλα προτάσεις, σ’ έναν εσωτερικό λόγο.
Είναι, ας πούμε, οι υπότιτλοι των εικόνων μας.
Είναι προτάσεις που συμπληρώνουν την οπτική αλληλουχία
που έχουμε στο μυαλό μας.
‘Οταν θελήσουμε να μεταφέρουμε σε κάποιον άλλον αυτό
που σκεφτόμαστε, τότε οι προτάσεις, οι λέξεις, έχουν απίστευτη,
μοναδική σημασία για την πληρότητα της μεταφοράς αυτής.
«Τα όρια της σκέψης μου είναι τα όρια του λόγου μου», είπε
«απλά» ο Wi�genstein.
Αυτή η σχέση εικόνας και λόγου και «μεταφοράς» από πομπό
σε δέκτη, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αρχίζει, «απλά», όταν το
παιδί είναι ήδη πολύ μικρό…
‘Οταν η μαμά λέει, κρατώντας το χέρι του παιδιού της και δείχνοντας την παλάμη και τα πέντε δακτυλάκια του, ένα ένα: «Να
ένα περιβόλι, αυτός είναι ο περιβολάρης, αυτός είπε να κόψουνε
το μήλο, αυτός είπε να το φάνε, αυτός να μην το φάνε, το μικρό
το βίρι βίρι θα το πει του νοικοκύρη, να τα δείρει, να τα δείρει»,
τότε η μαμά λέει μια πρώτη ιστοριούλα, ένα πρώτο σενάριο, με
αρχή - μέση - τέλος, και μεταφέρει εικόνες στο παιδί της.
Η ιστοριούλα αυτή είναι με κατανοητό λεξιλόγιο και μικρές
ολοκληρωμένες προτάσεις, με αντιστοιχία, δείχνοντας την παλάμη και τα δάκτυλα, που η μαμά αγγίζει, καθώς μιλά στο παιδί
της, με φωνή λίγο τραγουδιστή και με έννοιες που επαναλαμ-
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βάνονται (για το μήλο μιλάμε απ’ την αρχή ως το τέλος).
Το παιδί, μόλις τελειώσει η μαμά, ζητά επανάληψη, γιατί τα
παιδιά λατρεύουν τις επαναλήψεις, λατρεύουν τις γλυκιές ρουτίνες.
‘Ολα τα παραπάνω αποτελούν τα «μυστικά» της πετυχημένης
μεταφοράς μιας πληροφορίας σ’ ένα παιδί και βέβαια, με αυτό
τον τρόπο μπαίνει σταδιακά η βάση της αφηγηματικής του ικανότητας.
Αφηγηματική ικανότητα είναι να λέμε ιστορίες!...
‘Οχι μόνο τις ιστορίες άλλων, αλλά πρωτίστως τη δική μας.
Αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που μας συμβαίνουν, αυτά που
ονειρευόμαστε, αυτά που νιώθουμε. Το παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον μας.
Αφηγηματική ικανότητα είναι να μπορούμε να το κάνουμε
αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και ενδιαφέρον. Και είναι πιο εύκολο να το κάνουμε, όταν έχουμε μπει σ’ αυτή την διαδικασία από
τότε που είμαστε παιδιά.
Αυτό επιτυγχάνεται, όταν έχουμε υπάρξει δέκτες σωστής αφήγησης και, βέβαια, όταν έχουμε μάθει να κάνουμε αναδιήγηση.
Γιατί, όταν μάθουμε, πρέπει να μπορούμε να αναμεταδώσουμε την πληροφορία που δεχτήκαμε. ‘Οσο πληρέστερη, λοιπόν,
είναι η αναδιήγηση μας, τόσο καλύτερα φαίνεται ότι έχουμε κατανοήσει τη διήγηση που έχουμε ακούσει.
Ο προσεκτικός δέκτης, που συγκεντρώνεται και δε διασπάται, είναι πιο εύκολο να μάθει να αναδιηγείται καλύτερα και έτσι
να γίνει καλύτερος αφηγητής.
Ο καλύτερος δέκτης «δημιουργείται», όταν μπαίνει στη διαδικασία του να ακούει, από νωρίς, ιστορίες ολοκληρωμένες και
δομημένες ορθά, με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω. Και
βέβαια, όταν καλείται να τις ξαναπεί σιγά - σιγά.
Αυτό σημαίνει «παραμύθια»!
Παραμύθια που λέμε στα παιδιά από τότε που είναι μικρά
μικρά.
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Για να δούμε όμως μερικά στοιχεία ακόμη για τη δομή του
παραμυθιού και την αφηγηματική ροή:
Ο ρυθμός και η μελωδία στη διήγηση και οι κατάλληλες παύσεις
κατά τη διάρκειά της, παίζουν μεγάλη σημασία στην κατανόηση
και αναπαραγωγή μιας ιστορίας. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα,
τα δημοτικά τραγούδια (μεγάλες αφηγηματικές μορφές), αλλά και
τον «Ερωτόκριτο», που είναι σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο.
Δηλαδή το στίχο που βοηθά στη ροή και την εμπέδωση.
Η εύκολη εικόνα, που συμβαδίζει με το λεκτικό ερέθισμα και δεν
«πλατιάζει» με λεπτομέρειες, βοηθά επίσης στο πρώτο επίπεδο
αφήγησης και αναδιήγησης. Το ίδιο και το λεξιλόγιο και η δομή
της πρότασης: Αν αντιστοιχούν στην ηλικία ή το επίπεδο του παιδιού, τότε η ιστορία κατακτάται πιο εύκολα.
Οι όποιες παραπάνω πληροφορίες πρέπει να δίνονται στα παιδιά σταδιακά, ώστε να μπορούν να αφομοιωθούν. Σε δεύτερο δηλαδή ή τρίτο επίπεδο αφήγησης – αναδιήγησης, αφού έχουν
αφομοιωθεί τα βασικά [πρώτο επίπεδο].
Η βλεμματική επαφή πομπού και δέκτη προσθέτει, όχι μόνο στο
συναισθηματικό δέσιμο, αλλά και στην κατανόηση της κάθε πληροφορίας.
Ωστόσο, τα λεκτικά στοιχεία, αυτά καθ’ αυτά, και ο τρόπος που
δίνονται, ανεξάρτητα από τη βλεμματική ή άλλη επαφή, μπορούν
να είναι παντοδύναμα.
Ας θυμηθούμε τα παραμύθια της θείας Λένας από το ραδιόφωνο,
που ζήσαμε εμείς οι παλιότεροι. Υπήρχε μόνο το λεκτικό και φωνητικό κανάλι μεταφοράς της πληροφορίας. Και όμως έφτανε, για
να μας γοητεύσει και να μας μεταφέρει γνώσεις, γιατί ήταν ορθά
δομημένο.
Σήμερα, που το παραμύθι περνά και σε ηλεκτρονική μορφή, όταν
δοθεί κατάλληλα, μπορεί και πάλι να κάνει ισχυρή λεκτική –αφηγηματική προσέγγιση. Αντίθετα, τα παραμύθια μέσω DVD, ιδιαίτερα στις πολύ μικρές ηλικίες, συναρπάζουν μεν τα παιδιά και τα
καθηλώνουν με τη δύναμη των εικόνων, των ήχων, της μουσικής,
των εφέ, όμως δεν τα βοηθούν στην αφήγηση και αναδιήγηση,
γιατί μία εικόνα είναι 1000 λέξεις, αλλά δεν είναι λέξεις!
Το παιδί πρέπει να μάθει τις λέξεις, για να μεταφέρει τις εικόνες
του και, βέβαια, να κατανοήσει τις απαραίτητες έννοιες: «πρώτα,
ύστερα, κατόπιν, μετά, στη συνέχεια, στο τέλος», που διασφαλίζουν τη χρονική ροή, και όχι να στέκεται αποσπασματικά σε στοιχεία που το εντυπωσιάζουν.
Θα τολμήσω να παραπέμψω σε μία πολύ συνειδητή προσπάθεια
παρουσίασης αφηγηματικής μορφής σε ταμπλέτες και κινητά
(που τα παιδιά όλο και περισσότερο ασχολούνται), δοσμένη με
έναν τρόπο που θεωρώ ότι προσφέρει στην εξέλιξη του λόγου σε
μικρές ηλικίες.
«Η κοκκινοσκουφίτσα - με λίγα λόγια» είναι η νέα πρωτοποριακή
εφαρμογή (app) βασισμένη στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο της λογοπαθολόγου και συγγραφέως Ρουσοχατζάκη Μαρίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΛΟΓΟΣ και τη SingletonApps.
Πρόκειται για μία εφαρμογή που απευθύνεται σε παιδιά 2 – 4 ½
ετών. Είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία που με πληρότητα βοηθά
στην προαγωγή του ορθού λόγου και συγχρόνως διασκεδάζει.
Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά, ειδικά αν είναι ζωηρά, κινητικά και
δραστήρια, δεν κάθονται εύκολα να προσέξουν τη ροή ενός παραμυθιού.
Σ΄ αυτή την έκδοση, δίνεται ενδιαφέρουσα και συγχρόνως απλή
εικόνα που περιγράφεται με μία πρόταση. Αυτή παρουσιάζεται
ακουστικά στο παιδί σε άμεση αντιστοιχία σκίτσου – λέξης.
Η επιλογή των λέξεων είναι απλή, τόσο νοηματικά όσο και φθογγολογικά: εύκολα προφέρονται και εύκολα κατανοούνται.
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Τα παιδιά βοηθιούνται από την απλή και λογική αλληλουχία των
εικόνων, που οδηγούν την αφήγηση από την αρχή προς το τέλος
με μικρά βήματα, και έτσι μαθαίνουν εύκολα τη μεθοδολογία του
«λέω μια ιστορία».
Ο αριθμός των εικόνων – προτάσεων είναι μικρός, για να διευκολύνεται η ροή.
Ο ρυθμός ανάγνωσης του παραμυθιού είναι σταθερός, μουσικός,
με ηχητική καθαρότητα στην κάθε λέξη.
‘Εμφαση δίνεται στην περίπτωση που έχουμε να επικοινωνήσουμε ή να διδάξουμε παιδιά με ιδιαίτερες (εξαιτίας ποικίλων παραγόντων) δυσκολίες στην εξέλιξη του λόγου.
Η εφαρμογή μπορεί να κατέβει από το εκάστοτε app store (εφαρμογή προεγκατεστημένη σε όλα τα smartphone, App Store σε iOS
συσκευές και Play Store σε Android συσκευές) και στη συνέχεια
να πατήσει στο κουμπί εγκατάσταση που θα δει δίπλα στο εικονίδιο της εφαρμογής.
Ο χρήστης θα ψάξει βάζοντας «κοκκινοσκουφίτσα» στο app store
της συσκευής του και η «κοκκινοσκουφίτσα» που ψάχνει είναι
αυτή ¬¬
Μπορεί επίσης να κατευθυνθεί εκεί από κάποια εξωτερική πηγή:
iOS: h�p://goo.gl/8lJHW0
Android: h�p://goo.gl/R1eWIa
Μπορούμε να μάθουμε ίσως τα πάντα, όταν ειπωθούν κατάλληλα, με την κατάλληλη ιστορία! ‘Ολοι λατρεύουμε τις ιστορίες! Οι
αρχαίοι Ελληνες δημιούργησαν τους μύθους, για να εξηγήσουν
τα ανεξήγητα. Οι λαοί του κόσμου, καθένας στη θρησκεία του,
έφτιαχναν ιστορίες, για να πουν, γιατί και πού πιστεύουν. Ο Ομηρος έπλασε ιστορίες με χιλιάδες στίχους, για να μιλήσει για τις
αδυναμίες και τις δυνάμεις, τα πάθη και τους πόθους των Θεών
και των ανθρώπων. Ο Αίσωπος έβαλε τα ζώα να μιλήσουν και να
δράσουν, για να μας διδάξει…
Και υπάρχουν τόσα ακόμα παραδείγματα ανθρώπων, που κάποιοι
αφηγούνται και κάποιοι ακούνε με το στόμα ανοιχτό! Και κάποιοι
θέλουν να ξαναπούν ό,τι άκουσαν σε άλλους, να αφηγηθούν μια
άλλη ιστορία!
Τα παραμύθια, μα κι όλες οι ιστορίες θέλουν ήρωες, θέλουν πάλη
του καλού με το κακό, θέλουν πλήρωση, και κάθαρση στο τέλος.
Κι αυτό είναι άλλο ένα κοινό και απαραίτητο στοιχείο στη δομή
των μεγάλων ιστοριών.
‘Οσο αφηγούμαστε, όσο μιλάμε κι ακούμε, όσο ακούμε και μιλάμε, ο λόγος μας βελτιώνεται. Και βέβαια αυτό συμβαίνει κύρια
στα μικρά παιδιά, που ο λόγος εξελίσσεται και εμπλουτίζεται καθοριστικά. Η σημασία της αφήγησης και αναδιήγησης είναι αποφασιστική, λοιπόν, για την εξέλιξη του λόγου του.
Αλλά πέρα από αυτό, οι ιστορίες, τα παραμύθια πάντα κάνουν το
παιδί πιο ευτυχισμένο!
Αλλά κι εμάς, όταν αυτές τις στιγμές τις μοιραζόμαστε μαζί του!
Βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Λόγος –
Μαρία Ρουσοχατζάκη
1. Η κοκκινοσκουφίτσα - με λίγα λόγια
2. Η κοκκινοσκουφίτσα - με λίγα λόγια, σε εξελίξεις, με κάρτες
3. Ο κόρακας και η αλεπού - με λίγα λόγια
4. Ο κόρακας και η αλεπού - με λίγα λόγια, σε σπιράλ
5. Τα τρία γουρουνάκια - με λίγα λόγια
6. O λαγός και η χελώνα - με λίγα λόγια
7. Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι - με λίγα λόγια
8. Ο Μελένιος και η Βατομουρένια
9. Η Βούλα, η χταποδούλα, έμαθε ξανά να κολυμπά, αν και έχει να ζήσει πλοκάμια μόνο 7!
10. Η πιπιλονεράιδα
11. Τετράδιο καθημερινής επικοινωνίας, συνεργασίας και προόδου
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Η Σημασία των Χρωμάτων στα Παιδιά
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
της ‘Ελενας Μαθιουδάκη - Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ε

ίναι κοινώς αποδεκτό ότι η αντίληψη των χρωμάτων
είναι υποκειμενική και, σε κάθε άτομο ξεχωριστά,
μπορεί να φέρει διαφορετικές αναμνήσεις ή σκέψεις. Οι σκέψεις αυτές διαφέρουν για τον απλό λόγο
ότι οι εμπειρίες του κάθε ατόμου είναι διαφορετικές και έχουν σχηματιστεί σε συνδυασμό με την πολιτιστική του ταυτότητα (για παράδειγμα, στις
δυτικές χώρες το μαύρο χρώμα συχνά συμβολίζει το θάνατο, ως
ένδειξη στενοχώριας και χάους, ενώ στις ανατολικές τον ίδιο συμβολισμό κατέχει το λευκό, αφού ο θάνατος θεωρείται μια καινούρια, αγνή αρχή). Αποτελέσματα πειραμάτων δείχνουν ότι τα
χρώματα επηρεάζουν το σφυγμό, την αναπνοή, το μεταβολισμό,
τη δραστηριότητα του εγκεφάλου, τον ύπνο, τη μνήμη, ακόμα και
τη σχολική και ακαδημαϊκή επίδοση. Επομένως, από το χώρο της
βιομηχανίας και της διαφήμισης μέχρι το χώρο της επιστήμης και
της υγείας, τα χρώματα χρησιμοποιούνται ως ένα δυνατό εργαλείο. Στο συγκεκριμένο άρθρο μελετάμε την επιρροή των χρωμάτων, συγκεκριμένα στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας, σε τι βαθμό αυτή υπάρχει και σε ποιους τομείς της καθημερινότητας των παιδιών είναι φανερή.
Τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας έχουν
κοινή αντίληψη ορισμένων χρωμάτων και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την ψυχολογική τους διάθεση, τις επιδόσεις τους στο σχολείο (είτε πνευματικές, είτε σωματικές), αλλά
και τα ίδια τους τα εσωτερικά κίνητρα. ‘Ετσι, μετά από συνεχείς
έρευνες, βρέθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα που μόνο ενδιαφέρον κι έκπληξη μπορούν να προκαλέσουν:
• Το κόκκινο είναι ένα ιδιαιτέρα δυνατό χρώμα που διεγείρει

44

και ενεργοποιεί το σώμα, αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό, την
αρτηριακή πίεση και την αναπνοή. Μελέτες δείχνουν ότι το κόκκινο αυξάνει την αθλητική ικανότητα, αλλά επίσης έχει συνδεθεί
με αυξημένη επιθετικότητα, με αδυναμία συγκέντρωσης, ακόμη
και με πονοκέφαλο. Eίναι το σύμβολο της έντασης, της συγκίνησης, της επανάστασης, της αγάπης. ‘Ολων εκείνων των συναισθημάτων που σχετίζονται με το πάθος της ανθρώπινης ψυχής.
Δεν είναι τυχαίος αυτός ο συμβολισμός, καθώς ο άνθρωπος πρωτοείδε αυτό το χρώμα στη φωτιά και στο αίμα. Η έκθεση σε κόκκινο χρώμα έχει βρεθεί να επηρεάζει αρνητικά τις σχολικές και
ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών.
• Το αγαπημένο για τα κοριτσάκια ροζ, ενώ προκαλεί χαλαρωτική διάθεση και έχει ηρεμιστική επίδραση, έχει βρεθεί πως με
την πάροδο του χρόνου μπορεί να γίνει ενοχλητικό και να προκαλέσει άγχος. Αρκετά συχνά, ενώ το αγαπούν τα παιδιά, το απορρίπτουν σαν χρώμα στο μέλλον.
• Το χαρωπό και φωτεινό κίτρινο, έχει συνδεθεί με την ευτυχία και με τα κίνητρα. Συμβολίζει τον πλούτο και τη δόξα. Το απαλό
κίτρινο μπορεί να ενισχύσει τη συγκέντρωση, ενώ οι πιο λαμπερές
του αποχρώσεις μπορούν να τονώσουν τη μνήμη και να αυξήσουν
το μεταβολισμό. Παρ’ όλα αυτά όμως, το κίτρινο σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα θυμού και απογοήτευσης, με αποτέλεσμα να κάνει τα παιδιά ιδιότροπα και με
έντονη διέγερση. Εκτός όμως από το καθαρό βασικό κίτρινο,
υπάρχει και το χλωμό. Κίτρινο με απόχρωση πρασινωπή. Το κίτρινο αυτό εκφράζει τη δειλία, το μίσος, την αρρώστια.
• Το φιλικό και φιλόξενο πορτοκαλί, έχει έναν ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί εμπνέει τη διαπροσωπική επικοινωνία
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και κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα. ‘Οπως και το κίτρινο,
το πολύ πορτοκαλί μπορεί να προκαλέσει υπερδιέγερση, για αυτό
και πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ.
Τα χρώματα που ανήκουν στο φάσμα της μπλε παλέτας, είναι
γνωστά ως τα ψυχρά ή δροσερά χρώματα και περιλαμβάνουν το
μπλε, το μοβ και το πράσινο. Συχνά περιγράφονται ως χρώματα
ηρεμίας, αλλά μπορούν να προκαλέσουν και συναισθήματα θλίψης.
• Το μπλε, είναι το ακριβώς αντίθετο από το κόκκινο. Ηρεμεί το
μυαλό και το σώμα, μειώνει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό
ρυθμό, την αναπνοή, τα συναισθήματα άγχους και επιθετικότητας. Το μπλε περιβάλλον, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που
έχουν προβλήματα ύπνου ή είναι επιρρεπή σε ξεσπάσματα. Σκεφτείτε τη θετική επίδραση που έχει η όψη του γαλάζιου ουρανού
και της θάλασσας. Συμβολίζει το άπειρο, μιας και είναι το χρώμα
του ουρανού και της θάλασσας. Μοιάζει να είναι ελαφρύ και
ήρεμο. Δημιουργεί καταστάσεις ονείρου στο ανθρώπινο μυαλό.
Εκφράζει ήρεμη σκέψη, καθαρότητα. Παρ’ όλα αυτά όμως, το
σκούρο μπλε μπορεί να θυμίσει επικείμενη καταιγίδα και να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα.
• Το μοβ έχει συνδεθεί με τη σοφία και την πνευματικότητα,
καθώς συνδυάζει τη σταθερότητα του μπλε και την ενέργεια του
κόκκινου. Επίσης, μπορεί να αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας
και να συνδέεται με τον πλούτο.
• Το πράσινο συμβολίζει τη φύση και, επομένως, συνδέεται με
τη γαλήνη και την ηρεμία. Τα πράσινο έχει βρεθεί να σχετίζεται
με την υγεία και την ευημερία. ‘Εχει μια κατευναστική επίδραση
στο μυαλό και το σώμα, μειώνει το άγχος και ενισχύει τη συγκέντρωση. ‘Ερευνες έχουν δείξει πως η έκθεση στο πράσινο χρώμα
βελτιώνει την ικανότητα ανάγνωσης. Σε μελέτη βρέθηκε πως τοποθετώντας ένα διαφανές πράσινο φύλλο πάνω σε ένα κείμενο,
βελτιώνεται η ταχύτητα ανάγνωσης και η κατανόηση του κειμένου.
• Το μαύρο χρώμα για τους περισσότερους ανθρώπους συμβολίζει το πένθος, το θάνατο. Το σκοτάδι είναι μαύρο, άρα και το
άγνωστο που απλώνεται στη νύχτα, στο τέλος τη ημέρας. Ο ύπνος
τοποθετεί τον άνθρωπο σε ένα μαύρο άγνωστο τοπίο, σε καταστάσεις φόβου, άγνωστων σκέψεων και τραγικών καταστάσεων
των ονείρων.
Οι ειδικοί συνιστούν πως τα παιδιά δεν πρέπει να περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε περιβάλλοντα με έντονα χρώματα.
Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι πρέπει να τους στερήσουμε κάτι που
αγαπούν τόσο πολύ. Αν τα χρώματα χρησιμοποιηθούν σωστά,
μπορούν να βοηθήσουν στην τόνωση της πνευματικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση θετικών συναισθημάτων και στη βελτίωση της
γνωστικής απόδοσης. Γι’ αυτό είναι σημαντικό τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι ίδιοι οι γονείς να γνωρίζουν τη σημασία των χρωμάτων στην καθημερινότητα των παιδιών τους και να τα
προφυλάσσουν καμιά φορά, όταν παρατηρήσουν ότι μπορεί να
δεχθούν ένα είδος χρωματικού «βομβαρδισμού» και γρήγορης
εναλλαγής παραστάσεων που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός
ότι τα ΜΜΕ με τις τόσες πολλές εικόνες, τα τόσα έντονα μοτίβα
και την πολύχρωμη προσωπικότητά τους μπορούν να αλλάξουν
με εύκολο και, παράλληλα, ύπουλο τρόπο ολόκληρη την ψυχο-
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σύνθεση του παρατηρητή τους.
Ας σκεφτούμε την επίδραση των χρωμάτων στην ιδιοσυγκρασία
ενός μικρού παιδιού και ας αναλογιστούμε το εξής• από τη στιγμή
που τα αγνά και ανίδεα, για τον κόσμο που ζούμε, νήπια δεν καταφέρνουν να κατανοήσουν – πόσο μάλλον να ελέγξουν – τον
τρόπο με τον οποίο ο εσωτερικός τους κόσμος πολλές φορές έρχεται πάνω κάτω, σε τι μοίρα βρισκόμαστε οι ενήλικες; Τα χρώματα δείχνουν, τελικά, να παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη
διαμόρφωση του χαρακτήρα και στα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα που κατά καιρούς μας χαρακτηρίζουν. Επομένως, ας πάρουμε μια παλέτα και ας διαλέξουμε τις καλύτερες για τον καθένα
μας αποχρώσεις. Νομίζω ότι είναι ο πιο ευχάριστος και παράλληλα δημιουργικός τρόπος να ζωγραφίσουμε τη δική μας πορεία,
για να επιβιώσουμε.
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Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
του Μανόλη Μπουχαλάκη,δημοσιογράφου

Η

τελετή του γάμου θεωρείται από τις σημαντικότερες στη ζωή των Κρητικών. Τα έθιμά της χάνονται στο βάθος των αιώνων. Κύριο
χαρακτηριστικό του κρητικού γάμου ήταν και
παραμένει η χαρά, οι ευχές στο ζευγάρι για καλά
και πολλά χρόνια ευτυχίας και η γέννηση παιδιών με καλή ανατροφή. Για να γιορτάσουν
αυτό το μεγάλο γεγονός, οι Κρήτες σε διάφορα μέρη του νησιού
ανέπτυξαν μια πλειάδα εκδηλώσεων με συμβολικό και εορταστικό
χαρακτήρα.
Παραθέτουμε ένα μέρος από τις πολλές εκδηλώσεις του
γάμου, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι….
Στα χρόνια τα παλιά, πέραν της συνήθειας του προξενιού,
πολλά ζευγάρια παντρεύονταν από έρωτα. ‘Επρεπε όμως να πάρουν την «ευχή» των γονιών και να αναγγελθεί και επίσημα η μνηστεία. Κατόπιν, ακολουθούσε το “κάλεσμα”, φίλων και γειτόνων.
Μέχρι την ημέρα του μυστηρίου οι συγγενείς και φίλοι έστελναν
δώρα, τα λεγόμενα “κανίσκια” που είναι ένα καλάθι με λάδι, τυρί,
κρασί και πατάτες.
Στο σπίτι της νύφης μαζεύονταν οι κοπελιές την προπαραμονή
και κατάστεναν (δηλαδή ετοίμαζαν) τα προικιά ή προυκιά της και
έλεγαν μαντινάδες για κάθε είδος χωριστά.
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‘Ενα ανέφαλο περνά κι έχει νερό και στούπα
και ας είναι καλορίζικη τση νύφης μας η προύκα
Την παραμονή όλοι βοηθούσαν τους “προικαδόρους” στη μεταφορά των προικιών της νύφης στο σπίτι του γαμπρού. Τα φόρτωναν πάνω σε στολισμένα άλογα που ακολουθούνταν από την
πομπή συγγενών και φίλων, ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί και
κρητικές μαντινάδες. Σε όσους έπαιρναν μέρος στη προετοιμασία
του γάμου προσφέρονταν νόστιμες σπιτικές δίπλες με μέλι και η
περίφημη κρητική κουλούρα με τον υπέροχο στολισμό, που φτιάχνεται μόνο σ' αυτές τις περιπτώσεις.
Τα προυκιά μεταφερόταν με πομπή στο σπίτι του ανδρόγυνου, με συνοδεία της λύρας, και του λαούτου και τραγουδιών. Οι
καλεσμένοι του γαμπρού έπαιρναν ο καθένας ένα προυκί. ‘Ολοι
μαζί έφταναν στο σπίτι του γαμπρού και οι ανύπαντρες κοπέλες
έστρωναν το νυφικό κρεβάτι, αφού έριχναν πάνω ρύζι και χρήματα. Το βράδυ μαζεύονταν οι συγγενείς της νύφης, για να την
αποχαιρετήσουν λέγοντας:
Σήκω κι αποχαιρέτησε την εδικολογιά σου
δώσε τα κλειδιά τση μάνα σου και άμε να βρεις δικά σου.
Το απόγευμα της ημέρας του γάμου οι νέοι στόλιζαν το γαμπρό
και τα κορίτσια τη νύφη και όταν όλα ήταν έτοιμα, ξεκινούσαν για
τη στεφάνωση. Πρώτος πήγαινε ο γαμπρός που τον συνόδευαν
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δυο νεαροί, ενώ στην πομπή μπροστά πήγαιναν ο λυράρης και ο λαουτιέρης. ‘Οταν έφταναν στο σπίτι της νύφης οι καλεσμένοι του
γαμπρού έλεγαν:
Ανοίξετε την πόρτα σας
να δείτε το γαμπρό μας,
τέτοιο σγουρό βασιλικό
δεν έχει το χωριό μας
Οι συγγενείς της νύφης απαντούσαν:
Σιγά σιγά μη βιάζεστε
κι η πόρτα μας θ' ανοίξει,
γιατί έχει αδέρφια και δικούς
να τσ' αποχαιρετήσει
Μετά έμπαινε ο γαμπρός μέσα στο σπίτι, χαιρετούσε και φιλούσε τους γονείς της, πρόσφερε λουλούδια και φιλούσε τη νύφη. Την
ίδια στιγμή ακούγονταν οι πυροβολισμοί ή
μπαλωθιές της χαράς. Ξεκινούσαν για την εκκλησία και, πριν μπουν μέσα, ο λυράρης τραγουδούσε:
‘Ανοιξε πόρτα τσ' εκκλησάς,
πόρτα του παραδείσου
να κατεβούν οι άγγελοι
τη νύφη να βλοήσουν
Μετά την τελετή του γάμου έστηναν χορό έξω στον περίβολο της
εκκλησίας, το λεγόμενο χορό της νύφης και, όταν τελειώνε ο
χορός, ο τελευταίος έπαιρνε το γουρλίδικο μαντίλι της. Στη συνέχεια ξεκινούσαν όλοι για το σπίτι του γαμπρού, ενώ απ' όπου περνούσαν τους πετούσαν ρύζι και άνθη.
Πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά τση νύφης
να δεις τον όμορφό σου γιο μια κόρη σου τη φέρνει

‘Οταν έφταναν στην πόρτα, η νύφη έπαιρνε μέλι από την πεθερά
της και έκανε ένα σταυρό πάνω από την πόρτα, για να είναι η ζωή
τους γλυκιά. ‘Υστερα πετούσε ένα ρόδι με δύναμη μέσα στο σπίτι,
για να σκορπίσει, όπως το ρόδι, η ευτυχία στο σπίτι. ‘Εμπαινε μέσα
πρώτα η νύφη και μετά ο γαμπρός και συγχρόνως λέγονταν μαντινάδες. Μετά απ' όλα αυτά ακολουθούσε το γαμήλιο τραπέζι με
το πιλάφι (γαμοπίλαφο) ή τα μακαρόνια με τον αθότυρο και το
βραστό και το γλέντι κρατούσε μέχρι και μία εβδομάδα.
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Μινωϊκές τοιχογραφίες
“Φυτά και άνθη στη Μινωϊκή Κρήτη”
Απόσπασμα από την πρώτη ενότητα
του υπό έκδοση βιβλίου
“Φυτά και άνθη στη Μινωϊκή Κρήτη”,
της Αθηνάς Ν. Κυριακάκη - Σφακάκη
Σ/ς Τραπεζικός - Ξεναγός - Συγγραφέας
Η τοιχογραφία με τα κρίνα, (εικόνα 2), χρονολογείται στη Νεοανακτορική εποχή (17001450 π.Χ.). Είχε διασωθεί στα ερείπια της
έπαυλης της Αμνισού, περίπου 10 χλμ. ανατολικά του Ηρακλείου. Η μινωϊκή έπαυλη της
Αμνισού πιστεύεται ότι είχε χρήση θερινής κατοικίας των κατοίκων του ανακτόρου της Κνωσού, των οικογενειών των Μινώων. Κρίνα όπως
αυτά της μινωϊκής τοιχογραφίας φύονται και
3
σήμερα στις κρητικές παραλίες, (εικόνα 3).
Στα κρίνα της Αμνισού παραπέμπουν τα
κρίνα της τοιχογραφίας της “Ανοιξης”, από
τον Προϊστορικό οικισμό στην θέση Ακρωτήρι, της Σαντορίνης.
Είναι η τοιχογραφία
(εικόνα 4), η οποία
αποτελούσε τον τοιχογραφικό διάκοσμο ενός
δωματίου.
Ανάμεσα και επάνω από τα κρίνα τα
οποία εικονίζονται να
4
φύονται σε βραχώδες
τοπίο, ο Μινωίτης καλλιτέχνης ζωγράφισε χελιδόνια. Στον κεντρικό και στο δεξιό τοίχο του δωματίου ζεύγη
χελιδονιών πετούν ανάμεσα στα κρίνα.
–Μήπως τα κρίνα της Αμνισού, επειδή είναι ολιγάριθμα, τα
είχαν φυτέψει σε γλάστρα;
Οι τοιχογραφίες οι οποίες ανασύρθηκαν από τα προϊστορικά
ερείπια στην Σαντορίνη, είχαν διατηρηθεί σε καλύτερη κατάσταση, συγκρινόμενες με τις τοιχογραφίες από τα μινωϊκά ερείπια της Κρήτης, αν και ανήκουν στην ίδια χρονική περίοδο. Οι
τοιχογραφίες της Σαντορίνης παρέμεναν θαμμένες κάτω από
λάβα, προστατευμένες από την υγρασία της νησιωτικής ατμόσφαιρας, και τις καταστροφικές καιρικές συνθήκες. Στο ανάκτορο
της Κνωσού, στην απόληξη του πομπικού διαδρόμου, στο χώρο
πριν από την κεντρική αυλή του ανακτόρου, το δωμάτιο της δυτικής πλευράς είχε διακοσμηθεί με τοιχογραφία σε ανάγλυφο η
οποία παρίστανε νεαρό Πρίγκιπα. Σήμερα η τοιχογραφία αυτή
είναι γνωστή, ως “Ο Πρίγκιπας με τα κρίνα’’, (εικόνα 5). Διακρίνονται τα αυθεντικά τμήματα της μινωϊκής τοιχογραφίας, από τα
συμπληρώματα, τα οποία είναι λεία. Τα αυθεντικά τμήματα της
τοιχογραφίας με τις συμπληρώσεις, φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Στο ανάκτορο της Κνωσού έχει τοποθετηθεί αντίγραφο. Το όνομα της τοιχογραφίας οφείλεται στη
διακόσμηση του καπέλου του Πρίγκιπα, που συντίθεται από κρίνα
και φτερά παγωνιού. Τα κρίνα είναι περιμετρικά διατεταγμένα
στο καπέλο, αλλά και σε σχηματισμό κώνου. Υπάρχουν μερικά
φτερά παγωνιών στην κορυφή του καπέλου του Πρίγκιπα. Από το

48

2
εύρημα αυτό, συνάγεται η ύπαρξη παγωνιών στη Μινωική Κρήτη.
Στο ανάκτορο της Κνωσού, στη δυτική πτέρυγα, στο δωμάτιο του
θρόνου, η τοιχογραφική διακόσμηση, δίδεται στην (εικόνα 6).

5
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7

6
Τόσο το κτίσμα, όσο και η τοιχογραφία, είναι ανακατασκευή
και συμπλήρωμα. Τα αυθεντικά τμήματα της τοιχογραφίας φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εκατέρωθεν του θρόνου, ανάμεσα στους απτέρους γρύπες,
είχαν ζωγραφίσει κρίνα ή παπύρους. Οι Μινωίτες ζωγράφιζαν και
φυτά τα οποία έβλεπαν στις χώρες όπου ταξίδευαν, όπως παπύρους και φοίνικες.
Η τοιχογραφία, (εικόνα 7), παριστάνει συστάδες παπύρων, και
προέρχεται από τα ερείπια του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη. Οι πάπυροι δεν είναι φυτό της κρητικής φύσης, δεν ήταν ούτε κατά τη
Μινωϊκή εποχή. Η ύπαρξη των παπύρων στην οικία της Σαντορίνης αποδεικνύει ότι οι Μινωίτες είχαν ταξιδέψει στην Αίγυπτο,
την Λιβύη και Ανατολικές χώρες, τις σημερινές Συρία, Ισραήλ. Εκεί
είχαν δει παπύρους και δημιούργησαν αυτή τη θαυμάσια τοιχογραφία.
Από τις ανασκαφές στην έπαυλη της Αγίας Τριάδας, κοντά στη
Φαιστό, προέρχεται μοναδικής ομορφιάς διακόσμηση, η οποία
παριστάνει γάτες σε εξοχικό τοπίο, (εικόνα 8).
Αναγνωρίζονται φύλλα, κλάδοι θάμνων και αναρριχόμενων
φυτών. Μεταξύ των φυτών, αναγνωρίζεται ο κισσός, ο οποίος και
σήμερα ευδοκιμεί στην Κρήτη. Επίσης, εικονίζονται ανθοφόρα
φυτά με λογχοειδή φύλλα. Η τοιχογραφία χρονολογείται στη Νεοανακτορική Μινωϊκή εποχή (1700-1450 π.Χ.).
Στην ίδια εποχή χρονολογείται η τοιχογραφία από το Μινωϊκό
Πανδοχείο της Κνωσού, (εικόνα 9). Η τοιχογραφία παριστάνει
πέρδικες, σε ένα παραποτάμιο τοπίο, όπου υπάρχουν πολλές φτέρες. Σήμερα καταπράσινες φτέρες, όπως αυτές της μινωϊκής τοιχογραφίας, ευδοκιμούν στις όχθες των χειμάρρων στην Κρητική
φύση.
Από τις ανασκαφές στο ανάκτορο της Κνωσού ανεσύρθη η τοι-

8

χογραφία του “κροκοσυλλέκτη πιθήκου” σε βραχώδες
9
τοπίο, (εικόνα 10). Οι κρόκοι, μικρά κρίνα, ως επί το πλείστον χωρίς πράσινα φύλλα, ευδοκιμούν και τώρα στα κρητικά βουνά, επάνω σε βράχους, και
ανθίζουν το φθινόπωρο.

10

Στη Σαντορίνη, στις ανασκαφές στο Ακρωτήρι, διασώθηκε η
τοιχογραφία, (εικόνα 11, σελίδα 48). ‘Ενας ποταμός και το παραποτάμιο τοπίο σε μικρογραφία.
Εκατέρωθεν του ποταμού είχαν ζωγραφίσει πολλά και διαφορετικά είδη φυτών, μεμονωμένα και σε συστάδες.
Αναγνωρίζονται ορισμένα φυτά με λογχοειδή φύλλα, στην
αριστερή άκρη της τοιχογραφίας είχαν ζωγραφίσει δυο μεγάλους
φοίνικες, ενώ άλλα φυτά μοιάζουν με φυτά “ανανά”.
Επίσης στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης διασώθηκε η τοιχογραφική διακόσμηση δωματίου, (εικόνα 12). Η γιρλάντα επάνω από
τις παραστάσεις, αρμονική σύνθεση φύλλων κισσού, σε πολλά
θραύσματα είναι η αυθεντική μινωϊκή τοιχογραφία. Στους δύο
τοίχους του δωματίου οι τοιχογραφικές παραστάσεις παρουσίαζαν αντιλόπες, και νεαρούς πυγμάχους.
Από την Κνωσό προέρχεται η τοιχογραφία του “μπλε πτηνού”,
(εικόνα 13), το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε θάμνους. Διακρίνονται βράχια, ένα ποτάμι, και καμπανούλες, διακοσμητικό έρπον
φυτό, το οποίο και σήμερα φύεται στη κρητική φύση, αλλά καλ-
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11
λιεργείται και στις
κρητικές αυλές, ως
καλλωπιστικό. Στο
μέσον της κάτω
πλευράς της εικόνας διακρίνονται
“ίριδες’’. Οι ίριδες
ευδοκιμούν και σήμερα στην κρητική
φύση, καλλιεργούνται και στα σπίτια
ως καλλωπιστικά,
και ανθίζουν την
άνοιξη.
Στην
Αγία
Τριάδα, ένα από τα
επίνεια της Φαι13
στού, στα νότια
παράλια της Κρήτης, βρέθηκε λίθινη σαρκοφάγος. Από την μοναδικότητα του ευρήματος και την
ιδιαιτερότητα της κατασκευής, συμπεραίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί για ταφή πολύ σημαντικού προσώπου. Διακόσμηση εν
είδει τοιχογραφίας είχε φιλοτεχνηθεί στην εξωτερική επιφάνεια.
Οι μεγάλες πλευρές της σαρκοφάγου δίδονται στις εικόνες 14α
και 14β. Οι παραστάσεις και στις δύο αυτές πλευρές παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, και εικόνες φυτών και δένδρων. Στην εικόνα
14α, το ήμισυ στην δεξιά πλευρά της παραστάσεως, παρουσιά-

14 α

12
ζεται σκηνή προσφορών προς το νεκρό άνδρα. Στη δεξιά πλευρά
του νεκρού υπάρχει ένα φυτό, στο ύψος του αναστήματος του
ανδρός. Το φυτό φαίνεται να έχει σαρκώδη κορμό ως φύλλωμα
και παραπέμπει σε δενδρώδες κακτοειδές. Στην εικόνα 14β, πίσω
από το βωμό, στη δεξιά πλευρά της παραστάσεως, εικονίζεται
κλάδος δένδρου. Το πλούσιο φύλλωμα παραπέμπει σε κλάδο
ελαιόδενδρου. Επάνω στο βωμό είχε τοποθετηθεί ένα πανέρι με
φρούτα.
Για το Μινωίτη ζωγράφο, δεν υπήρξε ποτέ το βάθος ως τρίτη
διάσταση του ζωγραφικού θέματος. ‘Ετσι το καλάθι με τα φρούτα
εικονίζεται επάνω από το βωμό, ενώ στην πραγματικότητα ήταν
τοποθετημένο παραπλεύρως του βωμού.

14 β
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Τύπωσε το δικό σου βιβλίο
από 20 μόλις αντίτυπα!

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.

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 και νοτόμο δυνατότητα που ελάχιστοι επαγγελματίες μπορούν σήμερα να προσφέρουν.

Η υπηρεσία Book on Demand των εκδόσεων ΙΤΑΝΟΣ σας
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,

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

www.itanosbooks.gr
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Μητρικός θηλασμός

Η θεμελιώδης σημασία του μητρικού θηλασμού δεν έχει αλλάξει από την εμφάνιση του ανθρώπου
στη γη. Πρόκειται για μια διαδικασία που παρέχει, εκτός από τη διατροφή του νεογνού, την ψυχική και
σωματική επαφή με τη μητέρα και τη δημιουργία δεσμών αγάπης. Η κ. Βίκυ Μπαζούλα – Παπαδάκη,
Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche League Interna�onal, δίνει τις απαραίτητες συμβουλές για το σωστό
τρόπο θηλασμού και αναδεικνύει τη σημασία του.
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θηλασμός είναι ο πιο εύκολος και φυσικός τρόπος, για να μάθεις να ικανοποιείς τις ανάγκες
του μωρού σου. Το μητρικό γάλα είναι πλήρης
τροφή, προστατεύει από λοιμώξεις και αλλεργίες, χωνεύεται εύκολα και γρήγορα.
Και το σπουδαιότερο: ο θηλασμός δημιουργεί
ένα ιδιαίτερο δεσμό με το μωρό. Η ασφάλεια της αγκαλιάς σου,
η απαλότητα του αγγίγματός σου, ο ήχος της φωνής σου σε συνδυασμό με την υπέροχη θρεπτική αξία του δικού σου γάλακτος,
βοηθούν το μωρό σου να μεγαλώνει με υγεία.
Πώς να γίνει η καλή αρχή
Αμέσως μετά τη γέννα, ζήτησε να σου βάλουν το μωρό σου

στο στήθος. ‘Οσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερα. Οι λιγοστές σταγόνες από το πρωτόγαλα είναι μια συμπυκνωμένη τροφή, εξαιρετικής ποιότητας. Μόνο αυτό χρειάζεται το μωρό σου τις πρώτες
μέρες της ζωής του.
Μάθε να τοποθετείς σωστά το μωρό σου στο στήθος. Εχει
αποδειχτεί πως η σωστή θέση «προλαμβάνει» τις πονεμένες
θηλές και αυξάνει την παραγωγή του γάλακτος.
Γι’ αυτό λοιπόν:
Κάθισε αναπαυτικά, στήριξε καλά την πλάτη και τους αγκώνες
σου (μερικά μαξιλάρια βοηθούν).
Το σώμα του μωρού πρέπει να είναι γυρισμένο στο πλάι στο
ύψος της θηλής: η κοιλιά του να ακουμπάει τη δική σου και τα γόνατά του να είναι κοντά στο σώμα σου.
Στήριξε την πλάτη του με τον πήχυ σου αφήνοντας το κεφάλι
του να γέρνει λίγο προς τα πίσω.
Με την παλάμη σου κράτησέ το από τον πάνω μηρό. Το μωρό
πρέπει να κοιτάζει το στήθος ώστε να μη στρίβει το κεφάλι του
για να θηλάσει.
Καλό είναι όσο θηλάζεις, να υποστηρίζεις το στήθος σου με
το άλλο χέρι. Ο αντίχειρας να βρίσκεται πάνω από τη θηλή και τα
τέσσερα δάχτυλα από κάτω, προσέχοντας ταυτόχρονα να μην
εμποδίζεις το μωρό να «πιάσει» στο στήθος.
Γαργάλησε το κάτω χείλος του με το στήθος σου.
Περίμενε μέχρι ν' ανοίξει μεγάλο το στόμα του, σαν να χασμουριέται. Μπορείς να του λες και να του δείχνεις: «’Ανοιξε το
στόμα σου».
Τότε, φέρε το μωρό σου προς εσένα, γρήγορα και σταθερά.
Πρέπει το πηγούνι του ν’ αγγίξει πρώτα το στήθος, ώστε να το
πιάσει καλά με το κάτω χείλος του.
Σιγουρέψου πως το μωρό έχει στο στόμα του όχι μόνο τη θηλή
αλλά και ένα μέρος από τη σκούρα περιοχή που είναι γύρω της.
Τα χείλη του να είναι γυρισμένα προς τα έξω. Το πηγούνι του να
πιέζει το στήθος.
Δεν είναι μόνο καλό, είναι τέλειο!
Σκέψου ότι παράγεται τη στιγμή που το μωρό θηλάζει.

Είναι πάντοτε στη σωστή θερμοκρασία και χωνεύεται εύκολα.
Και το σπουδαιότερο: η σύστασή του αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες του μωρού σου καθώς αυτό μεγαλώνει.
Τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννα, παράγεις το πρωτόγαλα, που
είναι κιτρινωπό, παχύρρευστο, γεμάτο ανοσοποιητικά στοιχεία
κατά των λοιμώξεων.
Αργότερα, το γάλα σου θα γίνει πιο αραιό, σχεδόν ανοιχτόχρωμο
μπλε, στην αρχή του θηλασμού και πιο κρεμώδες, πλούσιο σε θερμίδες, στο τέλος του θηλασμού.
Δε χρειάζεται να δώσεις τίποτε άλλο στο μωρό σου εκτός από το
γάλα σου για τους πρώτους 6 μήνες (αυτό ισχύει και για την συντριπτική πλειονότητα των πρόωρων μωρών). Δηλαδή: όχι συμπλήρωμα τεχνητού γάλακτος, όχι νερό, ούτε χαμομήλι ή τσάι,
ακόμα και τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού, που συνήθως τα

μωρά ζητούν να θηλάσουν συχνότερα.
Χωρίς αμφιβολία, είναι το ιδανικό γάλα για το μωρό σου!
(Απόσπασμα από το φυλλάδιο του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece «Μητρικός Θηλασμός: Ναι!» )
«Το νεογέννητο μωρό έχει τρεις βασικές ανάγκες. Αυτές είναι:
ζεστασιά στην αγκαλιά της μητέρας του, τροφή από το στήθος της
και ασφάλεια από την παρουσία της. Ο θηλασμός ικανοποιεί και
τις τρεις.» -Dr.Grantly Dick Read of England.
Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece
Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος -La Leche League Greece εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Θηλασμού La
Leche League Interna�onal που είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, ανεξάρτητη από θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, η
οποία προσφέρει πληροφόρηση, υποστήριξη και ενθάρρυνση σε
γυναίκες που θέλουν να θηλάσουν τα παιδιά τους.
Η LLLI ιδρύθηκε το 1956 στις Ηνωμένες Πολιτείες από 7 μητέρες που συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο θηλασμός για να πετύχει
χρειάζεται κάτι περισσότερο από την απλή επιθυμία μιας γυναίκας να θηλάσει – χρειάζεται πληροφόρηση, υποστήριξη και ενθάρρυνση.
Στην Ελλάδα ιδρύθηκε από μητέρες το 1979.
Για βοήθεια σε θέματα θηλασμού, για πληροφορίες για τις συναντήσεις ή για να προμηθευτείτε το ενημερωτικό υλικό παρακαλούμε καλέστε το 2106003249 ή επικοινωνήστε με μία από τις
παρακάτω Συμβούλους Θηλασμού.
h�p://www.lllgreece.org/symbouloi
Βίκυ Μπαζούλα-Παπαδάκη
Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche League Interna�onal
Ομάδα Κρήτης
Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος - La Leche League Greece
www.lllgreece.org
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1ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ FESTIVAL

“Γύρω – Γύρω Ολοι”
από τις Εκδόσεις ΄Ιτανος

Π

λήθος κόσμου επισκέφθηκε το πρώτο παγκρήτιο
παιδικό Fes�val με τίτλο «γύρω – γύρω όλοι»
που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Ιτανος το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Τεχνόπολις και
που σκοπός ήταν να προωθηθεί η αξία της φιλαναγνωσίας.
΄Ενα Σαββατοκύριακο γεμάτο θέατρο, κινηματογράφο, βιβλιοπαρουσιάσεις και πολλά άλλα, εντελώς δωρεάν για τους μικρούς, αλλά και μεγάλους φίλους των Εκδόσεων ΙΤΑΝΟΣ.
Ολα τα παιδιά διασκέδασαν μέσα από ένα πολιτιστικό φεστιβάλ, παρακολούθησαν χορευτικές και μουσικές εκδηλώσεις, μαγείρεψαν με την καθοδήγηση ειδικών, έπαιξαν ποδόσφαιρο
δημιούργησαν τα δικά τους έργα σε εργαστήρια ζωγραφικής, ντεκουπάζ και χάρτινα κοσμήματα και όλα αυτά εμπνευσμένα από
τον μαγικό κόσμο των βιβλίων.
Ευχαριστούμε όλους τους εξαίρετους συνεργάτες μας που
χωρίς τη συμμετοχή τους μα κυρίως χωρίς την πίστη τους στο
όραμα των Εκδόσεων Ιτανος όλα αυτά δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.
Να ευχαριστήσουμε επίσης το Τεχνόπολις για την μοναδική
φιλοξενία του, τα μέλη αλλά και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αγ. Ιωάννη για τη βοήθεια που μας προσέφεραν στο
οργανωτικό κομμάτι των εκδηλώσεων, τη σχολή χορού Cadance
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για την χορευτική παράστασή που παρουσίασε, το ΚΕΣΑΝ για την
υπέροχη έκθεση επιτραπέζιων παιχνιδιών από όλο τον κόσμο, τα
παιδιά της ακαδημίας Lido Soccer για την παρουσίαση ποδοσφαιρικών ικανοτήτων, την εταιρεία Four Colors για τα μπαλόνια
που μοίρασε στα παιδιά, το γυμναστήριο Ευ Ζην για την χορευτική
παράσταση Zumba που ξεσήκωσε το κοινό, τη χορωδία της μουσικής σχολής Ωδή, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης για την ενημέρωση των επισκεπτών αναφορικά με την ασφάλεια των παιδιών
στο νερό ενόψει καλοκαιριού αλλά και για την παρουσία τους στο
χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων προσφέροντας εθελοντικά πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης να ευχαριστήσουμε το εργαστήρι Θεατρικού παιχνιδιού Μαρουλίτα για
το διαδραστικό δρώμενο με τα παιδιά που μας επισκέφθηκαν, την
εταιρεία Κρητικής διατροφής Cretan Miracle που μαγείρεψε παραδοσιακές συνταγές με τα παιδιά, τη χορογράφο Κρίστυ Κακουλάκη και την ομάδα της, το Ωδείο των χρωμάτων, τις εταιρείες
Super Soundic και Rent Dj. Gr για την βοήθειά τους στο κομμάτι
της ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων, το θέατρο Μορφές που
μέσα από την παράστασή τους ζωντάνεψε το παραμύθι των Εκδόσεων Ιτανος και της συγγραφέως Ελενας Κατσαντώνη «Ο πετεινός λάλησε το κοτέτσι ξύπνησε», την «Δώσε χρώμα στη ζωή
σου» που έδωσε χρώμα στις φατσούλες των παιδιών που παραβρέθηκαν, την εταιρεία φωτογραφίσεων Fotoanalysis, την Κελαϊ-
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δάκη Μαρία για το εργαστήρι ζωγραφικής, την Πέπη Μαρνέλλου
για το εργαστήρι ντεκουπάζ και την Ελένη Κανναβού για το εργαστήρι κοσμήματος.
Συνοδοιπόροι στην πραγματοποίηση του fes�val ήταν επίσης
η εταιρεία Δανδάλης, το ξενοδοχείο Astoria, τα οπτικά Χειλαδάκης, η εταιρεία Armaos security, το κέντρο ξένων γλωσσών Χαριστάκη, η σχολή καράτε Σατόρι, το κτήμα Αρχοντικό. Ο παιδότοπος
Carousel, και το καφέ – εστιατόριο Ploto.
Ευχαριστούμε θερμά το Acqua Plus, τη Μαγική Αυλή, την κατασκήνωση «η χώρα των λωτοφάγων», το εστιατόριο Quick , το
Delina Mountain Resort, το ξενοδοχείο Vassia Hotels & Spa, τα κομμωτήρια Jamahair & Αντώνης και το κατάστημα ενδυμάτων Eva
by Moritz για τα υπέροχα δώρα που προσέφεραν στους επισκέπτες του fes�val.
Στην οπτικοακουστική προώθηση του fes�val αρωγοί ήταν ο
Σκαϊ Κρήτης 92,1 το Κρήτη TV, ο Radio 9.84 το Μουσικό Κανάλι, ο
Υδρόγειος 106,9, το Studio 19, το παιδικό ραδιόφωνο Family Radio,
το Prisma News, το Entercity.gr, ο Alpha fm 104.7 στο Ρέθυμνο και
το Μινωιτών Γη.
Σημαντική ήταν η παρουσία των Παιδικών Χωριών SOS και των
μελών του Σορροπτιμιστικού Ομίλου Κρήτης στο χώρο των εκδη-
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λώσεων, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να στηρίξουν
προαιρετικά την ανέγερση του Κρητικού Παιδικού Χωριού SOS με
το συμβολικό ποσό τους ενός ευρώ. Εξίσου σημαντική ήταν η παρουσία μελών της Σακορραφείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίου όπου οι Εκδόσεις Ιτανος έδωσε το κίνητρο στον κόσμο
που επισκέφθηκε τις εκδηλώσεις, χαρίζοντας ένα παλιό βιβλίο
στην Σακορράφειο Βιβλιοθήκη να απολαμβάνει 50 % έκπτωση
στην αγορά ενός καινούργιου βιβλίου.
Δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την Περιφέρεια Κρήτης και την Αντιπεριφερειάρχη κα Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη
για την ευγενική χορηγία συσκευασιών με κρητικά προϊόντα τα
οποία κληρώθηκαν στους παρευρισκομένους, τον Δήμο Μαλεβιζίου και τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Μαμουλάκη για την στήριξή
του στο επίπονο έργο της διοργάνωσης. Ιδιαίτερη μνεία στις Εκτυπώσεις Δετοράκη για την ευγενική χορηγία της έντυπης προώθησης του Fes�val.
Πάνω από όλα όμως, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κόσμο που μας επισκέφθηκε, μας αγκάλιασε και μας
έδωσε δύναμη για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά την οργάνωση του
δεύτερου Παγκρήτιου Παιδικού Fes�val αυτή τη φορά με διαφορετική θεματική ενότητα.

Μάχης Κρήτης 13, Ηράκλειο Τ.Κ. 71303
Τηλ.:2810 373033, Fax 2815 100149,
κιν.: 6947 046372,
e-mail:info@printerland.gr, http://www.printerland.gr
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«Γράψε το δικό σου παραμύθι»

του Μανόλη Μπουχαλάκη, δημοσιογράφου

Στις 11 Απριλίου του 2014, στην αίθουσα ΣΤΑΜΝΙ στο χώρο
του τυπογραφείου ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του παραμυθιού «Χρωματιστές Περιπέτειες». Τα παιδιά, που συμμετείχαν στο συγγραφικό εργαστήρι των
εκδόσεων ΙΤΑΝΟΣ «Γράψε το δικό σου παραμύθι», παρουσίασαν με τραγούδια και θεατρικό δρώμενο το δικό τους βιβλίο.

πό τον πρώτο κύκλο του εργαστηρίου προέκυψε ένα μοναδικό παραμύθι, με μηνύματα
αγάπης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας,
ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια ιστορία γραμμένη από 12 διαφορετικούς συγγραφείς ηλικίας 6 με 10 ετών.
Τα παιδιά, με την καθοδήγηση της συγγραφέως ‘Ελενας Κατσαντώνη, αφού συνέλαβαν, συνέγραψαν, εικονογράφησαν, επιμελήθηκαν γραφιστικά και τυπογραφικά το
βιβλίο τους, καλέστηκαν να σκηνοθετήσουν και να ζωντανέψουν
την ιστορία τους, για να την παρουσιάσουν σε όσους παραβρέθηκαν.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, τα παιδιά είχαν την ευ-
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καιρία να γνωρίσουν τα διάφορα στάδια της δημιουργίας ενός βιβλίου, από τη σύλληψη έως την εκτύπωση, με υπεύθυνη την συγγραφέα ‘Ελενα Κατσαντώνη. ‘Ηταν αναμφίβολα μια μοναδική
εμπειρία, που έδωσε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να δουλέψουν μαζί με επαγγελματίες του χώρου, τονίζοντας τη σημασία
της συνεργασίας, ώστε να καταλήξουν σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα που πραγματικά εντυπωσίασε.
Πρόκειται για μια ιστορία, που φέρει τον τίτλο «Χρωματιστές
Περιπέτειες», όπου δύο αδέρφια, μέσα από τους καβγάδες τους,
καταλήγουν να περπατούν πάνω σε ένα ουράνιο τόξο. Μέσα από
τους διαφορετικούς κόσμους των χρωμάτων, ζουν περιπέτειες και
συναντούν ευφάνταστους ήρωες, για να καταλήξουν πως δεν αξίζει τον κόπο να τσακώνονται μεταξύ τους.
Μέσα από αυτή την απόπειρα του εκδοτικού οίκου να φέρει
τα παιδιά πιο κοντά στο βιβλίο, αναδείχθηκε η φαντασία και η δημιουργικότητα που αφθονεί σε αυτές τις ηλικίες. Παράλληλα, με
τον πιο γλαφυρό τρόπο οι μικροί συγγραφείς εξέφρασαν τα δικά
τους μηνύματα και με ενθουσιασμό καταπιάστηκαν με τη διαδικασία εκπόνησης της εκτύπωσης του βιβλίου τους.
Ο εκδοτικός οίκος φιλοδοξεί, μετά από αίτημα όσων συμμετείχαν, αλλά και όσων δεν κατάφεραν να λάβουν μέρος, να επαναλάβει το παιδικό συγγραφικό σεμινάριο στο μέλλον.
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Τι συμβαίνει το Μάιο στην κουζίνα;
Τον Μάιο η άνοιξη έχει ήδη τρυπώσει στην κουζίνα μας από τις ανοιχτές
κουρτίνες και τα πορτοπαράθυρα.
Μυρωδιές φρεσκάδας, βοτάνων, λουλουδιών κυριαρχούν παντού.
Τα χρώματα της ίριδας γλιστρούν από τις χαραμάδες, απλώνουν και παιχνιδίζουν στις επιφάνειες, ζωηρεύουν στα φρούτα και στα λαχανικά και
μαζί μ’ αυτά ή διάθεση μας για μαγειρική γίνεται ενθουσιασμός!
Πάει καιρός που για τα μαζώματα της Κυριακής δε μαγειρεύουμε πια εντός σπιτιού στην κλασική κουζίνα μας, αλλά
έξω, στο πετρογκάζ! Κοντά στην ίδια τη φύση που γεννά και
μοσχοβολά. Είναι εξάλλου σπουδαίο να σκύβεις κι απ’ τη
γλάστρα να κόβεις ό,τι χρειάζεται, για να νοστιμίσεις περισσότερο το φαγητό σου, όπως είναι σπουδαίο να έχεις σε
μια γωνιά φυτεμένη μια λεμονιά! Να σε τρελαίνει το άρωμα
των ανθών της, να μη λυπάσαι να τους μαζέψεις και να τους
μαδήσεις την Εβδομάδα των Παθών, να περιμένεις τους χυμώδεις καρπούς της. Αν δεν τραβήξει το βλέμμα σου το
εκτυφλωτικό τους κίτρινο, σε κάνει η μυρωδιά τους να τα
αναζητήσεις, να θες να γευτείς το ζωντανό χυμό τους!
Στην κουζίνα, λοιπόν, ξανά να στολίζουμε και να δημιουργούμε με τα χρώματα και τα αρώματα του Μάη και της κρητικής γης.

Φρέσκια Λεμονάδα
Τα παιδιά τη λατρεύουν μόλις τη δοκιμάσουν κι οι μεγάλοι
αναπολούν τις στιγμές που την έπιναν, όταν ήταν παιδιά και
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Κείμενο, σχεδιασμός
πρωτότυπων συνταγών:
Ελένη Μαραγκάκη.

ο Μάιος είναι η καλύτερη εποχή για να δροσίσουμε τρυφερά τα μέλη της οικογένειας ή τους επισκέπτες μας με μια
φρέσκια λεμονάδα! Γιατί μπορεί τα λεμόνια του χειμώνα να
έχουν μεγάλη χάρη, αλλά τα καλοκαιρινά μας δίνουν αυτή
την ευκαιρία: να δροσιζόμαστε! Διαλέγουμε μια όμορφη
κανάτα και χαμηλά φαρδιά ποτήρια και σερβίρουμε τη λεμονάδα μας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας!
Τι χρειαζόμαστε λοιπόν:
200 ml νερό
500 γρ ζάχαρη
500 ml φρεσκοστυμμένο χυμό καλοκαιρινών λεμονιών καλοσουρωμένο.
Φύλλα δυόσμου ή λουίζας αποξηραμένα.
Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη, ώσπου να λιώσει τελείως
και 7 λεπτά επιπλέον. Αποσύρουμε από τη θερμοκρασία και
αφήνουμε το υγρό να κρυώσει εντελώς. Αν βιαζόμαστε τον
τοποθετούμε για λίγη ώρα στο ψυγείο και παρακολουθούμε, ώσπου να έχει θερμοκρασία δωματίου. Σιγά σιγά
προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε καλά δη-
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μιουργώντας συμπυκνωμένο χυμό τον οποίο
διατηρούμε στο ψυγείο σε καθαρό αποστειρωμένο σκεύος. Για να σερβίρουμε τη λεμονάδα μας ανακινούμε κάθε φορά το σκεύος
του συμπυκνωμένου χυμού και αραιώνουμε
με παγωμένο νερό (1/3 χυμό – 2/3 νερό).
Ανακατεύουμε και προσθέτουμε παγάκια και
φύλα δυόσμου ή λουίζας για επιπλέον
άρωμα! Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια
μικρή ποσότητα νερού (στην κάθε λεμονάδα)
με ανθρακούχο νερό κι έχετε μια αφρίζουσα
δροσιστική λεμονάδα. Στην υγειά μας!!!

Ρεβυθοκεφτέδες
250 γρ ρεβύθια βρασμένα, περασμένα στο
μούλτι
1 πατάτα βρασμένη λιωμένη
1 κόκκινη πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 αυγό χτυπημένο
2 κουταλιές φρυγανιά
1 κουταλιά αλεύρι
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. κίμινο
Αλάτι και πιπέρι
Λίγες σταγόνες ελαιόλαδο
Αναμιγνύουμε τα υλικά μας και πλάθουμε στρογγυλούς κεφτέδες, τους οποίους πανάρουμε σε ψιλό σιμιγδάλι ανεκατεμένο με ισόποσο αλεύρι. Τηγανίζουμε σε αρκετό
ελαιόλαδο. Στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Παντζαροσαλάτα

1 κουταλιά μέλι
1/3 κούπας ελαιόλαδο
½ λεμόνι, το χυμό του
Αλάτι, πιπέρι
4 μεσαία παντζάρια βρασμένα με αλάτι, ώστε να στέκουν
καλά, καθαρισμένα, κομμένα σε μπαστουνάκια στο ύψος
του αντίχειρα
2 φλυτζάνια αντίδια κομμένα ή ρόκα στεγνά
150 γρ λευκό τυρί άλμης σκληρή, κομμένο σε λεπτά μπαστουνάκια.
Με τη σειρά, βάζετε σε μια σαλατιέρα το κρεμμύδι, το χυμό
σκόρδου, το ξύδι, το μέλι, το ελαιόλαδο, το λεμόνι, το αλάτι
και το πιπέρι. Αναμιγνύετε και προσθέτετε σε στρώσεις: τα
μπαστουνάκια παντζαριού, τα μπαστουνάκια φέτας και
πράσινη σαλάτα. Σκεπάζετε ερμητικά με μεμβράνη και αφήνετε στο ψυγείο τουλάχιστον 2, ώρες χωρίς να ανακατέψετε. Ακόμα κι αν μείνει περισσότερες ώρες, ανακατεύετε,
μόνο όταν τη σερβίρετε.

Κοτοκεφτέδες

1 μεσαίο κόκκινο κρεμμύδι πολύ ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο (μόνο το χυμό)
1/2 κούπα κόκκινο ξύδι από κρασί

300 γρ στήθος κοτόπουλο κιμά
300 γρ χοιρινό κιμά
½ κούπα ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο
1 κούπα φρυγανιά ή γαλέτα τριμμένη
3 κουταλιές μαϊντανό
1 αυγό ελαφριά χτυπημέμο
¾ κουταλιά κίμινο
αλάτι
πιπέρι
Αναμιγνύουμε τα δύο είδη κιμά και το ελαιόλαδο, το κρεμ-
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μύδι, το μαϊντανό, το κίμινο και το αλάτι με το
πιπέρι. Επίσης το αυγό, και τη γαλέτα ή φρυγανιά.
Αφήνουμε για δεκαπέντε λεπτά τον κιμά να
σταθεί, κι αν χρειαστεί, προσθέτουμε δυο-τρεις
κουταλιές νεράκι, για να γίνει ελαστικός.
Πλάθουμε στρογγυλούς κεφτέδες, τους περνάμε από ψιλό σιμιγδάλι, τινάζουμε ώστε να
μη συγκρατήσουμε περίσσιο σιμιγδάλι και τηγανίζουμε σε αρκετό ελαιόλαδο. Στραγγίζουμε
σε απορροφητικό χαρτί.

Σάλτσα γιαουρτιού - τυριού
1 κεσεδάκι γιαούρτι πλήρες
3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο
Λίγες σταγόνες μηλόξιδο (προαιρετικά)
3 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα (το άσπρο)
1 κ.γ. θυμάρι
½ κούπα φέτα λιωμένη
Αναμειγνύουμε καλά τα υλικά μας, κλείνουμε σε ταπεράκι
και αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει για τουλάχιστον 2
ώρες.

Ομελέτα με αγκινάρες και μάραθο
2 αγκινάρες καθαρισμένες και κομμένες οι καρδιές σε λεπτές φέτες. Τη στιγμή που τις κόβουμε τις βάζουμε σε μπολ
με νερό και λεμόνι, για να μην μαυρίσουν.
1 σκελίδα σκόρδο χτυπημένη με το μαχαίρι (να σπάσει,
αλλά να μην χωρίσει σε κομμάτια)
1/3 κούπα ελαιόλαδο
1 κούπα μάραθο χοντροκομμένο
100 γρ φέτα σε κύβους
3 αυγά χτυπημένα (όχι πάρα πολύ) με 1 κουταλιά νερό.
1 κουταλιά σιμιγδάλι
Αλάτι
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και ροδίζουμε
τις αγκινάρες μαζί με το σκόρδο ρίχνοντας λίγο αλάτι. Ρίχνουμε το μάραθο και παράλληλα χτυπάμε τα αυγά σε ένα
μπολ στο οποίο ρίχνουμε και τους κύβους τη φέτα. Προσεκτικά, αφαιρούμε ελαιόλαδο από το τηγάνι και πασπαλίζουμε με το σιμιγδάλι τις αγκινάρες και τον μάραθο.
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Ρίχνουμε με μια κίνηση τα χτυπημένα αυγά με τη φέτα, ανακινούμε το τηγάνι ώσπου να ψηθεί η ομελέτα και να στέκεται. Αναποδογυρίζουμε με τη βοήθεια ενός πιάτου και
ψήνουμε και από την άλλη ώσπου να ροδίσουν και οι δύο
πλευρές.
Στο τέλος ενός μενού με ταυτότητα και καταγωγή το επιδόρπιο πρέπει να συνοδεύει διακριτικά ολοκληρώνοντας
την πανδαισία των γεύσεων!
‘Ενα από τα φρούτα που κυριαρχούν είναι βέβαια οι λιλιπούτειες γλυκόξινες κοκκινοφορεμένες φράουλες! Αντικείμενο λατρείας σε γλυκά, σε φαγητά, σε
ποτά!
Προτείνουμε έναν συνδυασμό όσο πιο ελαφρύ γίνεται!
Μια σαλάτα που ετοιμάσαμε μαζί με την
Φιλανδή Σεφ Mirja von Knorring, στην κουζίνα της Cretan Miracle Diet & Cuisine, κατά
τη συγγραφή του βιβλίου της ίδιας για την
κρητική κουζίνα.
Κρέμα γιαουρτιού με σάλτσα φράουλα
250 γρ φρέσκο γάλα
1 κεσέ γιαούρτι
2 κουταλιές ζάχαρη
1 βανίλια
10 γρ ζελατίνη
Μουλιάζουμε τις ζελατίνες σε λίγο κρύο
νερό για δέκα λεπτά. Ζεσταίνουμε το γάλα
με τη ζάχαρη και ρίχνουμε μία μία τις ζελατίνες (στραγγισμένες από το νερό), ανακατεύοντας συνεχώς με σπάτουλα, ώστε να
είμαστε σίγουροι ότι δε θα κολλήσει το
μίγμα. Αποσύρουμε από τη θερμοκρασία,
αμέσως μόλις βράσει. Προσθέτουμε τη βανίλια και περιμένουμε τουλάχιστον 10 λεπτά, για να κρυώσει.
Οταν έχει κρυώσει πια το μίγμα μας, προσθέτουμε το γιαούρτι, ανακατεύοντας απαλά.
Το βάζουμε σε μεγάλη φόρμα ή μικρές φορμίτσες και αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει για τουλάχιστον 3 ώρες. Αν
βιαζόμαστε, το βάζουμε αποκλειστικά σε φορμίτσες ή ποτηράκια που μας αρέσουν (π.χ. κολωνάτα) αφήνοντας περιθώριο, ώστε να προσθέσουμε τις φράουλες και τα
τοποθετούμε για την πρώτη ώρα στην κατάψυξη!
Ετοιμάζουμε τη σάλτσα φράουλας ως εξής:
Κόβουμε σε μικρά κομματάκια τις φρέσκιες φράουλες (250
γρ) και τις τοποθετούμε σε μικρή κατσαρόλα. Ρίχνουμε από
πάνω 3 κουταλιές ζάχαρη και 3 κουταλιές νερό. Σε μεσαία
θερμοκρασία αφήνουμε τις φράουλες να μαραθούν στο
υγρό τους αρκετά και όσο στέκονται ακόμα τα κομματάκια
τους, τις αποσύρουμε. Αφήνουμε τη σάλτσα να κρυώσει και
περιχύνουμε με αυτήν την κρέμα μας!

Στο Veneto μαγειρεύει ο
Τάκης Μαλετσκας
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ΒΡΑΔΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
Με τη συμμετοχή των εκδόσεων «’Ιτανος»
Τη Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 στις 6 το απόγευμα έλαβε χώρα
στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου η θεατρική παιδική παράσταση
«Η Παπλωματού», ενός υπέροχου σύγχρονου παραμυθιού που
μιλά για τη χαρά της προσφοράς. Πρόκειται για θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Σαριτσάμη, βασισμένο στο
βραβευμένο παραμύθι των Τζεφ Μπριμπό & Γκειλ Ντε Μαρκέν.
Ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - CANDIA & INTERACT
CLUB IRAKLION- CANDIA, βράβευσαν έργα των παιδιών των Γυμνασίων του Νομού Ηρακλείου, που με την ευαισθητοποίησή
τους στον εθελοντισμό, συμμετείχαν στο διαγωνισμό που διεξήχθη μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Η επιτροπή αξιολόγησης των
έργων των παιδιών, επικεντρώθηκε περισσότερο στην προσέγγιση των παιδιών στο θέμα της ροταριανής χρονιάς 2013-14:

«ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟ ROTARY (ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ) - ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ».
Οι εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ και οι εκτυπώσεις Δετοράκη στο πλαίσιο
της αγάπης τους για την προαγωγή κάθε μορφής πολιτισμού και
υποστηρίζοντας την προσπάθεια των μαθητών Γυμνασίου σχολείων του νομού μας, αλλά και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σ’ αυτή την εικαστική δράση, προσέφεραν στους
συμμετέχοντες μαθητές μια συλλεκτική κασετίνα – dvd που αναφέρεται στην ιστορία της τυπογραφίας και στην τέχνη της κατασκευής ενός βιβλίου .
Επίσης τα τρία βραβεία των συμμετεχόντων μαθητών ήταν
χορηγίες των : Ντορέτας Βαμιεδάκη – Γιάννη Μαρκάκη Οπτικού
και Χριστίνας Χατζηβασιλείου.
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Ναυταθλητικός ΄Ομιλος Γαζίου Κρήτης
Ναυταθλητικός Ομιλος Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ) είναι ένας
νέος όμιλος, αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικά δραστήριος αθλητικός φορέας, με σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. ‘Εχοντας πλήρη συνείδηση της συμβολής της
ναυτικής παραδόσεως στην εθνική ευημερία, επενδύει από την
ίδρυση του στη νεολαία και το ναυταθλητισμό.
Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Παντάνασσας
στο Γάζι Ηρακλείου, επίνειο του Δήμου Μαλεβιζίου και θαλασσινό προορισμό ψυχαγωγίας για εκαντοντάδες Ηρακλειώτες,
φιλοδοξεί να γίνει το σημαντικότερο ναυταθλητικό κέντρο της
Κρήτης.
Το έργο του ΝΟΓΚ βασίζεται και αναπτύσσεται σε δύο άξονες:
• Ναυταθλητισμός (Τμήματα εκμάθησης & Αγωνιστική
Ιστιοπλοϊα)
• Αθλητικός & Οικογενειακός Τουρισμός
‘Οσον αφορά στον πρώτο, το ναυταθλητισμό, αυτός αποτελεί το βασικότερο και θεμελιώδη άξονα της λειτουργίας και

Ο

της στόχευσης του ΝΟΓΚ. Η μύηση των νέων στη ναυτική τέχνη
τους συνδέει με υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα σε αντοχή
κάτω από αντίξοες συνθήκες, όπως επίσης ανταγωνιστικότητα
και θέληση για διάκριση με τόλμη.
Ο ΝΟΓΚ διατηρεί Ακαδημία Ιστιοπλοϊας Τριγώνου με
σκάφη τύπου Op�mist για παιδιά 6 έως 15 ετών, που αποτελεί
και το προστάδιο για τις Ολυμπιακές κατηγορίες (Laser, 4.70
κλπ) οι οποίες είναι γνωστές από τις επιτυχίες που έχουν χαρίσει στη χώρα μας σε παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιάδες
(Σοφία Μπεκατώρου, Αιμιλία Τσουλουφά κ.ά.).
Διαθέτει επίσης Αγωνιστική Ομάδα αθλητών ηλικίας 10 έως
και… 50 ετών και για τις κατηγορίες σκαφών τύπου Οp�mist &
Laser, για αθλητές που ενδιαφέρονται για τον πρωταθλητισμό
και τη συμμετοχή τους σε πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς,
αλλά και παγκόσμιους αγώνες. Οι αθλητές του ΝΟΓΚ έχουν ήδη
αναδείξει τον όμιλο σε κορυφαίο σωματείο σε επίπεδο Κρήτης,
ενώ έχουν θέσει υψηλούς στόχους για προκρίσεις σε εθνικά
πρωταθλήματα.
Στην κατηγορία J24 (ομαδική κατηγορία για νέους) η ομάδα
του ΝΟΓΚ κατέκτησε για το 2013 την 1η θέση στη συνολική πανελλήνια κατάταξη.
Το αθλητικό τμήμα Ανοικτής Θάλασσας του ΝΟΓΚ, συμμετέχει κάθε χρόνο στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με το
σκάφος ElViento-Goodyear που έχει ήδη σημειώσει υψηλές επιδόσεις σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις ανοιχτής θάλασσας.
Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την ιστιοπλοϊα, όχι μόνο
από την οπτική της καθαρά αγωνιστικής ενασχόλησης, όσο και
από την οπτική της αναψυχής και των διακοπών. Η Ιστιοπλοϊα
αποτελεί ιδανική επιλογή για:
• Υιοθέτηση θετικής στάσης ζωής, κοινωνικοποίησης και
ομαδικού πνεύματος
• Προώθηση του θαλασσίου & αθλητικού τουρισμού στη
νησιωτική Ελλάδα
• Προώθηση του οικογενειακού τουρισμού, καθώς απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με χαμηλότερο κόστος από πολλά
άλλα είδη διακοπών
Για το σκοπό αυτό ο ΝΟΓΚ οργανώνει κάθε χρόνο σχολές
ιστιοπλοϊας Ανοικτής Θάλασσας αρχαρίων και προχωρημένων, αλλά και ιστιοπλοϊκές εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα δίνοντας σε όποιον ενδιαφέρεται μόνος ή με την παρέα του να
έχει την εμπειρία μιας ιστιοπλοϊκής βόλτας.
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Let’s Do It Heraklion
και Παγκόσμιος Εθελοντισμός
από την Κίνηση ενεργών πολιτών Minoistas

Τ

ο Let’s Do It World είναι μία διεθνής καμπάνια
καθαρισμού σε μία μόνο ημέρα που χαίρει την
αμέριστη αρωγή της Πολιτείας του κάθε κράτους, δίχως παράλληλα ν’ αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση, παρά μονάχα μια όλο και
πολυπληθέστερη παγκόσμια παρέα αμέτρητων
ανθρώπων με το διαχρονικό ψυχόρμητο του εθελοντισμού. Το ελληνικό σκέλος της καμπάνιας αυτής είναι το Let’s Do It Greece· και
Ηρακλειώτικο το Let’s Do It Heraklion.
Πριν λίγες μέρες, στις 6 Απριλίου, έλαβε μέρος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και στη χώρα μας η δράση αυτή· και βέβαια στην
πόλη μας· και η συμμετοχή, οι ιδέες και η ενέργειά της ξεπεράσανε κάθε προσδοκία, όπως και οποιαδήποτε προηγούμενη
πράξη εθελοντισμού στην πόλη μας και σ’ ολόκληρη χώρα μας.
‘Ολη η Ελλάδα και όλο το Ηράκλειο, δεκάδες και εκατοντάδες
μέρη και δράσεις, βροντοφώναξαν «είμαστ’ εδώ και είμαστε καλύτερα από ποτέ». Μόνο στην πόλη του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν πάνω από πενήντα δράσεις καθαρισμού σε ισάριθμες
περιοχές που εξαπλώθηκαν από το παραλιακό μέτωπο ως τα προάστια, ακόμα και αρκετά εκτός των ορίων της πόλης, και οι οποίες
περιελάμβαναν συν τους καθαρισμούς και εργαστήρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, εξωωραϊσμούς, αναβαφές, φροντισμούς, δεντροφυτεύσεις και πλήθος άλλων. Το τιτάνιο αυτό έργο που
κατάφερε να γίνει μέσα σε μια και μονάχα ημέρα στην πόλη μας,
αγκαλιάστηκε και θέριεψε από κάθε ομάδα, σχολείο, φορέα,
ιδιώτη και ΜΜΕ της πόλης και του νησιού μας. Γιατί; Γιατί είναι
εθελοντισμός. Και γιατί εθελοντισμός;
Εκείνος που θα μελετήσει την ιστορία και προϊστορία του είδους μας (βλ. π.χ., ‘Ερικ Χάρμαν και «Λαϊκή Ιστορία του κόσμου»)
έκπληκτος θ’ αντιληφθεί πως η φυσική κατάστασή μας, ήδη απαρχής του γένους μας και επί πάμπολλες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, ήτανε πάντα (και όχι μοναχά εξ ανάγκης) η συλλογική
συμμετοχή, η αλληλοβοήθεια, ο αλτρουισμός: ο εθελοντισμός·
και θα συνειδητοποιήσει ότι τελικά η εκμετάλλευση, ο εγωισμός,
η νωθρότητα και η αδιαφορία για το περιβάλλον και το συνάνθρωπό μας αποτελούν υποπροϊόντα ενός πρόσφατου κι αμελητέου χρονικού κλάσματος της ανθρώπινης εξέλιξης: μόλις τα
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τελευταία χιλιάδες χρόνια. Ο άνθρωπος ήτανε πάντα βιολογικά
προγραμματισμένος (και όχι απλώς εξαναγκασμένος) να βοηθά,
να κοινωνικοποιείται και να ενδιαφέρεται· η συναισθηματική
αδράνεια που παντού διακρίνουμε γύρω μας είναι κάτι το πρόσκαιρο, το παρασιτικό, και σίγουρα όχι κάτι το εγγενές και σύμφυτο του είδους μας. Και αν τελικά η φυσική προδιάθεσή μας
είναι ο εθελοντισμός, καλά θα κάνουμε να λειτουργήσουμε στα
πλαίσια αυτών των δυνατοτήτων μας.
Και αυτός που θα συμμετάσχει ενεργά στον οποιονδήποτε
εθελοντισμό δε θα μπορεί πλέον να κλείνει τα μάτια του στο
ηλίου φαεινότερον: ολόκληρες εκτάσεις, δήμοι, ακόμα και πόλεις
να μεταμορφώνονται -και μάλιστα ταχύτατα- σε δείγματα -αν όχι
υποδείγματα- πολιτισμού και ομορφιάς· να σώζονται άνθρωποι
από εθελοντική αιμοδοσία της τελευταίας στιγμής· να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται πλήθη ανθρώπων σε δωρεάν σεμινάρια πολιτικής προστασίας· να στεγάζονται, να ντύνονται και να
τρέφονται άστεγοι, άποροι, μειονότητες· να περιθάλπονται και
να φροντίζονται ΑμΕΑ και ευπαθείς ομάδες. Δεν μπορεί πλέον ο
ενεργός πολίτης να κλείσει τα μάτια του στο ότι ο άνθρωπος ενώθηκε με τον άνθρωπο και αποφάσισε ν’ αντισταθεί στο βόρβορο
που τρεις αιώνες βιομηχανικής «επανάστασης» φτύνουν αδιάκοπα, δίχως να περιμένει από οποιαδήποτε Πολιτεία και οποιαδήποτε απολαβή. Καθαυτός ο εθελοντισμός αποτελεί την
κατεξοχήν κοινωνική πράξη, όταν δίχως συμφέρον ενώνει πάσης
φύσεως διαφορετικούς ανθρώπους γύρω απ’ τον υπέρτατο
σκοπό: τον αγώνα για ετούτη τη γη που θα φιλοξενήσει την ψυχή
μας κάποιες μοναδικές δεκαετίες, καθώς και τα πλάσματα και τους
συνανθρώπους μας. Δεν μπορεί πλέον να κλείνει τα μάτια του ο
πολίτης στο ότι ο εθελοντής αποφασίζει να πάρει τη ζωή του στα
χέρια του αντί να περιμένει απ’ οποιοδήποτε δε θέλει να κάνει
τίμια τη δουλειά του·
Και εδώ ας εξετάσουμε τα σοβαρότερα επιχειρήματα κατά του
εθελοντισμού.
- «Ο πολίτης οφείλει ν’ απολαμβάνει τ’ αποτελέσματα των φόρων
του, με την Πολιτεία να τους αξιοποιεί για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής».
Σωστό. Πάραυτα ξέρει κανείς καμιά χώρα που οι φόροι της να μην
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καταλήγουν (και ως δια μαγείας) στο τίποτα, στο μάταιο και απάνθρωπο; Σκέψου: το πραγματικό κόστος για να καθαρίσεις ακόμα
και ολάκερη τη γη είναι κατ’ ουσίαν αδιάφορο -ειδικά με την
υπάρχουσα τεχνολογία· κι όμως η γη συνεχίζει να γυρίζει βρώμικη και να λερώνεται συνεχώς, την ίδια στιγμή που το χρήμα πηγαίνει π.χ. σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, σκάνδαλα κι επαχθή
χρέη. Ωραίο ε; : αντί να σώζεις τη γη, να φτιάχνεις όπλα για τον
κρόταφό της. Για να μιλήσουμε μονάχα για την ελλάδα, ο καθαρισμός ολάκερης της χώρας αποτελεί απειροελάχιστο κλάσμα των
χρημάτων που εξαϋλώνονται σε όλα τα παραπάνω. Κι όμως ο καθαρισμός απ’ άκρη σ’ άκρη της μικρής μας χώρας είναι οικονομικά αμελητέος· και παντού στον κόσμο· λεφτά υπάρχουν· μα δεν
τα δίνουν· και να μην τα περιμένουμε. ‘Η να τα διεκδικήσουμε ή
να κάνουμε κάτι πάραυτα.
- «Με τον εθελοντισμό χάνονται θέσεις εργασίας, άρα και
έσοδα για όσους δεν προσλαμβάνονται να κάνουν αυτό για το
οποίο πληρώνονται φόροι».
Λάθος. Διότι, ενώ πράγματι οφείλουν τα κράτη να δίνουν δουλειές στον κόσμο - και ειδικά για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής

του και του περιβάλλοντος- πάραυτα, τα περισσότερα, πλην των
(λεγόμενων) πολιτισμένων, ελάχιστες (αναλογικά) θέσεις εργασίας έδιναν πάντα για τέτοιους σκοπούς· καμία δουλειά δε χάθηκε ποτέ να φταίει ο εθελοντισμός. Από την άλλη εκείνος ενώνει
σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους του, που αμέτρητες φορές
έχουνε γεννηθεί επαγγελματικές ευκαιρίες ανάμεσα σ’ εθελοντές
που γνωρίστηκαν και έτυχε παράλληλα να ψάχνουν δουλειά ή εργαζόμενο· είναι πολύ πιθανόν όλες αυτές οι επαγγελματικές συνεργασίες που συναφθήκανε μ’ αυτή την αφορμή να είναι
αναλογικά και μακράν περισσότερες απ’ όσες ποτέ θα έδινε το
οποιοδήποτε κράτος για την οποιαδήποτε περιβαλλοντική, κοινωνική και υγειονομική βελτίωση.
- «Με τον εθελοντισμό βγάζουν οι πολίτες για χιλιοστή φορά
το φίδι απ’ την τρύπα -και μάλιστα τσάμπα- αντί για το κράτος
που οφείλει ν’ αξιοποιεί τους φόρους.
Ο εθελοντής δεν κάνει κάτι για το οποίο θα ‘πρεπε να ντρέπεται. Και μόνο που αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί εθελοντικά

πάει να πει πως ένιωθε ισχυρότερη μια εσωτερική παρόρμηση,
απόλυτα φυσική του είδους μας, ήδη απαρχής του και για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ως και τα τελευταία μόλις χιλιάδες. Η συνεργασία και η φροντίδα του περιβάλλοντός και του συνανθρώπου μας είναι γραμμένα στο DNA μας, άρα προς τι η ντροπή;
ποιος βγάζει το φίδι απ’ την τρύπα; Αντιθέτως, ο πάσης φύσεως
εθελοντής κάνει κάτι το ψυχόρμητο όσο και επιδραστικό στην Παιδεία του. ‘Οσο για το τι θα κάνει το κράτος, αυτό είναι ζήτημα δικό
του, και ο κάθε πολίτης οφείλει πάραυτα να λαμβάνει τα μέτρα
του μαζί με τους συμπολίτες του και δίχως να περιμένει κανέναν
κι από κανέναν· στην οποιαδήποτε δράση: είτε εθελοντική, είτε
καθαυτό αγωνιστική.
- «Με τον εθελοντισμό διατρέχουν κίνδυνο οι ανεκπαίδευτοι
πολίτες σε σχέση με τους επαγγελματίες που γνωρίζουν και τηρούν τα μέτρα ασφαλείας αναλόγων δράσεων»
Οι εθελοντικές ομάδες εξ ανάγκης και αντικειμένου οργανώνονται, εξοπλίζονται κι εκπαιδεύονται· δεν είναι καθόλου εύκολο
να πείσεις και οργανώσεις εκατοντάδες ή και χιλιάδες να κάνουν
κάτι που δύναται να ενέχει τόσους κινδύνους και κόπους, όπως
π.χ. έναν καθαρισμό
βουνού, μια εκτεταμένη δεντροφύτευση
ή και μια απλή αιμοδοσία, για ν’ αναφερθούν μόλις ελάχιστα
από τ’ αντικείμενα του
παγκόσμιου εθελοντικού κινήματος: είναι
τέτοια η φύση και λειτουργία του που θ’
αδυνατούσε να κάνει
έστω και ένα βήμα,
εάν δεν κάλυπτε πρώτα τα νώτα του. Σε παγκόσμια κλίμακα τα περιστατικά σοβαρού τραυματισμού ή/και
μόλυνσης από εθελοντική δράση είναι στατιστικώς και πραγματικώς ανύπαρκτα και δε θα αξίωναν την οποιαδήποτε ταλάντευση
στον οποιονδήποτε θα ήθελε πραγματικά να κάνει αυτό που από
τη φύση του προδιατίθεται να κάνει. Πάραυτα η αμφισβήτηση
απέναντι στον εθελοντισμό διαθέτει πράγματι στερεές βάσεις,
και ουδέποτε θα μπορούσε να δικαιολογήσει κανείς πειστικά την
ύπαρξη τόσων αμφισβητούμενων ΜΚΟ και δήθεν εθελοντικών
οργανώσεων ανά τον κόσμο. Ομοίως (και το κυριότερο), ο εθελοντισμός δε δύναται (και δε χρωστάει) σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει το κράτος που συλλέγει το δημόσιο χρήμα, οφείλοντας να το επιστρέψει στους πολίτες του με έργο κι εργασία.
Πάντα όμως και σε οποιοδήποτε υπαρκτό ζήτημα της κοινωνίας το
κράτος είχε «πιο σοβαρά» ν’ ασχοληθεί. Μέχρι λοιπόν να φτιάξουν με οποιοδήποτε τρόπο τα πράγματα, ας τα φτιάξουμε εμείς
όσο μπορούμε, εάν θέλουμε να γίνει κάτι άμεσα. Αλλιώς ας μείνουμε σπίτια μας να περιμένουμε «τους άλλους».

Αξός Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 74051
Τηλ.: 28340 - 61611
Email: info@cretenatural.com

web: www.enagron.gr

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μια μη κυβερνητική, μη
κερδοσκοπική ομάδα ‘Ερευνας και Διάσωσης. Ξεκίνησε
άτυπα το 1978 στη Θεσσαλονίκη, από μια παρέα ορειβατών που διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο στο βουνό και ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα της οργανωμένης αντιμετώπισης
τέτοιων περιστατικών. Ο αρχικός αυτός πυρήνας σιγά σιγά διευρύνθηκε, η ιδέα αναπτύχθηκε, και η Ομάδα σήμερα αριθμεί
34 Παραρτήματα πανελλαδικά.
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης πήρε τη μορφή σωματείου το
1994. Είναι αναγνωρισμένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Κεντρική Διοίκηση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Στελεχώνεται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες διασώστες,
με άριστη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και με ένα ανθρώπινο δυναμικό άνω των 3000 εθελοντών, και συμμετέχει σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών,
οπουδήποτε λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Εχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 120 ορεινές διασώσεις και έχει πάρει μέρος σε πάνω από 20 αποστολές επιχειρησιακού χαρακτήρα στο εξωτερικό. Σε πολλά μεγάλα γεγονότα
έδωσε το παρών: στους σεισμούς στην Τουρκία το 1999, στους
σεισμούς στην Αϊτή, όπου ανέσυρε επιζώντα ο οποίος είχε παραμείνει στα χαλάσματα επί 14 ημέρες, στους σεισμούς στην
Αλγερία, το Μαρόκο, το Πακιστάν, τη Χιλή, στο τσουνάμι στην
Ινδονησία, στο σεισμό της Αθήνας με την κατάρρευση της Ricomex, και παράλληλα έχει οργανώσει ανθρωπιστικές αποστολές σε χώρες του εξωτερικού.
Εκπαίδευση: Οι εθελοντές της Ε.Ο.Δ., αφού αποφοιτήσουν
από το Σχολείο Βασικών Γνώσεων Διασώστη, παίρνουν μέρος
σε τακτικές εκπαιδεύσεις ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο
εντάσσονται.
Η Ε.Ο.Δ. - Ηρακλείου στελεχώθηκε τον Οκτώβριο του 2011,
με τη δυναμικότητα των εθελοντών της να φτάνει στους 78 και
διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα:
- Τμήμα Ορεινής Διάσωσης
- Τμήμα Υγρού Στοιχείου
- Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών
- Τμήμα Τηλεπικοινωνιών
- Τμήμα Πρώτων Βοηθειών
- Τμήμα Ανθρωπιστικών Αποστολών
Αν και είναι το νεότερο Παράρτημα, έχει ήδη πολλά να δείξει. Σε συνεργασία με φορείς, όπως το ΕΚΑΒ, η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία, η Αστυνομία, το Λιμεναρχείο,

Η

66

η Αεροπορία συμμετέχει σε διαρκείς εκπαιδεύσεις, δράσεις και
επιχειρήσεις.
Ασκήσεις: Η ομάδα διατηρεί το υψηλό επιχειρησιακό της
επίπεδο με ασκήσεις, που σκοπό έχουν να προσομοιώσουν,
όσο το δυνατόν πιο πολύ, τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν
οι διασώστες στο πεδίο σε αληθινά περιστατικά.
Δράσεις: Εκτός από την εκπαίδευση των διασωστών και τις
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η Ε.Ο.Δ. δίνει μεγάλο
βάρος στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Πρώτων
Βοηθειών, αντιμετώπισης σεισμών, πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων κλπ.
Στα πλαίσια αυτά, το Παράρτημα Ηρακλείου έχει πραγματοποιήσει ασκήσεις ετοιμότητας σεισμού και εγκατάλειψης κτηρίου, σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ειδικά σχολεία (σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ.), καθώς και στο Σύλλογο εκπαιδευτικών της PALSO.
Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί ενημερώσεις σε θέματα
πρώτων βοηθειών στο σύνδεσμο διαιτητών ποδοσφαίρου Ηρακλείου, στους μαθητές του Ευρωπαϊκού Σχολείου, σε καθηγητές
Φυσικής Αγωγής, ενημερώσεις για την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης κ.ά.
Ακόμα, η Ε.Ο.Δ. Ηρακλείου αναλαμβάνει την υγειονομική
κάλυψη υπαίθριων εκδηλώσεων.
Σημαντική είναι η δράση του τμήματος Ανθρωπιστικών Αποστολών που ασχολείται με την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους
που δοκιμάζονται οικονομικά ή κοινωνικά.
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τμήματος είναι
και η συγκέντρωση τροφίμων-ρούχων και άλλων αναγκαίων
ειδών που, σε συνεργασία με άλλους αναγνωρισμένους φορείς,
τα διανέμει σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται. Τους τελευταίους μήνες το τμήμα Ανθρωπιστικών Αποστολών της
Ε.Ο.Δ. Ηρακλείου έχει αναλάβει την κάλυψη σε είδη πρώτης
ανάγκης αρκετών άπορων οικογενειών της πόλης μας.
Συμμετοχή στην Ε.Ο.Δ.: Στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
υπάρχει μια θέση για όποιον επιθυμεί να προσφέρει, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυσικής κατάστασης. Αν επιθυμείτε να
μάθετε περισσότερα για την Ε.Ο.Δ., να επικοινωνήστε μαζί μας
στο τηλ. 2818 101020, ή για να γίνετε κι εσείς εθελοντής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα
μας στο facebook (www.facebook.com/eodheraklion) ή να επισκεφτείτε το site μας (www.eod-irakliou.gr).

