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Ε ΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ ΙΩΡΓΟΣ Α ΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Ὁ κ. Βασίλης Σταθάκης

Ἡ ἄυλη πολιτιστική κληρονομιά τῆς Εὐρώπης
Ἕνα Διεθνές Forum στά Χανιά καί ὁ «Δρόμος τῶν Ἱστορικῶν Καφέ»

Ὁ

«Δρόμος τῶν Ἱστορικῶν Καφέ» ἑνώνει τόπους καί ἀνθρώπους, μεταφέρει
εἰκόνες ἀπό τά περασμένα, διασώζει πτυχές
τῆς Ἱστορίας, ἀναδεικνύει ντοκουμέντα πού
παρέμειναν στόν χρόνο, καθώς καί τίς γέφυρες ἐπικοινωνίας μέσα ἀπό τόν διάλογο καί
μιά κούπα καφέ.
Στά Χανιά ἀπό 5 ἕως 7 Ὀκτωβρίου διεξάγεται τό 11o Forum Πολιτιστικῶν Διαδρομῶν,
ὑπό τήν σκέπη τῆς Διευρυμένης Μερικῆς
Συμφωνίας Πολιτιστικῶν Διαδρομῶν τοῦ
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Σημεῖο ἀναφορᾶς
καί τό ἱστορικό καφέ «Κῆπος», τό ὁποῖο ἀπό
τήν ἵδρυσή του, τό 1870, στόν δημοτικό κῆπο
συνδέεται μέ τήν πορεία τῆς πόλης.
Στό Συμβουλευτικό Forum συνδιοργανωτές εἶναι τό Εὐρωπαϊκό Ἰνστιτοῦτο Πολιτιστικῶν Διαδρομῶν, τά ὑπουργεῖα Πολιτισμοῦ
καί Τουρισμοῦ, ὁ ΕΟΤ, ἡ Περιφέρεια Κρήτης,
ὁ Δῆμος Χανίων, τό Ἐμπορικό καί Βιομηχα-

Ἑ

νικό Ἐπιμελητήριο Χανίων καί ἡ Πολιτιστική
Διαδρομή «Δρόμος τῶν Ἱστορικῶν Καφέ».
Ὁ Σύνδεσμος Ἱστορικῶν Καφέ Εὐρώπης
ἀποτελεῖ «γέφυρα» πολιτιστικῆς διασυνδέσεως καί ἐπικοινωνίας, πού ἑνώνει τά ἱστορι-

κά καφέ, διασφαλίζοντας τήν προστασία καί
τήν διατήρηση τῆς ἄυλης καί ὑλικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τους σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο, ὅπως μοῦ ἐξηγοῦσε ὁ κ. Βασίλης Σταθάκης, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἔμπνευση καί

τήν ἰδέα γιά τήν δημιουργία τοῦ Συνδέσμου
καί εἶναι πρόεδρος τοῦ EHICA. Σημεῖα συναντήσεως καί συναναστροφῆς συγγραφέων,
ποιητῶν, πολιτικῶν καί ἀνθρώπων κάθε κοινωνικῆς τάξεως. Χῶροι διακινήσεως σκέψεως, ζυμώσεων καί ἰδεῶν, πού ἀπετέλεσαν τό
ἔναυσμα γιά πολιτικές καί κοινωνικές ἐξελίξεις, παράλληλα μέ τίς ἐκφάνσεις τοῦ πολιτισμοῦ. Ὡς οἰκοδεσπότης τοῦ καφέ «Κῆπος», ὁ
κ. Σταθάκης γνώριζε ὅτι ἐκεῖ εἶχαν φιλοξενηθεῖ προσωπικότητες ὅπως ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ Νῖκος Καζαντζάκης, ὁ Σοφοκλῆς
Βενιζέλος, ὁ Καρυωτάκης, ἡ Μαρία Κάλλας,
καλλιτέχνες καί σημαντικοί ἄνθρωποι τῶν
γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν. Ἀνέλαβε λοιπόν,
τήν πρωτοβουλία καί ξεκίνησε τήν ἐπικοινωνία μέ ἱστορικά καφέ ἀρχικά στήν Εὐρώπη
καί μετέπειτα στόν ὑπόλοιπο κόσμο. «Ξεκίνησα τό 2012, ἀρχικά νά ἐντοπίσω ἱστορικά
καφέ στήν Εὐρώπη, καί τώρα ἡ προσπάθεια

Women in STEM: 2o Διεθνές Συμπόσιο στήν Ἀθήνα

λληνίδες ἐπιστήμονες ἀπό ὅλο τόν κόσμο δίδουν ραντεβού στήν Ἀθήνα. Τό Greek Women
in STEM διοργανώνει τό 2ο Διεθνές Συμπόσιο μέ στόχο,
μέσα ἀπό διαδραστικές ὁμιλίες καί ἐπιστημονικά panels
μέ ἐπιστήμονες στούς κλάδους τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν,
νά προωθήσουν τήν δικτύωση καί τίς διεπιστημονικές συνεργασίες, νά φέρουν κοντά Ἑλληνίδες ἐπιστήμονες πού
ἐργάζονται στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, καί νά ἐπικοινωνήσουν ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα στό κοινό.
Πρόκειται γιά κυρίες πού ὑπηρετοῦν καί δρέπουν δάφ-

νες σέ τομεῖς τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν: Ἐπιστήμη, Τεχνολογία, Μαθηματικά, Ἰατρική, Βιολογία, Γεωλογία, Μηχανική κ.ἄ. Παράλληλα μέ τίς βραβεύσεις ἐπιστημόνων
πού βρίσκονται στά ἀρχικά βήματα τῆς σταδιοδρομίας
τους, προβλέπεται καί ἡ χορήγησις δύο ὑποτροφιῶν γιά
Ὀγκολογία, Γεωργία καί σχετικές εἰδικότητες.
Τό Συμπόσιο “She STEMs” θά πραγματοποιηθεῖ 1718 Δεκεμβρίου στό Σεράφειο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί
εἶναι ὑπό τήν αἰγίδα ἕξι πανεπιστημιακῶν φορέων. Ἡ
δρᾶσις τῆς ὁμάδας εἶναι ἐθελοντική καί στοχεύει στήν

ἀνάδειξη τῶν Ἑλληνίδων ἐπιστημόνων στούς κλάδους
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics,
Medicine), ἀλλά καί στήν ἐπικοινωνία τῆς ἐπιστήμης
στό εὐρύ κοινό. Στήν ἱστοσελίδα τους ”Greek Women in
STEM“ ὑποδέχονται συμμετοχές, προτάσεις ὁμιλητῶν
καί ὑποψηφιότητες γιά βράβευση. Ὑπενθυμίζουν, δέ, ὡς
ἀντίβαρο σέ στερεότυπα, ὅτι ἀπό τήν ἀρχαιότητα καί τόν
5ο π.Χ. αἰῶνα οἱ γυναῖκες ἔχουν σπουδαῖο ρόλο στήν ἐξέλιξη τῶν Μαθηματικῶν στήν Ἑλλάδα. ▲▼

ἔγινε διεθνής. Ἐνταχθήκαμε ἐπισήμως στόν
ἐθνικό κατάλογο τῆς ἄυλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, καί τό καλοκαίρι πιστοποιηθήκαμε ἐπισήμως ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.
Μιά ἀριστεία γιά τήν πρώτη πολιτιστική διαδρομή στήν Ἑλλάδα». Μιά διαδρομή ὅπου
μετέχουν καφέ ἀρκετά, ἐκ τῶν ὁποίων κάποια λειτουργοῦν πάνω ἀπό 100 χρόνια, ἐνῶ
ἄλλα στεγάζονται σέ ἱστορικά κτήρια περασμένων ἐποχῶν. Ἀπό τό “Gran Caffè Quadri”
(1775) στήν Βενετία, τό “Cafè de l’Opera“
τοῦ 18ου αἰῶνα στήν Ράμπλα τῆς Βαρκελώνης, τό “Caffè Cordina“ (1837) στήν Μάλτα, τό “Caffè dell’Ussero“ (1775) στήν Πίζα ἤ τό “Grand Café Odeon“ (1911) στήν Ζυρίχη, τό “Café Le Cirion“ στίς Βρυξέλλες
(1886) καί τό «Πέρα Παλάς» στήν Κωνσταντινούπολη (1892). Ἀνάμεσα στά ἱστορικά
καφέ καί ἀρκετά ἐν Ελλάδι, ὅπως τό «Ὡραία
Ἑλλάς» στήν Ἀθήνα, τό «Πανελλήνιον» καί
ὁ «Ἑρμῆς» στήν Μυτιλήνη, τό «Μεγάλο Καφενεῖο» στήν Τρίπολη (1840), τό «Μεγάλο
Καφενεῖο» στην Ἄμφισσα (1929) καί ἡ «Λέσχη Κομοτηναίων» (1921).
Βεβαίως, τό Forum στά Χανιά περιλαμβάνει ἕνα εὐρύ φάσμα θεμάτων, μέ κεντρικό ἄξονα «Πολιτιστικές Διαδρομές τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης: Διαφύλαξη τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἀξιῶν, Κληρονομιά καί Διάλογος».
Στόχος εἶναι νά ὑπογραμμίσει τήν σημασία
τῆς μεθοδολογίας καί τῶν πρακτικῶν τῶν
Πολιτιστικῶν Διαδρομῶν τοῦ Συμβουλίου
τῆς Εὐρώπης γιά τήν προώθηση τῆς κοινῆς
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί τοῦ διαπολιτισμικοῦ διαλόγου μέσα ἀπό θεματικές καί
εἰδικές συνεδρίες.
Ἰδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στήν διαφύλαξη τῶν κοινῶν ἀξιῶν, σέ μιά ἐποχή ἀβεβαιότητας, τόν διαπολιτισμικό διάλογο, τήν πολιτιστική διπλωματία στήν εὐρύτερη περιοχή
τῆς Μαύρης Θάλασσας, σέ πολιτιστικές διαδρομές καί τόν βιώσιμο τουρισμό, μέ ἔμφαση στό Ἰόνιο καί τήν Ἀδριατική. ▲▼

ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΊΝΑ: ΜΕΛΩΔΊΕΣ
ΑΠΌ ΤΉΝ Γῆ ΤῆΣ ΙΩΝΊΑΣ
ΣΤΊΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟῦ ΚΌΣΜΟΥ

Βανδαλισμοί μνημείων, ἀσέβεια στήν Ἱστορία

Ὑ

πάρχουν ἀγάλματα τά
ὁποῖα σηματοδοτοῦν
τήν συνέχεια τῆς Ἱστορίας. Τήν
σύνδεση τῶν ἀνθρώπων μέ τόν
τόπο καί τίς ἱστορικές μνῆμες.
Ἐνίοτε ἀγάλματα καί προτομές
ἀποτυπώνουν πρόσωπα πού θυσίασαν τήν ζωή τους γιά τήν πατρίδα, καί ὁ κάθε βανδαλισμός καθίσταται μιά πολλαπλῶς ἀποτρόπαια καί βάρβαρη πρᾶξις. Ὅπως
στήν περίπτωση δύο ἐμβληματικῶν Μακεδονομάχων, τοῦ Κα-

Τ

ρές στά ἀγάλματα. Ἦταν χρέος ἡ
ἄμεση ἀποκατάσταση τῶν προτομῶν τῶν Μακεδονομάχων».
Μέ καταγωγή ἀπό τούς Γαργαλιάνους, ὁ Ἄγρας, Σαράντος Ἀγαπηνός, ὑπῆρξε κορυφαία μορφή τοῦ
ἀγῶνα στήν λίμνη τῶν Γιαννιτσῶν
καί ἐδολοφονήθη, μαζί μέ τόν Ἀ.
Μίγγα, κατόπιν προδοσίας, ἀπό
τό βουλγαρικό κομιτᾶτο. Κάπου
ἀνάμεσα στήν Καρυδιά καί τό (τότε) Βλάδοβο, ἕνα χωριό πού φέρει
σήμερα τό ὄνομα τοῦ Ἄγρα. ▲▼

Ἡ ζωγράφος τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας

ό Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο παρουσιάζει τήν ἔκθεση «Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία.
Μικρά Ἀσία 1921» στήν Αἴθουσα Συνεδριάσεων τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, ὅπου διαδραματίσθηκε τό ὅλο πολιτικό δρᾶμα τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας. Τό εἰκαστικό
ἔργο τῆς Θάλειας Φλωρᾶ-Καραβία, πού ἐμπιστεύθηκε ἡ οἰκογένεια Φλωρά στό Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο, παρουσιάζεται στήν ἔκθεση γιά τά 100 χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική Ἐκστρατεία.
Ἡ πρωτοπόρος ζωγράφος εἶχε ἀποτυπώσει μέ κάρβουνο, κιμωλία καί παστέλ τούς
Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13 καί μετέπειτα βρέθηκε ὡς ἀνταποκρίτρια στό μέτω-

Κ

πετάν Ἄγρα καί τοῦ πιστοῦ συμπολεμιστῆ του Ἀντώνη Μίγγα,
τῶν ὁποίων οἱ προτομές στήν περιοχή τῆς Ἔδεσσας ὑπέστησαν
καταστροφές ἀπό ἀγνώστους.
Οἱ φθορές βέβαια ἀποκατεστάθησαν ἄμεσα, τόσο στό Πάρκο
Καταρρακτῶν ὅσο καί στό μνημεῖο τοῦ χώρου θυσίας τῶν ἡρώων, κοντά στόν οἰκισμό τῆς Καρυδιᾶς. Ὅπως ἀναφέρεται ἀπό τόν
δῆμο: «Δέν ἀφήσαμε οὔτε λεπτό
γιά νά ἀποκαταστήσουμε τίς φθο-

άθε χρόνο ἡ 1η Ὀκτωβρίου
τιμᾶται στήν Κύπρο ὡς Ἡμέρα
Ἀνεξαρτησίας, μέ σχολικές ἑορτές καί
παρελάσεις. Ἡ ἐθνική ἑορτή σηματοδοτεῖ τήν δημιουργία τοῦ ἀνεξάρτητου κράτους καί τό τέλος τῆς ἀποικιοκρατίας καί
τῆς ἀγγλικῆς κυριαρχίας. Ἦταν τό 1960,
ὅταν μετά τίς συμφωνίες τῆς Ζυρίχης τοῦ
1959, ὑπεγράφη ἡ συμφωνία ἀνεξαρτητοποιήσεως, καί ὁ τελευταῖος Βρεταννός
κυβερνήτης Χιού Φούτ ἔφευγε ἀπό τήν
μαρτυρική νῆσο. Εἶχαν προηγηθεῖ τέσσερα χρόνια συγκρούσεων καί θυσιῶν,
ὅταν ξεκίνησε ὁ ἀγῶνας τῆς ΕΟΚΑ τήν
1η Ἀπριλίου τοῦ 1955 ἕως τό 1959. Στήν

πο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τήν προσεχῆ Τετάρτη, 5/10, τό Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο διοργανώνει μιά εἰδική ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στήν ζωγράφο τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας, ὅπου, παράλληλα μέ τήν καλλιτεχνική ἀξιολόγηση τοῦ ἔργου της, ξεδιπλώνεται
ἡ πορεία τῶν γεγονότων, ἀλλά καί ἡ προσπάθεια τῆς ὑγειονομικῆς ὑποστηρίξεως τῶν
πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἐπίσης θά προβληθεῖ τό ντοκυμανταίρ «Νόστος» σέ σκηνοθεσία τῆς Sandrine Dumas. Μέ πατέρα Γάλλο καί μητέρα Ἑλληνίδα, ἡ σκηνοθέτις διερεύνησε τήν ζωή τῆς ζωγράφου μέ ἐφαλτήριο ἕναν πίνακα της πού ἔφθασε στά χέρια
τῆς οἰκογένειάς της καί τό ἐνδεχόμενο μιᾶς ξεχασμένης συγγένειας. ▲▼

Κύπρος: Ἐθνική ἐπέτειος
καί ἱστορική μνήμη
καρδιά τῆς Λευκωσίας, στό κοιμητήριο μέ
τήν ὀνομασία «Φυλακισμένα Μνήματα»,
ἐτάφησαν οἱ ἀγωνιστές πού ἀπαγχονίσθηκαν ἀπό τούς Βρεταννούς, ὅπως καί ἄλλοι
πού σκοτώθηκαν σέ μάχες, ἀλλά οἱ κατακτητές δέν ἤθελαν νά μετατραποῦν οἱ κηδεῖες τους σέ συλλαλητήρια. Ἐκεῖ, στόν
χῶρο τῶν κεντρικῶν φυλακῶν, τήν ἐποχή τοῦ κυβερνήτη Χάρντινγκ, δημιουργήθηκε ὁ περιτοιχισμένος χῶρος δίπλα

στά κελλιά τῶν μελλοθανάτων. Στά Φυλακισμένα Μνήματα ἔχουν ταφεῖ 13 ἀγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ, ἐκ τῶν ὁποίων ἐννέα
ἐκτελέσθηκαν μέ ἀπαγχονισμό: Μιχάλης
Καραολῆς, Ἀνδρέας Δημητρίου, Ἀνδρέας Ζάκος, Ἰάκωβος Πατάτσος, Χαρίλαος Μιχαήλ, Στέλιος Μαυρομάτης, Ἀνδρέας Παναγίδης, Μιχάλης Κουτσόφτας καί
Εὐαγόρας Παλληκαρίδης. Στόν ἴδιο χῶρο
ἐτάφησαν καί τέσσερεις ἀγωνιστές πού

ἔπεσαν σέ μάχες: Μᾶρκος Δράκος, Κυριάκος Μάτσης, Στέλιος Λένας καί Γρηγόρης
Αὐξεντίου. Ὁ ἱερέας τῶν φυλακῶν ἔψαλε
τήν νεκρώσιμη ἀκολουθία χωρίς νά παρίσταται κανένας συγγενής τῶν ἀγωνιστῶν.
Πλέον στόν χῶρο μνήμης μέ τά κελλιά καί
τήν ἀγχόνη ἀποτίουν φόρο τιμῆς ἡ πολιτική ἡγεσία καί οἱ πολῖτες. Πρίν ἀπό 62
χρόνια, ἀρχές Ὀκτωβρίου, ἡ λευκή σημαία καί τά δύο πράσινα κλαδιά ἐλιᾶς σηματοδοτοῦσαν τήν νέα σελίδα ἐλευθερίας.
Ἔκτοτε βέβαια συνέβησαν τόσα γεγονότα, καί σήμερα, 48 χρόνια ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974, παραμένει ἡ χαίνουσα πληγή. ▲▼

Ἡ ἐπέτειος μνήμης τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή φέρνει στόν νοῦ ποικίλες πτυχές τῆς
μακρᾶς πορείας τῶν ἀνθρώπων, τήν συμβολή τους
στήν ἐξέλιξη τῆς Ἑλλάδας, καθώς καί τήν σύγχρονη
συνέχεια τῶν πραγμάτων. Μέ ἐφαλτήριο τήν Νέα Ἰωνία τῆς Μαγνησίας, ἡ ὀρχήστρα τῆς Νέας Ἐστουδιαντίνα συνδέεται μέ ἀόρατους ἱστούς μέ τήν πιό διάσημη ἑλληνική ὀρχήστρα πού δημιουργήθηκε στήν Σμύρνη καί ἔκανε τόν γύρο τοῦ κόσμου κατά τό χρονικό
διάστημα 1898-1921. Ἦταν μιά ὀρχήστρα πού δημιούργησε ἕνα καινούργιο μουσικό κίνημα καί νέες μορφές ἐκφράσεως, πού πολλαπλασιάσθηκαν μέχρι τήν
Καταστροφή. «Δέν ὑπῆρχε ὅμως μόνο μία Ἐστουδιαντίνα. Ἦταν ἕνας τύπος ὁ ὁποῖος γιά πρώτη φορά συνδύαζε πολιτιστικά στοιχεῖα τῆς Δύσης καί τῆς
Ἀνατολῆς, ὥστε νά συνυπάρχουν ἁρμονικά» μοῦ ἐξηγοῦσε ὁ κ. Ἀνδρέας Κατσιγιάννης, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε
τό 1998 στήν Νέα Ἰωνία Βόλου τήν Νέα Ἐστουδιαντίνα. Μιά 20μελής ὀρχήστρα νέων μουσικῶν πού ἀσχολεῖται μέ τήν μελέτη καί τήν προσέγγιση τῶν μουσικῶν
ἰδιωμάτων τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Μεσογείου. Στό πέρασμα τοῦ χρόνου ἔκαναν πάνω ἀπό 1.000 συναυλίες στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό (Ρουμανία, Οὐκρανία, ΗΠΑ, Ἰταλία, Τουρκία, Πορτογαλία, Αὐστραλία,
Ν. Ἀφρική κ.ἀ.).
Ἐμφανίσθηκε στούς γνωστότερους συναυλιακούς χώρους, μέ τήν σύμπραξη σπουδαίων ἑρμηνευτῶν τῆς
ἑλληνικῆς μουσικῆς, καί μετεῖχε σέ διεθνεῖς διοργανώσεις καί φεστιβάλ, συμπράττοντας ἐπί σκηνῆς
μέ σημαντικούς μουσικούς, ὅπως ὁ Peter Gabriel, o
Zulfu Livaneli, πλῆθος Ἑλλήνων κορυφαίων ἑρμηνευτῶν, ἀλλά καί μέ λαϊκές ὀρχῆστρες. «Ἦταν μιά
πρωτοβουλία ἀπό νέα τότε παιδιά, ὅπου ὁ καθένας ὁραματιζόταν νά κάνει τό καλύτερο γιά αὐτό πού
ἀγαπᾶ. Καταφέραμε ὅλα αὐτά τά χρόνια νά παράγουμε ἔργο μέσα ἀπό ἔρευνα, ζύμωση καί συνέργειες.
Μέ αὐτό τό μεράκι πού εἴχαμε ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα. Ὅταν βρισκόμαστε, εἴμαστε ἕνα σῶμα, μιά ψυχή»
ἔλεγε ὁ κ. Κατσιγιάννης, μέ τήν ὑπογράμμιση ὅτι οἱ
πρωτοπόροι ἀπό τήν Μικρά Ἀσία, παρά τίς συνθῆκες
τοῦ ξερριζωμοῦ, κατάφεραν νά ἀναστήσουν τόν ἑαυτό τους καί τήν χώρα. ▲▼

