
«Διδάσκω Φυσική», Χανιά, Οκτώβριος του «δύο χιλιάδες δεκατρία»  

Το ΕΚΦΕ Χανίων και το μαγνητικό πεδίο του. Επιδρά  όχι μόνο σε κάθε  «πιεψιλον 
τέσσερα» του νομού αλλά και σε κάθε  δάσκαλο αρκεί εκείνος ή εκείνη  εκτός από το να 
«διαθέτει» ηλεκτρικό φορτίο  να
παρουσιάζει και κάποια κίνηση με σύστημα
αναφοράς το λιμάνι. 

Η πηγή του μαγνητικού αυτού πεδίου, στο
παλιό Πολυκλαδικό -  Λύκειο Ακρωτηρίου,
όπως λέμε σήμερα, - με το  αναπνευστικό
της σύστημα να εμπεριέχει τον κάπταιν
Δημοσθένη Μαρκογιαννάκη  με δεύτερο
καπετάνιο τον Νίκο Αναστασάκη, αλλά η πηγή έχει και όνομα. Τη λένε «Κωνσταντίνος Μ.
Κούμας,  Πειραματικά όργανα μεταχειρίζομαι καθ’ εκάστην στις παραδόσεις μου»   . 

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 , και η ημερίδα 
«Διδάσκω Φυσική» ιδέα Δημοσθένους αλλά και 
υλοποίηση,  χώρος μια εντυπωσιακή αίθουσα και 
χρόνος το ακαδημαϊκό εννέα και μισή, με τους 
τελευταίους καπνιστές, έξω από την αίθουσα να 
σβήνουν προσεκτικά τα τσιγάρα τους και η μεγάλη 

αίθουσα με εκκρεμές του Φουκώ, μετασχηματιστές,  
λεμόνια για ογκομέτρηση, και ανθρώπους 
εκπαιδευτικούς με
ηλεκτρικό φορτίο και
κίνηση,  ο κάπταιν
Δημοσθένης

καλωσορίζει, «διαστάσεις και βαρύτητα», με τον Δημήτρη
Μπεχτσούδη να θυμίζει τις ξεχασμένες αξίες των

διαστάσεων, με τον
Μανώλη Δρακάκη να παρουσιάζει τη δική του πρόταση για 
την τόσο αδικημένη Φυσική Γενικής Παιδείας στην 
Γ΄Λυκείου και τον καλεσμένο από την Αθήνα, απόγονο 
Μικρασιατών προσφύγων και καθόλου μα καθόλου Κρητικό,
να μιλά για χώρο, για χρόνο, για την ξεχασμένη 
«τρυφερότητα» στα ελατήρια, στα λεμόνια, και στα 
εκκρεμή, για τον όγκο κάθε ανθρώπινου πλάσματος, για 
Γαλιλαίο και για πολυέλαιο καθεδρικού ναού  . . . . . . . 
διάλειμμα με μεζέδες χανιώτικους, τους προσφέρουν οι 
καλεσμένοι, έτσι ώστε, ακόμα και σε πέτρινα χρόνια να 
φωτίζεται το συχνά ξεχασμένο «εμείς», ένας δάσκαλος 



Γιάννης να του θυμίζει εκείνη την απίστευτη παρουσίαση, τότε, με τον Δημοσθένη στο 
Ηράκλειο, ο Μανώλης Λιονάκης να κυκλοφορεί με το άνθος του κάκτου και νά χει φέρει 
για τον καλεσμένο τα κάστανα, ο πανταχού παρών ΕΚΦΕ Ηρακλείου Βασίλης 
Γαργανουράκης με τα ένα σωρό χιλιόμετρα που έχει «κάνει» για να βρίσκεται σήμερα 
εδώ, όπως και ο Μιλιτιάδης Τσίγκρης ΕΚΦΕ Ρεθύμνου, επίσης παρών με συμμετοχή στα 
δρώμενα,  η Σύμβουλος Μαρία Καλαθάκη δυστυχώς δεν τα κατάφερε τελικά να 
παρευρεθεί . .  . .  . . . και Κώστας Θεοδωράκης με αφορμή την ηλεκτρομαγνητική 
επαγωγή να αξιοποιεί τόσο τις νέες τεχνολογίες όσο και το παραδοσιακό «πράττω» του 
«πιάνω τα καλώδια, συναρμολογώ, μετακινώ τον μετασχηματιστή, δημιουργώ ένα σωρό 
αμπέρ και μια  οριζόντια φλόγα ανεβαίνει στον ουρανό, ένα λαμπερό Σάββατο διεισδύει 
από την ανοιχτή πόρτα και ο αόρατος αέρας, ένα φάντασμα πάνω από διακόσια κιλά, 
προσφέρει αθόρυβα το απαραίτητο οξυγόνο στα ανθρώπινα πλάσματα της αίθουσας, ενώ 
ο προσκεκλημένος απόγονος Μικρασιατών κλείνει με την έννοια μάζα και τις τρεις 
πτυχές – μέτρο της αδράνειας, ποσότητα ύλης αλλά και αναλογία με το βάρος ώστε να 
αξιοποιείται ο ζυγός  – οι δεκάδες στα καθίσματα αποδεικνύουν ότι «ξέρουν να ακούν», 

ιδιότητα όχι αυτονόητη σε πολλούς από τους νεοέλληνες της εποχής μας, ανάμεσά τους 
και ένας λάμπων Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, στη ταβέρνα, γεύμα αποχαιρετιστήριο,  θα 
ομολογήσει ότι του άρεσε εκείνο το «η Φυσική ήταν και είναι ένα εκκρεμές αιωρούμενο 
συμμετρικά από τον Αριστοτέλη προς τον Πλάτωνα», λίγο πριν ο Νίκος Αναστασάκης 
συνοδέψει τον προσκεκλημένο στον αερολιμένα  Δασκαλογιάννης, για την  πτήση της 
επιστροφής, με προσωπικό ίζημα,  μια υψηλής θερμοκρασίας φιλοξενία, μια ποσότητα 
αυταπάτης ότι «από όλα αυτά που παρουσιάστηκαν κάτι θα μείνει έστω και σε μερικούς, 
ένα σωρό καλούδια ανάμεσά τους παξιμάδια και «χανιώτικα» κάστανα, η παράξενη λέξη 
Κουνουπιδιανά, και μια απροσδιόριστα γοητευτική γεύση Κρήτης με την τσικουδιά στο 
επίκεντρο. 

Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

21 Οκτωβρίου 2013, δυο μέρες μετά.  


