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oάγιος Παύλος ο Ερημίτης
τιμάται σήμερα από την
καθολική εκκλησία ως εξέ-
χων ασκητής και μέντορας
του αγίου Αντωνίου του
Ερημίτη. Ο πίνακας του
μουσείου της Κολωνίας
είναι ενδεικτικός της πά-
γιας προσέγγισης του θέ-
ματος από τον Ριμπέρα. Η
μορφή του ερημιτή είναι
αποδοσμένη κατά το ήμισυ.
Η ενδυμασία του περιορί-
ζεται σε μια ψάθινη ποδιά.
Στα χέρια του αναπαύεται
ένα ανθρώπινο κρανίο,
αξεπέραστο σύμβολο της
ανθρώπινης ματαιότητας.
Πάνω στο τραπέζι κείται
ένα βιβλίο και ένα κομμάτι
ξερό ψωμί, η παρουσία
των οποίων παραπέμπει
δίχως άλλο στην πνευμα-
τική άσκηση και το σπαρ-
τιατικό τρόπο διαβίωσης
του αγίου. Λουσμένη σε
ένα διάχυτο φώς που ει-
σέρχεται στον πίνακα από
το αριστερό άνω άκρο, η
περίλαμπρη μορφή του
ισχνού, λιπόσαρκου αγίου
αντιδιαστέλλεται από τον
ζωγράφο έντεχνα στο σκο-
τεινό φόντο του πίνακα. Το
φως καλείται στην περί-

πτωση αυτή να επιτελέσει
μια διττή λειτουργία. Αφε-
νός πληροί τη λειτουργία
του φυσικού φωτισμού της
μορφής του Παύλου, αφε-
τέρου στο μεταφυσικό επί-
πεδο εξάρει τις ηθικές
ποιότητες της προσωπικό-

τητάς του ερημίτη, “φωτί-
ζοντας” την ασκητική του
ως υπόδειγμα ενάρετου
βίου και προσκαλώντας
ταυτόχρονα το θεατή -
δέκτη να ακολουθήσει
ανενδοίαστα το λαμπρό
του παράδειγμα.

ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείο

ΝοΝο. 426

Jusepe de Ribera (Τζουζέπε Ριμπέρα) “Αγιος Παύλος ο Ερημίτης”, 1647, Κολωνία,
Μουσείο Βάλραφ-Ρίχαρτς (Wallraf-Richartz).

ααΑπό τις κωμωδίες του Θανάση Βέγ-
γου στη δολοφονία του Γρηγόρη
Λαμπράκη αλλά και στην καθημε-
ρινότητα χιλιάδων Ελλήνων τις δε-
καετίες ’50 και ’60, οι τρίκυκλες
μοτοσυκλέτες “φουρκόνι” έπαιξαν
τον δικό τους πρωταγωνιστικό ρόλο
στην μεταπολεμική Ελλάδα.
Το σημερινό τεύχος των “διαδρο-
μών” εντοπίσαμε μία μοναδική τρί-
κυκλη μοτοσυκλέτα του 1953 η
οποία από παλιοσίδερα πεταμένα
σε ένα χωράφι μετατράπηκε σε
πραγματικό κόσμημα, χάρη στο με-
ράκι του τωρινού ιδιοκτήτη της και
πλέον κυκλοφορεί στους δρόμους
των Χανίων σαν ιστορικό όχημα με
πινακίδες της ΦΙΛΠΑ. 
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στα παλιά Χανιά
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ννέες εκδόσεις που αφορούν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του τόπου μας είδαν πρόσφατα το φως της δημο-
σιότητας, εκδόσεις αξιόλογες, που ο χρόνος
προσμονής για την ολοκλήρωση κάποιων απ’ αυτές
κράτησε αρκετά. Παρόλο που η σελίδα μας δεν έχει
αντικείμενο τις παρουσιάσεις βιβλίων όπως έχουμε το-
νίσει και παλιότερα, οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν
άμεση σχέση με το περιεχόμενό της και περιέχουν
εκτός των άλλων αξιόλογο αδημοσίευτο φωτογραφικό
υλικό.
Τι να πρωτοθαυμάσει ή να αναφέρει κανείς για την πο-
λυαναμενόμενη έκδοση “Η αλίβρεκτος Νέα Χώρα”, μια
συλλογική προσπάθεια πλειάδας συγγραφέων και επι-
στημόνων του τόπου μας, ιστορικών, λογοτεχνών κι εκ-
παιδευτικών, που συνεργάστηκαν για να αποδώσουν
στην ιστορική αυτή συνοικία μια έκδοση που της αξίζει!
Το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι εξαιρετικά πλούσιο
κι ενδιαφέρον και αναφέρεται σε κάθε τομέα της ιστο-
ρίας, του πολιτισμού και της κοινωνικής ζωής της λαϊ-
κής αυτής γειτονιάς, της πρώτης ίσως αυθεντικά
λαϊκής συνοικίας των Χανίων. Πέρα από μια μικρή ανα-
φορά, δε θα αποτολμήσω εδώ κάποιου είδους παρου-
σίαση ή απολογισμό, δεν έχω τα ανάλογα προσόντα
ούτε πρόλαβα άλλωστε να διαβάσω όλο το περιεχό-
μενο του μεγάλου από κάθε άποψη αυτού τόμου.
Μπράβο στον Δήμο Χανίων που ανέλαβε τη δαπάνη
της καλαίσθητης έκδοσης, μπράβο στους Χανιώτες που
ανέλαβαν την ευθύνη, το συντονισμό και την επιλογή
κειμένων και φωτογραφικού υλικού, στον αείμνηστο
Μιχάλη Γρηγοράκη, για τον οποίο η έκδοση αυτή ήταν
όνειρο ζωής που δεν πρόλαβε να δει πραγματοποι-
ημένο και στη Συντακτική επιτροπή, στη φιλόλογο κα
Αργυρώ Μαυρεδάκη, στον δάσκαλο κ. Γιώργο Πιτσι-
τάκη, στον καθηγητή κ. Γιάννη Καλογεράκη και στον
ιερέα π. Αντώνιο Σαπουνάκη που είχε και την αρχική
ιδέα της έκδοσης. Το περιεχόμενο χωρίζεται σε 12 με-
γάλα κεφάλαια που εξετάζουν την παρουσία της συ-
νοικίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθένα από
τα οποία απαρτίζεται από πολλά επιμέρους άρθρα.
Πλουσιότατο αδημοσίευτο και μη φωτογραφικό υλικό
συνοδεύει τα κείμενα, οι φωτογραφίες μετριούνται σε
εκατοντάδες και είναι μόνο μέρος του αρχικού υλικού
που έχει συγκεντρωθεί. Προσωπικά, όντας γέννημα της
συνοικίας αυτής, έχω την τιμή να συμμετέχω με 2 μικρά
άρθρα καθώς και με λίγες παλιές φωτογραφίες, με-
ταξύ των οποίων και του εξωφύλλου. Εύχομαι σύν-
τομα η έκδοση αυτή να φτάσει σε κάθε χανιώτικο σπίτι,
παράδειγμα και για τις υπόλοιπες γειτονιές της ιστορι-
κής πόλης μας.
Η δεύτερη σημαντική έκδοση στην οποία θα αναφερ-
θούμε, είναι η εργασία του συμπολίτη μας με καταγωγή
από τη Σύρο καπουκίνου μοναχού π. Νικόλαου Ρούσ-
σου με τίτλο “Η Κρήτη και ο Πατήρ Αντωνίνος (1867 -
1908) Ο ηρωισμός ενός καθολικού ιερέα στη μεγάλη
σφαγή του Ηρακλείου”. Το βιβλίο αναφέρεται στη
δράση ενός σχετικά άγνωστου στο ευρύ ελληνικό
κοινό καθολικού ιερωμένου, που με ηρωισμό και αυ-
ταπάρνηση αντιμετώπισε τους μαινόμενους βασιβου-
ζούκους του Ηρακλείου στο μεγάλο “αρμπεντέ”
(σφαγή) του Αυγούστου του 1898, σώζοντας με με-
γάλο κίνδυνο της ζωής του δεκάδες ορθόδοξους συμ-
πολίτες του. «Με κανένα τρόπο δε θα ’πρεπε να
ξεχαστεί τ’ όνομα αυτό, πάτερ Αντωνίνος και να σβη-
στεί η μνήμη του...» έγραφε ο λογοτέχνης Λευτέρης
Αλεξίου πενήντα χρόνια μετά τα γεγονότα αυτά. Ο π.
Νικόλαος με τη γνωστή μεθοδικότητα και ακριβολογία
που διακρίνει τις εργασίες του, καταπιάνεται με το θέμα
του με πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές,

λαμβάνοντας υπόψη του ανέκδοτες πηγές όπως το ση-
μαντικότατο για τη νεότερη ιστορία της πόλης μας
“Χρονικό των Καπουκίνων της Κρήτης”. Το Χρονικό
αυτό έχει συνταχθεί από το συμπατριώτη του Αντωνί-
νου, π. Φελίτσε, που καταγόταν κι αυτός από το Petti-
neo της Σικελίας. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό
συνοδεύει τα κείμενα, μεταξύ του οποίου και η μονα-
δική γνωστή απεικόνιση του κατεστραμμένου στο 2ο
παγκ. Πόλεμο καθολικού ναού της Σούδας. Και σ’ αυτή
την έκδοση, όπως και στην επόμενη, συμμετέχω με
λίγες φωτογραφίες.
Η τρίτη έκδοση είναι ανατύπωση του γνωστού βιβλίου
του αείμνηστου Γιάννη Τσίβη “Χανιά 1252 - 1940” από
τις εκδόσεις “Έρεισμα”. Ενα από τα βασικά βοηθήματα
για όποιον ασχολείται με την ιστορία των Χανίων ήταν
και είναι το βιβλίο αυτό, που πρωτοεκδόθηκε το 1990
από ένα αυτόπτη των τελευταίων γεγονότων και αγω-
νιστή της Εθνικής αντίστασης, το δημοσιογράφο, αρ-
θογράφο και δικηγόρο Γιάννη Τσίβη. Παρά τις όποιες
αδυναμίες οφείλονται στη δυσκολία προσέγγισης πρω-
τογενών πηγών την εποχή της συγγραφής του, το βι-
βλίο προσφέρει πλούτο πληροφοριών, γενική θεώρηση
των γεγονότων και όσον αφορά την παρούσα έκδοση,
σημαντικό φωτογραφικό υλικό.
Την επόμενη βδομάδα θα ολοκληρώσουμε την ανα-
φορά μας στις νέες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και
δύο σημαντικότατες των “Χανιώτικων νέων”.
Στην πρώτη φωτογραφία, το εξώφυλλο της μεγάλου
μεγέθους κι εξαιρετικής έκδοσης του Δήμου Χανίων
για τη Νέα Χώρα, με τον ποιητικό τίτλο “Η αλίβρεκτος
Νέα Χώρα”. Το εξώφυλλο κοσμείται με σύνθεση που
περιλαμβάνει φωτογραφία των αρχών του 2ου αιώνα
από τη συλλογή μου και από τμήμα παλιάς δαντέλας
της Νεοχωρίτισσας Τουρκοκρητικιάς Φιτνέτ Αγιωρ-
γιαννάκη, που το είχε φυλάξει με νοσταλγία στη νέα
της πατρίδα, το Μοσχονήσι.
Στη δεύτερη, που μαζί με τις επόμενες 3 αποτελεί
δείγμα του φωτογραφικού πλούτου που χαρακτηρίζει
την έκδοση αυτή, Νεοχωρίτες συρρέουν στην κηδεία
του Ελευθ. Βενιζέλου από την οδό Σκαλίδη. Πίσω τους
αριστερά, το εμβληματικό νεοκλασικό “Πανελλήνιον”,
θύμα της “ανάπτυξης” των τελευταίων δεκαετιών. Οικ.
συλλογή Παν. Πουλιδάκη - Σεργάκη.
Στην τρίτη, το καφενείο “Η Συγκέντρωσις” από το αρ-
χείο της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Στην τέταρτη, το “Βαγί” στο μετέπειτα Λιμανάκι το
1930. Στο βάθος ο περίβολος του εβραϊκού νεκροτα-
φείου. Από τη συλλογή Μανώλη Μπασιά.
Στην πέμπτη, το εξώφυλλο του βιβλίου “Η Κρήτη και
ο Πατήρ Αντωνίνος (1867-1908) του π. Νικόλαου
Ρούσσου, με φωτ. του λιμανιού του Ηρακλείου το 1897
(από τη συλλογή μου).
Στην έκτη, ο περικαλλής καθολικός ναός της “Πονε-
μένης Παναγίας” που κτίστηκε το 1900-1901 κι έπεσε
θύμα των γερμανικών αρχικά και κυρίως των συμμα-
χικών βομβαρδισμών το 1942. Η πρόσοψη ήταν από
λιθοδομή. Τα ερείπιά του ισοπεδώθηκαν μεταπολεμικά
και τμήμα του οικοπέδου του έχει σήμερα καταπατη-
θεί.
Στην έβδομη, η λιτανεία της Αγίας Δωρεάς στην πλα-
τεία του Σαντριβανιού τον Ιούνιο του 1903. 
Στην όγδοη, το εξώφυλλο της νέας έκδοσης του βι-
βλίου του Γιάννη Τσίβη “Χανιά 1252 - 1940” των εκ-
δόσεων “Ερεισμα”
Στη ένατη, η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Φιρκά
τον Ιούλιο του1909 από την ίδια έκδοση.
Στην δέκατη τέλος άποψη του χανιώτικου λιμανιού
από τη συλλογή μου, που περιλαμβάνεται στην έκδοση.
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ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ

Εορτασ ός Αγίας ΣοφίαςΕορτασμός Αγίας Σοφίας
■ Και παρουσίαση βιβλίου του Σήφη Πετράκη

ααμέσως μετά θα ακολουθήσει
εκδήλωση που οργανώνει το
Ιδρυμα, με την υποστήριξη του Ιν-
στιτούτου Επαρχιακού Τύπου, με
την παρουσίαση του βιβλίου “Μα-
δαρίτικα αναστορήματα τσ’ Αση-
γωνιώτικης ρίζας” του Σήφη
Πετράκη, συγγραφέα - λαογρά-
φου.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα
διατεθούν υπέρ του προγράμματος
“Βοήθεια στο σπίτι”.

Ομιλητής θα είναι ο δρ Γιάννης
Πολυράκης, γεωπόνος - συγγρα-
φέας, πρ. διευθυντής της Αγροτικής

Τράπεζας Χανίων. 
Ακόμα, θα διαβαστούν αποσπά-

σματα από το βιβλίο του Ειρηναίου
Γαλανάκη “Στοχασμοί από την Αγία
Σοφία”. 

Κείμενα και από τα δύο βιβλία, θα
διαβάσουν ο Δημήτρης Νικολακά-
κης, διευθυντής Υγείας & Κοινωνι-
κής Μέριμνας Χανίων και η Αννα
Μακράκη -Καρέλλα, προϊσταμένη
ΕΡΑ Χανίων. 

Η εκδήλωση θα κλείσει με ριζίτικο
τραγούδι από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Ασή Γωνιάς. 

κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ
ΚΑΝΑΜΕ”

“ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ”

“ΞΟΡΚΙΣΕ ΤΟ ΚΑΚΟ”

“Ο Νο1
ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ”

“ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
ΚΥΚΛΩΝΑ”

“ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ
ΓΑΛΑΞΙΑ”

“VITUS”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ CYTA  
Τηλ.: 28210/40208,

www.cineattikon.gr

Εως Κυριακή 14/9

“ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ
ΚΑΝΑΜΕ”
Προβολή: 8.15 και 10.15 μ.μ.

Δευτέρα 15/9 έως Πέμπτη 18/9

“ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ”
Προβολή: 8.15 και 10.15 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“ΞΟΡΚΙΣΕ ΤΟ ΚΑΚΟ”
Kαθημερινά & Σαββατοκύριακο: 
8.30 μ.μ.

“Ο Νο1
ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ”
Kαθημερινά & Σαββατοκύριακο:
10:30 μ.μ.

“LUCY”
Kαθημερινά & Σαββατοκύριακο:
10.30 μ.μ. 

“ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ”
Kαθημερινά & Σαββατοκύριακο: 
8.30 μ.μ.  

“ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 2”
Σαββατοκύριακο: 7 μ.μ. (ελληνικά)  

“ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ” 
Kαθημερινά & Σαββατοκύριακο: 
8.30 και 10:30 μ.μ. 

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
“ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ”
ΑΙΘ. 1 17 - 19/9  9 μ.μ.

“ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ”
ΑΙΘ. 1 Πέμπτη έως Τρίτη: 10 μ.μ.

“ΞΟΡΚΙΣΕ ΤΟ ΚΑΚΟ”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

“ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ”
ΑΙΘ. 1 Πέμπτη έως Τρίτη: 7 μ.μ. 2D

“LUCY”
ΑΙΘ. 2 Kαθημερινά: 8 μ.μ.

“ΘΕΪΚΟ ΚΟΛΠΟ”
ΑΙΘ. 3 Kαθημερινά: 9.30 μ.μ.

“ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 2:
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ”
ΑΙΘ. 2 Σαββατοκύριακο: 6.30 μ.μ.

“SEX TAPE: ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ
ΒΡΑΔΙΑ”
ΑΙΘ. 3 Kαθημερινά: 7.15 μ.μ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝ ΦΟΣΚΙΝ/ΦΟΣ
ΚΗΠΟΣ“ΚΗΠΟΣ”

Tηλ.: 28210- 41429 

Εως Κυριακή 14/9

“VITUS”
Kαθημερινά: 8.30 και 10:30 μ.μ. 

Με την ευκαιρία της εορ-
τής της Αγίας Σοφίας,
προστάτιδας του Ιδρύμα-
τος “Αγία Σοφία”, θα τε-
λεσθεί την Τρίτη 16 Σε-
πτεμβρίου και ώρα 6:30,
αρχιερατικός εσπερινός
και τρισάγιο στη μνήμη
του μακαριστού ιεράρχη
Ειρηναίου Γαλανάκη, των
γονέων, των ευεργετών
και των δωρητών του
Ιδρύματος, χοροστατούν-
τος του μητροπολίτη Κυ-
δωνίας & Αποκορώνου
Δαμασκηνού. 

ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ

Νικήτεια“Νικήτεια 2014”
Εκδηλώσεις, με τον γενικό τίτλο “Νικήτεια 2014”, διοργανώνει

ο Δήμος Σφακίων στο Φραγκοκάστελο αύριο Κυριακή και με-
θαύριο Δευτέρα.

Ειδικότερα, αύριο Κυριακή θα γίνουν αγώνες σκοποβολής με
πιστόλι στο σκοπευτήριο Ασκύφου από τις 9:30π.μ. - 2μ.μ. και θα
ακολουθήσει Γιορτή Αθλητισμού στο γήπεδο Φραγκοκάστελου
από τις 5μ.μ. έως 8μ.μ. με τουρνουά ποδοσφαίρου, τοξοβολία,
χόκεϊ επί χόρτου, αγωνίσματα στίβου.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 7π.μ. θα ψαλεί θεία λει-
τουργία και θα ακολουθήσουν ομιλίες επισήμων, παρέλαση
αθλητών, αγωνίσματα στίβου παίδων, ανδρών και γυναικών:
Δρομικά (100μ. και 1.500μ.) αλτικά (άλμα εις μήκος), ρίψεων
(σφαιροβολία, δισκοβολία, κρητικό βόλι).

ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

Εκδήλωση της ΚοινωνικήςΕκδήλωση της Κοινωνικής
Κουζίνας ΧανίωνΚουζίνας Χανίων

Εκδήλωση υπέρ της Κοινωνικής Κουζίνας Χανίων θα πραγμα-
τοποιηθεί αύριο Κυριακή και ώρα 8:30μ.μ. στο παρκάκι πίσω απ’
το Ωδείο Χανίων. «Ο Νίκος Μπλαζάκης, η Κοινωνική Κουζίνα Χα-
νίων και ο Καραγκιόζης, μας προσκαλούν να φάμε και να πιούμε,
ενώ η Ντοκάκη Βιργινία με την Κωνσταντινίδου Μαρία και τον
Λειβαδιτάκη Ρούσσο, Μελαμπιανάκη Γιάννη και Παπαδάκη Στα-
μάτη μας προκαλούν να μουσικοθούμε», αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση και προστίθεται: «Σας περιμένουμε την Κυριακή 14
Σεπτέμβρη να μοιραστούμε για άλλη μία φορά την πράξη αλλη-
λεγγύης με τη μυρωδιά ενός δείπνου και τη νότα του γέλιου. Οι
προσφορές σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάλα και λάδι είναι
κάτι περισσότερο από επιθυμητές… Η Κοινωνική Κουζίνα είμα-
στε όλοι».
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μικρασία Ψυχής Πατρίδα“Μικρασία Ψυχής Πατρίδα”
ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ

Φιλανθρωπική 
κρητική βραδιά 

Κρητική βραδιά διοργανώνει σήμερα Σάββατο και ώρα
9:30μ.μ. στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου, ο Σύλλο-
γος Βάμου “ο Πρίνος”. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατε-
θούν για ένα 5χρονο κοριτσάκι που χρειάζεται βοήθεια. Στη
μουσική θα είναι παιδιά της Νεολαίας Βάμου.

ΣΤΟΝ ΣΤΥΛΟ

Σύναξη Παλαιών 
Προσκόπων Χανίων

Η πρώτη συνάντηση Παλαιών Προσκόπων Χανίων θα
γίνει αύριο Κυριακή και ώρα 10π.μ. στο εκκλησάκι Αγίου
Ιωάννη στα Πλατανάκια Στύλου Αποκορώνου. «Με 100
χρόνια έντονης προσκοπικής παρουσίας στα Χανιά, θα μα-
ζευτούν όλοι οι πρόσκοποι που έχουν ζήσει τη μαγεία της
προσκοπικής ζωής και αφού θυμηθούμε τις καλές στιγμές
που ζήσαμε με γέλιο, χαρά, προσφορά, δημιουργία, περι-
πέτεια και δράση να ανανεώσουμε την προσκοπική μας
υπόσχεση. Καλούμε όσους παλιούς προσκόπους μπορούν
“να πάρουν το μαντήλι τους και να έρθουν”» αναφέρεται
στην σχετική πρόσκληση. 

Πληροφορίες στα τηλ.: 6944 526797 Μανόλης Σκουλου-
δάκης - ΠΕΧ, 6944362100 Λεωνίδας Περατσάκης και
6945625550 Δημήτρης Τομαζινάκης.

ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΟΥΣ

Βραδιές αφήγησης

Το “Festival Δίπλα στο Ρυάκι” του Τζίτζικα, ολοκληρώ-
νεται αυτό το Σαββατοκύριακο, με αφηγήσεις λαϊκών πα-
ραμυθιών για μικρούς και μεγάλους.

Ειδικότερα, σήμερα Σάββατο στις 9:15μ.μ. θα πραγμα-
τοποιηθεί βραδιά αφήγησης για ενηλίκους από την Καλ-
λιόπη Κλώντζα σε μουσική επένδυση Αρτεμις
Χαραλαμπάκη.

Αύριο Κυριακή στις 7:15 θα πραγματοποιηθεί μια πα-
ράσταση αφήγησης λαϊκών παραμυθιών για παιδιά από
5 έως... 105 ετών, επίσης από την Καλλιόπη Κλώντζα σε
μουσική επένδυση Αρτεμις Χαραλαμπάκη.

“ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ”

Θεατρική παράσταση
με τη Νένα Μεντή

Η Νένα Μεντή
πρωταγωνιστεί στη
θεατρική παρά-
σταση “Ευτυχία Πα-
παγιαννοπούλου”
που παρουσιάζει τη
ζωή και το έργο της
μεγάλης Ελληνίδας
στιχουργού και ποι-
ήτριας και θα δοθεί
στον πολυχώρο
“MEGA PLACE”
στις 17, 18 και 19
Σεπτεμβρίου και
ώρα 9μ.μ.

Επετειακές εκδηλώσεις
εθνικής μνήμης για τα
92 χρόνια από τη γενο-
κτονία των Ελλήνων της
Μ. Ασίας από το τουρ-
κικό κράτος θα πραγμα-
τοποιηθούν στα Χανιά
αύριο Κυριακή και ώρα
7μ.μ. στο μνημείο αφιε-
ρωμένο στα θύματα της
γενοκτονίας των Ελλή-
νων της Μ. Ασίας (στη
συμβολή των οδών Κι-
σάμου & Μάρκου
Μπότσαρη) και το Σάβ-
βατο 27 Σεπτεμβρίου
και ώρα 7:30μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων.

ττις εκδηλώσεις διοργανώνουν η
Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώ-
νου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
ο Δήμος Χανίων, η Ομοσπονδία Προ-
σφυγικών Σωματείων Ελλάδος και η
Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων
“Ο Αγιος Πολύκαρπος”.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει
ως εξής:

Αύριο Κυριακή 
Ωρα 9π.μ. - Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου

Σπλάντζιας.
• Μνημόσυνο για τους νεκρούς της

Μικρασιατικής Καταστροφής και τους
νεκρούς αδελφούς μας που στάθηκαν
με τιμή στην προσφυγιά, και έφυγαν
πλήρεις ημερών.

• Ολιγόλεπτη ομιλία από την Ηλέκτρα
Τσίκα - Μαράκη, μέλος του Δ.Σ. της
Αδελφότητας. 

Ωρα 7μ.μ. - Μνημείο Μικρασιατικής
Καταστροφής (οδός Κισάμου & Μ.
Μπότσαρη). 

• Επιμνημόσυνη Δέηση. 
• Κατάθεση στεφάνων.
• Ενός λεπτού σιγή.
• Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 
Ωρα 7:30μ.μ. - Πνευματικό Κέντρο

Χανίων - Κεντρική Εκδήλωση (οδός Α.
Παπανδρέου, δίπλα στο Πάρκο Ειρή-
νης και Φιλίας) 

• Χαιρετισμοί από τους συνδιοργα-
νωτές.

• Ομιλία από τον κ. Πολύβιο Λαγου-
δάκη, δικηγόρο.

• Συναυλία της Χορωδίας της Αδελ-
φότητας Μικρασιατών, με παραδο-
σιακά μικρασιάτικα τραγούδια και
έντεχνα τραγούδια για τη Μικρά Ασία.

ΑΠΕ » Τον Χρυσό Σταυρό του
Τάγματος του Φοίνικος στον
γνωστό Ισραηλινό καλλιτέχνη
Γιούντα Πόλικερ, απένειμε, εκ
μέρους του προέδρου της Δη-
μοκρατίας και της ελληνικής κυ-
βέρνησης, ο πρέσβης της Ελ-
λάδας στο Ισραήλ Σπυρίδων
Λαμπρίδης, σε αναγνώριση της
συμβολής του στη διάδοση της
ελληνικής μουσικής στο Ισ-
ραήλ.

Το συγκεκριμένο παράσημο
απονέμεται από τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας σε Ελληνες
πολίτες που έχουν διακριθεί
στις τέχνες, τη λογοτεχνία, την
επιστήμη, το εμπόριο και σε
άλλους τομείς, καθώς και σε
ξένους υπηκόους για τη συμ-
βολή τους στην ενίσχυση του
γοήτρου της Ελλάδας μέσω
της προαγωγής της ελληνικής
πολιτιστικής παράδοσης.

Κατά την τελετή που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ελληνική
Πρεσβεία, ο πρέσβης κ. Λαμ-
πρίδης ανέφερε μεταξύ άλλων
ότι «όσοι γνωρίζουν την εξαι-
ρετική δουλειά του Γιούντα
Πόλικερ, την αφοσίωσή του

στο να φέρει κοντά τις μουσι-
κές κουλτούρες της Ελλάδας
και του Ισραήλ, καθώς και την
προσπάθειά του να διατηρήσει
και να ενισχύσει τις δύο του
ταυτότητες, την ελληνική και
την εβραϊκή, αντιλαμβάνονται
πλήρως ότι η διάκριση αυτή
του αξίζει πραγματικά». 

Από την πλευρά του, ο Γι-
ούντα Πόλικερ εξέφρασε τις
ευχαριστίες του και την ευ-

γνωμοσύνη του για την ευγενή
χειρονομία, σε μια περίοδο
όπου ο αντισημιτισμός σε ολό-
κληρη την Ευρώπη βρίσκεται
σε έξαρση.

Ο Γιούντα Πόλικερ γεννή-
θηκε το 1950 από Ελληνες γο-
νείς στην πόλη Κιριάτ Χάιμ. Το
1985 κυκλοφόρησε το πρώτο
του άλμπουμ “Μάτια μου”, το
οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυ-
χία και κατέστησε γνωστή την

ελληνική μουσική στο Ισραήλ.
Το 2007 κυκλοφόρησε το

άλμπουμ “Χούμους Σάπιενς”
(παράφραση του Χόμο Σά-
πιενς), σε συνεργασία με τον
Μανώλη Ρασούλη, ενώ το
2011 διασκεύασε στην εβραϊκή
τραγούδια γνωστών Ελλήνων
καλλιτεχνών.

Τελευταία συνεργάστηκε με
τη γνωστή τραγουδίστρια
Χάρις Αλεξίου.

ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΟΥΝΤΑ ΠΟΛΙΚΕΡ

Τι ητική διάκριση α ό τον ΠρόεδροΤιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δη οκρατίαςτης Ελληνικής Δημοκρατίας

■ Για τη διάδοση της ελληνικής μουσικής στο Ισραήλ
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Κλασικός κινηματογράφος
www.classiccinemaonline.com

Ανακαλύψτε έναν
ιστότοπο ο οποίος
έχει στην τράπεζα
δεδομένων του
ένα σωρό παλιές
ταινίες που χρονο-
λογικά φτάνουν
μέχρι και τη δεκαε-
τία του ’60, ταινίες
που ανήκουν σε
κάθε είδος: περιπέ-
τειες, θρίλερ, ντο-
κ ι μ α ν τ έ ρ ,
βιογραφίες, κωμω-
δίες κ.ά.. Τις περισ-
σότερες μάλιστα
από αυτές μπο-
ρείτε να τις δειτε
επιτότοπου online.

Αν λοιπόν ο κινηματογράφος είναι από τα αγαπημένα σας
“χόμπι” και οι ταινίες του τότε το... φετίχ σας, δείτε το οπωσ-
δήποτε!

Χείρα βοηθείας
www.helping.gr

Το συγκεκριμένο site έχει στόχο να βοηθήσει όλους όσοι
έχουν κάποιο πρόβλημα και αναζητούν βοήθεια φέρνοντάς
τους σε επαφή με άτομα που θέλουν και μπορούν να προ-
σφέρουν. Ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπο-
ρούν να συμμετέχουν όλοι όσοι πραγματικά χρειάζονται
βοήθεια από τους συνανθρώπους τους με εκείνους που εθε-
λοντικά επιθυμούν να βοηθήσουν. Επίσης θα βρείτε πληρο-
φορίες για το πού και κάθε πότε διοργανώνονται συσσίτια
και πολλά πολλά ακόμα. 

Παιχνιδάκια
http://lunchtimers.com
Και κάτι έξυπνο και γρήγορο, που θα κάνει μικρούς και με-

γάλους να “κολλήσουν”. Αυτό το site είναι γεμάτο από παι-
χνίδια που παίζονται με έναν ή και περισσότερους παίκτες
online και σε πραγματικό χρόνο. Η ιδιομορφία είναι πως πρό-
κειται για παιχνίδια γρήγορα, που απαιτούν ευστροφία και
οξυμένα αντανακλαστικά, και ειδικά στην περίπτωση που θα
επιλέξετε να παίξετε με αντίπαλο, τότε το “κόλλημα” μάλλον
θα είναι αναπόφευκτο. Παιχνίδια δημιουργίας λέξεων, μπι-
λιάρδο, ντάμα, τέτρις και ένα σωρό ακόμα είναι μαζεμένα
εδώ, για να σας κρατήσουν συντροφιά και για να τεστάρουν
τις δυνατότητές σας.

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Με την εκδήλωση “Διαβάζουμε
παραμύθια - παίζουμε μουσική”
ολοκληρώθηκαν την περασμένη
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην
Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη
Σούδας οι δράσεις της Καλοκαι-
ρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης &
Δημιουργικότητας 2014, με τίτ-
λο: “Ο,τι κι αν σκέφτεσαι σκέ-
ψου το αντίθετο - Οι αντίθετοι
κόσμοι συναντιούνται στις βι-
βλιοθήκες!”, μια συνεργασία της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων,
του Future Library, και του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

Μουσικά αρα ύθιαΜουσικά παραμύθια

οογνωστός Χανιώτης συγγραφέας
Πολυχρόνης Κουτσάκης μάγεψε τα παι-
διά με την ανάγνωση του βιβλίου της Σο-
φίας Ζαραμπούκα, “Ορχήστρα
Ποντικάτα”, βάζοντας τη δική του πινελιά
στο πολύ καλό βιβλίο. 

Στη συνέχεια ο καθηγητής μουσικής στο
Ωδείο “Ιωάννης Μανιουδάκης” Δημήτρης
Κολλίντζας, άδειασε τη βαλίτσα του και
αράδιασε πάνω στα τραπέζια της βλιο-
θήκης κάθε λογής μικρό μουσικό όργανο:
ντέφι, τουμπερλέκι, ξύστρες, κλακέτες,
ξυλάκια...

Αρχικά έκανε μια μικρή εισαγωγή στη
μουσική, εξηγώντας στα παιδιά, τι είναι
το μουσικό μέτρο, η παύση, ο ρυθμός και
η αρρυθμία, ο ήχος και η σιωπή, η μελω-
δία και ο θόρυβος. 

Στη συνέχεια μοίρασε τα “οργανάκια”
στα παιδιά και με πολλή μεθοδικότητα
τους εξήγησε στην πράξη τι να κάνουν,
ώστε να μπορέσουν να εμπνευστούν και
να τραγουδήσουν τις δικές τους συνθέ-
σεις.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πολυχρόνη

Κουτσάκη και τον Δημήτρη Κολλίντζα για
την παρουσία και την προσφορά τους.
Επίσης ευχαριστούμε όλους τους εθε-

λοντές και όλους όσοι συντέλεσαν στην
επιτυχημένη έκβαση των δράσεων του
καλοκαιριού.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αι-
μοδοτών Ν. Χανίων “Αγιος
Ιωάννης” συνεχίζοντας την πα-
ράδοση των τελευταίων ετών
θα συμμετάσχει και φέτος στη
12η Πανελλήνια Λαμπαδηδρο-
μία Συλλόγων Εθελοντών Αι-
μοδοτών. 

Η φλόγα της αιμοδοσίας θα
βρεθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμ-
βρίου στα Χανιά στην Πλατεία
Σοφοκλή Βενιζέλου (Δημοτική
Αγορά) και ώρα 7:30μ.μ. και θα
μεταφερθεί μέσω των οδών
Χατζημιχάλη Γιάνναρη και Χά-
ληδων στο Γιαλί Τζαμισί στο
παλιό λιμάνι των Χανίων. Εκεί
και ώρα 9μ.μ. θα πραγματο-
ποιηθεί η αφή της φλόγας σε
μια εκδήλωση που θα συμμε-
τέχει ο Ανδρέας Μανωλαρά-
κης και το συγκρότημά του και
θα χορέψουν ο Χορευτικός
Ομιλος Χανίων “Ο Ψηλορεί-

της”, ο Παραδοσιακός Σύλλο-
γος “Σταυραετοί”, και το Χα-
νιώτικο Μουσικοχορευτικό
εργαστήρι "Ζάλος".

«Καλούμε λοιπόν όλους τους
Χανιώτες πολίτες να βρεθούν
και φέτος μαζί μας την Τρίτη
16 Σεπτεμβρίου και ώρα
7:30μ.μ. στην Πλατεία Σοφο-
κλή Βενιζέλου (Δημοτική
Αγορά) και να συμμετάσχουν
στη λαμπαδηδρομία, ώστε να
λάμψει και φέτος δυνατά η
φλόγα της εθελοντικής αιμο-
δοσίας και να γίνει ο φάρος
που θα μας οδηγήσει σε μια
κοινωνία αλληλεγγύης και
συμπαράστασης προς τον συ-
νάνθρωπό μας» αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση και
προστίθεται:

«Σε κάθε συμμετέχοντα που
θα συμπορευτεί μαζί μας θα
του δοθεί μπλούζα με τα δια-

κριτικά της λαμπαδηδρομίας
και δάδα για να κρατάει στην
πορεία. Μπορείτε να συμμετέ-
χετε μενονομένα ή σε ομάδα.
Κάθε εθελοντής ή ομάδα που
θέλει να συμμετέχει, παρακα-
λείται να μας ενημερώσει
έγκαιρα για τον αριθμό συμμε-
τεχόντων της, ώστε να προμη-

θευτεί από το γραφείο του
Συλλόγου μας, Ηρώων Πολυ-
τεχνείου & Δραγούμη 2 (Διεύ-
θυνση Δημόσιας Υγείας)
Χανίων, καθημερινά 10-1 το
πρωί και 7-9 το απόγευμα το
παραπάνω υλικό». Πληροφο-
ρίες και συμμετοχές στα τηλ.:
6974937983 και 6979007728. 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Λα αδηδρο ία ΣυλλόγωνΛαμπαδηδρομία Συλλόγων 
Εθελοντών Αι οδοτώνΕθελοντών Αιμοδοτών



Τον Κόνραντ Χάουσμαν δεν τον

έχουν απλώς σκοτώσει. Τον έχουν

ξεσκίσει -αυτή είναι η σωστή

λέξη. Η τομή αρχίζει απ’ το κάτω

μέρος της κοιλιάς και συνεχίζει

προς τα πάνω, για να φτάσει ως

την αρχή του στήθους του. Θα

πρέπει να χρησιμοποιήθηκε κά-

ποιο εξαιρετικά αιχμηρό αντικεί-

μενο, με ακρίβεια και σταθερότη-

τα χειρουργικού εργαλείου. Μια

απόλυτα ευθεία γραμμή. Τα χέρια

που την εκτέλεσαν σίγουρα δεν

έτρεμαν.

Ο Κόνραντ Χάουσμαν ζούσε μό-

νος του έξω από το μικρό χωριό

Φρίντριχσταντ, στα περίχωρα του

Αμβούργου. Χωριό ολλανδικής

αρχιτεκτονικής, κληροδότημα των

πρώτων κατοίκων, διωχθέντων

από τον τόπο τους για λόγους θρη-

σκευτικής πίστης, σε μια πραγ-

ματικότητα ευρωπαϊκή, λίγους

μόνο αιώνες νωρίτερα. Το θύμα

ζούσε μια ζωή αδιάφορη, δίχως

ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές και

προστριβές, απομονωμένος σε μια

απόλυτα προσωπική καθημερι-

νότητα, με μόνιμη συντροφιά τον

Σιντ, ένα γουρούνι, που ανήκει

στην υπό εξαφάνιση ράτσα “Δια-

μαρτυρόμενο Γουρούνι του Χού-

ζουμ”. Η Αγγέλικα, με την οποία

διατηρούσαν μια σχέση συναι-

σθηματικά σεξουαλική, αντίκρισε

πρώτη το κατακρεουργημένο πτώ-

μα του Κόνραντ, δεμένο στο κρε-

βάτι σε στάση εσταυρωμένου, με

ένα μήλο καλά σφηνωμένο στο

στόμα. Τότε ήταν που κάλεσε τις

πληροφορίες τηλεφωνικού κατα-

λόγου, ζητώντας το τηλέφωνο

ενός ιδιωτικού αστυνομικού, και

μιας και δεν είχε κάποια ιδιαίτε-

ρη προτίμηση ή απαίτηση, κατέ-

ληξε να σημειώνει το όνομα του

φτηνότερου όλων, του Κρις Πάπας.

Λίγες μέρες μετά, ένα δεύτερο

πτώμα θα βρεθεί στο Αμβούργο, τα

σημάδια δείχνουν πως υπάρχει

άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο

εγκλήματα, η συνεπωνυμία των

θυμάτων, δίχως την ύπαρξη κά-

ποιας συγγένειας, θα περιπλέξει

αρκετά την έρευνα.

Ο Χρήστος Παπαδημητρακό-

πουλος, καταγωγής ελληνικής

κατά το ήμισυ εκείνο που παρέχει

το επώνυμο και καθορίζει άπαξ

και δια παντός την εξωτική εθνι-

κότητα, αποφάσισε να ανοίξει

γραφείο ντετέκτιβ στο Αμβούργο.

Λίγο αργότερα, στα πρόθυρα της

οικονομικής καταστροφής, περιέ-

κοψε τις συλλαβές και τύπωσε

νέες κάρτες, ως Κρις Πάπας, με

την ελπίδα πως οι υποψήφιοι πε-

λάτες θα εμπιστεύονταν πιο εύ-

κολα κάποιον που έμοιαζε με

Αμερικάνο, όπως ο κάθε σωστός

ιδιωτικός αστυνομικός άλλωστε.

Αναφορά, όχι φωναχτή, σε εκεί-

νους που αναζητούν κάπου αλλού

την τύχη τους, αναγκαζόμενοι να

συμβιβαστούν, με τον έναν ή τον

άλλο τρόπο, από επιλογή ή ανάγ-

κη, σε μια νέα πραγματικότητα. 

Με προεξέχοντα τον ήρωα, οι

χαρακτήρες του Ευσταθιάδη είναι

στέρεοι και καλοσχηματισμένοι,

διαθέτουν ζωή και πέρα από την

κεντρική ιστορία, συνεισφέροντας

με τη σειρά τους σε μια διακλά-

δωση απαραίτητη με επιπλέον

διαστάσεις και προεκτάσεις, που

απασχολούν γόνιμα τον αναγνώ-

στη, επιτρέποντας στον συγγραφέα

να επιτρέψει στον ήρωά του να

οδηγήσει το μυστήριο στη λύση

του, με ηρεμία και προσήλωση

στις κατ’ εκείνον λεπτομέρειες,

δίχως να αμελεί τη διάκριση των

ρόλων μεταξύ συγγραφέα και ιδιω-

τικού αστυνομικού. Αλλωστε, ποτέ

μια καλή κεντρική ιδέα δεν αρκεί

από μόνη της, ακόμα και αν πρό-

κειται για ένα μυθιστόρημα νουάρ.

Η τοποθέτηση της ιστορίας στη

Γερμανία όχι μόνο εξυπηρετεί

αλλά και προσθέτει αρκετούς πόν-

τους στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν

είναι μόνο η ατμόσφαιρα, η με-

γάλη σε έκταση νύχτα, το κρύο, η

πρωινή καταχνιά και η ανησυχη-

τικά ήσυχη γερμανική επαρχία

που αποτελούν σκηνικό κατάλλη-

λο για τη διαλεύκανση μιας στυ-

γερής δολοφονίας· ούτε μόνο το

γεγονός πως τα ξενικά ονόματα δί-

νουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα γε-

γονότα, αποστασιοποιημένα της

οικείας πραγματικότητας καθώς

στέκουν· είναι και το περιθώριο

που δίνεται στον συγγραφέα να

μας ξεναγήσει σε ένα φαινομενι-

κά αδιάφορο χωριό, όπως το

Φρήντριχσταντ, αντιπροσωπευτι-

κό της γερμανικής επαρχίας και

γεννημένο σε μια -πιο- σκοτεινή

περίοδο για την Ευρώπη, την ίδια

στιγμή που από τις ανοιχτές τη-

λεοράσεις προβάλλονται εικόνες

με αναταραχές και διαδηλώσεις

στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρω-

τεύουσες.

Ενα καλοστημένο νουάρ, με

ωραία μουσική υπόκρουση και

αρκετό Jameson.

βιβλίαβιβλία

Ο ροφήτηςΟ προφήτης
Χαλίλ Γκιμπράν
Εκδότης: Γνώση

Να μη λέτε «Βρήκα την αλήθεια».
Να λέτε «Βρήκα μία αλήθεια».
Να μη λέτε «Βρήκα το δρόμο της
ψυχής».
Να λέτε «Βρήκα στο δρόμο μου
την ψυχή μου».
Γιατί η ψυχή περνάει απ’ όλους

τους δρό-
μους.
Γιατί η ψυχή
δεν προχω-
ράει σε μια
ευθεία.
Γιατί η ψυχή
δεν ψηλώνει
σαν την κα-
λαμιά.
Η ψυχή ξεδι-
πλώνεται

σαν εκατόφυλλος λωτός.
Μια πόλη στην Ανατολή. Ο προ-
φήτης αλ-Μουσταφά περιμένει το
καράβι που θα τον πάει πίσω στην
πατρίδα του. Προτού φύγει, οι κά-
τοικοι της Ορφάλης τον παρακα-
λούν να τους μιλήσει για
τελευταία φορά: να τους πει για
τον έρωτα, τον πόνο, την ομορ-
φιά, τη χαρά, για όλ’ αυτά που
συγκινούν τους ανθρώπους.
Οι απαντήσεις του προφήτη είναι
γεμάτες βαθιά σοφία, και αποτε-
λούν ένα από τα πιο γοητευτικά
κείμενα της παγκόσμιας λογοτε-
χνίας.

Πρόβες Πολέ ουΠρόβες Πολέμου 
Δημήτρη Χαριτόπουλου
Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

ΕΒΡΟΣ 1967. Λίγους μήνες μετά το
απριλιανό πραξικόπημα. Ένας δόκι-

μος αξιωματι-
κός, χωρίς
βύσμα και με
ύποπτα φρονή-
ματα, μετατίθε-
ται εκεί και
αρχίζει η περι-
πλάνησή του σε
μονάδες της
Ορεστιάδας,
του Διδυμότει-
χου και της Αλε-

ξανδρούπολης.
Δεν στέλνει γράμματα σε κανέναν.
Γράφει συνεχώς το ημερολόγιο του.
Το “μπλοκ του Έβρου”.
Ενα στρατιωτικό ρεπορτάζ και συ-
νάμα τις εξομολογήσεις του.
Ο Εβρος μυρίζει πόλεμο αλλά αυτός
πορεύεται με τη δική του φιλοσοφία
για τη ζωή. 

Η σονάταΗ σονάτα 

των στιγ ώντων στιγμών
Ελένη Πλαβούκου
Εκδότης: Έξη

Τι ρόλο μπορεί να παίξει ένας άν-
δρας στη ζωή μιας γυναίκας, ένας
πολύ γοητευτικός άνδρας, όταν τον
συναντά σε συνθήκες που την απα-
σχολούν όλα τα άλλα εκτός από μία
σχέση;

Πόσος χρόνος
χρειάζεται για
ν’ αλλάξουν τα
πάντα; Μία
ολόκληρη ζωή
ή ένα λεπτό;
Μια πολύωρη
συζήτηση ή
τρεις μονάχα
λέξεις; «Θέλω
να χωρί-
σουμε», απο-

φασίζει να πει η Δέσποινα και από
κει και πέρα τίποτα δεν παραμένει
ίδιο. Έχει λόγους να χαρεί για τις
νέες προοπτικές που ανοίγονται
μπροστά της; Ή θα χάσει τη γη κάτω
από τα πόδια της;
Η ζωή μας είναι γεμάτη στιγμές.
Στιγμές όμορφες, άσχημες...
Στιγμές που αγωνιζόμαστε. Στιγμές
που τολμάμε. Στιγμές που πρέπει να
ζήσουμε.

To “Νεκρό ΨάριΝεκρό Ψάρι”
Θοδωρής Κούκιας
Εκδόσεις: Πηγή

Κάτω από τη
βαριά σκιά της οι-
κονομικής κρίσης
πέντε άνθρωποι
προσπαθούν να
ονειρευτούν, να
βιοποριστούν, να
προσδιορίσουν τα
όρια και τις αντο-
χές τους. Ένας νε-
αρός που πασχίζει
να κολυμπήσει

ανάποδα στη ροή του braindrain που
μαστίζει τη χώρα και ένα κορίτσι με
ψαλιδισμένα φτερά από την εργα-
σιακή ανασφάλεια καταφθάνουν
στην ίδια επιχείρηση για μια σημαν-
τική συνέντευξη. 
Μια γραμματέας αισθάνεται την αλ-
λαγή να σφίγγει σαν πύθωνας ολο-
ένα και περισσότερο γύρω της. Η
υπεύθυνη του ανθρώπινου δυναμι-
κού προσπαθεί να ενστερνιστεί τις
νέες τάσεις της διοίκησης και ένας
προϊστάμενος παλιάς κοπής αντιμά-
χεται τους μοντερνισμούς.
Μέσα σε μια εργασιακή ημέρα οι πο-
ρείες τους διασταυρώνονται. Οι αντι-
λήψεις του καθενός προσκρούουν
στις προσδοκίες των υπολοίπων. Κά-
ποιοι θα ανακαλύψουν άγνωστες
πτυχές του εαυτού τους. Θα κληθούν
να πάρουν αποφάσεις που θα επηρε-
άσουν τους ίδιους, αλλά και την άλ-
λοτε κραταιά επιχείρηση. Μια
επιχείρηση που από μακριά μοιάζει με
λαμπερό μαύρο διαμάντι. Από κοντά
όμως είναι γεμάτη με δυσδιάκριτες
ίνες που περιμένουν καρτερικά να με-
τατραπούν σε ρωγμές. Ενα διαμάντι
μέσα στο οποίο χτυπά η καρδιά ενός
αζύμωτου, ευτελούς άνθρακα.
To “Νεκρό Ψάρι” κέρδισε το πρώτο
Βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτε-
χνικό Διαγωνισμό της Δημόσιας Ιστο-
ρικής Βιβλιοθήκης Χίου “Κοραής”.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

yannis.kalo@gmail.com  • no14me.blogspot.gr/

ΤοΤο δεύτεροδεύτερο έροςμέρος
τηςτης νύχταςνύχτας
» Μίνως Ευσταθιάδης

Εκδόσεις Ωκεανίδα

ΑΠΟ ΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Σχολικό αζάριΣχολικό παζάρι 

Aφορμή

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βραδιά ανάγνωσης βιβλίων Αθηνάς Κανιτσάκη

Βραδιά ανάγνωσης των τεσσάρων βιβλίων ποικίλης ύλης της Αθηνάς Κανιτσάκη θα πραγματοποιηθεί
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων το επόμενο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 7:30 το απόγευμα. 

Στην εκδήλωση, που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα παρουσιαστούν τα
βιβλία “Ψηφίδες”, “68 Ξεχωριστές ιστορίες”, “Εύθυμες προσεγγίσεις” και “Μυθιστορίες τόπων και αν-
θρώπων”. 

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” υποδέχεται τη νέα σχο-
λική χρονιά με μια μεγάλη συλλογή από τετράδια,
μπλοκ ζωγραφικής, σχολικά ημερολόγια, μολύβια,
γόμες, στυλό, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολυβο-
θήκες και άλλα είδη ελληνικής κατασκευής και εξαι-
ρετικής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον και
ανακυκλώσιμα.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να προ-
μηθευτούν τα σχολικά είδη του οργανισμού από το
σχολικό παζάρι που θα βρίσκεται στο ΚΤΕΛ Χανίων
(δίπλα στα εκδοτήρια), από τις 15 έως και τις 19 Σε-
πτεμβρίου και ώρες 11π.μ. - 7μ.μ.. Για περισσότερες
πληροφορίες: Νάταλι Καρακιουλάφη, τηλ.:
2103306140, press@hamogelo.gr 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
13 Σεπτεμβρίου 2014 πολιτισμός 7 



Φουρκόνι BMW R 67 (1953)

Εκτελούνται Μεταφοραί“Εκτελούνται Μεταφοραί”

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
13 Σεπτεμβρίου 20148 αφιέρωμα

ηηκατηγορία των τρικύκλων, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής μηχανουργίας. Γνωστά και ως
φουρκόνια, από την ιταλική λέξη (furgone) που σημαίνει σκευοφόρος. Αυτά τα επαγγελματικά οχήματα,
τα τόσο πρόχειρα φτιαγμένα συχνά, τα φτωχικά, κουρασμένα και πάντα παρεξηγημένα, αποτελούν, ίσως,
την πιο ενδιαφέρουσα από τεχνικής άποψης δραστηριότητα κατασκευής οχημάτων στην Ελλάδα μέχρι το
1975. ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

markantonakis@

haniotika-nea.gr

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για να κατασκευάσεις το φουρκόνι; 
Το όνειρο να καταφέρω να αναπαλαιώσω ένα τρίκυκλο το
“κουβαλούσα” χρόνια τώρα, ενώ ήταν για μένα ένα όνειρο
ζωής. Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος οικοδομών και θυμά-
μαι ότι τα υλικά τα μετέφεραν στις οικοδομές με τέτοιες μο-
τοσυκλέτες. Πολλές φορές, λοιπόν, είχα κάνει βόλτα με
τέτοια μοτοσυκλέτα και οι εικόνες αυτές μου είχαν μείνει χα-
ραγμένες στη μνήμη μου. Πριν από πολλά χρόνια συνειδητο-
ποίησα ότι αυτές οι μοτοσυκλέτες άρχισαν να χάνονται από
την Ελλάδα. Ετσι πήρα την απόφαση να ψάξω για να αγο-
ράσω μια τέτοια μοτοσυκλέτα με σκοπό την αναπαλαίωσή
της και συνάμα να τη διατηρήσω σαν ιστορικό όχημα. Άρχισα
από τότε, λοιπόν, να ψάχνω, αλλά τα πράγματα ήταν δύ-
σκολα. Πουθενά δεν έβρισκα κάποιο τρίκυκλο να αγοράσω.
Κάποιος μου είπε ότι στην Αίγινα υπάρχουν αρκετά τρίκυκλα
και αποφάσισα να πάω εκεί. Όμως, οι πληροφορίες δεν ήταν

σωστές, γύρισα όλο το νησί αλλά δεν βρήκα τίποτα. Υπήρχαν
κάποιες μοτοσυκλέτες οι οποίες ήταν ασύμφορες στην αγορά
τους. 

Η τελική απόφαση...
Πριν από μερικά χρόνια συμμετείχα σε παγκόσμια συγκέν-
τρωση κλασικής μοτοσυκλέτας. Παράλληλα υπήρχε και αγώ-
νας κλασικών μοτοσυκλετών. Ετρεξα και εγώ σε εκείνο τον
αγώνα. Στο τέλος του αγώνα κατά τη διάρκεια της απονο-
μής των κυπέλλων, στο τραπέζι που καθόμουν μαζί με άλ-
λους αναβάτες από τα Χανιά που έτρεξαν στον αγώνα, ήρθε
και κάθισε μαζί μας ένας ξένος αναβάτης. Ο άνθρωπος αυτός
ήταν από την Αυστρία και το επάγγελμά του είναι ανθρωπο-
λόγος. Στη συζήτηση που κάναμε μάθαμε ότι έχει στην κα-
τοχή του τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή κλασικού
αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας στη χώρα του. Γνώριζε ότι
στην Ελλάδα υπήρχαν οχήματα όπως οι γνωστοί “Μινώταυ-
ροι” και τα τρίκυκλα και μας είπε σε έντονο ύφος ότι είναι
απαράδεκτο αυτά τα οχήματα να μην προσπαθούμε να τα
διασώσουμε, με αποτέλεσμα όλα να καταλήγουν παλιοσί-
δερα.Τα λόγια του ανθρώπου αυτού με πείσμωσαν ακόμα πε-

ρισσότερο. Έτσι άρχισα και πάλι την αναζήτηση μιας τέτοιας
μοτοσυκλέτας. 

Τυχαία στα Χανιά 
Σε ανύποπτο χρόνο είδα τη μοτοσυκλέτα μέσα σε ένα χω-
ράφι στη Νέα Χώρα. Αφού έμαθα ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης,
πήγα μια μέρα και του είπα αν θέλει να μου την πουλήσει.
Μου απάντησε ότι δεν την πουλάει γιατί θέλει να την ανα-
παλαιώσει. Εγώ δεν μπορούσα να ησυχάσω και σχεδόν κάθε
μέρα περνούσα από το σημείο εκείνο που ήταν η μοτοσυ-
κλέτα. Κάποια στιγμή είδα ότι από τη μοτοσυκλέτα άρχισαν
να λείπουν εξαρτήματα, όπως το καρμπυλατέρ, η μανέτα του
γκαζιού, η σέλα κ.ά.. Αυτό με στεναχώρησε γιατί κατάλαβα
ότι θα έχει την “τύχη” των υπολοίπων τρίκυκλων. Τις μοτο-
συκλέτες αυτές τις έπαιρναν οι παλιατζήδες, αφαιρούσαν την
καρότσα και την έκαναν τρέιλερ για αυτοκίνητα, ενώ τη μη-
χανή την πουλούσαν για ανταλακτικά. Η κατάσταση τις μο-
τοσυκλέτας ήταν πράγματι για παλιοσίδερα αλλά εγώ
επέμενα να την αποκτήσω. Ηταν αμαρτία να χαθεί μια ακόμα
τέτοια μοτοσυκλέτα. Ξαναπήγα για μια ακόμα φορά στον
ιδιοκτήτη, συζητήσαμε και κάποια στιγμή αποφάσισε να μου

Η σχετική δραστηριότητα ξεκινά στην Ελλάδα ήδη στη διάρ-
κεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου, συστηματικά δε μετά την απε-
λευθέρωση. Αφορούσε τη μετατροπή μοτοσυκλετών, αρχικά
Βρετανικών (βασικά BSA και Norton) και κάποιων ιταλικών (κυ-
ρίως Moto Guzzi). Η πλειοψηφία όμως των τρικύκλων αυτών,
κατασκευάζονταν από γερμανικές μοτοσυκλέτες, Zundapp KS
750 και BMW R 75. Τα φουρκόνια κυκλοφόρησαν σε όλη την
Ελλάδα ως επαγγελαμτικά οχήματα Δ.Χ.. Ένα από τα αυτά που
υπήρχαν στην πόλη μας, διασώθηκε την τελευταία στιγμή, πριν
από την ολοκληρωτική του εξαφάνιση. Ο ιδιοκτήτης του, Αργύ-
ρης Καραμπινάκης, μέλος της Λέσχης Κλασικής Μοτοσυκλέτας
Χανίων που ασχολείται πολλά χρόνια τώρα με την κλασική μο-
τοσυκλέτα, κατάφερε έπειτα από ατελείωτες ώρες δουλειάς, να
ανακατασκευάσει ένα πραγματικό στολίδι, που αυτή την στιγμή,
ίσως, αποτελεί το μοναδικό φουρκόνι στην Ελλάδα, που βρίσκε-
ται σε κατάσταση… “βιτρίνας” ενώ αποτελεί πλέον μουσειακό
είδος. 
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την πουλήσει. Με την απόκτησή της, λοιπόν, τα συναισθή-
ματά μου ήταν ανάμεικτα, από τη μια χαρά και συγκίνηση που
κατάφερα επιτέλους να την αποκτήσω και να κάνω το όνειρό
μου πραγματικότητα, αλλά και απογοήτευση, γιατί η μοτο-
συκλέτα ήταν σε απίστευτα άθλια κατάσταση. 

Η “Οδύσσεια” της ανακατασκευής
Ξεκινώντας την ανακατασκευή της, πολλά ανταλακτικά τού
κινητήρα ήρθαν από τη Γερμανία, αυτό ήταν η εύκολη δου-
λειά. Ομως, εκεί που χρειάστηκε να αφιερώσω πολύ πρoσω-
πική εργασία ήταν από τη μέση και πίσω της μοτοσυκλέτας,
δηλαδή, το έξτρα σασμάν το οποίο είναι από Mercedes 170,
την ανατροπή της καρότσας με την αντλία η οποία είχε να
δουλέψει δεκάδες χρόνια, όπως επίσης την ίδια την καρότσα
ως κατασκευή κ.ά.. Η μοτοσυκλέτα είχε ταλαιπωρηθεί, όταν
κυκλοφορούσε, αφού ο σκελετός ήταν κομμένος σε πέντε
διαφορετικά σημεία. Τις μοτοσυκλέτες αυτές τις φόρτωναν
υπερβολικά, πολλές φορές τις έβαζαν μέσα στην άμμο για να
φορτώσουν αμμοχάλικο, με αποτέλεσμα όλες να κόβουν από
το πολύ βάρος. Θα μπορούσα εύκολα να βρω σκελετό, αλλά
προτίμησα να κρατήσω τον δικό της για να έχω μια πραγμα-
τικά αυθεντική τρίκυκλη μοτοσυκλέτα. Η ανακατασκευή του
τρίκυκλου, στην τελική του μορφή που είναι σήμερα, κράτησε
έναν ολόκληρο χειμώνα και μια άνοιξη, με προσωπική εργα-
σία περίπου τις 6/8 ώρες ημερησίως. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας είναι, κινητή-
ρας BMW R 67, του 1953, 650κ.εκ.. Διαθέτει κιβώτιο 4 τα-
χυτήτων, με έξτρα σασμάν από Mercedes 170 με όπισθεν
επίσης 4 ταχυτήτων, σύνολο 16 ταχύτητες και πίσω άξονα
από Jeep.
Κάποια στιγμή θέλησα να μάθω ποιος ήταν ο πρώτος ιδιο-
κτήτης της μοτοσυκλέτας, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Τυχαία,
λοιπόν, μια μέρα κάποιος που περνούσε έξω από το σπίτι μου
είδε τη μοτοσυκλέτα και σταμάτησε. Μου είπε συγκινημένος
ότι, σε ηλικία 12 χρονών δούλευε εκείνα τα χρόνια σε ένα
συνεργείο που έφτιαχνε αυτές τις μοτοσυκλέτες. Η συγκε-
κριμένη επειδή είχε την ανατροπή, μου είπε ότι ο πρώτος
ιδιοκτήτης της ήταν κάποιος που στην πιάτσα τον φώναζαν
με το παρατσούκλι “κυρά Μαριώ”. 
Με πολύ κόπο κατάφερα να την αναπαλαιώσω, ενώ από ό,τι
ξέρω δεν πρέπει να υπάρχει άλλη τέτοια μοτοσυκλέτα σε
αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Η μοτοσυκλέτα κυκλοφο-
ρεί πλέον σαν ιστορικό όχημα με πινακίδες της ΦΙΛΠΑ.

Το φουρκόνι και η ιστορία του 

H μετατροπή των μοτοσυκλετών σε φορτηγά γινόταν, κό-
βοντας το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας, και προσαρμόζον-
τας κατασκευή με άξονα, διαφορικό αυτοκινήτου, σύστημα
μετάδοσης, καρότσα και κάθισμα. Η πρώτη τέτοια κατασκευή
μοτοσυκλέτας/φορτηγού -ενός είδους που είχε προπολεμικά
ήδη εμφανιστεί στην Ευρώπη- στην Ελλάδα έγινε το 1940, με
τη σύνθεση μερών δύο διαφορετικών οχημάτων. Η πρώτη
στοιχειώδης παραγωγή και μάλιστα με κατασκευή και όχι
απλή σύνθεση μερών, άρχισε το 1943. Πολλά συνεργεία
ασχολήθηκαν με τέτοιες κατασκευές, ενώ αμέτρητες ήταν οι
“πατέντες” των Ελλήνων τεχνιτών, οι οποίες εξελίχτηκαν σε
διάφορες φάσεις από τη δεκαετία του ’40, φρόντιζαν για τη
λειτουργικότητα του όλου συνόλου λύνοντας αμέτρητα τε-
χνικά προβλήματα.Το πρώτο βήμα του μεταβατικού σταδίου
περιλαμβάνει απλά την τοποθέτηση κουβουκλίου, από μου-
σαμά στην αρχή και αργότερα μεταλλικού ή πολυεστερικού,
πιο καλοσχεδιασμένου, δημιουργώντας μια συνηθισμένη ει-
κόνα φιγούρας οχήματος στην μεταπολεμική Ελλάδα. Η επό-
μενη φάση βασικά περιλαμβάνει δύο πολύ κρίσιμα βήματα
για τη μετάβαση από “μισή μοτοσυκλέτα” σε “τρίκυκλο αυ-
τοκίνητο”: την αντικατάσταση του κινητήρα μοτοσυκλέτας
από κινητήρα αυτοκινήτου (συνήθως από VW) και την (όχι
απαραίτητα παράλληλη) αυτοκινητιστική διαμόρφωση χειρι-
στηρίων, πεντάλ, ταμπλώ κ.ά., στοχείων εντός της αναγκα-
στικά καθιερωμένης πια καμπίνας. Η έγκριση του “φορτηγού
αυτοκινήτου” από το υπουργείο Συγκοινωνιών δίδεται το
1962, με αποτέλεσμα μεγάλα και μικρά συνεργεία να κατα-
σκευάζουν ή να μεταποιούν τέτοια οχήματα. Ετσι, υπήρξε με-
γάλη ανάπτυξη της δημιουργίας και παραγωγής. Εκεί πάντως
που τα τρίκυκλα, ανεξαρτήτου επιπέδου κατασκευαστή, απο-
κτούσαν την τελική τους μορφή ήταν στα χέρια των ιδιοκτη-
τών τους. Οι τελευταίοι πρόσθεταν κάθε λογής διακοσμήσεις,
σχέδια, στολίδια, ρητά κ.ά.. Τα φορτηγά αυτά κατέληξαν να
είναι αντικείμενα ανεκτίμητης λαϊκής τέχνης, σημάδια μιας
εποχής βιοπάλης και ανθρωπιάς. Η ανάπτυξη των τρίκυκλων
φορτηγών ευνοήθηκε από τις χαμηλότερες ποιοτικές απαι-
τήσεις των χρηστών που επέτρεψε τη διατήρηση χαμηλού
κόστους από τους εδώ κατασκευαστές. Εισαγωγές γίνονταν,
ήδη από την εποχή του μοτοσυκλετιστικού φουρκονιού, από
την Ιταλία χωρίς, όμως, μεγάλη επιτυχία λόγω υψηλής τιμής.
Η αλλαγή νομοθεσίας (που περιελάμβανε χορήγηση αδείας
φορτηγού των τρίκυκλων το 1981) και η άνοδος του βιοτικού
επιπέδου φέρνει το οριστικό τέλος του τρίκυκλου φορτηγού.
Σήμερα η διάσωση κάποιων κομματιών και η μουσειακή προ-

βολή τους είναι αυτονόητη απαίτηση για τη διατήρηση ιστο-
ρικής μνήμης.
Από το 1946 έως το 1950, οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης ανήλθαν από 116 σε 1.817,25
οχήματα που προέρχονταν από τη διάθεση του στρατιωτικού
Ο.ΔΙ.Σ.Υ. Όμως στο δεδομένο μεταπολεμικό κοινωνικοοικο-
νομικό πλαίσιο οι δεδομένες διογκούμενες ανάγκες για με-
ταφορές, τουλάχιστον στο είδος αν όχι και στην ικανότητα
φορτίου, δεν ικανοποιούνταν απ’ αυτά τα φορτηγά. Οπως
αναφέρθηκε, η πλειοψηφία αυτών των πρώην στρατιωτικών
φορτηγών, τα “τριών-τετάρτων”, καθώς και τα μεγαλύτερα,
χρησιμοποιούνταν στη μεταπολεμική Ελλάδα για μεταφορές
πολύ μεγαλύτερων φορτίων που προόριζε ο στρατός, μετα-
φορές που συνέδεαν τις πόλεις με την ύπαιθρο. Στο εσωτε-
ρικό των πόλεων είχε δημιουργηθεί έλλειψη μικρομεσαίων
οχημάτων για τις μεταφορές μικρών φορτίων σε κοντινές
αποστάσεις, μεταφορές τις οποίες πριν τον πόλεμο τις διεκ-
περαίωναν τα ζώα. Το στοκ των “κριθαροκίνητων τανκς”,
όπως τα έλεγαν στον πόλεμο, είχε μειωθεί δραματικά εξαι-
τίας του θανάτου τους στις μάχες και τις κακουχίες της Ηπεί-
ρου, και της μη κάλυψης των αναγκών του πληθυσμού σε
πρωτεΐνη στο λιμό της Κατοχής.
Έτσι, το κενό που δημιουργήθηκε στις συγκεκριμένες νέες
συνθήκες της αγοράς με την απουσία των φορτηγών αυτο-
κινήτων και την έλλειψη των ζώων, στοιχειοθέτησε και την
ανάγκη ενός φορτηγού οχήματος με μεταφορική ικανότητα
από 100 κιλά μέχρι “όσο αντέχει”, αρκετά ευέλικτου για να
σταθμεύει και να κυκλοφορεί στα κέντρα των πόλεων όπου
ξεκινούσε η διακίνηση των εμπορευμάτων στη λιανική.
Μπαίνοντας στην ευθεία της ανάπτυξης, η Ελλάδα χρειαζό-
ταν ένα φορτηγό όχημα αρκετά φτηνό στην αγορά, τη συν-
τήρηση και τη φορολογία, για να αποκτηθεί από
ευκαιριακούς επαγγελματίες μικρής αγοραστικής δυνατότη-
τας και να κυκλοφορήσει στους ζητούμενους μεγάλους αριθ-
μούς, γρήγορα, και χωρίς πολλές γραφειοκρατικές
διαδικασίες. Οι ανάγκες αυτές, σε συνδυασμό με την υπάρ-
χουσα προσφορά των στρατιωτικών μοτοσυκλετών και των
λοιπών χύμα ανταλακτικών αυτοκινήτων της λείας πολέμου,
ήταν τα συστατικά της νέας σύνθεσης που άνοιξε καινούργιο
κεφάλαιο στον ελληνικό μοτοσυκλετισμό, δημιουργώντας το
“φουρκόνι”.
Αν και για την προέλευση της κυκλοφορούν διάφορες παρα-
πλήσιες εξηγήσεις, η λέξη “φουρκόνι” όπως διατυπώθηκε κι
έγινε αποδεκτή από τους μοτοσυκλετιστές, μεταφορείς και
μηχανικούς των συνεργείων που κατασκεύασαν και συντή-
ρησαν για πολλές δεκαετίες αυτές τις μοτοσυκλέτες, φαίνε-
ται να προέρχεται από το αρσενικό ουσιαστικό του ιταλικού
όρου “furgone” που σημαίνει “σκευοφόρος”. Πέρα όμως από
τους θεωρητικούς προσδιορισμούς, το φουρκόνι για τον
απλό Ελληνα ήταν μια οντότητα ξεχωριστή από το αυτοκί-
νητο, το ίδιο ξεχωριστή κι απ’ ό,τι λογιζόταν σαν μοτοσυ-
κλέτα πριν τον πόλεμο. Οπως και να ’ναι, το φουρκόνι
γρήγορα θα γινόταν μια πολύ γνώριμη, καθημερινή εικόνα,
ένα οικείο όχημα που για δεκαετίες θα άφηνε τα ίχνη του,
καλά και άσχημα, στο υφάδι της ελληνικής κοινωνίας. Φουρ-
κόνι, για παράδειγμα, ήταν ένα BMW R12 με ξύλινο κασόνι,
ψηλά παραπέτα, το όχημα με το οποίο μεταφερόταν η λα-
τέρνα στην ταινία του Αλέκου Σακελλάριου “Λατέρνα, φτώ-

χεια και φιλότιμο” του 1955, με τους ηθοποιούς Μίμη Φω-
τόπουλο, Τζένη Καρέζη και Βασίλη Αυλωνίτη. Φουρκόνι ήταν
κι ένα καλογυαλισμένο Zundapp KS 750, το περιπλανώμενο
στις γειτονιές της Αθήνας κατάστημα ειδών προικών των
ηθοποιών Θανάση Βέγγου και Νίκου Σταυρίδη, με το οποίο
απαθανάτισαν τα “όλα με δόσεις” γλαφυρά και αθώα ήθη
των Ελλήνων της εποχής της μεγάλης ανοικοδόμησης. Από
την άλλη μεριά, φουρκόνι επίσης ήταν κι ένα BMW R51 με
κουβούκλιο, η μοτοσυκλέτα με την οποία ο μεταφορέας Σπύ-
ρος Γκοτζαμάνης δολοφόνησε τον βουλευτή της Ε.Δ.Α. Γρη-
γόρη Λαμπράκη, το Μάιο του 1963, επισπεύδοντας μια σειρά
εξελίξεων που οδήγησε ένα μήνα αργότερα στην πτώση της
τότε κυβέρνησης Καραμανλή.

Πηγές: “Made in Greece”
Λάμπρος Σ. Σκαρτσής, Γιώργος Α. Αβραμίδης

“Ιστορία του Ελληνικού 
Μοτοσυκλετισμού”

Μιχάλης Αρβανιτόπουλος

Φουρκόνι BMW R12 στην ταινία 
“Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο” του 1955. 

Φουρκόνι Zundapp KS 750 στην ταινία “Οι Δοσατζήδες” του 1959.



ηηκιτρινόριζα ήταν γνωστή από την αρ-
χαιότητα τόσο για τις βαφικές, (οι βαφείς του
μεσαίωνα τη αναμείγνυαν με το λουλακί
-βαθύ γαλάζιο χρώμα- για να εξασφαλίσουν
μια όμορφη πράσινη απόχρωση) όσο και για
τις αρωματικές και φαρμακευτικές της ιδιό-
τητες. 

Ο κουρκουμάς ή τούρμερικ είναι πλούσιος
σε άμυλο και μια φυσική χρωστική ύλη, την
κουρκουμίνη, η οποία αναγράφεται στα τρό-
φιμα με τον κωδικό Ε100, και επειδή είναι
φθηνός τον χρησιμοποιούν για να δώσουν
χρώμα σε μείγματα μπαχαρικών όπως το
κάρυ, (ο κουρκουμάς αποτελεί την βάση για
το κάρυ) τα Ινδικά Μασάλα, το Μαροκινό
Ρας - Ελ Χανούτ, το μείγμα μπαχαρικών χα-
ρίσα, καθώς επίσης για να χρωματίσουν μου-
στάρδες και κάποια πολύ κίτρινα τυριά. 

Ο φρέσκος κουρκουμάς είναι τραγανός με
πιπεράτη γέυση όπως του τζίντζερ, αρώματα

εσπεριδοειδών και γήινη επίγευση. Ο ξερός
κουρκουμάς έχει πλούσιο και σύνθετο
άρωμα με νότες από ξύλο, εσπεριδοειδή,
λουλούδια και πιπεράτο τζίντερ.

Η γεύση του έχει μέτρια καυστικότητα και
ελαφριά πικράδα, ενώ η επίγευση είναι πιο
ζεστή. Ο φρέσκος κουρκουμάς πρέπει να
είναι σφριγηλός και συμπαγής στην αφή,
χρειάζεται ξεφλούδισμα και τον χρησιμοποι-
ούμε κομμένο σε φέτες ή τριμμένο. Ο ξερός
επειδή τρίβεται πολύ δύσκολα, καλύτερα να
τον αγοράζετε τριμμένο σε σκόνη.

Ο κουρκουμάς χρησιμοποιήθηκε στην Νο-
τιοανατολική Ασία ως συντηρητικό κυρίως
για τουρσιά και πάστες κάρυ, ενώ στην Μα-
λαισία χρησιμοποιούν και τα φύλλα του για
να αρωματίσουν τα ψάρια τους.

Στην Ινδική κουζίνα χρησιμοποιείται σε
πιάτα βέγκαν με μελιτζάνες φακές ή φασό-
λια, και είναι απαραίτητος στις περισσότερες
ασιατικές κουζίνες για τα λαχανικά τους, τα
πουλερικά, τα βολβώδη λαχανικά, τις εδώδι-
μες ρίζες, το σπανάκι και το ρύζι τους.

Συνδυάζεται ιδανικά με το τσίλι, τον κό-
λιανδρο, τον σιναπόσπορο (κίτρινο ή μαύρο),
το μαραθόσπορο, το γαρύφαλλο, το γάλα
καρύδας, το λέμονγκρας, το σκόρδο, το κύ-
μινο, και την πάπρικα.

Το ρύζι και τα μακαρόνια παίρνουν μια χρυ-
σοκίτρινη ανταύγεια όταν έχουμε ρίξει ελά-
χιστο κουρκουμά, ενώ η γεύση τους ελαφρά
αλλάζει έχοντας αποκτήσει μια “απόχρωση”
ινδικής κουζίνας. 

Η ιστορία του κουρκουμά καθορίστηκε από
το γεγονός ότι νόθευαν κάποτε με αυτόν, το
σαφράν (ένα από τα δύο πιο ακριβά μπαχα-
ρικά στον κόσμο) και ότι οι θεραπευτικές του
ιδιότητες το ανέδειξαν σε πολυφάρμακο.
Είναι ένα φυσικό αντισηπτικό, με αντιβακτη-
ριδιακούς παράγοντες.

Αποτοξινώνει το συκώτι, μπορεί να απο-

τρέψει την εμφάνιση της νόσου Alzheimer
αλλά και να επιβραδύνει τη χειροτέρευση
ήδη πασχόντων και πασχουσών από την
ασθένεια (μην ξεχνάμε ότι αποτελεί βάση για
το κάρυ και στην Ινδία όπου το καταναλώ-
νουν πάρα πολύ, έχουν το χαμηλότερο πο-
σοστό Alzheimer).

Κάποιοι λένε πως αν ρίξεις από την αρχή
λίγο κουρκουμά στο ποτό σου, όχι μόνο θα
γλυτώσεις το χανκόβερ, αλλά μακροπρόθε-
σμα θα προστατέψεις και το συκώτι σου.

Είναι ένα φυσικό αναλγητικό, εξαιτίας δε

των ιδιοτήτων του, είναι ιδανικό συμπλή-
ρωμα διατροφής για όσους πάσχουν από αρ-
θριτικά (όπως και το κύμινο ή και το μαύρο
κύμινο - για το οποίο οι Άραβες έχουν πει
«θεραπεύει τα πάντα εκτός από τον θά-
νατο»)...

Παρενεργειες - αντενδειξεις

Όσοι έχουν πέτρα στη χολή, θα πρέπει να
αποφεύγουν να τον καταναλώσουν. Δεν πρέ-
πει να το πάρουν έγκυες και θηλάζουσες.
Επίσης όσοι κάνουν χημειοθεραπεία.

Το κιτρινοκόκκινο χρώμα των Ινδικών μεταξωτών υφασμάτων και το γνωστό σε όλους μας μείγμα κάρυ, μοι-
ράζονται ένα κοινό στοιχείο: Τον κουρκουμά ή αλλιώς τούρμερικ. Η κουρκούμη είναι μπαχαρικό. Είναι η κί-
τρινη σκόνη που προέρχεται από το θρυμματισμό της κιτρινόριζας, ενός φυτού που ανήκει στην οικογένεια της
πιπερόριζας και τον συναντάμε κυρίως στην Ινδία και την Ινδονησία. Στην Ελλάδα τα καταστήματα μπαχαρι-
κών πουλάνε την curcuma longa καθώς τα άλλα φυτά της οικογένειας των ζιγγιβεριδών (από όπου κατάγεται
η κιτρινόριζα) είναι σπάνια.

Κουρκου άς Η κίτρινηΚουρκουμάς: Η κίτρινη 
σκόνη και η ιστορία τηςσκόνη και η ιστορία της

Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση του γιατρού σας ή την επίσκεψη σε άλλον επαγγελμα-
τία υγείας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή ενημερώστε και συμ-
βουλευθείτε πρώτα τον γιατρό σας.

Πηγή : http://enallaktikidrasi.com/
http://www.bitterbooze.com/turmeric/

http://www.terrapapers.com/

Φτιάξτε γάλα με κουρκουμά για τον πονόλαιμο
• 1/4 κ. γλ. κουρκουμά σε σκόνη
• 1/4 κ. γλ. κάρδαμο σε σκόνη
• 1 πρέζα μαύρο πιπέρι σε σκόνη
• 1 πρέζα τζίντζερ σε σκόνη
• 1 πρέζα γαρύφαλλο σε σκόνη
• 1 πρέζα μπαχάρι σε σκόνη
• 1 φλιτζάνι γάλα
Μέλι και βανίλια.

Βράζουμε το γάλα ρίχνουμε μέσα τα μπαχα-
ρικά, τα αφήνουμε για δύο με τρία λεπτά, προ-
σθέτουμε μέλι ή άλλη γλυκαντική ουσία,
σουρώνουμε και το σερβίρουμε πολύ ζεστό.

Τριμμένο (σκόνη) κουρκουμά  βρίσκουμε  εύ-
κολα σε όλα τα καταστήματα μπαχαρικών.
Διατίθεται επίσης σε μορφή συμπληρώματος
διατροφής (κάψουλες) σε καταστήματα με
βιολογικά προϊόντα και σε φαρμακεία. 

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε χύμα όση πο-
σότητα κουρκουμά  θέλετε και έπειτα να ζη-
τήσετε από τον φαρμακοποιό σας (έναντι
αμοιβής) να σας τον συσκευάσει σε κάψουλες.

Γιατί λοιπόν να μη τον προσθέσετε  από σή-
μερα στη διατροφή σας ;
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Το κιτρινοκόκκινο χρώμα των Ινδικών μεταξωτών υφασμάτων και το γνωστό σε όλους μας μείγμα
κάρυ, μοιράζονται ένα κοινό στοιχείο: Τον κουρκουμά ή αλλιώς τούρμερικ.

Ο Δρό ος των Μ αχαρικώνΟ Δρόμος των Μπαχαρικών

Φανh Μαραγκaκη

caravelspices@gmail.com
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συνέντευξη

ι δύο συντάκτες, με τους οποίους συναν-
τηθήκαμε στο φιλόξενο καφέ “Κήπος” λίγο
πριν αναχωρήσουν για το Λονδίνο, δηλώνουν
μαγεμένοι από το περιβάλλον του νησιού, το-
νίζουν ότι μπορεί να προσελκύσει χιλιάδες φί-
λους του ποδηλάτου από όλη την Ευρώπη που
αναζητούν τέτοια μέρη αρκεί να... το μάθουν
και να έχουν κάποιες στοιχειώδεις ανέσεις που
απαιτεί η ποδηλασία.

Γιατί να έχει ενδιαφέρον η Κρήτη για ένα
περιοδικό εξειδικευμένο για την ποδηλα-
σία;

James Spender: Θέλαμε να κάνουμε ένα
ρεπορτάζ για μια μεγάλη ποδηλατική δια-
δρομή. Είναι μια ποδηλατική διαδρομή που
φιλοξενούμε κάθε μήνα. Η Κρήτη ήταν ένα
μέρος που δεν είχαμε έλθει ποτέ. Λόγω
των καιρικών συνθηκών και των διαδρο-
μών που έχει, πιστεύουμε ότι η Κρήτη μπο-
ρεί να γίνει ο επόμενος ποδηλατικός
προορισμός της Ευρώπης! Και αυτό δεν
είναι υπερβολή. Το πιστεύουμε πραγμα-
τικά, το είδαμε και οι ίδιοι στις 3 ημέρες
που μείναμε στα Χανιά.

Τι το ιδιαίτερο βρήκατε εδώ ;
James Spender: Αναζητούσαμε διαδρο-
μές με ποδήλατο που να αποτελούν πραγ-
ματική πρόκληση, να υπάρχουν λίγα
αυτοκίνητα, να συνδυάζουν τοπία αλλά και
ασφάλεια για τον ποδηλάτη. Και τις βρή-
καμε στα νότια της Κρήτης. Η περιοχή
αυτή πρσφέρει όλα αυτά που θέλει ένας
ποδηλάτης. Να “υποφέρει” ανεβαίνοντας
το βουνό, να το κατεβαίνει γρήγορα και να
μην βρίσκει αυτοκίνητα μπροστά του. Ακο-
λουθήσαμε μια διαδρομή από το Ρέθυμνο,
μπήκαμε στα Σφακιά, στον Καλλικράτη,
από εκεί στο Φραγκοκάστελο, μετά Χώρα
Σφακίων και στη συνέχεια Ανώπολη. Και
για επιστροφή πίσω προς Φραγκοκάστελο
- Σκαλωτή. Ηταν εξαιρετική! Υπάρχουν
πάρα πολλοί Βρετανοί που δεν αρκούνται
μόνο στον ήλιο, τη θάλασσα και την παρα-
λία. Θέλουν δραστηριότητες! Μια από
αυτές είναι το ποδήλατο και στη Μ. Βρε-
τανία υπάρχουν εκατομμύρια ποδηλάτες!
Μόνο στο Λονδίνο υπολογίζεται ότι υπάρ-
χουν 1 εκ. άνθρωποι που χρησιμοποιούν
πάρα πολύ τακτικά το ποδήλατο. 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Πώς κατά την άποψή σας θα μπορούσαμε
να κάνουμε περισσότερο γνωστά τα
Χανιά και την Κρήτη ως ποδηλατικούς
προορισμούς;

James Spender: Η δημοσιότητα, αυτό
χρειάζεται. Να γνωρίσουν οι ποδηλάτες τι
μπορούν να προσφέρουν τα Χανιά. Υπάρ-
χουν δεκάδες club ποδηλατών και πρέπει
να έλθεις σε επαφή μαζί τους, να τους δώ-
σεις να καταλάβουν ότι η Κρήτη είναι ένα
ιδανικό μέρος να έλθουν. Αυτοί που δεν
έρχονται στην Κρήτη για το ποδήλατο δεν
γνωρίζουν τι μπορεί να προσφέρει. Δεν
βλέπω να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος
λόγος για να μην έλθει ο ποδηλάτης εδώ
για να κάνει το χόμπι του και να περάσει
τις διακοπές του. Βέβαια απαιτείται μια εκ-
στρατεία στα media. Συνήθως οι ποδηλά-
τες είναι λίγο παλιάς σχολής δεν είναι
τόσο του internet, απαιτείται και η προ-
σωπική επαφή. 
Juan Trujillo Andrades: Πιθανόν να
χρειάζονται μερικές ευκολίες. Όταν πηγαί-
νεις με ένα ποδήλατο σε ένα τόπο για να

κάνεις διακοπές θέλεις μια εύκολη μετακί-
νηση, θέλεις καλό οδικό δίκτυο, τη δυνα-
τότητα να ενοικιάσεις ποδήλατο αν δεν
πάρεις το δικό σου, ή να το επισκευάσεις
αν έχεις κάποια ζημιά. Οταν κάποιος έρχε-
ται με ένα ποδήλατο αξίας 6-7.000 ευρώ
θέλει να μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα
του το κλέψει κανείς. Θέλει να μπορεί να
το έχει στο δωμάτιο του ώστε να μην είναι
εκτεθειμένο! Είναι απλά πιστεύω πράγ-
ματα που μπορεί να του τα προσφέρει μια
περιοχή όπως η Κρήτη. Χρειάζεται μόνο
θέληση και καλή οργάνωση. Τα Χανιά και
η Κρήτη μπορεί να γίνουν μια περιοχή φι-
λική στο ποδήλατο. 

Οι πόλεις μας; Δεν είναι και τόσο φιλικές
στο ποδήλατο, αν σκεφτείτε ότι τα Χανιά
έχουν ένα ποδηλατοδρόμο μερικών εκα-
τοντάδων μέτρων (Ν. Χώρα) παρά τις
προσπάθειες των ντόπιων ποδηλατών
εδώ και χρόνια. Δεν είναι σημαντικοί οι
ποδηλατόδρομοι στις πόλεις ;

James Spender: Ναι φυσικά και είναι
καλό για τους ποδηλάτες. Όταν κάποιος
έρχεται στη Νότια Ευρώπη από την άλλη
άκρη της ηπείρου με ένα ποδήλατο, θέλει
να δει ανθρώπους με ποδήλατο, να κατα-
λάβει ότι η πόλη είναι φιλική στο ποδή-
λατο. Είναι έτσι η κοινωνία των
ποδηλατών. Βέβαια οι περισσότεροι προ-
τιμούν την έξοδο στο βουνό και δεν τους
ενδιαφέρει τόσο η ποδηλασία μέσα στις
πόλεις. Ομως οι ποδηλατόδρομοι είναι
κάτι που πρέπει να γίνει.

Βλέπουμε ότι σε προηγούμενες αποστο-
λές του περιοδικού ήσασταν στην Ισπα-
νία, στην Κεντρική Ευρώπη, υπάρχουν
αρκετοί προορισμοί για τους ποδηλάτες,
γιατί να επιλέξουν και την Κρήτη;

Juan Trujillo Andrades: Καταρχήν απο-
λαύσαμε το τοπίο. Πιστεύω πραγματικά ότι
η Κρήτη είναι μια μοναδική περίπτωση.
Δεν είναι επίπεδη όπως η Βρετανία και
αυτό πραγματικά μας ενθουσιάζει. Η πο-
δηλασία είναι μια διαρκής δοκιμασία για
τον ποδηλάτη, για αυτό και θέλει βουνά,
ανηφόρες και κατηφόρες. Επίσης η Κρήτη

είναι ένα νησί με τακτική επικοινωνία με
τον έξω κόσμο. Χρειάζεται λίγη περισσό-
τερη δημοσιότητα για την περιοχή, να τη
γνωρίσουν περισσότεροι ως προορισμό
για ποδηλάτες. Η Μαγιόρκα για χρόνια
ήταν απλά ένα νησί για διακοπές που οι
τουρίστες έκαναν πάρτι και μεθούσαν.
Όμως έχει θαυμάσια βουνά και υπέροχους
δρόμους, είναι εύκολο να βρεθείς εκεί με
το αεροπλάνο και τώρα οι ποδηλάτες είναι
το 25% των τουριστών της περιοχής! Αυτό
σημαίνει πάρα πολλά. Η Μαγιόρκα έχει
ωραία βουνά αλλά η Κρήτη έχει πιο ωραία
και μεγαλύτερα βουνά. Βέβαια η Μα-
γιόρκα έχει καλύτερους δρόμους και αυτό
έχει σημασία για την ασφάλεια του ποδη-
λάτη και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέ-
πει να δείτε.
James Spender: Επίσης πολλοί ποδηλά-
τες παρακολουθούν πού πηγαίνουν οι
αθλητικές ομάδες ποδηλασίας για την
προετοιμασία τους. Οταν βλέπουν ότι επι-
λέγουν τη Μαγιόρκα για την προετοιμασία
τους, θα πάνε εκεί και αυτοί.
Ετσι ίσως θα πρέπει να βοηθηθούν οι οι
ομάδες αυτές να επιλέξουν την Κρήτη για
την προπόνησή τους. Να τους προσκαλέ-
σουν οι τοπικές αρχές. Ερχόμενοι εδώ, θα
παρασύρουν και άλλους ποδηλάτες.

«Eμαθα από ένα φίλο μου για την Κρήτη και τις σπάνιες ποδηλατικές διαδρομές που διαθέτει στα βουνά της. Το είπα στον αρχισυν-
τάκτη του περιοδικού και μου είπε “Ο.K., πήγαινε στην Κρήτη για 3 ημέρες και κατέγραψε μια ιδανική ποδηλατική διαδρομή”». Με
αυτά τα λόγια ο Αγγλος δημοσιογράφος James Spender μας εξηγεί πώς βρέθηκε στα Χανιά μαζί με τον φωτογράφο Juan Trujillo An-
drades προκειμένου να κάνουν μια ποδηλατική διαδρομή στα νότια και κυρίως στην περιοχή των Σφακίων, το ρεπορτάζ για την οποία
θα κοσμήσει το εξώφυλλο του περιοδικού “Cyclist”, του μεγαλύτερου αυτού του είδους στη Μεγάλη Βρετανία.ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ

ΣΥΝΟΜΙΛIA ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “CYCLIST”

Χανιά Ιδανικός ροορισ ός για οδηλάτες«Χανιά; Ιδανικός προορισμός για ποδηλάτες!»
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Από αριστερά οι James
Spender και Juan Trujillo

Andrades από το
περιοδικό “Cyclist”

βρέθηκαν αυτές τις ημέρες
στα Χανιά.

To εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου του
περιοδικού “Cyclist”. To επόμενο θα έχει θέμα
ποδηλατικές διαδρομές στα Νότια των Χανίων

κυρίως και του Ρεθύμνου.

Μια από τις διαδρομές που ακολούθησαν
με ποδήλατο στην περιοχή των Σφακίων.



παιδότοπος

Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι,
καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και δασκάλους!

Με το οικοσύστημα του Γραμμένου, της πανέμορ-
φης αυτής παραλίας της περιοχής τους, ασχολήθη-
καν, εκτός των άλλων, κατά τη διάρκεια της
περασμένης σχολικής χρονιάς τα παιδιά της Ε’ τάξης
του Δημ. Σχ. Κουντούρας, έχοντας σε ρόλο εμψυ-
χωτή τον δάσκαλο τους Μύρωνα Παναγιωτάκη. “Τί-
ποτα δεν πάει χαμένο στο Γραμμένο”, ο τίτλος του εν
είδει απολογισμού κειμένου, ενός κειμένου που αρ-
χίζει σαν παραμύθι, που έγραψαν, και φιλοξενείται
στον σημερινό πρώτο “παιδότοπο” της νέας σχολι-
κής χρονιάς. Τα λένε όλα με τον τίτλο αυτό τα πεμ-
πτάκια (εκτάκια πια) της Κουντούρας. 

Πράγματι δεν πήγε τίποτα χαμένο απ’ αυτά που
βρέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της ενασχόλησής τους
στο Γραμμένο. Αλλο πράγμα οι κατασκευές που έκα-
ναν... βοηθώντας όπως λέει το παραμύθι την οικο-
γένεια Γραμμένου! Οι φωτογραφίες τους, όσες

χώρεσαν, το μαρτυρούν άλλωστε περίτρανα! Πολλά
μπράβο και στον δάσκαλο και στους μαθητές του! 

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Β.Θ.Κ.

Ε’ ΤΑΞΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ

Τί οταΤίποτα δεν άειδεν πάει χα ένο στοχαμένο στο Γρα ένοΓραμμένο
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Μια μέρα η οικογένεια Γραμμένου ξεκίνησε για πικ - νικ!
Πού αλλού; Μα στο Γραμμένο, στην Κουντούρα. Η άμμος
ήταν ολόχρυση, οι κέδροι καταπράσινοι και τα ζωάκια μαζί
με τα έντομα είχαν βγει για βόλτες.

Το μόνο άσχημο ήταν κάποια σκουπίδια που υπήρχαν εκεί.
Τα περισσότερα τα είχε φέρει το κύμα. Μάλιστα κάποια
είχαν έρθει από χώρες της βόρειας Αφρικής αφού είχαν
αραβικά γράμματα. 

Η οικογένεια Γραμ-
μένου, αφού έπαι-
ξαν μπάλα,
έφτιαξαν ηφαίστειο
με την άμμο, μάζε-
ψαν κοχύλια και κυ-
ρίως μπουρού,
έστρωσαν “τραπέζι”
για να φάνε.

Αφού ξεκουράστη-
καν ετοιμάστηκαν
για να φύγουν. 

Μαζεύοντας τα
σκουπίδια του πικ
νικ τους, η μαμά
Γραμμένου είχε την
ιδέα να μαζέψουν
και τα σκουπίδια
που είχε “στείλει” το
κύμα ή αυτά που
είχαν αφήσει ή ξεχάσει κάποιοι στο Γραμμένο...

Δεν τα πείραξαν όμως!!
Σκέφτηκαν να τα αξιοποιήσουν φτιάχνοντας ωραία διακο-

σμητικά, κοσμήματα με όλα αυτά τα μπουκάλια, τα κουτάκια,
τα χαρτόνια, τα ξύλα, τα κοχύλια, τα κοχύλια του βουνού*,
τα καλαμάκια, τα περιοδικά και τόσα άλλα.

Δεν το έκαναν όμως
μόνοι τους. Βοήθησε και η
Πέμπτη (Ε’) τάξη του Δη-
μοτικού Σχολείου της
Κουντούρας, που όλη
αυτή την περίοδο είχαν
ασχοληθεί με το οικοσύ-

στημα του Γραμμένου. 
Σκέφτηκαν μάλιστα να χρησιμοποιήσουν και μερικά από

τα κομμένα παλιά χαρτόνια που είχαν περισσέψει στην τάξη
τους.

Μάλιστα η νηπιαγωγός κυρία Ιωάννα Κολοκυθά έγραψε
και μερικά ποιήματα για να στολίσουμε και την εργασία των
κατασκευών μας.

• Ενα πλαστικό μπου-
κάλι και χαρτόνια για
έναν πύραυλο από τη
Μαρία Παυλάκη. 

• Ξυλάκια παγωτού
και καπάκια καφέ που
κολλήσαμε φατσού-
λες. 

• Ενα πεταμένο πλα-
στικό γλαστράκι, που
το κόψαμε και το βά-
ψαμε για να το δώ-
σουμε σ’ αυτούς που
καπνίζουν στις παραλί-
γες για να μην πετούν
τα αποτσίγαρα (στις
παραλίες) από τον Παύλο Κασσελάκη.

• Αλλο ένα κομπολόι από κοχύλια του βουνού.
• Ενα ξυλάκι παγωτού, ένα καπάκι καφέ και χαρτόνια για

ένα σήμα Βίκινγκ από τον Τζιοβάν. 
• Ενα κοχύλι του

βουνού και λίγο
κορδόνι για ένα
μενταγιόν από τον
Στανιμίρ Ράντεβ.

• Ενα διακοσμη-
τικό από κουτάκι
αναψυκτικού στο-
λισμένο από τον
Γιώργο Μαϊσου-
ράντζε. 

• Ενα πεταμένο
περιοδικό χρησι-
μοποιήθηκε για
μια μολυβοθήκη

από τον Αλέξη Περδικάκη.
• Μια πεταμένη κηρύθρα μέλισσας και κοχύλια για ένα θα-

λασσινό κάδρο από τον myronas.
• Οι μετακινήσεις γίνονται με ποδήλατο.
• Η μασκότ της εργασίας φιλοτεχνήθηκε από τον Οσο Τζα-

τζάνη (σαύρα του Γραμμένου).

*κοχύλια του βουνού = κάλυκες από σφαίρες!!!

Ετσι λοιπόν τίποτα δεν πήγε
χαμένο στο Γραμμένο.

Και να οι κατασκευές μας:
• Ενα κομμάτι ξύλο και μερικά

κοχύλια για ένα θαλασσινό μόμ-
πιλε από την Αννα - Μαρία Σαρ-
τζετάκη.

• Ενα κομμάτι ξύλο που έγινε
ένας πίνακας - νεράιδα από την
Ξανθούλα (Ξανθή) Ρουμελιώτη. 

• Ξύλο και καπάκια για ένα
σείστρο - κουδουνίστρα από τον
Μιχάλη Φαλελάκη.

• Ενα παλιό σι-ντι για βάση,
ένα ρολό κουζίνας και παλιά χαρτόνια για ένα λαμπατέρ
διακοσμημένο με κοχύλια από τη Στέλλα Τρουλάκη.

• Κουτιά μπύρας με παλιά αλουμινόχαρτα και χαρτόνια για
μαράκες - κουδουνίστρες από τον Βασίλι Βασίλεβ και την
Μπέσι Γκέργκι.

• Πεταμένα “παξιμάδια” και πετονιές για ένα βραχιόλι από
τη Ντανιέλα Μαντρέου.

• Μπουκάλια πλαστικά τυλιγμένα με χαρτόνι όπως
και χαρτόνι για βάση για ένα διακοσμητικό σκαμπό
από την Αγάπη Κουκουλά. 

• Ενα πεταμένο σι-ντι, μισό πλαστικό μπουκάλι και
λίγο χώμα για να βάλεις το κακτάκι σου. Μια πρω-
τότυπη γλάστρα από το Θάνο Κουφάκη.

• Μερικά κοχύλια του βουνού και λίγο σχοινί για
ένα κομπολόι από το Μιχάλη Φαλελάκη.

• Κάδρο σε βάση φύλλου - κορμού μπανανιάς.
• Κοχύλια του βουνού για επένδυση σε παλιό μο-

λύβι.
• Μια πεταμένη

κούτα, αλουμινόχαρτο,
καλαμάκια για κεραία
και χαρτόνια για μια διακοσμη-
τική τηλεόραση από την Αννα
Πιτταριδάκη.

• Ξύλα από παλιούς χαρταε-
τούς και πεταμένο νάυλον για
μια μινιατούρα θερμοκήπιο
από τον Χρήστο Μπελιβανάκη. 

• Παλιά χαρτόνια
για έναν... προφήτη

(Λέει τη μοίρα) από την Αγάπη Κουκουλά. 
• Ενα κουτάκι από πατατάκια επενδυμένο με χαρ-

τονάκια για μια καλοκαιρινή μολυβοθήκη από τον
Ανδρέα Κοντορίνη.

• Μια κούτα για σώμα, άδειοι χάρτινοι χυμοί πορ-
τοκαλάδας, μια ξεφούσκωτη μπάλα, ένα παλιό
μπλουζάκι για μια κούκλα από την Αννα Πιτταρι-
δάκη.

• Χαρτί κουζίνας για μια μέλισσα από τον Κλάιντι
Μουσταφά. 



ττο γεγονός αυτό σηματοδοτεί δύο ταυτό-
χρονες και σημαντικές αλλαγές στη ζωή
των παιδιών. Από τη μια αρχίζουν να στε-
ρούνται την ολοκληρωτική παρουσία και
φροντίδα των γονιών και ιδιαίτερα της μη-
τέρας τους και την ασφάλεια που τους
έδινε μέχρι τώρα, και από την άλλη αρχί-
ζουν να δημιουργούν νέους δεσμούς και
νέες σχέσεις, να αποκτούν εμπειρίες έξω
από την οικογένεια και να αλληλεπιδρούν
με νέα πρόσωπα. 

Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της πε-
ριόδου, γονείς και παιδιά καλούνται συνή-
θως για πρώτη φορά να βιώσουν την
εμπειρία του αποχωρισμού, που αρκετές
φορές συνοδεύεται από έντονες εκδηλώ-
σεις άγχους από μέρος των παιδιών. 

Το άγχος του αποχωρισμού είναι μια φυ-
σιολογική αναπτυξιακή διαδικασία και
είναι η συχνότερη μορφή άγχους στην παι-
δική ηλικία. Εμφανίζεται περίπου στην ηλι-
κία των 7 μηνών, κορυφώνεται μεταξύ του
13ου και του 24ου μήνα και στη συνέχεια
αρχίζει να φθίνει αν και συνεχίζει να θεω-

ρείται φυσιολογική αντίδραση περίπου
μέχρι την ηλικία των 6 ετών.

Η εξάρτηση αυτή που έχει το βρέφος από
τη μητέρα του στους πρώτους μήνες της
ζωής του είναι απολύτως φυσιολογική και
πηγάζει από το ένστικτο της επιβίωσης.
Σταδιακά, και καθώς το νήπιο αρχίζει να
κατακτά τα αναπτυξιακά ορόσημα της ομι-
λίας και της βάδισης αρχίζει να αυτονο-
μείται και να ανεξαρτητοποιείται, με
αποτέλεσμα να μπορεί να βρεθεί σε νέα
περιβάλλοντα, με άγνωστα πρόσωπα
χωρίς ιδιαίτερο φόβο και έντονες αρνητι-
κές αντιδράσεις. Η ικανότητά του παιδιού
να μπορεί να ανταποκρίνεται σε ένα ικα-
νοποιητικό βαθμό πλέον σε λιγότερα οι-
κεία περιβάλλοντα δε σημαίνει ότι το παιδί
δεν έχει ανάγκη τη σχέση με τη μητέρα
του. Αντίθετα σημαίνει ότι το παιδί έχει
εσωτερικεύσει την ασφάλεια που του εμ-
πνέει η αγάπη και η φροντίδα της μητέρας,
χωρίς να του είναι πια απαραίτητη η διαρ-
κής παρουσία της. 

Η εισαγωγή του παιδιού στον παιδικό

σταθμό τις πιο πολλές φορές συνοδεύεται
από μια σειρά αλλαγών που αφορούν
στην οικογενειακή ζωή. Συνήθως συμπί-
πτει με την επιστροφή της μητέρας στην
εργασία ή την απόκτηση ενός ακόμη παι-
διού. Πολλές φορές λοιπόν ο αποχωρι-
σμός είναι δυσκολότερος για την ίδια τη
μητέρα απ’ ότι για το παιδί, εξαιτίας των
ενοχών που ενδεχομένως μπορεί να αι-
σθάνεται για την “εγκατάλειψή” του στον
παιδικό σταθμό, εξαιτίας του άγχους της
για το αν το παιδί αν θα μπορέσει να αν-
ταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου,
αν θα κάνει φίλους, αν οι δασκάλες του
θα το αγαπούν και θα το προσέχουν ή
εξαιτίας της θλίψης της, η οποία μπορεί να
πηγάζει από το γεγονός της απομάκρυν-
σης του παιδιού από κοντά της. Επίσης
υπάρχουν κάποιες μητέρες που βιώνουν
την επιτυχή προσαρμογή του παιδιού τους
στο σχολείο ως “απόρριψη” ή ως ένδειξη
προσωπικής ανεπάρκειας στον ρόλο τους
ως μητέρες.

Ερευνες δείχνουν ότι οι συγγενείς πρώ-
του βαθμού, ιδίως οι μητέρες, παιδιών με
δυσκολίες αποχωρισμού, έχουν βιώσει και
οι ίδιοι έντονο άγχος αποχωρισμού κάποια
στιγμή στη ζωή τους, άγχος το οποίο τε-
λικά δεν κατάφεραν να το διαχειριστούν
λειτουργικά και να το ξεπεράσουν. Συνή-
θως τα άτομα αυτά εξακολουθούν ως
ενήλικοι να ανησυχούν υπερβολικά για τα
κοντινά τους πρόσωπα και να δυσκο-
λεύονται να τα αποχωριστούν. Η ανησυχία
αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη για τα παιδιά
τους, τα οποία θεωρούν ευάλωτα και
ανήμπορα. Για τον λόγο αυτό δεν αφήνουν
τα παιδιά να πάρουν πρωτοβουλίες και
προβάλλουν σ’ αυτά τους δικούς τους φό-
βους ότι μπορεί να τους συμβεί κάτι κακό.
Δυσκολεύονται να τα αφήσουν να “απο-
γαλακτιστούν” και τελικά τα κρατούν
εξαρτημένα στην προσπάθειά τους να τα
προστατεύσουν από ενδεχόμενους κινδύ-
νους. Μία τέτοια στάση, όμως, δημιουργεί
στα παιδιά διαφόρους φόβους και λει-
τουργεί ανασταλτικά στην πορεία της αυ-
τονόμησής τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αρκετά πι-
θανό τα παιδιά να εκδηλώσουν σε μετα-
βατικά αναπτυξιακά ορόσημα όπως αυτό
της μετάβασης από την οικογένεια στον

παιδικό σταθμό άγχος, που μας μοιάζει δυ-
σανάλογο του αναπτυξιακού τους επιπέ-
δου, με αντιδράσεις υπερβολικές που
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική
λειτουργικότητά τους, κυρίως στην προ-
σαρμογή τους και τη σχέση τους με τους
συνομηλίκους τους. 

Τέτοιες αντιδράσεις πιθανά, μπορεί να
έχει το παιδί που είναι συνήθως υπερβο-
λικά εξαρτημένο από τους γονείς του, βα-
σίζεται σε εκείνους για την εκπλήρωση
των αναγκών του (ακόμη και αναγκών που
θα μπορούσε να εκπληρώσει και μόνο
του), ανησυχεί υπερβολικά ότι θα συμβεί
κάτι κακό στα πρόσωπα που το φροντί-
ζουν και αποφεύγει καταστάσεις κατά τις
οποίες πρέπει να απομακρυνθεί απ’ αυτά.
Ενα τέτοιο παιδί όταν ξεκινά το σχολείο,
δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκει δι-
καιολογίες για να μείνει σπίτι ή προσπαθεί
με διάφορους τρόπους να καθυστερήσει
να πάει ή και που κάποιες φορές αρχίζει
να παρουσιάζει ψυχοσωματικά συμπτώ-
ματα, όπως τάση για εμετό, κοιλόπονο,
πονοκεφάλους, κ.ά..

Εν κατακλείδι λοιπόν το άγχος του παι-
διού να αποχωριστεί τους γονείς του και
οι δυσκολίες προσαρμογής του στο σχο-
λείο γενικότερα συνδέονται σε σημαντικό
βαθμό με τις δυσκολίες και το άγχος των
γονιών του. Το άγχος της μητέρας ή και
του πατέρα για τις εμπειρίες του παιδιού
στον παιδικό σταθμό, για την προσοχή και
τη φροντίδα που θα λάβει από τους παι-
δαγωγούς του και για τη σχέση του με
τους συνομηλίκους του, μεταβιβάζεται στο
παιδί άμεσα ή έμμεσα. Οι τύψεις, η θλίψη,
το άγχος διαγράφονται στο πρόσωπό,
στον τόνο της φωνής, στις χειρονομίες.

Τα παιδιά μας έχουν την ικανότητα να
“διαβάζουν” το πρόσωπό μας, τη στάση
του σώματός μας, τη χροιά της φωνής
μας. Η παραμικρή ένδειξη δυσκολίας, αμ-
φιβολίας ή ανησυχίας γίνεται τις περισσό-
τερες φορές αντιληπτή από τα ίδια παρά
τη δική μας προσπάθεια να την αποκρύ-
ψουμε. 

*εργαζόμενη Κέντρου Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής

της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

ψυχολογία 13ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
13 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΙΜέλΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ*

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Το άγχος α οχωρισ ούΤο άγχος αποχωρισμού

Σε μια τυπική σύγχρονη ελληνική οι-
κογένεια η αναγκαιότητα ή και η επι-
λογή της εργασίας και από τους δύο
πλέον γονείς είναι μια πραγματικότη-
τα, που τις περισσότερες φορές οδηγεί
στην είσοδο των παιδιών σε ένα άλλο
κοινωνικό περιβάλλον, όπως αυτό του
παιδικού σταθμού.  

Βιβλιογραφικές πηγές:
Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. Ψυχοπαθολογία
Παιδιών και εφήβων.
Αναπτυξιακή Προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Herbert, M. Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής
ηλικίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
http://www.pasyvn.gr/el/thematikes-
enotites/goneis/psihologia/245-anxos-apoxoris
mou.html
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δώ και μία τριετία ο Π.Γ.Σ. Κισσαμικός υπό τη διοίκηση με επικεφα-
λής τον Αντώνη Ροκάκη, βάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη και μάλιστα
τον... υπερβαίνει με σχετική άνεση. Πρόπερσι αν και επανήλθε μετά από
μία δεκαετία στη Δ' Εθνική κατάφερε τελικά να μπει στην εξάδα και να
ανέβει στη Γ' Εθνική όπου παρότι πρωτάρης τα πήγε περίφημα στη συ-
νέχεια κατακτώντας την 4η θέση. Πλέον με τις μεταγραφές του καλοκαιριού
και την έλευση του Βερόν, ανεβαίνει επίπεδο και λογικά δεν στοχεύει πλέ-
ον σε μία απλή παραμονή αλλά για να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα
που ξεκινάει αύριο. Μοναδικό ερωτηματικό οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ
που ίσως χρειαστούν χρόνο για να δέσουν ως σύνολο. Παρακάτω η φε-
τινή ομάδα και εδώ πρέπει να αναφέρουμε την πολύ μεγάλη βοήθεια από
τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου Λευτέρη Αντωνακάκη.

Η τελευταία
μεταγραφή του
Κισσαμικού
ήταν και η
πλέον ηχηρή,
όχι μόνο στην
ιστορία του συλλόγου αλλά και
μία από τις πιο σπουδαίες που
έχουν γίνει στην κατηγορία τα
δύο τελευταία χρόνια. Ο Αργεν-
τίνος που φόραγε την προηγού-
μενη 7ετία τις φανέλες του
ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ, αποτελεί
το μεγάλο αστέρι και εφόσον
προσαρμοστεί γρήγορα στα δε-
δομένα της Γ' Εθνικής τότε μπο-
ρεί να ανεβάσει επίπεδο την
ομάδα του Καστελίου. 

Π.Γ.Σ. ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

Ολο και ιο ψηλά τον ήχηΟλο και πιο ψηλά τον πήχη...

Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

Θέση: Τερματοφύλακας
Γεν: 23/07/1983

Πέρυσι: 12 συμμετοχές

Γιώργος 
Λαζαρίδης 

Θέση: Τερματοφύλακας
Γεν: 05/06/1996 

Πέρυσι: Πλατανιάς Κ 20

Χαράλαμπος 
Πενταράκης  

Θέση: Τερματοφύλακας
Γεν: 08/08/1995

Πέρυσι: Ηρακλής Νερ.

Γιάννης 
Πετράκης

Θέση: Αμυντικός
Γεν: 07/10/1987

Πέρυσι: Επισκοπή

Γιώργος 
Βιδάλης

Θέση: Αμυντικός
Γεν: 12/03/1993

Πέρυσι: 24 συμμετοχές-2γκολ

Μιχάλης
Καρβουνιάρης

Θέση: Μέσος
Γεν: 22/01/1981
Πέρυσι: ΟΦΗ

Ρικάρντο Ματίας 
Βερόν 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντώνης Ροκάκης

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: 
Σπύρος Μπαξεβάνος 

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: 
Τάκης Τσακαλίδης

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: 
Γιώργος Τουλουπάκης 

ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ: 

Βαγγέλης Κερεντζής
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: 
Νεκτ. Αντωνογιαννάκης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ:
Λευτέρης Αντωνακάκης

Τεχνικό επιτελείο
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Θέση: Αμυντικός
Γεν: 14/08/1991

Πέρυσι: 2 συμμετοχές

Ζαχαρίας 
Κομπογεννητάκης

Θέση: Αμυντικός
Γεν: 09/04/1996

Πέρυσι: 3 συμμετοχές

Λευτέρης 
Κομπογεννητάκης

Θέση: Αμυντικός
Γεν: 17/06/1993

Πέρυσι:  Ιωνικός Ν.

Βαρύτιμος
Κουλακάρης 

Θέση: Αμυντικός
Γεν: 27/08/1986

Πέρυσι: Καλαμάτα

Αντώνης 
Κωνσταντόπουλος

Θέση: Αμυντικός
Γεν: 16/05/1987

Πέρυσι: Επισκοπή

Δημήτρης
Σπαθάρας

Θέση: Αμυντικός
Γεν: 01/12/1987

Πέρυσι: Απόλλων Καλαμαριάς

Δημήτρης
Τσερκέζος

Θέση: Μέσος
Γεν: 20/08/1988

Πέρυσι: Απόλλων Καλαμαριάς

Θωμάς 
Βλάχος 

Θέση: Μέσος
Γεν: 29/12/1991

Πέρυσι: Σιλτιγκχάιμ

Γκάμπριελ
Ενκάμγκα (Nkamga) 

Θέση: Μέσος
Γεν: 16/11/1991
Πέρυσι: Λαμία

Κώστας
Κιπτίου 

Θέση: Μέσος
Γεν: 15/09/1995

Πέρυσι: 2 συμμετοχές

Κώστας
Κοκάκης

Θέση: Μέσος
Γεν: 16/09/1988

Πέρυσι: Δωτιέας Αγιάς

Αριστείδης
Λώττας

Θέση: Μέσος
Γεν: 17/10/1990

Πέρυσι: 13 συμμετοχές

Ορέστης
Μπάτζιο

Θέση: Μέσος
Γεν: 17/07/1991

Πέρυσι: 11 συμμετοχές-1γκολ

Γιάννης
Μποτωνάκης 

Θέση: Μέσος
Γεν: 10/07/1989

Πέρυσι: Επισκοπή

Αλέξης
Σελινιωτάκης

Θέση: Μέσος
Γεν: 21/12/1988 

Πέρυσι: Επισκοπή

Δημήτρης 
Σουμπασάκης 

Θέση: Μέσος
Γεν: 15/10/1993

Πέρυσι: 21 συμμετοχές-2γκολ

Θοδωρής
Τσικουδάκης

Θέση: Μέσος
Γεν: 09/03/1989 

Πέρυσι: Αλφόνσο Ουγκάρτε

Φράνκο
Καλέρο (Calero)

Θέση: Μέσος
Γεν: 30/11/1992

Πέρυσι: 13 συμμετοχές-2γκολ

Αλέξης
Πασιαλής

Θέση: Μέσος
Γεν: 16/05/1987

Πέρυσι: Τρίκαλα 1963

Χρήστος
Πέντσας

Θέση: Επιθετικός
Γεν: 09/09/1985

Πέρυσι: 12 συμμετοχές-4 γκολ

Γιάννης
Στεφανίδης



Δένδρο των πεδιάδων, που αγαπά τα υγρά και
παραποτάμια εδάφη, στα οποία σχηματίζει
δάση. 

Είναι ένα δυνατό φυλλοβόλο δέντρο με κλα-
ριά μικρά και κάθετα. Παρουσιάζει συχνά θα-
μνώδη όψη. Φύλλα βαθυπράσινα οδοντωτά,
μάλλον στρογγυλά με αμβλύ άκρο. Σπάνια το
μέγεθος τους είναι μεγαλύτερο από 4-9 εκατο-
στά σε μάκρος. Τα άνθη μόνικα κατά ίουλους,
τα οποία αναπτύσσονται λίγες εβδομάδες προ-
τού βγουν τα φύλλα (Ιανουάριο - Φεβρουάριο),
πάνω σε βλαστούς του προηγούμενου χρόνου.
Οι αρσενικοί Ιουλοι βρίσκονται στο πάνω μέρος
και οι θηλυκοί στο κάτω. Ο καρπός είναι μικρός
κώνος με τα κάρυα που ωριμάζουν τον Οκτώ-
βριο και ανοίγουν προς τον χειμώνα.

Καλλιεργείται ευρέως ως καλλωπιστικό. Το
ξύλο ήταν πολύτιμο στο παρελθόν για την κα-
τασκευή υποδημάτων με ξύλινη σόλα, πλωτών
μέσων, κτισμάτων και μουσικών οργάνων. Ο
Αλνος χρησιμοποιείτο για τους στύλους θεμε-
λίωσης στη Βενετία, γιατί δεν σαπίζει στο νερό.
Το ίδιο το δέντρο αρέσκεται στα υγρά μέρη.
Είναι ονομαστό για τις εφαρμογές του στην ξυ-
λογλυπτική. Επίσης μπορεί να κλαδευτεί προ-
μηθεύοντάς μας με πασσάλους για την
κατασκευή φρακτών και άλλες χρήσεις. 

Ο φλοιός χρησιμοποιείται στη βυρσοδεψία και
δίνει στα δέρματα (όταν κατεργαστεί με ρινί-
σματα) ένα κοκκινωπό χρώμα. Τα άνθη του δί-
νουν κανελί χρώμα. Ο χυμός του είναι υπόξινος
και γίνεται ένα πολύ καλό σιρόπι. 

Ιστορικά στοιχεία 
Βότανο γνωστό εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Στην παραδοσιακή ιατρική χρησιμοποιήθηκε
στην καταπολέμηση της ελονοσίας και των ρευ-
ματισμών. Επίσης αναφέρεται ότι κοπανούσαν
τα φύλλα για να τα κονιοποιήσουν ελαφρώς σε
γουδί και τα επέθεταν σε εγκαύματα. 

Το βραστάρι του βοτάνου το συνδύαζαν με
φύλλα καρυδιάς και στύψη για να κάνουν πλύ-
σεις σε περιπτώσεις λευκόρροιας. Με το κατά-
πλασμα των φύλλων στους μαστούς περιόριζαν
την γαλουχία στις γυναίκες. Τα φύλλα τα ζέ-
σταιναν προηγουμένως πάνω σε ανάμενα κάρ-

βουνα και επέθεταν τα καταπλάσματα 2-3
φορές την ημέρα. 

Τον ζαχαρώδη οπό του δέντρου τον συμπύ-
κνωναν και τον χρησιμοποιούσαν ως καθαρτικό
του αίματος και για δερματικές παθήσεις.

Τα άνθη τα έβραζαν μέσα σε λάδι και τα έκα-
ναν κατάπλασμα πάνω σε χοιραδικούς όγκους
τους οποίους εξαφάνιζαν εντός 24 ωρών πολ-
λές φορές. Το ίδιο λάδι χρησιμοποιούσαν για
επαλείψεις κατά της ψωριάσεως και του εκζέ-
ματος. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Ο φλοιός περιέχει 5-9% τανίνες, λιγνάνες και

φαινολικούς γλυκοζίτες. Οι λιγνάνες είναι μία
από τις κύριες κατηγορίες των φυτοοιστρογό-
νων (χημικά όμοια με τα οιστρογόνα που επί-
σης δρουν ως αντιοξειδωτικά). Οι λιγνάνες
μελετώνται για πιθανή χρήση στην πρόληψη
καρκίνου, ιδιαιτέρως καρκίνος του μαστού. Τα
φύλλα περιέχουν φλαβονοειδείς γλυκοζίτες και
ρητίνη. 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Οι μακροί αρσενικοί ίουλοι, που έχουν χρώμα
ερυθρό - ιώδες και πρασινωπό κίτρινο και οι
βραχείς, ωοειδείς, όρθιοι, θηλυκοί ίουλοι, ανοί-
γουν κατά τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, πριν
από την εμφάνιση των φύλλων.

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται
ο φλοιός, τα άνθη και τα φύλλα του δέντρου. Ο
φλοιός συλλέγεται Μάρτιο - Απρίλιο και τα
άλλα Ιούνιο και Ιούλιο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Ο φλοιός δρα ως τονωτικό, στυπτικό και αν-
τιφλεγμονώδες, αντιπυρετικό Εξωτερικά ενδεί-
κνυται σε κυνάγχη, στοματικά έλκη, κακώσεις
και οιδήματα. 

Το αφέψημα του φλοιού συνίσταται για γαρ-
γάρες εναντίον του πονόλαιμου και της φα-
ρυγγίτιδας. 

Τα φύλλα υπό μορφή καταπλάσματος δρουν
εναντίον του αρθριτισμού. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Σε περιπτώσεις κυνάγχης χρησιμοποιείται το

αφέψημα του βοτάνου σε γαργαρισμούς. Βρά-
ζουμε ένα κουτάλι του καφέ σε ενάμισι φλιτζάνι
νερό για 10 λεπτά. Σε περιπτώσεις στοματικών

ελκών κάνουμε στοματικές πλύσεις και επιθέ-
τεται ως κομπρέσα σε κακώσεις και οιδήματα.
Το αφέψημα συνδυάζεται και με φύλλα καρυ-
διάς και στύψη. 

Τα καταπλάσματα με τα φύλλα γίνονταν με το
φύλλο χλωρό ή αν ήταν αποξηραμένο το έβρε-
χαν προηγουμένως στο νερό. 

Προφυλάξεις 
Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. 
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι ALNUS glutinosa (Aλνος
ο κολλώδης). Ανήκει στην οικογένεια των Βετουλαϊδών. Το συ-
ναντούμε με τις κοινές ονομασίες Κλήθρα, Σκλήθρα, Σκλήθρος, Σκή-
λιθρο, Κλήθρι. Είναι πολύ διαδεδομένο σε όλη την Ευρώπη. Στη
χώρα μας το συναντούμε στην Όσσα, το Πήλιο, Σπερχειό, Βοιωτία,
Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Νάξο, Αγιο Ορος.

ΑλνοςΑλνος

Υ.Σ.   Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπορούμε να τα βρούμε στη διεύθυνση www.herb.gr. 
Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει  οποιαδήποτε  θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου μας που δεν
είναι ευρέως γνωστή ή  έχει κάποιο ερώτημα μπορεί να το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@herb.gr


