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κκαι την επαύριον επήλθε πνεύμα πονη-
ρόν παρά Θεού επί τον Σαούλ και επρο-
φήτευεν εν μέσω του οίκου και ο Δαβίδ
έπαιζε διά της χειρός αυτού ως καθ’
εκάστην ημέραν ήτο δε το δοράτιον εν
τη χειρί του Σαούλ. Και έρριψεν ο
Σαούλ το δοράτιον λέγων θέλω κτυπή-
σει τον Δαβίδ έως και εις τον τοίχον
αλλ’ ο Δαβίδ εξέκλινεν απ’ εμπρόσθεν
αυτού δίς. Εφοβήθη δέ ο Σαούλ από
προσώπου Δαβίδ επειδή ο Κύριος ήτο
μετ’ αυτού από δε του Σαούλ είχεν απο-
μακρυνθή» (Σαμουήλ Α’, Κεφ. 18. 10-
12).

Σε ένα ημισκοτεινό, υποβλητικό σκη-
νικό που υποδηλώνει ένα εσωτερικό
χώρο, ξεχωρίζει έκκεντρα τοποθετη-
μένη η αρχοντική μορφή του Σαούλ. Η
πλούσια ενδυμασία του, αποτελούμενη
από ένα μακρύ γαλάζιο κατωφόρι με
περίτεχνα επίθετα διακοσμητικά σχέδια,
ένα ροζ μανδύα, μια βαρειά χρυσή αλυ-
σίδα περασμένη γύρω από το λαιμό και
ένα τουρμπάνι πιασμένο με μια πολύ-
τιμη αγκράφα και με προσαρτημένη
πάνω του μια κορώνα, μαρτυρά την ευ-
γενική, βασιλική καταγωγή του. Το φως
που εισέρχεται στη σκηνή από μια αδιό-
ρατη, απροσδιόριστη εξωτερική πηγή
επικεντρώνεται στον τονισμό της σφιγ-
μένης αριστερής γροθιάς γύρω από το
ακόντιο και στην ψυχογραφική ανάλυση
των άγριων, εμποτισμένων από φθόνο
και οργή χαρακτηριστικών του προσώ-
που του πρωταγωνιστή της παράστα-
σης. Το λοξό βλέμμα του Σαούλ είναι
στραμμένο προς το νεαρό Δαβίδ που
βρίσκεται σκυμμένος στα πόδια του.
Από τον τελευταίο διακρίνονται μονάχα
το αχνό προφίλ του με ένα χρυσό διά-
δημα εστεμμένου κεφαλιού και τα χέρια
που με περίσσια τέχνη μοιάζουν να εκ-
μαιεύουν γλυκές μελωδίες από τις χορ-

δές του μουσικού οργάνου. 
Η εξιστορούμενη αντιπαράθεση των

δύο πρωταγωνιστικών προσώπων της
Παλαιάς Διαθήκης με τη συνακόλουθη
σύγκρουση της παλαιάς με τη νέα τάξη
πραγμάτων, μοιάζει να είχε συνεπάρει
τον Ολλανδό καλλιτέχνη, ο οποίος και
θα εμπνευστεί από την ιστορία του άνι-
σου αυτού ζευγαριού, του νεαρού ανε-
λισσομένου, λαοφιλούς Δαβίδ και του
γηραιού, καχύποπτου Σαούλ, για να δη-
μιουργήσει μερικά από τα πλέον γνω-
στά έργα του - ενδεικτικά αναφέρω τον
πίνακα με τη συνάντηση των δύο μετά
τη θριαμβική νίκη του Δαβίδ εναντίον
του Γολιάθ, ο οποίος χρονολογείται στα
1627 και κοσμεί την Πινακοθήκη της
Βασιλείας, στην Ελβετία. 

Η πρόκληση, την οποία ο Ρέμπραντ
καλούνταν να αντιμετωπίσει στην απει-
κόνιση του συγκεκριμένου επεισοδίου
του παιξίματος της άρπας από το Δαβίδ
ενώπιον του Σαούλ, αφορούσε τη μετα-
φορά στον καμβά μιας στιγμής έντονης
συγκινησιακής φόρτισης λίγο πριν από
την κορύφωση της δράσης -που στην
περίπτωσή μας θα επέλθει με τη ρίψη
του δόρατος από τον κατειλημμένο από
φθόνο Σαούλ προς τον επίδοξο “σφε-
τεριστή” του θρόνου του. Στον πίνακα
της Φρανκφούρτης, ο Ρέμπραντ κατα-
δεικνύει για μια ακόμη φορά την απα-
ράμιλλη επιδεξιότητά του στην
ατμοσφαιρική μεταφορά στη ζωγρα-
φική τέχνη ενός βιβλικού ιστορικού
επεισοδίου, επιτυγχάνοντας μέσω της
μαεστρικής χρήσης της αντίστιξης
φωτός-σκιάς και της παράλληλης συ-
νειδητής άρνησης μιας σαφούς διάτα-
ξης του χώρου δράσης, να επικεντρωθεί
στους ανθρώπινους χαρακτήρες, ψυχο-
γραφώντας τους και εντρυφώντας στις
μύχιες σκέψεις και τις αδυναμίες τους.

με αφορμή τη σημερινή Παγκό-
σμια Ημέρα Τουρισμού συνομι-
λούμε με ανθρώπους -ξεναγούς,
ξενοδόχους, επιχειρηματίες- που
δραστηριοποιούνται στον τουρι-
στικό κλάδο για να μας μεταφέ-
ρουν τις εμπειρίες των ξένων
επισκεπτών, αφού εκείνοι πρώ-
τοι ακούνε τα θετικά ή αρνητικά
σχόλιά τους για όσα αντικρίζουν
και βιώνουν στον τόπο μας.
Επιπλέον αναφέρονται σε θέμα-
τα που χρειάζεται να βελτιώσου-
με ώστε ο τουρισμός, να παρα-
μείνει η “βαριά” βιομηχανία της
Κρήτης.
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ΝοΝο. 428

Rembrandt Harmensz. Van Rijn (Ρέμπραντ) “Ο Δαβίδ παίζει την άρπα ενώπιον του Σαούλ”,
γύρω στα 1630-1631, Φρανκφούρτη, Μουσείο Στέντελ (Museum Ständel).
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στα παλιά Χανιά
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Toυ: ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ

κκ
αιρός να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε προηγού-
μενα δημοσιεύματα της σελίδας μας, αναγκαίο για τη
“ζωντανή” και κατά το δυνατόν έγκυρη παρουσία της
μέχρι την προσεχή ολοκλήρωσή της. Λιγότερο ή περισ-
σότερο σημαντικές αυτές οι συμπληρώσεις, προσφέ-
ρουν πληρέστερη εικόνα στους εκλεκτούς αναγνώστες
μας, πάντα στo πλαίσιo τής αυστηρά ερασιτεχνικής προ-
σπάθειάς μας...
Στο δημοσίευμα 482 για τα υστερογοτθικά θυρώματα
στην ύπαιθρο του νομού Χανίων αναφέρω ότι στον
Αποκόρωνα δεν έχει διασωθεί παρόμοιο θύρωμα. Αγνο-
ούσα όμως ότι υπάρχει ένα στο Πάτημα, παρόμοιας
μορφής με τα υπόλοιπα του πρώτου τύπου.
Στο δημοσίευμα 484, στην αναφορά μου για το βιβλίο
της Νέας Χώρας αναφέρω συγκεκριμένο πρόσωπο που
λέγεται ότι είχε την αρχική ιδέα της έκδοσης, όπως όμως
μου επισημάνθηκε υπήρξαν συγκεκριμένοι Νεοχωρίτες
(και όχι μόνο) που είχαν συλλάβει την ιδέα αυτή ήδη από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και είχαν αρχίσει από
τότε να μαζεύουν υλικό. Τα ονόματά τους αναφέρονται
σε δημοσίευμα των “Χανιώτικων Νέων” την επομένη της
παρουσίασης του βιβλίου.
Ο φίλος κ. Μανώλης Ψιλάκης μου έχει δώσει κάποιες
φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο ίδιος από τις αρχές
της δεκαετίας του ’90 και συμπληρώνουν κάποια παλιό-
τερα δημοσιεύματά μου. Μία δείχνει την κάποτε βίλα
Κρούγερ στα Περιβόλια όπως διατηρούνταν εκείνα τα
χρόνια. Εχω γράψει γι’ αυτή τη βίλα πριν 5 χρόνια, στις
“Φωτοαναδρομές” με αριθμό 221 και 222, όπου μεταξύ
άλλων είχα σχεδιάσει από μνήμης και την εντυπωσιακή
εξωτερική αυλόπορτα σχεδόν 20 χρόνια μετά την κατε-
δάφισή της. Είχα βρει και στο Ιστορικό Αρχείο φωτο-
γραφία που ταύτισα με τη βίλα την εποχή που ανήκε
στους Κρούγερ στις αρχές του 20ού αιώνα, αφού τα
ερείπια που σώζονταν την εποχή του δημοσιεύματος

ήταν μια άμορφη μάζα κατάφρακτη από κισσό. Η φω-
τογραφία του κ. Ψιλάκη επιβεβαιώνει την ταύτισή μου
και ξυπνά μνήμες σ’ αυτούς που αναζητούν τη (χαμένη
ή διατηρούμενη) πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
Αλλη φωτογραφία της ίδιας εποχής, τραβηγμένη επίσης
από τον ίδιο, δείχνει τη θυρίδα του πυροβόλου από το
παρόδιο γερμανικό οχυρό στο Μακρύ Τοίχο, που επίσης
έχει κατεδαφιστεί σήμερα. Από το οχυρό σώζεται μόνο
η κεντρική είσοδος, ψηλότερα από το δρόμο κι εκτεθει-
μένη σήμερα, ενώ την εποχή της κατασκευής της ήταν
αθέατη. Είχα γράψει γι’ αυτά στις “Φωτοαναδρομές” με
αριθμό 241 και 254.
Στην πρώτη φωτογραφία, η βίλα στις αρχές του 20ού
αιώνα από φωτογραφία του Ριχάρδου Κρούγερ που
υπάρχει στο άλμπουμ του στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.
Στη δεύτερη και την τρίτη, το ίδιο κτήριο τραβηγμένο
από τον κ. Ψιλάκη κάπου το 1990.
Στην τέταρτη, το ίδιο κτήριο στην κατάσταση που το
τράβηξα το 2008. Δε γνωρίζω πώς είναι σήμερα αφού
δεν το επισκέφθηκα τελευταία.
Στην πέμπτη, η αυλόπορτα του μετοχιού όπως τη θυ-
μούμαι και τη σχεδίασα πολλά χρόνια μετά τη βανδαλική
καταστροφή της. Μαζί καθαιρέθηκε και ο μαντρότοιχος
του κτήματος που έφερε ακόμα τα σημάδια από τις
σφαίρες της εκτέλεσης των 33 Περιβολιανών το 1941.
Στην έκτη, η θυρίδα του πυροβόλου του παρόδιου γερ-
μανικού οχυρού που κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του ’90
στον Μακρύ Τοίχο. 
Στην έβδομη, η σωζόμενη και σήμερα κεντρική είσοδος
του οχυρού.
Στην όγδοη τέλος, μαθητές του 1ου Γυμνασίου παρε-
λαύνουν στην αυλή του τη δεκαετία του ’60, με φόντο
τα μεγάλα δέντρα που υπήρχαν τότε και το υπό ανέ-
γερση κτήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Από το αρ-
χείο του ίδιου συλλέκτη.
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Η Ο όνοια τί ησεΗ “Ομόνοια” τίμησε
τον Ελευθέριο Βενιζέλοτον Ελευθέριο Βενιζέλο

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ

Εκδήλωση για τη ρωμαϊκή Κρήτη
“Ρωμαϊκή Κρήτη - Ενα ταξίδι στο παρελθόν του τόπου μας” είναι

ο τίτλος εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3
Οκτωβρίου και ώρα 8:30μ.μ., στο Νεώριο Μόρο, στο παλιό λιμάνι.

Η ρωμαϊκή παρουσία στην Κρήτη εκτείνεται σε ένα χρονολογικό
φάσμα τετρακοσίων ετών από την άλωση του νησιού το 67 π.Χ. από
τον Κεκίλιο Μέτελλο έως το έτος 365 μ.Χ., χρονολογία κατά την
οποία ένας βιβλικός σεισμός συντάραξε πολλές κρητικές πόλεις θά-
βοντας τα ρωμαϊκά ίχνη και βυθίζοντας τη μνήμη τους, για αιώνες,
στη σιωπή. Η εκδήλωση θέλει να είναι ένα ταξίδι σε μια συγκεκρι-
μένη ιστορική περίοδο του τόπου μας για να ανακαλύψουμε τον αρ-
χαιολογικό και ιστορικό πλούτο της Κρήτης.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
• Παρουσίαση του ομότιτλου βιβλίου “Ρωμαϊκή Κρήτη. Τα ίχνη των

Ρωμαίων σε μια διαδρομή μεταξύ ιστορίας και φαντασίας” από τους
συγγραφείς Alberta Galla και Michele Buonsanti.

• “Ενα φωτογραφικό οδοιπορικό στη ρωμαϊκή Απτέρα” από τη κα
Βάννα Νινιού - Κινδελή, διευθύντρια των ανασκαφών Απτέρας.

• Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας, την Κυριακή 5
Οκτωβρίου, στις 11π.μ. Την ξενάγηση θα πραγματοποιήσει η κα
Βάννα Νινιού - Κινδελή. 

Την εκδήλωση διοργανώνει το Centro Galileo, Ιταλική Γλώσσα και
κουλτούρα. 

σσυγκεκριμένα τελέστηκε από τον μητρο-
πολίτη Προικονήσου κ. Ιωσήφ επιμνημό-
συνη δέηση, μπροστά από το άγαλμα του
εθνάρχη, στην πλατεία Κοραή.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και η
λιτή εκδήλωση τελείωσε με την εμφάνιση
της νεοσύστατης ομάδας ριζίτικου τρα-
γουδιού της “Ομόνοιας” και χορούς από
αντιπροσωπευτικά τμήματα χορευτικών
συγκροτημάτων της Αδελφότητας, όλων
των ηλικιών. 

Το διήμερο έκλεισε με μεγάλη εκδή-
λωση - συναυλία που έγινε το βράδυ της
Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκειο
θέατρο Πειραιά, όπου η “Ομόνοια” πα-
ρουσίασε τη ζωή και το έργο του Ελευ-
θερίου Βενιζέλου, καθώς και επιστολές -
ντοκουμέντα, που διασώζονται και φυ-
λάσσονται στο ιστορικό της αρχείο, τα
οποία αποδεικνύουν τους άρρηκτους δε-
σμούς του εθνάρχη με το σωματείο. Την
εκδήλωση πλαισίωσαν οι καταξιωμένοι
καλλιτέχνες Μανώλης Κονταρός και
Μάνος Μουντάκης με τα συγκροτήματα
τους, ενώ χοροί και τραγούδια αποδόθη-
καν από τα πολυμελή μουσικοχορευτικά
συγκροτήματα και τη χορωδία της Αδελ-
φότητας. 

Στο λόγο του ο πρόεδρος του σωμα-
τείου Θεόδωρος Τσόντος, τόνισε μεταξύ
άλλων πως στους δύσκολους καιρούς
που διανύει η πατρίδα μας, η ανάγκη φω-
τισμένων ηγετών καθίσταται επιτακτική,

για να γίνει η Ελλάδα χώρα ισχυρή και
να διατηρηθούν όσα κερδήθηκαν από
τους προγόνους μας με αγώνες και αίμα.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο
αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Γ. Παπα-
δάκης, ενώ τα κείμενα επιμελήθηκε και
παρουσίασε η αντιπρόεδρος Α. Μ.
Ντουντουνάκη. 

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρου-

σία τους μεταξύ άλλων: εκπρόσωποι του
κλήρου, οι βουλευτές Κ. Αρβανιτόπου-
λος, Κ. Κατσαφάδος, Π. Μελάς και Α. Νε-
ράντζης, ο δήμαρχος Πειραιά Γ.
Μώραλης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμ-
πιακός Ε. Μαρινάκης, ο επίτιμος πρό-
εδρος της “Ομόνοιας” Γ. Ψαρομμάτης,
πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και
πλήθος κόσμου.

κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 3”

“ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΠΟΛΗ: 
Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΛΕΙ

ΦΟΝΟ”

“ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ
ΓΑΛΑΞΙΑ”

“THE EQUALIZER”

“ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 2:
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ”

“Η BARBIE ΣΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ CYTA  
Τηλ.: 28210/40208,

www.cineattikon.gr

Σάββατο 27/9 έως Τετάρτη 1/10

“ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 3”
Προβολές: 8 και 10.15 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“THE EQUALIZER”
Καθημερινά και Σαβ/Κυρ.: 

8.30 & 10.30 μ.μ.

“ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΠΟΛΗ: Η

ΚΥΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΦΟΝΟ”
Καθημερινά και Σαβ/Κυρ.: 10.30 μ.μ.

“Ο Νο1

ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ”
Καθημερινά και Σαβ/Κυρ.: 8.30 μ.μ.

“ΞΟΡΚΙΣΕ ΤΟ ΚΑΚΟ”
Καθημερινά και Σαβ/Κυρ.: 8.30 μ.μ.

“LUCY”
Καθημερινά και Σαβ/Κυρ.: 10.30 μ.μ.

“ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ” 
Καθημερινά και Σαβ/Κυρ.: 

8.30 & 10.30 μ.μ.

“Η BARBIE ΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ”
Σαββατοκύριακο: 7.15 μ.μ.

“ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 2:

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ”
Σαββατοκύριακο: 6 μ.μ.

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

“THE EQUALIZER”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 7.30 & 10 μ.μ.

“ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΠΟΛΗ: 

Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΦΟΝΟ”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 8.30 μ.μ.

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

“ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ”
ΑΙΘ. 3 Kαθημερινά: 9.30 μ.μ.

“SEX TAPE: ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ

ΒΡΑΔΙΑ”
ΑΙΘ. 3 Kαθημερινά: 7.30 μ.μ. 

“Η BARBIE ΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ”
ΑΙΘ. 2 Σαββατοκύριακο: 6.30 μ.μ.

“ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 2:

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ”
ΑΙΘ. 1 Σαββατοκύριακο: 6 μ.μ.

Τα χορευτικά στον  ανδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

O πρόεδρος  της “Ομόνοιας” Θεόδωρος Τσόντος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση
150 χρόνων από τη γέννηση του
Ελευθέριου Κ. Βενιζέλου, πολίτη
και πολιτευτή του Πειραιά, η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
“Ομόνοια” διοργάνωσε και πραγ-
ματοποίησε με μεγάλη επιτυχία,
ένα διήμερο εκδηλώσεων αφιε-
ρωμένο στη μνήμη του μεγάλου
ηγέτη.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

Παράσταση με 
την “Ασκητική” 

Θεατρική παράσταση με την
“Ασκητική” του Νίκου Καζαν-
τζάκη θα δοθεί σήμερα Σάββατο
στις 9μ.μ. στο Θέατρο “Δ. Βλη-
σίδης”. Σκηνοθεσία - θεατρική απόδοση κειμένου Βασίλης
Βασιλάκης. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για το Κοινω-
νικό Παντοπωλείο Κυττάρου Χαλέπας. Γενική είσοδος 10
ευρώ. Ανεργοι-φοιτητές 5 ευρώ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Το τελευταίο καλοκαίρι
της αθωότητας” 

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Νίκης Τρουλλινού “Το
τελευταίο καλοκαίρι της αθωότητας” (εκδόσεις Εστία) θα
γίνει την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο
“Μικρό Καράβι”, (Δασκαλογιάννη 59, Σπλάντζια). Το βιβλίο
θα παρουσιάσει η φιλόλογος Βαρβάρα Περράκη, ενώ θα
συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαριδάκης.
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ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΡΟ

Ο αδική έκθεση φωτογραφίαςΟμαδική έκθεση φωτογραφίας 

σσ
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας εγκαινιάζεται την Τρίτη 30
Σεπτεμβρίου στις 20.30 στο Νεώριο Μόρο.

υμμετέχουν οι: Αρβανιτίδης Γιώργος, Γαλανάκη Κοσμούλα, Καρα-
γιάννη Βαρβάρα, Κατσικανδαράκης Γιάννης, Κουφουδάκη Μαρία, Λαχανά
Βιργινία, Σβουράκη Ιωάννα, Σιλλιγάρδος Δημήτρης, Τριπολιτάκη Νικολέτα.

Φωτογραφίες που απαθανατίζουν την στιγμή σε ένα κομμάτι χαρτί γεμάτο
χημικά από τη μια αλλά πλούσιο συναισθημάτων από την άλλη. Το καθημε-
ρινό και ασήμαντο που αποκτά αξία. Η προσωπική ματιά σε κοινή θέαση. Ενα
ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο. 

Οι εικόνες της έκθεσης αποτελούν ολοκληρωμέ-
νες προτάσεις μια ομάδας μαθητών των χειμερι-
νών μαθημάτων φωτογραφίας 2013- 2014 που
πραγματοποιήθηκαν από τον Μ. Καλαϊτζάκη. Πρό-
κειται για μια προσπάθεια μιας ομάδας ατόμων
να παρουσιάσουν εικόνες που από τη μία να
μην είναι ενσωματωμένες στο σύγχρονο παι-
χνίδι της διαφήμισης όπου η επικοινωνία σε
όρους μάρκετινγκ έχει αναχθεί σε υπέρτατη
αξία με τεχνικές όπως η “εντυπωσιοθηρία”, η
“υπολογισμένη αίσθηση του σοκ”, κ.λπ. και από
την άλλη να μην είναι ερμητικά κλεισμένες
στον εαυτό τους».

Επιμελητής της έκθεσης: Μιχάλης Καλαϊτζάκης.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Οκτωβρίου

και θα είναι ανοιχτή  καθημερινά 10π.μ. -
10μ.μ..

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

“ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ”

Εκθεση ζωγραφικής Αννας 
Γιουμπάκη - Ξηρουχάκη

Από την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη
9 Οκτωβρίου στο Γιαλί Τζαμισί, στο παλιό λιμάνι Χανίων,
και από 10π.μ. έως 10μ.μ. θα παρουσιάζεται η έκθεση ζω-
γραφικής της Αννας Γιουμπάκη - Ξηρουχάκη με θέμα
“πρόσωπα και λουλούδια στον καιρό της κρίσης”.

Θα παρουσιασθούν συνολικά 25 έργα. 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνέλευση “Φίλων 
Ιστορικού Αρχείου”

Εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Χανίων η ίδρυση Συλ-
λόγου με την επωνυμία “Φίλοι του Ιστορικού Αρχείου
Κρήτης” με έδρα την πόλη των Χανίων και σκοπό που
αναφέρεται αναλυτικά στο καταστατικό.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 7μ.μ. στη μικρή αί-
θουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων θα γίνει η Α’ Τα-
κτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην οποία θα
γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής. Εγγραφές νέων μελών και υποβολή
υποψηφιοτήτων μέχρι και τις 7:30μ.μ. της 29ης Σεπτεμ-
βρίου στο Πνευματικό Κέντρο.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Επιμορφωτικό σεμινάριο 
ελευθέρου σχεδίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων - Τμήμα Δια Βίου Μά-
θησης, Παιδείας & Απασχόλησης σε συνεργασία με το
Εργαστήρι Βυζαντινής Αγιογραφίας πρόκειται να πραγματο-
ποιήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο ελευθέρου σχεδίου, εκ
του φυσικού. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου
2014 και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2015.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η πολιτιστική και καλλιτεχνική
αναβάθμιση των συμπολιτών μας, μέσα από ενδιαφέρουσες
εικαστικές δράσεις στο συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες θα τους
γεμίζουν ηθικά και θα τους καταξιώνουν κοινωνικά. 

Τα μαθήματα θα παραδίδονται κάθε Δευτέρα από τις 6μ.μ.
έως τις 9μ.μ. στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Χα-
νίων. Πληροφορίες - εγγραφές: στην Προϊσταμένη Δια Βίου
Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Χανίων κα Κα-
τερίνα Ζομπανάκη στο τηλ.: 2821 3 40150 ή στον κ. Νίκο
Γιαννακάκη στο τηλέφωνο: 6944-194898.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εκθέσεις αφιερωμένες
στην Μελίνα Μερκούρη

Ολοκληρώνεται
αύριο το αφιέ-
ρωμα στην Με-
λίνα Μερκούρη
με τις δύο εκθέ-
σεις, αφισών και
“Οδός Μελίνας
Μερκούρη” που
λειτουργούν στο
χώρο του Νεώ-
ριο Moro του
Ι σ τ ι ο π λ ο ϊ κ ο ύ
Ομίλου Χανίων
και στο Μονα-
στήρι του Καρό-
λου αντίστοιχα.

Οι εκθέσεις
είναι ανοιχτές
7μ.μ. - 10μ.μ..

ΣΤΑ ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Παράσταση
Καραγκιόζη 
με τον Νίκο
Μπλαζάκη 

Παράσταση Καραγκιόζη με τον
Νίκο Μπλαζάκη πραγματοποιεί ο
Πολιτιστικός σύλλογος Περιβο-
λίων “Πολυπλάνο” αύριο Κυ-
ριακή στις 7:30μ.μ. στην
κεντρική πλατεία στον χώρο
του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού. Τίτλος της παρά-
στασης “Ο γάμος του
Γίγαντα”.

Η είσοδος είναι
ελεύθερη.

Αγιασμός στο Εργαστήρι 
Αγιογραφίας

Σήμερα Σάββατο και ώρα 5μ.μ. θα τελεστεί στους χώ-
ρους του Εργαστηρίου - Πολιτιστικό στέκι του Δήμου
Νέας Κυδωνίας στον Μακρύ Τοίχο, ο αγιασμός και η
έναρξη των μαθημάτων της νέας σπουδαστικής περιό-
δους 2014 - 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

“ΑΙΘΗΡ” στη Mare Gallery
Πολύχρωμες συνθέσεις που δίνουν μία άλλη διάσταση

στο ανθρώπινο σώμα, περιλαμβάνει η ατομική έκθεση
της εικαστικού Ελένης Παυλοπούλου, με τίτλο “ΑΙΘΗΡ”,
που λειτουργεί στη Mare Gallery του ξενοδοχείου Tha-
lassa Beach Resort στην Αγία Μαρίνα.

Πρόκειται για δημιουργίες με βαθιά συμβολικό και αλ-
ληγορικό περιεχόμενο που η Παυλοπούλου χρησιμοποιεί
τη δική της γλώσσα για να πραγματευτεί θέματα που
αφορούν τη ζωή και τον θάνατο, την ομορφιά και την
εφήμερη ύπαρξη, περιγράφοντας τον κύκλο της ζωής
μέσα από ζώα, λουλούδια, ανθρώπινα σώματα, καθώς
και στοιχεία όπως τον άνεμο και το νερό. Με τις συνθέ-
σεις της Ελένης Παυλοπούλου, κλείνει η δεύτερη σεζόν
της γκαλερί Mare. 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 26 Οκτωβρίου. 

ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ

Εκθεση ξένων καλλιτεχνώνΕκθεση ξένων καλλιτεχνών
Τέσσερις ξένοι καλλιτέχνες που ζουν και δημιουργούν στα Χανιά θα

παρουσιάσουν τα έργα τους σε μια έκθεση στο Γιαλί Τζαμισί στο λιμάνι.
Τα έργα που θα παρουσιαστούν είναι εμπνευσμένα από το φως, το

χρώμα την παράδοση, την ατμόσφαιρα των Χανίων, καθώς επίσης και
από τη φύση της Κρήτης. Τα διάφορα υλικά και οι τεχνικές που χρησι-
μοποιούνται απεικονίζουν τα διάφορα συναισθήματα, απόψεις και αντι-
δράσεις των τεσσάρων καλλιτεχνών οι οποίοι προσκαλούν το κοινό να
γνωρίσει αυτά τα “ΙΧΝΗ” της δουλειάς τους.

Πρόκειται για τους καλλιτέχνες: Marlis Kaioutsi, John Tierney, Kieron
Jenkins, Jerry Glover.

Η έκθεση θα διαρκέσει ως την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και θα λειτουρ-
γεί καθημερινά από 11π.μ. έως τις 2μ.μ. και 6μ.μ. έως τις 10μ.μ..



ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΧΙΩΤΑΚΗ

Διήμερη
έκθεση 

με σχέδια
μαθητών
Διήμερη έκθεση

με σχέδια μαθητών
του Εργαστηρίου
ελευθέρου σχεδίου
εκ του φυσικού με
γυμνό μοντέλο θα
πραγματοποιθεί σή-
μερα Σάββατο και
αύριο Κυριακή στην
οικία Χιωτάκη (Ηρ.
Πολυτεχνείου 12).
Τα εγκαίνια θα γί-
νουν σήμερα Σάβ-
βατο στις 7μ.μ.
Η έκθεση θα λει-
τουργεί 7μ.μ. -10μ.μ..
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Με ό,τι σας βρίσκεται!
www.supercook.com

Θεωρείται ένα από τα καλύτερα sites της χρονιάς. Και είναι
σίγουρο πως θα σας λύσει τα χέρια. Τι κάνει; Πολύ απλά, του
λέτε τι έχετε στο ψυγείο σας και εκείνο σας απαντάει σε ένα
από τα σοβαρότερα και πιο δισεπίλυτα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζει καθημερινά ένα νοικοκυριό: το αμείλικτο ερώτημα
“τι θα φάμε σήμερα”. Και μάλιστα με τρόπο αποτελεσματικό
και γρήγορο. Εσείς κοιτάτε τα ράφια σας, τσεκάρετε τα υλικά
που σας βρίσκονται, και το site σας προτείνει αμέσως συν-
ταγή στα μέτρα σας. Φαίνεται απλό, αλλά είναι ιδιοφυές. Και
πάνω απ’ όλα, δίνει λύσεις! Δοκιμάστε το.

Εκτυπώστε... φιλικά!
www.printfriendly.com

Για τις περιπτώσεις που θέλετε να εκτυπώσετε σελίδες από
το ίντερνετ, χωρίς όμως να συμπεριλάβετε στις εκτυπώσεις
σας και όλα τα περιττά που σας προκύπτουν στην σελίδα
(διαφημίσεις, κείμενα άλλα που δεν σας ενδιαφέρουν, πιθα-
νώς και φωτογραφίες που δεν θέλετε να εκτυπωθούν) τότε
αυτό το site θα γίνει ο αγαπημένος σας σύμμαχος. Εδώ μπο-
ρείτε να απομονώσετε μόνο κάθετι που πραγματικά σας εν-
διαφέρει και να τυπώσετε μόνο αυτό. Πράγμα που σημαίνει,
λιγότερα έξοδα σε μελάνια και χαρτί, συν το ότι προστατεύετε
το περιβάλλον και δεν προκαλείτε στοίβες άχρηστα τυπωμένα
χαρτιά. 

Γενικά ή μεμονωμένα;
http://downforeveryoneorjustme.com

Ιδού ένα ερώτημα που βασανίζει πολύ κόσμο όταν επιχειρεί
να “μπει” σε κάποιο site αλλά δεν μπορεί επειδή φαίνεται πως
ο ιστότοπος έχει “πέσει”. Αν θέλετε να ξέρετε αν όντως το εν
λόγω site είναι “κάτω” ή αν μόνο ο δικός σας υπολογιστής
έχει πρόβλημα, τότε κάντε το εξής απλό: μπείτε εδώ και κάντε
copy paste τη διεύθυνση που μοιάζει να μη λειτουργεί. Αμέ-
σως θα έχετε απάντηση στο αν το πρόβλημα είναι μόνο σε
σας, ή αν πρόκειται για γενικό πρόβλημα του site.

Την επόμενη φορά λοιπόν που κάποιο site δεν “ανοίγει”
στους υπολογιστές σας, μην προβληματιστείτε. Κάντε κλικ
εδώ και μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει.

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

15 ταινίες του 4ου Mi-
cro μ Festival (Φεστι-
βάλ ταινιών μικρού μή-
κους) θα προβληθούν
την Κυριακή 5 Οκτω-
βρίου στο στούντιο Οξω
Νού στα Χανιά (Αγίας
Κυριακής 29) και ώρα
6:30μ.μ., παράλληλα με
την Αθήνα, τη Θεσσα-
λονίκη, την Πτολεμαΐ-
δα, τη Ρόδο, την Κέρ-
κυρα και το Παρίσι.

ΣΤΑ ΚΑΘΙΑΝΑ

Εργαστήρι Μουσικοκινητικής

Εργαστήρι Μουσικοκινητικής “Κλάρα Κόκας”, ξεκινάει και
φέτος στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΕΙ-
ΡΗΝΗ” στα Καθιανά Ακρωτηρίου, από την Τρίτη 30 Σε-
πτεμβρίου και κάθε Τρίτη, 5:30μ.μ. - 7:30μ.μ.. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ομάδα φιλοξενεί
παιδιά από την κοιλιά μέχρι τις πρώτες τάξεις του Δημοτι-
κού με τους γονείς τους. Αυτό δεν αποκλείει και μεγαλύ-
τερα παιδιά που τα πάνε καλά με τα μικρά, καθώς και
ενηλίκους, παιδαγωγούς, ψυχολόγους κ.ά. που ενδιαφέ-
ρονται για τραγούδι, παιχνίδι, χορό και ζωγραφική με αστεί-
ρευτη φαντασία, μέσα από τη χαρά και τη μαγεία της
εμπνευσμένης μουσικής. Κόστος συμμετοχής εξαιρετικά χα-
μηλό!

Το πρώτο μάθημα στις 30/9 θα δοθεί δωρεάν!
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: 
6977 429 201 και verlisabeth@gmail.com
Ελισάβετ Βερούλη, απόφοιτος του Μουσικοπαιδαγωγικού

Ινστιτούτου Zoltán Kodály (Ζόλταν Κόνταϋ) Ουγγαρίας.

ΣΤΟ “LEGENDS”

Αποχαιρετισμός 
του καλοκαιριού

Το καλοκαίρι απο-
χαιρετούν την Τρίτη
30 Σεπτεμβρίου ο Ευ-
γένιος Δερμιτάσογλου
και οι Αντιστρόφως
στο “LEGENDS” (Προ-
φήτη Ηλία 68 – Χα-
λέπα - Χανιά) σε μια
παράσταση εφ’ όλης
της ύλης και άυλης,
όπως αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση.
Οι Αντιστρόφως είναι:
Δημήτρης Τσούρτος
Μπάσο, Γιάννης Γιαν-
νακάκης Πλήκτρα, Κυ-
ριάκος Αλεξίου
Τύμπανα, Εμμανουέλα
Χιωτάκη τραγούδι, κι-
θάρα. Φιλική συμμετοχή Παναγιώτης Βιντινής, Κατερίνα
Παπουτσάκη, Γιάννης Μελαμπιανάκης, Δήμητρα Λιγοψυ-
χάκη.

Έναρξη 10μ.μ.. Κρατήσεις: 2821008731. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βράβευση προέδρου
Χορωδίας Χανίων

Την πρόεδρο της Χορωδίας Χανίων, Κλειώ Χαρωνίτη θα βρα-
βεύσει η Ενωση Χορωδιών Ελλάδος στην κορυφαία εφετινή της
εκδήλωση. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με ομό-
φωνη απόφαση του Δ.Σ. της, η Ενωση θα απονείμει την Ανώ-
τατη τιμητική διάκριση στους:

1. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.
2. Βουλευτή κ. Αναστάσιο Νεράντζη.
3. Στη λυρική καλλιτέχνιδα κα Κατερίνα Οικονόμου και
4. Στην πρόεδρο της Χορωδίας Χανίων κα Κλειώ Χαρωνίτη.
Της τελετής θα προηγηθεί χορωδιακή συναυλία από τις Χορω-

δίες:
- Αρτέμιδος με μαέστρο τον κ. Χρίστο Πάντα
- Νέας Κίου με μαέστρο τον κ. Θεοδόση Αντωνιάδη
- Μελισσίων με μαέστρο τον κ. Χαράλαμπο Μιχαηλίδη 
- την κα Κατερίνα Οικονόμου, σοπράνο και 
- τη χορωδία Νίκαιας με μαέστρο τον κ. Μιχάλη Οικονόμου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο και ώρα

7μ.μ. στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός”. 

ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΟΞΩ ΝΟΥ”

ο4ο Micro μ Festival

εεισιτήριο: 6 ευρώ, προπώληση 5 ευρώ (www.viva.gr). Οι
15 ταινίες του 4ου Micro μ Festival είναι:

1. “Αυτή που είμαι” του Πάνου Σπινθηρόπουλου 2. “Για
πάντα νύχτα” του Θέμη Κατσιμίχα 3. “διΕΧΙςΤ” του Αριστο-
κράτη Χαρατσάρη 4. “Εβίβα” των Αμερίσσα Μπάστα & Δη-
μήτρη Νάκου 5. “Ελεύθερη βούληση” του Αντώνη
Σωτηρόπουλου 6. “Ελλη” της Γιάννας Δελατόλα 7. “Θα

πάρω μια βαθιά ανάσα και θα σου πω” του Αλέξανδρου
Χαντζή 8. “Μαμά Βασίλισσα” της Άρτεμης Αναστασιάδου 9.
“Παγόβουνο” του Κώστα Γεραμπίνη 10. “Σχέση Κατά” του
Φάνη Τοψαχαλίδη 11. “Blind Trust” του Δημήτρη Αγγελίδη
12. “Pray” της Θελγίας Πετράκη 13. “Sunday” του Βαγγέλη
Σέρφα 14. “The exceptional story of Jeremy Swindon” του
Παύλου Εμμανουηλίδη 15. “0619” του Μιχάλη Φελάνη.
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οοΗλίας Ζάικος, ιδρυτικό μέλος του συγ-
κροτήματος μιλά στις “διαδρομές” για τη
συνέπεια και την αφοσίωση του σχήματος
στην blues μουσική το οποίο συνεχίζει την
δική του πορεία κόντρα στους καιρούς, προ-
σθέτοντας πάντα πινελιές προσωπικού
ύφους με αποτέλεσμα μια κατάθεση
“ψυχής” αυθεντική και άμεσα αναγνωρίσιμη
σήμερα από το ελληνικό και διεθνές κοινό.

Είστε ένα σχήμα που διατηρεί την παρου-
σία του για πάνω από 30 χρόνια στην ελ-
ληνική και διεθνή blues μουσική. Μάλιστα
όπως δηλώνετε, η μουσική είναι η κύρια
επαγγελματική σας ενασχόληση και όχι
κάποιου είδους χόμπι η παράλληλη ενα-
σχόληση. Πώς καταφέρατε να κρατήσετε
ζωντανό το σχήμα στο πέρασμα των χρό-
νων, χωρίς να κάνετε “εκπτώσεις” στις επι-
λογές σας;

Λίγο η πίστη, λίγο η αφοσίωση, η μελέτη, η
τύχη, οι καλές συνθήκες, οι οικογένειες που
ήταν στο πλάι μας... Όλα αυτά μαζί. Κάποιο
περισσότερο, κάποιο λιγότερο βοήθησαν
στο να κρατηθούμε μέχρι σήμερα. 

Εχετε συνεργαστεί και μοιραστεί τη σκηνή
με πολλούς θρύλους των blues (John Ham-
mond, Louisiana Red κ.ά.). Θυμάστε κά-
ποιες ιδιαίτερες στιγμές;

Θυμάμαι πάρα πολλές στιγμές και θα είμαι
άδικος εάν απομονώσω κάποιες μόνο. Το να
παίζεις με αυτούς τους ανθρώπους ήταν
σαν να καβαλάς το όνειρο. Κι αυτό ούτε
αξιολογείται ούτε πληρώνεται. 

Με ποιον άλλον καλλιτέχνη θα θέλατε να
συνεργαστείτε; 

Με όλους όσοι παίζουν blues, με όσους παί-
ζουν αληθινή μουσική χωρίς να κρύβονται
από κανένα. Και το εννοώ αυτό, πραγματικά.
Για εμάς δεν είναι το πιο σημαντικό να είναι
επώνυμος κάποιος μουσικός (για να συνερ-
γαστούμε μαζί του). Αυτό που έχει σημασία
είναι να είναι ωραίος άνθρωπος, ωραίος
καλλιτέχνης. 

Η κρίση στην Ελλάδα κατά πόσο έχει επη-
ρεάσει τη μουσική παραγωγή, την ψυχα-
γωγία αλλά και τους ίδιους τους
καλλιτέχνες;  

Εμείς πάντα κινούμασταν εκτός συστήματος
και δεν μας απασχολούσαν ποτέ οι μεγάλες
σκηνές, ούτε οι αμοιβές που δίνονται σε αυ-
τούς τους χώρους. Ήμασταν πάντα το “κα-
τεστημένο του περιθωρίου”, με την έννοια
ότι ήμασταν εκτός συστήματος αλλά φυσικά
για κάποιους πιτσιρικάδες ένας πενηντάρης
θεωρείται “κατεστημένο”. Ετσι εμάς η κρίση
δεν μας επηρέασε τόσο όσο φανταζόμα-
σταν διότι εμείς πάντα ήμασταν “πτωχοί”,
ποτέ δεν είχαμε πολλά για να χρειαστούμε
περισσότερα. Πάντα είχαμε λίγα και με αυτά
τα λίγα πορευόμασταν.

To ελληνικό κοινό πώς ανταποκρίνεται σή-
μερα σε σχέση με το παρελθόν;

Οφείλουμε πάρα πολλά στους δικούς μας

ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα γιατί απλά
χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κά-
νουμε αυτό που κάνουμε, να ζήσουμε και να
φτιάξουμε τη μουσική μας έτσι όπως την
ονειρευτήκαμε. Αν δεν υπήρχε η στήριξη
από το κοινό δεν θα μπορούσαμε να υπάρ-
χουμε. Είναι τόσο απλό. Και φυσικά αυτό το
“χρωστάμε” σε όλους τους φίλους μας εδώ
στην Ελλάδα.

Και η ανταπόκριση που έχει η μπάντα στο
εξωτερικό; 

Πουθενά δεν είναι ιδανικά τα πράγματα.
Στην Ελλάδα γενικώς είμαστε λίγο απαί-
δευτοι μουσικά, σε αντίθεση με το εξωτε-
ρικό που κάποιος πηγαίνει σε μια συναυλία
και ξέρει γιατί πηγαίνει. Πράγμα το οποίο
εδώ δεν πολυσυμβαίνει, τουλάχιστον όχι
πάντα.
Στο εξωτερικό μας αντιμετώπιζαν πάντα με
ένα θαυμασμό, πολλές φορές με κάποιο
δέος, κάτι που με εντυπωσίαζε και με έκανε
να αισθάνομαι αμήχανα γιατί η Ευρώπη έχει
καταπληκτικούς μουσικούς.
Ισως βλέπανε σε εμάς αυτήν την προσωπική

τάση δημιουργίας και επικοινωνίας. Εμείς
είχαμε πάντοτε τη διάθεση να δίνουμε ένα
δικό μας προσωπικό στίγμα στη μουσική,
στην blues και να παρουσιάζουμε και δικά
μας κομμάτια.
Διότι οι περισσότεροι που παίζουν blues
διεθνώς αρχίζουν και τελειώνουν την πα-
ρουσία τους στην αντιγραφή.

Δεν σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε καριέρα
στο εξωτερικό;

Βεβαίως το σκεφτήκαμε. Αλλωστε blues
παίζουμε. Κάποια χρόνια το είχαμε σκεφτεί
πιο σοβαρά, όμως δεν είναι πολύ εύκολο για
πολλούς λόγους: οικονομικούς, τεχνικούς.
Ο κύριος λόγος που στέκεται εμπόδιο είναι
οι σχέσεις οι δικές μας εδώ στην Ελλάδα, η
αγάπη προς τον τόπο μας και προς τους αν-
θρώπους μας που δεν θέλαμε να αποχωρι-
στούμε.

Στα Χανιά, τι πρόκειται να ακούσουμε; 
Με χαρά ξανά γυρνάμε μετά από αρκετό
καιρό στα όμορφα Χανιά. Θα ακούσετε κά-
ποια κομμάτια από το παρελθόν, από τη δι-

σκογραφία μας, κλασικά blues αλλά και αρ-
κετά νεότερα τα οποία ετοιμάζουμε και
ευελπιστούμε ό,τι θα παρουσιάσουμε σε
έναν καινούργιο δίσκο φέτος. 

Ποια ήταν η τελευταία φορά που είχατε
επισκεφθεί ξανά τα Χανιά και την Κρήτη; 

Καταρχάς, την Κρήτη, την αγαπάμε πάρα
πολύ και είμαστε η ενσάρκωση αυτού που
λένε “Μακεδονία και Κρήτη είναι αδέρφια”.
Στον παρελθόν έχουμε επισκεφθεί την
Κρήτη πάρα πολλές φορές, έχουμε παίξει
σχεδόν παντού.
Και στα Χανιά φυσικά έχουμε έρθει πολλές
φορές για συναυλίες απλά από την τελευ-
ταία φορά έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
Το κρητικό κοινό παραμένει άψογο, αν κρί-
νουμε και από την πρόσφατη συναυλία μας,
την περασμένη Πέμπτη στο Ρέθυμνο.

Τι περιλαμβάνει η νέα δισκογραφική δου-
λειά που ετοιμάζετε; 

Πρόκειται για κομμάτια που έχουμε γράψει
τα τελευταία χρόνια. Και θα τα καταγρά-
ψουμε σαν μια ακόμη σελίδα στην πορεία
αυτού του γκρουπ.

B L U E S   W I R E: 

Η ασταν άντα το κατεστη ένο«Ημασταν πάντα το “κατεστημένο
του εριθωρίουτου περιθωρίου”»

■ Ο Ηλίας Ζάικος, ιδρυτικό μέλος και “ψυχή” του σχήματος μιλά 
στις “διαδρομές” με αφορμή την συναυλία τους σήμερα Σάββατο στα Χανιά

Οι Blues Wire συμπληρώνουν φέτος σχεδόν 35 χρόνια στη μουσική σκηνή και η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζονται και
πολλές συστάσεις στους γνώστες της blues. Με μια σειρά συναυλιών κι έναν καινούργιο δίσκο στα σκαριά γιορτάζουν
αυτή την επέτειο και σήμερα Σάββατο επισκέπτονται τα Χανιά για μια μοναδική εμφάνιση στο Legends στη Χαλέπα.

Οφείλου ε άρα ολλά στο κοινό ας«Οφείλουμε πάρα πολλά στο κοινό μας 
γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ορούσα ε φτιάξου εγιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε φτιάξουμε 

τη ουσική ας έτσι ό ως την ονειρευτήκα ετη μουσική μας έτσι όπως την ονειρευτήκαμε»

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Στα Χανιά θα έχουμε
την ευκαιρία να

ακούσουμε σήμερα
Σάββατο τους Blues

Wire που
συμπληρώνουν σχεδόν

35 χρόνια στη blues
μουσική σκηνή. 
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εείναι οι άνθρωποι που έρχονται πρώτοι σε επικοινωνία με τους ξένους επισκέπτες, αυτοί που ακούνε τα θε-
τικά ή αρνητικά σχόλιά τους για όσα αντικρίζουν και βιώνουν στον τόπο μας. 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού σήμερα, ξεναγοί, ξενοδόχοι, επιχειρηματίες που δραστηριο-
ποιούνται στον τουριστικό κλάδο μεταφέρουν στις “διαδρομές” τις εμπειρίες των ξένων επισκεπτών και μι-
λούν για το τι χρειάζεται να βελτιωθεί ώστε ο τουρισμός, να παραμείνει η “βαριά” βιομηχανία της Κρήτης.

ελενη

ΦοΥντοΥλακη

ΓιΩΡΓος κΩνςτας

Η κρητική γαστρονομία, είναι αυτή που κερδίζει έδαφος στις
προτιμήσεις των ξένων επισκεπτών το τελευταίο διάστημα στα
Χανιά όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χα-
νίων Μανώλης Γιαννούλης και χαρακτηρίζει τον κρητικό γα-
στρονομικό πλούτο, το «δυνατό μας χαρτί». Ο ίδιος επισημαίνει
ότι εάν βελτιωνόταν η έλλειψη δημόσιων υποδομών π.χ. πεζο-
δρόμια, δρόμοι, υπηρεσιών καθαριότητας, που προκαλούν την
δυσφορία των ξένων επισκεπτών, τα αποτελέσματα θα έδειχναν
άμεσα. 

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννούλης: «καταρχήν αυτό που αρέσει
στους ξένους επισκέπτες είναι η φιλοξενία των Κρητικών, οι φυ-
σικές ομορφιές, οι εκατό εκπληκτικές παραλίες νότια και βόρεια
του Νομού μας με τις βραβευμένες Φαλάσαρνα, Ελαφονήσι,
Μπάλος, τα χώρια μας, η μορφολογία του εδάφους και γενικό-
τερα ο τόπος μας. 

Παράλληλα όπως διαπιστώσαμε από διάφορα ερωτηματολόγια
της Ένωσης Ξενοδόχων που έχουμε επεξεργαστεί όπως και από
τη μελέτη που κάναμε με το Πολυτεχνείο και το Μ.Α.Ι.Χ., η γα-
στρονομία είναι ένας τομέας που βρίσκεται πολύ ψηλά στις προ-
τιμήσεις των ξένων επισκεπτών και που συστήνουμε σε όλα τα
μέλη μας να προσέξουν αυτό το κομμάτι και να το αναβαθμίσουν
διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των τουριστικών ροών τα επόμενα
χρόνια θα έχει ως βασικό κριτήριο τη γαστρονομία. Η κρητική

γαστρονομία είναι ένα δυνατό χαρτί που πρέπει να το αξιοποι-
ήσουμε ακόμα περισσότερο. Οποιοσδήποτε ξένος θέλει να ανα-
καλύψει λίγο περισσότερο τον τόπο μας, ζητάει να δοκιμάσει την
τοπική γαστρονομία, τον πλούτο γεύσεων που έχουμε».

ΜνηΜειακOς πολιτιςΜOς

Επίσης όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων,
ένας άλλος λόγος που μας προτιμούν οι ξένοι επισκέπτες είναι ο
Πολιτισμός και ιδιαίτερα «ο μνημειακός πολιτισμός που αρέσει
κυρίως στους Βορειοευρωπαίους. Ο πολιτιστικός πλούτος είναι
σημαντικός και για την αναγνώριση των νέων αγορών που ανα-
πτύσσονται όπως από τις Ασιατικές χώρες όπως οι Κινέζοι που
λατρεύουν τον ελληνικό πολιτισμό».  

Ακόμη, τόνισε ότι, «οι ιδιωτικές υποδομές όπως τα τουριστικά
καταλύματα από δωμάτια έως ξενοδοχεία συγκεντρώνουν το εν-
διαφέρον των επισκεπτών διότι έχουν ανεβάσει σημαντικά τις
υπηρεσίες τους και αυτό το αναγνωρίζουν οι επισκέπτες, όπως
φαίνεται από τα ερωτηματολόγια».

Όσο για αυτά που προκαλούν τη δυσφορία των ξένων, σημει-
ώνει πως δεν τους αρέσει η έλλειψη δημόσιων υποδομών π.χ.
πεζοδρόμια ή κατάληψή τους από εμπορεύματα και οχήματα, η
έλλειψη δρόμων, υπηρεσιών καθαριότητας καθώς και η συμπε-
ριφορά στα αδέσποτα ζώα. Εάν αυτά τα πράγματα βελτιώνονταν,
τα αποτελέσματα θα έδειχναν άμεσα».

Για να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν των Χανίων, σύμφωνα
με τον ίδιο, χρειάζεται «να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα έργα επέ-
κτασης του Αερολιμένα “Δασκαλογιάννης”, να βελτιωθούν οι δη-
μόσιες υποδομές, να αναβαθμιστούν περισσότερο οι υπηρεσίες
των καταλυμάτων δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην κρητική γα-
στρονομία, και να αναδείξουμε καλύτερα τον μνημειακό πολιτι-
στικό μας πλούτο».

Ο κ. Μανώλης Γιαννούλης.

«Η κρητική γαστρονομία
είναι ένα δυνατό χαρτί
που πρέπει να το
αξιοποιήσουμε ακόμα
περισσότερο.
Οποιοσδήποτε ξένος
θέλει να ανακαλύψει λίγο
περισσότερο τον τόπο
μας, ζητάει να δοκιμάσει
την τοπική γαστρονομία,
τον πλούτο γεύσεων που
έχουμε» αναφέρει ο
πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Χανίων.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ:

“Δυνατό χαρτί 
η Κρητική Γαστρονομία”

«Οι αρμόδιοι φορείς, πολιτεία, υπουργεία, Περι-
φέρεια, Δήμοι πρέπει να συνομιλούν περισσότερο
και να ακούν τους φορείς του τουρισμού. Αυτό για
μένα είναι το κύριο» δηλώνει ο Γιάννης Κουκουρά-
κης από την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ν.
Χανίων.

Για τον κ. Κουκουράκη η
χρονιά ήταν καλή και «θύμισε
παλιές καλές εποχές» όμως
«αυτό δεν αρκεί. Οι φορείς
κάνουμε ό,τι περνάει από το
χέρι μας, από εκεί και πέρα η
Περιφέρεια, η Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, ο Δήμος θα
πρέπει να ανοίξουν τα αυτιά
τους. Στην Π.Ε. Χανίων εδώ
και 3 χρόνια δεν έχει γίνει μια
συνάντηση να συζητήσουν οι
φορείς, να μπει ένα πλάνο,
ένα σχέδιο για τα μεγάλα προ-
βλήματα που υπάρχουν. Να
γίνει μια συζήτηση με τον αν-
τιπεριφερειάρχη, να επανα-
δραστηριοποιηθεί μια έστω
άτυπη τοπική επιτροπή τουρι-
σμού. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο
Χανίων θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει στήριξη του τουριστι-
κού προϊόντος».

Πέρα από τα έργα υποδομών σύμφωνα με τον κ. Κουκου-
ράκη αυτό που είναι σημαντικότερο είναι τα... απλά πράγματα.
«Καθαριότητα, πεζοδρόμια, οδικό δίκτυο. Βλέπετε τον
Β.Ο.Α.Κ. που είναι σε άθλια κατάσταση, χωρίς φωτισμό οι
κόμβοι, οι τουριστικές περιοχές χωρίς πεζοδρόμια, το αερο-
δρόμιο να έχει ελλιπή καθαριότητα. Είναι απλά πράγματα που
όμως έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους επισκέπτες μας».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ:

«Δεν ακούν τους
τουριστικούς φορείς»

Ο κ. Γιάννης Κουκουράκης.



Θετικά και αρνητικά συμπεράσματα αλλά και... καμπανάκια για το μέλλον κτυπάει ο Χρή-
στος Μυλωνάκης πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων και
αντιπρόεδρος του ΕΒΕΧ. Στα θετικά που καταγράφει ο κ. Μυλωνάκης για τη σεζόν που πέ-
ρασε:

• Υπάρχει πολύ καλή κατανομή των τουριστών ανά περιοχή (Πλατανιάς, πόλη Χανίων,
Παλιόχωρα, Κίσαμος, Γεωργιούπολη) στον νομό Χανίων αλλά και μια πιο αρμονική σε σύγ-
κριση με άλλα νησιά προσέλευση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή
η καμπύλη των αφίξεων από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο στα Χανιά δεν έχει τις με-
γάλες διακυμάνσεις που βλέπουμε σε άλλα νησιά, υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα.

• Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών νεαρής ηλικίας.
Επανεμφανίζονται οι νέοι άνθρωποι και αυτό είναι σπουδαιό.

• Διαπιστώνουμε μεγάλη αύξηση των πελατών σε εστιατόρια με καλό κρητικό φαγητό.

Αναφορικά με τα αρνητικά ο κ. Μυλωνάκης θέλει να τονίσει δύο πράγ-
ματα κυρίως:

• Παρότι είμαστε ένας τουριστικός προορισμός εδώ και πάρα πολλά χρό-
νια διαπιστώνουμε μια έλλειψη τουριστικής παιδείας. Το ότι κανένας οδη-
γός αυτοκινήτου δεν σταματάει όταν πρόκειται να περάσει ένας πεζός είναι
χαρακτηριστικό αυτών που λέω.

• H αύξηση των τιμών που παρατηρήθηκε το 2014 και στα καταλύματα
(μπείτε στο site της Τrivago και δείτε το) όπως επίσης και στις υπηρεσίες. 

Όσο για το τι πρέπει να γίνει για την επόμενη τουριστική σεζόν ο κ. Μυ-
λωνάκης θίγει το θέμα των αερομεταφορών: «Πρέπει να καταλάβουμε όλοι
ότι αυτό που κτίσθηκε με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια κινδυνεύει να κα-
ταρρεύσει. Θα ήταν πανωλεθρία αν από λάθη και παραλείψεις οι αεροπο-
ρικές εταιρείες ακυρώσουν ή να περιορίσουν χρονικά το πρόγραμμα τους.
Επειδή η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τους φόρους των αεροδρομίων
τον Απρίλιο και τον Μάιο ή τη χειμερινή περίοδο θα πρέπει -και κάνω έκ-
κληση για αυτό- όλοι οι επιχειρηματίες να συνεισφέρουν έτσι ώστε καλυ-
φθεί αυτό το κόστος. Ετσι ώστε να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε αυτό
που δεν κάνει η κυβέρνηση. Αν δεν το κάνουμε τώρα θα έχουμε σοβαρό
πρόβλημα του χρόνου».
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ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

«Στροφή στην ποιότητα»

«Είδαμε μια αύξηση ποσοτική
όχι όμως ποιοτική! Αυτό είναι
ένα ζήτημα που αξίζει να το με-
λετήσουμε καλύτερα» είναι τα
λόγια του Πέτρου Μαρινάκη,
προέδρου του Συλλόγου Επι-
χειρηματιών Πλατανιά “Ο Ιάρ-
δανος”.

Πλέον και από τη θέση του εν-
τεταλμένου συμβούλου για θέ-
ματα τουρισμού του Δήμου
Πλατανιά ο κ. Μαρινάκης εκτιμά
ότι ο πρώτος στόχος των ενερ-
γειών θα είναι στο θέμα της
ποιότητας. «Πρέπει να δώσουμε
αξία στον τόπο μας, τα μονα-
δικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
μας να τα αναδείξουμε. Πώς θα
το κάνουμε αυτό; Με συγκεκρι-
μένες ενέργειες! 

• Πρώτα αλλαγή του τρόπου
σκέψης. Να μην βλέπουμε τον εαυτό πρώτα από όλα αλλά τον
τόπο μας. Πολλοί ξένοι μου λένε ότι εσείς οι Έλληνες είστε πλού-
σιοι αλλά έχετε φτωχή χώρα. Πρέπει η χώρα να είναι πλούσια
και μετά να ακολουθούμε και εμείς.  

• Δεύτερον στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Να διατηρή-
σουμε τη φιλοξενία και το χαμόγελο μας. Το κέρασμα, τη πατρο-
παράδοτη φιλοξενία που διατηρούμε από το σπίτι μας.

• Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον μας. Η Κρήτη είναι μια μικρή
ήπειρος. Στον κάμπο των Χανίων το κλίμα είναι εύκρατο και καλ-
λιεργούνται αβοκάντο, λίγο πιο ορεινά είναι η μεσογειακή ζώνη
με την καλλιέργεια της ελιάς, στα λευκά όρη έχουμε την αλπική
ζώνη, με έλατα, πεύκα, ακόμα και χιόνι. Τόση μεγάλη κλιματολο-
γική διαφορά σε τόση μικρή απόσταση λίγων χιλιομέτρων δεν
ξέρω αν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Αυτό δεν το έχουμε
αναδείξει! Όπως δεν έχουμε αναδείξει την εναλλαγή του τοπίου.

• Τα μοναδικά κρητικά προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν να μην βρί-
σκονται παντού σε κάθε τουριστική επιχείρηση, εστιατόρια, ξε-
νοδοχεία,

• Ο πολιτισμός, από την Μινωϊκή περίοδο μέχρι τη λαογραφία.
Το θρησκευτικό κομμάτι με τα μοναστήρια και τους ναούς μας.

Όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα που πρέπει να θιχθούν και
που και εμείς οφείλουμε να δούμε πως θα αξιοποιήσουμε όλα τα
οφέλη για τον τόπο μας» καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

Η γενναιόδωρη φιλοξενία, και το θαυμάσιο κρη-
τικό τοπίο συγκινούν διαχρονικά τους ξένους επι-
σκέπτες που έρχονται στον τόπο μας, όμως
απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν όσον κυρίως
αφορά τις υποδομές αλλά και την κουλτούρα μας
σε ορισμένα ζητήματα, επισημαίνει η ξεναγός,
μέλος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών
Κρήτης, υπεύθυνη για τον Νομό Χανίων Σεβα-
στιάννα Σούκη. 

Οι επαγγελματίες ξεναγοί Κρήτης είναι οι πρώτοι
που έρχονται σε επικοινωνία με τους ξένους επι-
σκέπτες και γι’ αυτό οι παρατηρήσεις τους είναι
άκρως ενδιαφέρουσες.

Όσον αφορά τον τόπο, όπως μας λέει η κα Σούκη,
«όλοι είναι ενθουσιασμένοι με την παλιά πόλη των
Χανίων (φωτ. 1) και με την ατμόσφαιρα που επι-
κρατεί. Αναδεικνύοντας τις λεπτομέρειες στις ξε-
ναγήσεις μας τους φέρνει πιο κοντά στα
αρχιτεκτονικά στοιχεία αλλά και στο μακρύ παρελ-
θόν αυτής της πόλης. Επίσης βρίσκουν πάρα πολύ όμορφη την
ύπαιθρο και τις διαδρομές είτε αυτές οδηγούν στο νότο είτε στα
δυτικά του νομού». Αυτό που δεν τους αρέσει, σύμφωνα με την
ίδια, είναι «η εικόνα της τουριστικής περιοχής του Πλατανιά και της
Αγίας Μαρίνας με όλα τα επαναλαμβανόμενα τουριστικά είδη που
πουλιούνται σε πολλαπλά μαγαζιά και προτιμούν να απομακρύ-
νονται από αυτές τις περιοχές.

ΠικρΟ θΕμα τα αδΕσΠΟτα και ΕνΟχλητικΟ

τα... καμακια τΟυ λιμανιΟυ

Σχετικά με τους ανθρώπους, η ξεναγός τονίζει ότι «η πλειοψηφία
των επισκεπτών επιδοκιμάζουν τους ανθρώπους για τη φιλοξενία
τους, τη φιλικότητα και την ανοιχτή καρδιά. Ωστόσο όπως επιση-
μαίνει, «υπάρχουν όμως και αρκετά σχόλια αρνητικά για παρενό-
χληση στο ενετικό λιμάνι από τα λεγόμενα “καμάκια”, που αρκετές
φορές πιάνουν τους ανθρώπους από τους ώμους θέλοντας να δεί-
ξουν το πόσο εύκολα μπορείς να έχεις επαφή με κάποιον, αλλά ξε-
χνώντας τους απλούς κώδικες συμπεριφοράς. Σίγουρα δεν είναι η
καλύτερη εικόνα γι’ αυτό το υπέροχο κομμάτι της παλιάς πόλης. Σε
γενικές γραμμές τους αρέσει η κουλτούρα του τόπου μας. Όμως
πάντα κριτικάρουν τις πυροβολημένες πινακίδες, ιδιαίτερα στα
νότια του νομού. Για να μην ξεχνάμε βέβαια το πικρό θέμα των σκύ-
λων δεμένων σε βαρέλια ή σε ένα σχοινί κάπου στη μέση ενός δρό-
μου!» Στα θετικά που έγιναν φέτος όσον αφορά τον τουρισμό η

ξεναγός συμπληρώνει τις διάφορες πληροφορια-
κές πινακίδες σε διάφορα σημεία της πόλης των
Χανίων για τα μνημεία, την απομάκρυνση από βα-
σικά ιστορικά μνημεία των απορριμμάτων, την πε-
ζοδρόμηση μεγάλου τμήματος της παλιάς πόλης.
Επίσης, ένα θετικότατο σχόλιο φέτος, σημειώνει
πως ήταν η πρωτοβουλία του ΚΤΕΛ να βάλει δρο-
μολόγια σε “άγονες” γραμμές, π.χ. Σούγια - Ομα-
λός, Παλιόχωρα - Σούγια για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των περιπατητών του φαραγγιού
της Σαμαριάς. Ωστόσο, εκεί που το τουριστικό
προϊόν στα Χανιά “πάσχει” είναι οι δημόσιες υπο-
δομές όπως επεσήμανε. «Ένα θέμα βασικό είναι
οι τουαλέτες. Υπάρχουν βέβαια σε αρκετά σημεία
της παλιάς πόλης αλλά όχι πάντα σε καλή κατά-
σταση, π.χ. οι τουαλέτες της Ζαμπελίου ή δυστυ-
χώς κάτω στη περιοχή του παλιού Ξενία, που είναι
και απαραίτητες λόγω του ότι εκεί σταματάνε τα
περισσότερα λεωφορεία. Τεράστιο πρόβλημα

είναι η απόλυτη έλλειψη τουαλετών κατά μήκος της εθνικής οδού.
Τίποτα απολύτως και αναγκαζόμαστε να σταματάμε στους θάμνους
ή ζητώντας από κάποια μαγαζιά-καφέ να αφήσουν τους πελάτες να
χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα τους».

Όσο για το τι χρειάζεται ώστε να αναβαθμιστεί το τουριστικό προ-
ϊόν του νομού, η υπεύθυνη για τον νομό Χανίων του Σωματείου
Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης, αναφέρει: Μαρίνα καλά οργα-
νωμένη για σκάφη αναψυχής ή μέσα στο ενετικό λιμάνι ή έξω από
αυτό. Καλύτερη εικόνα της Δημοτικής Αγοράς Χανίων (φωτ. 2).
«Είναι απίστευτη η εικόνα αλλοίωσης του αρχικού χαρακτήρα της
με την ύπαρξη όλων των τουριστικών πλαστικών, πετσετών, κακό-
γουστων αναμνηστικών, που καμία σχέση δεν έχουν με την ουσία
της ύπαρξης αυτής της θαύμασιας ιστορικής Αγοράς» αναφέρει και
προσθέτει:«. Αποχετεύσεις και λύμματα σε παραλίες υπέροχες π.χ.
Παλιόχωρας, Σούγιας και όλου του νότιου τμήματος λόγω της έλ-
λειψης οργανωμένης χημικής διάλυσης τους πριν καταλήξουν στη
θάλασσα. Είναι απίστευτο τον 21ο αιώνα να κολυμπάμε σε μολυ-
σμένα νερά γιατί δεν υπάρχουν βιολογικοί σε τέτοιες τουριστικές
περιοχές. Ο καλύτερος έλεγχος αριθμού στις ομπρέλες και ξαπλώ-
στρες ώστε να μη γίνεται το αδιαχώρητο. Ο σωστός και χωρίς εξαι-
ρέσεις έλεγχος των ταβερνών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν
χωρίς διπλοκαταλόγους με διαφορετικές τιμές στην παραγγελία
και στην πληρωμή».

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΝΑ ΣΟΥΚΗ:

«Υπέροχη η κρητική φιλοξενία αλλά λείπουν οι υποδομές»

Η κα Σεβαστιάννα Σούκη. 

Ο κ. Πέτρος Μαρινάκης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ:

«Να μην κατεδαφίσουμε ό,τι έχουμε κτίσει»

Ο κ. Χρήστος Μυλωνάκης.
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Το δίκιο είναι ζόρικο ολύ της Μάρως ΔούκαΤο δίκιο είναι ζόρικο πολύ, της Μάρως Δούκα
■ Στις γραμμές του μύθου και της ιστορίας: Μυθιστόρημα

ούπολη, στα ανατολικά, μέχρι τα Πλακάλωνα, στην Κίσσαμο,
στα δυτικά. 

Ένας μάλιστα αντισυνταγματάρχης, ο Παύλος Γύπαρης, απευ-
θυνόμενος στον σεβασμιότατο Επίσκοπο Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη, διοικητή τότε του νησιού,
δήλωνε: «Σεβασμιώτατε. Αι πληροφορίαι ας μου εδώκατε προχ-
θές προφορικώς και συγκεκριμένως διά τους Γερμανούς Δ/τάς,
ότι των εγεννήθη η σκέψις διά να έλθω εις τα Χανιά με την ελπίδα
ότι εγώ θα ημπορούσα να επιβάλω την τάξιν εις τους αναρχικούς
κ.λπ. ομολογώ ότι δεν με άφισε ασυγκίνητον»5. Είχε προφανώς
κατά νου τη συντριβή του ΕΑΜικού κινήματος που συσπείρωνε
το 90% του πληθυσμού στα Χανιά6.  

Στις εύλογες απορίες της ανεψιάς του Βιργινίας για όσα μα-
θαίνει και της αποκαλύπτονται ο θείος Πανάρης, αντί για εξη-
γήσεις, της δίνει «τα τετράδια του παππού»7, τις σημειώσεις
δηλαδή που έχει καταγράψει σ’ ένα ημερολογιακής υφής ανα-
δρομικό χρονικό της ζωής του. Της δίνει επίσης και ντοκουμέντα
που έχουν από την επίσημη ιστορία αποσιωποιηθεί, τα οποία ο
παππούς της είχε αρχίσει να μαζεύει από τις παραμονές της
Απριλιανής Δικτατορίας και ύστερα. 

Από μέρα σε μέρα, αργά κι επώδυνα, η Βιργινία μέσα απ’ τον
μύθο του παππού της χώνεται όλο και πιο βαθιά στην ιστορία,
ενώ την ίδια στιγμή αναζητά τον δικό της μύθο, τη δική της συ-
νείδηση. Συμπληρωματικά ρίχνει ματιές και στο βιβλίο του
Σταύρου Γ. Βλοντάκη “Η Οχυρά Θέσις Κρήτης”8. Αυτό είναι,
λοιπόν, το χρονολογικό πλαίσιο της αφήγησης για το παρελ-
θόν, δηλαδή η συχνά εξαντλητική ανασύνθεση όσων συνέβησαν
κυρίως από τη Μάχη της Κρήτης, τον Μάιο του 1941, μέχρι το
καλοκαίρι του 1945. 

Συγκεφαλαιώνοντας όσα έχουν ήδη ανα-
φερθεί, η Μάρω Δούκα αναζητώντας στο μυ-
θιστόρημα της το “ιστορικό δίκιο”9 δίνει στη
δουλειά της τη μορφή ενός παρατεταμένου
χρονικού, που μοιάζει συχνά με μυθιστόρημα
μέσα στο μυθιστόρημα: 

Στο ένα επίπεδο παρακολουθούμε τον
ματωμένο ιστορικό χρόνο του παππού
Γιώργη Κριαρά: σελίδα τη σελίδα παρελαύ-
νουν μπρος στα μάτια μας οι φασίστες κατα-
κτητές αλλά και κάποιοι φιλικοί Γερμανοί
στρατιώτες που παραμένουν με τους διοικη-
τές τους στα Χανιά, για να δώσουν τον χρόνο
στους Αγγλους και στις εθνικιστικές οργανώ-
σεις να καταλάβουν νευραλγικές θέσεις στη
διοίκηση, ιδίως μετά την υπογραφή της συν-
θήκης της Βάρκιζας, που για την Κρήτη επι-
βεβαιώθηκε με τη συνθήκη του Φρε, η οποία
προέβλεπε τον μονομερή αφοπλισμό του
ΕΛΑΣ11. 

ο δίκιο είναι ζόρικο πολύ” της Χανιώτισσας
Μάρως Δούκα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις προ-
θήκες των βιβλιοπωλείων το 2010. Αν και αυτοτελές,
θεωρείται το δεύτερο μυθιστόρημα μιας τριλογίας με
τον γενικό τίτλο: “Στις γραμμές του μύθου και της Ιστο-
ρίας”, με πρώτο στη σειρά το: “Αθώοι και φταίχτες”
που εκδόθηκε το 2004 και από τότε έχει ανατυπωθεί
πολλές φορές και τελευταίο το φρεσκοτυπωμένο: “Ελα
να πούμε ψέματα”. 

Μέσα στις 567 σελίδες αυτού του θεμελιωμένου
πάνω στην έννοια της δικαιοσύνης πολιτικού μυθιστο-
ρήματος, οι φα- νταστικοί ήρωες συναντούν αληθινούς
ανθρώπους, ανιδιοτελείς αγωνιστές, Αγγλους και Αμε-

ρικάνους πράκτορες,
“πατριώτες-δωσιλό-
γους” και δωσιλόγους
σκέτους, τυχοδιώκτες
και ιδιοτελή καθάρ-
ματα. Ο παππούς, ο
πατέρας της Βιργίνιας,
η μητέρα της Ελεονώ-
ρας, ο αδελφός της
Πανάρης, η Γεωρ-
γιανή Νίνο και ο Αυ-
στριακός Χάινριχ,
αυτά τα επινοημένα
από τη συγγραφέα
πρόσωπα, συμπο-
ρεύονται με τον
Παύλο Γύπαρη, τον
Αγαθάγγελο και τον
Δημήτρη Παπαγιαν-
νάκη, τον Χανς Μπέν-
τακ, τον Τζεϊράνη, τον
Μήτσο Βλαντά, τον

Πάτρικ Λη Φέρμορ και πολλούς άλλους που έζησαν και
έπαιξαν κάποιο ρόλο στην Κρήτη, θετικό ή αρνητικό,
την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής και της Αντίστα-
σης. 

Αλλωστε μια τέτοια συνάντηση επινοημένων και ιστο-
ρικών προσώπων δεν αποκλίνει από τις προθέσεις της

Μάρως Δούκα, που θεωρεί πως το
μυθιστόρημα είναι προορισμένο
από τη φύση του να συμπλέκεται
ποιητικά με την ιστορία. Διαβάζον-
τας κανείς το πυκνό αυτό μυθιστό-
ρημα αντιλαμβάνεται την έρευνα που
έχει προηγηθεί. Ντοκουμέντα, ιστο-
ρικά στοιχεία, μαρτυρίες και βιβλιο-
γραφικές αναφορές πλημμυρίζουν τις
σελίδες του2. 

***
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από

την αρχή: Η υπόθεση αυτού του πολιτικού μυθιστορήματος που
σχοινοβατεί ανάμεσα στη μυθοπλασία και την ιστορική αφή-
γηση είναι σχετικά απλή: Μια εικοσάχρονη φοιτήτρια της επο-
χής μας, η Βιργινία Παγώνη, αντιμετωπίζοντας μια δύσκολη
στιγμή της ζωής της αποφασίζει, να διακόψει προσωρινά τις
σπουδές της στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας και να επιστρέψει
στην οικογένειά της στα Χανιά. “Κουβαλά” την αυτοκτονία του
πατέρα της, τις ματαιωμένες ερωτικές της σχέσεις και τον πρό-
σφατο θάνατο του εξαρτημένου από τις ουσίες φίλου της, τη
μοναξιά, τη θλίψη. Αναζητά μια ζωή. Αναζητά τον εαυτό της3. 

Η Βιργινία αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο στις περισσότερες
σελίδες μα δεν είναι μόνη. Στο διάστημα της παραμονής της
στα Χανιά βρίσκει θαλπωρή κοντά στον παππού της4 και του
αφοσιώνεται ικανοποιώντας την επιθυμία του να του διαβάζει
“Ερωτόκριτο”. Κατά την ανάγνωση πέφτει από το βιβλίο ένα έγ-
γραφο που η Βιργινία παραθέτει ως ένα πρώτο ντοκουμέντο,
όταν αρχίζει να γράφει ένα είδος “χρονικού” γεμάτη θυμό, όπως
λέει στον θείο της, που «τόσα χρόνια δεν ήξερε τίποτα» για όσα
συγκλονιστικά της αποκαλύπτονται. 

Γιατί η νεαρή φοιτήτρια, σαν τους περισσότερους νέους της
γενιάς της, αγνοούσε πως οι Γερμανοί δεν είχαν φύγει από την
Κρήτη τον Οκτώβριο του ’44, όπως είχε συμβεί σ’ όλες τις
άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στις 11 Οκτωβρίου του ’44 που
εκκενώθηκε το Ηράκλειο, δεν έγινε το ίδιο και τα Χανιά, στα
οποία συμπτύχθηκαν αξιόμαχες στρατιωτικές δυνάμεις του
Άξονα. Ακόμα και έξι μήνες αργότερα, όμως, στις 16 Απριλίου
1945, λίγο πριν την τελική συντριβή του Χίτλερ και των ομοϊ-
δεατών του στο έδαφος της ίδιας της Γερμανίας, 17.000 στρα-
τιώτες (11.800 Γερμανοί και 4.700 Ιταλοί) κατείχαν την “Οχυρά
Θέση Κρήτης”, όπως την χαρακτήριζαν, μια περιοχή δηλαδή
ανάμεσα στους ορεινούς όγκους των Λευκών Ορέων και στην
παραλία, σε μήκος περίπου εξήντα χιλιομέτρων από τη Γεωργι-

Εδώ αναπαύεται
Η μόνη ανάπαυση της ζωής του
Η μόνη του στερνή ικανοποίηση 

Να κείτεται μαζί με τους αφέντες του 
Στην ίδια κρύα γη, στον ίδιο τόπο

(Μανώλης Αναγνωστάκης, Επιτάφιον 1) 
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«Ο Στέφανος Σκαράκης ήταν
δραστήριος ΕΠΟΝίτης, ομαδάρχης
της 3ης ομάδας της ΕΠΟΝ στα
Χανιά, έμενε στη συνοικία Τοπανά
κοντά στη Νέα Χώρα. Τον έπιασαν
την 1η Σεπτέμβρη του 1944 στη
στοά απέναντι από την Τριμάρτυρη
(τη Μητρόπολη Χανίων στην οδό
Χάληδων), τον οδήγησαν στο
κολαστήριο της Αγιάς και τον
εκτέλεσαν μαζί με άλλους 53
Χανιώτες αγωνιστές. Ήταν 16
Σεπτεμβρίου 1944. Ο Στέφανος
ήταν 19 χρονών. Ήταν ο τελευταίος
ΕΠΟΝίτης που εκτελέστηκε από
τους κατακτητές».10.

Ένοπλο τμήμα του ΕΛΑΣ στην Κρήτη την ώρα
της μάχης εναντίον των Γερμανών κατακτητών.

«
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Η τιθάσευση της ορμής του ΕΑΜικού κινήματος στην
Κρήτη με απώτερο σκοπό την καταστολή του και την πα-
ράδοση της εξουσίας στο αστικό πολιτικό προσωπικό των
εθνικιστικών οργανώσεων οδήγησε τους Αγγλους μέχρι
το σημείο να εξουσιοδοτήσουν στα Χανιά τους Γερμανούς
να τηρήσουν την τάξη ώσπου να ξεμπερδέψουν με τον
ΕΛΑΣ.

Η συγγραφέας καταγράφει το καλοκαίρι του ’44 τις
εκτελέσεις των αγωνιστών λίγο πριν σημάνει η ώρα της
αποχώρησης των Γερμανών από την Ελλάδα. Σε περίο-
πτη θέση εμφανίζεται η φιγούρα του δολοφονημένου λο-
χαγού Μανώλη Πιμπλή (του γοητευτικού Μανιού)12, του
εκτελεσμένου κομμουνιστή Βαγγέλη Κτιστάκη13, μα και
του 19χρόνου ΕΠΟΝίτη Στέφανου Σκαράκη, που κι αυτός
εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην Αγιά, όπως και
τόσοι άλλοι αφανείς ήρωες και νεκροί ενός σχεδόν παλ-
λαϊκού κινήματος αντίστασης, που οι σκληροί και εμπνευ-
σμένοι αγώνες του έμειναν ως τις μέρες μας αδικαίωτοι:
«Βιβλία και βιβλία με λίστες αγωνιστών, με φωτογραφίες
εκτελεσμένων. Τόσοι και τόσοι επονίτες, τόσο και τόσοι εφε-
δροελασίτες και ελασίτες και εαμίτες, ονομαστικά. Ύστερα η
φράση: και άλλοι ή και πολλοί άλλοι.

Οι άγνωστοι. Κι αυτοί για μένα», θα γράψει η Μάρω
Δούκα, «οι μη ελεηθέντες, είναι το άλας. Να είσαι εκεί και
να είσαι ανώνυμα. Χωρίς υστεροφημία και χωρίς φωτο-
γραφία»...14 Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά...

Στο άλλο επίπεδο βλέπουμε την καθημερινότητα
της νεαρής φοιτήτριας, που παρατηρεί κάθε χρώμα
τριγύρω της να καταλήγει στο γκρίζο15: ωστόσο απο-
δελτιώνοντας τον βίο και την πολιτεία του αριστερού παπ-
πού της η Βιργινία θα συνειδητοποιήσει πως η συντριβή
του προγόνου της συνενώνεται με την ερημιά του δικού
της κατατεμαχισμένου χρόνου, που σπαταλιέται χωρίς
νόημα στα στενά των Εξαρχείων, ιδεολογικά βραχυκυ-
κλωμένη σ’ έναν αδιέξοδο αναρχισμό. Όμως επιμένει να
μάθει αυτά που η θεσμοθετημένη γνώση, μέσα από την
Εκπαίδευση της απέκρυψε. Επιμένει γιατί πιστεύει ότι η
απώλεια της ατομικής ή συλλογικής μνήμης είναι απώ-
λεια αξιοπρέπειας. Η Βιργινία μέσα από αυτή τη διαδικα-
σία απολυτρώνεται. Η απουσία της ιστορικής δικαιοσύνης
θα σημάνει μια πελώρια έλλειψη δικαίωσης και του πα-
ρόντος. Η πραγματικότητα του άλλοτε και η πραγματικό-
τητα του τώρα θα συναντηθούν μπροστά στα ερείπια μιας
κοινωνίας που τελεί υπό διαρκή έκπτωση16.

Η Μάρω Δούκα με το μυθιστόρημά της αυτό εντάσσε-
ται σε μια ομάδα λογοτεχνών που γράφουν για τον Εμ-
φύλιο χωρίς να τον παρουσιάζουν: «ως άμεσο ή έμμεσο
βίωμα, όπως είναι για τους συγγραφείς της πρώτης και της
δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς17, αλλά ως γεγονός και
ιστορικό σκηνικό ανοιχτό σε πολλαπλές αναγνώσεις και ερ-
μηνείες»18. Χωρίς, ωστόσο, ίχνος ιστορικού αναθεωρητι-
σμού, με τα λόγια του Γιώργου Κριαρά θα καταλήξει στο
συμπέρασμα πως: «...το δίκιο είναι ζόρικο πολύ. Κι όσο πιο
ζόρικο, τόσο πιο πολύ λημεριάζει με το άδικο. Κι έχει με-
γάλη σημασία να ξέρουμε προς τα πού κλίνει το δίκιο κάθε
φορά. Κι ας καθρεφτίζεται αντικριστά με τ’ άδικο, χαμογε-
λώντας χαιρέκακα κι αυτό, για να μας δείχνει τα δόντια
του...»19

Συγκεφαλαιώνοντας στο μυθιστόρημά της “Το δίκιο
είναι ζόρικο πολύ” η Μάρω Δούκα, τελικά, ανασυνθέτει
το κοινωνικό-πολιτικό αλλά και συμβολικό αποτύπωμα
της κυρίαρχης λογοτεχνικής περσόνας του έργου, δηλαδή
της πόλης των Χανίων την κρίσιμη περίοδο της Κατοχής
και της Αντίστασης. Όπως παρατηρεί και ο Ανδρέας Πε-
τρουλάκης: «με μεθοδικότητα ψυχαναλυτή και με τη μα-
στοριά του σημαντικού λογοτέχνη,... ανατέμνει την ψυχή
της πόλης για να ανασύρει τα κρυμμένα της τραύματα»20. 

Ο αντισυνταγματάρχης Στέλιος Σφακιωτάκης ηγείται άοπλου
στρατιωτικού αποσπάσματος του ΕΛΑΣ σε παρέλαση μετά την

αποχώρηση των Γερμανών από τα Χανιά της Κρήτης. 
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Το γαλάζιο άλογοΤο γαλάζιο άλογο

ονειρεύεταιονειρεύεται
Melanie Wallace
Εκδότης:  Πόλις

«Δεν θα ζήσω ανάμεσά σας», λέει η
Άμπιγκεϊλ Μπιούελ,
όταν την αποσπούν
από την τετράχρονη
αιχμαλωσία της και
τη ζωή της με τους
Ινδιάνους και την
επιστρέφουν παρά
τη θέλησή της στον
“πολιτισμό”, ένα
στρατόπεδο στη
μέση του πουθενά.

Μόνο ο ταγματάρχης Ρόμπερτ Κάτερ,
στα χέρια του οποίου παραδίδεται η
Αμπιγκεϊλ, ακούει τα λόγια της.
Βρισκόμαστε στην αμερικανική Δύση,
την επαύριο του εμφυλίου πολέμου
Βορείων και Νοτίων, στο προκεχωρη-
μένο οχυρό 2881. Μάταια οι στρα-
τιώτες περιμένουν την αποστράτευσή
τους. Φαίνεται να έχουν ξεχαστεί από
τη στρατιωτική διοίκηση, από την
ιστορία, από τους πάντες. Ο Κάτερ,
μελαγχολικός και βασανισμένος προ-
σπαθεί να διατηρήσει όσο γίνεται την
τάξη και την ανθρωπιά στο στρά-
τευμά του, και να μη χάσει τα λογικά
του.

Ο άνθρω οςΟ άνθρωπος 

της λί νηςτης λίμνης
Arnaldur Indridason
Εκδότης: Μεταίχμιο

Ένας σκελετός βρίσκεται μισοθαμμέ-
νος στον πυθμένα
μιας αποστραγγι-
σμένης λίμνης. Τα
οστά είναι δεμένα
με έναν παλιό
ρωσικό ραδιο-
πομπό. Μπορεί,
άραγε, αυτό το
στοιχείο να οδη-
γήσει στην εξα-
κρίβωση της

ταυτότητας του θύματος και του δο-
λοφόνου;
Ο αστυνομικός ερευνητής Έτλεντουρ
αναλαμβάνει να ερευνήσει την υπό-
θεση και ανακαλύπτει ότι μπορεί να
συνδέεται με μια ομάδα φοιτητών
που σπούδαζαν στην Ανατολική Γερ-
μανία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού
Πολέμου και μ’ έναν νεαρό άντρα
που έφυγε από το πατρικό του σπίτι
μια μέρα για να μην επιστρέψει ποτέ.
Καθώς πυκνώνει το μυστήριο, ο Έτ-
λεντουρ και η ομάδα του καλούνται
να ξετυλίξουν το νήμα μιας ιστορίας
διεθνούς κατασκοπείας, φόνου και
προδοσίας.

Ο ΚολοσσόςΟ Κολοσσός 

του Μαρουσιούτου Μαρουσιού 
Και πρώτες εντυπώσεις

από την Ελλάδα

Χένρι Μίλερ
Εκδότης: Μεταίχμιο

Ο Χένρι Μίλερ, που διέμενε τότε στο
Παρίσι, αψηφώντας τους κακούς οι-
ωνούς -όταν τα μηνύματα του Β’ Παγ-
κοσμίου πολέμου διαγράφονταν στον

ορίζοντα- αποφα-
σίζει να έρθει στην
Ελλάδα το 1939,
έχοντας εξασφαλί-
σει τη φιλοξενία
του Αγγλου συγ-
γραφέα Λόρενς
Ντάρελ, ο οποίος
ζούσε στην Κέρ-
κυρα. Αρχικά κινή-
θηκε χωρίς

πρόγραμμα, πηγαίνοντας από δώ και
από κεί. Θα εντυπωσιαστεί από τις συ-
ναντήσεις του με τον Κατσίμπαλη, τον
Σεφέρη, τον Αντωνίου, τον Χατζηκυ-
ριάκο-Γκίκα, τον Τσάτσο και εξαιτίας
τους θα παρατείνει τη διαμονή του. Θα
φύγει από την Ελλάδα πιεζόμενος από
την αμερικανική πρεσβεία που ήθελε
να εγκαταλείψουν οι υπήκοοί της τον
τόπο, λόγω του πολέμου που είχε αρχί-
σει πλέον. Οι εντυπώσεις του από το
ταξίδι του θα πάρουν τον τίτλο “Ο Κο-
λοσσός του Μαρουσιού” και συνιστούν
μια ιδιότυπη περιδάβαση στην ελληνική
ανθρωπογεωγραφία.

Σημασία, συχνά, έχει ποιος διηγείται την ιστορία,

η σαγήνη κρύβεται στα πλέον προφανή μέρη, αρκεί

να μπορεί κανείς να τη δείξει.

Εικόνα πρώτη, δεκαπέντε χρόνια πριν· στέκομαι πε-

λαγωμένος στο υπόγειο βιβλιοπωλείο, δεν ξέρω από

πού να πιάσω το νήμα, το όνομα Κούντερα το έχω

ακούσει ξανά, μάρτυρας σε τυχαίο διάλογο, σε τόνο κοροϊ-

δευτικό: Είναι κουλτουριάρης, διαβάζει Κούντερα. Αγόρασα την

Ταυτότητα, δεν ένιωσα κουλτουριάρης αλλά μου άρεσε πολύ,

κυρίως το συναίσθημα πως είχα διαβάσει κάτι σπουδαίο, όχι

βαρύ, αλλά συμπυκνωμένα σπουδαίο. Η κρυφή χαρά της ηρωί-

δας για την απώλεια του βρέφους που κυοφορούσε· κάτι μέσα

μου έτριξε κατά τη διαστολή.

Εικόνα δεύτερη, δύο χρόνια αργότερα· Η κυρία Ελένη προ-

σπαθεί να με αποτρέψει από το να διαβάσω την Αβάσταχτη ελα-

φρότητα του είναι, δίχως να διασαλευτεί το πνεύμα φιλοξενίας.

Αν το θες να το δανειστείς να το κάνεις, έλεγε, αλλά ρε παιδάκι

μου ήρθατε τρεις μέρες να ξεκουραστείτε. Τελικά το δανείστηκα,

το ξεκίνησα το ίδιο βράδυ, είχε δίκιο, δεν ήταν κατάλληλο για

το εκδρομικό τριήμερο, αν και το βαρυσυννεφιασμένο θέρε-

τρο θα αποτελούσε σκηνικό ταιριαστό για την ανάγνωση. Η αί-

σθηση πως κάτι χάνω, γεγονός που δεν μείωσε όμως στιγμή

την αναγνωστική απόλαυση, με το γύρισμα της τελευταίας σε-

λίδας ξεκίνησα ήδη να σχεδιάζω τη μελλοντική επιστροφή.

Εικόνα τρίτη, έξι μήνες μετά· Το βαλς του αποχαιρετισμού.

Ο φόβος της σύλληψης και του βασανισμού τον παραλύει, και

μόνο η ιδέα αρκεί για να του κοπεί η ανάσα. Ένα χάπι είναι

η λύση, ένα θανατηφόρο χάπι είναι εκείνο που του επιτρέπει

να απολαύσει τη ζωή, η δύναμη πως είναι εκείνος που ελέγ-

χει τη μοίρα του. Η αυτοκτονία ως πηγή ζωής, παρατεταμένο

τρίξιμο, η ιδέα επιβάλλεται πλήρως της μνήμης και ενσωμα-

τώνεται στο εγώ.

Στο τέλος της αναγνωστικής μου εφηβείας είχα διαβάσει το

σύνολο σχεδόν του έργου του. Με τα χρόνια επανήλθα για να

καλύψω το κενό της συγγραφικής του σιωπής με επαναλήψεις,

δεν μου αρκούσε, επιθυμούσα μια καινούρια διήγηση, Η γιορ-

τή της ασημαντότητας ήταν μια τεράστια έκ-

πληξη· απέφευγα να το σκέφτομαι αφήνοντας

νέες εκδόσεις και ανακαλύψεις να με παρασύ-

ρουν, οι φήμες για την οριστική έκδοση των

απάντων του αποτελούσαν μια αιωρούμενη τε-

λεία.

Ήταν Ιούνιος, ο πρωινός ήλιος έβγαινε
μέσα απ’ τα σύννεφα, και ο Αλαίν περπα-
τούσε αργά σ’ έναν παρισινό δρόμο. Πα-
ρατηρούσε τα νεαρά κορίτσια, που έδειχναν
όλα τον γυμνό αφαλό τους ανάμεσα στο χα-
μηλοκάβαλο παντελόνι και το πολύ κοντό
μπλουζάκι. 

Η πρώτη πρόταση γεννά την οικειότητα μιας

γνώριμης αφηγηματικής φωνής, η παρατήρη-

ση του μικρού, του ασήμαντου, ως βάση. Αυτό

το φαινομενικά ανάλαφρο, η αίσθηση της φάρ-

σας και του κωμικού, στοχαζόμενος τον γυναικείο αφαλό ή την

αίσθηση χιούμορ του Στάλιν, σπάζοντας συνεχώς τις χρονικές

συνέχειες, σταματώντας την μία αφήγηση για να περάσει στην

άλλη, δημιουργώντας ένα ανομοιογενές φαινομενικά σύνολο

ηρώων και ιστοριών, συνθέτοντας, τελικά, μια παράδοξη μι-

κρογραφία του όλου. Ο μονόλογος του συγγραφέα, παράλλη-

λος με την αφήγηση, προσφέρει μια αίσθηση ανανέωσης που,

σε συνδυασμό με τη βαρύνουσα προσωπικότητα του Στάλιν,

επιτρέπουν στο μυθιστόρημα να σταθεί αυτόνομο παρά τον

ανασκοπικό του χαρακτήρα, με διάσπαρτες τις αυτοαναφορές

και τις κουντερικές ιδέες, μια αφαιρετική ανακεφαλαίωση· η

τελεία πρέπει να ανήκει στον δημιουργό.

Δοκιμάστε να αυτοσχεδιάσετε και να μιλήσετε μια φαν-
ταστική γλώσσα έστω και για τριάντα δευτερόλεπτα χω-
ρίς διακοπή! Θα επαναλαμβάνετε συνέχεια τις ίδιες συλ-
λαβές και θα φανεί αμέσως πως η φλυαρία σας είναι σκέ-
τη απάτη. Να επινοήσετε μια ανύπαρκτη γλώσσα προ-
ϋποθέτει πως την κάνετε πειστική ακουστικά: πως δη-
μιουργείτε μια ιδιαίτερη φωνητική και δεν προφέρετε
το “α” ή το “ο” όπως το προφέρουν οι Γάλλοι· πως απο-
φασίζετε ποια συλλαβή τονίζεται κάθε φορά. Καλό θα
ήταν επίσης, για να είναι φυσικός ο λόγος, να φαντα-
στείτε πίσω από αυτούς τους περίεργους ήχους μια γραμ-
ματική δομή και να ξέρετε ποια λέξη είναι ρήμα και ποια
ουσιαστικό. 

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Η γιορτή τηςΗ γιορτή της
αση αντότηταςασημαντότητας
» Milan Kundera 

Εκδόσεις το Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 

μτφρ. Γιάννης Η. Χάρης

Aφορμή



παιδότοπος

Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Μια ακόμα εργασία των περυσινών πεμπτακιών

του Δημ. Σχ. Κουντούρας Σελίνου, φιλοξενούμε στον
Παιδότοπο. Υστερα απ’ το Γραμμένο την όμορφη
αυτή παραλία της Παλιόχωρας, σήμερα μας πάνε…
στα βουνά και μας ξεναγούν στην Σκλαβοπούλα!
Εφτασε και σ’ αυτό το πανέμορφο, πλήν όμως σχε-

δόν άδειο από κατοίκους, χωριό η χάρη τους, χάρις
βασικά στον δάσκαλό τους, τον Μύρωνα Παναγιω-
τάκη. Τι έκπληξη γι’ αυτά η υποδοχή που τους έγινε
από τους ανθρώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου “Η
αρχαία Βιένα” που τους περίμεναν. Πόσα δεν έμα-
θαν τις δυο τρεις ώρες που έμειναν στο αναπαλαι-
ωμένο παλιό σχολείο του χωριού! Και βέβαια, τι

πλούσιο το… φωτορεπορτάζ (τί να πρωτοχωρέσει
στον Παιδότοπο!) που μας έστειλαν! Ουτε δημοσιο-
γράφοι να ήταν! Χίλια μπράβο και σε σας και στον
δάσκαλο σας, περυσινά πεμπτάκια και φετινά εκτά-
κια!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Β.Θ.Κ.

Ε' ΤΑΞΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ

Πά εΠάμε ΣκλαβΣκλαβo ούλαπούλα ΣελίνουΣελίνου
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
27 Σεπτεμβρίου 2014

Στις 13 Μαΐου 2014 το σχολείο μας (Δημ. Σχολ. Κουντού-
ρας) επισκέφτηκε τη Σκλαβοπούλα, 10 χιλιόμετρα μακριά. 

Εκεί μας περίμεναν ανθρώποι του πολιτιστικού Συλλόγου
του χωριού “Η αρχαία Βιένα”. 

Το όνομα του Συλλόγου
προέρχεται από την αρχαία
πόλη Βιέννα, που κάποιος
μπορεί να συναντήσει την
τοποθεσία της στο μονο-
πάτι από τον Κριό στο Κε-
δρόδασος. 

Στη Σκλαβοπούλα μας πε-
ρίμενε μια έκπληξη. Οι άν-
θρωποι του Συλλόγου
είχαν αναπαλαιώσει το
παλιό σχολείο του χωριού
που έκλεισε το 1991. 

Είδαμε τα παλιά θρανία,
τους πίνακες, τις βιβλιοθή-
κες, τα όργανα γεωμετρίας,
γραφομηχανές, εικόνες,
φωτογραφίες.

Ολα έμοιαζαν διαφορε-
τικά από εκείνα του δικού
μας σχολείου. 

Εντύπωση μας έκαναν
ακόμα και τα πλακάκια στο
πάτωμα του σχολείου.

Οι άνθρωποι του συλλό-
γου μας μίλησαν για τα μα-
θητικά τους χρόνια στο
σχολείο καθώς και οι ίδιοι
ήταν μαθητές (του σχολείου αυτού).

Η θέα από το σχολείο ήταν τέλεια προς το Λιβυκό πέλαγος
καθώς η Σκλαβοπούλα είναι χτισμένη, σε μια πλάγια με θέα
το πέλαγος. 

Δίπλα στο σχολείο υπάρχει και η εκκλησία του Αγίου Γε-
ωργίου με τοιχογραφίες από το 1200.

Ενας ωραίος Πλάτανος στόλιζε την αυλή του σχολείου. 
Εκεί μας περίμεναν τα τέλεια φαγητά που είχαν ετοιμάσει

για να μας προσφέρουν.
Περάσαμε καταπληκτικά και κάποια στιγμή σκεφτήκαμε

πόσο ωραία θα ήταν να ξαναζωντάνευαν και τα σχολεία και
τα χωριά των Χανίων που έχουν εγκαταλειφθεί.

Πηγαίνοντας από την Κουντούρα στο Ελαφονήσι κι όταν
κάποτε βελτιωθεί ο δρόμος, η Σκλαβοπούλα θα ήταν η πιο
ωραία στάση.

Ευχαριστούμε πολύ τον σύλλογο “Η αρχαία Βιένα”.

Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας 
Οι μαθητές της Ε' τάξης 2013-2014

Η Σκλαβοπούλα βρίσκεται
20 περίπου χιλιόμετρα ΒΔ
της Παλιόχωρας σε υψόμε-
τρο 640μ. και ανήκει στον
δήμο Καντάνου - Σελίνου.
Οπως και άλλα χωριά της
Κρήτης, οι Σκλάβοι της Ση-
τείας, και το Σκλαβεχώρι
Πεδιάδας, ιδρύθηκαν από
τους Σκλάβους (Σλάβους)
στρατιώτες του Νικηφόρου

Φωκά, που εγκαταστάθη-
καν στην Κρήτη, μαζί με
άλλους Βούλγαρους, Αρ-
μένηδες κ.λπ.. Το ζήτημα
της εγκατάστασης δούλων
σε ορισμένες περιοχές της
Κρήτης είναι πολύ παλιό,
καθώς αναφέρεται και αρ-
χαία πόλη με το όνομα
“Δουλόπολη”. Μια ώρα
ΒΔ του χωριού είναι του
Μουρτάρη ο Σπήλιος,
όπου κρυβόταν ο αρχηγός
του Σελίνου Κ. Κριάρης,
ύστερα από την αποτυχία
της επανάστασης του
1866 και γι’ αυτό ακούεται
και του Κριγιάρη ο Σπή-
λιος. 

Στη Σκλαβοπούλα υπάρ-
χουν μερικές εκκλησίες με
τοιχογραφίες. Η εκκλησία
της Παναγίας (οι περισσό-
τερες τοιχογραφίες σ’
αυτήν είναι καταστρεμμέ-
νες) η εκκλησία του Σωτή-

ρος και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, μια απ’ τις
αρχαιότερες εκκλησίες της Κρήτης μέ χρον. επιγραφής 1290.

(Πηγή: Στεργίου Σπανάκη, “Κρήτη”, Β' τόμος)

Αίθουσα.

Γραφομηχανή.

Πάτωμα
σχολείου.

Κριός. Σχολική φωτογραφία

Ενδεικτικόν.

Ευχαριστήριο του Διοικητή στρατιωτικού
τάγματος για την ανδρεία των κατοίκων

της Σκλαβοπούλας το 1918.

Αριθμητήριον

Σχολική φωτογραφία.

Σχολική αίθουσα.
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#1. Τα οφέλη των

πικάντικων τροφών
Ολοι οι πολιτισμοί διαθέτουν πιάτα με μπα-

χαρικά που διεγείρουν τον ουρανίσκο και προ-
σθέτουν καυτερή γεύση σε καθημερινά
συστατικά.

Αν όμως σας αρέσουν οι πικάντικες τροφές,
υπάρχουν και θετικά στοιχεία που μπορείτε να
αποκομίσετε εκτός από τη γεύση. 

Οι καυτερές πιπεριές περιέχουν καψαϊκίνη
που επιταχύνει τη λειτουργία του μεταβολισμού
και το κάψιμο θερμίδων. Βοηθούν στην υγεία
της καρδιάς με το να βελτιώνουν την ικανότητα
του σώματος να διαλύει τους θρόμβους στο
αίμα. Τα πικάντικα φαγητά συμβάλλουν στην
καλή κυκλοφορία και μειώνουν την πίεση.

η καψαϊκίνη, βοηθά
στο κρυολόγημα 

Οι καυτερές πιπεριές ενισχύουν το επίπεδο
της σεροτονίνης και των ενδορφινών, και “ανε-
βάζουν” τη διάθεση.

Σαν ουσία η καψαϊκίνη δεν είναι υδατοδια-
λυτή αλλά ελαιοδιαλυτή. Αυτό σημαίνει ότι αν
“καείτε”, όσο νερό και να πιείτε δεν μπορείτε
να ανακουφιστείτε. Απλά πιείτε γάλα.

# 4. Οι πιο καυτερές
πιπεριές του κόσμου 

Bell pepper – βαθμοί Scoville: 0
Η ήπια πιπεριά που βρίσκουμε στην αγορά. 
Cubanelle - βαθμοί Scoville: 0
Γλυκιά πιπεριά, εξίσου αδιάφορη με την Bell.

Χώρα παραγωγής η Δομινικανή Δημοκρατία.
Banana pepper - βαθμοί Scoville: 100-

900
Το ιδιαίτερο σχήμα της έδωσε και το όνομα σε

αυτή την πιπεριά. Την βρίσκουμε σε πίκλα, σε
kebab, λιβανέζικα πιάτα, αλλά και ευρωπαϊκά
αντικαθιστώντας τα pepperoncini.

Pepperoncini - βαθμοί Scoville: 100-900
Παράγονται στην Καλιφόρνια και στην Ιταλία.
Pimiento ή Cherry pepper - βαθμοί Scov-

ille: 100-900
Χρησιμοποιούνται για να «γεμίζουν» πράσινες

ελιές.
Anaheim pepperi - βαθμοί Scoville: 1.000-

2.500
Το όνομα δόθηκε όταν ένας αγρότης έφερε

αυτή την ποικιλία στο Anaheim της Καλιφόρνια. 
Jalapeno - βαθμοί Scoville: 2.500-5.000
Καλλιέργειται στο Μεξικό και στην Νότια Αμε-

ρική.
Espellette - βαθμοί Scoville: 3.500-8.000
Καλλιεργείται στην περιοχή των Βάσκων. Είναι

οι μοναδικές ΠΟΠ ευρωπαϊκές και πανάκριβες
καυτερές πιπεριές.

Wax - βαθμοί Scoville: 5.000-10.000
Καλλιεργείται στο Μεξικό και στην Καλιφόρ-

νια.
Serrano - βαθμοί Scoville: 10.000-23.000
Καλλιεργείται στο Μεξικό.
Tabasco - βαθμοί Scoville :30.000-50.000
Χρησιμοποιείται για την Tabasco sauce και το

Bloody Mary.

Cayenne (όχι το Πόρσε) - βαθμοί Scoville:
30.000-50.000

Καλλιεργείται στο Μεξικό, στη Λουιζιάνα, στην
Ασία, την Αφρική. 

Thai chili ή Bird’s Eye - βαθμοί Scoville:
50.000-100.000

Παράγεται στην Ινδία στην Καλιφόρνια και
στην Σρι Λάνκα. 

Piri piri - βαθμοί Scoville: 50.000-100.000
Φυτρώνει σε διάφορες Αφρικανικές χώρες. 
Jamaican Hot - βαθμοί Scoville: 100.000-

200.000
Καλλιεργείται στη Τζαμάικα. 

Scotch Bonnet - βαθμοί Scoville: 100.000-
250.000

Καλλιεργείται σε Τζαμάικα και Καραϊβική.
Chili Habanero - βαθμοί Scoville:

100.000-350.000
Προέρχονται από την περιοχή Amazonas. Οι

ντόπιοι την βάζουν σε μπουκάλια με τεκίλα.
Nega Viper Pepper - βαθμοί Scoville:

1.382.118
Καλλιεργούνται από εταιρείες για το ρεκόρ Γκίνες. 
Trinidad Moruga Scorpion - βαθμοί Scov-

ille: 2.009.231
Ναι, είναι η πιο καυτερή πιπεριά του κόσμου.

σοι λατρεύουν τα καυτερά μπαχαρικά, και ειδικά τις καυτερές πιπεριές έχουν έναν ακόμη λόγο -πέρα
από τις γευστικές τους προτιμήσεις- για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους πιάτα.
Έρευνες έδειξαν ότι το να προσθέτουμε μπαχαρικά στα πιάτα μας, εκτός από γεύση, μπορούμε να έχου-
με  και οφέλη για την υγεία μας».

Μερικοί το ροτι ούν“Μερικοί το προτιμούν καυτόκαυτό...”

#3. Η κλίμακα
καυστικότητας
“Scoville”

Το 1912, ο χημικός Wilbur Scoville
δημιούργησε ένα σύστημα μέτρησης
της καυστικότητας. Η κλίμακα δείχνει
πόση είναι η αραίωση σε νερό που
απαιτείται για να χαθεί η καυστικό-
τητα μιας πιπεριάς ξεκινώντας από
την υπόθεση ότι μία γλυκιά πιπεριά,
έχει τιμή 0.

Ο Δρό ος των Μ αχαρικώνΟ Δρόμος των Μπαχαρικών

Φανh Μαραγκaκη

caravelspices@gmail.com
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Πηγές: www.protagon.gr

http://www.newsbeast.gr/

http://www.clickatlife.gr/

# 6. Η χρήση της καυτερής πιπεριάς στη
Μεσογειακή και Ευρωπαϊκή κουζίνα

Στη κουζίνα, η καυτερή πιπε-
ριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο ωμή όσο και σε σκόνη,
για να νοστιμέψει πολτούς και
σάλτσες.

Στη Θεσσαλονίκη, αλλά και
σε ολόκληρη τη Μακεδονία,
θα βρείτε κουπάκια με φολί-
δες ξερής καυτερής πιπεριάς
στα τραπέζια κάθε εστιατο-
ρίου, ψητοπωλείου ή πατσα-
τζίδικου. Το γνωστό μας
μπούκοβο.

Οι καυτερές πιπεριές ήρθαν
το 16ο αιώνα από την Αμερική.
Στη Συρία, στην περιοχή του Αλέπο και στην Τουρκία, οι καυτερές πιπεριές αφήνονται να ωριμά-
σουν στο φυτό, αποκτώντας υπέροχη και μεστή γεύση, προτού τις απλώσουν στον ήλιο για να ξε-
ραθούν. Το ονομαστό Aleppo Pepper (χαλέπικο πιπέρι) είναι καθαρισμένο από τους σπόρους, και
περιέχει μονάχα τη βαθυκόκκινη αποξηραμένη σάρκα της πιπεριάς. Συχνά θα το βρείτε ανακατε-
μένο με λίγο αλάτι και λάδι. Δοκιμάστε το μπούκοβο ή το εκλεκτό “χαλέπικο πιπέρι” σε μαγει-
ρευτά, ψητά και σαλάτες. Εκτός από αψάδα, η γεύση που προσθέτει στα φαγητά είναι μοναδική.
Το “χάλεπικο πιπέρι” θα το βρείτε στα καλά μαγαζιά μπαχαρικών με το όνομα Πουλ Πιμπέρ.

Περισσότερο απ’ όλους, όμως, την καυτερή πιπεριά τη λατρεύουν οι Ιταλοί, οι οποίοι έχουν “κτί-
σει” επάνω της μία ολόκληρη κουλτούρα. 

Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι, ακόμα, στην Ισπανία και στην Ουγγαρία. 
Και αντίθετα απ’ ό,τι θα πίστευε κανείς, δεν είναι τα κρύα αλλά τα θερμά κλίματα που ευνοούν

τη χρήση της καυτερής πιπεριάς, επειδή έχει την ιδιότητα να ερεθίζει ορισμένα κέντρα του υπο-
θαλάμου, προκαλώντας εφίδρωση και μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι καρποί της καυτερής πιπεριάς, ολόκληροι, θρυμματισμένοι, κομμένοι σε
κομματάκια ή αλεσμένοι σε σκόνη χρησιμοποιούνται για να δώσουν εκτός από την νοστιμιά τους
και μια αναζωογονητική αψάδα. Απλά τολμήστε το.!

«



Δόξα Παχιανών

Πρόεδρος: Κοκολαντωνάκης Κώ-
στας. 
Προπονητής: Ματιγάκης Νότης.
Ηρθαν: Λιοδάκης Κ. (Ιωνία 2000), Σφα-
κιωτάκης Ι. (Ερμής Ζωνιανών), Μεζαρτζόπουλος (Κερα-
μειά), Μήτρου (Κ19 ΑΟ Χανιά), Λενταράκης, Ξηρουχάκης
(Παγχανιακός), Καραπατάκης (ΔΑΑΟΧ).
Στόχος: Αρχικά να περάσει στον όμιλο Τίτλου και στη συ-
νέχεια μία καλύτερη πορεία από πέρυσι.
Πενταετία: Α 6 (β5), Α 15 (β7), Α 12 (α6), Α 15 (β6), Α 9
(β5).
Συμμετοχές στην Α': 19.
Καλύτερη θέση: 6η το 2014.

π
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ρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο στο 63ο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας,
ένα από τα πιο αμφίρροπα στην ιστορία του όπως μπορείτε να δείτε στις
αθλητικές στήλες στα προγνωστικά των προπονητών. Παρακάτω παρου-
σιάζουμε με μερικά στοιχεία τους 20 μονομάχους ξεκινώντας από τον πρω-
ταθλητή Μινώταυρο (φωτ.) δηλαδή με πρόεδρο, προπονητή, παίκτες που
αποκτήθηκαν, φετινό στόχο, τι έκανε την τελευταία πενταετία, συνολικές
συμμετοχές στην Α' κατηγορία και καλύτερη θέση. Στην πενταετία ανα-
φέρεται πρώτα η προηγούμενη σεζόν 2013-14 ενώ στην παρένθεση υπάρ-
χει η κατάταξη στην α' φάση όπου το πεζό γράμμα δείχνει τον όμιλο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 20 ΜΟΝΟΜΑΧΩΝ

Πρε ιέρα στο ο ρωτάθλη αΠρεμιέρα στο 63ο πρωτάθλημα
Α κατηγορίας της ΕΠΣ ΧανίωνΑ' κατηγορίας της ΕΠΣ Χανίων

Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

Μινώταυρος
Μουρνιών

Πρόεδρος: Βεργάκης Γιώργος.
Προπονητής: Μαρκάκης Γιάννης.
Ηρθαν: Mυριδάκης (Ακρίτας), Στρατουδάκης, Κυτράκης
(Αστέρας Μ. μέσω Πλατανιά), Βαρδάκης (γύρισε από Κισσα-
μικό), Σολανάκης (Κορωνίδα), Σταγάκης (Περιβόλια), Ξηράκης
(από Ρέθυμνο).
Στόχος: Με πολύ χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας θέλει να
πρωταγωνιστήσει ξανά χωρίς όμως να είναι αυτοσκοπός η
υπεράσπιση του τίτλου αφού θέλει παράλληλα να παίξει
καλό ποδόσφαιρο και να αναδείξει ποδοσφαιριστές όπως
πολλάκις έχει κάνει κατά το παρελθόν.
Πενταετία: Α1 (β2), Α 5 (β2), Δι 13, Α 1 (α1), Δι 13.
Συμμετοχές στην Α': 44.
Καλύτερη θέση: 11 τίτλοι (1967, 68, 70, 82, 84, 86, 91,
2000, 04, 11, 14).

Αρης Σούδας

Πρόεδρος: Πισσαδάκης Γιώργος.
Προπονητής: Πηγουνάκης Μανώλης. 
Ηρθαν: Σαπουνάκης (από Βέλγιο), Βολάνης (Ιωνία 2000),
Σαρτζετάκης, Φέζγκα (Κ 20 ΑΟΧ), Καλιοτζάκης (Δόξα), Μι-
χαλέφσκι (Αρης Β.), Τερεράκης Κ. (γύρισε από Κορωνίδα),
Γυπάκης Σπ. (από Αθήνα), Μιχ. Μανταδάκης (γύρισε από
Αθήνα), Μπραουδάκης Δ. (Ποσειδώνα). 
Στόχος: Να κατακτήσει τόσο το πρωτάθλημα όσο και το
κύπελλο.
Πενταετία: Α 2 (β1), Α 6 (α3), Α 5 (α4), Α 8 (α2), Α 16 (α9).
Συμμετοχές στην Α': 37.
Καλύτερη θέση: 2ος το 2014.

Κεραμειά

Πρόεδρος: Μπουρμπάκης Γιώργος.
Προπονητής: Ανδρεαδάκης Γιώργος. 
Ηρθαν: I. Μπουρμπάκης, Μπένος, Ν.
Στεφανίδης (Νέοι Πλατανιά), Μποντουρί (Ιωνία 2000),
Κουνέτας (Δόξα), Βαλάρης (Καρδίτσα), Σοφουλάκης (ελεύ-
θερος), Αχ. Πατσαρίκας (Κορωνίδα), Στ. Μουτζούρης, Χ.
Δοξάκης (Ηρακλής Ν.), Κλ. Μπαργιάμη (Παμμηλιακός). 
Στόχος: Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να
πρωταγωνιστήσει και να έχει τον σεβασμό των αντιπάλων
της. 
Πενταετία: Α 3 (α3), Α 14 (β9), Α 17 (β9), Α 12 (β7), Α 15
(β6).
Συμμετοχές στην Α': 6.
Καλύτερη θέση: 3η το 2014.

Ιωνία 2000

Πρόεδρος: Τσαπάκης Γιώργος.
Προπονητής: Λαζαρίδης Τάκης.
Ηρθαν: Σφακιωτάκης (Κεραμειά), Καρα-
χάλιος Στ. (Ηρακλής Ν.), Μεσαρχάκης (Ροδωπού), Γαβαλάς
(ΕΘΚ), Παλιουδάκης (Κρ. Αστέρας), Βουνάκης (ΑΕ Κυδω-
νίας), Δασκαλάκης (από Αττική) ενώ έχουν αποχτηθεί και
κάποιοι ακόμα παίκτες που όμως δεν αγωνίστηκαν στο κύ-
πελλο.
Στόχος: Η παραμονή στην κατηγορία καθώς αποδυναμώ-
θηκε αισθητά.
Πενταετία: Α 4 (α1), Α 1 (α1), Α 3 (α2), Α 3 (β2), Α 3 (α1)
Συμμετοχές στην Α': 13.
Καλύτερη θέση: Τρεις τίτλοι: 1999, 2003, 2013.

Σπάθα
Κολυμπαρίου

Πρόεδρος: Κατσιφαράκης Μανώλης.
Προπονητής: Παπαδογιάννης Χρήστος. 
Ηρθαν: Γκόντζος (Ολυμπιακός Λαυρίου), Αγγος Δ. (Ικαρος
Τ.), Βαβουράκης (Ηρακλής Ν.), Μπαμπουνάκης Ι. (από ομάδα
της Πάτρας).
Στόχος: Να συνεχίσει και φέτος στον όμιλο Τίτλου και να
τερματίσει σε καλύτερη θέση από πέρυσι ενώ θέλει να προ-
ωθήσει και άλλα παιδιά στην α' ομάδα.
Πενταετία: Α 5 (β4), Α 12 (β8), Β 1, -, Δι 11
Συμμετοχές στην Α': 18
Καλύτερη θέση: Τίτλος το 2008

ΔΑΑΟΧ

Πρόεδρος: Κασσελάκη Αγγελική.
Προπονητής: Σεργάκης Μάριος.
Ηρθαν: Γεωργανάς (Κεραμειά), Παν-
τζαρίδης (Ιδομενέας), Σπαθαράκης (Ηρα-
κλής Ν.), Ράντεφ (Γρανίτης), Τσαουσίδης, Καλύμνιος (ΙΝΚΑ),
Κιουρτσίδης, Σταμούλης (Ικαρος Τ.), Κουτουλάκης (ελεύ-
θερος), Ρωμανιάς (επέστρεψε από Θεσσαλονίκη).
Στόχος: Πρωταρχικός να μπει στον όμιλο Τίτλου.
Πενταετία: Α 7 (α5), Α 10 (β1), Α 8 (β2), Α 7 (α3) και ως
ΑΟΔΑ Α 5 (β1). 
Συμμετοχές στην Α': 5 (άλλες 12 ως ΑΟΔΑ).
Καλύτερη θέση: 7η το 2011 και 2013 (ως ΑΟΔΑ 4ος το
2009).

Ροδωπού

Πρόεδρος: Καραντωνάκης Στρα-
τής.
Προπονητής: Κελαϊδής Γιάννης.
Ηρθαν: Αράπη Φρ. (Αρη Σούδας),
Χατζηδάκης Γ. (Ποσειδών Κ.),
Σγουρομάλλης Χ. (ΔΑΑΟΧ), Καρεφυλλάκης Στ. (Θύελλα
Καλ.), Αλλα Μαρίνος (ελεύθερος).
Στόχος: Ο όμιλος Τίτλου.
Πενταετία: Α 8 (α2), Α 4 (α2), Α 13 (α8), Β 1, Β 4.
Συμμετοχές στην Α': 4.
Καλύτερη θέση: 4η το 2013.

Πανακρωτηριακός

Πρόεδρος: Χριστοφής Σταύρος.
Προπονητής: Παπαδάκης Βασίλης. 
Ηρθαν: Ξεκουκουλωτάκης (Χαραυγή
Πειραιά), Μποχώνης Ν. (Προοδευτική),
Μπαδιεριτάκης Θ., Γιανουλάρης Χρ., Μπαρτζί-
δης Δ., Ρωμηός Κ. (Ιωνία 2000), Πενταράκης Λ., Μιχαλα-
κόπουλος Γ., Μανουσάκης Λ., Παντελακάκης Στ. (Αρης
Σούδας) ενώ επέστρεψε ο Αδαμόπουλος Γ. (Παλαιόχωρα)
Στόχος: Να πρωταγωνιστήσει.
Πενταετία: Α 17 (β9), Α 13 (α8), Α 14 (α7), Δι 13, Α 1 (α3)
Συμμετοχές στην Α': 20.
Καλύτερη θέση: Τίτλος το 2010.
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Ασπίδα
Ναυστάθμου

Πρόεδρος: Τελεμένης Βάιος
Προπονητής: Ηλιάκης Κώστας.
Ηρθαν: Σπανάκης (Αστέρας Χαλ.), Βασι-
λείου, Παπαδόπουλος (Νέος Αστέρας),
Kατσιμπουρνάς, Τζιάνης (Φωστήρας), Λού-
λος (γύρισε από Ζάκυνθο), Λαφαζάνης Δ.,
Τσιμινικάκης (από Ηράκλειο), Αράπη Μ.
(Αρης Σ.), Τεπερίδης Β. (Κρ. Αστέρας), Ζουμ-
πατόπουλος (Κ 20 Πλατανιά), Βουβάκης (ΑΕ
Κατσαμπά) Βαζούρας (επέστρεψε από Απόλ-
λωνα).
Στόχος: Ανάλογη πορεία με τα προηγού-
μενα χρόνια και παράλληλα να φτιάξει μία
καλή ομάδα που να προσφέρει όμορφο
θέαμα.
Πενταετία: Α 10 (α4), Α 3 (β3), Α 6 (β3), Α
13 (β8), Α 8 (β3).
Συμμετοχές στην Α': 10.
Καλύτερη θέση: 3η το 2013.

Ικαρος
Μουρνιών

Πρόεδρος: Βρεττός Δημήτρης. 
Προπονητής: Κούτας Βασίλης με βοηθό τον
Σταυρουλάκη Κώστα.
Ηρθαν: Τζαγκαράκης Σπ. (Κορωνίδα), Αρ-
γυρίου Ανδρ., Μανετάκης Δ. (Παγχανιακός),
Ορφανουδάκης Βαγγ. (Τιτάν), Μαστοράκης
Μ., Κονταράκης Κ. (ΔΑΑΟΧ), Πολιουδόβαρ-
δας Αλ. (από Νέους Χανίων), Ορφανουδά-
κης Ανδρ. (Διαγόρας), Πρέγκα (Διαγόρας
μέσω Ακρίτα), Κολόκας Κ. (ΙΝΚΑ) και Βλα-
μάκης (Διαγόρας).
Στόχος: Να δέσει γρήγορα το σύνολο με τα
πολλά νέα πρόσωπα και αν μπορέσει να πε-
ράσει στον όμιλο Τίτλου.
Πενταετία: Α 12 (β6), Α 2 (β5), Α 4 (α1), Α
11 (α9), Α 14 (β8).
Συμμετοχές στην Α': 38.
Καλύτερη θέση: 2ος το 1990, 1993 και
2013.

Παγχανιακός

Πρόεδρος: Κουρουτί-
δης Κώστας.
Προπονητής: Λιανιδά-
κης Γιώργος.
Ηρθαν: Σκεπασιανός (ελεύ-
θερος από ΑΕΚ Χανίων), Ποντικάκης (Περι-
βόλια), Ζένγκο (Ν. Αστέρας), Κουντής,
Μακρής Π. (Τιτάν), Μαντζουράνης, Λιανι-
δάκης (Χάλης).
Στόχος: Η παραμονή και κυρίως να ανα-
βαθμίσει τις Ακαδημίες του.
Πενταετία: Α 13 (α10), Β 1, Β 3, Β 6, Α 19
(α8).
Συμμετοχές στην Α': 43.
Καλύτερη θέση: Τέσσερις τίτλοι (1962, 72,
78, 80).

Τιτάν
Καλυβών

Πρόεδρος: Μανανεδάκης
Δημήτρης.
Προπονητής: Βουγιουκαλάκης Αχιλλέας.
Ηρθαν: Πετράκης Π., Μαδαριωτάκης Ολ.
(Ακρίτας), ενώ επέστρεψαν οι: Παΐζης Δ.
(Ακρίτας), Μπιωτάκης Τ., Λεδάκης Μ., Μα-
τζοράκης Α. Γ. και Βογιατζάκης Κ. (Ν. Σαμψών).
Στόχος: Μία άνετη παραμονή καθώς από
πέρυσι σταμάτησε το... ασανσέρ μεταξύ Α'
και Β'.
Πενταετία: Α 14 (α8), Β 2, Α 19 (α10), Β2,
Α 20 (β7).
Συμμετοχές στην Α': 16.
Καλύτερη θέση: 7η το 1991.

Αστέρας 
Μανω-
λιόπουλου

Πρόεδρος: Κωνσταντινίδης
Κωνσταντίνος.
Προπονητής: Μαυρεδάκης Παντελής. 
Ηρθαν: Ροκάκης (Ασπίδα), Λεβεντέλλης, Τσι-
ριβάκος (Ασπίδα), Αντίοχος (ΔΑΑΟΧ), Φραγ-
κούλης (ΙΝΚΑ), Παππάς (από Αθήνα), Κόσεκ
Βλ. (Αμιλλα), Μαρμαριτάκης Δ., Μαρκοδού-
νας Π. από τους Νέους του Πλατανιά -ο δεύ-
τερος μέσω Γρανίτη.
Στόχος: Η παραμονή στην Α' κατηγορία.
Πενταετία: Α 15 (α6), Α 16 (α9), Α 18 (α9),
Α 14 (α10), Β 2.
Συμμετοχές στην Α': 9.
Καλύτερη θέση: 9η το 2004.

Κορωνίδα
Βάμου

Πρόεδρος: Τζιλιβάκης
Γιάννης. 
Προπονητές: Μαθιουδάκης Νίκος & Ξενά-
κης Γιάννης.
Ηρθαν: Ιωαννίδης (Περιβόλια), Κοκολάκης,
Θωμόπουλος, Κουρινάκης (Διαγόρας), Καλι-
τσάκης Μιχ. (ΔΑΑΟΧ) Βροντάκης Αντ. (Περι-
βόλια μέσω Αρη Σ.).
Στόχος: Να τερματίσει πιο ψηλά από πέ-
ρυσι, να προωθήσει νέα παιδιά στην ομάδα
και να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο.
Πενταετία: Α 16 (α7), Α 8 (α5), Α 15 (β8), Α
16 (α6), Α 4 (α5).
Συμμετοχές στην Α': 15.
Καλύτερη θέση: 4η το 2010.

Ηρακλής
Νεροκούρου

Πρόεδρος: Μιχαηλάκης Στέ-
λιος.
Προπονητής: Μηνάς Γιάννης. 
Ηρθαν: Νικεδήμας, Διαμαντής (Ερμιονίδα
2012), Μακράκης Ν. (Αστέρας Μ.), Kελάκης
(Πανακρωτηριακός), Τζατζιμάκης Γ. (Ιδομε-
νέας), Βακαλουνάκης Δ. (Περιβόλια), Καραμι-
χάλης Μαξ. (Κρ. Αστέρας) ενώ επέστρεψαν οι
Αμαξόπουλος Ευγ. και Καλανδράνης Στ. από
την Κ 19 του ΑΟ Χανιά και Τσιρώνης Δ. από
Θύελλα.  
Στόχος: Μία καλύτερη πορεία από πέρυσι.
Πενταετία: Α 18 (β7), Α 17 (α6), Α 9 (α5), Α
17 (β7), Α 6 (α4).
Συμμετοχές στην Α': 38.
Καλύτερη θέση: Τίτλος το 2005.

Ολοι οι πρωταθλητές

Παρακάτω παρουσιάζουμε τους πρωτα-

θλητές στις 62 προηγούμενες διοργανώ-

σεις της Α' κατηγορίας. Ουσιαστικά 61

καθώς το 1964-65 το πρωτάθλημα διεκόπη

2 αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία για να

δημιουργηθεί ο ΑΟΧ (τα πρώτα χρόνια ως

ΑΕΧ). Επίσης το 1967-68 ο Μινώταυρος

πήρε τον τίτλο άνευ αγώνος, καθώς ο Ασ-

λανίδης διέλυσε τα άλλα 5 σωματεία της Α'

κατηγορίας. Τέλος η Αναγέννηση και ο ΟΦ

Κρητικός είναι ουσιαστικά η Ιωνία Χανίων

και ο ΟΦΧ Παγχανιακός αντίστοιχα. Να δι-

ευκρινίσουμε ότι στην παρένθεση αριθμός

των ομάδων που είχε κάθε φορά η μεγα-

λύτερη τοπική κατηγορία.

Χρονιά Ομάδες Πρωταθλητής

2014-15 (20) ;

2013-14 (20) Μινώταυρος

2012-13 (20) Ιωνία 2000

2011-12 (20) Κισσαμικός

2010-11 (20) Μινώταυρος

2009-10 (20) Πανακρωτ/κός

2008-09 (20) Ακρίτας

2007-08 (16) Σπάθα

2006-07 (16) Ιδομενέας

2005-06 (18) Αστέρας Χαλ.

2004-05 (20) Ηρακλής Νερ.

2003-04 (20) Μινώταυρος

2002-03 (20) Ιωνία 2000

2001-02 (20) Θησέας Περ.

2000-01 (20) Κισσαμικός

1999-00 (20) Μινώταυρος

1998-99 (22) Ιωνία 2000

1997-98 (20) ΑΕ Χανίων

1996-97 (16) Κισσαμικός

1995-96 (18) Θησέας Περ.

1994-95 (20) Ιωνία Χ.

1993-94 (18) Κισσαμικός

1992-93 (18) Πλατανιάς

1991-92 (18) Θησέας Περ.

1990-91 (18) Μινώταυρος

1989-90 (15) Ιωνία Χ.

1988-89 (16) Πλατανιάς

1987-88 (17) ΑΟ Χανιά

1986-87 (15) ΑΟ Χανιά

1985-86 (14) Μινώταυρος

1984-85 (12) Πλατανιάς

1983-84 (12) Μινώταυρος

1982-83 (12) Ιωνία Χ.

1981-82 (10) Μινώταυρος

1980-81 (10) Πλατανιάς

1979-80 (10) Παγχανιακός

1978-79 (8) Ιωνία Χ.

1977-78 (7) Παγχανιακός

1976-77 (6) Ιωνία Χ.

1975-76 (6) Ιωνία Χ.

1974-75 (5) Ιωνία Χ.

1973-74 (6) Αναγέννηση

1972-73 (6) Αναγέννηση

1971-72 (6) Παγχανιακός

1970-71 (6) Κρ. Αστέρας

1969-70 (6) Μινώταυρος

1968-69 (6) Αναγέννηση*

1967-68 (6*) Μινώταυρος

1966-67 (6) Μινώταυρος

1965-66 (5) Ιωνία Χ.

1964-65 (6) -

1963-64 (6) Τάλως

1962-63 (6) Ιωνία Χ.

1961-62 (6) ΟΦ Κρητικός*

1960-61 (5) Τάλως

1959-60 (7) Τάλως

1958-59 (9) Κρητικός

1957-58 (7) Τάλως

1956-57 (7) Ιωνία Χ.

1955-56 (6) Ατλαντίδα

1954-55 (6) Τάλως

1953-54 (6) Ατλαντίδα

1952-53 (5) Ιωνία Χ.

Αρης
Βουκολιών

Πρόεδρος: Χηνόπουλος Θα-
νάσης.
Προπονητής: Γιανναράκης Πέτρος.
Ηρθαν: Παπαδάκης Μ. (Κ 19 ΑΟΧ),
Ανιάγκμπε (Κισσαμικός), Καβρουλάκης Γ.
(Κεραμειά), Σουχλάκης Γ. (Μινώταυρος), Ρά-
πτης Αργ., Νταγκουνάκης Βαγ. (ΔΑΑΟΧ),
Καμπάκης (Ασπίδα), Λίκας, Μαυρεδάκης (Κ
20 Πλατανιά). 
Στόχος: Αρχικά να περάσει στον όμιλο Τίτ-
λου και στη συνέχεια να πρωταγωνιστήσει.
Πενταετία: Β 1, Β 3, Β 6, Γ 3, Γ 5
Συμμετοχές στην Α': 2.
Καλύτερη θέση: 16η το 1992.

ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ

Πρόεδρος: Μυλωνά-
κης Γιάννης.
Προπονητής: Μπασιάς
Μανώλης. 
Ηρθαν: Ρικουνάκης Β. (από Βέλγιο), Πετρά-
κης Γ. (Ικαρος Μ.), Κοτρωνάκης Στ. (Παλαι-
όχωρα), Γωνιωτάκης Β. (ΑΟ Χανιά),
Δοντσίδης Δ., Περδικάκης Γ. (Μινώταυρος),
Βροντάκης Δ. (Αρης Σ.), Βούρας Γ., Αργύρης
Θ. (Περιβόλια), Λούπου Ν. (ΑΕ Κυδωνίας),
Σάμπα Λ., Σταθινάκης Β. (Κ 19 ΑΟ Χανιά),
Σκευοφύλαξ Κ. (Κ 17 Πλατανιά) και Νικολα-
κάκης Α. (Ατρόμητος Επισκοπής Ηρ.). 
Στόχος: Να βάλει πολύ γερές βάσεις και ταυ-
τόχρονα να πρωταγωνιστήσει, με ξεκάθαρο
στόχο μέσα από τον πρωταθλητισμό την προ-
ώθηση και ανάδειξη μικρών ταλαντούχων
Χανιωτών ποδοσφαιριστών.
Πενταετία: Β 2, Β 8, Γ 2, Β 15, Γ 3.
Συμμετοχές στην Α': 1.
Καλύτερη θέση: -

Ιδομενέας
Γαλατά

Πρόεδρος: Κορκίδης Γιώρ-
γος.
Προπονητής: Μουριζάκης Γιώργος.
Ηρθαν: Πετράς (Αμιλλα), Δασκαλάκης Γ.
(επέστρεψε από Χάλη) Θεοδωράκης (ΑΕ Κυ-
δωνίας), Καρπαθάκης, Γιανολάρης Β., Βιττω-
ράκης Αγγ.  (Ιωνία 2000), Σκουμπάκης
(Δόξας), Παπαδοκοκολάκης, Αποστόλου
(ΙΝΚΑ), Περδικάκης Ν. (ελεύθερος από Μινώ-
ταυρο).
Στόχος: Η παραμονή καθώς θυμίζουμε μπήκε
την τελευταία στιγμή στην Α' κατηγορία μετά
την αποχώρηση του Ακρίτα.
Πενταετία: Β 3, Β 13, Β 12, Α 19 (β10), Α 7
(β2).
Συμμετοχές στην Α': 23.
Καλύτερη θέση: Τίτλος το 2007.

Παλαιόχωρα

Πρόεδρος: Τσιριντάνης
Βαγγέλης.
Προπονητής: Τσατσαρω-
νάκης Γιάννης.
Ηρθαν: Μαρκάκης Ν. (Μινώταυρος), Τζαγ-
καράκης, Γουνάκης, Ροδιτάκης (ΙΝΚΑ), Πυρ-
γιώτης (από ομάδα των Τρικάλων). 
Στόχος: Βασικός στόχος η παραμονή και
να... αξιωθεί στο άμεσο μέλλον να αγωνι-
σθεί στο γήπεδό της καθώς εκεί στο Σέλινο
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις αθλητι-
κές υποδομές και η περιοχή αποτελεί παρα-
φωνία και δεν συμβαδίζει με την γενικότερη
άνοιξη του χανιώτικου ποδοσφαίρου...
Πενταετία: Α 11 (β8), Α 7 (β4), Α 11 (β7), Α
6 (α5), Β 1.
Συμμετοχές στην Α': 17.
Καλύτερη θέση: 5η το 2002.



Είναι θάμνος ύψους 50-100 εκατοστών, με
ρίζες που φτάνουν τα 1-2 μέτρα, κυλινδρικές,
διακλαδισμένες, εσωτερικώς χρώματος κίτρι-
νου και σαρκώδεις. Αυτές είναι που χρησιμο-
ποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Οι
βλαστοί του φυτού είναι όρθιοι, ραβδωτοί,
ισχυροί και χνουδωτοί. Τα φύλλα είναι πτερο-
ειδή και αποτελούνται από 9-17 ζεύγη φυλλα-
ρίων. Τα άνθη του φυτού έχουν συνήθως
χρώμα κυανό και εμφανίζονται στις αρχές του
καλοκαιριού. Τη γλυκόριζα την συναντούμε σε
μεγάλες αποικίες σε χαμηλό υψόμετρο και σε
εδάφη χέρσα και ακαλλιέργητα. 

Ιστορικά στοιχεία  
Βότανο γνωστό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι

Αιγύπτιοι είχαν γράψει από την εποχή τους τις
θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού. Στην κινέ-
ζικη ιατρική είναι ένα από τα πιο αρχαία φυτά.
Τη χρησιμοποιούν εδώ και 3000 χρόνια και
σύμφωνα με την άποψή τους η γλυκόριζα ανα-
νεώνει τον οργανισμό. 

Σήμερα οι Kινέζοι χρησιμοποιούν το βότανο
ως αποχρεμπτικό, μαλακτικό και ήπιο καθαρ-
τικό σε περιπτώσεις φυματίωσης των πνευμό-
νων και στην ξηρά βρογχίτιδα. Ακόμη το
χρησιμοποιούν στη θεραπεία ελκών του στο-
μάχου και του δωδεκαδακτύλου, σαν αντίδοτο
σε δηλητηριάσεις από μανιτάρια ή κρέας. 

Σήμερα η γλυκόριζα συμμετέχει στην παρα-
δοσιακή θεραπευτική του Θιβέτ στο 98% των
σύνθετων σκευασμάτων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Θιβετιανοί στην
αξιολόγηση των βοτάνων που έχουν όσον
αφορά την θεραπευτική τους αξία έχουν την
γλυκόριζα στην πρώτη θέση, ενώ το γνωστό σε
όλους μας Τζίνσενγκ βρίσκεται στην 15η θέση!

Ήταν βέβαια γνωστή και στους αρχαίους Ελ-
ληνες. Ο Θεόφραστος ο Λέσβιος (περίπου το
30 π.Χ.) έγραφε για το βότανο αυτό ότι «...έχει
την ιδιότητα να σβήνει τη δίψα, όταν την κρατά
κανείς στο στόμα». Δεν είναι λοιπόν παράξενο
ότι καλλιεργήθηκε παλιότερα για τις γλυκές

ρίζες του που τις μασούσαν ως τσίχλα. Λέγεται
μάλιστα ότι ο Ναπολέων κατανάλωνε μεγάλες
ποσότητες με τον τρόπο αυτό.

Συστατικά - χαρακτήρας 
Η γλυκόριζα περιέχει γλυκοσίδια (γλυκυρρι-

ζίνη και γλυκυρριζινικό οξύ), σαπωνίνες, φλα-
βονοειδή, πικρό στοιχείο, πτητικό έλαιο,
οργανικά οξέα, άλατα καλίου και ασβεστίου,
κουμαρίνες, ασπαριγίνη και οιστρογόνες ου-
σίες, που ενεργοποιούν τη δραστηριότητα των
ωοθηκών. Η γλυκυρριζίνη είναι 50-60 φορές
γλυκύτερη από την κρυσταλλική ζάχαρη, αλλά
δεν χαλάει τα δόντια καθώς είναι εξίσου υγι-
εινή με την οδοντόκρεμα. Αν όμως φάμε γλυ-
κόριζα μετά τα παιδιά πρέπει να πλένουν τα
δόντια τους. 

Ανθιση - Χρησιμοποιούμενα Μέρη -
Συλλογή

Το βότανο ανθίζει Ιούνιο και Ιούλιο. Για θε-

ραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται οι ρίζες
του φυτού οι οποίες συλλέγονται από φυτά
ηλικίας 3 ετών και άνω.  

Θεραπευτικές ιδιότητες και
ενδείξεις

Δρα ως αποχρεμπτικό, μαλακτικό, αντιφλεγ-
μονώδες, επενεργεί στα επινεφρίδια, αντισπα-
σμωδικό και ήπιο υπακτικό.

Στα παρασκευάσματα με βάση τη σκόνη της
γλυκόριζας, η δράση των φλαβονοειδών είναι
σπασμολυτική. Το μαύρο εκχύλισμα είναι κυ-
ρίως αντιβηχικό και αποχρεμπτικό. Και στις δύο
μορφές το γλυκορριζικό οξύ είναι αντιφλεγμο-

νώδες. Το βότανο έχει αξιοσημείωτη δράση στο
ενδοκρινικό σύστημα. Τα γλυκοσίδια που πε-
ριέχει έχουν παρόμοια δομή με τα φυσικά στε-
ροειδή που υπάρχουν στον οργανισμό. Ετσι
εξηγείται η ευεργετική δράση της γλυκόριζας
σε προβλήματα των επινεφριδίων όπως η
νόσος του Άντισσον. Επίσης τα γλυκοσίδια αυτά
αναστέλλουν την παραγωγή κορτιζόλης στον
οργανισμό, της ορμόνης που εκκρίνεται στο
αίμα όταν αγχωνόμαστε. Με τον τρόπο αυτό το
φυτό επενεργεί θετικά σε προβλήματα στρες.
Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατα επιστημο-
νικά ευρήματα, η γλυκόριζα μιμείται τη δράση
της κανέλας και βοηθάει στον έλεγχο της γλυ-
κόζης του αίματος δραστηριοποιώντας την ιν-
σουλίνη στο να μετατρέπει πιο γρήγορα τη
γλυκόζη των τροφών σε ενέργεια. 

Το βότανο είναι ωφέλιμο σε προβλήματα γα-
στρίτιδας και πεπτικού έλκους. Εχει θετική
δράση σε καταρροή, βρογχίτιδα και βήχα. Σε
προβλήματα αρθρίτιδας όπου λαμβάνονται
κορτικοειδή σκευάσματα, βοηθά για την καλύ-
τερη λειτουργία των επινεφριδίων.  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι για τη γλυ-
κόριζα ισχύει ό,τι για όλα τα βότανα. Είναι απα-

ραίτητο να γνωρίζουμε τη σωστή
δοσολογία για να δράσει θετικά στον
οργανισμό μας. Η γλυκόριζα για τις
βρογχικές παθήσεις συνδυάζεται με το
Βήχιο ή το Μαρούβιο. Για τα γαστρικά
προβλήματα με Αλθέα, Σύμφυτο και
Σπειραία. 

Προφυλάξεις 
Η γλυκόριζα δεν πρέπει να λαμβάνε-

ται σε δόση μεγαλύτερη των 10 γραμ-
μαρίων ημερησίως διότι μπορεί να
προκαλέσει κατακράτηση υγρών και
αύξηση της πίεσης. Επίσης δεν πρέπει
να την καταναλώνουν οι γυναίκες που
εγκυμονούν. Τέλος δεν πρέπει να την
καταναλώνουν άτομα που λαμβάνουν
φάρμακα με βάση την διγοξίνη
(digoxin). 
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Glycyrrhiza glabra (γλυ-
κύρριζα η λεία) και τη συναντούμε στη χώρα μας με τις ονομασίες
γλυκόριζα, ρεγκολίτσα και αγλυκόριζα. Ανήκει στην οικογένεια των
Παπιλιονιδών ή Ψυχανθών. Κατάγεται από την Ιταλία, την Ισπα-
νία και την Περσία. 

ΓλυκόριζαΓλυκόριζα

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

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως αφέψημα. Ρί-

χνουμε μισό έως ένα κουταλάκι του
τσαγιού από τη ρίζα σε ένα φλιτζάνι
νερό και το σιγοβράζουμε για 10-15
λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε τρεις
φορές τη ημέρα. 


