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ααπίστευτης ομορφιάς κινηματογρα-
φικό σκηνικό τόσο η παλιά πόλη
όσο και το ενετικό λιμάνι μας. Μο-
ναδικά σοκάκια που δεν μοιάζουν
μεταξύ τους, η διαφορετική... αύρα
που αποπνέεται-ανάλογα την ημέ-
ρα και την ώρα- κ.ά., αποτελούν
πηγές έμπνευσης για παραγωγούς
και κινηματογραφιστές που με λί-
γες μόνο παρεμβάσεις μπορούν να
τα “χρησιμοποιήσουν” τόσο για
σύγχρονες ταινίες όσο και για επο-
χής. Ομως, ένα από τα σοβαρά
προβλήματα για όσους επιθυμούν
να το επιλέξουν ως πλατό είναι
αυτό της γραφειοκρατίας κάτι που
κυρίως για τις διεθνείς παραγωγές
λειτουργεί ανασταλτικά για να
προτιμήσουν την πόλη μας.

ηηδιακόσμηση της μπρούτζινης θύρας
της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη
Ρώμη αποτελεί ένα αριστούργημα της
τέχνης της μεταλλοτεχνίας της πρώιμης
Αναγέννησης. Οσο διαμετρικά αντίθετη
και αν είναι η σύλληψη του δημιουργού
της στο υφολογικό και μορφολογικό
πεδίο από την προσφερόμενη λύση στο
έτερο αριστούργημα του είδους, τη
χρονικά ελάχιστα προγενέστερη διακό-
σμηση της φιλοτεχνημένης από το Λο-
ρέντσο Γκιμπέρτι (Lorenzo Ghiberti)
“Πόρτας του Παραδείσου” του Βαπτι-
στηρίου της Φλωρεντίας, (βλ. παλαι-
ότερο έκθεμα του φανταστικού
μουσείου), τόσο δεν παύει και στις
μέρες μας να σαγηνεύει τους μελετητές,
θέτοντάς τους κάθε φορά προ νέων
προκλήσεων στο πλαίσιο της μελέτης
και αναζήτησης ερμηνειών του πολυ-
διάστατου, πολυσύμαντου χαρακτήρα
της.

Η μπρούτζινη θύρα του Αγίου Πέτρου
είναι ένα έργο του Αντόνιο Αβερλίνο,
γνωστού στους καλλιτεχνικούς και ου-
μανιστικούς κύκλους της εποχής με το
ελληνικής εμπνεύσεως ψευδώνυμο Fi-
larete (φίλος της αρετής). Ο Filarete θα
διακοσμήσει ανάμεσα στα 1433 και στα
1445 τη θύρα κατά παραγγελία του
τότε προκαθήμενου της ρωμαιοκαθολι-
κής εκκλησίας, πάπα Ευγενίου Δ’.

Το πλούσιο εικονογραφικό πρό-
γραμμα στόχευε στην ενίσχυση του κύ-
ρους της παπικής εξουσίας και στην
εξύμνηση του πάπα σε μια για τον πα-
πισμό εξαιρετικά κρίσιμη ιστορική πε-
ρίοδο, με τις μνήμες της παπικής
εξορίας στη γαλλική Αβινιόν (Avignon)
να είναι ακόμα νωπές και τη σύνοδο της
Φερράρας - Φλωρεντίας (1438-1439)
να έχει δώσει με την καταστατική πράξη
της ένωσης των εκκλησιών ένα τυπικό
μονάχα τέλος στο αγεφύρωτο χάσμα

που εξακολούθησε να χωρίζει καθολι-
κούς και ορθοδόξους σε θρησκευτικά
ζητήματα κατά το 15ο αιώνα με φόντο
την ασυγκράτητα καλπάζουσα τουρκική
απειλή. Η ενσωμάτωση στο εικονογρα-
φικό πρόγραμμα αναγλύφων, τα οποία
καλούνταν να απεικονίσουν τη σκηνή
της συνόδου, αποδίδοντας τον πάπα
ένθρονο σε ένα υψηλότερο επίπεδο
από τον βυζαντινό μονάρχη και την
ακολουθία του, προπαγανδίζουν με έκ-
δηλο τρόπο την αξίωση του vicarius
Christi να θεωρείται ως ο απόλυτος εκ-
φραστής επί της γης τόσο της εκκλη-
σιαστικής, όσο και της κοσμικής
εξουσίας. 

Το ανάγλυφο με την απεικόνιση του
“Μαρτυρίου του Αποστόλου Πέτρου”,
στο οποίο θα αναφερθώ εκτεταμένα
στο επόμενο σημείωμά μου, καταλαμ-
βάνει τη θέση στον άξονα ακριβώς της
παράστασης σε ένα μεγαλύτερων δια-
στάσεων ανάγλυφο του Αποστόλου Πέ-
τρου ενώ παραδίδει τα κλειδιά της
εκκλησίας στο γονατιστό Ευγένιο Δ’.
Καθ’ αντιστοιχία στην απέναντι πλευρά
εικονογραφείται το μαρτύριο του Παύ-
λου κάτω ακριβώς από την ανάγλυφη
παράσταση της εικόνας του αγίου.

Οι δύο σημαίνοντες άγιοι, οι οποίοι
αναλαμβάνουν εντός του προγράμμα-
τος τον ρόλο των θεματοφυλάκων της
παπικής εξουσίας, υπόκεινται με τη
σειρά τους, όπως επιβάλλει η ιεραρχική
τάξη πραγμάτων, στο ζεύγος του Παν-
τοκράτορα και της ένθρονης Παναγίας
(εδώ νοούμενη ως συμβολική απεικό-
νιση της ίδιας της Εκκλησίας) που επι-
στέφουν στην πλέον περίοπτη θέση το
διακοσμητικό πρόγραμμα της θύρας
του Αγίου Πέτρου. 

(Συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα)

diadromes@haniotika-nea.gr
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Αντόνιο Αβερλίνο (Antonio Averlino), o επωνομαζόμενος Φιλαρέτε (Filarete), 1433 - 1445,
Διακόσμηση της μπρούτζινης θύρας της βασιλικής του Αγίου Πέτρου, Ρώμη.
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ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΔΗΜ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

Παραστάσεις με 
το έργο “Η Βέρα”

Ο Κωνσταντίνος Κάππας, σε συνεργασία με τον “Σύλλογο
Φίλων Θεάτρου Χανίων”, παρουσιάζει την κωμωδία του
Δημήτρη Κεχαΐδη “Η ΒΕΡΑ” στο θέατρο “Δημήτρης Βλη-
σίδης”. Παίζουν: Κωνσταντίνος Κάππας, Γιώργος Κανέλ-
λης, Δημήτρης Μάρσελος Σκηνικά - Κοστούμια: Χρύσα
Δαπόντε.

Οι παραστάσεις θα δοθούν, σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα:

Σήμερα Παρασκευή στις 9:15μ.μ., αύριο Σάββατο στις
7μ.μ. και 9:15μ.μ. και μεθαύριο Κυριακή στις 7μ.μ.. 

Εισιτήριο: Κανονικό 10 €. Μειωμένο 7 € (μαθητές, φοι-
τητές, στρατιώτες, άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ,
άνω των 65).   

ΣΤΟ Τ.Ε.Ε.

Προβολή
ταινίας

Η ταινία του Κουβανού σκη-
νοθέτη Τόμας Γκουτιέρες
Αλέα “Μνήμες υπανάπτυξης”
(1968), θα προβληθεί μεθαύ-
ριο Κυριακή στις 8μ.μ. στην
αίθουσα του Τ.Ε.Ε.. Την προ-
βολή διοργανώνει ο πολιτι-
στικός σύλλογος “ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕ.Φ.ΚΙ.

Κινηματογραφικές προβολές
Η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων συ-

νεχίζει για δεύτερη χρονιά το κινηματογραφικό της ταξίδι
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με μία ταινία κάθε μήνα
και μέρα προβολής Κυριακή. 

Η έναρξη θα γίνει μεθαύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ, με
την προβολή της ταινίας του Σεργκέι Αϊζενστάιν “Θωρη-
κτό Ποτέμκιν” ταινία - σταθμό του παγκόσμιου κινηματο-
γράφου.

Η ταινία γυρίστηκε το 1925 και βασίζεται σε ιστορικά γε-
γονότα: Οι ναύτες του θωρηκτού Ποτέμκιν στην Οδησσό
το 1905 αγανακτισμένοι από τις άθλιες συνθήκες διαβίω-
σης και με αφορμή το σάπιο κρέας του συσσιτίου ξεκινούν
μια εξέγερση η οποία θα είναι αιματηρή και θα γενικευτεί
στην πόλη…

Το Θωρηκτό Ποτέμκιν παραμένει ένα διαχρονικό αρι-
στούργημα, μια μελέτη πάνω στη δύναμη του μοντάζ και
στη δυνατότητα του κινηματογράφου να παράγει ιδέες.

Είσοδος ελεύθερη.

ηηπρεμιέρα θα γίνει αύριο Σάββατο στις 9:30 το βράδυ.
Το έργο, γραμμένο μόλις το 2013, ανεβαίνει για πρώτη

φορά στην Ελλάδα και θα παρουσιαστεί σε μετάφραση Δη-
μήτρη Κιούση, σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη, σκηνικά και
κοστούμια Ξανθής Κόντου, σύνθεση ήχων Δημήτρη Ιατρό-
πουλου, ενώ τους ρόλους του κειμένου θα ερμηνεύσουν οι
ηθοποιοί Μαρία Φουράκη, Γιώργος Ραϊλάκης και Ελπίδα
Ζαμπετάκη.

Η παράσταση θα συνοδεύεται από πρόγραμμα - βιβλίο με
τη μετάφραση του έργου, εισαγωγικά στο έργο κείμενα, την
εργοβιογραφία της συγγραφέως, και φωτογραφίες από την
παράσταση.

Το έργο θα παίζεται από αύριο Σάββατο και κάθε Παρα-
σκευή, Σάββατο και Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή 21 Δε-

κεμβρίου. Ωρα έναρξης Παρασκευή και Σάββατο 9:30μ.μ.,
ενώ τις Κυριακές η παράσταση θα είναι απογευματινή στις
7:30μ.μ. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ και 10 ευρώ το
φοιτητικό. 

Πρόκειται για ένα δράμα μυστηρίου, που παρουσιάστηκε
το 2013 στο Λονδίνο με μεγάλη επιτυχία. Εργο μεγάλης
ποιητικής ευαισθησίας, με τρία πρόσωπα, που αφηγούνται,
ο καθένας από την πλευρά του, μια ιστορία που διαδραμα-
τίζεται στη γεμάτη μυστήρια, σκιές και ανεξήγητα φαινό-
μενα περιοχή του Όρφορντ Νες στην ανατολική Αγγλία,
ξεκινά τον 12ο αιώνα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας.

Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία, στο τηλέφωνο
2821092395 και 6973005570 και στην ιστοσελίδα:
www.theatro-kydonia.gr

Τις τελευταίες παραστάσεις με το έργο “Αναφορά στον Γκρέκο” του
Νίκου Καζαντζάκη θα παρουσιάσει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Κρήτης σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 9μ.μ.,
καθώς και την Κυριακή και Δευτέρα 23 - 24 Νοεμβρίου στις 7:30μ.μ..

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Τάκης Χρυσικάκος, που ερμηνεύει
τον Νίκο Καζαντζάκη και πρόσωπα του έργου του, καθώς και δύο μου-
σικοί, (Σταύρος Ψαρουδάκης λύρα - τραγούδι και Δημήτρης Τσούρτος
κιθάρα - κοντραμπάσο) που με τη μουσική τους και το τραγούδι συνο-
μιλούν με τους πρωταγωνιστές του, τον καπετάν Μιχάλη, τον Αλέξη
Ζορμπά, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και την ωραία Ελένη του Ομήρου! 

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 10 € και 5 € (μαθητικό, φοιτητικό, άνεργοι ΟΑΕΔ,
τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών). Ισχύουν εισητήρια Ο.Γ.Α.

Πληροφορίες - κρατήσεις θέσεων: Γραφεία Θεάτρου (Νικ. Φωκά 5)
(τηλ.: 2821044256 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προπώληση: Γραφεία Θεάτρου (Νικ. Φωκά 5) (τηλ.: 2821044256 -
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) Κατάστημα KOSTA BODA (Κυδω-
νίας 17 – τηλ.: 2821075957)

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Βγάλσι ο“Βγάλσιμο 
της Τσικουδιάςτης Τσικουδιάς -
Α όσταξηΑπόσταξη”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας και το Μ.Α.Ι.Χ.,
στο πλαίσιο των παραδοσιακών εκδηλώσεων, διορ-
γανώνουν στον αύλειο χώρο του Κρητικού Παρα-
δοσιακού Σπιτιού Σούδας το “Βγάλσιμο της
Τσικουδιάς - Απόσταξη” μεθαύριο Κυριακή και ώρα
4μ.μ..

Την εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Δήμου Χα-
νίων, θα πλαισιώσει το Δίκτυο Κρητικής Γαστρονο-
μίας.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΚΥΔΩΝΙΑ”

Παντελόνι α ό Λέ ια“Παντελόνι από Λέπια”
Με το θεατρικό έργο της Aγγλίδας συγγραφέως Ελίζαμπεθ Κούτι “Παντελόνι από Λέπια” θα γιορ-
τάσει η Εταιρεία Θεάτρου “Μνήμη” τα 15 χρόνια του θεάτρου Κυδωνία στα Χανιά. 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 

Τελευταίες αραστάσεις Αναφορά στον ΓκρέκοΤελευταίες παραστάσεις “Αναφορά στον Γκρέκο”
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Εορτασ ός ε ετείουΕορτασμός επετείου  
Εθνικής ΑντίστασηςΕθνικής Αντίστασης 

ηη
Η επέτειος της Εθνικής Αντί-
στασης θα γιορταστεί μεθαύριο
Κυριακή και στα Χανιά, όπως
και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των
στρατευμάτων κατοχής 1941 - 1944,
προέκταση και ολοκλήρωση του έπους
της Αλβανίας, των μακεδονικών οχυ-
ρών και της Μάχης της Κρήτης, υπήρξε
συλλογικό έργο όλων των Ελλήνων,
που με τις όποιες δυνάμεις τους αντι-
τάχθηκαν στους κατακτητές και πολέ-
μησαν για το πανάκριβο αγαθό της
Ελευθερίας, αναφέρεται σε δελτίο
Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων και προστίθεται ότι «για να απο-
δοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος φόρος
τιμής σε όλους εκείνους, άντρες, γυναί-
κες και παιδιά που αγωνίστηκαν, βασα-
νίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέ-
ροντας τα μέγιστα στον υπέρ πάντων
αγώνα του λαού μας στα μαύρα χρόνια
της Κατοχής, η Ελληνική Πολιτεία κα-
θιέρωσε με το άρθρο 10 του Ν.
1285/1982 την επέτειο της Μάχης του
Γοργοποτάμου ως ημέρα πανελλήνιου
εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστα-

σης». Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό
της επετείου θα ξεκινήσουν στις 11π.μ.
με τέλεση δοξολογίας στον μητροπολι-
τικό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου
και ομιλία από την κα Βαρβάρα Περ-
ράκη, φιλόλογο, αντιδήμαρχο Χανίων.
Θα ακολουθήσει στις 11:30π.μ. επιμνη-
μόσυνη δέηση στο μνημείο των Ηρώων
της πόλης των Χανίων και κατάθεση
στεφάνων.

ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ
Εξάλλου, η επέτειος της Εθνικής Αν-

τίστασης θα γιορταστεί μεθαύριο Κυ-
ριακή και ώρα 11 π.μ. στο μνημείο πε-
σόντων στην πλατεία Παλαιών
Ρουμάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνη-
μόσυνη δέηση, χαιρετισμό από τον δή-
μαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη,
ομιλία από τον κ. Δαράκη Ιωάννη, διευ-
θυντή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ-
κείου Πλατανιά, για τη συμβολή της
Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή και
γενικά στους εθνικοαπελευθερωτικούς
αγώνες και κατάθεση στεφάνων.
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“THE HUNGER
GAMES: Η

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

“FURY”

“ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ 30,5
ΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ”

“INTERSTELLAR”

“Η ΤΕΛΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινο) Tηλ.: 2821027717

Α’ ΑΙΘΟΥΣΑ: “Η ΤΕΛΕΙΑ
ΟΜΟΡΦΙΑ”
Καθημερινά: 7.45 και 10.15 μ.μ.

Β’ ΑΙΘΟΥΣΑ: “ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ
30,5 ΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ”
Καθημερινά: 8.15 και 10.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“THE HUNGER GAMES: Η
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (ΜΕΡΟΣ 1)”
Καθημερινά και Σαβ./Κυρ.: 8.20 και

10.30 μ.μ.

“FURY”
Καθημερινά και Σαβ./Κυρ.: 8.20 και

10.30 μ.μ.

“INTERSTELLAR”
Καθημερινά και Σαβ./Κυρ.: 10:30

μ.μ.

“Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ”
Καθημερινά και Σαβ./Κυρ.: 8 μ.μ.

“ANNABELLE”
Καθημερινά και Σαβ./Κυρ.: 8.30 και

10.30 μ.μ.

“ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΥΟΡΚΗ”
Καθημερινά και Σαβ./Κυρ.: 10.30

μ.μ.

“ΦΙΛΟΙ Ή ΚΑΤΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ;”
Καθημερινά και Σαβ./Κυρ.: 8.30 μ.μ.

“Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ”
Σαββατοκύριακο: 6.45 μ.μ.

“ΟΙ ΥΠΕΡΕΞΙ” 
Σαββατοκύριακο: 5 μ.μ.

(μεταγλωτ.)

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ” 
Σαββατοκύριακο: 6 μ.μ. 

(μεταγλωτ.)

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

“THE HUNGER GAMES : Η
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (ΜΕΡΟΣ 1)”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 6 & 10.30 μ.μ.

“FURY”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 10 μ.μ.

“ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 8.20 μ.μ.

“INTERSTELLAR”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 7 μ.μ.

“ANNABELLE”
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 10 μ.μ.

“THE EQUALIZER”
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 7 μ.μ.

“ΟΙ ΥΠΕΡΕΞΙ”
ΑΙΘ. 2 Παρασκευή έως Κυριακή: 5

μ.μ.

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ”
ΑΙΘ. 1 Σαββατοκύριακο: 4.20 μ.μ.

Εκδήλωση - παρουσίαση της νέας εκδοτικής σειράς “Ηγέτες”
της εφημερίδας “Καθημερινή” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα
24 Νοεμβρίου και ώρα 6:30 μ.μ. στο Κ.Α.Μ. (Κέντρο Αρχιτε-
κτονικής Μεσογείου).

Για τη σειρά και ιδιαίτερα για τον τόμο που αναφέρεται στον
Ελευθέριο Βενιζέλο, θα μιλήσουν ο Νικόλαος Παπαδάκης γε-
νικός διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών

“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Γιάννης Φίλης πρώην πρύτανης Πο-
λυτεχνείου Κρήτης και Αντώνης Χουρδάκης κοσμήτορας Σχο-
λής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα “Ελευθέ-
ριος Κ. Βενιζέλος” και με την υποστήριξη του Ιστορικού Αρ-
χείου Κρήτης και του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Τό ος αφιέρω α στον Ελευθέριο ΒενιζέλοΤόμος - αφιέρωμα στον Ελευθέριο Βενιζέλο

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Επέτειος Ενωσης της Κρήτης με την Ελλάδα

Η 101η επέτειος της Ενωσης της Κρή-
της με την Ελλάδα θα γιορταστεί με λαμ-
πρότητα στα Χανιά στις 28 και 30
Νοεμβρίου καθώς και την 1η Δεκεμβρίου. 

Ειδικότερα, την Παρασκευή 28 Νοεμ-
βρίου και ώρα 12μ. θα γίνει στέψη του
ανδριάντα του εθνάρχη Ελευθερίου Βε-
νιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας και θα
ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από
μαθητές και σπουδαστές της πόλης των
Χανίων, παρουσία εκπροσώπων των το-
πικών αρχών. 

Μετά τη στέψη θα τηρηθεί ενός λεπτού

σιγή και στη συνέχεια θα ανακρουστεί,
από τη μουσική των ενόπλων δυνάμεων,
ο θούριος του εθνάρχη και ο εθνικός
ύμνος.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ώρα
7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο
Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέ-
ριος Κ. Βενιζέλος”.

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, από τις 7π.μ.
έως τις 10π.μ.,  θα ψαλούν στον μητρο-
πολιτικό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου
όρθρος, θεία Λειτουργία και μνημόσυνο,
ενώ στις 11π.μ. θα ψαλεί η επίσημη δο-

ξολογία. 
Μετά το τέλος της δοξολογίας θα σχη-

ματιστεί πομπή για τη μεταφορά της ση-
μαίας από τον μητροπολιτικό ναό των
Εισοδίων της Θεοτόκου στο φρούριο
Φιρκά, όπου στις 11:30π.μ. θα γίνει η τε-
λετή έπαρσης της σημαίας.

Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνη-
θεί από τον δήμαρχο Χανίων κ. Αναστά-
σιο Βάμβουκα.

Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Ναυτικό
Μουσείο Κρήτης και εν συνεχεία στο Δη-
μαρχείο Χανίων.
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ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Γιορτή Φινλανδο-
ελληνικού Συλλόγου

Γιορτή για τα 20 χρόνια δραστηριοποίησής τους
στον νομό μας διοργανώνουν ο Φινλανδοελληνικός
Σύλλογος Χανίων και το φινλανδικό σχολείο Χανίων.
Το σχολείο απευθύνεται γενικώς στα παιδιά που
είναι δίγλωσσα. Η εκδήλωση θα γίνει στις 29 Νοεμ-
βρίου στο κέντρο “Ζυγός”, στο κάτω Δαράτσο και
ώρα 6μ.μ. και θα παρευρεθεί και ο πρέσβης της Φιν-
λανδίας Pauli Mäkelä και η επίτιμος πρόξενός μας
κα Τσόντου, η οποία είναι και πρόεδρος του Συλλό-
γου. 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μουσειοπαιδαγωγικά
προγράμματα

Στο πλαίσιο της έκθεσης “Στην κιβωτό των ονεί-
ρων”, ζωγραφικά και γλυπτικά έργα σύγχρονης πα-
ραστατικής ζωγραφικής από τη συλλογή του
Σωτήρη Φέλιου, στον χώρο της Δημοτικής Πινακο-
θήκης Χανίων (οδός Χάληδων 98 - 102) σε όλη τη
διάρκεια της έκθεσης, μέχρι τις 24 Γενάρη, θα πραγ-
ματοποιούνται μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα
και ξεναγήσεις που απευθύνονται σε όλες τις βαθμί-
δες τις εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας).

Τηλέφωνα επικοινωνίας για κλείσιμο ραντεβού:
28210 92294 και 28210 36190.

ΓΙΑ ΤΑ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ “ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ”

Μήνυ α στήριξης α ό τον Οικου ενικόΜήνυμα στήριξης από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολο αίοΠατριάρχη Βαρθολομαίο 

Σε εποχές δύσκολες οι
άνθρωποι έχουν ανάγκη
έναν λόγο υποστηρικτι-
κό, λόγο ευθύνης και
σοβαρότητας. Αυτός ο
λόγος εκπέμπεται και
μέσα από τη φωνή του
σταθμού της Εκκλησίας,
του “Ράδιο Μαρτυρία”,
ανέφερε μεταξύ άλλων
στο μήνυμα που απέ-
στειλε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λομαίος κατά την επε-
τειακή εκδήλωση για τα
22 χρόνια λειτουργίας
του ραδιοφωνικού σταθ-
μού που διοργάνωσε η
Ι.Μ. Κυδωνίας και Απο-
κορώνου προχθές στο
Πολιτιστικό της Κέντρο.

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

Βραδιά ευχών για
τα ονομαστήρια
του μητροπολίτη

Αμφιλοχίου

Με την ευκαιρία των ονομαστη-
ρίων του σεβασμιωτάτου μητροπο-
λίτη Κισάμου και Σελίνου κ.
Αμφιλοχίου, οι χορωδίες του Ωδείου,
οι νεανικές συνάξεις και οι εθελον-
τές του Τσατσαρωνάκειου Πολύκεν-
τρου της Μητρόπολης Κισάμου και
Σελίνου διοργανώνουν βραδιά
ευχών και ευχαριστιών την Κυριακή
23 Νοεμβρίου και ώρα 6:30μ.μ. στον
χώρο εκδηλώσεων του Τσατσαρω-
νάκειου Πολύκεντρου.

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Αφιέρω α στον Οικου ενικόΑφιέρωμα στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Δη ήτριο ΑΠατριάρχη Δημήτριο Α’

Διήμερο μνήμης σεβασμού και τιμής προς τον αοί-
διμο Οικουμενικό πατριάρχη Δημήτριο Α’, με
αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από τη
γέννησή του, διοργανώνει αύριο Σάββατο 22 η Μη-
τρόπολη Κισάμου και Σελίνου και η Ορθόδοξος Ακα-
δημία Κρήτης. Κατά το διήμερο θα παρουσιασθεί το
έργο του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Φιλαδέλ-
φειας κ. Μελίτωνος: “Η πορεία Αγάπης Ειρήνης και
Ενότητας το Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου” 

Ειδικότερα, αύριο στις 4:30μ.μ. θα ψαλεί στη Μονή
Γωνιάς αρχιερατικός εσπερινός και θα ακολουθήσει
στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης η εκδήλωση με το
ακόλουθο πρόγραμμα:

6.30μ.μ.: Εναρξη. 
• Χαιρετισμός Εκπροσώπου της Α.Θ. Παναγ. του Οι-

κουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α’. 
• Εισηγήσεις:
- “Ο πατριάρχης Δημήτριος εν μνήμη”. Ομιλητής ο

σεβασμιώτατος μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονή-
σου κ. Νεκτάριος. 

- “Πατριάρχης Δημήτριος: Η απαρχή μιας θεολογι-

κής προσέγγισης του οικολογικού προβλήματος”, με
ομιλητή τον κ. Βασίλειο Γιούλτση, ομότιμο καθηγητή
Θεολογικής Σχολής, Α.Π.Θ.. 

- “Πατριάρχης Δημήτριος: Πορεία διεκκλησιαστι-
κής αγάπης, συνέσεως καί υπομονής έναντι πάν-
των”, από τον κ. Κωνσταντίνο Ζορμπά, γεν. δ/ντή
Ο.Α.Κ..

- “Πατριάρχης Δημήτριος - Αγιον Ορος”, με ομι-
λητή τον πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη κ. Βασί-
λειο Ιβηρίτη, προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων
Αγίου Ορους. 

• Προβολή διαφανειών: Πορεία Πατριαρχείας Δη-
μητρίου Α΄. 

• Καταληκτήριος ομιλία από τον σεβασμιώτατο μη-
τροπολίτη Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος: “Ο ἐν Θεῷ
ὤν ἀεί χαίρει. Χαίροις πάτερ Δημήτριε!”. 

Τέλος μεθαύριο Κυριακή 23 στον Μητροπολιτικό
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κισάμου και ώρα
7π.μ. θα ψαλεί ο Ορθρος και αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ενώ θα τελεστεί Μνημόσυνο του Πατριάρ-
χου Δημητρίου Α΄.

σσυμπληρώνονται 22 χρόνια, από το 1992 που
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος
μαζί με τον σεβασμιότατο νυν αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ. Ειρηναίο πραγματοποίησαν την τέ-
λεση εγκαινίων του “Ράδιο Μαρτυρία” της Μη-
τρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου με
πρώτο διευθυντή τον νυν μητροπολίτη Κυδω-
νίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό. Όπως
ανέφερε ο διευθυντής του “Ράδιο Μαρτυρία”
Ευστράτιος Χατζηδάκης «ο άξονας του προ-
γράμματος του σταθμού είναι η αλήθεια του

Ευαγγελίου, τα δόγματα της ορθοδόξου πί-
στεως και η παράδοση της Εκκλησίας μας.
Χωρίς φανατισμούς και μισαλλοδοξία ταυτό-
χρονα όμως και χωρίς υποχωρήσεις, η φωνή
μας παραμένει ορθόδοξη και ελληνική».

Η επετειακή εκδήλωση περιλάμβανε παρου-
σίαση του χειμερινού προγράμματος 2014 –
15 από τον διευθυντή του ραδιοφώνου κ. Χα-
τζηδάκη ο οποίος επεσήμανε πως το νέο πρό-
γραμμα του “Ράδιο Μαρτυρία” στοιχειοθετείται
από ανανεωμένες εκπομπές λόγου, πνευματι-

κές, ιατρικές, οικονομικές, ψυχαγωγικές, αλλά
και συμβουλευτικές, καθώς και από ευχάριστη,
ξεκούραστη μουσική.

Τη “ραχοκοκκαλιά” ωστόσο του προγράμμα-
τος πάνω στην οποία προσαρμόζονται όλες
αυτές οι εκπομπές αποτελεί η αναμετάδοση
του όρθρου και της θείας λειτουργίας, του
εσπερινού, των ιερών παρακλήσεων και του
αποδείπνου. 

Ακολούθησε μουσική εκδήλωση με μελωδικά
τραγούδια από τη γνωστή καλλιτέχνιδα Νε-

κταρία Καραντζή με είσοδο ελεύθερη για το
κοινό. 

Στην εκδήλωση το “παρών” έδωσε ο αρχιε-
πίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο Μητροπολί-
της Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ
Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατε-
ρίνης και Πλαταμώνος κ.κ Γεώργιος, ο Μη-
τροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ
Παντελεήμων κ.α  

ΕΛ.Φ.

Ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός
Λιονάκης διάβασε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Από την επετειακή εκδήλωση για τα 22 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού που
διοργάνωσε η Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου προχθές στο Πολιτιστικό της Κέντρο. Στην

εκδήλωση το “παρών” έδωσε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο μητροπολίτης Κυδωνίας
και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ο μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ.

Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων κ.ά..
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Εξυπνο και διαφορετικό!
www.crumbles.co

Οι σινεφίλ θα το
λατρέψουν, οι υπό-
λοιποι θα το αγαπή-
σουν και δεν θα
υπάρχει ούτε ένας
που να μπει στη
συγκεκριμένη σε-
λίδα και να μην δο-
κιμάσει τουλάχιστον
μια -δυο φορές!
Εδώ πληκτρολο-
γείτε μια φράση, μια
οποιαδήποτε φράση
-στα αγγλικά- και ο
ιστότοπος σας την

παρουσιάζει με ατάκες από ταινίες. Διάφορες ταινίες. Το απο-
τέλεσμα είναι τόσο αστείο μερικές φορές που σίγουρα θα σας
φτιάξει το κέφι. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι ακόμα και αν
δεν γελάσετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην... χαμογελάσετε.
Εννοείται βεβαίως πως όσο πιο αστεία η πρόταση που θα πλη-
κτρολογήσετε, τόσο πιο αστείο και το αποτέλεσμα. Δείτε το
οπωσδήποτε!

Εναλλακτικό και χρήσιμο
www.enallaktikos.gr

Ιδέες για να κάνετε εκείνα που θέλετε χωρίς να σπαταλάτε
χρήματα, ανταλλα-
κτικά παζάρια και δί-
κτυα, ποιοι χαρίζουν
και τι, πού να χαρί-
σετε εσείς ό,τι δεν
σας χρειάζεται
πλέον, “γιατροσό-
φια” της γιαγιάς για
τις περιπτώσεις που
δεν χρειάζονται για-
τρό και για να μην
είστε με ένα φάρ-
μακο στο χέρι, αλλά
και ειδησεογραφία
και πολλά πολλά
ακόμα από την Ελ-

λάδα και τον κόσμο. Αν θέλετε να είστε πάντα ενημερωμένοι για
το τι συμβαίνει δίπλα μας, για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε,
αλλά και για το πώς εσείς θα βοηθηθείτε, ο ιστότοπος αυτός
είναι ιδανικός. Ακόμα θα βρείτε ευκαιρίες για εργασία, επιμορ-
φωτικά σεμινάρια που μπορείτε να παρακολουθήσετε και πολλά
πολλά ακόμα.

ΝASA για πιτσιρίκια
www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.

html 

Οσοι έχετε πιτσιρίκια, ξέρετε σίγουρα πως αγαπούν τα δια-
στημόπλοια, τους
αστροναύτες, τα τη-
λεσκόπια και ό,τι
έχει να κάνει με το
διάστημα. Ενα καλό
“δώρο” λοιπόν που
μπορείτε να τους
κάνετε, είναι μια -ή
και περισσότερες-
“βόλτες” σε αυτόν
τον ιστότοπο. Εδώ
τα μικρά σας θα
βρουν παιχνίδια και
δραστηριότητες που
σχετίζονται άμεσα
με το... διάστημα.

Πρόκειται για “κομμάτι” του επίσημου site της ΝΑSA -κάτι που
εγγυάται και την επιστημονική ορθότητα των όσων θα διαβά-
σετε με τα παιδιά σας, αλλά και την ποιότητα των παιχνιδιών και
των δραστηριοτήτων.

Καλή διασκέδαση!

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η σοφία των ύθων“Η σοφία των μύθων”

ηηεικαστικός που κατατάσσεται στον
χώρο της ναΐφ ζωγραφικής, γεννήθηκε
στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Αμερι-
κανικού Κολεγίου Ελλάδος και πτυχιού-
χος Νομικής και πολιτικών‐οικονομικών
επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σπούδασε μουσική στο Ωδείο Αθηνών
και στο “Στούντιο” της Οπερας της Βιέν-
νης.

Εμφανίστηκε στην κρατική όπερα της
Βιέννης ως σολίστ την περίοδο 1976 ‐
77. Στη ζωγραφική είναι αυτοδίδακτη.
Από το 1990 που άρχισε να εκθέτει, έχει
πραγματοποιήσει πλήθος ατομικών εκ-
θέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό (Νέα
Υόρκη, Βρυξέλες, Λευκορωσία, Αγκυρα,
Σμύρνη, Τελ Αβίβ, Γκέτεμποργκ, κ.ά.). Πα-
ράλληλα έχει λάβει μέρος σε ομαδικές
διεθνούς χαρακτήρα (Γαλλία, Σουηδία,
Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ,
Ελβετία, Ισραήλ, κ.ά.). Το ιδιαίτερο εικα-

στικό της ιδίωμα είναι υποδόρια υπερρε-
αλιστικό, ενώ την ίδια στιγμή στο έργο
της εντοπίζονται πολυεπίπεδες αναφο-
ρές σε σύγχρονα ρεύματα.

Οι χαρακτηριστικοί τίτλοι των έργων
της καταδεικνύουν τον οργανικό ρόλο
που διαδραματίζει η αφήγηση στο έργο
της ζωγράφου, αποτυπώνοντας πανηγυ-

ρικά τη θετική αντίληψή της για τη ζωή.
Η έκθεση θα εγκαινιαστεί, παρουσία

της ζωγράφου, αύριο Σάββατο από 7
έως 10 το βράδυ και θα διαρκέσει έως
τις 12 Δεκεμβρίου.

Θα είναι ανοικτή καθημερινά 11 - 1 το
πρωί και 6 - 9 το βράδυ εκτός Κυριακής.

Eκθεση ζωγραφικής της Σοφίας
Καλογεροπούλου με τίτλο: “Η σο-
φία των μύθων” εγκαινιάζεται το
Σάββατο 22 Νοεμβρίου στην αί-
θουσα Τέχνης “Β. Μυλωνογιάννη”. 

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΑΝΟΝ

Εκθεση Σύγχρονης ΤέχνηςΕκθεση Σύγχρονης Τέχνης

Τιμώντας τα 200 χρόνια από τον θά-
νατο του φιλοσόφου και συγγραφέα
Μαρκήσιου ντε Σαντ και συμμετέχον-
τας στο πρόγραμμα “ΧΑΝΙaRT 2014 -
Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χα-
νίων” η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος
Χανίων και το Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης Xανίων – Ελαιουργείον διοργα-
νώνουν την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης
“Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και η αρετή της
σκληρότητας” αύριο Σάββατο στις 8:30

το βράδυ στο Μέγαρο Τριανόν,
(Ηρώων Πολυτεχνείου 43). 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις
19 Δεκεμβρίου και θα είναι
Ανοικτή για το κοινό κάθε Δευ-
τέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
από 8μ.μ. έως 10μ.μ. με ελεύ-
θερη είσοδο.

Επιμέλεια: δρ Δούκας Καπάν-
ταης, δρ Κωνσταντίνος Β.
Πρώιμος & Ιωάννης Ν. Αρχον-
τάκης.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μουσικό αφιέρωμα στους 
Θεοδωράκη και Χατζιδάκι

Μουσικό αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χα-
τζιδάκι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα
9:30μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Ερμηνεύουν: Βασί-
λης Λέκκας, Δέσποινα Δρακάκη, Τάσος Ψαλλιδάκης. Τιμές ει-
σιτηρίων: 10 €. Προπώληση: 8€. Φοιτητικό - Μαθητικό: 8€.

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

“Ο Κουρέας της Σεβίλλης”

“Ο Κουρέας της Σεβίλλης” του Gioacchino Rossini θα με-
ταδοθεί αύριο Σάββατο στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Με-
σογείου στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. -
Κ.Α.Μ. με τον Ομιλο ΑΝΤ1, για την προβολή του προγράμ-
ματος “The Met: Live in HD”.

Γενική Είσοδος: 18 €.
Παιδικό / Φοιτητικό / άνεργοι / ομαδικό (άνω των 20 ατό-

μων): 13 €.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η.

ΟΡΦΑΝΟΣ 

Η αρουσία του ελληνισ ούΗ παρουσία του ελληνισμού 
στη Λατινική Α ερικήστη Λατινική Αμερική

σστο σημερινό μας σημείωμα, θα αναζητήσουμε την
παρουσία ελληνικού στοιχείου στις χώρες της
Λατινικής (Κεντρικής και Νότιας) Αμερικής
στις ημέρες μας σύμφωνα με τα αρχεία του ελ-
ληνικού υπουργείου εξωτερικών. Πριν ξεκινή-
σουμε, υπενθυμίζουμε και ότι αλλοτινές δεκαε-
τίες είχε παρατηρηθεί σημαντικός αριθμός Ελ-
λήνων μεταναστών προς διάφορα λατινοαμερι-
κάνικα κράτη. 

Το ταξίδι μας θα αρχίσει από την Αργεντινή, επειδή εκεί υπάρ-
χει η πολυπληθέστερη ελληνική παρουσία. Συστηματική μετα-
ναστευτική κίνηση ομογενών μας προς την περιοχή
καταγράφεται από τα τέλη του 19ου αιώνος, με μεγαλύτερο
όγκο μεταναστών εγκαθιστάμενο στην Αργεντινή στα χρόνια
του Μεσοπολέμου.

Το μεταναστευτικό ρεύμα διήρκεσε με αυξομειώσεις μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας του 1960. Στην Αργεντινή υπολογίζεται ότι
ζουν σήμερα περίπου 20-30.000 ομογενείς μας, ενώ ελληνικές
κοινότητες υπάρχουν κυρίως στην περιοχή του Μπουένος Άιρες,
της πρωτεύουσας της χώρας. Στην κεντρική Κοινότητα Μπουέ-
νος Άιρες λειτουργεί δίγλωσσο ημερήσιο δημοτικό σχολείο,
καθώς και γυμνάσιο και λύκειο, υπό την αιγίδα της Ελληνορ-
θόδοξης Μητρόπολης. Το σχολείο αυτό είναι ισότιμο με τα Αρ-
γεντινά. Στο Μπουένος Άιρες, εξάλλου, λειτουργεί Ελληνικό
Πολιτιστικό Ίδρυμα “Fundacion Helenica”, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με σκοπό την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.
Στο Μπουένος Άιρες εδρεύει η Αρχιεπισκοπή Νοτίου Αμερικής.

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 200

Στον Ισημερινό (Εκουαδόρ) η ελληνική παροικία αριθμεί περί-
που 50 άτομα εγκατεστημένα κυρίως στην πρωτεύουσα Κίτο
και στο Γκουαγιακίλ. Στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, σύμφωνα με
το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει σημαντική κίνηση
ελληνικών πλοίων και δραστηριοποιείται ελληνική εταιρεία
πρακτόρευσης και εφοδιασμού.

Τη στιγμή που η ελληνική ομογένεια στην Κολομβία δεν υπερ-
βαίνει τα 30 περίπου άτομα και δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες
κοινότητες, το ίδιο ισχύει και στην Παραγουάη (20-25 περίπου
άτομα δεύτερης ή τρίτης γενιάς, χωρίς οργανωμένη κοινότητα),
ενώ στην Γουιάνα και στη Ντομίνικα δεν υπάρχει ούτε ένας Ελ-
ληνας.

Στις Μπαχάμες θα βρούμε λιγοστούς Έλληνες ομογενείς των
οποίων οι δραστηριότητες επεκτείνονται από ιδιοκτησίες κατα-
στημάτων και εστιατορίων στον κεντρικό δρόμο Bay Street της
Nassau μέχρι και την άσκηση ελευθέρων επαγγελμάτων. 

Έλληνες μετανάστες δε θα βρούμε στη Δομινικανή Δημοκρα-

τία, στο Μπαρμπάντος, στη Γρενάδα, στην Αντίγουα και Μπαρμ-
πούδα και στο Μπελίζ, ενώ δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα
μήτε Αγίου Βικέντιου και Γρεναδίνων, μήτε Αγίου Χριστόφορου
και Νέβις.

Την ίδια ώρα, αν και δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο στην Αϊτή,
οι σχέσεις της Ελλάδας με την εν λόγω χώρα είναι αξιοσημεί-
ωτες, ενώ έχουν και ιδιαίτερο ιστορικό υπόβαθρο: Η Αϊ-
τινή κυβέρνηση ήταν η πρώτη κυβέρνηση
ανεξάρτητου κράτους που αναγνώρισε τον
ελληνικό αγώνα για απελευθέρωση από
την οθωμανική κυριαρχία. Η χώρα μας
έχει χορηγήσει κατά το παρελθόν αν-
θρωπιστική και αναπτυξιακή βοή-
θεια στην Αϊτή και συμμετέχει
οικονομικά σε προγράμματα στή-
ριξης της ανάπτυξης της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την Ονδούρα και
τη Γουατεμάλα, ούτε εκεί δεν
υπάρχει μεγάλος αριθμός Ελλήνων
μεταναστών, ενώ στο Σουρινάμ η
μόνη ελληνική παρουσία είναι οι ναυ-
τικοί των εμπορικών μας πλοίων που
συχνά καταπλέουν στα λιμάνια της εν
λόγω λατινοαμερικάνικης χώρας. 

Ενώ σε όλη τη Βολιβία είναι εγκατεστημένοι 180
περίπου ομογενείς με τους περισσότερους συγκεντρωμένους
στη συγκριτικά περισσότερο αναπτυγμένη πόλη Santa Cruz, το
ελληνικό στοιχείο στη Βραζιλία υπολογίζεται σε μερικές δεκά-
δες χιλιάδες άτομα, με κοινότητες των ομογενών μας διά-
σπαρτες σε πολλές πόλεις της χώρας. Στον Άγιο Παύλο
βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής ομογένειας στη
Βραζιλία και εδρεύει η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
Βραζιλίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 1000

Συνεχίζουμε το ταξίδι και φτάνουμε στην Ουρουγουάη. Η ελ-
ληνική της κοινότητα θα κλείσει έναν αιώνα ζωής το 2016 και
αριθμεί 2000 περίπου άτομα. Την ίδια στιγμή, στην Κόστα Ρίκα
υπολογίζεται ότι κατοικούν περίπου 250 Ελληνες (εκ των
οποίων 40 πρώτης γενιάς).

Σύμφωνα με στοιχεία του Προξενικού Γραφείου της Πρε-
σβείας Καράκας, η ελληνική ομογένεια στη Βενεζουέλα δεν ξε-
περνά τα 3.000 άτομα, τα οποία ασχολούνται κυρίως με το
εμπόριο και παρεμφερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ορ-
γανωμένες ελληνικές κοινότητες βρίσκονται στο Καράκας και
στη Βαλένσια, όπου υφίστανται ορθόδοξοι ναοί και λειτουρ-
γούν σχολεία ελληνικής γλώσσας, ενώ ομογενείς υπάρχουν στο
Μαρακάιμπο, Πουέρτο Ορντάζ και Μπαρκισιμέτο.

Θα πεταχτούμε τώρα στο Μεξικό και στο Ελ Σαλβαδόρ. Στο
μεν Ελ Σαλβαδόρ δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο, ενώ στο Με-
ξικό ζουν περίπου 1500 οικογένειες ελληνικής καταγωγής ορ-
γανωμένοι σε τρία ελληνικά σωματεία, Μεξικού,
Γκουανταλαχάρας και Σιναλόα. Στη Merida και Monterey λει-
τουργούν άμισθα Προξενεία. Στις 24 Νοεμβρίου 2009 υπε-
γράφη Συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Claustro de Sor

Juana και της Πρεσβείας Μεξικού για την ίδρυση έδρας
ελληνικών γραμμάτων “Γεώργιος Σεφέρης” στο εν

λόγω Πανεπιστήμιο.
Στη Φιλοσοφική Σχολή του αυτόνομου δημό-
σιου Πανεπιστημίου της Πόλης του Μεξικού
“UNAM” λειτουργεί έδρα κλασσικών σπου-
δών “Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά”.

Η ομογένεια του Περού, περίπου 350
άτομα, είναι συγκεντρωμένη κυρίως στη
Λίμα και περιλαμβάνει πολλούς επιχειρη-
ματίες και στελέχη επιχειρήσεων, ανήκουν
δε οι περισσότεροι στη δεύτερη και τρίτη

γενιά. Υπάρχει Ελληνική Κοινότητα στη Λίμα,
η οποία δραστηριοποιείται για τη συγκέν-

τρωση όλων των Ελλήνων και την διοργάνωση
διαφόρων εκδηλώσεων. Υπάρχει Ορθόδοξος Ναός

στη Λίμα, ο οποίος κτίστηκε από Ρώσους μετανάστες
και έχει περιέλθει στην δικαιοδοσία της Ελληνορθόδοξου

Αρχιεπισκοπής Νοτίου Αμερικής. Η ορθόδοξη κοινότητα του
Περού αποτελείται από ορθόδοξους: Έλληνες, Ρώσους, Παλαι-
στίνιους, Ουκρανούς, Σέρβους, Ρουμάνους, και Περουβιανούς.

Την ίδια στιγμή, περί τους 1.000 Ελληνες ζουν στον Παναμά,
στην πλειοψηφία τους οικονομικώς ευκατάστατοι και ιδιαίτερα
δραστήριοι, με θετική συμμετοχή και στην πολιτική ζωή της
χώρας. Η ελληνική παροικία του Παναμά θεωρείται, σύμφωνα
με το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών, η πλέον οργανωμένη και
πολυπληθής της Κεντρικής Αμερικής. 

Ξεχωριστή, καταλήγοντας, μνεία πρέπει να γίνει στους Έλλη-
νες της Χιλής. Στη χώρα αυτή δραστηριοποιείται μια μικρή
(1500 άτομα), αλλά γεμάτη δυναμισμό ελληνική ομογένεια.

Η ομογένεια είναι οργανωμένη σε οκτώ κοινότητες που λει-
τουργούν σε αντίστοιχο αριθμό πόλεων, και το 2006 ιδρύθηκε
η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Χιλής.

Η Χιλή υπάγεται στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Ν. Αμερικής με
έδρα το Μπουένος Άιρες, ενώ στη χώρα λειτουργούν αρκετά
Κέντρα Ελληνικών Σπουδών, εκ των οποίων σημαντικότερο
είναι το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο του Σαντιάγo. Επίσης, το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών του Παν/μίου Playa Ancha στο Βαλπαραϊσο, και το
Κέντρο Κλασσικών Σπουδών του Παν/μίου Metropolitana του
Σαντιάγο.

Πασίγνωστο είναι το
Κέντρο Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο του
Σαντιάγο (Χιλή).
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γγια εμάς, μπορεί να είναι η καθημερινότητά μας. Για τους επισκέπτες μια ευκαιρία να
γυρίσουν τον χρόνο πίσω χωρίς να στερηθούν... τα θετικά του σήμερα. Το μνημείο της
παλιάς πόλης και του ενετικού λιμανιού αποτελούσε πάντα από την εποχή των γυρι-
σμάτων του “Ζορμπά”, των παλιών ελληνικών ταινίων “Η νεράιδα και το παληκάρι”,
πιο σύγχρονων “Πρώτη Φορά Νονός”, δεκάδων σήριαλ αλλά και διεθνών κινηματο-
γραφικών παραγωγών όπως οι “Νύφες", “Τα Δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου”, πηγή
έμπνευσης για τους ανθρώπους της 7ης Τέχνης.

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΩΣ ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Εκεί ου η κά ερα υ οκλίνεταιΕκεί που η κάμερα υποκλίνεται...
Κάθε γωνιά της παλιάς

πόλης ένα μικρό “κρυμμένο”
μυστικό, κάθε πλευρά του ενε-
τικού λιμανιού πηγή έμπνευ-
σης για κινηματογραφιστές και
παραγωγούς όπως ο Νίκος
Τριανταφύλλου διευθυντής
παραγωγής της Indigo View,
του Θοδωρή Παπαδουλάκη
και του Δημήτρη Ξενάκη, που
ήταν βασικοί συντελεστές στην
χολυγουντιανή ταινία “Τα Δύο
Πρόσωπα του Ιανουαρίου”
που γυρίσθηκε στα Χανιά πριν
από δύο χρόνια, αλλά και των
πολύ επιτυχημένων και πολυ-
βραβευμένων διαφημιστικών
του Δήμου Χανίων και της Πε-
ριφέρειας Κρήτης.

Συνηθίζουμε οι Χανιώτες
να βαυκαλιζόμαστε ότι το
ενετικό Λιμάνι είναι ένα
πραγματικό κινηματογρα-
φικό σκηνικό...

Και καλά κάνουμε. Δεν είναι
καθόλου υπερβολή. Συναντάς
σοκάκια μοναδικά, που δεν
μοιάζουν μεταξύ τους. Μπο-
ρείς να κάνεις μέσα σε ένα τε-
τράγωνο 5 διαφορετικές
σκηνές και να φαίνεται ότι
είναι τραβηγμένα σε διαφορε-
τικά σημεία του λιμανιού. Το
τοπίο θα μπορούσε να καλύψει
τις ανάγκες και σύγχρονης ται-

νίας και ταινίας εποχής. Για “Τα
Δύο Πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου” χρειάσθηκε να καμου-
φλάρουμε ελάχιστα πράγματα
για να γυρίσουμε τον χρόνο 50
χρόνια πίσω. Και δεν είναι
μόνο το λιμάνι. Αυτό συνδυά-
ζεται με το βουνό, τη θάλασσα,
εξαιρετικά τοπία στην ύπαιθρο.
Δεν είναι υπερβολή το ότι
ζούμε σε ένα κινηματογραφικό
πλατό.

Για να προσελκυστούν και
άλλοι παραγωγοί και σκη-
νοθέτες για ταινίες πάντως
δεν αρκεί μόνο το τοπίο...

Ισχύει αυτό. Για να κάνουμε
“Τα Δύο Πρόσωπα του Ια-
νουαρίου” χρειάσθηκε πολύ
μεγάλη γραφειοκρατία, για να
πάρουμε χώρους για αποθή-
κευση, για να κλείσουμε κατα-
στήματα. Ο Δήμος βοήθησε
πολύ. Ομως για να γίνουν και
άλλες ταινίες πρέπει να δημι-
ουργηθούν βασικές υποδομές
και σε αυτό θα πρέπει να βοη-
θήσει και η Περιφέρεια και ο
Δήμος Χανίων. Από την άλλη η
διαδικασία των αδειοδοτή-
σεων από αρχαιολογίες,
Υπουργείο Πολιτισμού, Λιμε-
ναρχείο ήταν επίπονη και πολύ
γραφειοκρατική. Απαιτούνταν
συντονισμός όλων των παρα-

πάνω φορέων. Για την ταινία
το καταφέραμε όλοι μαζί.
Αλλά στο μέλλον αυτές οι δια-
δικασίες θα πρέπει να απλο-
ποιηθούν. Η πρόταση μας είναι
να διαθέτει η Περιφέρεια μια
υπηρεσία που να αναλαμβάνει
εξολοκλήρου το κομμάτι της
επικοινωνίας και της διευκό-
λυνσης τέτοιων παραγωγών.
Δεν είναι ουτοπία να πούμε ότι
η Κρήτη μπορεί να γίνει ένας
τόπος προσέλκυσης μεγάλων
και όχι μόνο παραγωγών. 

Θυμάσαι κάποια ιδιαίτερα
συμβάντα όταν γυρίζατε
τον Σεπτέμβριο του 2012 τα
“Τα Δύο Πρόσωπα”;

Θυμάμαι την αρχική δυσπι-
στία των ντόπιων και τoν φόβο
ότι θα αναστατώσουμε την κα-
θημερινότητά τους. Τελικά
όμως η εμπειρία ήταν πολύ
ωραία και για αυτούς και
άφησε μια ξεχωριστή ανά-
μνηση. Στα αρνητικά μάς προ-
βλημάτισε η αφαίρεση των
γκράφιτι σε διάφορα σημεία

«Το τοπίο στο λιμάνι θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες και
σύγχρονης και ταινίας εποχής» λέει ο Ν. Τριανταφύλλου, διευθυντής

παραγωγής στην εταιρεία Indigo View.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Πηγή έ νευσης«Πηγή έμπνευσης»

Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης και η ομάδα του επί το έργον.
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Γέννημα θρέμμα του παλιού λιμανιού ο Χα-
νιώτης σκηνοθέτης Σταύρος Ψυλλάκης, τού
είναι αδύνατον να αποστασιοποιηθεί από τις
παιδικές μνήμες που κουβαλάει και να δει το
ενετικό λιμάνι μονάχα ως ένα κινηματογραφικό
σκηνικό. 

«Γεννήθηκα στο λιμάνι. Η μάνα μου δεν πήγε
καν σε κλινική, με γέννησε στο πατρικό μας σπίτι
στον Τοπανά. Εκεί μεγάλωσα και γαλουχήθηκα
μέσα στην αλητεία του λιμανιού», σημειώνει ξε-
κινώντας την κουβέντα μας και “βουτάει” στις
παιδικές αναμνήσεις: Από το σκοτάδι που τον
τρόμαζε όταν μικρός γυρνούσε τα βράδια στο
σπίτι φεύγοντας από την ταβέρνα που διατη-
ρούσαν οι γονείς του, μέχρι τις ιδιότυπες λαϊκές
συνελεύσεις των Κολομπιτών που συζητούσαν
ποιο παιδί έκανε την καλύτερη πράξη μέσα στη
μέρα ώστε να εξασφαλίσει μια θέση στον πα-
ράδεισο... 

«Από εκεί και πέρα το λιμάνι είναι πραγματικά
ένα μεγάλο σκηνικό και συμβαίνει κατά καιρούς
να έχω γυρίσει πλάνα. Ωστόσο, ποτέ δεν αρκέ-
στηκα σε όσα είχα τραβήξει παλαιότερα. Κι αυτό

γιατί κάθε φορά ένιωθα το λιμάνι σαν κάτι δια-
φορετικό και ζωντανό που ανάλογα με την ψυ-
χική διάθεσή μου έψαχνα να βρω το πλάνο που
αντιστοιχούσε σε αυτήν», σημειώνει και προ-
σθέτει: «Οταν δε χρειάστηκε κάποιες φορές να
μπω στα στενά, με θυμάμαι να τραβάω πλάνα,
αλλά ποτέ να μην τολμώ να τραβήξω το δικό
μας στενό, την πάροδο Αγγέλου, ένα από τα πιο
όμορφα και τα πιο φωτογραφημένα σοκάκια.
Μου είναι αδύνατον όμως. Αισθανόμουν πάντα
ότι το να τραβήξεις το στενό σου είναι σαν να
τραβάς τη μάνα σου γυμνή! Τόσο πολύ το αι-
σθάνομαι δικό μου!». 

Τον ρωτάμε αν ο τουρισμός έχει αφαιρέσει
ομορφιά από το σκηνικό του λιμανιού: «Σίγουρα
κάτι χάνει από τα παλιά και κάτι καινούργιο κερ-
δίζει. Ο κόσμος έτσι προχωράει. Όμως για εμένα
τίποτα από τα παλιά δεν έχει χαθεί. Οποιαδή-
ποτε παρέμβαση και να γίνει δεν μπορεί να σβή-
σει τις μνήμες που κουβαλάω. Το λιμάνι είναι
από μόνο του ένα πολύ ωραίο σκηνικό που ο
καθένας “φορτώνει” σε αυτό ό,τι μπορεί να
φανταστεί. Αλλος ιστορία κι άλλος παρόν.

Αλλος το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου “Αφο-
βος” κι άλλος τα κύματα. Οπως καταλαβαίνεις
δεν μπορώ να μιλήσω για το λιμάνι αποστασιο-
ποιημένα σαν ένας ξένος ή απλώς σαν ένας
σκηνοθέτης. 

Σε μια πρόσφατη δουλειά μου το “Μεταξά.
Ακούγοντας τον χρόνο” τις σκηνές της μεγάλης
ψυχικής αναταραχής των πρωταγωνιστών που
παλεύουν με τον καρκίνο, έβαλα σαν λάιτ μοτίβ
να επανέρχεται ένα κύμα, μια βοή από τη θά-
λασσα. Αυτή την ιδέα την είχα από την αρχή,
αλλά η θάλασσα που έσκαγε δεν θα μπορούσε
για εμένα να είναι μια οποιαδήποτε θάλασσα.
Είχα λοιπόν την τύχη όταν έκανα γυρίσματα για
μια άλλη ταινία στο συνεργείο της Μυλωνο-
γιάννη, να πέσω πάνω σε κακοκαιρία. Το πρώτο
που έκανα στο διάλειμμα ήταν να πάω να τρα-
βήξω τα κύματα στο λιμάνι, εκεί που μάθαμε να
κολυμπάμε... Αργότερα αισθανόμουν μια φο-
βερή αγαλλίαση, όταν μέσα στην ταινία το κύμα
που υπήρχε, ήταν το κύμα που είχα γνωρίσει
από παιδί. 

Έτσι νιώθω κάθε φορά που θα βάλω μια ει-
κόνα από το λιμάνι σε κάποια ταινία μου. Ερχε-
ται και “μαζεύει” όλα τα πράγματα που
συγκροτούν το δικό μου “είναι”. Το λιμάνι για
εμένα, δεν είναι απλώς ένα ωραίο σκηνικό.
Υπάρχει μέσα μου, είναι τα παιδικά μου χρόνια». 

«Ο Φάρος και η ενετική αρχιτεκτονική του λιμανιού
είναι στοιχεία πολύ ιδιαίτερα που δεν τα βρίσκεις εύ-
κολα κάπου αλλού. Είναι ένας τόπος που ενδείκνυται
για ταινίες εποχής και μπορεί να σε μεταφέρει εκατό
χρόνια πίσω στο παρελθόν. Σεναριακά είναι ο ιδανι-
κός χώρος για κινηματογραφικό γύρισμα» μας λέει ο
κινηματογραφιστής Θοδωρής Θωμαδάκης, ιδρυτής του
Κινηματογραφικού Εργαστηρίου και συνεργάτης στην
οργάνωση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα Χανιά όπως οι
“Νύφες” “Τα Δύο Πρόσωπα του Ιανουαρίου” κ.ά..

Για την ταινία “Νύφες” του Παντελή Βούλγαρη, που
σεναριακά μετέφερε τον θεατή στις αρχές του προ-
ηγούμενα αιώνα, το ενετικό λιμάνι ήταν ιδανικό σκη-
νικό για γυρίσματα εποχής όπως και έγινε.

«Τότε είχαμε καλύψει κάποια κτήρια τα οποία φαι-
νόντουσαν πιο σύγχρονα και η ταινία γυρίστηκε στο
ενετικό λιμάνι, που με ελάχιστες παρεμβάσεις έδειξε
σαν να ήταν από άλλη εποχή. Ετσι, δεν υπήρχε καμία
διαφορά με το πΏς ήταν πριν από εκατό χρόνια» ανα-
φέρει ο Θοδωρής.

Στα “Δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου”, που γυρίστη-
καν πριν δύο χρόνια στα Χανιά με άρωμα δεκαετίας
του ’60, όπως μας λέει ο κινηματογραφιστής, «χρει-
άστηκε να προχωρήσουμε σε κάποιες πρόσκαιρες κα-
τασκευαστικές αλλαγές αλλά στο γενικότερο πλαίσιο
το ενετικό λιμάνι δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα σημαντικές
παρεμβάσεις για να μετατραπεί σε σκηνικό της δεκαε-
τίας του ’60. Κι αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή εδώ δεν
χρειάζεται να δημιουργήσεις μεγάλες κατασκευές για
να καλύψεις κτήρια όπως χρειάζεται σε άλλα μέρη».
Τον ρωτάμε ποιες βελτιώσεις θα αναδείκνυαν το αυ-

θεντικό και παραδοσιακό στοιχείο του Ενετικού Λιμα-
νιού.

«Καταρχήν χρειάζονται κίνητρα συνολικά από τους
τοπικούς φορείς ώστε να μειωθεί το οικονομικό κό-
στος της παραγωγής διότι για να ενοικιάσει χώρους,
μαγαζιά, να βρει κομπάρσους, τα μεγέθη είναι υπέ-
ρογκα. Γι’ αυτό και μεγάλες ξένες παραγωγές δεν έρ-
χονται εύκολα στην Κρήτη, λόγω του κόστους ζωής
σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό που μπορεί να βελ-
τιωθεί είναι οι παροχές και οι διευκολύνσεις από φο-
ρείς, Δήμο, Περιφέρεια, συλλόγους κ.λπ. ώστε να γίνει
πιο εύκολη η οργάνωση ενός γυρίσματος στα Χανιά.
Οσες παραγωγές έχουν έρθει εδώ, πάντα έχουνε θέ-
ματα με τη γραφειοκρατία π.χ. τις άδειες της Αρχαι-
ολογίας. Οι φορείς δεν γνωρίζουν τους χρόνους που
“τρέχουν” τα γυρίσματα μιας μεγάλης παραγωγής. Δεν
μπορεί να μπαίνουν οι αιτήσεις στο αρχείο και να πε-
ριμένουν οι παραγωγές π.χ. για ρεύμα από το Δήμο ή
να ζητάνε χώρους π.χ. σε κάποιο Μουσείο και να
υπάρχουν καθυστερήσεις διότι πρέπει να γίνουν μια
σειρά από συνεδριάσεις Δ.Σ.».

«Γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα σημεία, τις κρυμμένες γω-
νιές του Ενετικού λιμανιού, όποιος το επισκεφθεί
πραγματικά γοητεύεται» του επισημαίνουμε.

«Αυτό συνέβη», μας λέει ο Θοδωρής «και με τους
Αγγλους παραγωγούς της ταινίας “Τα Δύο Πρόσωπα
του Ιανουαρίου” που ενώ αρχικά είχαν έρθει στα Χανιά
για γυρίσματα μιας εβδομάδας, επειδή ενθουσιάστη-
καν με το ενετικό λιμάνι και άλλα όμορφα μέρη που
είδαν, αποφάσισαν να αφαιρέσουν ημέρες γυρισμά-
των από την Τουρκία για να τα πραγματοποιήσουν στα
Χανιά. 

Στα αρνητικά, ωστόσο, ο ίδιος αναφέρει την αντί-
ληψη και νοοτροπία ορισμένων καταστηματαρχών
που πίστευαν ότι «επειδή ήρθε μια μεγάλη παραγωγή
στο ενετικό λιμάνι θα γίνουν... πλούσιοι, ζητώντας υπέ-
ρογκα ποσά για να ενοικιάσουν οι παραγωγές τους
χώρους των καταστημάτων τους ή για να παραμεί-
νουν κλειστά για μία ημέρα κ.λπ.. Αυτό συνέβη στα γυ-
ρίσματα της ταινίας “Τα Δύο Πρόσωπα του
Ιανουαρίου” με μία μικρή μερίδα συγκεκριμένων ιδιο-
κτητών καταστημάτων διότι διαφορετικά οι περισσό-
τεροι ήταν πολύ συνεργάσιμοι. Υπήρξαν όμως κάποιοι
που μας δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα σε
σημείο που να υπάρχει η σκέψη να μην γίνει το γύρι-
σμα καθόλου στο ενετικό λιμάνι. Αντί να ζητήσουν μια
κανονική τιμή, ζητούσαν τα διπλάσια και τα τριπλάσια».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ:

Ενα σκηνικό ζωής«Ενα σκηνικό... ζωής»

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ:

Ταξίδι σε άλλες ε οχές«“Ταξίδι σε άλλες εποχές»

της πόλης (δεν νομίζω ότι πρό-
κειται για γκράφιτι μα περισσό-
τερο για μουτζούρες). Τα
βγάλαμε με πολύ κόπο από τα
ενετικά τείχη, παλιά κτίσματα και
χρειάσθηκε να βάλουμε security
το βράδυ πριν τα γυρίσματα μην
τυχόν και μας τα... ξαναφτιάξουν!
Επίσης χρειάσθηκε να μπλοκά-
ρουμε δρόμους, να “καμουφλά-
ρουμε” κλιματιστικά μηχανήματα.
Γενικά οποιαδήποτε ταινία θα
μπορούσε να γυριστεί στην
παλιά πόλη. Στο βίντεο της Περι-
φέρειας με τον Νίκο Ορφανό
“Ολος ο κόσμος ένα νησί” δεί-
χνουμε ότι στην Κρήτη μπορείς
να βρεις γωνιές που παραπέμ-
πουν σε άλλες χώρες του πλα-
νήτη. Από Ταϋλάνδη, Ιμαλάια,
βουνό, παραλίες τα πάντα.

Τι σας έλεγαν οι ξένοι πα-
ραγωγοί, σκηνοθέτες, συντε-
λεστές της ταινίας για τα
Χανιά;

Εννοείται ότι πέρασαν πολύ
καλά. “Τα Δύο Πρόσωπα” αρχικά
επρόκειτο να γυριστούν αποκλει-
στικά στην Τουρκία και με τα
μισά λεφτά από αυτά που κό-
στισε εδώ. Ομως πέρα του ότι το
βιβλίο πάνω στο οποίο βασί-
σθηκε η ταινία αναφερόταν στην
Κρήτη, οι παραγωγοί ερχόμενοι
εδώ μαγεύτηκαν από το τοπίο
και αυτό τους κέντρισε την προ-
σοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν
έμεναν σε ξενοδοχεία στο κέντρο
της πόλης αλλά μέσα στην παλιά
πόλη για να έχουν θέα το λιμάνι
που τους ενέπνεε. Και οι ίδιοι πι-
στεύω ότι θα λειτουργήσουν ως
διαφημιστές των Χανίων και της
Κρήτης. Η ταινία αυτή εκτιμώ ότι
θα μετατρέψει την Κρήτη σε
πόλο έλξης για μελλοντικές πα-
ραγωγές. Ηδη ως Indigo View
έχουμε λάβει πολλά αιτήματα για
να τους παρέχουμε υπηρεσίες
ώστε να κάνουν τα γυρίσματα
τους στην Κρήτη γενικά αλλά και
στο λιμάνι (διαφημιστικά αλλά
και ταινίες).

Aγαπημένο σου σημείο για
γυρίσματα στην παλιά πόλη;

Ο Φιρκάς! Εσωτερικά δίνει μια
αίσθηση μεσαίωνα. Θα μπορού-
σαμε να κάνουμε και μια ταινία
μόνο μέσα στο φρούριο!

Ο κινηματογραφιστής Θοδωρής Θωμαδάκης, ιδρυτής
του Κινηματογραφικού Εργαστηρίου.



μια τέχνη που έχει τη δυνατότητα «να ξορκίζει με
χρώματα τη μοναξιά και τον θάνατο», όπως εξομο-
λογείται η διακεκριμένη ζωγράφος.

Γι’ αυτή τη δύναμη της τέχνης και τους μύθους ως
πηγή έμπνευσης, την αλήθεια που κουβαλάει κάθε
πραγματικό έργο τέχνης αλλά και την πολεμική που
δέχονται οι ναΐφ ζωγράφοι, μίλησαν οι “διαδρομές”
με τη Σοφία Καλογεροπούλου, λίγο πριν τα εγκαίνια
της έκθεσής της “Η σοφία των μύθων” που θα πραγ-
ματοποιηθούν αύριο, Σάββατο, στις 7 το απόγευμα
στην αίθουσα τέχνης Βάσω Μυλωνογιάννη στα
Χανιά.

Μια έκθεση γεμάτη χρώματα και μαγικές εικόνες
που θα διαρκέσει έως τις 12 Δεκεμβρίου...

«Η πρόβλεψη του μέλλοντος πηγάζει από τους
μύθους του παρελθόντος», λέτε στο σημείωμα
της έκθεσης θεωρώντας τη μυθολογία με τους
διαχρονικούς συμβολισμούς της ως «την πραγ-
ματική ιστορία της ανθρωπότητας γιατί είναι
μνήμη λαών». Ωστόσο, στη νεότερη ιστορία εί-
δαμε ότι στη θέση των μύθων μπαίνει η επι-
στήμη. Τι νομίζετε ότι χάθηκε μέσα σ’ αυτή την
αλλαγή; 

Δεν νομίζω ότι χάθηκε τίποτα. Συμβολισμούς πε-
ριέχουν οι μύθοι από την παλιά και μεγάλη ιστο-
ρία. Οταν λέμε κατακλυσμός του Νώε ή του
Δευκαλίωνα σίγουρα κάποιος κατακλυσμός
υπήρχε. Αυτό είναι μνήμη λαού και προφορική
παράδοση. Από την άλλη, η επιστήμη απλώς ανα-
λύει τα φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση, αν σε μια
σχέση ή μια κατάσταση θέλεις να δεις τι θα γίνει
τότε πρέπει να κοιτάξεις το παρελθόν.  

Οι μύθοι λοιπόν ως μια άλλη εκδοχή της αλή-
θειας... 

Αγαπώ τα βιβλία του Κακριδή και τη μυθολογία
του. Αν λοιπόν ρίξει κανείς μια ματιά σε αυτά θα
δει πώς συνδέονται οι ήρωες
και οι θεοί με τη ζωή. Στην
πραγματικότητα δηλαδή η ελ-
ληνική μυθολογία, όπως και
διάφορες θρησκείες, είναι σαν
να σου διηγούνται την ιστορία
της ανθρωπότητας. 

Και ο μύθος ως στοιχείο έμ-
πνευσης; 

Αν βγάλεις απ’ έξω τον φόβο
για το άγνωστο η μυθολογία
και ειδικά η τέχνη μιλάνε περί
έρωτος και θανάτου. Στον
δικό μου λοιπόν τον χώρο, που
είναι η λαϊκή ζωγραφική που πηγάζει από τη βυζαντινή ναΐφ
ζωγραφική, δηλαδή αυτοδίδακτους ζωγράφους όπως ο Θε-
όφιλος που αποτελούν μια σχολή χωρίς δασκάλους, τα θέ-
ματα που με απασχολούν είναι η μουσική, η φύση, η
μυθολογία και οι ανθρώπινες σχέσεις. Κι αυτό που προσπαθώ
να κάνω είναι να ξορκίσω με χρώματα ό,τι αντιπαθώ, δηλαδή
τη μοναξιά και τον θάνατο. Το κάνει αυτό η ναΐφ ζωγραφική,
μια τέχνη που έχει χαρακτηριστεί περιθωριακή.   

Μια τέχνη περιθωριακή όπως λέτε που ως ιδίωμα αντιμε-
τωπίζεται συχνά υποτιμητικά από τους ακαδημαϊκούς κύ-
κλους των εικαστικών τεχνών. Τι απαντάτε σε όσους τους
την υποτιμούν; 

Ο καθένας υπερασπίζεται αυτό που ξέρει και τον εκφράζει. Το
βρίσκω και λογικό και ανθρώπινο και ψυχολογικά δομημένο.
Αν όμως ρωτήσεις ξαφνικά κάποιον για το ποιους θεωρεί με-
γάλους ζωγράφους θα σου πει τον Παρθένη, τον Θεόφιλο
και τον Μόραλη. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι οποιαδήποτε
κρίση είναι περιορισμός. Το ναΐφ βγήκε από την αισθητική
ανανέωση του 1906 όταν ο Ανρί Ρουσώ χαρακτηρίστηκε
“ναΐφ” που σημαίνει αφελής και ο Ματίς “απατεώνας”. Ο Πι-
κάσο και ο κύκλος του τότε στήριξαν πολύ τον Ρουσώ και
κρατήθηκε ο όρος ναΐφ γιατί τους ενδιέφερε να ξεχάσουν

τους στείρους αυτοματισμούς. Στο εξωτερικό πάντως οι ναΐφ
ζωγράφοι με επικεφαλής τους Βραζιλιάνους χαίρουν μεγά-
λης εκτίμησης και υπάρχει κοινό που παρακολουθεί συστη-
ματικά αυτή τη ζωγραφική.    

Εχετε σπουδάσει μουσική ενώ στη ζωγραφική είστε αυτο-
δίδακτη. Τι σας πρόσφεραν οι σπουδές;   

Είχα την τύχη με το να μελετήσω και να σπουδάσω μουσική
και σε όλη αυτή τη διαδικασία μαθητείας να γνωρίσω τα μον-
τέρνα ρεύματα της τέχνης και τα ακαδημαϊκά. Οπότε την ει-
κόνα της τέχνης και την πορεία της την παρακολούθησα κι
αυτό ήταν κάτι που το χρωστάω στις μουσικές σπουδές μου.
Αυτό πάντως που διαπιστώνει κανείς είναι ότι κοινό χαρα-
κτηριστικό όλων των καλλιτεχνικών εκφράσεων μέσα στον
χρόνο είναι η αλήθεια. 

Και ο συνδυασμός μουσικής και ζωγραφικής... 
Πιστεύω ότι η μουσική και η ζωγραφική είναι δύο διαφορε-
τικές μορφές έκφρασης της ίδιας ιδέας και της ίδιας αίσθη-
σης. Πιστεύω δε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πολλές
δυνατότητες για ποικίλες εκφράσεις τις οποίες διαλέγουν ή
έρχονται σε επαφή μέσα από τυχαία περιστατικά. Το χειρό-
τερο, ωστόσο, είναι όταν τις μπλοκάρουμε μέσα από μια αξιο-

λόγηση. Δηλαδή όταν πιστέψουμε ότι «είμαι αρκετά
καλός αλλά αυτός είναι καλύτερος κι άρα εγώ δεν...». 

Με αυτή την έννοια το γεγονός ότι δεν διδαχ-
θήκατε με τη συμβατική έννοια του όρου ζω-
γραφική, σας έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία;
Σας απάλλαξε ίσως από το “βάρος” που αποκτά
κανείς όταν λειτουργεί μέσα σε ένα ακαδημαϊκό
πλαίσιο; 
Ακριβώς αυτό. Και νομίζω ότι αυτό το αισθάνθηκε
και ο κόσμος και βρήκα μια καλή ανταπόκριση. Μέσα
από τη ζωγραφική προβάλλω πράγματα που με εν-
διαφέρουν παραβλέποντας διάφορους κανόνες. Σε
καμία περίπτωση όμως δεν υποτιμώ τη δουλειά που
γίνεται στην Καλών Τεχνών η οποία είναι καταπλη-
κτική και βγάζει μεγάλα ταλέντα. Απλά πολλές φορές
πιστεύω ότι αυτο-μπλοκάρονται τα ίδια τα παιδιά.  

Τα έργα σας αποπνέουν μια αισιοδοξία και
είναι γεμάτα από χρώμα... 
Προσπαθώ να ξορκίσω αυτά που φοβάμαι και να
προβάλλω αυτά που αγαπώ. Επομένως, το φίδι θα
υπάρχει μέσα στο έργο αλλά θα είναι πορτοκαλί... 

Δεν παραβλέπετε δηλαδή την πραγματικότητα
αλλά τη χρωματίζετε με τον δικό σας τρόπο; 
Ακριβώς κι επίσης τη “χρωματίζω” με χιούμορ. Αυτό
το πιστεύω και για τη ζωή. Το χιούμορ είναι ένας τρό-
πος να αντιμετωπίσεις όσα συμβαίνουν. Να τα αντι-
μετωπίσεις, όχι με ειρωνεία και αφ’ υψηλού, αλλά με
χιούμορ που ίσως κάποιες φορές να είναι και πολύ
μελαγχολικό.   

Μια πραγματικότητα που τα τελευταία πάντως
χρόνια είναι πολύ δύσκολη στη χώρα μας και
φαντάζομαι ότι θα σας έχει επηρεάσει;
Με έχει επηρεάσει πολύ και σε επίπεδο ψυχολογικό
και ανθρώπινο. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορε-

τικό αυτό; Πιστεύω όμως ότι η τέχνη
είναι μια μορφή έκφρασης που και
εκτονώνει αλλά και λέει στον άλλο:
«Ελα, είμαι εδώ! Εχουμε μια δυνα-
τότητα. Μην το αφήνεις. Μπορούμε
να το ξεπεράσουμε αλλά πρέπει κι
εσύ να κουνηθείς».

Πολλοί περιμένουν στη σημε-
ρινή συγκυρία τους πνευματι-
κούς δημιουργούς και τους
καλλιτέχνες να αρθρώσουν ένα
λόγο αντίστασης και διαμαρτυ-
ρίας για τα όσα συμβαίνουν...
Το προσπαθούμε. Εγώ έτρεξα για

παράδειγμα στην ΕΡΤ όταν είδα εκείνο το “μαύρο” και τρε-
λάθηκα. Ωστόσο, δεν μπορείς να κάνεις πια αυτά που κάναμε
στα νιάτα μου κάποτε. Ισως είναι και θέμα τεχνολογίας, όταν
για παράδειγμα σήμερα σού έρχονται στο πρόσωπο τα χη-
μικά οπότε και να πας κάπου θα είσαι με ένα μαλόξ στο ρου-
θούνι. Η ηλικία μου δεν μου επιτρέπει κάτι παραπάνω.
Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι πνευματικοί άνθρωποι δεν
δειλιάζουν αλλά προσπαθούν με ένα τρόπο να προσφέρουν
κάτι θετικό. Αλλωστε η ίδια η ζωή δεν προχωράει με την άρ-
νηση αλλά με το θετικό στοιχείο που περιέχει. 

Η τέχνη μπορεί δηλαδή να αλλάξει κάτι από τον κόσμο
γύρω μας; 

Πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει πολλά. Η τέχνη περνάει πε-
ρίεργα μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, έχει μια δυνατότητα
να χτυπάει το συναίσθημα κι όταν το συναίσθημα ξυπνήσει
πυροδοτεί πράγματα. Απλά πιστεύω ότι αυτό που δίνεις πρέ-
πει να είναι ειλικρινές. Δεν έχει σημασία αν είναι αφαιρετική
ή παραστατική, ναΐφ ή διακοσμητική μια ζωγραφική. Το ση-
μαντικό είναι πόσο αληθινή είναι κι αυτό κάπου το πιάνει ο
άλλος, ταράζεται θετικά και τότε προσπαθεί να κάνει ό,τι μπο-
ρεί... 

Οταν αντικρίζεις τους πίνακες της Σοφίας Καλογεροπούλου αισθάνεσαι σαν να περνάς σε έναν μαγικό κόσμο. Σαν να σε καλεί να
δεις τη ζωή με άλλα μάτια. Oπως τότε που ήσουνα παιδί. Τότε που πίστευες ότι ακόμα και οι άνθρωποι μπορούν να πετάνε ή τα
νησιά να επιπλέουν σαν μικρές χάρτινες βάρκες μέσα σε θάλασσες με γοργόνες και άλλα μυθικά πλάσματα. Τα έχει αυτά η ναΐφ
ζωγραφική που υπηρετεί τώρα και χρόνια η κάθε άλλο παρά “αφελής” Σοφία Καλογεροπούλου, χαρίζοντας στο κοινό κάτι από
την αισιοδοξία που αντλεί η ίδια από την τέχνη της. 

«Το χιού ορ είναι ένας τρό ος να αντι ετω ίσειςΤο χιούμορ είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις
όσα συ βαίνουν Να τα αντι ετω ίσεις όχιόσα συμβαίνουν. Να τα αντιμετωπίσεις, όχι 
ε ειρωνεία και αφ υψηλού αλλά ε χιού ορμε ειρωνεία και αφ’ υψηλού, αλλά με χιούμορ

ου ίσως κά οιες φορές να είναι και ολύπου ίσως κάποιες φορές να είναι και πολύ
ελαγχολικόμελαγχολικό»
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Ξορκίζω ε χρώ ατα ό τι αντι αθώ«Ξορκίζω με χρώματα ό,τι αντιπαθώ»



βιβλίαβιβλία

ΧριστούγενναΧριστούγεννα

στο δάσοςστο δάσος 

βιβλίο ε(βιβλίο με CD)
Σγουρή Γεωργιάδου
Εκδόσεις: Διάπλαση

Αυτές τις
γιορτές θα
κάνουμε όλοι
μαζί “Χριστού-
γεννα στο
δάσος”. Με
μια μεγάλη
παρέα από
Σκιάχτρα, Νε-
ραϊδοσκουφί-
τσες, Νάνους,
Τυμπανιστές,

Καλικάντζαρους, Χιονονιφάδες, θα
τρυπώσουμε σ’ ένα δάσος για να
βοηθήσουμε τα έλατα να γλιτώσουν
από έναν ξυλοκόπο που τα κόβει με
μανία. Τι λέτε; Θα τα καταφέρουμε
πριν φτάσουν ο Αϊ-Βασίλης και η νέα
χρονιά;
Ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο
παραμύθι,
όπου στο CD ακούγεται η θεατρική
εκδοχή του κειμένου.
Μια ιστορία με ένα ξεχωριστό οικολο-
γικό μήνυμα, γεμάτη δράση, χιούμορ
και τρυφερότητα, διασκευή του ομώ-
νυμου μιούζικαλ που κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Διάπλαση.

Η εγάληΗ μεγάλη

εικόναεικόνα
Μανώλης Ανδριωτάκης
Εκδόσεις: Διόπτρα

Ενας άντρας
εξαφανίζεται
αφήνοντας
πίσω του ένα
μπαούλο γε-
μάτο κείμενα.
Το πολύτιμο
αυτό περιεχό-
μενο καταλή-
γει στα χέρια
ενός παλιού
του φίλου, ο

οποίος σταδιακά ανακαλύπτει ότι οι
ιστορίες που αφηγούνται τα κείμενα
κρύβουν ένα ιδιαίτερο μήνυμα γι’
αυτόν.
Πώς συνδέεται ένας χαμαιλέων με
το χωριό που ονομάζεται Αναμονές;
Πόσο δύσκολη είναι η απόδραση
από κάθε χωριό; Ποια είναι η ευθύνη
των “οικοφασιστών” στην εξαφάνιση
του άντρα; Πώς αντιμετωπίζεις τους
διεφθαρμένους πολιτικούς, τους πε-
ρίεργους δημοσιογράφους, τους συ-
ναισθηματικούς επενδυτές και τους
συμφεροντολόγους πολίτες; Πώς
διαχειρίζεσαι την απώλεια του πα-
τέρα σου;
Μια ιστορία ενηλικίωσης και επώδυ-
νης αναζήτησης ταυτότητας.
Το πολιτικό, το προσωπικό και ανα-
τρεπτικό χρονικό της επίμονης από-
πειρας ενός νέου άντρα να γίνει ο
εαυτός του.
Στέλεχος εταιρείας, δημοσιογράφος,
συγγραφέας, αγρότης ή απλώς ένας
ακόμη μυθομανής; Ποιος είναι τε-
λικά ο Γιώργος Μοσχονάς;

Σαν ψίθυροςΣαν ψίθυρος

στην έρη οστην έρημο
Μαριάννα Τσαντίλη
Εκδόσεις: Καστανιώτη

Η Μαργαρίτα
ερωτεύεται
στην Αμερική
έναν Άραβα
φοιτητή,
συγκρατη-
μένο και
πολύ
όμορφο, ο
οποίος όμως
της κρύβει το
πραγματικό

του πρόσωπο, τον άγριο και βίαιο
χαρακτήρα του. Τον ακολουθεί στη
Μέση Ανατολή, τον παντρεύεται και
αποκτά μαζί του μία κόρη -ένα παιδί
που μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο δια-
φορετικούς πολιτισμούς. Σταδιακά,
το άγρυπνο μάτι και ο έλεγχος της
πουριτανικής κοινωνίας συνθλίβουν
τη Μαργαρίτα, που νιώθει να ασφυ-
κτιά. Κάθε απόπειρά της να εναντιω-
θεί ακολουθείται από απειλές,
ίντριγκες, ακόμα και ξυλοδαρμούς.
Μόνη της παρηγοριά η δουλειά της
στην ελληνική Πρεσβεία. Κάποια
στιγμή, όταν η κόρη της εξαφανίζε-
ται μυστηριωδώς, εκείνη βρίσκει τη
δύναμη να αντιδράσει και να κάνει
τη μεγάλη ανατροπή, ρισκάροντας
ακόμα και τη ζωή της. Θα απομείνει
πλέον ολομόναχη ν’ αναζητά, στις
φλεγόμενες περιοχές του Ισραήλ,
της Παλαιστίνης και του Ιράκ, το χα-
μένο της παιδί, την αξιοπρέπειά της
και την ελευθερία της. Θα βγει αλώ-
βητη ή η μοίρα θα παίξει κι αυτή το
δικό της απρόσμενο παιχνίδι;

Ση αδε ένηΣημαδεμένη

Πέ τηΠέμπτη
Nicci French
Εκδόσεις: Διόπτρα

Όταν η ψυ-
χοθεραπεύ-
τρια Φρίντα
Κλάιν άφηνε
το βαρετό
Σάφολκ, την
παράκτια πε-
ριοχή όπου
γεννήθηκε
και μεγά-
λωσε, ήταν
αποφασι-

σμένη να μην επιστρέψει ποτέ.
Άφηνε πίσω της φίλους και οικογέ-
νεια, παλιούς έρωτες και τα πρώτα
της χρόνια, αλλά και οδυνηρές ανα-
μνήσεις· ένα παρελθόν στο οποίο
δεν θα επέτρεπε να της καταστρέψει
τη ζωή.
Ομως, χρόνια αργότερα, μια παλιά
συμμαθήτρια επισκέπτεται τη Φρίντα
στο Λονδίνο και της ζητά να βοηθή-
σει την έφηβη κόρη της. Τότε ανα-
δύονται μνήμες από καιρό θαμμένες.
Και το έγκλημα που ακολουθεί δεν
αφήνει πια στη Φρίντα άλλη επιλογή
από το να επιστρέψει στη γενέτειρά
της για να αντιμετωπίσει το ίδιο της
το παρελθόν.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Ψηφιακός ΝάρκισσοςΨηφιακός Νάρκισσος
» Γιώργος Λαμπράκος

Εκδόσεις Γαβριηλίδη

Aφορμή

Πριν δύο μήνες, διάβασα το
άρθρο “Η γενιά του ναρκισσι-
σμού” της Αστερόπης Λαζαρίδου
στο περιοδικό ΒΗmagazino, ανα-
φερόμενο, όπως από τον τίτλο
άλλωστε είναι φανερό, στην
εποχή της επικράτησης των
μέσων δικτύωσης στην κοινωνική
ζωή. Καλογραμμένο και με κάποια
ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν
ένιωσα όμως πως μου προσφέρει
κάτι το καινούργιο. Εκείνο όμως
που πραγματικά μου φάνηκε ιν-
τριγκαδόρικο ήταν το γεγονός
πως, λίγες βδομάδες αργότερα,
κυκλοφόρησε στους τοίχους κά-
ποιων φίλων μου στο Facebook.
Και μου φάνηκε ιντριγκαδόρικο
γιατί έμοιαζε να αυτοαναιρείται,
να μιλάει για τον ίδιο του τον
εαυτό ο χρήστης που μέσα από
ένα μέσο, το οποίο, σύμφωνα με
το άρθρο, αποτελεί το ιερό του
ψηφιακού ναρκισσισμού, κου-
νούσε το δάκτυλο στους υπόλοι-
πους χρήστες κατηγορώντας τους
για λάθος χρήση του μέσου, ένας
αψεγάδιαστος στη χώρα των νάρ-
κισσων σε μια πράξη που πιθανό-
τατα θα έπρεπε να κριθεί με
όρους χριστιανικής ηθικής. Είναι
όμως ένα σύνηθες στοιχείο της
ανθρώπινης φύσης, ακριβώς
αυτός ο διαχωρισμός της ατομι-
κής ανωτερότητας περιτριγυρι-
σμένης από ατελή όντα.

Διαβάζοντας τα διηγήματα της
συλλογής του Γιώργου Λαμπρά-
κου, “Ψηφιακός Νάρκισσος”, συ-
νειδητοποίησα πως η εισβολή του
ψηφιακού στο καθημερινό αποτε-
λεί ένα θέμα που ελάχιστα έχει
απασχολήσει τη σύγχρονη ελλη-
νική λογοτεχνία, ένδειξη μάλλον
χαμηλών αντανακλαστικών, ίσως
γιατί η εισβολή αυτή δεν τιτλοφο-
ρήθηκε επακριβώς, μήτε έγινε κα-
ραμέλα από τους απανταχού
πομπούς και δέκτες, όπως για πα-

ράδειγμα συνέβη με την οικονο-
μική κρίση. Και είναι ένα θέμα,
όπως και οι επίκαιρες πρόοδοι της
επιστήμης, που προσφέρει ένα ιδι-
αίτερα γόνιμο έδαφος για τη γέν-
νηση του μύθου. Από την άλλη,
σκέφτομαι, ίσως να είναι καλύ-
τερα έτσι, η έμπνευση να αναζητά
τον συγγραφέα και να τον βρίσκει,
αντί εκείνος, με πυξίδα το θέμα,
να την κυνηγά. Ο Λαμπράκος,
έχοντας στο βιογραφικό του ένα
εντυπωσιακό συγγραφικό ντεμ-
πούτο, τη νουβέλα “Αναμνήσεις
από το ρετιρέ” (εκδόσεις Γαβριη-
λίδης), κινείται με άνεση σε ένα
περιβάλλον για τον ίδιο γνωστό,
με εφόδια τη φιλοσοφική παιδεία
και την επαφή με τις νέες τεχνο-
λογίες, δημιουργώντας ιστορίες,
που κάποτε θα ανήκαν στην κατη-
γορία της φουτουριστικής λογο-
τεχνίας, μα τώρα αποτελούν
πραγματικότητα, αναλογική και
ψηφιακή, αν είναι απαραίτητη η
διευκρίνηση.  

Η αποδοχή ή όχι της τεχνολο-
γίας αποτελεί, ίσως περισσότερο
από ποτέ, μία από τις διακρίσεις
ανάμεσα στη συντήρηση και την
πρόοδο, με τον όρο τεχνοφοβία
να αποτυπώνει, αν και κάπως εχ-
θρικά, τη μεριά της συντήρησης.

Αποτελεί όμως και απόδειξη
πως η εξέλιξη, λέξη φορτισμένη
λανθασμένα μονοσήμαντα και θε-
τικά, δεν ανακόπτεται· καλώς ή
κακώς. Η διαμάχη αυτή δεν θα
μπορούσε να απουσιάζει από τον
χώρο της λογοτεχνίας, ξεκινών-
τας, χρόνια πριν, με το δίπολο:
μολύβι - γραφομηχανή και φτά-
νοντας στο σήμερα με το ψηφιακό
βιβλίο να είναι εδώ και να διεκδι-
κεί τον χώρο που του αναλογεί,
ενώ το ενδεχόμενο, η αυτόματη
γραφή των σουρεαλιστών να εξε-
λιχθεί σε αυτόνομη γραφή υπολο-
γιστών έπειτα από παραγγελία

του χρήστη, παραμονεύει (βλ.
Γιατί;).

Οι ιστορίες της συλλογής φανε-
ρώνουν μέρος από το εύρος του
στοχασμού του Λαμπράκου, ζητή-
ματα βιοηθικής (βλ. Α.Γ.Υ.Α. οικο-
γένεια), την πιθανότητα ψηφιακής
άσκησης της δημοκρατίας (βλ. Η
εκκλησία του δικτύου), τα όρια
της σύγχρονης τέχνης (βλ. Προ-
σοχή στις απομιμήσεις), η τεχνο-
λογική πρόοδος στην υπηρεσία
του Κράτους και του Κεφαλαίου
(βλ. Ταλώς Α.Ε.) αλλά και του εγ-
κλήματος (βλ. Θανατοδιακόπτης),
η ματαιοδοξία του εθελοντισμού
(βλ. Βιοφιλία) και ο έρωτας στα
χρόνια των κοινωνικών δικτύων
(βλ. EROS ANIKATE MAHAN).

Συγχρονισμένος με την εποχή
του, ο Ψηφιακός Νάρκισσος έχει
επίγνωση των ορίων του, τίμημα
της θεματικής και της προσέγγι-
σης, όμως επιχειρεί, και καταφέρ-
νει κάτι φιλόδοξο, να συνδυάσει
έννοιες συνήθως ασύμβατες, μα
παρούσες στην καθημερινότητα
σε ένα τελικό αποτέλεσμα που
διακρίνεται για τη συνάφεια των
ιστοριών του, συνάφεια όχι μόνο
θεματική, μα επίσης γλωσσική και
υφολογική. Ιστορίες που, ακόμα
και αν δεν μας αφορούν άμεσα,
εντούτοις μας περιλαμβάνουν όλο
και πιο έντονα στο πέρασμα του
καιρού.
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Τον “μαγικό” κόσμο της συλλο-
γής γραμματοσήμων θα έχουν την
ευκαιρία να ανακαλύψουν μικρά
παιδιά, που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα “Τα μυστικά του φιλο-
τελισμού για παιδιά” που συνεχί-
ζεται και αύριο Σάββατο στις
10:30π.μ., στον χώρο της Παιδι-
κής - Εφηβικής Βιβλιοθήκης του
Δημοτικού Κήπου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Χανίων με τη συνεργασία
του προέδρου της Φιλοτελικής
Πολιτιστικής Εταιρείας Χανίων: “Ο
Φάρος” κ. Πολύκαρπου Αποστο-
λάκη.

Σκοπός του προγράμματος είναι
να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη
για τον φιλοτελισμό στα παιδιά,
τη συλλογή, αλλά και τη μελέτη
των γραμματοσήμων.

Στο τέλος του προγράμματος θα
προσφερθεί σε κάθε παιδί σημαν-
τικός αριθμός γραμματοσήμων.

Στο μεταξύ, αγαπημένους μύ-
θους του Αισώπου θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν οι μικροί
μας φίλοι, με αφηγητή τον ηθο-
ποιό - κουκλοπαίχτη Νταουντάκη
Μιχάλη, την ίδια ημέρα, στις 12μ.,
στον χώρο της Παιδικής - Εφηβι-
κής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού
Κήπου.

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

Οι ύθοι του Αισώ ου και“Οι μύθοι του Αισώπου” και  
τα υστικά του φιλοτελισ ού“τα μυστικά του φιλοτελισμού” 



παιδότοπος

Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Παρασκευο-σαββατοκύριακο!
Θρύλοι και παραδόσεις για την Τριμάρτυρη, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης

των Χανίων, το κεντρικό κλίτος του οποίου είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της
Θεοτόκου, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου σαν σήμερα, στον
σημερινό Παιδότοπο. Θρύλοι και παραδόσεις έτσι όπως ο καταξιωμένος ανά
το πανελλήνιο συμπολίτης μας συγγραφέας Βασίλης Γ. Χαρωνίτης γλαφυρά
τούς και τις έχει καταγράψει στο βιβλίο του “Η Κρήτη των θρύλων” κι έτσι,
όπως με τις όμορφες ζωγραφιές τους μερικά απ’ τα παιδιά της Στ2 τάξης του
5ου Δημ. Σχ. Χανίων τούς και τις φαντάζονται. Πολλά τα “ευχαριστώ” που

οφείλω τόσο στη φίλη διευθύντρια του Σχολείου Αγγελική Χριστοφή, όσο και
στη δασκάλα της τάξης Ελπίδα Μπάρκα, που υιοθέτησαν την πρόταση που
τους έγινε: να διανθίσουν τα παιδιά με ζωγραφιές το κείμενο του Βασίλη Χα-
ρωνίτη για την Τριμάρτυρη, αφού πρώτα το κάνουν μάθημα... Και βέβαια συγ-
χαρητήρια σε όλα τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, άσχετα αν
δεν χώρεσαν οι ζωγραφιές κάποιων... Χρόνια πολλά σε όλους και ξεχωριστά
στις Μαρίες.

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Β.Θ.Κ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ2 ΤΑΞΗΣ 5ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

ΘρύλοιΘρύλοι καικαι αραδόσειςπαραδόσεις για τηνγια την Τρι άρτυρηΤριμάρτυρη
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[...] Η Τριμάρτυρη, ο καθεδρικός ναός των Χανίων, γιορτάζει στις 21 του Νοέμβρη
κάθε χρόνο. Ο κόσμος έρχεται και δείχνει την ευλάβεια και την πίστη του. Σκύβει κι
ασπάζεται τη μικρή ασημοσκεπασμένη εικόνα, που βρίσκεται στο προσκυνητάρι, αρι-
στερά όπως μπαίνομε από την κεντρική πόρτα κι ανάβει κερί. Πολλοί, που ξέρουν για
την εικόνα, διηγούνται την ιστορία και τα παθήματα της. Λένε, πως κάποτε την πήγαν
σε ζωγράφο να ζωντανέψει τα ξεθωριασμένα απ’ την πολυκαιρία χρώματά της, μ’ αυτή
έφυγε την ίδια νύχια, γύρισε στο μέρος ακριβώς που την είχαν πριν και ταυτόχρονα πα-
ρουσιάστηκε στον ύπνο εκείνου που την είχε πάρει και τη φύλαγε και του παράγγειλε:
«μπαντανάδες δε θέλω...» . Λένε κι άλλα πολλά. Ας τα βάλομε όμως σε μια σειρά:

Το 1645 που τουρκοπατήθηκαν τα Χανιά, στη θέση που σήμερα υψώνεται η Τριμάρ-
τυρη ήταν και τότε ναός χριστιανικός που οι Τούρκοι τον έκαμαν σαπουναριό. Πέτα-
ξαν όλα όσα θύμιζαν την προηγούμενη μορφή του χώρου κι έφεραν καζάνια, λάδια,
αλάτι κι όλα όσα χρειάζονταν να γίνει το σαπούνι! Ομως το χτήριο δεν έπαψε να θε-
ωρείται χώρος ιερός, ακόμη κι απ’ τους Τούρκους. Βέβαια, σταμάτησαν οι όρθροι και
οι λειτουργίες· δεν ακούγονταν ύμνοι και ψαλμοί και δεν καιγόταν θυμίαμα. Αλλά και
τι μ’ αυτό;

Η εικόνα της Παναγίας έμενε πάντα εκεί στη θέση της κι υπήρχε άσβηστο μπροστά
της το καντήλι.

Σε τούτο το σαπουναριό γίνονταν κι άλλα περίεργα. Το σαπούνι που έφτιαχναν δεν
ήταν καλό. Ό,τι κι αν έκαναν δεν ψηνόταν, όπως έπρεπε. Οι Τούρκοι ιδιοκτήτες έφερ-
ναν τον ένα τεχνίτη ύστερ’ από τον άλλο, αλλά το αποτέλεσμα έμενε το ίδιο. Το σα-
πούνι δεν πετύχαινε.

Και να ήταν μόνο το σαπούνι; Οι γειτόνοι δεν έπαυαν να διηγούνται πως έβλεπαν
ένα φως να τριγυρίζει στη σκεπή τις νύχτες, άκουγαν παράξενους νυχτερινούς θορύ-
βους, το παιδί του ιδιοκτήτη έπεσε στο πηγάδι και σώθηκε θαυματουργικά, έβλεπαν πα-
ράξενα όνειρα κι άλλα πολλά. Ο ίδιος, μάλιστα, ο τεχνίτης του σαπουναριού, μια νύχτα,
λέει, είδε μια μαυροφόρα στον ύπνο του και του ’πε: «Εγώ το σπίτι μου δεν θέλω να
είναι σαπουναριό. Δε σε πειράζω, αλλά να φύγεις» Ο τεχνίτης φοβήθηκε κι έφυγε,
παίρνοντας όμως μαζί του και την εικόνα.

Στο μεταξύ ο ιδιοκτήτης του σαπουναριού γίνηκε πρωθυπουργός της Τουρκίας και η
χριστιανική Κοινότητα Χανίων τού ζήτησε την άδεια να χτίσει ναό, γιατί οι “Αγιοι Ανάρ-
γυροι” δε χωρούσαν τους χριστιανούς της πόλης. Ο Σουλτάνος, που σ’ αυτόν έφτασε
η αίτηση, έδωσε την άδεια μαζί με μια δωρεά από 100.000 γρόσια και ο πρωθυπουρ-
γός, από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία του γιου του, χάρισε το σαπουναριό μαζί με
30.000 γρόσια. Το νέο κυκλοφόρησε αμέσως κι η χαρά του κόσμου ήταν απερίγραπτη.

Ο τεχνίτης του σαπουνιού, που είχε πάρει την εικόνα μαζί του, όταν έφυγε, μόλις
έμαθε πως το σαπουναριό θα γινόταν ναός, την πήρε και την πηγε σε ζωγράφο να την
περιποιηθεί. Μα, όπως είπαμε, την ίδια νύχτα η εικόνα γύρισε στο σπίτι του και ταυτό-
χρονα του παρουσιάστηκε στον ύπνο, λέγοντας του: «μπαντανάδες δε θέλω».

Στο μεταξύ, το έργο για το χτίσιμο του ναού είχε αρχίσει. Ετσι ο τεχνίτης πήρε την ει-
κόνα και την έφερε στα Χανιά. Στην αρχή τη φύλαξαν στους Αγίους Αναργύρους κι
όταν προχώρησε κάπως το έργο, την έφεραν με πομπή και την τοποθέτησαν στον τοίχο
της πρόσοψης.

Η ανέγερση του ναού προχωρούσε γοργά, η μια δωρεά διαδεχόταν την άλλη και το
1860 ο ναός ήταν έτοιμος μαζί με το καμπαναριό.

Η καμπάνα τοποθετήθηκε κι ο ήχος της απλώθηκε στην πόλη. Καλούσε τους χρι-
στιανούς σε προσκύνημα και σε ζωντάνεμα μνήμης.

Οι Τούρκοι αντέδρασαν αμέσως και κατάφεραν να την κατεβάσουν και να την κρύ-
ψουν. Ευτυχώς, όχι για πολύ. Ενας χριστιανός τη βρήκε, ανέβηκε τη νύχτα οτο καμπα-
ναριό, την κρέμασε και το ξημέραιμα ο ήχος της ξύπνησε τους Χανιώτες. Ο ίδιος ήχος
διαλάλησε αργότερα τον ερχομό της λευτεριάς και συνεχίζει ως τα σήμερα...

Ετσι γίνηκε η Τριμάρτυρη. Ενα στολίδι των Χανιών που δέθηκε μ’ όλα τα μεγάλα και
τ’ αξιομνημόνευτα του τόπου γεγονότα. Ποιητικά το παρουσίασε ο Αντωνιάδης, με το
επίγραμμα που βρίσκεται στην πρόσοψη της:

«Της θεομήτορος ναόν, ω διάβατα, βλέπεις, 
ον τέκνα ωκοδόμησαν πιστά της εκκλησίας 

προσφεύγοντα πτηνά δειλά εν μέσω τρικυμίας 
υπό αυτήν την πτέρυγα της ουρανίας σκέπης!».

Και κάθε χρόνο στις 21 του Νοέμβρη, που γιορτάζει η χάρη Της, οι Χανιώτες ασπά-
ζονται τη μικρή ασημοσκεπασμένη εικόνα Της, δείχνοντας, έτσι, την πίστη και την ευ-
λάβεια τους. Ταυτόχρονα, όμως, τιμούν την ιστορία του τόπου, τους αγώνες και τις
θυσίες των προγόνων, που μοιάζουν τόσο απίστευτα, ώστε γίνηκαν θρύλοι...

(Bασίλη Γ. Χαρωνίτη, “Η Τριμάρτυρη”
από το βιβλίο “Η Κρήτη των θρύλων”,

εκδ. “Σμυρνιωτάκης”)



ηη
Στην Αρχαία Ρώμη, το αλάτι λειτουργούσε ως

νόμισμα και η ανταλλακτική του αξία ίσχυε και
σε πολλές άλλες περιοχές και περιόδους. Η αξία
του υπήρξε μεγάλη και για να την αντιληφθεί κα-
νείς αρκεί να αναλογιστεί πως η αγγλική λέξη για
τον μισθό “salary”, προέρχεται από τη λατινική
“salarium” που σημαίνει πληρωμή με αλάτι (sale
είναι το αλάτι στα λατινικά).

Στις ασιατικές χώρες ανταλλασσόταν το βάρος
του σε χρυσάφι. Αυτό δικαιολογεί το μεγάλο
αριθμό πολέμων που έχουν ξεσπάσει στην αν-
θρώπινη ιστορία για την αποκλειστική εκμετάλ-
λευση και διάθεση αλατιού. Τα υπόγεια
αποθέματα αλατιού δημιουργήθηκαν με την εξά-
τμιση ωκεανών εκατομμύρια χρόνια πριν. Στις γε-
ωλογικές ανακατατάξεις της Γης, περιοχές που
ήταν κάποτε θάλασσες μετατράπηκαν σε βουνά
και μπορεί να μας φαίνεται περίεργο που υπάρ-
χει ένα οροπέδιο στρωμένο με αλάτι στη Βολιβία
ή ότι γίνεται εξόρυξη αλατιού στα Ιμαλάια, στις
Αλπεις, στην Αφρική και στις Η.Π.A..

ιστορία του αλατιού είναι συνυφασμένη με την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Από νωρίς είχε
γίνει γνωστή στον άνθρωπο η χρήση του αλατιού ως συντηρητικού, πράγμα που συνέβαλε στη δια-
τήρηση των τροφίμων και βοήθησε στις μεγάλες μετακινήσεις, αφού είχε βρεθεί ο τρόπος να συντη-
ρούνται οι τροφές για πολύ καιρό.

Η ιστορία του αλατιούΗ ιστορία του αλατιού

Ο Δρό ος των Μ αχαρικώνΟ Δρόμος των Μπαχαρικών

Φανh Μαραγκaκη

caravelspices@gmail.com
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ΠΗΓΗ: Πηνελόπη Συλλιγνάκη Χημικός, M.Sc. Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

«Αλάτι. Ένα άρτυμα και συντηρητικό.
Είναι το μοναδικό συστατικό που χρη-
σιμοποιούμε όλοι στη μαγειρική είτε
μαγειρεύουμε, είτε όχι.»

Το αλάτι κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ
των μπαχαρικών. Χρησιμοποιείται στην ενί-
σχυση της γεύσης των φαγητών σε πολύ
μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι όλα τα
υπόλοιπα αρτύματα και μπαχαρικά. Επίσης
χρησιμοποιείται και ως συντηρητικό τροφί-
μων. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχα-
νία τροφίμων. Πέρα από ενισχυτικό γεύσης,
χρησιμοποιείται στην απομάκρυνση του
ορού γάλακτος και τη μείωση των μικρο-
οργανισμών κατά την παρασκευή τυρών,
όπως και στην αρτοποιία ως παράγοντας
ελέγχου ζύμωσης.

Περίπου το 5% της παγκόσμιας παραγω-
γής αλατιού χρησιμοποιείται για κατανά-
λωση. Το υπόλοιπο 95% χρησιμοποιείται
στη βιομηχανία. Στη γεωργία χρησιμοποι-
είται για τη βελτίωση των καλλιεργειών, και
στην ιατρική χρησιμοποιείται διάλυμα αλα-
τιού 0,9% σαν ορός.

Αλάτι κάθε έραΑλάτι κάθε μέρα
Τα δύο είδη αλατιού που χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι το μαγειρικό και το επιτραπέζιο

αλάτι. 
Μαγειρικό αλάτι: Είναι το γνωστό αλάτι που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας για να

κάνει πιο νόστιμα τα φαγητά μας. Αυτό έχει υποστεί καθαρισμό αλλά δεν είναι εμπλουτισμένο
με χημικά πρόσθετα. 

Επιτραπέζιο αλάτι: Είναι το κοινό αλάτι που βρίσκεται σε κάθε τραπέζι. Εχει λευκό χιονάτο
χρώμα, είναι λεπτόκοκκο, έχει υποστεί επεξεργασία καθαρισμού και περιέχει πρόσθετα όπως
αντισυσσωματικά και βελτιωτικά ροής. Στη διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνεται και απο-
μάκρυνση μετάλλων και ιχνοστοιχείων όπως το μαγνήσιο, το κάλιο και το ασβέστιο. 

Φυσικό αλάτι: Είναι το αλάτι που έχει υποστεί τις λιγότερες κατεργασίες και δεν περιέχει
πρόσθετα ή βελτιωτικά. Εχει διαχειριστεί με ήπιο τρόπο, μέσω φυσικής ηλιακής εξάτμισης του
νερού, επιτρέποντας τους κρυστάλλους να σχηματιστούν εμπεριέχοντας αναλλοίωτα τα μέ-
ταλλα και ιχνοστοιχεία

Ενα από τα πλέον γνωστά αλατωρυχεία
είναι εκείνο της Πολωνικής πόλης Wieliczka
(Wieliczka Salt Mine).

Σε βάθος που φτάνει τα 327 μέτρα και με
διαδρόμους που σε συνολικό μήκος φτάνουν
τα 300 χιλιόμετρα, θεωρείται ένα από τα με-
γαλύτερα του κόσμου.

Ορυκτό αλάτιΟρυκτό αλάτι
Το 70% της παγκόσμιας κατανάλωσης καλύπτεται από το ορυκτό αλάτι, γνωστό με το

όνομα αλίτης (halite). Το αλάτι αυτό βρίσκεται σε περιοχές που κάποτε ήταν θάλασσες και
με την πάροδο των χρόνων εξατμίστηκαν και μετατράπηκαν σε βουνά όπως οι Αλπεις και
τα Ιμαλάια.

Βρίσκεται σε τεράστια κοιτάσματα στην Πολωνία, την Αυστρία, τη Λιβύη και τη Γερμανία.
Αναλόγως την περιοχή, αυτό διαθέτει διαφορετικές προσμείξεις. Αλλού υπάρχουν πολλά
χρώματα, αλλού πέτρες, αλλού σκελετοί ζώων και ό,τι άλλο μπορεί να κατακαθίσει στη
διάρκεια των χιλιετηρίδων. Έτσι, η καθαρότητα του ορυκτού αλατιού διαφέρει από ορυχείο
σε ορυχείο, αλλά γενικά το ορυκτό αλάτι χρειάζεται καλό καθαρισμό για να αποβάλει τις
ανεπιθύμητες προσμείξεις.

Τα μεγαλύτερα αποθέματα ορυκτού χλωριούχου νατρίου βρίσκονται στην περιοχή Salar
de Uyuni της Βολιβίας, σε υψόμετρο 3.500μ... Πρόκειται για μια ολόλευκη έκταση 12 χι-
λιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, που παλιά ήταν
λίμνη. Τα νερά της λίμνης εξατμίστηκαν και άφη-
σαν ένα λευκό στρώμα αλατιού, που σε ορισμένα
σημεία φτάνει σε πάχος τα 10μ.. Τα αποθέματα σε
αλάτι εκτιμούνται στα 10 δισεκατομμύρια τόνους.
Στην περιοχή αυτή, χτίστηκε το 1993 το ξενοδοχείο
Hotel de Sal Playa με κύριο δομικό υλικό το ορυ-
κτό αλάτι. Το ξενοδοχείο διαθέτει 15 δωμάτια,
χώρο υποδοχής, εστιατόριο, καθιστικό και μπαρ,
όλα με έπιπλα επίσης κατασκευασμένα από ορυκτό
αλάτι.

Επίσης στην Αυστρία 15 χλμ. από το Σαλ-
τσμπουργκ βρίσκεται το αλατωρυχείο

Hallein. Αλλωστε, η λέξη
“Σάλτσμπουργκ” σημαί-
νει στα γερμανικά “Κά-
στρο του Αλατιού”.

Για αιώνες στα αλατω-
ρυχεία του Hallein εξο-
ρύσσεται “ο λευκός
χρυσός”, μέχρι το 1989,
όταν και έκλεισαν λόγω
χαμηλής κερδοφορίας.
Σήμερα, έχοντας αξιο-
ποιηθεί τουριστικά, μπο-
ρείτε να ξεναγηθείτε με
ηλεκτρικό τρένο στις
υπόγειες στοές του. 

Το αφιέρωμα στα αλάτια συνεχίζεται, και την επόμενη φορά θα αναφερθούμε σε κατη-
γορίες ορυκτών αλατιών αλλά και τη μόδα των αλατιών που έχει κατακτήσει τους σεφ (και
όχι μόνο) παγκοσμίως εδώ και καιρό.
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μία ακόμα αγωνιστική σεζόν ολοκληρώθηκε για το τμήμα κανόε καγιάκ του ΝΟ Χανίων που συνεχίζει να βρίσκεται
στα κορυφαία της χώρας και επέδειξε ξανά σημαντικές διακρίσεις αλλά και σπουδαίο κοινωνικό έργο μέσω της
διεξόδου που δίνει στα ΑμΕΑ τα τελευταία χρόνια να ασχοληθούν με το άθλημα. Μιλάμε σήμερα με τον προπονητή
Μανώλη Αγγελάκη σε μία ανασκόπηση της περιόδου.

Μανώλη τι θα λέγαμε για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε
και νομίζω ότι τα μηνύματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά
ξανά ειδικά στις μικρές ηλικίες όπου ο Ν.Ο.Χ. ήταν για μία
ακόμα φορά πρωταγωνιστής;

Το 2014 ήταν μια χρονιά γεμάτη από αγωνιστική δράση η
οποία πλαισιώθηκε με σημαντικές διακρίσεις για το τμήμα
αφού πέρα από τη συνολική αξιοπρόσεκτη αγωνιστική πα-
ρουσία, αναδείχτηκε για έβδομη φορά πρωταθλήτρια ομάδα
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Κανόε Καγιάκ
Σπριντ. Η σωστή και συστηματική δουλειά που πραγματοποι-
είται στο τμήμα, το έχει φέρει να βρίσκεται μέσα στα κορυ-
φαία σωματεία στην Ελλάδα. 
Συμμετείχαμε σε 14 αγωνιστικές δραστηριότητες (πανελλή-
νια πρωταθλήματα, διασυλλογικούς αγώνες, προκρίσεις για
εθνική ομάδα, διεθνείς αγώνες κ.λπ.) σε όλη την Ελλάδα και
την Κύπρο (Νεάπολη Λακωνίας - Μεσολόγγι - Χαλκίδα - Σα-
λαμίνα - Λεμεσό κ.λπ.). O Ναυτικός Όμιλος Χανίων ήταν 1ος
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανάπτυξης Κανόε Καγιάκ
Σπριντ κατακτώντας 8 μετάλλια (5 χρυσά - 4 ασημένια - 1
χάλκινο), 8ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ
Σπριντ κατακτώντας 4 μετάλλια (2 ασημένια - 2 χάλκινα) και
8ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου Κανόε Κα-
γιάκ Σπριντ κατακτώντας 2 μετάλλια (1 ασημένιο - 1 χάλκινο).
Η συνολική συγκομιδή μεταλλίων σε όλες τις αγωνιστικές

δραστηριότητες ήταν 155 μετάλλια (60 χρυσά - 51 ασημένια
- 44 χάλκινα). 
Η νέα φουρνιά αθλητών που πλαισιώνει την πρώτη αγωνι-
στική ομάδα είναι πολύ εξελίξιμη και υπόσχεται πολλά για
το μέλλον.

Είχαμε κάνει πρόσφατα αναφορά σε μία αρκετά σημαν-
τική προσπάθεια του Κανόε Καγιάκ με τη δημιουργία τμή-
ματος Special Olympics πριν τρία χρόνια. Από ό,τι ξέρω
είχε και αυτό σημαντικές διακρίσεις τη χρονιά που πέ-
ρασε...

Πράγματι ο Ν.Ο. Χανίων σε συνεργασία με τα Special Olym-
pics, καλλιεργεί το άθλημα του Καγιάκ για άτομα με ιδιαιτε-
ρότητες, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε
αυτό. Μέσα από αυτή την αθλητική ενασχόληση προσπα-
θούμε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά χαρά και ευχαρίστηση
τόσο μέσα από τις προπονήσεις όσο και από τους αγώνες
που συμμετέχουν.
Το 2014 αθλητές των Special Olympics συμμετείχαν σε Πα-
νελλήνιους Αγώνες Καγιάκ Σπριντ στην Αθήνα, στους 16ους
Διεθνείς Κορίσσιους Διασυλλογικούς Αγώνες Καγιάκ Σπριντ
στην Λίμνη του Κουρνά καθώς και στους Διασυλλογικούς
Αγώνες Καγιάκ “Σούδα 2014” στη Σούδα.
Κατά την παραπάνω αγωνιστική τους δραστηριότητα οι

αθλητές/τριες κατέκτησαν συνολικά 32 μετάλλια (12 χρυσά
- 11 ασημένια - 9 χάλκινα).
Επιστέγασμα και παράλληλα επιβράβευση για τα παραπάνω
παιδιά είναι η συμμετοχή τριών αθλητών στους Special
Olympics World Summer Games στο Λος Αντζελες το 2015
γεγονός πολύ σημαντικό για τον Ν.Ο. Χανίων αλλά και για
όλη την τοπική κοινωνία. 
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια τους και
ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μαθήματα ζωής που απλόχερα
μας προσφέρουν σε κάθε μας συνάντηση.

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που ζητάει επίλυση ή κάποιος
στόχος που έχετε βάλει για τη νέα χρονιά; 

Από πέρυσι έχει ξεκινήσει η ανανέωση του αθλητικού εξο-
πλισμού, ο οποίος έχει φθαρεί. Εκτός από τον Ν.Ο. Χανίων
που βοηθάει όσο μπορεί παρά τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει στην πισίνα, συμπαραστάτες μας σε αυτή την προσπά-
θεια έχουμε την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, την Aegean
Schatz του Μπόβαλη Αλέξανδρου και τον Συλλογο Γονέων
- Κηδεμόνων & Φίλων του Κανόε Καγιάκ. Επίσης, θα ήθελα
να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους τούς παλι-
ούς αθλητές μας, αλλά και τους γονείς τους, για την παρα-
χώρηση του προσωπικού τους αθλητικού εξοπλισμού στο
τμήμα. Αναφορικά με τους στόχους για την νέα χρονιά είναι

ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ N.O. XΑΝΙΩΝ

Πάντα ψηλά ε ό λο την υ οδο ήΠάντα ψηλά με όπλο την υποδομή

Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

Πριν περάσουμε στην αγωνιστική δραστηριό-
τητα του τμήματος για το 2014 ο Μ. Αγγελά-
κης σημειώνει για τους διασυλλογικούς Αγώνες
στον Κουρνά και στην Σούδα: 

«Οι Διεθνείς “Κορίσσιοι” Διασυλλογικοί αγώνες
αποτελούν ένα θεσμό που πραγματοποιείται
χάρη στη συμβολή του Δήμου Αποκόρωνα και
θεωρείται κατά γενική ομολογία η καλύτερη
Διασυλλογική Διοργάνωση στην Ελλάδα. Σκο-
πός μας είναι να την αναβαθμίσουμε με τη συμ-
μετοχή αθλητών και από άλλες χώρες.

Στην πραγματοποίηση των αγώνων, Καταλυ-
τική είναι η συμβολή και η υποστήριξη από το
Pilot Beach Resort και το Βallos Travel Agency

στη Γεωργιούπολη, αλλά και των εστιατορίων
στην λίμνη του Κουρνά.

Μετά από 14 χρόνια επαναδραστηριοποιήσαμε
τους Διασυλλογικους Αγώνες “Σούδα 2014” στη
Σούδα, στο Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο
Σούδας. Η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία
χάρη στην συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου
Σούδας, του Συλλόγου Κτηνοτροφών, της Hote-
lier, καθώς και πολλών άλλων υποστηρικτών.

Το 2015 θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε σε
αυτή τη διοργάνωση αγώνες του ωκεανικού Κα-
γιάκ και του SUP

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η μεγάλη
Ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΚ Lines είναι αρωγοί

μας σε κάθε μας αγωνιστική δραστηριότητα σε
επίπεδο Νομού Χανίων. Χωρίς την συμβολή
όλων των παραπάνω δεν θα ήταν εφικτή η
πραγματοποίηση των παραπάνω διοργανώ-
σεων»

Αναλυτικά η αγωνιστική δραστηριότητα για το
2014. Συνολικά οι αθλητές/τριες του τμήματος
κατέκτησαν 155 μετάλλια (60 χρυσά - 51 αση-
μένια - 44 χάλκινα). 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης
Κάνοε Καγιακ Σπριντ που πραγματοποι-
ήθηκε στο Μεσολόγγι.

Ο Ν.Ο. Χανιών αναδείχθηκε πρωταθλητής και

οι αθλητές/τριες κατέκτησαν 10 μετάλλια (5
χρυσά - 4 ασημένια - 1 χάλκινο).

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε Καγιάκ
Σπριντ που πραγματοποιήθηκε στην Ολυμ-
πιακή εγκατάσταση Κανόε Καγιάκ του Σχινιά

Ο Ν.Ο. Χανίων κατέλαβε την 8η θέση στη γε-
νική κατάταξη και οι αθλητές/τριες κατέκτησαν
4 μετάλλια (2 ασημένια - 2 χάλκινα).

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου
Κανόε Καγιάκ Σπριντ που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ολυμπιακή εγκατάσταση του
Σχινιά

Αγωνιστική δραστηριότητα του τ ή ατος Κανόε Καγιάκ για τοΑγωνιστική δραστηριότητα του τμήματος Κανόε Καγιάκ για το 2014
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να φανούμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα, να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το τμήμα υπο-
δομής, και τέλος να δραστηριοποιηθούμε στο άθλημα του
SUP.

Κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις;
Ναι θέλω να σταθώ στην συνεισφορά της ANEK Lines, η
οποία στέκεται πάντα αρωγός του τμήματος Κανόε Καγιάκ
σε κάθε του προσπάθεια. Η σιγουριά που μας δίνει η μεγάλη
Ναυτιλιακή Εταιρεία, μας γεμίζει με δύναμη και κουράγιο,
παράγοντες πολύ σημαντικοί για την πρόοδο και την ευημε-
ρία του τμήματος. Παράλληλα, οφείλουμε να ευχαριστή-

σουμε τον Δήμο Χανίων που μας φιλοξενεί στην αθλητική
εγκατάσταση του Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου Σού-
δας, η οποία είναι άρτια και ιδανική για την ανάπτυξη του
Κανόε Καγιάκ, ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται και
οι προπονήσεις για το τμήμα της Eιδικής Άθλησης του Καγιάκ
(Special Olympics).
Ο Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων & Φίλων του Κανόε Κα-
γιάκ, αναμφισβήτητα, από την ημέρα που δημιουργήθηκε έχει
βοηθήσει παρά πολύ το τμήμα και του οφείλω ένα μεγάλο
“ευχαριστώ”. Γονείς και φίλοι είναι καθημερινά δίπλα μας
(στους προπονητές και αθλητές) και συμβάλλουν τα μέγιστα
για την ευημερία, αλλά και την ανάπτυξη του τμήματος.
Ν.Ο. Χανίων και Σύλλογος Γονέων είναι ένα, ο στόχος είναι
κοινός, να κρατήσουμε ανοιχτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις
και να δίνουμε διεξόδους αθλητικής ενασχόλησης στη νεο-
λαία μας που το έχει τόση ανάγκη. 

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους δεκάδες χορηγούς (μι-
κρούς και μεγάλους) που και αυτοί με τη σειρά τους, πι-
στεύουν σε εμάς, αναγνωρίζουν το έργο που επιτελείται και
είναι κοντά μας σε κάθε μας προσπάθεια. Ιδιαίτερα τα Νερά
“Σαμαριά”, τη “ΒΙΟΧΥΜ”, το πρακτορείο Ασφαλειών του κ.
Σπανουδάκη Γιάννη, το πρατήριο καυσίμων “Δημοτάκης - Χα-
λεβελάκης”, το ΙΚΤΕΟ Χανίων στις Μουρνιές, το Λιμενικό Τα-
μείο Χανίων και τον κ. Πυροβολάκη Γιώργο “εξωλέμβιες
μηχανές θαλάσσης”.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου
Καραγιαννίδη Δημήτρη για την πολύ καλή δουλειά που κάνει
στο τμήμα υποδομής, τους αθλητές μας για όλη τους την
προσπάθεια που κατέβαλαν το 2014 και να τους ευχηθώ
καλή σταδιοδρομία και το 2015 να είναι μια πετυχημένη αγω-
νιστική χρονιά για τον κάθε ένα ξεχωριστά.

Ο Ν.Ο. Χανίων  κατέλαβε την 8η θέση στη γε-
νική κατάταξη και οι αθλητές/τριες κατέκτησαν
2 μετάλλια (1 ασημένιο - 1 χάλκινο).

Διεθνή Ρεγγάτα της Κύπρου Κάνοε Καγιάκ
Σπριντ που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Οι αθλητές/τριες του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν
10 μετάλλια (2 χρυσά - 2 ασημένια - 6 χάλκινα).

Διασυλλογικοί αγώνες Κανόε Καγιάκ
Σπριντ που διοργάνωσε ο Ναυταθλητικός
Όμιλος “Αγιος Νικόλαος” Ζαρλί - Γυάλας -
Σαλαμίνας.

Οι αθλητές/τριες του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν
2 μετάλλια (2 χρυσά).

Διασυλλογικοί αγώνες Κανόε Καγιάκ

Σπριντ που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Βουλιαγμέ-
νης

Οι αθλητές/τριες του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν
8 μετάλλια (2 χρυσά - 3 ασημένια - 3 χάλκινα). 

Διασυλλογικοί Αγώνες Κανόε Καγιάκ
Σπριντ που διοργάνωσε  ο Ν.Ο. Νεάπολης
Λακωνίας στην Νεάπολη.

Οι αθλητές/τριες του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν
11 μετάλλια (9 χρυσά - 1 ασημένιο - 1 χάλκινο).

Διασυλλογικοί αγώνες Κανόε Καγιάκ
Σπριντ που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Χαλκίδας

Οι αθλητές/τριες του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν
4 μετάλλια (2 ασημένια - 2 χάλκινα).

14οι Διεθνεις “Κορίσσιοι” Διασυλογικοί

Αγώνες Κανόε Καγιάκ Σπριντ στη Λίμνη του
Κουρνά .

Οι αθλητές/τριες του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν
53 μετάλλια (21 χρυσά - 17 - ασημένια - 15 χάλ-
κινα).

Διασυλογικοί Αγώνες Κανόε Καγιάκ Σπριντ
“Σούδα 2014” στη Σούδα.

Οι αθλητές/τριες του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν
51 μετάλλια (19 χρυσά - 19 - ασημένια - 13 χάλ-
κινα).

Τμήμα Special Olympics N.O. Χανίων 
Συνολικά οι αθλητές/τριες του τμήματος των

Special Olympics κατέκτησαν 32 μετάλλια (12
χρυσά - 11 ασημένια - 9 χάλκινα). 

Οι συ ετοχέςΟι συμμετοχές

της ο άδαςτης ομάδας
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καγιάκ

Σπριντ που πραγματοποιήθηκε στην
Ολυμπιακή εγκατάσταση Κανόε Κα-
γιάκ του Σχινιά

Οι αθλητές/τριες των Special Olym-
pics του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν  8 με-
τάλλια (2 χρυσά - 3 ασημένια - 3
χάλκινα).

16οι Διεθνείς “Κορίσσιοι” Διασυλ-
λογικοί Αγώνες Καγιάκ Σπρίντ  στην
Λίμνη του Κουρνά. 

Οι αθλητές/τριες των Special Olym-
pics του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν 13 με-
τάλλια (5 χρυσά - 4 ασημένια - 4
χάλκινα).

Διασυλλογικοί Αγώνες Καγιάκ
Σπριντ στην Σούδα. 

Οι αθλητές/τριες των Special Olym-
pics του Ν.Ο. Χανίων κατέκτησαν 11 με-
τάλλια (5 χρυσά – 4 ασημένια - 2
χάλκινα).



Ο Διοσκουρίδης την αναφέρει ως Παιωνία η
θήλεια. 

Είναι φυτό πολύχρονο, αυτοφυές σε λειμώ-
νες και σκιερά δάση, σε μεσημβρινές τοποθε-
σίες, κυρίως στην Hπειρο και Δυτική
Μακεδονία. Τα άνθη του είναι μονά ή διπλά,
αποτελούνται από 8 πέταλα, σε διάφορους
χρωματισμούς, μυρωδάτα και μεγάλα.

Τα φύλλα του μακριά και πυκνά, το στέλεχός
φτάνει τους 40 έως 60 πόντους και το ρίζωμά
του μένει γερό μετά το ξέραμα του φυτού μέσα
στη γη τον χειμώνα. 

Παγκόσμια υπάρχουν 33 είδη Παιωνίας. Η με-
λέτη της χλωρίδας της Ελλάδας κατέγραψε 12
είδη. Σήμερα το βότανο χρησιμοποιείται θερα-
πευτικά στην Κίνα και ιδιαίτερα 3 είδη από
αυτό. Η Λευκή Παιώνια (Paeonia Lactiflora) η
οποία έχει λευκά άνθη και λευκωπό ρίζωμα, η
κόκκινη Παιώνια (Paeonia Lactiflora) η οποία
έχει κόκκινα άνθη και σκούρο ρίζωμα και η

Δενδρώδης Παιώνια (Paeonia Sullruti-

cosa) της οποίας χρησιμοποιείται το περίβλημα
της ρίζας. 

Ιστορικά στοιχεία 
Οι αρχαίοι Αθηναίοι την είχαν ονομάσει

“Αθηνά Παιωνία” και είχε χαρακτηρισθεί από
τον Παυσανία ως «πασάων βοτανέων βασιλη-
ίδα». Πολλούς αιώνες αργότερα και οι Κινέζοι
θα την ονομάσουν «βασιλέα όλων των λου-
λουδιών».

Το όνομα του βοτάνου προέρχεται από τον
ιατρό θεραπευτή των θεών του Ολύμπου Παί-
ωνα (το όνομά του αναφέρεται και σε πήλινη
πλακέτα της Κνωσού). Όπως αναφέρει ο μύθος,
ο Παίωνας, ήταν μαθητής του Ασκληπιού «ός
πάντα τα φάρμακα οίδεν». Κάποτε η Λητώ -μη-
τέρα του Απόλλωνα και θεά της γονιμότητας-
του δίδαξε πώς να αποκτήσει μία μαγική ρίζα
που φύτρωνε στον Όλυμπο, η οποία απάλυνε
τον πόνο των γυναικών στον τοκετό.

Ο Ασκληπιός ζήλεψε και
αποπειράθηκε να σκοτώσει

τον μαθητή του. Ο Δίας
έσωσε τον Παίωνα από

την οργή του Ασκλη-
πιού μεταμορφώνον-
τάς τον στο λουλούδι
της παιώνιας.
Το πολύτιμο αυτό
βότανο λοιπόν το
χρησιμοποιούσαν

από την αρχαιότητα
για θεραπευτικούς
λόγους. Ο Ιπποκρά-
της (460-377 π.Χ.)
στο Περί Φυτών

Ιστορίας ανα-
φέρει 234 θε-

ρ α π ε υ τ ι κ ά
φυτά. Ανάμεσά

τους και την Παι-
ώνια την
οποία προ-
τείνει ως αν-

τισπασμωδικό
στην επιλη-
ψία και άλλες

νευρολογικές
παθήσεις.

Ο Διοσκουρίδης (1ο
μ.Χ. αιώνα) μας άφησε μια εύστοχη

περιγραφή της Παιώνιας με τα παλα-
μοειδή φύλλα και τους μακρουλούς καρπούς,
πού έχουν πέντε ή έξη μαύρους σπόρους στο

κέντρο και τους άλλους κόκκινους. Στη

συνταγή του, 10 ή 12 κόκκινοι σπόροι θερα-
πεύουν το έλκος του στομαχιού, ενώ οι μαύροι
διώχνουν τον εφιάλτη. Την ξεραμένη ρίζα την
χρησιμοποιούσε στη μαιευτική, στους πόνους
του στομαχιού, στον ίκτερο και στις παθήσεις
των νεφρών και της κύστης.

Ενώ ο Πλίνιος πρότεινε τους κόκκινους σπό-
ρους για την κυκλοφορία του αίματος και τους
μαύρους για τις γυναικολογικές παθήσεις. 

Το φυτό κατά την αρχαιότητα εθεωρείτο ιερό
και ικανό να απομακρύνει τη βασκανία. Το μά-
ζευαν νύχτα και με τα άστρα, οι πιο καθαροί και
ειλικρινείς και πίστευαν ότι άμα κρεμαστεί στο
λαιμό ως χαϊμαλί διώχνει όλες τις αρρώστιες
και προ παντός την επιληψία. 

Την αποξηραμένη ρίζα τη χρησιμοποιούσαν
ακόμη για να προκαλούν τοκετό και να βοηθή-
σει να βγει ο πλακούς και επίσης για να προκα-
λέσουν αποβολή του εμβρύου. 

Στην Κρήτη το βότανο το έλεγαν Πηγουνιά,
Παγωνιά ή Παγώνια. Την χρησιμοποιούσαν για
επούλωση τραυμάτων. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Τα άνθη της παιώνιας έχουν οσμή δυνατή και

έντονα αρωματική, αλλά δυσάρεστη. Είναι
στυφά, πικρά και δυνατά. Η ρίζα επίσης έχει
οσμή δυνατή και έντονα αρωματική. Όταν κομ-
ματιαστεί παίρνει γεύση στυφή και πικρή. Τα
σπέρματα δεν μυρίζουν. Είναι ελαιώδη και
έχουν γεύση αποκρουστική. 

Η παιώνια περιέχει βενζοϊκό οξύ, ασπαραγίνη,

αιθέριο έλαιο, αλκαλοειδή. 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει Μάιο και Ιούνιο. Για θεραπευτικούς
σκοπούς έχουν χρησιμοποιηθεί τα φύλλα, τα
άνθη και οι καρποί του φυτού. Κύρια όμως αυτό
που χρησιμοποιείται στη βοτανοθεραπευτική
είναι η ρίζα. Χλωρό μαζεύεται όλο τον χρόνο
και ως ξηρό κατά το φθινόπωρο. Ξεραίνεται
ολόκληρο στον ήλιο αλλά χάνει μέρος από την
οσμή και τις ιδιότητες του. Τα άνθη συλλέγον-
ται Μάιο και Ιούνιο. Οι καρποί όταν μαζευτούν,
μαζεύουν, σουρώνουν και μαυρίζουν. Για τον
λόγο αυτό αμέσως μετά την συλλογή τους πρέ-
πει να περνιούνται σε κλωστή και να εκτίθενται
στον ήλιο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Είναι βότανο αντισπασμωδικό και λίγο ναρ-
κωτικό. Η παιώνια έχει την ιδιότητα να επιδρά
στο αίμα και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
θεραπεία προβλημάτων γυναικολογικού τύπου.
Επίσης σε μυϊκούς σπασμούς και κράμπες. Σε
ψυχικό επίπεδο επιδρά θεραπευτικά. σε άτομα
σκληρά, επιθετικά, που θυμώνουν εύκολα, μπο-
ρεί να λειτουργήσει σαν ηρεμιστικό. Η δενδρώ-
δης παιώνια ενδείκνυται σαν αντιπυρετικό, σε
αιμόπτυση, αιματουρία και σε περιπτώσεις πυ-
ρετού άγνωστης αιτιολογίας. Επίσης δρα ως
αντιυπερτασικό, ηρεμιστικό και υπνωτικό. Η
βιοχημική έρευνα απέδειξε ότι η παιώνια έχει
ισχυρή αντιβιοτική δράση ενάντια σε πολλά πα-
θογόνα μικρόβια όπως σταφυλόκοκκο, σαλμο-
νέλα. 

Η καλλιεργήσιμη άσπρη παιώνια (R. Lacti-
flora) θεωρείται τονωτική για το συκώτι και το
κυκλοφορικό. Οι άγριες κόκκινες παιωνίες θε-
ωρούνται ότι συμβάλλουν στην αποτοξίνωση
του αίματος. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Η ημερήσια δόση είναι 6-12 γραμμάρια Πα-

ρασκευάζεται ως αφέψημα. Βράζουμε το βό-
τανο για 20-30 λεπτά.

Το σιρόπι των ανθέων αποτελείται από 1
μέρος ανθέων, 2 νερού και 5 ζάχαρη σε δόση
30-50 γραμμάρια την ημέρα. 

Προφυλάξεις 
Δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια

της εγκυμοσύνης. 

υγεία - βότανα16 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
21 Νοεμβρίου 2014

Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι PAEONIA officinalis (Παι-
ωνία η φαρμακευτική. Ανήκει στην οικογένεια των Βατραχοειδών.
Είναι ένα από τα ομορφότερα αυτοφυή βότανα του τόπου μας. Την
συναντούμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με τις ονομασίες Πη-
γουνιά (Παρνασίδα), Μάκος, Ξυφιλίνη, Αγλαοφύτης, Ψιφιδέλι, Πα-
γώνι, Ψηφακιά, Παιώνια, Ρόδο του βουνού. 

ΠαιώνιαΠαιώνια

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


