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ηηγλυπτική σύνθεση της “Αρπαγής της Περσε-
φόνης” ανήκει στα έργα της πρώιμης καλλιτε-
χνικής παραγωγής του “Μιχαήλαγγέλου” του
17ου αιώνα, Τζιανλορέντσο Μπερνίνι (Gian-
lorenzo Bernini). Η δημιουργία του συμπλέγ-
ματος τοποθετείται στα 1622. Η συντελούμενη
αλλαγή ιδιοκτησίας που σημαδεύει την ιστορία
του έργου, αποδεικνύει με παραδειγματικό
τρόπο πόσο αδιάκριτα σκληρό είχε υπάρξει το
εξουσιαστικό μοντέλο της παπικής μοναρχίας.
Ο αρχικός παραγγελιoδότης καρδινάλιος Σκι-
πίωνας Μποργκέζε μετά τον θάνατο του θείου
του, πάπα Παύλου Ε' στα 1621 και τη σταδιακή
συνεπακόλουθη απογύμνωσή του από όλα τα
αξιώματα του, θα “εξαναγκαστεί” από τον διά-
δοχό του στο πόστο του “δεξιού χεριού” του
νέου ποντίφικα, στην ακούσια “δωρεά” της
“Αρπαγής της Περσεφόνης” ως μία κίνηση
καλής θελήσεως και έμμεση ένδειξη υποταγής
απέναντι στο νεοανερχόμενο γένος των Λουν-
τοβίζι (Ludovisi) που κυριαρχούσε πλέον στη
θρησκευτικοπολιτική σκηνή της Ρώμης του
17ου αιώνα. Ετσι, το έργο που είχε ήδη εκτεθεί
στα 1623 στη βίλλα Μποργκέζε, μετακόμισε
λίγους μήνες αργότερα στη βίλλα Λουντοβίζι. 

Το σύμπλεγμα του Μπερνίνι εικονογραφεί
ένα μυθογραφικό επεισόδιο που μνημονεύεται
στις “Μεταμορφώσεις” του Οβιδίου και στο
έργο του αρχαίου συγγραφέα Κλαυδιανού,
φέρον τον τίτλο “De Raptu Proserpinae”.

Η Περσεφόνη είχε υπάρξει κόρη του Δία και
της Δήμητρας. Ο Αδης ως μοναδικός εκ των
τριών αδερφών (Αδης, Ποσειδών, Δίας) χωρίς
ταίρι, κατειλημμένος από σφοδρό πάθος για
την Κόρη, θα την απαγάγει με το άρμα του ενώ
αυτή μάζευε άνθη και θα την πάρει στον Κάτω
Κόσμο ως αιώνια σύντροφό του. Μονάχα με
τη μεσολάβηση του Δία μετά από την αγανα-
κτισμένη αντίδραση της Δήμητρας, θα συναι-
νέσουν οι αντιμαχόμενες πλευρές στην
αποδοχή της συμβιβαστικής λύσης που προ-
έβλεπε, ότι η Περσεφόνη θα μοίραζε τους 12
μήνες του χρόνου περνώντας τους εξ ημισείας
στο πλευρό της μητέρας της και του άντρα της. 

Το θέμα της “Αρπαγής της Περσεφόνης”
απαντάται αρκετά συχνά στη γλυπτική και εκ-
προσωπείται αρκετά συχνά στην τέχνη του
μπαρόκ, καθώς η σύγκρουση αρσενικού και

θηλυκού με τις ερωτικές της προεκτάσεις,
εναρμονιζόταν πλήρως με την εξέχουσα προ-
τίμηση της τέχνης του 17ου αιώνα για την ει-
κονογράφηση σκηνών που ευνοούσαν την
απόδοση ακραίων συναισθηματικών αντιδρά-
σεων των βασικών πρωταγωνιστών. 

Με το προτεταμένο, λυγισμένο αριστερό
πόδι να πατά στέρεα στο έδαφος, εξασφαλί-
ζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εξισορρό-
πηση του κέντρου βάρους του σώματός του, ο
εστεμμένος, γενειοφόρος Αδης έχει συλληφθεί
από τον Μπερνίνι τη στιγμή της κορύφωσης
του συντελούμενου ερωτικού δράματος. Με
σιδερένια λαβή κρατά στην αγκαλιά του την
Κόρη που μάταια επιχειρεί να αντισταθεί στην
ειμαρμένη, επιχειρώντας με μία απεγνωσμένη,
όσο και χαρακτηριστική της αποστροφής της
κίνηση του αριστεριού χεριού να ξεφύγει από
τα δεσμά του επίδοξου απαγωγέα. Την έξοχη
σύνθεση συμπληρώνει η υψηλής καλλιτεχνι-
κής δεξιοτεχνίας μορφή του τρικέφαλου Κερ-
βέρου στα πόδια του Άδη. 

Την απάντηση στο ερώτημα, πώς δικαιολο-
γείται η παρουσία ενός σαφώς ερωτικού θέ-
ματος στα ιδιαίτερα δώματα του
καρδιναλίου-ανηψιού του προκαθήμενου της
καθολικής Εκκλησίας, μας παρέχει ένα δίστιχο
που ήταν αναρτημένο στη βάση του έργου. Το
επίγραμμα προερχόταν από την πέννα ενός
έτερου καρδιναλίου με ποιητική φλέβα και
μελλοντικού πάπα, του Μαφέο Μπαρμπερίνι:
«Οποιος τυχόν είσαι, εσύ που μαζεύεις τα άνθη
από τη γη, δες με εμένα, την Περσεφόνη, που
σέρνομαι δέσμια στο σπίτι του άγριου Αδη».

Η ηθικοδιδακτική ερμηνευτική προσέγγιση
ενός έργου τέχνης αποτελούσε ένα πάγιο τέ-
χνασμα από την πλευρά ιδίως των εκκλησια-
στικών παραγγελιοδοτών, με στόχο την
αποφυγή οιωνδήποτε κριτικών αντιδράσεων
που θα μπορούσε να προκαλέσει η φαινομε-
νικά ασυμβίβαστη με το αξίωμά τους προκλη-
τική γυμνότητα ενός έργου μυθολογικής
θεματικής, όπως στην περίπτωσή μας η “Αρ-
παγή της Περσεφόνης”.
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ηη
Μακρινίτσα, το “μπαλκόνι του Πη-
λίου” κατά τον Ελευθέριο Βενιζέλο
εξακολουθεί στο πέρασμα των χρό-
νων να μαγεύει με την αρμονικά
δεμένη με το τοπίο αρχιτεκτονική
της τον επισκέπτη ο οποίος γοη-
τεύεται από την εντυπωσιακή θέα
στον Παγασητικό, από τα καλντερί-
μια της, τα μεγάλα αρχοντικά της
αλλά κι από ένα εναλλακτικό τρόπο
ζωής τα οποία οι κάτοικοί της με
κόπο -είναι αλήθεια- έχουν διατη-
ρήσει. Η συνειδητοποίηση ωστόσο
ότι εκεί έχουν αντιληφθεί τον σω-
στό τρόπο τουριστικής ανάπτυξης
ενώ εδώ επιμένουμε ακόμη στην
τέντα, την πλαστική καρέκλα κ.λπ.
μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι
εμάς μας άλλαξε ο τουρισμός και το
χρήμα ενώ η Μακρινίτσα κατάφερε
να αλλάξει τον τουρισμό!

diadromes@haniotika-nea.gr
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Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com

Gianlorenzo
Bernini, Αδης και

Περσεφόνη,
1622, Galleria

Borghese, Ρώμη.



Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: “Τέχνη και Κρίση”,

θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του νέου

κτηρίου της Ο.Α.Κ., από καλλιτέχνες φωτογράφους

της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης -

Παράρτημα Χανίων, σε συνεργασία με την Ο.Α.Κ.,

υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γεωργίου

Μπαλαδάκη E.FIAP.

Τα εγκαίνια θα γίνουν αύριο Κυριακή στις 11π.μ.,

ενώ η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου

και θα είναι ανοικτή Δευτέρα - Παρασκευή 9π.μ. -

2μ.μ. και Σάββατο 9π.μ. - 1μ.μ. με ελεύθερη είσοδο.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες φωτογράφοι: Αντω-

νακάκη Κική, Βογιατζή Μάγδα, Γαλανάκη Αθηνά,

Γονάκη Κυριακή, Γράμψα Ερατώ, Διγενάκης Μα-

νώλης, Μανατάκη Ελεντίνα, Σταματάκη Μαρία,

Μπαλαδάκης Γιώργος, Μπασιάς Νίκος, Χαραλαμ-

πάκης Μανώλης, Χατζηδάκης Μανώλης.

Κλείνοντας τα 50 χρόνια η ΕΦΕ Κρήτης και σε

συνεργασία με τα μέλη της στα Χανιά προχώρησε

τον Χειμώνα του 2014, στη δημιουργία του τμήμα-

τος Χανίων με σκοπό την εκμάθηση προώθηση και

προβολή της φωτογραφίας. Ξεκίνησε θεωρητικά

και πρακτικά μαθήματα στα μυστικά της λήψης

αλλά και της επεξεργασίας της φωτογραφίας προ-

βολές και παρουσιάσεις Ελλήνων και Ξένων Διε-

θνών φωτογράφων, εκδρομές και work shop.

Ο τίτλος του σημερινού άρθρου ίσως να σε
μπερδέψει λίγο, αγαπητέ αναγνώστη. Για να
είμαι ξεκάθαρος από την αρχή: ο Johann Se-
bastian Bach δεν επισκέφθηκε ποτέ την Ακρό-
πολη. Εχω βάλει τον Bach και την Ακρόπολη
μαζί σε αυτό το άρθρο εντελώς αυθαίρετα,
επειδή πιστεύω πως έχουν πολύ μεγαλύτερη
σχέση μεταξύ τους απ’ ό,τι φαίνεται αρχικά. 
Η Ακρόπολη θεωρείται η κορυφή στην τέχνη
της αρχιτεκτονικής, ένα δημιούργημα που συν-
δυάζει τη μαθηματική ακρίβεια και την άπταιστη
αισθητική. Αντίστοιχα αν ρωτήσετε έναν ευσυ-
νείδητο μουσικό, θα σας πει αυτά τα λόγια και
για το έργο του Bach. Η μουσική του Bach θε-
ωρείται από όλους τους μουσικούς σημαντικό-
τατη πηγή έμπνευσης, τόσο για τη μετέπειτα
κλασική μουσική όσο και για την jazz, τη rock
κ.λπ. Το γεγονός όμως πως και το έργο του με-
γάλου συνθέτη και το έργο του χρυσού αιώνα
της αθηναϊκής δημοκρατίας αποτελούν κορυ-
φές του ανθρώπινου πνεύματος δεν είναι το
μόνο που τα συνδέει τόσο στενά. Πέρα από τη

σημασία τους συνδέονται τόσο από τα δομικά
όσο και τα αισθητικά τους στοιχεία.
Ξεκινάω λοιπόν απο τα δομικά στοιχεία. Τόσο ο
Παρθενώνας όσο και μια Φούγκα του Μπαχ
είναι οικοδομήματα. Βασίζονται λοιπόν και τα
δύο σε μια δομή που τους δίνει σταθερότητα
αλλά παράλληλα αφήνει και χώρο για αισθητι-
κές ιδιαιτερότητες. Η Φούγκα είναι μια μορφή
σύνθεσης στην οποία ο συνθέτης ακολουθεί μια
πολύ συγκεκριμένη φόρμα, στην οποία κάθε
επιμέρους κομμάτι προσδιορίζεται από τα προ-
ηγούμενα και προσδιορίζει τα επόμενα. Ετσι και
στον Παρθενώνα κάθε επιμέρους κομμάτι,
όπως π.χ. μια μετώπη, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε
να είναι σε απόλυτα αρμονική αναλογία με όλα
τα υπόλοιπα κομμάτια και φυσικά με το σύνολο.
Τόσο στο έργο του Μπαχ όσο και στα κτίσματα
της Ακρόπολης υπάρχουν τέτοιου είδους ανα-
λογίες που μπορούν να προσδιοριστούν με πο-
λύπλοκες μαθηματικές πράξεις. Ο Bach ήταν
άλλωστε μεγάλος λάτρης τόσο των αριθμών
όσο και των συμβολισμών που κρύβουν.

Οταν αντικρύζει όμως κανείς για πρώτη φορά
τον βράχο της Ακρόπολης δεν βλέπει μήτε αριθ-
μούς, μήτε πράξεις. Ολη αυτή η πολυπλοκότητα
ενώνεται σε ένα αναπόσπαστο σύνολο με αξε-
πέραστη αισθητική γοητεία και ομορφιά. Με
ακριβώς τον ίδιο τρόπο, η μουσική του Bach,
ασκεί πάνω μας μια αισθητική έλξη που προέρ-
χεται από τον συνδυασμό όλων των επιμέρους
στοιχείων. Τόσο οι αρχαίοι Ελληνες αρχιτέκτο-
νες και γλύπτες, όσο και ο Bach κατάφεραν να
πλάσουν μια φόρμα (οπτική και ακουστική αντί-
στοιχα) που περιλαμβάνει τόσο το πνεύμα και
το αίσθημα όσο και την άρτια εξωτερική μορφή.
Οι ομοιότητες όμως δεν σταματάνε εκεί, διότι
το αποτέλεσμα και στα δύο έργα δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από την εφαρμογή πολύπλοκων
μαθηματικών σχέσεων. Η αισθητική αρτιότητα
για να υπάρξει χρειάζεται μέσα της την ατέλεια
και το “σφάλμα”. Ετσι λοιπόν υπάρχουν, τόσο
στην Ακρόπολη όσο και στη μουσική του Bach,
στοιχεία που αμφισβητούν τους δομικούς κανό-
νες για τους οποίους μιλήσαμε πιο πάνω. Στον
Παρθενώνα της Ακρόπολης δεν υπάρχει ούτε
μια ευθεία γραμμή. Ειμαι σίγουρος, αγαπητέ
αναγνώστη, πως έχεις ακούσει πως οι κίονες
του Παρθενώνα “παχαίνουν” στο κέντρο τους
και “λεπταίνουν” προς τα πάνω και προς τα
κάτω. Με αυτό τον τρόπο όλος ο ναός είναι
φτιαγμένος με τέτοιες καμπύλες, τις οποίες τα
μάτια μας δεν αντιλαμβάνονται, όμως κάνουν
το τεράστιο αυτό πέτρινο κτίσμα να φαίνεται
φυσικό και ελαφρύ. Πολλοί το ονομάζουν αυτό

οπτική απάτη, αλλά εγώ προτιμώ να το πω αι-

σθητική προσαρμογή.

Τέτοιου είδους αισθητικές προσαρμογές υπάρ-

χουν και στη μουσική του Bach. Οταν σπούδαζα

στη μουσική σχολή του Ανοβέρου υπήρχε ένα

μάθημα για τους φοιτητές της σύνθεσης και αυ-

τούς που ήθελαν να ασχοληθούν με τη θεωρη-

τική πλευρά της μουσικής που ονομαζόταν “η

αντίστιξη κατά τον Bach” Η άγαπη μου για τον

Bach με ώθησε να το παρακολουθώ κάθε βδο-

μάδα, ακόμη και αν δεν ανήκε στο πλαίσιο της

δικής μου, πιο πρακτικής, σπουδής. Αναλύαμε

πολλά έργα του Bach και κάθε τόσο άκουγα τον

καθηγητή να λέει: «εδώ που θα ’πρεπε κανονικά

να μπει η τάδε νότα, ο Bach έχει επιλέξει να

βάλει μια άλλη νότα». Μια φορά λοιπόν δεν

κρατήθηκα και ρώτησα: «γιατί;». Ο καθηγητής

μου απάντησε: «δεν ξέρω γιατί. Αυτό που ξέρω

είναι πως αν ο Bach δεν είχε βάλει αυτή τη συγ-

κεκριμένη νότα εκεί η σύνθεση αυτή δεν θα

ήταν τόσο καλή!» Ετσι κατάλαβα πως ο Bach

εγκαταλείποντας αυτό «που θα ’πρεπε να είναι»,

κατάφερε να δημιουργήσει ένα έργο πολύ κα-

λύτερο από αυτό που θα ήταν αν είχε ακολου-

θήσει όλους τους κανόνες. Η απόφασή του να

χρησιμοποιήσει μια νότα αντί για μια άλλη δεν

επιδέχεται την ερώτηση “γιατί” επειδή ακριβώς

είναι τέλεια όπως είναι, μιας και ο άνθρωπος

αυτός είχε την ιδιοφυΐα να μπορεί να συνδυάζει

τη διάνοια με τη διαίσθησή του. 
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Αρθρο 9ο » 

ΟΟ Bach και η Ακρό οληκαι η Ακρόπολη

ΜΙχΑλΗΣ χΟΪπΕλ

hartinoodeio@gmail.com

Χάρτινο Ωδείο

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ Ο.Α.Κ.

Eκθεσηφωτογραφίαςκθεση φωτογραφίας 
ΤέχνηκαιΚρίση“Τέχνη και Κρίση”

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ

Εκδήλωση γιαΕκδήλωση για 
το αρχαίο θέατροτο αρχαίο θέατρο 

της Α τέραςτης Απτέρας
Εκδήλωση, με θέμα “Ζωντανεύοντας το αρχαίο θέ-

ατρο της Απτέρας”, διοργανώνουν αύριο Κυριακή
στις 5 το απόγευμα, στο Γενικό Λύκειο Σούδας, οι μα-
θητές του τμήματος Α2. Στη διάρκεια της εκδήλωσης
θα παρουσιαστούν στιγμιότυπα και συμπεράσματα
από την ερευνητική τους εργασία σχετικά με το αρ-
χαίο θέατρο της Απτέρας. Η εκδήλωση πραγματοποι-
είται με τη στήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου
Απτέρας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του Γ.Ε.Λ. Σούδας.

Ο πολιτιστικός σύλλογος “Οι φίλοι
των Γραμμάτων” ολοκληρώνοντας
τον φετινό χειμώνα στα Χανιά τον
κύκλο προβολών ταινιών για τη Λατι-
νική Αμερική, που συνάντησε τη
θερμή ανταπόκριση του καλλιεργημέ-
νου κοινού της πόλης, στο πλαίσιο
του κινηματογραφικού αφιερώματος
για τη Λατινική Αμερική με τίτλο
“Έρωτας και Επανάσταση στην Πα-
τρίδα του Σιμόν Μπολιβάρ” (β’ κύ-
κλος) παρουσιάζει αύριο Κυριακή την
κοινωνική ταινία του Γκρέγκορι Νάβα:
“El Norte” (1983). Η προβολή θα γίνει
στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρή-
της (Νεάρχου 23) στις 8μ.μ.

Σκηνοθέτης: Γκρέγκορι Νάβα.
Σενάριο: Γκρέγκορι Νάβα & Άννα

Τόμας.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ντέιβιντ Βι-

λαλπάντο, Ζάιντε Σίλβια Γκουτιέρε.
Η ταινία “El Norte” (1983) παρου-

σιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Telluride το
1983, ενώ προβλήθηκε πλατιά στους
κινηματογράφους τον Ιανουάριο του
1984.

Περίληψη: Κατά τη διάρκεια του εμ-
φυλίου πολέμου στη Γουατεμάλα,
ιθαγενείς χωρικοί - Μάγια, αγανακτι-
σμένοι από το να θεωρούνται σαν τί-
ποτα παραπάνω από “brazos fuertes”
(δυνατά χέρια), δηλαδή χειρώνακτες
εργάτες και ενώ προσπαθούν να ορ-
γανωθούν, για να βελτιώσουν τη ζωή
τους, ανακαλύπτονται από τον κυβερ-

νητικό στρατό. Οταν ο στρατός κατα-
στρέφει το χωριό και εξοντώνει την
οικογένειά τους, δύο αδέλφια, ένα
αγόρι και ένα κορίτσι στην εφηβεία,
που μετά βίας ξεφεύγουν από τη
σφαγή, αποφασίζουν να καταφύγουν
στον Βορρά (“El Norte”, “the North”,
δηλαδή στις Η.Π.Α.). Αφού πάρουν
κρυφή βοήθεια από φίλους και χιου-
μοριστικές συμβουλές από έναν βετε-
ράνο μετανάστη σχετικά με τους
τρόπους, για να διέλθουν από το Με-
ξικό, ταξιδεύοντας με φορτηγά, λεω-
φορεία και άλλα μέσα, μετά από ένα
επίπονο ταξίδι φτάνουν στο Λος
Aντζελες, που προσπαθούν να κάνουν
μια νέα ζωή ως νέοι και μετανάστες
χωρίς χαρτιά.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”

Προβολή της ταινίαςΠροβολή της ταινίας “El Norte”
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

BIRDMAN ή Η
ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ
ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ
ΑΦΕΛΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ

ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΚ

ΠΕΝΗΝΤΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΓΚΡΙ

“ΜΠΟΜΠ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ:

ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ” 

Ο ΚΥΚΛΟΣ 

ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

Εως και Τετάρτη 4 Μαρτίου

“BIRDMAN ή Η

ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ

ΑΦΕΛΕΙΑΣ”
Καθημερινά: 8 & 10.15 μ.μ.

“ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΚ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 10.30 μ.μ.

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 

8.30 & 10.30 μ.μ.

“ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΓΚΡΙ”

Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.

Σαββατοκύριακο: 6.30, 8.30 & 10.30 μ.μ.

“Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 μ.μ.

“Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 

8.30 & 10.30 μ.μ.

“ΑΣΤΕΡΙΞ: H ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ

ΘΕΩΝ”

(μεταγλωτ. - 2D) Σαββατοκύριακο: 7 μ.μ. 

“ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ:

ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ”

(μεταγλωτ.) Σαββατοκύριακο: 5.30 & 7 μ.μ. 

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

“JOHN WICK”

ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ”

ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 7.30 & 10 μ.μ.

“ΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΓΚΡΙ”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 8 μ.μ.

“ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 6 μ.μ.

“Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

“ΑΣΤΕΡΙΞ : H ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ

ΘΕΩΝ”

ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 6 μ.μ.

“ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ:

ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ”

ΑΙΘ. 1 Σαββατοκύριακο: 5.30 μ.μ. 

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αρι-
στοφάνη Χουρδάκη “Οι μύθοι της Κρή-
της” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9
Μαρτίου και ώρα 7:30μ.μ. στην αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου Χα-
νίων. Το βιβλίο θα παρουσιάσει η κα
Ρούλα Βουράκη, φιλόλογος. Την εκ-
δήλωση διοργανώνουν ο Δήμος
Χανίων, η Τυποβιβλιοχαρτεμπο-
ρική Πελεκανάκη (Χάληδων 89,
τηλ. 28210 92512) και οι Εκδό-
σεις Mystis.

Εκδήλωση για την επέτειο της
Επανάστασης του Θερίσου διοργα-
νώνουν το Σάββατο 7 Μαρτίου,
στον Ι. Ν. Παναγιάς Θερίσου, η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χανίων, ο
Δήμος Χανίων και το Εθνικό
Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών
“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Νωρίς το πρωί θα ψαλλούν αρ-
χιερατική θεία λειτουργία και μνη-
μόσυνο.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης,
στις 11π.μ. περιλαμβάνει επιμνημό-

συνη δέηση και κατάθεση στεφά-
νων. Το δεύτερο μέρος, περιλαμβά-
νει ριζίτικο τραγούδι από τον
Σύλλογο “Επανάσταση του Θερί-
σου 1905”, χαιρετισμούς από τους
διοργανωτές και ομιλία από τον
Νίκο Καλογερή, αντιπεριφερειάρχη
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.
Επίσης τα παιδιά των Δημοτικών
Σχολείων της Δημοτικής Ενότητας
Θερίσου θα τιμήσουν την επέτειο.
Η εκδήλωση θα κλείσει με επί-
σκεψη στο Μουσείο Θερίσου.

σστην Ορθόδοξο Ακα-
δημία Κρήτης
(Ο.Α.Κ.), άρχισε τις
ημέρες αυτές η ψη-
φιοποίηση, με τη μέ-
θοδο της σάρωσης,
ενός πολύ μεγάλου
τμήματος της Βιβλιο-
θήκης “Το Φως” και
του αρχειακού υλι-
κού της. 

θα διαρΚΕσΕι τΕσσΕρισ μΗΝΕσ

Ψηφιο οίηση ΒιβλιοθήκηςΨηφιοποίηση Βιβλιοθήκης
της Ορθοδόξου Ακαδη ίαςτης Ορθοδόξου Ακαδημίας

στισ 7 μαρτιου

Εορτασ ός ε ετείουΕορτασμός επετείου
ε ανάστασης του Θερίσουεπανάστασης του Θερίσου

Η ψηφιοποίηση υπολογίζεται ότι θα
διαρκέσει περίπου τέσσερις μήνες και θα
γίνει με τη βοήθεια υπερκείμενων σαρω-
τών (book scanners), επίπεδων σαρω-
τών, καθώς και σαρωτών βιβλίων
ρομπότ. Η επιλογή των συγκεκριμένων
μηχανημάτων έγινε για την αποφυγή
τυχόν φθορών των τεκμηρίων.

Παράλληλα, θα ξεκινήσει η καταλογο-
γράφηση και η ταξινόμηση της Βιβλιοθή-
κης της Ο.Α.Κ. στο σύνολό της, ώστε να
γίνει δανειστική, αλλά και επισκέψιμη
ξανά στο ευρύ κοινό. Με τον τρόπο αυτό
η Βιβλιοθήκη με τα σύγχρονα διεθνή βι-
βλιοθηκονομικά πρότυπα θα αποτελέσει
κέντρο έρευνας, όχι μόνο σε θεολογικά
θέματα, αλλά και σε ποικιλία θεμάτων
μέσα από τα ήδη υπάρχοντα βιβλία. Να

υπενθυμίσουμε ότι η Βιβλιοθήκη αποτε-
λεί προσφορά του Aμερικανού λογοτέχνη
Robert Fulghum, ο οποίος για μεγάλο
χρονικό διάστημα ζει στις εγκαταστάσεις
της Ο.Α.Κ.

Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς
με δωρεές (π.χ. Καθηγ. Κονιδάρης, πρ.
Γεν. Δ/ντής ΟΑΚ Αλέξ. Παπαδερός και
άλλων), αλλά και με αγορές νέων βι-
βλίων.

Η ψηφιοποίηση γίνεται στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ
έργο με τίτλο «Ανάδειξις του Ορθόδοξου
Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χα-
νίων», σε συνεργασία με το Δήμο Πλα-
τανιά. 

Η Ο.Α.Κ. εκφράζει τις θερμές ευχαρι-
στίες της προς τον δήμαρχο κ. Ιωάννη

Μαλανδράκη και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά.

Εορτασμοσ ΚυριαΚΗσ 

τΗσ ορθοδοξιασ 

Στο μεταξύ η Κυριακή της Ορθοδοξίας
θα γιορταστεί αύριο Κυριακή στην Ο.Α.Κ.
Μετά την αρχιερατική θεία λειτουργία
στην Ιερά Μονή Γωνιάς, προεξάρχοντος
του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κισά-
μου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου και τη λι-
τάνευση των εικόνων κατά το βυζαντινό
τυπικό, θα ακολουθήσει εορταστική εκ-
δήλωση με ομιλητή τον πανιερώτατο μη-
τροπολίτη Θερμοπυλών κ. Ιωάννη
(Σακελλαρίου) με θέμα: “Ορθοδοξία και
σύγχρονες προ(σ)κλήσεις”.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εκδηλώσεις για την Ημέρα της Γυναίκας

Το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με αφορμή την Ημέρα της Γυναί-
κας, στις 8 Μαρτίου, θα πραγματοποιήσει τις εξής εκδηλώσεις: 
• Την Κυριακή 8 Μαρτίου και ώρα 6:30μ.μ. την προβολή της ται-
νίας ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ του Νίκου Κορνήλιου, που παρουσιάστηκε στο
Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2014.
• Το Σάββατο 14 Μαρτίου και ώρα 7:30μ.μ., συζήτηση με θέμα
“Γυναίκες και πολιτική: Εμπειρίες και προβληματισμοί” με τη συμ-
μετοχή των π. υπουργών, Μαριέττας Γιαννάκου και Εύης Χριστο-
φιλοπούλου, της π. βουλευτού Μαρίας Ρεπούση, και της
βουλευτού Χανίων Βάλιας Βαγιωνάκη. Τη συζήτηση θα συντονί-
σει η κα Ειρήνη Μάρη, ψυχολόγος, πρ. υπεύθυνη θεματικών ομά-
δων του ΚΕΘΙ, ενώ θα προλογίσουν ο σκηνοθέτης της ταινίας
Νίκος Κορνήλιος και η συν-σεναριογράφος και μοντέζ της ταινίας
Ευγενία Παπαγεωργίου.

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Παρουσίαση βιβλίου
“Οι μύθοι της Κρήτης”
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ΣΤΟΝ ΚΟΥΡΝΑ 

“Γυναίκες που ’γίναν 
ένα με τη γη”

Συνεχίζονται οι παραστάσεις του έργου της Γεωργίας Σκο-
πούλη “Γυναίκες που ’γίναν ένα με τη γη” που παρουσιάζει η
Εταιρεία Θεάτρου “Βιολέττα” με την ερμηνεία της Μαρινέλ-
λας Βλαχάκη. Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ.
το έργο θα παιχθεί στο Ενοριακό Πολιτιστικό Κέντρο Κουρνά,
σε συνεργασία με τον Δήμο Αποκορώνου και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Κουρνά. Είσοδος ελεύθερη. Σκηνοθεσία video: Θο-
δωρής Παπαδουλάκης, Γιάννης Κρητικός. Θεατρική προσαρ-
μογή κειμένων - ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη. Διασκευή
δημοτικών τραγουδιών: Λεωνίδας Μαριδάκης. Φωνές: Λεω-
νίδας Μαριδάκης, Δανάη Μπότικ. Φωτογραφίες εποχής: Φω-
τογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ημερίδα θεατρικού 
παιχνιδιού

Ημερίδα σε μορφή βιωματικού σεμιναρίου Θεατρικού Παι-
χνιδιού με τη Μαντώ Κουρετζή θα πραγματοποιηθεί αύριο
Κυριακή από τις 11π.μ. έως τις 4 μ.μ. στον χώρο του THE-
ATRE 73100 στην οδό Πατριάρχου Γερασίμου 18 στα Χανιά.

Η ημερίδα έχει θέμα: “Θεατρικό Παιχνίδι: Μέθοδος δημι-
ουργικής συνομιλίας των τεχνών” και απευθύνεται σε εκ-
παιδευτικούς, φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, ηθοποιούς,
θεατρολόγους, ψυχολόγους, ειδικούς ανθρωπιστικών και
επικοινωνιακών επαγγελμάτων και σε όλους όσοι αναζητούν
ουσιαστικούς κώδικες επικοινωνίας και ευκαιρίες για δημι-
ουργική έκφραση και μάθηση.

Την ημερίδα διοργανώνει το “Εργαστήρι διάΔρασης”. 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Χωρίς εσένα“Χωρίς εσένα”
του Πολυχρόνητου Πολυχρόνη
ΚουτσάκηΚουτσάκη

ττο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Κρήτης θα παρουσιάσει το θεατρικό
έργο “Χωρίς εσένα” του βραβευμένου
Χανιώτη συγγραφέα Πολυχρόνη Κου-
τσάκη.

Το γνωστό παραμύθι των αδερφών Γκριμ “η Σταχτοπούτα” θα
παρουσιάσει η Καλλιτεχνική Εταιρεία “Προσκήνιο” και η Παιδική
Σκηνή Ροντίδη το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 5μ.μ. και στις
7μ.μ. στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων. Μια ξεχωριστή ιστορία, που
ασχολείται με την ανθρώπινη αδικία, την εκμετάλλευση και την
κακία και πώς όλα αυτά στο τέλος υπερνικούνται από τη δι-
καιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την υπομονή και την αγάπη. 

Η σκηνοθεσία - διασκευή είναι του Γιώργου Ροντίδη, η σκηνο-
γραφία του Βάσου Καδίτη, η μουσική του Άκη Γεροντάκη, οι στί-
χοι του Γιώργου Ροντίδη, οι χορογραφίες της Κατερίνας
Αντωνιάδου, τα κοστούμια και το make up της Ελένης Δημο-
πούλου. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Χρήστος Παπαμηνάς, Θω-
μαής Μωυσίδου, Γιώργος Ζακάπας, Σωτηρία Σακαλάκη,
Αναστασία Διατσίδου, Αναστασία Μαυροπούλου, Στέλιος
Κάτσικας, Θοδωρής Γεωργίτσης.

Tηλέφωνο κρατήσεων 6944062928. 

Παράσταση με το έργο Captivae Τρωάδες  θα δοθεί στις 7-
8 και 9 Μαρτίου στο στούντιο “Οξω Νου” (Αγ.Κυριακής 29,
Ταμπακαριά - Χαλέπα, 6972694294).

Η παράσταση Captivae Τρωάδες (Αιχμάλωτες Τρωάδες)
ακολουθεί πιστά και με σεβασμό τη νοητή γραμμή και την υπό-
θεση του αρχαίου κειμένου, επιχειρώντας να απογυμνώσει τον
αέναο κύκλο της ανθρώπινης αγριότητας, τη βία που γεννά
βία. Οι ηρωίδες και οι ήρωές μας εμφανίζονται δίχως να το-
ποθετηθούν στον χρόνο (το σήμερα ή το τότε) σηματοδοτών-
τας πως η ανθρώπινη αιχμαλωσία στην ίδια τη βία είναι δίχως
τέλος.

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Ελένη Δάγκα
Σκηνικά-Κοστούμια: Βίκη Γούσιου

Μουσική: Πρόδρομος Καραδελόγλου
Χορογραφίες: Ειρήνη Μοσχάκη
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Φωτοπούλου
Διανομή (με σειρά εμφάνισης) Γυναίκα: Μαρία Μπουλου-

γούρη, Εκάβη: Ειρήνη Κλάδου, Ταλθύβιος: Γιώργος Ξενικάκης,
Κασσάνδρα: Βασιλική Μάρκου, Ανδρομάχη: Έφη Ρετσίνα, Με-
νέλαος: Αντώνης Παλιεράκης, Ελένη: Ειρήνη Μοσχάκη.

Χορός: Ελένη Παθιάκη, Μαρία Φωτοπούλου.
Γραφιστική επεξεργασία: Sero/ Ορέστης Σερκελίδης.
Φωτογράφιση- video: Αντώνης Ξυδιανός.
Θεατρολογική επιμέλεια προγράμματος: Μαριλένα Καρατάσου.
Ωρα έναρξης 9:30μ.μ., είσοδος 10 ευρώ.

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Παιδική αράστασηΠαιδική παράσταση
ε τη Σταχτο ούταμε τη “Σταχτοπούτα”

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Θεατρική παράσταση
με Κατρανίδη - Βλαντή

Ο Δάνης Κατρανίδης και η Παναγιώτα Βλαντή σε σκη-
νοθεσία Ενκε Φεζολλάρι και πρωτότυπη μουσική σύν-
θεση του Σταμάτη Κραουνάκη, παρουσιάζουν το έργο
του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν “Σκηνές από ένα γάμο” την Τε-
τάρτη και την Πέμπτη 4 και 5 Μαρτίου στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων. Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 6μ.μ. και
9μ.μ. και Πέμπτη 9μ.μ. Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος
- 16€. Φοιτητικό, μαθητικό-συνταξιούχων άνω των 65
- 13€. Ανέργων, Πολυτέκνων,ΑΜΕΑ - 10€. Προπώληση:
Δισκοπωλείο LA-SI-DO, Κριάρη 23- τηλ.: 28210-95167.

ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΟΞΩ ΝΟΥ”

Captivae ΤρωάδεςΤρωάδες

Η πρεμιέρα θα δοθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο Βενιζέλειο
Ωδείο Χανίων και ώρα 9μ.μ.. Παραστάσεις θα δοθούν στα Χανιά
από 6-20/3 και 1-2/4, στην Παλαιόχωρα 21/3, στο Καστέλι Κισά-
μου 22/3, στο Ρέθυμνο 23-24/3, στο Ηράκλειο 26-27/3, στην Ιε-
ράπετρα 28/3, στη Σητεία 29/3, στον Aγιο Νικόλαο 30/3/2015.
Πρόκειται για ένα θρίλερ αγάπης που πραγματεύεται τον έρωτα
στην ακραία του διάσταση. Ο ήρωας μετά το χωρισμό του ισορ-
ροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντα-
σίωση, τη ζωή και το θάνατο. Μια επικίνδυνη ιδέα θα του δώσει
τη δύναμη να διεκδικήσει τη χαμένη του ζωή. Μία σύγχρονη ματιά
στον αξεπέραστο έρωτα... γι’ αυτόν που τόσοι ποιητές έγραψαν
και τόσοι μελωδοί τραγούδησαν. 

Σκηνοθεσία : Στέλλα Σκορδαρά
Σκηνικά - Κοστούμια: Ξανθή Κόντου 
Πρωτότυπη Μουσική: Eλια Βεργανελάκη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδριάνα Βασιλειάδη
Παίζουν οι ηθοποιοί: Eλια Βεργανελάκη, Θωμάς Καζάσης, Αθηνά

Μαθιουδάκη, Στέλιος Ξανθουδάκης.
Στα Χανιά οι παραστάσεις από 6 έως 20 Μαρτίου θα δίνονται

κάθε: Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο (ώρα 9μ.μ.), Κυριακή-Δευτέρα-
Τετάρτη (ώρα 7:30μ.μ.)

Κατάλληλο άνω των 15 ετών.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 10€ και 7€ (μαθητικό, φοιτητικό, άνεργοι

Ο.Α.Ε.Δ., τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών).
Ισχύουν εισιτήρια Ο.Γ.Α.



ΑρΓΥρΩ ΜοΥΝτάΚΗ

Αν δεν ήταν η Μάρω Δούκα, θα ήταν η
Μάρω Γεωργιαδάκη, και αν δεν ήταν
συγγραφέας θα ήταν αεροσυνοδός ή
στρατιωτική νοσοκόμα, όπως υπέβαλαν
οι παιδικές επαγγελματικές επιθυμίες της
ή αν τα πράγματα δεν είχαν έρθει κατ’
ευχήν θα ήταν μοδίστρα, όπως ήθελε η
μητέρα της. Εχοντας χάσει τον πατέρα
της από μικρή ηλικία η Μάρω Δούκα κα-
ταφεύγει στη λογοτεχνία και επισκέπτε-
ται συχνά τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Χανίων, στην οποία βρίσκει τον υπεύ-
θυνο της βιβλιοθήκης, που την κατευθύ-
νει σε κλασικά αναγνώσματα. Τον
άνθρωπο αυτόν η Μάρω Δούκα δήλωσε
ότι τον ξεχωρίζει ως προσωπικότητα
αλλά και τους δασκάλους στα σχολεία
της οδού Κοραή. 

Για την εκπαίδευσή της στα Γυμνασιακά
χρόνια τόνισε: «Πήγα στο δημόσιο Σχο-
λείο της οδού Κοραή, που ήταν το καλύ-
τερο δημόσιο σχολείο, με καλούς
δασκάλους». Τα βιβλία που διάβασε
εκείνα τα χρόνια ήταν των Καζαντζάκη,
Καραγάτση, Ξενόπουλου, τους οποίους
χαρακτήρισε «οι πρώτοι μου θεοί».
Έπειτα ανέφερε τους Σταντάλ, Μπαλζάκ,
Στάινμπεκ. Χαρακτήρισε τον εαυτό της
«μαθήτρια μέτρια προς καλή». Πήρε
απολυτήριο με 16, όμως στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών εισήχθη στη Φιλοσοφική
Σχολή με σειρά 126 από το σύνολο των
600 παιδιών που εισήχθησαν. Ζούσε στο
Κουκάκι, συνοικία που είχε τότε πολλούς
Χανιώτες φοιτητές, και άρχισε σε εκείνη
την περίοδο της ζωής της να εξερευνά

την Αθήνα. Οι περίπατοι στην πόλη και
οι επισκέψεις της στη σχολή συνοδεύον-
ταν πάντα από ένα ταγάρι, που περιείχε
πάντα εκείνα τα 4 χρόνια “Τα σταφύλια
της οργής” του Στάινμπεκ, βιβλίο που
την καθόρισε ώστε να στραφεί στην ιδε-
ολογία της αριστεράς. «Απ’ τα Χανιά αι-
σθανόμουν ότι είχα φύγει πολύ
ταλαιπωρημένη. Ολο αυτό ήταν επινοη-
μένο. Μάλλον με είχε επηρεάσει πολύ ο
θάνατος του πατέρα μου. Πίστευα ότι
δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ πια. Την Αθήνα
την αγάπησα, ρίζωσα. Όμως τα Χανιά
πάντοτε υπήρχαν μέσα μου, όπως όταν
φεύγουμε από έναν τόπο, όπου αφή-
νουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, την παι-
δική μας ηλικία. Το ’72 επέστρεψα στα
Χανιά με τον Νίκο, ήμουν πάνοπλη, είχα
τον Νίκο» είπε με αφοπλιστική ειλικρί-
νεια. 

Στην ερώτηση του Νίκου Θρασυβού-
λου πότε αισθάνθηκε την ανάγκη να
γράψει, απάντησε: «Αισθάνθηκα την
ανάγκη να γράψω απ’ τη στιγμή που άρ-
χισα να έχω την ανάγκη να συνομιλήσω
με τον κόσμο». Η στενή φιλική σχέση της
με τον Γιάννη Ρίτσο αναφέρθηκε πολλές
φορές στη συζήτηση και πώς ο σπου-
δαίος ποιητής μας την καθοδηγούσε και
τη συμβούλευε κάθε φορά που ολοκλή-
ρωνε ένα μυθιστόρημά της και του το
έδειχνε. Τελειώνοντας τη Φιλοσοφική, η
Μάρω Δούκα εγγράφηκε στην Ιατρική
Σχολή, στην οποία δεν φοίτησε ποτέ.
Ηθελε όμως, καθώς είχε πλέον συνδεθεί
με την αριστερά, να συνεχίσει να είναι
ενεργή στο φοιτητικό κίνημα. Τα βιβλία
της εκείνης της περιόδου αφορούν τις

περιπέτειες τριών γυναικών, που αναζη-
τούν την αυτογνωσία και επιδιώκουν τη
χειραφέτησή τους. Και η συζήτηση επέ-
στρεψε και πάλι στο σύζυγό της, τον
Νίκο Δούκα, ο οποίος είναι πάντα ο
πρώτος αναγνώστης των βιβλίων της,
ενώ τα Χανιά επανήλθαν κι εκείνα στην
κουβέντα, όταν ο Νίκος Θρασυβούλου
την ρώτησε πότε κατάλαβε ότι ήθελε να
γράψει για τα Χανιά. «Ηθελα να γράψω
κάτι για τα Χανιά, για την πόλη που γεν-
νήθηκα και μεγάλωσα. Ολα μου τα βι-
βλία έχουν κέντρο τα Χανιά, για τα Χανιά
πάντα μιλούσα. Για την τριλογία πέρασα
πολλά πρωινά τα Καλοκαίρια του Αυ-
γούστου στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Ο
Σταύρος Χατζηγρηγόρης, αντάρτης από
τα Χανιά πήρε μέσα μου μυθικές διαστά-
σεις». 

Μιλώντας για τη διαχείριση ιστορίας
και μυθοπλασίας τόνισε: «Προτιμούσα
πάντα να παραβιάσω τα όρια της μυθο-
πλασίας παρά τα όρια της ιστορίας.
Ηθελα να σεβαστώ το ιστορικό γεγονός
από όλες τις μπάντες». Για τη σχέση της
με την αριστερά και την εκλογή της στον
Δήμο της Αθήνας είπε: «Η σχέση μου
έχει να κάνει με την ανανεωτική αρι-
στερά, με την αριστερά που προσπαθεί
να βρει τον βηματισμό της. Το όραμα της
αριστεράς έχει καεί. Θα πρέπει μέσα από
τις όποιες διαδικασίες να επινοήσουμε
ξανά την αριστερά, μέσα από τις δυνα-
τότητες του κοινοβουλευτισμού και της
Ευρώπης του σήμερα».

Η βραδιά έκλεισε με την συγκινητική
αγάπη των αναγνωστών της, αλλά και
φίλων της συγγραφέα.
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Διαδικτυακή πύλη
για τον αγροτουρισμό

www.ruraltourismincrete.com

Ο αγροτουρισμός της Κρήτης έχει πλέον τη δική του θέση στον
παγκόσμιο ιστό. Καλαίσθητη αλλά και ενδιαφέρουσα είναι η
ιστοσελίδα της Ενωσης Αγροτουρισμού Κρήτης που δημιουρ-
γήθηκε από τη συνεργασία της Eνωσης με το Πανεπιστήμιο
Κρήτης, κατά την υλοποίηση από το δεύτερο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος HOMER. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: www.ruraltourismincrete.com
Μάλιστα, η πρώτη επίσημη ανοικτή παρουσίαση του portal στο

κοινό της Κρήτης θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Κρήτης τη Δευ-
τέρα, 2 Μαρτίου και ώρα 6μ.μ.-9μ.μ., στο Επιμελητήριο Χανίων.

To p_public
στο Ιντερνετ

www.p-public.gr  

Σε λειτουργία βρίσκεται ο ιστότοπος του φεστιβάλ p_public
που θα πραγματοποιηθεί για 6η συνεχή χρονιά -το διήμερο 6 και
7 Ιουνίου- στα Χανιά με συζητήσεις και εκδηλώσεις σχετικά με
τον δημόσιο χώρο. Στην ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες
για το φεστιβάλ που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη και
πλαισιώνεται με σειρά από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ, καθώς
και για εθελοντική συμμετοχή, η ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύ-
θυνση: www.p-public.gr  

Ο καιρός
www.emy.gr

Ιστοσελίδες για την πρόγνωση του καιρού υπάρχουν αρκετές.
Ωστόσο, ο επίσημος ιστότοπος της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr

Οσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε άμεσα να πληροφορηθείτε από…
πρώτο χέρι για την επίσημη πρόγνωση του καιρού στην Ελλάδα
από την ΕΜΥ αλλά και για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν
αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ

Μάρω Δούκα Τα ΧανιάΜάρω Δούκα: «Τα Χανιά
υ ήρχαν άντα έσα ουυπήρχαν πάντα μέσα μου»

με αφορμή την προσωπογραφία της συγγραφέα Μάρως Δούκα, πριν από λίγες μέρες στον πο-
λυχώρο “Ιανός” στην Αθήνα, παρακολουθήσαμε τον δημοσιογράφο Νίκο Θρασυβούλου να συ-
ζητά με την κορυφαία Ελληνίδα και Χανιώτισσα συγγραφέα. Μέσα από τον ειλικρινή και με
χιούμορ λόγο της μάθαμε στοιχεία για τη ζωή της, που δεν γνωρίζαμε. Αυθεντικοί και οι δύο
συνομιλητές απορρόφησαν την προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας με την απολαυστική τους
συνομιλία. 
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ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Ενα ουσείοΕνα μουσείο 
ε βαριά ονό αταμε “βαριά” ονόματα

■ Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
του Θόδωρου Κοκκινίδη, στα Κηπιά

π
ΑΠΕ-ΜΠΕ

έντε χρόνια "ζωής" συμπληρώνει, τον
Μάρτιο, το Μουσείο Κέρινων Ομοι-
ωμάτων του Καβαλιώτη καλλιτέχνη
Θόδωρου Κοκκινίδη, στα Κηπιά Κα-
βάλας.

Ο νεαρός δημιουργός, σε αυτό το σχετικά
μικρό χρονικό διάστημα, έχει καταφέρει να με-
τατρέψει, με “όπλα” του τη σκληρή δουλειά, τη
συνέπεια και τη μεθοδοτικότητα, ένα μικρό
χωριό του Δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβά-
λας, σ’ έναν τόπο δημιουργίας και φαντασίας,
που καθημερινά προσελκύει δεκάδες μικρούς
και μεγάλους επισκέπτες, από την Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Σε έναν χώρο συνολικής έκτασης 150 τ.μ.,
στα Κηπιά, ο Καβαλιώτης καλλιτέχνης εκθέτει
21 ομοιώματα προσωπικοτήτων, από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, που σημάδεψαν με την
παρουσία τους την πολιτική, τις επιστήμες, τις
τέχνες, τα γράμματα και τον αθλητισμό.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου, η Μελίνα Μερκούρη, ο Θοδωρής
Ζαγοράκης, η Βούλα Πατουλίδου, η Αντζελίνα
Τζολί είναι μερικά μόνο από τα ομοιώματα, με
τελευταίο εξ αυτών του μεγάλου Έλληνα λο-
γοτέχνη Οδυσσέα Ελύτη, που όπως λέει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ίδιος ο δημιουργός, φιλοτέχνησε
με πολύ μεγάλο σεβασμό «σ’ έναν πνευματικό
άνθρωπο που αγάπησε την Ελλάδα και μέσα
από τα έργα του μεταλαμπάδευσε τις αξίες της

χώρας μας σε ολόκληρο τον κόσμο».
Το μουσείο, που λειτουργεί από το 2010, φι-

λοξενείται σ’ ένα παραδοσιακής αρχιτεκτονι-
κής ισόγειο κτίσμα και διαρθρώνεται σε δύο
αίθουσες.

Από το 2012, ο Θόδωρος Κοκκινίδης, μέσω
της ιστοσελίδας του, ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα οργανώνει διαδικτυακή ψηφοφορία
για το επόμενο ομοίωμα που θα δημιουργή-
σει.

«Η διαδικτυακή ψηφοφορία» εξηγεί «με βοη-
θάει ορισμένες φορές για το πρόσωπο που θα
επιλέξω. Δεν είναι ο μόνος γνώμονας για να
δημιουργήσω. Πολλές φορές το καλλιτεχνικό
μου συναίσθημα μπορεί να υπερισχύσει και να
προχωρήσω. Είναι, όμως, ένας τρόπος για να
δω τι αρέσει στον κόσμο που έχει ήδη επισκε-
φθεί ή πρόκειται να επισκεφθεί το μουσείο.

Τα ομοιώματα του Τζόνι Ντεπ και της Αντζε-
λίνα Τζολί έχουν επιλεγεί από μια τέτοια δια-
δικασία. Αυτή τη στιγμή προηγείται σε μια
τέτοια ψηφοφορία ο Αριστοτέλης Ωνάσης.
Αυτή θα συνεχιστεί για 10 ημέρες ακόμα και
ακολούθως θα πάρω τις αποφάσεις μου για
την επόμενη δημιουργία. Αν με καλύπτει το

φωτογραφικό υλικό, που θα συγκεντρώσω
προς μελέτη, τότε ίσως να είναι αυτό το επό-
μενο κέρινο ομοίωμα. Την ολοκλήρωσή του,
την υπολογίζω στις αρχές του καλοκαιριού».

Ερωτηθείς για το αν σχεδιάζει να μεταφέρει
τη συλλογή του σε κάποιο πιο κεντρικό σημείο
της Καβάλας, λέει πως αν και δεν υπάρχει,
προς στιγμήν, κάτι τέτοιο στα σχέδιά του, εν-
τούτοις δεν το αποκλείει. «Βλέποντας και
πράττοντας» εξηγεί ο νεαρός δημιουργός, ο
οποίος πέρυσι είχε εκθέσει τις δημιουργίες του
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Όσο για την επισκεψιμότητα του μουσείου,
δεν κρύβει την ικανοποίησή του από την αν-
ταπόκριση του κόσμου: «Παρόλη τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι, η
επισκεψιμότητα είναι σταθερή και ενισχύεται
σταδιακά με την προσέλευση περισσότερων
ομάδων, αλλά και από μαθητικές εκδρομές.

Επομένως, μου δίνει τη δυνατότητα και το
κουράγιο να συνεχίζω και να μεγαλώσω το
μουσείο. Ομολογώ πως είναι συγκινητικό και
ενθαρρυντικό να ακούς και να βλέπεις τα θε-
τικά σχόλια των επισκεπτών. Μου δίνουν δύ-
ναμη».

Τα σχέδια του Θόδωρου Κοκκινίδη δεν στα-
ματάνε στα 21 κέρινα ομοιώματα, που τώρα
αριθμεί στη συλλογή του. Μέσα στον επόμενο
χρόνο σχεδιάζει το άνοιγμα μιας επιπλέον αί-
θουσας, η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει
άλλα δέκα επιπλέον νέα δημιουργήματά του.
Ωστόσο, όπως και ο ίδιος παραδέχεται, «χρόνο
με τον χρόνο, ο εκθεσιακός χώρος στενεύει».

Αναφορικά με το αν έχει την οικονομική στή-
ριξη ή τη βοήθεια κάποιου ιδιωτικού ή δημό-
σιου φορέα, ο κ. Κοκκινίδης τονίζει: «Το
μουσείο και τα ομοιώματά του συντηρούνται
αποκλειστικά από το αντίτιμο του εισιτηρίου
των επισκεπτών του. Είχα επιδιώξει αρκετές
φορές να ενταχθεί το μουσείο σε κάποιο πρό-
γραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, όμως η
απάντηση που έλαβα ήταν αρνητική. Για μένα,
η δύναμη και η στήριξη είναι ο κόσμος και η
προτίμηση που δείχνει στο μουσείο, αυτό με-
τράει πάνω και πέρα απ’ όλα».

Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεό-
δωρου Κοκκινίδη στα Κηπιά λειτουργεί καθη-
μερινά, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. τους μήνες
από Οκτώβριο - Μάιο και από τις 10π.μ. έως
τις 8μ.μ. τους μήνες από Ιούνιο - Σεπτέμβριο.
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Από τη Μακρινίτσα αγναντεύεις τον
Βόλο και το μάτι σου χάνεται στον
Παγασητικό κόλπο. Τα πετρόχτιστα
κτήρια δεν είναι “ξένα” με το βουνό
του Πηλίου αλλά γίνονται ένα. Μπε-
τόν στη Μακρινίτσα είναι σχεδόν απί-
θανο να συναντήσεις. Ισως σε αυτό
να βοήθησε και ο τρόπος με τον
οποίο έχεις πρόσβαση στο χωριό, το
οποίο έχει χαρακτηρισθεί από το
1980 ως διατηρητέος παραδοσιακός
οικισμός απολύτου προστασίας.
Στη Μακρινίτσα δεν έχει άσφαλτο ή
πλακόστρωτα σοκάκια. Εχει καλντε-
ρίμια, πελεκημένα πάνω στο βράχο.
Ο διαβάτης θα χρειαστεί να είναι
προσεκτικός, ιδιαίτερα όταν έχει χιόνι
ή πάγο. Αλλιώς μπορεί να ζητήσει τη
βοήθεια από κάποιο... γαϊδουράκι
που πρόθυμα θα τον μεταφέρει.
Κάπως έτσι αναπαλαιώθηκαν και
πολλά από τα σπίτια και αρχοντικά
της περιοχής. «Αγοράσαμε μια παλιά
παραδοσιακή αγροικία πριν από
πολλά χρόνια για προσωπική χρήση
αλλά και για να το μετατρέψουμε σε
ξενώνα», μας ανέφερε η κα Ρένα,
ιδιοκτήτρια ενός από τους πολλούς
και αξιόλογους χώρους φιλοξενίας
του χωριού. «Η αναπαλαίωση ήθελε
πολύ κόπο και χρόνο. Φανταστείτε
μόνον ότι για να έρθουν τα υλικά
μέχρι εδώ από τον κεντρικό δρόμο,
έπρεπε να μεταφερθούν με τα χέρια
ή με γαϊδουράκια», συμπληρώνει. 
Αυτό μάλλον είναι ένα από τα μυ-
στικά της επιτυχίας του χωριού, το
οποίο πέτυχε να έχει τουριστική ανά-
πτυξη με σεβασμό στο φυσικό τοπίο
και στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Χτισμένο αμφιθεατρικά, το χωριό
έχει ως σημείο συνάντησης την κεν-
τρική του πλατεία με τα εντυπωσιακά

πλατάνια και τα μεγάλα αρχοντικά.
Για να φτάσει ο επισκέπτης εκεί μπο-
ρεί να ανέβει με το αυτοκίνητό του
από τον περιφερειακό δρόμο, να
σταθμεύσει έξω από το χωριό και να
ξεκινήσει τη βόλτα του. Εναλλακτικά,
μπορεί να επιλέξει να ανέβει από πιο
χαμηλά, ακολουθώντας ένα από τα
καλντερίμια. Η ανάβαση είναι βέβαια
κουραστική αλλά η ανταμοιβή είναι
μεγάλη. 

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕΣΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ανεβαίνοντας τα καλντερίμια της
Μακρινίτσας, το χωριό σού αφηγεί-
ται μόνο του την ιστορία του. Συναν-
τάς αναπαλαιωμένα παραδοσιακά
κτήρια, αγροικίες, αρχοντικά, εκκλη-
σίες. Μια από αυτές είναι και η Μονή
“Παναγίας της Μακρινίτισας ή της

“Θεοτόκου της Οξείας Επισκέψεως” η
οποία ιδρύθηκε από τον τοπάρχη Δη-
μητριάδας, Κων. Μελισσηνό στις
αρχές του 13ου αιώνα και από αυτήν
πήρε το όνομά του το χωριό. 
Εργάτες γης του μοναστηριού ήταν οι
πρώτοι κάτοικοι. Το μετάξι, το στάρι,
το κρασί και το μέλι γρήγορα έφεραν
την οικονομική ανάπτυξη και στο
χωριό ξεκίνησαν να χτίζονται εντυ-
πωσιακά αρχοντικά. 

Η ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Πολλά τοπικά προϊόντα θα βρει κα-
νείς στα μαγαζάκια που λειτουργούν
στο κέντρο του χωριού. Βότανα, χυ-
λοπίτες, κρασί και φυσικά άφθονο
τσίπουρο! «Αν είστε από την Κρήτη
πρέπει να δοκιμάσετε χωρίς γλυκά-
νισο», συνιστά η κα Καίτη ιδιοκτήτρια

ενός εκ των μικρών καταστημάτων.
Μαζί με την πόρτα της επιχείρησής
της, σου ανοίγει και την καρδιά της.
Σου μιλά για την καθημερινότητα, τα
προβλήματα και τις ομορφιές του
τόπου της. «Όμορφα είμαστε εδώ.
Δεν ξέρω αν είμαστε πιο όμορφα από
την Κρήτη γιατί ακόμα δεν έχω έρθει
αν και θέλω πολύ. Πώς να έρθω άλ-
λωστε; Εδώ είμαστε όλο το χρόνο.
Στην Μακρινίτσα δεν έχουμε τουρι-
στική σεζόν. Χειμώνα - καλοκαίρι,
δόξα τω Θεώ, έχουμε επισκέπτες.
Βγαίνει το μεροκάματο», μας εξηγεί. 
Μυρωδιές και χρώματα μέσα στο μα-
γαζί της και εκείνη ενθουσιασμένη με
τα βοτάνια της. Μιλά για το ιπποφαές,
την καλέντουλα και το γκίγκο μπι-
λόμπα. «Το βότανο της μνήμης και της
εξυπνάδας!». 
Οι τοπικοί Συνεταιρισμοί και οι μεμο-

νωμένοι παραγωγοί έχουν φροντίσει
ώστε να υπάρχουν τυποποιημένα το-
πικά προϊόντα στις προθήκες των κα-
ταστημάτων αλλά και να σερβίρονται
στις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης.
Η ζωή στη Μακρινίτσα πάντως θέλει
και κόπο. Αυτό θα στο πουν και οι κά-
τοικοι που θα συναντήσεις περαπτών-
τας στα καλντερίμια της.
Πρόθυμα θα σου πιάσουν την κου-
βέντα, καθώς ξεχιονίζουν τις αυλές
τους. «Ομορφα είναι εδώ. Ησυχα.
Εμένα δεν μου αρέσει στην πόλη» μας
λέει ένας από αυτούς για να συμπλη-
ρώσει: «Μην νομίζεις πως είναι εύ-
κολο να ζεις εδώ. Φτιάχνεις το σπίτι
αλλά για να το συντηρήσεις θέλει
κόπο, ειδικά το χειμώνα με τα χιόνια.
Είναι και λίγο μοναχικά. Τα παιδιά δεν
έρχονται συχνά, δουλεύουν βλέπεις
στην πόλη...».

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ “ΜΑΓΕΨΕ” ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Μακρινίτσα ΑγναντεύονταςΜακρινίτσα: Αγναντεύοντας 
α ό το αλκόνι του Πηλίουαπό το “μπαλκόνι του Πηλίου”

■ Ενας παραδοσιακός οικισμός, πόλος έλξης επισκεπτών και πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης 

“κκΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕΡΑΚΗΣ

ουρνιασμένη” στο βουνό του Πηλίου, η Μακρινίτσα είναι ένας πα-
ραδοσιακός οικισμός του Δήμου Βόλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Χωριό με μακρά ιστορία, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, που δένει αρ-
μονικά με το τοπίο. Το “μπαλκόνι του Πηλίου” την χαρακτήρισε ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος όταν την επισκέφτηκε το 1934 και όχι άδικα. 

Η κεντρική πλατεία του χωριού. H κρήνη “Λιοντάρια” ή “Αθάνατο Νερό”, έργο του 1809. 
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ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ... 

Κλείνοντας πίσω σου την πόρτα του
σπιτιού που σε φιλοξενεί, κατηφορί-
ζοντας το καλντερίμι για να βρεις την
άσφαλτο και να πάρεις το αμάξι, κον-
τοστέκεσαι. Κοιτάς πίσω σου τη Μα-
κρινίτσα που απλώνεται στην πλαγιά
του Πηλίου. Παίρνεις μια βαθιά ανάσα
να κρατήσεις για πάντα τη μυρωδιά
από το θυμάρι και από τα ξύλο που
καίνε τα τζάκια του χωριού. Κάνεις
ησυχία για να ακούσεις αυτή τη με-
λωδική σιωπή της φύσης. Φεύγεις
όμως με το παράπονο. Που δεν είναι
άλλο από το γιατί στη Μακρινίτσα και
όχι στην Κρήτη; Γιατί εκεί να έχουν αν-
τιληφθεί τον σωστό τρόπο τουριστι-
κής ανάπτυξης και εδώ να επιμένουμε
ακόμα στην τέντα, την πλαστική καρέ-
κλα, το μπετόν και την πισίνα. Ισως η
απάντηση να είναι σκληρή μα απλή:
Τη Μακρινίτσα δεν την άλλαξε ο
τουρισμός και το γρήγορο χρήμα.
Αυτή άλλαξε τον τουρισμό... 

Εντυπωσιακή
η πανοραμική

θέα από το
χωριό. 

Η Μακρινίτσα εΗ Μακρινίτσα με 
ια ατιάμια ματιά 

• Χτίστηκε το 1204.

• Οι μόνιμοι κάτοικοι ξεπερνούν τους 600. 

•Το υψόμετρο της κεντρικής πλατείας είναι στα 850 μέτρα.

• Eχει 60 περίπου παραδοσιακές κρήνες από τις οποίες οι 40

έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία. 

• Aπέχει 17 χιλιόμετρα από τον Βόλο.

• Tο 1969 γυρίστηκαν στο χωριό αρκετές σκηνές της ταινίας

“Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά”, με πρωταγωνιστές την Αλί-

κη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Ο... εμπορικός δρόμος της Μακρινίτσας. 

Παλιά αλλά και ανακαινισμένα πέτρινα κτήρια που σήμερα χρησιμοποιούνται ως ξενώνες. 

Τα καλντερίμια που θα δυσκολέψουν λίγο την ανάβασή σας στην πλατεία του χωριού 
αλλά θα σας αποζημιώσουν για όσα θα σας διηγηθούν... 

Παραδοσιακά προϊόντα Συνεταιρισμών ή ντόπιων παραγωγών. 



βιβλίαβιβλία

Δεν είναι α όΔεν είναι από

σύ τωσησύμπτωση
Ryoko Sékiguchi
Εκδότης: Αγρα

Καταστροφές
όπως αυτή
που συνέβη
στις 11 Μαρ-
τίου 2011
στη Φουκού-
σιμα της Ια-
πωνίας μας
οδηγούν
ασυνείδητα
στα θεμε-
λιώδη στοι-
χεία της

ζωής, στις αρχές που συγκροτούν
την ταυτότητα του σήμερα και του
αύριο. Το ιαπωνικό χρονικό της
Ρυόκο Σεκιγκούτσι, ποιήτριας, συγ-
γραφέως και μεταφράστριας, η
οποία ζει στο Παρίσι από το 1997,
πηγάζει από μια βαθιά εσωτερική
ανατροπή. Την ημέρα της τριπλής ια-
πωνικής καταστροφής
-σεισμός, τσουνάμι, πυρηνικό ατύ-
χημα- η συγγραφέας βρίσκεται στο
Παρίσι. Η περιοχή του Τόχοκου κλο-
νίζεται και μαζί της και ο κόσμος της,
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δεν είναι
εύκολο να ζεις μια τραγωδία εξ απο-
στάσεως, ακόμα λιγότερο εύκολο να
την αποδεχτείς και σχεδόν αδύνατο
να τη δεις αντικειμενικά. Παίρνει μια
κόλλα χαρτί, γράφει, κάνει “χρονικό”
τη ζωή, τη ζωή της και παράλληλα τη
ζωή όλων εκείνων που δέχτηκαν το
πλήγμα, στη Γαλλία και την Ιαπωνία,
προσπαθεί να συλλάβει τις άρρητες
στιγμές "πριν την καταστροφή". Παίρ-
νει το αεροπλάνο για το Τόκυο και
συναντά την οικογένειά της, ξαναβρί-
σκει τη γενέθλια πόλη της, αναζη-
τώντας κάτι γερό για να κρατηθεί.

ΜόναΜόνα
Dan T. Sehlberg
Εκδότης: Διόπτρα

Η Χάνα Σέν-
τερκβιστ βασα-
νίζεται από
φρικιαστικές
παραισθήσεις
και πέφτει σε
κώμα, αφού
χρησιμοποίησε
την επαναστα-
τική ανακά-
λυψη του
άντρα της, Έρικ

Σέντερκβιστ, το Mind Surf, ένα πρό-
γραμμα που επιτρέπει στον χρήστη να
σερφάρει σε ένα τρισδιάστατο διαδί-
κτυο με τη δύναμη της σκέψης. Η
ασθένεια της Χάνα μοιάζει με ίωση, μα
οι γιατροί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ο
Eρικ, ερευνητής και καθηγητής στο
Βασιλικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο της
Στοκχόλμης, αρχίζει να υποψιάζεται το
αδιανόητο - είναι δυνατόν η Χάνα να
έχει μολυνθεί από κάποιον ψηφιακό
ιό; Ο Σαμίρ Μουστάφ, Λιβανέζος και
πρώην ειδικός των υπολογιστών στο
ΜΙΤ, κρύβεται πίσω από τη Μόνα,
έναν πολύπλοκο ιό υπολογιστών που
απειλεί να καταστρέψει την οικονομία
του Ισραήλ, αλλά και ολόκληρου του
κόσμου. Μια βόμβα διασποράς των Ισ-
ραηλινών ξεκλήρισε την οικογένειά
του, αφήνοντάς τον μόνο και οργι-
σμένο - γεγονός που η Χεζμπολάχ και
η Αλ Κάιντα δεν αργούν να εκμεταλ-
λευτούν...

Η αδελφότηταΗ αδελφότητα

των ι τά ενωντων ιπτάμενων

οναχώνμοναχών
Μετίν Αρντιτί
Εκδότης: Πατάκης

1937. Το σο-
βιετικό καθε-
στώς
λεηλατεί,
βγάζει στο
σφυρί και
καταστρέφει
θησαυρούς
της Ρωσικής
Εκκλησίας.
Κλείνει
αμέτρητα

μοναστήρια. Εκατοντάδες χιλιάδες ιε-
ρείς και μοναχοί εκτελούνται. Οι πιο
τυχεροί γλιτώνουν ζώντας κρυμμένοι
στα δάση.
Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο ερημίτης Νι-
κόδημος, ο οποίος προσπαθεί να δια-
σώσει τους ωραιότερους θησαυρούς
της ορθόδοξης θρησκευτικής τέχνης
μαζί με κάποιους περιπλανώμενους
μοναχούς: έναν πρώην ακροβάτη,
έναν εικοσάχρονο δόκιμο και μερι-
κούς άλλους σαλούς του Θεού. Από
τα τελευταία χρόνια του Μεσοπο-
λέμου ως τις μέρες μας, από τη
Ρωσία των μπολσεβίκων ως τη
Μόσχα των δισεκατομμυριούχων ολι-
γαρχών και των εντυπωσιακών αι-
θουσών τέχνης, εκτυλίσσεται η
θαυμαστή περιπέτεια αυτών των θαρ-
ραλέων όσο και παράτολμων ανθρώ-
πων. Υπάρχει βέβαια και η Ιρίνα, που
δραπετεύει από την κόλαση... 

Ερωτοτρο ίεςΕρωτοτροπίες
Χαβιέρ Μαρίας
Εκδότης: Πατάκης

Η Μαρία
Ντολθ,
αφηγήτρια
και κεντρική
ηρωίδα του
βιβλίου,
έμαθε το
όνομα του
Ντεβέρν
όταν τον
είδε στη
φωτογρα-

φία της εφημερίδας, «μαχαιρωμένο
και με ξεκούμπωτο πουκάμισο, λίγο
πριν μεταβληθεί σε πτώμα: το τε-
λευταίο πράγμα που πρέπει να συ-
νειδητοποίησε ήταν ότι τον
μαχαίρωναν κατά λάθος και χωρίς
αιτία».
Με λόγο επιβλητικό και σαγηνευ-
τικό, το μυθιστόρημα του Μαρίας
μάς μιλάει για την τρέλα του έρωτα,
μια κατάσταση που σχεδόν οι-
κουμενικά θεωρείται απόλυτα θε-
τική, ακόμη και λυτρωτική κάποιες
φορές, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα,
ώστε μοιάζει να δικαιολογεί σχεδόν
τα πάντα: τις ευγενείς και αλτρουι-
στικές πράξεις, αλλά και τις μεγαλύ-
τερες ακρότητες και αθλιότητες...

Aφορμή

“Ο Μαιτρ και η Μαργαρίτα” είναι
το βιβλίο εκείνο που πειστικότερα
απέδιδε την παράλογη και σκληρή
πραγματικότητα, μέσα στην οποία
ζούσα την περίοδο που αποφάσισα
να το διαβάσω. Αντιλαμβάνομαι τη
δυσπιστία που προκαλεί το σχόλιο
αυτό σε όποιον έχει διαβάσει το
μυθιστόρημα του Μπουλγκάκοφ,
αλλά είναι ακριβές. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με τη δεδο-
μένη αξία του έργου, κατέταξε την
ανάγνωση εκείνη ως μια από τις
πλέον καθοριστικές εμπειρίες μου.
Λίγους μήνες αργότερα, ελεύθερος
πια από δεσμά και υποχρεώσεις,
παρακολούθησα τη θεατρική του
μεταφορά, βασισμένη σε ελάχιστα
μέσα, μα απόρροια μιας ανάγνω-
σης σε βάθος. Από τότε πέρασαν
χρόνια.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο νε-
οσύστατος εκδοτικός οίκος Αντίπο-
δες εκδίδει τη νουβέλα του Ρώσου
συγγραφέα, “Καρδιά Σκύλου”, σε
μετάφραση της Ελένης Μπακο-
πούλου, έργο που ανήκει στην
πρώιμη συγγραφική περίοδο του
Μπουλγκάκοφ, και που, παρά την
εμφανή πολιτική του χροιά, κατά-
φερε να περάσει απαρατήρητο
από τα γρανάζια της λογοκρισίας. 

Βρισκόμαστε στη Μόσχα, τέλη
του 1924. Ο καθηγητής Πρεομ-
πραζένσκι επιχειρεί ένα τολμηρό
ιατρικό πείραμα: μεταμοσχεύουν
την υπόφυση και τους όρχεις ενός
νεαρού άντρα στον αδέσποτο
σκύλο Σάρικ, τον οποίο έχουν νω-
ρίτερα περιμαζέψει από τους δρό-
μους. Η επέμβαση κρίνεται
επιτυχής, όμως τα αποτελέσματα
είναι πέρα από κάθε ιατρική λο-
γική...

22 Δεκεμβρίου 1924. Δευ-
τέρα.

Ιστορικό Ασθενούς
Πειραματόζωο: σκύλος, δύο

ετών περίπου. Αρσενικός.
Ράτσα: μαντρόσκυλο. Όνομα:

Σάρικ. Τρίχωμα: πυκνό, φουν-
τωτό, καφετί, με ξανθωπές αν-
ταύγειες, ουρά χρώματος κρεμ.
Στη δεξιά πλευρά του ίχνη από
έγκαυμα που έχει αποκαταστα-
θεί πλήρως. Θρέψη μέχρι να
φτάσει στον καθηγητή κακή,
μετά από διαμονή μιας βδομά-
δας εξαιρετικά θρεμμένος.
Βάρος 8 κιλά (θαυμαστικό).
Καρδιά, πνεύμονες, στομάχι,
θερμοκρασία, φυσιολογικά.

23 Δεκεμβρίου. Στις οκτώ και
μισή το βράδυ πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη στην Ευρώπη
εγχείρηση με τη μέθοδο του
καθηγητή Πρεομπραζένσκι: με
χλωροφορμική νάρκωση απο-
σπάστηκαν από τον Σάρικ οι
όρχεις και στη θέση τους φυ-
τεύτηκαν ανθρώπινοι όρχεις με
τις επιδυμίδες και τους σπερ-
ματοδόχους πόρους οι οποίοι
αφαιρέθηκαν από άντρα 28
ετών, που απεβίωσε 4 ώρες και
4 λεπτά πριν την επέμβαση, και
διατηρήθηκαν σε αποστειρω-
μένο φυσιολογικό ορό με τη
μέθοδο του καθηγητή Πρεομ-
πραζένσκι.

Αμέσως μετά αποσπάστηκε με
πριονισμό του κρανιακού
οστού το φύμα του εγκεφάλου
-η υπόφυση- και αντικαταστά-
θηκε με ανθρώπινη, του προ-
αναφερθέντος άντρα.

Με όχημα την επιστημονική φαν-
τασία, ο Μπουλγκάκοφ μας διηγεί-
ται την ιστορία του σκύλου Σάρικ
στη Μόσχα του 1924. Oμως, παρά
το παραπλανητικό και σχηματικό
περιτύλιγμα, εκείνο που ενδιαφέ-
ρει τον συγγραφέα είναι η κριτική
ματιά απέναντι στην πολιτική, και
όχι μόνο, επικαιρότητα. Καμία από
τις συγγραφικές επιλογές δεν είναι
τυχαία ή αθώα. Το χιούμορ που
προκύπτει είναι αρκετά πικρό και
μαύρο, και αποτελεί μάλλον μια
αρκετά επιφανειακή πρόσληψη

του έργου, τέτοια που το προστά-
τεψε από τα απαίδευτα μάτια των
κριτών, μαθημένων στο πρόδηλο
μήνυμα, δίχως φαντασία και οξυ-
δέρκεια, ένας σκύλος με ανθρώ-
πινο μυαλό και όρχεις, πόσο
αστείο! Κείμενο βαθιά πολιτικό, με
πρωτοποριακές προεκτάσεις επι-
στημονικής ηθικής και προβλημα-
τισμού, θέτει ερωτήματα με τα
οποία η σύγχρονη βιολογία βρί-
σκεται αντιμέτωπη. Η λογοτεχνία
αποτελεί όμως το πρωταρχικό μέ-
λημα του Μπουλγκάκοφ· η
γλώσσα, η πλοκή, το ύφος, η ατμό-
σφαιρα, οι χαρακτήρες. Αυτή ακρι-
βώς η λογοτεχνική αξία του
κειμένου είναι που το καθιστά ση-
μαντικό για τον σημερινό αναγνώ-
στη, και όχι η χαριτωμένη σάτιρα
μιας παρελθούσας εποχής.

Η έκδοση διαθέτει χαρακτήρα και
αισθητική, ενώ η υπογραφή της
μεταφράστριας αποτελεί εγγύηση
για το τελικό αποτέλεσμα. Aξιο
σχολιασμού και επαίνου η ύπαρξη
βιογραφικού της μεταφράστριας,
εκδοτική επιλογή γεμάτη νόημα και
με ισχυρό συμβολισμό, δείγμα των
αξιών που φαίνεται να διέπουν το
νέο αυτό εκδοτικό εγχείρημα.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

O Μαιτρ και η ΜαργαρίταΜαιτρ και η Μαργαρίτα
» Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ (μτφρ. Ελένη Μπακοπούλου, εκδόσεις Aντίποδες)  
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ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου
Την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Απριλίου η μεταφράστρια και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Μαρία

Αγγελίδου, θα βρίσκεται στις Παιδικές-Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δημοτικού Κήπου και της Σούδας, με την
καινούργια σειρά βιβλίων “Τα καράβια  που δεν φοβήθηκαν” και “Καράβια που ταξίδεψαν τη φαντασία”.
Πρόκειται για βιβλία γνώσεων των συγγραφέων, Μ. Αγγελίδου & Αν. Παπαθεοδούλου, με ιστορίες πραγμα-
τικών καραβιών αλλά και καραβιών από τη λογοτεχνία, οι οποίες παρουσιάζονται από τη γνώριμη και πάντα
άμεση, ζεστή και ανθρώπινη αφήγηση της Μαρίας Αγγελίδου. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που θέλουν να
συμμετέχουν με τις τάξεις τους Δ’ - Ε’ - ΣΤ’ να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Μαρτίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου: τηλ. 2821 3 41774, Παι-
δική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας: 2821 3 41221. 

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

Σεμινάριο κουκλοθεατρικής τέχνης
Το Εργαστήρι του Αερόστατου σε συνεργασία με τη κουκλοπαίκτρια - κουκλοποιό Ζωή Σκαλίδη, διοργα-

νώνουν σεμινάριο διδασκαλίας στη μαγική τέχνη του κουκλοθέατρου. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαι-
δευτικούς, νηπιαγωγούς - δασκάλους και σε όποιον επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τον παραμυθένιο κόσμο
των μαριονεττών. Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου χωρίζονται σε: Τεχνικές κατασκευής κούκλας, Τε-
χνικές κίνησης κούκλας, Φωνητική τεχνική στο κουκλοθέατρο, Μουσική επένδυση παράστασης & τέλος πα-
ράσταση σε κοινό θεατών. Διάρκεια σεμιναρίου 20 ώρες. Χρόνος διεξαγωγής, από 7 Μαρτίου έως 4 Απριλίου.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι 60 €. Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη διεξαγωγή του σεμιναρίου,
το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. στο Εργαστήρι του Αερόστατου, Σελίνου 138 - Νέα Χώρα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 6976636405.
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Ο συνθέτης Φρεντερίκ Σο ένΟ συνθέτης Φρεντερίκ Σοπέν 

Ο Σοπέν γεννιέται, λοιπόν, το 1810 στη Ζελάζοβα - Βόλα, μιαν
πόλη περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρσοβίας στην Πολω-
νία, από πατέρα γαλλικής καταγωγής εξόριστο και μάνα Πολω-
νέζα.

Ηταν 8 μόλις ετών, όταν θα δώσει το πρώτο του κονσέρτο στη
Βαρσοβία. Μια δεκαετία περίπου αργότερα, το 1829, θα βρεθεί
και θα παίξει πρώτη φορά στη Βιέννη. Τότε, του προσφέρανε
και ως δώρο το πιάνο του Μπετόβεν. 

Τον επόμενο χρόνο, ο Σοπέν έφυγε οριστικά από την Πολωνία,
παίρνοντας μαζί του μόνο λίγο χώμα σε μια ασημένια θήκη.

Το Φθινόπωρο του 1831, σε ηλικία 21 ετών, θα εγκατασταθεί
στο Παρίσι. Το 1832 είναι η χρονιά που τον “σημαδεύει” αφού
σε δύο κονσέρτα οι φιλόμουσοι κύκλοι της Γαλλικής πρω-
τεύουσας γνώρισαν το μέγεθος του ταλέντου του και, ταυτό-
χρονα, προσβάλλεται από φυματίωση, που θα τον βασανίσει
πολύ όλη την υπόλοιπη ζωή του.

«Κύριοι, αποκαλυφθείτε! Ιδού μια νέα μεγαλοφυΐα!».
Το Δεκέμβρη του 1831, με τα λόγια αυτά, ο νεαρός Ρ. Σουμάν

(1810 - 1856) αναγνώριζε το χάρισμα του συνομηλίκου του
Φρειδερίκου Σοπέν.

Τρεις μήνες αργότερα, μολονότι ήταν θριαμβευτικό το επίσημο
ντεμπούτο του στο Παρίσι, ο Σοπέν θα επιλέξει -αντί σε μεγά-
λους συναυλιακούς χώρους- έκτοτε να εμφανίζεται κυρίως σε
ιδιωτικές συναθροίσεις προς τέρψιν της οικονομικής και πνευ-
ματικής ελίτ της εποχής. Οχι μόνον αυτό, αλλά ακόμη συχνό-
τερα τον βλέπουμε στο σαλόνι του σπιτιού του να παίζει πιάνο
για τους φίλους του γνωστούς σύγχρονούς του μουσικούς, τον
Λιστ, τον Μπερλιόζ, τον Μπελίνι, τον Μέντελσον, αλλά και τον
ζωγράφο Ντελακρουά.

Τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά, τον Νοέμβρη του 1836, ο 26ετής
συνθέτης συναντιέται με τη Γαλλίδα συγγραφέα και φεμινίστρια
Αυγή Ντιπέν ή Γεωργία Σάνδη.

Εκτοτε, συνδέθηκε μαζί της με μια μυστηριώδη σχέση που

κράτησε μια δεκαετία περίπου. Το 1845, η σχέση τους πέρασε
μια σοβαρή κρίση η οποία επιδεινώθηκε την επόμενη χρονιά,
κάτι που επέφερε, τον άλλο χρόνο, τον οριστικό τους χωρισμό.

Ο Φρειδερίκος Σοπέν είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ρο-
μαντισμού στη μουσική.

Η νοσταλγία του έρωτα και της χαμένης πατρίδας σφραγίζουν
τα έργα του και φανερώνουν μια τρυφερότητα γεμάτη πάθος.
Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι τα έργα του, που
είναι αποκλειστικά για πιάνο, κοντσέρτα, σονάτες, πρελούδια,
βαλς, μπαλάντες κ.ά., χαρακτηρίζονται μεγάλης ομορφιάς αλλά
και υψηλής καλλιτεχνικής αξίας που συνδυάζουν την πνευματι-
κότητα και την έντονα συναισθηματική εκφραστικότητα, με ρο-
μαντική ευαισθησία και ανάλαφρη διάθεση.

Πέραν τούτου, όπως σημειώνει ο Ν. Κανελλόπουλος παρου-
σιάζοντας το βιβλίο του Γ. Ν. Δρόσου (βλ. http://www.all-
books.gr/book.php?TitlesID=43099), «[…] ο Σοπέν υπήρξε ένας
αληθινός πατριώτης, ο οποίος αγωνίστηκε με όσα μέσα διέθετε,
για να προβάλει το “Πολωνικό Ζήτημα”. Η πρωτοποριακή μου-
σική του είναι γεμάτη νοσταλγία για τη σκλαβωμένη πατρίδα
του, που ξεπηδά από τα καθαρώς φολκλορικά θέματα, τους χο-
ρούς και τα τραγούδια, στοιχεία που χαρακτηρίζουν γενικώς τη
μουσική του […]».

Το τελευταίο κονσέρτο του Σοπέν στο Παρίσι δόθηκε στις 12
Φλεβάρη 1848, ενώ το “κύκνειό του άσμα” ήταν στις 16 Νοέμ-
βρη της ίδιας χρονιάς στη Σκωτία. Κατόπιν, επέστρεψε στη γαλ-
λική πρωτεύουσα, όπου έζησε στερημένα το τελευταίο διάστημα
της ζωής του, έχοντας στο πλευρό του τη μεγαλύτερη αδελφή
του.

Ο Φρειδερίκος Σοπέν θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο
Παρίσι στις 17 Οκτώβρη 1849 και αναπαύθηκε στο νεκροταφείο
Ρére-Lachaise της γαλλικής πρωτεύουσας. Καθώς λέγεται, πριν
πεθάνει, παρακάλεσε την αδελφή του να πάρει την καρδιά του
στη Βαρσοβία, καθώς η νοσταλγία της πατρίδας τον “έκαιγε” σε
όλη του τη ζωή, αφότου την εγκατέλειψε.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως ενώ στη Βαρσοβία συναν-
τούμε τόσο τη Μουσική Ακαδημία Φρ. Σοπέν όσο και το Μου-
σείο Σοπέν, το διεθνές αεροδρόμιο της πολωνικής πρωτεύουσας
φέρει το όνομα του μεγάλου μουσικού. 

Μνημείο στο πάρκο Lazienki στη Βαρσοβία αφιερωμένο
στον Πολωνό συνθέτη.

Ο τάφος του Σοπέν στο κοιμητήριο Περ Λασέζ  στο Παρίσι.Πορτραίτο του Φρεντερίκ Σοπέν, ζωγραφισμένο το 1835 από την τότε 16χρονη
Maria Wodzinska, το οποίο βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η.

ΟΡΦΑΝΟΣ 

σστις 22 του Φλεβάρη, συμπληρώθηκαν 205 χρόνια από τη γέννηση ενός λαμπρού Ευρωπαίου μουσικού,
ο οποίος, μολονότι έζησε μόλις 39 χρόνια, άφησε έργο σημαντικό και αξιόλογο. Ο λόγος για τον Πολωνό
συνθέτη και πιανίστα, Φρειδερίκο Σοπέν (1810 – 1849), για τον οποίο θα γράψουμε, σήμερα, λίγα λόγια
(βλ. άρθρα στις εφημερίδες: “Ριζοσπάστης” της 28/10/2005 και “Το Βήμα” της 03/01/2010, αλλά και τα
βιβλία: Κ. Νεφ, “Ιστορία της Μουσικής”, μετάφραση Φ. Ανωγειαννάκης, Αθήνα, 1985, εκδόσεις Ν. Βό-
τσης και Γ. Ν. Δρόσος, «Φρειδερίκος Σοπέν», εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1999). 
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Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Ενα υποδειγματικό και παραδειγματικό, ομαδικό ρε-

πορτάζ, διορθώνω φωτορεπορτάζ, στον σημερινό Παι-
δότοπο με θέμα την επίσκεψη της ξεχωριστής, μεγάλης
κυρίας της χανιώτικης δημοσιογραφίας Καίτης Αλέξη
σε μια σχολική τάξη!

Σε ρόλο δημοσιογράφων τα Τεταρτάκια του 2ου τμή-
ματος Δημ. Σχ. Ναυστάθμου υπό την εποπτεία της δα-
σκάλας τους, της γνωστής μας Σταυρούλας Λαδά.

Ενταγμένη σ’ ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο
“Ψηφιακά παραμύθια του τόπου μας” (βλ. Παιδότοπος,
31 Ιαν. τ.ε.) η εν λόγω επίσκεψη. Βασικός άξονας αυτού
του προγράμματος ένα λαϊκό παραμύθι, το οποίο τα
παιδιά έπρεπε να το καταγράψουν, να το μεταφράσουν,
να το εικονογραφήσουν και να το επενδύσουν μουσικά,
για να το παρουσιάσουν στη συνέχεια σε τηλεδιασκέ-
ψεις με διάφορα σχολεία της Ελλάδας και της Ευρώ-
πης...

Αρχή... του παραμυθιού, του προγράμματος, διορ-
θώνω λοιπόν, η Καίτη Αλέξη! Δέκα με τόνο της έβαλαν
τα παιδιά!

Να χαίρεσαι τους μαθητές σου και να σε χαίρονται,
κυρία Σταυρούλα! Πάντα άξια, κυρία Καίτη!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

Δ2 τάξη Δημ. Σχ. Ναυστάθμου Κρήτης
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Η κυρία Καίτη μάς μιλούσε πολύ όμορφα και μας
έλεγε το παραμύθι με ωραία καθαρή φωνή. 

Αγγελική Ταξιάρχου

Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το διάβασμα τής
κυρίας Αλέξη. Δεν ήταν ούτε γρήγορο ούτε και
πολύ αργό. Της δώσαμε και ένα κείμενο από το
βιβλίο μας να το διαβάσει, ώστε να δούμε πώς
διαβάζει σωστά μία δημοσιογράφος. 

Βαγγέλης Χαβέλας

Η επίσκεψη της κυρίας Αλέξη στην τάξη μας μάς
εντυπωσίασε και ελπίζω να ξαναέλθει ή τουλάχι-
στον να μας επισκεφτεί κάποιος άλλος με άλλη
ιστορία.

Λυδία Παλάσκα

Μιας και η κυρία Αλέξη ήταν δημοσιογράφος, με
αυτή την ευκαιρία τη ρωτήσαμε διάφορα για το
επάγγελμά της. Οι εντυπώσεις μου ήταν πολύ
καλές και τα συναισθήματά μου χιλιάδες.

Βαγγέλης Χαβέλας

Το επάγγελμα της κυρίας Αλέξη ήταν δημοσιο-
γράφος, όπου μίλαγε σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Τώρα επισκέπτεται μία δημόσια βιβλιοθήκη και
αφηγείται παραμύθια στα παιδιά. Το παραμύθι
που μας διηγήθηκε μου άρεσε πάρα πολύ.
Ενιωσα πολύ όμορφα με την αφήγησή της!

Παναγιώτης Τσάλτας

Μου άρεσε πολύ που μας επισκέφτηκε μια τόσο
καλή και ευγενική κυρία. Αγαπάει πολύ τα παι-
διά και τους μιλά πολύ γλυκά. Είμαστε τυχεροί
που τη γνωρίσαμε. 

Κυριακή Νατσίδη

Όλοι οι μαθητές είχαμε ετοι-
μάσει ένα δώρο στην κυρία
Αλέξη, μία ζωγραφιά, γιατί
θέλαμε να την ευχαριστή-
σουμε που ήρθε στο σχολείο
μας και μας αφηγήθηκε ένα
τόσο ωραίο παραμύθι. 

Γιάννης Χαριτάκης

Είναι τόσο ευγενική κυρία, η
κυρία Αλέξη! Και αγαπάει
πολύ τα παιδιά. 

Ευαγγελία Πικραμένου

Μου άρεσε που το παραμύθι
ήταν με κρητική ντοπιολαλιά. 

Δήμητρα Νικήτα

Με εντυπωσίασε που δεν μας
είπε μόνο το παραμύθι, αλλά
και ένα ποίημα για τη δα-
σκάλα μας, την κυρία Σταυ-
ρούλα. Επίσης, μας έφερε και
ένα δώρο. 
Αλεξανδριάννα Ντακάκη

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2014

ήρθε στην τάξη μας η κυρία

Καίτη Αλέξη. Ηταν δημοσιογρά-

φος για πολλά χρόνια και τώρα

έχει πάρει σύνταξη.  

Στράτος Χρηστίδης

Την κυρία Καίτη Αλέξη τη γνωρί-

ζουμε οικογενειακώς και την

εκτιμούμε πολύ. Ετσι, πρότεινα

στη δασκάλα μου, την κυρία

Σταυρούλα να μας επισκεφτεί

στο σχολείο να μας διηγηθεί ένα

παραμύθι, αφού ψάχναμε παρα-

δοσιακά παραμύθια του τόπου

μας από γιαγιάδες και παππού-

δες.

Ελπίδα Παπασωτηρίου

Την καλέσαμε στην τάξη μας για

να ακούσουμε το παραμύθι το

“Αίνιγμα” και να το βάλουμε στο

έργο “Ψηφιακά παραμύθια του

τόπου μας” στο e-twinning.

Στο ευρωπαϊκό έργο αυτό, κάθε

σχολείο παρουσιάζει τοπικά πα-

ραδοσιακά παραμύθια και τα μοι-

ράζεται με τους συνεργάτες του.  

Σταμάτης Συμεωνάκης

Η κυρία Αλέξη μάς αφηγούνταν

και μάς διάβαζε πολύ ωραία.

Ηταν σαν να το ζούσαμε εκείνη

τη στιγμή. Μέσα στο παραμύθι

υπήρχε ένα αίνιγμα. 

Βασίλης Παλάσκας

Το αίνιγμα ήταν “Δυο είναι τα

στεκούμενα και δυο τα περπα-

τούμενα. Δυο είν’ αυτά που μοι-

άζουνε και δε συμπεθεριάζουνε.

Δυο είναι που δεν ταιριάζουνε

και δυο που δε λογιάζουνε» 

Κατερίνα Τσιλιμιγκάκη

Ολοι προσπαθήσαμε να βρούμε

τις απαντήσεις, πριν αποκαλυ-

φθούν στο παραμύθι. Τις περισ-

σότερες τις βρήκαμε. 

Ηλίας Μπέκος

Το παραμύθι που μας αφηγήθηκε

η κυρία Αλέξη, το εικονογραφή-

σαμε και το ηχογραφήσαμε, ώστε

να το κάνουμε ψηφιακό βιβλίο. 

Βασίλης Παλάσκας



Ακούγοντάς το διακρίνεις ως πρώτο συν-
θετικό το ρήμα καρδαμώνω, που σημαίνει
δυναμώνω, και, ως δεύτερο συνθετικό, το
επίθετο ἄμωμον, δηλαδή, καθαρό, άσπιλο.
Σύγχυση δημιουργείται επειδή κάποιοι,
χάριν συντομίας προτιμούν να το λένε κάρ-
δαμο, χρησιμοποιώντας το όνομα ενός
φρέσκου και πιπεράτου σαλατικού, της
καρδαμύδας, που δεν έχει σχέση με το εν
λόγω μπαχαρικό.

Η Ελεττάρια η καρδάμωμος φύτρωνε,
στο Σαχγιαντρί (Sahyadrī) της νότιας Ιν-
δίας, στην οροσειρά των Δυτικών Γκατς,
που λέγονται και “Λόφοι του Καρδάμω-
μου”. Διάφορα γένη, συγγενή προς την
ελεττάρια φύονται σε όλη τη νοτιοανατο-
λική Ασία, σε μια περιοχή, που ορίζεται
ανατολικά από την Ινδία, νότια από τη Σρι
Λάνκα, ανατολικά από τη Μαλαισία και δυ-
τικά από τα τροπικά δάση της βροχής της
Ινδονησίας. Σήμερα καλλιεργείται στο Βιετ-
νάμ, στην Τανζανία και στην Παπούα Νέα
Γουινέα.

Υπάρχει το πράσινο καρδάμωμο, οι φυ-
σικά αποξηραμένες κάψες του φυτού.
Υπάρχει το λευκό, που οι κάψες του έχουν
υποστεί επεξεργασία λεύκανσης. Υπάρχει
και το μαύρο καρδάμωμο (καφέ στην πραγ-
ματικότητα) που προέρχεται από γένη συγ-
γενή προς την ελεττάρια την καρδάμωμο.
Η κάψα του είναι πολύ πιο μεγάλη, με πε-
ρισσότερα σποράκια στο εσωτερικό της,
που διαφέρουν και ως προς την υφή. Είναι
κολλώδη και ξεραίνονται πιο εύκολα.

Το άρωμα του πράσινου καρδάμωμου
είναι γλυκό, φρουτώδες και διαπεραστικό.
Η γεύση του είναι ευχάριστα λεμονάτη και
φρουτώδης, παρά τις νότες που παραπέμ-
πουν στον ευκάλυπτο και την καμφορά
εξαιτίας ενός αιθέριου έλαιου κοινού και
στα τρία φυτά. Η επίγευση του είναι πικάν-
τικη, καπνιστή κι ελαφρά γλυκόπικρη. Το
μαύρο καρδάμωμο, έχει πιο έντονο άρωμα,
όπου αναγνωρίζεις νότες πίσσας και καμ-
φοράς. Δίνει μια ελαφρά στυπτική γεύση
και μια αίσθηση καπνού και κουκουναριού.

Ανοίγουμε πρώτα την κάψα, βγάζουμε
τους καφετί σπόρους και τους κοπανάμε
στο γουδί. Αν θέλουμε τους καβουρδίζομε
ελαφρά. Αν προσθέσουμε μια ελαφρά
ανοιγμένη κάψα, με άσπαστα σποράκια, σε
ζωμούς ή φαγητά με σάλτσα, θα έχουμε με
λίγο μεγαλύτερη ποσότητα, το ίδιο απο-
τέλεσμα.

Αν αγοράσουμε το καρδά-
μωμο σε σκόνη, γρήγορα χάνει
το άρωμά του. Οι κάψες του
μαύρου καρδάμωμου
προστίθενται ολόκληρες
στα φαγητά και στη συ-
νέχεια αφαιρούνται.

Το πράσινο καρδά-
μωμο τονίζει τη γεύση
τόσο των φαγητών,
όσο και των γλυκών.

Στην Ινδία το χρησιμο-
ποιούν σε πολλά μείγ-
ματα μπαχαρικών, αλλά
και μόνο του αρωματίζει
το παγωτό κούλφι, διάφορα σιγο-
μαγειρεμένα κόρμας και τις περισσότερες

μαρινάδες.
Μαζί με γλυκάνισο και μαραθόσπορους

συνθέτει το χωνευτικό και αρωματικό για
την αναπνοή μείγμα μπαχαρικών παάν.

Οι Αραβες το χρησιμοποιούν για να αρω-
ματίζουν τον καφέ τους, και οι Ινδοί αρω-
ματίζουν κάποιο τσάι τους.

Ο αραβικός κόσμος το χρησιμοποιεί επί-
σης και σε μείγματα μπαχαρικών, όπως το
μαροκινό ρας ελ χανούτ, το μπαχαράτ των
Αραβικών Εμιράτων ή το μπερμπέρ της Αι-
θιοπίας.

Στην Ινδία το προσθέτουν σε ένα γιαουρ-
τοποτό που μοιάζει με αριάνι, το επονομα-
ζόμενο λάσι, αλλά και στην μπίρα Indus
Pride-Citrusy Cardamon.

Στις κουζίνες της Ευρώπης, ιδίως της Γερ-
μανίας, της Ρωσίας και της Σκανδιναβίας
χρησιμοποιείται για να αρωματίζει κέικ,
ψωμιά, γλυκά, αλλά και τα περισσότερα
γκλογκ του χειμώνα.

Στη Φινλανδία με καρδάμωμο, σταφίδες
και αμύγδαλα φτιάχνουν το εθνικό τους
γλυκό ψωμί, το πούλα (pulla).

Στη Γερμανία το χρησιμοποιούν μέχρι και
στο ψωμί των χάμπουργκερ. Συνδυάζεται
με το κάρο (κύμινο των αγρών/ carvi ή car-
away seeds), τις πιπερίτσες τσίλι, την κα-
νέλα, το γαρύφαλλο, τον καφέ, τον
κόλιανδρο, το κύμινο, το τζίντζερ, την πά-
πρικα, το πιπέρι, το γιαούρτι και τον κρόκο
(ζαφορά).

Σε αντίθεση με το πράσινο καρδάμωμο
που η γεύση του χαρακτηρίζεται δροσι-
στική, το μαύρο καρδάμωμο είναι “θερμαν-
τικό”, το χρησιμοποιούμε, σε συνδυασμούς,
με γαρυφαλλόκαρφα, με μαύρο πιπέρι, με
κανέλλα και για διαφορετικούς σκοπούς,
για να φτιάξουμε τσάτνι, μαρμελάδες, κα-
ραμέλες και τουρσιά.

Οι Ινδοί χρησιμοποιούν το μαύρο καρδά-
μωμο στα γκάραμ μασάλα τους και σε μείγ-
ματα στιλ ταντούρι, γιατί τους δίνει
γευστικό βάθος.

Η κινέζικη κουζίνα του Σετσουάν το χρη-
σιμοποιεί σε όλα τα αργά μαγειρεμένα φα-
γητά της. Συνδυάζεται με όλα τα μπα-
χαρικά, κυρίως με κόλιανδρο, το ατζοβάν
(trachyspermum ammi), κύμινο, μοσχοκά-
ρυδο, κανέλα, γαρύφαλλα, και τσίλι.

Πράσινο καρδάμωμο βρίσκουμε σε μπα-
χαράδικα. Μαύρο σε ινδικές ή κινέζικες

αγορές. Στο εμπόριο ποτών κυ-
κλοφορούν μπίτερς με καρδά-

μωμο.

ττα καφετιά σποράκια που κρύβει στο πρασινωπό της περίβλημα η μαλακιά κάψα του καρδάμωμου,
είναι οι καρποί του πολυετούς φυτού Ελεττάρια η Καρδάμωμος (Elletaria Cardamomum) της οικο-
γένειας των ζιγγιβεριβών, που έχει το ίδιο παχύ, κονδυλώδες ρίζωμα με τη συγγενική πιπερόριζα
(τζίντζερ) και αρτυματικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Στα καταστήματα μπαχαρικών το βρίσκου-
με και ως κακουλέ. 

Ο Δρό ος των Μ αχαρικώνΟ Δρόμος των Μπαχαρικών

Φανh Μαραγκaκη

caravelspices@gmail.com
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Πηγή : http://enallaktikidrasi.com/
http://www.bitterbooze.com/turmeric/
http://www.terrapapers.com/

Καρδά ω οΚαρδάμωμο
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Αφιέρω αστονση ερινότελικόΑφιέρωμα στον σημερινό τελικό
του ουΚυ έλλουΧανίωντου 44ου Κυπέλλου Χανίων
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

... θεός του πολέμου Αρης έχει την τιμητική του στον σημερινό τελικό του 44ου Κυπέλλου Χανίων αφού θα βρε-
θούν αντιμέτωποι οι δύο ομώνυμοι σύλλογοι των Βουκολιών και της Σούδας. Ενα ασυνήθιστο ζευγάρι καθώς ο
κισαμίτικος Ομιλος του Δήμου Πλατανιά φθάνει για πρώτη φορά σε ένα τελικό ενώ από την άλλη ο αντίστοι-
χος από το... μεγάλο λιμάνι για 4η, πρώτη όμως μετά από 13 χρόνια όταν τότε στην τρίτη του παρουσία κατά-
φερε να σηκώσει για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο. Παρακάτω μερικά στοιχεία για τους δύο φιναλίστ.

Γράφει ιστορία την τελευταία διετία

Τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας
του γράφει ο Αρης Βουκολιών την τελευταία
διετία. Πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο με περί-
πατο στη Β' κατηγορία και επανήλθε στην Α'
μετά από 23 χρόνια. Τότε το 1991-92 είχε
κάνει την παρθενική του εμφάνιση χωρίς
όμως να καταφέρει να παραμείνει. Αντίθετα
σήμερα είναι μία από τις πιο ισχυρές ομάδες
και βρίσκεται στην κορυφή με την ολοκλή-
ρωση του α' γύρου, ισόβαθμος με τη Σπάθα. 

Ιδρύθηκε το 1932 αν και επίσημο μέλος της
ΕΠΟ έγινε μισό αιώνα αργότερα. Μέχρι τότε
πάντως ήταν αρκετά δραστήριος και μάλιστα
ένα χρόνο πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλή-
ματα της ΕΠΣΧ έλαβε μέρος σε ένα ημιεπί-
σημο κύπελλο όπου έφθασε στον τελικό
χάνοντας 3-2 από την Αμιλλα. Η ομάδα του
Μοδίου μετά από δέκα χρόνια έκανε ντεμ-
πούτο στις διοργανώσεις της Ενωσης ενώ
αντίθετα ο σύλλογος των Βουκολιών γρά-
φτηκε στα μητρώα της ΕΠΣΧ και κατά συνέ-
πεια της ΕΠΟ στις αρχές της δεκαετίας του
’80 (αρ. Μητρώου ΕΠΟ 3379). Ετσι το 1981-
82 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο πρω-
τάθλημα της Γ' κατηγορίας όπου ήταν 4ος
στον 1ο όμιλο στον οποίο τον τίτλο είχε κερ-
δίσει ο Γρανίτης. Δύο χρόνια αργότερα ως
2ος πίσω από τον Ηρακλή Σκινέ ανεβαίνει
για πρώτη φορά στη Β' κατηγορία όπου
όμως θα παραμείνει μόνο μία σεζόν.

Μία τριετία μετά, το 1987-88 ως πρωτα-
θλητής στη Γ' (2ος όμιλος) επανέρχεται στην
Β' στην οποία όχι μόνο θα παραμείνει αλλά
έπειτα από άλλα τρία χρόνια με τη 2η θέση
που κατέκτησε -πίσω από τον πρωταθλητή
Κισσαμικό- έκανε το πρώτο και μοναδικό του
πέρασμα (μέχρι φέτος) από την μεγαλύτερη
τοπική κατηγορία. Αξιοπρεπής η παρουσία
του το 1991-92 αλλά η 16η θέση που κατέ-
λαβε δεν ήταν αρκετή να τον κρατήσει εκεί.
Ακολούθησε μία τετραετία στη Β', δύο χρόνια
στη Γ' και ένα ασανσέρ (1999 Β', 2000 Β',
2001 Γ', 2002 Β') όταν και συγχωνεύθηκε με
τον Ικαρο Ταυρωνίτη δημιουργώντας το κα-
λοκαίρι του 2002 την Αθλητική Ενωση
Δήμου Βουκολιών (Α.Ε.ΔΗ.Β.). 

Η συγχώνευση αυτή δεν μακροημέρευσε
-για την ακρίβεια άντεξε μόλις 4 σεζόν- και
έτσι το 2008 ο Αρης επανιδρύεται (αρ. Μη-
τρώου ΕΠΟ 6001) και για τα τρία επόμενα
χρόνια μετέχει στη Γ' κατηγορία. Το 2010-11
αν και 3ος κερδίζει την άνοδο καθώς είναι
μία σεζόν που δεν δηλώνει συμμετοχή ο Ελ.
Βενιζέλος στη Β'. Το 2012-13 χάνει οριακά
την άνοδο στην Α' αφού ήταν 3ος, ενώ για
την τελευταία διετία είπαμε παραπάνω.

Στο Κύπελλο πρώτη φορά φθάνει τόσο μα-
κριά ενώ μέχρι φέτος η καλύτερη πορεία του
ήταν δύο προκρίσεις στους “8”. Μία την πε-
ρίοδο 1989-90 και μία πέρυσι. 

Σε ένα τελικό μετά από 13 χρόνια...

Ιδρύθηκε το 1958 ως 'Αρης Κάτω Σούδας (αρ. Μη-
τρώου ΕΠΟ 728) αφού εμφανίστηκε μαζί με τον ΑΟ
Σούδας με τον οποίο συνυπήρξε για μία τετραετία.
Το 1959-60 έκανε την πρώτη του παρουσία στα το-
πικά πρωταθλήματα και συγκεκριμένα στην Β' κα-
τηγορία ενώ το καλοκαίρι του 1963 οι δυο ομάδες
της Σούδας συγχωνεύονται και μάλιστα ο Αρης κα-
τακτάει τον τίτλο στη Β' και νικώντας σε αγώνες
διαβάθμισης την 6η της Α' Ελπιδα, ανεβαίνει για
πρώτη φορά στην Α' 

Το 1964-65 ο Αρης πραγματοποιεί την παρθενική
του εμφάνιση στην Α' κατηγορία Χανίων σε μία χρο-
νιά σημαδιακή για το χανιώτικο ποδόσφαιρο. Διότι
το πρωτάθλημα σταματάει 2-3 αγωνιστικές πριν το
τέλος λόγω της δημιουργίας της ΑΕΧ -μετέπειτα ΑΟ
Χανιά. Ομως η ομάδα της Σούδας έχει ήδη αποχω-
ρήσει και καταλαμβάνοντας την τελευταία 6η θέση
με 12 βαθμούς (3 μηδενισμούς) είναι και η μοναδική
που υποβιβάζεται. Τον επόμενο χρόνο μετέχει τυ-
πικά στην Β' καθώς μόνο στο κύπελλο έλαβε μέρος
και για μία τριετία υπολειτουργεί. Το 1968-69 πάν-
τως μετά από διάλυση αρκετών συλλόγων από τον
Ασλανίδη επανεμφανίζεται δυναμικά στην Β' και κα-
τακτάει τον τίτλο. Ετσι τον επόμενο χρόνο μετέχει
για δεύτερη φορά στην Α' κατηγορία όπου δίνει
σκληρή μάχη με τον Θησέα για την παραμονή όμως
και πάλι ένας μηδενισμός είναι καθοριστικός καθώς
τον αφήνει στην τελευταία 6η θέση. Και πάλι ο υπο-
βιβασμός φέρνει κάποια χρόνια αδρανοποίησης του

συλλόγου καθώς επαναδραστηριοποιείται το 1976-
77 κατακτώντας άμεσα τον τίτλο στον 1ο όμιλο της
Β' κατηγορίας. Τρίτη και... φαρμακερή για τον Αρη
αφού αυτή τη φορά όχι μόνο θα στεριώσει στην με-
γαλύτερη τοπική κατηγορία αλλά μέχρι τότε δεν θα
ξανανιώσει σχεδόν ποτέ υποβιβασμό στην Β' με
εξαίρεση μία φορά. Τότε το 1994-95 έπεσε στην Β'
από την οποία επανήλθε όμως άμεσα κατακτώντας
τον τίτλο την επόμενη περίοδο. Αντίθετα δύο σεζόν
θα αγωνισθεί και στην Δ' Εθνική (περιφερειακό). 

Μάλιστα στην παρθενική του εμφάνιση στην Δ'
Εθνική τερματίζει ισόβαθμος με τον Θησέα στην 3η
θέση -4ος με τα κριτήρια ισοβαθμίας- σε μία από τις
κορυφαίες χρονιές την ιστορία του. Η συνέχεια βέ-
βαια δεν είναι ανάλογη αφού το 2003-04 ως 15ος
υποβιβάζεται και επιστρέφει στην Α' κατηγορία όπου
αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Πρόπερσι και ειδικά πέ-
ρυσι πρωταγωνίστησε, μάλιστα τον περασμένο
Απρίλιο βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάκτηση του
παρθενικού τίτλου αλλά τελικά η ισοπαλία 1-1 με
τον Μινώταυρο μέσα στη Σούδα έστειλε το πρωτά-
θλημα στις Μουρνιές. 

Στο κύπελλο τώρα κορυφαία στιγμή είναι η κατά-
κτηση του τροπαίου το 2001-02 όταν στον τελικό
επικράτησε με 4-0 της Παλαιόχωρας. Αρκετά χρόνια
πριν είχε αγωνισθεί δύο ακόμα φορές σε ένα τελικό:
το 1980 όταν έχασε 2-0 από τον Κρ. Αστέρα και το
1983 (0-3 με την Ιωνία)

Αρης ΒουκολιώνΑρης Βουκολιών Αρης ΣούδαςΑρης Σούδας

H ορεία των δύο φιναλίστπορεία των δύο φιναλίστ

Ημιτελικά Με Μινώταυρο 3-1 παρ. (1-1)

Αρης Βουκολιών

α' φάση (4ος όμιλος)
Με Ικαρο Μ. 3-0 και 0-0*
Με Γρανίτη 5-1* και 5-0
Με Τιτάν 4-1* και 1-0

β' φάση 
Με Κεραμειά 1-0*
Προημιτελικά
Με Απόλλων 2-1

Ημιτελικά Με ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ 2-0

Αρης Σούδας

α' φάση (5ος όμιλος)
Με Παλαιόχωρα 5-0 και 7-3*
Με Νέους ΑΟΧ 3-0* και 5-1
Με Αστέρα Χαλέπας 3-0 και 5-0*

β' φάση 
Με Ασπίδα 4-0*
Προημιτελικά
Με Ροδωπού 1-0*

Επειδή όμως εκτός του τελικού του Κυπέλ-
λου σήμερα ξεκινάει και ο β' γύρος του
πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας αξίζει
μία αναφορά καθώς πρόκειται για ένα από
τα πιο αμφίρροπα όχι μόνο των τελευταίων
χρόνων αλλά και σε ολόκληρη την ιστορία
των αντίστοιχων διοργανώσεων της
Ε.Π.Σ.Χ. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος με τον 6ο

έχει μία διαφορά μόλις 3 βαθμών και αυτό
είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Για να κατα-
λάβει κανείς πόσο σπάνιο φαινόμενο είναι,
παραθέτουμε μία συγκριτική βαθμολογία
των έξι προηγούμενων πρωταθλημάτων
στο φινάλε του α' γύρου. Μάλιστα δεν χρει-
άστηκε να αναφέρουμε καν τις έξι πρώτες
ομάδες τότε αλλά μονάχα τις τέσσερις

To ιο α φίρρο οπιο αμφίρροπο
ρωτάθλη απρωτάθλημα



Οι σκόρερ του Κυ έλλουΟι σκόρερ του Κυπέλλου
12 γκολ
Κλωθάκης (Αρης Σούδας)
9 γκολ
Ανιάγκμπε (Αρης Βουκολιών)
Μποντουρί (Κεραμειά)
Μαναρώλης (Ροδωπού)
8 γκολ 
Μάστορας (Αρης Σούδας)
7 γκολ
Δημούσης (Μινώταυρος)
Περράκης Α. (Δόξα Παχ.)
6 γκολ
Μανωλεδάκης (Κεραμειά)
5 γκολ
Παπαθανασίου (Αρης Σούδας)
Κένγκα (Δόξα Παχ.)
Κουλούρης (Παλαιόχωρα)
Δασκαλάκης (ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ)
Περδικάκης (ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ)
Βαϊγκούσης Σπ. (Ιδομενέας)
Αμαραντίδης Α. (Νέοι Πλατανιά)

Κυ ελλούχοιΚυπελλούχοι
11 Ιωνία Χανίων
6 ΑΟ Χανιά 
6 Πλατανιάς
5 Μινώταυρος
3 ΑΕ Χανίων
2 Κρ. Αστέρας
2 Ιδομενέας
1 Σπάθα
1 Ιωνία 2000
1 Ακρίτας
1 Θησέας
1 Αρης Σούδας
1 Κισσαμικός
1 Ικαρος Μουρνιών
1 Παγχανιακός ΟΦΧ

καθώς όπως μπορείτε να δείτε το
πολύ 2-3 ομάδες είχαν ζωντανές
βλέψεις τίτλου στο φινάλε του α'
γύρου την προηγούμενη εξαετία. Η
δε διαφορά 1ου-6ου το 2008-09 και
2009-10 ήταν 9 βαθμοί και στη συ-
νέχεια εκτοξεύθηκε σε διψήφια νού-
μερα με ρεκόρ το 17 (τόσο πέρυσι
όπως και το 2011-12) όταν οι δύο
πρωταθλητές χειμώνα Μινώταυρος
και Κισσαμικός πέτυχαν το απόλυτο
(9 νίκες) και βέβαια στο τέλος έκο-
ψαν πρώτοι το νήμα. Σε παρένθεση
δίπλα η τελική θέση κάθε ομάδας
από τις 4 πρώτες του α' γύρου και οι
βαθμοί που συγκέντρωσε στο τέλος.   

2008-09

1. Ακρίτας 21 (1-40)
2. Πανακρωτηριακός 18 (3-34)
3. Ιδομενέας 15 (6-22)
4. Ιωνία 2000 13 (2-36)
Απόσταση 1ου από 6ο Κισσαμικό 9
βαθμοί.

2009-10

1. Κισσαμικός 22 (2-37)
2. Πανακρωτηριακός 22 (1-41)
3.ΑΟΔΑ 15 (5-29)
4. Ιωνία 2000 15 (3-34)
Απόσταση 1ου από 6η Κορωνίδα 9
βαθμοί.
2010-11

1. Κισσαμικός 24 (2-48)
2. Μινώταυρος 22 (1-49)
3. Αρης Σούδας 16 (8-18)
4. Ιωνία 2000 16 (3-28)
Απόσταση 1ου από 6η Παλαιόχωρα
14 βαθμοί.

2011-12

1. Κισσαμικός 27 (1-52)
2. Ακρίτας 24 (2-36)
3. Ιωνία 2000 16 (3-35)
4. Ικαρος Μουρνιών 14 (4-33)
Απόσταση 1ου από 6α Περιβόλια 17
βαθμοί.

2012-13

1. Ιωνία 2000 23 (1-45)
2. Αρης Σούδας 18 (6-23)
3. Ροδωπού 17 (4-24)
4. Ικαρος Μουρνιών 15 (2-35)
Απόσταση 1ου από 6ο Μινώταυρο
13 βαθμοί.

2013-14

1. Μινώταυρος 27 (1-45)
2. Αρης Σούδας 22 (2-43)
3. Κεραμειά 16 (3-29)
4. Ιωνία 2000 15 (4-28)
Απόσταση 1ου από 6η Σπάθα 17 βαθμοί

2014-15

1. Σπάθα Κολυμπαρίου19
2. Αρης Βουκολιών 19
3. ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ 18
4. Πανακρωτηριακός 17
5. Μινώταυρος 17
6. Αρης Σούδας 16
Απόσταση 1ου από 6ο Αρη Σούδας 3
βαθμοί.
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Ολοι οι τελικοί του Κυπέλλου Χανίων

1972: Παγχανιακός-Μινώταυρος 2-0
1973: Ιδομενέας-Παγχανιακός 8-7 πέν. (2-2 κ.αγ. και παρ.)
1974: Αναγέννηση-Ιδομενέας 2-1
1975: Ιωνία-Μινώταυρος 3-2 παρ. -διεκ. 118' (2-2 κ. αγ.)
1976: Ιωνία-Μινώταυρος 4-0
1977: Ιωνία-Παγχανιακός 2-0
1978: Ιδομενέας-Ιωνία 1-0
1979: Κρ. Αστέρας-Κισαμικός 3-2 παρ. (1-1 κ. αγ.)
1980: Κρ. Αστέρας-Aρης Σ. 2-0
1981: ΑΟΧ-Ιωνία 3-1
1982: Ιωνία-Πλατανιάς 1-0 παρ. (0-0 κ. αγ. και παρ.)
1983: Ιωνία-Aρης Σ. 3-0
1984: Ιωνία-Μινώταυρος 2-1 παρ. (1-1 κ. αγ.)
1985: Μινώταυρος-Θύελλα Ακρ. 4-2 πεν. (0-0 κ. αγ. και παρ.)
1986: Μινώταυρος-Κισαμικός 2-0
1987: Πλατανιάς-Μινώταυρος 5-2 πεν. (1-1 κ. αγ. και παρ.)
1988: Μινώταυρος-Θησέας 3-0
1989: ΑΟΧ-Ικαρος Μ. 3-0
1990: Πλατανιάς-ΑΟΧ 2-1 παρ. (1-1 κ. αγ.)
1991: Ιωνία-Θησέας 2-0
1992: ΑΟΧ-Μινώταυρος 5-0
1993: Ιωνία-ΑΟΧ 6-5 πεν. (2-2 κ. αγ. 3-3 παρ.)
1994: Πλατανιάς-Παγχανιακός 2-1
1995: Ιωνία-Πλατανιάς 2-0
1996: Ίκαρος Μ.-Μινώταυρος 2-0
1997: Ιωνία-Κισαμικός 4-1
1998: ΑΕΧ-Μινώταυρος 5-1
1999: Κισαμικός-Παγχανιακός 6-5 πεν. (1-1 κ. αγ. και 2-2 παρ.)
2000: ΑΕΧ-Ιωνία 2000 6-1
2001: ΑΕΧ-Θησέας 5-2
2002: Aρης Σ.-Παλαιόχωρα 4-0
2003: Πλατανιάς-Κορωνίδα 3-0
2004: Θησέας-Πλατανιάς 3-1
2005: Μινώταυρος-Πανακρωτηριακός 2-1 παρ. (1-1 κ. αγ.)
2006: Πλατανιάς-Παγχανιακός 4-0
2007: ΑΟ Χανιά-Πλατανιάς 2-0
2008: ΑΟ Χανιά-Μινώταυρος 1-0
2009: Πλατανιάς-ΑΟ Χανιά 6-5 πεν. (0-0 κ. αγ. και παρ.)
2010: ΑΟ Χανιά-Ακρίτας 2-1
2011: Ακρίτας-Κισαμικός 2-1
2012: Μινώταυρος-Ιωνία 2000 3-0
2013: Ιωνία 2000-Κισσαμικός 1-0
2014: Σπάθα-Μινώταυρος 3-1 
2015: Αρης Βουκ.-Αρης Σούδας ...

Συ ετοχές σε τελικόΣυμμετοχές σε τελικό

15 Μινώταυρος
13 Ιωνία Χανίων
10 Πλατανιάς
9 ΑΟ Χανιά
6 Κισσαμικός
6 Παγχανιακός ΟΦΧ
4 Θησέας
4 Αρης Σούδας
3 ΑΕ Χανίων
3 Ιωνία 2000

3 Ιδομενέας
2 Κρ.Αστέρας
2 Ακρίτας
2 Ικαρος Μουρνιών
1 Σπάθα
1 Πανακρωτηριακός
1 Κορωνίδα
1 Παλαιόχωρα
1 Θύελλα Ακρωτ.
1 Αρης Βουκολιών

Τις περισσότερες παρουσίες σε ένα τελικό έχει ο Μινώταυρος με 15. Εδώ το 2012 όταν και
κατέκτησε για τελευταία φορά το Κύπελλο.

Μόλις 3 βαθμοί χωρίζουν την πρώτη Σπάθα από τον 6ο Αρη Σούδας στο φινάλε του
α’ γύρου σε ένα από τα πιο αμφίρροπα πρωταθλήματα στην ιστορία της ΕΠΣΧ.

Η πολυνίκης του θεσμού Ιωνία
με το Κύπελλο του 1993, σε ένα
από τους πιο συναρπαστικούς
τελικούς

Οι δύο πρώτοι σκόρερ της φετινής διοργάνωσης Κλωθάκης και
Ανιάγκμπε θα βρεθούν αντιμέτωποι στον σημερινό τελικό.

»

»



βρογχίτιδα και το βρογχικό άσθμα. Η αντισπα-
σμωδική του δράση βοηθά στους πόνους της
έμμηνης ροής. 

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό είναι για την αύξηση
της ροής του γάλακτος κατά τον θηλασμό. 

Αν μετά το γεύμα μασήσουμε σπόρους γλυ-
καίνουν την αναπνοή και ανακουφίζουν από το
αίσθημα καύσου. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Ρίχνουμε ένα φλι-

τζάνι βραστό νερό σε μία κουταλιά του τσαγιού
σπόρους που μόλις έχουμε συνθλίψει και το
αφήνουμε σκεπασμένο για 10-15 λεπτά.

Σουρώνουμε και πίνουμε τρεις φορές την
ημέρα. Υπό μορφή βάμματος η δοσολογία είναι
1-4ml βάμματος τρεις φορές την ημέρα. 

Eνα πολύ καλό μίγμα που βοηθά στην αύξηση
του γάλακτος στις γυναίκες που θηλάζουν απο-
τελείται από κάρβι (2 μέρη), μάραθο (1 μέρος)
και γλυκάνισο (1 μέρος). Το μίγμα αυτών των
βοτάνων παρασκευάζεται ως έγχυμα.

Προφυλάξεις 
Υπερβολική δοσολογία μπορεί να προκαλέσει

προβλήματα σε ήπαρ και νεφρούς.
Αν τηρούμε τη συνιστώμενη δοσολογία είναι

ασφαλές βότανο. 

Είναι φυτό διετές, ύψους 30-70 εκατοστών.
Φύλλα λεία, διπτεροειδή. Aνθη λευκά, διαταγ-
μένα σε όρθιο σκιάδιο. Τα άνθη είναι ερμαφρό-
διτα (έχουν αρσενικά και θηλυκά όργανα) και
γονιμοποιούνται από τα έντομα. Καρποί επιμή-
κεις, με αυλακώσεις, αρωματικοί, χωρισμένοι
συνήθως σε μερικάρπια. Eχουν φωτεινό καφέ
χρώμα. Περιέχουν δύο σπόρους με τους οποί-
ους αρωματίζουν κέικ, μπισκότα, ψωμιά, τυριά,
βρασμένα φρούτα, ψητά μήλα και κυδώνια και
πιάτα με κρέας. 

Από το αιθέριο έλαιο του φυτού αρωματίζε-
ται ένα περίφημο λικέρ και με τα χλωρά του
φύλλα γαρνίρονται βραστά, σούπες και σαλά-
τες λαχανικών. 

Οι σπόροι όταν τους μασάμε, είναι ένα θαυ-
μάσιο αρωματικό στόματος. 

Φύλλα, ρίζα και σπόροι του φυτού είναι βρώ-
σιμα.

Ιστορικά στοιχεία 
Είναι αρωματικό φυτό γνωστό στην Ευρώπη

εδώ και πέντε χιλιάδες χρόνια. Αυτή ήταν η ηλι-
κία που ανέφεραν οι επιστήμονες όταν μελέτη-
σαν απολιθωμένους σπόρους, που βρέθηκαν σε
αρχαιολογικές ανασκαφές των μεσολιθικών
χρόνων. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι
Aραβες το είχαν σε εκτίμηση. Τον 13ο αιώνα οι
Ευρωπαίοι το χρησιμοποιούσαν για το άρωμα
του στο μαγείρεμα και τα γλυκά. 

Το κάρβι έχει χρησιμοποιηθεί στη λαϊκή ιατρική
ειδικά για τη θεραπεία του πεπτικού συστήμα-
τος λόγω της αντισπασμωδικής και καταπραϋν-
τικής του δράσης. Γνώριζαν ότι ανακουφίζει
από τα φουσκώματα και βελτιώνει την όρεξη. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Στα συστατικά του βοτάνου βρίσκουμε έλαιο,

τανίνη και μέχρι 6% πτητικό έλαιο το οποίο πε-
ριέχει 60% καρβόνη (που του δίνει την ιδιαίτερη
γεύση) και 20% λιμονέλαιο. 

Οι σπόροι περιέχουν 10% νερό, 20% πρωτεΐ-
νες, 14,5% λίπος, 50% υδατάνθρακες, 12,5%
φυτικές ίνες, 6% τέφρα, 0,689% φώσφορο,
0,016% σίδηρο, 0,258% μαγνήσιο, 0,017% νά-
τριο, 1,351% κάλιο, 0,005% ψευδάργυρο, βιτα-
μίνη Α, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη και νιασίνη. 

Τα φύλλα περιέχουν τα ίδια συστατικά με ελα-
φρά διαφορετικές τιμές

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη
- συλλογή 

Το φυτό ανθίζει Ιούνιο και Ιούλιο. Για θερα-
πευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται οι σπόροι
και τα φύλλα του φυτού. Οι σπόροι ωριμάζουν
Ιούλιο και Αύγουστο. Συλλέγονται οι ανθοφό-
ρες κορυφές του φυτού όταν ωριμάσουν πλή-
ρως και στη συνέχεια ξηραίνονται και
φυλάσσονται σε δροσερό ξηρό μέρος, μακριά
από τον ήλιο.

Το αιθέριο έλαιο που παράγεται από τους
σπόρους έχει παρόμοιες θεραπευτικές ιδιότη-
τες.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το βότανο δρα ως αντισηπτικό, αντισπασμω-
δικό, αρωματικό, χωνευτικό, εμμηναγωγό,
άφυσο, αποχρεμπτικό, γαλακταγωγό, οφθαλ-
μικό, παρασιτοκτόνο και διεγερτικό.

Χρησιμοποιείται ως ηρεμιστικό βότανο για να
καταπραΰνει τη δυσπεψία με αέρια και τον εν-
τερικό κολικό, ιδιαίτερα σε παιδιά. Ανοίγει την
όρεξη και η στυπτικότητά του βοηθά στη θερα-
πεία της διάρροιας. Βοηθά επίσης σε περιπτώ-
σεις λαρυγγίτιδας (σε γαργάρες), στη
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Carum carvi (Κάρον
το κάρβι) και ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων.
Το συναντούμε στη χώρα μας με τις ονομασίες Κάρβι, Κιού-
μελ, Αγριοκύμινο. 

Y.Γ:    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 skouvatsos11@gmail.com 
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