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οοτρύγος και τα προϊόντα του εί-
ναι συνυφασμένα με την κρητι-
κή γη. Ονομαστό το κρητικό
κρασί, μοναδική η κρητική τσι-
κουδιά, πολλές και πεντανόστι-
μες οι συνταγές για παραδοσια-
κή μουσταλευριά.
Ημέρες γιορτής, χαράς και ανα-
βίωσης της παράδοσης είναι οι
μέρες του τρύγου που γεμίζουν
ζωή τα οινοποιεία της περιοχής
και πλέον αποτελούν μέρος του
οινικού τουρισμού, ενώ ο χρό-
νος μετράει αντίστροφα για το
άνοιγμα των ρακοκάζανων και
την παραγωγή της τσικουδιάς.
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Raffaelo Santi, “O πάπας Ιούλιος Β΄”, 1511-1512, Λονδίνο, Εθνική Πινακοθήκη.

ο πορτραίτο του Ιουλίου Β’ δια χειρός Ραφαήλ
αποτελεί αδιαμφισβήτητα την εξοχότερη και
διασημότερη προσωπογραφία ενός προκαθήμε-
νου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Ο ιστορι-
κός και βιογράφος του Ραφαήλ Τζιόρτζιο Βαζάρι
(Giorgio Vasari) θα χρησιμοποιήσει στον βίο τού
καλλιτέχνη διθυραμβικά λόγια αναφερόμενος
στο έργο αυτό, αποφαινόμενος ότι «ήταν τόσο
αληθοφανής η απόδοση του μοντέλου και τόσο
επιβλητική η επίδρασή του στο θεατή, ώστε νό-
μιζε κανείς ότι είχε ενώπιον του όχι ένα ζωγρα-
φικό ομοίωμα, αλλά τον ίδιο τον πάπα». 

Πράγματι το έργο έμελλε να ασκήσει τεράστια
επιρροή στο ζωγραφικό είδος της προσωπογρα-
φίας, στην οποία ανήκει και η πρωτοπόρος σύν-
θεση που έμελλε να μελετηθεί και να υπάρξει
σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για όσους
καλλιτέχνες επιχειρούσαν εφεξής να καταπια-
στούν με το συγκεκριμένο είδος. Η καινοτόμος
επίδραση του έργου εστιάζεται πρωτίστως στην
οπτική γωνία από την οποία ο ζωγράφος έχει
επιλέξει να απεικονίσει τον γηραιό ποντίφικα.
Εως τότε οι κατέχοντες τα ανώτατα αξιώματα
της εκκλησιαστικής, αλλά και της κοσμικής εξου-
σίας δήλωναν απρόθυμοι να τολμήσουν τη ρήξη
με την παράδοση που ήθελε το μονάρχη να απο-
δίδεται είτε μετωπικά, είτε σε αυστηρό προφίλ
κατά τη συνήθη πρακτική των νομισματικών
αποδόσεων των ηγετών του αρχαίου κόσμου.

Ο Ραφαήλ προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη
του πάπα τολμά στο έργο μας αντίθετα, μια βα-
θειά ρήξη με την παγιωμένη αυτή εικονογραφική
παράδοση, επιλέγοντας έναν οπτικό άξονα που
τοποθετεί τον ιδεατό αποδέκτη του βλέμματος
του πάπα όχι ενώπιον, αλλά στο πλευρό του Ιού-
λιου Β’. Αριστα παίρνει όμως ο Ραφαήλ και στον
τομέα της ψυχογραφικής ανάγνωσης της μορ-
φής του “τρομερού πάπα” (papa terribile), ή
“πάπα πολεμιστή” (papa guerriero), προσωνύμια
με τα οποία ήταν ευρύτερα γνωστός στους αυ-
λικούς κύκλους της Ευρώπης. Ο Ραφαήλ κατα-
φέρνει όπως κανείς πριν από αυτόν και όπως
ελάχιστοι μονάχα μετά από αυτόν (με πιο κραυ-
γαλέα περίπτωση το ομαδικό πορτραίτο του
πάπα Παύλου Γ’ Φαρνέζε με τους καρδινάλιους
ανιψιούς του από τον Τισιανό) να μεταφέρει
στον καμβά την ταραγμένη ψυχική κατάσταση
του κουρασμένου από τους συνεχείς πολέμους
πάπα -διακριτή στα σκαμμένα χαρακτηριστικά

του γερασμένου προσώπου και στο μελαγχο-
λικό, απλανές βλέμμα- χωρίς όμως ταυτόχρονα
ούτε μία στιγμή να αφήνει αμφιβολίες για την
αριστοκρατική καταγωγή και την υψηλή θέση
ισχύος του μοντέλου του -το επίχρυσο διακο-
σμητικό μοτίβο με τα δύο βελανίδια παραπέμπει
αλληγορικά στο έμβλημα της οικογενείας Ro-
vere, τη βελανιδιά, ενώ στα δύο χέρια αντανα-
κλάται αφενός μεν στο δεξί που κρατά με
κάποια χαλαρότητα το μαντήλι η υψηλή ιερατική
θέση του εικονιζόμενου, αφετέρου δε στο αρι-
στερό που με στιβαρότητα αγκαλιάζει τον αγ-
κώνα του θρόνου η αποφασιστικότητα του στη
λήψη δύσκολων πολιτικών αποφάσεων. 

Και όντως ο πάπας Ιούλιος Β’ έμελλε να ηγηθεί
της παποσύνης σε μια δύσκολη ιστορικά συγκυ-
ρία, όπου καλούνταν να πάρει μέρος σε εφή-
μερα παιχνίδια καιροσκοπικών συμμαχιών
-ενδεικτικά αναφέρω ότι αρχικά τάχθηκε στο
πλευρό των Γάλλων εναντίον των Βενετών, για
να οδηγηθεί δύο μόλις χρόνια αργότερα στην
αντίπερα όχθη συμμαχώντας με τους Βενετούς
εναντίον των μέχρι πρότινος φιλικά προσκείμε-
νων Γάλλων- και με απώτερο στόχο πάντα την
προάσπιση των συμφερόντων του παπικού κρά-
τους. 

Μάλιστα το γεγονός ότι ο πάπας αποδίδεται
στον πίνακά μας φέροντας γενειάδα παραπέμπει
σε μια οδυνηρή πολιτική ήττα και συγκεκριμένα
στην απώλεια της Μπολόνιας από τη σφαίρα
επιρροής της παποσύνης, ενώ επιτρέπει και μια
ακριβή χρονολόγηση του έργου, καθώς ο πάπας
ενάντια στον θεσμοθετημένο κανόνα έφερε γένι
από τις 27 Ιουνίου του 1511 έως το Μάρτιο του
1512. Ο θάνατος επρόκειτο να του χτυπήσει την
πόρτα στα 1513, χωρίς ο Ιούλιος Β’ να έχει κα-
ταφέρει να εκπληρώσει το μεγαλεπήβολο όραμα
του για τη δημιουργία ενός ενωμένου ιταλικού
κράτους υπό τη σκέπη της παποσύνης, πόσο
μάλλον την προσωπική του επιθυμία για την
ολοκλήρωση του ταφικού μνημείου του που είχε
παραγγελθεί στο Μιχαήλ-Αγγελο και προοριζό-
ταν αρχικά για τον καθεδρικό του Αγίου Πέτρου,
αλλά εν τέλει έμελλε να περατωθεί πολύ αργό-
τερα στα 1545 σε μια συρρικνωμένη, λιγότερο
φιλόδοξη εκδοχή που σήμερα κοσμεί την εκκλη-
σία του Αγίου Πέτρου Δεσμώτη στη ρωμαϊκή
πρωτεύουσα.
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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

«Ο Κόσμος του Γιάννη Κύρου» με
σκηνικά, κοστούμια, και αρχειακό
υλικό από το θέατρο, το χορό, τη μου-
σική και την τηλεόραση περιλαμβάνει
η καινούρια εικαστική παραγωγή της
Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων που
εγκαινιάζεται την Δευτέρα στις 12
Οκτωβρίου.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Κόσ ος του Γιάννη Κύρου“Ο Κόσμος του Γιάννη Κύρου”
■ Η καινούργια εικαστική παραγωγή της Δημοτικής Πινακοθήκης εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ”

Γιορτή τσικουδιάς στο Γιαλί Τζαμισί

Την αναβίωση της απόσταξης της τσικουδιάς με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως γινόταν στις
γειτονιές κάθε χωριού, διοργανώνει για 20η συνεχή χρονιά μ’ ένα μεγάλο γλέντι, ο Χορευτι-
κός Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης” σήμερα Σάββατο στις 7μ.μ. στο Γιαλί Τζαμισί,
σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χανίων και την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. 
Την εκδήλωση θα πλαισιώνει το μουσικό συγκρότημα των Ηλία και Δημήτρη Βλαμάκη και χο-
ρευτικές ομάδες του “Ψηλορείτη” που θα παρουσιάσουν χορούς από την Κρήτη και την υπό-
λοιπη Ελλάδα.
Θα προσφέρονται πλούσια εδέσματα και άφθονη τσικουδιά.
Είσοδος ελεύθερη.

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
10 Οκτωβρίου 2015

ττην έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 12 Φε-
βρουαρίου του 2016 έχει επιμεληθεί ο Χανιώ-
της ηθοποιός Λευτέρης Λαμπράκης στον οποίο
ανήκει η συλλογή.
Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει το συ-
νολικό έργο του σκηνογράφου, σκηνοθέτη
Γιάννη Κύρου -που υπήρξε ο θεμελιωτής του
σύγχρονου Θεάτρου στην πόλη μας- στο Θέα-
τρο, την Τηλεόραση, στον Χορό και τη Μου-
σική. 
Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπράκης που υπήρξε
φίλος του Γ. Κύρου, στην έκθεση παρουσιά-
ζονται σχέδια με μολύβι και μελάνι, μακέτες με
πλαστικά χρώματα και ακουαρέλες, έγχρωμα
μολύβια, κολάζ, και κοστούμια της θεατρικής
δημιουργίας του καλλιτέχνη Γιάννη Κύρου, ο
οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του Ελλη-
νικού Χοροδράματος, της Ραλλούς Μάνου. 
«Είναι μια έκθεση φτιαγμένη με αγάπη για τον
Άνθρωπο, τον Δάσκαλο και Μέντορα Γιάννη
Κύρου που άνοιξε δρόμους στη ζωή μου. Η έκ-
θεση εμπεριέχει μακέτες από όλο το φάσμα
της δουλειάς του, ακόμη και σπουδαστικά του
έργα, μεγάλες συνεργασίες που έχει κάνει με
το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδας, τους Δεσμούς της Ασπασίας Παπα-
θανασίου, το Θεσσαλικό Θέατρο, το Ημικρα-
τικό Θέατρο Αιγαίου, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης,
αλλά και στο Ελεύθερο Θέατρο με τους Θιά-
σους, Βαλάκου, Βουγιουκλάκη - Παπαμιχαήλ,
Αλεξανδράκη, Βεργή, Βουτσά, Λάσκαρη, Μου-
στάκα, Γκιωνάκη και άλλους. Συνολικά παρου-
σιάζονται έργα από εξήντα πέντε
αντιπροσωπευτικές δουλειές του Γ. Κύρου»
ανέφερε ο κ. Λαμπράκης.
«Νοιώθω σαν να ξαναγύρισε ο Γιάννης Κύρου
στην πόλη του, τα Χανιά, που τόσο αγάπησε
και εδώ δημιούργησε. Στην οδό Χάληδων ήταν
κάποτε το σπίτι του και μέσα στα στενά το
ατελιέ του. Εκεί όπου μαθήτευσα. Αλλωστε
στα Χανιά ίδρυσε την Πειραματική Καλλιτε-
χνική Ομάδα ΑΡΕΝΑ, η οποία ανέπτυξε έντονη
δραστηριότητα. Εκανε λαϊκό θέατρο χωρίς
καμία παραχώρηση στην ποιότητα και συγ-
χρόνως δοκίμαζε διαφορετικά είδη θεάτρου,
δημιουργώντας τη δική του πρόταση. Δημι-
ούργησε θεατρικό γίγνεσθαι στα Χανιά» ση-
μείωσε ο επιμελητής της έκθεσης. 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματο-

ποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις από Χα-
νιώτες καλλιτέχνες που έχουν σχέση με τις πα-
ραστατικές τέχνες, το θέατρο, τον χορό και τη
μουσική. Οι τριάντα παραστάσεις που θα πλαι-
σιώσουν την έκθεση θα έχουν ελεύθερη εί-
σοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν όσο και
η έκθεση (4 μήνες). Θα λάβουν μέρος: Πολιτι-
στική Ομάδα Αρένα, Θέατρο Κυδωνία- Εταιρία
Θεάτρου “Μνήμη” Μιχάλης Βιρβιδάκης, Θέα-
τρο “Βιολέτα” - Μ. Βλαχάκη, Σύλλογος Φίλων
Θεάτρου Χανίων, Αλίκη Χιωτάκη, Θέατρο
73100 Ιώ Ασηθιανάκη, Ομάδα Εκφραστικού
χορού ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΗ Σοφία Φαλιέρου, Κέντρο
Χορού και Οπτικών Τεχνών KINETICS Κατε-
ρίνα Ντινοπούλου, Θεατρική Ομάδα Killing the
Fly Κατερίνα Δαμβόγλου -Robir Berr- Γιάννης
Κουκουράκης, Μαρία Μεντέζ, Θεατρική σκηνή
Ρίτσας Χατζιδάκη, Νίκος Περάκης στο πιάνο με
σοπράνο Σάρα Παπαδοπούλου, Ομάδα Πα-
σπαρτού, Stand-up comedy Γιώργος Πογια-
τζής, Δέσποινα Δρακάκη, Ελισάβετ Βερούλη
με Δημήτρη Ντρουμπογιάννη, Χορευτική
Ομάδα Έφης Καλούτση, Ομάδα Μουσικού
σχολείου, CANTILENA Χανίων – Γιώργος Κα-
λούτσης, Butoh- Μαρία Μαλαξιανάκη, Λεωνί-
δας Μανωλικάκης κ.ά.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δημοτι-

κής Πινακοθήκης Χανίων Γιώργος Βαρουδά-
κης ανέφερε ότι «η άρρηκτη και αδιάλειπτη
σχέση μεταξύ του Θεάτρου και των Εικαστι-
κών Τεχνών ξεκινάει από την Αρχαιότητα.
Εστω και καθυστερημένα η Δημοτική Πινακο-
θήκη Χανίων έχει την τιμή να φιλοξενήσει έκ-
θεση για το μεγάλο έργο του Γιάννη Κύρου,
που υπήρξε ο θεμελιωτής του σύγχρονου Θε-
άτρου στην πόλη μας. Είναι ο άνθρωπος ο
οποίος αγάπησε την πόλη μας, δημιούργησε το
σύγχρονο Θέατρο για την πόλη μας και πάρα
πολλές σημερινές θεατρικές ομάδες οφείλουν
την ύπαρξη τους, στο έργο και στην αδιάλει-
πτη, ανιδιοτελή προσπάθεια του». 

Εν τω μεταξύ ο κ. Βαρουδάκης γνωστοποίησε
ότι 700 έργα της Μόνιμης Συλλογής της Δη-
μοτικής Πινακοθήκης Χανίων που μέχρι σή-
μερα βρίσκονται στις αποθήκες, θα
ψηφιοποιηθούν και θα αναρτηθούν σταδιακά
μέσα στον επόμενο μήνα στο διαδίκτυο, στο
site της Δημοτικής Πινακοθήκης. Πρόκειται για
αξιόλογα έργα, δωρεές, από επώνυμους καλ-
λιτέχνες της σύγχρονης Ελλάδας. Παράλληλα
γίνεται προσπάθεια να εξευρεθεί χώρος όπου
θα εκτίθεται σταδιακά μέρος της Μόνιμης
Συλλογής. 

Από την  καινούργια εικαστική παραγωγή της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων “Ο Κόσμος του Γιάννη Κύρου” που περιλαμβάνει σκηνικά, κοστούμια, και
αρχειακό υλικό από το θέατρο, τον χορό, τη μουσική και την τηλεόραση. 

Από δεξιά ο κ. Βαρουδάκης και ο κ. Λαμπράκης.

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015

«Νέο πλαίσιο ανάπτυξης Πρακτόρων & Μεσιτών στην Κρήτη» 

Συνάντηση Πρακτόρων & Μεσιτών της International Life στο Ηράκλειο Κρήτης

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Συ-
νάντηση Πρακτόρων & Μεσιτών της International
Life στις 7 Οκτωβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Aquila
Atlantis στo Ηράκλειο Κρήτης, με βασικό θέμα:
«Νέο πλαίσιο ανάπτυξης Πρακτόρων & Μεσιτών
στην Κρήτη». 

Η εκδήλωση είχε σαν στόχο την ενημέρωση
των συνεργατών για τις τρέχουσες εξελίξεις της
αγοράς καθώς και τις σύγχρονες υπηρεσίες και λύ-
σεις που προσφέρει η εταιρία για την εξέλιξη των
δικτύων της.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Group CEO της International Life κ. Γιάννης Μπράβος, ο Deputy CEO κ. Γιώργος Μαυρέ-
λης, καθώς και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Βακίδης, Director General Agents & Brokers και Μανώλης Αγγελάκης, Regional Manager
Κρήτης & Νήσων, ενώ περισσότεροι από 80 πράκτορες και μεσίτες έδωσαν το «παρών».

Ο κ. Μ. Αγγελάκης καλωσόρισε τους συνεργάτες και τα στελέχη της εταιρίας, και έδωσε τη σκυτάλη στον κ. Γ. Μπράβο ο
οποίος, κάνοντας μια ανασκόπηση της πορείας της εταιρίας, αναφέρθηκε στις σύγχρονες υπηρεσίες που παρέχει η International
Life  στους συνεργάτες της, μέσω νέων διαδικασιών και προϊόντων, της υψηλής τεχνολογίας, της πολιτικής αμοιβών αλλά και
του νέου τρόπου διοίκησής της.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Γ. Μαυρέλης ο οποίος παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρίας, κάνοντας αναφορά στις νέες
καινοτόμες υπηρεσίες προς τους πελάτες ‘be’ (be happy, be smart, be open, be4business), καθώς και στις υψηλής τεχνολογίας
υπηρεσίες που προσφέρει πλέον στους συνεργάτες της, για την πλήρη υποστήριξή τους, στοιχεία που την καθιστούν πρωτοπόρο
και τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. Ο κ. Μαυρέλης αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στις στρατηγικές και στις προοπτικές
περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας αλλά  και των δικτύων της το 2016, με διείσδυση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με καινο-
τομική προσέγγιση. 

Ο κ. Κ. Βακίδης κάνοντας αναφορά στις νέες υπηρεσίες στις οποίες προχωρά η εταιρία, τόνισε ιδιαίτερα αυτές που αφο-
ρούν την ασφάλιση αυτοκινήτου, οι οποίες  στοχεύουν στην πλήρη & ολοκληρωμένη κάλυψη του πελάτη. Αναφέρθηκε τέλος στον
κανονισμό πωλήσεων και την πολιτική αμοιβών, ανακοινώνοντας παράλληλα στους συνεργάτες, τον νέο προορισμό του Διαγω-
νισμού Πωλήσεων, παρακινώντας τους συμμετέχοντες, με τις επιδόσεις τους να κερδίσουν μια θέση στο ταξίδι  στο Όσλο. 

Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στη σημαντική ανάπτυξη της εταιρίας στην αγορά της Κρήτης τα τελευταία χρόνια, καθώς και
στις ευκαιρίες και στην προοπτική της  περαιτέρω εξέλιξής της. 

Η International Life εξελίσσει και αυξάνει συστηματικά και σταθερά τις συνεργασίες της σε Πανελλαδικό επίπεδο, με την
Κρήτη να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Μ. Αγγελάκης με την ομιλία του με θέμα «Πράκτορας & Cross Selling – Διαγωνισμοί».

Η International Life

Η International Life είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες με περισσότερο από
μισό αιώνα παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Οι εταιρείες του ομίλου προσφέρουν ολοκληρωμένα ασφαλιστικά και
επενδυτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η εταιρεία έχει διεθνή παρουσία σε Κύπρο και Ρωσία,
ενώ διαθέτει ευρύ δίκτυο 42 Υποκαταστημάτων και 1.352 συνεργαζόμενων Πρακτορείων & Μεσιτών που καλύπτουν την ελλη-
νική επικράτεια. Η εταιρεία συνεργάζεται με αντασφαλιστές υψηλής αξιολόγησης 

Ακολουθήστε την International Life στα Social Media  
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Στα ονο άτια του ΔιονύσουΣτα μονοπάτια του Διονύσου
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ

μετά από χρόνια... ανομβρίας, ξεριζώματος των
καλλιεργειών αμπελιού στην Κρήτη, τελευταία
παρουσιάζεται μια μικρή αλλά ελπιδοφόρα άν-
θιση. Ποιοτικά κρασιά, σύγχρονα και επισκέ-
ψιμα οινοποιεία, αγροτουρισμός μαζί με τα πα-
ραδοσιακά αποστακτήρια τσικουδιάς δίνουν
ένα διαφορετικό τόνο στην ύπαιθρο των Χανίων.  

ΕΛΕΝΗ 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Πίνου ε οιότηταΠίνουμε... ποιότητα
Συνομιλώντας με τους ανθρώπους του Οινοποιείου Μανουσάκη στον Βατόλακκο, αντιλαμβάνε-

σαι πόσο μεγάλη προσοχή δίνουν στην “ποιότητα”, όχι ως έννοια αλλά ως καθημερινή πρακτική. Από
τη βιολογική καλλιέργεια των αμπελιών, το μάζεμα των σταφυλιών, την παραγωγή, εμφιάλωση,
διακίνηση του κρασιού, από τη λειτουργία του Οινοποιείου στα πρότυπα αγροτουριστικής επιχείρι-
σης.

Αυτό μας το τονίζει και ο Αφσιν Μολαβί, μέλος της οικογένειας Μανουσάκη. Από το οινοποιείο πα-
ράγονται 9 διαφορετικά κρασιά σε μια ποσότητα 50.000-60.000 φιαλών.

«Η επιτυχία μας οφείλεται σε δύο λόγους. Οτι δουλεύουμε πολύ σκληρά και δύο ότι λειτουργούμε
ως αγρότες. Δεν έχει φύγει από το μυαλό μας ότι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι με τη φύση.
Το 95% των σταφυλιών μας είναι από δικά μας αμπέλια και το υπόλοιπο 5% από αγρότες που ενοι-
κιάζουμε το αμπέλι τους με συμβόλαια» μας εξηγεί ο Αφσίν.

Η οινοποιία Μανουσάκη ήταν από τις πρώτες στην Κρήτη που πειραματίσθηκε με τόσες πολλές
ποικιλίες προσαρμόζοντάς τες στις ιδιαιτερότητες του νησιού. «Ο πεθερός μου αποφασίζοντας να
ασχοληθεί με την οινοποιία προκειμένου να κάνει κάτι για τον τόπο του, για το χωριό του, έφερε
τους πλέον ειδικούς από όλον τον κόσμο στα Χανιά. Του είπαν ποιες ποικιλίες ταιριάζουν ανάλογα
με το χώμα, τις κλίσεις, τη βροχή, τους ανέμους και έτσι φύτεψε το πρώτο αμπέλι» τονίζει ο Αφσιν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η οινοποιία και στο ζήτημα του μάρκετινγκ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές στο
εξωτερικό ενώ στα χαρακτηριστικά της είναι ο σεβασμός στη φύση. «Δεν τυπώνουμε φυλλάδια,
χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί για τις κούτες μας, και στόχος μας είναι να χρησιμοποιούμε
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές» επισημαίνει ο συνομιλητής μας. 

Ρωτάμε τον Αφσιν για το πιο θετικό και το πιο αρνητικό σχόλιο που έχει ακούσει για τα κρασιά πα-
ραγωγής της οικογένειας. «Το πιο ωραίο σχόλιο ήταν όταν μας είπαν πως «δεν μπορώ να πιω κάτι
άλλο εκτός από το κρασί σας. Αν δεν έχει ένα εστιατόριο το κρασί σας δεν μπορώ να πιω». Είναι κάτι
που μας τιμά. Κάτι αρνητικό που έχω ακούσει είναι όταν κάποιος μας ανάφερε ότι «δεν θα πιω το
κρασί σας γιατί δεν είναι ντόπια ποικιλία. Δεν σκέφτηκε ότι οι ποικιλίες είναι φυτεμένες εδώ και
έχουν τον χαρακτήρα της Κρήτης. Φυσικά έχουμε και την ντόπια ποικιλία το ρωμέικο και μά-
λιστα το καινούργιο μας προϊόν είναι πραγματικά εξαιρετικό» είναι η απάντησή του. 

O Aφσιν Μολαβί, του Oινοποιείου Μανουσάκη με ένα από τα κρασιά παραγωγής του στα χέρια.

Η τέχνη της α όσταξης τσικουδιάςΗ τέχνη της απόσταξης τσικουδιάς
Ακολουθώντας μια παρά-

δοση από την εποχή του
προπάππου τους τα αδέλ-
φια Πατερομιχελάκη, αγρό-
τες στην περιοχή των
Λουσακιών στην Κίσαμο,
ετοιμάζονται αυτές τις ημέ-
ρες για να λειτουργήσουν
το ρακοκάζανό τους.

«Το καζάνι το έχουμε ως
οικογένεια από τον προπάπ-
που μου. Εμείς το επαναλει-
τουργήσαμε το 2002» μας
εξηγεί ο Μανώλης Πατερο-
μιχελάκης.

Στο ρακοκάζανό τους χρη-
σιμοποιούν σταφύλια από
τα αμπέλια τους και παρά-
γουν τη δική του τσικουδιά.

«Το μυστικό για την τσι-
κουδιά όπως και για κάθε
προϊόν που προέρχεται από
τη γη είναι η πρώτη ύλη. Τα
μηχανήματα, η τεχνολογία
σού εξασφαλίζουν ταχύ-
τητα, μεγαλύτερο όγκο
αλλά τη διαφορά την κάνει
η πρώτη ύλη όπως επίσης
και η καθαριότητα. Αν δεν
είναι καλά τα στέμφυλα,
από καλό ποιοτικό σταφύλι,
να μην έχει το “τσάμπουρο”,
τότε και η τσικουδιά δεν θα
είναι τόσο καλή» μας εξηγεί
ο Μανώλης.

Τα ρακοκάζανα στα Χανιά
λειτουργούν με τη μορφή
της διημερίας και ο απο-
σταγματοποιός μπορεί να παράξει μια ορισμένη ποσότητα τσικουδιάς. Πρόσφατα από την Ε.Ε.
μπήκε πάλι το θέμα της φορολόγησης της τσικουδιάς ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους πα-
ραγωγούς.

«Είναι ένα μεγάλο θέμα, που δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θα μας δουν ως αποσταγματοποιούς και θα
πρέπει να έχουμε την υποδομή αποσταγματοποιών, θα μας ελέγξει με τη μορφή του διήμερου κα-
ζανιού; Θα φορολογήσουν το προϊόν; Αυτά δεν τα ξέρουμε και αγνοούμε τι έχουν στο νου τους.
Το ζήτημα είναι πως τα παραδοσιακά ποτά όπως η τσικουδιά δίνουν την ευκαιρία για ένα συμ-
πληρωματικό εισόδημα για τους αγρότες σε εποχές δύσκολες, με συρρίκνωση των εισοδημάτων
τους. Αν τελικά φορολογηθεί όπως το αλκοόλ, τότε η τιμή του προϊόντος θα αυξηθεί πολύ» επι-
σημαίνει ο κ. Πατερομιχελάκης.
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Δεκάδες ξένοι επισκέπτες, κυρίως Σκανδιναβοί συμμετέχουν στην διαδικασία του τρύγου στον Βάμο, μια διαδικασία που ξεκινά από το αμπέλι, έπειτα στο κτήμα
για το πάτημα των σταφυλιών και ακολουθεί η δημιουργία του πετιμεζιού και της μουσταλευριάς. (φωτογραφίες: Merja Tuominen-Gialitaki).

Αν υπάρχει κάποιο μυστικό για την παρασκευή της παρα-
δοσιακής μουσταλευριάς, αυτή βρίσκεται σίγουρα στην ποι-
ότητα του μούστου αλλά και στη δοσολογία.

Οσον αφορά τη δοσολογία όπως μας είπε ο κ. Φραντζε-
σκάκης, αυτή έχει ως εξής: πέντε μέρη μούστου και ένα μέρος
αλεύρι. Αφού βράσουμε τον μούστο, παίρνουμε λίγο από το
ζεστό μούστο και διαλύουμε το αλεύρι προσθέτοντας το μού-

στο σιγά σιγά για να μην σβολιάσει το αλεύρι. Επειτα προ-
σθέτουμε λίγη κανέλα και λίγο κύμινο. Μόλις το μίγμα αρχί-
ζει και πήζει, σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τα
καρύδια. Η μουσταλευριά σερβίρεται ως κρέμα ενώ πολλοί
την αποξηραίνουν και την χρησιμοποιούν ως γλύκισμα για
τον Χειμώνα. Πολλοί θα θυμούνται τις γιαγιάδες τους να περ-
νούν καρύδια από μια κλωστή περιχύνοντας πάνω από αυτά

υγρή μουσταλευριά. Όταν το “κολιέ” από μουσταλευριά στέ-
γνωνε, το χρησιμοποιούσαν το χειμώνα ως γλύκισμα για κέ-
ρασμα.

Ο παραδοσιακός τρύγος, το πάτημα των σταφυλιών, ο μούστος
που γίνεται πετιμέζι και νόστιμη μουσταλευριά, όλη η διαδικα-
σία της παραγωγής του κρασιού αλλά και των προϊόντων του,
συγκεντρώνει κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
από δεκάδες ξένους που επισκέπτονται τον Βάμο Αποκορώνου
οι οποίοι θέλοντας να βιώσουν μια αυθεντική εμπειρία, συμμε-
τέχουν σε θεματικά προγράμματα αγροτουρισμού που γίνονται
ανά εποχή από τον Συνεταιρισμό “ Βάμος - Γεύσεις και Φιλοξε-
νία Κρήτης” με στόχο την ανάδειξη και προβολή της κρητικής
διατροφής.

Όπως μας εξήγησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ενώσεων Αγρο-
τουρισμού Ελλάδας, και υπεύθυνος για τα προγράμματα του Συ-
νεταιρισμού “Βάμος - Γεύσεις και Φιλοξενία Κρήτης” Νίκος
Φραντζεσκάκης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται
για τον οινικό τουρισμό ως κομμάτι του αγροτουρισμού. «Στα

προγράμματα που κάνουμε κάθε Φθινόπωρο, οι ξένοι επισκέ-
πτες θέλουν να επισκεφθούν τουλάχιστον ένα οινοποιείο της πε-
ριοχής, επίσης συμμετέχουν με μεγάλο ενθουσιασμό στο
ξεχωριστό πρόγραμμα του Τρύγου που κάνουμε στα αμπέλια της
περιοχής, και το οποίο γίνεται 2 ή 3 φορές κατά την περίοδο του
Σεπτέμβρη. Ξένοι επισκέπτες που μένουν σε ξενοδοχεία των Χα-
νίων και του Ρεθύμνου έρχονται στον Βάμο για να γνωρίσουν
μέσα από τα προγράμματα αυτά, όλη την παραδοσιακή διαδικα-
σία του Τρύγου και της παρασκευής του κρασιού. Η διαδικασία
ξεκινά από το αμπέλι, έπειτα πάμε σε ένα κτήμα όπου πατάμε τα
σταφύλια και παράλληλα φτιάχνουμε πετιμέζι, μουσταλευριές
κ.ά. Στόχος του προγράμματος πάντα είναι η ανάδειξη της Κρη-
τικής διατροφής» ανέφερε ο κ. Φραντζεσκάκης ο οποίος επεσή-
μανε ότι στα προγράμματα συμμετέχουν πολλοί Σκανδιναβοί
όπως Φινλανδοί κ.ά.

Αγροτουρισ ός και α έλιΑγροτουρισμός και αμπέλι

Η κα Στέλλα Τρούλου δείχνει στους επισκέπτες πώς φτιάχνεται
η μουσταλευριά στο πλαίσιο των θεματικών προγραμμάτων

αγροτουρισμού που γίνονται ανά εποχή από τον Συνεταιρισμό
“Βάμος - Γεύση και Φιλοξενία Κρήτης”, στον Βάμο.

(Φωτογραφίες: Elina Hilden)

Τα υστικά της αραδοσιακήςΤα μυστικά της παραδοσιακής
ουσταλευριάςμουσταλευριάς
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Μουσείο και Εργοστάσιο
Σοκολάτας!

http://chocofactory.helexpo.gr/chocofactory

Το Μουσείο Σοκολάτας ανοίγει τις πόρτες του στην Αθήνα
και καλωσορίζει όλους όσοι λατρεύουν την γεύση και το
άρωμα της σοκολάτας να μπουν στον “κόσμο” της! Στο ιδιό-
τυπο αυτό “Μουσείο” οι επισκέπτες μπορούν -εκτός των
άλλων- να περιηγηθούν στη Ζούγκλα του Αμαζονίου - μια μο-
ναδική βιωματική εμπειρία και ξενάγηση σε μια μικρή αλλά
πραγματική ζούγκλα, να συμμετέχουν στα στάδια παραγωγής
στο Εργαστήρι Σοκολάτας, να δουν από κοντά το... Εργαστήρι
Μπισκότου, να μάθουν για τις πρώτες ύλες στο Ναό των Αζ-
τέκων και στο Εργαστήρι Γάλακτος, να ταξιδέψουν με τη Μη-
χανή του Χρόνου, στα μέρη και στις εποχές που ταξίδεψε και
η σοκολάτα μέσα από ένα δαιδαλώδη παιχνιδιάρικο Λαβύ-
ρινθο, και πολλά πολλά ακόμα! Για την ώρα πάρτε μια γεύση
σερφάροντας στο επίσημο site.

Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών
www.eie.gr

Ανακαλύψτε τον ιστότοπο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο site: «Το Ινστιτούτο
Ιστορικών Ερευνών έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολι-
τικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του
ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνι-
σμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη
εποχή. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκο-
πούν στη συγκρότηση και τη διάχυση νέας γνώσης, καθώς και
την κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καθοριστικά
στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική συνερ-
γασία στα πεδία που υπηρετεί. (...) Το ΕΚΤ παρέχει εθνικές
υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε
θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας με διεθνή εμβέ-
λεια. Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας παρέχει μονα-
δικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής
κοινότητας από το 1958».

Λογοτεχνική e-βιβλιοθήκη
http://literature.org

Ανακαλύψτε και διαβάστε διαδικτυακά κλασικούς συγγρα-
φείς, όπως ο Λούις Κάρολ, ο Δαρβίνος, ο Μπαλζάκ, οι αδελ-
φές Μπροντέ, ο Τσαρλς Ντίκενς, ο Αρθουν Κόναν Ντόιλ, ο
Αλέξανδρος Δουμάς, ο Εντγκαρ Αλαν Πόε, ο Μάρκ Τουέιν, ο
Ιούλιος Βερν, ο Τολστόι, ο Μπραμ Στόκερ, η Μέρι Σέλεϊ και
πολλοί ακόμα με ένα κλικ εδώ. Το υλικό είναι στα αγγλικά, και
το σημαντικότερο όλων είναι πως διατίθεται δωρεάν. Επιλέ-
γοντας τον συγγραφέα μπορείτε να δείτε τα έργα που διατί-
θενται και να κλικάρετε στην συνέχεια στο έργο που σας
ενδιαφέρει. Οι λάτρεις της κλασικής λογοτεχνίας θα το επι-
σκέπτονται ξανά και ξανά.

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Δύο μονόπρακτα του Αντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ
θα παρουσιάσει ο “Θεατρικός Κύκλος” την Πα-
ρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18
Οκτωβρίου στις 9 μ.μ. στην αίθουσα “Μάνος Κα-
τράκης” στη Χρυσή Ακτή.

ρόκειται για την “Αρκούδα” και τις “Βλαβερές Συνέπειες του
Καπνού”, που παρουσιάζονται με αφορμή την συμπλήρωση
εκατόν δέκα χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου Ρώσου
δραματουργού και την ανακήρυξη του 2015 ως “Ετος Τσέ-
χωφ”.

Την σκηνοθεσία υπογράφει η Μελίνα Κούρτη και τους ρό-
λους ερμηνεύουν οι Γιώργος Κοκολάκης, Σίσσυ Τσαντάκη,
Μανόλης Πουλής και Μελίνα Κούρτη.

Ο “Θεατρικός Κύκλος” φέτος κλείνει δεκαεπτά χρόνια λει-
τουργίας και αποτελεί την σύμπραξη ατόμων με κοινή στό-
χευση την αναβάθμιση της Τέχνης για τον εαυτό τους πρώτα
και για την κοινωνία κατόπιν, όπως αναφέρει στη σχετική ανα-
κοίνωση ο Μανώλης Πουλής, επισημαίνοντας επίσης ότι
«Παρά το γεγονός ότι το σχήμα αυτό ευτύχησε να έχει ιδιό-
κτητη στέγη, ένα φιλοξενα διαμορφωμένο υπόγειο χώρο στην
Χρυσή Ακτή, δεν έπαψε ποτέ να απαιτεί από τις εκάστοτε δη-
μοτικές αρχές είτε τη δημιουργία, είτε την παραχώρηση υφι-
στάμενων ανάλογων χώρων που να καλύπτουν τις
δημιουργικές ανάγκες ΟΛΩΝ των συμπολιτών μας, χωρίς
οποιοδήποτε αντάλαγμα, οικονομικό ή πολιτικό.

Να υπενθυμίσουμε μόνο δύο σημεία, από τα τόσα που έχουν
υποδειχτεί και λειτουργήσει κατά καιρούς: το ανοικτό θέατρο
στον περιβάλλοντα χώρο των εργατικών κατοικιών στα Λεν-
ταριανά και τον κλειστό χώρο στην Πύλη Σαμπιονάρα στο
μυχό του όρμου του Κουμ Καπί. Και σ’ αυτές τις διεκδικήσεις

σάς θέλουμε όλους συμπαραστάτες».
Είσοδος ελεύθερη (με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά).
Πληροφορίες - κρατήσεις: 2821033472 και 6975861592.

Παραστάσεις με το έργο του Μάκη Τσίτα “Μάρτυς
μου ο Θεός”, που τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνίας
της Ευρωπαϊκής Eνωσης για το 2014, θα δοθούν την
Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18
Οκτωβρίου στις 9μ.μ. στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

Μέσα στο πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί στην
Αθήνα του 2004, ο Χρυσοβαλάντης, ένας τυπικός αν-
τιήρωας της εποχής μας, άνθρωπος απλός αλλά οπλι-
σμένος με χιούμορ, με φαντασία και με μια ιδιαίτερη
λεκτική ευφορία, έχοντας βρεθεί στα πενήντα του
άνεργος και με υγεία κλονισμένη, εξιστορεί τα πάθη
που υφίσταται από παιδί στην αναμέτρησή του με την
πραγματικότητα. Το κείμενο -δραματουργική επεξερ-
γασία είναι του Μάκη Τσίτα, η σκηνοθεσία της Σοφίας
Καραγιάννη, ενώ τον Χρυσοβαλάντη ερμηνεύει ο
Ιωσήφ Ιωσηφίδης

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ κανονικό, 8 ευρώ μαθη-
τικό, φοιτητικό, άνεργοι Ο.Α.Ε.Δ., τρίτεκνοι, πολύτε-
κνοι, άνω των 65 ετών, AμεA 67%.

Προπώληση εισιτηρίων, κρατήσεις θέσεων στα γρα-
φεία του θεάτρου (2821044256)

Η παράσταση παρουσιάζεται από την εταιρεία θεά-
τρου “GAFF” σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “Δ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

“Εις μνήμην”
Τη σουρεαλιστική κωμωδία “Εις μνήμην” θα πα-

ρουσιάσει το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου
στις 9:15 το βράδυ στο Θέατρο “Δ. Βλησίδης”, στο
Κουμ - Καπί, η πολιτιστική επιμορφωτική εταιρεία
“ΗΑΝDS UP”.

Εισιτήριο: Κανονικό 10 €. Μειωμένο 7 € (μαθητές,
φοιτητές, άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άνω
των 65).

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κουκουράκης.
Διανομή: Γιάννης Κουκουράκης - Χρυσούλα Ψυλ-

λάκη.
Σκηνικά - Κοστούμια: Ξανθή Κόντου.
Μακιγιάζ: Ευδοξία Οικονομάκη.
Φωτισμοί: Νίκος Μαρκάκης.
Μοντάζ - Διεύθυνση φωτογραφίας: Μανώλης Λε-

βεντέλης.

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟ”

Μονό ρακτα του Άντον ΤσέχωφΜονόπρακτα του Άντον Τσέχωφ

“ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΧΑΝΙΑ ΙΙ”

Εκθεση ζωγραφικής 

Εκθεση ζωγραφικής της Renata Kusik-Plonka με τίτλο "Ζωγραφίζω
Χανιά ΙΙ" εγκαινιάζεται αύριο Κυριακή στις 8μ.μ. στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο
Χανίων. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Ανοιχτά για το
κοινό καθημερινά 10π.μ.-11μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΟ “ΕΛΛΗΝΙΣ”

Παράσταση Καραγκιόζη
Το θέατρο σκιών Αθανασίου θα δώσει παράσταση με τίτλο “Ο Κα-

ραγκιόζης στη Ζούγκλα” αύριο Κυριακή , στις 11:30π.μ. και στις 4:30μ.μ.
στον κιν/φο “Ελληνίς”.  

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Μάρτυς ου ο Θεός“Μάρτυς μου ο Θεός”



βιβλίαβιβλία

ΝάρκηΝάρκη 

στην αθωότηταστην αθωότητα
Παναγιώτης Υφαντής
Εκδότης: Οδός Πανός

Ο Μάριο,
τριανταπεντά-
ρης, καταξιω-
μ έ ν ο ς
αρχιτέκτονας
και ταλαντού-
χος ζωγράφος.
Αναζητώντας
την απομό-
νωση, έφτασε
στην καστροπο-
λιτεία. Δεν ήταν

μόνο το πρόσφατο διαζύγιο που τον
ανάγκασε να εγκαταλείψει την Ρώμη.
Ήταν και ο ανελέητος κατατρεγμός
του από το Ιταλικό Τμήμα του Διε-
θνούς Δικτύου Αντιτρομοκρατίας, του
διαβόητου I.C.N.- I. ...Ολα κυλούσαν
ήρεμα ως τις πρώτες μέρες εκείνης
της Άνοιξης, παραμονές του Πάσχα. Ο
φοιτητόκοσμος της πόλης άρχισε να
συρρέει στις γειτονιές της για το ετή-
σιο “συναπάντημα”. Ανάμεσά τους, η
πανέμορφη Μαρίνα και η κολλητή της
Κατερίνα. Πλουσιοκόριτσο και κακο-
μαθημένη η πρώτη, πιο συγκρατημένη
αλλά με μοιραίους ακροβατισμούς...
Το κλιμάκιο του Ελληνικού Τμήματος
του I.C.N. κατασκήνωσε στη γραφική
πόλη με ειδική αποστολή: Αν δεν εύ-
ρισκαν στοιχεία που θα τεκμηρίωναν
τη συμμετοχή του “τρομοκράτη” στο
πρόσφατο “χτύπημα”, έπρεπε να τα
επινοήσουν... 

Το υστήριοΤο μυστήριο 

του κίτρινουτου κίτρινου

δω ατίουδωματίου
Gaston Leroux
Εκδότης: Διόπτρα

Μετά από μία
κ ο π ι α σ τ ι κ ή
ημέρα σημαντι-
κών επιστημο-
ν ι κ ώ ν
πειραμάτων, η
δ ε σ π ο ι ν ί ς
Στάνγκερσον
είχε μόλις απο-
συρθεί στο
υπνοδωμάτιό

της. Ξαφνικά, άρχισαν να ακούγονται
από μέσα ήχοι πάλης, αγωνιώδεις
κραυγές, εκκλήσεις για βοήθεια και
πυροβολισμοί. Oταν η κλειδωμένη
της πόρτα υποχωρεί στα χτυπήματα
του πατέρα της και ενός υπηρέτη, η
Ματίλντ βρίσκεται πεσμένη στο πά-
τωμα, σοβαρά τραυματισμένη και γε-
μάτη αίματα. Κανείς άλλος δεν
βρίσκεται στο δωμάτιο. Δεν υπάρχει
απολύτως καμία άλλη έξοδος, και το
μοναδικό παράθυρο του Κίτρινου
Δωματίου είναι ασφαλισμένο από
μέσα. Πώς είναι δυνατόν να απέ-
δρασε από εκεί ο δράστης;
Μία γεμάτη ερωτηματικά και γρίφους
υπόθεση και ένας ευρηματικός ντετέ-
κτιβ συνθέτουν μία υπέροχη, νοσταλ-
γική και ατμοσφαιρική ιστορία φόνου,
απάτης, προδοσίας και πάθους, που,
σχεδόν έναν αιώνα μετά από την
πρώτη δημοσίευσή της, παραμένει
ορόσημο της κλασικής αστυνομικής
λογοτεχνίας και δεν σταματά να δια-
βάζεται, να αγαπιέται και να αποκτά
νέους φανατικούς θαυμαστές.

Το καζανάκιΤο καζανάκι
Kαι δεκατρίααι δεκατρία 

ψυχοθερα ευτικά διηγή αταψυχοθεραπευτικά διηγήματα

Γιώργος Σαμοΐλης
Εκδότης: Λευκή Σελίδα

«Σήμερα στη
ζωή μου δεν
κάνω τίποτα
άλλο, παρά να
αναμασάω τα
πρότυπα που ει-
σέπραξα ως
παιδί. Είναι σαν
να μασάω μια
πολιτισμική τσί-
χλα. Τώρα μόνο

κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καθολική έν-
νοια της αγάπης, του έρωτα, της φιλίας,
της καλοσύνης. Λέμε μια λέξη και νομί-
ζουμε ότι έχουμε συνεννοηθεί. Λέμε,
για παράδειγμα, “σε αγαπάω”. Και λέει
και ο άλλος “κι εγώ σε αγαπάω”. Στη
συνέχεια ακολουθεί ο καθένας την πο-
ρεία του, παρόλο που είμαστε μαζί ως
“αγαπημένοι”, θεωρώντας ότι έχουμε
συνεννοηθεί.
Αυτό που μόλις τώρα κατάλαβα είναι
ότι υπάρχει τόση μοναξιά, περισσότερο
από ποτέ, διότι ο καθένας είναι έρμαιο
των εγγραφών των λέξεων μέσα του.
Οι λέξεις καλό είναι να επαναδιατυπω-
θούν σύμφωνα με την προσωπική ιστο-
ρία του καθενός».

Η τελευταίαΗ τελευταία
νύχτα στονύχτα στο 
Τρέ ορ Μ ιτςΤρέμορ Μπιτς
Μικέλ Σαντιάγο
Εκδότης: Ψυχογιός

Ενας συνθέτης
που έχει χάσει
την έμπνευσή
του.
Ενα απομονω-
μένο σπίτι σε
μια ιρλανδέ-
ζικη παραλία.
Μια νύχτα με
καταιγίδα που
μπορεί να αλ-

λάξει τα πάντα.
Ο Πίτερ Χάρπερ είναι ένας διάσημος
συνθέτης σάουντρακ, που μετά από
ένα τραυματικό διαζύγιο καταφεύγει
σε μια απόμερη γωνιά του κόσμου,
κάπου στις ακτές της Ιρλανδίας, προ-
κειμένου να ξαναβρεί τη χαμένη του
έμπνευση. Το σπίτι στο Τρέμορ Μπιτς,
απομονωμένο σε μια τεράστια και μο-
ναχική παραλία, φαίνεται ο καταλλη-
λότερος τόπος για να το πετύχει αυτό
που θέλει. Όλα φαντάζουν ιδανικά...
μέχρι που φτάνει η νύχτα της μεγάλης
καταιγίδας.

Aφορμή

Έκατσε στην έδρα του, παρακολουθώντας
εξουθενωμένος τα παιδιά να αποχωρούν ένα
ένα από την αίθουσα, και σκέφτηκε ότι, του-
λάχιστον αυτό το τρίμηνο, ήταν λογικό να
υποθέσει ότι κανένα από τα κορίτσια δεν
έμεινε έγκυο.

Ο Τζον Γκραντ, ήρωας του μυθιστορήματος του
Κένεθ Κουκ, επένδυσε χρόνο και χρήμα, κυρίως
χρήμα, για να σπουδάσει, με σκοπό να δουλέψει
ως δάσκαλος. Στο τέλος των σπουδών του, και με
ορίζοντα τη μονιμοποίηση, αναγκάζεται να εγκατα-
λείψει το Σίδνεϊ, για να κάνει το διετές αγροτικό
του στη Δυτική Αυστραλία, άγονη γραμμή της ηπεί-
ρου, στην πόλη Τιμπούντα, μια μικρή κωμόπολη
στη μέση της ερήμου, εκεί που το πόσιμο νερό είναι
πολυτέλεια και μόνο η μπύρα μπορεί πραγματικά
να ξεδιψάσει κάποιον. Καθώς το τρίμηνο φτάνει
στο τέλος του και ακολουθούν οι διακοπές των
Χριστουγέννων, ο Γκράντ άλλο δεν ονειρεύεται απ’
το να βρεθεί μακριά, χιλιάδες μίλια μακριά από τον
άγονο εκείνο τόπο, άλλο δεν επιθυμεί παρά την
απαλλαγή του, έστω και προσωρινή, από την ιδιό-
τυπη εκείνη εξορία, την επιστροφή του στον πολι-
τισμό, στους φίλους του και σε εκείνη την κοπέλα
με τα ξανθιά μαλλιά και τα αέρινα φορέματα, άλλο
δεν λαχταρά από το να αντικρίσει τον ωκεανό και
να νιώσει τον φρέσκο αέρα να του χτυπάει το πρό-
σωπο. Πρώτος σταθμός στο ταξίδι του αυτό, η
Μπουντανιάμπα, η κοντινή, κατ’ ευφημισμό, μεγα-
λούπολη, η οποία οφείλει την ύπαρξή της στα ορυ-
χεία. Εκεί, μια λανθασμένη απόφαση, μια στιγμιαία
παράδοση στο πάθος του τζόγου θα τον αφήσει
δίχως λεφτά. Το όνειρο γίνεται εφιάλτης.

Μια πόλη φάντασμα, της οποίας οι κάτοικοι δη-
λώνουν ευτυχισμένοι και περήφανοι για τον τόπο
τους, ακόμα και εκείνοι οι πολλοί που μετανάστευ-
σαν εκεί, μοιάζουν να βρήκαν το ιδανικό καταφύγιο
από το παρελθόν τους. Η φιλοξενία, που χαρακτη-
ρίζει τους κατοίκους, σε τίποτα δεν θυμίζει όσα ο
Γκραντ έχει στο μυαλό του από την προηγούμενη
ζωή του, στηρίζεται στο κάλεσμα για αλκοόλ, μια
μελαγχολική γιορτή. Ασχημα μεθύσια, αιματοβαμ-
μένα κυνήγια στην έρημο με θύματα άρρωστα,
κατά κύριο λόγο, καγκουρό και μια διεστραμένη
σεξουαλικότητα σε έξαρση· κάπως έτσι κυλούν οι
μέρες του ήρωα εκεί.

Ο Κουκ καταφέρνει μαεστρικά να αποδώσει το
κλίμα απομόνωσης, το τέλμα με το οποίο βρίσκεται
αντιμέτωπος ο ήρωάς του, σε έναν τόπο αχαρτο-
γράφητο, δίπλα σε ανθρώπους με έναν συναισθη-

ματικό κόσμο ακατονόητο, με μόνο μαξιλάρι τη
μοίρα. Ο Γκραντ θα φτάσει στον πυρήνα της ύπαρ-
ξης, θα βρει δυνάμεις άγνωστες έως τότε, θα ανα-
μετρηθεί κυρίως με τον ίδιο του τον εαυτό και στη
συνέχεια με το περιβάλλον. Μυθιστόρημα καθαρά
υπαρξιστικό, σχηματικό ως προς την έρημο στην
οποία ο καθένας μπορεί να βρεθεί από τη μια
στιγμή στην άλλη, ή να συνειδητοποίησει την χρό-
νια ύπαρξή της. Στο αποπνιχτικό περιβάλλον της
ερήμου, με τη μυρωδιά του κακού αλκοόλ να απο-
τελεί αποκούμπι ακόμα και για τον αναγνώστη, ο
Κουκ, δίχως ίχνος διδακτισμού και ηθικής, ακολου-
θεί τον ήρωα στην περιπλάνησή του αυτή, την
οποία αποτυπώνει με μια γλώσσα τραχιά, δίχως
φτιασίδια, επιτυγχάνοντας να αποτυπώσει το άνυ-
δρο περιβάλλον και τον ορίζοντα που χάνεται στο
βάθος της ατέλειωτης ερήμου.

Ένα σπουδαίο μυθιστόρημα, σκληρό και ωμό, μια
αυστραλιανή Πανούκλα, μου θύμισε πως θέλω να
δω ξανά την ταινία The Proposition, σε σενάριο
Nick Cave.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Στη νεκρή καρδιά της η είρουΣτη νεκρή καρδιά της ηπείρου 
» Kenneth Cook (μτφρ. Δημήτρης Κωνσταντίνου, εκδόσεις Εξάρχεια)

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παρουσίαση βιβλίουΠαρουσίαση βιβλίου 
του Δ Γεωργακάκητου Δ. Γεωργακάκη 
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Εκδήλωση για την παρουσίαση
του βιβλίου του φιλόλογου Δημή-
τρη Γεωργακάκη με τίτλο “Αφρο-
δίτη, Παλμοί της Κρήτης - Ελλάδας
Δόξες” θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7μ.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Πρόκειται για μία έγχρωμη έκ-
δοση, στην οποία γίνεται αναφορά
σε επιφανέστατους Κρήτες, εθνο-
μεγαλομάρτυρες, αλλά και σε ση-
μαντικές ιστορικές περιόδους της
Κρήτης όπως η Βενετοκρατία, η
Τουρκοκρατία, η Μάχη της Κρήτης
και η Γερμανική Κατοχή. Περιλαμ-
βάνονται επίσης διηγήματα καθώς
και επικήδιοι ή επιμνημόσυνοι
λόγοι. Τα κείμενα θεμελιώνονται

με διαχρονικές ρήσεις επιφανών
ανδρών, ποιήματα, παροιμίες κλπ.

Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος
Σφακίων θα χορέψει το πεντοζάλι
του Δασκαλογιάννη και θα εκφω-
νηθούν τα ονόματα των 12 οπλαρ-
χηγών με τη συνοδεία βιολιού από
τον Αντώνη Μαρτσάκη. 

Τη βιβλιοπαρουσίαση αυτή θα κά-
νουν η γιατρός και λογοτέχνις κα
Πηνελόπη Ντουντουλάκη και ο
προϊστάμενος του Ιστορικού Αρ-
χείου Κρήτης Κων/νος Φουρναρά-
κης.

Την εκδήλωση συντονίζει ο Πρό-
εδρος της Ενωσης Πνευματικών
Δημιουργών Χανίων, Δημήτρης Νι-
κολακάκης. 

Εγκαίνια
βιβλιοθήκης 
Ελληνο-
γαλλικού
Συλλόγου

Τα εγκαίνια της γαλλό-
φωνης βιβλιοθήκης του
Ελληνο-γαλλικού Συλ-
λόγου Χανίων θα γίνουν
αύριο Κυριακή στις
6:30μ.μ. στην οδό Χα-
τζημιχάλη Νταλιάνη 22
(Μοναστήρι του Καρό-
λου, 2ος όροφος).



παιδότοπος
ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Κ.Π.Ε. ΒΑΜΟΥ

ΤοΤονερόνερόείναιείναιστοιχείοστοιχείοκαικαιστοιχειόστοιχειό
Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Ενα απ’ τα πολλά και πολύ καλά εκπαιδευτικά προγράμματα

που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο σχολικό έτος από το Κέν-
τρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, υπεύθυνος του
οποίου είναι ο για χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων
και Νηπιαγωγών Χανίων, γνωστός τοις πάσι δάσκαλος Φώτης
Ποντικάκης, και αυτό με τον τίτλο “Το νερό είναι στοιχείο και
στοιχειό...”. Για τις ανάγκες του και η ομώνυμη πολύ προσεγμένη
έκδοση, με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, ένα αντίτυπο
της οποίας έφτασε μέχρι τον Παιδότοπο. Απ’ αυτήν το υλικό που
φιλοξενούμε σήμερα. Και για να λειτουργήσει σαν πρόσκληση

γνωριμίας με τους μαθητές του νομού μας, τόσο το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα, που υποθέτω ότι θα συνεχιστεί και τη φετινή
σχολική χρονιά, όπως και τα υπόλοιπα (“Περπατώ εις το
δάσος...”, “Ελιά και λάδι στην Κρήτη”, “Ο οικοτουρισμός στην πε-
ριοχή μας και στην πόλη μας”, “Η ενέργεια στο περιβάλλον του
παιδιού”, κ.λπ.). Πρωτοποριακή, εκτός των άλλων η δουλειά που
γίνεται στο Κ.Π.Ε. Βάμου!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

Συγγραφή - Επιμέλεια - Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός -
Δημιουργικό:

Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) ΚΠΕ Βάμου (2015)
Ποντικάκης Φώτης (Υπεύθυνος Λειτουργίας), Δάσκαλος
Μιχελάκης Δημήτρης (Αναπληρωτής Υπεύθυνος), Χημικός
Δεσποτίδου Ελένη (Μέλος Π.Ο.), Αρχιτέκτων
Μπάσιου Ανδριάνα (Μέλος Π.Ο.), Καθηγήτρια Αγγλικών
Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα (Μέλος Π.Ο.), Δασκάλα

Επιμέλεια Κειμένων: Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα, Δα-
σκάλα Μέλος Π.Ο. Βάμου

Τελική Επιμέλεια: Ελένη Δεσποτίδου, Αρχιτέκτων, Μέλος
Π.Ο.Κ.Π.Ε. Βάμου

Τίτλος: Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(για παιδιά 10-18 ετών)
Υπολόγισε πόσο νερό θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε κάθε χρόνο

1. Πόσες φορές πλένετε τα δόντια σας κάθε μέρα
........x 15 λίτρα = ........λίτρα x 7 μέρες = ........λίτρα την εβδομάδα

2. Πόσες φορές κάνετε ντους την ημέρα
........x 50 λίτρα = ........λίτρα x 7 μέρες = ........λίτρα την εβδομάδα

3. Πόσες φορές πλένετε το αμάξι σας εβδομαδιαίως
........x 150 λίτρα = ........λίτρα x 7 μέρες = ........λίτρα την εβδομάδα

4. Πόσες φορές χρησιμοποιείτε πλυντήριο ρούχων εβδομαδιαίως
........x 150 λίτρα = ........λίτρα x 7 μέρες = ........λίτρα την εβδομάδα

5. Πόσες φορές πλένετε φρούτα και λαχανικά εβδομαδιαίως
........x 30 λίτρα = ........λίτρα x 7 μέρες = ........λίτρα την εβδομάδα

6. Πόσες φορές τα πιάτα εβδομαδιαίως
α) αν τα πλένετε στο χέρι (συνεχή ροή νερού):
........x 100 λίτρα = ........λίτρα την εβδομάδα
β) αν τα πλένετε στο πλυντήριο:
........x 10 λίτρα = ........λίτρα την εβδομάδα

7. Πόσες φορές πλένετε τα χέρια σας κάθε μέρα
........x 15 λίτρα = ........λίτρα x 7 μέρες = ........λίτρα την εβδομάδα

Άθροισμα - συνολικά = ........ λίτρα την εβδομάδα

Το συνολικό ποσό πολλαπλασίασέ το με το 52 (52 εβδομάδες το χρόνο) για να
βρεις τα λίτρα του νερού που καταναλώνετε τον χρόνο.

........x 52 εβδομάδες = ........λίτρα την εβδομάδα

Μήπως είναι μεγάλο το νούμερο;

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

(Για παιδιά 12-18 ετών)
Αντιστοίχισε το πουλί του υγροτόπου 
με το όνομά του:

* Καλαμοκανάς

* Νανοβουτηχτάρι

* Λευκοτσικνιάς

* Νερόκοτα

* Αιγαιόγλαρος
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Ο ΜΥΘΟΣ 

ΤΗΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ

Η Αλκυόνη στην ελληνική μυθολογία ήταν

σύζυγος του Κύηκα και κόρη του Αιόλου. Με

τον Κύηκα ζούσε πολύ ευτυχισμένη και η

αγάπη τους ήταν πρότυπο για όλους.

Μια μέρα, ο Κύηκας βγήκε στο πέλαγος για

ψάρεμα. Μάταια τον παρακαλούσε η Αλ-

κυόνη να μην πάει γιατί είχε ένα άσχημο

προαίσθημα. Εκείνος πήγε και όντως ση-

κώθηκαν δυνατοί άνεμοι και βύθισαν το

πλοίο του. Η Αλκυόνη που παρακολουθού-

σε από μακριά τη σκηνή μόλις είδε το

πλοίο του να χάνεται μέσα στην απελπισία

της έπεσε από ένα βράχο και σκοτώθηκε.

Επειδή η αγάπη τους ήταν τόσο δυνατή, οι

θεοί τους λυπήθηκαν και τους μεταμόρφω-

σαν σε πουλιά, τις γνωστές μας αλκυόνες.

Μάλιστα επειδή οι αλκυόνες γεννούν τα

αυγά τους τον Ιανουάριο σε φωλιές μέσα

στους βράχους, ο Δίας επέτρεψε στον ήλιο

να λάμπει δυνατά και να ζεσταίνει τις αλ-

κυόνες μέχρι να επωαστούν τα αυγά τους .Οι

ζεστές αυτές μέρες του Γενάρη ονομάστηκαν

γι’ αυτό το λόγο αλκυονίδες μέρες.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Για το ανέβασμα μιας παράστασης στην τάξη
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο θεα-
τρικό έργο που γράφεται από τους ίδιους τους
μαθητές.

Επιλέγουμε ένα θέμα π.χ. των φυσικών επι-
στημών όπως τη ρύπανση του νερού, που διδά-
σκονται οι μαθητές/τριες, ώστε να μπορεί να
δραματοποιηθεί από τα παιδιά. Και οι μαθητές

καλούνται να γράψουν ένα παραμύθι ή ένα θε-
ατρικό έργο και να το παρουσιάσουν στην τάξη
και στο σχολείο τους.

Δουλεύουν σε ομάδες εργασίας και τους κα-
θοδηγούμε ώστε να εστιάσουν το ενδιαφέρον
τους στο θέμα το οποίο επιλέχθηκε. Προκα-
λούμε συζητήσεις, πάνω στο θέμα και κατατί-
θενται οι απόψεις των ομάδων στο σύνολο της
τάξης στη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα στους
μαθητές.

Λίμνη Κουρνά: Η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Κρήτης
στον Αποκόρωνα Χανίων.

Η λίμνη της Αγιάς Ν. Χανίων (Φωτογραφία Φ. Κατσιγιάννης).



λλ
ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

Μα τι συμβαίνει στο Κανταδοχώρι;
Το Κανταδοχώρι, που κάποτε γέμιζε από
τραγούδια και χαρές μπαίνει σε δοκιμασία.
Η απόφαση του δήμαρχου να κλείσει το
μουσικό σχολείο και να απογορεύσει παν-
τού... “μέχρι νεωτέρας” τη μουσική, ανα-
στατώνει τους κατοίκους. Η μικρή μας
ηρωίδα όμως, η Σερενάτα, αρνείται να δε-
χτεί κάτι τέτοιο και μαζί με τον καλύτερό
της φίλο δίνουν τον δικό τους αγώνα ελ-
πίζοντας να επιστρέψει ξανά η μουσική
στο χωριό. 

Ο φίλος της Σερενάτας είναι μετανάστης.
Και πάντα, μέσα από τα “παραμύθια”
σου, υπάρχει έντονο το στοιχείο των κοι-
νωνικών μηνυμάτων. Πόσο σημαντικό
είναι για τα παιδιά να γνωρίζουν και να
αγκαλιάζουν το “διαφορετικό”;

Ισως το σημαντικότερο. Πάντα υπήρχε
εκείνο το παιδί που ξεχώριζε και δεχόταν
κοροϊδευτικά ή υβριστικά πειράγματα, είτε
γιατί ήταν πιο παχουλό από κάποιο άλλο,
πιο κοντό, πιο ψηλό, πιο αδύναμο, πιο
δειλό. Τώρα έχουμε και τα παιδιά που
ήρθαν απο κάποια άλλη χώρα. Που έχουν
άλλο χρώμα δέρματος. Αλλη θρησκεία.
Αλλα ήθη. Μιλάνε άλλη γλώσσα. Ομως
δεν παύουν να είναι παιδιά. Να είναι άν-
θρωποι. Θεωρώ ότι ο σεβασμός στον συ-
νάνθρωπο είναι απο τα πιο βασικά
στοιχεία που οφείλουμε να διδάξουμε στα
παιδιά μας. Αλλωστε τα παιδιά δεν γίνον-
ται ξαφνικά ρατσιστές. Οταν οι γονείς
είναι ρατσιστές τότε και το παιδί ακολου-
θεί. 

Ο δήμαρχος του παραμυθιού, δεν διαφέ-
ρει και πολύ από τους “κανονικούς” πο-
λιτικούς. Σε πόσα επίπεδα “διαβάζονται”
τα παραμύθια σου;

Τα παραμύθια που γράφω συνήθως
απευθύνονται στις πρώτες σχολικές ηλι-
κίες. Η παράσταση έχει προσαρμοστεί
ώστε να μπορούν να την παρακολουθή-
σουν μικρά και μεγάλα παιδιά αλλά και
ενήλικοι.
Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι από
τη μια υπάρχει η ψυχαγωγία κι από την
άλλη ο προβληματισμός, με αφορμή την
ιστορία.”

Μουσική και εξουσία. Είναι έννοιες που
κοντράρονται; Μπορεί η μουσική να “ξε-
σηκώσει” ενάντια στην εξουσία;

Για μένα κάθε μορφή τέχνης, η μουσική ει-
δικότερα αλλά και ο πολιτισμός γενικό-
τερα είναι δύναμη. Μια δύναμη που τον
άνθρωπο μπορεί να τον πάει πιο μπροστά,
και γιατί όχι να τον ξεσηκώσει σε οτιδή-
ποτε τον προσβάλει ή τον θίγει.
Και δεν μιλάω μόνο για την πολιτική εξου-
σία. Υπάρχει και η εξουσία των media. Η
εξουσία της νύχτας, των άγριων σκυλάδι-
κων, της αμάθειας...
Οπως και να ’χει, ο πολιτισμός έχει περισ-
σότερη δύναμη. Κι εκείνο που προβάλλε-
ται στην παράστασή μας είναι πώς ένας
τόπος, μια χώρα δεν μπορεί να υπάρξει

και να εξελιχθεί χωρίς Πολιτισμό.

Από ποια ηλικία μπορούν να έρχονται τα
πιτσιρίκια στο Κανταδοχώρι;

Το Κανταδοχώρι είναι ένα χωριό ανοιχτό
για όλους. Ετοιμο να φιλοξενησει μικρούς
και μεγάλους!!! Σας καλοσωρίζουμε με
πολλή μουσική, αγάπη, τραγούδι και
χορό... Μαζί με τον Αντώνη Λουδάρο που
σκηνοθέτησε με ξεχωριστά χρώματα την
παράσταση, τη Λία Ασβεστά με τα μονα-
δικά σκηνικά της, την Αγη Κοντού με τις
δυνατές χορογραφίες της, τους ταλαν-
τούχους ηθοποιούς  που μαγεύουν πάνω
στη σκηνή αλλά και την Ολυμπιονίκη Κλέ-
λια Πανταζή σε ρόλο έκπληξη! 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
Γιατί όλος αυτός ο αναβρασμός στο Κανταδο-
χώρι;

Στο Κανταδοχώρι, αυτή την περίοδο υπάρχει τρο-
μερός αναβρασμός! Πολύχρωμα κοστούμια, τρα-
γούδια, μουσική, χορός, σκηνικά, διαρκής
κίνηση… Είμαστε στην τελική ευθεία για να βγει η
παράσταση στον κόσμο, και σαν να μην έφτανε
αυτό, ο κ. Προεδράκης αποφάσισε να απαγορεύ-
σει την μουσική στο χωριό! Ομως η Σερενάτα με
τους φίλους της, δεν το βάζουν κάτω και ψά-
χνουν λύση για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον πο-
λιτικό που δεν θέλει τον πολιτισμό.

Φαίνεται πως η μουσική και γενικότερα η τέχνη
“ενοχλεί” την εξουσία.

Οι πολιτικοί είναι τεχνοκράτες. Και κοντόφθαλ-
μοι. Ενδιαφέρονται περισσότερο για νούμερα και
όχι για την Τέχνη. Δεν πιστεύω ότι “ενοχλούνται”.
Απλά δεν ενδιαφέρονται.

Πόσο δύσκολο είναι σε περίοδο κρίσης να επι-
βιώσει η Τέχνη;

Σε περίοδο κρίσης αρχικά πρέπει να επιβιώσει ο
άνθρωπος. Και αν καταφέρει ο άνθρωπος να επι-
βιώσει, είναι σίγουρο πως θα βρει τα... μονοπάτια
να επιβιώσει και η Τέχνη. Σε περιόδους κρίσης ο
άνθρωπος έχει περισσότερο ανάγκη την Τέχνη,
είναι το καταφύγιό του μέσα στον γενικότερο
ορυμαγδό. Γι’ αυτό και γίνονται σπουδαίες δου-
λειές σε ταραγμένους καιρούς, ανθεί η Τέχνη.

Σκηνοθετείς μια παράσταση για παιδιά και έχεις
προσαρμόσει το κείμενο για το θέατρο. Είναι
πιο απαιτητικό κοινό τα παιδιά ή αυτό είναι
μύθος;

Δεν είναι μύθος, τα παιδιά είναι όντως πιο απαι-
τητικό κοινό, γιατί πολύ απλά αν κάτι δεν τους
αρέσει, το λένε από την αρχή ξεκάθαρα. Το δεί-
χνουν με κάθε τρόπο. Τα παιδιά είναι πολύ
σκληρά, πολύ τρυφερά, πολύ γλυκά, πολύ απαι-
τητικά, πολύ άμεσα, πολύ, πολύ, πολύ… Ολα μαζί
και όλα πολύ. Γι’ αυτό είναι “δύσκολο” κοινό.
Εκείνο που προσπάθησα να κάνω με τη Σερε-
νάτα, ήταν να φτιάξω μια ιστορία που θα ήθελε
πολύ να δει ο μικρός Αντώνης. Γύρισα πίσω στην
εποχή που ήμουν παιδί και θυμήθηκα όλα όσα με
γοήτευαν: ουσία, παραμύθι, θέαμα, χρώμα, φαν-
τασία, τραγούδια, μουσικές. Ολα όσα θα με έκα-
ναν επί μιαμιση ώρα να “ταξιδέψω” και να θέλω
να γυρίζω πίσω στο θέατρο ξανά και ξανά.

Τι θα μείνει στο μυαλό μας βγαίνοντας από την
παράσταση; Τι είναι εκείνο που θα... πάρουμε
μαζί μας φεύγοντας;

Εκείνο που θα… στριφογυρίζει στο μυαλό μικρών
και μεγάλων, είναι πως η Σερενάτα είναι ο καθέ-
νας μας. Και πως ο καθένας μας μπορεί να πετύ-

χει τους στόχους του, αρκεί να τολμά να
προσπαθήσει. Σε πείσμα κάθε αντιξοότητας
ή… εξουσίας. 

Να περιμένουμε το Κανταδοχώρι και
στην υπόλοιπη Ελλάδα;
Τη Σερενάτα την αγαπώ πολύ! Την έχω...
ερωτευτεί. Και θέλω να τη γνωρίσουν τα
παιδιά όλης της Ελλάδας. Στόχος και του

παραγωγού μας είναι μετά το τέλος των
παραστάσεων στην Αθήνα, η Σερενάτα
με τους φίλους της να ταξιδέψει παν-
τού στη χώρα!

Και φυσικά, η Κρήτη, και ιδιαίτερα τα
όμορφα Χανιά, δεν θα μπορούσαν να μην
είναι πρώτα στη λίστα μας! 

ίγο πριν την επίσημη “πρώτη” της παράστασης “Η Σερενάτα στο Κανταδοχώρι”, η πασίγνωστη συγγραφέας παιδικών
βιβλίων και μουσικοσυνθέτρια Μάρω Θεοδωράκη και ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης Αντώνης Λουδάρος, μιλούν, για
πρώτη φορά, στις “διαδρομές”. Οταν η εξουσία παρεκτρέπεται, υπάρχουν πάντα εκείνοι που ορθώνουν ανάστημα. Κάτι τέτοιο
συνέβη και στο Κανταδοχώρι, το χωριό που “χτίστηκε” με την πένα της Μάρως Θεοδωράκη, μια ιστορία προσαρμοσμένη για
το θέατρο από τον Αντώνη Λουδάρο, που ξεκινά στις 15 Οκτώβρη στο Θέατρο Αθηνά, και αφορά παιδιά κάθε... ηλικίας! 
Αξίζει να σημειωθεί πως η “Σερενάτα”, αποτελεί κομμάτι της διδακτέας ύλης στα σχολικά βιβλία της β΄ δημοτικού.

Η ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΙΣ “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ” 

Με τη Σερενάτα για το Κανταδοχώρι“Με τη Σερενάτα για το Κανταδοχώρι”

Της ΜΑΡΙΑΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

mariamystakidou@gmail.com

“H Σερενάτα στο Κανταδοχώρι” - Info

Η Μάρω Θεοδωράκη και ο Αντώνης Λουδάρος.

Σκηνοθεσία - Επιμέλεια κειμένου:
Αντώνης Λουδάρος

Κείμενο - Στίχοι – Μουσική:
Μάρω Θεοδωράκη

Σκηνικά: Λία Ασβεστά 
Κοστούμια: madamepelagie.com
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μαργα-

ρίτα Δρούτσα
Φωτισμοί: Γιώργος Φωτόπουλος
Χορογραφίες - Β. Σκηνοθέτη: Άγη

Κοντού
Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί:

Ελίνα Μάλαμα, Θοδωρής Μπουζι-
κάκος, Μάρκος Μπούγιας, Θεο-
δώρα Παπαϊωάννου, Γωγώ

Βογάσαρη, Γιώργος Τσουρουνά-
κης. 

Τιμητική συμμετοχή: Κλέλια Παν-
ταζή - Ολυμπιονίκης

Οι παραστάσεις ξεκινούν 25
Οκτώβρη 2015

Κυριακές 11:30 & 15:00.
Γενική είσοδος 10 €
Θέατρο Αθηνά
Δεριγνύ 10 & Πατησίων.
Τηλέφωνο: 2108237330 –

2108230500
Για περισσότερες πληροφορίες:

www.facebook.com/i.serenata.gia
.to.kantadoxori
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Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα (έχουν και αρσε-
νικά και θηλυκά όργανα) και γονιμοποιούνται
από τα έντομα. Το ύψος του κυμαίνεται από 30
έως 120 εκατοστά. Φύεται σε λιβάδια, σε πλα-
γιές λόφων σε αμμώδη και όξινα χώματα.

Καλλιεργείται σε Αίγυπτο, Σουδάν, Αιθιοπία,
Συρία, Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ,
Νότια Αμερική, Τροπική και Νότια Αφρική,
Ρωσία και Ουκρανία.

Είναι φυτό κοινό στην Ελλάδα και ιδίως στην
Πελοπόννησο ως αυτοφυές και καλλιεργείται
στη Μάνη, την Τριφυλία και την Κρήτη και χρη-
σιμεύει ως τρόφιμο ή επιδόρπιο και για τη δια-
τροφή των ζώων ή σαν λίπασμα.

Το συναντούμε με τις ονομασίες λούπινα,
λυμπινόν, λουπινάρι, λουμπινάρια, πικροκουκιά.

Οι σπόροι του, τα λούπινα, είναι στρογγυλά
και πλατειά. Υπάρχουν πολλά είδη από αυτά και
μια ποικιλία γλυκιά, γιατί αυτά που καλλιερ-
γούνται είναι πικρά.

Ιστορικά στοιχεία 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η καλλιέργεια του

λούπινου στην αρχαιότητα ξεκίνησε από την Αί-
γυπτο (Zoukovsky 1923). Ομως πιθανότερο
είναι το λευκό λούπινο να καλλιεργήθηκε στην
αρχαία Ελλάδα (Kurlovich, 2002), όπου υπάρ-
χουν οι περισσότερες ποικιλίες του φυτού σε
άγρια μορφή μέχρι σήμερα. Ενα άλλο είδος
λευκού λούπινου που αυτοφύεται στη Βαλκα-
νική χερσόνησο είναι το ssp. termis (Θέρμος ο
ήμερος).

Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα λούπινα ως
τροφή όπως γίνεται
ακόμη και σή-
μερα σε διά-
φ ο ρ ε ς
χώρες. Ο Θε-
ό φ ρ α σ τ ο ς
ονόμασε το βό-
τανο θέρμος. 

Ο Διοσκουρίδης το αποκαλούσε θέρμος ο
ήμερος και ξεχώριζε δύο είδη λούπινα. Το
γλυκό και το πικρό στα οποία απέδιδε θρεπτι-
κές ιδιότητες.

Οι ωχροκίτρινοι καρποί σύμφωνα με τον Λου-
κιανό, ήταν απαραίτητο μέρος των δείπνων της
Εκάτης, της θεάς “των νυκτίων φαντασμάτων”,
ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσαν και την ειδική
τροφή των επισκεπτών του Νεκρομαντείου του
Αχέρωνα, σαν προετοιμασία για την επικοινω-
νία τους με τους νεκρούς. Τα σπέρματά τους
ήταν ακόμη γνωστή τροφή των Κυνικών Φιλο-
σόφων και δίνοντας ως τράγημα (επιδόρπια)
στα συμπόσια.

Ο Φλωρεντίνος αναφέρει ότι είναι ωφέλιμα
γιατί περιέχουν άζωτο και καθιστούν τα χωρά-
φια γόνιμα. Και αυτό είναι σωστό, γιατί το λού-
πινο τραβά άζωτο από την ατμόσφαιρα το
οποία χρησιμοποιεί αλλά και αποθηκεύει στις
ρίζες του.

Εδώ και χιλιάδες χρόνια το βότανο έχει χρη-
σιμοποιηθεί εσωτερικώς χωρίς να αφαιρεθεί η
πικρότητά του ως ελμινθοκτόνο. Το άλευρό
τους χρησιμοποιήθηκε σαν διαλυτικό, μαλα-
κτικό και καταπραϋντικό, σε τοπικά καταπλά-
σματα. Το αφέψημά τους χρησιμοποιήθηκε σε
καταπλάσματα, πλύσεις, πυριάματα (θερμικά
επιθέματα). Χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία κατά χρόνιων δερματικών παθήσεων όπως
εκζέματα, λειχήνες κ.ά. Τα καβούρδιζαν όπως
τον καφέ και τα έπιναν με νερό γιατί πίστευαν
ότι θεράπευαν στομαχικά και αρθριτικά νοσή-
ματα. Επίσης τα έπαιρναν για προβλήματα λευ-
κωματουρίας και διαβήτη. Στα Χανιά λούπινα
φύονται πολλά στην περιοχή του Αποκόρωνα.
Παλαιότερα τα θεωρούσαν πολύ καλό μεζέ για
τη ρακί. Τους καρπούς τους αποκαλούσαν στη
Δυτική Κρήτη λιμπίνους, στην κεντρική Κρήτη
λουμπούνους ή λουμπούνια. Τα λούπινα βέβαια
είναι πικρά και η διαδικασία για το ξεπίκρισμα
τους ήταν απαραίτητη. Αυτό γινόταν ως εξής.

Τα έβαζαν από βραδίς στο νερό
και φούσκωναν. Το πρωί τα

ζεμάτιζαν σε μεγάλες χύ-
τρες 2 με 3 φορές. Τα
άφηναν να κρυώσουν και
μετά τα έβαζαν σε κρύο
νερό που το άλλαζαν 2 με
3 φορές την ημέρα για
μία βδομάδα τουλάχιστον.
Στην περιοχή της Μεσσα-

ράς φυτρώνουν και αγριο-
λουμπούνια τα οποία δεν

τρώγονται ούτε από τα ζώα.
Στην Κρήτη απέδιδαν

στα λούπινα ιδιότητες ελ-
μινθοκτόνες και αντιδιαβη-

τικές. Παλαιότερα κατά
την περίοδο των δύο

πολέμων καβουρδισμένα
με σιτάρι ή κριθάρι αντικα-
τέστησαν τον καφέ όταν

υπήρχε έλλειψη.
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Lupinus albus (λούπινος ο λευ-
κός) και ανήκει στην οικογένεια των Χερδοπών. Είναι φυτό ποώδες,
μονοετές, πολύβλαστο, με μικρά φύλλα αυγοειδή, άνθη κίτρινα ή λευ-
κά και ρίζα πασσαλώδη. 

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 δι-
εύθυνση skouvatsos11@gmail.com 

Λού ινοΛούπινο

Συστατικά - χαρακτήρας 
Τα σπέρματα του Λούπινου είναι πολύ πικρά.

Περιέχουν τις τοξικές ουσίες λιπινίνη, λουπιδίνη
και λουπιτοξίνη οι οποίες είναι δηλητηριώδεις
αλλά εξουδετερώνονται με τον βρασμό ή το
καβούρδισμα των σπερμάτων. 

Το άλευρό τους περιέχει λεγγουμίνη και αζω-
τούχο ουσία ανάλογη με την καζεΐνη του γάλα-
κτος. Τα λούπινα περιέχουν πικρό έλαιο,
φωσφορικό ασβέστιο, μαγνήσιο, ίχνη φωσφο-
ρικού καλίου και σιδήρου, λίγο άμυλο και δεν
περιέχει καθόλου ζάχαρο (αυτή είναι η διαφορά
του με τα άλλα ψυχανθή).

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Το φυτό ανθίζει Ιούνιο και Ιούλιο. Για θερα-
πευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τα σπέρ-
ματα στην ωρίμασή τους. Οι σπόροι ωριμάζουν
Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το βότανο δρα ως διουρητικό, εμμηναγωγό,
υπογλυκαιμικό καθαρτικό και ανθελμινθικό.
Είναι ωφέλιμα για προβλήματα αρθριτικών. Σε

καταπλάσματα κάνει καλό σε προβλήματα
φλεγμονών και σπυριά. Εμποδίζουν τα απο-
στήματα και διαλύουν τους λευκούς όγκους
όταν παρασκευάζονται με ξύδι. Είναι χρήσιμο
σε προβλήματα υπερέντασης και διαβήτη.

Σε προβλήματα αρθριτικών τα λούπινα κα-
βουρδίζονται και στη συνέχεια τα κάνουμε
σκόνη. Την σκόνη αυτή την ανακατεύουμε με
νερό (μία κουταλιά του τσαγιού σε ένα φλιτζάνι
νερό) και την πίνουμε νηστικοί.

Από το αφέψημα των σπόρων (ένα κουταλάκι
του τσαγιού σε ένα φλιτζάνι νερό) πίνουμε ένα
μικρό φλιτζάνι νηστικοί, όταν το χρειαζόμαστε
ως ανθελμινθικό ή καθαρτικό. 

Προφυλάξεις 
Ολα τα είδη λουπίνων περιέχουν μία τοξική

ουσία, τη λουπινιδίνη που μπορεί αν ληφθεί σε
ποσότητα, να προκαλέσει δηλητηρίαση ειδικού
τύπου, τη θανατηφόρο νόσο λουπίνωση. Τη
νόσο αυτή προκαλεί κύρια ένα κτηνοτροφικό
είδος λούπινου, ο “κιτρινανθής θέρμος” που
καλλιεργείται στη δυτική και μέση Ευρώπη, κυ-
ρίως στη Γερμανία και που χρησιμοποιείται για
διατροφή προβάτων, στα οποία προκαλεί τον
θάνατο αν τρέφονται αποκλειστικά με αυτό.


