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εριεχό εναπεριεχόμενα

μΜε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κινη-
ματογράφου (13 Φεβρουαρίου) οι “δια-
δρομές” συνομιλούν με έξι Χανιώτες, λά-
τρεις της 7ης Τέχνης, οι οποίοι μας μετα-
δίδουν λίγο από το πάθος τους για τη με-
γάλη οθόνη μιλώντας για τις ταινίες που
τους σημάδεψαν αλλά και για εκείνες
που τους έχουν απογοητεύσει.
Εάν ζούσαμε σε κάποια άλλη πόλη, ίσως
η συγκυρία να επέβαλε το σημερινό
αφιέρωμα του εβδομαδιαίου ενθέτου των
“Χ.Ν.” να εστιάζει στον έρωτα και στην
επερχόμενη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.
Ομως τα Χανιά, μια πόλη περίπου 60.000
κατοίκων, μπορούν να υποστηρίζουν τη
λειτουργία δέκα (!) κινηματογραφικών
αιθουσών κατά τη διάρκεια του χειμώνα
και δύο θερινών σινεμά, τη στιγμή που
μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις έχουν πολύ
λιγότερες. Ταυτόχρονα, όλα τα μεγάλα κι-
νηματογραφικά φεστιβάλ ταξιδεύουν
στην πόλη μας ενώ πολύ αξιόλογη είναι
η διοργάνωση και καθιέρωση του δικού
μας “Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χα-
νίων”, επιβεβαιώνοντας - αν μη τι άλλο -
ότι εδώ ο έρως για την 7η τέχνη καλά
κρατεί!

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

editorial 

σστην παρακείμενη αίθουσα, την οροφή
της οποίας κοσμεί μια εξίσου ματαιόδοξη
τοιχογραφία με την απόδοση του ωροσκο-
πίου του παραγγελιοδότη, στην πλέον πε-
ρίφημη νωπογραφία νύμφες της
θάλασσας πάνω σε θαλάσσια κήτη με αρ-
χηγέτη τη Γαλατεία, αναζητούν τη φυγή
μπρός στα φλογερά βέλη του έρωτα των
αρρένων θαυμαστών τους. 

Λαμβάνοντας κανείς υπόψιν τα παρα-
πάνω, ελάχιστα εντυπωσιάζει το γεγονός
ότι στα ιδιαίτερα δώματα που βρίσκονται
στο piano nobile, ο Κίτζι σε μια κίνηση δη-
λωτική της ακραίας αυταρέσκειάς που τον
χαρακτήριζε, θα επιδιώξει να συγκριθεί
ούτε λίγο ούτε πολύ με το Μεγάλο Αλέ-
ξανδρο. Ανάμεσα στα άλλα ανδραγαθή-
ματα του αρχαίου στρατηλάτη που
καλύπτουν τους τοίχους της κρεβατοκά-
μαρας, δε θα μπορούσε βέβαια να απου-
σιάζει και εκείνο το επεισόδιο που θα
ταίριαζε με τον πλέον αρμονικό τρόπο
στον εν λόγω χώρο: 

O γάμος του Αλεξάνδρου με τη Ρωξάνη,
αποτελεί μια δημιουργία του ακολούθου
του Ραφαήλ, Σόδομα. Η Ρωξάνη, το
όνομα της οποίας (rokhsana) στα αραβικά
σημαίνει «πηγή φωτός», είχε υπάρξει η
πανέμορφη κόρη του σατράπη της Παραι-
τακηνής (του σημερινού Τατζικιστάν)

Οξυάρτη. Αν και οι ιστορικοί αποδίδουν
την πραγματοποίηση του γάμου αυτού
στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πολιτικών
σκοπιμοτήτων, η αμοιβαία ερωτική έλξη
μοιάζει να είχε συμβάλει καταλυτικά στην
τέλεση της απόφασης αυτής, με δεδομένο
ότι η Ρωξάνη ήταν κατά κοινή ομολογία η
πιο όμορφη γυναίκα σε όλη την Ασία (μαζί
με την κόρη του Δαρείου Στάτειρα, την
οποία ο Αλέξανδρος έμελλε επίσης να
κάνει γυναίκα του). Καμία αμφιβολία δε
χωρά ωστόσο, ότι στο πρόσωπο της θελ-
κτικής ημίγυμνης θηλυκής οπτασίας που
συστρέφει ναζιάρικα το σώμα της ενώπιον
του προτεταμένου χεριού του Μακεδόνα
βασιλιά, ο Αγκοστίνο Κίτζι-Αλεξάνδρος
που κυριαρχεί με την αρχοντική, στητή
κορμοστασιά του στον κεντρικό άξονα της
σύνθεσης του Σόδομα, θα αναγνώριζε με
βεβαιότητα το ερωτικό αντικείμενο του
δικού του πόθου, τη Φρατζέσκα Ορντεά-
σκι. Η αναπάντεχη αυτή συσχέτιση του
ιστορικού γαμήλιου επεισοδίου με αλη-
θινά γεγονότα, εμπνευσμένα από τη ζωή
του παραγγελιοδότη, καθιστά τους σημε-
ρινούς θεατές της σκηνής που παρει-
σφρύουν καθ’ αυτόν τον τρόπο
απρόσκλητοι στα αλλοτινά ιδιαίτερα δώ-
ματα του πανίσχυρου παπικού τραπεζίτη,
σε ακούσιους ηδονοβλεψίες.

ΝοΝο. 552 ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείο

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com

Tζιοβάννι Αντόνιο Μπάτσι (Giovanni Antonio Bazzi), ο επωνομαζόμενος Σόδομα (Sodoma), “Ο γάμος
του Αλεξάνδρου του Μεγάλου και της Ρωξάνης”,1519, Βίλλα Φαρνεζίνα, Ρώμη.
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Με μελωδίες της ψυχής αναμένεται να γεμίσει το
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  σήμερα Σάββατο, στις
9 το βράδυ καθώς διοργανώνεται στο αμφιθέατρο
του Ιδρύματος συναυλία στήριξης της Ομάδας
Μουσικοθεραπείας της Ψυχιατρικής Κλινικής.

ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Μελωδίες της ψυχήςΜελωδίες της ψυχής
■ Συναυλία με τον Ross Daly και άλλους καλλιτέχνες στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Χανίων

τη συναυλία θα συμμε-
τέχουν οι: Ross Daly (λύρα,
τάρχου, σάζι, ραμπάπ), Κέλυ
Θωμά (λύρα), Μαρίτζια Κα-
τσούνα (κρουστά) και οι Ξαν-
θούλα Ντακοβάνου (φωνή,
κρουστά) και Ταξιάρχης Βασι-
λάκος (ακορντεόν).

Ο τίτλος της συναυλίας είναι:
“Ψυχής Μελωδίες”.  Όλα τα
έσοδα θα διατεθούν για τη
στήριξη της ομάδας μουσικοθε-
ραπείας της Ψυχιατρικής Κλινι-
κής του Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων.

Οπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση για το σκεπτικό
της διοργάνωσης:

«Η σχέση της Μουσικής με τη
Θεραπεία είναι πολύ παλιά. Από
την Παλαιά Διαθήκη, ο Νταβίντ
θεράπευε τη μελαγχολία του
βασιλιά Σαούλ με τη λύρα του,
ενώ στην αρχαία Ελλάδα τα
Ασκληπιεία ήταν εξοπλισμένα
με ωδείο. Σήμερα, η μουσική
επανέρχεται στη θεραπεία των
ψυχικών παθήσεων. Στην Ψυ-
χιατρική Κλινική του Νοσοκο-
μείου Χανίων, λειτουργεί
ομάδα Μουσικοθεραπείας. Η
ομάδα χρειάζεται μουσικά όρ-
γανα για να λειτουργήσει,
πράγμα που το νοσοκομείο δε
μπορεί να χορηγήσει λόγω οι-
κονομικών δυσχερειών εν
μέσω κρίσης. Γι αυτό και οι
συντονιστές της ομάδας Ξαν-
θούλα Ντακοβάνου και Νίκος
Παπαμιχαήλ, με τη στήριξη της
διευθύντριας Κας Τσερπέ επι-
δόδηκαν στην αυτοχρηματοδό-
τηση, οργανώνοντας μια
συναυλία στις 11 Φλεβάρη,
σκοπός της οποίας θα είναι η
οικονομική στήριξη της ομάδας
μουσικοθεραπείας που λει-
τουργεί στην Ψυχιατρική Κλι-
νική.

“ΧΩΡΟΣ ΖΩΗΣ”

Η συναυλία απευθύνεται στο
ευρύ κοινό, και καλούνται όλοι
και όλες που πιστεύουν στη θε-
ραπευτική δύναμη της μουσι-
κής να παρευρεθούν, και να
στηρίξουν έτσι τη δουλειά της
ομάδας μουσικοθεραπείας. Γί-
νεται στο Νοσοκομείο όχι τυ-
χαία αλλά συμβολικά, για να
καταδείξει οτι ένας χώρος συ-
νυφασμένος με τον ανθρώπινο
πόνο μπορεί να γίνει χώρος
ζωής και καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας. Διόλου τυχαία, πρω-
ταγωνιστής της συναυλίας είναι
ο Ross Daly». 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΟΥ ROSS DALY

Σύμφωνα με την Ξανθούλα
Ντακοβάνου: "Στα 20 χρόνια
που ασχολούμαι με τη μουσική,
το έργο του με έχει εμπνεύσει
βαθειά ως μουσικό, ενώ στα 10
χρόνια που ασκώ τη μουσικο-
θεραπεία στη Γαλλία και στη
Ελλάδα χρησιμοποιώ συστημα-
τικά τη μουσική του δουλεύον-
τας με ψυχικά πάσχοντες.
Αγαπημένος μου για το έργο
αυτό είναι ο δίσκος του “Micro-
cosmos”: μυσταγωγικός,
βαθύς, με φωτεινά και σκοτεινά
κατά καιρούς μουσικά περά-
σματα προδιαθέτει σε μια ανα-
σκόπηση του εαυτού, μια
δουλειά προς τα έσω που επι-
διώκει κάθε ψυχοθεραπεία. Ο
δίσκος αρχίζει με μια αίσθηση
αρχής, Ανατολής, και τελειώνει
με μια αίσθηση πληρότητας,
ένα ωκεάνειο συναίσθημα ένω-
σης με το σύμπαν. Όταν εκμυ-
στηρεύτηκα στον Ross οτι
αυτός ο δίσκος έχει γίνει αγα-
πημένος πολλών ασθενών στις
συνεδρίες μουσικοθεραπείας,
μου μίλησε για την καινούρια
δουλειά του σε ντουέτο με την
Κέλυ Θωμά, που χαρακτηρίζε-
ται από ανάλογες μουσικές
αποχρώσεις.  Πράγματι, ακού-
γοντας τη δουλειά αυτή, που

θα δισκογραφηθεί πολύ σύν-
τομα, οι λέξεις “συγκινητική”,
“βαθειά” και “μυσταγωγική”
ήρθαν στο μυαλό μου, και με
συγκίνηση κάλεσα το Ross και
την Κέλυ να ερμηνεύσουν τις
συνθέσεις τους στη συναυλία
για τη στήριξη της ομάδας μου-
σικοθεραπείας, πράγμα που δέ-
χτηκαν με ενθουσιασμό! Τους
ευγνωμονώ γι αυτό».

Στο ντουέτο που θα ακού-
σουμε στις 11 Φλεβάρη, ο Ross
Daly και η Κέλυ Θωμά θα μας
μεταφέρουν σε ένα μαγικό
μουσικό κόσμο μέσα από τις
συνθέσεις τους, που είναι επη-
ρεασμένες από διάφορες πα-
ραδόσεις που έχουν κατά
καιρούς μελετήσει. Ο ιδιαίτερος
ήχος τους δεν συνδέεται απο-
κλειστικά με κανένα συγκεκρι-
μένο ιδίωμα, αλλά αποτελεί
ένα κράμα από διαχρονικές και
αρχαίες παραδόσεις μέσα από
ένα νέο, δημιουργικό πρίσμα.
Συμπράττει μαζί τους η Μαρί-
τζια Κατσούνα στα κρουστά.

Στη συναυλία θα συναντή-
σουμε επίσης κάποια τραγού-
δια, ειπωμένα από την
Ξανθούλα Ντακοβάνου στη
φωνή και τον Ταξιάρχη Βασι-
λάκο στο ακκορντεόν. 

Κάθε τραγούδι είναι η έκ-
φραση ενός βαθύτερου συναι-

σθήματος, μιας κρυφής σκέ-
ψης, μιας επιθυμίας. Συχνά το
τραγούδι λυτρώνει από ένα πα-
ράπονο που βασανίζει την
ψυχή. “Σαράντα βρύσες με
νερό κι εξήντα δυό πηγάδια δε
μου τη σβήνουν τη φωθιά που
'χω στα φυλοκάρδια” έλεγε ο
ποιητής Βιτσέντζος Κορνάρος
δια στόματος του ερωτευμένου
Ερωτόκριτου, που τραγουδά
για να λυτρωθεί από τον έρωτά
του για την όμορφη Αρεθούσα.
Στη συναυλία, θα ακουστούν
τραγούδια και από διαφορετι-
κές μουσικές παραδόσεις της
Μεσογείου, αλλά και συνθέ-
σεις, που μοιράζονται το κοινό
αυτό χαρακτηριστικό : της λύ-
τρωσης».

Οι διοργανωτές επισημαίνουν
επίσης ότι την παραγωγή της
μουσικής βραδιάς στηρίζει η
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων και
το αμφιθέατρο παραχωρείται
από τη διοίκηση του Νοσοκο-
μείου. Το τεχνικό κομμάτι της
συναυλίας υποστηρίζεται από
το πολιτιστικό σωματείο  Sam-
pajana.

•Προπώληση εισητηρίων γί-
νεται στο κατάστημα Φίλιππος
Νάκας, Σφακίων 2, ώρες κατα-
στημάτων, και στην Ψυχιατρική
Κλινική του Νοσοκομείου,
πρωινές ώρες.

ΣΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑ

Μουσική εκδήλωση  
Το παράρτημα του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων του Κεφαλά

διοργανώνει μουσική παράσταση στην αίθουσα εκδηλώσεων
της πρώην Δημοτικής Σχολής Κεφαλά την Κυριακή 12 Φε-
βρουαρίου στις 7 μ.μ. με είσοδο ελεύθερη.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ωδείου, «το
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουσικά ακούσματα διαφόρων
ειδών που θα συνδέονται μεταξύ τους με πρωτότυπο τρόπο,
δίνοντας μας να καταλάβουμε πώς η μουσική είναι μία και
μοναδική και να αποδοθεί με τρόπο ευχάριστο και δημιουρ-
γικό από τους μουσικούς μας.

Θα γίνει επίσης παρουσίαση των βασικών μουσικών οργά-
νων από τους μουσικούς του Ωδείου με την συμμετοχή της
Σχολής τραγουδιού και του κιθαριστικού συνόλου που απαρ-
τίζεται από προχωρημένους μαθητές».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι «με τα συγκεκρι-
μένα παιδιά δημιουργήθηκε ξανά, αν και διαφορετικής μορ-
φής, επίσημο μαθητολόγιο στην ιστορική Δημοτική Σχολή
Κεφαλά μετά από τριάντα χρόνια.

Ο πυρήνας Ωδείου στον Κεφαλά ξεκίνησε το φετινό φθινό-
πωρο και ήδη διανύει το 2ο εξάμηνο .

Η προσπάθεια αυτή προωθήθηκε με επιμονή και ζήλο από
τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Κεφαλά με σκοπό να δημιουργη-
θούν πολιτισμικά κίνητρα και δυνατότητες εκμάθησης στην
νεολαία της ενδοχώρας όπου ως γνωστόν  οι συνθήκες είναι
δυσκολότερες συγκριτικά με ένα αστικό κέντρο και να μετα-
δώσει την αξία της Μουσικής ως σημαντικού πυλώνα στην
πνευματική διάπλαση των νέων». 

Είσοδος ελεύθερη.

ΑΠΟ ΤΟ “ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΝΙΩΝ”

Αφιέρωμα στις Χαμένες
Πατρίδες

Μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στις  ’’Χαμένες Πατρίδες’’ διορ-
γανώνει το Μουσικό Σύνολο Χανίων την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου
στις 9 μ.μ.  στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Οπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, θα ακουστούν τα έργα: Ασίκικο Πουλάκη
του Μίκη Θεοδωράκη, Ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου, Μικρά
Ασία & Βυζαντινός Εσπερινός του Απόστολου Καλδάρα.

Ερμηνεύουν: Βασίλης Λέκκας, Τάσος Ψαλλιδάκης, Βιργινία
Ντοκάκη.

Μουσικοί: Φαίδων Λιονουδάκης, ακορντεόν, Στέλιος Καρύ-
δας, κιθάρα, Δημήτρης Ρέππας, μπουζούκι, Δημήτρης Τσούρ-
τος, κοντραμπάσο, Ηλίας Κοντούδης, τύμπανα, Χριστίνα
Αλεξανδρή, πιάνο και σε πρώτη εμφάνιση η μικρή Εύα Παπα-
νικολάκη, βιολί. Μουσικοί σε παραδοσιακά όργανα: Δημήτρης
Κολλίντζας, κανονάκι, Άκης Πιτσάνης, βιολί, Παναγιώτης Σπα-
νουδάκης, ούτι, Στέλιος Οικονομάκης και Βιργινία Ντοκάκη,
κρουστά.

Συμμετέχει ο Βυζαντινός Χορός Χανίων: Χοράρχης: Ιωάννης
Καστρινάκης, Πατήρ Νεκτάριος Χριστοδουλάκης, Πατήρ Ιωάν-
νης Μαστοράκης, Πατήρ Βασίλειος Κιάσσος, Τάσος Αθανασιά-
δης, Χριστόφορος Αλεβιζάκης, Αντώνιος Βακουφτσής,
Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Δημοσθένης Ζορμπάς, Γεώργιος Κα-
τάκης, Εμμανουήλ Κατσιγιαννάκης, Αλέξανδρος Κιριάκ, Δημή-
τριος Κολλίντζας, Αντώνιος Κυριακόπουλος, Μιχαήλ
Λαγουδάκης, Νικόλαος Μανουσακάκης, Γεώργιος Μαστίχης,
Δημήτριος Οικονομίδης, Ευάγγελος Πάνου, Θεόδωρος Παπα-
ποστόλου, Εμμανουήλ Πεντάρης, Ιωάννης Σκαλιδάκης, Δημή-
τριος Σκαράκης, Ελευθέριος Χατζηδάκης.

Μουσική επιμέλεια: Παύλος Μπαϊλάκης
Προλόγιση: Δημήτρης Νικολακάκης

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΚΚΑ

Στο πλαίσιο της συναυλίας, η Αντιπεριφέρεια Χανίων, ο Δήμος
Χανίων και το Μουσικό Σύνολο Χανίων θα τιμήσουν τον κ. Βα-
σίλη Λέκκα για την προσφορά του στα μουσικά δρώμενα του
τόπου μας. Επίσης το Μουσικό Σύνολο Χανίων θα τιμήσει την
Αδελφότητα Μικρασιατών Χανίων "ο Άγιος Πολύκαρπος" για
την κοινωνική της προσφορά στα Χανιά.

Εισιτήρια: 8€ & 10€ 

ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συναυλία από το Μουσικό
Σχολείο Χανίων

Το Μουσικό σχολείο Χανίων θα πραγματοποιήσει μαθητική
συναυλία στην Καθολική Εκκλησία  αύριο Σάββατο 11 Φε-
βρουαρίου στις 8 το βράδυ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
έργα για σόλο όργανα, εκκλησιαστικό όργανο, φωνητικά και
οργανικά σύνολα μουσικής δωματίου.

Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας!
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Η αγωνιώδης περιπέτεια ενός νέου
ανθρώπου που, έπειτα από ένα τρο-
χαίο ατύχημα, βυθίστηκε στο σκοτάδι
για να ανακαλύψει ξανά την αγάπη
προς τη ζωή και το φως, βρίσκονται
στο επίκεντρο του νέου μυθιστορήμα-
τος με τίτλο τα “Δεκατρία κεριά στο
σκοτάδι” (εκδ. Ψυχογιός) του γνωστού
αθλητικογράφου Μένιου Σακελλαρό-
πουλου, το οποίο παρουσιάστηκε την
περασμένη Πέμπτη στο Ιστορικό Καφέ
“Κήπος”.   

Το ερέθισμα για τη συγγραφή του βι-
βλίου δόθηκε στον συγγραφέα έπειτα
από μια περιπέτεια υγείας που έζησε
κατά τη διάρκεια της οποίας έμεινε τυ-
φλός για 17 μέρες. Το πρόβλημα που
αντιμετώπισε αποτέλεσε το έναυσμα
για να ερευνήσει τον κόσμο των τυ-
φλών επισκεπτόμενος, μεταξύ άλλων,
οφθαλμίατρους, Νοσοκομεία και το
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστα-
σης Τυφλών (ΚΕΑΤ) στην Καλλιθέα. 

«Εκεί γνώρισα έναν κόσμο που ούτε

φανταζόμουν»,  σημείωσε ο συγγρα-
φέας μιλώντας στα “Χ.ν.” και πρόσθεσε
ότι στο ΚΕΑΤ πέρασε την εκπαίδευση
που περνάνε οι τυφλοί προκειμένου να
γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο των
ατόμων με προβλήματα όρασης. «Εκεί
γνώρισα άτομα που μου άλλαξαν τη
ζωή μου για πάντα», σχολίασε και πρό-
σθεσε ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες

που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα πα-
ραμένουν αισιόδοξοι και πιστοί στη
ζωή. 

Γι' αυτό και όπως τόνισε παρά τις με-
γάλες αντιξοότητες και τη διαχρονική
αδιαφορία της Πολιτείας προς τους
τους τυφλούς η ιστορία που αφηγείται
μέσα στο βιβλίο -και έχει ως πρωτα-
γωνιστή έναν 42χρονο πολιτικό μηχα-

νικό που μένει τυφλός μετά από ένα
τροχαίο ατύχημα- στέλνει ένα μήνυμα
ελπίδας και αγάπης προς τη ζωή.    

«Το βιβλίο αναδεικνύει ότι αυτοί οι
άνθρωποι που βλέπουν με τα μάτια της
ψυχής πιστεύουν ότι αξίζει να παλεύεις
ακόμα κι αν είσαι βυθισμένος στο σκο-
τάδι. Γι' αυτό και η περιπέτεια του
ήρωα εκπέμπει ένα δυνατό φως και
έχει πολλά να διδάξει σε όλους εμάς
που θεωρούμε τα πάντα αυτονόητα»,
επεσήμανε ο κ. Σακελλαρόπουλος.   

Καταλήγοντας ο συγγραφέας τόνισε
ότι το βιωματικό στοιχείο και η εξαντ-

λητική έρευνα είναι απαραίτητα προ-
κειμένου να “μπει στα παπούτσια των
πρωταγωνιστών του” και να αφηγηθεί
μια ιστορία, ενώ χαρακτήρισε τη συγ-
γραφή ως “ψυχοθεραπεία” για τον
ίδιο, αλλά και ως μια απόδραση και
ένα αντίβαρο στον σκληρό, καθημερινό
κόσμο του ποδοσφαίρου.   

Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η
Πόπη Παπαδάκη, ενώ τη βιβλιοπαρου-
σίαση οργάνωσαν το βιβλιοπωλείο “Βι-
βλιοεμπορική” και οι εκδόσεις
“Ψυχογιός”.

ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

ΣΤΙΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εκδήλωση για τηνΕκδήλωση για την 
Ε ανάσταση του ΑκρωτηρίουΕπανάσταση του Ακρωτηρίου

σσύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
Το Α΄ μέρος της εκδήλωσης θα πραγ-

ματοποιηθεί στον ανδριάντα του Σπύρου
Καγιαλέ (τάφοι Βενιζέλων) και θα περι-
λαμβάνει: επιμνημόσυνη δέηση, προ-
σκλητήριο πεσόντων, κατάθεση
στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανά-
κρουση του Ύμνου της Κρήτης και του
Εθνικού Ύμνου. 

Το Β΄ μέρος θα πραγματοποιηθεί στο
Λύκειο Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλα-
δικό). Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Βα-
σίλειος Διγαλάκης, Πρύτανης
Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι οργα-
νωτές, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει

επίσης Συναυλία από τη Χορωδία Χανίων
με αποσπάσματα από το έργο «Κρήτης
Μεγαλυνάρι», μία Καντάτα αφιερωμένη
στην Κρήτη σε ποιητική σύνθεση Βασίλη
Χαρωνίτη και μουσική Γιάννη Μεντζελό-
πουλου. Αφηγήτρια θα είναι η Ελένη
Τσιώλη, φιλόλογος, πιάνο θα παίξει η
Μαρία Κουτουλάκη, ενώ στο σόλο θα
είναι ο Κώστας Χαζιράκης.  Παραδοσια-
κούς κρητικούς χορούς θα χορέψουν οι
Πολιτιστικός Σύλλογος Χορδακίου “Η
Σκλόκα”, Λαογραφικός Χορευτικός Σύλ-
λογος “Καγιαλές” και ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Καθανιών “Η Ειρήνη”, ενώ λύρα
θα παίζει ο Άγγελος Στρατινάκης και λα-
ούτο ο Σπύρος Στρατινάκης.

Εκδήλωση μνήμης, με την ευ-
καιρία της 120ης επετείου του
βομβαρδισμού του Επαναστα-
τικού Στρατοπέδου του Ακρω-
τηρίου, διοργανώνουν η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χανίων, ο
Δήμος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυ-
μα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», η
Δημοτική Κοινότητα Κουνου-
πιδιανών και οι Πολιτιστικοί
Φορείς Ακρωτηρίου, αύριο Κυ-
ριακή 12 Φεβρουαρίου στις 11
π.μ., στο Ακρωτήρι Χανίων.

ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Γενική συνέλευση 
και αρχαιρεσίες

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες των
μελών του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης θα γίνει την Πέμπτη
16 Φεβρουαρίου στις 5 μ.μ. στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία (όπως συνήθως
συμβαίνει στη πρώτη Γ.Σ), αυτή θα επαναληφθεί και θα διε-
ξαχθεί ανεξαρτήτου απαρτίας την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου
στις 5 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Αιτήσεις υποψηφιότητας για την
εκλογή Μελών νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής επιτροπής θα γίνον-
ται δεχτές μέχρι Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα
13:00 στην γραμματεία. Επίσης θα πραγματοποιηθεί και η
ετήσια κοπή της πίτας. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα
παρακάτω θέματα: Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Γ.Σ.  –
Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, διοικητικός απο-
λογισμός (πεπραγμένα 2016), οικονομικός απολογισμός (πε-
πραγμένα 2016), έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής,
προϋπολογισμός έτους 2017, κοπή πίτας, αρχαιρεσίες.

ΣΤΟ ΤΕΕ

Προβολή ταινίας
Τη δραματική ιταλική ταινία του σκηνοθέτη Αντόνιο Πιε-

τραντζέλι: “Η Αντουά και οι φίλες της” (1960) θα προβάλει ο
πολιτιστικός σύλλογος “Οι φίλοι των γραμμάτων και των τε-
χνών” σε συνεργασία με τη NEW STAR αύριο Κυριακή, 12 Φε-
βρουαρίου  στις 8 μ.μ. στην αίθουσα ορόφου του Τ.Ε.Ε.
Δυτικής Κρήτης (Νεάρχου 23, είσοδος από Γιαμπουδάκη).
Πρωταγωνιστούν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, η Σιμόν Σινιορέ
κ.α. Σκηνοθεσία: Αντόνιο Πιετράντζελι 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Ο Κώδικας της Λέρου”

Παρουσίαση του νέου βιβλίου
του Κώστα Στοφόρου: “Ο Κώδι-
κας της Λέρου - Περιπέτεια στο
νησί της Άρτεμης” θα γίνει την
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου
στις 7.30 μ.μ., στο βιβλιοπωλείο
KOUKOUBOOK (Μπονιαλή 11-
19, Χανιά). Την παρουσίαση ορ-
γανώνουν το βιβλιοπωλείο και
οι εκδόσεις Κέδρος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Στέλλα Αλιγιζάκη, φιλόλογος -
ιστορικός, Δώρα Ανδρεαδάκη, αρθρογράφος parents24.gr,
Γιούλα Κανιτσάκη, φιλόλογος -μέλος θεατρικών ομάδων

“13 ΑΝΑΜΕΝΑ ΚΕΡΙΑ” ΤΟΥ Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αναζητώντας το φως έσα στο σκοτάδιΑναζητώντας το “φως” μέσα στο “σκοτάδι”

Στιγμιότυπο από τη βιβλιοπαρουσίαση. 
Το 13ο βιβλίο του παρουσίασε στο Ιστορικό Καφέ “Κήπος” ο Μένιος

Σακελλαρόπουλος την περασμένη Πέμπτη. 
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η μουσικό – θεατρική παράσταση “Των
λαών η ανεξήγητη υπομονή” παρουσιάζει η
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε συνερ-
γασία το Goethe Zentrum Χανίων και την
υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην
Αθήνα, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στις
8.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων,
με ελληνικούς υπέρτιτλους και είσοδο ελεύ-
θερη για το κοινό. 

Tη διαδραστική θεατρική παράσταση «Η
Ευρώπη και οι 12 μήνες» της Γλύκας
Στόιου θα παρουσιάσει την επόμενη Κυ-
ριακή 19 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Τυ-

πογραφίας, το  Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Κρήτης.  

Σκηνοθεσία: Γλύκα Στόιου.Τους ρόλους
ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Αγγελική Καρα-

καξίδου και Δέσποινα Φούντα. Έναρξη πα-
ράστασης στις 12 το μεσημέρι. 

Η είσοδος για τα παιδιά θα είναι δωρεάν,
μία προσφορά του Μουσείου Τυπογρα-
φίας στους μικρούς του φίλους. Η είσοδος
για τους συνοδούς των παιδιών είναι 3
ευρώ. 

Εμπνευσμένη από το Μύθο της Ευρώπης
και την Κρητική Λαϊκή Παράδοση, η Γλύκα
Στόιου έγραψε ένα έργο που θα γεμίσει με
χρώματα του κόσμου το φιλόξενο αμφιθέ-
ατρο του Μουσείου Τυπογραφίας. Τα παι-
διά θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν
παρέα με την Ευρώπη πάνω στη  ράχη
ενός  λευκού  ταύρου που  δεν  είναι
άλλος  από  το θεό  Δία,  θα  επισκεφτούν
Ευρωπαϊκές   χώρες   και   θα   πάρουν
μία   μικρή   γεύση   από   τη   μεγάλη   πο-
λιτιστική κληρονομιά  της  Γηραιάς  Ηπεί-
ρου. Η  Ευρώπη  θα  καταλήξει  στο
πανάρχαιο  νησί  της Κρήτης, όπου θα νυμ-
φευτεί το Δία και θα γεννήσει το Μίνωα,
το βασιλιά που έκανε τον Κρητικό πολιτι-
σμό γνωστό ως τα πέρατα του κόσμου.
Μια παράσταση διαδραστική, όπου τα παι-
διά παίζουν μαθαίνοντας και μαθαίνουν
παίζοντας για τη σπουδαία ιστορία του
τόπου τους που συνδέεται άρρηκτα με την
ιστορική πορεία ολόκληρης της Ευρώπης.

Το έργο του Charles Gounod «Roméo et Juliette»
από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης θα
προβληθεί στο KAM το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
στις 7.55 το βράδυ. 
Διεύθυνση ορχήστρας: Gianandrea Noseda
Σκηνοθεσία: Bartlett Sher
Σκηνικά: Michael Yeargan
Κουστούμια: Catherine Zuber
Σχεδιασμός φωτισμών: Jennifer Tipton
Χορογραφίες: Chase Brock
Διανομή: Diana Damrau (Ιουλιέτα), Vittorio Grigolo
(Ρωμαίος), Elliot Madore (Μερκούτιος), Mikhail Pe-
trenko (Αδερφός Λαυρέντιος)
Είσοδος: 15 ευρώ – 10 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟ” 

“Eνας Ταξιδιώτης” 
Παραστάσεις του θεατρικού έργου του Μωρίς Ντρυόν

“Eνας Ταξιδιώτης”, από τον Θεατρικό Κύκλο θα δοθούν στην
αίθουσα «Μάνος Κατράκης» (οδός Ιφιγενείας, Χρυσή Ακτή,
Χανιά) σήμερα Σάββατο 11 και την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου,
στις 9:30 μ.μ. Θα ακολουθήσει περιοδεία στην Αθήνα στις 18
και 19 Φεβρουαρίου και παράσταση στο Ηράκλειο στις 25
Μαρτίου. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε σχέση
με τις αρχικές παραστάσεις έχουν επέλθει μεταβολές κυρίως
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων των συντελεστών του
αρχικού σχήματος. Έτσι στις άμεσες παραστάσεις μετέχουν
(κατά σειρά εμφάνισης) οι: Σοφία Παυλίδου, Γιώργος Κοκο-
λάκης, Θεολόγος Σκουντριδάκης, Χάρης Αργυρόπουλος και
Αρετή Τσαφαράκη. Η μετάφραση είναι του Τάκη Σωτήρχου, η
σκηνοθεσία του Μανόλη Πουλή, που έχει και την μουσική επι-
μέλεια σκηνικά και κοστούμια συλλογικά, ενώ τεχνικός φωτός
και ήχου είναι ο Σωτήρης Καριοφίλης. 

Οι παραστάσεις δίνονται με ελεύθερη είσοδο και κρατήσεις
θέσεων γίνονται στα τηλέφωνα: 2821033472 και
6975861592. 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ

“Μάντεψε ποιος 
θα πεθάνει απόψε”

Η αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρ Τομά, που διασκεύα-
σαν και σκηνοθετούν ο Θ. Παπαθανασίου και ο Μ. Ρέππας και
που διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 50 σε ένα
ορεινό θέρετρο στην Γαλλία με τίτλο “Μάντεψε ποιος θα πε-
θάνει απόψε”, θα παρουσιαστεί την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου
στο MEGA PLACE στα Χανιά. Παίζουν: Κάτια Δανδουλάκη,
Θάνος  Καληώρας, Κοσμάς Ζαχάρωφ,  Μαρία Κανελλοπού-
λου, Ελένη Κρίτα, συνεργάζεται ο Χάρης Ρώμας.

Πληροφορίες-κρατήσεις:  www.viva.gr | 28210 57 757 Χανιά

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μουσικοθεατρική αράστασηΜουσικοθεατρική παράσταση 
σε κεί ενα Μ έρτολτ Μ ρεχτσε κείμενα Μπέρτολτ Μπρεχτ

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η παράσταση συ-
νενώνει τις «Συνομιλίες Φυγάδων» και το «Αλφαβητάρι Πολέ-
μου» σε κείμενο-ποίηση Bertolt Brecht και μελοποίηση Hanns
Eisler, με ζωντανή μουσική, σε σκηνοθεσία Andreas R. Bartsch.  

Ένα μουσικό γεγονός, μια θεατρική πράξη που τιμά την επέτειο
των εξήντα χρόνων από τον θάνατο του Μπρεχτ. Μια πνευματική
σύζευξη, ένας συνδυασμός δημιουργών και ερμηνευτών μας
προκαλεί να εστιάσουμε στο σήμερα που έρχεται από το χθες με
αφορμή τη μουσική, την ποίηση, το θέατρο του Brecht.

O Brecht το 1955 δημοσιεύει τα συγκλονιστικά συνοδευτικά
επιγράμματα των φωτογραφιών που έχει συλλέξει ως φυγάς
στην Φινλανδία το 1941 από εφημερίδες της εποχής του με ει-
κόνες πολέμου, καταστροφής και ερήμωσης.

Το 1957 ο Eisler τα μελοποιεί και παραδίδει 14 διαχρονικά τρα-
γούδια για τη λαίλαπα του πολέμου που συντρίβει την ανθρώ-
πινη ύπαρξη. Το πνεύμα του Brecht για τους φυγάδες
ξεδιπλώνεται στη φράση «...Ένα καλό διαβατήριο είναι πάντα

αναγνωρισμένο, ενώ ένας άνθρωπος, όσο καλός και αν είναι
μπορεί να μην αναγνωριστεί ποτέ...» Όσο έγραφε το «Συνομιλίες
Φυγάδων» γελούσε μέχρις δακρύων περιμένοντας την άδεια με-
τακίνησης». 

Συντελεστές της παράστασης: Σκηνοθεσία: Andreas R. Bartsch,
μουσική διεύθυνση – Πιάνο: Jörg Mischke, ηθοποιοί : Rüdiger
klink  και Aloysius Itoka, μουσικοί: Susanne Filep, Βιολί, τρα-
γούδι: Marie Luise Gunst, ακορντεόν: Barbara Klaus-Cosca.

ΣΤΟ THEATRE 73100

“Η παρέλαση”

Το Τheatre 73100 παρουσιάζει το θεατρικό έργο: “Η πα-
ρέλαση’’ της Λούλας Αναγνωστάκη, στο χώρο του, Πατρ. Γε-
ρασίμου 18 στη Νέα Χώρα.

Οι επόμενες παραστάσεις θα δοθούν σήμερα, αύριο και την
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ.

Η υπόθεση: «Δύο αδέλφια (ίσως) σε ένα δωμάτιο, τα μάτια
τους κολλημένα στο παράθυρο. Η μέρα τους αρχίζει, η μέρα
τους τελειώνει με ιστορίες και όνειρα, σήμερα θα παρακο-
λουθήσουν την παρέλαση, θεατές του σύμπαντος. Η ζωή στο
δρόμο είναι γεμάτη λεπίδες, όσο δε βγαίνεις τόσο πιο κο-
φτερές γίνονται».

Σκηνοθεσία: Ιώ Ασηθιανάκη. Παίζουν: Δημήτρης Καπουρά-
νης, Μαριάννα Λεδάκη. Μουσική και επιμέλεια ήχων: Θοδω-
ρής Κορδολαίμης. Φωτογραφίες και σκηνοθεσία βίντεο:
Αλίκη Χιωτάκη. Γενική είσοδος 10 ευρώ, τηλ. Κρατήσεων
697 9733357

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

“Η Ευρώ η και οι ήνεςΗ Ευρώπη και οι 12 μήνες”
στο Μουσείο Τυ ογραφίαςστο Μουσείο Τυπογραφίας

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Προβολή 
της όπερας
“Ρωμαίος 
και Ιουλιέτα”
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

50 ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ

CAPTAIN FANTASTIC

Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN 

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3

GOLD

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

έως 15/02

CAPTAIN FANTASTIC

Προβολές: 7.45 & 10.15 μ.μ.

Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

Προβολές: 7.45 & 10 μ.μ.

Σάββατο 11/2 - Κυριακή 12/2

Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (μεταγλ.)

Προβολή: 5.45 μ.μ. 

ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ

(μεταγλ.)

Προβολή: 5.45 μ.μ. 

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

50 ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ

Καθημερινά: 6.15, 8.30 & 10.30 μ.μ.

Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN

(μεταγλ.)

Καθημερινά: 6.15 μ.μ.

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3

Καθημερινά: 8.30, 10.30 μ.μ.

ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ

Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.

Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Καθημερινά: 8.30 μ.μ.

ΧΧΧ: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

ΤΡΑΓΟΥΔΑ (μεταγλ.)

Σαββατοκύριακο: 6.15 μ.μ.

ΒΑΪΑΝΑ (μεταγλ.)

Σαββατοκύριακο: 6.15 μ.μ.

STER CINEMAS

(MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ

ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟΨΕ

ΑΙΘ.1 ΔΕΥΤΕΡΑ 13/02 9 μ.μ.

50 ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ

ΑΙΘ.1 Καθημερινά: 7.30 & 10 μ.μ.

ΑΙΘ.2 Τετάρτη: 8.30 μ.μ.

RINGS

ΑΙΘ.2 ΠΕΜ.-ΚΥΡ. & ΤΡΙ.: 10.30 μ.μ.

GOLD

ΑΙΘ.3 Καθημερινά: 7 μ.μ.

ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ

ΑΙΘ.2 ΠΕΜ.-ΚΥΡ. & ΤΡΙ.: 8.15 μ.μ.

ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ

ΑΙΘ.3 Καθημερινά: 9.30 μ.μ.

LEGO BATMAN: H TAINIA

ΑΙΘ.2 ΠΕΜ-ΚΥΡ & ΤΡΙ.-ΤΕΤ.: 6 μ.μ.

MOANA

ΑΙΘ.1 Σαββατοκύριακο: 5.15 μ.μ.

ττα κοκτέιλ θα παρουσιαστούν και επί-
σημα σε εκδήλωση του Εμποροβιομη-
χανικού Επιμελητηρίου, ενώ είναι
πιθανό να αποτελέσουν τα “ισχυρά
όπλα” του Μιχάλη σε κάποιον από τους
πολλούς διαγωνισμούς για bartender
που συμμετέχει ανά την Ελλάδα και τον
κόσμο. 

«Πώς αποφάσισα να δουλέψω με το
ελαιόλαδο; Γνωρίστηκα με τον Ευτύχη
Ανδρουλάκη (ιδιοκτήτη της Pamako)
και επειδή μου αρέσουν οι άνθρωποι
που σκέφτονται όχι πώς είναι τα πράγ-
ματα, αλλά πως πρέπει να είναι, βρή-
καμε αμέσως πεδίο συνεργασίας. Το
ελαιόλαδο είναι ένα άριστο προϊόν, ο
Ευτύχης κάνει ένα λάδι πολύ πάνω από
αυτό που γνωρίζουμε με μοναδικά
αρώματα, απίστευτη επίγευση. Ενα
ελαιόλαδο που αποδείχθηκε ιδανικό για
να “παίξεις” με αυτό! Πάντα “παίζω” με
ιδιαίτερα υλικά -θυμηθείτε το απάκι
που είχα χρησιμοποιήσει παλιότερα- και
η πρόκληση ήταν μοναδική» εξηγεί ο
Μιχάλης.

Τα πρώτα σχόλια για τα δύο κοκτέιλ
με ελαιόλαδο είναι πολύ θετικά -σε
αυτά προστίθεται και η δική μας
άποψη- και σε δύο εβδομάδες θα ξεκι-
νήσουν να προσφέρονται στο μπαρ του
Boheme. Πλέον για τους bartenders
υπάρχει μια ισχυρή τάση αξιοποίησης
νέων υλικών για τα κοκτέιλ καθώς «στο
σύγχρονο bartending χρησιμοποιούμε
υλικά και προσθέτουμε στοιχεία που
πριν από 5 χρόνια ούτε εμείς οι ίδιοι
δεν φανταζόμασταν» λέει χαρακτηρι-

στικά ο Μιχάλης.
Ποια είναι όμως τα δύο κοκτέιλ;
• Το πρώτο ονομάζεται “AROMATIC

ELIXIR”. Λικέρ Μαστίχας, Σκίνος αρω-
ματισμένος με ελαιόλαδο Pamako,
λικέρ θυμάρι, λεμόνι, σπιτικό σιρόπι θυ-
μαρίσιου μελιού με μπαχαρικά, σπιτικά
bitters περγαμόντο.

«Πρόκειται για ένα κοκτέιλ με 100%
ελληνικά, με δικά μας προϊόντα. Το
μείγμα αυτό ελαιόλαδου, μαστίχας, θυ-
μαριού έδωσε απίστευτα αρωματικά
χαρακτηριστικά. Του έδωσα το όνομα
“Aromatic Elixir” γιατί το λάδι και η μα-

στίχα έχουν μοναδικά αρώματα και πα-
ράλληλα εδώ και χρόνια αποτελούν
“ελιξίρια” καθώς χρησιμοποιούνταν ως
φάρμακα.  

• Το δεύτερο κοκτέιλ έχει το όνομα.
“PROMISED LAND”. Εχει ως βάση το
ρούμι Havana club 7 anos αρωματι-
σμένο με ελαιόλαδο Pamako, μονοποι-
κιλιακό, σπιτικό σιρόπι κανέλας, λικέρ
γκρέιπφρουτ, λεμόνι. «Επειδή γη της
επαγγελίας για μένα είναι και η Κρήτη
και η Κούβα πήρα τα δύο βασικά τους
προϊόντα το ελαιόλαδο και το ρούμι και
έκανα ένα κοκτέιλ σίγουρα ενδιαφέ-
ρον» λέει ο bartender.

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

«Για μένα το ελαιόλαδο αποτελεί ένα
functional food που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως φάρμακο, να γεμίσει ένα
πιάτο με γεύσεις και αρώματα και γιατί
όχι να μην μπορεί να γεμίσει και ένα
ποτήρι, να αποτελεί το συστατικό ενός
κοκτέιλ» δηλώνει ο Ευτύχης Ανδρου-
λάκης. 

Ο Ευτύχης έχει δημιουργήσει ένα
εξαιρετικό προϊόν αξιοποιώντας το
τσουνατόλαδο του Σελίνου το οποίο
παράγει βιολογικά δίνοντας πολύ με-
γάλο ενδιαφέρον στα οργανοληπτικά
του χαρακτηριστικά. «Πλην των οργα-
νοληπτικών χαρακτηριστικών που
έχουν να κάνουν με τα αρωματικά που
προσπαθώ πάντα να ενδυναμώσω με
φυσικό πάντα τρόπο, με ενδιαφέρουν
οι φαινόλες του ελαιολάδου. Οι φαινό-
λες αποτελούν τα ισχυρότερα φαρμα-
κευτικά στοιχεία του και δίνω πολύ
μεγάλη έμφαση σε αυτές» υπογραμμί-
ζει.

Οσο για τα κοκτέιλ και ο ίδιος ο πα-
ραγωγός δηλώνει έκπληκτος από το
πόσο έχουν “δέσει”. Χαρακτηριστικά το-
νίζει πως «δεν περίμενα πραγματικά ότι
θα έδεναν τόσο πολύ το ελαιόλαδο με
τα άλλα υλικά τόσο όμορφα χωρίς να
υπερισχύει κάποιο από τα συστατικά,
Δεν περίμενα ένα τόσο ομοιογενές
προϊόν» καταλήγει.

Τα δύο κοκτέιλ θα παρουσιαστούν σε
εκδήλωση του ΕΒΕΧ τη Δευτέρα στο
πλαίσιο της υποστήριξης της εξωστρέ-
φειας των Κρητικών Επιχειρήσεων .

Κοκτέιλ υπάρχουν πολλά, κοκτέιλ όμως με ελαιόλαδο μόνο στα Χανιά και στην Κρή-
τη θα μπορούσε να φτιαχτεί! Δημιουργός του ο γνωστός bartender Μιχάλης Μπο-
τωνάκης που χρησιμοποιεί βιολογικό λάδι από το ορεινό Σέλινο και μια σειρά από
πρωτότυπα υλικά.

ΚΟΚΤΕΪΛ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ!

Ελιξίρια α όλαυσης ε ντό ια υλικάΕλιξίρια.. απόλαυσης με ντόπια υλικά

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Μ. Μποτωνάκης και Ε. Ανδρουλάκης μιλούν για τα διαφορετικά αυτά κοκτέιλ.

Τα δύο κοκτέιλ, αριστερά το Aromatic Elixir και δεξιά το Promise Land.
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ε εντατικό ρυθμό συνεχί-
ζονται οι προετοιμασίες
για το καρναβάλι στη Σού-
δα, την επόμενη Κυριακή
19 Φεβρουαρίου.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση,
«για ακόμη μια χρονιά “Το Καρναβάλι των Χα-
νίων” στη Σούδα προσκαλεί τους Χανιώτες σε
μια ξέφρενη καρναβαλική γιορτή την Κυριακή
19 Φεβρουαρίου. Οι διοργανωτές υπόσχονται
κέφι και ανεβασμένη διάθεση σε μια παρέλαση
γεμάτη από εντυπωσιακά άρματα και χιλιάδες
καρναβαλιστές όλως των ηλικιών». 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «στην φε-
τινή παρουσίαση του καρναβαλιού θα βρίσκε-
ται για ακόμη μια χρονιά η παρουσιάστρια της
Νέας Τηλεόρασης Γωγώ Καλληδονάκη, έχοντας
αυτήν την φορά στο πλευρό της τον δημοσιο-
γράφο του Star Γρηγόρη Μπάκα, ενώ στα decks
και φέτος θα βρίσκεται ο Ανδρέας Γαρυφαλής».

ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ

Αρχίζουν σήμερα οι αποκριάτικες εκδηλώσεις
για το Καλυβιανό Καρναβάλι  που κορυφώνε-
ται με την παρέλαση αλλά και το μεγάλο street
πάρτι την ημέρα του καρναβαλιού, Κυριακή 26
Φεβρουαρίου.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,
πριν από την μεγάλη μέρα η οργανωτική επι-
τροπή καλεί όλους να συμμετέχουν στις καρνα-
βαλικές εκδηλώσεις, μασκαρεμένοι και μη.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 
•11 Φεβρουαρίου: Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

(κατασκευή Αποκριάτικου καπέλου), δημοτικό
σχολείο  

Καλυβών, 6 μ.μ..
•12 Φεβρουαρίου: Magic Show στο “Ακρο-

γιάλι” από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
νηπιαγωγείου Καλυβών.

•16 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ "Τσικνί-
ζουμε" στην ταβέρνα “Ακρογιάλι” με πολύ κέφι,
live μουσική με τον Βένο Μουσουράκη και πολ-
λούς πολλούς μασκαρεμένους.

•18 Φεβρουαρίου: Καλλιτεχνικό Εργαστήρι:
“κατασκευή Αποκριάτικης  Μάσκας από Γυψο-
γάζα” στις 6 μ.μ. στο δημοτικό σχολείο Καλυ-
βών.

•18 Φεβρουαρίου: κυνήγι χαμένου θησαυρού:
οργάνωση Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ντουλιανών
και Γαβαλοχωρίου, πληροφορίες συμμετο-
χές  www.douliana.com

•19 Φεβρουαρίου: Εκλογή Βασιλιά και Βασί-
λισσας Καλυβιανού καρναβαλιού, Ταβέρνα
Κουμανδρος 8 μ.μ.

•23 Φεβρουαρίου: Αποκριάτικο Πάρτυ από το
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων δημοτικού Κα-
λυβών στον “Κούμανδρο”.

•24 Φεβρουαρίου: κρητική βραδιά απο την πο-
δοσφαιρική ομάδα Τιτάν Καλυβών στην τα-
βέρνα “Κυανή Ακτή”.

•25 Φεβρουαρίου: Νυχτερινή παρέλαση στις 9
μ.μ. και "Προ-Καρναβαλικο" Μασκέ Πάρτυ στο
καφέ "Αpicorno”.

Για δηλώσεις συμμετοχής στην εκλογή βασί-
λισσας και βασιλιά αλλά και για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν την σελίδα στο facebook

https://www.facebook.com/KalybianoKarna-
bali και στα τηλέφωνα:

-Νίκος Ζιλιμπινάκης 698-6428-256
-Τασία Παπαντελάκη 694-5307-381
-Ειρήνη Μανανεδάκη 698-0223-863
Διοργανωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Μανώλη

Ραυτόπουλου- Δήμος Αποκορώνου

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ 

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το 11ο Κι-
σαμίτικο Καρναβάλι που πραγματοποιηθεί στην
οδό Σκαλίδη στην πόλη της Κισάμου, την Κυ-
ριακή 26 Φεβρουαρίου στις 4 το απόγευμα. Πα-
ράλληλα, συνεχίζεται και ο στολισμός της πόλης
ώστε να υποδεχτεί και φέτος τους καρναβαλι-
στές της Κισσάμου και όχι μόνο.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο
Δήμος Κισάμου θα επιχορηγήσει τις ομάδες που
θα συμμετάσχουν με άρμα, μέχρι το ποσό των
400 ευρώ σε υλικά, για την κατασκευή του άρ-
ματος.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο φετινό
"Κισαμίτικο Καρναβάλι" μπορούν να επικοινω-
νήσουν με το Γραφείο της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.(Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Δήμου Κισάμου) και στο
τηλέφωνο: 2822 3 40222.

Email:koinofelisdkis@gmail.com. Υπεύθυνοι
συμμετοχών: Μαρακάκη Βίκυ / Ανδρουλάκης
Μανώλης.

Η Επιτροπή του "Κισαμίτικου Καρναβαλιού"
αποτελείται από τους: Μανώλης Δερουκάκης,

Σταυρούλα Βαρουχάκη, Βασίλης Κωνσταντου-
λάκης, Μιχάλης Κουφάκης, Βίκυ Μαρακάκη,
Μανώλης Ανδρουλάκης, Χάρης Κωνσταντάς,
Μανώλης Χαλκιαδάκης, Γιώργος Γεωργιλάκης,
Γιάννης Κοκκινάκης, Χρήστος Μαρούγκας, Γιώρ-
γος Βιολάκης, Νίκος Κατσικανδαράκης, Μανώ-
λης Περάκης, Νίκος Μιχελιδάκης, Ιωάννα
Δαρατσιανού.

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Οπως σημειώνει ο Σύλλογος Παλιοχωρίτικου
Καρναβαλιού, «όπως και κάθε χρονιά, έτσι και
φέτος σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι
μαζί τη χαρά του καρναβαλιού με ένα δυνατό
πρόγραμμα εκδηλώσεων».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «Από
τις 13/02-17/02 στην αίθουσα του Δήμου, όπως
και πέρυσι, διεξάγεται έκθεση ζωγραφικής με
έργα των μαθητών των σχολείων του Δήμου,
με το φετινό θέμα του καρναβαλιού: “Ένας τρε-
λός-τρελός πλανήτης!”.

Στις 16/02 σας περιμένουμε να “ τσικνίσουμε’’
όλοι μαζί, με άφθονο φαγητό και κρασί, να χο-
ρέψουμε για μία ακόμα φορά το γνωστό σε
όλους μας γαϊτανάκι και να βραβεύσουμε τις
καλύτερες  ζωγραφιές των μαθητών μας!

Την Κυριακή 19/02 κάτι όμορφο ξεκινάει από
το πρωί! Το κλασσικό κυνήγι του κρυμμένου θη-
σαυρού, παίρνει μορφή, όσοι από εσάς αγαπάτε
τους γρίφους, ελάτε να τους λύσουμε παρέα!
Το βράδυ στην αίθουσα του Δήμου, σας περι-

μένουμε να γίνουμε πάλι παιδιά με την ανα-
βίωση παραδοσιακών παιχνιδιών.Αφρμή να γε-
λάσουμε και να χαλαρώσουμε!

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00
με τη μεγάλη παρέλαση αρμάτων, θα στροβιλι-
στούμε μικροί και μεγάλοι στους ρυθμούς του
καρναβαλιού! Μετά την παρέλαση ,ακολουθεί
πάρτυ στην αίθουσα του Δήμου, μέχρι το πρωί!

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, καίμε τον καρ-
νάβαλο στις 20:00 στην ανατολική παραλία της
Παλαιόχωρας, θα πετάξουμε βεγγαλικά και
μετά θα μας κάνει παρέα ο Μάνος Μαλαξιανά-
κης, με το συγκρότημά του στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Δήμου με  ελεύθερη είσοδο! Την
Καθαρά Δευτέρα,27 Φεβρουαρίου, στις 11:00
θα γιορτάσουμε τα κούλουμα και θα πετάξουμε
χαρταετό στην παραλία του Γραμένου στην
Κουντούρα. Στις δύσκολες εποχές που δια-
νύουμε, εμείς οι διοργανωτές του καρναβαλιού,
οι καρναβαλιστές και εσείς οι επισκέπτες, ας
προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ενωθούμε σε μια
μεγάλη αγκαλιά που θα είναι γεμάτη από ξε-
γνοιασιά, γλέντι και όρεξη για ζωή!».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο email: pa-
leochoritikocarnavali@gmail.com, στην
ιστοσελίδα: www.paleochoritikocarnavali.gr,
στη σελίδα στο facebook: Σύλλογος Παλιοχω-
ρίτικου Καρναβαλιού. Τηλ γραφείου: 28230-
83029, Ώρες λειτουργίας:10:00-13:00 και
17:00-21:00 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Γιορτάζει ο “Ασωτος Υιός”

Κυριακή του Ασώτου αύριο, 12 Φεβρουαρίου, και για 20η χρονιά γιορτά-
ζει το καφενείο “Ασωτος Υιός” στο Κουμ Καπί με πάρτι μασκέ σε μουσική
επιμέλεια του Στάθη Ιωάννου.

Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας διορ-
γανώνει αποκριάτικο πάρτι με ελεύθερη συνεισφορά για
τα μικρά παιδιά (και όχι μόνο) με χορό, παιχνίδια και εκ-
πλήξεις τη Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου ώρα 6 μ.μ. στη
αίθουσα ΟΝ (Όξω Νού, Αγίας Κυριακής 29, Ταμπακαριά).
Οπως αναφέρεται στο σχετικό Δ.Τ., «στο φετινό μασκέ

πάρτι έχουμε ξανά τη χαρά να είναι μαζί μας, για τα παι-
διά μας, ο Αλκης Πασχαλίδης, μουσικός, εμψυχωτής, και
νηπιαγωγός. Το πρόγραμμά του είναι ξεχωριστό και πραγ-
ματικά προσαρμοσμένο στην βασική ανάγκη του παιδιού
που είναι το παιχνίδι! Μεζεδάκια και κεράσματα ευπρόσ-
δεκτα, για τη δημιουργία γιορτινού μπουφέ!».

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αποκριάτικο πάρτι

ΣΟΥΔΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ, ΚΙΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Στον ρυθ όΣτον ρυθμό 
του καρναβαλιούτου καρναβαλιού
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ΕΛΕΝΗ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ σσ

Οι ταινίεςΟι ταινίες 
ου αγά ησαπου αγάπησα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΟΝΤΑΙ 

τιγμές που η μεγάλη οθόνη αιχμαλωτίζει αισθήσεις, δημι-
ουργεί συναισθήματα, πυροδοτεί ή χαλαρώνει τη σκέψη.
Αλλά και μεγάλες απογοητεύσεις από κορυφαίους του σι-
νεμά και πολυδιαφημιζόμενες παραγωγές. Η σκοτεινή αί-
θουσα του κινηματογράφου κρύβει όνειρα αλλά και... πα-
γίδες. Eξι άνθρωποι του κινηματογράφου (κριτικοί, σκη-
νοθέτες, διοργανωτές φεστιβάλ, ηθοποιοί) μας εκμυστη-
ρεύονται τις ταινίες που τους απογείωσαν κι έμειναν χα-
ραγμένες στη μνήμη τους, αλλά και εκείνες που τους απο-
γοήτευσαν γκρεμίζοντας τις προσδοκίες που είχαν πριν
περάσουν την πόρτα του σινεμά. Γιατί ο κινηματογράφος
πέρα από Τέχνη, είναι ίσως πάνω από όλα συγκίνηση για
εκείνους που τον αγαπούν...

ΑΓΑΠΗΣΑ... Είναι
γνωστό ότι οι πα-
ραστάσεις της
νόησης για την
εξωτερική πραγ-
ματικότητα της
καθημερινότητας,
σε μεγάλο βαθμό,
είναι οπτικές και
αυτός είναι και ο
λόγος που η αλληλου-
χία τους αποκαλείται “νοητικές εικόνες”. Η εικόνα, είναι αυτή
που διαθέτει την αμεσότητα, γιατί διεγείρει τις προ-γλωσσι-
κές αισθήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Αντίθετα, η ήχος
της γλώσσας, όπως και της φύσης, είναι συμβατικός και απαι-
τεί αποκωδικοποίηση λίγο πριν φτάσει στη σκέψη. Σε αυτήν,
λοιπόν, την αμεσότητα της εικόνας, μέσα από τη μυσταγωγική
διαδικασία, οφείλεται και η ισχυρή έλξη, που διαχρονικά,
ασκεί ο κινηματογράφος στον θεατή. Στην κινηματογραφική

αίθουσα, ο θεατής περιέρχεται σε μια παθητική κατάσταση,
με έτοιμες τις αισθήσεις για συμμετοχή στη θέαση. Μια
συμμετοχή που δεν αναπαράγει εικόνες, όπως στο όνειρο,
αλλά τις προσλαμβάνει. Εικονικές παραστάσεις, υποκατά-
στατα μνημών και προσωπικών βιωμάτων, που οδηγούν
με ασφάλεια στη λεγόμενη “θεαματική ταύτιση”. Πρόκειται,
λοιπόν, για μια διαδικασία αυστηρά εσωτερικού περιεχο-
μένου, την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων
αυτού του πλανήτη, κάποια στιγμή, έχει βιώσει, είτε με τη
σημειολογία του ενστίκτου, είτε με τη φυσική παρουσία.

Ανάμεσά τους, απλοί θεατές, κριτικοί, καλλιτέχνες, οι ίδιο οι
δημιουργοί και οι συμμετέχοντες και ασφαλώς πολλοί άλλοι.
Οσο δύσκολη είναι η ερώτηση, για την εφάπαξ καλύτερη ται-
νία, άλλο τόσο εύκολη είναι να απαντηθεί, ακόμα κι από έναν
επαγγελματία κριτικό κινηματογράφου. Σε μια ταχύτατη σά-
ρωση της μνήμης, οι εικόνες από σπουδαίες ταινίες, είναι
εκατοντάδες. Σε μια δεύτερη σάρωση, μένουν δεκάδες, που
όλες λειτούργησαν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να-
νάμεσα σε αυτές, η δεσπόζουσα επιλογή, “Ασανσέρ για δο- λοφόνους” του 1958 του Λουί Μαλ, βασισμένη στο ομότιτλο

μυθιστόρημα του Νοέλ Καλέφ, με τη νέα τότε, γοητευτικό-
τατη Ζαν Μορό (Φλοράνς) και παρτενέρ της τον Μορίς Ρονέτ
(Ζουλιέν).
Οι λόγοι: Γνήσιο φιλμ νουάρ, προάγγελος της νουβέλ βανγκ,
σπουδαιότατο εύρημα εγκλεισμού, ρέκβιεμ της μη ολοκλή-
ρωσης, ιδιαίτερα κλειστοφοβικό -με νέους για την εποχή κώ-
δικες που δεν έχουν σπάσει μέχρι σήμερα- εκπληκτική χημεία
των 2 πρωταγωνιστών, αξεπέραστη αυθεντική μουσική του
Μάιλς Ντέιβις, σπουδαία σκηνοθεσία. Για ανασύσταση της
μνήμης: Ο Ζουλιέν, πρώην αλεξιπτωτιστής, τιμημένος με αρ-
κετά μετάλλια κατά τη διάρκεια του πολέμου, εργάζεται για
έναν έμπορο όπλων, διατηρώντας, ταυτόχρονα, κρυφή ερω-
τική σχέση με τη Φλοράνς, σύζυγο του δεύτερου. Σε συνεν-
νόηση μαζί της, αποφασίζουν από κοινού, ώστε να σκοτώσει
το αφεντικό του. Ο Ζουλιέν κάνει τον φόνο, όμως επιστρέ-
φοντας στο αυτοκίνητό του, συνειδητοποιεί ότι έχει ξεχάσει
ένα σημαντικό ενοχοποιητικό στοιχείο, ωστόσο εγκλωβίζεται
στο ασανσέρ του κτηρίου για όλο το Σαββατοκύριακο. Από
εκείνο το σημείο και μετά, μια σειρά συγκυριών ανατρέπει τα
πάντα…

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ... 50 Αποχρώσεις του Γκρι (2015) του
Σαμ Τέιλορ Τζόνσον, βασισμένη στο πρώτο μέρος της τριλο-
γίας της Ε.Λ. Τζέιμς. Επειδή διέθετε στα χέρια του ένα ισχυρό
λογοτεχνικό εργαλείο και το κατέστρεψε τόσο με την κακή
του σκηνοθεσία, όσο και με την αρνητική χημεία των πρω-
ταγωνιστών του. Ηλίου φαεινότερο ότι η παραγωγή στόχευε
αποκλειστικά και μόνο στην εισπρακτική επιτυχία, κάτι που
παρά το αποτέλεσμα της ταινίας, τελικά πέτυχε διάνα…

“Ασανσέρ για
δολοφόνους” 
- ένα γνήσιο 
φιλμ νουάρ...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - κριτικός κινηματογράφου

Ο Κ. Κωνσταντινίδης με το μικρόφωνο στο χέρι στο πλαίσιο παρουσίασης 
σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Δράμας.

Η Ζαν Μορό στην
ταινία “Ασανσέρ

για δολοφόνους”.
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ΑΓΑΠΗΣΑ... «Για όλους εμάς που
πάσχουμε από την “ασθένεια” της
κινηματογραφοφιλίας είναι δύ-
σκολο να ξεχωρίσουμε μια ταινία
και να τη βαφτίσουμε σαν την πιο
αγαπημένη, μιας που όλες οι ται-
νίες που είδαμε ήταν αυτομάτως
και ταινίες που αγαπήσαμε. Είναι
σαν τα παιδιά μιας οικογένειας
που παρόλα τα ελαττώματά τους,
τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε»
λέει ο Λεωνίδας Κακάρογλου, ποι-
ητής, υποψήφιος για Κρατικό Λο-
γοτεχνικό Βραβείο Ποίησης αλλά
και άνθρωπος του Κινηματογρά-
φου, έχοντας συνδέσει το όνομα
του για μια εικοσαετία με τον Δη-
μοτικό κινηματογράφο “Κήπος”.
Ο ίδιος διετέλεσε και μέλος του
διοικητικού συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας Κινηματογραφικών Λε-
σχών Ελλάδας. «Λόγω της
επικαιρότητας και αφού πρέπει να

διαλέξω την ταινία που αγάπησα
αυτή δεν είναι άλλη από την ται-
νία “Στάχτες και Διαμάντια” (Popil
I diaments, Πολωνία 1958) του
Πολωνού σκηνοθέτη Αντρέι
Βάιντα. Ο Βάιντα που “έφυγε”
πρόσφατα, με την ταινία αυτή
έφτιαξε ένα μαυρόασπρο απελπι-
σμένο ποίημα για τον έρωτα, την
ζωή και τον θάνατο. Μια ομάδα
ανθρώπων που ανήκουν στις

εθνικές ομάδες αντίστασης
αναθέτουν στον Μάρεκ να
δολοφονήσει τον τοπικό κομ-
μουνιστή ηγέτη. Είμαστε στην
ημέρα που τελειώνει ο πόλε-
μος και αναλαμβάνουν οι κο-
μουνιστές. Ο Μάρεκ δολοφονεί
κατά λάθος δύο εργάτες και το
γεγονός αυτό τον τσακίζει συ-
ναισθηματικά με τη συναισθη-
ματική αυτή καταστροφή να

χειροτερεύει όταν ο Μάρεκ και ο
κομμουνιστής καταλύουν στο ίδιο
ξενοδοχείο σε πολύ κοντινά δω-
μάτια. Στο μπαρ του ξενοδοχείου,
ο Μάρεκ συναντά και ερωτεύεται
μια κοπέλα που δουλεύει ως
γκαρσόνα στο μπαρ του ξενοδο-
χείου. Αυτός ο έρωτας θα του ξυ-
πνήσει τη διάθεση για ζωή .Τότε
αποφασίζει να γυρίσει στη Βαρ-
σοβία για να συνεχίσει τις σπου-
δές του και να αρχίσει να ζει
ξανά... Σε ένα από τα καλύτερα κι-
νηματογραφικά φινάλε ο Μάρεκ
είναι βαρειά τραυματισμένος και
σέρνεται σε ένα σκουπιδότοπο,
στο βάθος περνάει το τραίνο για
τη Βαρσοβία (για τη ζωή) κι αυτός
κλαίει με ουρλιαχτά που σιγά-σιγά
σβήνουν. Ενα μαυρόασπρο ποίημα
η ταινία, βασίστηκε στο μυθιστό-
ρημα του Γέρζι Αντρεβέσκι, στο
ρόλο του Μάρεκ ο εκπληκτικός
Ζμπίγκνιου Κπμπούλσκι που
έπαιζε φορώντας μαύρα γυαλιά
και πέθανε όπως και ο Τζέημς
Ντιν σε αυτοκινητικό δυστύχημα.
Σε ένα από τα πιο σημαντικά ση-
μεία της ταινίας ο Μάρεκ μαζί με
την γκαρσόνα περιπλανώνται και
στο κενοτάφιο της εκκλησίας και
βλέπουν ένα μισοσβησμένο στίχο.

Φλεγόμενος χωρίς να ξέρεις αν η
φλόγα που τρώει κάθε τι πολυα-
γαπημένο φέρνει ελευθερία ή θά-
νατο αν στάχτες μόνο αφήνει και
που… Οπωσδήποτε η καλύτερη
ταινία του Βάιντα και μια από τις
καλύτερες ταινίες στην ιστορία
του κινηματογράφου». 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ... «Αν η ταινία
του Βάιντα ήταν μια σπουδαία ται-

νία αντίθετα η ταινία του Θοδω-
ρου Αγγελόπουλου “Τοπίο στην
Ομίχλη” (1988) ήταν μια μεγάλη
απογοήτευση.
Γεμάτη με ανούσιους συμβολι-
σμούς και δήθεν ποιητικές σκηνές.
Το αποκορύφωμα της αποτυχίας
η συνάντηση των δύο παιδιών με
τον φορτηγατζή και με ό,τι θα
ακολουθήσει. Ο Αγγελόπουλος
ίσως να υπέγραψε τη χειρότερη
ταινία του».

“Στάχτες και
διαμάντια” 
- ένα μαυρόασπρο
ποίημα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ, τ. Καλλιτεχνικός διευθυντής Δημοτικού Κινηματογράφου “Κήπος”

αφιέρωμα

Στιγμιότυπο από την ταινία “Στάχτες και Διαμάντια”.

Ο Λεωνίδας Κακάρογλου, ποιητής
και τ. καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού

κινηματογράφου “Κήπος”, επί μία εικοσαετία. 

ΑΓΑΠΗΣΑ... Το μέσο είναι από τη
φύση του μαγικό. Υπερβολή; Κα-
θόλου! Αυτή η δυναμική που ανα-
δύεται μέσα από τη μεγάλη οθόνη
όταν βυθισμένος στην καρέκλα
του κινηματογράφου παρακολου-
θείς μια ταινία νιώθοντας στην
ατμόσφαιρα γύρω σου τα αισθή-
ματα και των άλλων, απλά είναι κι-
νηματογράφος… Δηλώνοντας
εραστής αυτής της μαγείας αλλά και της κινηματογραφικής
αφήγησης που στηρίζεται σε αληθινές ιστορίες, θυμάμαι…

Εχουν περάσει 28 χρόνια από το βράδυ
εκείνο που βρέθηκα σε μία από τις πιο φι-
λόξενες κινηματογραφικές αίθουσες της
Θεσσαλονίκης. Δύο ώρες όνειρο σε μια
ταινία με συνεχείς εναλλαγές συναισθη-
μάτων. Απροσδιόριστο το είδος της αλλά
δεδομένη η μαγεία της. Βαλκάνια τα
τοπία, περίεργα οικείοι οι χαρακτήρες. Κυ-
ρίαρχη η μουσική της. Μια μαγικά αλλο-
πρόσαλλη δημιουργία.Ενα ποτάμι γεμάτο

κόσμο. Φωτιές και κώδικες σε μία τελετή γεμάτη συμβολι-
σμούς. Ενας γάμος, ένα ταξίδι, έρωτας, φωτιές, απελευθέ-
ρωση, ολοκλήρωση… ΘΑΝΑΤΟΣ! Μία από τις ελάχιστες
φορές που θέλησα να επιστρέψω στην αίθουσα και για την
επομένη προβολή της ταινίας. Ο Εμίρ Κουστουρίτσα σκηνο-
θετεί στην ταινία “Ο καιρός των τσιγγάνων” με την ανεπα-
νάληπτη μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς στο μακρινά
1988…

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ... Προφανώς καθώς ωριμάζουμε ως θε-
ατές υπάρχουν ταινίες που απλά δεν μας ενδιαφέρουν και
άλλες που δυνητικά μας ταιριάζουν οπότε και από αυτές πε-
ριμένουμε κάτι… Μία από αυτές που ακόμα περιμένω να κα-
ταλάβω γιατί την είδα είναι το Batman v Superman: Η Αυγή
της Δικαιοσύνης. Αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 2016
σε σκηνοθεσία Ζακ Σνάιντερ, Η απόλυτη επιβεβαίωση ότι οι
παιδικοί ήρωες παραμένουν δυνατοί μόνο στις πρώτες εμ-
φανίσεις και φυσικά ό,τι άλλο είναι το είδος που με αγγίζει!

Υ.Γ. Φυσικά η μεγάλη αγάπη των τελευταίων χρόνων είναι ΟΙ
ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Ενας μακρύς κατάλογος από μοναδικά
ντοκιμαντέρ που δεν μπορεί να συναγωνιστεί η φαντασία του
καλύτερου σεναριογράφου. Γιατί απλά η πραγματικότητα
είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε φαντασία.

“Ο καιρός των
τσιγγάνων” 
- δύο ώρες όνειρο

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ, διευθυντής Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Χανίων και εκπαιδευτικής δράσης CineΜαθήματα

Ο διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και εκπαιδευτικής
δράσης CineΜαθήματα Ματθαίος Φραντζεσκάκης. 
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ΑΓΑΠΗΣΑ... Δεν είναι και πολύ εύκολο τε-
λικά να αποφασίσεις για το ποια ταινία σου
αρέσει και ποια όχι. Η όλη διαδικασία εξε-
λίσσεται σε σπαζοκεφαλιά... Και εν τέλει τι
σημαίνει “μου αρέσει”. Με ποιο κριτήριο ή
τι είναι αυτό που διαμορφώνει το κριτήριο
για να αποδεχθείς ή να απορρίψεις μια ται-
νία; Ψαχουλεύοντας λοιπόν στα ενδότερα
της μνήμης και της ψυχής ανακαλύπτω
ξανά εκείνη τη ταινία που όταν την πρωτο-
είδα εντυπωσιάστηκα από τη θεατρική ποι-
ότητα και ουσία που διέθετε, καθώς και για
τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών. Ο
λόγος για τη “Θηλειά” του Α. Χίτσκοκ. Φυ-
σικά δεν θα κάνω κριτική στον Χίτσκοκ...
πώς θα μπορούσα άλλωστε... είμαι πολύ
“μικρός και ασήμαντος”. Ωστόσο εκτός των
άλλων με εντυπωσίασε ο τρόπος σκηνο-
θεσίας, με τη συνεχή κίνηση της κάμερας
να εστιάζει μια στην έκφραση, μια σε ένα
τρεμάμενο χέρι που κρατά ένα ποτήρι, μια
σε ένα βρόχο. Αυτή η ταινία είναι “μάθημα”
σκηνοθεσίας.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ... Λίγο πιο πέρα, στα
ενδότερα, ανακάλυψα σε μια γωνιά και μια
άλλη ταινία. Αυτή ήταν καλά κρυμμένη, κα-
ταχωνιασμένη, σα να ήθελα να μην την
ξαναβρώ. Αλλά η μνήμη μου την ανέσυρε
και μου την “πέταξε” στο πρόσωπο.
“Κοίτα”, μου λέει, “είναι κι αυτή”. Ανοίγω τα
μάτια ζαλισμένος και αντικρίζω τον τίτλο:
“Paranormal activity”. Ανατρίχιασα. Έκλεισα

τα μάτια και με όση δύναμη είχα την πέταξα
ακόμα πιο μακριά. Εκεί που ούτε η κυρία
μνήμη να μην μπορεί να τη βρει...

“Η θηλιά” 
- ένα μάθημα
σκηνοθεσίας

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ, ηθοποιός - σκηνοθέτης

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Λεωνίδας
Μανωλικάκης. 

ΑΓΑΠΗΣΑ... Οταν μου ζητήθηκε να αναφερθώ
στην αγαπημένη μου ταινία, το μυαλό μου
πήγε σε ταινίες μεγάλων δημιουργών, όπως
του Ταρκόφσκι, του Μπέργκμαν ή του Αντο-
νιόνι. Στην ερώτηση αν μια ταινία άλλαξε
κάτι στη ζωή μου, δημιουργήθηκε ένα χαμό-
γελο στο πρόσωπο μου και θυμήθηκα τα
χρόνια της σχολής Σταυράκου. Μία ταινία
της περιόδου είναι σίγουρα από τις πιο αγα-
πημένες μου: «Αγαπημένο μου ημερολόγιο»
Caro Diario (1993), του Ιταλού σκηνοθέτη
Nanni Moretti. Καβαλώντας τη βέσπα του,
ο Moretti περιδιαβαίνει τους δρόμους της
Ρώμης, με την κάμερα να τον ακολουθεί
κατά πόδας. Ο δημιουργός του αποφασίζει
να καταδείξει την αυστηρά προσωπική και
μοναχική σχέση που τον συνδέει με τον τόπο
που αγάπησε όσο κανέναν, ξεναγώντας το
θεατή σε μία “άγνωστη” Ρώμη. Παράλληλα
ακούμε τις σκέψεις και τους προβληματι-
σμούς του για τη σύγχρονη Ιταλία. Μια ται-
νία που δείχνει ότι το σινεμά μπορεί να είναι
απλό και εφικτό. Μια ταινία ελεύθερη,

αστεία, συγκινητική, αφοπλιστική, που δεν
χορταίνεις να ταξιδεύεις. Οταν βγήκα από το
σινεμά έψαξα να αγοράσω μηχανή και να
εξερευνήσω κάθε γειτονιά της Αθήνας. Τις
επόμενες μέρες αγόρασα το πρώτο μου μη-
χανάκι. 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ... Δεν θυμάμαι να έχω
νιώσει απογοήτευση για μία ταινία. Συνήθως
γνωρίζω τις δυνατότητες της ταινίας που θα
παρακολουθήσω. Το συναίσθημα ότι κάτι
πολύ καλό φτάνει στο τέλος του το ένιωσα
μόνο όταν παρακολούθησα την ταινία “Η
Σκόνη του Χρόνου” (2008) του Θόδωρου
Αγγελόπουλου. Ο καλύτερος Ελληνας σκη-
νοθέτης και από τους σημαντικότερους στο
παγκόσμιο σινεμά, μας έχει προσφέρει αρι-
στουργήματα. Οταν είδα την ταινία, ένιωσα
μια αδυναμία του να προσεγγίσει τη νέα
εποχή και τη νέα γενιά και μια στεναχώρια
ότι ένας μεγάλος δημιουργικός κύκλος ολο-
κληρώνεται. Και μένει η απαισιόδοξη ματιά
του καλλιτέχνη. 

«Αγαπημένο μου
ημερολόγιο» 
- το σινεμά μπορεί 
να είναι απλό

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ - κινηματογραφιστής

Ο Θοδωρής
Θωμαδάκης
επί το έργον.

ΑΓΑΠΗΣΑ... «Η ταινία που αγάπησα λέγεται “TONI
ERDMAN”». Πρόκειται για μια γερμανική ταινία
που έγραψε και σκηνοθέτησε η Maren Ade με
τους συγκλονιστικούς Peter Simonischek και
Sandra Hüller. Ένας πατέρας προσπαθεί μεταμ-
φιεσμένος να προσεγγίσει την κόρη του. Ο
Γουίνφρεντ, ένας πλακατζής αλλά βαθιά μοναχι-
κός καθηγητής μουσικής, αποφασίζει να ταξιδέ-
ψει μέχρι το Βουκουρέστι για να γνωριστεί από
την αρχή με την εργασιομανή - στέλεχος πολυε-

θνικής κόρη του, Ινές. Εμφανί-
ζεται συνεχώς μπροστά της με
περούκα και ψεύτικη οδοντο-
στοιχία και συστήνεται ξανά ως
Toni Erdman. Αφορμή γι’ αυτό
του το ταξίδι ο θάνατος του
σκύλου του. Το ταξίδι στο Βου-
κουρέστι αναστατώνει την
απόλυτα οργανωμένη ζωή της
ψυχρής κόρης του, ένα ταξίδι
με ψυχολογικές προεκτάσεις

τόσο για τον ίδιο, που συνειδητά
ή ασυνείδητα προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος πραγματικά
είναι, όσο και για την τετράγωνη προσωπικότητα της Ινές.
Απύθμενο χιούμορ, αβάσταχτη τρυφερότητα, γλυκόπικροι διά-
λογοι, αγάπη που δεν τολμά να ειπωθεί, μεταμφιέσεις που
κρύβουν τις πιο βαθιές αλήθειες αλλά πάνω απ’ όλα ένας πα-
τέρας και μία κόρη που προσπαθούν να ξαναγνωριστούν. Το
“Toni Erdman” μια ταινία ωδή στην ομορφιά της απλότητας,
που οι ηθοποιοί δεν παίζουν αλλά “είναι”. Ενα ταξίδι στον
εαυτό μας και στις σχέσεις μας που δεν είναι πια σχέσεις».

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ... Συνήθως οι μεταφορές σπουδαίων μυ-
θιστορημάτων. Εχεις διαβάσει το βιβλίο, έχεις υπάρξει με τη
φαντασία σου ο σκηνοθέτης, ο σκηνογράφος, ο ενδυματολό-

γος, ίσως και κάποιος απ’ τους ήρωες και ξαφνικά έρχεται κά-
ποιος να στα γκρεμίσει όλα αυτά. Κάτι τέτοιο ένιωσα βλέπον-
τας τον “Ερωτα στα χρόνια της χολέρας” του Marquez και το
“Αρωμα” του Juskind. Κάποια βιβλία δεν είναι κακό να μένουν
βιβλία».

“Toni Erdman” 
- μία ταινία ωδή 
στην ομορφιά 
της απλότητας

ΙΩ ΑΣΗΘΙΑΝΑΚΗ, ηθοποιός- σκηνοθέτις

Στιγμιότυπο από την ταινία “TONI ERDMAN”.

Η Ιώ
Ασηθιανάκη,

ηθοποιός-
σκηνοθέτις.
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Η είδηση ότι ανακαλύφθηκε
σπηλιά στην περιοχή του
Κουμράν στο σημερινό Ισραήλ,
που φιλοξενούσε κάποτε Χει-
ρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας
και η οποία συλήθηκε μάλλον
από Βεδουίνους τη δεκαετία
του 1950, έκανε χτες τον γύρο
του κόσμου.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως έκανε γνωστό ο αρχαιολό-
γος Δρ. Όρεν Γκάτφελντ, ένας από
τους επικεφαλής των ερευνών, στην
ιστοσελίδα του Εβραϊκού Πανεπι-
στημίου της Ιερουσαλήμ, «πρόκειται
για μια από τις πιο εντυπωσιακές αρ-
χαιολογικές ανακαλύψεις και η πιο
σημαντική, τα τελευταία 60 χρόνια,
στις σπηλιές του Κουμράν».

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η
ανακάλυψη, τη στιγμή μάλιστα που
δεν εντοπίστηκαν χειρόγραφα; Ποιες
είναι αυτές οι πολύτιμες γραφές και
τι γνωρίζουμε για τον λαό που τις
έκρυψε στις σπηλιές της περιοχής
του; 

Η Βάλια Παπαναστασοπούλου, Αρ-
χαιολόγος-Θεολόγος, με ειδικότητα
σε θέματα Παλαιάς Διαθήκης (είναι
Υποψήφια Διδάκτωρ Παλαιάς Δια-
θήκης στο Α.Π.Θ.), μίλησε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ για το εύρημα που
εντυπωσίασε τους ειδικούς, αλλά
ίσως να μην έγινε αρκετά κατανοητό
ως προς τη σημασία του από το ευρύ
κοινό.

«Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θά-
λασσας είναι ένας μεγάλος αριθμός
χειρογράφων, τα οποία ανακαλύ-
φθηκαν τυχαία το 1947 και στη συ-
νέχεια με συστηματικές ανασκαφές
σε ερείπια και σπηλιές σε περιοχές
στην έρημο της Ιουδαίας. Έχουν τα-
ξινομηθεί σε διάφορες συλλογές
αναλόγως ως προς τον τόπο της εύ-
ρεσής τους. Μεταξύ αυτών των συλ-
λογών περιλαμβάνονται και τα
χειρόγραφα της Κοινότητας του
Κουμράν (Qumran), τα οποία περιέ-

χουν χειρόγραφα στην εβραϊκή, αρα-
μαϊκή και ελληνική γλώσσα και βρέ-
θηκαν σε 11 σπήλαια στην περιοχή
γύρω από το Κουμράν. Τα χειρό-
γραφα αυτά τοποθετούνται χρονικά
λίγο πριν την καταστροφή της περιο-
χής από τους Ρωμαίους, δηλαδή τον
1ο αι. μ.Χ.», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
η κ. Παπαναστασοπούλου.

Ποια όμως ήταν αυτή η κοινότητα;
«Η κοινότητα του Κουμράν είχε ιδρυ-
θεί κατά την ελληνιστική περίοδο
(περίπου μέσα 2ου αι. π.Χ.), κατά τη
διάρκεια της οποίας στην Παλαιστίνη
κυβερνούσαν οι Σελευκίδες. Την
εποχή εκείνη πολλοί Ιουδαίοι είχαν
ενστερνιστεί τον ελληνιστικό τρόπο
ζωής και κυρίως οι αρχιερατικές οι-
κογένειες και οι ανώτερες κοινωνι-
κές τάξεις. Αυτό δημιούργησε
ιδιαίτερη δυσαρέσκεια σε μεγάλη με-
ρίδα του λαού, προκαλώντας εξε-
γέρσεις, όπως η λεγόμενη
Μακκαβαϊκή επανάσταση, ενώ άλλοι
ορθόδοξοι Ιουδαίοι ωθούνται προς
την οργάνωση διαφόρων κινημάτων.
Μεταξύ αυτών είναι και η κίνηση της
ίδρυσης της Κοινότητας του Κουμ-
ράν. Ιδρυτής της ήταν ο λεγόμενος

Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης, ο
οποίος ήρθε σε άμεση ρήξη με το ιε-
ρατείο της Ιερουσαλήμ», εξηγεί η
ίδια.

Και πώς προέκυψαν τα πολύτιμα
χειρόγραφα στις σπηλιές; «Η κοινό-
τητα στο απομονωμένο περιβάλλον
του Κουμράν ζούσε με έναν αυστηρό
τρόπο, που θυμίζει κατά κάποιο
τρόπο τις σημερινές μοναστικές κοι-
νότητες. Διέθετε εγκαταστάσεις με-
λέτης και αντιγραφής των ιερών
κειμένων, τράπεζα, εργαστήρια και
δεξαμενές καθαρμών. Η ζωή τους
διεπόταν από αυστηρούς και συγκε-
κριμένους κανόνες. Εξαιτίας της
αναφοράς του Ιωσήπου και του Πλι-
νίου του Πρεσβύτερου σε μία τέτοια
κοινότητα που είχε το όνομα Εσ-
σαίοι, η σύγχρονη έρευνα ταύτισε
την Κοινότητα του Κουμράν με τους
Εσσαίους. Όταν πλέον, η Κοινότητα
εγκαταλείπεται εξαιτίας της κατά-
κτησης τους εβραϊκού κράτους από
τους Ρωμαίους (68 π.Χ.), τα μέλη της
φαίνεται πως φροντίζουν να κρύ-
ψουν τα πολύτιμα χειρόγραφά τους
στις γύρω σπηλιές», σημειώνει η συ-
νομιλήτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όσο για τη σπουδαιότητα των συγ-
κεκριμένων χειρογράφων, η ίδια επι-
σημαίνει: «Η σημασία τους είναι
εξαιρετική για τη βιβλική επιστήμη
και κυρίως για τη μελέτη του κειμέ-
νου της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουν
βρεθεί περίπου 900 χειρόγραφα, τα
οποία μπορούν να χρονολογηθούν
από τον 3ο π.Χ. μέχρι και τον 1ο μ.Χ.
αι. Πέρα από τους κανόνες της δια-
βίωσης των μελών της Κοινότητας,
βρέθηκαν και χειρόγραφα που πε-
ριέχουν βιβλία της Παλαιάς Διαθή-
κης. Πρόκειται τόσο για μεγαλύτερα
όσο και για μικρότερα αποσπάσματα
και η σημασία τους έγκειται πως
είναι αρχαιότερα από την επεξεργα-
σία του κειμένου της Παλαιάς Δια-
θήκης, η οποία έγινε από τους
Μασορίτες, έργο που ξεκίνησε από
τον 7ο αι. μ.Χ. Σώζεται ολόκληρο το
κείμενο του Ησαΐα, αλλά και απο-
σπάσματα από άλλα βιβλία του ιου-
δαϊκού κανόνα και ερμηνευτικά
υπομνήματα σε αυτά. Αυτό σημαίνει
πως πριν από την παγίωση του κα-
νόνα της εβραϊκής Βίβλου από τους
Μασορίτες κυκλοφορούσαν διάφο-
ροι τύποι χειρογράφων με μεγαλύτε-

ρες ή μικρότερες αποκλίσεις από το
σημερινό γνωστό βιβλικό κείμενο,
γεγονός που εξηγεί, γιατί παρουσιά-
ζονται διαφορές μεταξύ του κειμέ-
νου της Παλαιάς Διαθήκης και των
αρχαίων μεταφράσεών της».

Στη σπηλιά, ωστόσο, δεν βρέθηκαν
χειρόγραφα. Γιατί η ανακάλυψή της
κρίθηκε τόσο σημαντική; «Η πρό-
σφατη ανακάλυψη του 12ου σπη-
λαίου στην περιοχή του Κουμράν
αναμφίβολα έχει μεγάλη σημασία για
την επιστήμη της μελέτης των κουμ-
ρανικών χειρογράφων. Βέβαια, μας
αφήνει με τη γεύση του μισού,
καθώς το σπήλαιο είχε ήδη συληθεί
και δεν βρέθηκαν τα χειρόγραφα.
Όμως, δεν παύει να μας δίνει την ελ-
πίδα πως ίσως να υπάρχουν και
άλλα ασύλητα σπήλαια που η αρχαι-
ολογική έρευνα θα καταφέρει να εν-
τοπίσει. Επιπλέον, όπως γίνεται
συνήθως, αυτά τα χειρόγραφα αργά
ή γρήγορα θα διοχετευθούν στην
παράνομη αγορά των αρχαιοτήτων
και θα φτάσουν κάποια στιγμή προς
μελέτη και στα κατάλληλα επιστημο-
νικά χέρια», καταλήγει η κ. Παπανα-
στασοπούλου.

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τα εργαστήρια συντήρησης α οκαλύ τουν τα υστικά τουςΤα εργαστήρια συντήρησης αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Τι συμβαίνει στα εργαστήρια συντήρησης,

όταν οι αρχαιότητες ετοιμάζονται να συναντή-
σουν το φως της δημοσιότητας στους εκθε-
σιακούς χώρους του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου, αλλά και να ταξιδέψουν σε μουσεία
και εκθέσεις σε όλο τον κόσμο; Ποιες ειδικό-
τητες συνεργάζονται για τη μελέτη, αποκατά-
σταση και φροντίδα των αρχαίων που
φυλάσσονται στο Μουσείο;

Το «Ανοιχτό Μουσείο» είναι η δράση του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που έχει ως
στόχο να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τις πολύ-
πλευρες εργασίες που διενεργούνται για την
έρευνα, τη συντήρηση και την ανάδειξη των
αρχαιοτήτων. Από τον Νοέμβριο του 2016 έως
τον Ιούνιο του 2017, θεματικές παρουσιάσεις
στους εκθεσιακούς χώρους και ξεναγήσεις στα
εργαστήρια συντήρησης αποκαλύπτουν στους
επισκέπτες τα μυστικά της συντήρησης, τιμών-
τας και υπενθυμίζοντας την προσφορά του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ως κέντρου
συντήρησης για όλη την Ελλάδα από την αρχή

της λειτουργίας του.
Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στις 12:00, θα

πραγματοποιηθεί η δεύτερη παρουσίαση της
δράσης του «Ανοιχτού Μουσείου», με τίτλο
«Κρυφή φροντίδα: η προληπτική συντήρηση
ως μέσο προστασίας».

H παρουσίαση διαρκεί μία ώρα, θα πραγμα-
τοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο της Αιγυπτια-
κής Συλλογής και θα περιλαμβάνει επιτόπια
παρατήρηση των εκθεμάτων, παρουσίαση με
powerpoint και επιδείξεις τεχνικών με χρήση
ειδικών επιστημονικών οργάνων. Στη συνέ-
χεια, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Εργα-
στήριο Συντήρησης Οργανικών Υλικών, όπου
μέσω της προσωπικής επαφής με το εξειδι-
κευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου, οι επι-
σκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
σημαντικές πτυχές της επιστημονικής δραστη-
ριότητάς του.

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης
απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο
Μουσείο, καθώς και η δήλωση συμμετοχής
στις «Πληροφορίες» του Μουσείου.

ΚΑΠΟΤΕ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Σ ουδαία ανακάλυψηΣπουδαία ανακάλυψη
σε σ ήλαιο του Ισραήλσε σπήλαιο του Ισραήλ



παιδότοπος
12 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
11 Φεβρουαρίου 2017

Καλοί μας φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Χαρούμενες δηλώνουν στον σημερινό Παιδότοπο, οι γνωστές

από πολλές ξεχωριστές “δουλειές” τους (που έχουν φιλοξενηθεί
κατά καιρούς) δασκάλες του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων Μαρία
Σκορδύλη, Ελένη Βλησίδη και Μαρία Φωτάκη, που το σχολείο τους
δημιούργησε για δεύτερη φορά το λογότυπο της σχολικής σύμ-
πραξης, στην οποία συμμετείχε και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού μας, στο πλαίσιο ενός διεθνούς προ-
γράμματος. 

Και γιατί ευχαριστήθηκαν την όλη “διαδικασία” (στην οποία πήραν
ενεργό μέρος και δύο μητέρες) περισσότερο απ’ τις ίδιες, τα “μα-
θητούδια” τους που διασκέδασαν μαθαίνοντας και έμαθαν παίζον-

τας… 
Χάριν των μαθητών υπάρχουν οι δάσκαλοι! Κι αν υπηρετούν οι

δασκάλες του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων αυτήν την αλήθεια,
όπως άλλωστε και την άλλη που είναι τίτλος του μοναδικού στο
είδος του βιβλίου του Robert Fulgman “Οσα πραγματικά θα
έπρεπε να ξέρω τα έμαθα στο νηπιαγωγείο”. 

Πολλά συγχαρητήρια συναδέλφισσες για τη “δουλειά” σας και
βέβαια για τη διάθεση!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης 

Δάσκαλος

11ο Νηπιαγωγείο Χανίων

ΟτανΟταν η άθησηη μάθηση είναιείναι διασκέδασηδιασκέδαση και αιχνίδικαι παιχνίδι

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Για μία ακόμη διετία το 11ο Νηπια-
γωγείο Χανίων συμμετέχει σε στρα-
τηγική σύμπραξη Erasmus+/KA2
“Quality- 3c Child (cheerful, coura-
geous, creative child)?’’ όπως αυτή
εγκρίθηκε από τον Εσθονικό φορέα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συν-
τονίστρια την Ένωση Ηγετών Προ-
σχολικής Εκπαίδευσης Εσθονίας για
τη διετία 2016-2018. Εταίροι μας:
- το Πανεπιστήμιο Τάρτου της Εσθο-
νίας,
τα νηπιαγωγεία
- Jarun Kindergarten της Κροατίας, 
- Slampes pirmsskolas izglrt-rbas
iestade "Pienen-rte" / Slampes PII "
Pienenlte" της Λετονίας,
- ο φορέας εκπαίδευσης της Πορτο-
γαλίας CREF- Centro de Recursos
Educativos e Formação CREF Edu-
cation 
- και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων. Το σχέδιο αυτό
προβλέπει τις νέες δυνατότητες που
μπορούν να διασφαλίσουν τη βελ-
τίωση της ποιότητας της εκπαίδευ-
σης και της μαθησιακής διαδικασίας
στη βασική εκπαίδευση υποστηρί-
ζοντας την επιτυχία και σωστή ανά-
πτυξη του παιδιού.

Η τρίτη ρότασηΗ τρίτη πρόταση
Η τρίτη πρόταση μας δυσκόλεψε πολύ. Αναρωτιόμασταν για
μέρες ώσπου μια ιδέα ήρθε να ολοκληρώσει τις προτάσεις μας.
Να ζωγραφίζαμε ένα άλλο δέντρο της γνώσης που θα είχε στα
φύλλα του τις σημαίες των κρατών εταίρων και οι λέξεις
γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, τέχνη και ικανότητες
ζωής να ξεπηδούν από ένα βιβλίο γνώσης και να σκαρφαλώ-
νουν στο δέντρο. Η δουλειά ήταν περισσότερη. Δουλέψαμε σε
αυτό για μία εβδομάδα με πινέλα, σφουγγάρια, ψαλίδια, χαρ-
τιά, κορδέλες. Και το τελικό αποτέλεσμα μας ικανοποίησε.

Η δεύτερηΗ δεύτερη
ρότασηπρόταση

Ημασταν πολύ ικανοποιημένοι
από τη δουλειά μας και τη δεί-
χναμε σε γονείς και όποιον επι-
σκεπτόταν το νηπιαγωγείο μας.

Ομως έπρεπε να σκεφτούμε και
την επόμενη πρότασή μας… «η
μάθηση είναι παιχνίδι» η φράση
που επαναλαμβάναμε…

Κάποια στιγμή ήρθε η ιδέα του
δέντρου που θα ήταν ωραία να
σκαρφαλώναμε και να τοποθε-
τούσαμε εκεί γράμματα, αριθ-
μούς, αντικείμενα.

Αμ’ έπος, αμ’ έργον και με την
ίδια διαδικασία και τεχνικές δημι-
ουργήσαμε τη δεύτερη εικαστική
μας πρόταση.

Οι τρεις αυτές προτάσεις μας παρουσιάστηκαν στην Εσθονία
όπου όλοι οι εταίροι υπέβαλαν τρεις υποψηφιότητες στο διαγω-
νισμό που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών
της πρώτης διεθνικής συνάντησης στο Τάρτου, από τις 21 έως τις
25/11/16

H μία πρόταση του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων επιλέχθηκε με-
ταξύ 18 άλλων ως αυτή που θα αποτελέσει το λογότυπο του
σχεδίου ERASMUS+/KA2 με τίτλο "Quality - 3C Child (cheerful,
courageous, creative child)?" για τη διετία 2016-18. Ευχαρι-
στούμε τα νήπιά μας, τη μαμά νηπίου μας κα Λαμπρινή Μποβιά-

τσου, εικαστικό, για την καθοδήγηση και υποστήριξη των παι-
διών μας και την έτερη μητέρα κυρία Ντίνα Κουμπάκη που επε-
ξεργάστηκε ψηφιακά τη δημιουργία μας, διαμορφώνοντάς την
ως λογότυπο σε ψηφιακή μορφή.

Το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων για δεύτερη φορά, σε δεύτερο
σχέδιο, είναι ο δημιουργός του λογότυπου της σχολικής σύμ-
πραξης και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό.

Οι Νηπιαγωγοί
Σκορδύλη Μαρία, Βλησίδη Ελένη, Φωτάκη Μαρία Κάποιες από τις εργασίες των Εταίρων.

Η ε ιλογή του λογότυ ουΗ επιλογή του λογότυπου

Η ρώτη ρότασηΗ πρώτη πρόταση
Με την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου κληθήκαμε όλοι οι

εταίροι να δημιουργήσουμε με τα νήπιά μας τρεις προτά-
σεις μας για το διαγωνισμό λογότυπου που θα ορίζει το
σήμα του σχεδίου για δύο χρόνια. Τίτλος και φράση έμ-
πνευσης ήταν “Learning is fun”, δηλαδή “η μάθηση είναι
διασκέδαση”.

Ξεκινήσαμε τις συζητήσεις με τα νήπιά μας για τις ιδέες
που είχαν να προτείνουν. Υπήρξε καταιγισμός ιδεών αλλά
μία πρόταση συνεργασίας ήρθε από προνήπιό μας που η μη-
τέρα του είναι η γνωστή εικαστικός κα Λαμπρινή Μποβιά-
τσου. «Κυρία, η μαμά μου ξέρει να ζωγραφίζει ωραία. Να
της πούμε να μας βοηθήσει;»

Στο 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων, επιζητούμε σε κάθε μας

δράση τη γονεϊκή εμπλοκή και η ιδέα του μικρού μας νη-
πίου έγινε αποδεκτή αμέσως. 

Για μέρες πολλές η κα Μποβιάτσου ερχόταν στο 11ο Νη-
πιαγωγείο Χανίων, συζητώντας, εμπνέοντας, δίνοντας κα-
τευθύνσεις και προτείνοντας, εργάστηκε μαζί μας σε τρεις
προτάσεις μικτής τεχνικής.

Στην πρώτη με πηγή έμπνευσης ένα σεντούκι με κρυμμέ-
νους θησαυρούς τα παιδιά ζωγράφισαν αντικείμενα που
βρίσκουν στο σχολείο, εκεί που ανακαλύπτουν τη γνώση.
Κόψαμε αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στον υπολο-
γιστή, στο πλαίσιο της Πληροφορικής αντιγράψαμε τις λέ-
ξεις Εrasmus, KA2 και τη φράση Learning is fun.
Ζωγραφίσαμε, γράψαμε, κόψαμε κολλήσαμε με πολλή χαρά
και διάθεση δημιουργίας. Η κυρία Μποβιάτσου υπέδειξε
πώς να τοποθετηθούν όλα αυτά προκειμένου να φανεί η κί-
νηση ότι ξεπηδούν από αυτό το σεντούκι του Erasmus. 



Το νέο βιβλίο της Χανιώτισσας
συγγραφέα Αργυρώς Μουντάκη
με τίτλο “Το στοιχειωμένο σπίτι”
είναι μια περιπέτεια μυστηρίου για
παιδιά (9+) με αναφορές στα ση-
μαντικότερα ιστορικά σημεία και
στους χώρους πολιτισμού της
πόλης του Βόλου.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκ-
δόσεις “Μίνωας”, στη σειρά Λογο-
τεχνικές Εξερευνήσεις με θέμα
“Ταξίδια στην Ελλάδα”. Στόχος της
σειράς είναι οι μικροί αναγνώστες
να έρθουν σε επαφή με τις ομορ-
φιές του τόπου μας αλλά και με
την ιστορία του.
Λίγα λόγια για την υπόθεση:
Ο Παναγιώτης, ένας πολυμαθής

νεαρός και εκκολαπτόμε-
νος αρχαιολόγος, μετακο-
μίζει με τους γονείς του
στον Βόλο και εγγράφεται
στην πρώτη γυμνασίου. Στο σχο-
λείο θα γνωρίσει δύο κολλητές
φίλες, τη Μελίσσα και την Έρση.
Σιγά σιγά ο Παναγιώτης θα ενσω-
ματωθεί στην παρέα των συμμα-
θητών του και έξω από το
σχολείο. Στη συντροφιά τους,
εκτός από τα δύο κορίτσια, είναι
και η Αλκμήνη, ο Ηλίας, ο Χρή-
στος, ο Νίκος και ο μικρός Παύ-
λος.
Η παρέα μπλέκεται σε μία ιστορία
μυστηρίου με αφορμή το «στοιχει-
ωμένο» –κατά τα λεγόμενα– σπίτι

της γειτονιάς,
όπου τα παιδιά
συχνάζουν καθη-
μερινά, παίζοντας
στην αυλή του. Σε
ποιους ανήκε
αυτό το σπίτι και
για πόσα χρόνια
παραμένει κλειστό;
Τι συμβολίζουν οι
κωδικοί στο άλμ-
πουμ και τι ξεκλει-

δώνει το μεγάλο σκουριασμένο
κλειδί; Είναι στ’ αλήθεια στοιχει-
ωμένο το σπίτι και τι σχέση έχει με
τα δύο σημαντικά ιστορικά γεγο-
νότα της Μικρασιατικής
Kαταστροφής και της Kατοχής;
Το βιβλίο περιέχει παράρτημα με
links με οπτικοακουστικό υλικό,
ενδιαφέρον για μικρούς και μεγά-
λους αναγνώστες αλλά και χρή-
σιμο εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς, που θα ασχολη-
θούν με το βιβλίο στην τάξη.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Το στοιχειω ένο σ ίτι“Το στοιχειωμένο σπίτι”
της Αργυρώς Μουντάκητης Αργυρώς Μουντάκη

βιβλίαβιβλία

ΙφιγένειαΙφιγένεια
Μαρία Τσακίρη
Εκδότης: Ψυχογιός

"Μα τι τόσο σημαντικό έχει η ζωή σου
για να γίνει βιβλίο;" ρώτησα αυθόρ-
μητα την Ιφιγένεια σ’ εκείνη την
πρώτη γνωριμία μας, τον χειμώνα του
1997. Όλα όσα
μου είπε ήταν
φρικτά... Όσα
άκουσα έκρυ-
βαν τόση ασχή-
μια, που
αναρωτιόμουν
αν μπορούσα να
τα διαχειριστώ.
Χίλιες και μία
ζωές στριμωγ-
μένες σε τέσσερις δεκαετίες, που με
έκαναν να καταλάβω πως απέναντί
μου έχω έναν άνθρωπο με διαβολε-
μένη ψυχραιμία και προκλητικό θάρ-
ρος·συγχρόνως, μια απελπιστικά
μελαγχολική και θλιμμένη γυναίκα με
παγωμένη ψυχή, που τολμά να σε
κοιτάξει κατάματα και να σου μιλήσει
για εκείνη τη σχέση ντροπής με τον
πατέρα της και για όλα όσα στιγμάτι-
σαν την ύπαρξή της. 
Κάπως έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη
μέτρηση για την έκδοση αυτή. Μόνο
που χαθήκαμε με την Ιφιγένεια. Και
για περίπου είκοσι χρόνια η ιδέα του
βιβλίου έμεινε μια ανικανοποίητη επι-
θυμία, ώσπου νίκησε η ανάγκη μας να
φωνάξουμε δυνατά την αλήθεια και
να σώσουμε όσο περισσότερες ζωές
μπορούμε. Και την αλήθεια αυτή την
κρατάτε στα χέρια σας.

ΤρειςΤρεις σεσε ιαμια

βάρκαβάρκα
Jerome K. Jerome
Μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

Εκδότης: Παπαδόπουλος

Όταν ο Τζέι, ο Τζορτζ και ο Χάρις απο-
φάσισαν (αγνοώντας τις ενστάσεις
του Μοντμορένσι,
του σκύλου) να
ξεκλέψουν δύο
βδομάδες από
την ελάχιστα συ-
ν α ρ π α σ τ ι κ ή
μεσοαστική ζωή
τους στο Λονδίνο
για να ανεβούν
με βάρκα τον
Τάμεση ώς την
Οξφόρδη, καθό-
λου δεν υποψιάζονταν αυτό που θα
ακολουθούσε: ότι το ταξίδι τους θα
μεταμορφωνόταν, χάρη στην πένα του
Τζέι (δηλαδή του Τζερόμ Κ. Τζερόμ),
σε ένα διαμάντι της βρετανικής χι-
ουμοριστικής λογοτεχνίας. Ένας ταξι-
διωτικός οδηγός που παραστράτησε
μεγαλοπρεπώς προς την κωμωδία
είναι το Τρεις σε μια βάρκα (χωρίς να
υπολογίσουμε τον σκύλο). Οι τέσσερις
ήρωες καταφέρνουν να μετατρέψουν
κάθε περιστατικό της μεγάλης τους
εκδρομής σε ευκαιρία να υπονομεύ-
σουν όλα τα κλισέ των ταξιδιωτικών
αφηγήσεων, της βικτοριανής Αγγλίας,
αλλά κυρίως τον καθωσπρεπισμό του
βρετανικού τρόπου ζωής, μέσα από
μια αφήγηση αυτοσαρκαστική και
αστεία με όλους τους πιθανούς τρό-
πους - από την κωμωδία καταστρο-
φής έως τον πιο λεπτό σουρεαλισμό.

Το άκυρο αύριοΤο άκυρο αύριο
Κοσμάς Χαρπαντίδης
Εκδότης: Πόλις

Στη βόρεια μεθο-
ριακή γραμμή,
δίπλα στα "λασπω-
μένα χιλιόμετρα"
που περπατούν οι
πρόσφυγες διασχί-
ζοντας τα Βαλκά-
νια με προορισμό
την κεντρική Ευ-
ρώπη, δρουν τα
μέλη της ακροδε-
ξιάς οργάνωσης "Σπαρτιατική Λάβρυς".
Βίαιοι, ένοπλοι, με στολές παραλλαγής,
έχουν ως ήρωα και πρότυπό τους τον
αιματοβαμμένο αρχηγό εθνικιστικής αν-
ταρτικής ομάδας του 1941-44 Πρό-
δρομο Αρσλάνογλου, τον
επονομαζόμενο Αρσλάν αγά.
Απέναντί τους θα βρεθεί μια γυναίκα
συγγραφέας, η οποία αποκαλύπτει τις
αγριότητες που διέπραξε ο ήρωάς τους
και υπενθυμίζει την οπισθοδρόμηση που
έφερε ως δήμαρχος στην περιοχή. Θα
καταφέρει τελικά να σώσει από τη λήθη
την ιστορία; Θα μπορέσει να αντιμετω-
πίσει τη "Σπαρτιατική Λάβρυ", την τοπική
κοινωνία, αλλά και μια μοναστική αδελ-
φότητα που, ενεργοποιώντας τα πιο
σκοταδιστικά αντανακλαστικά, προσπα-
θεί να επιβάλει τον Αρσλάνογλου και
σαν άγιο; Θα βρεθούν δυνάμεις για να
τη στηρίξουν απέναντι σε αποφασισμέ-
νους φανατικούς, που σαλπίζουν επι-
στροφή στο σκοτεινό παρελθόν για να
σωθεί το έθνος από την παγκοσμιοποί-
ηση;

Κυνηγός ιστοριώνΚυνηγός ιστοριών
Eduardo Galeano
Mετάφραση: Ισμήνη Κανσή

Εκδότης: Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός

Η τριλογία μου
"Μνήμη της φω-
τιάς" γεννήθηκε
από ένα ποίημα
του Κωνσταντίνου
Καβάφη. Διαβά-
ζοντας τον με-
γάλο Έλληνα
ποιητή από την
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ,
ένιωσα μια πρό-
κληση: γιατί να μη δω τον κόσμο μέσα
από την κλειδαρότρυπα; Γιατί να μη
γράψω για το παρελθόν, να μην αφη-
γηθώ τη μεγάλη Ιστορία, μέσα από τη
μικρή ιστορία; Στο ποίημα του Καβάφη,
η νίκη του Μάρκου Αντώνιου στην Ελ-
λάδα περιγράφεται από έναν φτωχό μι-
κροπωλητή, ανεβασμένο στο γαϊδουράκι
του, που διαλαλεί την πραμάτεια του,
και δεν τον ακούει κανείς. Σε μια από τις
περιοδείες μου ως αφηγητής ιστοριών,
βρέθηκα μια βραδιά στην πόλη Οου-
ρένσε της Γαλικίας. Ένας κύριος με κοι-
τούσε συνοφρυωμένος από την
τελευταία σειρά, χωρίς καν να κουνά τα
βλέφαρα: σκαμμένο πρόσωπο της υπαί-
θρου και της σκληρής δουλειάς, σκέτη
ζοχάδα. Όταν τέλειωσε η ανάγνωση,
πλησίασε αργά, με καρφωμένα τα μάτια
του πάνω μου, έτοιμος να με γδάρει.
Δεν μ' έγδαρε όμως. Μου είπε: "Πόσο
δύσκολο θα πρέπει να είναι να γράφεις
τόσο απλά." 
Eduardo Galeano

Aφορμή

Για έναν αναγνώστη, σαν κι
εμένα, που τα ενδιαφέροντά του
περιορίζονται σχεδόν αποκλει-
στικά στη λογοτεχνία, η απόφαση
για την ανάγνωση ενός βιβλίου
non-fiction απαιτεί πάντα λίγη πα-
ραπάνω σκέψη, εμπεριέχει ένα
ποσοστό ρίσκου, καθώς λαμβάνει
χώρα σε αχαρτογράφητα ύδατα,
αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και
ένα στοίχημα για τη διάρρηξη της
αναγνωστικής μονομανίας.

Το βιβλίο αυτό το είχα βάλει
καιρό στο μάτι, όχι τόσο για τον
προφανή λόγο, δηλαδή το τρέ-
ξιμο, όσο για την αναφορά στη
φυλή των Ταραουμάρα, ιθαγενών
που ζουν σχεδόν απομονωμένοι
στις οροσειρές του Μεξικού, μιας
χούφτας ανθρώπων στην παρα-
μεθόριο του πολιτισμένου τρόπου
ζωής. Αυτές οι απομονωμένες
κοινότητες ανέκαθεν μου προκα-
λούσαν το ενδιαφέρον. Παράλ-
ληλα ήλπιζα το βιβλίο αυτό να
περιέχει ακόμα ένα συστατικό, το
πάθος του συγγραφέα για το
θέμα του βιβλίου του.  

Μέρες έψαχνα στην ορο-
σειρά Σιέρα Μάδρε του
Μεξικού το φάντασμα που
είναι γνωστό ως Καμπάγιο
Μπλάνκο -το Λευκό
Άλογο. Είχα φτάσει επιτέ-
λους στο τέρμα της δια-
δρομής, στο τελευταίο
σημείο που θα φανταζό-
μουν ότι μπορώ να το βρω
-όχι βαθιά στις ερημιές
όπου έλεγαν ότι έχει στοι-
χειώσει, αλλά στο μισο-
σκότεινο λόμπι ενός
παλιού ξενοδοχείου, στις
παρυφές μιας κατασκονι-
σμένης πόλης της ερήμου.

Ο ΜακΝτούγκαλ ξεκινά την
έρευνα αυτή χωρίς να το ξέρει,
οδηγήθηκε εκεί προσπαθώντας
να βρει έναν τρόπο να μπορεί να
συνεχίσει το καθημερινό χαλαρό
τρέξιμο, το οποίο τόσο του άρεσε

όμως παρ' όλ' αυτάτου προκα-
λούσε διαρκείς και επίπονους
τραυματισμούς· οι γιατροί, οι
πλέον εξειδικευμένοι, του συνι-
στούσαν ομόφωνα να εγκαταλεί-
ψει το τρέξιμο και να δοκιμάσει
πιο ήπιες μορφές άσκησης, που
θα καταπονούσαν λιγότερο το
κορμί του. Εκείνος, από πείσμα
περισσότερο, δεν το έβαλε κάτω.
Έτσι έφτασε μέχρι τους Ταραου-
μάρα, συνάντησε προπονητές
υπερμαραθωνοδρόμων, διάβασε
έρευνες σχετικά με την τεχνολο-
γία των υποδημάτων τρεξίματος,
γοητεύτηκε από ιστορίες δρομέων
με αντισυμβατικές συχνά μεθό-
δους προπόνησης.

Η αλήθεια είναι πως το βιβλίο
δεν διαθέτει λογοτεχνικές αρετές,
γεγονός που γίνεται ακόμα πιο
φανερό όταν γίνεται προσπάθεια
εμπλουτισμού του δημοσιογραφι-
κού κειμένου έρευνας με περιγρα-
φές συναισθημάτων και τοπίων,
αλλά αυτή είναι μια παρατήρηση
κάποιου που διαβάζει κυρίως λο-
γοτεχνία. Ο ΜακΝτούγκαλ -και οι
επιμελητές του βιβλίου- δεν στό-
χευσαν τόσο στη λογοτεχνικό-
τητα, όσο στον εξωραϊσμό του
κειμένου, που κινδύνευε να κατο-
λισθήσει από το βάρος των τεχνι-
κών λεπτομερειών, και στην
απαραίτητη επίκληση στο συναί-
σθημα του αναγνώστη, του ανα-
γνώστη που είτε τρέχει, είτε είναι
υποψήφιος δρομέας και απλώς
ψάχνει για ένα κίνητρο. Αν και
ορισμένα στοιχεία επαναλαμβά-
νονται, ο ΜακΝτούγκαλ έχει κάνει
καλή έρευνα και σύνθεση του υλι-
κού του, επιτυγχάνοντας να γρά-
ψει ένα βιβλίο για το τρέξιμο,
χωρίς να επικεντρώνεται αποκλει-
στικά στον αγώνα με τους Ταρα-
ουμάρα.

Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει
μια διάθεση για φιλοσοφικό στο-
χασμό, κάπως κλισέ και παιδικού,
όπως για παράδειγμα η φράση:

δεν σταματάς να τρέχεις επειδή
γερνάς, γερνάς επειδή σταματάς
να τρέχεις. Όμως, έχει ενδιαφέρον
ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο
από διάφορους δρομείς, το οποίο
έγκειται στη ψυχική διάσταση του
τρεξίματος και συχνά το παρου-
σιάζει ως μια μορφή διαλογισμού
εν κινήσει, ως μία συνεδρία του
δρομέα με τον εαυτό του, μια κα-
τάσταση αποκοπής από την πραγ-
ματικότητα.

Έτσι, και επιχειρώντας να αξιο-
λογήσω το βιβλίο με βάση τις
προσδοκίες μου πριν την ανά-
γνωση, το πάθος του συγγραφέα
στο οποίο ήλπιζα υπάρχει ευδιά-
κριτο, ενισχυμένο μάλιστα με το
πάθος των υπόλοιπων προσώπων
που εμφανίζονται στο βιβλίο. Ως
προς τους Ταραουμάρα τώρα, σί-
γουρα δεν πρόκειται για μία επι-
στημονική ανθρωπολογική
μελέτη, όμως παρουσιάζει το δικό
της ενδιαφέρον, όχι μόνο ως προς
το τρέξιμο, το οποίο προβάλλεται
ως το κυρίως χαρακτηριστικό
τους, αλλά και ως προς μια νοο-
τροπία και αντίληψη ζωής, που
μάλλον δεν θα έπρεπε να χαρα-
κτηρίζεται  "άγρια" ελαφρά τη
καρδία. Τέλος, ως προς το τρέ-
ξιμο, είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο,
παρότι κάνει κοιλιά σε ορισμένα
σημεία, διαθέτει ταυτόχρονα άλλα
που θα μπορούσαν να εμπνεύ-
σουν και να προκαλέσουν την
ταύτιση του αναγνώστη ακόμα και
αν δεν είναι -συνειδητά- δηλωμέ-
νος οπαδός του τρεξίματος.   

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Born to run
» Christopher McDougall 

(μτφρ. Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις Key Books)
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Εντονα καιρικά φαινό εναΕντονα καιρικά φαινόμενα
στα Χανιά των ερασ ένων δεκαετιώνστα Χανιά των περασμένων δεκαετιών

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΛΥΜΑΚΗΣ

Στα πολλά χρονιά που έχω στην... πλά-
τη μου έχω ζήσει σ’ αυτόν τον τόπο
πολλές εναλλαγές καιρικών συνθηκών
με απλές κακοκαιρίες ή πιο δύσκολες
κ.λπ. Δεν θυμάμαι όμως ποτέ να
υπάρχει διάρκεια τόσο μεγάλη, πάνω
από μήνα, καιρικών συνθηκών όπως
εφέτος.

παρόλα αυτά ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ζούμε σε
έναν ευλογημένο τόπο, την Κρήτη, που χειμώνα ή καλοκαίρι
δεν έχουμε πραγματικά ακραία καιρικά φαινόμενα, όταν σχε-
δόν καθημερινά πληροφορούμεθα για τεράστιες καταστροφές
και θύματα από τροπικές καταιγίδες, τυφώνες, τσουνάμι, και
πάρα πολλές τρομακτικές πλημμύρες κλπ. κλπ. όταν εδώ
έχουμε μέτριους χειμώνες και ήπια καλοκαίρια.

Από τον Τοπανά της παλιάς πόλης που διαμέναμε είχα εμπει-
ρία από κάποιους χειμώνες καταστροφών στην ακτή και άλλου
από τα τεράστια κύματα που μετριάσθηκε η δύναμή τους μετά
την κατασκευή του βραχοφράγματος έξω από τον φάρο.

Δεν θυμάμαι χρονολογία που ένα από τα φορτηγά Μοτορ
Σιπ, ο Αφοβος, που ερχόταν κάθε βδομάδα στο λιμάνι επιχεί-
ρησε να εισέλθει και τα κύματα το πέταξαν κυριολεκτικά πάνω
στους βράχους του φάρου όπου, σχεδόν όρθιο, είχε μείνει αρ-
κετά. Αλλη φορά από κάποιο ναυάγιο πλημμύρησε η θάλασσα
βαρέλια με πετρέλαιο που όπως μεταφερόταν τότε πάντα άφη-
ναν ένα κενό σε κάθε βαρέλι ώστε σε παρόμοια περίπτωση να
επιπλέει.

Αψηφώντας κρύο και φουρτούνα μερικοί βουτούσαν και
έσπρωχναν βαρέλια στην ακτή. κυρίως της Νέας Χωράς για να
βγάλουν το... μεροκάματο. Τον Φεβρουάριο του 1968 ενέ-
σκηψε η κακοκαιρία του αιώνος, όπως την ονόμασαν τότε, και
η θάλασσα κατέστρεψε αρκετά καταστήματα της παραλίας
πήρε όλα τα σκευή και στο λιμάνι έπλεαν εκατοντάδες τραπέ-
ζια κ.λπ. Μάλιστα τότε κυβερνούσε η χούντα και ο Παττακός
κατέβηκε για να επιθεωρήσει το λιμάνι, τις ζημιές, κ.λπ..

Η ανταπόκριση της Αθηναϊκής εφημερίδας "Απογευματινή"
έγραφε: Στις Καλύβες - Αλμυρίδα πνίγηκαν (από τα νερά της
βροχής τρεις άνθρωποι και κινδύνεψαν αρκετοί άλλοι).

Η θάλασσα παρέσυρε το όχημα του δ/τη του ΟΤΕ Σπερελάκη,
και κατέστρεψε τις τζαμαρίες όλες του τουριστικού περίπτε-
ρου Φάρος που έχει κατεδαφιστεί. Διαλύθηκαν βάρκες που
είχαν τραβηχτεί έξω, αποσπαστήκαν ογκόλιθοι από το φρούριο
Φιρκά και ανασκαφήκαν τα πλακόστρωτα των παραλιακών
δρόμων. Τα θεόρατα κύματα έφεραν στην πλατεία Σιντριβα-
νιού ξυλά, ογκόλιθους και έμοιαζε με βομβαρδισμένη περιοχή
και τα φύκια είχαν φθάσει μέχρι την Τριμάρτυρη από το στενό.

Από τις καταρρακτώδεις βροχές και τους άνεμους ανηπρα-
γησαν στέγες σπιτιών, ξεριζωθήκαν δένδρα και κατέρρευσαν
αρκετά σπίτια ενώ τα καταστήματα της πόλης έκλεισαν και
πολλοί κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, Υποχώρησε
το φράγμα Αγυιάς και παρασυρθήκαν εργάτες που από θαύμα
γλύτωσαν. Διεκόπη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από Κίσαμο
μέχρι Ακρωτήρι. Μεγάλες οι καταστροφές στα δέντρα και καλ-
λιέργειες, παρασύρθηκαν πολλά κατοικίδια ζώα.

Την ήμερα της κυρίως θεομηνίας βρέθηκαν κατασκηνωμένοι
στο Λάκκο Καλλέργη (το καταφύγιο δεν ήταν ακόμη) για
άσκηση χειμερινής διαβίωσης οι άνδρες της μονάδας κατα-
δρομών που είχε λίγο καιρό πριν έλθει στα Χανιά. 0 αλησμό-
νητος διοικητής των Γιάννης Μανδήλης μου περιέγραψε την
πρωτοφανή κατάσταση που βρέθηκαν όταν σε δυο ώρες το
χιόνι ανέβηκε τρία μέτρα και αναγκασθήκαν να εγκαταλείψουν
τα πάντα και παίρνοντας μόνο τα όπλα να καταφύγουν στο πε-
ρίπτερο Ξυλόσκαλου όπου, διαρρηγνύοντάς το, αν δεν έκαι-
γαν κάποια έπιπλα, δυο στρατιώτες παγόπληκτοι θα είχαν
πεθάνει. Είχε υπηρετήσει στον πόλεμό της Κορέας και τέτοια
χιονοθύελλα δεν είχε αντιμετωπίσει.

Αλλη πρωτοφανής θεομηνία, για πρωτομαγιά, το 1987
έπληξε το οροπέδιο Ομαλού και τα Λευκά Ορη όπου το χιόνι
ανέβηκε κοντά στα δυο μέτρα!!! Οι κτηνοτρόφοι λογικά λίγες
ήμερες πριν είχαν ανεβεί στα ορεινά και χάθηκαν αμέτρητα αι-
γοπρόβατα.

Την 24η Οκτωβρίου του 1988 ξέσπασε ξαφνικό μπουρίνι
στην περιοχή φαραγγιού Σαμαριάς όπου εγκλωβίστηκαν τρια-
κόσιοι τουρίστες που με υπεράνθρωπες προσπάθειες, από άν-
δρες του δασαρχείου και άλλους, διασωθήκαν πλην δύο που

παρασύρθηκαν από το νερό και τα πτώματα τους βγήκαν στην
Αγιά Ρούμελη.

Και τέλος, τον Φεβρουάριο του 2004 που παχύ στρώμα χιο-
νιού κάλυψε την πόλη μας μέχρι και τη Μονή Γουβερνέτου και
στις στροφές του προφήτη Ηλία, εγκλωβίστηκαν την πρώτη
νύχτα αρκετά οχήματα με τους επιβαίνοντες.

Μα δεν είναι, μόνο η εφετινή πρωτοχρονιά που μας τα “χά-
λασε”. Το 1978 πρωτοχρονιάτικα ενέσκηψε σφοδρή κακοκαι-
ρία με χιονόπτωση και χαλάζι και αποκλεισμό των δρόμων
Ομαλού και Σφακίων, όπως δε και το ρεπορτάζ σε τοπικές και

αθηναϊκές εφημερίδες στο καταφύγιο ΚΑΛΕΡΓΗ όπου το χιόνι
είχε φθάσει τα τέσσερα μέτρα, αποκλείσθηκαν 22 εκδρομείς
Την τρίτη ημέρα πέταξε ως εκεί ελικόπτερό της 115ΠΜ και δια-
πιστώθηκε ότι όλοι ήταν καλά, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα κι-
νητά για επικοινωνία. 

Δύο αποκλεισθέντες κατέβηκαν ως πλησίον του χωριού Λάκ-
κοι με πεζοπορία πέντε ωρών στο χιόνι. Πριν 30 χρόνια επίσης
αποκλειστήκαμε στο καταφύγιο Καλλέργη από τριήμερη χιο-
νοθύελλα με ένα Λύκειο και οι γονείς δεν κοιμήθηκαν δύο νύ-
χτες, τότε δεν είχε κινητά να ενημερώσουμε.

Χανια Σόδυ Φεβ. 2004- Στο βάθος η Σπάθα κατάφορτη χιόνι.

Χανιά Φεβ. 2004, από τη Χαλέπα.



Φορητή βιβλιοθήκη που παρείχε δωρεάν βιβλία στους ασθε-
νείς νοσοκομείων, στο τέλος της δεκαετίας του 1920 στο Λος
Αντζελες, ώστε να διαβάζουν τις ατέλειωτες ώρες της νο-

σηλείας, μια ιδέα που τουλάχιστο στη χώρα μας φαντάζει ουτο-
πική μέχρι σήμερα…

Ιστορία της ΙατρικήςΙστορία της Ιατρικής: Eνανα
α ίθανο ταξίδι στον χρόνοαπίθανο ταξίδι στον χρόνο

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν
τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκα-
νε τα πρώτα του βήματα στη γη. Ο
δρόμος που ακολούθησε η ιατρική
στο πέρασμα του χρόνου, είναι γε-
μάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυ-
τοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πά-
θους ή και λάθους…

ΓAννης

ςτεφανοΓιAννης

M.Sc.
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Μηχάνημα κοβαλτίου το 1963, ένα από τα πρώτα μηχα-
νήματα ακτινοβολίας, που χρησιμοποιήθηκαν για τη θε-
ραπεία του καρκίνου…

Η ουσία “αρσενικό’’
χρησιμοποιήθηκε ευρύ-

τατα το 19ο και τον 20ο
αιώνα από την ιατρική, σε
μικρή δοσολογία, για την
αντιμετώπιση διαφόρων
καταστάσεων. Με το πέρα-
σμα των χρόνων και την
εξέλιξη της ιατροδικαστικής
αποκαλύφθηκε η ισχυρά
τοξική της δράση, οπότε
άρχισε να εξαφανίζεται από
τα ιατρικά ντουλάπια και να
καταλήγει σε άτομα που
ήθελαν να αυτοκτονήσουν
ή να δολοφονήσουν κά-
ποιον…

Διαφήμιση γνωστής μάρκας τσιγάρων της δεκαετίας του
1950 που αναφέρει ότι είναι “ο φρουρός απέναντι στα προ-

βλήματα του λαιμού σας”. Προφανώς αποτελούσε φρουρό μο-
νάχα για την έλευση της μακροζωίας…

“Σιρόπι βήχα μιας νύχτας”, με τα εξής συστατικά: αλκοόλη, ιν-
δική κάνναβη (χασίς), χλωροφόρμιο (παλαιό αναισθητικό) και

μορφίνη (ναρκωτική ουσία). Με τέτοια συνταγή δεν υπήρχε πε-
ρίπτωση να επιβιώσει ο βήχας για παραπάνω από μία νύχτα…

»

»

“Farwell Rheumatico, εγγύηση για τη θεραπεία των ρευμα-
τισμών”. Διαφήμιση της δεκαετίας του 1960, με συνταγές

“θεραπείας” αυτοάνοσων νοσημάτων των οποίων ακόμη και σή-
μερα δεν έχει βρεθεί πλήρης αντιμετώπιση…

»

Ιατρικό Κολλέγιο Rush, Σικάγο 1900. Εκπαίδευση φοιτητών
σε αμφιθέατρο με αληθινούς ασθενείς, η μάχιμη ιατρική δι-

δασκαλία στην πράξη…

»

Γαλλία, 16ος αιώνας: “9 τρόποι τοποθέτησης επιδέσμων
προσώπου”, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Μπολόνια.

»

»

»

»

“Πειρατικός γάντζος”,
ένα αληθινό προσθετικό

μέλος που χρησιμοποιήθηκε
ευρύτατα τον 19ο αιώνα,
από πειρατές των οποίων τα
χέρια κόπηκαν από τα σπαθιά
των αντιπάλων σε κάποια
ανηλεή μάχη…

»



Είναι πολυετές φυτό που φτάνει σε ύψος τα 60 έως 120 εκα-
τοστά. Κορμός στητός, δυνατός, με κυλινδρικό τριχωτό μίσχο,
που διακλαδίζεται στην κορυφή.

Τα φύλλα είναι μεγάλα, αντίθετα, ενωμένα στη βάση, λογχο-
ειδή, οδοντωτά με μυτερό άκρο, μήκους από 10 έως 20 εκατο-
στά ( τα χαμηλότερα είναι μεγαλύτερα). Τα άνθη είναι σε
κεφάλια, πολυάριθμα, ελαφρώς κυρτά, με 10 έως 20 λευκά
λουλούδια. Eχουν ελαφρύ άρωμα και η γεύση τους στυπτική
και έντονα πικρή.

Παρουσιάζεται ποικιλία στο μέγεθος, την τριχοφυΐα, τη μορφή
των φύλλων και την εποχή άνθισης.

Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα (έχουν και αρσενικά και θηλυκά
όργανα) και γονιμοποιούνται από τα έντομα.

Τα πλέον γνωστά είδη είναι το Ευπατόριο το διατρητόφυλλο,
το Eupatorium purpureum (Ευπατόριο το μοβ)- αυτό ήταν ένα
από τα πλέον διαδεδομένα θεραπευτικά βότανα των ινδιάνων
της Αμερικής, από τους οποίους στη συνέχεια χρησιμοποίησαν
και οι άποικοι - και το Eupatorium cannabinum (Ευπατόριο το
καννάβινο) το οποίο συναντούμε στη χώρα μας. 

Ιστορικά στοιχεία 
Είναι βότανο γνωστό από την αρχαιότητα.
Ο Διοσκουρίδης ονόμασε το γένος Ευπατόριο για να τιμήσει

τον Μιθριδάτη Ευπάτορα, ο οποίος εκτός από Βασιλιάς του
Πόντου ήταν και σπουδαίος βοτανολόγος και χρησιμοποιούσε
το ευπατόριο θεραπευτικά. 

Είναι βότανο που χρησιμοποιούσαν πολύ οι νέγροι στα νότια
των ΗΠΑ για κάθε είδους πυρετό και ως ήπιο τονωτικό.  

Η αγγλική ονομασία του βοτάνου (boneset - κοκκαλοδέτης)
υπαινίσσεται πως το βότανο χρησιμοποιήθηκε για θεραπεία κα-
ταγμάτων, μάλλον όμως οφείλεται στο ότι χρησιμοποιήθηκε για
τον δάγκειο πυρετό. Αυτός ονομάστηκε  «πυρετός των οστών»
γιατί προκαλούσε τόσο πόνο στα οστά ώστε να νομίζει κανείς
πως έχουν σπάσει.

Υπάρχει καταγεγραμμένη και η άποψη, ότι η ονομασία του
φυτού οφείλεται στο γεγονός ότι το σχήμα των ενωμένων φύλ-
λων του φυτού (ενωμένα μεταξύ τους), ήταν η αιτία που οι θε-
ραπευτές υπέθεσαν ότι βοηθούσε στα κατάγματα. 

Αν και δηλητηριώδες φυτό για ανθρώπους και ζώα (σε υπερ-
βολικές δόσεις) χρησιμοποιήθηκε στη λαϊκή ιατρική για τη μεί-
ωση του ουρικού οξέως και την ανακούφιση από την αρθρίτιδα. 

Επίσης όμως και για δάγκειο πυρετό, μερικές μολυσματικές
ασθένειες, ημικρανία, σκουλήκια εντέρου, ελονοσία και διάρ-
ροια. Το έγχυμα του το θεωρούσαν καλό για την γρίπη. 

Κύρια είχε εκτιμηθεί για τη δράση του ως αντιπυρετικό ειδικά
στον διαλείποντα πυρετό και είχε υιοθετηθεί με λιγότερη επιτυ-
χία σε τυφοειδείς και κίτρινους πυρετούς. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Είναι πικρό, δριμύ, ξηραντικό, δροσερό ή ψυχρό ανάλογα με το

είδος. 
Περιέχει πικρό γλυκοσίδιο, την ευπατορίνη, πτητικό έλαιο, γα-

λικό οξύ, τανίνες, φλαβονοειδή, σεσκιτερπενικές  λακτόνες, δι-
τερπένια, πολυσακχαρίτες, στερόλες, ρητίνη, γόμα και σάκχαρα. 

Περιέχει ακόμη βιταμίνες και ανόργανα όπως μαγνήσιο, ασβέ-
στιο, νιασίνη και φωσφόρο. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη - συλλογή 
Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τα αέρια μέρη

των φυτών Ευπατόριο το διατρητόφυλλο και Ευπατόριο το καν-
νάβινο. Από το Ευπατόριο το μοβ χρησιμοποιείται η ρίζα του
φυτού. Η συλλογή γίνεται αμέσως μετά την έναρξη της άνθι-
σης του φυτού. Ανθίζει από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις  
Το Ευπατόριο το διατρητόφυλλο δρα ως τονωτικό, αντιπυρε-

τικό, εφιδρωτικό, αντισπασμωδικό και χαλαρώνει τις βλεννογό-
νους μεμβράνες. 

Ενεργεί αργά και για μεγάλο διάστημα σε στομάχι, συκώτι, έν-

τερα και μήτρα.
Είναι ίσως το καλύτερο ίαμα για την ανακούφιση των συμ-

πτωμάτων της γρίπης. Ανακουφίζει γρήγορα από τους πόνους
και βοηθά το σώμα να αντεπεξέλθει σε οποιονδήποτε πυρετό.
Καθαρίζει το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα από τη βλεννώδη
συμφόρηση. Η υπακτική του δράση βοηθά το σώμα να καθαρί-
σει από συσσώρευση αποβλήτων και βοηθά στη θεραπεία της
δυσκοιλιότητας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για κάθε πυρετό και
για γενικό καθαρισμό του σώματος. Βοηθά στην ανακούφιση
των συμπτωμάτων στην αγωγή των μυϊκών ρευματισμών.

Σε μέτριες δόσεις θεωρείται ήπιο τονωτικό και εφιδρωτικό ει-
δικότερα όταν το πίνουμε ως έγχυμα ή το χρησιμοποιούμε σε
κατάπλασμα για κρυολογήματα και ρευματικούς πόνους. Σε με-
γάλες δόσεις είναι εμετικό και καθαρτικό. 

Για την αγωγή της γρίπης μπορεί να συνδυαστεί με Αχιλλέα,
άνθη Σαμπούκου και Καγιέν ή Τζίντζερ. 

Ως ομοιοπαθητικό φάρμακο δίνεται σε ιώσεις, λοιμώξεις και
κρυολογήματα, όπου χαρακτηριστικό είναι οι γενικευμένες
μυαλγίες, κακουχία, υψηλό πυρετό και πόνοι σε όλο το σώμα. 

Το Eupatorium cannabium δρα ως αντιπυρετικό, διουρητικό,
προλαμβάνει το σκοβρούτο, καθαρτικό, τονωτικό, χολαγωγό,
αποχρεμπτικό, υποβοηθά στην εφίδρωση.

Τελευταία έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο

βότανο μετά από μελέτες που αναφέρουν ότι συστατικά του
συμβάλουν στην διέγερση του ανοσοποιητικού και ότι αυξάνουν
την αντίσταση στις ιογενείς λοιμώξεις.

Συστατικό του φυτού που ονομάστηκε ευπατοριοπικρίνη, πι-
στεύεται ότι δρα εναντίον των όγκων.

Το Eupatorium puprureum δρα ως διουρητικό, αντιρρευμα-
τικό και υποβοηθά την εμμηνορρυσία. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Το Ευπατόριο το διατρητόφυλλο παρασκευάζεται ως έγχυμα.

Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 1-2 κουταλάκια του τσα-
γιού ξηρό βότανο και το αφήνουμε σκεπασμένο για 10-15
λεπτά. Σουρώνουμε και το πίνουμε όσο πιο ζεστό γίνεται τρεις
φορές την ημέρα. 

Προφυλάξεις 
Σε σωστή δόση είναι ασφαλές. Χρειάζεται όμως προσοχή στη

χρήση γιατί η τοξικότητα του βοτάνου μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στο συκώτι.

Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν μυϊκό τρόμο, αδυναμία, δυ-
σκοιλιότητα, ενώ υπερβολική δόση  μπορεί να προκαλέσει θά-
νατο. Σε μεγάλες δόσεις ενεργεί ως εμετικό και καθαρτικό. Δεν
χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του θηλασμού. 
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ηηBιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι
Eupatorium petfoliatum (ευπατόριο
το διατρητόφυλλο). Ανήκει στην οι-
κογένεια των Συνθέτων. Στο γένος Eu-
patorium ανήκουν 36 έως 60 είδη,
ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης.
Μερικά από αυτά είναι ιθαγενή στο
βόρειο ημισφαίριο.  

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 

Ευ ατόριοΕυπατόριο 
το διατρητόφυλλοτο διατρητόφυλλο


