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Τθσ  Τηωρτηίνασ  Βαρδάκθ 

Η εφημερίδα των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης            Φφλλο 4ο –Φεβρουάριος 2015 

…για όσα συμβαίμουμ 

 στο σχολείο και στομ κόσμο  

μας… 

   Υπεύθυνοι καθηγητές σύνταξης: Μάνος Στευανάκης -Αλίκη Αποστολάκη  

Οι Μαραθωνοδρόμοι τιμούν το Γιάννη Σμαραγδή       

 
 

Τετάρτθ βράδυ. Το θ-
μερολόγιο γράφει 11 
Φεβρουαρίου και ο 
καιρόσ ζχει αγριζψει 
για τα  καλά. Το κρφο 

ςε περονιάηει και οι διαβάτεσ ςτθν πόλθ λι-
γοςτοί. Το ραντεβοφ τθσ ομάδασ μασ είναι 
ςτθ ηεςτι και φιλόξενθ αίκουςα τθσ Ρφλθσ 
του Λθςοφ. Εκεί κα ςυναντιςουμε τον Γιάννθ 
Σμαραγδι για μια προςυμφωνθμζνθ ςυνζ-
ντευξθ.  Θ χαρά μασ είναι μεγάλθ και πολλα-
πλαςιάηεται, κακϊσ, ενϊ περιμζνουμε να 
ξεκινιςει θ τελετι βράβευςθσ του πολυτά-
λαντου ςκθνοκζτθ, πζφτουμε πάνω ςε μια 
άλλθ γνωςτι προςωπικότθτα του νθςιοφ 
μασ, τον Λουδοβίκο των Ανωγείων. Θ ομάδα 
μασ δεν χάνει τθν ευκαιρία να του ηθτιςει 
να μασ μιλιςει κι εκείνοσ, αν και δεν είχε ι-
δζα για αυτό, δζχεται χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ.          

          Θ προζλευςθ Απόκρεων                                           Τςικνοπζμπτθ                           ϋΘκθ και ζκιμα τθσ Κακαρισ Δευτζρασ 
     Γράφει θ Μαρία Ρραςανάκθ                         Γράφει θ Χρφςα Κουτςάκθ                       Γράφει θ Μαριλζνα Ραπαδάκθ 
                        Σελ. 5                                                                  Σελ. 5                                                                    Σελ. 6 

Απόκριες 

 
Στισ δφςκολεσ μζρεσ που διανφουμε, 
είναι ςθμαντικό να τιμάμε ανκρϊ-
πουσ του τόπου μασ, να τουσ ευχαρι-
ςτοφμε για τθν προςφορά τουσ και να 
τουσ υπενκυμίηουμε πωσ , όςο μα-
κριά κι αν φτάςει θ φιμθ τουσ, θ αλθ-
κινι αναγνϊριςθ ζρχεται πάντα από 
τθν πατρίδα. Σε αυτό το ζργο ςυνζβα-
λε ο Σφλλογοσ Μαρακωνοδρόμων 
Κριτθσ τθν Τετάρτθ 11 Φεβρουαρίου, διοργανϊνοντασ εκδιλωςθ προσ τιμι 
του κρθτικοφ ςκθνοκζτθ Γιάννθ Σμαραγδι. Θ τελετι βράβευςθσ ζλαβε χϊρα 
ςτθν Ρφλθ του Λθςοφ, μια ηεςτι και φιλόξενθ αίκουςα,  κατακλυςμζνθ από 
ζργα του Νίκου Καηαντηάκθ. Στθν ξεχωριςτι αυτι εκδιλωςθ παρευρζκθκαν 
πολλοί, επίςθμοι αλλά και απλοί άνκρωποι του τόπου μασ. Ζνασ από αυτοφσ 
ιταν ο Λουδοβίκοσ των Ανωγείων, ο οποίοσ πρόκυμα δζχτθκε να απαντιςει 
ςτισ δικζσ μασ ερωτιςεισ που κα ζχετε κι εςείσ τθν ευκαιρία να διαβάςετε ςε 
άλλο άρκρο αυτοφ του φφλλου.  

Συνζχεια ςτθ ςελίδα 11 

                                                          

Θ γλϊςςα αποτελεί το 

πλουςιότερο, δυναμικότε-

ρο και εκφραςτικότερο μζ-

ςο επικοινωνίασ του αν-

κρϊπου. Ρρόκειται αναμ-

φίβολα για ζνα υπζρτατο 

αγακό, που μζςα ςτθν πο-

λυπολιτιςμικι κοινωνία 

ςτθν οποία ηοφμε, είναι το 

κφριο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα ενόσ λαοφ, με το οποίο διαφζρει ανάμεςα 

ςτα διαφορετικά ζκνθ του πλανιτθ. Δεν είναι ζνα απλό εργαλείο επικοινω-

νίασ και ςυνεννόθςθσ, αλλά αντιπροςωπεφει τισ ςκζψεισ, το ςυναιςκθματι-

κό κόςμο και τισ αντιλιψεισ μασ. Γι’ αυτό το λόγο, κατζχει ζνα ςθμαντικό 

τμιμα τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ και ζχει ανυπολόγιςτθ αξία για κάκε λαό. 

Διεκνισ Θμζρα Μθτρικισ Γλϊςςασ 

Συνζχεια ςτθ ςελίδα 11 

Τθσ Μαρκζλασ Μαυρουδι 

Συνζντευξθ του Λουδοβίκου των Ανωγείων 

Εκδρομι ςτθ Γζργερθ     Αλλαγζσ  ςτθν Ραιδεία       Συνεντεφξεισ                                      
Μθτρικι Γλϊςςα             Αςφαλζσ Διαδίκτυο        Κουτςοφλζβαροσ                             
     Απόκριεσ                           Τςικνοπζμπτθ              Κακαρά Δευτζρα 
 Νίκοσ  Ξυλοφρθσ                 Άγιοσ Βαλεντίνοσ              Ακλθτικά                      

 Συνεντεφξθ με  τον Γιάννθ Σμαραγδι 

Θ εφθμερίδα μασ ζχει τθν τιμι να φιλοξενεί 
ςτο τεφχοσ αυτό, μια αποκλειςτικι ςυνζ-
ντευξθ, που μασ παραχϊρθςε ο γνωςτόσ 
θρακλειϊτθσ ςκθνοκζτθσ ςτο περικϊριο 
τθσ τελετισ βράβευςισ του από τον ςφλλο-
γο μαρακωνοδρόμων Κριτθσ. Ο Γιάννθσ 
Σμαραγδισ μασ μίλθςε για όλουσ και για 
όλα: Από τθν μουςικι και τον κινθματογρά-
φο, ωσ τθν πολιτικι και τθ νζα δουλειά που 
ετοιμάηει. Τθ δθμοςιογραφικι ομάδα απο-
τελοφςαν θ Τηωρτηίνα Βαρδάκθ, θ Μαρκζλα 
Μαυρουδι, και θ Κατερίνα Νεονάκθ. Μαηί  
μασ ιταν και ο κφριοσ Μάνοσ Στεφανάκθσ. 
Διαβάςτε τι τον ρωτιςαμε και τι μασ απά-
ντθςε. Συνζχεια ςτθ ςελίδα 3 

Συνζχεια ςτθ ςελίδα 7 
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Θ εφθμερίδα μασ εγκαινιάηει από αυτό το τεφχοσ μια πα-
ρουςίαςθ– ξενάγθςθ ςε μνθμεία και γνωςτζσ και άγνωςτεσ 
γωνιζσ τθσ πόλθσ  του Θρακλείου που παρουςιάηουν ενδια-
φζρον από τθν άποψθ του ανκρωπογενοφσ οικιςτικοφ περι-
βάλλοντοσ και αποτελοφν δείγμα τθσ ιςτορικισ, αρχιτεκτονι-
κισ  και πολιτιςτικισ ςυνζχειασ  ι που απλϊσ ςε αυτζσ χτυ-
πάει πιο δυνατά θ καρδιά τθσ πόλθσ.  Νιϊςαμε τθν ανάγκθ 
αυτι για δυο κυρίωσ λόγουσ. Ο πρϊτοσ οφείλεται ςτο γεγο-
νόσ ότι εμείσ τα παιδιά αντιλαμβανόμαςτε κακθμερινά πό-
ςο λίγο ξζρουμε τθν πόλθ που ηοφμε και τθν ιςτορία τθσ, και 
ο δεφτεροσ ότι το Θράκλειο, πνιγμζνο από το τςιμζντο και 
τθν άναρχθ δόμθςθ, κρφβει καλά, ίςωσ και ωσ εκδίκθςθ για 
τθν κακοποίθςθ που υπζςτθ από τθν ανκρϊπινθ παρζμβα-
ςθ, τθν πολφ πλοφςια ιςτορία και τον πολιτιςμό που κουβα-
λάει. Αυτζσ τισ χαμζνεσ μνιμεσ τθσ πόλθσ που κάποτε υπιρ-
ξε το Θράκλειο, αλλά και τισ ςφγχρονεσ ομορφιζσ του μζςα 
ςτθ γενικότερθ αςχιμια τθσ μεγαλοφπολθσ κα προςπακιςει 
να αναδείξει θ ςτιλθ .  

Με τον  Ρρομαχϊνα Μαρτινζγκο  ξεκινοφμε  αυτι μασ τθ δι-
αδρομι: 

 
Ο προμαχϊνασ Μαρτινζνγκο βρίςκεται ςτο νοτιότερο ςθμείο 
του οχυροφ περιβόλου. Ριρε το όνομα του από τον Gabriele 
Tadini Martinengo. 
Ο προμαχϊνασ ζχει ςυμμετρικι διάταξθ, με ίςεσ τισ πλευρζσ 
μετϊπων του, δυο θμικφκλια τμιματα και δφο χαμθλζσ πλα-
τείεσ. Πταν όμωσ κατά τθν τελευταία δεκαετία του 16ου αιϊ-
να αυξικθκε με νζεσ επιχωματϊςεισ, θ επιφάνεια του 

"λαιμοφ" του προμαχϊνα, ϊςτε να καταςκευαςτεί επάνω ςε 
αυτόν ο τεράςτιοσ επιπρομαχϊνασ Mαρτινζνγκο, προζκυψε θ 
ανάγκθ να επιμθκυνκοφν ανάλογα οι υπόγειεσ κολοςκεπζσ 
διάβαςθσ των πυλϊν. Ιταν ο ψθλότεροσ ςτο κζντρο τθσ χερ-
ςαίασ ηϊνθσ των τειχϊν ςτθν κορυφι του τριγϊνου του. 

Ο  προμαχϊνασ Μαρτινζνγκο δεςπόηει ςε όλθ τθν περιοχι 
ςαν τεχνθτι ακρόπολθ, φροφριο απόρκθτο από το οποίο οι 
πολιορκθμζνοι ζφερναν μεγάλεσ καταςτροφζσ με τα κανόνια 
τουσ ςτουσ Τοφρκουσ. 
Σιμερα θ ευρφτερθ περιοχι ζχει αναβακμιςτεί αρκετά με τθν 
καταςκευι το πολιτιςτικοφ-ςυνεδριακοφ κζντρου το οποίο κό-
ςτιςε πολλά χριματα και προκάλεςε αμφιλεγόμενα ςχόλια. 
Στον προμαχϊνα Μαρτινζνγκο ςιμερα υπάρχουν ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ ενϊ πάνω ςτον επιπρομαχϊνα βρίςκεται ο τά-
φοσ του ςυγγραφζα Νίκου Καηαντηάκθ. 

 

 Θ πόλθ μου … αυτι θ άγνωςτθ Γράφει ο Μανϊλθσ Κοτρωνάκθσ 

Πταν μιλοφν οι τοίχοι…. 

Άλλθ μια ςτιλθ εγκαινιάηει από το φφλλο αυτό θ εφθμερίδα μασ για να δϊςει τον λόγο ςτον  
παλμογράφο κάκε εποχισ: τα ςυνκιματα . Στο δθμόςιο αυτό βιβλίο οι αξίεσ και τα νοιματα ςυχνά αναςθμαςιοδοτοφνται  και  
κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ οποιοδιποτε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό ςτερεότυπο.  Θ γλωςςικι τουσ  εκφορά, θ επιγραμμα-
τικι τουσ διατφπωςθ και κυρίωσ το ιςχυρό παραξζνιςμα που προκαλεί θ ανάγνωςι τουσ, κάνουν πολλοφσ να τα χαρακτθρί-
ηουν ποίθςθ του δρόμου. Κι ζτςι όμωσ να μθν είναι, ασ μθν ξεχνάμε τουσ ςτίχουσ: «Ζξω οι δρόμοι αναπνζουν διψαςμζνοι α-
νοιχτοί». Θ ςτιλθ κα εμπνζεται κάκε φορά από τθν επικαιρότθτα για αυτό και το πρϊτο κζμα μασ είναι ο πάντα επίκαιροσ 
ζρωτασ, που εκτόσ των άλλων είχε τθν τιμθτικι του και ςτισ 14 /2 με τθ γιορτι των ερωτευμζνων.  



3 

 

Γεννθκικατε και μεγαλϊςατε ςτο Θρά-
κλειο. Σιμερα πια, πόςο  ςτενοφσ δε-
ςμοφσ ζχετε μ’ αυτόν τον τόπο, ο ο-
ποίοσ και ςτο παρελκόν, όπωσ κάνει 
και ςιμερα με αυτι τθν εκδιλωςθ, ςασ 
ζχει  επανειλθμμζνα τιμιςει ; 
Είναι μεγάλθ τιμι. Στθν πραγματικότθτα 
κανζνασ άνκρωποσ, από  αυτοφσ που 
ξζρω, του οποίου  κατά κάποιον τρόπο 
το ζργο του απζκτθςε λίγο πολφ μια α-
ποδοχι, δεν αιςκάνκθκε ότι αναγνωρί-
ςτθκε, παρά μόνο, όταν  οι δικοί του 
άνκρωποι, οι ςυντοπίτεσ του, τον απο-
δζχτθκαν ι εν προκειμζνω τον βράβευ-
ςαν. Ρραγματικά είμαι τυχερόσ 
άνκρωποσ που τα ζχω ηιςει αυτά εν 
ηωι.     
Γίνατε ςκθνοκζτθσ από τφχθ ι από επι-
λογι; 
Πλα μζςα ςτο ςχζδιο του Κεοφ είναι. 
Από ποφ αντλείτε τθν ζμπνευςθ ςασ 
για να φτιάξετε μια ταινία; Ζχετε κά-
ποια μοφςα; 
Καλι ερϊτθςθ είναι αυτι. Ζνα άγγελο 
ζχω, τθ  γυναίκα μου, που μου δανείηει 
τα φτερά τθσ για να κάνω τισ ταινίεσ, και 
μετά τα επιςτρζφω, για να μθ μείνει 
άπτερθ. Αλλά εγϊ δεν πιςτεφω ότι υ-
πάρχει ζμπνευςθ. Υπάρχει δωρεά, χάρι-
ςμα. Σου χαρίηεται κάτι. Τϊρα ποιοσ τα 
χαρίηει; Ροια δφναμθ είναι αυτι και 
γιατί ςε ςζνα και όχι ςε ζναν άλλον 
άνκρωπο; Δεν ξζρω... Ζνα πρωί ξυπνάσ 
ι καμιά φορά μζςα ςτον φπνο ςου φυ-
τεφεται κάτι… Είναι δθλαδι ζνα είδοσ 
εμφφτευςθσ. Στθν πραγματικότθτα πρό-
κειται για μια διαδικαςία μεταλαμπά-
δευςθσ. Από κάπου ζρχεται ζνα φωσ, 
μπαίνει μζςα ςου. Ζλεγε ο Σωκρά-
τθσ:  “Π, τι λζω δεν είναι δικά μου, μου 
τα υπαγορεφει ζνα εςωτερικό μαντείο, 
που το λζνε δαιμόνιο, τθν προζλευςθ 
του οποίου αγνοϊ”. Ρρζπει να ςασ πω 
λοιπόν, ότι κάποιοσ μου τα φυτεφει και 
εμζνα… Τθν προζλευςθ του τθν αγνοϊ. 
Στισ ταινίεσ ςασ αςχολείςτε με μεγάλεσ 
ιςτορικζσ προςωπικότθτεσ του ελλθνι-
ςμοφ, όπωσ ο Καβάφθσ, ο Δομίνικοσ 
Κεοτοκόπουλοσ, ο Καηαντηάκθσ, ο Λ. 
Βαρβάκθσ. Γιατί επιλζξατε αυτά τα 
πρόςωπα; 

Γιατί είναι πυλϊνεσ του ελλθνικοφ αι-
ςκιματοσ. Αυτοί, δθλαδι, είναι το μζςα 
μεγάλο ςϊμα τθσ χϊρασ. Πςο πιο πολ-
λοφσ ζχουμε τόςο ιςχυρότερο είναι το 
μζςα ςϊμα τθσ χϊρασ. Και άτρωτο. Με-
γάλθ αςπίδα τθσ Ελλάδασ είναι ο πολιτι-
ςμόσ και οι άνκρωποι τθσ. Και όχι οι πο-
λιτικοί, αν εξαιρζςεισ μια- δυο περιπτϊ-
ςεισ. 
Κα κζλατε να μασ τισ πείτε; 
Ο Βενιηζλοσ ιταν, και νομίηω ο Κωνςτα-
ντίνοσ Καραμανλισ. 
Ζχετε ςυνεργαςτεί με πολλοφσ Ζλλθνεσ 
θκοποιοφσ. Για ποιον από αυτοφσ κα 
είχατε να πείτε μόνο καλά λόγια; 
Για όλουσ ζχω να πω καλά λόγια. 
Να ξεχωρίςετε κάποιον; 
Από τουσ Ζλλθνεσ, τθν Κάτια Δανδουλά-
κθ. Ρρόκειται για εξαιρετικό άτομο. Σαν 
θκοποιόσ μοιάηει με βιολί. Είναι πολλζσ 
χορδζσ μαηί. Πποια χορδι τθσ κτυπι-
ςεισ βγάηει νότα. Και είναι και εξαιρετι-
κισ ποιότθτασ άνκρωποσ. Από τουσ ξζ-
νουσ αυτόν που ζκανε τον ιεροεξεταςτι 
ςτθν ταινία “El Greco”, το Χουάν Ντιζ-
γκο Μπόττο, που βραβεφτθκε κιόλασ 
για τθν ερμθνεία του ςτθν ταινία. Με τα 
μάτια ςυνεννοοφμαςτε. Ροτζ δεν του 
είπα λόγια. Με κοίταηε, τον κοίταηα. Εί-
χαμε τρομερι χθμεία. 

Οι μουςικζσ επενδφςεισ ςτισ ταινίεσ 
ςασ είναι καταπλθκτικζσ. Ρϊσ γίνεται θ 
μουςικι επζνδυςθ ςτο ζργο ςασ και 
πόςο ςθμαντικι είναι  για μια ταινία θ 
μουςικι; 
Θ μουςικι είναι μια ανϊτερθ τζχνθ. Εί-
ναι θ κοντινότερθ τζχνθ ςτο Κεό. Στθν 
πραγματικότθτα είναι θ αρμονία του 
ςφμπαντοσ, δθλαδι το κείο. Αν το κείο 
είναι θ αρμονία, το καλό, αυτό που 
μπορεί να το μεταφζρει καλφτερα ςτον 
άνκρωπο, είναι θ μουςικι. Θ τζχνθ που 
υπθρετϊ ακροίηει τισ τζχνεσ. Κζλω, 
όμωσ, να πω ότι παρ’ όλο που κεωρϊ τθ 
μουςικι τθν ανϊτερθ τζχνθ, τθν κοντι-
νότερθ ςτο Κεό, ο κινθματογράφοσ εί-
ναι μια τζχνθ που εμφανίηεται, όταν το 
ανκρϊπινο γζνοσ ζχει φτάςει ςε κάποιο 
ςθμείο. Επειδι ακροίηει όλεσ τισ τζχνεσ, 
ζχει ζνα βακφτερο και ουςιαςτικότερο 
ρόλο. Ροιοσ είναι αυτόσ; Ο Ρλάτωνασ 

λζει ότι ο χρόνοσ είναι κινοφμενθ εικόνα 
τθσ αιωνιότθτασ δθλαδι κινθματογρά-
φοσ.  Άρα ο Ρλάτωνασ, εικοςιπζντε αιϊ-
νεσ πριν, μιλοφςε για κάτι που κα μπο-
ροφςε να το μεταφράςει ςτα ανκρϊπι-
να και είναι ο κινθματογράφοσ που ε-
μπεριζχει τθ μουςικι ιδζα. Ακόμθ ο κι-
νθματογράφοσ, πλθν ελαχίςτων ται-
νιϊν, δεν ζχει αποκτιςει το ρόλο που 
μπορεί να παίξει ςτθν ανκρϊπινθ ψυχι. 
Τα ζργα τζχνθσ ςτθν ουςία τι είναι; Α-
πευκφνονται ςτθν ψυχι, είναι το λιπα-
ντικό τθσ ψυχισ. Αυτό που δίνει τθν υ-
γραςία που χρειάηεται για να υπάρξει θ 
ψυχι, το καλφτερο ςτοιχείο τθσ ανκρϊ-
πινθσ φπαρξθσ και το αιϊνιο. Θ ψυχι 
ενςωματϊνεται, αλλάηει ηωζσ. Θ ψυχι 
είναι αιϊνια. Ζχει αυτό τον τρομερό ρό-
λο θ τζχνθ, να μπορεί να παίξει τθ ςυμ-
φιλίωςθ του ανκρϊπου με το χρόνο. 
Οι ταινίεσ ςασ είναι ιδιαίτερα ακριβζσ 
παραγωγζσ ςυγκρινόμενεσ με δουλειζσ 
Ελλινων ςυναδζλφων ςασ. Είναι εφκο-
λθ θ χρθματοδότθςι τουσ και εν τζλει 
βγάηουν ειςπρακτικά τα χριματά τουσ; 
Δεν ξζρω τι κάνουν οι ταινίεσ. Οι ταινίεσ 
που εγϊ ζχω κάνει με ζχουν οδθγιςει 
ςτα όρια τθσ οικονομικισ καταςτροφισ. 
Αλλά τι ςθμαςία ζχει; Καμία. Τα ςθμα-
ντικά πράγματα είναι άλλα. Να μπορείσ 
να κάνεισ ζργα που είναι χριςιμα ςτουσ 
άλλουσ ανκρϊπουσ. Τϊρα, αν τυχόν εςφ 
δεν κα βγάλεισ ποτζ χριματα δεν πει-
ράηει. Και τα χριματα άλλωςτε τι νόθμα 
ζχουν. 
Δεν βγάλατε, κ. Σμαραγδι, χριματα 
απ’ αυτιν τθν δουλειά; 
Πχι, αλλά δεν ζχει καμία ςθμαςία. 
Σασ χρωςτάμε, λοιπόν, όλοι οι υπόλοι-
ποι… 
Τι να κάνω; Βάλαμε τθν ψυχι μασ, τα 
ςπίτια μασ, τα γραφεία μασ, τα λεφτά 
μασ, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Αλλά 
τουλάχιςτον, ειςπράττω  αγάπθ... 
Είναι ςπουδαίο αυτό. 
Ναι είναι. Τθν αγάπθ δεν μπορείσ να 
τθν αγοράςεισ. Κάνω αυτά τα ζργα με 
ανιδιοτζλεια. Γι’ αυτό ζρχεται και θ α-
γάπθ. Ο κόςμοσ το καταλαβαίνει αυτό.                                                                                                                                                                 

Συνζχεια ςτθν επόμενθ ςελίδα                                                                                                                           

Συνζχεια από τθ ςελίδα 1 Συνζντευξθ με το Γιάννθ Σμαραγδι 
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Συνζχεια τθσ ςυνζντευξθσ με τον Γιάννθ Σμαραγδι 

  Οι ταινίεσ ςασ προβάλλονται και ςτισ αίκουςεσ του εξωτερι-
κοφ κάνοντασ γνωςτι τθν Ελλάδα και τον πολιτιςμό τθσ. Αυ-
τό ςυμβαίνει με λίγουσ Ζλλθνεσ ςκθνοκζτεσ. Μπορϊ πρόχει-
ρα να ςκεφτϊ μόνο εςάσ, τον Βοφλγαρθ και τον μακαρίτθ 
τον Αγγελόπουλο, για να περιοριςτϊ ςτουσ νεϊτερουσ. Ρϊσ 
ςασ κάνει να αιςκάνεςτε αυτό; 
Ππωσ αιςκάνεςτε και ςεισ, αν κάνετε κάτι που μπορεί να κάνει 
καλό ςτθν πατρίδα. 
Κα κζλατε να μασ πείτε ποια κα είναι θ επόμενθ ταινία ςασ;- 
Είναι “Ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ”. Μια ταινία βαςιςμζνθ ςτθ ηωι 
του και ςυγχρόνωσ ςτθν εςωτερικι διαδικαςία τθσ ψυχισ. Κα 
είναι μια ταινία μεγάλθσ αγάπθσ. 
Ζχετε καταλιξει ςτθν επιλογι κάποιων θκοποιϊν; 
Υπάρχουν ςτθν Ελλάδα πολλζσ εφθμερίδεσ και πολλά site που 
με πολιορκοφν να τουσ αποκαλφψω ποιοι κα παίξουν… 
Οπότε είναι λίγο δφςκολο να βρεκοφν τα ονόματα ςε μια 
μακθτικι εφθμερίδα… 
Ναι. Ζχω καταλιξει όμωσ. Και αυτοί που κα παίξουν το ξζ-
ρουν... 
Ρόςο ζχει επθρεάςει τθ δουλειά ςασ θ οικονομικι κρίςθ; 
Με κάνει πιο πειςματάρθ, πιο αποφαςιςτικό και πιο ςοβαρό. 
Σοβαρό δθλαδι πάνω ςτθ δουλειά μου. Τα ζργα που κάνω τα 
κάνω με μεγαλφτερο αίςκθμα ευκφνθσ. Διότι, όταν υπάρχει 
κρίςθ ςε μια χϊρα, εςφ πρζπει μζςα από τθν τζχνθ ςου να 
δϊςεισ κερκζλια, που λζμε και ςτθν Κριτθ, για να πιαςτεί ο 
κόςμοσ, να πιαςτεί θ ψυχι, να παραμείνει ηωντανι. Άρα απ’ 
αυτιν τθν άποψθ θ κρίςθ μου οξφνει τθν ευκφνθ, με κάνει α-
κόμθ πιο υπεφκυνο άτομο. 
Μπορεί ο κινθματογράφοσ και γενικά θ τζχνθ να βοθκιςει 
τον ςθμερινό Ζλλθνα να ξαναβρεί τθ χαμζνθ του αξιοπρζπει-
α; 
Ναι. Αρκεί θ κεματολογία να ζχει αυτό το πράγμα που λζτε ωσ 
απόκεμα. Γιατί θ τζχνθ είναι ςαν τθ κάλαςςα. Ζχει πολλζσ δι-
ακυμάνςεισ. Εγϊ είμαι με αυτι τθν τζχνθ, όπωσ τθ λζει ο Κα-
ηαντηάκθσ, τθν αμόλευτθ. Τθν κακαρι δθλαδι τζχνθ. Αυτιν 
που ςτοχεφει να κάνει καλφτερο τον άνκρωπο. Οι άλλοι δεν 
ξζρω τι κάνουνε. 
 
Ροια θ γνϊμθ ςασ για τθν κατάςταςθ που βιϊνουμε ςιμερα 
ωσ λαόσ και ωσ κράτοσ; 
Είναι μια δοκιμαςία που προζρχεται από τα δικά μασ λάκθ, τα 
οποία εκμεταλλεφτθκαν και οι ξζνοι, οι Γερμανοί δθλαδι. Σι-
μερα πια αντί να κάνουνε πολζμουσ κάνουνε οικονομικοφσ 
πολζμουσ, αλλά δε κα τουσ περάςει. Αρκεί να είμαςτε ενωμζ-
νοι. Και νομίηω ότι κα ςυμβεί αυτό. Πταν όλεσ οι δυνάμεισ κα 

ςυνταχτοφν, κα ενωκοφν κα γίνουμε άτρωτοι. Και αυτι θ προ-
ςπάκεια θ Ελλάδα να καταβυκιςτεί και να γίνει μια χϊρα του 
τίποτα μζςα από το δανειςμό, δεν κα περάςει. Είμαςτε μεγά-
λθ φυλι για να μασ κάνουνε οι απόγονοι των Οφνων, οι Γερ-
μανοί, ςαν κι αυτοφσ ι χειρότερουσ. 
Ράντωσ οι ξζνοι, διαχρονικά, κατάφερναν να μασ διχάηουν... 
Αυτό είναι το βαςικό ελάττωμα τθσ φυλισ μασ. Κοίταξε, όταν ο 
Κεόσ δίνει δϊρα ςε ζνα λαό, δίνει και ελαττϊματα για να ι-
ςορροπιςει. Το βαςικό ελάττωμά μασ είναι θ διχόνοια. Αλλά 
τα πολλά ελαττϊματα που ζχουμε, δείχνουν ότι ζχουμε και 
προτεριματα. 
Κα προτείνατε ςε ζνα νζο ςιμερα να επιλζξει μια ςχολι 
κεάτρου ι κινθματογράφου, ι κεωρείτε ότι αν επιλζξει κάτι 
απ’ αυτά κα βγει άνεργοσ; 
Κα είναι άνεργοσ, όπωσ και ςε οποιαδιποτε άλλθ δουλειά… 
Και το πανεπιςτιμιο να τελειϊςει δεν ξζρει τι κα του ςυμβεί. 
Ο κάκε νζοσ, κατά τθν άποψθ μου, κα πρζπει να παίρνει τθν 
ευκφνθ των πράξεων του. Δθλαδι κα πρζπει να κάνει αυτό 
που ηθτάει θ ψυχι του και να μθν ακοφει κανζνα, οφτε τθ μα-
μά, οφτε τον μπαμπά, οφτε τουσ δαςκάλουσ… Αυτό που αι-
ςκάνεται ότι κα τον κάνει ευτυχιςμζνο, με αυτό να αςχολθκεί 
και να επιπζςει πάνω ς’ αυτό με πάκοσ. 
 
Τι κα ςυμβοφλευε ςιμερα τουσ μικροφσ ςυμμακθτζσ μασ 
ζνασ άνκρωποσ φταςμζνοσ ςαν κι εςάσ; Τι κα ζλεγε ότι κα 
πρζπει να αποφφγουν και τι να κυνθγιςουν  με πάκοσ; 
Τα όνειρά τουσ να κυνθγιςουν. Αυτό που ο κακζνασ αιςκάνε-
ται ότι κα τον κάνει ευτυχιςμζνο. Και μετά όλα τα υπόλοιπα 
κα ζρκουν. Και  αυτό να το κάνει με αγάπθ… Ρρϊτα απ’ όλα 
για να πάρει αγάπθ και δεφτερον, κυρίωσ, για να δϊςει αγά-
πθ. Δεν τα κάνουμε τα πράγματα για να γίνουμε διάςθμοι ι 
για να μεγαλϊςει το “εγϊ” μασ. Τα κάνουμε για να δϊςουμε 
χαρά ςτουσ άλλουσ και μετά αυτι κα επιςτρζψει μζςα μασ. 
  
Κφριε Σμαραγδι, με τθν κ. Μάγδα που μιλιςαμε μασ υπο-
ςχζκθκε ότι, τον Οκτϊβριο που κα ξεκινιςετε τα γυρίςματα, 
κα  κάνετε μια πρόςκλθςθ ςτο ςχολείο, κάποια παιδιά να 
παραβρεκοφν εκεί. 
Με χαρά!. Είναι το ευκολότερο. 
 
Κα είναι πολφ μεγάλθ θ τιμι και πολφ μεγάλθ θ εμπειρία 
και πολφ χριςιμθ. 
Θ εμπειρία, ναι! Ρρζπει να ςασ πω ότι ο κινθματογράφοσ ςτθν 
καταςκευι του είναι μαγεία. Και είμαι τυχερόσ που κάνω αυτι 
τθ δουλειά διότι είμαι ςυνεχϊσ ωσ μακθτευόμενοσ μάγοσ. 
Να ‘ςτε καλά. Σασ ευχαριςτοφμε πάρα πολφ. 
Κι εγϊ ςασ ευχαριςτϊ... 
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Απόκριεσ ονομάηονται οι τρεισ ε-
βδομάδεσ πριν από τθ Μεγάλθ Σαρακο-
ςτι. Είναι θμζρεσ γλεντιοφ, μεταμφίε-
ςθσ και ξεγνοιαςιάσ. Τισ μζρεσ αυτζσ γί-
νεται το ζκιμο τθσ μεταμφίεςθσ, που 

ζχει παραμείνει από τισ αρχαιότερεσ Δι-
ονυςιακζσ γιορτζσ των Ελλινων, κατά 
τισ οποίεσ οι άνκρωποι μεταμφιζηονταν, 
χόρευαν και τραγουδοφςαν πίνοντασ 
κραςί. Πλα αυτά γίνονταν προσ τιμι του 
Κεοφ Διονφςου. 
          Οι Απόκριεσ προζρχονται από τθν 
λατρεία του Κεοφ Διονφςου. Ο Διόνυ-
ςοσ είχε μαηί του τουσ Σειλινοφσ, οι ο-
ποίοι ζβαηαν ςτα κεφάλια τουσ ςτεφάνι 
από κιςςό, φόραγαν μάςκεσ και ντφνο-
νταν με δζρματα ηϊων. Οι άνκρωποι με-
ταμφιζηονταν ςε ςατφρουσ και ξεχφνο-
νταν ςτουσ δρόμουσ και ςτισ γειτονιζσ 
ςυμπεριφερόμενοι με τολμθρζσ πρά-
ξεισ. Γίνονταν ςτθν Ακινα κατά το τζλοσ 
Φεβρουαρίου με αρχζσ Μαρτίου επί 
τρεισ θμζρεσ. Οι Διονυςιακζσ αυτζσ 
γιορτζσ είχαν ςχζςθ με το τζλοσ του χει-
μϊνα, και τον ερχομό τθσ άνοιξθσ, ςυμ-
βόλιηαν δε τθν εποχι που θ 
γθ  “ξυπνά”    από τθν χειμερία νάρκθ, 

και αναγεννάται. Για τουσ αρχαίουσ 
λαοφσ ο κφκλοσ αυτόσ τθσ αναγζννθςθσ 
τθσ φφςθσ, είχε ςχζςθ και με τισ ανκρϊ-
πινεσ ψυχζσ και αποδιδόταν ςυμβολικά 
με το φόρεμα τθσ μάςκασ.  
         Το ζκιμο τελικά, αν και καταπολε-
μικθκε από τθν εκκλθςία λόγω τθσ ε-
κνικισ καταγωγισ του, επικράτθςε και 
μάλιςτα επεκτάκθκε θ χρονικι του 
διάρκεια ςτισ τρεισ εβδομάδεσ του Τρι-
ωδίου για το Χριςτιανικό εορτολόγι-
ο  πριν από τθν μεγάλθ Σαρακοςτι, θ 
οποία αρχίηει από τθν Κακαρά Δευτζρα 
ζωσ τθν Κυριακι των Βαΐων. 

Σιμερα, κατά τθ διάρκεια των α-
ποκριϊν, γιορτζσ και εκδθλϊςεισ οργα-
νϊνονται παντοφ και οι άνκρωποι δια-
ςκεδάηουν πολφ, κυρίωσ τα παιδιά. Πλοι 
μικροί και μεγάλοι μεταμφιζηονται με 
αςτεία κουςτοφμια, χορεφουν, τραγου-
δοφν και παρακολουκοφν παρελάςεισ 
καρνάβαλων.    

Θ προζλευςθ των Απόκρεων 

 Γράφει θ Χρφςα Κουτςάκθ 

Ζχετε αναρωτθκεί ποτζ γιατί αυτι θ μζ-
ρα ονομάςτθκε Τςικνοπζμπτθ; Θ απά-
ντθςθ είναι απλι και προφανισ. Ππωσ 
φαίνεται από το όνομά τθσ, ςφμφωνα 
με τθν παράδοςθ, ςε όλθ τθν Ελλάδα, 
παρζεσ ςυγκεντρϊνονται ςε ςπίτια για 
να ψιςουν κρζασ, δθλαδι να το τςικνί-
ςουν. Θ μυρωδιά τθσ τςίκνασ που πλα-
νιζται ςτον αζρα, οδιγθςε τουσ ανκρϊ-
πουσ να τθν ονομάςουν Τςικνοπζμπτθ.  
Θ Ελλάδα δεν είναι θ μόνθ χϊρα που 
γιορτάηει τθν Τςικνοπζμπτθ. Το ζκιμο 

αυτό ζχει γνωρίςει παραλλαγζσ. Στθ 
Γερμανία, ςτθ Γαλλία (αν και ςτθν πραγ-
ματικότθτα θ μζρα του εορταςμοφ δεν 
είναι Ρζμπτθ αλλά Τρίτθ), ςτθν Λταλία. 
Πλεσ αυτζσ οι χϊρεσ, μία φορά το χρό-
νο, εορτάηουν το ζκιμο τθσ Τςικνοπζ-
μπτθσ… Μςωσ υπάρχουν και άλλεσ χϊρεσ 
που κα ζχουν υιοκετιςει αυτό το 
ζκιμο… Θ Τςικνοπζμπτθ εκτόσ από τουσ 
κρεατοφάγουσ είναι θ ιδανικι μζρα και 
για όςουσ λατρεφουν τισ μεταμφιζςεισ! 
Στα ςχολεία θ τςικνοπζμπτθ είναι μια 
διαφορετικι μζρα. Μζρα γιορτισ. Τα 
περιςςότερα ςχολεία πραγματοποιοφν 
τθν μζρα εκείνθ τθν εκδρομι του μινα. 
Ζτςι μακθτζσ και κακθγθτζσ, μαςκαρεφ-
ονται και περνάνε καλά βγαίνοντασ για 
λίγο από τθ ρουτίνα τθσ κακθμερινότθ-
τασ. 
Ο εορταςμόσ τθσ Τςικνοπζμπτθσ ςτο ζ-
κυμνο και ιδιαίτερα ςτθν Ράτρα είναι 
ανεπανάλθπτοσ! Άνκρωποι κάκε θλικίασ 

ντφνονται (μαςκαρεφονται) με ό,τι ςτο-
λζσ μπορεί να βάλει ο ανκρϊπινοσ νουσ. 
Θ Ελλάδα φθμίηεται για τα αποκριάτικα 
καρναβάλια τθσ, το εκυμνιϊτικο και 
ιδιαίτερα το Ρατρινό Καρναβάλι.  
Σε όλθ τθν Ελλάδα ςτινονται ψθςταριζσ 
και ωσ τθ δωδεκάτθ μεςθμβρινι ο αζ-
ρασ ζχει γεμίςει από τθν τςίκνα του ψθ-
τοφ κρζατοσ. Το μεςθμζρι το άφκονο 
κρζασ καταναλϊνεται και , εκτόσ από 
αυτό, καταναλϊνονται και οινοπνευμα-
τϊδθ ποτά. (Στθν Κριτθ κυρίωσ το κραςί 
και θ ρακί. Μςωσ και θ ρετςίνα). Ακολου-
κεί γλζντι μζχρι τελικισ πτϊςθσ. 
Ππωσ κάκε χρόνο, ζτςι και φζτοσ, ςυγ-
γενείσ και φίλοι, κα ςυγκεντρωκοφν ςε 
ςπίτια για να διαςκεδάςουν, να τςικνί-
ςουν το κρζασ και να ςυηθτιςουν για 
ό,τι τουσ απαςχολεί.    
Εκ μζρουσ όλθσ τθσ ςυγγραφικισ ομά-
δασ, Καλό τςίκνιςμα! 

Φζτοσ θ Τςικνοπζμπτθ ςτο ςχολείο μασ ιταν μια ξεχωριςτι θμζρα για όλουσ τουσ μακθ-
τζσ και τουσ κακθγθτζσ. Ρραγματοποιιςαμε τθν θμζρα εκείνθ τθν εκδρομι του μινα και 
ξεφαντϊςαμε πραγματικά. Πλοι είχαν ντυκεί κάτι πρωτότυπο. Ακόμα και οι κακθγθ-
τζσ  ξανάγιναν παιδιά. Τι όμορφο που ιταν το ςχολείο μασ! Ζνα ηωντανό πολφχρωμο πο-
λφβουο μελίςςι… Το κζφι και θ διαςκζδαςθ ξεχείλιηαν, όλοι χόρευαν ςτο ρυκμό του καρ-
ναβαλιοφ και αυτό οφτε ο βροχερόσ καιρόσ  ςτάκθκε ικανόσ  να το χαλάςει. Κάκε μακθ-
τισ είχε τθν ευκαιρία να επιλζξει δφο από τα αγαπθμζνα του τραγοφδια, για να ακου-
ςτοφν από τθ μικροφωνικι του ςχολείου. Ζτςι το πρόγραμμα ιταν φανταςτικό και απο-
λφτωσ του γοφςτου μασ. Ζτςι ζβλεπεσ οι αςτυνομικοί να χορεφουν με τουσ κλζφτεσ και οι 
άγγελοι με τα διαβολάκια. Οι πολφχρωμεσ ςερπαντίνεσ ζπεφταν ςαν βροχι και ςυμπλι-

ρωναν τθν εορταςτικι ατμόςφαιρα. Ελπίηω και του χρόνου να ςυνεχίςουμε να κρατάμε τθν παράδοςθ του καρναβαλιοφ, 
τθσ Κακαρισ Δευτζρασ και τθσ Σαρακοςτισ. 

Θ Τςικνοπζμπτθ ςτο ςχολείο μασ Γράφουν Άννα Μαρία Μανωλικάκθ , Σοφία Μανιά 

Τςικνοπζμπτθ: Ζκιμα και Ραραδόςεισ 

Γράφει θ Μαρία Ρραςανάκθ 
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Θ Κακαρά Δευτζρα είναι μια πολφ ςθμα-
ντικι μζρα για τθν Ορκόδοξθ εκκλθςία 
γιατί ξεκινά θ Σαρακοςτι και ςυγχρόνωσ 
ζρχεται το τζλοσ τον αποκριϊν. Θ Κακα-
ρά Δευτζρα ονομάςτθκε ζτςι γιατί οι Χρι-
ςτιανοί κακαρίηονταν πνευματικά και 
ςωματικά. Είναι θ πρϊτθ μζρα νθςτείασ . 
Θ νθςτεία διαρκεί για 40 μζρεσ, όςεσ 
ιταν και οι μζρεσ νθςτείασ του Χριςτοφ 
ςτθν ζρθμο. Τθ μζρα αυτι  ςυνθκίηεται 

το πζταγμα του  χαρταετοφ . Ο χαρταετόσ 
ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν αρχαιότθτα. Χρθ-
ςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά τον 4ο αι. 
π.Χ. από το μακθματικό και αρχιμθχανι-
κό Αρχφτα, από τον Τάραντα τθσ Νοτίου 
Λταλίασ. Αλλά και ο Βενιαμίν Φραγκλίνοσ 
το 1752, με τθν βοικεια ενόσ αετοφ, δια-
πίςτωςε τον θλεκτριςμό τθσ ατμόςφαι-
ρασ και ζφτιαξε το αλεξικζραυνο.  
 Τθ ςυνικεια του πετάγματοσ του χαρτα-
ετοφ  τθ βρίςκουμε και ςτουσ λαοφσ τθσ 
ανατολισ.  Είναι δθμοφιλισ ςτθν Κίνα, 
ςτθν Λαπωνία, ςτθν Λνδία, ςτθν Ταϊλάνδθ 
και ςτο Αφγανιςτάν.                                                                                          
  Οι λαοί αυτοί ςτολίηουν  με ευχζσ και 
επικυμίεσ τουσ χαρταετοφσ τουσ και πε-
τϊντασ τουσ τισ ςτζλνουν ςτο Κεό. Στθ 
Σμφρνθ ο χαρταετόσ λεγόταν Τςερκζνι. 
Το πζταγμα του τςερκενιοφ ςτθ Σμφρνθ 
αποτελοφςε μια κυρίαρχθ εκδιλωςθ 
ςτθν οποία μετείχαν μικροί και μεγάλοι. 
Το αμολάριςμα (πζταγμα) γινόταν κατά 
τθ διάρκεια των Αποκριϊν μζχρι και μετά 
το Ράςχα. Κάκε Κυριακι και ςκόλθ, όπωσ 
λζγαν και οι παλιοί, μετά τθν κακαρά 
Δευτζρα τα παιδιά ξεχφνονταν ςτουσ 
δρόμουσ για να πετάξουν κι αυτά το χαρ-
ταετό τουσ. Σε αυλζσ, ςε κιπουσ, ςε χω-
ράφια, ςε μπαλκόνια, όπου μποροφςε 

κάκε παιδί πιγαινε για να πάρει αυτι τθ 
χαρά. Να δει το χαρταετό του να πετά 
ςτον ουρανό ςαν πουλί ελεφκερο και 
ςυγχρόνωσ πολιορκθμζνο από αυτιν τθν 
ακϊα παιδικι παλάμθ που τον οδθγοφ-
ςε. Συνικωσ τα απογεφματα άρχιηε το 
παιχνίδι και τςερκζνια ανυψϊνονταν α-
πό τισ ταράτςεσ και ςτόλιηαν το ςμυρναϊ-
κό ουρανό. Το παιχνίδι είχε αγωνιςτικό 
χαρακτιρα, γιατί ο ςτόχοσ ιταν να κα-
ταρρίψεισ το τςερκζνι του αντιπάλου.  
Στθν Ελλάδα το πζταγμα του χαρταετοφ 
είναι μζροσ των εκίμων τθσ Κακαρισ 
Δευτζρασ και ςυγκεκριμζνα του υπαίκρι-
ου εορταςμοφ τθσ . Είναι ζνα ζκιμο που 
προκάλεςε το ενδιαφζρον των παιδιϊν, 
γιατί θ εναςχόλθςθ τουσ εκείνθ τθν επο-
χι ιταν να μαηεφονται όλα μαηί και να 
παίηουν ςε αλάνεσ και αυλζσ. Και με τα 
χρόνια, λόγω και του καλοφ καιροφ που 
ςυνικωσ ςυνόδευε τθν κακαρά Δευτζρα, 
ιταν κάτι πολφ ευχάριςτο για όλθ τθν οι-
κογζνεια. Επίςθσ  ιταν ζνα ζκιμο προςι-
τό ςε όλουσ ςχεδόν τουσ πολίτεσ γατί δεν 
γίνονταν  πολλά ζξοδα για τθν αγορά τον 
υλικϊν και οφτωσ ι άλλωσ θ καταςκευι 
του χαρταετοφ ιταν κάτι ευχάριςτο και 
για τα  παιδιά. 

Γράφει θ Μαριλζνα Ραπαδάκθ 

Θ Κακαρι Δευτζρα ςθματοδο-
τεί τθ λιξθ τθσ αποκριάσ και 
τθν ζναρξθ τθσ νθςτείασ. Θ α-
φετθρία τθσ Σαρακοςτισ είναι 
για τθ χϊρα μασ μια ιδιαίτερθ 
μζρα και γιορτάηεται κατά κφ-
ριο λόγο με διάφορα παραδο-
ςιακά ςαρακοςτιανά εδζςμα-
τα, όπωσ είναι: 

 Καλαςςινά: γαρίδεσ, 
καραβίδεσ, αςτακόσ, κα-
βοφρια, χταπόδια, καλαμά-
ρια, ςουπιζσ. 

 Οςτρακοειδι: μφδια, 
ςτρείδια, κυδϊνια, γυαλι-
ςτερζσ. 

 Πςπρια: φαςολάδα, 
μαυρομάτικα ςαλάτα. 

 Λαχανικά: κάκε λογισ 
ςαλάτεσ και τουρςί 

 Λαγάνα 

 Γλυκά: χαλβάσ, γλυκά 
του κουταλιοφ και γλυκά 
του ταψιοφ 

Από τα ζκιμα τθσ Κακαρισ 
Δευτζρασ Το πιο γνωςτό ςε 
όλουσ μασ είναι το πζταγμα 
του χαρταετοφ που γίνεται 
ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ 
τθσ Ελλάδασ. Ο χαρταετόσ α-
ποτελείται από ποικίλα χρϊ-
ματα, ςχζδια και μεγζκθ. Υ-
πάρχουν όμωσ και πολλά τοπι-
κά ζκιμα που ςυνδζονται με 
τθν Κακαρι Δευτζρα από τα 
οποία μου ζκανα εντφπωςθ τα 
παρακάτω: 
Ζνα περίεργο ζκιμο είναι αυτό 
του Αχυρζνιου Γλθγοράκθ, το 
οποίο πραγματοποιείται ςτθ 
Βόνιτςα. Κατά τθν παράδοςθ 
ο Γλθγοράκθσ λζγεται ότι ιταν 
ψαράσ και απαρνικθκε τθ κά-
λαςςα ψάχνοντασ τθ μοίρα 
του ςτθ ςτεριά. Οι ςθμερινοί 
ψαράδεσ τθσ Βόνιτςασ καταδι-
κάηουν αυτιν του τθν πράξθ 

και κάκε τζτοια μζρα τον τι-
μωροφν. Φτιάχνοντασ λοιπόν 
ζναν αχυρζνιο ψαρά, τον δζ-
νουν ς' ζνα γάιδαρο και τον 
γυρνοφν ςε όλο το χωριό. Πςο 
περνά θ μζρα ςτινουν μεγάλο 
γλζντι με τραγοφδι και χορό 
και ςτθ ςυνζχεια ρίχνουν τον 
καθμζνο τον Γλθγοράκθ ςε μια 
βάρκα που φλζγεται ςτ' ανοι-
χτά 
Ζνα από τα πιο περίεργα 
ζκιμα κατά τθ γνϊμθ μου εί-
ναι το ζκιμο του Αγά που γίνε-
ται ςτα Μεςτά τθσ Χίου. Ο Α-
γάσ ειςβάλει ςτο χωριό με τθ 
ςυνοδεία του και παίρνει κζ-
ςθ ςτθν κεντρικι πλατεία. Εκεί 
μαηεφεται ο κόςμοσ όπου 
"δικάηεται" για διάφορα πα-
ραπτϊματα που του καταλογί-
ηονται και πλθρϊνει το ανάλο-
γο πρόςτιμο! Από αυτι τθ δια-
δικαςία δε γλιτϊνει κανείσ α-
πό τουσ παρευριςκόμενουσ Τα 
χριματα που μαηεφονται από 
τα υποτικζμενα πρόςτιμα κα-
ταλιγουν ςτο ταμείο του Ρο-
λιτιςτικοφ Συλλόγου του χω-

ριοφ. Ζνα πρωτότυπο ζκιμο με 
πολφ χιοφμορ και κοινωφελζσ 
ζργο παράλλθλα. 
Άλλο πάλι ζκιμο είναι του 
Κουτροφλθ ο Γάμοσ ςτθ Με-
κϊνθ Μεςςθνίασ. Ο καρναβα-
λίςτικοσ αυτόσ γάμοσ, κρατάει 
από τον 14ο αιϊνα. Στισ μζρεσ 
μασ, το ηευγάρι των νεονφμ-
φων αποτελείται από δφο 
άντρεσ, που μαηί με τουσ ςυγ-
γενείσ πθγαίνουν ςτθν πλατεί-
α, όπου γίνεται ο γάμοσ με 
παπά και με κουμπάρο. Δια-
βάηεται το προικοςφμφωνο 
και ακολουκεί τρικοφβερτο 
γλζντι.                                
 
Ππωσ κι αν ζχει, είναι ςυγκινθ-
τικό να βλζπεισ πόςο ηωντανά 
φτάνουν ςτισ μζρεσ μασ ζκιμα 
που θ γζννθςθ τουσ χάνεται 
ςτα βάκθ του χρόνου. Κι αυτό 
γεννά ςε όλουσ μασ τθν ευκφ-
νθ να μθ ςβιςουν ςτισ μζρεσ 
μασ αλλά να τα περάςουμε 
και ςτουσ επόμενουσ... 
 
 

Ικθ και ζκιμα τθσ Κακαρισ Δευτζρασ  

 Το πζταγμα του χαρταετοφ Γράφει θ Μαρινίκθ Σκανδαλάκθ 
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Γιατί επιλζξατε το ψευδϊνυμο 
‘’Λουδοβίκοσ’’ και γιατί αιςκανκικατε 
τθν ανάγκθ να το πλαιςιϊςετε με τθ γε-
νικι τθσ καταγωγισ ςασ, ‘’των 
Ανωγείων’’; 
Δεν το επζλεξα εγϊ. Το όνομά μου είναι 
Γιϊργοσ Δραμουντάνθσ. Ο Μάνοσ Χατηι-
δάκισ  επζλεξε αυτό ψευδϊνυμο  και δε 
ςασ κρφβω ότι το ευχαριςτικθκα πάρα 
πολφ. Φυςικά δεν νιϊκω το 
“Λουδοβίκοσ των Ανωγείων” ςαν το 
όνομα μου, παρότι όλοι ζτςι με ξζρουν. 
Αυτό το νιϊκω ςαν διεφκυνςθ.  Πμωσ 
τελικά τι πιο ωραίο να βάηεισ τθν κατα-
γωγι ςου και να τθν τιμάσ. Να ςε δε-
ςμεφει ο τόποσ που γεννικθκεσ. Πταν 
χρεωκείσ τθν καταγωγι ςου και τθ δθ-
λϊνεισ, είςαι υποχρεωμζνοσ απζναντι 
τθσ να είςαι όρκιοσ και δοτικόσ. 
Κ. Λουδοβίκε, πϊσ ξεκινιςατε να αςχο-
λείςτε με τθ μουςικι; Τι είναι για ςασ θ 
μουςικι; 
Θ μουςικι δεν ζχει απάντθςθ… Θ μουςι-
κι με βρικε γιατί ζνασ ξάδερφοσ μου, 
που ιταν ναυτικόσ, ξζχαςε το μαντολίνο 
του ςτο χωριό και το πιρα εγϊ και 
ζμακα. Τίποτε άλλο. Αλλά πζρα από αυ-
τό ςαν καταγωγι ζχω ζνα χωριό ςτα 
βουνά εκεί πάνω, με ιδιαίτερο πολιτι-
ςμό βγαλμζνο από χιλιάδεσ χρόνια πριν. 
Και μάλιςτα ςχετικά απομονωμζνο. Ζχει 
δθλαδι μια δικι του ιςτορία, μια πολιτι-
ςτικι προβολι για τον ίδιο του τον εαυ-
τό. Μεγάλοι μουςικοί, μεγάλοι χορευ-
τζσ, χιουμορίςτεσ, βγικαν απ’ αυτό το 
χωριό. Εμζνα, λοιπόν, θ μουςικι ιταν το 
ςτοιχείο που με κινθτοποιοφςε και φυ-
ςικά ο λόγοσ, θ μαντινάδα. Άκουγα κάκε 
βράδυ ςχεδόν τουσ ερωτευμζνουσ που θ 
εποχι τουσ απαγόρευε να εκδθλϊςουν 
τα αιςκιματά τουσ, όπωσ τουσ το επι-
τρζπει ςιμερα. Ζπρεπε λοιπόν να εκδθ-
λωκοφν μζςα από το τραγοφδι, μζςα α-
πό τθν ευρθματικι μαντινάδα για να δθ-
λϊςουν τισ προκζςεισ τουσ. Είχα μια ξα-
δζρφθ όμορφθ που ζμενε δίπλα μου και 
κάκε τόςο τα παλικάρια του χωριοφ τρα-
γουδοφςαν ζξω από τθν πόρτα τθσ.  Πλο 
αυτό εγϊ το άκουγα κάκε βράδυ. Μπο-
ρϊ να πω ότι από τον φπνο μου μζςα 

πζραςε θ αγάπθ. Είναι πολφ γλυκό και 
θδονικό να το ακοφσ ςαν υποψία ςτο 
βάκοσ να ζρχεται, ςαν χρϊμα που δεν 
βλζπεισ, και ςιγά ςιγά να γίνεται κακα-
ρό. Αυτό είναι μαγικό. Εντάξει, απάντθ-
ςα; Είναι αρκετά αυτά, περνάω; 
Σε ποια κατθγορία υπάγεται το είδοσ 
τθσ μουςικισ που υπθρετείτε; 
ϊτθςα τον Μάνο Χατηιδάκι που με 
ζβγαλε ςτθ μουςικι, μια φορά αν με 
ρωτιςουν αυτό, τι κα λζω; Και μου λζει, 
είναι λαϊκι μουςικι βγαλμζνθ μζςα από 
ακριβό φίλτρο. Αυτό το κράτθςα. Για μζ-
να τα πάντα, και για πολφ κόςμο, είναι θ 
αιςκθτικι των πραγμάτων. Θ αιςκθτικι 
κακορίηει τθν εικόνα ςου, κακορίηει τα 
φόντα ςου, κακορίηει τα πάντα. Πταν 
λοιπόν, αιςκθτικά μπορείσ να προβάλ-
λεισ αυτό που ςε ενδιαφζρει δεν χάνε-
ςαι. Θ αιςκθτικι, λζει κάποιοσ, είναι θ 
θκικι του μζλλοντοσ. Αυτό είναι πάρα 
πολφ ςθμαντικό να το ξζρεισ. Εγϊ λοι-
πόν άκουγα το λόγο των Ανωγειανϊν, 
πϊσ μιλοφςανε, πϊσ ςυνταίριαηαν τθν 
ποίθςθ με τθν φανταςία, τθν εικόνα. Το 
πραγματικό με το φανταςτικό ιταν μια 
πόρτα που μπαινόβγαινε ο κακζνασ. 
Ιταν ζνα παράξενο πράγμα όμωσ πάρα 
πολφ ωραίο. Ριςτεφω ότι βρικα ζνα 
προςωπικό δρόμο ςτθ μουςικι, που εί-
ναι πολφ ςπάνιο πράγμα και κεωρϊ ότι 
είμαι πάρα πολφ τυχερόσ για ό,τι μου 
ςυμβαίνει. Κεωρϊ τφχθ που μου δόκθ-
κε, ασ ποφμε, το χάριςμα να παρουςιά-
ςω ςτθν Κριτθ για πρϊτθ φορά ζνα εί-
δοσ μουςικισ που δεν υπιρχε, τα μοιρο-
λόγια. Το κρινο δθλαδι, που είναι ζνα 
βακφ τραγοφδι αγάπθσ, γιατί δεν ζχει 
προςποίθςθ. 
Ρϊσ γεννιζται ζνα τραγοφδι; Τι είναι 
δθλαδι εκείνο που ςασ εμπνζει για να 
γράψετε τθ μουςικι ςασ και να τρα-
γουδιςετε το παραμφκι ςασ; 
Το τραγοφδι ςε επιλζγει. Θ ιδζα ςε επι-
ςκζπτεται, όπωσ ζνα αγαπθμζνο πρόςω-
πο που είναι μακριά ι ζχει πεκάνει ξαφ-
νικά ζρχεται ςτο νου ςου. Δεν πασ εςφ, 
αυτό ζρχεται. Σε επιςκζπτεται λοιπόν 
μια ιδζα.  Κι αυτι τθν ιδζα  πιςτεφω ότι 
το τραγοφδι δεν πρζπει να τθν παρου-
ςιάηει ωσ διαμορφωμζνθ άποψθ. Ρρζ-
πει με το τραγοφδι να κζτεισ ερωτιμα-
τα. Να μθν απαντάσ ςαν να ξζρεισ τον 
κόςμο. Να απαντάσ ςεβόμενοσ τθν ερϊ-
τθςθ. Γιατί ποτζ δεν ζχουμε τισ απαντι-
ςεισ. Σωςτά; Κα ςασ πω μια ιςτορία για 
να καταλάβετε καλφτερα αυτό που κζλω 
να πω. “Το χρϊμα τθσ αγάπθσ” είναι το 
πιο γνωςτό μου τραγοφδι. Ρϊσ ιρκε θ 
ιδζα αυτι να αναηθτιςω το χρϊμα τθσ 
αγάπθσ; Θ γιαγιά μου μασ ζλεγε, όταν 

βλζπετε το ουράνιο τόξο, που ςτα Ανϊ-
γεια το λζμε ‘’τθσ κεράσ θ ηϊνθ’’, να τρζ-
χετε να περάςετε από κάτω και κα γίνε-
τε ακάνατοι. Και παιδιά τϊρα εμείσ, κυ-
μάμαι, τρζχαμε, τρζχαμε… Αυτι ιταν θ 
ιδζα που μου ζμεινε από τότε ςαν παιδί. 
Και ξαφνικά με επιςκζπτεται απρόςκλθ-
τθ. Και μου κζτει κι από πάνω ερωτιμα-
τα για το χρϊμα τθσ αγάπθσ. Και με κα-
λεί να τα απαντιςω: Να ‘ναι κόκκινο ςαν 
ιλιοσ; Κα καεί ςαν τθ φωτιά. Κίτρινο 
ςαν το φεγγάρι; Κα ‘χει μοναξιά. Να ‘χει 
του ουρανοφ το χρϊμα; Κα ‘ναι μακρι-
νι. Αν είναι μαφρο ςαν τθ νφχτα, κα ‘ναι 
πονθρι. Ροιο το χρϊμα τθσ αγάπθσ, ποι-
οσ κα μου το βρει; Αν είναι άςπρο ςυν-
νεφάκι, φεφγει και περνά. Αν είναι 
άςπρο γιαςεμάκι, ςτον ανκό χαλά. Τι 
ςθμαίνει τϊρα όλο αυτό; Μια απάντθςθ 
με τθ μορφι ερϊτθςθσ: Να ‘ναι το ου-
ράνιο τόξο που δεν πιάνεται; Πλο φαίνε-
ται πωσ φτάνω και όλο χάνεται… Αυτά... 
Ροια πρόςωπα ζπαιξαν ςθμαντικό ρό-
λο ςτθ ηωι και ςτο ζργο ςασ; 
Ρρϊτοσ και καλφτεροσ ο Μάνοσ Χατηιδά-
κισ, ο πατζρασ μου με τθν πατρικι ςτά-
ςθ του απζναντι μου, θ καταγωγι μου 
και φυςικά το περιβάλλον μου. Μζςα 
από τουσ άλλουσ βρίςκουμε τον εαυτό 
μασ, τθν ταυτότθτά μασ. Κι εμζνα θ τφχθ 
ιταν γενναιόδωρθ και ζφερε ςτο δρόμο 
μου ανκρϊπουσ, όπωσ θ Κικι Δθμουλά, 
θ Μάρω Βαμβουνάκθ, που είναι πολφ 
φίλθ μου, κι ο Γκάτςοσ που με παρότρυ-
νε να γράψω ςτίχουσ. Δεν το είχα κάνει 
μζχρι τότε. Είχα τθν τφχθ να γνωρίςω τζ-
τοια πρόςωπα... 
Ζχετε δθλαδι εκδϊςει κάποια ποιθτικι 
ςυλλογι; 
Ναι, “Ο ζρωτασ ςτθν Κριτθ είναι μελαγ-
χολικόσ” και “Το πθγάδι του κρίνου” 
Από ποιεσ εκδόςεισ είναι αυτά; 
Λανόσ. Και ζνα άλλο βιβλίο “Θ εξομολό-
γθςθ μιασ τελείασ” από τισ εκδόςεισ Λι-
βάνθ. 

 

        Συνζντευξθ με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων Συνζχεια από τθν  ςελίδα 1 

Συνζχεια ςτθν επόμενθ ςελίδα   
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Ταξιδεφοντασ κάποιοσ ςτθ μουςικι ςασ 
ανακαλφπτει τα μοιρολόγια. Γιατί α-
ςχολθκικατε με αυτά; 
Δεν το επζλεξα. Αυτό ιταν το δικό μασ 
τραγοφδι, το βακφ τραγοφδι. Ακόμθ και 
ο ερωτευμζνοσ, που τραγουδάει το βρά-
δυ τθν εποχι εκείνθ ςτθν αγαπθμζνθ , 
εκφράηει το παράπονό του, μοιρολογά 
τον ανεκπλιρωτο ζρωτά του. Γιατί δεν 
μποροφςε να ςτακεί ςτθν κοπζλα του να 
τθν αγγίξει. Αυτόσ ιταν ο μικρόσ κρινοσ.  
Αλλά ο μεγάλοσ κρινοσ ιταν θ απϊλεια 
του ανκρϊπου που χάνεται. Τολμϊ να 
πω ότι το μοιρολόι είναι ζνα είδοσ που 
ςε διαλζγει το ίδιο.  
Μια γυναίκα που κζλει να κλάψει τον 
άνδρα τθσ ι το παιδί τθσ που ζχαςε, 
βγάηει το βακφ τθσ εαυτό, τον κρυμμζνο 
ςτθν επιφάνεια, χρθςιμοποιεί τον ζξω 
εαυτό τθσ. Τθσ λζει δθλαδι, κζλω τα λό-
για ςου, κζλω τθ φωνι ςου, κζλω τα δά-
κρυά ςου. Σου μιλάω από μζςα όμωσ. 
Και πϊσ το εξθγϊ αυτό; Πταν τα πει αυ-
τά αποςφρεται ο άλλοσ εαυτόσ μζςα και 

θ γυναίκα που είπε τα μοιρολόγια δε κυ-
μάται τι είπε κακόλου. Αλλά μζςα ςε μια 
μζκθ λειτουργεί. Δυο πρόςωπα ζχει αυ-
τό το πράγμα. Το μζςα διεκδικεί το ζξω, 
ενοικιάηοντασ το, κλζβοντάσ το. Και α-
φοφ δθλϊςει αυτό το πράγμα, κατακζ-
ςει τθν ψυχι τθσ , όλο τοφτο λειτουργεί 
λυτρωτικά και γι’ αυτι που τα λζει αλλά 
και για το περιβάλλον που τα ακοφει. 
Από τθν εποχι του Ομιρου ζχουμε τθν 
Εκάβθ, θ οποία καλεί τισ γυναίκεσ να 
κλάψουν, να χαροφν τα δάκρυ-
α,  δθλαδι να χαροφν μζςα από το κλά-
μα. Είναι εκπλθκτικό. Το ίδιο και ςτισ αρ-
χαίεσ τραγωδίεσ. Και προσ τα εδϊ ςτον 

Ερωτόκριτο ζχουμε το μοιρολόι τθσ Αρε-
τοφςασ, ςτθν Ερωφίλθ τα ίδια. Ο Κρθ-
νωδόσ ιταν ζνασ τραγουδιςτισ, ειςαγω-
γικά, ο οποίοσ μποροφςε να οδθγιςει 
ζνα ολόκλθρο ςτράτευμα ςτα κλάματα 
για να λυτρωκεί. Γιατί μετά τθ μάχθ είχε 
ςκοτωμζνουσ, είχε τραυματίεσ. Οι φίλοι 
ιταν ςκοτωμζνοι και ζπρεπε κάποιοσ να 
τουσ λυτρϊςει από τον πόνο. Και αυτό 
το ρόλο παίηει το μοιρολόι, που λζω και 
ξαναλζω ζχω τθ μεγάλθ τφχθ να μπορϊ 
να το προςεγγίηω και να το αποδϊςω 
χωρίσ απϊλειεσ. Γιατί το μοιρολόι δεν 
λζγεται όπωσ ζνα τραγοφδι. Ρρζπει να 
ειπωκεί πολφ δωρικά, εντελϊσ ςτθ κόψθ 
του ξυραφιοφ. Αν πασ από ‘δω το χάνεισ, 
αν πασ από ‘κει πάλι το χάνεισ. Ρρζπει 
να ζχεισ μία ακρίβεια. Και ό λόγοσ και θ 
μελωδία του ζχουν τθ δφναμθ να κά-
νουν τθ “ηθμιά”, να φτάςεισ τον άλλον 
δθλαδι. Εγϊ είχα τθν κακοδιγθςθ του 
Μάνου Χατηιδάκι ο οποίοσ ωςτόςο με 
άφθςε ελεφκερο να εκφράςω αυτό που 
ικελα. 
 
Ταξιδεφοντασ ςτθ μουςικι ςασ ανακα-
λφπτουμε παραμφκια που μιλοφν για 
τον ζρωτα, τθν αγάπθ. Τι είναι λοιπόν ο 
ζρωτασ για ςασ; 
Κα πω ότι ο ζρωτασ είναι ξεχωριςτόσ για 
τον κακζνα. Είναι το πιο ακριβό τοπίο 
που ςε ξεναγεί ο Κεόσ. Ζχει τα πιο ακρι-
βά υλικά, διότι ζχει ζνα ςκοπό, να μθ χα-
κεί θ ςυνζχεια. Οι άνκρωποι είναι για να 
κάνουν το τρίτο πρόςωπο. Αυτό είναι το 
ηθτοφμενο τθσ ηωισ. Αυτι είναι θ ερμθ-
νεία του ζρωτα. Εμείσ τϊρα οι 
άνκρωποι  κατανοοφμε και είμαςτε πο-
λφ ευχαριςτθμζνοι που μασ ζδωςε αυτό 
το ςυναίςκθμα το οποίο μασ κάνει να 
ακυρϊνουμε τον εγωιςμό μασ, να πζ-
φτουμε ςτα πατϊματα,, προκειμζνου να 
μθν χάςουμε τθν αγαπθμζνθ ι τον αγα-
πθμζνο. Αυτό δείχνει πόςο πολφ μπο-
ρείσ να μπεισ ςτον εαυτό ςου μζςα από 
αυτό το ςυναίςκθμα. Για τον ζρωτα ςκο-
τϊνουμε, για τθν αγάπθ ςκοτϊνουμε. 
Ρρόςεξε! Διαφορετικό πράγμα. Ο 
ζρωτασ είναι το πρϊτο ςτάδιο, τα πρϊτα 
ςκαλοπάτια και μετά φτάνεισ πιο ψθλά, 
ςτθν αγάπθ. Άμα από τον ζρωτα πασ 
ςτθν αγάπθ γίνονται όλα ςπουδαία. 
Στον ζρωτα κεσ τον άλλο γι’ αυτό κεσ ε-
ςφ να είναι, που εςφ ζχεισ ανάγκθ να εί-
ναι. Στθν αγάπθ τον κεσ, γι’ αυτό που 
είναι, ό,τι και να ‘ναι. Τελείωσ διαφορε-
τικά ςυναιςκιματα. Ζχουν μια ςυνζχεια 
όμωσ. Αυτά. Γιατί, αν ρωτιςεισ τθν αγά-
πθ και τθσ πεισ για πεσ μου για τον 
ζρωτα, ξζρετε τι κα κάνει; Κα κοιτάξει 
μακριά και κα πει: Αχ, αχ και να ‘μουν 

εκεί. Είναι θ μόνθ μάχθ που δίνει ο 
άνκρωποσ υπζρ τθσ ςκλαβιάσ θ  μάχθ 
του ζρωτα. Ερωτεφεςαι κάποιον και γί-
νεςαι ςκλάβοσ χωρίσ αντιςτάςεισ. 
Άφθςε τον εαυτό ςου να ερωτευτεί και 
κα μιλιςει. Κα ςε πάει μοναχόσ του.  
   Στα τραγοφδια ςασ αναβιϊνει ζνα 
κλίμα παραμυκικό και ρομαντικό.     
Στθν εποχι που ηοφμε, τθν τόςο δφςκο-
λθ, πιςτεφετε ότι ζχουν κζςθ οι παρα-
μυκάδεσ και οι ρομαντικοί; 
Θ εποχι που ηοφμε προςπάκθςε να εξα-
φανίςει αυτό το ςτοιχείο, άκελά τθσ 
ίςωσ. Κάκε άνκρωποσ μπορεί μζςα του 
να δεχτεί τα λεπτά και τρυφερά πράγμα-

τα, να είναι εραςτισ του ωραίου. Είναι 
γεννθμζνοσ για γνιςιο φωσ, που δεν 
ςου αποκαλφπτεται μζςα από τα ςυμ-
βοφλια τα οικονομικά, αλλά από τθ κζςθ 
του παρατθρθτι τθσ ομορφιάσ, τθσ εξζ-
λιξθσ τθσ φφςθσ. Πταν είςαι παρατθρθ-
τισ αναγκαςτικά καταλιγεισ ςτθ ςοφία, 
αλλιϊσ χάκθκεσ. Είναι ανοθςία για πα-
ράδειγμα να πιςτεφουμε ότι κα είμαςτε 
πάντα νζοι. Το πάντα νζοσ δεν υπάρχει. 
Και δεν ζχει και κανζνα ενδιαφζρον. Φα-
ντάςου κάποιον να κάνει ςθμειωτόν ςτο 
πρϊτο ςκαλοπάτι μιασ ςκάλασ. Κα γελά-
ςεισ. Είναι όμωσ πολλοί άνκρωποι που 
νομίηουν ότι κα παραμείνουν νζοι αν 
βάψουν τα μαλλιά τουσ.  Αυτό δεν είναι 
ςοφία...                                                   

        Συνζντευξθ με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων Συνζχεια από τθν προθγοφμενθ ςελίδα  

Συνζχεια ςτθν επόμενθ ςελίδα   
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Στο cd «Ροια πάκθ από τον ζρωτα» με-
λοποιείτε και ςτίχουσ ποιθτϊν τθσ ιδιαί-
τερθσ πατρίδασ ςασ. Ροια θ ςχζςθ ςασ 
με τθν ποίθςθ; 
Εφχομαι και ελπίηω να είναι αυτι που 
πρζπει να είναι. Διαβάηω πολφ ποίθςθ  
και  μζςα από αυτιν εκφράηομαι κι εγϊ. 
Δε λζω ότι γράφω ποιιματα , επειδι θ 
ποίθςθ είναι πολφ ακριβι ζννοια. Είναι 
αςζβεια να  πεισ γράφω ζνα ποίθμα. Αν 
είναι ποίθμα να το πει κάποιοσ άλλοσ και 
εςφ να μθν το αποδεχτείσ. Εςφ πεσ  ότι 
ζγραψεσ κάποιεσ ςκζψεισ. Κι ασ είςαι ςί-
γουροσ ότι τισ γράφεισ ποιθτικά, με πα-
ραλλθλιςμοφσ, με αναφορζσ, και ότι 
προςεγγίηεισ τθν ζννοια τθσ ποίθςθσ. Θ 
ποίθςθ είναι πολφ ακριβό πράγμα για να 
το κατακζςεισ εςφ. Διαβάηω λοιπόν ποίθ-
ςθ τθσ καταγωγισ μασ, μάλιςτα μικρά 
βιβλία, αρχαιοελλθνικά επιγράμματα 
ςτουσ τάφουσ επάνω, γιατί μόνο ό τι ξε-
κινά από τθν καρδιά, φτάνει ςτθν καρδιά 
του άλλου. Το πονεμζνο τραγοφδι ξεκινά 
από κάποιον πονεμζνο άνκρωπο. Δεν πι-
ςτεφω ςτα χαροφμενα τραγοφδια, δεν 
πιςτεφω ότι ζχουν ρόλο. Το χαροφμενο 
μπορεί να είναι ζνασ χορόσ. Υπάρχει θ 
λφρα που  ςε κάνει να χορζψεισ. Υπάρχει 
το μαντολίνο που μπορεί να ςε κάνει να 
κλάψεισ. Εγϊ από αυτιν τθ μεριά είμαι... 
Να μασ πείτε, μια και το ‘φερε θ κουβζ-
ντα ποιθτζσ που ςασ αρζςουν, που τουσ 
ζχετε ξεχωρίςει; 
Ο Πμθροσ. Εγϊ αυτιν τθν εποχι διαβάηω 
Πμθρο, Λλιάδα. Ζπειτα ερχόμαςτε ςτθ 
Σαπφϊ και  ςτθ λυρικι ποίθςθ. Και μετά 
ερχόμαςτε προσ τα ‘δω. Μ’ αρζςει ο Ελφ-
τθσ. Δε μ’ αρζςει ο Σεφζρθσ. Ο Κορνάροσ 
μ’ αρζςει πολφ και φυςικά ο Καβάφθσ. Ο 
Καρυωτάκθσ μ’ αρζςει οπωςδιποτε. Αλ-
λά μ’ αρζςουν και οι ανϊνυμοι ποιθτζσ 
που ζχουν μαντινάδεσ. Μου αρζςει το 
ριηίτικο τραγοφδι, που είναι απελευκε-
ρωμζνο από τθν ομοιοκαταλθξία, άρα 
ζχει τθν άνεςθ να πει το λόγο του ελεφ-
κερα, γιατί θ μαντινάδα είναι χειροπό-
δαρα δεμζνθ. Ζχει κανόνεσ που δεν μπο-
ρείσ να παραβείσ. Βζβαια γίνονται ςπου-
δαία πράγματα, αλλά όπωσ και να ‘ναι θ 
φόρμα είναι ζνασ περιοριςμόσ. Ρροτείνω 

να διαβάςουν τα παιδιά που ενδιαφζρο-
νται το βιβλίο του άινερ ίλκε 
“Γράμματα ςε ζνα νζο ποιθτι”  ςε μετά-
φραςθ του Μάριου Ρλωρίτθ. Αυτό πραγ-
ματικά κα  τουσ  δϊςει τθν ϊκθςθ, αν 
κζλεισ, να αςχολθκοφν με τθν ποίθςθ. 
Θ ςθμερινι εποχι είναι δφςκολθ για 
ζνα καλλιτζχνθ; 
Τι κα πει δφςκολθ; Σαν επιβίωςθ; 
Σαν πθγι ζμπνευςθσ ίςωσ. 
Εφόςον ο άνκρωποσ ερωτεφεται, κα κά-
νει τραγοφδια και κα εκφράηεται μζςα 
από τθν  τζχνθ. Νομίηετε εςείσ ότι κα πά-
ψει να υπάρχει ο ζρωτασ; Φυςικά ζχει 
εκπζςει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςιμε-
ρα ςε ζνα φτθνό εντυπωςιαςμό. Σε εντυ-
πωςιάηει θ εικόνα μιασ γυναίκασ, ενόσ 
άνδρα και νομίηεισ ότι είναι ζρωτασ. Δεν 
είναι αυτόσ ζρωτασ. Είπαμε ο ζρωτασ ςε 
κάνει να ςκλαβωκείσ. Άρα πάντα υπάρ-
χει το υλικό τθσ ποίθςθσ. Αν είςαι παρα-
τθρθτισ κα το δεισ αυτό. Ζνα ςθμείο, αν 
το κοιτάξεισ παραπάνω κα δεισ πράγμα-
τα πάνω του. Κα ςου μιλιςει το ίδιο. 
Μπορεί αυτό το ςθμείο να πει: “Ωπ, κά-
ποιοσ αςχολικθκε μαηί μου. Οπωςδιπο-
τε κα ςου μιλιςει. Αν κάνεισ ζτςι το 
βλζμμα ςου και περάςεισ δεν κα ζχεισ 
δει τίποτα. Ο τελευταίοσ δίςκοσ που 
ζκανα λζγεται “Το βλζμμα κζλει δφο μι”. 
Γι’ αυτόν το λόγο. Θ ιςτορία κατοικεί μζ-
ςα ςτισ ορκογραφθμζνεσ λζξεισ. Αν βά-
λεισ ζνα μι ςτο βλζμμα δεν προλαβαίνει 
να δει τίποτα. Του ζβαλε θ γλϊςςα άλλο 
ζνα μι, το βάρυνε και πάει πιο αργά και 
τα βλζπει όλα. Γιατί το λάκοσ, παιδιά, να 
ξζρετε ότι κινδυνεφει πάντοτε από ζνα 
δεφτερο βλζμμα. 
Μιλιςτε μασ για τθν Ελλάδα του ςιμε-
ρα... 

Αυτι τθ ςτιγμι που μιλάμε ςυντελείται 
κάτι πολφ ςθμαντικό. Τϊρα, τϊρα, θ  Ε-
κνικι Ελλάδοσ παίηει αυτιν τθ ςτιγμι ςε 
ζνα πολφ δφςκολο γιπεδο. Αυτό είναι 
κάτι που δεν πρζπει να μασ διαφεφγει 
κακόλου. Αυτι τθ ςτιγμι εμείσ ζχουμε 
ζνα παλικάρι, τον Βαρουφάκθ, που πρζ-
πει να βάλουμε τθν ψυχι μασ μπροςτά, 

να του δίνουμε κετικι ενζργεια. Αυτόν 
τον ςπουδαίο Ζλλθνα, ο οποίοσ πάει να 
πολεμιςει με τοίχουσ, με κεριά, με βου-
νά. Και αυτόσ ςαν αρχαίοσ Ζλλθνασ, λυ-
ρικόσ, ρθτορικόσ, δυνατόσ, πρωτότυποσ, 
ενδιαφζρων, με αγάπθ για τον  τόπο και 
ξζρει να οδθγά. Αν λφςουμε αυτά κα εί-
ναι ακόμθ καλφτερα. Κα βρεκοφμε πιο 
μπροςτά. Θ εποχι μασ όμωσ, αυτι ζχει 
πολλά να μασ πει. Δεν αλλάηει οπωςδι-
ποτε, επειδι αλλάηουν οι κοινωνικζσ ςχζ-
ςεισ και οι οικονομικζσ ςχζςεισ. Αν βγεισ 
ςτθν πόρτα ςου ςιμερα προσ τα Ανϊγει-
α ι κάπου αλλοφ κα ςυναντιςεισ ανκι-
ςμζνεσ αμυγδαλιζσ. Θ αμυγδαλιά δε φαί-
νεται πριν να ανκίςει. Πταν βγάλει τθν 
προςωπικι τθσ φωνι, ςε διεκδικεί και 
ςου κλζβει το βλζμμα. Τι ςθμαίνει αυτό; 
Σε διδάςκει να είςαι ο εαυτόσ ςου. Να 
κάνεισ πάντοτε αυτό που εςζνα αρζςει. 
Και θ αμυγδαλιά τι είναι; Θ πρϊτθ δια-
μαρτυρία τθσ Άνοιξθσ μζςα ςτο χειμϊνα. 
Π,τι κάνει τϊρα ο Βαρουφάκθσ, ςτο Γιοφ-
ρογκρουπ. Για μασ είναι μια αμυγδαλιά, 
που ανκίηει μζςα ςτθν καρδιά του χειμϊ-
να και λζει δεν ςε φοβάμαι... 
Ροιοσ είναι, κατά τθν γνϊμθ ςασ, ο με-
γαλφτεροσ εχκρόσ τθσ εποχισ μασ; 
Ο μεγαλφτεροσ εχκρόσ είναι θ ευκολία. 
Και τι κα ςυμβουλεφατε τα νζα παιδιά; 
Να είςαι ο εαυτόσ ςου. Να μθν κοιτάηεισ 
ςτα χζρια τον άλλον αλλά ςτα μάτια. Α-
πό εκεί εκπορεφονται όλα. Μθν κάνεισ 
ποτζ αυτό που ςου λζνε οι άλλοι. Μπο-
ρεί να κζλουν να το κάνεισ για να προ-
βλθκοφν αυτοί. Μπορεί πχ να παίηεισ 
πιάνο και ςου λζει ο πατζρασ ςου, παίξε 
για να ςε ακοφςει θ γειτόνιςςα ι ο κείοσ. 
Μθν το κάνεισ ποτζ αυτό. Αν πασ προσ 
τθν τζχνθ πρζπει να είςαςτε οι δυο ςασ. 
Θ τζχνθ και εςφ. Κάνε  υποχωριςεισ μό-
νο ςε αυτιν. Κι αυτι κα ςου πει τα μυ-
ςτικά τθσ. Ο νζοσ ςιμερα επειδι ζχει πο-
λφ μεγάλθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ είναι 
πολφ τυχερόσ. Αλλά και άτυχοσ,  αν αφι-
ςει αυτιν τθν εφκολθ γνϊςθ να τον πλα-
κϊςει από πάνω. Να παίρνεισ αυτά που 
κζλεισ, να τα φορτϊνεςαι ςαν τθ μζλις-
ςα το μζλι και τθ γφρθ και να φεφγεισ, να 
πετάσ, να ανοίγεισ τα φτερά ςου. Κα ςασ 
πω μια μαντινάδα γι ‘ αυτό: 
“Ρζταξε όςο ψθλά μπορείσ, τα φψθ δε 
ςκοτϊνουν, τα χαμθλοπετάγματα πονοφ-
νε και πλθγϊνουν” 
Σασ ευχαριςτοφμε από καρδιάσ και κα 
κζλαμε να ςασ προςκαλζςουμε να επι-
ςκεφτείτε το ςχολείο μασ για να τρα-
γουδιςετε και μιλιςετε ςτα παιδιά. 
Ζχετε να τουσ πείτε πολλά. 
Εγϊ ςασ ευχαριςτϊ και αποδζχομαι με 
ευχαρίςτθςθ τθν πρόςκλθςι ςασ. 

        Συνζντευξθ με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων: Συνζχεια από τθν προθγοφμενθ ςελίδα  
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Θ 14θ Φεβρουαρίου είναι θ μζρα που 
πζκανε ο άγιοσ Βαλεντίνοσ, ο προςτάτθσ 
των ηευγαριϊν. Γι’ αυτό λοιπόν θ μζρα 
αυτι ζχει κακιερωκεί ωσ θ μζρα των ε-
ρωτευμζνων. Αλλά ποιοσ ιταν ο Βαλε-
ντίνοσ; 
Σφμφωνα με το κρφλο ο Βαλεντίνοσ ιταν 
ιερωμζνοσ που ζηθςε ςτθν περίοδο τθσ 
βαςιλείασ του αυτοκράτορα Κλαφδιου 
του Γοτκικοφ. Ο Κλαφδιοσ, λοιπόν, για να 
μθν αποςπάται θ προςοχι των ςτρατιω-
τϊν του από τον πόλεμο, είχε απαγορεφ-
ςει τουσ γάμουσ. Ο Βαλεντίνοσ όμωσ, 
πάντρευε τα ερωτευμζνα ηευγάρια κρυ-
φά. Επειδι θ πράξθ του αυτι κεωρικθ-
κε ζγκλθμα,  ο αυτοκράτορασ τον ςυνζ-
λαβε. Στθ ςυνζχεια  φυλακίςτθκε και κα-

ταδικάςτθκε ςε κάνατο ςτισ 14 Φεβρου-
αρίου. Ο άγιοσ Βαλεντίνοσ, αν και δεν 
αναγνωρίηεται από τθν Ορκόδοξθ Εκκλθ-
ςία εντοφτοισ πζραςε τα κρθςκευτικά 
ςφνορα και ιρκε ςτθν Ελλάδα. Οι  νζοι 
αγοράηουν διάφορα πράγματα, όπωσ 
δϊρα με καρδιζσ και λουλοφδια ι ςοκο-
λάτεσ ςτισ αγαπθμζνεσ τουσ. Αυτι θ θμζ-
ρα είναι κακαρά μια εμπορικι μζρα για 
τα ανκοπωλεία και τα καταςτιματα. Νο-
μίηω κα ζπρεπε να γιορτάηουμε κάκε μζ-
ρα τθν αγάπθ και τον ζρωτα και όχι μια 
μόνο μζρα ξεχωριςτά, γιατί αυτά τα δφο 

ζντονα ςυναιςκιματα είναι από τα ςθ-
μαντικότερα  τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Αγά-
πθ είναι να προςφζρεισ ςτοργι, ενδια-
φζρον αλλά και βοικεια ςτον ςυνάν-
κρωπο που το ζχει ανάγκθ αςχζτωσ χρϊ-
ματοσ ι φυλισ. Αγάπθ ςθμαίνει να αγα-
πάσ χωρίσ εγωιςμοφσ και προςωπικά 
ςυμφζροντα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

τθσ αγάπθσ, θ ζλλειψθ του φόβου και θ 
πίςτθ ςτον άνκρωπο. Πταν πραγματικά 
αγαπάμε δεν μασ απαςχολεί οφτε θ ςυ-
μπεριφορά μασ αλλά οφτε και θ ςυμπε-
ριφορά του άλλου ατόμου. Δεν επιηθ-
τοφμε τθν αναγνϊριςθ τθσ αγάπθσ μασ 
οφτε και περιμζνουμε ανταλλάγματα.  
Ασ αφιςουμε λοιπόν τισ καχυποψίεσ και 
τισ άμυνεσ και ασ αγαπιςουμε χωρίσ α-
παιτιςεισ, γιατί ι αγάπθ είναι μεγαλό-
ψυχθ. Κάπου εκεί ζξω όμωσ, λόγω τθσ 
φιλοδοξίασ μασ, λόγω του εγωιςμοφ μασ 
το ξεχνάμε και λοξοδρομοφμε. Χρειάηε-
ται να ζρκει πάλι θ γιορτι του Αγίου Βα-
λεντίνου για να μιλιςουμε και πάλι για 
τθν αγάπθ και τον ζρωτα; 

Λουδοβίκοσ των Ανωγείων Του Γιάννθ  Χριςτοδουλάκθ 

Το όνομά του μεγάλου αυτοφ 
καλλιτζχνθ είναι Γιϊργοσ Δρα-
μουντάνθσ. Γεννικθκε ςτα Α-
νϊγεια Κριτθσ το 1951. Ανα-
φζρει μάλιςτα ότι τι αγαπθμζ-
νο του χρϊμα  είναι το λευκό, 
από το λευκό των χιονιϊν των 
Ανωγείων. Πνειρό του ιταν να 
κάνει ηωγραφικι με τθν οποία 
και αςχολικθκε μζχρι που 
γνϊριςε το Μάνο Χατηιδάκι. 
Σποφδαςε  ςτθν ΑΣΣΟΕ, οικο-
νομικά. Ραρόλο που πιρε το 
πτυχίο του δεν το καταδζχτθ-
κε, όπωσ χαρακτθριςτικά λζει 
ο ίδιοσ.. Το 1979 γνωρίςτθκε 
με τον Μάνο Χατηιδάκι ςε ζνα 
ταξίδι του μεγάλου ςυνκζτθ 

ςτα Ανϊγεια. Εκεί άκουςε για 
πρϊτθ φορά τον Λουδοβίκο 
των Ανωγείων, Μάνο Δραμου-
ντάνθ, τθν ϊρα που τραγου-
δοφςε με το μαντολίνο και 
τουσ φίλουσ του. Αργότερα κα 
τον καλζςει κοντά του και κα 
τον οδθγιςει ςτο τραγοφδι, 
αναδεικνφοντασ ζναν ακόμα 
ταλαντοφχο καλλιτζχνθ. Ουςι-
αςτικά για τον Γιϊργο Δρα-
μουντάνθ ο Μάνοσ Χατηιδάκισ 
ιταν ζνασ άνκρωποσ που του 
ζμακε να ηωγραφίηει με τθν 
μουςικι και το τραγοφδι. 
Μουςικι ζμακε από μικρι θ-
λικία ςτα Ανϊγεια, όχι μόνο 
παίηοντασ, αλλά και ακοφγο-
ντασ άλλουσ καλλιτζχνεσ να 
τραγουδοφν και να παίηουν 
λφρα. Ο Λουδοβίκοσ των ανω-
γείων αςχολείται κυρίωσ με 
ζντεχνθ και παραδοςιακι 
μουςικι. 

Θ διςκογραφικι δουλειά του 
Λουδοβίκου περιλαμβάνει: 
Μοιρολόγια (Σείριοσ-ΜΛΝΟΣ 
ΕΜΛ, 1985), Ο Ζρωτασ ςτθν 
Κριτθ είναι μελαγχολικόσ 
(Σείριοσ-ΜΛΝΟΣ ΕΜΛ, 1988), Ο 
Χαΐνθσ (Σείριοσ-ΜΒΛ, 1990), Το 
Μεϊντάνι (Σείριοσ-Μφλοσ, 
1993), Χαρματοφςα (Μφλοσ, 
1995), Θ Ρφλθ τθσ άμμου 
(Μφλοσ, 1997), Το Πχι αποκοι-
μικθκε ςτθν αγκαλιά του Ναι 
(Λφρα, 1999), Τζςςερισ δρόμοι 
για τον Ερωτόκριτο 
(Συμμετοχι - Λφρα, 2001), The 
Colours of love (Network, 
2000), Άνοιξα μανταρίνι και ςε 
κυμικθκα (Λφρα, 2001), Θ 
Γιορτι των Ανζμων (Λφρα, 
2003), Μπιτ Ραηάρ 
(Συμμετοχι - Λφρα, 
2004).Στουσ δίςκουσ ςυμμετζ-
χουν πολλοί και αξιόλογοι 
καλλιτζχνεσ όπωσ οι: Νζνα Βε-

νετςάνου, Διονφςθσ Σαββό-
πουλοσ, Νίκοσ Ραπάηογλου, 
Αργφρθσ Μπακιρτηισ, Πλια 
Λαηαρίδου, Σωκράτθσ Μάλα-
μασ, Μελίνα Κανά, Λιηζτα Κα-
λθμζρθ, Μανϊλθσ Λιδάκθσ, 
Καλλιόπθ Βζττα, Κατερίνα Σιά-
παντα, Γιϊτα Δρακιά, Μαριϊ. 

14 Φεβρουαρίου: Θμζρα Αγίου Βαλεντίνου Τθσ Ρωλίνασ Μαγκαφουράκθ 
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 Οι  Μαρακωνοδρόμοι τιμοφν το Γιάννθ Σμαραγδι  

Τυχεροί υπιρξαμε κι εμείσ, εγϊ ,οι ςυμ-
μακιτριεσ μου  Μαρκζλλα Μαυρουδι 
και Κατερίνα Νεονάκθ και ο κακθγθτισ 
μασ κ.  Στεφανάκθσ, που εξαςφαλίςαμε 
τθ κζςθ μασ ς’ αυτιν τθν ξεχωριςτι βρα-
διά.  
    Αναντίρρθτα, ο Γιάννθσ Σμαραγδισ και 
το ζργο του είναι ιδθ γνωςτά. Ωςτόςο, 
αξίηει να αφιερϊςω μερικζσ γραμμζσ για 
να επιςθμάνω τθ ςθμαςία του ωσ ςτοι-
χείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ. Ο Γιάννθσ 
Σμαραγδισ γεννικθκε ςτθν πόλθ μασ, το 
Θράκλειο, και ακολοφκθςε ςπουδζσ ςκθ-
νοκεςίασ ςε Ελλάδα και εξωτερικό. Θ 
φιλμογραφία του είναι ιδιαίτερα πλοφςι-
α, αδφνατον να περάςει απαρατιρθτθ. 
Οι ταινίεσ του, λοιπόν, είναι οι εξισ: Δυο, 
τρία πράγματα (1972), Κελί μθδζν
(1975),Καλι ςου νφχτα, κυρ Αλζξανδρε
(1981), Αλαλοφμ(1982), Το τραγοφδι τθσ 
επιςτροφισ(1983), Καβάφθσ(1996), Σπφ-
ροσ Λοφθσ(2004), El Greco(2007), Ο Κεόσ 

αγαπάει το χαβιάρι(2012), 
και  προςεχϊσ, θ ταινία Νίκοσ Καηαντηά-
κθσ, μια  παραγωγι, που ενϊ ακόμα  δεν 
ζχει πάρει το δρόμο των γυριςμάτων 
κερδίηει το ενδιαφζρον του κοινοφ πολφ 
πριν τθν προβολι τθσ. Ο ςκθνοκζτθσ δεν 
περιορίςτθκε ςτθν τζχνθ του κινθματο-
γράφου, ζχει δουλζψει ςε τθλεόραςθ, 
όπερα και ςτθν παραγωγι ντοκιμαντζρ. 
Οι δθμοφιλείσ τθλεοπτικζσ ςειρζσ που 
ζχει ςκθνοκετιςει είναι: Τα χαϊδεμζνα 
παιδιά (2001), Σιγά… θ πατρίδα κοιμάται 
(1988), Χαίρε Τάςο Καρατάςο (1987) και 
Χατηθμανουιλ (1985). Οι διακρίςεισ του 
βζβαια πολλζσ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο 
και ςτο εξωτερικό. 
    Στο τζλοσ τθσ βραδιάσ, υπιρξαμε τυχε-
ροί, και καταφζραμε να αποςπάςουμε 
ςυνζντευξθ από τον Γιάννθ Σμαραγδι, 
τθν οποία κα μπορζςετε να διαβάςετε 
ςτθν ςχολικι μασ εφθμερίδα. Για να πά-
ρουμε όμωσ μια ιδζα από τα λόγια του, ο 
ζλλθνασ ςκθνοκζτθσ μασ μίλθςε για τθν 
αναγνϊριςθ που αιςκάνεται ζνασ καλλι-
τζχνθσ, μασ περιζγραψε το χάριςμα του 
δθμιουργοφ και τθν ζμπνευςθ ωσ ζνα εί-
δοσ μεταλαμπάδευςθσ, εμφφτευ-
ςθσ ,πολλζσ φορζσ εν μζςω φπνου.  Οι 
πρωταγωνιςτζσ των ζργων του υπιρ-
ξαν  πυλϊνεσ του ελλθνικοφ πνεφματοσ. 

Άλλωςτε, όπωσ υποςτθρίηει, θ αςπίδα 
τθσ Ελλάδασ είναι ο πολιτιςμόσ και οι 
άνκρωποι τθσ. Μιλάει για 
τουσ  θκοποιοφσ που ςυνεργάςτθκε και 
για τθν μουςικι, ωσ τθν κοντινότερθ τζ-
χνθ ςτο Κεό. Εκμυςτθρεφεται ότι το μο-
ναδικό κζρδοσ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά 
και ο λόγοσ που άξιηε να δουλεφει ιταν –
τι άλλο;- θ αγάπθ που ειςζπραξε από τον 
κόςμο. Τζλοσ, μιλάει για τθ ςθμερινι Ελ-
λάδα και μασ ςυμβουλεφει να κυνθγάμε 
τα όνειρα μασ με πάκοσ. Α, και μια μικρι 
υπόςχεςθ… Μια πρόςκλθςθ για μασ ςτα 
γυρίςματα τθσ νζασ του ταινίασ. 
       Κ. Σμαραγδι, ευχόμαςτε θ νζα ςασ 
ταινία, να πάει καλά και να αποτελζςει 
πθγι ζμπνευςθσ για κάκε πολίτθ. Να 
γνωρίςει τον τόπο μασ και τουσ ανκρϊ-
πουσ του ςτο εξωτερικό και να βοθκιςει 
ποικιλοτρόπωσ τθν τοπικι κοινωνία να 
ςτακεί ξανά ςτα πόδια τθσ. Στουσ κρίςι-
μουσ καιροφσ αυτοφσ, είναι ανάγκθ να 
επενδφςουμε ςτθν τζχνθ και ςτα γράμ-
ματα, που οφτωσ ι άλλωσ αποτελοφςαν 
προνομιακό πεδίο διάκριςθσ του ελλθνι-
ςμοφ.  
          Εμείσ, υποςχόμαςτε να δίνουμε τθν 
αγάπθ μασ ςτο Γιάννθ Σμαραγδι, ςε αυ-
τό άλλωςτε οι Ζλλθνεσ και δι οι Κρθτικοί 
είμαςτε γενναιόδωροι.    

Θ μθτρικι γλϊςςα είναι το κφριο ςυςτατικό τθσ ταυτότθτασ 
ενόσ ζκνουσ. Αποτελεί τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, μια πολιτι-
ςτικι κατάκτθςθ, θ οποία πζραςε από γενιά ςε γενιά και ε-
μπλουτίηεται ςτο πζραςμα του χρόνου. Ζνα κομμάτι του πολι-
τιςμοφ που πρζπει να μείνει αναλλοίωτο και προςτατευμζ-
νο.  Πχι μόνο αποτελεί τθ νοοτροπία του λαοφ, αλλά επίςθσ 
ταυτίηεται με τισ ιδζεσ, τισ απόψεισ και τθν ιςτορία του. Ταυ-
τόχρονα, κατακτά ςε βιωματικό επίπεδο τον άνκρωπο, μια και 
είναι το κυρίαρχο μζςο ζκφραςθσ από τα πρϊτα ςτάδια τθσ 
ηωισ του μζχρι και τα τελευταία. Είναι αναντικατάςτατθ και 
μοναδικι για κάκε λαό, ενϊ ξεχωρίηει από τισ άλλεσ ξζνεσ 
γλϊςςεσ. 

 
Τόςο μεγάλθ είναι λοιπόν θ ςθμαςία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, 
που είναι άκρωσ  αναγκαία θ διατιρθςι τθσ και θ διαςφάλιςθ 
τθσ μθ αλλοίωςθσ τθσ, ιδιαίτερα ςτθν εποχι μασ που οι ξζνεσ 
λζξεισ και φράςεισ κατακλφηουν τθ ηωι μασ, χωρίσ μάλιςτα κα-
μία γλωςςικι αντίςταςθ. Ρολλζσ γλϊςςεσ ζρχονται αντιμζτω-
πεσ με τον κίνδυνο τθσ “ιςοπζδωςθσ” τουσ από άλλεσ πιο ι-
ςχυρζσ, εφόςον θ υιοκζτθςθ ξζνων ςτοιχείων βοθκοφν ςτθν 
αλλοτρίωςθ τουσ και κατά ςυνζπεια ςτθν αλλοτρίωςθ του πο-
λιτιςμοφ τουσ. Ρολλοί υποςτθρίηουν πωσ θ δθμιουργία ενόσ 
ιςχυροφ πολιτιςμοφ, ικανοφ να αφομοιϊνει ξζνα ςτοιχεία εί-
ναι απαραίτθτθ και το μοναδικό αντίδοτο τθσ γλωςςικισ ει-
ςβολισ. 
Θ αξία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ ζχει αναγνωριςτεί από πολλά 
κράτθ παγκοςμίωσ και εορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 21 Φε-
βρουαρίου θ Διεκνισ Θμζρα Μθτρικισ Γλϊςςασ.  Αφορμι για 
τθν κακιζρωςθ αυτισ τθσ θμζρασ ςτάκθκε θ Σφαγι τθσ Ντάκα 
(21/2/1952) που ιρκε ωσ ςυνζπεια από μία διαδιλωςθ των 
φοιτθτϊν του ανατολικοφ Ρακιςτάν που προςπάκθςαν να ε-
μποδίςουν τθν αντικατάςταςθ τθσ γλϊςςασ τουσ Μπενγκάλι 
από τθν επίςθμθ γλϊςςα του Ρακιςτάν, Ουρντοφ.  Θ αςτυνο-
μία κατζπνιξε τθν διαδιλωςθ προκαλϊντασ αιματθρι ςφ-
γκρουςθ με τουσ επαναςτάτεσ. Μετά από αυτό το γεγονόσ, θ 
Γενικι Συνζλευςθ τθσ UNESCO κακιζρωςε εκείνθ τθν μζρα ωσ 
Διεκνι Θμζρα Μθτρικισ Γλϊςςασ με πρωταρχικό ςκοπό τθν 
προςταςία των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν και τθσ πολυ-
μορφίασ των γλωςςϊν του κόςμου. 

Γράφει θ Μαρκζλα Μαυρουδι 

Γράφει θ Τηωρτηίνα Βαρδάκθ 

Διεκνισ Θμζρα Μθτρικισ Γλϊςςασ 
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Θμζρα Αςφαλοφσ διαδικτφου  « Πλοι μαηί, για ζνα καλφτερο διαδίκτυο» Τθσ Μαρίασ Ραπαδακάκθ 

Οι υπολογιςτζσ ζχουν μπει για τα καλά ςτθ ηωι όλων μασ, α-
νεξάρτθτα από θλικία, φφλο ι μορφωτικό επίπεδο. 
Γνϊςεισ, ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία, πλθροφορίεσ, εκπαίδευςθ, 
αγορζσ, είναι κάποιεσ από τισ απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ που 
μασ δίνει το διαδίκτυο. Ραρϋ όλα αυτά πρζπει να είμαςτε ι-
διαίτερα προςεκτικοί, γιατί είναι δυνατόν να ανατρζψουμε 
τθν κακθμερινότθτά μασ από ζνα λάκοσ ςτιγμισ ςτο διαδί-
κτυο.   
Το διαδίκτυο αποτελεί παγκόςμια πθγι ενθμζρωςθσ παρζχο-
ντασ μια ςειρά εργαλείων και διαφορετικϊν δυνατοτιτων. 
Επιτρζπει τθν εναλλαγι μεγάλων αρχείων θλεκτρονικισ μορ-
φισ, τθν αναηιτθςθ υλικοφ και πλθροφοριϊν ςτον παγκόςμιο 
ιςτό, κακϊσ και τθ ςυηιτθςθ – επικοινωνία με πλικοσ άλλων 
ανκρϊπων ςε ςχζςθ με κάποιο κζμα κοινοφ ενδιαφζροντοσ. 
Το γριγορο και οικονομικό αυτό εργαλείο διάχυςθσ πλθρο-
φοριϊν και υλικοφ χρθςιμοποιείται ωσ κίνθτρο ςυμμετοχισ 
των νζων και των μακθτϊν ςε καινοτομίεσ και νζεσ εμπειρίεσ 
που τουσ ενκουςιάηουν και τουσ παρακινοφν ςτο να μάκουν . 
Μζςα από το διαδίκτυο αναπτφςςονται μζκοδοι που ενκαρ-
ρφνουν τθν ςυνεργατικότθτα και τθν κοινωνικότθτα αναφορι-
κά με τθν παραγωγι κάποιου ςυγκεκριμζνου ομαδικοφ 
ζργου. 
Το διαδίκτυο παρϋ όλα αυτά ενζχει πολλοφσ κινδφνουσ που 
επιδροφν ςτθν ηωι μασ και κυρίωσ ςτθν ψυχολογία μασ: 

1. Μείωςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ και κενά ςτα μακιμα-
τα. 
2. Απομόνωςθ και περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων. Το 
άτομο αποκόβεται ςυνικωσ από τα αγαπθμζνα του χόμπι 
(ακλθτιςμόσ, μουςικι, χορόσ). 
3. Ραραμζλθςθ υποχρεϊςεων. 
4. Ραραμζλθςθ τθσ υγείασ και τθσ φυςικισ κατάςταςθσ. 
5. Δυςκολία ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, κακϊσ και ςτισ οικο-
γενειακζσ ςχζςεισ, διότι ο χρόνοσ που περνοφν με τθν οι-
κογζνεια είναι ελάχιςτοσ. 
6. Αδιαφορία για τα πράγματα που μασ ευχαριςτοφςαν. 
7. Ρονοκζφαλοσ, κοφραςθ ματιϊν και μυοςκελετικά προ-
βλιματα λόγω τθσ πολφωρθσ κακιςτικισ ηωισ. 
8. Χάςιμο τθσ αίςκθςθσ του πραγματικοφ χρόνου. 

Το διαδίκτυο αποτελεί μζςω ςθμαντικισ πλθροφόρθςθσ ενθ-
μζρωςθσ και ψυχαγωγίασ. Πμωσ, θ υπερβολικι χριςθ και θ 
ζλλειψθ πρόλθψθσ και γνϊςθσ γφρω από αυτό, μπορεί να ο-
δθγιςει ςε εκιςμό. Το να αφαιρζςουμε αυτι τθν πθγι γνϊ-
ςθσ δεν αποτελεί λφςθ γιατί ζτςι ςτεροφμαςτε τα κετικά και 
ωφζλθμα που αναμφιςβιτθτα προςφζρει. 

Αντίκετα θ γνωριμία και θ ςαφι αίςκθςθ μζτρου με αυτό 
μπορεί πραγματικά να μετατραπεί ςε μια κετικι εμπειρία. 
Τα ςοβαρά προβλιματα που δθμιουργοφνται από τθ χριςθ 
του διαδικτφου μποροφν να προλθφκοφν όταν ςε μικρζσ θλι-
κίεσ ξεκινιςει θ παροχι βοικειασ από τουσ γονείσ και τουσ 
δαςκάλουσ με ςκοπό τθ ςωςτι χριςθ. 
Σϋ αυτι τθν παροχι βοικειασ ζχουμε: 

 Τθν ενθμζρωςθ των παιδιϊν ςε μικρι θλικία 

 Ροιοτικι ςχζςθ των παιδιϊν με τουσ γονείσ τουσ. 

 Συναιςκθματικι κάλυψθ των παιδιϊν, κάτι που ςθμαί-
νει ότι ζχουν καλι ςχζςθ και επικοινωνία με τουσ γονείσ 
και γενικά με όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

Πλα τα παραπάνω ςυμβάλλουν ςτθ ςωςτι χριςθ του διαδι-
κτφου, και τθν αντιμετϊπιςι του ωσ εργαλείο διάχυςθσ πλθ-
ροφοριϊν ςτον παγκόςμιο ιςτό, μζςο μάκθςθσ και επικοινω-
νίασ, ακόμα και ωσ μζςο πολλζσ φορζσ αγοραπωλθςιϊν κα-
κϊσ και ψυχαγωγίασ. 
Με άλλα λόγια αςφαλισ χριςθ του διαδικτφου μποροφμε να 
ζχουμε όταν: 

 Δεν αποκαλφπτουμε προςωπικζσ λεπτομζρειεσ. 

 Δεν αποκαλφπτουμε ςε κανζνα τουσ προςωπικοφσ μασ 
κωδικοφσ. 

 Ρριν από κάκε δθμοςίευςθ ςτοιχείων ι προςωπικϊν 
πλθροφοριϊν ςκεπτόμαςτε αν πρζπει να γίνει δθμοςίωσ 
προςβάςιμθ. 

 Συμπεριφερόμαςτε με κανόνεσ και θκικι όπωσ ακρι-
βϊσ ςτον πραγματικό κόςμο. 

 Ενθμερϊνουμε γονείσ ι δαςκάλουσ για οποιαδιποτε 
ανάρτθςθ που μασ ενοχλεί ι νιϊκουμε άβολα. 

 Ροτζ δε ςυναντοφμε ςτο φυςικό κόςμο «φίλουσ» που 
γνωρίηουμε ςτο διαδίκτυο. 

 Αν κάποιοσ «φίλοσ» κζλει να κρατιςει μυςτικι τθ γνω-
ριμία μασ κάτι δεν πάει καλά και ενθμερϊνουμε τουσ γο-
νείσ μασ. 

 Δεν ενδιαφερόμαςτε για υλικό που απευκφνεται ςε ε-
νιλικεσ  όταν είμαςτε κάτω των 18 ετϊν. 

 Δεν κάνουμε ποτζ αγορζσ χωρίσ να ζχουμε δίπλα μασ 
κάποιον ενιλικα όταν είμαςτε κάτω των 18 ετϊν. 

 Κάνουμε ςυχνά διαλείμματα για να ξεκουράηουμε τα 
μάτια μασ. 

Τζλοσ κα λζγαμε ότι  όπωσ και ςε όλα τα εργαλεία θ ςωςτι 
χριςθ μπορεί να φζρει απίςτευτα κετικά αποτελζςματα, 
όπωσ και θ λάκοσ χριςθ απίςτευτα αρνθτικά αποτελζςματα. 
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Πλοι ξζρουμε ότι οι μινεσ του χρόνου 
ζχουν από 30 ζωσ 31 μζρεσ. Πμωσ τι 
ζγινε με τον Φεβρουάριο, ι Κουτςοφλζ-
βαρο, όπωσ τον φωνάηουν; Ασ δοφμε με-
ρικζσ ιςτορίεσ και μφκουσ, αλλά και τθν 
επιςτθμονικι εξιγθςθ για τθν προζλευ-
ςθ του Κουτςοφλζβαρου. 
Μια πολφ γνωςτι ιςτορία είναι θ παρα-
κάτω: 
Μια φορά και ζναν καιρό, ςε μια ςπθλιά 
ςε ζνα άγνωςτο μζροσ, ηοφςαν όλοι μαηί 
οι δϊδεκα μινεσ, περιμζνοντασ να ζρκει 
θ ςειρά του κακενόσ. Πλοι οι μινεσ είχαν 
ςυγκεντρϊςει το κραςί τουσ ςε ζνα βα-
ρζλι για να βάηει ο κακζνασ τθν βρφςθ 
του και να πίνει. Ο Μάρτθσ που ιταν πο-
νθρόσ, ζβαηε πάντα τθν βρφςθ του όςο 
πιο χαμθλά μποροφςε. Οι άλλοι μινεσ 
του ζλεγαν γελϊντασ ότι ζτςι πίνει όλα 
τα κατακάκια, αλλά εκείνοσ γελοφςε πο-
νθρά. Μια μζρα που ο Μάρτθσ είχε μεί-
νει μόνοσ του ςτθν ςπθλιά, ζβαλε τθν 

βρφςθ του για να πιει. Μθ μπορϊντασ να 
ςυγκρατιςει τον εαυτό του, ιπιε όλο το 
κραςί. Πταν οι άλλοι μινεσ γφριςαν κου-
ραςμζνοι πρόςταξαν τον Μάρτθ να τουσ 
φζρει κραςί. Ο Νοζμβρθσ γελϊντασ τουσ 
ανακοίνωςε ότι ο Μάρτθσ ξαναπαντρεφ-
τθκε και πιρε δυο γυναίκεσ, μια φτωχι 
αλλά όμορφθ και μια πλοφςια αλλά 
άςχθμθ. Πταν ιταν με τθν όμορφθ ο και-
ρόσ ιταν καλόσ, ενϊ όταν ιταν με τθν 
άςχθμθ ζκανε κακό καιρό. Ρροχϊρθςαν 
μζςα ςτθν ςπθλιά και αντίκριςαν τον 
Μάρτθ να είναι ξαπλωμζνοσ δίπλα ςτο 
βαρζλι με τα ροφχα του μοφςκεμα από 
το κραςί. Ζςκυψαν να πιουν αλλά το ςτό-
μα τουσ γζμιςε αζρα. Ζτςι νευρίαςαν και 
ζκαναν μαφρο ςτο ξφλο τον Μάρτθ. 
Πμωσ ιταν ο πιο δυνατόσ και όλοι τον  
φοβόντουςαν  και πιο πολφ θ γριά Γαλα-
νι, που είχε 10 κατςίκεσ και περίμενε να 
κάνουν κατςικάκια να τα πουλιςει για να 
μπορεί να ηιςει. Πταν πράγματι γζννθ-
ςαν οι κατςίκεσ, ο Μάρτθσ ζριξε χαλάηι 
που χτφπθςε τθν κυρά Γαλανι. Αμζςωσ 
άρχιςε να καταριζται τον Μάρτθ και να 
λζει πάλι καλά που ςε λίγο κα ερχόταν ο 
Απρίλιοσ με τισ ηεςτζσ μζρεσ. 
Στο μεταξφ οι μινεσ είχαν ξεκυμϊςει και 
πρϊτοσ ο Φεβρουάριοσ πιγε να ηθτιςει 
ςυγνϊμθ από τον Μάρτιο. Ο Μάρτιοσ 
όμωσ είχε άλλα ςχζδια. Πταν ζφταςε ο 
Φεβρουάριοσ ςτον Μάρτιο του ηιτθςε 
ςυγνϊμθ και ο Μάρτιοσ τον ςυγχϊρεςε. 
Του ηιτθςε όμωσ να του δϊςει δυο μζ-
ρεσ δικζσ του, τισ πιο βροχερζσ που είχε, 
για να εκδικθκεί τθν γριά Γαλανι. Ο Φε-
βρουάριοσ δεν ζδινε εφκολα τισ μζρεσ 
του αλλά ςτο τζλοσ πείςτθκε. Πταν πια 
τελείωςε ο Μάρτιοσ και ο Φεβρουάριοσ 
του ηιτθςε πίςω τισ μζρεσ του, αρνικθκε 
να του τισ δϊςει λζγοντασ πωσ οι μζρεσ 

αυτζσ είναι τθσ γριάσ πια. Και κάπωσ ζτςι 
ο Φεβρουάριοσ ζμεινε με 28 μζρεσ. 
Άλλθ μια ιςτορία ςχετικι με το κραςί εί-
ναι θ παρακάτω: 
Ο μφκοσ λζει ότι ςε μια ςπθλιά ηοφςαν ο 
Λανουάριοσ, ο Φεβρουάριοσ και ο Μάρτι-
οσ και είχαν ςε ζνα πικάρι το κραςί τουσ. 
Πταν διψοφςε ο κακζνασ ζβαηε τθν βρφ-
ςθ του ςτο πικάρι και ζπινε. Μια μζρα 
που ο Λανουάριοσ και ο Μάρτιοσ ζλειπε, 
ο Φεβρουάριοσ ιπιε όλο το κραςί. Για να 
τον εκδικθκοφν οι άλλοι μινεσ του πι-
ραν ο κακζνασ μια από τισ καλφτερεσ μζ-
ρεσ του, τισ πιο φωτεινζσ και τισ πιο λα-
μπερζσ. Ζτςι ο Φεβρουάριοσ ζμεινε με 
28 μζρεσ. 
Οι επιςτιμονεσ λζνε ότι το φαινόμενο 
των 28 και 29 θμερϊν (δίςεκτο ζτοσ) ο-
φείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςτθν Λουραςικι 
περίοδο (εποχι των δεινοςαφρων) θ γθ 
ζκανε μια πλιρθ περιςτροφι γφρω από 
τον εαυτό τθσ ςε 22 ϊρεσ και όχι ςε 24 
όπωσ ςιμερα. Θ αιτία για τισ 24 ϊρεσ εί-
ναι θ δφναμθ που αςκείται ςτθν Γθ από 
τουσ ωκεανοφσ. Με τθν περιςτροφι τθσ 
γθσ, οι παλιρροϊκζσ δυνάμεισ ςυγκροφο-
νται με τθν ξθρά ςυνεχϊσ και αυτό φρε-
νάρει τθν ταχφτθτα τθσ γθσ. Λςχφει όμωσ 
και το γεγονόσ ότι ο χρόνοσ δεν είναι α-
κριβϊσ 365 μζρεσ όπωσ όλοι νομίηουμε. 
Για τθν ακρίβεια υπάρχουν επιπλζον 6 
ϊρεσ. Αυτζσ τισ 6 ϊρεσ, κάκε 4 χρόνια τισ 
κάνουμε μια ολόκλθρθ μζρα τθν οποία 
προςκζτουμε ςτον Φεβρουάριο, κάνο-
ντασ το ςυγκεκριμζνο ζτοσ δίςεκτο. Με 
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ςτα-
κερι αίςκθςθ τθσ ροισ του χρόνου με 
τισ 4 εποχζσ να ςυμπίπτουν θμερολογια-
κά μεταξφ τουσ. 

 Σ' όλθ τθ μακραίωνθ ιςτορία τουσ , τα Δωδεκάνθςα, αν και διζνυςαν τα δίςεκτα χρό-
νια τθσ πτϊςθσ και τθσ παρακμισ τουσ, δεν ζπαψαν να ακολουκοφν τισ τφχεσ του Ελ-
λθνιςμοφ και ςτα χρόνια τθσ ελεφκερθσ ηωισ και τθσ ακμισ τουσ. Καμιά δφναμθ δεν 
μπόρεςε να τουσ αφαιρζςει τθν εκνικότθτα, τθν ταυτότθτά τουσ, τθν ελλθνικι πνοι 
τουσ. Διατθρικθκαν ανόκευτα ςτθ ψυχι, μζςα ςε δφςκολεσ και αβάςταχτεσ καταςτά-
ςεισ και, όταν ιρκε το πλιρωμα του χρόνου, ενϊκθκαν με τθν ελεφκερθ πατρίδα. 
 Μετά τθν οριςτικι ςυντριβι των Γερμανϊν και το τζλοσ του πολζμου, θ Ελλάδα, οφ-
ςα με τθν πλευρά των νικθτϊν, ανζκτθςε τα εδάφθ που είχαν καταπατιςει οι Βοφλ-
γαροι και προςάρτθςε τα Δωδεκάνθςα που κρατοφςαν μζχρι τότε οι Λταλοί. Θ ζνωςθ 
των Δωδεκανιςων με τθν Ελλάδα αποφαςίςτθκε και επικυρϊκθκε ςτο Ραρίςι με τθν 
Ελλθνοϊταλικι Συνκικθ Ειρινθσ που υπογράφθκε ςτισ 10 Φεβρουαρίου του 1947 με-

ταξφ των ςυμμάχων και των ςυναςπιςμζνων Δυνάμεων (και Ελλάδασ) και τθσ Λταλίασ,  ςτο Ραρίςι, ςφμφωνα με τθν οποία,  θ 
Λταλία εκχωρεί ςτθν Ελλάδα με πλιρθ κυριαρχία τα νθςιά τθσ Δωδεκανιςου και τισ παρακείμενεσ νθςίδεσ.  Το Σεπτζμβριο του 
ίδιου ζτουσ, οι βρετανικζσ ςτρατιωτικζσ Αρχζσ μεταβίβαςαν τθ διοίκθςθ των νθςιϊν ςτθν Ελλάδα. Θ επίςθμθ τελετι τθσ 
ζνωςθσ ζγινε ςτισ 7 Μαρτίου 1948 πανθγυρικά και μζςα ςε άκρατο ενκουςιαςμό των κατοίκων τθσ Δωδεκανιςου και πολλϊν 
άλλων Ελλινων που βρζκθκαν εκεί για να ηιςουν τθν ιερι εκείνθ ςτιγμι. Τα νθςιά, ζχοντασ γνωρίςει τθν κατοχικι μπότα πολ-
λϊν κατακτθτϊν, αποτζλεςαν το τελευταίο τμιμα που οριςτικά ενϊκθκε με τθ Μθτζρα Ελλάδα τθν 31θ Μαρτίου 1947. 

              Τα Δωδεκάνθςα ενϊνονται με τθν Ελλάδα Γράφει θ Εφα Ηαμπουλάκθ 

              Γιατί  Κουτςοφλζβαροσ; Γράφει θ Κάλλια Λιάςκου 
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Νίκοσ Ξυλοφρθσ, Ο αρχάγγελοσ τθσ Κριτθσ Γράφει ο Γιάννθσ Καηαντηάκθσ 

Ο Νίκοσ Ξυλοφρθσ, “ ο αρχάγγελοσ τθσ Κριτθσ”, γεννικθκε ςτα 
Ανϊγεια του εκφμνου ςτθν Κριτθ ςτισ 7 Λουλίου του 1936. 
Αςχολικθκε με το τραγοφδι από μικρι θλικία και κατζλθξε ωσ 
ζνασ από τουσ καλφτερουσ ζλλθνεσ τραγουδιςτζσ του λαϊκοφ, 
ζντεχνου και δθμοτικοφ τραγουδιοφ. Εκτόσ από τθν φωνι, α-
ποδείχτθκε ότι είχε κλίςθ και προσ τα μουςικά όργανα. Ζτςι ςε 
αρκετά μικρι θλικία και με τθν βοικεια του δαςκάλου του 
ζπειςε τον πατζρα του να του αγοράςει τθν πρϊτθ του λφρα. 
Τα αδζλφια του, οι επίςθσ γνωςτοί Ψαραντϊνθσ και Γιάννθσ 
Ξυλοφρθσ, ακολοφκθςαν και ϊκθςαν τον Νίκο ςτθν επιτυχία. 
Πταν ζφταςε ςτθν θλικία των πζντε χρονϊν το χωριό του κα-
ταςτράφθκε από τουσ Γερμανοφσ και ο ίδιοσ με τθν οικογζνεια 
του κατζφυγε ςε ζνα χωριό τθσ επαρχίασ Μυλοποτάμου από 
όπου ζφυγαν μετά από τθν απελευκζρωςθ τθσ Κριτθσ. 
Σιγά ςιγά ζγινε διάςθμοσ μζςα από τα γλζντια τα οποία οι 
κρθτικοί φίλοι του, κζλοντασ να τον βοθκιςουν και να τον 
ςτθρίξουν, πραγματοποίθςαν. Το Νοζμβριο του 1958 δθμοςι-
οποιικθκε ο πρϊτοσ του δίςκοσ με τίτλο «Μια μαυροφόρα 
που περνά». Μετά από αυτι τθν ζκδοςθ του ςυγκεκριμζνου 
δίςκου, ο Ξυλοφρθσ ζχοντασ αντικρίςει τθν τεράςτια ηιτθςθ 
των τραγουδιϊν του από το κοινό, δεν άργθςε να θχογραφι-
ςει και άλλα τραγοφδια. Σε ζνα επόμενο ςτάδιο ο Νίκοσ ανα-
γνωρίςτθκε κερμά και από τθν Ακινα, αποδεικνφο-

ντασ  περιςςότερο το μουςικό του ταλζντο και τα τραγοφδια 
του. 
Το 1971 πραγματοποίθςε μερικζσ διαδοχικζσ εμφανίςεισ μαηί 
με τον Γιάννθ Μαρκόπουλο και θ φωνι του αλλά και τα τρα-
γοφδια του αποτζλεςαν το ςφμβολο τθσ αντίςταςθσ. Μετά α-
πό δφο χρόνια το 1973 εμφανίςτθκε ςτο κζατρο ‘’Ακιναιον’’ 
εμπλουτίηοντασ με το τραγοφδι το κεατρικό ζργο του Λάκωβου 
Καμπανζλλθ «Το μεγάλο μασ τςίρκο» με πρωταγωνιςτζσ τον 
Κϊςτα Καηάκο και τθ Τηζνθ Καρζηθ. 

Ο Νίκοσ Ξυλοφρθσ ζχοντασ φτάςει ςτο απόγειο τθσ καριζρασ 
του αντιλιφκθκε πωσ ζχει καρκίνο και δυςτυχϊσ είχε κάνει 
μετάςταςθ ςτον εγκζφαλο. Ζχοντασ δϊςει ζναν τεράςτιο αγϊ-
να και μετά από πολλζσ εγχειρίςεισ και ταλαιπωρία ζφυγε από 
τθν ηωι ςτο Νοςοκομείο Ρειραιϊσ, ςτισ 8 Φεβρουαρίου του 
1980 ςε θλικία μόλισ 43 χρονϊν. Με τθ φωνι και το ικοσ του 
ςθμάδεψε τα χρόνια τθσ χοφντασ, τθν αντίςταςθ ςε αυτιν, αλ-
λά και τα πρϊτα χρόνια τθσ μεταπολίτευςθσ. Ππωσ ο ίδιοσ 
ζλεγε μετά τθ μεταπολίτευςθ, αναφερόμενοσ ςτουσ ανκρϊ-
πουσ τθσ μουςικισ βιομθχανίασ "εγϊ τουσ ίδιουσ ανκρϊπουσ 
ζβλεπα να κανονίηουν επί χοφντασ, τουσ ίδιουσ βλζπω και τϊ-
ρα" . 

Θ αλθκινι ιςτορία μιασ ζφθβθσ Ραλαιςτίνιασ Γράφει θ Αυγι ουςογιαννάκθ 

 Θ Μαλάκ αλ Χατίμπ είναι ζνα δεκατε-
τράχρονο κορίτςι που ηοφςε, μζχρι πρό-
τινοσ με τθν οικογζνειά τθσ ςτο Μπεϊτίν, 
κοντά ςτθ αμάλα τθσ κατεχόμενθσ Δυτι-
κισ όχκθσ. 
    Τθν τελευταία μζρα του περαςμζνου 
Δεκζμβρθ, μια μζρα φαινομενικά ςαν 
όλεσ τισ άλλεσ, κατά τθ ςυνθκιςμζνθ δια-
δρομι τθσ επιςτροφισ τθσ από το ςχο-
λείο, ςυνζβθ κάτι που θ μικρι Μαλάκ 
δεν κα μποροφςε ποτζ να φανταςτεί: Λς-

ραθλινοί ςτρατιϊτεσ ξαφνικά τθ ςταμά-
τθςαν, τθσ πζραςαν χειροπζδεσ και τθν 
οδιγθςαν ςτθ φυλακι. Μετά από κά-
ποιεσ μζρεσ, καταδικάςτθκε από το 
ςτρατιωτικό δικαςτιριο ςε φυλάκιςθ δφ-
ο μθνϊν και πρόςτιμο 1528 δολάρια με 
τθν κατθγορία «ρίψθσ λίκων κατά διερ-
χόμενων  οχθμάτων, παρακϊλυςθσ κυ-
κλοφορίασ και κατοχισ μαχαιριοφ». 
      Ο πατζρασ τθσ, κατιγγειλε ότι δεν 
άφθναν εκείνο και τθ μθτζρα τθσ να τθ 
δουν, παρά μόνο ςτο δικαςτιριο. Οφτε 
εκεί όμωσ δεν τουσ επζτρεψαν να τθσ μι-
λιςουν. Ακόμα, όπωσ υποςτιριξε, 
ζδειχνε τόςο άρρωςτθ και φοβιςμζνθ, 
που κα μποροφςε  να δεχτεί και να ομο-
λογιςει κάκε κατθγορία εναντίον τθσ. 
     Ροιο κα είναι άραγε το μζλλον αυτοφ 
του κοριτςιοφ; Κα ζχει τθν τφχθ να ελευ-
κερωκεί και να ςυνεχίςει τθ ηωι τθσ; 

Ππωσ και να ζρκουν τα πράγματα όμωσ, 
αυτό το παιδικό τθσ τραφμα, θ βίαιθ φυ-
λάκιςι τθσ και ο βαςανιςμόσ τθσ, κα τθ 
ςυνοδεφουν ςε όλθ τθσ τθν ηωι... 
 
Υ. Γ.     Θ Μαλάκ αλ Χατίμπ είναι αυτι τθ 
ςτιγμι θ μικρότερθ, όχι όμωσ θ μόνθ α-
νιλικθ κρατοφμενθ ςτισ φυλακζσ του Λς-
ραιλ. Σιμερα, υπάρχουν περίπου 150 
Ραλαιςτίνιοι κάτω των δεκαοκτϊ ετϊν 
ςτισ ίδιεσ φυλακζσ, οι οποίοι αντιμετωπί-
ηουν ςτρατοδικείο. Βάςθ των διατάξεων 
για τθν προςταςία των παιδιϊν που ι-
ςχφουν ςτο Λςραιλ, ζνασ ιςραθλινόσ α-
νιλικοσ δικάηεται από πολιτικό δικαςτι-
ριο και απαγορεφεται θ διαμονι του ςτθ 
φυλακι για πάνω από τρεισ εβδομάδεσ. 
Πμωσ και ςε αυτό οι παλαιςτίνιοι ανιλι-
κοι υφίςτανται διακρίςεισ ςτα κατεχόμε-
να. 



15 

 

Με τθν πολιτιςτικι ομάδα του ςχολείου 
μασ και τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ, Ξθ-
μζρθ Λωάννα, Ρεδιαδίτου Χαρά, Καρυςτι-
νοφ  Καλλιόπθ , Ραπαχατηάκθ  Κατερίνα 
(υπεφκυνθ φωτογραφίασ),  επιςκεφτι-
καμε ςτισ 18-2-2015 το χωριό Γζργερθ 
του Διμου Γόρτυνα. Ενθμερωκικαμε για 
τα αποκριάτικα δρϊμενα του τόπου από 
τα μζλθ του ςυλλόγου «Βαρελοφρόνων» 
και βιϊςαμε το αποκριάτικο πνεφμα με 
μεταμφιζςεισ, χορό και εδζςματα από το 
ςφλλογο γυναικϊν «Λδαία Γθ», που τθν 
ευχαριςτοφμε κερμά. 
Στθ Γζργερθ κάκε χρόνο, τθ κακαρι Δευ-

τζρα αναβιϊνουν τα «Αποκριγιϊματα», 

αναδεικνφοντασ ζτςι τα παραδοςιακά 

ζκιμα τθσ περιοχισ. Αλλά ασ δοφμε ποια 

είναι αυτά τα «αποκριγιϊματα»: 

Αποκριά ι Αποκρίγιωμα(ςτθν Κρθτικι 
διάλεκτο) ςθμαίνει τθν αποχι από το 

κρζασ. Κάκε χρόνο οι κάτοικοι και οι επι-
ςκζπτεσ τθσ Γζργερθσ αποχαιρετοφν τισ 
απόκριεσ με δρϊμενα διονυςιακοφ χα-
ρακτιρα. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ λάτρευαν 
το κεό Διόνυςο με τραγόμορφεσ μεταμ-
φιζςεισ και κουδοφνια. Κυρίαρχο ςτοιχεί-
ο τθσ Διονυςιακισ λατρείασ ιταν ο 
άναρχοσ χορόσ, το κραςί και θ ζκςταςθ.  
Στον ορεινό οφβα (ςτουσ νοτιοανατολι-
κοφσ πρόποδεσ του Ψθλορείτθ) κάποια 
ςτοιχεία αυτϊν των αρχαίων τελετουρ-
γιϊν φτάνουν μζχρι τισ μζρεσ μασ
(καλοςοδειά, αποπομπι του κακοφ, ανα-
γζννθςθ τθσ φφςθσ και τθσ διάκεςθσ). 
Μικροί και μεγάλοι μεταμφιζηονται δρϊ-
ντασ πότε ομαδικά πότε ατομικά βιϊνο-
ντασ και ςυνεχίηοντασ τθ λαϊκι παράδο-
ςθ. 
Οι τραγόμορφοι και κωδονοφόροι 
«Αρκουδιάρθδεσ» είναι παραλλαγι των 
Λεράδων (λζρι= κουδοφνι) ζκιμο τόςο 
τθσ Ανατολικισ όςο και τθσ Δυτικισ Κρι-
τθσ. Φοροφν προβιζσ ηϊων, κουδοφνια 
και είναι δεμζνοι με ςχοινιά. Ο Αρκου-
διάρθσ είναι πάντα αυτόσ που δζρνει 
τουσ υπόλοιπουσ χορεφοντασ τον Αρκου-
δίςτικο Χορό. Πλοι οι Αρκουδιάρθδεσ βά-
φουν το πρόςωπό τουσ με μοφηωμα
(κάπνα των τςικαλιϊν) 
Θ  Καμιλα είναι μία από τισ παλαιότερεσ 
μεταμφιζςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Αποτε-
λείται από δφο ι τζςςερισ άνδρεσ που 
καλφπτονται από προβιζσ και τι κεφάλι 
τθσ είναι από κρανίο γαϊδάρου. Σφμφω-
να με τουσ κατοίκουσ τθσ Γζργερθσ είναι 
ζκιμο από το γειτονικό χωριό Νίβριτοσ. 
Ο γάμοσ τθσ Γζργερθσ (αρπαγι τθσ νφ-
φθσ) ζχει τισ ρίηεσ ςτο ςτα αρχαία Ανκε-
ςτιρια όπου γινόταν θ γαμιλια πομπι 

του εικονικοφ γάμου του Διονφςου. Θ α-
ναβίωςθ του εκίμου ςυμβολίηει τθν 
ζνωςθ,  τθ γονιμότθτα. Συνικωσ θ νφφθ 
είναι άνδρασ ψθλόσ και όμορφοσ ςε α-
ντίκεςθ με το γαμπρό που είναι κοντόσ. 
Κρατοφν μια κοφκλα, δικεν το μωρό 
τουσ, με μουςτάκι για να μοιάηει ςτον 
γαμπρό. 
Ο μικροςκοπικόσ  νεκρόσ τθσ Γζργερθσ 
βρίςκεται ςε αυτοςχζδιο φζρετρο 2,5 μζ-
τρων κάτω από πραςινάδεσ και αποκριά-
τικεσ κορδζλεσ. Θ χιρα οδφρεται, ακοφ-
γονται διάφορα αςτεία ενϊ τθν ίδια 

ςτιγμι  με πολλι ρακί προςπακοφν να 
αναςτιςουν το γαμπρό. 
Θ αναπαράςταςθ τθσ Σποράσ με τθ βοι-
κεια γεωργικϊν εργαλείων και κλαδιά 
ελιάσ ςυμβολίηει τθν αναγζννθςθ τθσ 
φφςθσ. 
Πλα ςυνοδεφονται από τθ μουςικι τθσ 
λφρασ και τθσ αςκομαντοφρασ ( αςκόσ 
του τράγου που τον φοφςκωναν) από 
πλοφςια παραδοςιακά φαγθτά όπωσ ψα-
ροκόλυβα ( μείγμα διαφόρων οςπρίων), 
φαςολάδα και άφκονο κραςί. 
Πλα αυτά είναι παρωδίεσ με ςκοπό τθν 
ανατροπι τθσ κακθμερινότθτασ των α-
πλϊν ανκρϊπων, τθν ςάτιρα και τθν κοι-
νωνικι κριτικι. 

 Τα πάνω κάτω ςτθν Ραιδεία 

Διαβάηοντασ τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ του υπουργοφ παιδείασ για τθ Μζςθ Εκπαί-
δευςθ, θ αιςιοδοξία ιταν το κφριο ςυναίςκθμα που με κατζκλυςε. Ελπίδεσ ότι μπο-
ροφν  να ξθμερϊςουν καλφτερεσ μζρεσ για το δθμόςιο ςχολείο, μετά από τόςα που ζχει 
περάςει θ  πολφπακθ παιδεία ςτθ χϊρα μασ. Σφμφωνα  λοιπόν με τισ δθλϊςεισ του υ-
πουργοφ θ τράπεηα κεμάτων, που αναςτάτωςε τουσ μακθτζσ και προκάλεςε τισ παρατε-
ταμζνεσ κινθτοποιιςεισ του φκινοπϊρου, καταργείται ιδθ από αυτι τθ χρονιά και για 
τισ δυο πρϊτεσ τάξεισ του Λυκείου.  Αυτό κα δϊςει μια ανάςα ςτουσ μακθτζσ και ςτισ οι-
κογζνειζσ τουσ και κα βοθκιςει ςτθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου, που το τελευταίο 

διάςτθμα μετατράπθκε ςε φροντιςτιριο χάνοντασ τον παιδευτικό του ρόλο. Ραράλλθλα οι διοριςμοί μονίμων εκπαιδευτικϊν 
που εξαγγζλκθκαν κα απαντιςουν ςτο πρόβλθμα των χαμζνων διδακτικϊν ωρϊν. Αμφιλεγόμενα ςχόλια προκάλεςε όμωσ 
ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα  θ απόφαςθ για τα Ρειραματικά ςχολεία, των οποίων ο ρόλοσ ιταν να βρίςκουν μζςω εξετάςε-
ων  μακθτζσ με εξαιρετικζσ επιδόςεισ  και να τουσ αναδεικνφουν. Αυτό όμωσ ςθκϊνει πολλι κουβζντα και θ εφθμερίδα μασ 
κα επανζλκει με νζο άρκρο ειδικά για το κζμα αυτό. 

Οι αλλαγζσ βζβαια δεν αφοροφν μόνο τουσ μακθτζσ αλλά και τουσ ςχολικοφσ φφλακεσ που επανζρχονται ςυμβάλλοντασ ςτθν 
αςφάλεια του ςχολικοφ χϊρου αλλά και των κακθγθτϊν των οποίων θ αξιολόγθςθ αναςτζλλεται. Ευελπιςτοφμε μόνο πωσ όλα 
όςα ειπϊκθκαν κα  πραγματοποιθκοφν και τότε ίςωσ αρχίςουμε και εμείσ, τα παιδιά, να ονειρευόμαςτε  ζνα καλφτερο αφριο 
ωσ μακθτζσ και ωσ πολίτεσ και  επιτζλουσ οι ςτόχοι και οι φιλοδοξίεσ μασ να βγουν αλθκινζσ. 

Γράφει θ Ζλενα Ρρινάρθ 

Εκδρομι ςτθ Γζργερθ  Γράφουν Εμμανουζλα Μαςοκϊςτα , Τηαμοφςθ Κωνςταντίνα 
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Ρριν από 33 χρόνια, ςτισ 6 Φεβρουαρίου 
του 1982, θ ςχολικι ποδιά «πζραςε» ςτο 
παρελκόν. Θ ςχολικι ποδιά, διλωνε τθν 
ιδιότθτα, τθν ταυτότθτα του μακθτι και 
υπθρετοφςε τθν ομοιομορφία των μελϊν 
τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. Ιταν απόφα-
ςθ τθσ νζασ τότε κυβζρνθςθσ του ΡΑΣΟΚ 
και του υπουργοφ παιδείασ Λευτζρθ Βε-
ρυβάκθ. Οι μακθτζσ αλλά και πολλοί γο-
νείσ δζχτθκαν με χαρά τθν κατάργθςθ 
αυτι, υποςτθρίηοντασ πωσ θ ποδιά πε-
ριόριηε τθν ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προ-
ςωπικότθτασ και καταπίεηε τουσ μακθτζσ 
που αςφυκτιοφςαν μζςα ςτουσ γιακά-
δεσ. 
Από τθν άλλθ πλευρά θ απόφαςθ του 
Υπουργοφ ξεςικωςε αντιδράςεισ τόςο 
ςτουσ ςυντθρθτικοφσ όςο και ςτουσ ε-

μπόρουσ, που ενίςχυαν μεγάλα ειςοδι-
ματα με τθν πϊλθςθ του ςυγκεκριμζνου 
ενδφματοσ. Θ απόφαςθ ςτθν ουςία επζ-
τρεψε ςτισ μακιτριεσ να ντφνονται κατά 
βοφλθςθ. Τον πρϊτο καιρό πάντωσ δεν 
ζβγαλαν όλοι οι μακθτζσ τθν πο-
διά .Κάποιοι ςυνζχιςαν να τθ φοροφν, 
ίςωσ από ςυνικεια ι «άποψθ», ίςωσ και 
για οικονομικοφσ λόγουσ. Ζτςι, ςε πολλζσ 
φωτογραφίεσ του 1982-3 παρατθροφμε 
ότι το ντφςιμο των μακθτϊν είναι μεικτό. 
Σιμερα βζβαια πολλοί είναι αυτοί που 
αναπολοφν με νοςταλγία τισ «ακϊεσ» 
εκείνεσ εποχζσ που δεν αγωνιοφςαν κα-
κθμερινά για τθν εντφπωςθ που κα προ-
καλζςει θ εμφάνιςι τουσ ςτουσ ςυμμα-
κθτζσ τουσ. Το μόνο ςίγουρο όπωσ απο-
δείχκθκε, ιταν πωσ ο χρόνοσ για τθν κα-
τάργθςι τθσ είχε πράγματι ωριμάςει. 
Ράντωσ όςο υπιρχαν ποδιζσ, ςτθν αρχι 
κάκε ςχολικισ χρονιάσ ςυνζρρεαν όλοι οι 
μακθτζσ αγόρια και κορίτςια με τθ ςυνο-
δεία γονζων ι κθδεμόνων ςε βιοτεχνίεσ, 
αλλά και μεγάλα καταςτιματα, όπωσ 
ιταν το ΜΛΝΛΟΝ, προκειμζνου να αγορά-
ςουν ςχολικι ποδιά.  Και είναι ακόμα ςί-
γουρο πωσ και θ ποδιά είχε τθ μόδα τθσ 
και μεγάλθ γκάμα τιμϊν για να ικανο-
ποιιςει όλα τα βαλάντια και όλεσ τισ κοι-

νωνικζσ τάξεισ. Θ αγορά μιασ επϊνυμθσ 
ποδιάσ ιταν υπολογίςιμο ζξοδο που δεν 
μποροφςε να το επωμιςκεί θ κάκε οικο-
γζνεια.    
   Θ φπαρξι τθσ δεν εξυπθρετοφςε πια 

καμιά ανάγκθ και όλοι αυτοί οι φόβοι 

περί ανεξζλεγκτθσ ειςαγωγισ τθσ μόδασ 

ςτα ςχολεία και τθσ φπαρξθσ ενδυματο-

λογικϊν ανταγωνιςμϊν μεταξφ των μα-

κθτϊν, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

διαψεφςτθκαν.  Ρλζον ςιμερα υπάρχει 

μια μεγάλθ ποικιλία ςτθν ενδυματολογία 

των μακθτϊν.  

Θ ποδιά ςφμφωνα με τουσ πολζμιουσ, 

ζκανε τα ςχολεία να μοιάηουν με παιδικά 

ςτρατόπεδα, ςφμφωνα με τουσ νοςταλ-

γοφσ τθσ τα ςχολεία ςιμερα μοιάηουν με 

παιδικζσ παςαρζλεσ. Ππωσ κι αν ζχει ε-

μείσ οι ςθμερινοί μακθτζσ τθν τιμοφμε 

δεόντωσ ςτισ μεταμφιζςεισ μασ τθν περί-

οδο των Απόκρεων και τθν βλζπουμε με 

πολφ ςυμπάκεια ςτισ παλιζσ ταινίεσ του 

ελλθνικοφ κινθματογράφου ωσ άλλο ζνα 

ςθμάδι μιασ εποχισ που μασ άφθςε ορι-

ςτικά 

Με απόφαςθ τθσ Διεκνοφσ 
Ζνωςθσ Γονζων με Καρκινοπα-
κι Ραιδιά (ICCCPO), κάκε χρό-
νο ςτισ 15 Φεβρουαρίου, γιορ-
τάηεται θ Ραγκόςμια Θμζρα 
κατά του Ραιδικοφ Καρκίνου 
με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ τθσ 
διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ για 
τισ παιδικζσ νεοπλαςίεσ 
(καρκίνουσ) και για τθν ευαι-
ςκθτοποίθςθ του ευρφτερου 
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ 
ςχετικά με τισ ανάγκεσ των 
παιδιϊν που νοςοφν από καρ-
κίνο ςε όλο τον πλανιτθ. Κάκε 
χρόνο, περίπου 250.000 παι-
διά νοςοφν από καρκίνο, από 

τα οποία μόνο ποςοςτό 20% 
ζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ 
ςε ςωςτι ιατρικι φροντίδα. 
Το 80% από αυτά, προζρχεται 
από χϊρεσ μζςου και χαμθ-
λοφ ειςοδιματοσ. Ράνω από 
150.000 κάνατοι κάκε χρόνο, 
κα μποροφςαν να είχαν απο-
φευχκεί, εάν υπιρχε δυνατό-
τθτα ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και 
εξειδικευμζνθσ κεραπείασ ςε 
όλα τα παιδιά. Στθ χϊρα μασ, 
περίπου 300 παιδιά προςβάλ-
λονται ετθςίωσ από καρκίνο, 
κυρίωσ από λευχαιμία. Τα τε-
λευταία χρόνια, με τθν πρόο-
δο τθσ ιατρικισ και λόγω τθσ 
επάρκειασ φαρμάκων και κα-
ταρτιςμζνου επιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ, ποςοςτό 70% 
από τα παιδιά που ζχουν πρό-
ςβαςθ ςε εξειδικευμζνθ κερα-
πεία γίνεται καλά. Μζγιςτο 
επίτευγμα τθσ ιατρικισ αποτε-
λεί το γεγονόσ ότι οκτϊ ςτα 
δζκα παιδιά με λευχαιμία ςι-
μερα κεραπεφονται. Σφμφωνα 
με τουσ ειδικοφσ, τα παιδιά 
προςβάλλονται πολφ ςπανιό-

τερα από καρκίνο ςε ςχζςθ με 
τουσ ενιλικεσ, ωςτόςο, ο καρ-
κίνοσ παραμζνει θ ςυχνότερθ 
αιτία κανάτου ςε παιδιά μετά 
τα ατυχιματα. Ο καρκίνοσ ςτο 
παιδί δεν είναι κλθρονομικόσ, 
δεν είναι μεταδοτικόσ. Δεν ςθ-
μαίνει κάνατο. Είναι μια ςο-
βαρι, απειλθτικι για τθ ηωι 
του παιδιοφ, νόςοσ που χρειά-
ηεται χρόνο και κατάλλθλθ, 
εξειδικευμζνθ κεραπεία, ανα-
φζρει ο Σφλλογοσ Γονζων Ραι-
διϊν με Νεοπλαςματικζσ Α-
ςκζνειεσ “Φλόγα”, επιςθμαί-
νοντασ παράλλθλα ότι για τον 
παιδικό καρκίνο, δεν υπάρχει 
πρόλθψθ. Πμωσ θ αξιολόγθςθ 
υπόπτων ςυμπτωμάτων και 
ευρθμάτων μπορεί να οδθγι-
ςει ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ, γι 
αυτό πρζπει να δοκεί ιδιαίτε-
ρθ ςθμαςία ςτθν εκπαίδευςθ 
των επαγγελματιϊν τθσ υγείασ 
ϊςτε να είναι ςε κζςθ να δια-
γνϊςουν ζγκαιρα τθ νόςο και 
ςτθ ςωςτι ενθμζρωςθ των 
γονιϊν ϊςτε να απευκφνονται 
ζγκαιρα ςτα παιδιατρικά νο-

ςοκομεία. 

Αν θ διάγνωςθ γίνει χωρίσ κα-
κυςτζρθςθ τα ποςοςτά ίαςθσ 
είναι υψθλά: οι ςφγχρονεσ κε-
ραπείεσ κάνουν τθν παρατετα-
μζνθ επιβίωςθ και τθν ανάρ-
ρωςθ όχι μόνο πικανζσ αλλά 
και δυνατζσ για πολλοφσ παι-
δικοφσ καρκίνουσ. Στθν Ελλά-
δα δραςτθριοποιοφνται αρκε-
τοί ςφλλογοι όπωσ θ «Ελπίδα» 
θ «Φλόγα» και θ «Λάμψθ». 
Ζτςι, αυτά τα παιδιά χρειάηο-
νται τθ βοικεια και τθ ςτιριξθ 
μασ!! 

Αυτά τα παιδιά ςιμερα κεω-
ροφνται ιρωεσ και κατακτθτζσ 
τθσ ηωισ, αφοφ υπομζνουν 
τθν αρρϊςτια με μεγάλθ υπο-
μονι, μεγαλοψυχία και ΕΛΡΛ-
ΔΑ πωσ κάποια μζρα κα μπο-
ρζςουν να τθν ξεπεράςουν. 
Εμείσ μζνει να ευχθκοφμε 
γριγορθ ίαςθ ςτουσ μικροφσ 
αυτοφσ μαχθτζσ τθσ ηωισ και 
καλό κουράγιο ςτισ οικογζ-
νειζσ τουσ... 

Γράφει θ Ειρθάννα Χαλκιαδάκθ 15/2 θμζρα κατά του παιδικοφ καρκίνου  

Γράφει θ Μαριαλζνα Καρχιλάκθ Θ ςχολικι ποδιά  και θ κατάργθςι τθσ 
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Ο Ρανακθναϊκόσ Ακλθτικόσ Πμιλοσ 
(Ρ.Α.Ο.) είναι ελλθνικόσ ακλθτικόσ ςφλλο-
γοσ με ζδρα τθν Ακινα. Το ςφμβολο αυ-
τοφ του ςυλλόγου είναι το τριφφλλι, ςφμ-
βολο ιςορροπίασ, ενότθτασ και καλοτυχί-
ασ . 
Είναι ζνασ από τουσ πιο παλιοφσ και από 

τουσ πιο δθμοφιλζςτερουσ ελλθνικοφσ ςυλλόγουσ. Λδρφκθκε 
ςτισ 3 Φεβρουαρίου του 1908 από τον Γιϊργο Καλαφάτθ και 
το πρϊτο του άκλθμα ιταν το Ροδόςφαιρο. Οι ομάδεσ που 
δθμιουργικθκαν ςτον Ρ.Α.Ο είναι: ποδόςφαιρο, μπάςκετ, βό-
λεϊ, χόκεϊ, πινγκ πονγκ, χάντμπολ κακϊσ και ομάδεσ μπάςκετ 
και ποδοςφαίρου για τισ γυναίκεσ. Ο ςφλλογοσ ζχει ενεργά 
τμιματα για 22 ακλιματα. Το τμιμα του μπάςκετ ανδρϊν ζχει 
ζδρα ςτο κλειςτό γιπεδο Ο.Α.Κ.Α ,τα τμιματα βόλεϊ ςτο κλει-
ςτό του Ρανελλθνίου ςτθν Κυψζλθ, ο ςτίβοσ και τα τμιματα 
του ςτο Ολυμπιακό Ακλθτικό Κζντρο Ακθνϊν “Σπφροσ Λοφθσ” 
και το πόλο ςτο κολυμβθτιριο Λλιςίων. Με ιςτορικι ζδρα το 
Γιπεδο Απόςτολοσ Νικολαΐδθσ  ςτoυσ Αμπελόκθπουσ , ο Ρα-

νακθναϊκόσ αποτελεί τον μεγαλφτερο ακλθτικό ςφλλογο του 
Διμου Ακθναίων . 
Άλλα ακλιματα ςτα οποία ζχουν ιδρυκεί ςωματεία και ομά-
δεσ (εκτόσ από το ποδόςφαιρο,   μπάςκετ αντρϊν και γυναι-
κϊν,  βόλεϊ αντρϊν και γυναικϊν, χόκεϊ, πινγκ πονγκ, χάντ-
μπολ, πόλο και ςτίβο)  είναι ράγκμπι, μπζιημπολ, κολφμβθςθ, 
καταδφςεισ, πυγμαχία, πάλθ, άρςθ βαρϊν, ξιφαςκία, ποδθλα-
ςία, τοξοβολία, ςκοποβολι, μοντζρνο πζντακλο και καράτε. 
Ο Ρανακθναϊκόσ είναι μια ομάδα τθν οποία υποςτθρίηουν και 
καυμάηουν πολλοί άνκρωποι, μικροί, μεγάλοι κυρίωσ όμωσ 
ςτο Ροδόςφαιρο. Είναι μια ομάδα αξιοπρεπισ και αξιοκαφμα-
ςτθ, με πολλοφσ τίτλουσ ςε διάφορα ακλιματα  κάνοντασ πε-
ριφανουσ τουσ φιλάκλουσ. Ραίηει τίμια και με τθν αξία του. 
Ζχει καλοφσ ακλθτζσ/ακλιτριεσ, ςε όλεσ τισ ομάδεσ που ζχουν 
ιδρυκεί ζωσ τϊρα, κακϊσ και καλοφσ προπονθτζσ και προπο-
νιτριεσ. Εγϊ προςωπικά υποςτθρίηω αυτι τθν ομάδα και εί-
μαι περιφανθ! Ζνα μεγάλο ΜΡΆΒΟ ςτον Ρανακθναϊκό Α-
κλθτικό Πμιλο και ςτον ιδρυτι αυτοφ του ομίλου, καλι ςυνζ-
χεια και πάντα με τθ νίκθ!!! 

Θ απίςτευτθ ηωι του Γιάννθ Ατεντοκοφμπο Γράφει ο Γιάννθσ Βαράκλασ 

Θ Λςτορία του Ρανακθναϊκοφ Γράφει θ Ειρινθ Ρατραμάνθ 

Με αφορμι τον αγϊνα επίδειξθσ του NBA, ςτον οποίο ςυμμετζχουν κάκε χρό-
νο οι καλφτεροι παίκτεσ του μπάςκετ, κα ικελα να ςασ γνωρίςω ζναν από αυ-
τοφσ: τον λζνε Γιάννθ Αντετοκοφμπο και είναι Ζλλθνασ. Μάλιςτα ζκανε τθν εμ-
φάνιςι του ςτο γιπεδο τθσ Νζασ Υόρκθσ ανεμίηοντασ τθν ελλθνικι ςθμαία και 
κζρδιςε τθν τρίτθ κζςθ ςτον διαγωνιςμό καρφωμάτων. 
Για να δοφμε όμωσ τι κρφβει πίςω από αυτι τθ μεγάλθ του καριζρα. Ασ πά-
ρουμε τα πράγματα από τθν αρχι. Ο Γιάννθσ Αντετοκοφμπο είχε πολφ δφςκο-
λα παιδικά χρόνια. Οι γονείσ του ιταν μετανάςτεσ από τθ Νιγθρία, εκείνοσ 
όμωσ και ο αδερφόσ του είχαν γεννθκεί ςτθν Ελλάδα. Ηοφςαν ςτα Σεπόλια 
ςτθν Αττικι και τα πζντε παιδιά τθσ οικογζνειασ πουλοφςαν CD, τςάντεσ, ρο-
λόγια και γυαλιά θλίου για να ηιςουν. Θ πολφ φτωχι διατροφι του τον 

ζφτανε ςτα όρια τθσ αςιτίασ. Μάλιςτα ςε κάποιεσ ιατρικζσ εξετάςεισ αποδείχτθκε ότι είχε ςυκϊτι θλικίασ ενόσ γζρου 73 ετϊν 
λόγω του υποςιτιςμοφ. Το μεγαλφτερο διάςτθμα τθσ θμζρασ το περνοφςε μζςα ςτο γιπεδο και ζψαχνε δικαιολογίεσ για να μθ 
φφγει γιατί το ςπίτι τουσ ιταν τόςο μικρό που κυριολεκτικά δεν τουσ χωροφςε. Κακϊσ μεγάλωνε όμωσ το φψοσ του αυξικθκε 
κατακόρυφα: από το 1,80 ζφταςε το 1,85 και ςτθ ςυνζχεια το 1,95 ςε θλικία 16 χρονϊν. Οι ειδικοί μθ ζχοντασ μια ακριβι εκτί-
μθςθ για το μζχρι ποφ μπορεί να φτάςει είπαν ςτθν ομάδα για τθν οποία ζπαιηε εκείνθ τθν περίοδο ότι κα ξεπεράςει τα 2,10. 
Και πράγματι τϊρα ςε θλικία 20 χρονϊν είναι 2,11 και ακόμα ψθλϊνει…! 
Ταυτόχρονα όμωσ μεγάλωνε και το ταλζντο του, τόςο ϊςτε να τον καλζςουν να παίξει για τθν Εκνικι Εφιβων. Το πρόβλθμα 
ιταν ότι δεν είχε ελλθνικό διαβατιριο και ζτςι δεν μποροφςε να ςυμμετζχει με τθν Εκνικι ςε αγϊνεσ που διεξάγονταν ςτο ε-
ξωτερικό. Δεν μποροφςε να ζχει ελλθνικό διαβατιριο γιατί δεν είχε ελλθνικι ταυτότθτα διότι δεν κεωροφνταν Ζλλθνασ. Είχε 
μόνο ζνα πιςτοποιθτικό γζννθςθσ και μια άδεια παραμονισ που ζπρεπε να τθν ανανεϊνει κάκε χρόνο. 
Ζτςι ο μάνατηζρ του χρειάςτθκε να ςτείλει ζνα φαξ ςτον πρωκυπουργό όπου του ανζφερε το πρόβλθμα και το πιο ςθμαντικό, 
ότι δθλαδι ο Γιάννθσ ζχει γεννθκεί ςτθν Ελλάδα, ζχει μεγαλϊςει ςτθν Ελλάδα, ζχει πάει ςε 
ελλθνικό ςχολείο και ξζρει μόνο τθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ μθτρικι γλϊςςα. Μετά από τθν 
ανταπόκριςθ από το γραφείο του πρωκυπουργοφ κατάφερε να ξεπεράςει το Γολγοκά για 
τθν απόκτθςθ των νόμιμων εγγράφων και να πολιτογραφθκεί Ζλλθνασ.   
Ζπειτα από τισ πολφ καλζσ εμφανίςεισ του με τθν Εκνικι Ελλάδοσ ζβαλε υποψθφιότθτα για 
να επιλεγεί (draft) από τισ καλφτερεσ ομάδεσ του NBA. Ρράγματι τα κατάφερε και επιλζ-
χκθκε από τουσ Milwaukee Bucks, όπου παίηει μζχρι ςιμερα πραγματοποιϊντασ εξαιρετι-
κζσ ςτατιςτικζσ. 
Υπιρξαν όμωσ και αντιδράςεισ: ο πρόεδροσ τθσ Χρυςισ Αυγισ δε δίςταςε ςε τθλεοπτικι 
εκπομπι να παρομοιάςει το Γιάννθ με πίκθκο, επειδι ςικωςε τθν ελλθνικι ςθμαία όταν 
ζμακε ότι κα παίξει ςτο κορυφαίο πρωτάκλθμα μπάςκετ του κόςμου, λζγοντασ ότι «και 
ςτον ηωολογικό κιπο αν δϊςετε ςε ζναν χιμπαντηι μια μπανάνα ι μια ςθμαία κα τθν ςθ-
κϊςει». 
Να κάτι που πρζπει να μασ προβλθματίςει: δεν είναι ο Γιάννθσ Ζλλθνασ; Δεν είναι Ζλλθνασ 
αυτόσ που ζχει μεγαλϊςει ςτθν Ελλάδα, αγαπάει τθν Ελλάδα ςαν πατρίδα του, ζχει ελλθνι-
κό όνομα, αιςκάνεται Ζλλθνασ και ςθκϊνει με υπερθφάνεια τθν ελλθνικι ςθμαία ςε κάκε 
του αγϊνα; 
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Το βόλεϊ είναι ζνα ομαδικό  
άκλθμα ςτο οποίο ςυμμετζ-
χουν δυο ομάδεσ ζξι ατόμων . 
Ραίηεται κυρίωσ ςε κλειςτά 
γιπεδα διαςτάςεων 18χ9 μζ-
τρων που χωρίηονται από ζνα 
ψθλό φιλζ. Ο ςκοπόσ κάκε ο-
μάδασ είναι να κερδίςει πό-
ντουσ και να νικιςει τα 3 ςετ 
των 25 πόντων περνϊντασ τθν 
μπάλα ςτο αντίπαλο γιπεδο 
μζχρι να πζςει κάτω. Το βόλεϊ 
γεννικθκε ςτισ 9 Φεβρουαρί-
ου του 1895 από τον αμερικα-
νό γυμναςτι Ουίλιαμ Μόρ-
γκαν ο οποίοσ επιδίωξε να δθ-

μιουργιςει ζνα άκλθμα πιο 
ιρεμο από το μπάςκετ με 
ςτοιχεία από το τζνισ και το 
χάντμπολ. Το αρχικό του 
όνομα ιταν Μιντονζτ και με-
τζπειτα επικράτθςε ωσ βόλεϊ. 
Εκτόσ από το κλαςικό βόλεϊ 
υπάρχουν και άλλα είδθ, 
το  Μπιτσ-βόλεϊ (beach volley), 
που παίηεται ςτθν άμμο κα-
κϊσ και ςτθ Βραηιλία το ποδο-
βόλεϊ (Futevoley) δθλαδι το 
βόλεϊ που παίηεται με τα πόδι-
α. Θ Διεκνισ Ομοςπονδία Βό-
λεϊ (FIVB) ιδρφκθκε το 1949 
και τότε ζγινε και το πρϊτο 
παγκόςμιο πρωτάκλθμα αν-
δρϊν και τρία χρόνια αργότε-
ρα διεξιχκθ και το αντίςτοιχο 
γυναικείο πρωτάκλθμα . Στθν 
Ελλάδα το βόλεϊ ιρκε το 1922 
από τον γυμναςτι του Ρανελ-
λθνίου Αναςτάςιο Λευκαδί-
τθ.   Το άκλθμα αυτό ζχει κα-

ταφζρει να κερδίςει τθν αγά-
πθ του κόςμου και ο αρικμόσ 
των ακλθτϊν του όλο και αυ-
ξάνεται. Ζχει προςελκφςει 
πολλά παιδιά τθσ θλικίασ μασ 
(αγόρια και κορίτςια ) τα οποί-
α και το λατρεφουν και λζνε 
για αυτό πωσ  είναι ζνα 
άκλθμα που το αγαπάνε γιατί 
μζςα από αυτό ζχουν μάκει τι 
κα πει ςεβαςμόσ , ομαδικότθ-
τα και αλλθλεγγφθ. Μασ δίνει 
τθν ευκαιρία μζςα από αυτό 
να γνωρίςουμε καινοφρια 
άτομα και να αναπτφξουμε γε-
ρζσ φιλίεσ. Με το βόλεϊ το ςϊ-
μα γυμνάηεται και ςκλθραγω-
γείται, αν και πολλζσ φορζσ 
νιϊκεισ να εξαντλείςαι. Θ ψυ-
χολογία του ακλθτι μεταβάλ-
λεται ςυνεχϊσ κατά τθν διάρ-
κεια τθσ προπόνθςθσ, αλλά 
και κατά τθ διάρκεια του παι-
χνιδιοφ. Νιϊκεισ να χάνεισ τθν 

εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό ςου, 
νευριάηεισ και τα βάηεισ ακό-
μα και με τουσ ςυμπαίχτεσ 
ςου. Μζςα ςε λίγα μόλισ λε-
πτά μπορείσ να βρεκείσ από 
θττθμζνοσ ςε νικθτι και το α-
ντίκετο. Θ χαρά και θ λφπθ μζ-
ςα ςου εναλλάςςονται ςε τρε-
λοφσ ρυκμοφσ. Θ ευκφνθ προσ 
τον εαυτό ςου αλλά και προσ 
όλθ τθν ομάδα  ςου δθμιουρ-
γεί τρελό άγχοσ. Και ενϊ όλα 
αυτά τα ςυναιςκιματα χορεφ-
ουν ςε ξζφρενουσ ρυκμοφσ 
μζςα ςου  εςφ πρζπει να είςαι 
εκεί, ςυγκεντρωμζνοσ ςτο 
ςτόχο ςου που δεν είναι 
άλλοσ από τθ νίκθ. Το βόλεϊ 
είναι ζνα άκλθμα που μασ γε-
μίηει ψυχικά και ςωματικά, για 
αυτό και το λατρεφουμε. 

 

Από τθν ομάδα που πζρυςι 
τερμάτιηε ζκτθ ςτο πρωτάκλθ-
μα και ζφτανε μια ανάςα από 
τον τελικό του Κυπζλλου,  δεν 
ζχει μείνει τίποτα όρκιο. Ο Ο-
ΦΘ βιϊνει δραματικζσ ςτιγμζσ 
που τον φζρνουν αντιμζτωπο 
με τθν καταςτροφι. Τα οικο-
νομικά προβλιματα που αντι-
μετωπίηει, ο μεγαλφτεροσ ςφλ-
λογοσ του νθςιοφ, τον ζχουν 
κακθλϊςει ςτισ τελευταίεσ κζ-
ςεισ τθσ βακμολογίασ. Αποχω-
ριςεισ παικτϊν, προςφυγζσ 
για καταβολι δεδουλευμζνων, 
αφαίρεςθ βακμϊν, κακι αγω-
νιςτικι κατάςταςθ, όλα αυτά 
δείχνουν ότι το ςωματείο βρί-
ςκεται ςε κρίςιμο ςταυροδρό-
μι. Το κατάλαβαν όλοι, ακόμα 
και όςοι δεν ικελαν να το πι-
ςτζψουν όταν ο Τηενάρο Γκα-
τοφηο ζβαηε από τθν τςζπθ 
του χριματα για να ταξιδζψει 
θ ομάδα ςτθν Ακινα για τον 
αγϊνα με τον Ρανιϊνιο. 
Το μόνο που φαίνεται να απο-

μζνει ςτο πάλαι ποτζ κραταιό 
ςωματείο τθσ πόλθσ μασ είναι 
ο κόςμοσ που ακόμα και ςε 
αυτι τθ δφςκολθ ςυγκυρία 
του ςυμπαραςτζκεται με ςυ-
γκινθτικό τρόπο. Ροιοσ όμωσ 
είναι ο ΟΦΘ; 
              
Πμιλοσ φιλάκλων Θρακλείου 
(Ο.Φ.Θ.) είναι ζνα ακλθτικό 
ςωματείο ςτθν πόλθ του Θρα-
κλείου θ οποία είναι και θ 
ζδρα του. Θ ίδρυςθ του ΟΦΘ 
ζγινε το φκινόπωρο του 1925 
και το χρϊμα τθσ ςθμαίασ ςτο-
λισ είναι άςπρο με μαφρο. Ο 
ςφλλογοσ του ΟΦΘ αποτελεί-
ται από τμιματα : ποδοςφαί-
ρου, μπάςκετ, βόλεϊ, πόλο, κο-
λφμβθςθ, άρςθ βαρϊν ,ςτίβοσ 
και ςκάκι . 
Ο ΟΦΘ δζχτθκε πολφ μεγάλθ 
ςτιριξθ από τουσ φιλάκλουσ , 
κυρίωσ για τισ μεγάλεσ επιτυ-
χίεσ που είχε ςτο ποδόςφαι-
ρο. Επίςθσ, κυρίαρχθ παρου-
ςία ζχει ςτον κλαςικό ακλθτι-
ςμό ςτουσ παγκριτιουσ αγϊ-
νεσ. Ο ΟΦΘ ιταν γενικόσ εκ-
πρόςωποσ τθσ Κριτθσ ςτο ελ-
λθνικό ποδόςφαιρο πριν τθν 
άνοδο ςτθν Α εκνικι του Ερ-
γοτζλθ και του Ρλατανιά. Ρα-
ρόλα αυτά δεν κατάφερε να 

κερδίςει κάποια μεγάλθ διά-
κριςθ , εκτόσ από τθ διετία 
(1986-1988) που αναδείχκθκε 
κυπελλοφχοσ Ελλάδοσ. Ζπαιηε 
ωςτόςο ωραίο ποδόςφαιρο 
και ιταν ομάδα επαρχίασ που 
τθν ςζβονταν και τθν υπολόγι-
ηαν όλοι. Από τισ αρχζσ του 
2000 όμωσ ο ΟΦΘ άρχιςε να 
παρακμάηει,  κυρίωσ μετά τθν 
αποχϊρθςθ του προπονθτι- 
ςφμβολου του ΟΦΘ, Ευγζνιο 
Γκζραντ και ςθμαντικϊν επεν-
δυτϊν. Μία ςειρά κακϊν αγω-
νιςτικϊν περιόδων τελικά κα-
τζλθξε ςτον υποβιβαςμό του 
ΟΦΘ τθν περίοδο 2008-2009. 
Θ ομάδα προβιβάςτθκε ξανά 
ςτθ Super League τθ ςεηόν 
2010-2011. 
 Το γιπεδο του ποδοςφαίρου 
του ΟΦΘ, Κεόδωροσ Βαρδινο-
γιάννθσ, γνωςτό και ωσ Γεντί 
Κουλζ, καταςκευάςτθκε το 
1951 . Το όνομα του το πιρε 
από τον Κεόδωρο Βαρδινο-
γιάννθ, ο οποίοσ αποτελοφςε 
κακοριςτικό παράγοντα του 
ςυλλόγου. Το γιπεδο χωράει 
8.150 φιλάκλουσ και τισ περις-
ςότερεσ φορζσ είναι γεμάτο. 

Σιμερα το ςυνδεςμιακό κίνθ-
μα του Ο.Φ.Θ. εκπροςωπείται 

από 7 ςτεγαςμζνουσ ςυνδζ-
ςμουσ: 

1. Κριτεσ (Θράκλειο) 
2. Snakes (Θράκλειο) 
3. Κφρα 4 (Θράκλειο) 
4. Κφρα 4 Άι Γιάννθσ 
(Θράκλειο) 
5. A rc h a n e s  C l u b 
(Αρχάνεσ) 
6. Sitia Club (Σθτεία) 
7. Athens Club "Νίκοσ 
Ξυλοφρθσ" (Ακινα) 

Επίςθσ άλλοι ςυνδζςμοι, που 
δεν ςτεγάηονται: 

 S a l o n i c a  C l u b 
(ςτεγαηόταν παλαιότερα, 
υπάρχει ενδεχόμενο να ξα-
νά ςτεγαςτεί) 

 Messara Club 

 Agia Varvara Club 

Οπαδοί του ΟΦΘ υπάρχουν 
επίςθσ και ςτθν υπόλοιπθ 
Κριτθ, κακϊσ επίςθσ και ςε 
πολλζσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. 
Χρζοσ όλθσ τθσ φίλακλθσ κοι-
νωνίασ είναι να βοθκιςει το 
ςφλλογο να κρατθκεί όρκιοσ 
ςτθ δφςκολθ ςυγκυρία 
που  τον ζχει οδθγιςει ςωρεία 
λακϊν των τελευταίων διοικι-
ςεων. 

Πμιλοσ Φιλάκλων Θρακλείου Γράφουν Βαςίλθσ Κοκοςάλθσ, Μάρκοσ Κραςςάσ 

Θ ιςτορία τθσ πετοςφαίριςθσ   Γράφει θ Ζλενα  Σκανδαλάκθ 


