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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

MAMA NENA
charming hotel

Το βρήκα σε µια από τις αναζητή-
σεις µου στο διαδίκτυο(αυτό το πα-
ράθυρο ελευθερίας και ελευθερο-
τυπίας) µε τον χαρακτηρισµό : Φο-
βερά ροµαντικό- πανέµορφο, κι
έτσι θα ήθελα να παρουσιάσω το
MAMA NENA charming hotel,
όπως αυτό παρουσιάζεται στην
ιστοσελίδα του! Οι ιδιοκτήτες του
γράφουν στην εισαγωγή «.. είναι
ένα µικρό, οικογενειακό ξενοδοχείο
στην παλιά πόλη των Χανίων που
λειτουργεί όλο το χρόνο. Βρίσκεται
πάνω στον παραλιακό δρόµο του
παλιού λιµανιού, ακριβώς απέναντι
από το Φάρο. Τριώροφο, διαµπερές,
διαθέτει εντυπωσιακή θέα και από
τις δύο πλευρές: από βόρεια το πα-
λιό λιµάνι, το φάρο, τη θάλασσα, και
από νότια τα γραφικά σοκάκια της
παλιάς πόλης µε φόντο την οροσει-
ρά των Λευκών Ορέων. Πρόκειται
γιατοπατρικόσπίτι τηςµητέραςµας
Νένας, το οποίο ανακαινίσαµε πλή-
ρως. Με οδηγό την ποιότητα, την
αυθεντικότητα και το µεράκι, δηµι-

ουργήσαµε ένα σύγχρονο και άνετο
χώρο φιλοξενίας, διατηρώντας ταυ-
τόχρονα την ατµόσφαιρα µιας κα-
τοικίας πόλης των αρχών του 20ου
αιώνα. Προσφέρει ένα απλό δίκλινο
δωµάτιο και δύο σουίτες. Κάθε χώ-
ρος έχει διαφορετική διακόσµηση
και βρίσκεται ξεχωριστά σε κάθε
όροφο του κτηρίου. Η θέα του φά-
ρουκαι τηςθάλασσαςδηµιουργείσε
όλουςέναζωντανόπίνακα…».
Η ιστοσελίδα συνεχίζει: «…Το κτή-
ριο που στεγάζει το MAMA NENA
charming hotel αποτελεί αναπόσπα-
στο κοµµάτι της ιστορίας της παλιάς
πόλης των Χανίων, µια και βρίσκεται
στην καρδιά του παλιού λιµανιού,
πάνω στον παραλιακό δρόµο. Η
ιστορία του χάνεται στους αιώνες
τωνµεσαιωνικώνχρόνωνκαισυγκε-
κριµένα στα χρόνια εκείνα της Ενε-
τοκρατίας κατά τα οποία η πόλη άρ-
χισε σταδιακά να εξαπλώνεται γύ-
ρω από τον οχυρωµένο λόφο του
Καστελιού.
Στο πέρασµα των αιώνων το κτήριο
δεν έχει σταθερή µορφή. Χαλκο-
γραφίες του 16ου και 17ου αιώνα,
σχεδιαγράµµατα και σχέδια του

18ου και 19ου αιώνα αποτυπώνουν
διαφορετικές όψεις. Το αποδει-
κνύουν επίσης διάφορα αρχιτεκτο-
νικά στοιχεία στους τοίχους των
όµορων κτηρίων (ανοίγµατα, πέτρι-
να πλαίσια θυρών) που αποκαλύ-
φθηκαν κατά την αναπαλαίωση. Το
κτήριο αποκτά τη σηµερινή µορφή
του στις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε
συνδέεται και µε την οικογένειά
µας.Τοσπίτιαυτόγίνεται τοπατρικό
της γιαγιάς Ματίνας ήδη από τα
πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, όταν
η οικογένειά της µετακοµίζει από
τον Πειραιά στα Χανιά, τόπο κατα-
γωγής της µητέρας της Αργυρής.
Στεγάζει την οικογένεια µέχρι και το
1975…….
Σ’ αυτό το σπίτι µεγάλωσε η µητέρα
µας, από δω έφυγε «νύφη» για το δι-
κό της σπίτι. Σ’ αυτό το σπίτι εµείς
παιδιά επισκεπτόµασταν τη γιαγιά
και την αδερφή της Στέλλα. Πόσο
µεγάλοµαςφαίνονταντότε!
Η ιστορία αυτού του σπιτιού είναι
συνδεδεµένη µε τις προσωπικές
ιστορίες 4 γυναικών της οικογένει-
ας: της προγιαγιάς µας Αργυρής,
της γιαγιάς µας Ματίνας, της αδερ-

φής της Στέλλας και της µητέρας
µας Νένας. Η γλύκα από τα µάτια
τους, το ζεστό τους χαµόγελο, πολ-
λά από αυτά που δίδαξαν, υπάρχουν
ακόµα στα έπιπλά τους που κρατή-
σαµε, στα αγαπηµένα τους αντικεί-
µενα που φυλάξαµε, στον αέρα του
σπιτιού».
Έτσι κλείνει το κείµενο που µε σω-
στά ελληνικά, «µιλά» για το µοναδι-
κό περιβάλλον, του ξενοδοχείου
που δείχνει να έχει βρει τη συνταγή
της επιτυχίας (προς µίµηση). Ιδού
και µερικές (από τις επίσης πολύ
ατµοσφαιρικές) φωτογραφίες για
τουλόγουτοαληθές.

blackcat.hania@gmail.com

Η ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ...
…έπαθε ηλεκτροπληξία!!!!

Τα λόγια ενός πολιτικού δεν
φανερώνουν την ιδέα που έχει
για το θέµα που προσεγγίζει,

αλλά την ιδέα που έχει
για το ακροατήριο του

Ηλεκτροπληξία στα
νοικοκυριά από τη ∆ΕΗ

Με 1 δισ. ευρώ κέρδη το 2009 και
µε αυξήσεις τιµολογίων συνολικά
32% την περίοδο 2005-2009 η
∆ΕΗ εξακολουθεί να στηρίζεται
στις ανατιµήσεις που πληρώνουν
οι καταναλωτές. Η πολιτική εφη-
συχασµού µε τις συνεχείς αυξή-
σεις τιµολογίων την περίοδο αυ-
τή άφησε ανεξέλεγκτες τις λει-
τουργικές δαπάνες, οι οποίες µε-
τακυλίονταν στους καταναλω-
τές, ενώ οι διοικήσεις της ∆ΕΗ θα
έπρεπε να τρέχουν πίσω από τη
µείωση του κόστους. Οι περισσό-
τεροι ενεργειακοί αναλυτές, ακό-
µη και ουδέτεροι τεχνοκράτες
της ΡΑΕ, θεωρούν ότι τα τελευ-
ταία χρόνια η επιχείρηση «στρα-
βά αρµενίζει και βαδίζει ολοτα-
χώς σε ξέρα», αφού στηρίζεται
µόνο στα έσοδα από τις ανατιµή-
σεις των τιµολογίων και έχει «ξε-
χάσει» τις οικονοµίες κλίµακας
που θα µπορούσε να κάνει ή τις
επενδύσεις υποδοµής που χρει-
άζεται για να θωρακιστεί, πέρα
από τη στροφή στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Οι αναλυτές
υποστηρίζουν µάλιστα ότι παρά
τα κέρδη του 1 δισ. ευρώ το 2009,
ούτε τώρα, που είναι η τελευταία
ευκαιρία για προσαρµογή στον
ανταγωνισµό που έρχεται, γίνε-
ται µεθοδική προετοιµασία για
τηνεπόµενηηµέρα.

Πολιτισµός
και πράσινα άλογα….

Ένα µάλλον µεγάλο σε όγκο κτί-
ριο θα επιβαρύνει τη περιοχή της
Χαλέπας (αν ποτέ βρεθούν τα
χρήµατα να κατασκευαστεί-που
το βλέπω χλωµό αλλά …τέλος
πάντων).
«ΘΑ» κατασκευαστεί στο χώρο
του πρώην στρατοπέδου «Χατζη-
δάκη», που είχε παραχωρηθεί
στο Υπουργείο Πολιτισµού το
1996 θα έχει εµβαδόν 5.656,13
τ.µ. Περιλαµβάνονται αίθουσες
εκθεµάτων, αµφιθέατρο, αίθουσα
εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
εργαστήρια, αποθήκες, γραφεία
διοίκησης, αναψυκτήριο, κατά-
στηµα, ενώ πρόκειται να διαµορ-

φωθεί κατάλληλα ο περιβάλλον
χώρος. Το υφιστάµενο Μουσείο
εκθέτει ευρήµατα από τον Νοµό
Χανίων, από τα Προϊστορικά έως
και τα Ρωµαϊκά χρόνια, ενώ δια-
θέτει εργαστήριασυντήρησηςκε-
ραµικών, µεταλλικών αντικειµέ-
νων, νοµισµάτων, τοιχογραφιών,
ψηφιδωτών και χηµικό εργαστή-
ριο. Λόγω της αύξησης των αρ-
χαιολογικών ευρηµάτων, οι χώ-
ροι του υφιστάµενου Μουσείου
κρίνονται ανεπαρκείς για να κα-
λύψουν τις ανάγκες έκθεσης -
αποθήκευσης ευρηµάτων. Επίσης
υπάρχει σοβαρό πρόβληµα προ-
σβασιµότητας στο σηµερινό
Μουσείο καθώς βρίσκεται εντός
της παλαιάς πόλης των Χανίων
και δεν υπάρχει η δυνατότητα
στάθµευσης των Ι.Χ. των επισκε-
πτών και επιβίβασης - αποβίβα-
σηςτουριστικώνλεωφορείων.

Φαραωνικού τύπου
Ήρθεηεποχήπουταφαραωνικού
τύπου έργα έχουν σταµατήσει. Γι’
αυτό η ιδέα του γιγαντιαίου κτί-
σµατος που θα στεγάσει το «νέο»
αρχαιολογικό µουσείο Χανίων
στη Χαλέπα είναι λάθος. Οι λόγοι
είναι πρώτον οικονοµικοί, δεύτε-
ρον, περιβαλλοντικοί, τρίτον κοι-
νωνικοί.
Οι οικονοµικοί λόγοι περιλαµβά-
νουν ότι το Ε.Σ.Π.Α. θα δώσει
ελάχιστα χρήµατα στην Ελλάδα
για υποδοµές γιατί το κράτος δεν
έχει τα λεφτά για να βάλει την δι-
κήτουσυµµετοχή.
Οι περιβαλλοντικοί λόγοι είναι
ότι σε διεθνές επίπεδο οι υποδο-
µές πολιτισµού γίνονται εκτός
πόλεως ώστε να µην στερούνται
οι πόλεις πάρκα και πράσινο, και
ναµηνγεµίζουντσιµέντο.
Οι κοινωνικοί λόγοι είναι παρό-
µοιοι: ένας χώρος πρασίνου προ-
σφέρει λύση στο διοξείδιο του
άνθρακα που διαχέεται στις πό-
λεις από ΙΧ και λοιπούς ρύπους.
Ένα µεγάλο τσιµεντένιο κτίσµα
στη πυκνοκατοικηµένη περιοχή
της Χαλέπας(π.χ.)θα αυξήσει αν-
τίθετα το κυκλοφοριακό και την
πίεσηστατριγύρωκτίσµατα.


