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Στόχος µας η συνεχής 
παραγωγή έργου που 

υπηρετεί το όραµά µας για 
πόλη ακόµη πιο φιλική και 

ανθρώπινη, µία πόλη 
αρχόντισσα, όπως αξίζει στα 

Χανιά µας. 

Με κεντρικό θέµα το Μεγάλο Αρσενάλι, κυκλοφορεί το 
10ο τεύχος της ενηµερωτικής έκδοσης "Χανιά, ο ∆ήµος 
µας".

Μία έκδοση, µέσω της οποίας, δίδεται στους δηµότες 
µας µία ακόµη δυνατότητα, να ενηµερωθούν για µία 
σειρά από έργα, παρεµβάσεις και δραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται από τον ∆ήµο µας και τα Νοµικά του 
Πρόσωπα.

Τα τελευταία χρόνια, η ∆ηµοτική Αρχή πραγµατοποίησε 
ένα πολύ σηµαντικό έργο. Έργο που άλλαξε την εικόνα 
της πόλης και αναβάθµισε την ποιότητα ζωής των 
πολιτών. 

Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα συνεχίσουµε να 
εργαζόµαστε σκληρά. Θα συνεχίσουµε να τολµάµε, να 
δηµιουργούµε, να εργαζόµαστε για να ανταποκριθούµε 
στις προσδοκίες σας και να χαράξουµε νέους δρόµους 
για τον τόπο µας.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα ενηµερωθείτε µεταξύ 
άλλων για:

- Τη λειτουργία νέων φωτεινών σηµατοδοτών

- Την ανάπλαση στις οδούς «Ε. Λιονάκη», «∆ανάλη» και 
  «Αγνείου» καθώς και στην περιοχή Καλυκά, την 
   διάνοιξη οδών Τζιτζιφιανάκη και Λεντάρηδων, καθώς 
   και  τµήµατος της οδού Ανωπόλεως.

- Τις παρεµβάσεις στα πάρκα και τις παιδικές χαρές.

- Το πρώτο ενάλιο Πάρκο στην Κρήτη

- Το ελεύθερο Ιντερνετ

- Τις ονοµατοθεσίες οδών

- Την αδελφοποίηση µε τον ∆ήµο Πάφο

- Τις εκδηλώσεις «Φάρος Πολιτισµού 2010» και άλλες 
  πολιτιστικές εκδηλώσεις.

- Την έρευνα της ∆Ε∆ΙΣΑ για την ανακύκλωση, κ.α.

Η προσπάθειά µας να κάνουµε καλύτερη την ποιότητα 
ζωής των συµπολιτών µας δεν σταµατά. Πιστεύω ότι θα 
συνεχιστεί και στο νέο ∆ήµο Χανίων, που δηµιουργείται 
µε τον «Καλλικράτη». 

Ο ∆ήµαρχος Χανίων
Κυριάκος Βιρβιδάκης 
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Πρόκειται για το τελευταίο προς τα δυτικά κτίριο 
του συγκροτήµατος των 17 Νεωρίων. Η 
κατασκευή του κτιρίου άρχισε το 1585 από τον 
Προβλεπτή Alvise Grimani. Το µεγάλο πάχος 
των τοίχων του, η αποµόνωση του από τα άλλα 
Νεώρια αλλά και οι δηµόσιες λειτουργίες που 
στέγασε κατά καιρούς, του προσδίδουν µια 
ιδιαιτερότητα που ίσως εξηγεί την επωνυµία 
«Μεγάλο».

Με την προσθήκη του ορόφου το 1872, επί 
τουρκοκρατίας, άρχισε µια καινούργια εποχή 
για το Μεγάλο Αρσενάλι. Το οίκηµα φιλοξένησε 
αρκετές σηµαντικές δηµόσιες λειτουργίες. 
Μεταξύ των άλλων, εδώ στεγάσθηκε και το 
σχολείο της Χριστιανικής Κοινότητας. Από το 
1892 στέγασε και θεατρικές παραστάσεις στη 
µεγάλη αίθουσά του. Χρησιµοποιήθηκε επίσης 
και ως δηµόσιο νοσοκοµείο, από το 1923 αλλά 
και ως ∆ηµαρχείο από το 1828 έως το 1941.



Νέο ∆ίκτυο Ηλεκτροφωτισµού στην οδό Ακρωτηρίου

Νέο  δίκτυο ηλεκτροφωτισµού απέκτησαν η οδός Ακρωτηρίου 
και η οδός Αγίου Ματθαίου. Το δίκτυο περιλαµβάνει 42 
κολώνες επί της οδού Ακρωτηρίου και 16 επί της οδού Αγίου 
Ματθαίου.
Ο ∆ήµαρχος Χανίων, Kυριάκος Βιρβιδάκης,  σε δήλωση του 
τόνισε ότι " είχαµε προσπαθήσει, εντάσσοντας στο 3ο ΚΠΣ 

Ο ∆ήµαρχος Χανίων, Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο οποίος την µελέτη για την είσοδο αυτή της πόλης µας, να 
παρακολούθησε από κοντά την επανατοποθέτηση του προχωρήσουµε µε γέφυρα στο ΕΣΠΑ. 
τρούλου, µιλώντας στους δηµοσιογράφους ανέφερε: "Στο ∆υστυχώς όµως όταν δηµοπρατήσαµε την µελέτη δεν ήρθε 
πλαίσιο των συνεργασιών, που έχουµε µε την 28η ΕΒΑ, είναι κανείς για να την αναλάβει. Έτσι οι 350 χιλιάδες ευρώ πήγαν 
και οι παρεµβάσεις που γίνονται στον Ιερό Ναό της Αγ. σε άλλο έργο. Μέσα από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, 
Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Θέλω να υπενθυµίσω ότι έχουµε καταφέραµε να φτιάξουµε το τµήµα του ηλεκτροφωτισµού, 
και µια συνεργασία για 3 έργα στην Παλιά Πόλη: το παλιό που περιλαµβάνει 42 στύλους φωτισµού συν 16 που 
δηµαρχείο, το κτίριο του Αγ. Τίτου και τα Νεώρια". Όπως εκτείνονται µέχρι τον Άγιο Ματθαίο ". 
πρόσθεσε ο ∆ήµαρχος Χανίων, οι εργασίες στην Αγ. Ο κ. δήµαρχος πρόσθεσε επίσης ότι" στα σχέδια µας είναι η 
Μαγδαληνή δεν προχωράνε µε τους ρυθµούς που θα ήθελε η δηµιουργία ενός ειδικά διαµορφωµένου µονοπατιού το οποίο 
∆ηµοτική Αρχή, ωστόσο, όπως είπε, αυτό οφείλεται στα θα ξεκινάει από τον Προφήτη Ηλία ως την πόλη των Χανίων".
προβλήµατα που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια των   
εργασιών: "Κάτω από αυτή τη λογική θέλω να πιστεύω ότι µε Από την πλευρά του ο προϊστάµενος του τµήµατος 
την παράταση που έδωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο ναός θα Ηλεκτροφωτισµού και Φωτεινής Σηµατοδότησης του ∆ήµου 
βρίσκεται στη µορφή που πρέπει να βρίσκεται και σε Χανίων Γαβριήλ Μαρινάκης τόνισε ότι " όλη η µελέτη έγινε 
συνδυασµό µε την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου από το τµήµα Ηλεκτροφωτισµού και Φωτεινής 
θα είναι ένας σηµαντικός χώρος αναψυχής και εκκλησιασµού Σηµατοδότησης του ∆ήµου Χανίων , καθώς επίσης και η 
στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας».ηλεκτροµηχανολογική κατασκευή ,ενώ τις διάφορες 

χωµατουργικές εργασίες τις ανάλαβαν τα συνεργεία της 
∆ΕΥΑΧ . 
Οι κολώνες είναι ύψους 8 µέτρων, µε πολύ καλό και 
σύγχρονο φωτισµό". 

ð

Επανατοποθετήθηκε ο τρούλος 
στον Ι.Ν. Αγίας Μαγδαληνής

Μέχρι τέλη Σεπτεµβρίου - µετά και την παράταση που δόθηκε 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων -  αναµένεται να έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού της 
Αγ. Μαγδαληνής στη Χαλέπα τις οποίες πραγµατοποιεί η 28η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) µε χρηµατοδότηση 
του ∆ήµου Χανίων. 

Ήδη επανατοποθετήθηκε το µεταλλικό τµήµα του τρούλου του 
ναού, αφού προηγουµένως αντικαταστάθηκαν τα φθαρµένα 
κοµµάτια του.

Έργα που πραγµατοποίηθηκαν στο ∆ήµο Χανίων
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από το Τµήµα Φωτεινής Σηµατοδότησης, Ηλεκτροφωτισµού, 
Οδοσήµανσης και Κυκλοφοριακών Θεµάτων του ∆ήµου 
Χανίων και το κόστος της ανέρχεται περίπου στα 15.000 Ä. Η 
χρηµατοδότηση έγινε από ίδιους πόρους του ∆ήµου. 

Τέθηκαν σε λειτουργία Φανάρια 

Στη συµβολή των οδών Γογονή και Ζυµβρακάκηδων
Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στο Παλιό ΛιµάνιΤέθηκαν σε λειτουργία από τον ∆ήµο Χανίων οι φωτεινοί 

σηµατοδότες  στην συµβολή των οδών Ζυµβρακάκηδων και 
Εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα κατά µήκος Γογονή. Τα φανάρια τοποθετήθηκαν µε ιδίους πόρους του 
της Ακτής Ενώσεως και µέχρι την Ακτή Κουντουριώτη, ∆ήµου Χανίων και όπως ανάφερε ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. 
πραγµατοποιήθηκαν στο Ενετικό Λιµάνι των Χανίων.Βιρβιδάκης, "είναι ένας νέος κόµβος, που θα δουλεύει 90 
Το έργο έγινε από ιδίους πόρους του ∆ηµοτικού Λιµενικού δευτερόλεπτα πρόγραµµα από τις 6 το πρωί µέχρι τις 3 τα 
Ταµείου µε προϋπολογισµό 130.000 ευρώ.ξηµερώµατα και είναι σε πλήρη συντονισµό µε το γειτονικό 
Σύµφωνα µε τον Αντιδήµαρχο Χανίων και Πρόεδρο του του κόµβο Γογονή και Αναπαύσεως.   Ο κυκλοφοριακός 
Λιµενικού Ταµείου κ. Άρη Παπαδογιάννη, «το έργο συµβάλλει φόρτος που είχε και η οδός Ζυµβρακάκηδων και η οδός 
στην αλλαγή της όψης και της ποιότητας του παραλιακού Γογονή κυρίως, επέβαλλαν να µπει εδώ αυτή η φωτεινή 
µετώπου. Οι εργασίες έχουν προσωρινό χαρακτήρα, αφού το σηµατοδότηση.
συνολικό έργο, που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αφορά την 
πλήρη πλακόστρωση του Ενετικού Λιµένα µε µια σειρά από Στο Κτίριο του ΙΚΑ
έργα υποδοµών όπως υπογειοποίηση των δικτύων, Εξάλλου, νέες κυκλοφοριακές συνθήκες ισχύουν και στην 
ηλεκτροφωτισµού, αποκατάσταση των όψεων των κτιρίων λεωφόρο Καραµανλή (Σούδας) µπροστά από το κτίριο του 
εντάσσεται µέσα στο µεγάλο επιχειρησιακό πρόγραµµα που ΙΚΑ Χανίων, καθώς τέθηκαν σε λειτουργία οι φωτεινοί 
θα αφορά την Παλιά Πόλη, ύψους πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ".σηµατοδότες που τοποθέτησε ο ∆ήµος Χανίων. Βασικός 
Η µελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία σκοπός της λειτουργίας των συγκεκριµένων φαναριών είναι 
του ∆ήµου Χανίων.  να διευκολύνουν την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχηµάτων 

από και προς το ΙΚΑ.
Ο ∆ήµαρχος Χανίων, Κυριάκος Βιρβιδάκης, σε δηλώσεις του 
αναφέρθηκε στις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν 
στην έγκριση της τοποθέτησης φωτεινών σηµατοδοτών από 
το ένα και µοναδικό γραφείο που υπάρχει στην Αθήνα για 
ολόκληρη την Ελλάδα. «Ένας ακόµη κόµβος φωτεινής 
σηµατοδότησης τίθεται σε λειτουργία στην πόλη των Χανίων. 
∆υστυχώς, για να βάλεις φανάρια στα Χανιά, πρέπει να 
περιµένεις χρόνια για να το εγκρίνει η Αθήνα. Μετά από 
πολλές διαδικασίες, πιέσεις και διαµαρτυρίες, καταφέραµε να 
ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του κόµβου που είναι 
απαραίτητος για την περιοχή...» είπε ο κ.Βιρβιδάκης.
Όπως διευκρίνισε ο προϊστάµενος της υπηρεσίας Φωτεινών 

Παρεµβάσεις σε πάρκα και παιδικές χαρέςΣηµατοδοτών του ∆ήµου Χανίων που έκανε και την µελέτη 
του έργου, κ. Γαβριήλ Μαρινάκης « θα δουλεύει ένα 

Σε παρεµβάσεις για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών πρόγραµµα 70 δευτερολέπτων, θα είναι µόνιµα ανοιχτή η 
προχωρά ο ∆ήµος Χανίων. Ήδη βρίσκεται στο στάδιο της λεωφόρος Καραµανλή σε πράσινη κατάσταση και όταν 
ολοκλήρωσης η ανάπλαση της παιδικής χαράς στην πλατεία χρειάζεται να βγούνε αυτοκίνητα από την πάροδο ή να 
της Ευαγγελίστριας στην Χαλέπα. Θα ακολουθήσουν έργα στρίψουν προς την πάροδο, υπάρχουν ανιχνευτές και θα 
στις παιδικές χαρές στις οδούς Βρυσσών, Σελίνου, Μάντακα κόβεται η κυκλοφορία. Αρκεί το αυτοκίνητο να µένει στον 
κ.α. Όπως επεσήµανε ο Αντιδήµαρχος Χανίων, κ. Αριστείδης ανιχνευτή έστω και για 4 δευτερόλεπτα.» 
Παπαδογιάννης, " ξεκινήσαµε από την Ευαγγελίστρια στη Τα φανάρια στο ΙΚΑ κόστισαν 16,5 χιλιάδες ευρώ από ιδίους 
Χαλέπα, τοποθετώντας όργανα πιστοποιηµένα µε διεθνείς πόρους του ∆ήµου Χανίων οι υπηρεσίες του οποίου έκαναν 
προδιαγραφές, αντικραδασµικές πλάκες και ό,τι άλλο την µελέτη και το έργο. 
απαιτείται  µε βάση τους όρους  ασφάλειας που διέπουν τις 
παιδικές χαρές".  Η εργολαβία έχει προϋπολογισµό 100.000 Στον Κόµβο του ΜΑΙΧ
ευρώ και οι εργασίες εκτελούνται   από την Τεχνική Υπηρεσία Σε λειτουργία τέθηκαν στο τέλος Ιουλίου και οι φωτεινοί 
του ∆ήµου Χανίων και από εργολάβο. σηµατοδότες στον Κόµβο Κ. Καραµανλή-Μακεδονίας (ΜΑΙΧ), 

οι οποίοι αναµένεται να δώσουν λύση στην κυκλοφοριακή 
Εξάλλου, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπαδογιάννης στους συµφόρηση της περιοχής. 
βανδαλισµούς, που παρατηρούνται σε πάρκα και παιδικές Οι σηµατοδότες στην οδό Μακεδονίας είναι εξοπλισµένοι µε 
χαρές, και κάλεσε όλους τους δηµότες να προστατεύσουν ανιχνευτή κίνησης οχηµάτων και είναι προγραµµατισµένοι να 
τους χώρους αυτούς. ανάβουν κάθε 70 δευτερόλεπτα. Η µελέτη εγκατάστασης, το 

πρόγραµµα λειτουργίας και η εγκατάσταση του Κόµβου έγινε 5



Νέο καδοπλυντήριο και καλαθοφόρο όχηµα Βυθιζόµενες µπάρες στην Παλιά Πόλη
 
Ένα υπερσύγχρονο καδοπλυντήριο και ένα ευέλικτο Από τη ∆ευτέρα 2 Αυγούστου 2010 τέθηκαν σε λειτουργία οι 
ανυψωτικό καλαθοφόρο απέκτησε ο ∆ήµος Χανίων στο χειροκίνητες βυθιζόµενες µπάρες κυκλοφοριακής ρύθµισης 
πλαίσιο του εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων του. του ∆ήµου Χανίων που έχουν τοποθετηθεί περιµετρικά και 
Το νέο καδοπλυντήριο µπορεί να πλένει τους κάδους, ενώ εντός της Παλιάς Πόλης. 
βρίσκεται σε κίνηση και παράλληλα µπορεί να αξιοποιηθεί για 
τον καθαρισµό των δρόµων. Ήδη έχει γίνει αντικατάσταση των αλυσίδων σε 9 σηµεία - 

εισόδους της Παλιάς Πόλης, ενώ άµεσα αναµένεται να 
Είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, έχει δύο τοποθετηθούν µπάρες σε άλλα 6 σηµεία αντίστοιχα.  
δεξαµενές, µία για τα καθαρά νερά και µια για τα νερά που Συγκεκριµένα, τέθηκαν σε λειτουργία 15 χειροκίνητες 
χρησιµοποιούνται στην πλύση και πλένει τον κάδο µέσα έξω, βυθιζόµενες µπάρες κυκλοφοριακής ρύθµισης: 
απολυµαίνοντάς τον µε θερµοκρασία νερού, που συνήθως - Επί της οδού Χάληδων και Σκαλίδη (3)
είναι 85 βαθµούς Κελσίου". - Πλατεία Κατεχάκη (1) 

- Τέρµα Χάληδων (1) 
- Επί της Ζαµπελίου (1)
- Χατζή Μιχάλη Νταλιάννη και ∆ασκαλογιάννη (2) 
- Κανεβάρο (1) 
- Ακτή Κουντουριώτη (Φιρκά) (2) 
- Ντουνόπαππα (2) και 
- Πόρτου (2)
Αποµένουν προς τοποθέτηση άλλες 11 µπάρες για να 
ολοκληρωθεί ο κυκλοφοριακός έλεγχος στην Παλιά Πόλη 
(Μουσούρων, Σκρυδλώφ, Χρυσάνθου Επισκόπου, Ποτιέ, 
Πλατεία Μαρκοπούλου - δίπλα στη ∆ηµοτική Αγορά - και 
Τσουδερών). 
Η δαπάνη για την προµήθεια ανήλθε στο ποσό των 100.000 
ευρώ και καλύφθηκε από ίδιους πόρους του ∆ήµου. Όπως 
δήλωσε ο δήµαρχος Χανίων "υλοποιήσαµε την υπόσχεσή µας 
και  τοποθετήθηκαν οι βυθιζόµενες µπάρες στα περισσότερα 
σηµεία σύµφωνα µε τη µελέτη που ενέκρινε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και µε βάση τις προδιαγραφές που υπάρχουν. 
Υπάρχουν ορισµένα σηµεία που δεν έχουν τοποθετηθεί 
ακόµα οι µπάρες για τεχνικούς λόγους και σύντοµα θα 

Το ανυψωτικό καλαθοφόρο µηχάνηµα µπορεί να φτάσει τα 15 
τοποθετηθούν. Οι µπάρες µπαίνουν σε αντικατάσταση των 

µέτρα και λόγω των µικρών διαστάσεών του µπορεί να ελιχθεί 
αλυσίδων. Είναι οπωσδήποτε κάτι το καλύτερο τόσο από 

εύκολα και να χρησιµοποιηθεί τόσο σε κλειστούς όσο και σε 
πλευράς ουσίας όσο και από πλευράς αισθητικής".

ανοιχτούς χώρους, ενώ διαθέτει ένα βενζινοκινητήρα και ένα 
ηλεκτρικό κινητήρα. 

"Τα δύο οχήµατα έχουν ειδικές και συγκεκριµένες λειτουργίες. 
Έχουν στοιχίσει στον ∆ήµο πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ και 
πιστεύω ότι µαζί µε τις άλλες υποδοµές που έχουµε, ιδιαίτερα 
τώρα που ο ∆ήµος Χανίων διευρύνεται, θα µπορέσουν να 
προσφέρουν υπηρεσίες όπου απαιτείται", δήλωσε ο κ. 
Βιρβιδάκης και πρόσθεσε: 
«Πιστεύω ότι µε αυτές τις δυνατότητες και µε τις άλλες 
υποδοµές που αποκτούµε ο διευρυµένος ∆ήµος Χανίων θα 
µπορέσει να υπηρετήσει τον "Καλλικράτη" µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο". 

Η δαπάνη των 150.000 ευρώ που αφορά το καδοπλυντήριο 
καλύφθηκε από ανταποδοτικά, ενώ για το ανυψωτικό 
µηχάνηµα τα χρήµατα προήλθαν από την Πολιτική Προστασία 
για τις ανάγκες της οποίας µεταξύ άλλων θα χρησιµοποιηθεί.
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«το επόµενο διάστηµα ο ∆ήµος Χανίων θα καταφέρει να βρει 
τις αναγκαίες πιστώσεις, πιθανότατα µέσω του ΕΣΠΑ, 
προκειµένου να προχωρήσει στην ανάπλαση του χώρου 
βόρεια του 17ου ∆ηµοτικού Σχολείου».
Στην εκδήλωση συµµετείχαν ο Παραδοσιακός Σύλλογος 
«Αροδαµός» και µουσικοί από τον Σύλλογο Μουσικών 
Νοµού Χανίων «Ο Χάρχαλης».

Ανάπλαση στις οδούς 
«Ε. Λιονάκη», «∆άναλη» και «Αγνείου»

Το µήνυµα «επιστροφή στον θεσµό της γειτονιάς», στέλνει η 
∆ηµοτική Αρχή, µε τις αισθητικές παρεµβάσεις που υλοποιεί 
σε οδούς της πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση από τον 
∆ήµο Χανίων και την Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση 
(ΚΕ∆ΗΧ)  µε αφορµή την ολοκλήρωση των έργων 
ανάπλασης στις οδούς «Ευαγγ. Λιονάκη», «∆ανάλη» και 

Πεζόδροµος στην περιοχή Καλυκά«Αγνείου» στη Νέα Χώρα. 
Τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και 

Ολοκληρώθηκαν από τον ∆ήµο Χανίων οι εργασίες στον Αποκορώνου κ. κ. ∆αµασκηνός.
πεζόδροµο - για τον οποίο προτείνεται το όνοµα Εµ. Ροίδη - Ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης τόνισε «οι 
στα Λιβάδια. Με την ευκαιρία αυτή πραγµατοποιήθηκε εκδηλώσεις του ∆ήµου Χανίων είναι προσανατολισµένες στις 
εκδήλωση από τον ∆ήµο Χανίων και την ΚΕ∆ΗΧ. Χαιρετισµό γιορτές της γειτονιάς, στη συµµετοχή του κόσµου σε όλες τις 
απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο χαρές της πόλης. Κάτω από αυτή τη λογική δεν κάνουµε 
οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση εγκαίνια αλλά τις λεγόµενες «Γιορτές των Οδών», όπου µαζί 
του πεζόδροµου. Παιδιά από τον Χορευτικό Όµιλο Χανίων µε τους κατοίκους γιορτάζουµε το έργο το οποίο έγινε µε τη 
"Ψηλορείτη" χόρεψαν συνοδεία µουσικών του «Χάρχαλη».   συµµετοχή µουσικών και χορευτικών συγκροτηµάτων.

Αυτό που έχει την µεγαλύτερη σηµασία είναι η συµµετοχή του 
κόσµου. Και αυτήν ακριβώς τη συµµετοχή, τη ζεστασιά που 
δίνει η γειτονιά προσπαθούµε να κρατήσουµε ζωντανή, έτσι 
ώστε οι γειτονιές µας να παραµείνουν όπως ήταν πάντα, 
δηλαδή ο ένας άνθρωπος να υποστηρίζει, να στέκεται δίπλα 
στον άλλον µε στόχο να κρατάµε την κοινωνική συνοχή 
δεµένη και ζωντανή». 
Στην εκδήλωση συµµετείχαν ο Τουριστικός Σύνδεσµος 
Κρήτης και µουσικοί από τον Σύλλογο Μουσικών Νοµού 
Χανίων «Ο Χάρχαλης», ενώ προσφέρθηκε παραδοσιακό 
κέρασµα.

∆ιάνοιξη οδών Τζιτζιφιανάκη και Λεντάρηδων

Εκδήλωση για τη διάνοιξη των οδών "Τζιτζιφιανάκη" και 
"Λεντάρηδων" πραγµατοποίησε στα Λενταριανά ο ∆ήµος 
Χανίων. Πρόκειται για έργα επέκτασης των υπαρχουσών 
οδών που υλοποιήθηκαν τµηµατικά. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε 
αγιασµό από το ιερέα της περιοχής. Στην οµιλία του ο 
∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης είπε ότι " στα 
σχέδια που υπάρχουν είναι ο χώρος εδώ να διαµορφωθεί σε 
πάρκο, πολιτιστικό κέντρο και παιδικό σταθµό. Είναι µέσα 
στην προοπτική να γίνουν". Παράλληλα επισήµανε πως " θα 
προχωρήσουν οι αναπλάσεις και η περιοχή των Λενταριανών 
και του Αγίου Ιωάννη θα πάρουν το δικό τους µερτικό, όπως 
παίρνουν το µερτικό τους σε όλα τα έργα που κάνουµε. 

∆ιάνοιξη τµήµατος της οδού Ανωπόλεως και Μπορεί να χρειάσθηκε κάποιος χρόνος, µπορεί να έγιναν 
διαπλάτυνση τµήµατος της οδού Ανδρόνικου τµηµατικά, αλλά οι παρεµβάσεις ήταν ουσιαστικές. 

Τα Λενταριανά και ο Αγ. Ιωάννης έχουν  µεγαλύτερες 
Ολοκληρώθηκαν από τον ∆ήµο Χανίων οι εργασίες διάνοιξης προοπτικές για κοινόχρηστους χώρους, από κάποιες άλλες 
τµήµατος της οδού Ανωπόλεως και διαπλάτυνσης τµήµατος περιοχές οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν αρκετούς ελεύθερους 
της οδού Ανδρoνίκου, στα Παχιανά. Με την ευκαιρία αυτή, χώρους».
πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση κατά την οποία ο ∆ήµαρχος 
Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, επεσήµανε µεταξύ άλλων ότι Η εκδήλωση πλαισιώθηκε µε χορούς από το  «Λαογραφικό 
«η διάνοιξη της οδού Ανωπόλεως ήταν ένα αίτηµα για να Όµιλο Χανίων» µε τη συνοδεία µουσικών από το Σύλλογο 
µπορούν τα παιδιά να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο Μουσικών Ν. Χανίων  «Ο Χάρχαλης». 
σχολείο». «Πιστεύουµε», πρόσθεσε ο ∆ήµαρχος Χανίων ότι 7



∆ιαπλάτυνση – ∆ιαµόρφωση οδού Πειραιώς τον ∆ήµο Χανίων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας πόλης φιλικής 
για όλους τους πολίτες. Παράλληλα, έχει ήδη καθορισθεί 

Στις 21 Σεπτεµβρίου 2010 δηµοπρατήθηκε το υποέργο µε διαδροµή αλυσίδας πρόσβασης, στην οποία 
τίτλο «∆ιαπλάτυνση – ∆ιαµόρφωση οδού Πειραιώς», συµπεριλαµβάνονται οι οδοί στις οποίες θα γίνουν 
προϋπολογισµού 853.884,30 Ä. παρεµβάσεις. 
Το παραπάνω υποέργο είναι µέρος της Πράξης µε τίτλο 
«∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», Στο πλαίσιο του έργου θα πραγµατοποιηθεί: 
συνολικού προϋπολογισµού 993.941,74Ä, που εντάχθηκε µε 
την υπ' αρ. 3281/13-7-2010 Απόφαση Γεν. Γραµµατέα  - Καθαίρεση των υπαρχόντων πεζοδροµίων. 
Περιφέρειας Κρήτης στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου  - Νέα πλακόστρωση στα πεζοδρόµια και δηµιουργία όδευσης 
2007 - 2013 και συγκεκριµένα στον Άξονα 1 «Υποδοµές και τυφλών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ισχύουσας 
Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης». νοµοθεσίας. 
Η συγκεκριµένη Πράξη συµπληρώνεται µε την εκτέλεση του  - Συµπλήρωση της υπάρχουσας δεντροστοιχίας. Σε κάθε 
2ου υποέργου µε τίτλο «Υπογειοποίηση εναέριου ηλεκτρικού φρεάτιο δέντρου θα τοποθετηθεί σχάρα.
δικτύου οδού Πειραιώς» συνολικού προϋπολογισµού  - Όπου απαιτηθεί θα γίνει µετακίνηση των φρεατίων 
130.174,70Ä, το οποίο θα υλοποιηθεί κατόπιν σχετικής ύδρευσης, αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων, ώστε στην 
Σύµβασης, που θα υπογραφεί µε τη ∆ΕΗ Χανίων µε όδευση των τυφλών και στις ράµπες να µην υπάρχει κανένα 
συγχρηµατοδότηση 50% ∆ήµου Χανίων και 50% της ∆ΕΗ. εµπόδιο. 
Οι εργασίες, που προβλέπονται συνολικά για το έργο  - Τοποθέτηση κατά µήκος της οδού νέων στύλων δηµοτικού 
«∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», είναι :  φωτισµού.
1. Κατασκευή πεζοδροµίων και από τις δύο πλευρές του 

δρόµου, πλάτους ≥ 1,50µ. βάσει των απαιτούµενων 
προδιαγραφών.
2.∆ηµιουργία ασφαλτικού οδοστρώµατος κίνησης οχηµάτων 
πλάτους 3,00µ. (ελάχιστο), που απαιτείται για δρόµους 
χαρακτηρισµένους ως συλλεκτήριοι.
3. Κατασκευή αποκλειστικής λωρίδας ποδηλατοδρόµου (από 
ασφαλτικό διαφορετικής χρωµατικής απόχρωσης του 
οδοστρώµατος), πλάτους 1,20µ. (βάσει των ισχυουσών 
προδιαγραφών και της εγκεκριµένης Μελέτης 
ποδηλατοδρόµων) κατά µήκος και παράλληλα του 
πεζοδροµίου, που αναπτύσσεται από την εξωτερική παρειά 
της Τάφρου.
4.Υπογειοποίηση του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου της ∆ΕΗ 
και τοποθέτηση υποσταθµού τύπου COMPACT.
5. Εκσυγχρονισµό – συµπλήρωση δικτύου οµβρίων ∆ΕΥΑΧ 
σε τµήµατα της οδού.
6. Νέο δηµοτικό φωτισµό µε φωτιστικά σώµατα, που 
επιλέχτηκαν λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του 
συγκεκριµένου δρόµου, ώστε να συνδυαστεί το παραδοσιακό 

Αποκατάσταση διαδρόµων ∆ηµοτικού Κήπου Χανίωνµε το σύγχρονο (Παλιά - Νεώτερη Πόλη).  
7. Όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό κοινοχρήστων χώρων.

Mε την υπ΄ αριθµ. 330/2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού 8. Το έργο συµπληρώνεται µε όλες τις απαραίτητες υποδοµές, 
Συµβουλίου Χανίων εγκρίθηκε η µελέτη του έργου που απαιτούνται βάσει των ισχύουσων προδιαγραφών για 
«Αποκατάσταση διαδρόµων ∆ηµοτικού Κήπου Χανίων», ΑΜΕΑ (οδεύσεις τυφλών, ράµπες, κατάλληλη σήµανση, 
προϋπολογισµού 70.000Ä. Η χρηµατοδότηση του έργου διαγραµµίσεις κ.λ.π.).
προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α.

Προσπελασιµότητα στην οδό Κυδωνίας από την Πλατεία 
Ο διαγωνισµός για την ανάδειξη εργολάβου 1866 έως την οδό Αποκορώνου
πραγµατοποιήθηκε στις 15-6-2010 και η οριστική 
κατακύρωση έγινε µε την 446/2010 Απόφαση της Mε την υπ΄ αριθµ. 575/2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄ Συµβουλίου Χανίων εγκρίθηκε η µελέτη του έργου 
αριθµ. 7239/19-8-10 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα «Προσπελασιµότητα στην οδό Κυδωνίας από την Πλατεία 
Περιφέρειας Κρήτης. 1866 έως την οδό Αποκορώνου», προϋπολογισµού 310.000 

Ä. Η χρηµατοδότηση του έργου προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α.
Με το υπ΄ αριθµ. 41666/30-8-10 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Η διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου  
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων έχει γίνει η πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 28-9-2010. 
πρόσκληση στον ανάδοχο για την υπογραφή της σύµβασης.
 Με το συγκεκριµένο έργο θα πραγµατοποιηθούν εργασίες 
Με το συγκεκριµένο έργο επιδιώκεται η αναβάθµιση του ανακατασκευής των πεζοδροµίων, ενώ επιδιώκεται η 
∆ηµοτικού Κήπου. Αυτό θα γίνει µε την ανακατασκευή των αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της 
διαδρόµων, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι βατή χωρίς ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αυτό θα γίνει µε τη βελτίωση 
να δηµιουργεί προβλήµατα στην κίνηση των επισκεπτών, της δυνατότητας της κίνησης των πεζών, µε τη δηµιουργία 
καθώς και στην κίνηση των παιδικών καροτσιών. όδευσης τυφλών και τη δηµιουργία ραµπών για την κίνηση 

των ατόµων µε µειωµένη δυνατότητα κίνησης.
Η ανακατασκευή θα γίνει µε εκσκαφή σε µικρό βάθος, 
εµπλουτισµό του επιτόπου υλικού µε κατάλληλο υλικό, την Το έργο αποτελεί τµήµα µιας σειράς έργων και ενεργειών 
ενσωµάτωση του, τη διάστρωση και τη συµπύκνωση του.(έχουν κατασκευαστεί ράµπες στα πεζοδρόµια, έχουν 

τοποθετηθεί ηχητικά σήµατα τυφλών πεζών σε φανάρια 
φωτεινής σηµατοδότησης, κ.λ.π.), που έχουν υλοποιηθεί από 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
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Ελεύθερο Internet 
σε κεντρικά σηµεία της πόλης 

 
Τη δυνατότητα να «σερφάρουν» ελεύθερα πλέον στο 
διαδίκτυο, σε πέντε κεντρικά σηµεία της πόλης, οι δηµότες και 
οι επισκέπτες των Χανίων. Το µόνο που απαιτείται είναι ένας 
υπολογιστής, αφού όλα τα άλλα επιτυγχάνονται µέσω 
ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης, χωρίς να χρειάζεται 
κάποιος κωδικός και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. 

Ο ∆ήµος Χανίων αξιοποιώντας την υποδοµή του 
Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών του και σε συνεργασία 
µε το Πολυτεχνείο Κρήτης ανέπτυξε πέντε δηµόσια σηµεία 
ασύρµατης δωρεάν ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
(Wifi Hotspots) σε πολυσύχναστους χώρους δηµοσίου 
ενδιαφέροντος της πόλης. 

Τα σηµεία αυτά είναι: η Πλατεία της ∆ηµοτικής Αγοράς, ο 
∆ηµοτικός Κήπος, η Πλατεία ∆ικαστηρίων, η Πλατεία 

συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου. 1866 και η Πλατεία του Κουµ Καπί. 
Ο Αντιδήµαρχος Χανίων Άρης Παπαδογιάννης ανέφερε ότι 
«το συγκεκριµένο έργο βασίζεται στις δυνατότητες που δίνει Σε συνέντευξη Τύπου ο ∆ήµαρχος Χανίων Κυριάκος 
το µητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο ήδη συνδέει Βιρβιδάκης, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Άρης 
όλα τα κτίρια δηµοσίου ενδιαφέροντος ενώ περιλαµβάνει και Παπαδογιάννης και ο Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου 
τους περιαστικούς ∆ήµους».  Κρήτης Μιχάλης Πατεράκης τόνισαν ότι τα παραπάνω 

σηµεία δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης έχουν σκοπό να 
Ο Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Μιχάλης εξυπηρετήσουν τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, 
Πατεράκης τόνισε ότι «το Πολυτεχνείο θεωρεί το που θα βρίσκονται ή θα κινούνται στους συγκεκριµένους 
συγκεκριµένο έργο ως ένα από τα κοµβικότερα και χώρους. 
σηµαντικότερα έργα υποδοµής στα Χανιά της τελευταίας 
δεκαετίας» και πρόσθεσε ότι «αυτό θα αποδειχθεί στην Ο κ. Βιρβιδάκης τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι «ο ∆ήµος Χανίων 
πορεία γιατί όταν έχεις την υποδοµή µπορείς πάνω από την πρωτοπορεί στις νέες τεχνολογίες» και πρόσθεσε ότι «στην 
υποδοµή να χτίσεις υπηρεσίες για τους πολίτες». εποχή µας το ζητούµενο είναι η ανάπτυξη, η οποία έχει 

ανάγκη τα στοιχεία του εκσυγχρονισµού και των συνεργασιών 
προκειµένου οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες να 
είναι οι καλύτερες δυνατές». Παράλληλα, ευχαρίστησε το 
Πολυτεχνείο Κρήτης και τις υπηρεσίες του ∆ήµου Χανίων που 
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΑΛΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
"Κοιλάδα των αµφορέων»

Ο Αντιδήµαρχος Χανίων και Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου κ. Άρης Παπαδογιάννης παρουσιάζοντας 

Η "Κοιλάδα των Αµφορέων" το πρώτο ενάλιο πολιτιστικό το πρόγραµµα ανέφερε ότι" η Κοιλάδα των Αµφορέων είναι το 
πάρκο στην Κρήτη που θα δηµιουργηθεί στα Χανιά, πρώτο ενάλιο πολιτιστικό πάρκο στην Κρήτη. Το θεµατικό 
παρουσιάστηκε σε εκδήλωση από τον ∆ήµο Χανίων και το πάρκο θα έχει εγκαταστάσεις στο Παλιό Λιµάνι σ΄ αυτό το 
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων. εξαιρετικό µνηµείο, απέναντι στον προµαχώνα εκεί όπου 

βρίσκεται η Φορτέτζα. Θα αξιοποιηθούν οι χερσαίες 
Η πρόταση συζητήθηκε αρχικά σε σύσκεψη που εγκαταστάσεις όπου θα γίνουν χώροι υποδοχής, ως ανοιχτό 
πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο ενηµέρωσης µουσείο και θα περιέχει πέτρινες, ξύλινες αρχαίες άγκυρες οι 
για το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα Jessica. οποίες έχουν εξευρεθεί. Επίσης οµοιώµατα αµφορέων που 

δεν έχουν καλλιτεχνική αξία αλλά είναι πιστοποιηµένα.
Το πάρκο θα περιλαµβάνει χερσαίες εγκαταστάσεις που θα Επίσης στην νήσο Θοδωρού και Θοδωροπούλα, καθώς και 
φιλοξενούνται στον προµαχώνα του ενετικού λιµανιού, στην στις δυτικές ακτές του ∆ήµου Ακρωτηρίου, θα βυθιστούν 
Φορτέτζα και θα λειτουργεί σαν ανοιχτό µουσείο. αµφορείς, θα χτιστεί  οµοίωµα παλαιάς πόλης όπως επίσης 

και αρχαία ναυάγια. Είναι στοιχεία τα οποία έχουν διερευνηθεί 
Οι υποβρύχιες εγκαταστάσεις θα περιλαµβάνουν ξεναγήσεις αρχαιολογικά και θα δώσουν την δυνατότητα στον επισκέπτη 
σε αρχαία ναυάγια και ερείπια βυθισµένης πόλης από τα να έρθει σε επαφή µε τον αρχαιολογικό πλούτο της χώρας 
Θοδωρού µέχρι τις δυτικές ακτές του ∆ήµου Ακρωτηρίου µας και ολόκληρης της Μεσογείου" εξήγησε ο Πρόεδρος του 
(Άγιο Ονούφριο, Ταρσανά και Καλαθά). ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων.

Το πρωτοποριακό αυτό σχέδιο, εφόσον υλοποιηθεί, θα έχει Και πρόσθεσε: «Από το Ενετικό Λιµάνι θα ξεκινούν πλοιάρια 
ευεργετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία και την αγορά µε γυάλινους πάτους που θα πηγαίνουν σε αυτά τα σηµεία 
εργασίας ενώ θα συµβάλλει σηµαντικά στην προώθηση του και θα δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες είτε να 
καταδυτικού τουρισµού στο νοµό αλλά και στην ανάδειξη της καταδύονται είτε να κολυµπούν, απολαµβάνοντας το θεµατικό 
ενάλιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. πάρκο. Η «Κοιλάδα των Αµφορέων» θα φωτίζεται και κατά τις 

βραδινές ώρες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να είναι 
επισκέψιµο. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από οµάδες του 
εξωτερικού ώστε να προχωρήσουµε σε εκπαιδευτικά 
προγράµµατα ενάλιας αρχαιολογίας. Το έργο αυτό 
προετοιµάζεται εδώ και δύο χρόνια και θα παίξει πολύ µεγάλη 
σηµασία στην ανάπτυξη και προβολή του αρχαιολογικού µας 
πλούτου. Έχουµε ενηµερώσει τους ∆ηµάρχους Νέας 
Κυδωνίας και Ακρωτηρίου για το συγκεκριµένο σχέδιο και 
είναι σύµφωνοι αφού το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο µιας 
µεγάλης διαδηµοτικής συνεργασίας, µέσα στο Καλλικράτειο 
κλίµα, πριν καν ψηφιστεί ο Καλλικράτης. Στην συνέχεια θα 
προχωρήσουµε στην κατάθεση της πρότασης στο 
πρόγραµµα JESSICA, το οποίο παρουσιάστηκε πριν λίγες 
µέρες στο Ηράκλειο και "ανοίγει" µέσα στο επόµενο χρονικό 
διάστηµα.
 Ήδη το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων µε απόφαση του 
∆.Σ έχει επιλέξει τεχνικό σύµβουλο για την προετοιµασία του 
φακέλου και στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στην σύνταξη 

Όπως επεσήµανε ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος των µελετών σε συνεργασία µε την 28η ΕΒΑ και µε την 
Βιρβιδάκης "η πρόταση για την Κοιλάδα των Αµφορέων από Αρχαιολογία Κλασσικών Αρχαιοτήτων".
το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων δείχνει ότι η ∆ηµοτική Ο ίδιος επεσήµανε ότι το ενάλιο πολιτιστικό πάρκο θα 
Αρχή έχει και όραµα και σχέδιο. Ένα ολοκληρωµένο σχέδιο προάγει τον καταδυτικό τουρισµό, που τα τελευταία χρόνια 
το οποίο είναι πλέον ιδιαίτερα υλοποιήσιµο µε την εφαρµογή αναπτύσσεται ραγδαία, ενώ εκτιµάται ότι θα έχει µεγάλα 
του προγράµµατος "Καλλικράτης". οικονοµικά, πολιτιστικά και αναπτυξιακά οφέλη.
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Τον ∆ήµαρχο Χανίων, κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη, επισκέφθηκαν Προσβλέπουµε ιδιαίτερα στη στήριξή του. Ανέλαβε 
την Πέµπτη 26/08/2010, το πρωί, ο Προϊστάµενος της πρωτοβουλίες για να µας βοηθήσει και πιστεύω ότι τα 
∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού προβλήµατά µας σε σηµαντικό βαθµό θα λυθούν µε τη 
Χανίων, κ. Ηλίας Ποντικάκης, και ο Προϊστάµενος της βοήθεια και τη συµπαράσταση του κ. Μητσοτάκη».
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης επισήµανε ότι «τα 
Χανίων, κ. Γιάννης Κανδαράκης.  Χανιά χρειάζονται ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο σχέδιο 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέµατα διαχείρισης του νερού, ώστε να διατηρηθούν και να 
συνεργασίας του ∆ήµου Χανίων µε τις ∆ιευθύνσεις αξιοποιηθούν τα υδάτινα αποθέµατα, ενώ είναι ανάγκη να 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού προχωρήσει η λειτουργία του περιφερειακού συµβουλίου 
Χανίων. Μεταξύ των θεµάτων, που τέθηκαν, υδάτων η οποία έχει καθυστερήσει αλλά και να 
περιλαµβάνονται οι ξεναγήσεις των µαθητών στην Παλιά ολοκληρωθούν τα υδρευτικά και αρδευτικά έργα που είναι 
Πόλη και στο κέντρο της πόλης των Χανίων µέσω των αναγκαία στην περιοχή».
δροµολογίων του mini bus, η διανοµή εκδόσεων του ∆ήµου 
Χανίων στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και η παραχώρηση για εκπαιδευτικούς 
λόγους οπτικοακουστικού υλικού από το ηλεκτρονικό 
σύστηµα περιήγησης «INFO KIOSK», που έχει στη 
διάθεση του ο ∆ήµος Χανίων. 
Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκε το ζήτηµα της 
αξιοποίησης από πλευράς εκπαιδευτικής κοινότητας των 
πληροφοριών, που παρέχονται από το ενηµερωτικό 
φυλλάδιο, που εξέδωσε ο ∆ήµος Χανίων σε συνεργασία µε 
το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, µε οδηγίες 
αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές .
Στη συνέχεια παρουσία του Αντιδηµάρχου Χανίων, κ. 
Αριστείδη Παπαδογιάννη, συζητήθηκαν θέµατα, που 
σχετίζονται µε τη σχολική στέγη και τη συντήρηση των 
σχολικών µονάδων εν όψει µάλιστα και της έναρξης της 
νέας σχολικής χρονιάς. Θα ακολουθήσουν συνεργασίες 
των Προϊσταµένων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης µε τον Αντιδήµαρχο, αρµόδιο για θέµατα 
Παιδείας, κ. Γεώργιο Βούρβαχη, και την Αντιδήµαρχο και Αναφερόµενος στο θέµα της διαχείριση των στερεών 
Πρόεδρο της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α., κα. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη. απορριµµάτων, «έναν τοµέα στον οποίο γίνεται πολύ καλή 

δουλειά», όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, «συµµερίζοµαι 
απόλυτα την ανάγκη να προχωρήσουν ορισµένα βελτιωτικά 
έργα στις εγκαταστάσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης της 
∆Ε∆ΙΣΑ, µε βασικότερο την επέκταση του χώρου 
υγειονοµικής ταφής», σηµείωσε ο Βουλευτής της Β' 
Αθήνας. 
Αναφορικά µε ο ζήτηµα της διαχείρισης των υγρών 
αποβλήτων, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι «η 
επέκταση του βιολογικού των Χανίων είναι θέµα πρώτης 
προτεραιότητας, ενώ είναι ανάγκη να βρεθεί βιώσιµη λύση 
για την επεξεργασία της λυµατολάσπης. Όλα τα παραπάνω 
θέµατα», πρόσθεσε, «είναι, κατά την άποψή µου, ζωτικής 
σηµασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων των Χανίων και απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. 
Στόχος µου είναι να συµβάλλω και εγώ από τη θέση στην 
οποία βρίσκοµαι στην επίλυση των προβληµάτων, γι' αυτό 
και δεσµεύτηκα να παρέµβω στην κυβέρνηση και στο 
αρµόδιο Υπουργείο, προκειµένου να προχωρήσουν 
γρηγορότερα οι διαδικασίες και να ολοκληρωθούν τα 
περιβαλλοντικά έργα που έχουν ανάγκη τα Χανιά µας. 
Πιστεύω ότι µε τις προτάσεις και τις παρεµβάσεις µας, µε 
συλλογική δουλειά και πολλή προσπάθεια θα καταφέρουµε Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη
τον κοινό αυτό στόχο, που είναι εξαιρετικής σηµασίας για το στο ∆ηµαρχείο Χανίων, για περιβαλλοντικά θέµατα
µέλλον των Χανίων», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης. 

Επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο Χανίων πραγµατοποίησε ο 
Βουλευτής της Β' Αθήνας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος 
συναντήθηκε µε τον ∆ήµαρχο, Κυριάκο Βιρβιδάκη και µέλη 
της δηµοτικής του οµάδας και συζήτησαν περιβαλλοντικά 
θέµατα του ∆ήµου Χανίων.

Αµέσως µετά, ο ∆ήµαρχος Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης 
δήλωσε ότι «είχαµε µία πολύ ουσιαστική συζήτηση, 
περίπου µία ώρα, για τα θέµατα περιβάλλοντος, που είναι 
και αρµοδιότητά του, ως τοµεάρχης Περιβάλλοντος της 
Ν.∆. Συζητήσαµε αναλυτικά και τα θέµατα του νερού, αλλά 
και τα θέµατα τα στερεών και υγρών αποβλήτων.

Επισκέψεις στο ∆ήµο Χανίων
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συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. υπό την επίβλεψη της Τεχνικής ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Για την ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, Επιµέλεια κειµένων: 
της απορρόφησης των πιστώσεων, και της εποπτείας ∆ρ. Μιχάλης Ζουµαδάκης, Βιολόγος, M.Sc., Ph.D., 
εκτέλεσης των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, Υπεύθυνος ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
συστήθηκε Κοινή Επιτροπή αποτελούµενη από την 
Αντιδήµαρχο Χανίων κ. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, µε Στα τέλη του Σεπτέµβρη αναµένεται να ολοκληρωθούν οι 
αναπληρωτή της τον Αντιδήµαρχο κο Αριστείδη εργασίες που περιλαµβάνονταν στην Προγραµµατική 
Παπαδογιάννη, ως εκπροσώπου του ∆ήµου Χανίων και τον Σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Χανίων και ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και 
κ. ∆ηµήτρη Βιριράκη, Γενικό ∆ιευθυντή ∆.Ε.Υ.Α.Χ., µε αφορούσαν την υλοποίηση δράσεων πολιτικής 
αναπληρωτή του την κ. Ευαγγελία Μαθιουδάκη – προστασίας.
Μαυροειδή, µέλος του ∆.Σ., ως εκπροσώπου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.Πιο συγκεκριµένα, στις 

04/06/2010 και κατόπιν της 
υπ’ αρ. 313/2010 
απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Χανίων και της 
υπ’ αριθ. 29/2010 
απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., 
υπογράφτηκε µεταξύ του κ. 
Μιχάλη Ντάλλα, 
Αντιδηµάρχου Χανίων και 
Προέδρου του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α.Χ. και της κ. 

Θεοχαρούλας Μυλωνάκη, Αντιδηµάρχου Χανίων, ως 
νοµίµου εκπροσώπου του ∆ήµου Χανίων, η 
προγραµµατική σύµβαση συνολικού προϋπολογισµού 
49.997,20 Ευρώ (µαζί µε το Φ.Π.Α.), στην οποία 
περιγράφονταν οι εργασίες που αφορούσαν τον καθαρισµό 
του περιαστικού δάσους του Αγίου Ματθαίου και τον 
καθαρισµό των αντιπληµµυρικών τάφρων και ρεµάτων στα 
όρια του ∆ήµου Χανίων. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από 

Καθαρισµός Ανοιχτής Τάφρου Οµβρίων Υδάτων
έκτακτα έσοδα του ∆ήµου Χανίων που προέρχονται από στην περιοχή Λιβάδια
επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για δράσεις 
πολιτικής προστασίας.
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Χανίων στην προσπάθειά του να 
συµβάλει κυρίως στην περαιτέρω προστασία των κτιρίων 
της πόλεως και του περιαστικού δάσους του Αγίου 
Ματθαίου, καθώς και στην ενίσχυση της αντιπληµµυρικής 
προστασίας της πόλης αποφάσισε µε την ανωτέρω 
απόφαση 313/2010 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 
υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας και αντιπληµµυρικής  
προστασίας.
Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως την εγκατάσταση 4 νέων 
πυροσβεστικών κρουνών δίπλα από χώρους πράσινου του 
∆ήµου, τον καθαρισµό των δασικών περιοχών που 
έρχονται σε επαφή µε τους αµαξωτούς δρόµους, από τα 
ξερά κλαδιά, τα κοµµένα δέντρα και τα αντικείµενα που 
µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος Καθαρισµός του περιαστικού δάσους του Αγίου Ματθαίου
του Αγίου Ματθαίου, καθώς και τον καθαρισµό  των 
αντιπληµµυρικών τάφρων και ρεµάτων περιµετρικά της 
πόλης µας.
Η ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων η οποία διαχειρίζεται τα δίκτυα 
ύδρευσης της περιοχής είναι ο καταλληλότερος φορέας για 
την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων επιλέγοντας τις 
κατάλληλες θέσεις των πυροσβεστικών κρουνών. Οι 
εργασίες τοποθέτησης των πυροσβεστικών κρουνών θα 
γίνουν από συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., αφού γίνει η 
προµήθεια των απαιτούµενων υλικών.
Οι εργασίες καθαρισµού στην περιοχή του περιαστικού 
δάσους του Αγίου Ματθαίου θα γίνουν από συνεργεία δύο 
εργατών υπό την επίβλεψη του τµήµατος πρασίνου του 
∆ήµου Χανίων. 
Οι εργασίες καθαρισµού των αντιπληµµυρικών τάφρων και 
των ρεµάτων θα γίνει µε την βοήθεια εξωτερικών 
συνεργείων δύο εργατών, τη µίσθωση κατάλληλων 

Καθαρισµός του περιαστικού δάσους του Αγίου Ματθαίου µηχανηµάτων και την υποστήριξη από κατάλληλο 
(περιοχή Προφήτη Ηλία)
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Μέσα Αυγούστου ξεκίνησαν από τον ανάδοχο οι σχετικές 
εργασίες που αφορούν το έργο «Αντιπληµµυρικά έργα 8. Πλήρωση δυτικής νησίδας µε φυτική γη για τη δηµιουργία 
ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων – Υποέργο: Ανάπλαση     πρασίνου στα πρανή, πλάτους από 1,0 µ. µέχρι 2,60µ.
Κλαδισού ποταµού στην εκβολή του», οι οποίες, όπως 
προβλέπεται από την υπογραφείσα σύµβαση, αναµένεται να 
ολοκληρωθούν εντός 18 µηνών, έχοντας ως ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία την ∆.Ε.Υ.Α.Χ. Φωτογραφίες από τις εργασίες διαπλάτυνσης της εκβολής 

του ποταµού Κλαδισού
Το έργο, το οποίο χρηµατοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, είναι προϋπολογισµού 
δαπάνης: 961.549,57Ä µε ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.: 
1.200.000,00Ä. 

Σκοπός του έργου είναι η διαµόρφωση του χειµάρρου 
Κλαδισού µε διατοµή που να µπορεί να ανταποκριθεί σε 
αυξηµένες πληµµυρικές παροχές και η οποία να είναι 
περιβαλλοντικά ενταγµένη στη γύρω περιοχή. Με την υπ’ 
αριθµ. 3810/4-6-2009 της Περιφέρειας Κρήτης έχουν εγκριθεί 
οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του 
έργου. 

Το µέγεθος του έργου είναι περίπου 580 µ. από τη γέφυρα 
Κλαδισού µέχρι τη θάλασσα και οι εργασίες διευθέτησης θα 
εκτελεστούν από κατάντι προς ανάντι. 
Αναλυτικά το έργο περιλαµβάνει:

1. ∆ιαµόρφωση της ανατολικής παρειάς του χειµάρρου µε 
    υπερύψωση του υφιστάµενου τοιχίου από τον παρακείµενο 
    δρόµο µέχρι 0,30 µ. 

2. Καθαίρεση του υφιστάµενου στην δυτική πλευρά 
    επενδεδυµένου µε πέτρα (αργολιθοδοµή) τοιχίου.

3. Κατασκευή νέου επενδεδυµένου µε πέτρα τοιχίου 
    δυτικότερα όπως προβλέπεται από την Υδραυλική µελέτη, 
    ύψους 1.20 µ. 

4. ∆ιαµόρφωση της κοίτης του χειµάρρου όπως προβλέπεται 
    από την µελέτη ( διαµόρφωση της κοίτης, κατασκευή 
    διάτρησης πλάκας) .

5. Στο 1/3 του µήκους του έργου προς την πλευρά της 
    εκβολής θα γίνει διάστρωση της διαπλάτυνσης της κοίτης 
    µε βοτσαλωτό σκυρόδεµα. 

6. Στα 2/3 του µήκους του έργου προς νότο η κοίτη θα είναι 
    ανεπένδυτη και 

7. Κατασκευή νέας ξύλινης πεζογέφυρας συνολικού µήκους 
    48,00 µ. και ελεύθερο πλάτος 1,70 µ. αποτελούµενη από 
    δύο κοµµάτια µε ελεύθερο άνοιγµα 24,00 µ. και ενδιάµεσο 
    βάθρο (αφού πρώτα καθαιρεθεί η υφιστάµενος από 
    µπετόν) 

    7α. Τα φέροντα στοιχεία της γέφυρας και το κιγκλίδωµα θα  
          είναι από εµποτισµένη ερυθρά σύνθετη ξυλεία 
          επιστρωµένη µε σκούρο υδροδιαλυτό βερνίκι.

    7β. Το δάπεδο της πεζογέφυρας θα είναι από εµποτισµένο 
          από Σουηδική ξυλεία 42 χιλ. πάχος.

    7γ. Κατά µήκος και παραπλεύρως της πεζογέφυρας 
          υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωµα µε ύψος 1.150 χιλ. 
          από την επιφάνεια του δαπέδου. 

    7δ. Οι µεταλλικές συνδέσεις µεταξύ των ξύλινων µερών µε 
          τα βάθρα θα είναι από ανοξείδωτη λαµαρίνα. 

    7ε. Η στερέωση της γέφυρας θα γίνει µε βύσµατα. 

∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΚΒΟΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΛΑ∆ΙΣΟΥ
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 Απονοµή βραβείου "Γιάννης Γεωργακάκης»

Η απονοµή του ετήσιου βραβείου «Γιάννης Γεωργακάκης» στην 
πρώτη νεοεισαχθείσα φοιτήτρια στη Νοµική Σχολή την 
περασµένη χρονιά (2009), δηµότισσα Χανίων, 
πραγµατοποιήθηκε σε εκδήλωση στο Μεγάλο Αρσενάλι. 

Το βραβείο, που έχει 
θεσµοθετηθεί µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων 

Τιµήθηκε ο ∆ήµαρχος Χανίων από την Ι.Λ.Α.Ε.Κ. προς τιµήν του αείµνηστου 
Γιάννη Γεωργακάκη, δόθηκε 
στην φοιτήτρια της Νοµικής 

Σε Επίτιµο µέλος της Ιστορικής Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Πολυξένη Γ. Τσαπάκη, η 
Εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) αναγορεύθηκε ο ∆ήµαρχος Χανίων οποία δήλωσε «πολύ 
Κυριάκος Βιρβιδάκης, για την προσφορά του τόσο στην ΙΛΑΕΚ περήφανη» και ευχαρίστησε 
όσο και την Ιστορία και τον Πολιτισµό της πόλης των Χανίων. τους διοργανωτές για την τιµή 
Η εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας έγινε και ιστορική που της έγινε.
ανασκόπηση της ίδρυσης και των δραστηριοτήτων της ΙΛΑΕΚ, «Ο Γιάννης Γεωργακάκης ήταν 
πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. ένας ξεχωριστός άνθρωπος µε 
Ο ∆ήµαρχος Χανίων, Κυριάκος Βιρβιδάκης, τόνισε ότι «µε την τον οποίο είχα την τιµή και τη 
αναγόρευσή µου σε επίτιµο µέλος της ΙΛΑΕΚ θεωρώ ότι χαρά να υπάρξω δύο 
απολαµβάνω µιας ιδιαίτερα σηµαντικής τιµής. Μιας τιµής, η οποία τετραετίες στο ∆ηµοτικό 
έρχεται από ένα φορέα, ο οποίος έχει σαν στόχο -και έχει πετύχει Συµβούλιο (1987 - 1990, 1999 - 2002)», επεσήµανε ο ∆ήµαρχος 
σε σηµαντικό βαθµό τον στόχο του- την ανάδειξη της Ιστορίας, Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης. Και πρόσθεσε: «Έφυγε νωρίς, 
των µνηµείων και του Πολιτισµού του τόπου µας, αλλά, αφήνοντας όµως τη σφραγίδα του στα πράγµατα τα πολιτικά, τα 
παράλληλα, είναι µια φωλιά πνευµατικών ανθρώπων, οι οποίοι νοµικά και όχι µόνο της πόλης των Χανίων. Το ∆ηµοτικό 
προβληµατίζονται για την κοινωνία, για τα κοινωνικά δρώµενα και Συµβούλιο, σε αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο, επιφύλαξε την τιµή 
για το τι συµβαίνει στην εποχή µας γενικότερα». να πραγµατοποιεί, µε δαπάνες των µελών του ∆ηµοτικού 
Ο κ. Βιρβιδάκης ευχαρίστησε «το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΛΑΕΚ Συµβουλίου, αυτή την εκδήλωση, η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα 
γι' αυτήν την τιµή, όπως επίσης την πρόεδρο, την κα Ναναδάκη, µείνει για πάντα, για να θυµίζει το παράδειγµα ενός επιστήµονα, ο 
πρόταση της οποίας υπήρξε αυτή η οµόφωνη απόφαση, για την οποίος παρά το γεγονός ότι έφυγε νωρίς προσέφερε τόσα πολλά 
εκτίµηση την οποία έχει στο πρόσωπό µου. Μια εκτίµηση, η στην πόλη». Ο κ. Βιρβιδάκης ευχήθηκε το παράδειγµα του Γιάννη 
οποία βεβαίως αντανακλά στο σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γεωργακάκη «να είναι παράδειγµα για όλους τους νέους που 
και στο σύνολο του ∆ήµου, διότι το έργο που έχει γίνει τα ασχολούνται ή θα ασχοληθούν µε τα νοµικά» και συνεχάρη τη 
τελευταία χρόνια και το οποίο σχετίζεται µε την ανάδειξη των φοιτήτρια, στην οποία ευχήθηκε «να ακολουθήσει και αυτή τα 
µνηµείων, την προβολή και τη διάσωσή τους, είναι ένα έργο που βήµατα του Γιάννη Γεωργακάκη στη νοµική επιστήµη».
σχετίζεται µε µια συνολική προσπάθεια του ∆ηµοτικού Κεντρικός οµιλητής της 
Συµβουλίου και των εργαζοµένων στον ∆ήµο». εκδήλωσης ήταν ο 
Η πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ, κα Αρχόντισσα Ναναδάκη – Παπαδερού, αντιπρόεδρος του ∆ικηγορικού 
επεσήµανε ότι «ο λόγος για τον οποίο αναγορεύουµε τον κ. Συλλόγου Χανίων Γιάννης 
Βιρβιδάκη σε επίτιµο µέλος της Εταιρείας είναι γνωστός, εν ∆ασκαλάκης, ο οποίος 
πολλοίς, στους Χανιώτες. Η ΙΛΑΕΚ επί σαράντα χρόνια αναφέρθηκε στην 
αναζητούσε µια στέγη. ∆ιαθέτει ένα σπάνιο λαογραφικό υλικό, προσωπικότητα του 
αλλά κυρίως διαθέτει µία βιβλιοθήκη µε 5.000 τόµους βιβλίων, εκλιπόντος. Ο κ. ∆ασκαλάκης 
σπάνιες εκδόσεις, οι οποίες µέχρι πρόσφατα ήταν στο φρούριο τόνισε ότι ο Γιάννης 
του Φιρκά, διότι εκεί εφιλοξενείτο η ΙΛΑΕΚ. Ο Φιρκάς όµως ήταν Γεωργακάκης «υπήρξε 
εντελώς ακατάλληλος χώρος, τα βιβλία µας κινδύνευαν να αγωνιστής της µάχιµης 
καταστραφούν και πολλά θέλουν ήδη συντήρηση. Κατά καιρούς, δικηγορίας, συνδικαλιστής και 
όχι µόνον εγώ βέβαια, όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ΙΛΑΕΚ, διετέλεσε µέλος του 
έτρεχαν για να εξασφαλίσουν µία στέγη. Εκεί που βρήκαµε ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ευήκοον ους ήταν στον κ. Βιρβιδάκη. Έχει µία ευαισθησία, όπως Συλλόγου µας. Στο πέρασµά 
αποδείχθηκε, στην Ιστορία και τον Πολιτισµό των Χανίων». του από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο, ασχολήθηκε κυρίως µε το 
Η κα Ναναδάκη - Παπαδερού πρόσθεσε ότι ο ∆ήµαρχος Χανίων εργατικό δίκαιο και το Ασφαλιστικό ∆ίκαιο και υπήρξε επιµελής και 
«µας παραχώρησε το θαυµάσιο γραφείο που έχουµε σήµερα και σεµνός εργάτης της ∆ικαιοσύνης. Ακόµη, δε, υπήρξε και άριστος 
το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετική θέση, στο ιστορικό κέντρο της οικογενειάρχης και έδωσε τις βάσεις του χαρακτήρα του στα 
πόλης µας, απέναντι από την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου, πάνω παιδιά του. Ήρεµος και συνεργάσιµος αλλά και εχέφρων πολίτης, 
από το ΚΑΜ. Παράλληλα, ο ∆ήµος επισκευάζει ήδη και θα µας έντιµος και ακριβής στις συναλλαγές του και στις δεσµεύσεις του, 
παραχωρήσει και τα δύο πλαϊνά κτήρια. Και αυτό γιατί στο κτήριο γρήγορα εκτιµήθηκε από την κοινωνία, από τους συναδέλφους 
που στεγαζόµαστε σήµερα έχουµε βάλει τη βιβλιοθήκη µας, το του δικηγόρους αλλά και από το σύνολο των λειτουργών της 
λαογραφικό υλικό, όµως, βρίσκεται ακόµα στον Φιρκά. Όταν, ∆ικαιοσύνης. Ο Γιάννης Γεωργακάκης τίµησε το δικηγορικό 
λοιπόν, µας παραδοθούν και τα πλαϊνά κτήρια θα µεταφέρουµε το λειτούργηµα και το ∆ικηγορικό Σώµα», τόνισε ο κ. ∆ασκαλάκης. 
λαογραφικό υλικό στον νέο κατάλληλο χώρο». Παράλληλα, υπογράµµισε ότι «από τη θέση δηµοτικού 

συµβούλου υπηρέτησε µε ανιδιοτέλεια, µε ζήλο και µε 
Η κα Ναναδάκη - Παπαδερού υπογράµµισε, ακόµη, ότι χάρις σε αυταπάρνηση την πόλη και ασχολήθηκε µε τα προβλήµατα της 
πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Χανίων η ΙΛΑΕΚ κατάφερε να µπει κοινωνίας και της πόλης µας. Μάχιµος αγωνιστής στα κοινά, δεν 
σε πρόγραµµα και να λάβει 30.000 ευρώ, τα οποία θα εγκατέλειψε ποτέ τη θέση του και αγωνίσθηκε για τα οράµατά του 
χρησιµοποιήσει για την αγορά νέων βιβλιοθηκών και εξοπλισµού και τα πιστεύω του και πρόσφερε στην πόλη µας πολύτιµες 
των γραφείων της. υπηρεσίες».
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Λέσχη Ανάγνωσης ονοµάζεται µια οµάδα που συναντάται από κοντά την εξαιρετική λογοτέχνη Μαρινέλλα Βλαχάκη, η 
συστηµατικά , µε κάποιο πρόγραµµα, για να συζητήσει βιβλία οποία µας έκανε την τιµή να µας επισκεφτεί και να µας 
που διάβασαν τα µέλη της, ύστερα από κοινή τους συµφωνία. συνοδεύσει στην «µελέτη» µας σχετικά µε το «Σιλάνς 
Μια οµάδα ανθρώπων, την οποία συνδέουν η αγάπη, ο σιλβουπλέ», που είχαµε προγραµµατίσει να κουβεντιάσουµε.
ενθουσιασµός για τα βιβλία και η δηµιουργική συζήτηση γύρω Βιβλίο γραµµένο µε το βλέµµα και την ψυχή ενός δεκάχρονου 
από αυτά. κοριτσιού... που βιώνει µε «διαφορετικό» τρόπο την 
Τα µέλη της Λέσχης απολαµβάνουν µια ωραία συζήτηση καθηµερινότητα σ' ένα χωριό της Κρήτης.  
γύρω από ένα βιβλίο, την ψυχική επαφή και επικοινωνία µε Συναισθήµατα, συγκινήσεις, «παρατηρήσεις» για τον κόσµο 
άλλους ανθρώπους, µοιράζονται το πάθος τους για το των ενηλίκων, αδικίες… και ευτυχώς µια γερή δόση χιούµορ 
διάβασµα, διοργανώνουν δραστηριότητες που τους που «σώζει» ανθρώπους και καταστάσεις σ' εκείνη την 
ευχαριστούν και µε αυτόν τον τρόπο αξιοποιούν δηµιουργικά ταλαιπωρηµένη από πολλές απόψεις δεκαετία του '60.
µέρος από τον ελεύθερό τους χρόνο. Η επίσκεψη της Μαρινέλλας - έκπληξη καλά φυλαγµένη 

…από την Προϊσταµένη των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών για την 
Στόχος µας είναι η επιστροφή στα βιβλία. Η ενασχόληση µε οµάδα -, µας χάρισε µια ξεχωριστή και ξεστή βραδιά….
ένα βιβλίο δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι µοναχικό. Το βιβλίο 
παρουσιάζεται σαν αντικείµενο συζήτησης µιας παρέας, µιας Η συνάντηση τελείωσε 
οµάδας. Το συναίσθηµα που παραµένει µετά την ανάγνωση παρουσιάζοντας ένα 
ενός βιβλίου εξωτερικεύεται. ∆εν είναι πια υπόθεση ενός, ανέκδοτο διήγηµα για τη 
αλλά µιας οµάδας ανθρώπων. Σπιναλόγκα, εκείνο το 

στιγµατισµένο νησί για το 
Θέλουµε δράση γύρω από το βιβλίο. Θέλουµε κάτι να γίνεται. οποίο γίνονται γυρίσµατα το 
Θέλουµε να πάµε ένα βήµα µπροστά. Φεύγουµε από την τελευταίο διάστηµα όπου 
αποκλειστική προσωπική ανάγνωση και τη σιωπή και παίζει και η πολυτάλαντη 
µεταφερόµαστε στη συλλογική συζήτηση και δραστηριότητα, δηµιουργός του λόγου και 
µε σκοπό να έρθουµε µε αυτό τον τρόπο πιο κοντά στο βιβλίο της γραφής.
και την ουσία του. Το θεσµό αυτό στηρίζει και προωθεί η Βιβλιοθήκη σε 

συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή, καθώς οι αναγνώστες της 
Η Λέσχη Ανάγνωσης της δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και τα µέλη της οµάδας 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη περιµένουν µε ανυποµονησία και χαρά τη µηνιαία 
ξεκίνησε τους τελευταίους καθιερωµένη συνάντηση.
µήνες …δυναµικά 
διαβάζοντας βιβλία των: Ρέα 
Γαλανάκη, Ορχάν Πάµουκ, 
Γιάννη Καλπούζο και 
Θοδωρή Καλλιφατίδη.
Την τελευταία φορά ,στην 
καθιερωµένη µηνιαία 
συνάντηση είχαµε την 
ευκαιρία να απολαύσουµε κι 

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
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Το έργο «Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου- σύνταξη προδιαγραφών και πρότασης αποκατάστασης και 
Αποκατάσταση Μεγάλου Αρσεναλίου» εντάχθηκε στο επανάχρησης του µνηµείου µε επιµέρους θεµατολογία την 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τουρισµός-Πολιτισµός του συγκέντρωση-αξιολόγηση παλαιότερων προσεγγίσεων-
Υπουργείου Πολιτισµού την 29-7-1997, µε προϋπολογισµό αποτίµηση υφισταµένου κελύφους από άποψη 
σύµφωνα µε το αρχικό τεχνικό δελτίο του έργου αρχιτεκτονική-στατική. Ακριβή αποτίµηση και τεκµηρίωση 
1,031,110,000δρχ εκ των οποίων 839,000,000δρχ της οικοδοµικής κατάστασης του µνηµείου. ∆ιερεύνηση 
αφορούσαν την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του τρόπων-µεθόδων στερέωσης-αποκατάστασης µνηµείου και 
κτηρίου και 191,160,000δρχ την προµήθεια του εξοπλισµού ένταξης νέων χρήσεων από άποψη: αρχιτεκτονικής 
λειτουργίας. γραφής, αναστηλωτικής δεοντολογίας, στατικού και 

αντισεισµικού σχεδιασµού, εγκαταστάσεων. Σχεδιασµός 
Την 22-7-1997 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου πρότασης. Ιστορική αναδροµή-τα Ενετικά Νεώρια-αρχειακή 
Χανίων και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την έρευνα.
εκπόνηση του ερευνητικού έργου «∆υτικό Νεώριο Ενετικού 
λιµανιού Χανίων (διερεύνηση πρότασης αποκατάστασης Η προµελέτη αυτή εγκρίθηκε µε την 
και αξιοποίησης του Μεγάλου Αρσεναλίου)», µε ΥΠΠΟ/∆ΑΒΜΜ/60732/2384π.ε. απόφαση Υπουργού 
επιστηµονικό υπεύθυνο του προγράµµατος τον επίκουρο Πολιτισµού, έπειτα από την 33/20-5-98 γνωµοδότηση του 
καθηγητή του ΕΜΠ κ. Γιάννη Κίζη. Το ερευνητικό έργο για Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου.
το ∆υτικό Νεώριο (Ενετικό Νεώριο του 1600, οθωµανική 
προσθήκη του 1872), αφορούσε τη  διερεύνηση και Με βάση τα στοιχεία του ερευνητικού προγράµµατος 

ακολούθησε δηµοπράτηση του έργου µε το σύστηµα 
µελέτη-κατασκευή, µε προϋπολογισµό 800,000,000δρχ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ εκ των οποίων η αξία 
οικοδοµικών εργασιών ήταν 650,000,000δρχ και των 
ηλεκτροµηχανολογικών 150,000,000δρχ.. 

Ο διαγωνισµός ξεκίνησε την 11-1-1999 και ολοκληρώθηκε 
την 16-4-1999 µε την 115/99 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων, µε την οποία κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισµός στην εταιρεία ΓΚΗΛΜΑ ΑΤΕ.

 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 
29-4-1999 µε οικονοµικό αντικείµενο 799.273.000 δραχµές 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
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Η οριστική µελέτη για την κατασκευή του έργου εγκρίθηκε µε Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας-εξοπλισµός Μπάρ, µε 
τις ΥΠΠΟ/∆ΑΒΜΜ/22965/1083/15-7-1999 και προϋπολογισµό 6,363,504δραχµές. Ο διαγωνισµός έγινε την 
ΥΠΠΟ/∆ΑΒΜΜ/38086/1700/29-7-1999 αποφάσεις Υπουργού 17-12-1999, η σύµβαση υπεγράφη την 30-12-1999 και ο 
Πολιτισµού, η δε µελέτη εφαρµογής µε την εξοπλισµός παρεδόθη την 30-9-2001 µε τελικό κόστος 
ΥΠΠΟ/∆ΑΒΜΜ/57001/2623/20-12-1999 απόφαση Υπουργού 5,663,432δραχµές.
Πολιτισµού, η οποία ελήφθη την 3-2-2000. Το τελικό συνολικό κόστος του έργου (επισκευή κτηρίου-
Το έργο ολοκληρώθηκε τέλος του 2001 µε κόστος κατασκευής προµήθεια εξοπλισµού) ανήλθε στο ποσό των 895,420,012 
799.273.000 δραχµές και χρηµατοδότηση από το Εθνικό δραχµών, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Πρόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού του Β΄ ΚΠΣ.
Η προµήθεια του εξοπλισµού λειτουργίας έγινε σε τρεις 
υποκατηγορίες όπως παρακάτω:
Προµήθεια µηχανογραφικού συστήµατος ΚΑΜ, µε 
προϋπολογισµό 50,500,000δραχµές. Ο διαγωνισµός έγινε 
την 17-12-1999, η σύµβαση υπεγράφη την 30-12-1999, ο 
εξοπλισµός παραδόθηκε την 30-11-2000 µε τελικό κόστος 
49,952,350δρχ.
Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας-επίπλωση, µε 
προϋπολογισµό 47,683,800δραχµές. Ο διαγωνισµός έγινε 
την 17-12-1999, η σύµβαση υπεγράφη την 30-12-1999 και ο 
εξοπλισµός παρεδόθη την 30-9-2001 µε τελικό κόστος 
40,531,230δραχµές.
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Εκδήλωση ονοµατοθεσίας των οδών 
«Νικολάου Βλαζάκη»,  «Ελευθέριου Καψωµένου» 

και «Εµµανουήλ Τσιγκουνάκη»

Για τον Ελευθέριο Καψωµένο µίλησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος 
Το κοινωνικό και εκκλησιαστικό έργο τριών αείµνηστων Χανίων Χρύσα Μακράκη - Χαριτάκη, τονίζοντας ότι ήταν 
ιεραρχών, µε την ονοµατοθεσία ισάριθµων δρόµων, στη «εκκλησιαστικός, πατερικός, χαρισµατικός. Έζησε µια ζωή 
συνοικία της Νέας Χώρας, ως οδών «Νικολάου Βλαζάκη», λιτή, αφιερωµένη στον Θεό και στον άνθρωπο. Ήταν 
«Ελευθέριου Καψωµένου» και «Εµµανουήλ βυθισµένος στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Απ' αυτήν ζούσε 
Τσιγκουνάκη», τίµησε ο ∆ήµος Χανίων, σε εκδήλωση που πνευµατικά και γι' αυτήν εργαζόταν. Η αδιάκοπη µέριµνά του 
διοργάνωσε µε την ΚΕ∆ΗΧ. ήταν να οδηγεί ψυχές στον Χριστό, δηλαδή στην Εκκλησία 

του. Συνεπής στις εκκλησιαστικές του αρχές ζούσε µέσα στον 
κόσµο, συνέπασχε µε τα προβλήµατα των ανθρώπων και 
έβλεπε ότι η µόνη ελπίδα του κόσµου είναι η Αγία µας 
Εκκλησία, αυτό το βέβαιο καταφύγιο της ζωής, η αληθινή 
υπέρβαση του πόνου και των δοκιµασιών. 

Η εκκλησιαστικότητά του δεν του επέτρεπε να κατατάσσει 
τους ανθρώπους σε κατηγορίες αλλά να ζει κοντά στα 
προβλήµατα των ανθρώπων και να δίνει λύσεις σ' αυτά», 
τόνισε, µεταξύ άλλων η κα Μακράκη - Χαριτάκη.

Στη ζωή και το έργο του Εµµανουήλ Τσιγκουνάκη αναφέρθηκε 
η ∆ηµοτική Σύµβουλος Ακρωτηρίου Στέλλα 
Παπαπαναγιώτου, η οποία ανέφερε ότι όταν ο µακαριστός 
ιεράρχης «τοποθετήθηκε στην ενορία των Αγίων 

Το πρώτο µέρος της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Κωνσταντίνου και Ελένης, συνυπηρέτησε για αρκετά χρόνια 
Χώρα και το δεύτερο στην αίθουσα συνεδριάσεων του µε τους αείµνηστους πατέρες Καψωµένο Ελευθέριο και 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων, όπου έγιναν οµιλίες για τη Βλαζάκη Νικόλαο. 
ζωή και το έργο των τριών ιεραρχών. Αποτελεί λαµπρό παράδειγµα το πνεύµα συνεργασίας και 

συναδελφικότητας που διακατείχε τους τρεις ιερωµένους που 
«Οµόφωνα η Επιτροπή Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου Χανίων  παρά τη µεγάλη έκταση που κατείχε τότε η ενορία, αυτοί 
αποφάσισε να δώσει σε αυτούς τους τρεις δρόµους, που βρίσκονταν στο πλευρό των ενοριτών τους όποτε παρίστατο 
βρίσκονται γύρω από τα σχολεία στην περιοχή της ΑΒΕΑ, τα ανάγκη. 
ονόµατα των µακαριστών ιερέων Νικολάου Βλαζάκη, 
Ελευθερίου Καψωµένου και Εµµανουήλ Τσιγκουνάκη. Παρά του ότι τα µέσα µεταφοράς τη χρονική εκείνη περίοδο 

ήταν ανύπαρκτα και οι αποστάσεις µεγάλες, πρόθυµα 
Σήµερα, µε αυτή την εκδήλωση τιµούµε τους ιερείς και την ανταποκρίνονταν στο κάλεσµα κάθε ενορίτη που αντιµετώπιζε 
προσφορά τους, µια προσφορά αθόρυβη, που άφησε το δικό οικονοµικό, οικογενειακό ή πρόβληµα υγείας».
τους στίγµα της ανθρωπιάς στην όµορφη συνοικία της Νέας 
Χώρας», επεσήµανε ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος 
Βιρβιδάκης.

Μιλώντας για τον Νικόλαο Βλαζάκη, ο λογοτέχνης ∆ηµήτρης 
Κακαβελάκης ανέφερε, ότι «ήταν ένας από τους ανθρώπους, 
ο οποίος πραγµατικά συνδύαζε την κοινωνική του αποστολή 
µαζί µε τη θρησκευτική του αφιέρωση. Ήταν δάσκαλος και 
επειδή είχε την ευαισθησία του παιδιού, για να εµφυσήσει στις 
ψυχές των µικρών παιδιών όλη αυτή την πίστη και περίπου 
το σύνθηµα: "να µάθουνε γράµµατα, σπουδάµατα του θεού 
τα πράµατα", ήταν πάρα πολύ µεγάλη η συµβολή του».

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Ε.∆Η.Χ)
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Η ορχήστρα

Α’  Βιολιά

Έξαρχων : Κώστας Παναγιωτίδης

Βανέσα Αθανασίου
Liu Jing
Σοφία Liu

Β΄ Βιολιά  

Κορυφαίος : Οδυσσέας Κορέλης

Αγγέλα Φαναριώτη
Γιώργος Μαθιουλάκης

ΒιόλεςΜε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 24 
Αυγούστου 2010 συναυλία πανσελήνου µε τη Sinfonieta 

Κορυφαία : Ίρις Λούκαορχήστρα δωµατίου του ∆ήµου Χανίων στον Προφήτη 
Ηλία στους τάφους των Βενιζέλων. 

Κωνσταντίνος Έντµοντ Αλέξι

Ο καιρός ήταν ιδανικός, χωρίς αέρα και η πανέµορφη 
Βιολοντσέλα πανσέληνος δηµιούργησε ένα µοναδικής οµορφιάς 

ντεκόρ για µια αξέχαστη βραδιά. Η Sinfonietta είχε 
Κορυφαίος : Μιχάλης Heupelετοιµάσει ένα ποικίλο πρόγραµµα µε έργα των : 

Πάχελµπελ, Χάιντν, Κυπουργού και Άντερσον. 
Arnold Smith

Η προσέλευση του κόσµου ξεπέρασε κάθε προηγούµενο 
Μπάσο  και η καλλιτεχνική επιτυχία της εκδήλωσης 

επιβραβεύτηκε από το ζεστό και ζωηρό χειροκρότηµα 
Κορυφαίος : Βασίλης Λιαρµακόπουλοςενός καταπληκτικού κοινού. 

Πιάνο : Νίκος ΠεράκηΣηµαντική και υψηλού 
επιπέδου η ερµηνεία του 
Μιχάλη Χόιπελ στο 
κονστέρτο για βιολοντσέλο 
και ορχήστρα του J. Haydn. 

Οι Χανιώτες και οι 
επισκέπτες της πόλης µας 
παρακολούθησαν µε 
θρησκευτική ευλάβεια το 
πρόγραµµα που είχαν 
ετοιµάσει ο κ. Αλέξανδρος 
Μυράτ και οι συνεργάτες 
του και πραγµατικά όλοι 
απεχώρησαν από τον 
ιστορικό αυτό χώρο µε τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Ο Μαέστρος της Ορχήστρας
κ. Αλέξανδρος Μυράτ
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Ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ. 
Κυριάκος Βιρβιδάκης, κατά τη 
διάρκεια της οµιλίας του τόνισε 
ότι «Ο ιστορικός Φάρος των 
Χανίων είναι σύµβολο φωτός 
και προσανατολισµού στους 
αβέβαιους ταραγµένους και 
σκοτεινούς καιρούς µας. Το 
άσβεστο φως του Φάρου 
στέλνει µήνυµα δηµιουργίας 
και ειρήνης στις θάλασσες της 
αδιαφορίας του σύγχρονου 
κόσµου µας. Μια φλόγα 
αφύπνισης και εγρήγορσης 
στην καθηµερινή µας ζωή για 
εκπλήρωση των ανθρώπινων 
καθηκόντων µας στην 
κοινωνία, που ζούµε, και την 

Τη ∆ευτέρα 23 Αυγούστου 2010, στις 20.00, εγκαινιάστηκε από υποχρέωση για την πραγµάτωση ενός καλυτέρου κόσµου για τις 
τον ∆ήµο Χανίων και την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου γενιές, που έρχονται».  
Χανίων (Κ.Ε.∆Η.Χ.) έκθεση φωτογραφίας µε θέµα τον Φάρο των 
Χανίων. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε από τις 23 έως τις 31 Ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρθηκε στο ιστορικό του Φάρου από την 
Αυγούστου 2010 στην Πύλη Sabbionara και εντάχθηκε στο κατασκευή του µέχρι και σήµερα, τονίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι 
πλαίσιο των εκδηλώσεων “ΦΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2010”. Η «πρόκειται για τον παλαιότερο Φάρο, που σώζεται µέχρι σήµερα 
έκθεση, στην οποία υπήρξε µεγάλη ανταπόκριση τόσο των στα ελληνικά παράλια και τη Μεσόγειο, ενώ παράλληλα αποτελεί 
Χανιωτών όσο και Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών,  και έναν από τους παλαιότερους Φάρους στον κόσµο. Με 
διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τη Λέσχη Φωτογραφίας και ενετική βάση και αιγυπτιακή τεχνολογία ο Φάρος λειτούργησε και 
Κινηµατογράφου Χανίων (ΛΕΦΚΙ). φώτισε το πανέµορφο και ξακουστό λιµάνι µας».
Στην έκθεση συµµετείχαν τα µέλη της ΛΕΦΚΙ: Ιδιαίτερα αναφορά έκανε ο κ. Βιρβιδάκης και στα έργα 

ΒΑΡ∆Η ΡΙΑ, ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑΣ αναστήλωσης και επισκευής του Φάρου, πριν από τέσσερα 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ χρόνια, συνολικού προϋπολογισµού 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ. Το 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, έργο είχε ενταχθεί στο Μέτρο 4.2. του Περιφερειακού 
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης 2000 - 2006 και 
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΝΩΛΙΟΥ, Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από το Πρόγραµµα 
ΚΛΟΥΒΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) κατά 25%.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, Ο κ. Βιρβιδάκης ολοκλήρωσε την οµιλία του επισηµαίνοντας «Ο 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Φάρος µας συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι τις µέρες µας, 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΧΑΡΗΣ, στέλνοντας αγνό και άδολο φως στην καρδιά και την ψυχή µας. 
ΜΠΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μπορεί, µεν να γερνάει χρόνο µε τον χρόνο, αλλά στέκει πάντα 
ΠΑΪΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΑΚΗΣ εκεί, αγέρωχος άρχοντας και αχώριστος σύντροφος της πόλης 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΗΣ, µας και όλων µας, σε κάθε χαρά και κάθε λύπη, αποτελώντας 
ΣΚΟΡ∆ΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µια φωτεινή γήινη παρουσία και όχι ένα άψυχο κτίσµα. Φρουρός 
ΤΑΣΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, ακοίµητος µε το φως του να αναβοσβήνει σε καταιγίδα και σε 
ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, γαλήνη, αντιπροσωπεύει τους κυµατισµούς και τη φλόγα όχι 
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µόνο των αγώνων της Κρητικής ψυχής αλλά τις επιδόσεις και 

επιτεύγµατα στους δρόµους του πολιτισµού, της επιστήµης και 
της τέχνης των Κρητών».

Ο Πρ. της ΛΕΦΚΙ Γ. Μπαλαδάκης

Το Μουσικό Σύνολο Χανίων και η Μικτή Χορωδία του ∆ήµου 
Χανίων απέδωσαν τραγούδια των Μ. Χατζιδάκι και Μ. 
Θεοδωράκη, καθώς και παραδοσιακά Κρητικά τραγούδια. 
Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο ∆ήµος Χανίων και η Κοινωφελής 
Επιχείρηση του ∆ήµου Χανίων (Κ.Ε.∆Η.Χ.). 

 Η κεντρική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 25 
Αυγούστου 2010, στις 21.00, στο Ενετικό Λιµάνι των Χανίων 
(έξω από το Φρούριο Φιρκά). 
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Παιδική Χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Έκθεση παλιάς µοτοσικλέτας στα Χανιά 
Βησσαρίωνος Φιλιππιάδος

«Μία βόλτα στο χρόνο», συντροφιά µε µοτοσικλέτες δίκυκλα, 
τρίκυκλα, βέσπες και ποδήλατα, απόλαυσαν οι επισκέπτες  ο «Εκεί, στα σύννεφα πιο πάνω
της 6ης Έκθεσης Κλασικής Μοτοσικλέτας, που Από το χθές στο σήµερα».
πραγµατοποιήθηκε στο παλιό Τελωνείο Χανίων στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων του ∆ήµου Χανίων και της ΚΕ∆ΗΧ 
«Καλοκαίρι 2010».Μια υπέροχη βραδιά πέρασαν όσοι βρέθηκαν στο Θέατρο του 
Το πιο παλιό µοντέλο της έκθεσης, και αρκετά σπάνιο, ήταν Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, την Πέµπτη 26 
µία triumph του 1914, ενώ  εντυπωσίασε και η bsa h28, Αυγούστου 2010. 
µοντέλο του 1928, που τα φώτα της λειτουργούν µε ασετιλίνη!

Μια βραδιά πληµυρισµένη από τις µελωδικές φωνές των 
Εκτέθησαν µοτοσικλέτες,  που σήµερα είναι εκτός παιδιών της Παιδικής Χορωδίας του Ιερού Ναού Αγίου 
παραγωγής, όπως ZUNDAPP, DKW, ARDIE, ADLER, NSU, Βησσαρίωνος Φιλιππιάδος που ερµήνευσαν γνωστά 
NORTON, SOLEX, BULTACO, ΗΟΡΕΧ, BSA καθώς και οι Ελληνικά Τραγούδια, υπό τη διεύθυνση του κ. Νεκτάριου 
γνωστές «Φλορέτες». Την έκθεση συµπλήρωσαν  BMW, Θάνου. 
ΜΟΤΟ GUZZI και πολλές ακόµα.
 Τη συναυλία τίµησε µε την παρουσία του και ο ∆ήµαρχος 
Η συγκεκριµένη έκθεση ξεκίνησε το 2000 και σήµερα αποτελεί Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης ο οποίος δώρησε στα 
θεσµό για τα Χανιά, καθώς πραγµατοποιείται κάθε καλοκαίρι.παιδιά εκδόσεις του ∆ήµου Χανίων.

Εκτός από τις 75 µοτοσικλέτες, που θαύµασαν οι επισκέπτες Η Παιδική Χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος 
της έκθεσης και ανήκουν όλες σε Χανιώτες, υπάρχουν ακόµα Φιλιππιάδος (Πρεβέζης), ιδρύθηκε το 2001 από τον 
περίπου 300 µοτοσικλέτες που βρίσκονται στο στάδιο της πρωτοπρεσβύτερο και εφηµέριο της Ενορίας, π. Ελευθέριο 
ανακατασκευής.Χαραλαµπίδη, ο οποίος και τη διεύθυνε µέχρι και το 2007. 

Σηµερινός διευθυντής είναι ο Νεκτάριος Θάνος.

Η Χορωδία αριθµεί γύρω στα σαράντα µέλη.

Στόχος της Χορωδίας, είναι η µελέτη των ελληνικών, 
παραδοσιακών, έντεχνων, ακόµη και σύγχρονων τραγουδιών, 
αλλά και η εντρύφηση στην παραδοσιακή (βυζαντινή) ψαλτική 
τέχνη. Εσχάτως, µάλιστα, η Χορωδία ψάλλει (σε βυζαντινό 
µέλος) στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία της Ενορίας.

Η Χορωδία έχει δώσει πολλές παραστάσεις στην Φιλιππιάδα 
και την Πρέβεζα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας 
(Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Σύρο, Αθήνα, Σάµο, Φιλιατρά) και 
του εξωτερικού (Κωνσταντινούπολη), ενώ το Πάσχα του 2009 
εµφανίστηκε στην τηλεοπτική εκποµπή της ΕΤ 1 
«Αρχονταρίκι».

Το Μάιο του 2010 συµµετείχε σε ∆ιαγωνισµό Παιδικών ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚ∆ΗΩΣΕΩΝ

Χορωδιών, που διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος στην Λάρισα, αποσπώντας ευµενέστατες 
κριτικές.

Ακόµη, το 2004 κυκλοφόρησε το πρώτο της cd µε τίτλο «Ας 
ξαναζήσουµε», ενώ από τον Ιούλιο του 2010 το δεύτερο cd µε 
τίτλο «Εκεί, στα σύννεφα πιο πάνω...».

Υπεύθυνος της Χορωδίας είναι ο π. Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης.
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Αναδροµή στη µέχρι σήµερα εικαστική παραγωγή του 

Στηβ Γιανάκου 
αποτελεί η έκθεσή του

- πρώτη αναδροµική στην Ελλάδα - 
που εγκαινιάστηκε τη ∆ευτέρα, 26 Ιουλίου 2010, 

στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Ο καλλιτέχνης που θεωρείται από τους πλέον σηµαντικούς 
Ελληνοαµερικανούς δηµιουργούς, αν και έχει γεννηθεί στη 
Νέα Υόρκη οι οικογενειακές ρίζες του ανάγονται στα Χανιά, 
αφού είναι γόνος πρώτης γενιάς Κρητών µεταναστών στις 
ΗΠΑ. Άλλωστε, ο ίδιος αισθάνεται Κρητικός, γι' αυτό έχει µια άµεση και τιµητική αναφορά στον εξπρεσιονισµό, ο 
επιλέξει να ζει και να εργάζεται τον µισό σχεδόν χρόνο κάθε οποίος φαίνεται, ως τάση,  κατά καιρούς να τον απασχολεί. 
έτους στα Χανιά. Ακόµη, όλες οι εικόνες του, παλιές και νεότερες, 

συµπληρώνονται µε τις περίφηµες λεζάντες τους, οι οποίες 
Με την έκθεση αυτή η ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανιών έρχεται είναι πάντα ενσωµατωµένες στο έργο. Εδώ διαπιστώνουµε, 
να τιµήσει έναν ευρηµατικό και πρωτότυπο στην εικαστική ότι η όποια βιαιότητα ή παραδοξότητα χαρακτηρίζει τη 
του γλώσσα καλλιτέχνη, ο οποίος από τη δεκαετία του '60 και φαντασία του Γιανάκου, δεν απέχει πολύ από το επιθετικό 
µετά, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς εικαστικής και υπονοµευτικό ύφος της γραφής του και το συχνά εκτός 
σκηνής, µε εκθέσεις στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τα τελευταία ορίων χιούµορ του», γράφει στο κείµενο του καταλόγου η 
χρόνια στον τόπο καταγωγής του, την Ελλάδα. Το έργο του – επιµελήτρια της έκθεσης Πέγκυ Κουνενάκη.
θεωρείται από τα πλέον συνεπή του κινήµατος της ποπ αρτ-  
κυριαρχείται από κοµίστικες φιγούρες που συχνά µοιάζουν Τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης το ∆ΙΚΤΥΟ 
µε γελοιογραφίες χιουµοριστικών εφηµερίδων και ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προσέφερε στους 
περιοδικών εποχής και σατιρικό πνεύµα επικεντρωµένο σε επισκέπτες της Πινακοθήκης τη δυνατότητα να δοκιµάσουν 
θέµατα όπως το φύλο, η σεξουαλικότητα, οι οικογενειακές εκλεκτά κρασιά τοπικής παραγωγής. Η εκδήλωση θα 
σχέσεις, η ζωή, ο έρωτας, ο θάνατος, η µητρότητα. Μ' άλλα πραγµατοποιήθηκε στην αυλή της Πινακοθήκης µετά το 
λόγια τον ενδιαφέρει αυτός καθαυτός ο άνθρωπος. πέρας των εγκαινίων. Στην οινογευσία συµµετείχαν τα 

ακόλουθα οινοποιεία:
«...Καθώς το έργο του Γιανάκου εξελίσσεται, τα κύρια Αµπελώνες Καραβιτάκη, Κτήµα Λουπάκη, Μαντρε, 
χαρακτηριστικά της δουλειάς του µπορούν να συνοψιστούν Οινοποιία Μανουσάκη - Nostos wines, Οινοποιείο 
στα εξής στοιχεία: Ως γνήσιο παιδί της ποπ αρτ Ντουράκη, Οινοποιείο Πνευµατικάκη
αντιµετωπίζει την εικόνα σαν ready made. Μέσα από µια 
δηµιουργική διαδικασία που έχει να κάνει µε την αποµόνωση 
στοιχείων από εικόνες που τον ενδιαφέρουν, τη φωτοτυπία, ∆ιάρκεια Έκθεσης: 26 ΙΟΥΛΙΟΥ – 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
τη µεγέθυνση, την ανασύνθεση µε τη µέθοδο του κολλάζ και 
του ασαµπλάζ, ορίζει το πλέον ιδανικό πλαίσιο όπου θα Ωράριο Πινακοθήκης:
τοποθετήσει την ιδέα του, την οποία θεωρεί απαραίτητη για 
να συνεχίσει. Ο νέος ιδιόµορφος κόσµος που εµφανίζεται, ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-14:00 και 19:00-
φτιαγµένος καθαρά µε χειρονακτικό τρόπο, κυριαρχείται 22:00,Σάββατο:10:00-14:00 
από χιούµορ, ειρωνεία, σουρεαλιστική σκέψη. Κυριακή κλειστά.

Είσοδος Ελεύθερη
Στο ζωγραφικό κοµµάτι της δουλειάς του διακρίνεται η ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων,  Χάληδων 98, 73131 Χανιά,
αγάπη του για τη γεωµετρία, το άψογο και ελλειπτικό σχέδιο, Τηλ.: 2821092294
αν και συχνά επιλέγει να παραµορφώνει τα πρόσωπα, σαν 
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Μουσική βραδιά στην αρχαία Απτέρα, 
µε την πανσέληνο του Αυγούστου

Την Τρίτη 24 Αυγούστου µε την πανσέληνο, όπως συµβαίνει 
εδώ και 8 χρόνια, η µουσική συνάντηση µε το Αυγουστιάτικο 
Φεγγάρι πάνω στην αρχαία πόλη της Απτέρας ήταν αξέχαστη, 
µε ένα µοναδικό και ασυνήθιστο καλλιτεχνικό πρόγραµµα 
από τον µοναδικό πιανίστα και συνθέτη Χρήστο 
Παπαγεωργίου.

Η γλώσσα της µουσικής, 
όπως και η γλώσσα της 
αγάπης είναι ευτυχώς µια. 
Αλλά µε πολλές διαλέκτους 
που διαρκώς εµπλουτίζονται 
στο πέρασµα του χρόνου. Και 
ως ζωντανή και αβίαστη 

Θερινό Εργαστήριο έκφραση, γκρεµίζει τοίχους 
Η  Χ ρ ε ω κ ο π ί α  τ η ς  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς και καταλύει σύνορα, 

Αύγουστος 2010 επιτυγχάνοντας µια σωστή 
παγκοσµιοποίηση.

Τα θερινά εργαστήρια αρχιτεκτονικής KAM Workshops, Πως θα ήταν άραγε µια 
οργανώθηκαν για ένατη συνεχή χρονιά στο Κέντρο συναυλία αν καλούσαµε τον 
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά. Αρχιτέκτονες, φοιτητές Μότσαρτ, τον Μπαχ, τον 
αρχιτεκτονικής και ειδικοί προσκεκληµένοι κλήθηκαν φέτος να  Μπάρτοκ, τον Χατζηδάκη , 
διαπαραγµατευτούν τη σχέση της αρχιτεκτονικής µε τη τον Σούµπερτ, τον Κήθ 
χρεωκοπία. Τζάρρετ και όλους όσους 

θεωρούµε κλασσικούς στο 
Ειδική σηµασία στο επίκαιρο φετινό θέµα έλαβε η διαχείριση είδος τους και στην εποχή 
χώρων που εκκενώνονται από χρήσεις στα κέντρα των τους, να µιλήσουν για το ίδιο 
πόλεων. Τοπικό παράδειγµα του προβλήµατος αποτελεί το θέµα, ώστε να αρχίσουµε να 
κτίριο του ΟΤΕ στην οδό Τζανακάκη στα Χανιά, το οποίο τους ξεχωρίζουµε αλλά πάνω απ' όλα να τους κατανοούµε 
τέθηκε ως παραδειγµατικό ερευνητικό πρόβληµα: ένα κτίσµα σαν να µιλούσαµε µε δικούς µας ανθρώπους;
στο κέντρο της πόλης που µένει αχρησιµοποίητο στο 
µεγαλύτερο µέρος του ζητά κάποια νέα παραδειγµατική Ο συνθέτης και πιανίστας Χρήστος Παπαγεωργίου 
διαχείριση. Καθηγητές και φοιτητές που προέρχονται από όλα παρουσίασε ένα ιδιαίτερα προσωπικό πρόγραµµα στην 
τα Ελληνικά Τµήµατα Αρχιτεκτόνων των Πανεπιστηµίων τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού. Με αφορµή το τέλος 
αναζήτησαν οικοδοµικές στρατηγικές για τις δυσχερείς αυτής της καλοκαιρινής περιόδου ταίριαξε για µια ακόµη 
συνθήκες. Στο πρόγραµµα του εργαστηρίου τέθηκαν φορά, ποικίλα είδη µουσικής, (κινηµατογραφική, κλασσική,  
ταυτόχρονα προβλήµατα επανάχρησης και αειφόρου έντεχνο τραγούδι ), πάντα µε γνώµονα την υψηλή  ποιότητα 
ανάπτυξης µε έµφαση στο τοπικό, αστικό ή εξωαστικό και µε οδηγό ένα πιάνο.
περιβάλλον. Θεωρητικές τοποθετήσεις, πρακτικοί 
προσανατολισµοί αλλά και συγκεκριµένα σχεδιαστικά  Έτσι, ακούσαµε ένα µεγάλο απόσπασµα από τις 
αποτελέσµατα οργάνωσαν τον χρόνο και τους καρπούς του δαιδαλώδεις του "παραλλαγές», πάνω σε ένα θέµα του Μίκη 
πιο παλαιού θεωρητικού και πρακτικού εργαστηρίου Θεοδωράκη ,το γνωστό τραγούδι «Στο περιγιάλι το κρυφό».  
αρχιτεκτονικής εν Ελλάδι. Με το εργαστήριο που θέτει Βασισµένος στην ιδέα ότι η µουσική είναι µια γλώσσα µε 
παραδειγµατικά θέµατα και µε ένα πλούσιο παράλληλο πολλές διαλέκτους,  πρότεινε στο ακροατήριό του να 
πρόγραµµα διαλέξεων για την έννοια της χρεωκοπίας στην παρακολουθήσει τις εναλλαγές και τα στυλ διαφορετικών 
κατασκευαστική της διάσταση, το εργαστήριο ανέπτυξε για εποχών και συνθετών, οι οποίοι παίζουν µε τη σειρά τους, το 
µια ακόµη φορά τον διεπιστηµονικό του χαρακτήρα. ίδιο τραγούδι του Μίκη,  ο καθένας µε το δικό του τρόπο., δια 
Ταυτόχρονα καθιστά το ΚΑΜ τόπο συνάντησης αρχιτεκτόνων χειρός… Παπαγεωργίου
και συγγραφέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως ο 
Andrea Balestrero  από το γνωστό ιταλικό γραφείο A12, ο Εκτός από τις «παραλλαγές» του, ο Χρήστος Παπαγεωργίου 
συγγραφέας ∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης, η ισπανίδα Ethel ερµήνευσε κοµµάτια δικά του και άλλων συνθετών ταιριαστά 
Baraona-Pohl, ο Αριστείδης Αντονάς, ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης, µ' αυτή τη νύχτα και µ' αυτό το φεγγάρι.
ο ∆ηµήτρης Ησαίας και άλλοι.

Η συναυλία, που είχε ελεύθερη είσοδο για το κοινό, 
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ΚΕ Εφορεία 
προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, το ∆ήµο Χανίων και 
το ∆ήµο Σούδας, τη χορηγία της πολιτιστικής εταιρίας 
«Βασίλης ∆αµβόγλου» και την προσωπική βοήθεια της 
Μαίρης Φραγκάκη, παλαιού διακεκριµένου στελέχους του 
ΚΑΜ και µέλους των «Φίλων του ΚΑΜ».

Ε ΠΙ ΚΡΑΤ ΕΙ Α  ΠΟ ΛΙ Τ ΙΣ Μ Ο Υ - Υ ΠΟ ΥΡΓ ΕΙΟ  Π ΟΛ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ -  ∆ Η Μ Ο Σ  Χ ΑΝ ΙΩΝ  S T AT E O F  C UL T UR E - M INI ST RY O F CU LT U RE -  M UN IC IPAL IT Y  OF  CHAN EA 

KAM  

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ 
ΑΚ ΤΗ  ΤΟ Μ ΠΑΖ Η 31,  ΠΛΑΤ ΕΙΑ  Κ ΑΤ ΕΧΑΚΗ  - ,  7 3 13 2  ΧΑ ΝΙΑ 

 

C E NT E R  O F  M E DI T E RR A N E A N A RC HI T E CT UR E 
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δηµοσιογράφοι από τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής πραγµατοποιήθηκε ανασκόπηση Ο Οργανισµός ∆ηµοτικής Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου 
των πεπραγµένων και των εισηγητών των δύο κύκλων Χανίων (Ο∆ΗΚΟΙΠ) συστήθηκε το 1996 µε σκοπό την 
σπουδών καθώς επίσης δόθηκε η βεβαίωση παρακολούθησης υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Χανίων σε 
στους σπουδαστές. Στο τέλος της βραδιάς οι συµµετέχοντες θέµατα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της σωµατικής 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη µελωδία και τη φωνή του και ψυχικής υγείας , καθώς και την προώθηση προγραµµάτων 
Χανιώτη κ.  Κασσωτάκη  Γιάννη . σε ατοµικό, οµαδικό και κοινοτικό επίπεδο.

Στα πλαίσια της πραγµατοποίησης των παραπάνω στόχων, 
παράλληλα µε άλλες δραστηριότητές του, ο Ο∆ΗΚΟΙΠ έχει την 
ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του Ανοιχτού Λαϊκού 
Πανεπιστηµίου .

Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο (Α.Λ.Π.) ξεκίνησε στο ∆ήµο 
Χανίων το 2005 προκειµένου να καλύψει την ανάγκη του πολίτη 
για ενηµέρωση και επιµόρφωση σε σύγχρονα επιστηµονικά 
θέµατα .

Η απήχηση του προγράµµατος είναι πολύ µεγάλη και 
χαρακτηρίζεται από την ποιότητα , τη σοβαρότητα και το 
σεβασµό στον πολίτη . Η παρουσία καταξιωµένων Εισηγητών 
µε Ακαδηµαϊκή καριέρα και Πανεπιστηµιακή ιδιότητα καθώς και 
η µεγάλη προβολή από τα Μ.Μ.Ε. συµβάλλει στο να καθιερωθεί 
πλέον, ως θεσµός στην πόλη των Χανίων.
Αποστολή της είναι ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η 
υποστήριξη ενεργειών που αφορούν στη συµπλήρωση της δια 
βίου µάθησης και εκπαίδευσης, τόσο για το ενήλικο δυναµικό 
της χώρας όσο και για άτοµα που επιθυµούν τη συνεχή 
επιµόρφωσή τους σε σύγχρονα κοινωνικά και επιστηµονικά Συνεχίζεται φέτος για 6η συνεχή χρονιά ο θεσµός του Ανοιχτού 
θέµατα. Λαϊκού Πανεπιστηµίου µε τον Α' Κύκλο σπουδών και θεµατική 
Τα κύρια πεδία δράσης του αφορούν προγράµµατα κοινωνικής - ενότητα «Υγεία: Άνθρωπος και Ιατρική. Θεωρητικός στόχος του 
πολιτιστικής επιµόρφωσης µε απώτερο στόχο τη πνευµατική σεµιναριακού κύκλου είναι ο προβληµατισµός των σπουδαστών 
αναβάθµιση των δηµοτών και του τόπου µας. σχετικά µε τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν ο Α' και Β' Κύκλος σπουδών του σχέση µε το πώς βιώνουν τις καθηµερινές εµπειρίες τους και 
Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου µε θεµατικές ενότητες πως αυτές φιλτράρονται στη ψυχική και κυρίως στη σωµατική 
«Φιλοσοφία και Άνθρωπος» και «Η ανθρώπινη σκέψη στο υγεία τους. Οι διαλέξεις πραγµατοποιούνται Τετάρτη απόγευµα 
κοινωνικό γίγνεσθαι» αντίστοιχα. Στη τελετή λήξης και ώρα 18:00-20:00µ.µ. στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού 
παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Βιρβιδάκης Κυριάκος , ο Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Χανίων.
πρόεδρος του Ο∆ΗΚΟΙΠ κ. Σαµατάς Ευάγγελος, µέλη του Ο συγκεκριµένος Κύκλος προτίθεται να ξεκινήσει το µήνα 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού καθώς και Οκτώβριο.

«Από γερό µυαλό γεννιέται η ευτυχία.»
«Η ευτυχία κάνει τον άνθρωπο υπερήφανο.» 

                                                             Αισχύλος
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Στα πλαίσια των προσπαθειών µας εντάσσεται και το έντυπο που 
κρατάτε στα χέρια σας και που περιέχει οδηγίες και αξιόπιστες 
πληροφορίες, γνώσεις δηλαδή που είναι απαραίτητες και 
βοηθούν τους πολίτες για την αυτοπροστασία τους από φυσικούς 
κινδύνους. Αποτελεί ένα χρήσιµο πλάνο στο οποίο µπορούµε να 
βασιστούµε για να καταστρώσουµε το δικό µας σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης.
 
Συγχρόνως όµως µέσω του έντυπου αυτού απευθύνουµε ένα 
κάλεσµα στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους για να 
πυκνώσουν τις γραµµές  του οργανωµένου εθελοντισµού. 
Θεωρούµε την εθελοντική κινητοποίηση των πολιτών για την 
αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών όχι µόνο µια σηµαντική 
συνιστώσα του Συστήµατος Πολιτικής Προστασίας, αλλά και 
παράγοντα που ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη και ευθύνη”.
Το  έντυπο περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:
- ∆ασικές καταστροφές 
- Σεισµοί
- Πληµµύρες
- Χάρτη χώρων καταφυγής και παροχής βοήθειας της πόλης των 
Χανίων µετά από σεισµό- Χώροι Καταφυγής Πολιτών
- Πώς να αντιδράσετε σε επερχόµενο κύµα βαρύτητας (τσουνάµι)
- Έντονα καιρικά φαινόµενα
- Θυελλώδεις άνεµοι
- Χιονοπτώσεις
- Παγετός
- Καύσωνας
- Κουτί έκτακτης ανάγκης
- Χρήσιµα τηλέφωνα για έκτακτες ανάγκες.

Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης  112
Αστυνοµία 100
Πυροσβεστική 199
Λιµεναρχείο   108
Πολιτική Προστασία Ν. Α Χανίων 28213 40130, 131  
Πολιτική Προστασία ∆ήµου Χανίων 2821341643
∆ιευθ. Πολιτικής Προστασίας Περ. Κρήτης 2810 278307Οδηγίες και αξιόπιστες πληροφορίες γνώσεις δηλαδή που είναι 
Γεν. Γραµ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3απαραίτητες και βοηθούν τους πολίτες για την αυτοπροστασία 
Πυροσβεστικός Σταθµός (Αγ. Ματθαίου) ∆. Χανίων 2821051993τους από φυσικούς κινδύνους, περιλαµβάνονται στο έντυπο που 

εξέδωσε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Χανίων. 
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας 166, 28210 28667Στον χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος 
Ν. Νοσοκοµείο Χανίων Αγ. Γεώργιος 28210 22000Βιρβιδάκης, επισηµαίνει ότι « η Πολιτική Προστασία αποτελεί 
Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης (Σούδα) 28210 89307αντικείµενο συγκροτηµένου σχεδιασµού τόσο σε κρατικό επίπεδο 

όσο και σε επίπεδο Τ.Α, καθώς η ασφάλεια και η προστασία των 
Χωρίς Χρέωση 100πολιτών βρίσκονται σε µόνιµη βάση στην πρώτη σειρά των 
Τµήµα Τροχαίας Χανίων 28210 25905προτεραιοτήτων µας….  Όλοι µας οφείλουµε να είµαστε 
Τµήµα Ασφάλειας Χανίων 28210 25804προετοιµασµένοι και να γνωρίζουµε πώς µπορούµε να 
Αστυνοµικό Τµήµα Χανίων 28210 25854αντιµετωπίσουµε τα ακραία φυσικά φαινόµενα καθώς και την 
Αστυνοµικό Τµήµα Αερολιµένα 28210 63072εξάπλωση και τις δυσάρεστες συνέπειές τους. Με το παρόν 
∆ηµοτική Αστυνοµία Χανίων 28213 41660έντυπο παρέχονται γνώσεις και πληροφόρηση για τις πιο συχνά 
Τουριστική Αστυνοµία 28210 25930-31απαντώµενες στην Κρήτης φυσικές καταστροφές και τα καιρικά 

φαινόµενα ενώ παράλληλα καταγράφονται οι ενέργειες που 
∆ήµος Χανίων 2821341600πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε ο κάθε δηµότης να δύναται να 
Κεντρικό Λιµεναρχείο Χανίων 28210 98888προστατεύσει τον εαυτό του και τους γύρω του». 
Ερυθρός Σταυρός 28210 52550Από την πλευρά της η 
Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 210 7793777αντιδήµαρχος Χανίων κα 
Κέντρο Ειδικών Λοιµώξεων (ΚΕΕΛ) 210 8899000Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, 
∆ΕΗ 1050αρµόδια για θέµατα Πολιτικής 
∆.Ε.Υ.Α.Χ. Προστασίας, τονίζει ότι 
     Βλάβες ύδρευσης ) 28210 36250«Ανταποκρινόµενος στις 
     Βλάβες αποχέτευσης ) 28210 36225επιταγές της Πολιτείας και στην 
     Βλάβες εκτός ωραρίου λειτουργίας (24ωρο) 2821044444ευθύνη του προς τους πολίτες, ο 
Βλάβες Οργ. Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε) 121∆ήµος µας διαθέτει έναν 

ολοκληρωµένο σχεδιασµό 
 που συµµετέχουν στο µέτρων και ενεργειών Πολιτικής 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο ∆ήµου ΧανίωνΠροστασίας, έναντι όλων των 
Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών & ∆ιασωστών Τµ. Χανίων καταστροφικών φαινοµένων.
Ε.Ε.Σ, Χλωράκης Ευτύχιος 6974110056Οι ενέργειες και τα µέτρα αυτά, 
Εθελοντική οµάδα ∆ήµου Χανίων: Καραβάνος Χαράλαµπος αφορούν την πρόληψη, την 
6972777093, Αναγνωστόπουλος ∆ηµήτρης 6973321909ετοιµότητα και την κινητοποίηση 

του δυναµικού του ∆ήµου για την οργανωµένη και έγκαιρη 
Αναλυτικές οδηγίες προστασίας βρίσκουµε στο διαδίκτυο, αντίδραση προσωπικού και εξοπλισµού.
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας: 
www.civilprotection.grΙδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρόληψη και την ετοιµότητα. Στο 

επίκεντρο των µέτρων πρόληψης έχουµε θέσει την ενηµέρωση 
Για τα παιδιά: Παίζω και µαθαίνω: των πολιτών και την εκπαίδευση του προσωπικού µας σε θέµατα 
http://www.civilprotection.gr/games/default.htmΠολιτικής Προστασίας.

Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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Έρευνα για την ανακύκλωση, διενεργήθηκε από την δεν θέλει να απαντήσει στην ερώτηση ή δεν ξέρει τι είναι η 
∆ιαδηµοτική Επιχείρησης ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ∆Ε∆ΙΣΑ.
(∆Ε∆ΙΣΑ) από τις 7 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου. Συµπληρώθηκαν 
406 ερωτηµατολόγια από τον γενικό πληθυσµό των τεσσάρων Στην ερώτηση αν γνωρίζουν οι πολίτες σε ποιους τοµείς 
προαναφερόµενων ∆ήµων, καθώς και 408 από µαθητές της Β' δραστηριοποιείται η ∆Ε∆ΙΣΑ, το 52,5% (213 άτοµα) απάντησε 
Λυκείου των ∆ήµων Χανίων και Ελ. Βενιζέλου (αξιοποιήσιµα ότι γνωρίζει τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η 
401). ∆Ε∆ΙΣΑ, το 41,1% (167 άτοµα) απάντησε ότι δεν τους γνωρίζει 

και το 6,4% (26 άτοµα) δήλωσε ότι δεν θέλει να απαντήσει ή ότι 
Η έρευνα υλοποιήθηκε µε ιδίους πόρους και µέσα της ∆Ε∆ΙΣΑ, δεν ξέρει.
υπό την επιστηµονική επιµέλεια, αµισθί, του επίκουρου καθηγητή 
Κώστα Αµπελιώτη, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν τους µπλε κάδους και τα 
του Χαροκόπειου Πανεπιστήµιου και παρουσιάστηκε και σε υλικά που απορρίπτονται σε αυτούς (χαρτί, πλαστικό, 
εκδήλωση στο δηµαρχείο Χανίων. αλουµίνιο και σιδηρούχα), το 92,6% (376 άτοµα) απάντησε ότι 

γνωρίζει ότι τα αναφερόµενα υλικά πετάγονται στους µπλε 
Όπως τόνισε η πρόεδρος της ∆Ε∆ΙΣΑ κα Θεοχαρούλα κάδους, ενώ µόνο το 7,4% (30 άτοµα) απάντησε ότι δεν το 
Μυλωνάκη, από την έρευνα προκύπτει ότι το «69% των πολιτών γνωρίζει.
ανακυκλώνει», ενώ ο  ∆ήµαρχος Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης 
αναφέρθηκε στο σηµαντικό έργο της ∆Ε∆ΙΣΑ, επισηµαίνοντας ότι Στην ερώτηση πως αξιολογούν οι πολίτες τη διαδικασία της 
πρωτοπορεί ως φορέας διαχείρισης απορριµµάτων στην Ελλάδα. ανακύκλωσης (διαχωρισµός, καθαρισµός συσκευασιών, 

απόρριψη σε κάδους, συλλογή από ∆Ε∆ΙΣΑ) το 37,2% (151 
Τα αποτελέσµατα άτοµα) απάντησε ότι τη βρίσκει εύκολη, το 30% (120 άτοµα) 

απάντησε ότι δεν τη θεωρεί ούτε εύκολη ούτε δύσκολη, το 22,4% 
Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν τι είναι η ∆Ε∆ΙΣΑ το (91 άτοµα) τη θεωρεί δύσκολη, το 7.4% (30 άτοµα) πολύ 
56,4% (229 άτοµα) απάντησε ότι γνωρίζει, το 37,2% (151 άτοµα) δύσκολη και τέλος, µόνο το 3,4% τη θεωρεί πολύ εύκολη.  
απάντησε ότι δεν γνωρίζει, ενώ το 6,4% (26 άτοµα) δήλωσε ότι 

Έρευνα από τη ∆Ε∆ΙΣΑ 
για την Ανακύκλωση
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Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν ότι το γυαλί πάει στους ότι δεν τις ανακυκλώνει ποτέ (σύµφωνα µε τους ερευνητές 
κίτρινους κάδους ανακύκλωσης, το 66,7% (271 άτοµα) αρκετοί από τους ερωτώµενους υποστήριξαν ότι αυτό οφείλεται 
απάντησε ότι το γνωρίζει, ενώ το 33,3% (135 άτοµα) απάντησε στην ελλιπή ενηµέρωση ως προς τη θέση που βρίσκονται οι 
ότι δεν το ήξερε (σύµφωνα µε τους ερευνητές αρκετοί από τους κάδοι για τα συγκεκριµένα απορρίµµατα, αλλά και στο ότι δεν 
ερωτώµενους αιτιολόγησαν την άγνοιά τους στην έλλειψη γνώριζαν ότι υπεύθυνη για την διαλογή αυτών των 
επαρκούς ποσότητας κίτρινων κάδων, οι οποίοι υπάρχουν µόνο απορριµµάτων είναι η ∆Ε∆ΙΣΑ, ούτε ήξεραν σε ποιο τηλέφωνο να 
σε κεντρικά σηµεία). απευθυνθούν). Το 30% απάντησε ότι τις ανακυκλώνει πάντα, το 
Σε σχέση µε τον βαθµό ικανοποίησής τους από τη 10,3% σπάνια, το 7,9% περιστασιακά και το 3,7% συχνά.
χωροταξική κατανοµή των µπλε κάδων ανακύκλωσης Στην ερώτηση που τέθηκε και αφορά την απόσταση στην 
χαρτιού και συσκευασιών, το 52,2% (212 άτοµα) απάντησε ότι οποία θα επιθυµούσαν οι πολίτες να βρίσκεται ο κάδος 
είναι ικανοποιηµένο, ενώ το 44,6% (181 άτοµα) δήλωσε πως δεν ανακύκλωσης, έτσι ώστε να είναι ικανοποιηµένοι και να τους 
είναι ικανοποιηµένο από την κατανοµή των κάδων και το 3% (13 εξυπηρετεί στη µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών το 67,7% 
άτοµα) δεν ήθελε να απαντήσει στην ερώτηση ή δεν ήξερε. (275 άτοµα) δήλωσε ότι θα ήθελε να βρίσκεται σε απόσταση το 
Στην ερώτηση: τι πιστεύουν οι πολίτες ότι χρειάζεται για την πολύ 100 µέτρων, το 17,7% (72 άτοµα) δήλωσε ότι θα µετέφερε 
περαιτέρω ανάπτυξη του προγράµµατος της ανακύκλωσης, ανακυκλώσιµα υλικά και στα 500 µέτρα και το 14,5% (59 άτοµα) 
το 35,9% (147 άτοµα) επέλεξε την απάντηση ότι χρειάζεται δήλωσε ότι θα τα µετέφερε µέχρι και 200 µέτρα. 
περισσότερη ενηµέρωση, καλύτερη οργάνωση και ευκολότερη Στην ερώτηση αν ξαναχρησιµοποιούν συσκευασίες από 
πρόσβαση στους πολίτες και επέκταση του προγράµµατος σε προϊόντα, το 66,3% (269 άτοµα) δήλωσε ότι ξαναχρησιµοποιεί, 
περισσότερες περιοχές, το 34,2% (139 άτοµα) δήλωσε ότι το 20% (81 άτοµα) δήλωσε ότι ξαναχρησιµοποιεί µερικές φορές 
χρειάζεται περισσότερη ενηµέρωση, το 18% (71 άτοµα) πιστεύει (υπήρξαν αναφορές κυρίως σε συσκευασίες από γυαλί, τις 
ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση και ευκολότερη πρόσβαση οποίες ξαναχρησιµοποιούσαν και ότι απέφευγαν συσκευασίες 
στους πολίτες, το 5% (21 άτοµα) δήλωσε ότι χρειάζεται να γίνει από άλλα υλικά) και τέλος το 13,8% (56 άτοµα) δήλωσε ότι δεν 
επέκταση του προγράµµατος και σε άλλες περιοχές ενώ το 6,9% ξαναχρησιµοποιεί καθόλου συσκευασίες. 
(28 άτοµα) πιστεύει ότι χρειάζεται κάτι άλλο, διαφορετικό από Στην ερώτηση που αναφέρεται στις πλαστικές σακούλες και 
αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. στο αν τις αποφεύγουν, για να µην επιβαρύνουν το 

περιβάλλον, µεταφέροντας τα προϊόντα που αγοράζουν, π.χ. σε 
Στην ερώτηση που αφορούσε στο εάν γνωρίζουν ότι πάνινες, το 68,7% (279 άτοµα) από τους ερωτώµενους απάντησε 
λειτουργεί εργοστάσιο µηχανικής ανακύκλωσης και ότι δεν τις αποφεύγει, το 31,3% (127 άτοµα) απάντησε ότι τις 
κοµποστοποίησης και χώρος υγειονοµικής ταφής στα Χανιά αποφεύγει, ενώ κανένας δεν δήλωσε αδιάφορος για το θέµα. 
το 64,5% (262 άτοµα) απάντησε ότι το γνωρίζει, το 35,5% (144 Στην ερώτηση που αφορούσε το αν οι πολίτες κοιτάνε αν 
άτοµα) απάντησε ότι δεν το γνωρίζει, ενώ κανείς δεν δήλωσε φέρει το σήµα της ανακύκλωσης ένα προϊόν όταν το 
αδιάφορος για τη λειτουργία του εργοστασίου. Στην ερώτηση αγοράζουν το 62,1% (252 άτοµα) απάντησε ότι δεν το κοιτάνε, 
αυτή, παρείχετο και η πληροφορία ότι δεν γίνεται πλέον το 36,7% (149 άτοµα) δήλωσε ότι το κοιτάνε, ενώ το 1.2% (5 
ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων στο Ν. Χανίων. άτοµα) δεν ήθελε να απαντήσει ή δεν ήξερε.
Στην ερώτηση για το αν συµµετέχουν στην ανακύκλωση και 
αν διαχωρίζουν τα απορρίµµατά τους σε ανακυκλώσιµα και Μαθητές και ανακύκλωση
µη ανακυκλώσιµα πριν τα πετάξουν στους αντίστοιχους 
κάδους, το 69,1% (279 άτοµα) απάντησε ότι ανακυκλώνει, το Το δείγµα αποτελούσαν µαθητές των: 1ο, 2ο, 4ο Γενικό Λύκειο 
17,6% (71 άτοµα) δήλωσε ότι ανακυκλώνει µερικές φορές, το Χανίων και Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου αποκλειστικά της Β' 
10,6% (43 άτοµα) δήλωσε ότι δεν συµµετέχει στην ανακύκλωση, τάξης. Οι συµµετέχοντες µαθητές ανά λύκειο ήταν: 1ο Γενικό 
ενώ το 2,7% (11 άτοµα) δήλωσε ότι θέλει να κάνουν Λύκειο Χανίων: 95, 2ο Γενικό Λύκειο Χανίων: 93, 4ο Γενικό 
ανακύκλωση, αλλά πιστεύει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες Λύκειο Χανίων: 90, Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου: 123. Το 
υποδοµές. µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων µαθητών στην έρευνα 

ανήκουν σε οικογένειες (νοικοκυριά) που αποτελούνται από 4 
Η συχνότητα ανακύκλωσης µέλη και αντιστοιχεί στο 33,9% (136 άτοµα), το 27,7% (111 

άτοµα) ανήκει στην οµάδα των τριµελών νοικοκυριών, το 19,7% 
Σύµφωνα µε το πόσο συχνά ανακυκλώνουν οι πολίτες τα οικιακά (79 άτοµα) στην οµάδα των +6 ατόµων στο νοικοκυριό, το 17,5% 
απορρίµµατά τους προκύπτει ότι: (70 άτοµα) στην οµάδα των νοικοκυριών που αποτελούνται από 

5 άτοµα, το 1,2% (5 άτοµα) ανήκει σε νοικοκυριά µε 2 µέλη. 
Γυάλινες συσκευασίες: το 36,2% απάντησε ότι ανακυκλώνει  Τα άτοµα του δείγµατος κλήθηκαν να απαντήσουν για το πώς 
γυαλί πάντα, το 26,8% δήλωσε ότι δεν το ανακυκλώνει ποτέ και έκριναν την ενηµέρωση τους σε θέµατα περιβάλλοντος. Το 
το απέδωσε στην έλλειψη κίτρινων κάδων ή στο ότι δεν γνώριζε µεγαλύτερο ποσοστό 54,9% (220 άτοµα) έκρινε την ενηµέρωση 
ότι το γυαλί ανακυκλώνεται, το 17,7% δήλωσε ότι το ανακυκλώνει του ως καλή, το αµέσως επόµενο ποσοστό 42,6% (171 άτοµα) 
σπάνια, το 10.1% περιστασιακά και τέλος το 9,1% συχνά. κρίνει ότι η ενηµέρωσή του είναι µέτρια και τέλος το 2,5% (10 

άτοµα) χαρακτήρισε την περιβαλλοντική του ενηµέρωση ως 
Πλαστικό/πλαστικές συσκευασίες: το 56,4% δήλωσε ότι το ελάχιστη. 
ανακυκλώνει πάντα, το 18,2% απάντησε ότι δεν ανακυκλώνει 
ποτέ πλαστικό, το 11,6% δήλωσε ότι το ανακυκλώνει συχνά, το Στην ερώτηση κατά πόσο πιστεύουν ότι τα υλικά που πετάµε 
7,1% σπάνια και το 6,7% περιστασιακά. είναι σκουπίδια/άχρηστα η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων, µε ποσοστό 90,8% (364 άτοµα), απάντησε ότι δεν 
Χαρτί και χάρτινες συσκευασίες: το 74,6% δήλωσε ότι το είναι άχρηστα όλα τα υλικά που πετάµε, ενώ τα ποσοστά που 
ανακυκλώνει πάντα, το 12,8% ποτέ, το 6,9% συχνά, το 3% ακολουθούν 8,2% (33 άτοµα) απάντησε ότι δεν ξέρουν και µόνο 
περιστασιακά και το 2,7% σπάνια. το 1% (4 άτοµα) απάντησε ότι όλα τα υλικά που πετάµε είναι 

σκουπίδια. 
Αλουµίνιο/αλουµινένιες συσκευασίες: το 45,3% απάντησε ότι 
τα ανακυκλώνει πάντα, το 27,6% ποτέ, το 12,6% σπάνια, το 9,1% Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν τι είναι η ανακύκλωση το 
περιστασιακά και το 5,4% συχνά. 99% (397 άτοµα) απάντησε ότι γνωρίζουν και µόνο το 1% (4 

άτοµα) απάντησε ότι δεν ξέρουν τι είναι ανακύκλωση.
Τις σιδηρούχες συσκευασίες το 38,4% δήλωσε ότι δεν τις  Η πλειοψηφία, το 91,3% (366 άτοµα), υποστήριξε ότι η 
ανακυκλώνει ποτέ, το 35,2% δήλωσε ότι τις ανακυκλώνει πάντα, ανακύκλωση είναι πολύ σηµαντική, το 7,2% (29 άτοµα) θεωρεί ότι 
το 13,5% σπάνια, το 7,1% περιστασιακά και το 5,7% συχνά. είναι λίγο σηµαντική, το 1% (4 άτοµα) πιστεύει ότι είναι αρκετά 

σηµαντική και το 0,5% (2 άτοµα) απάντησε ότι δεν είναι καθόλου 
Μπαταρίες δήλωσε ότι ανακυκλώνει το 50,7%, δηλαδή σηµαντική.
περισσότεροι από τους µισούς ερωτηθέντες. Το 25,9% δήλωσε 
ότι δεν τις ανακυκλώνει ποτέ, το 11,3 σπάνια το 7,4 συχνά και το Στην ερώτηση αν γνωρίζουν ότι µε την ανακύκλωση γίνεται 
4,7 περιστασιακά. εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων, µε ποσοστό 

98,8% (396 άτοµα) δήλωσε ότι το γνωρίζει και µόνο το 1,2% (5 
Για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές το 48% δήλωσε άτοµα) δήλωσε ότι δεν το ήξερε. 
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Υπογραφή των εγγράφων αδελφοποίησης και του Πρωτοκόλλου θέµα: «Κυπριακό και Ευρωπαϊκή Ένωση: προσδοκίες και 
Συνεργασίας πραγµατικότητες». Οµιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κ. 
Από την Πέµπτη 29 Ιουλίου 2010 έως και τη ∆ευτέρα 2 Μάρκος Κυπριανού. Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθηναν ο 
Αυγούστου 2010 πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη φάση της Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
αδελφοποίησης του ∆ήµου Χανίων µε τον ∆ήµο Πάφου.  της Ελλάδας, κ. Μάρκος Μπόλαρης, και ο ∆ήµαρχος Πάφου, 

κ. Σάββας Βέργας. 
Στην αποστολή του ∆ήµου Χανίων, που µετέβη στον ∆ήµο Την ίδια ηµέρα στις 19.00 πραγµατοποιήθηκε η τελετή για τη 
Πάφου, µετείχαν ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος δεύτερη φάση της αδελφοποίησης των ∆ήµων Χανίων και 
Βιρβιδάκης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. κ. Παναγιώτης Πάφου στον Πολυχώρο Πολιτισµού «Παλιά Ηλεκτρική». 
Ταβουλάρης, Γεώργιος Κουκλάκης και Σταύρος Τζουλάκης, η Σύντοµες οµιλίες πραγµατοποίησαν ο ∆ήµαρχος Πάφου, κ. 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Μηχανογράφησης του ∆ήµου Σάββας Βέργας, και ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος 
Χανίων, κα. Σεβαστή Πολυχρονάκη, καθώς και η δηµοτική Βιρβιδάκης, ενώ χαιρετισµό απηύθηνε ο Υφυπουργός 
υπάλληλος, κα. Αθηνά Σαλάππα. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας, 
Την αποστολή του ∆ήµου Χανίων συνόδευσε αντιπροσωπεία κ. Μάρκος Μπόλαρης.
του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, αποτελούµενη από τον  
Πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου, κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Έπειτα από την ολοκλήρωση της τελετής αδελφοποίησης 
το µέλος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, κ. Νικόλαο στον ίδιο χώρο εγκαινιάστηκε η έκθεση γραµµατοσήµου 
Μπινάκη. Η αντιπροσωπεία του Ν.Μ.Κ. παρουσίασε µε «Φάροι του Κόσµου» του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης. Ο 
επιτυχία στην Πάφο την έκθεση γραµµατοσήµου του Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, κ. Εµµανουήλ 
Κωνσταντίνου Κορρέ «Φάροι του Κόσµου». Πετράκης, έκανε σύντοµη παρουσίαση της έκθεσης 

αναφερόµενος στο περιεχόµενο της. 
Την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010 στον ∆ήµο Πάφου 
αφίχθησαν οι αντιπροσωπείες πόλεων µε τις οποίες ο Την Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 το βράδυ ο ∆ήµαρχος 
συγκεκριµένος ∆ήµος διατηρεί σχέσεις αδελφοποίησης ή Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, συναντήθηκε µε τον 
συνεργασίας. Πρόκειται για τους ∆ήµους: Λαµίας, Μυτιλήνης, Πρόεδρο του Ε.Ο.Τ. της Ελλάδας, κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο, 
Κέρκυρας, Anzio Ιταλίας, Καλαµαριάς, Πρέβεζας και Sefton µε τον οποίο συζήτησαν θέµατα τουρισµού, που αφορούν τον 
Μ. Βρετανίας. ∆ήµο Χανίων.

Το Σάββατο 31 Ιουλίου 2010, στις 11 το πρωί, ο ∆ήµος Τη ∆ευτέρα 2 Αυγούστου 2010 το πρωί η αντιπροσωπεία του 
Πάφου µε την ευκαιρία της επίσκεψης των παραπάνω ∆ήµου Χανίων µετέβη στη Λευκωσία, όπου επισκέφθηκε τον 
αντιπροσωπειών πραγµατοποίησε ενηµερωτική εκδήλωση µε Τύµβο της Μακεδονίτισσας, τα Φυλακισµένα Μνήµατα, καθώς 

και το οδόφραγµα της οδού Λήδρας. 

O ∆ήµαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, µε τον Υφυπουργό 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας, κ. 
Μάρκο Μπόλαρη, τον ∆ήµαρχο Πάφου, κ. Σάββα Βέργα και τον Η αντιπροσωπεία του ∆ήµου Χανίων στον Τύµβο της Μακεδονίτισσας

Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Ιωσήφ Ιωσήφ.

Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Πάφου
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(green spaces), the cleaning of the forest areas that are 
connected with the main streets, the cutting of trees at the 
forest of Agios Mattheos and also the cleaning of the flood 
streams around the town.  

LIGHTHOUSE OF CULTURE

On Monday the 23rd of August 2010 the Municipality of 
FREE WIRELESS INTERNET Chania and the Charitable Company of the Municipality of 

Chania inaugurated a photo exhibition on the lighthouse of 
The Municipality of Chania together with the Technical Chania. The exhibition lasted from the 23rd to the 31st of 
University of Crete developed five public points of free August 2010 at the Portal of Sabbionara and became one of 
wireless internet (Wifi Hotspots) at crowded areas of public the events of “Lighthouse of Culture 2010”. 
interest. These points are: The Municipal Market, the 
Municipal Garden, the Court Square, the Square 1866 and The central event has taken place on Wednesday the 25th of 
the Square of Kum Kapi. August 2010 at the Venetian Port of Chania. During the 

event, the Mayor of Chania presented the history of the 
lighthouse as well as the restoration and repair projects. 

THE FIRST MARINE PARK IN CRETE – “THE VALLEY OF 
AMPHORAE”

“The Valley of Amphorae”, the first Marine Park in Crete, 
which will be created in Chania, was presented by 
representatives of the Municipality of Chania and the Harbour 
Management Organisation of Chania. The Park includes the 
land facilities at Forteza, the bastion of the Venetian Port, 
where it will be like an open museum. The underwater 
facilities include tours at ancient shipwrecks and at sunken 
city ruins from Thodorou island to the West Coast of Akrotiri. 

DEPARTMENT OF CIVIL PROTECTION 
MUNICIPAL ENTERPRISE 

Instructions and information, necessary for the protection of FOR WATER AND SEWAGE 
the citizens from the natural hazards, are included at the OF CHANIA
booklet that was published by the Department of Civil 
Protection of the Municipality of Chania. At the end of September the 

Municipal Enterprise for Water 
The booklet includes: forest destructions, earthquakes, and Sewage of Chania and 
floods, heat, snow falling e.t.c.    the Municipality of Chania will 

implement the civil protection 
measures which include the 
installation of four new fire 
hydrants next to the parks 29



Historical, Folklore and Archaeological Society of Crete 
honours the Mayor of Chania 

The Mayor of Chania, Mr. kyriakos Virvidakis was acclaimed 
to honorary member of the Historical, 

Folklore and Archaeological Society of Crete, as a result of 
The building hosted in the past a school of the Christian his offer to the Society, Chania’s history and culture. 
Community, theatrical representations, public hospital as well 
as a City Hall.During the event that took place in the Mediterranean 

Centre for Architecture Historical, Folklore and Archaeological *Society’s  of Crete activities were presented.
Research on recycling by Trans – Municipal Company of 
Solid Waste’s Management of Chania

From 7th of May to 3rd of June a research on recycling was 
held by the Trans – Municipal Company of Solid Waste’s 
Management of Chania.

The research was held by Company’s own profits, after 
Professor’s Kostas Ampeliotis supervising. The result that 
comes out of the research it’s that the 69% of the citizens 
recycle.

Sister Cities – Municipality of PaphosMediterranean Centre for Architecture

From Thursday 29th of July to Monday 2nd of August 2010 Mediterranean Centre’s for Architecture construction and re 
the second part of the twinning between Municipality of establishment was a part of the Ministry of Culture Business 
Chania and Municipality of Papfos took place. Plan called “Tourism – Culture” on 1997.
The ceremony concerning the twinning was held on Saturday 
31 of July. It is the last building of a whole of 17 buildings. 
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