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Κρατάτε σήµερα στα χέρια σας το πρώτο τεύχος του 
διµηνιαίου περιοδικού του ∆ήµου Χανίων "Χανιά, ο 
∆ήµος µας".

Ένα περιοδικό, το οποίο αποτελεί µια ακόµα 
προσπάθεια ενηµέρωσης για το έργο του ∆ήµου Χανίων, 
των Επιχειρήσεων και των Νοµικών του Προσώπων.

Η επικοινωνία µας, άλλωστε, µε τους δηµότες αποτελεί 
κορυφαία προτεραιότητα, καθώς κάθε πρωτοβουλία, 
κάθε δράση, κάθε παρέµβαση του ∆ήµου, υλοποιείται µε 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων των 
πολιτών.

Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα έργα 
που υλοποιούνται, οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται, οι πρωτοβουλίες µας, οι υπηρεσίες που 
προσφέρουµε, αλλά και τα γενικότερα χαρακτηριστικά 
και η ιστορία, η φυσιογνωµία και ο πολιτισµός του τόπου 
µας.

Είναι µια πορεία που στηρίζεται στον µακροχρόνιο 
προγραµµατισµό, αλλά και στην αντιµετώπιση αυτών 
που βιώνουµε σήµερα: καθαριότητα, πράσινο, ιδιαίτερη 
φροντίδα για τους ηλικιωµένους και τα παιδιά, λειτουργία 
των σχολείων, έργα υποδοµών και εξωραϊσµού, 
πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα, κ.α. 

Πιστεύουµε ότι η ενηµέρωση των πολιτών αποτελεί 
παράγοντα ζωτικής σηµασίας αλλά και υποχρέωση των 
σύγχρονων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 
οποίοι  οφείλουν να λειτουργούν µε δηµοκρατία, 
αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια, ιδίως σήµερα, που 
διαµορφώνεται ένα ανταγωνιστικό και απαιτητικό 
περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η γνώση και η 
πληροφόρηση και η συνεχής προσπάθεια για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Η µάχη για το καλύτερο είναι συνεχής και αδιάκοπη. 
Είµαστε βέβαιοι πως µε τη συµµετοχή του πολίτη 
µπορούµε να υλοποιήσουµε το όραµά µας για µια πιο 
όµορφη πόλη, µία πόλη αρχόντισσα.

Κυριάκος Βιρβιδάκης
∆ήµαρχος Χανίων
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H ενηµέρωση των πολιτών αποτελεί 
παράγοντα ζωτικής σηµασίας αλλά και 

υποχρέωση των σύγχρονων Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Επιτροπή Εκδόσεων
(Υπ. αριθµ. 102/2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου)

Κυριάκος Βιρβιδάκης, Πρόεδρος. 
Παναγιώτης Ταβουλάρης, Αντιπρόεδρος. 

Μέλη : Ιωάννης Ντερµανάκης
Σταύρος Τζουλάκης
Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού
Ζαχαρένια Σηµαντηράκη
Αργυρώ Χανιωτάκη Σµυρλάκη
Γεώργιος Βλοντάκης
Ιουλία Κοροµηλία Χαραλαµπάκη
Παρασκευή Χουδαλάκη
Λεωνίδας Μανωλικάκης

Συντακτική Επιτροπή
(Υπ. αριθµ.  71/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου))

Πρόεδρος: Γεώργιος Βούρβαχης, Αντιδήµαρχος Χανίων
Μέλη: Χαρούλα Μυλωνάκη, Αντιδήµαρχος Χανίων
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη, Υπάλληλος ∆ήµου Χανίων
Αντωνία Στεφανίδη, Υπάλληλος ∆ήµου Χανίων
Λεωνίδας Μανωλικάκης, Υπάλληλος ∆ΗΠΕΧ

Η πόλη αλλάζει. Η πόλη µεταµορφώνεται. Η πόλη µας. 
Τα Χανιά µας, η αρχόντισσα της Μεσογείου γίνεται ολοένα και 
πιο ανθρώπινη, πιο φιλόξενη, πιο ζεστή, για τον καθένα από 
µας, για τον καθένα από τους χιλιάδες επισκέπτες της.
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Είδα πέρα, µακριά, στην άκρια της ψυχής µου, µυστικά να 
διαβαίνουνε φάροι, ψηλοί, ξωµάχοι, στους γκρεµούς 
τραβερσωµένα κάστρα.

Ο Φάρος
Φωτεινός, Γκρίζος, Βρεγµένος
Μακρινός – κοντινός συγγενής των ανθρώπων της θάλασσας
Μια σύµβαση φωτός στο πλούσιο του νερού και του ουρανού
Εχθρός των σκοτεινών νερών.

Περήφανα κάθετος στην οριζόντια γραµµή
Όριο και σηµάδι για την έξοδο από το φόβο της τρικυµισµένης 
θάλασσας. Ένας µικρός Απόλλωνας, πέτρινος, επίµονος, µε την 
ακινησία του χρόνου και την ηλικία του φωτός.

Εκεί, στο βράσιµο του αφρού στο γαλήνεµα των νερών 
ο ΦΑΡΟΣ Ο ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ
φως αγάπης, φως Σηµατωρός, στη δική µας θάλασσα

Ο Φάρος που στέλνει θαλασσινά µηνύµατα ανθρωπιάς – 
αλληλεγγύης – ειρήνης – έρωτα για τη ζωή.

ΦΩΣ
αντίστασης στο µαύρο των καιρών.
 
ΦΩΣ
για να ξαναβρίσκουµε τα ίχνη που άφησε στη γη και στη θάλασσα 
και στο απέραντο του ουρανού το πέρασµα των ανθρώπων
 
ΦΩΣ
στις οθόνες του µέλλοντός µας

Απόσπασµα από την εκδήλωση «Φάρος Πολιτισµού 2008"
Επιµέλεια κειµένων : Βαρβάρα Περράκη, Φιλόλογος

Από το αρχείο φωτογραφιών
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων
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Η νέα δικτυακή πύλη – Portal του ∆ήµου Χανίων www.chania.gr ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 15 
Σεπτεµβρίου 2008.  Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του  έργου «Πληροφοριακό σύστηµα Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ∆ήµου Χανίων», που χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Π.Ε.Π Κρήτης 2000-2006.   Ανάδοχος του έργου ήταν η Ένωση του 
Πανεπιστήµιου Κρήτης και η εταιρεία GENNET A.E.

3.  E-Υπηρεσίες,  όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος :

α)  έχει στη διάθεσή του σε ψηφιακή µορφή όλες τις αιτήσεις 
     των υπηρεσιών του ∆ήµου για να τις εκτυπώσει και να τις 
     συµπληρώσει, προτού επισκεφθεί την αρµόδια υπηρεσία 
     (125 διαφορετικά έντυπα αιτήσεων) και 

β)  εφόσον έχει κάνει εγγραφή και έχει το δικό του προσωπικό 
    λογαριασµό στη δικτυακή πύλη έχει τη δυνατότητα να 
    υποβάλει ηλεκτρονικά ένα αίτηµά του προς τον ∆ήµο 
    συµπληρώνοντας µία ηλεκτρονική φόρµα (αφορά όλα τα   
    αιτήµατα τα οποία δεν χρειάζονται συνηµµένα έγγραφα) 
    όπως, π.χ. αίτηση για πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, 
    αιτήµατα προς τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, βλάβες προς 
    την Τεχνική υπηρεσία, Ένσταση-Παράπονα για Παράνοµη 
    στάθµευση προς τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, εγγραφή στο 
    µητρώο Νέων του ∆ήµου κ.α  Κάθε ηλεκτρονικό αίτηµα 
    πρωτοκολλείται αυτόµατα µε την υποβολή του στο επίσηµο 
    πρωτόκολλο του ∆ήµου και ο ενδιαφερόµενος µπορεί να 
    ενηµερωθεί ανά πάσα στιγµή από τη δικτυακή πύλη για 
    την πορεία των αιτηµάτων του.  Μέχρι στιγµής υπάρχουν 
    συνολικά 40 διαφορετικά ηλεκτρονικά αιτήµατα.

γ) Τέλος, βασικό στοιχείο της ενότητας αυτής είναι η πλήρης 
    και αναλυτική παρουσίαση όλων των αποφάσεων του 
    ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων από το 1993 
    µέχρι και σήµερα µε δυνατότητα χρονολογικής αλλά και 
    θεµατικής αναζήτησης.

Οι βασικοί στόχοι της δικτυακής πύλης είναι :

1.  Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση του πολίτη για τα 
     δηµοτικά δρώµενα καθώς και την τοπική επικαιρότητα
2.  Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών και 
3.  Η ενεργή συµµετοχή τους

Η διαδικτυακή πύλη του ∆ήµου Χανίων έχει τέσσερις 
βασικούς άξονες:

1.  ∆ήµος: όπου παρέχεται πλήρης πληροφόρηση για την 
     οργάνωση του ∆ήµου, τη ∆ηµοτική Αρχή, τα Νοµικά 
     πρόσωπα του ∆ήµου, τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, τα έργα 
     του ∆ήµου καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας µε τις 
     ∆ηµοτικές υπηρεσίες

2.  Πόλη, όπου γίνεται µία ολοκληρωµένη παρουσίαση της 
     πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς και της σύγχρονής 
     πλευράς της πόλης.  Υπάρχουν αναλυτικά πληροφορίες 
     για την ιστορία, τα αξιοθέατα, τα µουσεία, καθώς και τις 
     οδούς της πόλης, γεωγραφικές και ταξιδιωτικές 
     πληροφορίες, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, 
     χρήσιµα τηλέφωνα της πόλης, χάρτες , φωτογραφίες κ.α .  
     Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε οτι γίνεται και µία εκτενή 
     αναφορά σε όλους τους ∆ήµους του Νοµού.

www.chania.gr
Η ∆ικτυακή Πύλη του ∆ήµου Χανίων
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4. Επικαιρότητα, όπου γίνεται καθηµερινή ενηµέρωση της 
    δικτυακής πύλης από το προσωπικό του ∆ήµου για όλα τα 
    ∆ελτία Τύπου του ∆ήµου, για όλους τους διαγωνισµούς και 
    τις προκηρύξεις µε όλα τα  συνηµµένα έγγραφα, για 
    διάφορα θέµατα της τοπικής επικαιρότητας κ.α.  Επίσης 
    υπάρχει πλήρης και ενηµερωµένη ατζέντα µε όλες τις 
    εκδηλώσεις στην πόλη, τις προβολές των κινηµατογράφων 
    καθώς και τις εφηµερίες των φαρµακείων.

Επίσης η δικτυακή πύλη εξειδικεύει σε ειδικές κατηγορίες 
χρηστών, δηµιουργώντας ένα χώρο αναφοράς στο διαδίκτυο 
για τους επισκέπτες της πόλης, τις τοπικές επιχειρήσεις  και 
τους δηµότες. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει στοχευµένη 
πληροφόρηση και ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών για 
καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Στη δικτυακή πύλη του ∆ήµου Χανίων υπάρχει έντονη η 
ενεργή συµµετοχή των πολιτών, η οποία επιτυγχάνεται µε τις 
δηµοσκοπήσεις για διάφορα θέµατα που αφορούν τους 
∆ηµότες και οι οποίες ανανεώνονται κάθε είκοσι (20) ηµέρες.  
Μέχρι τον Μάρτιο του 2009 έχουν πραγµατοποιηθεί οκτώ (8) 
δηµοσκοπήσεις µε τα αποτελέσµατα τους δηµοσιοποιηµένα 
στη δικτυακή πύλη.   Ενδεικτικά αναφέρουµε τα 
αποτελέσµατα της πρώτης δηµοσκόπησης ως εξής:

Η δικτυακή πύλη του ∆ήµου Χανίων µέσα στους πρώτους έξι 
µήνες παρουσίας  έχει µέχρι σήµερα 58.600 επισκέψεις 
(visits), 600-800 καθηµερινούς µοναδικούς  επισκέπτες 
(unique visitors) και αρκετά ηλεκτρονικά αιτήµατα για 
πιστοποιητικά, προβλήµατα στο δηµοτικό φωτισµό, εγγραφή 
στο ∆.Σ Νέων κ.α, τα οποία διεκπεραιώθηκαν άµεσα.

Επιπλέον πρέπει να αναφέρουµε και την παρουσίαση της 
ιστορίας της πόλης µέσω της περιήγησης σε ειδικές 
διαδροµές το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο – λεύκωµα όπως 
επίσης και της live παρουσίασης της πόλης (από την Πλατεία 
∆ικαστηρίων).

Μετά από τα ηλεκτρονικά αιτήµατα και πέρα από τον 
εµπλουτισµό της δικτυακής πύλης µε περισσότερο και πάντα 
επίκαιρο περιεχόµενο ο επόµενος µεγάλος στόχος είναι η 
ηλεκτρονική πληρωµή, δηµοτικών οφειλών, παραβάσεων της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθώς και εισιτηρίων σε δηµοτικά 
θεάµατα.

Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
∆ήµου Χανίων
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Το έργο προϋπολογισµού 548.000 Ä, χρηµατοδοτήθηκε από το ΠΕΠ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 και υλοποιήθηκε από το Γραφείο Παλιάς Πόλης 
του ∆ήµου Χανίων.

Πλατεία Τάλω
Ο χώρος της Πλατείας Τάλω καταλαµβάνει έκταση 5,5 στρεµµάτων, 

αποτελεί τη βορειοδυτική είσοδο – έξοδο της Παλιάς Πόλης και του δυτικού τµήµατος του Ενετικού Λιµένα, ενώ παραχωρήθηκε 
στον ∆ήµο Χανίων το 2001 από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου στα πλαίσια του Προγράµµατος της Κ.Ε.∆. «ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΤΟΥ».

Στους χάρτες της εποχής της Ενετοκρατίας στη θέση της 
Πλατείας φαίνεται µια βραχώδης ακτή. 

Η Πλατεία Τάλω δηµιουργείται ουσιαστικά µε την κρηπίδωση 
του λιµανιού που η κατασκευή της ξεκινά επί Κρητικής 
Πολιτείας (1898-1913)

Ουσιαστικά δηλαδή ο συγκεκριµένος χώρος ήταν ανέκαθεν 
αδιαµόρφωτος. Το µεγαλύτερο τµήµα του καλυπτόταν µε 
χώµα ενώ η φύτευση ήταν αποκλειστικά αλµυρίκια. Η 
υποδοµή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και ο φωτισµός ελλιπής. 

Η Μελέτη συντάχθηκε από το Γραφείο Προγραµµατικής 
Σύµβασης Παλιάς Πόλης του ∆ήµου Χανίων, λαµβάνοντας 
υπόψη τους περιορισµούς που έθεταν σχετικές Αποφάσεις 
του Υπουργείου Πολιτισµού περί αποµάκρυνσης όλων των 
υφιστάµενων θέσεων στάθµευσης από το χώρο έµπροσθεν 
του Προµαχώνα San Salvatore και του Φρουρίου Φιρκά και 
µεταφορά τους προς την πλευρά της Πλατείας. 
Οι βασικοί στόχοι της µελέτης διαµόρφωσης ήταν : 

- Η ανάδειξη του χώρου πέριξ του υπάρχοντος µνηµείου που 
θα αποτελεί στη ουσία τον πυρήνα στο κέντρο της Πλατείας 
απ’ όπου θα ξεκινούν  εσωτερικοί διάδροµοι περιπάτου που 
θα καταλήγουν στο βασικό διάδροµο που θα εκτείνεται κατά 
µήκος του κρηπιδώµατος παράλληλα στη θάλασσα, δίνοντας 
αφενός τη δυνατότητα της θέας προς το πέλαγος βόρειο – 
δυτικά και τον Ενετικό Λιµένα ανατολικά και αφετέρου το 
αίσθηµα της άµεσης επαφής µε το θαλάσσιο στοιχείο.

- Η δηµιουργία δύο χώρων στάθµευσης οχηµάτων, ο ένας 40 
θέσεων στο νότιο – δυτικό τµήµα της Πλατείας και ο άλλος 36 
θέσεων αυτοκινήτων και 29 δικύκλων στο ανατολικό τµήµα 
της, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αφενός αποµάκρυνσης των 
υπαρχόντων θέσεων στάθµευσης από τον Προµαχώνα San 
Salvatore και το Φρούριο Φιρκά  υλοποιώντας έτσι τις 
Αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ., αφετέρου καλύπτοντας εν µέρει τις 
αυξηµένες ανάγκες για θέσεις στάθµευσης που απαιτούνται 
στη συγκεκριµένη περιοχή. 

- Η ανάδειξη του ενετικού τείχους και του Φρουρίου Φιρκά 
απέναντι από την πλατεία που επιτυγχάνεται µε την 
διαµόρφωση πεζοδροµίων πλάτους 2.50 µέτρων και 
παρτεριών 3-6 µέτρων όπου φυτεύεται κατάλληλος 
εδαφοκαλυπτικός θάµνος. 

- Η αισθητική αναβάθµιση του χώρου µε την συντήρηση της  
υπάρχουσας χλωρίδας (αλµυρίκια) και την δηµιουργία νέων 
χώρων πρασίνου µε συνολική έκταση 2 στρέµµατα. 

Το 1990 ανεγέρθηκε (κατόπιν πανελλήνιου εικαστικού 
διαγωνισµού),  στο µέσον της Πλατείας, Μνηµείο, στη µνήµη 
των θυµάτων του ναυαγίου του Ε/Ο ''ΗΡΑΚΛΕΙΟ'', όπου κάθε 
χρόνο οργανώνονται εκδηλώσεις µνήµης. 

Αντώνης Μυλωνάς
Προϊστάµενος Γραφείου Παλιάς Πόλης
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Στις µέρες µας και στην διαµορφωµένη αστική 
πραγµατικότητα που βιώνουµε την καθηµερινότητά µας , η 
πανάρχαια σχέση ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση έχει 
σίγουρα διαταραχθεί.

Το αστικό/περιαστικό πράσινο κυρίως το ευρισκόµενο σε 
δηµόσιους χώρους όπως πλατείες, πάρκα, νησίδες, παρτέρια, 
πεζοδρόµια κ.τ.λ, συνεπικουρούµενο από τις εναποµείναντες 
αυλές των σπιτιών και πολυκατοικιών, τα στολισµένα 
µπαλκόνια έρχεται να εξισορροπήσει την ανάγκη των πολιτών 
για διαβίωση σε ένα φιλικό ανθρώπινο περιβάλλον.

Εκτός της αισθητικής αναβάθµισης το πράσινο αξιοποιεί τους 
ανοιχτούς χώρους, ευνοώντας την επικοινωνία, τη µετακίνηση 
την κοινωνικότητα, την αναψυχή,  µειώνει τον θόρυβο, τη 
σκόνη τα καυσαέρια, ρυθµίζει την θερµοκρασία του αστικού 
χώρου.

Η πόλη µας πέρα από τη δεδοµένη µορφολογία διαθέτει 
πολλά  Ιστορικά µνηµεία, ρυµοτοµία, καθαριότητα και ένα 
σηµαντικό ποσοστό κάλυψης πρασίνου που υπολογίζεται σε 
10m2 περίπου ανά κάτοικο προσεγγίζοντας πόλεις όπως η 
Σόφια και η Βιέννη (15m2/κάτοικο) και προσπερνώντας την 
Αθήνα µε 2,25 m2/κάτοικο και τον ελληνικό µέσο όρο. 

Στα Χανιά το δηµόσιο αστικό πράσινο φύεται σε διάφορους 
χώρους όπως πάρκα, κήπους, παρτέρια, δενδροστοιχίες 
πεζοδροµίων, νησίδες κ.τ.λ, που περιλαµβάνουν µια µεγάλη 
και σηµαντική ποικιλία ειδών. Οι σηµαντικότεροι τέτοιοι χώροι 
είναι : 
- Ο ∆ηµοτικός Κήπος Χανίων, πρώτη οργανωµένη 
προσπάθεια κατασκευής έργου πρασίνου τον 18ου αιώνα! µε 
πρωτοεισαγόµενα στην Κρήτη δένδρα και καλλωπιστικούς 
θάµνους.
- Το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, ακριβώς δίπλα είναι ένας νέος 
χώρος προϊόν ανάπλασης του παλαιού στρατοπέδου 
Τζοµπανάκη.
Καίρια είναι η παρουσία του πρασίνου στο κέντρο των Χανίων 
και συγκεκριµένα στις πλατείες Αγοράς, Χορτατσών, 
Μαρκοπούλου, Κοτζάµπαση, 1866, Κολοκοτρώνη, Ρέµβης κ.α 
Εκτός κέντρου περιδιαβαίνοντας τις γειτονιές της πόλης 
συναντάµε στη Νέα Χώρα το πάρκο «Πολυχρόνη 
Πολυχρονίδη» ή «Πευκάκια» µε τις δροσερές φυλλωσιές,  στο 
«Φράγκικο» το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής «Α .Γεωργιάδη» 
την παραλιακή µετώπη από την παραλία της Νέας Χώρας, 
την οδό Κανάρη µε τα αρµυρίκια έως την πλατεία Τάλω.
Σηµείο αναφοράς αποτελεί η περίφηµη πλατεία ∆ικαστηρίων 
που την διαδέχεται η δενδροστοιχία της Ηρώων Πολυτεχνείου 
ο αύλειος χώρος της Βίλλας Κούνδουρου το πάρκο Ναξάκη, 
το πράσινο στο Σ.Ο.∆Υ έως το µνηµείο των τάφων των 
Βενιζέλων µε τον περιποιηµένο κήπο του, χώροι πρασίνου 
στα Λενταριανά τον Αϊ Γιάννη  κ.α.  
Στους παραπάνω χώρους πρέπει να συµπεριλάβουµε τα 
περιαστικά δάση –αποτελούµενα κυρίως από πεύκα & 
κυπαρίσσια-  όπως αυτό στην οδό ∆εληγιαννάκη 
(πρεβεντόριο)  και στην γραµµή από τον Άγιο Ματθαίο-Μόντε 
Βάρδια-Προφήτης Ηλίας. 
Εδώ πρέπει να επισηµανθεί η συµµετοχή των δηµοτών µε τις 
περιποιηµένες αυλές τους κήπους τα όµορφα µπαλκόνια που 
γίνονται αντικείµενο επαίνου και βραβεύσεων κάθε χρόνο µε 
τη µεγάλη εκδήλωση που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, 
την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος στις 6 Ιουνίου.
Το σηµαντικό και δύσκολο αυτό έργο της ανάδειξης 
διατήρησης συντήρησης και επέκτασης του πρασίνου στην 
πόλη έχει αναλάβει το Γραφείο Πρασίνου και Περιβάλλοντος 
του ∆ήµου Χανίων µε τους εργαζόµενους του.
Αλλά για όλα τα παραπάνω και τις προσπάθειες ανάδειξης 
της κηπουρικής ιδέας θα µιλήσουµε εκτενέστερα στα επόµενα 
τεύχη..      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Όµορφη Πόλη
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Μετά από απόφαση του Ο.Η.Ε. το 1992, καθιερώθηκε ο 
εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας για το ΝΕΡΟ, στις 22 
Μαρτίου. Μέρα που αξίζει να θυµόµαστε όλοι µας, όχι µόνο 
τότε αλλά και κάθε µέρα της ζωής µας, ότι αυτό το Νερό είναι 
το ανυπολόγιστης αξίας αγαθό για την ίδια µας την ύπαρξη.

Σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον, στο οποίο όλα αλλάζουν µε 
ταχύτατους ρυθµούς, το Νερό, η βασική πηγή ζωής µαζί µε 
τον αέρα, άρχισε να αποτελεί στοιχείο ανταγωνισµού και 
περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη. Η ψευδαίσθηση 
της αφθονίας του δεν επιτρέπει εύκολα να αποκαλυφθεί η 
αλήθεια, ότι δηλαδή µε την πάροδο του χρόνου το γλυκό νερό 
και ιδιαίτερα το πόσιµο, κινδυνεύει να µετατραπεί σε 
ανεπαρκές αγαθό. Το βλέπουµε να τρέχει από τη βρύση µας 
και νοµίζουµε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ! Τα τελευταία όµως 
χρόνια παρατηρούµε ολοένα και συχνότερα να βρίσκεται στην 
επικαιρότητα το πρόβληµα της λειψυδρίας, που απ΄ ότι 
φαίνεται θα µας απασχολήσει και στον τόπο µας πολύ πιο 
σύντοµα απ' ότι πιστεύαµε. Εποµένως, οφείλουµε ή καλύτερα 
επιβάλλεται, καθοδηγούµενοι από την εκτίµηση της 
πολυτιµότητας του νερού, να συνειδητοποιήσουµε όλοι µας, 
αφενός ότι πρέπει να περιορίσουµε τις σπατάλες και τις 
καταχρήσεις του µέσα από τις καθηµερινές µας 
δραστηριότητες και αφετέρου ότι απαιτείται να διασφαλίσουµε 
τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά που διαφυλάττουν την υγιεινή 
µας διαβίωση, ούτως ώστε να µην µας λείψει ποτέ.

Με γνώµονα τους παραπάνω στόχους η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ένας από τους κύριους και 
νόµιµους διαχειριστές υδατικών πόρων και κυρίως πόσιµου 
νερού και υγρών αποβλήτων στο Νοµό µας, αναλαµβάνει και 
εκτελεί µε ορθολογικό σχεδιασµό και έγκαιρο προγραµµατισµό, 
το σύνολο των έργων της. Έργα που αφορούν την ύδρευση 
και την αποχέτευση τόσο της πόλης µας όσο και των γύρω 
περιοχών, αλλά παράλληλα ενηµερώνει και στηρίζει κάθε 
εκδήλωση ευαισθητοποίησης των συµπολιτών µας. 

Έτσι πιστεύουµε ότι συµβάλλουµε σηµαντικά στην 
εξασφάλιση της απαιτούµενης ποσότητας και ποιότητας 
νερού, αλλά και όλων εκείνων των παραµέτρων ενός υγιούς 
περιβάλλοντος, ικανού να συντηρήσει µια αποδεκτή ποιότητα 
ζωής για τις επόµενες γενιές, επιτυγχάνοντας παράλληλα τον 
πολυπόθητο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο µας.

22 Μαρτίου 2009
Παγκόσµια ηµέρα Νερού

Μόνο µε τη συντονισµένη δράση
αρµοδίων φορέων και υπεύθυνων πολιτών
έχουµε ελπίδα να πετύχουµε τον στόχο µας.

ΕΝΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΚΑΙ 80%  ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΚΑΖΑΝΑΚΙ
31%

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ
19%

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
19%

ΚΟΥΖΙΝΑ - ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
27%

ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

4%

ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Σ' EΝΑ ΜΕΣΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Μιχάλης Ντάλλας
Αντιδήµαρχος Χανίων & Πρόεδρος ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΣΠΑΤΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΝΤΟΥΣ 
Με το ντους να τρέχει 

συνέχεια: 120 λίτρα/χρήση 
Με το ντους κλειστό όταν 

σαπουνίζεστε: 30 λίτρα/χρήση 

ΠΛΥΣΙΜΟ ∆ΟΝΤΙΩΝ 
Με βρύση ανοιχτή: 

20 λίτρα/χρήση 
Με προσεκτική χρήση νερού:  

2 λίτρα/χρήση 

ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗ 
ΜΠΑΝΙΕΡΑ 

Με γεµάτη µπανιέρα: 
180 λίτρα/χρήση 

Με ντους: 30 λίτρα/χρήση 

ΞΥΡΙΣΜΑ 
Με βρύση συνέχεια ανοιχτή: 

20 λίτρα/χρήση 
Με προσεκτική χρήση νερού:  

3 λίτρα/χρήση 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ 
(ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 

Με βρύση ανοιχτή:  
150 λίτρα την ηµέρα 

Με πλύσιµο και ξέβγαλµα στο 
νεροχύτη ή σε λεκάνη:  

25 λίτρα την ηµέρα 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 
Μεγάλο πρόγραµµα:  
150 λίτρα την ηµέρα 

Οικονοµικό πρόγραµµα:  
35 λίτρα την ηµέρα 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 
Μεγάλο πρόγραµµα:  

300 λίτρα/χρήση 
Οικονοµικό πρόγραµµα:  

135 λίτρα/χρήση 

ΚΑΖΑΝΑΚΙ 
Χωρίς ειδική σακούλα, για 

τετραµελή οικογένεια:  
160 λίτρα την ηµέρα 

Με την ειδική σακούλα ή ένα 
τούβλο: 125 λίτρα την ηµέρα 

ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Με λάστιχο:  
50 λίτρα το λεπτό 

Χωρίς λάστιχο (απλό 
κατάβρεγµα µε ποτιστήρι): 
µείωση κατά 80% το λεπτό 

 



Το πρόγραµµα ξεκίνησε έπειτα από πρωτοβουλία του Γραφείου Παιδείας του ∆ήµου 
και σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία , πιλοτικά το 2008 µε τη συµµετοχή δυο 
δηµοτικών σχολείων της πόλης ( 14ο και 1ο ).Το πρόγραµµα περιελάµβανε επισκέψεις 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ( 3 υπαλλήλων κλάδου ΠΕ ) στα σχολεία για ενηµέρωση 
γύρω από θέµατα που αφορούν τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή , τόσο των πεζών 
όσο και των οδηγών διαφόρων τύπων οχηµάτων. Κατόπιν έγιναν επισκέψεις στο 
πάρκο Γεωργιάδη (κυκλοφοριακής αγωγής ) για να δουν τα παιδιά και στην πράξη το 
σωστό τρόπο που πρέπει όλοι να συµπεριφερόµαστε ως οδηγοί ή πεζοί. 

Ο ∆ήµος προτίµησε να απευθυνθεί στα ∆ηµοτικά Σχολεία και κυρίως σε µικρούς 
µαθητές, καθώς αυτοί είναι καλύτεροι δέκτες, ενώ στόχος είναι αυτοί να γίνουν 
αργότερα σωστότεροι τόσο ως οδηγοί όσο και ως συνεπιβάτες ακόµα και ως πεζοί. 
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2007-2008 και αφού το πρόγραµµα κρίθηκε 
επιτυχηµένο,  ο ∆ήµος ζήτησε από όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της πόλης τη συµµετοχή 
τους στο πρόγραµµα από το Σεπτέµβριο του 2008. 

Στο κάλεσµα αυτό ανταποκρίθηκαν 9 ∆ηµοτικά Σχολεία στα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη 
ή έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα. 
Για την επόµενη σχολική χρονιά ελπίζουµε οτι θα υπάρξει µεγαλύτερη συµµετοχή από 
τα σχολεία για τη συνέχιση του προγράµµατος, το οποίο θα εµπλουτιστεί µε µια σειρά 
εκδηλώσεων (εκθέσης ζωγραφικής , θεατρική παράσταση, κ.α.)

Γεώργιος Βούρβαχης
Αντιδήµαρχος Χανίων

Για θέµατα Παιδείας ∆ήµου Χανίων

Πρόγραµµα Κυκλοφοριακής Αγωγής
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Η οικογένεια είναι το αρχικό κύτταρο κοινωνικοποίησης . Οι 
γονείς οφείλουν να διδάξουν στα παιδιά τους πως να γίνουν 
καλοί και χρήσιµοι άνθρωποι στην κοινωνία.
 Η οικογενειακή κοινωνικοποίηση είναι µια λειτουργία που 
συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του ατόµου, κάθε φορά µε 
διαφορετικό τρόπο.  ∆ύσκολος και πολυσύνθετος 
χαρακτηρίζεται ο γονεϊκός ρόλος όπως αυτός διαµορφώνεται 
στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Η έµφυτη 
γνώση, το ένστικτο και η αγάπη που είναι δεδοµένα από τη 
µεριά των γονιών φαίνεται πως στις µέρες µας δεν είναι πια 
αρκετά από µόνα τους.
Οπότε η συστηµατική ψυχοπαιδαγωγική ενηµέρωση και 
συµβουλευτική των γονέων αποτελεί αναγκαιότητα ούτως 
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο δύσκολο ρόλο τους.

Η σηµαντική αύξηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
τα παιδιά και οι νέοι σήµερα σε διεθνές επίπεδο αποτελεί µια 
πραγµατικότητα που αναγνωρίζεται και τονίζεται ιδιαιτέρως. 
Όλοι επίσης γνωρίζουµε την τεράστια επίδραση που ασκεί το 
οικογενειακό περιβάλλον στην ανάπτυξη και εξέλιξη των 
παιδιών. Μέσα στην οικογένεια διαµορφώνεται κυρίως η 
προσωπικότητα του παιδιού και συντελείται το µεγαλύτερο 
µέρος της ψυχοσυναισθηµαατικής και κοινωνικής του 
ανάπτυξης. Ο ρόλος των γονέων για τη νοητική, 
ψυχοσυναισθηµατική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών είναι 
πολύ σηµαντικός.

Οι στόχοι µιας “υγιούς” οικογένειας στρέφονται προς την 
ολοκληρωµένη φροντίδα των παιδιών. Η φροντίδα αυτή 
εκφράζεται µέσα από την ικανοποίηση των βιολογικών 
αναγκών, µέσα από την κοινωνικοποίηση τους, µέσα από την 
συναισθηµατική τους ισορροπία,  την κοινωνική τους 
προσαρµογή, αλλά και την ανάπτυξη και εξέλιξη των 
γνωστικών τους ικανοτήτων προσφέροντας τους ένα 
περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα.

Όσο αυξάνεται η συµµετοχή του παιδιού στη ζωή, τόσο 
περιορίζεται η σηµαντικότητα του σπιτιού. Όµως, η µετάβαση 
από τη γονική προστασία στην αυτόνοµη δράση εξαρτάται 
από τον τρόπο µε τον οποίο οι γονείς έχουν αντιµετωπίσει το 
παιδί όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Το παιδί που ανατρέφεται µε τρόπο ώστε να βιώνει την αξία 
του µέσα στην οικογένεια θα αποκτήσει µια αίσθηση 
ευδαιµονίας και θα συµπεριφέρεται µε κοινωνικά αποδεκτούς 
τρόπους.

Οι γονείς θα πρέπει να µπορούν να κατανοήσουν το παιδί και 
τους στόχους της συµπεριφοράς του για να µπορέσουν να το 
βοηθήσουν και να το καθοδηγήσουν ώστε να γίνει 
ευτυχισµένο και καλά προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις της 
σηµερινής κοινωνίας.

Σπάνια δεν είναι καλές οι προθέσεις των γονέων. Απλά συχνά 
δεν είναι εφοδιασµένοι µε τις βασικές γνώσεις γύρω από τις 
αρχές και τις δεξιότητες των αποτελεσµατικών ανθρωπίνων 
σχέσεων, της καλής και ουσιαστικής επικοινωνίας καθώς και 
της δηµιουργικής επίλυσης των συγκρούσεων που 
προκύπτουν ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας.
Όταν οι γονείς µπορούν να δηµιουργήσουν καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις µε τα παιδιά τους, βασισµένες στην 
αµοιβαία εµπιστοσύνη, την εκτίµηση και τον αλληλοσεβασµό, 
τότε λειτουργούν και ως σύµβουλοι για' αυτά.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος συχνά είναι απαραίτητη η 
συµβουλευτική και ενηµέρωση διαδικασίες που 
πραγµατοποιούνται µέσα από τις επονοµαζόµενες σχολές 
γονέων .

Η συµβουλευτική στόχο έχει :

- Να ενισχύσει την ικανότητα των γονέων αλλά και των 
  παιδιών, για αυτοδιαχείριση δίνοντας τους τα εφόδια για την 
  αναγνώριση ευκαιριών και τη σωστή λήψη αποφάσεων.

- Να βοηθήσει στην απόκτηση µιας αίσθησης προσωπικής 
  αποτελεσµατικότητας, η οποία θα απορρέει από την 
  ικανότητα των γονέων και των παιδιών τους να 
  αντιµετωπίζουν άµεσες ή επεισοδιακές πιεστικές 
  καταστάσεις.

- Να προσφέρει στους γονείς τις απαραίτητες γνώσεις για να 
  µπορούν να είναι σωστοί στο ρόλο τους. Τονίζοντας ότι ο 
  γονιός είναι άνθρωπος µε αδυναµίες, επιθυµίες και ανάγκες 
  και ότι µπορεί να κάνει “λάθη” για τα οποία δεν πρέπει να 
  έχει ενοχές.

- Να συµβάλει στη συνεχή βελτίωση της προσφοράς 
  βοήθειας προς τους γονείς προκειµένου να διαµορφώσουν 
  ευτυχισµένες οικογένειες και ευτυχισµένους αυριανούς 
  πολίτες οι οποίοι θα µπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
  προκλήσεις της σηµερινής κοινωνίας. 

Κατερίνα Μαλανδράκη
Ψυχολόγος

Γιατί είναι σηµαντικές
οι Σχολές Γονέων στις µέρες µας.
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Ο Ο.∆Η.ΚΟΙ.Π. (Οργανισµός ∆ηµοτικής Κοινωνικής  
Πολιτικής), Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ίκαιου του ∆ήµου 
Χανίων, συστάθηκε τον Φεβρουάριο του  1996.
Είναι  γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το 
θεµελιώδες κύτταρο στη σύγχρονη  µορφή διοίκησης.
Ιδιαιτέρα στον τοµέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών, µέσα από 
τη  δηµιουργία και την οργάνωση κατάλληλων δοµών  καλείται 
να απαντήσει στα κοινωνικά προβλήµατα που προκύπτουν  
σε τοπικό επίπεδο και να τα αντιµετωπίσει άµεσα και 
αποτελεσµατικά.
Η γνώση των πραγµατικών κοινωνικών αναγκών των 
∆ηµοτών  αλλά και η επίγνωση της ∆ηµοτικής Αρχής για το 
υλικό (έµψυχο και  υλικοτεχνική υποδοµή) που διαθέτει για την 
άσκηση συγκεκριµένης κοινωνικής πολιτικής σε συνδυασµό µε 
τη σωστή αξιοποίηση του, παρέχει τις εγγυήσεις ότι αυτή η 
πολιτική µπορεί να είναι αποτελεσµατικότερη και πιο 
επωφελής για τους δηµότες.
Το µοντέλο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που συναντάται  
συνήθως έχει  κατεύθυνση από τον πολίτη προς το ∆ήµο.   Ο 
πολίτης είναι αυτός που αναζητά πληροφορίες για τις 
κοινωνικές παροχές και τις σχετικές υπηρεσίες του ∆ήµου και 
προτρέχει στη συνδροµή τους.   
Πολύ συχνά όµως  λόγω της ιδιαιτερότητας των προβληµάτων 
του  δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που θα 
ήθελε µε αποτέλεσµα να µην  επωφελείται απ' αυτές.  Ως 
αποτέλεσµα η κοινωνική πολιτική του ∆ήµου καθίσταται 
τουλάχιστον ελλιπής.
Είναι σηµαντικό ο ∆ήµος, µέσα από τις κοινωνικές του 
υπηρεσίες να φτάσει πρώτος στον πολίτη. «Ό ∆ήµος στον 
πολίτη» να διερευνήσει και να καταγράψει τις ανάγκες του και  
µέσα από την ενεργοποίηση των κατάλληλων κοινωνικών 
υπηρεσιών να απαντήσει στο πρόβληµα του άµεσα και 
αποτελεσµατικά. Γιατί  στόχος µιας υγιούς κοινωνικής 
πολιτικής παραµένει η προσφορά στον άνθρωπο η 
ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής, ο περιορισµός του 
κοινωνικού αποκλεισµού των ευπαθών κοινωνικών οµάδων 
και τέλος, η ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών στις 
παρεχόµενες υπηρεσίες.

Εκτός  όµως από τη χάραξη πολιτικής για τη θεραπεία των 
κοινωνικών προβληµάτων, αφού αυτά έχουν προκύψει   είναι  
σηµαντικό να λαµβάνεται  υπόψη και ο σχεδιασµός 
κοινωνικής πολιτικής µε στόχο την πρόληψη,  µέσα από τη 
συνεχή ενηµέρωση των πολιτών. Η  κοινωνική  πολιτική µιας 
∆ηµοτικής Αρχής δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική,  όταν 
στην υλοποίηση της δεν συµµετέχουν ενεργά και δεν είναι 
ενηµερωµένοι οι πολίτες. Ως πλαίσιο υλοποίησης της 
προληπτικής κοινωνικής πολιτικής µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν συγκροτηµένες δοµές, όπου 
δραστηριοποιούνται σηµαντικές οµάδες πολιτών και είναι 
εύκολο να διαπιστωθούν οι  κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι  
οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί,  τα σχολεία όλων των  βαθµίδων, 
τα ΚΑΠΗ,  η προώθηση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
όπως ο υπάρχων Λογαριασµός Αγάπης στη Συνεταιριστική 
Τράπεζα Χανίων µε αριθµό 1 03 25 8002, καθώς και ο 
Ξενώνας Βραχείας ∆ιάρκειας Ευπαθών Οµάδων. 
Προγράµµατα, τα οποία λειτούργησαν και  θα συνεχίσουν 
επεκτείνοντας και καλύπτοντας περισσότερες ανάγκες των 
πολιτών,  όπως το Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα για ΑΜΕΑ, οι 
Σχολές Γονέων, τα σεµινάρια Γονέων,  το Ανοιχτό Λαϊκό 
Πανεπιστήµιο, η συµβουλευτική Εφήβων, οι Οµάδες Γονέων 
παιδιών µε αναπηρία, τα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας στα 
σχολεία, τα κέντρα Παιδικής ∆ηµιουργίας, τα εθελοντικά 
Προγράµµατα µε τα οποία δίνεται η δυνατότητα στον κάθε 
πολίτη να συµµετέχει, πλησιάζοντας και βοηθώντας τον 
συνάνθρωπο του.
Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι ο Ο.∆Η.ΚΟΙ.Π. είναι ο 
συνδετικός κρίκος µεταξύ του ∆ήµου µας και κάθε πολίτη και 
µπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήµατα του, αλλά και να 
σχεδιάσει πολιτικές µε στόχο την πρόληψη µέσα από την 
εκπαίδευση και τη συνεχή ενηµέρωση των πολιτών. 

Ευάγγελος Σαµατάς
Αντιδήµαρχος Χανίων

Πρόεδρος Ο.∆Η.ΚΟΙ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



Τα ΚΑΠΗ µέσα από τη λειτουργία τους και τα προγράµµατα 
τους δίνουν απαντήσεις στα ιατροκοινωνικά προβλήµατα των 
ηλικιωµένων, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον µε ερεθίσµατα, 
ανεξαρτησία και ενθάρρυνση για τη συµµετοχή τους στην 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινότητας χωρίς να τους 
στερεί την παραµονή στο σπίτι τους ,στη γειτονιά τους, 
εφόσον οι ανάγκες των ηλικιωµένων δεν διαφέρουν και πολύ 
από τις ανάγκες των άλλων ηλικιών .

Σήµερα στον ∆ήµο Χανίων λειτουργούν έξι (6) Κ.Α.Π.Η., τα 
οποία εξυπηρετούν περίπου 3.000 ηλικιωµένους 
συµβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στα Κ.Α.Π.Η. υπηρετεί µόνιµο προσωπικό ή µε σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου µε τις παρακάτω ειδικότητες : 
κοινωνική λειτουργός ,νοσηλεύτρια ή επισκέπτρια υγείας, 
φυσιοθεραπευτής ,οικογενειακή βοηθός.

Επίσης το έτος 2008 προσελήφθησαν για δεύτερη φορά 
πέντε (5) άτοµα Κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών µε 
18µηνη σύµβαση εργασίας Ορισµένου Χρόνου µερικής 
απασχόλησης για την απογευµατινή λειτουργία των Κ.Α.Π.Η.

Οι υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί και οι δραστηριότητες 
που έχουν πραγµατοποιηθεί από τα Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου 
Χανίων από το έτος 2003 έως και σήµερα είναι οι εξής :

1) Κοινωνική Εργασία στους ηλικιωµένους και στο άµεσο 
περιβάλλον τους. 

2) Φυσικοθεραπεία, (αξιολόγηση ,θεραπεία και λειτουργική 
αποκατάσταση σε οξεία και χρόνια παθολογικά περιστατικά)

3) Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρµακευτική αγωγή 
(συνταγογράφηση ,µέτρηση σακχάρου- αρτηριακής πίεσης 
,έλεγχος χοληστερίνης ,έλεγχος οστικής πυκνότητας 
παραπεµπτικά εξετάσεων µε σκοπό την έγκαιρη πρόληψη, 
τήρηση ατοµικού δελτίου υγείας ,αντιγριπικό εµβολιασµό, 
ενεσοθεραπεία ,εφαρµογή πρωτοποριακού προγράµµατος 
αιµοληψίας σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο Χανίων στα 
πλαίσια προληπτικών εξετάσεων).

4) Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο και όπου 
βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα µέλη.

5) Βοήθεια στο σπίτι για τα µέλη, που έχουν ανάγκη 
εξυπηρέτησης. 

6) Πραγµατοποίηση ηµερήσιων και απογευµατινών εκδροµών 
σε συνδυασµό µε επίσκεψη-ξενάγηση σε αρχαιολογικούς 
χώρους ,µοναστήρια ,µουσεία κ.α. µε σκοπό την ψυχαγωγία, 
την ενηµέρωση ,την εκπαίδευση των µελών. 

7) Πραγµατοποίηση συνεστιάσεων ,εκδηλώσεων εντός και 
εκτός χώρου Κ.Α.Π.Η. επ' ευκαιρίας εορτών (π.χ 
Πρωτοχρονιά, Απόκριες ) ή σηµαντικών ηµεροµηνιών (π.χ. 
Παγκόσµια ηµέρα τρίτης ηλικίας, Παγκόσµια ηµέρα Γυναίκας) 
σε συνεργασία µε άλλες Υπηρεσίες, όπως ∆ηµοτικά 
Σχολεία,∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων ,Θ.Χ.Π., Θ.Ψ.Π. ή 
τοπικούς φορείς όπως πολιτιστικοί σύλλογοι,εκκλησία. 

8) Οργανωµένη ψυχαγωγία των µελών των ΚΑΠΗ .
- Πρόγραµµα χορήγησης κάρτας ελεύθερης εισόδου στις 
  προβολές ταινιών στον θερινό κινηµατογράφο «ΚΗΠΟΣ» σε 
  συνεργασία µε την ∆Η.Π.Ε.Χ. 
-Πρόγραµµα παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων του 
  ∆ΗΠΕΘΕΚ ή άλλων θιάσων, µε ελεύθερη είσοδο .
- Πρόγραµµα θαλάσσιων λουτρών για τα µέλη συγκεκριµένες 
  ηµέρες και ώρες µε τη συνεργασία της ∆ΕΥΑΧ
- Ενηµέρωση για την έκδοση της πολιτιστικής κάρτας και 
  διευκόλυνση της διαδικασίας σε συνεργασία µε το Κ Ε.Π. του 
  ∆ήµου Χανίων 

9) Οργάνωση και λειτουργία οµάδων : 
- Οµάδα Χορωδίας µε Καθηγήτρια Μουσικής
- Οµάδα Γυµναστικής στα πλαίσια του προγράµµατος 
  αθλητισµός και Τρίτη ηλικία του ∆ΑΟ.Χ.
- Οµάδες ψυχαγωγίας ,έκφρασης και ψυχολογικής 
  εκτόνωσης. Οµάδα δραστηριοποίησης µε στόχο την ενεργό 
  συµµετοχή των µελών στον προγραµµατισµό και την 
  εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων. 
- Οµάδα κατασκευών - ζαχαροπλαστικής περιστασιακά µε 
  σκοπό την προσφορά δώρων σε Ιδρύµατα.
- Οµάδα αλληλεγγύης - κοινωνικής ευαισθητοποίησης µε 
  επισκέψεις σε προνοιακές δοµές.

10) Πραγµατοποίηση διαλέξεων - οµιλιών για θέµατα υγείας ή 
γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος µε τη συνεργασία 
Υπηρεσιών και εξειδικευµένων επιστηµόνων ,και µε τη 
συµµετοχή των µελών αλλά και της ευρύτερης κοινότητας. 

11) Συνεργασία µε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χανίων 
για την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 
διάρκειας 25 ωρών µε τα εξής θέµατα «Σωµατική και ψυχική 
υγεία» , «∆ιατροφή».

12) Συµµετοχή των µελών των Κ.Α.Π.Η. στις θερινές 
κατασκηνωτικές περιόδους του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Κοινωνικής Πρόνοιας Χανίων.

Κ.Α.Π.Η.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
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Σκοπός του προγράµµατος

- Η προώθηση και εξασφάλιση 
  ενός υγιούς και αξιοπρεπούς 
  επιπέδου συµβίωσης και 
  διαβίωσης των µη 
  αυτοεξυπηρετούµενων πολιτών 
  όπως ηλικιωµένων και ατόµων 
  µε αναπηρίες στο οικείο 
  οικογενειακό και κοινωνικό τους 
  περιβάλλον. 

- Η φροντίδα, η ανακούφιση και η 
  ψυχολογική στήριξη ώστε να 
  παραµείνουν ισότιµα και ενεργά 
  µέλη του κοινωνικού συνόλου.

- Η διατήρηση της οικογενειακής 
  τους συνοχής αποφεύγοντας έτσι 
  τη χρήση ιδρυµατικής 
  περίθαλψης αλλά και τον 
  κοινωνικό αποκλεισµό.

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα 
διευκόλυνσης για επανένταξη στην 
αγορά εργασίας κυρίως γυναικών 
που φροντίζουν τα άτοµα και έτσι 
προωθείται:
- η γυναικεία απασχόληση, 
- η ισότητα των ευκαιριών των δύο 
  φύλων, 
- η βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
- η δηµιουργία θέσεων εργασίας 
  στον κοινωνικό τοµέα σε 
  επαγγέλµατα παροχής 
  φροντίδας.  

Αρχές του προγράµµατος ως 
προς τους εξυπηρετούµενους

Το πρόγραµµα αντιµετωπίζει τους 
εξυπηρετούµενούς του µε βάση 
τις γενικές διακηρύξεις και 
συνθήκες των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων αλλά και τις ειδικές 
αρχές, που αναφέρονται στους 
ηλικιωµένους και τα ΑµΕΑ: 
- ως ο κύριος στόχος των 
  υπηρεσιών που του 
  προσφέρονται,
- µε σεβασµό και παραδοχή για τη 
  µοναδικότητα του κάθε ατόµου, 
- χωρίς διακρίσεις και διατηρώντας 
  το απόρρητο, 
- µε ευθύτητα, τιµιότητα, 
  ειλικρίνεια και αλήθεια. 

Αναλυτικότερα διασφαλίζονται τα 
δικαιώµατά τους ως προς :

- την επιλογή του τρόπου ζωής 
  τους, τη διαβίωσή τους σε 
  αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο 
  φυσικό και κοινωνικό τους 
  περιβάλλον,
- την αύξηση της αυτάρκειάς τους, 
- τη διατήρηση της αυτονοµίας 
  τους, 
- τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
  τους βάση των αναγκών τους.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Β' ΚΑΠΗ
Ακτή Παπανικολή 17 - Τηλ. : 28210 97704

Γ' ΚΑΠΗ
Θερίσου 37 - Τηλ. : 2821 093043, 2821072501

Ε' ΚΑΠΗ
∆ασκαλογιάννη 62 - Τηλ. : 2821 055001, 27922

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, συστηµατικά και 
οργανωµένα. Σηµειώνεται ότι η περιοδικότητα των επισκέψεων 
γίνεται βάσει εβδοµαδιαίου προγράµµατος, ανά επαγγελµατία 
υγείας-πρόνοιας, το οποίο αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε εξυπηρετούµενο. 

Ποιοι µπορούν να συµµετέχουν

Μπορούν να ζητήσουν την παροχή των υπηρεσιών του νέου 
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» περιοχής Σπλάντζιας 
όσοι είναι: 
- ηλικιωµένα και µοναχικά άτοµα, 
- άτοµα µε χρόνια και σοβαρά προβλήµατα υγείας,
- άτοµα µε ψυχιατρικά προβλήµατα, αναπηρίες, 
- άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα,
- άτοµα που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως,

Στα άτοµα που πάσχουν από χρόνια και σοβαρά προβλήµατα 
υγείας δίδεται προτεραιότητα.
Μετά από εύλογο χρονικό διάστηµα επανεξετάζονται και 
επανεκτιµούνται οι ανάγκες έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
επανακαθορισµού των δράσεων.   

Ένταξη ωφελουµένων στο πρόγραµµα

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα έχει ως εξής: 
1.Υποβολή αίτησης συµµετοχής του ατόµου, η οποία 
συµπληρώνεται από το ίδιο ή το οικογενειακό, συγγενικό, 
φιλικό του περιβάλλον. 
2. Επίσκεψη, εκτίµηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού 
Λειτουργού στο σπίτι του ατόµου.
3. Συζήτηση µεταξύ των «επαγγελµατιών υγείας» ως προς τη 
δράση – παρέµβαση που θα ακολουθηθεί βάσει των αναγκών 
του ατόµου. 
4. Συνάντηση – ενηµέρωση του ατόµου και της οικογένειάς 
του σχετικά µε τις υπηρεσίες που θα τους παρέχει το 
πρόγραµµα. 
5. Παροχή υπηρεσιών.
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Ιδρύθηκε το 1953, στεγάζεται σε έκταση 800 τ.µ. στο κτίριο 
του ∆ηµαρχείου, περιέχει 64.000 τόµους βιβλίων, 7.000 
τόµους περιοδικών, 1.000 τόµους εφηµερίδων, 3.000 τεµάχια 
οπτικοαουστικού υλικού, συλλογή 160 άλµπουµ 
φωτογραφιών, αφισών, χαρτών, ηµερολογίων και σηµαντικά 
αρχεία.
Σήµερα αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες και πιο αξιόλογες 
∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες στη χώρα µας και η συλλογή της 
αναπτύχθηκε από αγορές και δωρεές. Σπουδαίες δωρεές 
είναι του πρέσβη Βασιλείου Παπαδάκη, του Γρηγορίου 
Γεωργουδάκη, του Αγαθάγγελου Ξηρουχάκη, του Λεωνίδα 
Μανωλικάκη, του Αντωνίου Μαρή, η Μάλµειος Βιβλιοθήκη της 
Θάλειας Καλλιγιάννη, του Χιωτάκη και η πολύ πρόσφατη 
δωρεά του Γεωργίου και της Αθηνάς Σταυρουλάκη. 
Μουσειακή συλλογή αποτελεί η προσωπική βιβλιοθήκη του 
Ελευθερίου Βενιζέλου που περιλαµβάνει 8.500 τόµους 
βιβλίων.
Ξεχωριστό τµήµα αποτελούν τα βιβλία της τοπικής συλλογής, 
που ενηµερώνεται εξαντλητικά µε όλες τις εκδόσεις που 
αφορούν την Κρήτη.

 Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων χρησιµοποιεί το ταξινοµικό 
σύστηµα Dewey και η µηχανοργάνωσή της µε το σύστηµα 
ΑΒΕΚΤ 5.5 ξεκίνησε τον Ιούλιο 2007. 
 Τα 2 τελευταία χρόνια ασχοληθήκαµε µε την ανακαίνιση του 
Αναγνωστηρίου, τη µηχανογράφηση του δανειζόµενου υλικού 
της, την απόκτηση Η/Υ  προς χρήση του αναγνωστικού 
κοινού και εµπλουτίσαµε τη συλλογή της µε αγορές βιβλίων, 
περιοδικών και εφηµερίδων.

Η ∆.Β.Χ. εµπλουτίζεται και εκσυγχρονίζεται  διαρκώς και 
σκοπός και στόχος της είναι η εξάπλωση της γνώσης, η 
παροχή πληροφοριών και η καλύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινού.

∆ανεισµός

Ως µέλη της Βιβλιοθήκης µπορούν να εγγράφονται:
- οι κάτοικοι του Νοµού 
- οι εκπαιδευτικοί και µαθητές των σχολείων του   Νοµού. 
- κάθε κάτοικος µε µόνιµη παραµονή στο Νοµό για διάστηµα 
τουλάχιστον ενός (1) έτους 
Κάθε µέλος της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωµα να δανείζεται τρία 
(3 ) βιβλία για δεκαπέντε (15) ηµέρες. 
Τα περιοδικά και το οπτικοακουστικό υλικό δανείζεται για µια 
(1) εβδοµάδα.
Τα σχολικά βιβλία και βοηθήµατα κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους δανείζονται για µια (1) ηµέρα. 

Ώρες Λειτουργίας

Χειµερινό Ωράριο : 
∆ευτέρα-Παρασκευή : 8 π.µ. - 2 µ.µ.
Απογεύµατα ∆ευτέρα & Πέµπτη : 5 µ.µ. - 8 µ.µ.
Σάββατο : 10 π.µ. - 1 µ.µ.

Θερινό Ωράριο :
∆ευτέρα-Παρασκευή : 8 π.µ. - 2 µ.µ.
Απογεύµατα ∆ευτέρα και Πέµπτη : 6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σάββατο : 10 π.µ. - 1 µ.µ.

Η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Χανίων λειτουργεί 
από το 1987 στο όµορφο περιβάλλον του δηµοτικού κήπου 
σ'ένα χώρο κατάλληλα διαµορφωµένο για παιδιά σύµφωνα µε 
τα πρότυπα των γαλλικών παιδικών βιβλιοθηκών.

Απευθύνεται σ' όλα τα παιδιά και τους έφηβους του Νοµού 
Χανίων, ηλικίας 5-18 χρονών. Κάθε µέλος της Βιβλιοθήκης 
έχει τη δυνατότητα δανεισµού τριών (3) βιβλίων για δεκαπέντε 
(15) µέρες µε µοναδική υποχρέωση να τα προσέχει και να τα 
επιστρέφει στο χρονικό αυτό διάστηµα.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει µεγάλη ποικιλία βιβλίων. Από απλές 
ιστοριούλες και παραµύθια για τα πιο µικρά παιδιά µέχρι 
λογοτεχνία, διηγήµατα, µυθιστορήµατα ελληνικά και ξένα για 
τα µεγαλύτερα. Επίσης έχει βιβλία για µυθολογία, λαογραφία, 
ζωολογία, βιβλία για το περιβάλλον, την ιστορία, τη σύγχρονη 
τεχνολογία, για τις εφευρέσεις, τη γεωγραφία, δοκίµια και 
εκθεσιολόγους.

 Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αριθµεί 17.000 τίτλους βιβλίων. 
Όλα αυτά τα βιβλία δανείζονται εκτός από τις 
εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά και τα περιοδικά που 
χρησιµοποιούνται µόνο µέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
Εκτός όµως από το έντυπο υλικό η Βιβλιοθήκη διαθέτει µια 
µεγάλη συλλογή από επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
Έτσι υπάρχει η δυνατότητα για ευχάριστη και δηµιουργική 
απασχόληση των παιδιών στο χώρο της.

Η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται µε τα σχολεία 
της πόλης και σ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δέχεται 
σχεδόν καθηµερινά τάξεις µαθητών. Τα παιδιά γνωρίζουν τον 
κόσµο του βιβλίου και ξεναγούνται στο χώρο της. Στη 
συνέχεια γίνεται ανάγνωση –αφήγηση και συζήτηση 
παραµυθιών,  ξεφυλλίζουν και διαβάζουν βιβλία, ζωγραφίζουν 
και συζητούν για τις δικές τους εµπειρίες µε τους υπεύθυνους 
βιβλιοθηκονόµους.
Το καλοκαίρι και στις διακοπές, όπως είναι φυσικό η κίνηση 
πολλαπλασιάζεται γιατί τα παιδιά έχουν αρκετό ελεύθερο 
χρόνο. Τη θερινή λοιπόν περίοδο η βιβλιοθήκη οργανώνει 
µαθήµατα εκµάθησης σκακιού, που µπορούν να πάρουν 
µέρος όλα τα παιδιά.
Η Βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος µάθησης, γνώσης και 
ευχάριστης απασχόλησης για τα παιδιά. Αποτελεί την 
καλύτερη επαφή τους µε τον κόσµο του βιβλίου σε µια εποχή, 
που κυριαρχεί το ηλεκτρονικό παιχνίδι.
Η Βιβλιοθήκη εµπλουτίζει τη συλλογή της και προγραµµατίζει 
τις εκδηλώσεις της σύµφωνα µε τις ανάγκες των αναγνωστών 
της και λειτουργεί πάντα µε γνώµονα την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση τους.

Χειµερινό Ωράριο :

∆ευτέρα ως Παρασκευή Πρωί 8.30-2.00 µ.µ.
Τρίτη-Πέµπτη Απόγευµα 5.30-8.00µ.µ.
Σάββατο 9.30-2.00µ.µ.

Θερινό Ωράριο :

∆ευτέρα ως Παρασκευή Πρωί 8.30-2.00µ.µ.
∆ευτέρα και Πέµπτη Απόγευµα 6.00-8.00 µ.µ.    

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Χανίων
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Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο είναι ένας θεσµός που 
δηµιουργήθηκε στο ∆ήµο Χανίων το 2005 προκειµένου να καλύψει 
την ανάγκη ενήλικων πολιτών και όχι µόνο, οι οποίοι επιζητούν την 
γνώση που για διάφορους λόγους δεν είχαν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν κατά το παρελθόν.
Η ανταπόκριση στη λειτουργία του ήταν τέτοια, που ξεπέρασε τα 
όρια του ∆ήµου και απλώθηκε σε όλη την Κρήτη. Το γεγονός αυτό 
σε συνδυασµό µε την παρουσία καταξιωµένων εισηγητών, καθώς 
και την µεγάλη προβολή από τα Μ.Μ.Ε. τοπικά και µη, συνέβαλλε 
στο να καθιερωθεί πλέον, ως θεσµός στην πόλη των Χανίων.

Τον κάθε κύκλο µαθηµάτων παρακολουθούν 250 εγγεγραµµένοι 
πολίτες, ενώ οι αιτήσεις είναι πολύ περισσότερες και οι οποίες για 
αντικειµενικούς λόγους δεν µπορούν να ικανοποιηθούν όλες.
Το Α.Λ.Π. λειτουργεί µε δύο τετράµηνους ανεξάρτητους θεµατικά 
κύκλους µαθηµάτων, και µε 12 περίπου εισηγήσεις ανά κύκλο. Η 
διδακτική περίοδος ξεκινά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον 
Απρίλιο. Τα µαθήµατα είναι δίωρα και πραγµατοποιούνται µια φορά 
την εβδοµάδα στην αίθουσα του ∆ηµοτικού συµβουλίου.
∆ικαίωµα παρακολούθησης έχουν όλοι οι πολίτες χωρίς καµιά 
προϋπόθεση, στους οποίους µε την λήξη της διδακτικής περιόδου 
και εφόσον έχουν τηρήσει τον κανονισµό λειτουργίας του Α.Λ.Π., 
τους απονέµεται ανάλογη βεβαίωση παρακολούθησης. 
Όλες οι διαλέξεις του Α.Λ.Π. µαγνητοφωνούνται και στη συνέχεια 
αφού αποµαγνητοφωνηθούν γίνεται έκδοση των πρακτικών ανά 
κύκλο.
Η λειτουργία του Α.Λ.Π. δεν περιορίζεται µόνο στις διαλέξεις αλλά 
και σε παράλληλες δράσεις όπως είναι η διοργάνωση σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς διαφόρων εκδηλώσεων, η 
πραγµατοποίηση εκδροµών, πάρτι αποφοίτων, συνεστιάσεων 
κ.λ.π. που έχουν σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των 
συµµετεχόντων. Σαν παράδειγµα αναφέρουµε τη συνδιοργάνωση 
µε την Ιατρική Εταιρεία Χανίων εκδήλωσης για τον Ζαχαρώδη 
∆ιαβήτη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να συµβάλλει µε κάθε τρόπο στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για διάφορα θέµατα παρέχοντας 
τους υπεύθυνη γνώση. Το χρέος αυτό µέσα από την λειτουργία του 
Α.Λ.Π. εκπληρώνεται µε τον καλύτερο τρόπο.

Ο 2ος Κύκλος µαθηµάτων που ήδη έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο 
και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, έχει ως θέµα : «Ευρωπαϊκός και 
Ελληνικός Πολιτισµός» .
Με τον κύκλο αυτό προσδοκούµε να κατανοήσουµε την σχέση των 
δύο πολιτισµών, να προβληµατισθούµε και να προσπαθήσουµε να 
επαναπροσδιορίσουµε ανάλογα ο καθένας και µε τις δικές του 
προσλαµβάνουσες, την θέση του δικού µας πολιτισµού στο σήµερα 
και να ορίσουµε τις προσδοκίες µας.
Να διαµορφώσουµε µια όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένη άποψη για 
το σηµερινό Ευρωπαϊκό πολιτιστικό γίγνεσθαι µέσα από την γνώση 
της ιστορίας των δύο πολιτισµών: του Ευρωπαϊκού και του 
Ελληνικού.

Ως Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουµε να συµµετέχουµε σ' αυτό τον 
πολιτισµικό διάλογο προκειµένου να γνωρίζουµε και να ορίζουµε τα 
όρια και τα ζητούµενα µας στην σύγχρονη πραγµατικότητα, αλλά 
και να αντιστεκόµαστε, όποτε χρειάζεται, υπεύθυνα και µε ισχυρά 
επιχειρήµατα.

Οι διαλέξεις που έχουν προγραµµατιστεί µέχρι τον Ιούνιο και τις 
οποίες µπορούν να παρακολουθήσουν µόνο εγγεγραµµένοι πολίτες 
είναι :

Τετάρτη 20/05/09
ΝΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ
Ανθρωπολόγος, Αν. Καθηγήτρια Τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας & 
∆ιοίκησης Πολιτιστικών Αγαθών, Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Παρασκευή 22/05/09 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 
Συνθέτης-Μουσικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

∆ευτέρα 25/05/09 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
Καθηγητής Χειρουργικής & Μεταµοσχεύσεων Πανεπιστηµίου 
Αθηνών
Σε συνεργασία µε την Ιατρική Εταιρεία Χανίων και αφορά τις 
µεταµοσχεύσεις οργάνων.

Τετάρτη 27/05/09 
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ
Βυζαντινολόγος, Πρύτανης Πανεπιστηµίων Σορβόννης & 
Καγκελάριος των Πανεπιστηµίων Γαλλίας

Παρασκευή 29/05/09
ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ
Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος 
Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας

∆ευτέρα 01/06/09
ΠΑΝΟΣ ΛΙΓΟΜΕΝΙ∆ΗΣ
Πρόεδρος Ακαδηµίας Αθηνών, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου 
Μέριλαντ Η.Π.Α.

Σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο τοπικό τύπο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 
Καθηγητής Φιλοσοφίας και Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας Πάντειου 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γεώργιος Βούρβαχης
Αντιδήµαρχος Χανίων
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Κατά τα χρόνια της παραχώρησης της Κρήτης στον 
Αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μεχµέτ Αλή (1830 – 1840), ως 
αντάλλαγµα των υπηρεσιών που προσέφερε στο 
Σουλτάνο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 
στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, αναγνωρίζεται η αξία 
του λιµανιού και το πόσο µπορεί να βοηθήσει στη 
βελτίωση της οικονοµίας του τόπου. Λέγεται ότι ο Μεχµέτ 
Αλή έδωσε εντολή στον Μουσταφά Πασά να καθαρίσει τη 
λεκάνη του λιµανιού των Χανίων, να επισκευάσει το 
λιµενοβραχίονα και να κατασκευάσει το Φάρο. Και όντως 
πραγµατοποιήθηκαν επισκευές στο λιµενοβραχίονα και 
εκβαθύνσεις στη λεκάνη του, εργασίες που κόστισαν (το 
1838) 1.146.000 γρόσια. Τότε κατασκευάσθηκε και ο 
πρόβολος, ο πύργος δηλαδή του Φάρου που υπάρχει 
µέχρι σήµερα και εδράζεται στην ενετική 
τραπεζοειδή βάση πάνω σε φυσικό βράχο, µε τα 
αρχιτεκτονικά του στοιχεία συνδεδεµένα µε την τοπική 
παράδοση, όπως αυτή διαµορφώθηκε από τα τέλη της 
Βενετοκρατίας και εξής. Την εποχή αυτή ο Φάρος µας 
πήρε τη µορφή που ξέρουµε. Ο πύργος του κτίσµατος 
αποτελείται από τρία τµήµατα διαφορετικής διατοµής: το 
τµήµα της βάσης είναι οκτάγωνο, το µεσαίο τµήµα είναι 
δεκαεξάγωνο και το τρίτο κυκλικό. Το υλικό κατασκευής 
της βάσης είναι της ίδιας προέλευσης και ποιότητας µε 
αυτό που οι Ενετοί κατασκεύασαν τις οχυρώσεις της 
πόλης των Χανίων.

Ο Φάρος των Χανίων το στολίδι και σήµα κατατεθέν της πόλης µας  
στέκει στην άκρη του λιµανιού µας φρουρός της πόλης των γιασεµιών για αρκετούς αιώνες.

Σήµερα αρκετά πιο δυνατός συνεχίζει να είναι η απαντοχή των ναυτικών µας 
και ο φάρος πολιτισµού στις πεζές εποχές που ζούµε. 

Ο Φάρος των Χανίων

Ο φάρος των Χανίων είναι ο παλαιότερος που σώζεται 
µέχρι σήµερα, όχι µόνο των ελληνικών παραλίων αλλά 
και της Μεσογείου και οπωσδήποτε από τους 
παλαιότερους στον κόσµο.
Επί Ενετοκρατίας, το 1551, γίνεται αναφορά για την 
εκβάθυνση της λεκάνης στο Χανιώτικο λιµάνι και η 
κατασκευή τοίχου µε επάλξεις κατά µήκος του 
λεµενοβραχίονα, ο οποίος είναι θεµελιωµένος πάνω σε 
µια σειρά υφάλους που έκαναν το λιµάνι απροσπέλαστο 
στα πλοία. Για την ανανέωση του νερού και την αποφυγή 
επιχωµατώσεων, δηµιουργήθηκε ένα άνοιγµα πάνω στο 
λιµενοβραχίονα και στο κέντρο του κατασκευάσθηκε ο 
προµαχώνας του Αγίου Νικολάου, που κάλυπτε τη 
µεγάλη απόσταση µέχρι την είσοδο του λιµανιού, την 
οποία και προστάτευε, σε συνδυασµό µε το φρούριο 
Φιρκά. Περίπου στα 1595 -1601 κατασκευάστηκε από 
τους Ενετούς ένας Φάρος, θεµελιωµένος στο φυσικό 
βράχο, που λειτούργησε ως πυρσός ανοιχτής φλόγας 
(φρυκτωρία) κι αναφέρεται ως «φανάρι» σε 
σχεδιάγραµµα κάτοψης της πόλεως των Χανίων του 1689 
του V. Coronelli. 
Αλλά το 1645 η πόλη πέφτει στα χέρια των Τούρκων.
Οι νέοι κατακτητές δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την συντήρηση του Χανιώτικου λιµανιού, το οποίο 
αφέθηκε σε πλήρη εγκατάλειψη και δεν έγινε καµιά 
επισκευή ή συντήρησή του, µε την ανατολική λεκάνη
του λιµένα να παραµένει ουσιαστικά άχρηστη σε όλη
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
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Ο Χανιώτικος Φάρος λειτούργησε το 1933 ως φανός 
λιµένος «ερυθρός σταθερός», αλλά το 1941 το φωτιστικό 
του µηχάνηµα καταστράφηκε από τους Γερµανούς, το 
οποίο και αποκαταστάθηκε αργότερα και ο Φάρος 
επαναλειτούργησε το 1945. Το 1962 το φορτηγό πλοίο 
«Άφοβος» προσέκρουσε στην βορειοδυτική γωνία της 
βάσης του Φάρου, που τµήµα της είχε ήδη καταρρεύσει, 
µε αποτέλεσµα να αποκολληθεί το βόρειο τµήµα της 
τοιχοποιίας.

Για µας, όλους τους Χανιώτες, αλλά και τον υπόλοιπο 
κόσµο, ο Φάρος µας δεν είναι ένα άψυχο κτίριο που αν 
και Αιγυπτιακό χαρακτηρίζει το Ενετικό λιµάνι µας.
Ιστορικό κτίσµα στην άκρη της πόλης δεν αποτελεί µόνο 
σηµείο επίσκεψης και θαυµασµού των Χανιωτών και 
επισκεπτών της πόλης, αλλά φωτίζει και τους δρόµους 
της ιστορίας και του πολιτισµού του τόπου µας. Φρουρός 
ακοίµητος µε το φως του να αναβοσβήνει σε καταιγίδα 
και σε γαλήνη, αντιπροσωπεύει τους κυµατισµούς και τη 
φλόγα όχι µόνο των αγώνων της Κρητικής ψυχής αλλά 
τις επιδόσεις και επιτεύγµατα στους δρόµους του 
πολιτισµού, της επιστήµης και της τέχνης των Κρητών.

Και αυτό το φως του το άσβεστο στέλνει το µήνυµα της 
δηµιουργίας και της ειρήνης στις θάλασσες της 

αδιαφορίας του σύγχρονου κόσµου µας. Κι είναι φλόγα 
αφύπνισης και εγρήγορσης στην καθηµερινή µας ζωή για 

εκπλήρωση των ανθρώπινων καθηκόντων µας στην 
κοινωνία που ζούµε και την υποχρέωση για την 

πραγµάτωση ενός καλυτέρου κόσµου. 

Σύµφωνα µε τους εγκυρότατους Αγγλικούς 
«φαροδείκτες» του 1847 και 1859 ο Φάρος αναστηλώθηκε 
– πάνω στην Ενετική βάση του – και το 1839 λειτούργησε 
µε την νέα για την εποχή τεχνολογία. Τεκµηριωµένη 
πληροφορία για το πρώτο του φωτιστικό µηχάνηµα δεν 
υπάρχει όπως δεν υπάρχει και κάποιο στοιχείο που να 
δείχνει το πότε σταµάτησε να λειτουργεί ως πυρσός 
ανοιχτής φλόγας.

Ο πύργος του Φάρου είναι κατασκευασµένος µε λίθινους 
πελεκηµένους δόµους από λευκό ψαµµίτη. Το πάχος της 
λιθοδοµής είναι 60 εκ. του µέτρου περίπου σε όλο το 
ύψος του πύργου. Στην κορυφή κάθε τµήµατος του 
πύργου που αλλάζει η διατοµή υπάρχει διάζωµα 
αντίστοιχης κάτοψης ενώ τα τµήµατα κάτω από τα 
διαζώµατα είναι διακοσµηµένα µε ανάγλυφα στοιχεία. Σε 
όλο το ύψος του εσωτερικά υπάρχει κλίµακα από 
λιθοδοµή που λειτουργεί και ως ελικοειδές στοιχείο 
ακαµψίας.

Το 1864 ο Φάρος περιήλθε στην δικαιοδοσία της 
Γαλλικής Εταιρίας Οθωµανικών Φάρων και λειτούργησε 
µε φωτιστικό µηχάνηµα «κατοπτρικό ∆΄ Τάξεως». Κατά το 
τέλος της τουρκικής κατοχής κατασκευάστηκε η σκάλα 
της ανατολικής πλευράς, στην είσοδο δηλαδή του 
πύργου του Φάρου. Το περιµετρικό συµπαγές πέτρινο 
στηθαίο, το οκταγωνικό φυλάκιο µε το µικρό τρούλο
 είναι νεότερες κατασκευές.
Έχουν επίσης δηµιουργηθεί αγωγοί µέσω των
οποίων διέρχεται θαλάσσιο νερό κάτω από την 
επιφάνεια της 
βάσης του Φάρου.

Ο Φάρος των Χανίων προστέθηκε στο Ελληνικό 
Φαρικό ∆ίκτυο µετά την Ένωση της Κρήτης µε την 
Ελλάδα, το 1913. Σηµειώνεται ότι οι φάροι της 
Κρήτης δεν αναφέρονται στον έγκυρο φαροδείκτη
του Λυκούδη του 1914 διότι προφανώς δεν
 θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης – 
παραλαβής τους από την Γαλλική Εταιρία και το 
Ελληνικό Ναυτικό.
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Υψηλαντών 15 (1ος όροφος) - 73 135 Χανιά

Τηλ. : 28210 87098 - 28210 87077 - Fax : 28210 74332
Web Site : www.dipeh.gr - Email : dipeh@otenet.gr

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝ∆ΑΙΣΙΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Για πέµπτη συνεχή χρονιά πραγµατοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου κατανυκτική εκδήλωση 
µε θρησκευτική µουσική από τη Sinfonietta Ορχήστρα ∆ωµατίου ∆ήµου Χανίων, τη νεανική χορωδία του ∆ήµου 

Ηρακλείου και την παιδική χορωδία του ∆ήµου Χανίων. Το βράδυ της Μ. Τετάρτης, 15/4/09, η ορχήστρα του ∆ήµου Χανίων 
και τα δύο σχήµατα υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήµης αρχιµουσικού, κ. Αλέξανδρου Μυράτ, 

παρουσίασαν χορωδιακή µουσική και απέδωσαν θρησκευτικούς ύµνους. 

∆εκάδες ήταν οι πολίτες εκείνοι που και φέτος, πιστοί στο 
ραντεβού τους, επέλεξαν να βρεθούν στον συγκεκριµένο Ιερό 
Ναό, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία 
θρησκευτικής µουσικής, που έχει εξελιχθεί πλέον σε θεσµό 
για την πόλη των Χανίων. Η απόφαση για την 
πραγµατοποίηση της κατανυκτικής εκδήλωσης ανήκει στην 
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, καθώς ταιριάζει 
απόλυτα µε το πνεύµα των αγίων ηµερών της Μεγάλης 
Εβδοµάδας.

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιελάµβανε αποκλειστικά 
χορωδιακή µουσική. Η βραδιά ξεκίνησε µε τη λειτουργία του 
L. Delibes, Missa Breve, την οποία απέδωσε η χορωδία του 
∆ήµου Χανίων. Στη συνέχεια, η παιδική χορωδία του ∆ήµου 
Ηρακλείου, µε δύο εξαίρετες σολίστ, τη Μυρτώ Γεωργιάδου 
και την Κατερίνα ∆οξαστάκη, απέδωσαν το πολύ γνωστό 
θρησκευτικό έργο, Stabat Mater, του G. B. Pergolesi. Tη 
βραδιά έκλεισε η Χορωδία του ∆ήµου Ηρακλείου µε το έργο 
Ave Verum, του W. A. Mozart. 

Η Sinfonietta Ορχήστρα ∆ωµατίου του ∆ήµου Χανίων 
ιδρύθηκε το 2004 µε οµόφωνη Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

Σκοπός της ορχήστρας είναι η διάδοση της κλασσικής 
καθώς και της έντεχνης ελληνικής µουσικής, κυρίως 
στην πόλη και τον Νοµό Χανίων, καθώς και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πρόβες της ορχήστρας είναι 
ελεύθερες για το κοινό, τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα και µ' αυτόν τον τρόπο η Sinfonietta 
συµβάλλει αποφασιστικά στην γενικότερη πολιτιστική 
εκπαίδευση της νεολαίας µας.

Η πρώτη της συναυλία πραγµατοποιήθηκε στις 22 
∆εκεµβρίου 2004 στα Χανιά µε µεγάλη επιτυχία. 

Σηµαντική διάκριση αποτελεί για την ορχήστρα η 
συναυλία, που έδωσε τον Μάιο του 2005, στην Αίθουσα 
Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 
Το καλοκαίρι του 2005 πραγµατοποίησε την πρώτη της 
παγκρήτια περιοδεία στο πλαίσιο των τιµητικών 
εκδηλώσεων για τον  Μίκη Θεοδωράκη.

Τη διεύθυνση της Παιδικής Χορωδίας του ∆ήµου Ηρακλείου 
είχε η κ. Κατερίνα Τσαγκαράκη και της Παιδικής Χορωδίας του 
∆ήµου Χανίων ο κ. Γιώργος Καλούτσης. 

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική 
Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων (∆Η.Π.Ε.Χ.), υπό την αιγίδα 
της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΩ∆ΙΑ Ν.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 25/04/09, στις 21.00 στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων συναυλία κλασικής µουσικής 
από τη Συµφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Νοµαρχιακού Οργανισµού Πολιτισµού και Επιµόρφωσης Ηρακλείου. 

Το φιλόµουσο κοινό των Χανίων είχε την ευκαιρία να απολαύσει µια ξεχωριστή βραδιά, καθώς η Συµφωνική Ορχήστρα και η 
Χορωδία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου παρουσίασαν αποσπάσµατα από σηµαντικά έργα της Κλασικής Μουσικής, όπως: 
Κάρµεν, Ναµπούκο, Τροβατόρε, Κουρέας της Σεβίλης, Λίµνη των Κύκνων και Καρυοθραύστης.   

Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό, που έσπευσε να κατακλείσει την αίθουσα του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων. Σολίστ ήταν η 
Εύα Θανάση, ενώ τη ∆ιεύθυνση της Ορχήστρας έχει ο κ. Παναγιώτης Φουρναράκης.

Η Συµφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου αποτελεί βήµα δηµιουργικής έκφρασης για 
ντόπιους καλλιτέχνες, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µουσική παιδεία το γεγονός ότι µε τη συγκεκριµένη 
ορχήστρα συνεργάζονται µουσικοί, που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται σε όλη την Κρήτη. 

Πρόκειται για µία προσπάθεια, που ξεκίνησε από τον Σεπτέµβρη του 2007 µέσω του Νοµαρχιακού Οργανισµού Πολιτισµού 
και Επιµόρφωσης Ηρακλείου, µε βήµατα σταθερά και µεγάλα οράµατα.

Η Συναυλία πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, τον ∆ήµο Χανίων και το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το
14ο Φεστιβαλ Μαθητικής ∆ηµιουργίας

που διοργάνωσαν οι :

∆ήµος Χανίων
∆ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων 

∆ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης
Σύνδεσµος Φιλολόγων Νοµού Χανίων
∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης

Συµµετείχαν Γυµνάσια και Λύκεια
 από το Νοµό Χανίων

ο14  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
∆ευτέρα 30 Μαρτίου – Παρασκευή 15 Μαΐου 2009

Μέσα από το Φεστιβάλ δόθηκε η δυνατότητα στους µαθητές να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες, να αξιοποιήσουν 
δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες µεταξύ τους.

Το Παλιό Τελωνείο και το Θέατρο "∆ηµήτρης Βλησίδης", στους οποίους οι µαθητές παρουσίασαν εκθέσεις εικαστικής 
δηµιουργίας, φωτογραφίας, κατασκευών, θεατρικές και µουσικές παραστάσεις, σύγχρονους και παραδοασιακούς χορούς, 
θέµατα τοπικής ιστορίας, µαθητικό τύπο, κ.α., προσέλκυσαν το ενδιαφέρον όχι µόνο των συµµετεχόντων, αλλά και του 
Χανιώτικου κοινού, που αγκάλιασε θερµά, για µια ακόµα χρονιά, το Φεστιβάλ Μαθητικής ∆ηµιουργίας.

Συµµετείχαν τα σχολεία : 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ, 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥ∆ΑΣ, 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, 
ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ)
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Ανθεστήρια 2009

Ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση διοργάνωσαν 
το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Μαΐου 2009

εκδηλώσεις µε τίτλο :

Ο ερχοµός της Άνοιξης γιορτάστηκε µε εκδηλώσεις 
στο Πάρκο «Πολυχρόνη Πολυχρονίδη», στο Πάρκο Αγίου Ιωάννη, 

στο ∆ηµοτικό Κήπο και στο Κέντρο Αρχιτεκτονική της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι).

Το ξεκίνηµα έγινε µε τη Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Χανίων να παιανίζει στους κεντρικούς δρόµους της πόλης
και τους Αµαξάδες, µε νέες και νέους ντυµένους την παραδοσιακή κρητική φορεσιά,

 να ραίνουν µε λουλούδια τους περαστικούς.

Οι απλά και λιτά στολισµένες Άµαξες, µε τους πάντα 
χαµογελαστούς και καλόκαρδους Αµαξάδες, µε τις νέες και 
νέους ντυµένους την παραδοσιακή Κρητική Ενδυµασία, µας 
ταξίδεψαν σε περασµένες εποχές, αποδεικνύοντας για άλλη 
µια φορά, το πόσο πολύτιµη είναι, για ντόπιους και 
επισκέπτες, µια βόλτα µε την άµαξα, στην ανεκτίµητης αξίας 
Παλιά Πόλη των Χανίων, στο πληµυρισµένο από χρώµα 
Παλιό Λιµάνι, µε το σύµβολο της πόλης µας το Φάρο και τους 
φιλόξενους καταστηµατάρχες , στην Πλατεία της ∆ηµοτικής 
Αγοράς, στον πανέµορφο και καταπράσινο ∆ηµοτικό µας 
Κήπο.  

Εκδήλωση µε παραδοσιακούς χορούς πραγµατοποιήθηκε την 
ίδια ώρα και στο πάρκο του Αγίου Ιωάννη µε τους 
παραδοσιακούς Συλλόγους : Χ.Ο.Χ. «Ο Ψηλορείτης», ο 
Λαογραφικός Όµιλος Χανίων και Φάρο. 

Το Σάββατο 2 Μαΐου, στο Πάρκο «Πολυχρόνη Πολυχρονίδη» 
στη Νέα Χώρα, ο Τουριστικός Σύνδεσµος «Κρήτη» και οι 
Παραδοσιακοί Σύλλογοι «Σταυραετοί» και «Αροδαµός», 
συνοδευόµενοι από µουσικούς του Συλλόγου Μουσικών 
Νοµού Χανίων «Ο Χάρχαλης», χόρεψαν παραδοσιακούς 
χορούς της Κρήτης.

Αργά το απόγευµα της ίδιας µέρας, έγιναν τα εγκαίνια 
έκθεσης εικαστικών έργων µε τίτλο «Τα χρώµατα της 
Ίριδας» από το Σύλλογο Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων 
«ΙΡΙΣ»
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Την Κυριακή 3 Μαΐου το πρωί, στον κατάµεστο από κόσµο  
∆ηµοτικό Κήπο, πραγµατοποιήθηκε µουσικοχορευτική 
εκδήλωση, στην οποία συµµετείχαν : 

Μικρές χορεύτριες από τη Σχολή Χορού της Ήβης 
Χαϊδεµενάκη, που µε τα οµπλρελίνο τους και τα υπέροχα 
κοστούµια τους, ενθουσίασαν µικρούς και µεγάλους.

Το Λύκειο των Ελληνίδων Χανίων, µε παραδοσιακούς 
χορούς της Κρήτης.

Χορευτές από τη Σχολή Χορού ΕΝ ΧΟΡΩ, που 
εντυπωσίασαν µε την άρτια απόδοση Ευρωπαϊκών χορών.

Η Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Χανίων, καλωσόρισε 
τους αµαξάδες κατά την είσοδό τους στον Κήπο.

Την ίδια µέρα το βράδυ, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι), ο Σύλλογος Γυναικών 
Καλλιτεχνών Χανίων ΙΡΙΣ πραγµατοποίησε Μουσική - 
λογοτεχνική βραδιά µε τίτλο «Χαιρετισµός στην Άνοιξη», 
που περιελάµβανε ανάγνωση ποιητικών κειµένων από την 
Πρόεδρο της «Ίριδας» κ. Ζαχαρένια Σηµανδηράκη και τον 
ηθοποιό κ. Λεωνίδα Μανωλικάκη, µε παράλληλη προβολή 
σχετικών διαφανειών από το Φωτογραφικό Τµήµα του 
Συλλόγου.
_________________________________________________

Θα πρέπει να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα τους 
καταστηµατάρχες που στήριξαν τις εκδηλώσεις µας :
Ανθοπωλείο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ∆ΑΡΑΚΗΣ
Άνθη - Φυτά  ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
Άνθη - Φυτά ΝΙΚΟΣ ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Ταβέρνα ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΗΠΟΣ CATERING

όλους τους προαναφερόµενους συµµετέχοντες 
παραδοσιακούς συλλόγους και τις σχολές χορού, καθώς 
και τους αµαξάδες της πόλης.

Οι αµαξάδες, για µια ακόµη φορά έδωσαν ξεχωριστό χρώµα 
στην εκδήλωση, δηµιουργώντας µοναδική ατµόσφαιρα κεφιού 
και χαράς. 
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Στο ∆ηµοτικό Κήπο των Χανίων βρίσκεται ένας θερινός 
κινηµατογράφος, που ανήκει στον  ∆ήµο της πόλης.
Προέκταση του πάρκου είναι κι ο ίδιος ο χώρος του 
κινηµατογράφου ένας κήπος µε τα λουλούδια και τα δέντρα 
του. Στο φυσικό περιβάλλον πρόσθετη µεγαλοπρέπεια δίνει 
το πέτρινο ρολόι.

Στον Κήπο δεν είχε έλθει ακόµη το ηλεκτρικό ρεύµα. 
Ανακατεµένη µε το µελένιο άρωµα των γιασεµιών και των 
νυχτολούλουδων ήταν διάχυτη η µυρωδιά πετρελαίου και 
ασετυλίνης. Για φωτισµό υπάρχουν ολόγυρα µόνο φανάρια 
πετρελαίου. Η χειροκίνητη µηχανή χρησιµοµοιεί για την 
προβολή µια λίαν επικίνδυνη για την εύφλεκτη ταινία από 
κελουλόζη, φλόγα ασετιλίνης. Καθίστε όσο µπορείτε 
αναπαυτικότερα στους ξύλινους πάγκους και βεβαιωθείτε, 
όσο και να σας πληγώνουν, ότι δεν πρέπει να βιαστείτε να 
σηκωθείτε µε το τέλος του έργου. Να µη νοµίσει ο χειριστής 
ότι θέλετε να γλιτώσετε, το κατοχυρωµένο προσωπικό του 
«µπαξίσι», τα λεγόµενα «φαναριάτικα»...

Ο κινηµατογράφος αυτός, για χρόνια πολλά, νοικιαζόταν σε 
ιδιώτη που συστηµατικά πρόβαλε ταινίες, ελληνικές κυρίως, 
πολύ χαµηλού επιπέδου.

Στις 6 Μαρτίου 1980, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων µε την 
µε αρθ. 13 απόφαση του, δηµιουργεί τον ∆ηµοτικό Κιν/φο 
«ΚΗΠΟΣ» -τον πρώτο στη χώρα µας.
Η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Κάποιοι δίσταζαν, άλλοι 
ανησυχούσαν. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του, που ο 
∆ήµος θα έκανε τον επιχειρηµατία, χωρίς µάλιστα να 
προβλέπεται από κανένα θεσµικό πλαίσιο (ο Νόµος για τις 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ήρθε πολλά χρόνια αργότερα).

Την επιτροπή διεύθυνσης του κινηµατογράφου θα 
αποτελούσαν οµάδα δηµοτικών συµβούλων και µέλη της 
Κινηµατογραφικής Λέσχης, που θα είχαν και την επιµέλεια του 
προγράµµατος. Σε χρόνο ρεκόρ ο χώρος του 
κινηµατογράφου ετοιµάστηκε, αγοράστηκαν καθίσµατα, 
µηχανή κλπ και στις 30 Μάη 1980 η πρεµιέρα: Το Αυγό του 
Φιδιού του Μπέργκµαν. Ένα πείραµα άρχιζε....

Όλα αυτά τα χρόνια ο ΚΗΠΟΣ παρέµεινε σταθερά πόλος 
έλξης των κινηµατογραφόφιλων, τόσο των Χανιωτών όσο και 
των επισκεπτών της πόλης µας.
Φέτος µε την τριακοστή περίοδο λειτουργίας του, σαν µικρό 
απολογισµό µπορούµε να αναφέρουµε τις πάνω από 1500 
ταινίες που προβλήθηκαν, τις κινηµατογραφικές εκδηλώσεις, 
τα αφιερώµατα, τις µουσικές εκδηλώσεις και την παρουσίαση 
του σαν ισότιµο µέλος στην οµοσπονδία ευρωπαϊκών 
κινηµατογράφων (europa cinemas)
Ο ΚΗΠΟΣ συνεχίζει το ταξίδι του στις εικόνες και τους ήχους, 
µοναδικό παράδειγµα πολιτισµού και ψυχαγωγίας.

Λεωνίδας Κακάρογλου
Καλλιτεχικός ∆ιευθυντής 

∆ηµ. Κιν. ΚΗΠΟΣ

Πρόκειται για την προϊστορία του πλέον µακρόβιου, καθαρά 
λαϊκού και για έναν και πλέον αιώνα µοναδικού, κέντρου 
πολιτισµού των Χανιωτών. Του παγκόσµια πρωτοποριακού 
Σινέ Κήπος, πάντοτε ιδιοκτησίας του ∆ήµου, όπως ολόκληρος 
ο Κήπος, αλλά που αρχικά νοικιαζόταν (όπως άλλωστε και το 
καφενείο) σε γνωστούς επιχειρηµατίες. Στη χρυσή και λίαν 
κερδοφόρα εποχή του κινηµατογράφου, πέρασαν από εδώ 
κατά σειρά Μανωλικάκηδες, Σαββάκηδες, Σπανδάγοι, 
Χατζηδάκηδες, Βενιανάκηδες, Πολάκηδες και Μπονάνοι και 
µέχρι την εποχή των Σπανδάγων, οπότε ο κινηµατογράφος 
από δυτικά µεταφέρθηκε στη νέα του θέση κάτω από το Ρολόι 
και από το προαναφερθέν πρωτόγονο «Σινέ Ασετιλίνη» έγινε 
ηλεκτροκίνητος, απέκτησε πανοραµική οθόνη και µάλιστα στη 
συνέχεια, όταν έγινε και σινεµασκόπ, πήρε και το όνοµα 
«Τιτάνια»!

∆ηµοτικός
Κινηµατογράφος 

ΚΗΠΟΣ

3 0  Χ ρ ό ν ι α
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Λειτουργεί για τη χειµερινή περίοδο Οκτώβριο – 
Μάιο(εγγραφές 15-30 Σεπτεµβρίου) και την καλοκαιρινή 
Ιούλιο και Αύγουστο (εγγραφές 15-30 Ιουνίου).

ΤΜΗΜΑΤΑ
Λειτουργούν τα παρακάτω τµήµατα µε καθηγητές απόφοιτους 
Σχολής Καλών Τεχνών:
-  παιδικά τµήµατα ηλικίας 6-13 ετών     
-  τµήµατα ενηλίκων σχεδίου-ζωγραφικής 
-  τµήµα ενηλίκων πλαστικής-κεραµικής             
-  τµήµα εφήβων φροντιστηριακό ελεύθερου σχεδίου για  
   όσους ενδιαφέρονται για Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών , 
   Αρχιτεκτονική και Τ.Ε.Ι                                                       
-  τµήµα µεγάλων παιδιών µε ειδικές ανάγκες

Για τη σαιζόν 2008-2009 υλοποιείται και πάλι το πρόγραµµα 
επικοινωνίας µέσω των τεχνών (ευέλικτες διαλέξεις και 
παρουσιάσεις από καλλιτέχνες), µε τίτλο «Μικρή Κερκίδα για 
την τέχνη».

Περιοδικά πραγµατοποιούνται µαθήµατα ιστορίας της τέχνης 
ανοικτά για το κοινό , καθώς και σεµινάρια για εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα διοργανώνονται οµαδικές και ατοµικές εκθέσεις 
εικαστικών τεχνών. 

Συγκεκριµένα τον Απρίλο και το Μάιο πραγµατοποιήθηκαν  οι 
εξής εκθέσεις :

6-11 Απριλίου 2009
 Έκθεση µ' έργα σχεδίου, ζωγραφικής, κεραµικής και 
κατασκευών των µαθητών του Εικαστικού Εργαστηρίου του 
∆ήµου Χανίων - ∆Η.Π.Ε.Χ µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση 
του συλλόγου εθελοντικής προσφοράς και στήριξης παιδιών 
µε καρκίνο  «Ορίζοντας»

15-17 Μαΐου 2009
Έκθεση φωτογραφιών και οµιλίες µε θέµα «Φωτοσκιάσεις 
2009» του συλλόγου φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης . 
Υπό την αιγίδα του Εικαστικού Εργαστηρίου

20-30 Μαΐου 2009
Έκθεση µε θέµα «Πίνακες που ταξιδεύουν» από το 
πρόγραµµα, που υλοποίησαν στα πλαίσια του «ΜΕΛΙΝΑ- 
Εκπαίδευση και Πολιτισµός» ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου 
Σχολικής Ζωής και οι καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου. 
Τα έργα δηµιουργήθηκαν από παιδιά της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Η συγκεκριµένη έκθεση αυτή την περίοδο 
παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις «Μέρες έκφρασης και 
δηµιουργίας 2009» 

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής
Γιάννης Μαρκαντωνάκης

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ∆ΗΠΕΧ
Το Εικαστικό Εργαστήρι του ∆ήµου Χανίων – ∆Η.Π.Ε.Χ. βρίσκεται ήδη στον δέκατο τρίτο χρόνο της λειτουργίας του , 

προσφέροντας µαθήµατα εικαστικής αγωγής (ζωγραφική, κεραµική, µικρογλυπτική και κατασκευές) 
σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά . 



24

Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων (∆.Π.Χ.) στεγάζεται 
στην καρδιά της Παλιάς Πόλης των Χανίων (οδός 
Χάληδων 98), σε ένα τριώροφο κτίριο που 
οικοδοµήθηκε το 1910 και οι εργασίες επισκευής του 
ολοκληρώθηκαν το 2001, ενώ η Πινακοθήκη άρχισε 
ουσιαστικά να λειτουργεί το 2003. 
Αποτελεί νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
υπάγεται στο ∆ήµο Χανίων. 
Από την ίδρυση της µέχρι τώρα, η ∆.Π.Χ. έχει 
παρουσιάσει στο κοινό των Χανίων εκθέσεις µε έργα 
αναγνωρισµένων καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα έχει να 
επιδείξει σηµαντικό εκδοτικό έργο.
 Όλες οι σηµαντικές εκθέσεις της ∆.Π.Χ. συνοδεύονται 
από παράλληλες εκδηλώσεις και επιµορφωτικά 
προγράµµατα τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. 

Πέρα από το Πραγµατικό: Απόηχοι του σουρεαλισµού στην Ελλάδα
29/5/2009 - 21/8/2009

Η έκθεση «Πέρα από το πραγµατικό» παρουσιάζει περίπου 
εβδοµήντα πίνακες από την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου, τη συλλογή της Εθνικής Τραπέζης, την 
Πινακοθήκη του ∆ήµου Αθηναίων, το Μουσείο Ίωνος Βορρέ, 
την Πινακοθήκη Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου και Σοφίας 
Μοσχανδρέου, το Ίδρυµα 4 Χ Α, από ιδιωτικές συλλογές και 
από τους ίδιους τους ζωγράφους.

Μπία Παπαδοπούλου
Επιµελήτρια Έκθεσης

Ο σουρεαλισµός – µε την έµφαση στην αυτόµατη 
µεθοδολογία, την κατάργηση της λογικής σκέψης και την 

ανάδειξη του ασυνείδητου και των ονείρων– σφράγισε τον 
εικοστό αιώνα ως ένα από τα σηµαντικότερα κινήµατα της 

τέχνης παγκοσµίως. ΄Οπως είναι φυσικό, απέκτησε 
οπαδούς και στον τόπο µας. 

Η έκθεση της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων «Πέρα από το 
Πραγµατικό: Απόηχοι του σουρεαλισµού στην Ελλάδα», 
διερευνά την πορεία των Ελλήνων καλλιτεχνών που 
συνδιαλέχθηκαν ή / και συνεχίζουν να συνδιαλέγονται γόνιµα µε 
το σουρεαλιστικό πνεύµα από τη δεκαετία του '30 έως τις µέρες 
µας. 

Αφετηρία της έκθεσης αποτελεί ο πίνακας του Νίκου 
Εγγονόπουλου «Σιδηροδροµικός Σταθµός» του 1936, ένα από 
τα πρώτα σουρεαλιστικά έργα που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης. 
Ο συνοµήλικός του, ο «Έλλην εξ Αιγύπτου», Antoine Mayo 
(Αντώνης Μαλλιαράκης) βρέθηκε στο Παρίσι τη δεκαετία του 
'20. Εισχώρησε στους κόλπους των ξένων σουρεαλιστών αλλά 
δεν εντάχθηκε επισήµως στην οµάδα τους. Παρ΄ όλο που οι δύο 
ζωγράφοι έπλευσαν παράλληλα, το βάρος της σουρεαλιστικής 
τέχνης στον ελληνικό εικαστικό χάρτη έπεσε αποκλειστικά στους 
ώµους του Εγγονόπουλου. Πίνακες του Mayo παρουσιάστηκαν 
για πρώτη φορά στη χώρα µας το 1983, όταν είχαν ήδη 
εµφανιστεί οι ΄Ελληνες εικαστικοί επίγονοι που ανίχνευαν τo 
αίτηµα της υπερπραγµατικότητας (surréalité).

Τη δεκαετία του '60 δραστηριοποιήθηκαν προς την 
κατεύθυνση του ονείρου ο Άλκης Γκίνης, ο Γιώργος 
∆έρπαπας, ο Αλέξανδρος Ίσαρης και  ο Σαράντης 
Καραβούζης. Ο ∆ηµήτρης Γέρος και ο Θόδωρος Πανταλέων 
ακολούθησαν τα µονοπάτια του σουρεαλισµού στις αρχές της 
δεκαετίας του '70. Γεννηµένοι µεταξύ του 1933 και του 1948 
–µε παλαιότερο τον Γκίνη και νεώτερο τον Γέρο– οι 
προαναφερθέντες καλλιτέχνες ανήκουν θεωρητικά στην ίδια 
γενιά. Αφοσιώνονται έως σήµερα σε µια ζωγραφική µε σαφείς 
σουρεαλιστικές ή µεταφυσικές προεκτάσεις. ∆εν συγκροτούν, 
όµως, οµάδα ή κίνηµα. Ο καθένας πορεύτηκε και συνεχίζει να 
πορεύεται µόνος του. Συνδετικός τους κρίκος είναι η 
αποποίηση του ορθολογισµού στη ζωγραφική που οδηγεί 
στην ανάπλαση ενός κόσµου πέρα από το πραγµατικό.

Ο νέος ζωγράφος Θεόφιλος Κατσιπάνος που 
πρωτοεµφανίζεται στη χαραυγή του 21ου αιώνα, αποτελεί την 
καταληκτική αναφορά της έκθεσης. Οι πίνακές του 
αποδεικνύουν ότι η κατάργηση της λογικής και η 
απελευθέρωση της φαντασίας αποτελούν ακόµα επίκαιρα 
ζητούµενα της τέχνης. 
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΆΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Κολύµβησης 
Πέντε Ολυµπιακών Αθληµάτων 
(Κολύµβησης, Καταδύσεων, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισµένης 
Κολύµβησης & Μακράς Αποστάσεως). Οργάνωση: Κολυµβητική 
Οµοσπονδία Ελλάδας.   
Παρασκευή 15- Σάββατο 16 Μαΐου 2009 
_________________________________________________

Έκθεση 'Τεχνολογιών Υδατικών Πόρων και υγρών 
αποβλήτων στην Αρχαία Κρήτη' και Ηµερίδα 'Τεχνολογία 
των Αρχαίων Ελλήνων'. 
15 –29 Μαΐου 2009. 
Οργάνωση Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ∆ήµος Χανίων. 
Εγκαίνια και Ηµερίδα Παρασκευή 15 Μαίου, ώρα 20:00. 
_________________________________________________

Αυτοπροσωπογραφία του Θεοδόση Τάσιου
Σάββατο 16 Μαΐου 2009, ώρα 20:00

Το Κ.Α.Μ. επιθυµώντας να τιµήσει το 
έργο και τη συνολική επιστηµονική και 
ανθρώπινη παρουσία συµπολιτών 
µας, οι οποίοι σηµάδεψαν µε την 
παρουσία τους το χώρο της 
επιστήµης, της τέχνης, των 
επιχειρήσεων και της κοινωνικής ζωής 
εν γένει, οργανώνει µια βραδιά 
αφιερωµένη στην 
«Αυτοπροσωπογραφία» του Θεοδόση 
Π. Τάσιου, ∆ρ. Ε.Μ.Π., επίτ. ∆ρ. 
∆ηµοκριτείου Παν., Dr. h.c. Nanjing 
SE Univ., Οµ. Καθηγητής Εθν. Μ. 
Πολυτεχνείου, µέλος της Ακαδηµίας  

                                        Επιστηµών του Torino, Hon. President 
                                        CEB, Fellow ACI, Hon. Member 
                                        RILEM.
_________________________________________________

Έκθεση για τη Μάχη της Κρήτης. 
Οργάνωση Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων.
Κυριακή 17 – Κυριακή 24 Μάιου 2009
_________________________________________________

Έκθεση 'Μεσαιωνικά Κάστρα'
∆ευτέρα 25- Κυριακή 31 Μαΐου 2009. 
Συν-διοργάνωση ∆ήµος Χανίων.

Συνέδριο: Συστήµατα και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας 
Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου 2009
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Τµήµα ∆υτικής Κρήτης σε 
συν-διοργάνωση µε το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 
πραγµατοποιεί το συνέδριο µε τίτλο 'Συστήµατα και Εφαρµογές 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας', το τελικό πρόγραµµα του 
οποίου θα παρουσιαστεί στο δικτυακό τόπο 
http://www.teetdk.gr/  µόλις διαµορφωθεί. 
_________________________________________________

Έκθεση 
Εικόνων από το ∆ιάστηµα 
Στο πλαίσιο του 29ου Ετήσιου 
Συµποσίου της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Εργαστηρίων 
Τηλεπισκόπισης (EARSeL) 
15-20 Ιουνίου 2009 

Έκθεση µε θέµα την υψηλή 
αισθητική, καλλιτεχνική και 

                                                ενηµερωτική αξία των εικόνων 
                                                από το διάστηµα συγκεκριµένων 
                                                περιοχών της γης και φυσικών 
                                                φαινοµένων. 

                                                Συνδιοργάνωση µε το           
                                                Μεσογειακό Αγρονοµικό 
                                                Ινστιτούτο Χανίων.

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) είναι Αµιγής 
∆ηµοτική Επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1996 από το ∆ήµο 
Χανίων και στεγάζεται από το 2002 στο Μεγάλο Αρσενάλι στο 
Παλιό Λιµάνι των Χανίων. 

Επιδίωξη του Κ.Α.Μ., από την πρώτη διατύπωση του 
προγράµµατός του, είναι η ανάληψη διαφόρων 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, που εστιάζουν το 
ενδιαφέρον του κοινού στα προβλήµατα της διαχείρισης του 
χώρου και της Αρχιτεκτονικής, της τέχνης που σχετίζεται 
άµεσα µε αυτήν.

Παράλληλα µε τις εκδηλώσεις του Κ.Α.Μ., το Μεγάλο 
Αρσενάλι διατίθεται και σε άλλους φορείς ως χώρος 
συνεδρίων, σεµιναρίων εργαστηρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, 
συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων µικρής κλίµακας.

Ακτή Τοµπάζη 31 & Πλατεία Κατεχάκη, 
Παλιό Λιµάνι Χανίων. 
Τηλ: 28210 40201.
www.kam-arsenali.gr, e-mail: culture@kam-arsenali.gr

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος :
Αριστείδης Παπαδογιάννης, Αντιδήµαρχος Χανίων

Αντιπρόεδρος : 
Στάυρος Τζουλάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Μέλη ∆.Σ.

Μάρκος Βεκρής, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Μαρία Βλαζάκη, Εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισµού 
Ιωακείµ Γρυσπολάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ) 
Γεωργία Νικηφοράκη, Πρόεδρος Τοπικού Τµήµατος ΣΑ∆ΑΣ 
Ζαχαρένια Σηµανδηράκη, Προϊσταµένη Ιστορ.Αρχείου Κρήτης 
Ιωάννης Λαγωνικάκης, Ιδιώτης 
Λιάνα Κουριδάκη Μανουσέλη, ∆ικηγόρος, Ιδιώτης 
Χρυσή Μακράκη, Αρχιτέκτων, Ιδιώτης 
Τούλα Ναναδάκη-Παπαδερού, Πρόεδρος ΙΛΑΕΚ

Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής : ∆ηµήτρης Αντωνακάκης
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ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λειτουργεί από το Νοέµβριο του 2007 και το θέατρο γέµισε 
από τα χαρούµενα πρόσωπα των µικρών παιδιών που 
παρακολουθούν τα µαθήµατα.
Στόχος του Θεάτρου είναι µέσα από την εφαρµογή του 
προγράµµατος «Θεατρικής Παιδείας και ∆ράσης» οι µικροί 
µαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το θέατρο.
∆ιδάσκουν ο ηθοποιός Λεωνίδας Μανωλικάκης και ο Ηλίας 
Αθανασούλιας.
Τα παιδιά παρουσίασαν την εργασία τους, η 1η οµάδα στις 
12 Απριλίου και η 2η οµάδα στις 9 και 10 Μαΐου.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2004. 

Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι πολλά νέα άτοµα 

εγγράφηκαν και φέτος, άτοµα από όλες τις κοινωνικές 

οµάδας και όλες τις ηλικίες, που τους ενώνει η κοινή αγάπη 

τους για το θέατρο και είναι πρόθυµοι να πειραµατιστούν και 

να µαθητεύσουν πάνω σ’ αυτό.

∆ιδάσκουν ο ηθοποιός Χρήστος Ραχιώτης, η χορογράφος 

Μαρία Μεντέζ, η φιλόλογος Βαρβάρα Περράκη, η µουσικός 

∆έσποινα ∆ρακάκη.

Η οµάδα παρουσίασε την εργασία της, στις 16 και 17 Μαΐου.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΚΩΜΩ∆ΙΑ «Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΗΣ» του Μπωµαρσαί

Το έργο διακατέχεται από µια αστείρευτη δροσιά, φρεσκάδα, 

ζωντάνια, αστραφτερούς διαλόγους γεµάτο πυροτεχνήµατα 

και πολύ, πολύ µουσική, που το κάνει να φαίνεται σαν να 

γράφτηκε σε κάθε εποχή. Μπορεί αδίστακτα να πει κανείς 

πως το µοντέρνο θέατρο αρχίζει από τον «Κουρέα της 

Σεβίλης».

Μετάφραση : Ζάννα Αρµάου

Σκηνοθεσία-∆ιασκευή : Θανάσης Θεολόγης

Σκηνικά-Κοστούµια : Αντώνης Χαλκιάς

Μουσική : Γιούρι Στούπελ

Χορογραφίες : Πέτρος Γάλλιας

Στίχοι : Γιάννης Καλατζόπουλος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Παρτσαλάκης (Φίγκαρο), Νίκος 

∆αδινόπουλος (∆ον Μπαζίλιο), Τάσος Παλαντζίδης 

(Μπάρτολο), Γιάννης Αϊβάζης (Κόµης Αλµαβίβα), Θάλεια 

Προκοπίου (Ροζίνα), Ιωάννα ∆ελάκου (Μαρσελίνα, 

Συµβολαιογράφος), Αντώνης Καλογήρου (Ξύπνιος, 

Αστυνόµος)

Κάθε τι νέο που γεννιέται πρέπει να το συνοδεύουν οι ευχές όλων µας 
για µια καλή πορεία.
Εύχοµαι λοιπόν στο νέο έντυπο-περιοδικό του ∆ήµου Χανίων να έχει 
καλή πορεία και να µας συντροφεύει για χρόνια πολλά.

Με φιλικούς χαιρετισµούς
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ

Με χαρά το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης σας πληροφορεί συνοπτικά ότι οι εν γένει πολιτιστικές του 
δραστηριότητες του 2009 είναι οι παρακάτω :

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2009
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΕΡΓΟ 

«Το µοναδικό ταξίδι 
της ζωής του» 

Θεατρική διασκευή για παιδιά, 
βασισµένη στο διήγηµα του 
Γ. Βιζυηνού «Το µόνο της 
ζωής του ταξείδιον»

Το έργο ανέβηκε σε θεατρική 
διασκευή-σκηνοθεσία Ανθής 
Βασιλοπούλου, σκηνικά-
κοστούµια Μανώλη 
Καρυωτάκη, µουσική Γιώργου 
Κοµπογιάννη, χορογραφίες 
Αλίκης Χιωτάκη. Σκηνοθεσία-
επεξεργασία ηλεκτρονικής 
εικόνας : Χρήστος Τσούτσιας 
Αudiovisual Productions, 
Indigoview.

Τους ρόλους του έργου 
ερµήνευσαν οι ηθοποιοί : 
∆ηµήτρης Βογιατζής, 
Παναγιώτης Σταθόπουλος, 
Μαργαρίτα Καλατζοπούλου 
και η ακροβάτης Χριστίνα 
Ζάννη.

Οργανωµένες παραστάσεις δόθηκαν στην πόλη των Χανίων, 
ενώ το έργο παρακολούθησαν µαθητές των ∆ηµοτικών 
Σχολείων των Χανίων και του Ηρακλείου. 
Η παράσταση δόθηκε δωρεάν στους µαθητές των ειδικών 
σχολείων των Χανίων, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς 
του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης.
Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν δωρεάν ξεναγήσεις σε 
ιστορικά και αρχαιολογικά σηµεία της πόλης των Χανίων, των 
µαθητών-θεατών της παιδικής παράστασης «Το µοναδικό ταξίδι 
της ζωής του», από επαγγελµατίες ξεναγούς, στα πλαίσια του 
προγράµµατος «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ Α΄/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Το σεµινάριο είναι βιωµατικό θεατρικό εργαστήρι µε αντικείµενο 
τα τελευταία βιβλία θεατρικής αγωγής που έχουν δοθεί στα 
σχολεία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µε συγγραφείς τους, 
Πέτρο Μουγιακάκο, Αντιγόνη Μώρου, Χρήστο Παπαδηµούλη 
και Μαρία Φραγκή. Το σεµινάριο διάρκειας 20 ωρών 

οπραγµατοποιήθηκε δωρεάν, το 1   δεκαπενθήµερο του Μαρτίου. 
∆ίδαξε η Ανθή Βασιλοπούλου, εκπαιδευτικός θεάτρου.
Θεµατικές ενότητες : Σώµα και έκφραση, Εγώ κι εσύ, Η οµάδα, 
Ο χώρος, Το αντικείµενο, Η δράση, Περιοχές της φαντασίας, Η 
περιοχή του µαγικού κόσµου κ.ά.
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�Ο ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Χανίων ιδρύθηκε το 
1998 ως νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε βάση το 
άρθρο 190 του Π.∆. 410/95. Σκοπός του οργανισµού είναι:

 

� Η ευέλικτη και αποτελεσµατική παρέµβαση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Αθλητισµό για την 
ανάπτυξή του µέσα από την αποτελεσµατική 
συνεργασία µε τους αθλητικούς φορείς 

� Η υλοποίηση προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού 
και ειδικού αθλητισµού 

� Η δυνατότητα της ένταξης σε αυτόν των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και εργαζοµένων σε αυτές 

� Η συµβολή στην επιστηµονική γνώση του 
αθλητισµού και την καλλιέργεια σε ευρύτερα πλαίσια 
της αθλητικής παιδείας 

� Η δηµιουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση αθλητικού 
τουρισµού 

� Η µε οποιονδήποτε τρόπο δηµιουργική παρέµβαση 
και συνδροµή στην επίλυση των αθλητικών 
προγραµµάτων του τόπου ενεργώντας κατά 
περίσταση τα δέοντα 

� Η οργάνωση ή η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ή και 
αγωνιστικών συναντήσεων σε όλα τα αθλήµατα και 
τους αθλητικούς τοµείς, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο 
από το ∆.Σ. 

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πραγµατοποιούνται εργασιακά πρωταθλήµατα 
καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου.

3. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ολοήµερο πρόγραµµα απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 
τους καλοκαιρινούς µήνες
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θέτονται οι εξής 
στόχοι που πραγµατοποιούνται από τους Καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής.
� Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

παιδιών τους καλοκαιρινούς µήνες, 
� η ανάπτυξη των σωµατικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων τους,
� η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωσή τους για τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το 
περιβάλλον. 

4. ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 Σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

το 2008 ξεκίνησε σε όλους τους µεγάλους ∆ήµους της 
Ελλάδας όπως και στο ∆ήµο Χανίων το πρόγραµµα 
αθλοχώρων σχολείων.  Το πρόγραµµα λειτουργεί σε 5 
σχολεία του ∆ήµου µας µε την επίβλεψη 7 γυµναστών.  Η 
συµµετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε παιδιά αλλά 
και στους γονείς τους. Οι στόχοι του προγράµµατος είναι:
� να αυξηθούν οι προσφερόµενες εναλλακτικές 

δυνατότητες στα παιδιά των µεγάλων αστικών 
κέντρων να αθληθούν στους πιο κοντινούς αθλητικούς 
χώρους, 

� να δοθεί ώθηση ώστε οι αθλητικοί χώροι στη γειτονιά 
να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα πόλο έλξης 
της νεολαίας για δηµιουργική και υγιεινή 
δραστηριότητα στα πλαίσια του περιορισµένου 
ελεύθερου χρόνου

� την εκµάθηση και εξάσκηση συγκεκριµένων 
αθληµάτων 

5. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΏΝ

Σε ειδική  Εκδήλωση-Τελετή κάθε χρόνο 
βραβεύονται οι Χανιώτες και οι  Χανιώτισσες  πρωταθλητές-
τριες  από ολόκληρο το αθλητικό φάσµα καθώς και οι 
προπονητές τους. 

6. ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (∆.Α.Ο.Χ.)

∆ραστηριότητες του ∆ΑΟΧ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Ο µαζικός αθλητισµός αποτελεί ουσιαστική 
κοινωνική παρέµβαση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του 
ανθρώπου µε σκοπό την ψυχαγωγία, την εκτόνωση από το 
άγχος και την καθηµερινότητα και την υποστήριξη της υγείας. 

o Άσκηση και γυναίκα 

o Kολύµβηση και ενήλικες 

o Αθλητισµός και παιδί 

(Ποδόσφαιρο – Βόλεϊ- Χάντµπολ)

o Άσκηση στην τρίτη ηλικία

o Άσκηση στην προσχολική ηλικία 

o Άσκηση και ΑµΕΑ 
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ΧΑΝΙΑ, Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΑ ΧΑΝΙΑ, 
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, 
ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τους πολίτες έτσι ώστε 
να γίνουν κοινωνοί των στόχων και των στρατηγικών που θα 
εφαρµοστούν. Και ο ρόλος της είναι κρίσιµος. Είναι κρίσιµος 
σε κάθε στάδιο της αντιµετώπισης του προβλήµατος, από τον 
αρχικό σχεδιασµό ως την τελική υλοποίηση της βέλτιστης, 
κάθε φορά, λύσης. Είναι κρίσιµος στην ενηµέρωση και την 
εκπαίδευση των πολιτών, της µεταρρύθµισης της σκέψης, της 
ανάπτυξης κουλτούρας ανακύκλωσης, την προσαρµογή της 
συµπεριφοράς τους σε νέα, φιλικά προς το περιβάλλον, 
πρότυπα. 
Στα Χανιά, µετά την θλιβερή περίοδο του «Κουρουπητού» 
που µας πλήγωσε και µας ταλαιπώρησε ως Κοινωνία, ένας 
Φορέας συλλογικός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. 
πήρε στα χέρια της το ακανθώδες θέµα της διαχείρισης των 
απορριµµάτων και τα περιβαλλοντικά θέµατα που 
επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων µας. 
Σκοπός µας ήταν και είναι να δηµιουργήσουµε ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των απορριµµάτων, το 
οποίο να είναι λειτουργικό, αποτελεσµατικό και αποδοτικό. 
Επιδιώξαµε αυτό το σύστηµα να είναι οικονοµικά αυτάρκες, 
για να µπορεί να αυτοχρηµατοδοτεί τις αναβαθµίσεις του και 
τις προσαρµογές του στις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες. 

Η διαχείριση των απορριµµάτων έχει καταστεί από τα µείζονα 
και τα πλέον σύνθετα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει 
κάθε σύγχρονη κοινωνία.
Σήµερα προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της ορθής και 
φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης. Είναι απαίτηση της 
Νοµοθεσίας και των πολιτών και χρειάζεται οργάνωση, 
εµπειρία, βούληση, εξειδικευµένο προσωπικό, αξιοποίηση 
όλων των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και κυρίως γνώση. 
Γνώση όπου στην περίπτωση της ∆ιαχείρισης των 
Απορριµµάτων ποτέ δεν λιµνάζει, εξελίσσεται ραγδαία χάρη 
στον κόπο και το αθροιστικό έργο πολλών ανθρώπων.
Η διαχείριση των απορριµµάτων µπορεί να είναι ένα από τα 
προβλήµατα εκείνα που είναι µεν παγκόσµια, 
αντιµετωπίζονται όµως καλύτερα σε τοπικό επίπεδο και είναι 
αποτελεσµατικότερη όταν γίνεται από τις τοπικές κοινωνίες. Ο 
ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 
για την βιώσιµη και ορθολογική διαχείριση γιατί αποτελεί 
σίγουρα το προνοµιακό πεδίο ανάληψης δράσεων και 
εφαρµογής πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των αποβλήτων 
και την ανακύκλωση. 
Ο ρόλος της είναι διττός: από τη µια πλευρά δηµιουργώντας 
τις υποδοµές για τη σωστή ανακύκλωση, και από την άλλη
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Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών µας είναι πλέον ορατά. 
Πενήντα και πλέον τόνοι ανακυκλώσιµων υλικών την ηµέρα 
φθάνουν για διαλογή στο ΕΜΑΚ από τους 1800 µπλε κάδους 
ανακύκλωσης συσκευασιών ενώ δεν επαρκούν οι 150 κίτρινοι 
κάδοι για γυαλί που έχουν απλωθεί στην πόλη των Χανίων. 
Επίσης, πολύ θετικά βήµατα έχουν γίνει και στα άλλα 
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, µε τα οποία 
συνεργάζεται η ∆Ε∆ΙΣΑ, Απόβλητα Ηλεκτρικών & 
Ηλεκτρονικών Συσκευών, Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & 
Συσσωρευτών, Συσκευασιών ορυκτελαίων, Ελαστικών. Οι 
ανωτέρω δραστηριότητες είναι όλες αδειοδοτηµένες, ενώ το 
σύνδροµο NIMBY, δεν µας έχει επιτρέψει προς το παρόν να 
δραστηριοποιηθούµε και στο Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Όπως επίσης, 
έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, µέσω της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και της ΤΕ∆Κ Νοµού Χανίων για τη διαχείριση 
& αξιοποίηση των ογκωδών αντικειµένων.
30% του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αστικών στερεών 
αποβλήτων εκτρέπονται από το ΧΥΤΥ µε παραγωγή µέχρι 
στιγµής περισσοτέρων των 5.000 τόνων ετησίως, εξαιρετικής 
Α΄ ποιότητας κόµποστ και µεγαλύτερης ποσότητας Β΄ 
κατηγορίας, που έχουµε καταφέρει να διατεθεί σε διάφορες 
χρήσεις. 
Αξιοποιήσαµε κατά τον καλύτερο τρόπο χρήµατα του Θησέα, 
για ολοκλήρωση των εξοπλισµών του εργοστασίου και του 
ΧΥΤΥ, έγινε η αποκατάσταση του χώρου του Μεσοµουρίου, 
όπου θα δηµιουργηθεί το νέο συνεργείο και πλυντήριο του 
στόλου οχηµάτων, και ευοδώθηκε η πρότασή µας µαζί µε την 
Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, ∆ΕΥΑΧ, Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και άλλους Φορείς προς τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο για βελτιστοποίηση ποσοτική και ποιοτική 
του παραγόµενου κόµποστ. Ένα πρόγραµµα υψίστης 
σηµασίας, µε χρηµατοδότηση που αγγίζει τα 2.200.000 Ä. 
Η µετάβαση στη Νέα Πραγµατικότητα διαχείρισης των 
απορριµµάτων και η εφαρµογή των νέων κατευθύνσεων 
οδήγησε σε µια µεγάλη αύξηση του κόστους σε σχέση µε την 
κατάσταση που επικρατούσε πριν. Η άρτια περιβαλλοντική 
λειτουργία των εγκαταστάσεων, η υπεράσπιση του 
περιβάλλοντος ως έχουµε καθήκον να κάνουµε, οι ανάγκες 
πολύπλευρης παρακολούθησης και οι αυξηµένες απαιτήσεις 
σε εξειδικευµένο προσωπικό & εξοπλισµό, οι αυστηρές 
διαδικασίες ελέγχων, απαιτούν να αφιερώνουµε 
περισσότερους πόρους ενεργειακούς, ανθρώπινους, 
οικονοµικούς στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Θέµατα όπως η αξιοποίηση του βιοαερίου, η ενεργειακή 
αξιοποίηση του κόµποστ, η αξιοποίηση του RDF που µπορεί 
να παραχθεί και από τη δική µας µονάδα, η τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκού συστήµατος παραγωγής ενέργειας, µας 
απασχολούν και είναι στους άµεσους σχεδιασµούς µας. 
Σε ένα τόσο σηµαντικό θέµα, κεφαλαιώδους σηµασίας για την 
υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων όπως είναι η 
διαχείριση των απορριµµάτων απαιτείται συνολική και 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος αλλά κυρίως 
αγαστή συνεργασία από το σύνολο των εµπλεκόµενων 
φορέων, ώστε να αξιοποιήσουµε την υπάρχουσα εµπειρία και 
να βελτιώσουµε τις περιβαλλοντικές µας αποδόσεις.
Με σύνθηµα «έλα και εσύ στον κύκλο µας» το επιστηµονικό, 
τεχνικό, εργατικό προσωπικό της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.  καλεί όλους 
τους ευαισθητοποιηµένους πολίτες να είναι αρωγοί στην 
µεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Σας περιµένουµε...

Θεοχαρούλα Μυλωνάκη
Αντιδήµαρχος Χανίων

Πρόεδρος ∆.Σ. ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.
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Πάφος
η πόλη της Θεάς

Στη δεκάχρονη παρουσία της, η Εταιρεία έχει συνεργαστεί µε 
παγκοσµίου φήµης οργανισµούς όπως το Θέατρο Μπολσόϊ της 
Μόσχας, τη φηµισµένη «Αrena di Verona», το διεθνώς 
καταξιωµένο Θέατρο Mariinsky Αγίας Πετρούπολης, την Εθνική 
Όπερα της Πολωνίας, το Λυρικό Θέατρο της Τεργέστης Ιταλίας 
κ.α. 
 
Στον οικονοµικό τοµέα, η Πάφος γνωρίζει µια ραγδαία ανάπτυξη 
που άρχισε µετά την τουρκική εισβολή του 1974, µε σηµείο 
αναφοράς τον τουριστικό κυρίως τοµέα. Η πόλη διαθέτει σήµερα 
µια αξιόλογη τουριστική υποδοµή υψηλού επιπέδου µε περίπου 
11.000 κλίνες και εκατοντάδες εστιατόρια, καφετέριες, µπαρς 
κ.λπ. Συνολικά, η επαρχία Πάφου δέχεται περισσότερους από 
800.000 τουρίστες το χρόνο.

Τα τελευταία 15 χρόνια ο ∆ήµος έχει αναπτύξει επίσης µια 
αξιόλογη δραστηριότητα στον τοµέα των σχέσεων µε τον 
ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο, µε την υλοποίηση 
αδελφοποιήσεων (Καλαµαριά,  Κέρκυρα, Λαµία, Μυτιλήνη,  
Πρέβεζα και την ιστορική πόλη του Anzio Ιταλίας) µε την 
ανάπτυξη συνεργασιών (Τεγέα, Σόφια, Sefton)   καθώς και την 
συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς (∆ίκτυο Αρχαίων Ελληνικών 
Λιµανιών της Μεσογείου, ∆ίκτυο Ιστορικών Πόλεων Μεσογείου, 
COΟPEM, Les Rencontres, Europa Nostra, Οrganization of 
World Heritage Cities κ.α.). 

Τον Ιούνιο του 2008, ο ∆ήµαρχος Πάφου κ. Σάββας Βέργας και ο 
∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης υπέγραψαν 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των δύο ∆ήµων και άρχισαν τις 
διαδικασίες για την Αδελφοποίηση των δύο πόλεων. Η πρώτη 
φάση της Αδελφοποίησης αναµένεται να πραγµατοποιηθεί στην 
Πάφο κατά τους θερινούς µήνες του 2009 και θα ακολουθήσει η 
δεύτερη φάση στα Χανιά. 

Ο ∆ήµος της Πάφου, της πόλης που δια µέσου των αιώνων έχει 
συνδέσει το όνοµά της µε το µύθο και τη λατρεία της Αφροδίτης 
και έχει ως έµβληµά της τη Θεά, βρίσκεται στο δυτικό µέρος της 
Κύπρου και είναι διοικητικό κέντρο της οµώνυµης επαρχίας. 
Ο πληθυσµός του ανέρχεται σήµερα σε 50.000 περίπου.   
Η πόλη φαίνεται να ιδρύθηκε γύρω στα τέλη του 4ου π.χ. αιώνα 
από τον Νικοκλή, τελευταίο βασιλιά της αρχαιότερης πόλης 
Παλαιπάφου.  Έγινε πρωτεύουσα της Κύπρου στα τέλη του 2ου 
π.Χ. αιώνα και εξακολούθησε να είναι το πολιτικό και διοικητικό 
κέντρο του νησιού κατά τη ρωµαϊκή διακυβέρνηση. Στη 
µακραίωνη πορεία της η πόλη, όπως και το υπόλοιπο νησί, 
γνώρισε τις κυριαρχίες των Βυζαντινών, των Φράγκων των 
Λουζινιανών, των Ενετών, των Τούρκων και των Βρετανών, µέχρι 
το 1960 όπου, µετά από ένα πενταετή εθνικο-απελευθερωτικό 
αγώνα ενάντια στη Βρετανική αποικιοκρατία, η Κύπρος αποκτά 
την ανεξαρτησία της. Τον Ιούλη του 1974, η Τουρκία µε το 
πρόσχηµα του προδοτικού πραξικοπήµατος που οργάνωσε η 
χούντα των Αθηνών µε τους ντόπιους πράκτορές της εναντίον 
του εκλεγµένου Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
Αρχιεπισκόπου Μακάριου του Γ', εισβάλλει στην Κύπρο και 
καταλαµβάνει το βόρειο τµήµα του νησιού. Η βάρβαρη, 
παράνοµη και αναχρονιστική κατοχή της Κύπρου από τα 
τουρκικά στρατεύµατα συνεχίζεται µέχρι σήµερα, παραβιάζοντας 
κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και αγνοώντας όλα τα 
καταδικαστικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ, της Ε.Ε. και άλλων διεθνών 
Οργανισµών.  
Λόγω των ανεκτίµητων αρχαιολογικών της µνηµείων και του 
πλούσιου ιστορικού της παρελθόντος, η Πάφος έχει 
συµπεριληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς της UNESCO. 
Τα περίφηµα ψηφιδωτά της Πάφου, το αρχαίο Ωδείο, το νέο-
ανασκαφέν ελληνιστικό θέατρο, οι Τάφοι των Βασιλέων, η Στήλη 
του Αποστόλου Παύλου, αποτελούν µερικά µόνο από τα 
διαχρονικά σύµβολα της ιστορίας και του πολιτισµού της πόλης. 
Σήµερα, η Πάφος παρουσιάζει µια αξιόλογη πολιτιστική 
δραστηριότητα που έχει ως άξονα το ∆ήµο της πόλης. Η 
δραστηριότητα αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων και 
εκδηλώσεων όπως τα Ανθεστήρια, τη Γιορτή Κατακλυσµού (Αγίου 
Πνεύµατος), το Παφίτικο Καρναβάλι, το Καλοκαιρινό Πολιτιστικό 
Παράθυρο και πολλές άλλες, που έχουν ως στόχο τη διατήρηση 
της παράδοσης και την ανάδειξη της πολιτισµικής ταυτότητας του 
τόπου. Παράλληλα, στοχεύει στη προώθηση των τεχνών και των 
γραµµάτων µέσω τοπικών και διεθνών εκθέσεων, θεατρικών και 
χορευτικών παραστάσεων, εκδόσεων βιβλίων και λευκωµάτων 
κ.ά, καθώς και στη σωστή ψυχαγωγία και ενασχόληση της 
νεολαίας και της τρίτης ηλικίας.
Ταυτόχρονα, προωθεί και αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική 
δηµιουργία, της οποίας αιχµή του δόρατος αποτελεί το ετήσιο 
φεστιβάλ όπερας που οργανώνει η Εταιρεία Pafos Aphrodite 
Festival, την πρώτη εβδοµάδα Σεπτεµβρίου στον πλατειακό 
χώρο του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου. Πρόκειται 
αναµφίβολα για ένα θεσµό διεθνούς εµβέλειας και κύρους που 
θέτει ευκρινώς το στίγµα της Πάφου στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό 
χάρτη. 

Αδελφοποιηµένες πόλεις µε τον ∆ήµο Χανίων

∆ΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
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