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Με στόχο πάντα την άµεση 
επικοινωνία και την αρτιότερη 
ενηµέρωση των δηµοτών µας 
για τις δράσεις που 
υλοποιούνται στο ∆ήµο µας, 
αλλά και µε αναφορές στην 
πολύτιµη ιστορία µας, 
κυκλοφορούµε το τρίτο τεύχος 
της διµηνιαίας έκδοσης 
«Χανιά, ο ∆ήµος µας».

Μέσα από αυτές τις σελίδες, 
θα ταξιδέψουµε στο χρόνο για 
να µάθουµε για το παρελθόν, 
να δούµε το παρόν και να 

οραµατιστούµε το µέλλον της ∆ηµοτικής µας Αγοράς, το 
στολίδι της πόλης µας. 
Ένα κτίριο που εγκαινιάστηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 1913 
από τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελευθέριο 
Βενιζέλο και έµελλε να αποτελέσει το κέντρο της 
επιχειρηµατικότητας της πόλης µας, συµβάλλοντας έτσι 
όχι µόνο στην ανάπτυξη του εµπορίου, αλλά και στην 
ουσιαστική και εποικοδοµητική επικοινωνία των πολιτών. 

Αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής της πόλης µας, η 
∆ηµοτική Αγορά των Χανίων πλησιάζει τα 100 χρόνια 
λειτουργίας. 

Ο χρόνος έχει αφήσει τα σηµάδια του. 
Κι εµείς που παραλάβαµε αυτή την πολύτιµη 
κληρονοµιά, οφείλουµε να την προστατεύσουµε, να την 
διατηρήσουµε και να την παραδώσουµε ακέραια στις 
επόµενες γενιές.

Την Αγορά και πολλά άλλα µνηµεία της πόλης µας, 
µπορούν να δουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του 
∆ήµου µας και να γνωρίσουν την ιστορία και τον 
πολιτισµό µας, ακολουθώντας τις προτεινόµενες 
πολιτιστικές διαδροµές.

Στις υπόλοιπες σελίδες, µεταξύ άλλων, µπορείτε να 
ενηµερωθείτε :

- για την προσπάθεια µας για την αποσυµφόρηση του 
  κέντρου της πόλης από τον κυκλοφοριακό φόρτο, µε 
  την κυκλοφορία των Mini Bus.
- το δεκάλογο της εξοικονόµησης του Νερού
- τα καλοκαιρινά προγράµµατα του ∆ΑΟΧ, του Ο∆ΗΚΟΙΠ 
  και της Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης
- τις πολιτιστικές δραστηριότητες, κ.α.

καθώς επίσης :

- να µάθετε για τους στόχους και τις δράσεις του Εθνικού 
  Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
  Βενιζέλος» στο οποίο θεσµικά ο ∆ήµαρχος Χανίων είναι 
  Αντιπρόεδρος.
- να γνωρίσετε µια ακόµα αδελφοποιηµένη πόλη µε το 
  ∆ήµο Χανίων, το ∆ήµο Ερµούπολης, κ.α.

Συνεχίζουµε την προσπάθειά µας για ακόµα καλύτερη 
ενηµέρωση.
Συνεχίζουµε την προσπάθειά µας για ένα καλύτερο αύριο

Με τη δική σας συµπαράσταση, µπορούµε να 
οραµατιζόµαστε, να προγραµµατίζουµε και να 
υλοποιούµε.

Η πόλη µας, η Αρχόντισσα της Μεσογείου µπορεί να 
γίνει ακόµα πιο όµορφη.

Ο ∆ήµαρχος Χανίων
Κυριάκος Βιρβιδάκης
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Η Αγορά «µου»… φιλενάδα µου, παίρνοντας τώρα πια εγώ µαζί µου το παιδί 
 µου, για να συναντήσει µέσα στα σωθικά του «θεριού» τα 
  Όταν, µικρή, µ΄ έπαιρνε ο πατέρας µου µαζί του για ψώνια χρώµατα και τις ευωδιές.
στη ∆ηµοτική Αγορά, ένοιωθα δέος και θαυµασµό σαν Με την Αγορά «µου» αποκτήσαµε µια ιδιαίτερη σχέση. Και 
έµπαινα απ΄ τη µεγάλη είσοδο στο φοβερό αυτό κτήριο. θέλησα να τη γνωρίσω πιο καλά ψάχνοντας µέσα στα 
Μικρούλα εγώ, σαν να µου φαινόταν πως σε στόµα θεριού φυλλοκάρδια του χρόνου, συνθέτοντας κοµµάτι κοµµάτι την 
τεράστιου έµπαινα, ενός θεριού που ακίνητο και ιστορία της και γράφοντας την σ' ένα βιβλίο πριν κάποια 
µεγαλοπρεπές άπλωνε τα τέσσερα χέρια του ν΄ αγκαλιάσει χρόνια, µε συγκίνηση και σεβασµό για την αγκαλιά που µε 
την πολιτεία ολόκληρη, καθώς ξεκουραζόταν και λιάζονταν υποδεχόταν πάντα µε χαρά Την αγάπησα πολύ τούτη τη 
ξαπλωµένο στο κέντρο της πόλης. Μα σαν έµπαινα µέσα – τι γελαστή γιαγιά και της αντιγύρισα την αγάπη της όχι µόνο σε 
θάµα, τι καλούδια και λιχουδιές, τι µυρωδιές φρεσκάδας από µένα µα και σε όλες τις γενιές των συµπολιτών µου. ΄Ηθελα 
λαχανικά και φρούτα, τι αφθονία γύρω και πόρτες µαγαζιών να τη γνωρίσουν όπως τη γνώρισα κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια 
ανοιχτές που σε καλωσόριζαν! Μα πάνω απ΄ όλα τι της έρευνάς µου σε σκονισµένα µα πολύτιµα βιβλία και 
άνθρωποι, γνωστοί και φίλοι, που σκορπούσαν γελαστές έγγραφα. 
καληµέρες, που µιλούσαν ο ένας στον άλλο µε τόση Κι η φίλη µου η αγαπηµένη µου γνέφει πάντα κάθε φορά που 
φιλικότητα για όλα τα θέµατα της εποχής! Σαν µικρό παιδί που περνάω από εκεί – µια αγαπηµένη τεράστια αγκαλιά και 
ήµουν, στεκόµουν εντυπωσιασµένη και αλλοπαρµένη από συνάµα αγέρωχη, υπέροχη και µεγαλοπρεπής, ένας δεσµός 
τούτο το θέαµα που, όσες φορές και αν ερχόµουνα στην του παρελθόντος µας µε το µέλλον. Τί κι αν δηµιουργήθηκαν 
Αγορά, δεν το χόρταινα. µεγάλα πολυκαταστήµατα στην πόλη, τί κι αν άλλαξε ο 
Και σαν µεγάλωσα λίγο, δεν έβλεπα πια την Αγορά σαν θεριό ρυθµός της ζωής µας, τί κι αν κυνηγάµε πια ό,τι δεν 
µε υπέροχα σωθικά, µα σαν µια κυψέλη όπου το µέλι µπορούµε να φθάσουµε; Τούτη η µεγάλη κυρία δεν άλλαξε, 
προσφερόταν απλόχερα και το µελίσσι ήταν οι Χανιώτες που όσες αλλαγές κι αν ήρθαν. Ορθώνεται πάντα στην καρδιά της 
την κατέκλυζαν καθηµερινά. Την έβλεπα σαν µια µεγάλη πόλης και χτυπά ασταµάτητα, µετρώντας τα χρόνια µε 
καρδιά που παλλόταν και χτυπούσε µέσα στο Χανιώτικο σιγουριά. Γιατί αυτή ΕΙΝΑΙ η καρδιά και το σήµα κατατεθέν 
σώµα, µια αρχόντισσα, µεγάλη και αξεπέραστη κυρία, µια της πόλης µας, της πόλης των λουλουδιών, του πολιτισµού 
γελαστή γιαγιά µε ανοιχτές τις αγκάλες της για όσους την και των µεγάλων έργων -  όπως η Αγορά «µου», η Αγορά 
πλησίαζαν. µας…
 Μα τα χρόνια πέρασαν. Ο πατέρας µου «έφυγε», άλλαξαν                                                                                        
πολλά πράγµατα στην πόλη και στη ζωή µου, έκανα δική µου  Ζαχαρένια Σηµανδηράκη
οικογένεια, µα δεν σταµάτησα να έρχοµαι στην παλιά 

Από το αρχείο φωτογραφιών της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων
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Για ένα ακόµα καλοκαίρι περιµένω µία παρέα φίλων από την Μιναρές του Αγά Τζαµισί, Ναός των Αγίων Αναργύρων, Ναός 
πρωτεύουσα να έρθουν στα Χανιά για να περάσουν τις της Αγίας Αικατερίνης, Ναός του Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας, 
καλοκαιρινές τους διακοπές.  Πρώτη τους επίσκεψη στην Πλατεία της Σπλάντζιας,  Υπόγεια µεγάλη κρήνη Σπλάντζιας,  
πόλη.  Η αρχική µου αποστολή µου να τους βρω ένα «πολύ Ναός του Αγίου Ρόκκου, Καστέλι (οδός Κανεβάρω), ερείπια 
καλό» , «οικονοµικό» και «πάνω στη θάλασσα» ξενοδοχείο. από την προϊστορική εποχή, Βυζαντινό Τείχος, Σαντριβάνι.)
Εάν τελικά τα καταφέρω η επόµενη αποστολή µου είναι να 5. αστικά νεοκλασσικά κτίρια των Χανίων (∆ηµοτικής 
τους φτιάξω ένα πλάνο µε όλα τα αξιοθέατα της πόλης που Αγοράς, οδού Στρατ. Τζανακάκη,   ∆ηµοτικού Κήπου  το 
πρέπει να δουν µέσα σε περιορισµένο σχετικά χρόνο.  Ρολόϊ, Πολεµικό Μουσείο Χανίων, Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας 
Υποσηµείωση ..οι φίλοι µου λατρεύουν τα ιστορικά αξιοθέατα των Λαών,  Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, 
και το περπάτηµα… Νοµαρχιακό και ∆ικαστικό µέγαρο)
Ο χρόνος µου ελάχιστος.  Σε µία πόλη γεµάτη ιστορία και 
πολιτισµό δεν ξέρω πως να ξεκινήσω..
Τι να πρωτοπροτείνω… πως να προδιαγράψω µερικές 
διαδροµές στην πόλη που να τους µείνουν αξέχαστες.. και αν 
ξεχάσω κάτι αξιόλογο! 
Ξεκινάω από τα βασικά αξιοθέατα τις πόλης .. είναι πάρα 
πολλά .. δεν µπορώ να τα βάλω σε µία σειρά.. χρειάζοµαι 
άµεσα βοήθεια από έναν ξεναγό.. αλλά που να τον βρω 

Για κάθε µία από τις παραπάνω διαδροµές ο ενδιαφερόµενος καλοκαιριάτικα.. Είµαι σε αδιέξοδο.. Η λύση είναι µία και 
µπορεί να δει:µοναδική το µαγικό ∆ιαδίκτυο.
- την πλήρης περιγραφή της από σηµείο σε σηµείο, Μπαίνω στη µηχανή αναζήτησης και γράφω «Χανιά».. από τα 
- τον σχετικό χάρτη µε σηµειωµένα τα σηµεία ενδιαφέροντος, αποτελέσµατα πρώτη και καλύτερη η ιστοσελίδα του ∆ήµου 
  σε µικρογραφία και µεγέθυνση.Χανίων www.chania.gr …για να δούµε …
- την κατηγοριοποίηση των αξιοθέατων σε µνηµεία, µουσεία, Στην αρχική σελίδα, στα banner στο 
  αξιοθέατα, µε κατάλληλο εικονίδιο ανά κατηγορία και δεξί τµήµα της ιστοσελίδας του ∆ήµου 
- λεπτοµερής ιστορική ανάλυση για κάθε αξιοθέατο µε  Χανίων, βλέπω το εικονίδιο 
  εκπληκτικές φωτογραφίες.∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ.  Mε µεγάλη αγωνία το 

πατάω, µε την ελπίδα να αντικρίσω 
επιτέλους τη λύση στο πρόβληµα µου.  

Αυτό που βλέπω µε αφήνει άφωνη.. 
Εδώ δεν υπάρχει µόνο µία αλλά πέντε (5) διαφορετικές 
«πολιτιστικές» διαδροµές µέσα στην πόλη.  ∆ιαδροµές που 
ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις.  

Μετά από την παραπάνω διαδικτυακή περιήγηση µου στα 
Χανιά µέσα από πέντε καταπληκτικές “πολιτιστικές» 
διαδροµές στέλνω e-mail στους φίλους µου το παρακάτω: 

Συγκεκριµένα υπάρχουν οι διαδροµές: «Για να πάρετε µία πρώτη γεύση από την µαγευτική 
1.  από το Σαντριβάνι έως το Φάρο (Σαντριβάνι, Ενετικό πόλη των Χανίων επισκεφτείτε το 
Λιµάνι των Χανίων,  Γιαλί Τζαµισί,  Μεγάλο Αρσενάλι,  Παλιό   
Τελωνείο,  Ενετικά Νεώρια, Ναός του Αγίου Νικολάου του banner  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
Μώλου, Αιγυπτιακό Φάρο.) ή πιο απλά τα http://tour.chania.gr
2.  παραλία Κουµ Καπί (Πύλη της 'Αµµου, Νεώριο του Καλές διακοπές…»
Μόρο, Ενετικό Τείχος, πύλη Σαµπιονάρα, Θέατρο Ανατολικής 
Τάφρου, παραλία του «Κουµ-Καπί», Θέατρο Βλησίδη, Βίλλα 
Κούνδουρου)
3.  από τη πλατεία Τάλω έως την 1866 (Προµαχώνα "Σαν 
Σαλβατόρε", Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή των 
Χανίων, Φρούριο Φιρκά, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, 
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Καθεδρικός Ναός των 
Εισοδίων της Θεοτόκου,  Φιλολογικός Σύλλογος 
«Χρυσόστοµος»,  ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων,Πλατεία 
1866) Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
4.  από τη ∆ηµοτική Αγορά στην αρχαιότερη συνοικία της ∆ήµου Χανίων
πόλης (Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου, ∆ηµοτική Αγορά, 

www.chania.gr

www.chania.gr 
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Οι αστικές συγκοινωνίες είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των ΜΜΜ είναι δηµοφιλή, δίνουν αποτελεσµατικές λύσεις στα 
µεγάλων πόλεων και η λειτουργία τους επηρεάζει άµεσα την προβλήµατα µετακίνησης, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ποιότητα ζωής των πολιτών. ανθρώπινη επαφή και τη συλλογικότητα στην αστική ζωή.  

Η ∆ηµοτική Αρχή, στην προσπάθειά της για την Η γραµµή των mini bus έχει ως αφετηρία την οδό Τζανακάκη 
αποσυµφόρηση του κέντρου της πόλης από τον στο ύψος του ∆ηµοτικού Κήπου και διέρχεται από τις οδούς 
κυκλοφοριακό φόρτο, τη βελτίωση της καθηµερινότητας των Τζανακάκη, Μουσούρων, Χρυσάνθου Επισκόπου, Καραολή & 
κατοίκων και την καλύτερη εξυπηρέτηση επισκεπτών, έθεσε ∆ηµητρίου, Σήφακα, Αρχολέων, Καλλεργών, Επιµενίδου, 
σε κυκλοφορία από 29/6/2009 γραµµή µικρολεωφορείων Κύπρου, Ελ.Βενιζέλου, Μίν.Ησυχάκη, Κ.Μητσοτάκη, 
(mini bus). Ι.Σφακιανάκη, διανύοντας µια κυκλική διαδροµή µήκους 

περίπου 3,5 χλµ. Οι στάσεις της διαδροµής είναι οι εξής:
Το εγχείρηµα στηρίζεται στην προσπάθεια της αποτροπής της 
χρήσης του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, καθώς τα Αφετηρία : οδός Τζανακάκη (∆ηµοτικός Κήπος)
τελευταία χρόνια το κυκλοφοριακό πρόβληµα έχει οξυνθεί.  

η Ειδικά µάλιστα κατά την τουριστική περίοδο τείνει να αποκτά 1 Στάση:  ∆ηµοτική Αγορά 
µεγάλες διαστάσεις µε την αύξηση του αριθµού των     (Στάση λεωφορείων Σούδας)
οχηµάτων.

η2  Στάση: συµβολή οδών Χρ.Επισκόπου και Καραολή 
Η γραµµή έχει πιλοτικό χαρακτήρα και στοχεύει να αναδείξει     και ∆ηµητρίου
τη χρησιµότητα και αποτελεσµατικότητα των µέσων µαζικής 

ηµεταφοράς.   Ζητούµενο είναι πλέον, οι κάτοικοι της πόλης να 3  Στάση:  συµβολή των οδών Αρχολέων και Καλλεργών 
αγκαλιάσουν και να εµπιστευθούν την όλη προσπάθεια     (Πύλη Νεωρίων)
κάνοντας έτσι το πρώτο βήµα για την επίλυση του 

ηκυκλοφοριακού προβλήµατος. 4  Στάση: συµβολή οδών Καλλεργών και Μίνωος 
    (Πύλη της Άµµου)

Η συχνότητα των δροµολογίων (ανά 20'), το εκτεταµένο 
ηωράριο λειτουργίας της γραµµής (από 9:00-23:00 καθηµερινά 5  Στάση: συµβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου και Κοραή 

και Σαββατοκύριακα), καθώς και η δωρεάν µετακίνηση των     (εσοχή πεζοδρόµου)
επιβατών για το τρίµηνο της πιλοτικής εφαρµογής της 

ηγραµµής µικρολεωφορείων, καθιστούν τη γραµµή ιδιαίτερα 6  Στάση: συµβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου και Μιν.Ησυχάκη 
ελκυστική και αναδεικνύουν τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα της 

ηµαζικής µεταφοράς. 7  Στάση: συµβολή των οδών Κ.Μητσοτάκη και 
    Τσόντου Βάρδα

Η µείωση της χρήσης του ιδιωτικού οχήµατος µέσα στην 
ηπόλη, συµβάλει αποφασιστικά στην µείωση της µόλυνσης του 8  Στάση: συµβολή των οδών Ι.Σφακιανάκη και Αντ.Γιάνναρη

περιβάλλοντος, την αποφυγή του κυκλοφοριακού 
προβλήµατος και του συνεπαγόµενου ψυχολογικού και 
χρονικού κόστους.   Άφθονα παραδείγµατα σε πόλεις όπου τα 

MINI BUS
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Για µία ακόµη χρονιά, φέτος η "Γαλάζια Σηµαία" κυµατίζει 
στην ακτή της Νέας Χώρας πιστοποιώντας την καθαρότητα 
των νερών της και την ασφάλεια που παρέχει στους 
πολυπληθείς λουοµένους της.
Η ανάρτηση της "Σηµαίας" έγινε από τον δήµαρχο Χανίων κ. 
Κυριάκο Βιρβιδάκη, µέλη του δηµοτικού συµβουλίου Χανίων 
και φορείς της περιοχής. "Για άλλη µια χρονιά η γαλάζια 
σηµαία αναρτάται στην παραλία της Νέας Χώρας. Είναι µια 
επιβράβευση του ενδιαφέροντος που δείχνουν πρώτα από 
όλα οι κάτοικοι και όσοι εργάζονται και προοδεύουν στην 
περιοχή και βεβαίως και η δηµοτική αρχή, οι εργαζόµενοι 
στον ∆ήµο, το δηµοτικό συµβούλιο που όλοι µαζί κάνουµε 
αυτό το οποίο οφείλουµε απέναντι στη φύση, τις οµορφιές 
των Χανίων και το περιβάλλον. Η συνοικία της Νέας Χώρας 
είναι η πιο οργανωµένη ίσως συνοικία των Χανίων όπου τα   συµπεριφοράς για την ακτή.
ενδιαφέροντα κατοίκων και καταστηµαταρχών κρατάνε ψηλά - ∆ραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία 
το επίπεδο και την ποιότητα.   του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Ποιότητα νερών κολύµβησης

Η Γαλάζια Σηµαία είναι διεθνές σύµβολο ποιότητας, το πιο - Ποιότητα των νερών κολύµβησης, που να επιβεβαιώνεται µε 
γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύµβολο στον κόσµο, και   δειγµατοληπτικές µετρήσεις
απονέµεται από το 1987 σε όσες ακτές και µαρίνες πληρούν - Μη απόρριψη βιοµηχανικών λυµάτων στην ακτή
τις αυστηρές προϋποθέσεις του. - Επεξεργασία αστικών λυµάτων, όπως απαιτεί η Κοινοτική 
∆εν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν µόνο την επιθυµητή ποιότητα   Οδηγία
των νερών κολύµβησης. Πρέπει να τηρούνται τα 29 συνολικά 
κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
πληροφόρηση, ασφάλεια λουοµένων και επισκεπτών και 
προστασία του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου - Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
χώρου. - Περιοδικός καθαρισµός της ακτής από σκουπίδια, 
Τα µεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν   αποτσίγαρα κλπ.
ιδιαίτερη σηµασία στη Γαλάζια Σηµαία όταν επιλέγουν τους - Επαρκείς κάδοι απορριµµάτων, που να αδειάζονται σε τακτά 
προορισµούς που προτείνουν στους πελάτες τους,   διαστήµατα
επιµένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην - ∆ιευκολύνσεις για ανακυκλώσιµα υλικά
ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το - Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, µε ελεγχόµενο σύστηµα 
γνωρίζουν και το υπολογίζουν όλοι οι διαχειριστές ακτών,   αποχέτευσης
∆ήµοι, ξενοδόχοι και camping. - Απαγόρευση της οδήγησης οχηµάτων και µοτοποδηλάτων 

  στην ακτή
Κριτήρια για την απονοµή της "Γαλάζιας Σηµαίας" - Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης

- Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
Για να κερδίσει µια ακτή τη Γαλάζια Σηµαία πρέπει να πληροί - Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισµού στην ακτή
αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται µε:

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση και εγκαταστάσεις

- Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστηµα και το ευαίσθητο - Εκπαιδευµένοι ναυαγοσώστες - ή άµεση πρόσβαση σε 
  φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.   τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
- Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των - Σχέδια για την αντιµετώπιση κάποιου ατυχήµατος 
  νερών κολύµβησης.   ρύπανσης, µε άµεση ενηµέρωση του κοινού
- Πληροφορίες για το ∆ιεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» - Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτοµα µε 
  στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.   ειδικές ανάγκες.
- Έντυπες πληροφορίες και αναρτηµένες οδηγίες 
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οΈνα ευχάριστο απόγευµα περάσαµε όσοι βρεθήκαµε στον Τα βραβεία παρέλαβαν 1  Κα Αρχοντάκη Στέλλα –όµορφη η 
κατάµεστο κινηµατογράφο του δηµοτικού κήπου την θέα του µπαλκονιού της στην καρδιά της τουριστικής κίνησης 

ο οΠαρασκευή 5 Ιουνίου στα πλαίσια του εορτασµού της – το 2  στον Κο Καραβάνο Αντώνη και το 3  στην κα 
παγκοσµίας ηµέρας περιβάλλοντος. Γαβριλάκη Πελαγία.

οΣτην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισµό ο δήµαρχος Κος Επίδοση επαίνων έγινε στο 15  νηπιαγωγείο, και στα 
ο ο ο ο ο οΒιρβιδάκης Κυριάκος, µετά το καλωσόρισµα του δηµοτικά 6 ,9 ,11 ,15 ,16 ,και στο 17  για την συµµετοχή τους 

αντιδήµαρχου Κου Παπαδογιάννη Άρη. στην διαµόρφωση του σχολικού τους κήπου.  

Στις ενδιαφέρουσες οµιλίες τους σηµείωσαν την Τέλος το γραφείο πρασίνου και περιβάλλοντος προσέφερε 
σπουδαιότητα της ηµέρας, την περιβαλλοντολογική δράση φυτά και κεράσµατα ανανεώνοντας το ραντεβού για του 
του δήµους µας, την σηµασία της ανακύκλωσης- πρόεδρος χρόνου.
της ∆Ε∆ΙΣΑ Κα Μυλωνάκη -  και τέλος  στις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας µε εισήγηση του καθηγητή Κου Τσούτσου. ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΗΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ακολούθησε βράβευση των διαγωνιζόµενων -47 φετινές Χρήσιµο θεσµό αποτελεί τα τελευταία χρόνια ο διαγωνισµός 
συµµετοχές-στον θεσµοθετηµένο ετήσιο διαγωνισµό κήπων κήπων και µπαλκονιών όπως είναι γνωστός, όπου ο δήµος 
του δήµου µας. µας βραβεύει και επαινεί τις προσπάθειες συντήρησης και 

δηµιουργίας ιδιωτικών χώρων πρασίνου. 
Στην κατηγορία των κήπων ειδικό έπαινο παρέλαβε η Κα 
Κασιµάτη ∆ώρα για την καλαίσθητη και πολυετή συνεισφορά Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να λάβουν µέρος µε µόνη 

οτης στον διαγωνισµό, ενώ στα βραβεία το 1  πήρε η Κα προϋπόθεση να βρίσκονται εντός ορίων του δήµου Χανίων 
Σερδάκη Άννα - τα κινητικά προβλήµατα δεν στάθηκαν και να δηλώνουν την συµµετοχή τους µέσα στο επιτρεπόµενο 

οεµπόδιο να παρουσιάσει έναν ωραίο αποτέλεσµα – το 2  στην χρονικό περιθώριο που γίνεται γνωστό από τα τοπικά µέσα 
οΚα Ζαχαριουδάκη Γεωργία και το 3   στην Κα Μινωτάκη Λητώ. ενηµέρωσης στα τέλη Μαΐου.

οΣτα όµορφα µπαλκόνια το 1  βραβείο παρέλαβε ο Κος Οι αιτήσεις κατηγοριοποιούνται σε αυτές α) των κήπων β) των 
Μαραγκάκης Λεωνίδας µε το ανεµοδαρµένο µπαλκόνι του αυλών και εισόδων κατοικιών/πολυκατοικιών  γ) των 

ο µπαλκονιών και δ) της περιοχής της παλιάς πόλης. εργονοµικά φυτεµένο µε υγιή καλλωπιστικά, το 2   βραβείο 
οστην Κα Γιακουµάκη ∆έσποινα και το 3  στην Κα Καγιά 

Η επιτροπή που ορίζεται, επισκέπτεται όλους απαραίτητα Κρυσταλένια.
τους συµµετέχοντες, και έχει το δύσκολο έργο της κατάρτισης 
του καταλόγου των βραβευθέντων. Ειδικός έπαινος δόθηκε στην Κα Ανδρεαδάκη Μαρία που µε 

την προσπάθεια της οµορφαίνει µια πολυσύχναστη γωνιά της 
Η όµορφη αυτή εκδήλωση - γιορτή των λουλουδιών,  πόλης.
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στις 6 Ιουνίου, µε την ευκαιρία 
της παγκόσµιας ηµέρας περιβάλλοντος, στο θερινό                                                 Στις εισόδους κατοικιών/πολυκατοικιών η Κα Λιονάκη Μαρία 
κινηµατογράφο του δηµοτικού κήπου. έλαβε ειδικό έπαινο – παρά τα σηµαντικά προβλήµατα υγείας 

ο µια αξιοπρεπή συµµετοχή- και στα βραβεία το 1 στον Κο 
Περιλαµβάνει ενδιαφέρουσες οµιλίες, επίδοση επαίνων και Κοκκινιά Παναγιώτη που εκτός της µικρή λουλουδιασµένη 
βραβείων στους διαγωνιζόµενους, και σε διάφορους φορείς αυλή του θεώρησε απαραίτητο να δώσει χρώµα και σε 

ο µε περιβαλλοντική δραστηριότητα προσφορά φυτών και γειτονικούς κοινόχρηστους χώρους!, το 2  στην Κα Παπαδάκη 
ο κερασµάτων.∆ήµητρα και το 3  στον Κο Καλιβρετάκη Μανόλη.

Ειδικό έπαινο στην παλιά πόλη για την Κα Μαρκουλάκη 
Τµήµα πρασίνου περιβάλλοντος Ειρήνη που µε τις προσπάθειες της έχει αναβαθµίσει τον 

∆ήµου Χανίωνπεριβάλλοντα χώρο του αρχαιολογικού µουσείου.

5 Ιουνίου
Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος
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Σας προτείνουµε:

1. Να επισκευάζετε αµέσως όλες τις διαρροές που 

διαπιστώνετε στις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα 

τις διαρροές στο καζανάκι του λουτρού σας, γιατί προκαλούν 

τεράστια σπατάλη νερού. Καζανάκι που τρέχει, βρύση που 

στάζει, χαλασµένο φλοτέρ στο ντεπόζιτο µπορούν να 

ανεβάσουν στα ύψη την κατανάλωση-σπατάλη του νερού και 

µοιραία και τον λογαριασµό σας.

2. Να πλένετε το ή τα αυτοκίνητά σας σε αραιά χρονικά 

διαστήµατα, χωρίς λάστιχο και µε την χρήση κουβά και 

σφουγγαριού.

3. Να πλένετε τις αυλές και τα µπαλκόνια των σπιτιών σας µε 

σφουγγαρίστρες και όχι µε λάστιχο.

4. Να ποτίζετε τα φυτά και τα λουλούδια του µπαλκονιού σας 

µε ποτιστήρι, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευµα, τότε 

δηλαδή που η εξάτµιση είναι περιορισµένη και συνεπώς 

χρειάζεται λιγότερη ποσότητα νερού.

Φίλοι καταναλωτές,
5. Μην ανοίγετε τις βρύσες του νιπτήρα και της κουζίνας µέχρι 

το τέρµα, εφόσον µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και µε λιγότερο 
Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση όλων µας ότι το νερό είναι 

νερό.
ένα πολυτιµότατο αγαθό, που µέρα µε τη µέρα, γίνεται 

παγκοσµίως ολοένα και πιο έντονη η ανεπάρκειά του.
6. Μην σπαταλάτε νερό για το κατάβρεγµα αυλών, βεραντών, 

µπαλκονιών και πεζοδροµίων, µε σκοπό την δηµιουργία πιο 
Όσο αφορά την περιοχή των Χανίων, µια τέτοια έλλειψη 

δροσερής ατµόσφαιρας.
άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά τις καλοκαιρινές 

περιόδους των τελευταίων ετών, εξαιτίας µιας χειµερινής 
7. Χρησιµοποιείτε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων µόνο όταν 

περιόδου µε ολοένα και λιγότερες βροχοπτώσεις και 
γεµίσουν, ρυθµίζοντάς τα στο οικονοµικό πρόγραµµα και 

χιονοπτώσεις σε σχέση µε άλλες χρονιές, αλλά και λόγω 
αποφεύγετε τις συχνές χρήσεις για λίγα ρούχα ή πιάτα.

υψηλών θερµοκρασιών, από το τέλος της άνοιξης µέχρι και 

τον Οκτώβριο. Γεγονότα που συντείνουν στη µείωση της 
8. Μην αφήνετε ανοικτές τις βρύσες όταν βουρτσίζετε τα 

προσφερόµενης, αλλά ταυτόχρονα και στην αύξηση της 
δόντια σας ή όταν ξυρίζεστε ή όταν σαπουνίζετε τα πιάτα.

ζητούµενης ποσότητας νερού για την κάλυψη των αναγκών 

µας.
9. Προτιµήστε να κάνετε ντους από το να γεµίζετε την 

µπανιέρα σας για να πλύνετε το σώµα σας.
Φροντίζοντας λοιπόν για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

οικονοµία στην κατανάλωσή του, έτσι ώστε να µην υπάρξει 
10. Προσέχετε τα παιδιά σας και µην τα αφήνετε να 

σοβαρό πρόβληµα στην οµαλή υδροδότηση της πόλης µας, 
σπαταλούν νερό παίζοντας µε ανοικτές τις βρύσες του σπιτιού 

σας παρακαλούµε να συµβάλλεται κι εσείς όσο το δυνατόν 
σας.

περισσότερο, στην εξοικονόµηση της όποιας ποσότητας του 

νερού, προσέχοντας ιδιαίτερα τα δέκα παρακάτω 

προτεινόµενα σηµεία, τα οποία δεν συνεπάγονται στέρηση 

του νερού, αλλά αντίθετα συµβάλλουν σηµαντικά ώστε να 

µην το στερηθούµε, τουλάχιστον σύντοµα.

Ο   ∆ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ   Τ Η Σ   Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η Σ   Ν Ε Ρ Ο Υ
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Όπως κάθε χρόνο ο ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός παιχνίδια στο νερό και πραγµατοποιούν ασκήσεις 
Χανίων διοργανώνει το «Ολοήµερο Αθλητικό Οικολογικό εξοικείωσης µε αυτό. 
Σχολείο» το οποίο απασχολεί παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.  
Τα τελευταία 2 χρόνια το πρόγραµµα πραγµατοποιείται 
στο Κλειστό γυµναστήριο Κλαδισσού και προσφέρει στα 
παιδιά την δυνατότητα να απασχοληθούν κυρίως µε 
αθλητικές δραστηριότητες. Φέτος το πρόγραµµα 
πραγµατοποιείται σε 3 περιόδους διάρκειας 3 
εβδοµάδων η κάθε περίοδος, από τις 7.30 το πρωί έως 
τις 15.00 το µεσηµέρι. 

Μετά τη κολύµβηση τα παιδιά αλλάζουν στα αποδυτήρια 
των αθλητικών εγκαταστάσεων και τους προσφέρεται 
πρωινό από το ∆ΑΟΧ.

Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν 
ζωγραφική, κατασκευές, χαρτοκοπτική και κολάζ . 
Επίσης τα παιδιά απασχολούνται µε επιτραπέζια 
παιχνίδια και σκάκι . 

 Σκοπός του προγράµµατος είναι να απασχολεί και να 
ψυχαγωγεί τα παιδιά ενώ παράλληλα να τα φέρει πιο Οι αθλητικές δραστηριότητες πραγµατοποιούνται στο 
κοντά στον αθλητισµό. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα κλειστό γυµναστήριο Κλαδισσού. Περιλαµβάνουν 
να παίξουν να διασκεδάσουν και να αποκτήσουν τις καλαθοσφαίριση , χειροσφαίριση βόλεϊ µπάτµιντον , 
βασικές κινητικές δεξιότητες και γνώσεις των αθληµάτων. ρυθµική και ποδόσφαιρό. 
Τα παιδιά απασχολούνται µε πτυχιούχους Καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής, χωρίζονται σε τµήµατα ανά ηλικία και Επίσης πραγµατοποιούνται διαλέξεις µε θεωρητικά 
πραγµατοποιούν τις εξής δραστηριότητες: µαθήµατα όπως για παράδειγµα, πρώτων βοηθειών, 

µαθήµατα υγιεινής, ναυαγοσωστικής, διατροφής και 
Το πρόγραµµα ξεκινάει καθηµερινά µε εκπαιδευτική και γίνεται ενηµέρωση των παιδιών από αθλητικούς 
ψυχαγωγική κολύµβηση που πραγµατοποιείται στη συλλόγους µε παρουσίαση αθληµάτων. 
θάλασσα της Νέας Χώρας. Τα µικρότερα παιδιά παίζουν 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ολοήµερο Αθλητικό - Οικολογικό Σχολείο
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Τα Κέντρα Παιδικής ∆ηµιουργίας του Οργανισµού ∆ηµοτικής  - Μαθήµατα     Α'   Βοηθειών     σε  συνεργασία     µε   το  
Πολιτικής φιλοξενούν παιδιά από 6-13 ετών . Κατά τη    Τµήµα Σαµαρειτών  και ∆ιασωστών του Ελληνικού  
διάρκεια της λειτουργίας τους , τα παιδιά έχουν την    Ερυθρού  Σταυρού όπου τα παιδιά αποκόµισαν χρήσιµες 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιµορφωτικά    γνώσεις  για κάθε στιγµή της ζωής τους . 
προγράµµατα, όπως διαλέξεις , παρουσιάσεις βιβλίων  από  
συγγραφείς, επισκέψεις σε  µουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις,  - Πρόγραµµα ενηµέρωσης για θέµατα Πυρόσβεσης σε 
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές καθώς και εικαστικά    συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία  Χανίων. 
προγράµµατα όπως µαθήµατα κεραµικής, πηλού, 
ζωγραφικής και χαρακτικής αλλά και µαθήµατα  - Πρόγραµµα ενηµέρωσης των παιδιών µε θέµα :
παραδοσιακών χορών . Παράλληλα, τα Κέντρα λειτουργούν    " Κυκλοφοριακή  Αγωγή "   σε συνεργασία µε την 
ως δανειστικές βιβλιοθήκες, ως αναγνωστήρια καθώς και σαν    Αστυνοµική Υπηρεσία Χανίων . 
παιγνιοθήκες.

 - Προγράµµατα ενηµέρωσης για το βιβλίο , τη διαφύλαξη και 
Ουσιαστικός στόχος της ύπαρξης και λειτουργίας των    τη συντήρηση    του σε συνεργασία    µε Βιβλιοδέτη, καθώς   
κέντρων δηµιουργίας είναι η εποικοδοµητική απασχόληση    και παρουσίασης  γνωστών βιβλίων από τους συγγραφείς 
των παιδιών, στα προγράµµατα , και συγκεκριµένα η    τους . 
ανάπτυξη της φαντασίας µέσα από το οµαδικό παιχνίδι και 
την ανάγνωση των παιδικών βιβλίων, η ψυχαγωγία µέσα από  - Προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών
την εκµάθηση εικαστικών τεχνών καθώς και η ενηµέρωση    (κατασκευές )   σε  συνεργασία  µε  διακοσµήτρια , 
τους για πολιτιστικά και όχι µόνο θέµατα µέσα από τις    κεραµίστρια και ζωγράφο . 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις διαλέξεις. Τα Κέντρα Παιδικής 
∆ηµιουργίας δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να  - Πρόγραµµα  ενηµέρωσης  για τον καιρό  και το περιβάλλον  
αξιοποιήσουν δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους , να    σε συνεργασία µε το τµήµα Μετεωρολογίας Χανίων. 
δραστηριοποιηθούν µέσα σε οµάδες , να επικοινωνούν , να 
εκφράζονται, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες ,  - Πρόγραµµα εκµάθησης σκακιού σε συνεργασία µε 
να δηµιουργούν , να σχεδιάζουν, να αποκτούν δεξιότητες και    Σκακιστική Ακαδηµία Χανίων . 
εµπειρίες ζωής και γενικά να αναπτύσσονται και να 
ωριµάζουν σαν προσωπικότητες .  - Πρόγραµµα αθλητισµού σε συνεργασία µε το ∆ΑΟΧ του 

   ∆ήµου Χανίων .
Τα Κέντρα Παιδικής ∆ηµιουργίας αποτελούν πόλο έλξης για 
τα παιδιά της γειτονιάς , τα οποία βρίσκουν κοινό χώρο να  - Πρόγραµµα δηµιουργικότητας σε συνεργασία µε Ψυχολόγο. 
µοιραστούν τις σκέψεις τους και να κάνουν φίλους . Ακόµα και  - Καλοκαιρινό πρόγραµµα    για  την πρόληψη  σε θάλασσα  
αν δεν υπάρχουν στις σύγχρονες µέρες µας οι δρόµοι της    και πισίνα σε συνεργασία µε τον Ναυτικό Οµιλο Χανίων
γειτονιάς ως χώρος παιχνιδιού και ψυχαγωγίας , τα    (ΝΟΧ) και την Εθελοντική Ναυαγοσωστική Μονάδα του 
επικείµενα κέντρα έχουν προσφέρει επιτυχώς την καθηµερινή    ΝΟΧ . 
δηµιουργική και κοινωνική απασχόληση των παιδιών µας. 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Για τη φετινή χρονιά τα Κέντρα Παιδικής ∆ηµιουργίας Παχιανά : 16-17 ∆ηµοτικό Σχολείο - 28210 90580
ανέπτυξαν ποικίλα προγράµµατα όπου τα παιδιά πέρασαν Λενταριανά : Εργατικές Κατοικίες - 28210 50013
ευχάριστες στιγµές προσεγγίζοντας την τέχνη, την έκφραση, Αγ. Ιωάννης : Χ. Πολογιώργη- ∆εξαµενή - 28210 59903
τη δηµιουργικότητα, την τεχνολογία , την πληροφόρηση , τη 
γνώση τη χαρά : Από Τον Ο∆ΗΚΟΙΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
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∆ιηγήµατα
- Inkiow Dimiter H αδελφή µου η Κλάρα ( σειρά µε 16 βιβλία)

- Gosciny Rene: Ο µικρός Νικόλας(σειρά)
- Η σειρά ,Τα Ελληνικά, εκδ. Παπαδοπούλου
- Τα κλασσικά διηγήµατα των Tolstoi L., Shakespreare 
   W.κ.α

Οικολογία
- Ολοι µαζί µπορούµε να σώσουµε τον πλανήτη
- Μάστορη Βούλα :Τέσσερις φίλοι ψάχνουν τη γη
- Ηλιόπουλος Βαγγέλης : Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος 
  να σωθεί
- Rodari, Gianni :Ζώα έξω από το Κλουβί
- Jean Luc Fromental-Joelle Lolinet : 365 Πιγκουΐνοι 
- Ζαραµπούκα Σοφία :Ο κύριος Μπέν και τα σκουπίδια

∆ιαφορετικότητα
- Growther Kitty : Ο µαύρος κότσυφας κι ο άσπρος 
  γλάρος
- Όλοι γεννιόµαστε ελεύθεροι, η παγκόσµια διακήρυξη 
  των δικαιωµάτων του ανθρώπου, µε εικόνες
- Jean-Jacgyes Sempe: Ο Μαρσελέν που κοκκινίζει.
- Μπίζη Αλεξάνδρα : Το φάντασµα του πρίγκιπα 
  Γελαστρόνι

Ιστορία
- Για ενηµέρωση των µικρών… Ευρωπαίων :Ευρώπη, 
  εκδ. Μεταίχµιο
- Ντεκάστρο Μαρίζα : Το νέο µουσείο της Ακρόπολης
- Χατζή, Γιολάντα: Τα ελληνικά Συντάγµατα και η ιστορία 
  τους.
- Ταχατάκη,Ειρήνη: Μινωϊκή Κρήτη
- Davidsen :Στα ίχνη του Οδυσσέα –του Μ.Αλεξάνδρου

Συναισθήµατα 
- Τα βιβλία της Moroney, Trace  :Αγάπη-Μοναξιά-Λύπη-

  Καλοκαίρι! Τα σχολεία κλείνουν. Παιχνίδι, θάλασσα,   Ζήλεια…
διακοπές και χαρούµενα προσωπάκια παιδιών . - Kasza,Keiko: Μια µητέρα για τον Κόκο(υιοθεσία)
 Η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Χανίων - Rittar,Gill :Η Μίλι, η Μόλι και οι µπαµπάδες(διαζύγιο)
φροντίζει για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους - Φίλιππος Μανδηλαράς: Ο παππούς µας 
οργανώνοντας:   άφησε.(πένθος)
1. Στο χώρο της µαθήµατα εκµάθησης σκακιού. Το - Το τέρας που έτρωγε σκοτάδια(φόβος),εκδ.Πατάκη
πρόγραµµα γίνεται σε συνεργασία µε τη ΣΑΧ (Σκακιστική - Τατσόπουλος Πέτρος : Ο Σίσυφος στο µπαλκόνι

ηΑκαδηµία Χανίων ) για 13  συνεχόµενη χρονιά. Ξεκινάει 24 
Σεξουαλική διαπαιδαγώγησηΙουνίου και τελειώνει τέλη Αυγούστου. ∆ηµιουργούνται 
- Cole Babette:Η µαµά γέννησε ένα αυγότµήµατα αρχάριων µεσαίων και προχωρηµένων. ∆ικαίωµα 
- Fagerstrom, Grethe:Ο Πιέρ ,η Ίντα και το µικρούτσικοσυµµετοχής έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας 5-18 χρονών.  
- Θάνος Ασκητής: Σεξουαλική αφύπνιση της εφηβείας 2. Στις 13 Ιουλίου ετοιµάζεται εκδήλωση µε προσκεκληµένο 
- Η σειρά : «Κουβεδιάζοντας για το σεξ» του Jonny Morris.το Βαγγέλη Ηλιόπουλο ,αγαπηµένο συγγραφέα παιδικών 

βιβλίων. Υγεία και ∆ιατροφή
3.  Το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη … πληµµυρίζει µε τους µικρούς - Ελίνα Γκίκα: Ταξιδεύοντας στη χώρα του διαβήτη
µας αναγνώστες .Τα βιβλία αλλάζουν χέρια συνεχώς, οι - Anita Naik: Πώς να τρως χωρίς να σε τρώει
δανεισµοί ξεπερνούν ηµερησίως τους εκατό. - Ζαραµπούκα Σοφία:Ιππόλυτος ο ιπποπόταµος
Η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ,ενδεικτικά, προτείνει και - Τα βιβλία της Russelmann Anna: Ο Σοκολάκης και η 
επιλέγει βιβλία για παιδιά:   Ζαχαρούλα κ.α.

- Kate Knighton: Μα τι σηµαίνει τρώω υγιεινά. Παραµύθια και Ιστοριούλες
- Polly Goodman: Το ποτό, τα ναρκωτικά και το σώµα σου, Η Εκτός από τα γνωστά κλασσικά παραµύθια, αγαπηµένα τα 
  διατροφή, Η άσκηση κ.α.Παραµύθια- Ντορεµύθια του Ευγένιου Τριβιζά και οι ιστορίες 

της …Φρουτοπίας Μυθιστόρηµα, ελληνικό και ξένο
- Η σειρά: Ιστορίες µε γάτους του Χρίστου Μπουλώτη Μεγάλος αριθµός µυθιστορηµάτων για παιδιά και έφηβους… 
- Οι ιστοριούλες µε τον… Τριγωνοψαρούλη του γεµίζει τα ράφια της Βιβλιοθήκης, καταξιωµένων και 
  Βαγγέλη Ηλιόπουλου αγαπηµένων συγγραφέων ,όπως Π. ∆έλτα,A. ∆ουµάς, Ζ. 
- Οι ιστοριούλες της Elizbeth Veerdick :Τα χέρια δεν είναι για Σαρρή, Σ. Ζαραµπούκα ,Ε. Τριβιζάς, Α. Ζέη, Μ. Κοντολέων, Γ. 
  να δέρνουµε, Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε...κ.α Γρηγοριάδη-Σουρέλη, Λ. Πέτροβιτς-Ανδροτσοπούλου, ∆. 
- Το δέντρο που έδινε του Shell Silverstein Σωτηρίου, Λ. Ψαραύτη, Hugo Victor,  Jules Verne, Τζάκλιν 
- Σκορδαλά-Κακατάκη Ευδοκία :Το νησί που ταξίδευε Ουιλσον, Roald Dahl, Philip Pullman, Tolkiee J., Jorge Bucay, 
- Geoffroy de Pennart :Ο λύκος ξαναγύρισε κ.α Roth Ph,Yalom, Irvin κ.α. 
- Marcus Pfister :Ασηµάκης το πολύχρωµο ψαράκι

Σας ευχόµαστε Καλό Καλοκαίρι -  Καλό διάβασµα!!!

ΠΑΙ∆ΙΚΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στην πόλη µας «Η γιορτή 
της Γειτονιάς», που διοργάνωσαν ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική 
Πολιτιστική Επιχείρηση, την Τρίτη 26 Μαΐου 2009.

Τη Γιορτή διοργάνωσαν ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική 
Πολιτιστική Επιχείρηση,  µε σκοπό την ενδυνάµωση των σχέσεων  
των πολιτών και την ανάπτυξη της  αλληλεγγύης σε τοπικό 
επίπεδο.
 
Από τις 7 το απόγευµα έως τις 9 το βράδυ, το κέφι περίσεψε στις 
γειτονιές που πραγµατοποίηθηκαν οι εκδηλώσεις. µε 
παραδοασιακούς χορούς και τραγούδια, µαντινάδες, λαϊκούς 
χορούς, τραγούδια, εδέσµατα, κ.α.

Περιοχή Χαλέπας
Πλατεία Αγ. Νικολάου - Μεϊντάνι

ενθουσιασµός µεγάλος τόσο κατά τη διάρκεια της 
προετοιµασίας όσο και την ηµέρα της γιορτής. Οι µουσικοί 
από το σύλλογο ο Χάρχαλης έδωσαν το έναυσµα και µε τις 

Στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας και συγκεκριµένα στην «κοντυλιές τους» δόνησαν όλη την πλατεία. Οι παραδοσιακοί 
πλατεία του Αγίου Νικολάου (Μεϊντάνι) πραγµατοποιήθηκε για σύλλογοι µε παιδικά, εφηβικά και µεγάλα συγκροτήµατα 
πρώτη φορά «η γιορτή των γειτόνων». Μικροί και µεγάλοι χόρεψαν κρητικούς χορούς. Ο ∆ήµαρχος κ. Κυριάκος 
έδωσαν ένα δυνατό παρόν. Η συµµετοχή ήταν µαζική και ο Βιρβιδάκης ένθερµος υποστηρικτής της εκδήλωσης έκανε ένα 

σύντοµο χαιρετισµό και έδωσε την υπόσχεση ότι η εκδήλωση 
αυτή θα γίνει θεσµός και κάθε χρόνο θα αναβαθµίζεται. 
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Περιοχή Παχιανών Περιοχή Αγ. Ιωάννη - Συνοικισµός Εργατικών Κατοικιών 
Γ΄ΚΑΠΗ. Γήπεδα αθλοπαιδιών.

Στη γειτονιά των Παχιανών συµµετείχε ο Τουριστικός 
Σύνδεσµος Κρήτης και ο Παραδοσιακός Σύλλογος 
«Σταυραετοί» και οι µουσικοί από το Σύλλογο Μουσικών Ν. 
Χανίων «Ο Χάρχαλης» Γιάννης Μαραγκάκης (λύρα) και 
Σπύρος Παναγιωτάκης (Λαγούτο).

Πιασµένοι χέρι - χέρι πολλοί από τους παρευρισκοµένους 
χόρεψαν χορούς της Κρήτης και όχι µόνο, ενώ ξεχώριστη 
ατµόσφαιρα και εύθυµη διάθεση δηµιούργησαν οι 
µαντιναδολόγοι µε τις αυτοσχέδιες µαντινάδες τους.

Παλιά και πολυαγαπηµένα Ελληνικά τραγούδια, απέδωσε η 
χορωδία του Γ΄ ΚΑΠΗ, µε την Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου  
στο ακορντεόν, που απέσπασε θερµότατο χειροκρότηµα. Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκε κέρασµα που είχαν 
ετοιµάσει τα µέλη του Γ΄ ΚΑΠΗ.

Με την διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, µεταξύ νέων 
και παλαιµάχων κατοίκων της συνοικίας, ξεκίνησαν οι 
εκδηλώσεις στον Άγιο Ιωάννη (συνοικισµό Εργατικών 
Κατοικιών – Γήπεδα Αθλοπαιδιών).
Τον αγώνα παρακολούθησε αρκετός κόσµος, χειροκροτώντας 

τις προσπάθειες των… επίδοξων ποδοσφαιριστών.
Οι εκδηλώσεις πλαισιώθηκαν από παραδοσιακή µουσική και 
κρητικούς χορούς, από την σχολή του Κ. Μπούτζουκα. Ενεργή 
συµµετοχή για την επιτυχία που σηµείωσε η Γιορτή, είχαν οι 

ενορίες Αγίου Ιωάννη, Πέτρου και Παύλου και Αγίου 
Χαραλάµπους, το Κέντρο Παιδικής ∆ηµιουργίας Αγ. Ιωάννου 
και το ∆' ΚΑΠΗ τα µέλη του οποίου είχαν ετοιµάσει ένα πλούσιο 
κέρασµα προς τους παραβρεθέντες.
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Με την τελετή αποφοίτησης, πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα Ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια ανήκουν σ' αυτούς 
η που όλα αυτά τα χρόνια έρχονται από πολύ µακριά, τόσο από 29 Ιουνίου στο Μεγάλο Αρσενάλι, ολοκληρώθηκε η 4  

τους περιαστικούς ∆ήµους αλλά κυρίως από το γειτονικό διδακτική περίοδος του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου, στο 
Ρέθυµνο και από το µακρινό Ηράκλειο. Χρόνο µε το χρόνο πλαίσιο της οποίας λειτούργησαν δύο κύκλοι µαθηµάτων, µε 
επίσης αυξάνονται και τα νέα Ανοιχτά Λαϊκά Πανεπιστήµια συνολικά 27 διαλέξεις.
ανά την Ελλάδα, τα οποία δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν 
σε διάφορούς ∆ήµους, µε την δική µας βοήθεια, την οποία Ο πρώτος κύκλος είχε τίτλο «Σωµατική και Ψυχική Υγεία», 
τους προσφέρουµε πολύ πρόθυµα για µια καλή αρχή και για στην διάρκεια του οποίου µέσα από τις εισηγήσεις 
µια καλύτερη συνέχεια και προπαντός διάρκεια. Θεωρώ αυτό διακεκριµένων επιστηµόνων, µας δόθηκε έγκυρη 
το γεγονός, ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, καθώς οι επιστηµονική ενηµέρωση σε θέµατα που αφορούσαν τόσο 
ενηµερωµένοι πολίτες και µάλιστα επιστηµονικά και την σωµατική όσο και την ψυχική υγεία αλλά και την µεταξύ 
υπεύθυνα, είναι ενεργοί και χρήσιµοι πολίτες, και για τον τους σχέση, καθώς και όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην 
εαυτό τους και για το κοινωνικό σύνολο.αντιµετώπιση τους.

Ο δεύτερος κύκλος είχε τίτλο «Ευρωπαϊκός και Ελληνικός 
Είµαστε πολύ υπερήφανοι για τον θεσµό που δηµιούργησαµε Πολιτισµός» στη διάρκεια του και µέσα από τις εισηγήσεις 
στον ∆ήµο Χανίων, µε τη στήριξη βέβαια του ∆ηµάρχου κορυφαίων προσωπικοτήτων, κατανοήσαµε σε µεγάλο 
Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, και του Αντιδηµάρχου κ. βαθµό, την σχέση αυτών των πολιτισµών, 
Γεωργίου Βούρβαχη, του Ο∆ΗΚΟΙΠ, της ∆ΗΠΕΧ, καθώς και προβληµατιστήκαµε και κάποιοι από µας σίγουρα 
όλου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.επαναπροσδιορίσαµε, ο καθένας σύµφωνα και µε τις δικές 

του προσλαµβάνουσες, τη θέση που έχει ο δικός µας 
Όπως όµως αναφέρω και παραπάνω η επιτυχία του Α.Λ.Π. πολιτισµός στο σηµερινό παγκόσµιο γίγνεσθαι και ποιες θα 
οφείλεται κυρίως στην τοπική κοινωνία, η οποία το αγκάλιασε πρέπει να είναι, σύµφωνα µε αυτή την θέση, οι προσδοκίες 
εξ' αρχής, αποδεικνύοντας ότι κάθε τι που γίνεται µε αγάπη, µας. Ως Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουµε να συµµετέχουµε σε 
σεβασµό, µεράκι και αυθεντικότητα προς κάθε κατεύθυνση, κάθε τέτοιο διάλογο, προκειµένου να γνωρίζουµε και να 
αυτό εισπράττεται από τον κόσµο και έχει απόλυτη αποδοχή ορίζουµε τα όρια και τα ζητούµενα µας, και να τα 
και επιτυχία. Μεγάλο µερίδιο στην επιτυχία του Α.Λ.Π. έχουν υπερασπιζόµαστε στην σύγχρονη πραγµατικότητα, όταν και 
επίσης οι εκλεχτοί προσκεκληµένοι µας, που πάντοτε όπου χρειάζεται υπεύθυνα και µε ισχυρά επιχειρήµατα.
ανιδιοτελώς και πρόθυµα ανταποκρίνονται στην πρόσκληση 
µας και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στις διαλέξεις του, Και στη φετινή διδακτική περίοδο πραγµατοποιήσαµε 
πράγµα εξαιρετικά δύσκολό καθώς καλούνται να παράλληλες ανεξάρτητες θεµατικά διαλέξεις, σε συνεργασία 
εκλαϊκεύσουν τις επιστηµονικές τους γνώσεις προκειµένου να µε άλλους φορείς όπως η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
γίνουν κτήµα όλων µας. Τους ευχαριστούµε θερµά.Αθηνών, η Ιατρική εταιρεία Χανίων και το Οικονοµικό 

Επιµελητήριο τµήµα ∆υτικής Κρήτης, τους οποίους θερµά 
ευχαριστούµε για την άψογη συνεργασία την οποία είχαµε. Οι 

Γεώργιος Βούρβαχηςπιο θερµές ευχαριστίες ανήκουν όµως σε όλους τους 
Αντιδήµαρχος ΧανίωνΧανιώτες για την µεγάλη συµµετοχή τους όλα αυτά τα χρόνια, 

γεγονός που εντυπωσιάζει, και το επισηµαίνουν όλοι 
ανεξαιρέτως οι προσκεκληµένοι µας.
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βρισκόταν υπό κατάληψη. Ο δήµαρχος Ν. Σκουλάς σε 
συνεργασία µε το Ν. Τωµαδάκη ανέλαβαν να την 
περισώσουν,  θεωρώντας το χρέος τους και τα κατάφεραν. 
Μέχρι το 1957 φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Ιστορικό Αρχείο 
Κρήτης υπό τη διεύθυνση του Ν. Τωµαδάκη , που στεγαζόταν 
στο παλιό Τελωνείο. 
Το 1955 ο γιος του Σοφοκλής Βενιζέλος , πριν την 
αναχώρηση του από τα Χανιά :

«ενεχείρησεν εις τον ∆ήµαρχον κ. Μουντάκην επιστολήν , δια 
της οποίας τον παρακαλει , όπως παραλάβη από το Iστορικόν 
Αρχείον Κρήτης τα εκεί φυλασσόµενα βιβλία του αειµνήστου 
πατρός του και τα µεταφέρη προς φυλαξιν εις την ∆ηµοτικήν 

1Βιβλιοθήκην όπου και θα µείνουν ταυτα οριστικώς…» 
«Τό ∆ηµοτικόν Συµβούλιον εισηγηµένου του κ.∆ηµάρχου 
…απεφάσισεν aµέσως και οµοφώνως όπως επεκταθη ο 
υπάρχων χωρος δια της προσθηκης τεσσάρων εισετι 
µαγαζείων καταλλήλως διαρρυθµιζοµένων . Συνέστησεν 
επιτροπήν δια την παραλαβην και έλαβεν και θα λάβη κάθε 
µέτρον ασφαλείας δια την µετα σχολαστικότητος ακριβη 
περιγραφήν των έργων που θα παραδοθουν τον τόπον, που 

2θα τοποθετηθούν και την φύλαξιν και διατήρησιν αυτών.»  
Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι η Β. ∆ .Χ της τότε εποχής 
στεγαζόταν στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Μεγάρου.
Το 1961 αποτελεί αναµφισβήτητα σταθµό στην ιστορία της 
,από τα 4-5 γραφεία του ισογείου, µεταστεγάστηκε στο 
σηµερινό χώρο των 800 τ.µ.

Αλλά και τι βιβλία περιέχει η Συλλογή;

Καλύπτει όλα τα θέµατα, κλασική φιλολογία, ιστορία, 
λογοτεχνία, δίκαιο, κοινωνικές επιστήµες κ.α. Η Βιβλιοθήκη 
αποτελεί µουσειακή συλλογή τόσο ότι ανήκει στο 
συγκεκριµένο άνδρα όσο και για τη σπανιότητα των εκδόσεων 
και της βιβλιοδεσία της. Πολλά από τα βιβλία της 
νεοελληνικής κλασικής λογοτεχνίας είχαν προσφερθεί στον 
κάτοχό τους από τους ίδιους τους συγγραφείς µε χειρόγραφες 
προσωπικές αφιερώσεις όπως του Παλαµά, του ∆ροσίνη, του 
Βλαχογιάννη, της ∆έλτα, του Πολέµη ,του Ψυχάρη κ.α. 
Ακόµα, υπάρχει το προσωπικό ηµερολόγιο του Βενιζέλου µε 
τις συναντήσεις του και το χειρόγραφο τετράδιο µε τις Σε µια µεγάλη φωτιζόµενη και ωραία αίθουσα-πρόσφατα 
σηµειώσεις του για τη µετάφραση του Θουκυδίδη.ανακαινισµένη- η όποια φέρει το όνοµα του µεγάλου εθνάρχη 

, στεγάζεται η προσωπική του Βιβλιοθήκη , που αριθµεί 8.500 
Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ,η διαδικασία ολοκλήρωσης της τόµους βιβλίων, σπάνιες εκδόσεις και χάρτες, περιοδικά, 
ανακαίνισης του χώρου θα διεκπεραιωθεί. Η Βιβλιοθήκη του φωτογραφικά άλµπουµ και προσωπικά αντικείµενα.
µεγάλου Κρητικού θα αποτελεί  κλειστή συλλογή, όχι 
δανειστική αλλά προσβάσιµη σε µελετητές, ερευνητές, Αλλά πώς έφτασε η βιβλιοθήκη του Ελ. Βενιζέλου στη 
φοιτητές και αναγνωστικό κοινό.∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων;;

∆ε γνωρίζουµε πώς ,πότε και γιατί ο Βενιζέλος έστειλε στα 
Παραποµπές:Χανιά τη βιβλιοθήκη του και τα γαλλικά λογοτεχνικά βιβλία της 
1.εφηµ.Το Βήµα,24/3/1955Έλενας. Η συλλογή αυτή , που έως το 1941 στεγαζόταν στο 
2.Αντώνης ΣΤ.Μπιτσάκη, Η ∆ωρεά Βενιζέλου, εφηµ.Κήρυξ, σπίτι του στη Χαλέπα,  κινδύνευε να λεηλατηθεί και να 
26/3/1955καταστραφεί από τους Γερµανούς, αφού το σπίτι του 

∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η
Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η
Χ Α Ν Ι Ω Ν

Μια πρώτη γνωριµία και ξενάγηση στους χώρους της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Χανίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τη σελίδα αυτή του 

περιοδικού για όλους εσάς…

Βιβλιοθήκη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
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Η ∆ηµοτική Αγορά Χανίων, το τεράστιο κτίσµα των 4.000 τ.µ., σε επίσης και διαµορφώθηκαν διαφορετικά, έγιναν κι άλλα 
περιβάλλοντα χώρο 17.200 τ.µ., είναι ένα µνηµείο όχι µόνο παραπλήσια έργα. Κατά κύριο λόγο, στο ανατολικό και δυτικό 
ιστορικό και  αρχιτεκτονικό, µα ένα µνηµείο αγάπης για την τµήµα στεγάζονταν κρεοπωλεία, στο άκρο της δυτικής στοάς, τα 
πόλη, µνηµείο αποφασιστικότητας, οραµατισµού και ελπίδας - ιχθυοπωλεία και στο βόρειο και νότιο τα οπωρολαχανοπωλεία.. 
το σύµβολο και σήµα κατατεθέν των Χανίων. “Καρδιά» της Ελάχιστες µέρες πριν από τη Μάχη της Κρήτης, τον Μάϊο του 
πόλης, κτίσµα πρωτότυπο και µελετηµένο, αποτελεί όχι µόνο 1941, αποπερατώθηκε και το  αντιαεροπορικό καταφύγιο στη 
κέντρο µεγάλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά µια νοτιοανατολική πλευρά της Αγοράς, ενώ κατά τη διάρκεια της 
χειροπιαστή  εικόνα της ιδέας της Αγοράς της Αρχαίας Ελλάδας. Κατοχής και παρά τη δυναµική αντίδραση του τότε ∆ηµάρχου Ν. 

Σκουλά, οι Γερµανοί κατέλαβαν όλη την εγκάρσια στοά, την  
αποµόνωσαν και τη χρησιµοποίησαν για τις ανάγκες του Στις αρχές του αιώνα τα Χανιά, πρωτεύουσα της Κρήτης από το 
στρατού κατοχής.1850 και εξής, είναι το πνευµατικό, διοικητικό, εµπορικό και 

βιοµηχανικό κέντρο του Νησιού, µε περίπου 21.000 κατοίκους. 
Στην πόλη όµως, που σφύζει από ζωή, τα καταστήµατα Το  1980, η ∆ηµοτική Αγορά Χανίων χαρακτηρίσθηκε από το 
τροφίµων είναι σε µεγάλη αταξία και σε µεγάλες αποστάσεις  Υπουργείο Πολιτισµού ως διατηρητέο µνηµείο. Τα µαγαζιά 
µεταξύ τους. ΄Ετσι την 13/6/1908 συζητείται σε ολοµέλεια του συνεχίζουν µέχρι σήµερα να ενοικιάζονται από τον ∆ήµο σε 
∆ηµοτικού Συµβουλίου το θέµα ανέγερσης ∆ηµοτικής Αγοράς. επαγγελµατίες που έχουν σύλλογο µε την επωνυµία " ΄Ενωση 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει την πρόταση, που ήταν σε Καταστηµαταρχών ∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων " Η Αγορά ".
άµεση συνάρτηση και µε άλλα έργα ανάπλασης και εξωραϊσµού 
της πόλης.  Στις 8/8/1908 η αρµόδια για την Αγορά επιτροπή  ∆εν θα πρέπει να παραβλέψουµε όχι µόνο τη συµβολή της 
ανακοινώνει στο Συµβούλιο το οριστικό σχέδιο του κτιρίου, τις Αγοράς στα εµπορικά πράγµατα του τόπου και στην ανάπτυξη 
προτάσεις για σχετικές εργασίες (κατάρριψη του φρουρίου, και επέκταση του εµπορίου, αλλά και το "ανθρώπινο" πρόσωπό 
επιχωµάτωση της τάφρου, αποζηµίωση ιδιοκτητών, κατασκευή της, τη σηµασία της στην επικοινωνία των Χανιωτών, αφού 
υποστέγων, κ.λ.π.) καθώς και τον προϋπολογισµό εξόδων του στάθηκε ακλόνητο κέντρο ανθρώπινης επαφής και 
έργου (320.000 δρχ.). Τον Φεβρουάριο του 1909 ο µηχανικός Κ. δηµιουργικού διαλόγου, όλα αυτά τα χρόνια, από το 1913 που 
∆ρανδάκης τελειοποιεί τα σχέδια της Αγοράς και εγκαινιάσθηκε, µέχρι σήµερα. Πολυκατάστηµα πρωτοπόρο 
συµπληρώνεται έτσι ο σχετικός φάκελος που είχε αρχίσει να από την ίδρυσή της, είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό χώρο 
καταρτίζει παλαιότερα ο µηχανικός Μιχ. Σαββάκης. Στις  συναλλαγής και πώλησης καταναλωτικών προϊόντων - είναι το 
7/12/1910 η Τράπεζα Κρήτης εγκρίνει την παροχή δανείου σταυροδρόµι της καθηµερινής ζωής µας, ο τόσο γνώριµος κι 
300.000 δρχ. µε υποθήκη το ίδιο το κτίσµα και τα µελλοντικά αγαπητός τόπος συνάντησης  γνωστών και φίλων, πόλος έλξης 
ενοίκια των καταστηµάτων και στις 23/12/1910 γίνεται συµπολιτών και σηµείο αναφοράς ντόπιων και ξένων 
δηµοπρασία για την εκτέλεση του έργου. επισκεπτών. Κι αν αναλογιστούµε ότι η ιδέα για την κατασκευή 

ενός τόσο µεγαλεπήβολου έργου έγινε πραγµατικότητα στις 
Η θεµελίωση πραγµατοποιείται ανεπίσηµα από τον ∆ήµαρχο αρχές του αιώνα και η  εκτέλεσή του ολοκληρώθηκε σε τόσο 
Εµµ. Μουντάκη την 14/8/1911 και το έργο ξεκινά, αν και στην µικρό χρονικό διάστηµα και µάλιστα µε τα µέσα της εποχής 
πορεία συναντώνται διάφορες δυσκολίες, που όµως ευτυχώς εκείνης, µπορούµε να έχουµε µια εικόνα από τις δυνατότητες 
ξεπερνιούνται. Το δεύτερο εξάµηνο του 1913 αποπερατώνεται του Χανιώτη, του σθένους και της δυναµικότητάς του, αφού, 
το κυρίως έργο, η Αγορά αρχίζει ανεπίσηµα να λειτουργεί από µετά από τόσα χρόνια ξενικών κατοχών κι αιµατηρών αγώνων 
την  1/11/1913, ενώ τα επίσηµα εγκαίνιά της έγιναν από τον τότε για τη λευτεριά του, έχει το απαράµιλλο θάρρος να προσβλέπει 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελ. Βενιζέλο στις 4 ∆εκεµβρίου στο µέλλον µε ελπίδα, γεµάτος από πρωτοποριακές ιδέες, 
1913, τρεις µέρες δηλαδή µετά την επίσηµη τελετή της ́ Ενωσης ασυναγώνιστη δηµιουργικότητα και τολµηρούς στόχους.
της Κρήτης µε την Ελλάδα.
Καταρτίσθηκε ο κανονισµός λειτουργίας της Αγοράς, Ζαχαρένια Σηµανδηράκη 
συγκροτήθηκε ο σύλλογος "Νέα Αγορά Χανίων" από τους Προϊσταµένη του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης
καταστηµατάρχες, οι χώροι εξωτερικά απαλλοτριώθηκαν 

Φωτ. από την έκδοση του ∆ήµου Χανίων «∆ηµοτική Αγορά των Χανίων, 80 Χρόνια, 1913 - 1993"
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Την 12-2-1998 υπεγράφη σύµβαση για την εκπόνηση της Οι στέγες αποξηλώνονται πλήρως και ανακατασκευάζονται µε 
µελέτης «Αποτύπωση – αποκατάσταση και ανακαίνιση της νέα υλικά (εκτός των ζευκτών) που θα εξασφαλίζουν την 
∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων και διαµόρφωση του στατική επάρκεια και την πλήρη στεγάνωσή τους.
περιβάλλοντος χώρου», µεταξύ του ∆ηµάρχου Χανίων και της Προβλέπεται η αλλαγή της γυάλινης επιστέγασης, µε τζάµια 
σύµπραξης γραφείων µελετών Ιωάννης Αραχωβίτης-ΟΜΕ τύπου triplex που θα αποτελούνται από 2 κρύσταλλα πάχους 
ΕΠΕ-Σταύρος Θεοδωράκης-Γεώργιος Γαρεφαλάκης και 5χλστ το καθένα µε ενδιάµεσο πλαστικό φύλλο και 
Γεώργιος Βερυκάκης, κατόπιν διαγωνισµού. Σε εκτέλεση του επικόλληση θερµοανακλαστικής µεµβράνης στην εξωτερική 
άρθρου 3.1.3 της σύµβασης και λόγω της αναγκαιότητας επιφάνεια. Το εσωτερικό κρύσταλλο θα είναι αµµοβοληµένο.
εκτέλεσης των εργασιών, την 10-6-98 υπεγράφη σύµβαση για Θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση του γλυπτού 
την «Εκτέλεση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών και διάκοσµου και των λίθινων αρχιτεκτονικών στοιχείων.
εργαστηριακών ελέγχων των δοµικών στοιχείων και υλικών Στα καταστήµατα που βρίσκονται στον άξονα Β-Ν λόγω του 
του φέροντα οργανισµού του κτηρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς µεγάλου ύψους θα κατασκευαστούν ανοιχτά πατάρια για 
Χανίων», µεταξύ του ∆ηµάρχου Χανίων και των αποθήκευση εµπορευµάτων, µικρό γραφείο κοκ. Στα 
συµπραττόντων γραφείων µελετητών Σταύρου Θεοδωράκη καταστήµατα που βρίσκονται στον άξονα Α-∆ προτείνεται η 
και Τέµνουσα ΟΤΜ ΕΠΕ. κατασκευή µικρού κλειστού παταριού για την δηµιουργία 

αποθηκευτικού χώρου.
Η προµελέτη εγκρίθηκε µε την Προβλέπεται η κατασκευή δύο µικρών συγκροτηµάτων W.C. 
ΥΠΠΟ/58851/∆ΠΚΑΝΜ/2004Π.Ε./15-7-2003 Απόφαση σε ισάριθµα µη χρησιµοποιούµενα καταστήµατα της 
Υπουργού Πολιτισµού και την 356/2004 απόφαση του ∆ηµοτικής Αγοράς µε πρόβλεψη εξυπηρέτησης και ατόµων 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων, µε την οποία δόθηκε και µειωµένης κινητικότητας.
εντολή στον µελετητή για την εκπόνηση του εποµένου Προβλέπεται η κατασκευή µεταλλικών στεγάστρων 
σταδίου της µελέτης. H οριστική µελέτη ελέγχθηκε και παραδοσιακής µορφής, στις προσόψεις των καταστηµάτων 
εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟ µε την ΥΠΠΟ/∆ΑΝΣΜ/8258/233/25- για την οργάνωση του χώρου των πεζοδροµίων και την 
9-2006 Απόφαση Υπουργού Πολιτισµού, και τις 291/2007 και οµοιόµορφη εµφάνιση των προσόψεων των καταστηµάτων. 
329/2007 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων. Ήδη Οι πινακίδες των καταστηµάτων θα είναι λιτές οµοιόµορφες 
έχει παραδοθεί και το στάδιο της µελέτης εφαρµογής του κατά τα παραδοσιακά πρότυπα, θα φέρουν τον αριθµό του 
κτηρίου. Μετά από την ολοκλήρωση της οριστικής µελέτης καταστήµατος και η µορφή τους θα ακολουθεί συγκεκριµένες 
προβλέπεται να κατασκευαστούν στο κτήριο και στον προδιαγραφές.
περιβάλλοντα χώρο οι παρακάτω εργασίες: Θα λειτουργήσει ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο και λίγες κεντρικές 
Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι των καταστηµάτων θα παροχές ∆ΕΗ µε ενδιάµεσους µετρητές και θα δηµιουργηθεί 
κατεδαφιστούν, διότι κρίθηκαν επισφαλείς για την στήριξη των γραφείο διαχείρισης – συντήρησης – κοινοχρήστων.
στεγών που φέρουν, αλλά και για την διευκόλυνση της Προβλέπεται η εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τόσο για 
ενίσχυσης των θεµελιώσεων και της κατασκευής της ενιαίας την εξασφάλιση άριστου επιπέδου φωτισµού, όσο και για την 
πλάκας σκυροδέµατος κάτω από το δάπεδο των ανάδειξη του κτηρίου τόσο του εσωτερικού όσο και του 
καταστηµάτων που απαιτείται. Οι νέοι διαχωριστικοί τοίχοι εξωτερικού.
που θα κατασκευαστούν θα έχουν πάχος ίδιο µε τους Σε ότι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο, θα αναδιαµορφωθεί 
υφιστάµενους και την κατάλληλη δοµή ώστε να παραλάβουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 
µε ασφάλεια τα φορτία, των πλευρικών στεγών αλλά και των τα ευρήµατα που έχει κατά καιρούς εντοπίσει, από διάφορες 
προτεινόµενων παταριών. εκσκαφές που έχουν γίνει κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργων 
Τα υπάρχοντα επιχρίσµατα θα αποξηλωθούν καθολοκληρίαν, στην Αγορά, µετά την έγκριση της οριστικής µελέτης.
για να γίνουν οι ενισχύσεις της τοιχοποιίας των αρµών και 
των επιχρισµάτων. Αριστείδης Παπαδογιάννης, Αντιδήµαρχος Χανίων
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2009

ΠΑ 21 και ΣΑ 22 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.30
Θίασος  «ORFEUS»
Ευριπίδη «Βάκχες»
Σκηνοθεσία : Νίκος Χαραλάµπους 
Πρωταγωνιστούν : Μαρία 
Τζοµπανάκη, Μιχάλης Καλαµπόκης, 
∆ηµήτρης Σιακάρας, ∆ηµήτρης 
Καµπερίδης, Στάθης Βούτος, κ.α.
Είσοδος 15 Ä

ΚΥ 2 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.00
Χορευτικό Όµιλος Χανίων «Ο 
Ψηλορείτης»
Πολιτιστικό Αντάµωµα 2009
Συµµετέχει το παραδοσιακό 
συγκρότηµα ARUANDA (30 
χορευτές και µουσικοί) από τη 
Βραζιλία

Είσοδος ελεύθερη

∆Ε 10 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.30
Συναυλία µε το Γιάννη Κότσιρα
Μαζί του η Ραλλία Χρηστίδου και ο 
Μύρωνας Στρατής
 O Γιάννης Κότσιρας ταξιδεύει φέτος 
το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα µε 
ανοιχτόκαρδη διάθεση στήνοντας 
ένα ανανεωµένο συναυλιακό 
πρόγραµµα το οποίο ξεχωρίζει για 
το ρυθµό του και την παρεΐστικη 
ατµόσφαιρα. Είσοδος : 20 Ä

ΤΕ 12 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου,, ώρα 21.00
Παράσταση του Βραβευµένου 
Κρατικού Ρωσικού Εθνικού  
Χοροθεάτρου  των λαών του 
Καυκάσου «ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΤΣΑΡΟΙ» - 
«FLYING TSARS».  
40 καλλιτέχνες που κυριολεκτικά 
πετάνε για 2 ώρες στην σκηνή 
παρουσιάζουν  ένα υπερθέαµα µε 
χορό και µουσική
Είσοδος : 18Ä, 12Ä

ΤΕ 5 και ΠΕ 6 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.30
Κοινοπραξία «5η Εποχή/Πολιτιστµός 
και Επικοινωνία»
Bertolt Brecht – Kurt Weill «Η 
Όπερα της Πεντάρας»
Απόδοση-Σκηνοθεσία : Θέµης 
Μουµουλίδης
Πρωταγωνιστούν : Κ.Καραµπέτη, 
Σ.Μάινας, Ρ. Λουιζίδου, Α. 
Μπουρδούµης, κ.α..
Είσοδος : 22 Ä, 17 Ä

ΠΕ 13 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.30
Θέατρο ΑΛΦΑ
Ουίλλιαµ Γκίµπσον «Το θαύµα της 
Άννυ Σάλιβαν»
Σκηνοθεσία Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου 
Πρωταγωνιστούν : Πέγκυ 
Τρικαλιώτη, Θωµάς Κινδύνης, 
Γεωργία Μαυρογεώργη, Θεοδώρα 
Βουτσά, κ.α.
Είσοδος : 22Ä, 17Ä

ΠΕ 6 Αυγούστου, 
Προµαχώνας San Salvatore, 
ώρα 21.30
Συναυλία µε τη Sinfonietta, 
Ορχήστρα ∆ωµατίου 
του ∆ήµου Χανίων
Έργα : Antonio Vivaldi
Σόλο φλάουτο : Ναταλία Γεράκη
∆ιευθύνει ο Αλέξανδρος Μυράτ
Είσοδος : 20 Ä - 15 Ä

ΤΕ 19 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.00
Μαγικές Σβούρες
«Σίτος Σιταράκις, Αυτός ο 
Μεγάλος Μικρός»
Η περιπετειώδης ιστορία του 
µικροκαµωµένου Σίτου, γεννηµένου 
µέσα σε ένα καρβέλι ψωµί και το 
ταξίδι του στον κόσµο, τον  γεµάτο 
κινδύνους, αλλά γνώση
Είσοδος :  12Ä

ΠΑ 7 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.00
Στα ρεύµατα του κόσµου
Συναυλία µε τον Μιχάλη Τζουγανάκη
Μέσα από µια «µουσική οδύσσεια» 
ήχων και αρµονιών, ο δυνατός 
performer µας προσκαλεί να 
ξεπεράσουµε τα γεωγραφικά µας 
όρια και να τον ακολουθήσουµε στα 
«ρεύµατα του κόσµου»! 

Είσοδος : 18 Ä

ΠΕ 20 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.15
Πολιτιστική Έκφραση
Αριστοφάνη 
«Θεσµοφοριάζουσες»
Μετάφραση : Κ. Γεωργουσόπουλος
Σκηνοθεσία : Νίκος Χαραλάµπους
Πρωταγωνιστούν : Βασίλης 
Τσιβιλίκας, Γιώργος Κωνσταντίνου, 
κ.α.   Είσοδος : 23Ä, 15Ä
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∆Ε 24 Αυγούστου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.00
Συναυλία µε το Καλλιτεχνικό 
Σχήµα «Εν Χορδαίς»
Παραδοσιακά Μικρασιάτικα και 
Κωνσταντινουπολίτικα Τραγούδια.
Υπό την αιγίδα της Ι.Μ.Κυδωνίας και 
Αποκορώνου. 
Τα έσοδα θα διατεθούν σε Ιδρύµατα 
της Ιεράς Μητροπόλεως
Είσοδος : 15 Ä

ΤΡ 25 Αυγούστου 2009,
Θέατρο Α. Τάφρου, ώρα 21.30
Θέατρο «ΖΙΝΑ»
Αριστοφάνη Λυσιστράτη
Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρη
Σκηνοθεσία: Θύµιου Καρακατσάνη
Πρωταγωνιστούν : Θύµιος 
Καρακατσάνης, Στάθης Ψάλτης, κ.α.
Είσοδος : 24Ä, 17Ä



ΤΕ 26 Αυγούστου, 
Παλιό Λιµάνι Χανίων, ώρα 21.00
ΦΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2009
Πολυθέαµα µε δρώµενα, video και 
πυροτεχνήµατα
Επιµέλεια Κειµένων : Β. Περάκη
Αφήγηση : Β.Γκούστης, ηθοποιός
Σκηνοθεσία- Μουσική Επιµέλεια: 
Λ. Μανωλικάκης
Συµµετέχει η Μικτή Χορωδία του 
∆ήµου Χανίων

∆Ε 31 Αυγούστου, Θέατρο Αν. 
Τάφρου, ώρα 21.00
Αφιέρωµα στο Στέλιο Καζαντζίδη
µε τη Μπάντα  και τη Λαϊκή 
Ορχήστρα  της Φιλαρµονικής του 
∆ήµου Χανίων
∆ιευθύνει ο µαέστρος Μάκης 
Γεωργογιαννάκης
Συνδιοργάνωση : Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Χανίων
Είσοδος ελεύθερη

ΤΡ 1 Σεπτεµβρίου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.00
Χορωδία και Ορχήστρα Νέων 
«Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος» 
«Παραµύθι χωρίς όνοµα»
Η συναυλία διοργανώνεται από την 
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή 
Μονή Κυρίας των Αγγέλων 
Γουβερνέτου και τελή υπό την αιγίδα 
του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
Είσοδος ελεύθερη

ΠΕ 3 Σεπτεµβρίου, 
Θέατρο Αν. Τάφρου, ώρα 21.30
Συναυλία µε τον Αλκίνοο 
Ιωαννίδη
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σε ένα 
πρόγραµµα που θα αποτελείται 
κυρίως από τραγούδια της 
«προσωπικής» του δισκογραφίας. 
Τραγούδια από τον τελευταίο του 
δίσκο, µε τίτλο 'Νεροποντή' αλλά και 
από την πορεία του µέχρι σήµερα. 
Είσοδος :  20 Ä

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΑ 31 Ιουλίου έως ΚΥ 9 
Αυγούστου, Παλιό Τελωνείο
Αγροτικός Αύγουστος 2009
Η έκθεση είναι αφιερωµένη στα 
Βιολογικά Προϊόντα
∆ιοργάνωση : Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Χανίων, ∆ήµος 
Χανίων , ∆ΗΠΕΧ, ΕΒΕ, ΤΕΕ, 
Οικονοµικό Επιµελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, 
ΜΑΙΧ, ΟΑ∆ΥΚ
Ώρες επισκέψεων : 20.00 – 24.00

∆Ε 17 έως ΚΥ 30 Αυγούστου, 
Παλιό Τελωνείο
Σ.Ι.Π.Α.Κ. - Έκθεση παλαιού 
αυτοκινήτου
Ώρες επισκέψεων : 10.00 – 14.30 
και 17.00 – 24.00

∆Ε 24 – ΠΑ 28 Αυγούστου, 
Μεγάλο Αρσενάλι
∆ήµος Χανίων, ∆ΗΠΕΧ, ΚΑΜ, 
Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
Έκθεση γραµµατοσήµου Φάρων  
του Κων/νου  Κορρέ
Εγκαίνια έκθεσης : 24/8, ώρα 19.00, 
Μεγάλο Αρσενάλι
Ώρες επισκέψεων : 10.00 – 13.00 
και 19.00 – 22.00

ΤΕ 26 Αυγούστου – ΤΕ 30 
Σεπτεµβρίου, Νεώριο του Μώρο
∆ήµος Χανίων, ∆ΗΠΕΧ, Ναυτικό 
Μουσείο Κρήτη. Έκθεση Φάρων της 
Υπηρεσίας Φάρων, πλαισιωµένο µε 
υλικό από τη συλλογή του Γήση 
Παπαγεωργίου. Κατά τη διάρκεια των 
εγκαινίων θα γίνει και η παρουσίαση 
της σειράς γραµµατοσήµων Φάρων 
από τα ΕΛΤΑ και το Ναυτικό Μουσείο 
Κρήτης - Ώρες επισκέψεων : 09.30 – 
15.00 και 18.30 – 21.30

ΣΑ 29 Αυγούστου – ΤΕ 2 
Σεπτεµβρίου, Μεγάλο Αρσενάλι
∆ήµος Χανίων, ∆ήµος Μόρφου, 
∆ΗΠΕΧ, ΚΑΜ. Έκθεση φωτογραφίας 
«Μόρφου - Κραυγή Αγωνίας». Η 
κατεχόµενη Μόρφου 35 χρόνια µετά 
την τουρκική εισβολή, όπως την 
αντιλήφθηκε και αποτύπωσε στις 
περιηγήσεις του µετά το άνοιγµα των 
οδοφραγµάτων, ο Μορφίτης 
φωτογράφος Λουκιανός.  
Ώρες επισκέψεων : 10.00 – 14.00 και 
19.00 – 22.00 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΑ 22 - ΚΥ 23 Αυγούστου, 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, ώρα : 18.00
Μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Χανίων οργανώνουν φιλανθρωπική εκδήλωση για την ενίσχυση κοινωνικοπρονοιακών 
ιδρυµάτων της πόλης µας.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Μουσικά σχήµατα, Χορευτικές και Θεατρικές οµάδες, Γκράφιτι σε χαρτί, παιχνίδια πόλης, κ.α.

KY 23 Αυγούστου, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, ώρα 21.00
Ρεσιτάλ Βιολοντσέλου – Πιάνου µε τους Μιχαήλ Χόιπελ και Μάρκο Κώτσια - Είσοδος ελεύθερη

ΣΑ 29 Αυγούστου, 
Προµαχώνας San Salvatore  (πρ. Ξενία), ώρα 21.00
Συναυλία µε το Μουσικό Σύνολο και τη Μικτή Χορωδία του ∆ήµου Χανίων. Θα ερµηνεύσουν τα έργα «Ρωµιοσύνη»  Μίκη Θεοδωράκη 
σε ποίηση :  Γιάννης Ρίτσος και «Μαουτχάουζεν» σε ποίηση : Ιάκωβου Καµπανέλλη. Ενορχήστρωση – ∆ιεύθυνση Συναυλίας : Παύλος 
Μπαϊλάκης
∆ιδασκαλία Χορωδίας : ∆έσποινα ∆ρακάκη

ΤΡ 1 Σεπτεµβρίου (*)
Εγκαίνια Πάρκου Μόρφου (Συµβολή των οδών ∆ερουκάκη  και Εθνικής Αντιστάσεως, Λενταριανά)

ΠΕ 3 Σεπτεµβρίου (*)
Εκδήλωση ονοµατοθεσίας προς τιµήν της «Φλωρεντίνης Καλούτση» - Οµιλήτρια : Ζωή Μητσοτάκη, Πρόεδρος Λυκείου Ελληνίδων - 
Συµµετέχει η Παιδική Χορωδία του ∆ήµου Χανίων
∆ιεύθυνση Χορωδίας : Γιώργος Καλούτσης, Πιάνο : Νίκος Περάκης

∆Ε 7 Σεπτεµβρίου, Παραλία Νέας Χώρας, ώρα 21.00
Γιορτή Σαρδέλας (Σαρδελοπανήγυρη)
Εκδήλωση ενότητας και προβολής της πολυπληθέστερης Συνοικίας του ∆ήµου µας. ∆ιοργάνωση : Σύλλογος Ξενοδόχων και 
Καταστηµαταρχών Νέας Χώρας, Σύλλογος Επαγγελµατιών Αλιέων Νέας Χώρας, Ενορία Αγ. Κων/νου & Ελένης Νέας Χώρας, ∆ήµος Χανίων, 
∆ΗΠΕΧ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Πα 4 Σεπτεµβρίου 2009, Άγιος Κωνσταντίνος Νέα Χώρα, 20.00 
Σα 5 Σεπτεµβρίου 2009, Πλατεία Σπλάντζιας, 20.00
ΚΥ 6 Σεπτεµβρίου 2009, Παλιό Λιµάνι Χανίων, 20.00
∆ιεύθυνση : Γιώργος Καλούτσης, Πιάνο : Νίκος Περάκης

10 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΒΡΑ∆ΙΕΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ  (*)

Συµµετέχουν οι Παραδοσιακοί Σύλλογοι :
Λύκειο των Ελληνίδων Χανίων, «Κρητικές Μαδάρες», «Ετεόκρητες», «Καινουριοχωρίτισσες», Λαογραφικός Όµιλος Χανίων, 
«Λεβεντογέννα Κρήτη», «Χορευτικό Όµιλος Χανίων Ο Ψηλορείτης», «Παγκρήτιος Όµιλος Βρακοφόρων»,
«Σταυραετοί», «Τα Σφακιά», Τουριστικός Σύνδεσµος Κρήτη, «Φάρος»

Τις κρητικές βραδιές συνοδεύουν µουσικοί από το 
Σύλλογο Μουσικών Ν.Χανίων «Ο Χάρχαλης»

(*) Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν έγκαιρα στον τοπικό τύπο

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
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κατοικία του γιού του, επίσης µηχανικού Τιµόθεου 
Φερδινάνδου, τελικά όµως δόθηκε ως προίκα στην κόρη του 
Ερασµία και αδελφή του Φερδινάνδου. Το κτήριο αυτό 
στέγαζε εφεξής τη Γαλλική Πρεσβεία.
Ο Paul Blanc, εκτός των άλλων, ήταν και ένθερµος λάτρης 
της φωτογραφίας και ο ίδιος υπήρξε ένας από τους 
αξιόλογους ερασιτέχνες φωτογράφους της εποχής, γνώριζε 
τα µυστικά του σκοτεινού θαλάµου όσο ελάχιστοι και 
κατέλειπε ένα µεγάλο και  πολύτιµο φωτογραφικό αρχείο. Τα 
φωτογραφικά θέµατα της συλλογής καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα τη ζωής στην Κρήτη κατά την εποχή της θητείας του 
Blanc ως Γενικού Προξένου της Γαλλίας στο Νησί. Αρκετές 
από τις φωτογραφίες φέρουν την ένδειξη «Φωτ. Paul Blanc», 
ενώ άλλες προφανώς προέρχονται και από άλλους 
φωτογράφους. Οι φωτογραφίες της συλλογής του που 
αφορούσαν στην Κρήτη, παραδόθηκαν στο Παρίσι από τον 
πρωτότοκο γιο του, δικηγόρο Paul Blanc, στο δικηγόρο 
Χανίων Μιχαήλ Παπαγιαννάκη, µε σκοπό την παράδοσή τους 
στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Ο Παπαγιαννάκης παρέδωσε 
ιδιοχείρως τη συλλογή στην Υπηρεσία τον Οκτώβριο του 
1960. 
Από το σύνολο της συλλογής (202 ασπρόµαυρες 
φωτογραφίες), στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται 
περίπου 130 αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες. Ας σηµειωθεί 
ότι έγινε ψηφιοποίηση ολόκληρης της συλλογής και επίπονη 
επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδοµένου ότι η 
ποιότητα των φωτογραφιών δεν ήταν καθόλου καλή, οι 
φωτογραφίες ήταν µεν του ιδίου µεγέθους αλλά 
αποχρωµατισµένες και κολληµένες σε χαρτόνι διαβρωµένο 
από υγρασία, ενώ υπήρχαν και πολλές φθορές λόγω 
παλαιότητας. Κατά την επεξεργασία κρίθηκε σκόπιµο να µη 
γίνουν επεµβάσεις για την «τελειοποίηση» ή «ωραιοποίηση» 
των φωτογραφιών αλλά µόνο να αποκατασταθούν οι φθορές 
που, από διάφορους λόγους, είχε υποστεί το υλικό, καθώς 
επίσης και αρκετά άλλα προβλήµατα που εµφανίσθηκαν µετά 
την µεγέθυνσή τους. Οι φωτογραφίες χωρίζονται σε 
συγκεκριµένες ενότητες ανάλογα µε τα θέµατα που 
απεικονίζουν και έχουν κατά το δυνατόν ταυτοποιηθεί, 
δεδοµένου ότι δεν υπήρχε υποµνηµατισµός (πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων) στα αρχικά τεκµήρια.Πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου 
Παρουσιάζοντας στο ευρύ κοινό αυτό το υλικό, οφείλω να (Μεγάλο Αρσενάλι) η έκθεση «Κρήτη – Εικόνες µιας Εποχής», 
ευχαριστήσω θερµά όλους όσους συνέβαλαν τόσο για την από τη φωτογραφικό αρχείο του Paul Blanc, Γενικού 
πραγµατοποίηση της έκθεσης, όσο και για τη συµπαράσταση Προξένου της Γαλλίας στην Κρήτη κατά τα τελευταία έτη του 

ου και βοήθεια κατά τη διενέργεια της ιστορικής µου έρευνας 19  και τα πρώτα έτη του 20ού αιώνα, το οποίο φυλάσσεται 
στην προσπάθεια συλλογής στοιχείων που αφορούν στον στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Παράλληλα κυκλοφορεί και 
Paul Blanc: το ∆ήµο Χανίων και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που ειδική κοµψή έκδοση σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και 
αποφάσισε την πραγµατοποίηση αυτής της έκθεσης, την Γαλλικά) που συνοδεύει την ΄Εκθεση. 
Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους για την άδεια Ο Paul Blanc είχε γεννηθεί το 1855 στο Montpellier κι ήταν 
έκθεσης και έκδοσης του αρχείου αργότερα, το Υπουργείο απόφοιτος της Νοµικής Σχολής. Εισήλθε στο διπλωµατικό 
Εξωτερικών για την πρόθυµη και ουσιαστική στήριξη, τη σώµα και θα πρέπει να ήρθε στην Κρήτη µετά το 1880 
Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, τη Γαλλική Αρχαιολογική (πιθανόν το 1886), κατ' αρχήν ως Πρόξενος της Γαλλίας στο 
Σχολή, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών αλλά και το Γαλλικό Νησί µε έδρα τα Χανιά, τα οποία είχαν καθιερωθεί, από τα 
Υπουργείο Εξωτερικών, τον π. Νικόλαο Ρούσσο της µέσα του 19ου αιώνα, ως πρωτεύουσα του Νησιού, λόγω των 
Καθολικής Εκκλησίας Χανίων και τον έγκριτο συµπολίτη κ. συχνών επαναστάσεων στο χώρο της ∆υτικής Κρήτης.
Χαράλαµπο Λυγκούνη.Ο Blanc, που προάχθηκε αργότερα σε Γενικό Πρόξενο, είχε 
Η έκθεση είναι ένα ταξίδι νοσταλγικό µέσα από τις µεγάλη ανάµιξη στα πράγµατα της Κρήτης αλλά και άποψη 
φωτογραφίες του Γάλλου διπλωµάτη που υπέγραφε ως «Un επί του κρητικού ζητήµατος, την οποία και διατύπωνε τόσο 
ami de la Crete et des Cretois» (ένας φίλος της Κρήτης και κατά τις επαφές του µε τοπικούς παράγοντες όσο και στις 
των Κρητών), κι οι εικόνες που εκείνος είδε, αξιολόγησε κι αναφορές του προς τους ανωτέρους του. 
απαθανάτισε µας δίνουν µοναδικές στιγµές για τον τόπο µας Κατά το διάστηµα της παραµονής του στην Κρήτη, ο Paul 
και τους ανθρώπους του στο γύρισµα του αιώνα, σε µια από Blanc είχε νυµφευθεί το 1892 µε πολιτικό γάµο την Ερασµία 
τις πιο σηµαντικές εποχές της Ιστορίας της Κρήτης.Λυγκούνη, κόρη εύπορης χανιώτικης οικογένειας. Η Ερασµία 
 ήταν χήρα του George Almond, ∆ιευθυντή του Αγγλικού 
 Τηλεγραφείου στα Χανιά µε τον οποίο και είχε αποκτήσει 

Ζαχαρένια Σηµανδηράκηπέντε παιδιά. Ο Almond πέθανε αιφνίδια και η Ερασµία έλαβε 
 Προϊσταµένη του Ιστορικού Αρχείου Κρήτηςως δεύτερο σύζυγό της τον Paul Blanc. Το ζεύγος απέκτησε 

και Επιµελήτρια της ΄Εκθεσης Blancτέσσερις γιους από τους οποίους επέζησαν οι τρεις. Η 
οικογένεια Blanc εγκαταστάθηκε σε οίκηµα στη Χαλέπα που 
είχε οικοδοµήσει ο µηχανικός Λεωνίδας Λυγκούνης ως 

Κρήτη - Εικόνες µιας Εποχής
 Η Συλλογή  BLANC  του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης
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Από : Παρασκευή, 31 Ιουλίου   Έως : Κυριακή, 2 Αυγούστου Από : ∆ευτέρα, 17 Αυγούστου  Έως : Τρίτη, 18 Αυγούστου 
BANK-BANG - ΕΛΛΑ∆Α 2008 12 RAZGNEVANNYH MUZHCHIN – ΡΩΣΙΑ 2007  

∆ιάρκεια: 97' Σκηνοθεσία: Α. Παπαδηµητρόπουλου ∆ιάρκεια: 153' Σκηνοθεσία: Νικίτα Μιχάλκοφ 
∆ύο αδέρφια, ο έντιµος Μιχάλης και ο απατεωνάκος ∆ώδεκα Ρώσοι ένορκοι αποµονώνονται στο 
Νώντας,  αναγκάζονται να καταφύγουν σε ληστείες γυµναστήριο ενός σχολείου για ν' αποφασίσουν την 
τραπεζών για να ξεχρεώσουν τα µπλεξίµατα του τύχη ενός νεαρού Τσετσένου, ο οποίος κατηγορείται 
τελευταίου µε τη µαφία. Ο έρωτας του Μιχάλη για µια για το φόνο του πατριού του, ενός Ρώσου 
µυστική αστυνοµικό, ένα παράξενο ζευγάρι αξιωµατικού.
συναδέλφων της και η απληστία του Νώντα θα Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
µπλέξουν τα  πράγµατα ακόµα περισσότερο. 
Ώρες προβολών : 20.45 & 22.45 - Είσοδος : 5 Ä Από : Τετάρτη, 19 Αυγούστου  Έως : Πέµπτη, 20 Αυγούστου 

ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ ΜΠΑΤΟΝ - ΗΠΑ 2008  
Από : ∆ευτέρα, 3 Αυγούστου   Έως : Τρίτη, 4 Αυγούστου ∆ιάρκεια: 166' Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ
ΤΟ ΚΥΜΑ (DIE WELLE) - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Γεννηµένος στη Νέα Ορλεάνη του 1918 σαν ένα 

 ∆ιάρκεια: 110' Σκηνοθεσία: : Ντένις Γκάνσελ πρόωρα γερασµένο µωρό, ο Μπέντζαµιν µεγαλώνει 
Ένας καθηγητής πολιτικής ιστορίας µε αναρχικό στα χέρια µιας καλόκαρδης µαύρης υπαλλήλου ενός 
παρελθόν και πρωτοποριακές ιδέες στήνει ένα γηροκοµείου. Ενώ όµως όλοι γύρω του ενηλικιώνονται 
παιχνίδι ρόλων µε τους µαθητές του. Μέσα από ένα και πεθαίνουν, εκείνος γίνεται, καθώς περνούν τα 
διδακτικό πείραµα θέλει να τους δείξει στην πράξη την χρόνια, όλο και νεότερος.
κρυφή γοητεία του ολοκληρωτισµού, τα πράγµατα Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
όµως αρχίζουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο.
Ώρες προβολών : 20.45 & 22.45 - Είσοδος : 7 Ä Από : Παρασκευή, 21 Αυγούστου  Έως : Κυριακή, 23 Αυγούστου 

ΑΠΑΛΟΥΖΑ (APPALOOSA) - ΗΠΑ 2008  
Από : Τετάρτη, 5 Αυγούστου   Έως : Πέµπτη, 6 Αυγούστου ∆ιάρκεια: 116' Σκηνοθεσία: Εντ Χάρις 
Ο ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ (THE WRESTLER) - ΗΠΑ 2008 Στην Απαλούζα, µια πόλη του Νιου Μεξικό, ο 

∆ιάρκεια: 115'  Σκηνοθεσία:: Ντάρεν Αρονόφσκι πανίσχυρος ραντσέρης Ράνταλ Μπραγκ σκοτώνει το 
Ο Ράντι Ρόµπινσον, πρώην θρύλος του κατς, σερίφη και επιβάλει τον δικό του νόµο. Οι κάτοικοι 
επιβιώνει δουλεύοντας σε σούπερ µάρκετ και αποφασίζουν να προσλάβουν τους Βέρτζιλ Κόουλ και 
παλεύ¬οντας σε δευτεροκλασάτους επαρχιακούς Έβερετ Χιτς, δύο πιστολάδες οι οποίοι αναλαµβάνουν 
αγώνες. Καθώς προσπαθεί να βάλει την προσωπική ν' αποκαταστήσουν την έννοµη τάξη.
του ζωή σε µια σειρά, ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä
του απαγορεύει ν' ανέβει ξανά στο ριγκ.
Ώρες προβολών : 20.45 & 22.45 - Είσοδος : 7 Ä Από : ∆ευτέρα, 24 Αυγούστου  Έως : Τρίτη, 25 Αυγούστου 

BenX - Ο ∆ΙΣΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ - ΒΕΛΓΙΟ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2006 
Από : Παρασκευή, 7 Αυγούστου  Έως : Κυριακή, 9 Αυγούστου ∆ιάρκεια 93'  Σκηνοθεσία: Νικ Μπαλταζάρ 
ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ (WHAT JUST HAPPENED)- ΗΠΑ 2008  Ο Μπεν είναι ένας διαφορετικός νέος. Το διακρίνει 

∆ιάρκεια: 104' Σκηνοθεσία:: Μπάρι Λέβινσον κανείς στον τρόπο που σηκώνεται το πρωί, πλένεται, 
Ένας χολιγουντιανός παραγωγός προσπαθεί να τα ντύνεται, παίρνει το ρωινό του, στον τρόπο που τηρεί 
βγάλει πέρα µε το σκληρό αφεντικό του στούντιο, έναν τις συνήθειες του και τις επαναλαµβάνει µε "ευλάβεια" 
σκηνοθέτη που αρνείται να ξαναµοντάρει την ταινία καθηµερινά. Ακόµα στο πώς απευθύνεται στη µητέρα 
του, έναν νευρωτικό ατζέντη, έναν δύστροπο σταρ και του και το µικρό του αδερφό.
την πρώην σύζυγο του µε  την οποία θέλει να Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
ξανασµίξουν.
Ώρες προβολών : 20.45 & 22.45 - Είσοδος : 5 Ä Από : Τετάρτη, 26 Αυγούστου  Έως : Πέµπτη, 27 Αυγούστου 

ΤΖΑΜΙΑ (GA MED FRED JAMIL) - ∆ΑΝΙΑ 2008  
Από : ∆ευτέρα, 10 Αυγούστου  Έως : Τρίτη, 11 Αυγούστου ∆ιάρκεια: 89' Σκηνοθεσία: Οµάρ Σαργκαουί 
ΓΟΜΟΡΡΑ (GOMORRA)- ΙΤΑΛΙΑ 2008  Ο Τζαµίλ, σουνίτης µετανάστης δεύτερης γενιάς στην 

∆ιάρκεια: 135'  Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρόνε Κοπεγχάγη, καλείται να εκδικηθεί τη δολοφονία της 
Πέντε διαφορετικές ιστορίες στις επαρχίες της µητέρας του από έναν σιίτη Άραβα. Όταν το κάνει, ο 
Νάπολης και της Καζέρτα συµπλέκονται µε φόντο τη κύκλος του αίµατος παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
δράση της µαφιόζικης οργάνωσης Καµόρα. Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä

Από : Παρασκευή, 28 Αυγούστου  Έως : Σάββατο, 29 Αυγούστου 
Από : Τετάρτη, 12 Αυγούστου  Έως : Πέµπτη, 13 Αυγούστου ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ (PRIDE AND GLORY) - ΗΠΑ 2008  
ΒΙΚΥ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΗΠΑ 2008  ∆ιάρκεια: 130' Σκηνοθεσία: Γκάβιν Ο Κόνορ 

∆ιάρκεια: 96' Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν Κατά τη διάρκεια µιας ενέδρας, τέσσερις Νεοϋορκέζοι 
∆υο Αµερικανίδες µε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα αστυνοµικοί του 31ου τµήµατος σκοτώνονται. Ο 
ξεκινούν τις διακοπές τους στην Ισπανία και διευθυντής του Μανχάταν αναθέτει τη διερεύνηση  της 
εµπλέκονται συναισθηµατικά υπόθεσης στο γιο του, ο οποίος βρίσκει στοιχεία που 
µε ένα γοητευτικό, µποέµ ζωγράφο. Τα πράγµατα εµπλέκουν τόσο τον αδερφό του όσο και το γαµπρό 
µπερδεύονται περισσότερο όταν εµφανίζεται η πρώην του.
σύζυγος του, µε την οποία εκείνος διατηρεί µια Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä
παράξενη, παθιασµένη σχέση.
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä Από : ∆ευτέρα, 31 Αυγούστου  Έως : Τρίτη, 1 Σεπτεµβρίου 

ΛΕΟΝΕΡΑ (LEONERA) - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2008  
Από : Παρασκευή, 14 Αυγούστου  Έως : Κυριακή, 16 Αυγούστου ∆ιάρκεια: 113' Σκηνοθεσία: Πάµττλο Τραπέρο 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΛΑΘ0Σ - ΗΠΑ2008  Η 25χρονη εγκυµονούσα Τζούλια συλλαµβάνεται και 

∆ιάρκεια: 91'   Σκηνοθεσία: Γκρίφιν Ντιούν καταδικάζεται για το φόνο δύο αντρών, θα γεννήσει 
Μια διάσηµη ραδιοφωνική παραγωγός, τελειοµανής στη φυλακή και θα προσπαθήσει, κατά τον εγκλεισµό 
και γκουρού των διαπροσωπικών σχέσεων, λίγο πριν της, να µεγαλώσει µόνη της το παιδί της.
το γάµο της µ' έναν εκδότη, συνειδητοποιεί ότι είναι... Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
ήδη παντρεµένη µ' έναν πυροσβέστη. Το κυνήγι της 
αλήθειας θα αποδειχτεί καταλυτικό, τόσο για εκείνη 
όσο και για τον άγνωστο πυροσβέστη.
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä

∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  « Κ Η Π Ο Σ »
ηΞ ε κ ί ν η σ α ν  α π ό  τ η ν  1  Ι ο υ ν ί ο υ  ο ι  π ρ ο β ο λ έ ς  σ τ ο ν  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Κ ι ν η µ α τ ο γ ρ ά φ ο  Κ Η Π Ο Σ .

Στους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο προβλήθηκαν 24 ταινίες και το επόµενο δίµηνο πρόκειται να προβληθούν άλλες 26 ταινίες.
Όλες οι ταινίες είναι µοναδικές, αλλά αν έπρεπε να ξεχωρίσουµε κάποιες στο δίµηνο Αύγουστος – Σεπτέµβριος, θα 

προτείναµε : 1. «Το Κύµα», 2. «Γόµορα», 3. «Βίκυ Κριστίνα Μπαρτσελόνα», 4. «Βέντζαµιν Μπάτον» και 5. «Λυσσασµένη Γάτα».
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Από : Τετάρτη, 2 Σεπτεµβρίου  Έως : Πέµπτη, 3 Σεπτεµβρίου Από : Πα., 18 Σεπτεµβρίου  Έως : Κυριακή, 20 Σεπτεµβρίου 
Η ΛΥΣΑΣΜΕΝΗ ΓΑΤΑ (A CAT ON A HOT TIN ROOF) ΗΠΑ1958  ΡΟΥΜΠΑ (RUMBA) - ΓΑΛΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ 2008  

∆ιάρκεια 108'  - Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Μπρουκς ∆ιάρκεια 77' Σκηνοθεσία: Ντοµινίκ  Αµπέλ, Φιόνα 
∆υο ιερά τέρατα του Χόλλυγουντ Ελίζαµπεθ Τέηλορ Γκόρντον, Μπρούνο Ροµί 
και ο Πωλ Νιούµαν σε µια κλασσική ταινία βασισµένη Οι καθηγητές ενός σχολείου σε µια αγροτική περιοχή, 
στο βραβευµένο µε Πούλιτζερ µυθιστόρηµα του η Fiona και ο Dom είναι ένα ευτυχισµένο ζευγάρι που 
Τένεσση Γουίλλιαµς "Η Λυσσασµένη Γάτα". Με την έχουν ένα κοινό πάθος:  τον χορό Λάτιν. Ένα βράδυ, 
µοναδική του ερµηνεία ο Πωλ Νιούµαν κέρδισε την µετά από έναν εξαιρετικό διαγωνισµό χορού, είχαν 
πρώτη του υποψηφιότητα για oscar ενώ η Ελίζαµπεθ αυτοκινητιστικό ατύχηµα και είδαν τη ζωή τους 
Τέηλορ έδωσε ένα πραγµατικό ρεσιτάλ ηθοποιίας στο ανάποδα. Ρούµπα ή πώς η αισιοδοξία και το χιούµορ 
ρόλο της "αγριόγατας" Μάγκυ. µπορούν να ξεπεράσουν θάνατο!
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä

Από : Παρασκευή, 4 Σεπτεµβρίου  Έως : Κυριακή, 6 Σεπτεµβρίου Από : ∆ευτέρα, 21 Σεπτεµβρίου  Έως : Τρίτη, 22 Σεπτεµβρίου 
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ (DEFIANCE) - ΗΠΑ 2008  Η ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ - ΗΠΑ 1961 

∆ιάρκεια: 137' Σκηνοθεσία: Έντουαρντ Ζούικ ∆ιάρκεια: 186'  Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κρέιµερ
Στη Λευκορωσία του 1941, οι τρεις αδερφοί Μπιέλσκι Ένας Αµερικανός δικαστής αναλαµβάνει να δικάσει 
καταφεύγουν στα δάση για να ξεφύγουν από τους στη Νυρεµβέργη του 1948 τέσσερις Γερµανούς 
ναζί. Οργανώνουν µια αντιστασιακή οµάδα Εβραίων, δικαστικούς, οι οποίοι 
η οποία αποφασίζει να διασώσει και όλους όσοι είναι κατηγορούνται για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.
εγκλωβισµένοι στο τοπικό γκέτο. Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä

Από :  Τετάρτη, 23 Σεπτεµβρίου  Έως : Πέµπτη, 24 Σεπτεµβρίου 
Από : ∆ευτέρα, 7 Σεπτεµβρίου  Έως : Τρίτη, 8 Σεπτεµβρίου ΟΥΛΤΣΧΑΝ (ULZHAN) - ΓΑΛΛΙΑ - ΡΩΣΙΑ 2007  
ΨΕΥΤΗΣ ΗΛΙΟΣ (SOLEIL TROMPEUR) - ΓΑΛΛΙΑ, ΡΩΣΙΑ1994  ∆ιάρκεια: 105' Σκηνοθεσία: Φόλκερ Σλέντορφ 

∆ιάρκεια: 146'  Σκηνοθεσία: Νικίτα Μιχάλκοφ Ένας άνδρας γαλλικής καταγωγής περιπλανάται 
Στη Ρωσία του 1936, ο ήρωας της επανάστασης, µόνος στις στέπες του Καζακστάν αρνούµενος την 
συνταγµατάρχης Κοτόφ περνάει το καλοκαίρι στην παραµικρή βοήθεια από διερχόµενους. Κι ενώ ο 
ντάτσα του µε την οικογένεια και τους συγγενείς του. Η προορισµός του παραµένει άγνωστος, µια Καυκασιανή 
επίσκεψη του εξαδέλφου Ντµίτρι, παλιού δασκάλα κι ένας εκκεντρικός, 
αρραβωνιαστικού της γυναίκας του, ζωηρεύει τη γλωσσοµαθής σαµάνος έρχονται σαν φύλακες άγγελοι 
διάθεση όλων, ο Κοτόφ όµως παραµένει στην περιπλάνηση του.
επιφυλακτικός. Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä

Από : Πα., 25 Σεπτεµβρίου  Έως : Κυριακή, 27 Σεπτεµβρίου 
Από : Τετάρτη, 9 Σεπτεµβρίου  Έως : Πέµπτη, 10 Σεπτεµβρίου Κος ΧΟΡΤΕΝ ( Mr HORTEN) - ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2008  
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ  - ΓΑΛΛΙΑ 2008  ∆ιάρκεια 89' Σκηνοθεσία: Μπεντ  Χάµερ 

∆ιάρκεια 106' Σκηνοθεσία: Φιλίπ Γκαρέλ Ο Οντ Χόρτεν είναι ένας 67άρης οδηγός τρένων που 
Μια σταρ ζει µόνη της αφού ο σύζυγος της βρίσκεται βγαίνει στη σύνταξη. Η νέα ζωή του του φαίνεται 
στο Χόλιγουντ και την παραµελεί. Ένας φωτογράφος ανιαρή και χωρίς νόηµα δίχως την καθηµερινή της 
καταφθάνει στο σπίτι της µε σκοπό να τη ρουτίνα, ώσπου η συνάντηση του µ' έναν εκκεντρικό 
φωτογραφίσει για λογαριασµό µιας εφηµερίδας και να άντρα θ' αλλάξει τα πάντα.
κάνει ένα ρεπορτάζ για τη Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä
ζωή της. Γίνονται εραστές...
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä Από : ∆ευτέρα, 28 Σεπτεµβρίου  Έως : Τρίτη, 29 Σεπτεµβρίου 

ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ (LONDON TO BRIGHTON )- ΑΓΓΛΙΑ 2006  
Από : Πα., 11 Σεπτεµβρίου  Έως : Κυριακή, 13 Σεπτεµβρίου ∆ιάρκεια: 85'  Σκηνοθεσία: Πολ Άντριου Γουίλιαµς
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ - ΓΑΛΛΙΑ 2008 Μια νεαρή πόρνη αναγκάζεται από τον νταβατζή της 

∆ιάρκεια 88'  Σκηνοθεσία: Λετίσια Κολοµπάνι να βρει άµεσα ένα ανήλικο κορίτσι προκειµένου να 
Με την προσωπική του ζωή σε τέλµα ο Ροµπέρ ικανοποιήσει έναν πλούσιο πελάτη. Το κορίτσι θα 
βρίσκει καταφύγιο στην ενασχόληση µε τη ζωή των βρεθεί τελικά, όµως η συνάντηση θα έχει αιµατηρή 
άλλων, θεωρώντας πιο εύκολο να λύσει τα εξέλιξη, µε αποτέλεσµα οι δύο γυναίκες να τρέπονται 
προβλήµατα των απόµακρων διασηµοτήτων παρά τα σε φυγή κι ο γιος του πελάτη να τις κυνηγάει.
δικά του και κυρίως τη σχέση του µε την αγαπηµένη Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
του σύζυγο µε την οποία βρίσκεται σε διάσταση.
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä

Από : ∆ευτέρα, 14 Σεπτεµβρίου  Έως : Τρίτη, 15 Σεπτεµβρίου 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ (GEGENUBER) - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2007  

∆ιάρκεια 96' Σκηνοθεσία: Παν Μττόνι 
Ο Γκέοργκ, αξιωµατικός της αστυνοµίας, και η 
δασκάλα σύζυγος του Άννα έχουν δύο παιδιά κι έναν 
ευτυχισµένο γάµο. Μια προαγωγή, όµως, θα γίνει η 
αφορµή για να βγουν στην επιφάνεια µυστικά και βίαια 
απωθηµένα.
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä

Από : Τετάρτη, 16 Σεπτεµβρίου  Έως : Πέµπτη, 17 Σεπτεµβρίου 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΥΝ - ΙΡΑΝ 2008 

∆ιάρκεια: 96' Σκηνοθεσία: Ματζίντ Ματζιντί 
Απολυµένος από τη δουλειά του στο χωριό γιατί 
"έχασε" µια στρουθοκάµηλο, ο Καρίµ αναγκάζεται να 
δουλεύει στην Τεχεράνη ως 
παράνοµος µεταφορέας. Προσπαθώντας µε κάθε 
τρόπο να συντηρήσει την οικογένεια του, αρχίζει σιγά 
σιγά να χάνει την εντιµότητα, την καλοσύνη και την 
ψυχική του ηρεµία.
Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
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Στο πλαίσιο της ήδη υφιστάµενης αδελφοποίησης των πόλεων των Χανίων και της Ερµούπολης Σύρου, οι ∆ήµοι Χανίων και 
Ερµούπολης συνδιοργανώνουν, από 21 Σεπτεµβρίου µέχρι 9 Οκτωβρίου 2009, έκθεση µε έργα του Nicholas Moore στη 
∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Ο καλλιτέχνης έχει ζήσει και έχει εργαστεί στο παρελθόν για πολλά χρόνια στα Χανιά, ενώ τώρα ζει και εργάζεται στην 
Ερµούπολη της Σύρου.

Περισσότερα για την έκθεση, θα δηµοσιευτούν στο επόµενο τεύχος.

ΕΚΘΕΣΗ

στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη

21 Σεπτεµβρίου - 9 Οκτωβρίου 2009

NICHOLAS MOORE
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2009 Εγκαίνια ∆ευτέρα 24 Αυγούστου, ώρα 19:00. 
Ώρες λειτουργίας καθηµερινά: 10:00 – 13:00, 19:00 – 22:00.

Σάββατο 29 Αυγούστου – Τετάρτη 2 Σεπτεµβρίου, 2009.
Έκθεση «Μόρφου-Κραυγή Αγωνίας». 
Συνδιοργάνωση: ∆ήµος Χανίων, ∆ΗΠΕΧ, ΚΑΜ.
Εγκαίνια Σάββατο 29 Αυγούστου, ώρα 20:00.
 Η κατεχόµενη Μόρφου 35 χρόνια µετά την τουρκική εισβολή, 
όπως την αντιλήφθηκε και αποτύπωσε στις περιηγήσεις του 
µετά το άνοιγµα των οδοφραγµάτων ο Μορφίτης φωτογράφος 
Λουκιανός. 

1-2 Σεπτεµβρίου 2009
∆ιεθνής Επιστηµονική ∆ιηµερίδα για τις Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας.
Υπό την αιγίδα του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Συν-
διοργάνωση ∆ήµος Χανίων, Ιερά Πατριαρχική και 
Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου, 
ΚΑΜ.   

5-9 Σεπτεµβρίου 2009
11η Σύνοδος των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών Σχολών 
της Ευρώπης 
Είναι η 12η χρονιά που φιλοξενείται στο ΚΑΜ η σύνοδος. Στις 
εργασίες της συνόδου συµµετέχουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης 
ακαδηµαϊκών θεµάτων των αρχιτεκτονικών σχολών- 17 – 27 Αυγούστου 2009 
Πρυτάνεις, Πρόεδροι, Συντονιστές Ακαδηµαϊκών Θερινό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής IN SITU 2009 
Προγραµµάτων- ή οι εκπρόσωποί τους. Κατά τη διάρκεια της Το θερινό εργαστήριο του ΚΑΜ οργανώνεται φέτος για 8η 
Συνόδου θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες ανοιχτές στο κοινό συνεχή χρονιά. Η θεµατική αφορά τη διερεύνηση της 
από διακεκριµένους οµιλητές. Η σύνοδος και οι οµιλίες θα κατασκευής ενός επίπλου ενώ λαµβάνει τις διαστάσεις 
πραγµατοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Συν-διοργάνωση εξέτασης ενός διανοητικού µηχανισµού. H δοµή του 
µε το Σύνδεσµο Ευρωπαϊκών Αρχιτεκτονικών Σχολών αποβλέπει στο σχεδιασµό ενός ιδιαίτερου πρακτικού 
(Ε.Α.Α.Ε.). αντικειµένου αποθήκευσης που θα θυµίζει κάποιου είδους 

βιβλιοθήκη ή ερµάριο, προσεκτικά επιλυµένου σε κλίµακες 
17-18 Σεπτεµβρίου 2009που επιτρέπουν την διαµόρφωση των λεπτοµερειών του ή 
Συνάντηση που διοργανώνει το Αρχηγείο της Ελληνικής της στρατηγικής των υφών του. Το εργαστήριο οργανώνεται 
Αστυνοµίας σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ηλεκτρονικά και ενισχύει γνώσεις και πρακτικές για τον 

ψηφιακό τρόπο οργάνωσης ενός σχεδίου. Στο εργαστήριο 
26-27-28 Σεπτεµβρίου 2009συµµετέχουν απόφοιτοι και φοιτητές Σχολών Αρχιτεκτονικής 
Τριήµερο εκδηλώσεων για τη συµπλήρωση 4 χρόνων και Καλών Τεχνών ενώ ταυτόχρονα οργανώνονται 
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Κρήτη.απογευµατινές διαλέξεις που είναι ανοικτές στο κοινό.  
Συν-διοργάνωση ∆ήµος Χανίων, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Χανίων, 
Πανελλαδική συσπείρωση για την µεταρρύθµιση, Αστική-µη ∆ευτέρα 24 – Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009. 
κερδοσκοπική εταιρεία «Καλειδοσκόπιο», Νοµαρχία Χανίων. Έκθεση Γραµµατοσήµου Φάρων του Κώστα Κορρέ

Συνδιοργάνωση: ∆ήµος Χανίων, ∆ΗΠΕΧ, ΚΑΜ. 

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. 
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Με µεγάλη επιτυχία δόθηκε στα Χανιά τη ∆ευτέρα 29 
Ιουνίου η πρεµιέρα του έργου «Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ 
ΣΕΒΙΛΛΗΣ» του Μπωµαρσαι που παρουσίασε το 
∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης καθώς και οι δύο 
ακόµα παραστάσεις, που δόθηκαν στο Θέατρο της 
Ανατολικής Τάφρου, στα πλαίσια των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του ∆ήµου Χανίων «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΧΑΝΙΑ 2009». Οι παραστάσεις άφησαν τις 
καλύτερες εντυπώσεις και απέσπασαν το χειροκρότηµα 
του κοινού. 
Με το έργο αυτό το Θέατρο ΜΑΣ ταξίδεψε στη συνέχεια 
στις µεγάλες πόλεις της Κρήτης, Ρέθυµνο (2-3/7), Σητεία 
(6/7) και Ηράκλειο (7-8/7).
Μετάφραση : Ζάννα Αρµάου
Σκηνοθεσία-∆ιασκευή : Θανάσης Θεολόγης
Σκηνικά-Κοστούµια : Αντώνης Χαλκιάς
Μουσική : Γιούρι Στούπελ
Χορογραφίες : Πέτρος Γάλλιας
Στίχοι : Γιάννης Καλατζόπουλος

Παίρνουν µέρος 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).

«Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ» 
του Μπωµαρσαι

Παραστάσεις που έχουν προγραµµατιστεί στο Νοµό Χανίων:

17/8/2009 ΝΕΑ ΚΥ∆ΩΝΙΑ  - ΑΛΣΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

18/8/2009 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ -  ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝ.-ΛΥΚΕΙΟΥ

19/8/2009 ΚΑΝΤΑΝΟΣ -  ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

20/8/2009 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ.

21/8/2009 ΚΑΣΤΕΛΙ - ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1ου ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

22/8/2009 ΑΡΩΝΙ - ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

24/8/2009 ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΑΤΡΟ «Α.ΜΙΝΩΤΗ»

26/8/2009 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ -  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσαν οι παραστάσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά το µήνα Ιούλιο στην επόµενη 
Ελλάδα, ενώ για τους επόµενους µήνες έχουν το 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης έχει προγραµµατίσει τις παρακάτω 
παραστάσεις :
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03/08/2009   ΙΩΑΝΝΙΝΑ 02/09/2009   ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ

04/08/2009   ΠΡΕΒΕΖΑ 04/09/2009   ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

05/08/2009   ΛΕΥΚΑ∆Α 06/09/2009   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

 06/08/2009   ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 07/09/2009   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

08/08/2009   ΑΜΑΛΙΑ∆Α 09/09/2009   ΓΑΛΑΤΣΙ

09/08/2009   ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 10/09/2009   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

10/08/2009   ΑΝΤΙΡΙΟ 11/09/2009   ΜΕΝΙ∆Ι

11/08/2009   ΤΡΙΠΟΛΗ 12/09/2009   ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ

12/08/2009   ΕΛΟΣ 14/09/2009   ΧΑΪ∆ΑΡΙ

29/8/2009     ΛΑΥΡΙΟ 15/09/2009   ΙΛΙΟΝ

31/08/2009   ΠΑΤΡΑ



αγοράστηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο στη 
συνέχεια την παραχώρησε στο Ίδρυµα. Στις προτεραιότητες 
του Ιδρύµατος βρίσκεται και η µετατροπή, βάσει 
µουσειολογικής µελέτης, της οικίας σε σύγχρονο Μουσείο, µε 
αντικείµενα, έργα τέχνης και παράδοσης που σχετίζονται µε 
τον ίδιο το Βενιζέλο και την ιστορία της περιόδου. Ήδη, µέσω 
της εφαρµογής της ιστοσελίδας «Εικονική περιήγηση στην 
οικία Βενιζέλου, Χαλέπα –Χανιά» µπορεί ο επισκέπτης να 
περιηγηθεί στους χώρους της οικίας, οι οποίοι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ιστορικό και µουσειακό ενδιαφέρον.
Οι ∆ιοικητικές και Επιστηµονικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος, 
από το ∆εκέµβριο του 2005, στεγάζονται σε ένα νεοκλασικό 
κτίριο συνολικού εµβαδού 1000 τ.µ. που ανακαινίσθηκε 
πρόσφατα και βρίσκεται απέναντι από την οικία του 
Ελευθερίου Βενιζέλου.
Κύριος σκοπός του Ιδρύµατος είναι η λειτουργία του ως 
σύγχρονου κέντρου έρευνας και µελέτης του έργου, της 
εποχής, της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκέντρωση, διάσωση και 
αξιοποίηση φωτογραφικού, οπτικοακουστικού και µουσειακού 
υλικού, στη συγκρότηση αρχείου και τη σύσταση 
εξειδικευµένης βιβλιοθήκης. Παράλληλα δραστηριοποιείται 
ενεργά και στο χώρο της εκπαίδευσης (εκδόσεις για την 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προγράµµατα, 
Πανελλήνιοι Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί, υποτροφίες για την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση κλπ), έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο 
συνεργασίας µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά Ιδρύµατα 
(συνέδρια, ηµερίδες, εκδηλώσεις, εκθέσεις), ενώ έχει να 
παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο και στον τοµέα των 
εκδόσεων. Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
Το Ίδρυµα έχει συγκροτήσει, και συνεχώς εµπλουτίζει, ειδική Βενιζέλος» συστάθηκε στα Χανιά το 2000. Τον Σεπτέµβριο 
βιβλιοθήκη -µε εκδόσεις πρόσφατες αλλά και σπάνιες, σειρές του ίδιου έτους η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε νοµοθετικά την 
επίσηµων δηµοσιευµάτων, εφηµερίδων και περιοδικών, ίδρυση του, προστέθηκε στα ιδρυτικά µέλη και έθεσε το 
διπλωµατικά έγγραφα, συνθήκες, λευκώµατα, µελέτες, Ίδρυµα υπό την διαρκή αιγίδα της. 
πρακτικά συνεδρίων- η οποία ήδη αριθµεί αρκετές χιλιάδες Υπήρξε το αποτέλεσµα πολυετών προσπαθειών να 
τίτλους. δηµιουργηθεί -στον τόπο που γεννήθηκε, έζησε τα µισά 
Με την υλοποίηση των έργων «Επιστηµονική Τεκµηρίωση και χρόνια της ζωής του και τώρα αναπαύεται ο Ελευθέριος 
Ψηφιοποίηση Προσωπικού Αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου» Βενιζέλος -  ένα ίδρυµα πανελλήνιας και διεθνούς εµβέλειας, 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Μέτρο 1.3, Ε.Π. ΚτΠ, Π65 & κέντρο µελέτης του έργου και της εποχής του. Στα Ιδρυτικά 
Π172), όπου ψηφιοποιήθηκαν και τεκµηριώθηκαν συνολικά του Μέλη συγκαταλέγονται κορυφαίες προσωπικότητες της 
45.000 τεκµήρια, εγκαινιάστηκε ο ψηφιακός δηµόσιας ζωής και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
προσανατολισµός του Ιδρύµατος στον τοµέα της τεκµηρίωσης Το Ίδρυµα είναι αφιερωµένο στη µνήµη του Ελευθερίου 
και της διάδοσης της πληροφορίας, που αποτελεί έναν από Βενιζέλου και στις νέες γενιές, καθώς επιδιώκει να φέρει πιο 
τους προγραµµατικούς στόχους του από τη σύστασή του.κοντά σ' αυτές τα οράµατα, τα ιδανικά, τα επιτεύγµατα και την 
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το γεγονός ότι τόσο η βιβλιοθήκη, ιστορική κληρονοµιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
όσο και το αρχείο του Ιδρύµατος είναι, και µέσω του Η έδρα του βρίσκεται στην οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου επί 
διαδυκτίου, πλήρως διαθέσιµα και προσβάσιµα στο κοινό για της πλατείας Έλενας Βενιζέλου στη συνοικία Χαλέπα των 
έρευνα και µελέτη (http://www.venizelos-foundation.gr).Χανίων. Η εικόνα της οικίας Βενιζέλου, που κτίστηκε το 1880, 

διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη. Το Μάρτιο του 2002 
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    - Η Ερµούπολη πρωτεύουσα της Σύρου και του Νοµού Μουσείο, το Μουσείο αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης αλλά και το 
Κυκλάδων είναι το ειρηνικό δηµιούργηµα της Επανάστασης του Πρότυπο Βιοµηχανικό Μουσείο που αποτελούν το θησαυρό των 
1821. Η πόλη που αφιερώθηκε στον Κερδώο αλλά και το Λόγιο πολιτιστικών και οικονοµικών στοιχείων της ακµάζουσας 
Ερµή το 1826  αναδείχθηκε στο πιο σηµαντικό εµπορικό και Ερµούπολης. 
ναυτιλιακό κέντρο του ελεύθερου Ελληνισµού και γέφυρα 
ανταλλαγής προϊόντων και ιδεών µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης. Είναι 
η πόλη µε έντονη την παρουσία της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, 
της καλαισθησίας και της αρχοντιάς, στοιχεία στα οποία 
αποτυπώνεται ανεξίτηλα το µεράκι των Χιωτών, Σµυρνιών, 
Κυδωνιέων, Ψαριανών και τόσων άλλων προσφύγων που 
κατέφυγαν στο προστατευµένο από την Γαλλία νησί κουβαλώντας 
την παράδοση, τον πολιτισµό και τα οράµατα τους, φροντίζοντας 
παράλληλα και την πνευµατική τους πρόοδο. 

- Το τελωνείο (1834) έργο του Βαυαρού αρχιτέκτονα Ερλάχερ. Είναι 
το πρώτο δηµόσιο κτήριο αλλά και το Γυµνάσιο της Ερµούπολης 
είναι το πρώτο που λειτούργησε πρώτο στην Ελεύθερη Ελλάδα 
(1833) µε γυµνασιάρχη τον Νεόφυτο Βάµβα και από το οποίο 
αποφοίτησαν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Βολανάκης και άλλοι.  
Σήµερα ο ∆ήµος το έχει παραχωρήσει κατά χρήση στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
 -  Ο Σουρής , ο Ροίδης, ο Βικέλας είναι µερικοί από τους Συριανούς 
λογοτέχνες οι οποίοι µεγαλούργησαν µε το λογοτεχνικό  τους έργο. 
Ιδιαίτερα ο ∆ηµήτριος Βικέλας υπήρξε και ο εµπνευστής της   -  Ένας περίπατος στο Ιστορικό Κέντρο είναι αρκετός για να 
αναβίωσης των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων το 1896 στην εντυπωσιαστεί ο επισκέπτης από την πρώτη κιόλας στιγµή 
Αθήνα ως πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής. αντικρίζοντας στην πλατεία Μιαούλη (µια από τις σπάνιες στην 

ου  -  Περίλαµπροι ναοί κοσµούν την πόλη όπως ο Μητροπολιτικός Ν. Ελλάδα πλατείες του 19  αιώνα) το µεγαλοπρεπές ∆ηµαρχείο 
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (1824) µε τα περίφηµα βοτσαλοτά σύµβολο της πόλης που θεµελιώθηκε το 1876 και κατασκευάστηκε 
του και ο Ι.Ν Κοιµήσεως Θεοτόκου (1828) όπου η εικόνα της µε σχέδια του Γερµανού Αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ.
Θεοτόκου, ένα σπουδαίο έργο του ∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου 
γνωστού ως Ελ-Γκρέκο, συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο 
Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου (1848) από τους µεγαλύτερους ναούς των 
Βαλκανίων, στη περιοχή  «βαπόρια» µια ξεχωριστή συνοικία 
νεοκλασικών κτηρίων µε περίτεχνο διάκοσµο και ολοµάρµαρες 
επενδύσεις, αλλά και η Ευαγγελίστρια (1829) ενοριακός ναός των 
Καθολικών του νησιού. 
  - Τα περίφηµα Ταφικά Μνηµεία του Αγίου Γεωργίου µαρτυρούν την 
ιστορία µιας πόλης µε ανεπτυγµένη οικονοµία και καλλιτεχνική 
κουλτούρα. 
  - Η ναυπηγοεπισκευαστική µονάδα Νεώριο εξακολουθεί να 
συνεχίζει τη βιοµηχανική ιστορία του τόπου αλλά και οι 
παραδοσιακές και ναυπηγοξυλουργικές εγκαταστάσεις στο 
Καρνάγιο και τον Ταρσανά όπου κατασκευάζουν και συντηρούν 
σκάφη από όλη την Ελλάδα.
  - Η Ερµούπολη διατηρεί το µεγαλείο την αρχοντιά και το υψηλό 
πολιτισµικό της επίπεδο. Εξελίσσεται µε τρόπο άµεσο και 
αποτελεσµατικό αφήνοντας πάντα µια «γλυκιά ανάµνηση» στον 
επισκέπτη,  έχοντας γευθεί και τα εξαιρετικά παραδοσιακά της 
προϊόντα όπως το λουκούµι και τη χαλβαδόπιτα.
   - Η Ερµούπολη διαθέτει ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών και 
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, Καζίνο, εστιατόρια, ταβέρνες µε   - Το Θέατρο Απόλλων (1864) είναι µικρογραφία της Σκάλας του 
παραδοσιακούς µεζέδες αλλά και έντονη νυχτερινή ζωή.Μιλάνου. Από τη σκηνή του πέρασαν τα µεγαλύτερα ονόµατα του 
 - Έχει καθηµερινή συγκοινωνία από τον Πειραιά διάρκειας ταξιδιού Ελληνικού και του Ιταλικού Λυρικού και µελοδραµατικού θεάτρου. Η 
2,5 ή 4 ώρες περίπου καθώς και αεροπορική σύνδεση µε χρόνο Λέσχη Ελλάς, το Μαρµάρινο Μέγαρο (1863) που στεγάζει σήµερα 
πτήσης 25΄.εκτός από το Πνευµατικό Κέντρο (το οποίο φιλοξενεί συνέδρια, 

διαλέξεις κ.λ.π), τις αίθουσες Τέχνης και την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
(µε περισσότερους από 35.000 τόµους βιβλίων ανάµεσα στα οποία 

∆ήµος Ερµούποληςκαι κάποιους τίτλους ιδιαίτερα σπάνιους), και τα δύο αυτά κτίρια 
αποτελούν έργα του Ιταλού δηµοτικού αρχιτέκτονα Pietro Sambo. 
- Σηµαντικοί µάρτυρες της ιστορίας του νησιού είναι το αρχαιολογικό 

Ερµούπολη
Η Πρωτεύουσα της Κοµψότητας, του Πολιτισµού και της Αρχοντιάς

Αδελφοποιηµένες πόλεις µε τον ∆ήµο Χανίων
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CULTURAL ROUTES IN CHANIA CELEBRATION OF NEIGHBORS
Successfully held events in our town in celebration of 
neighbors, in order to strengthen the citizens' relations and 
develop solidarity locally.

LIBRARY OF ELEFTHERIOS VENIZELOS

Five cultural routes in the town, for our visitors, through the 
web-site of the Municipality of Chania 

MINI BUS
The Municipal Authority, in order to fight the traffic congestion 
at the center of the city, to improve the everyday life of its 
citizens and to serve better its visitors, put into circulation a 
mini bus line, without ticket, everyday from 09.00 – 23.00. 

BLUE FLAGS

A big hall, which bears the name of the ethnarch, houses the 
personal library of Eleftherios Venizelos, which has 8.500 
volumes of books, rare editions and maps, magazines, photo 
albums and personal belongings. 

MUNICIPAL MARKET 

For another year, “the blue flag” flies at the beach of Nea 
Chora certifying the water purity and the safety of numerous 
bathers. The hanging of the flag was done from the Mayor of 
Chania Mr Kyriakos Virvidakis, members of the Municipal City 
Hall of Chania and other representatives of the region.

The Municipal Market of Chania, the large building of 4000 THE DECALOGUE FOR THE WATER SAVING 
square meters in a surrounding area of 17.200 square Ten useful tips from Municipal Enterprise for Water and 
meters, is a monument not only historical and architectural Sewage of Chania (DEYAX) for water saving, so there will be 
but also a monument of love for the city, of determination, of no problem for the water supply of our city.
visualization and hope, symbol and trademark of Chania. 
Heart of the city, prototype designed built, is a center of not ALL-DAY SPORTS – ECO SCHOOL
only entrepreneurship but also a tangible image of the idea of As every year the Municipal Sports Organization of Chania 
the ancient Greek marketplace. implements the All-day Sports – Eco School which can 
On 12/2/1998 a contract was signed for the preparation of the employ children from 6 to 12 years old. 
study of the Printing – Restoration and Rebuilding of the 
Municipal Market of Chania and the shaping of the CHILD CARE ESTABLISHMENT
surrounding area and on 10/6/1998 a contract for the The Child Care Establishment give hospitality to children from 
performance of the necessary research and the laboratory 6 to 13 years old giving them the chance to monitor training 
tests of components and materials of the building of the programs as lectures book presentations, museum visits, 
Municipal Market.  cultural events etc. 

CULTURAL SUMMER 2009TEENAGE CHILD LIBRARY
A number of quality events (theatrical and musical It arranges for the use of the leisure time of the children 
performances, dance performances, paintings etc.) is included organizing chess learning courses, book presentations etc. 
at this year' s program of the Municipality of Chania and 
Municipal Cultural Enterprise of Chania “Cultural Summer 2009”.

www.chania.gr

http://www.chania.gr


PEOPLE' S OPEN UNIVERSITY Under the existing twinning between the towns of Chania and 
With the Graduation ceremony, which has taken place on Ermoupolis Syros, the Municipalities of Chania and 

th Ermoupolis co-organize an exhibition with Nicholas Moore' s Monday the 29  of June at the Great Arsenal, has been 
st thth projects from 21  of September to 9  of October 2009, at the completed the 4  teaching period of the People' s Open 

Municipal Art Gallery.University in which two courses with 27 lectures has run. 

CENTER FOR THE MEDITERRANEAN ARCHITECTURE CRETE – IMAGES OF AN ERA

Significant activities are being planned from the Center for the 
The collection BLANC of the Historical Archive of Crete

Mediterranean Architecture, in which are included : Summer 
It was held at the Center for the Mediterranean Architecture, 

Institute of Architecture, IN SITU 2009, Report Stamp 
the exhibition  “Crete – Images of an Era” from the photo 

Lighthouses of Kostas Korre, Exhibition “Morfou – Cry of 
gallery of Paul Blanc, Consul General of France at Crete 

Anxiety”, International Scientific Conference for the thduring the last years of the 19  century and the first years of Renewable Energy, Conference of Presidents of Architectural ththe 20  century, which is stored at the Historical Archive of Schools of Europe, Three-days events for completing 4 years 
Crete. of psychiatric reform in Crete. 

MUNICIPAL GARDEN CITY MOVIES MUNICIPAL CULTURAL ENTERPRISE OF CHANIA
Successfully delivered the premiere of the play “The barber of 
Seville” of Bomarsai, which was presented by the Municipal 
Regional Theater of Crete at Chania in the theatre of East 

thMoat at the 29  of June during the cultural events of the 
Municipality of Chania “Cultural Summer 2009”. 
 The performances will be released during the summer in 
different places all over Greece. 

NATIONAL RESEARCH FOUNDATION “ELEFTHERIOS 
VENIZELOS”
The National Research Foundation “Eleftherios Venizelos” 
was established at Chania in 2002. It is a national and 
international Foundation, center of research of the time and 
work of the Ethnarch. 

TWIN CITIES WITH THE MUNICIPALITY OF CHANIA
ERMOUPOLIS

The projections at the Municipal Garden City Movies started 
stat the 1  of June. During June and July 24 movies have 

released and during the next two months another 26 movies 
are going to be released. 

EXHIBITION OF NICHOLAS MOORE AT THE MUNICIPAL 
ART GALLERY

The capital of elegance, culture and nobility. 
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ο ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΡΟΛΟΙ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ




