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Συνεχίζοντας την επικοινωνία 
µε τους δηµότες µας και την 
ενηµέρωσή τους για τις 
δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στον ∆ήµο µας 
και τα έργα τα οποία 
υλοποιούνται, προχωρούµε 
στην έκδοση του τέταρτου 
τεύχους «Χανιά, ο ∆ήµος 
µας», το οποίο κυκλοφορεί σε 
τέσσερις χιλιάδες αντίτυπα.
Φιλοδοξία µας είναι το έντυπο 
αυτό να παραµείνει δίαυλος 
επικοινωνίας, αναδεικνύοντας 
παράλληλα θέµατα σχετικά µε 

                                          την ιστορία του τόπου µας.

Βασικό θέµα στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, 
είναι το Ρολόι του ∆ηµοτικού Κήπου. Ο «ταξιδιώτης του 
χρόνου», όπως χαρακτηριστικά προλογίζαµε στο 
προηγούµενο τεύχος, που άρχισε να κτίζεται το 1924 
στην βορειοανατολική γωνία του Κήπου και 
ολοκληρώθηκε το 1927. 

Σήµερα, το  σηµαντικό αυτό νεώτερο µνηµείο της πόλης 
µας, πάνω στο οποίο ο χρόνος - όπως είναι φυσικό - έχει 
αφήσει τα σηµάδια του, παίρνει τον δρόµο της 
αποκατάστασης, ώστε να συνεχίσει «αγέρωχο» να… 
παρατηρεί την κάθε µας στιγµή.

Στον προγραµµατισµό µας για τα επόµενα τεύχη της 
διµηνιαίας αυτής έκδοσης, είναι η γνωριµία και µε άλλα 
Μνηµεία της πόλη µας για τα οποία ο ∆ήµος Χανίων µε 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του έχει προχωρήσει ή θα 
προχωρήσει στην συντήρηση και αποκατάστασή τους.

Στις υπόλοιπες σελίδες µεταξύ άλλων µπορείτε να 
ενηµερωθείτε:

- για την ιστοσελίδα του ∆ήµου µας www.chania.gr, µέσα 
από την οποία ένας επισκέπτης των Χανίων µπορεί να 
πληροφορηθεί για την ιστορία του τόπου µας, την 
παράδοσή µας, τα µνηµεία και τον πολιτισµό του.

- για τον σκοπό και τις δραστηριότητες του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Χανίων,

- για την ανακύκλωση των απορριµµάτων,

- για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου και της 
∆ΗΠΕΧ,

- για τους τρόπους αντιµετώπισης κηποτεχνικών 
προβληµάτων

Ακόµη:

-Να λάβετε χρήσιµες πληροφορίες από την ∆ΕΥΑΧ που 
αφορούν τις νέες συνδέσεις µε τα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης,

-να γνωρίσετε τον ∆ήµο Αξιούπολης, µία ακόµα 
αδελφοποιηµένη πόλη µε το ∆ήµο Χανίων, 

-να ξεναγηθείτε στο χώρο του αναγνωστηρίου της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης κ.α.

Συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας, καθηµερινά, για µια 
πιο όµορφη πόλη. Μοναδικός γνώµονας η αναπτυξιακή 
πορεία του τόπου µας, που τόσο του αξίζει. Φιλοδοξούµε 
να είµαστε περισσότερο δηµιουργικοί και 
αποτελεσµατικοί.

Ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία, 
παραδειγµατιζόµαστε από το ιστορικό παρελθόν της 
πόλης και από κοινού, δηµοτική αρχή και πολίτες, 
αγωνιζόµαστε ώστε να δηµιουργήσουµε τις 
προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο .

Η ανάπτυξη, η πρόοδος δεν µπορούν να περιµένουν. 

Ο ∆ήµαρχος Χανίων
Κυριάκος Βιρβιδάκης
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Επιτροπή Εκδόσεων
(Υπ. αριθµ. 102/2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου)

Κυριάκος Βιρβιδάκης, Πρόεδρος. 
Παναγιώτης Ταβουλάρης, Αντιπρόεδρος. 

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

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

Πρόεδρος: Γεώργιος Βούρβαχης, Αντιδήµαρχος Χανίων
Μέλη: Χαρούλα Μυλωνάκη, Αντιδήµαρχος Χανίων
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη, Υπάλληλος ∆ήµου Χανίων
Αντωνία Στεφανίδη, Υπάλληλος ∆ήµου Χανίων
Λεωνίδας Μανωλικάκης, Υπάλληλος ∆Η.Π.Ε.Χ.

«...ο πολιτικός ανήρ οφείλει... νά έχη πάντοτε τό θάρρος 
των γνωµών αυτού, µηδέποτε διαψεύδων ταύτας διά νά 

γίνεται αρεστός πρός τά άνω ή πρός τά κάτω, ότι πρός τήν 
εξουσίαν πρέπει νά αποβλέπη ουχί ως σκοπόν, αλλ' ως 

µέσον πρός επιτυχίαν άλλου υψηλοτέρου σκοπού...» 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας µε τη Συντακτική Επιτροπή : 2821341602



«Το 1924, στη βορειανατολική γωνία του 

κήπου άρχισε να κτίζεται το Ρολόι της 

πόλης το οποίο τελείωσε το 1927. Το 

πρωτότυπο σχέδιο, βρίσκεται στον 2030 

φάκελο του αρχείου της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου Χανίων και 

υπογράφεται από τον έµπειρο µηχανικό 

∆. Κολλάρο, ενώ είναι θεωρηµένο από 

τον αρχιτέκτονα της δ/νσεως Τεχνικών 

Υπηρεσιών Ι. Συρίχα, το 1923.

Για το κτίσιµο της στήλης του ρολογιού 

χρησιµοποιήθηκαν καντουνάδες από τα 

λατοµεία Λενταριανών και Χαλέπας και 

άµµος ποταµίσια. Την κατασκευή της 

βάσης ανέλαβε ο Κ. Γιαννακάκης και της 

στήλης ο Αν. Λογοθέτης. Στοίχισε 

συνολικά 99.000 δρχ.».

(Απόσπασµα από βιβλίο Αιµιλίας Κλάδου 

– Μπλέτσα: «Τα Χανιά Έξω από τα 

Τείχη», έκδοση Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας, Τµήµα ∆υτικής Κρήτης, Χανιά 

1998)
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Είναι καλοκαίρι και τα Χανιά αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών από κάθε γωνιά της Ελλάδος.  Ο κάθε 
υποψήφιος επισκέπτης πριν ετοιµάσει τις βαλίτσες του από 
τον καναπέ ή το γραφείο του θα πραγµατοποιήσει µία πρώτη 
«ηλεκτρονική» γνωριµία µε την πόλη των Χανίων.  Η 
«διαδικτυακή» του επίσκεψη στα Χανιά θα γίνει φυσικά µέσα 
από τις ιστοσελίδες της πύλης του ∆ήµου Χανιών  
www.chania.gr.
Με την είσοδο του στη δικτυακή πύλη του ∆ήµου Χανίων 
επιλέγει τη βασική κατηγορία Πόλη Χανίων.

Μετά την ιστορία πάµε στη σύγχρονη εικόνα της πόλης µέσα 
από την επιλογή «Οδοί της πόλης».  Σε αυτήν 
παρουσιάζονται οι χώροι στάθµευσης στην πόλη καθώς και 
όλοι οι οδοί και οι πλατείες της.  Για κάθε οδό και πλατεία 
υπάρχει στον σχετικό πίνακα το όνοµα της, τα όρια, η 
περιοχή καθώς και η προέλευση του ονόµατος της.

Εν συνεχεία υπάρχει η επιλογή που αφορά την «Παράδοση» 
Στην πρώτη επιλογή «Η Πόλη των Χανίων» εµφανίζονται οι .  Σε αυτή γίνεται κυρίως αναφορά στην Κρητική λαϊκή 
βασικές γενικές πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση, την παράδοση µε έµφαση και αναλυτική περιγραφή στα 
έκταση, τον πληθυσµό, τα βασικά αξιοθέατα, κ.α καθώς και παραδοσιακά «στιβάνια» και στα «κρητικά µαχαίρια µε τα 
ένας υπερσύνδεσµος σε ένα εκπληκτικό Φωτογραφικό ευρηµατικά τετράστιχα.
Λεύκωµα για µία πρώτη «εικονική» περιπλάνηση σε µνήµες 
και γειτονιές της πόλης των Χανίων.  Σε αυτό το φωτογραφικό 
λεύκωµα υπάρχουν  µοναδικές φωτογραφίες από το Ενετικό 
λιµάνι, την πόλη στο παρελθόν και τις γειτονιές της πόλης 
σήµερα, συνοδευόµενες από λογοτεχνικά εδάφια, που 
αναφέρονται στα Χανιά.

Τέλος ο καλοκαιρινός µας επισκέπτης θα ενδιαφερθεί εκτός 
των άλλων και για τα πολιτιστικά δρώµενα που θα 
πραγµατοποιηθούν κατά τις ηµέρες τις παραµονής του στα 
Χανιά.  
Στην αρχική σελίδα της δικτυακής πύλης του ∆ήµου υπάρχει 
το σχετικό κουµπί «Ατζέντα εκδηλώσεων», όπου επιλέγοντας 
οποιαδήποτε ηµέρα από το σχετικό ηµερολόγιο, εµφανίζονται 
οι προγραµµατισµένες  σχετικές εκδηλώσεις.

Στην επόµενη  επιλογή «Η ιστορία της πόλης» υπάρχει µία 
αναλυτική αναφορά σε όλες τις ιστορικές περιόδους των 
Χανίων : Προϊστορική και Ελληνιστική περίοδος (3.000 – 69 
π.Χ.), Ρωµαϊκή Περίοδος (69 π.Χ - 30µ.Χ.) , Α' Βυζαντινή 
Περίοδος (330-824.µ.Χ), Αραβοκρατία (824 -961 µ.Χ) , Β' 
Βυζαντινή Περίοδος (961 - 1204 µ.Χ) , Ενετοκρατία (1204-
1669) , Πρώιµη τουρκοκρατία (1645 – 1831) , Αιγυπτιοκρατία 
(1831 - 1841) , ΄Υστερη τουρκοκρατία (1841 - 1898) , Κρητική 
Πολιτεία (1898 - 1913), Τα επόµενα χρόνια.  Σε κάθε ιστορική 
περίοδο περιγράφονται τα κυριότερα γεγονότα που την 
σηµάδεψαν. Τµήµα Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών ∆ήµου Χανίων

Η ιστορία, οι οδοί, η παράδοση 
καθώς και όλα τα πολιτιστικά δρώµενα των Χανίων 
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ΓΡΑΦΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ιεύθυνση ΑΡΙΘΜΟΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο Πληροφορίες Κυδωνίας 29 28213- 41- 600

∆ήµαρχος Γραµµατεία Α Κυδωνίας 29 28213- 41- 601

∆ηµοτολόγια  Κυδωνίας 29 28213- 41- 641

Ληξιαρχείο  Κυδωνίας 29 28213- 41- 646

Λογιστήριο Τµήµα Προσόδων Κυδωνίας 29 28213- 41- 672

Ηλεκτροφωτισµός 
Φωτεινή σηµατοδότηση Γραµµατεία- Βλάβες Κυδωνίας 29 28213- 41- 700

Τεχνική Υπηρεσία Γραµµατεία Γρηγορίου Ε' 50 
& Σφακιανάκη γωνία 
(Β όροφος) 28213- 41- 722

Παράπονα πολιτών
Βλάβες  15240

Πολεοδοµία Πρωτόκολλο Γρηγορίου Ε 50 
& Σφακιανάκη γωνία
(Α όροφος) 28213- 41- 743

∆ηµοτική Αστυνοµία Γραµµατεία Κυδωνίας 29 28213- 41- 650

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο  Γρηγορίου Ε 50 
& Σφακιανάκη γωνία 
( Γ όροφος) 28213- 41- 749

Οργανισµός ∆ηµοτικής
Κοινωνικής Πολιτικής      
(Ο∆ΗΚΟΙΠ ) Γραµµατεία Καραϊσκάκη 62 28213- 41- 629

Γραφείο Τουρισµού  Κυδωνίας 29 28213- 41- 666

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
( Κ.Ε.Π ) Κυδωνίας 29   28213 41800~7

ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ∆ήµος Χανίων προχώρησε σε αντικατάσταση του τηλεφωνικού 

κέντρου, µέσω του προγράµµατος ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 

µε το νέο χαρακτηριστικό κωδικό 28213 και µε φάσµα αριθµών από το 

28213-41600 έως το 2821341800 (σήµερα έως το 750). 

Παραθέτουµε επιλεκτικά τηλέφωνα 

των κεντρικών υπηρεσιών του ∆ήµου 

και των Νοµικών του Προσώπων.
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µπορεί να προσφέρει χώρους µε σχετική ποικιλία Αγιασµός στους νέους χώρους του ∆ηµαρχείου
χρήσεων, όπως ανάπαυση, περίπατο, µε κύρια 
ωστόσο τη χρήση της παιδικής χαράς. 

- Η ανάπτυξη χώρου πρασίνου µε σηµαντική 
βλάστηση. 

- Η λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση της περιοχής, 
που θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης τόσο σε τοπικό 
όσο και σε ευρύτερο της πόλης επίπεδο.

Η κατασκευή παιδικής χαράς στην περιοχή Κουµπελή, καθώς 
και η ανάπλαση του υφιστάµενου Πάρκου στην περιοχή του 
Αγίου Ιωάννη, περιλαµβάνονταν στο προαναφερόµενο έργο: 
«Αναπλάσεις κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών πόλης 
Χανίων».

Σκοπός της δηµοτικής αρχής µέσα από την ολοκλήρωση των 
παραπάνω έργων είναι να αποδοθούν προς χρήση στην πόλη 
των Χανίων δύο χώροι υψηλών προδιαγραφών αισθητικής, 
λειτουργικότητας, ασφαλείας, µέσα από τον περιβαλλοντικά 
προσανατολισµένο σχεδιασµό τους.  

Αγιασµός πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 14/08/09, το 
πρωί στους χώρους του ∆ηµαρχείου, όπου εγκαταστάθηκαν το õΓραφείο Τουρισµού και η ∆ηµοτική Αστυνοµία, καθώς και στους 
χώρους, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφατα Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και της ∆ιεύθυνσης Εκδήλωση ονοµατοθεσίας οδού «Πεντάρηδων»
Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω χώροι ελευθερώθηκαν µε τη µεταφορά της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Πολεοδοµίας και του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου στο κτίριο της οδού Γρηγορίου Ε΄, 
αριθµ. 50 και Κ. Σφακιανάκη.

õ
Νέα Παιδική Χαρά στην Περιοχή Κουµπελή

Εκδήλωση µνήµης και τιµής µε την ευκαιρία της 
ονοµατοθεσίας της οδού «Πεντάρηδων» διοργάνωσαν την 
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009 ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική 
Πολιτιστική Επιχείρηση, στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο 
"Κήπος". 
Την εκδήλωση πλαισίωσε χορευτικό συγκρότηµα από το 
Πολιτιστικό Σωµατείο «Το Ρόδο», το οποίο συνόδευσαν οι 
µουσικοί Μανώλης και Γιώργος Κωνσταντουδάκης.
Για την οικογένεια Πεντάρη µίλησε ο ∆άσκαλος και 
Λαογράφος, κ. Σταµάτης Αποστολάκης, ο οποίος µεταξύ 
άλλων τόνισε ότι η οικογένεια των Πεντάρηδων έχει µια 
αρκετά σηµαντική συµβολή στην παλαιότερη και νεότερη 

Εγκαινιάστηκε τη ∆ευτέρα, 3/8/2009, στις 19.30 η παιδική χαρά, ιστορία του νησιού. 
που βρίσκεται επί της οδού Οµήρου, στην περιοχή Κουµπελή. «…Οι Πεντάρηδες πολέµησαν, υπήρξαν στην Αντίσταση από 

τα χρόνια της Επανάστασης του 1866 και του '21 µέχρι την 
Η ανάπλαση του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου µε την εξ Γερµανική κατοχή όπου ανήκαν στο χώρο της Αντίστασης και 
αρχής κατασκευή παιδικής χαράς έγινε στο πλαίσιο της έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα». 
υλοποίησης του έργου «Αναπλάσεις κήπων, πάρκων και Ο κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα ιστορικά 
παιδικών χαρών πόλης Χανίων», συνολικού προϋπολογισµού στοιχεία της οικογένειας µε όλους τους εκπροσώπους, που 
400.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 19% και καταγράφονται στην ιστορία από το 1790 µέχρι το τέλος του 
της αναθεώρησης), χρηµατοδοτούµενου από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Εµφυλίου Πολέµου.  

Στόχος του έργου ήταν : 

õ- Η δηµιουργία ενός νέου υπαίθριου χώρου, που θα 

∆ιάφορες Εκδηλώσεις
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ΦΥΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ     καρούλιασµα των φύλλων , αναχαίτιση της 
    ανάπτυξης των φυτών.

Τα δέντρα και οι θάµνοι µε πλατιά φύλλα βοηθούν 
περισσότερο στην απορρόφηση του θορύβου ο οποίος 3) Κίνδυνος για µετάδοση επικίνδυνων ιώσεων, τοξινών και 
απορροφάται από τα φύλλα, τους µίσχους και τα κλαδιά των     ανάπτυξης µυκητολογικών ασθενειών.
φυτών.

Όσο κοντύτερα στην πηγή του θορύβου φυτευτεί το φυτικό ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ
εµπόδιο, τόσο µεγαλύτερη µείωση του ήχου παρατηρείται 
ενώ όσο πιο ψηλός είναι ο φράκτης, τόσο περισσότερο 
θόρυβο µπορεί να απορροφήσει.

Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να φυτέψετε ψηλά δέντρα, 
µπορείτε να δηµιουργήσετε ηχοµόνωση µε καλά αποτέλεσµα 
στο µπαλκόνι µε πυκνή φύτευση θάµνων, που θα µειώσουν 
το πρόβληµα. 

Ένα αποτελεσµατικό πράσινο ηχοπέτασµα αποτελείται από 
αειθαλείς θάµνους µε πλούσιο φύλλωµα, σε διάφορα µεγέθη 
και σχήµατα. 

Ένας φράκτης από πυκνή βλάστηση βοηθάει στη µείωση του 
θορύβου*, αλλά λειτουργεί και ως φυσικό φίλτρο καθαρισµού 
της ατµόσφαιρας, ως προστασία από τους δυνατούς 
ανέµους,  προσφέρει δροσιά και οµορφαίνει το περιβάλλον. 

Ο τετράνυχος είναι ένα πολύ µικρό αραχνάκι - κίτρινο, καφέ ή       
κόκκινο -  που εµφανίζεται στο κάτω µέρος των φύλλων και *Τα φυτικά εµπόδια, τα δέντρα και οι θάµνοι κοντά στις 
προκαλεί σοβαρές ζηµιές στους λαχανόκηπους, και όχι µόνο, πηγές θορύβου µπορούν να µειώσουν την ένταση του 
κυρίως λόγω της ταχείας ανάπτυξης τους µε αποτέλεσµα ήχου τουλάχιστον κατά 10 ντεσιµπέλ !
µέχρι και την καθολική καταστροφή της παραγωγής.

 Χαρακτηριστικό σύµπτωµα είναι η εµφάνιση του ιστού της 
αράχνης - παράγεται από νύµφες και τέλεια - που είναι 
δυνατόν να καλύψει µεγάλη επιφάνεια του φυτού καθώς και οι ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
κίτρινες κηλίδες στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

ΑΦΙ∆ΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ένας εύκολος και αποτελεσµατικός τρόπος απαλλαγής των 
παραπάνω 2 εντόµων είναι η εφαρµογή του γνωστού 
σαπουνόνερου.

Συγκεκριµένα σε 1 λίτρο νερό ανακατεύοµε τρίµα πράσινου 
σαπουνιού σε αναλογία δύο κουταλιές της σούπας - το απλό 
σαπούνι, όχι υγρό πιάτων ούτε σαπούνια από φοινικέλαια µε 
πρόσθετα αρωµατικά – µε ένα κουταλάκι του γλυκού, άσπρο 
οινόπνευµα για να µην αφρίσει το µίγµα. 

Σηµαντικό στον τετράνυχο είναι ο έγκαιρος εντοπισµός του – 
βοηθάει η χρήση µεγενθυτικού φακού – και η αντιµετώπιση 
του πριν τη ραγδαία εξάπλωση, και η επανάληψη των 
ραντισµάτων δεδοµένου ότι το απλό και οικολογικό αυτό 

Οι αφίδες – ή αλλιώς µελίγκρα -πρωτοεµφανίζονται την ιδιοσκεύασµα - αντιµετωπίζει ικανοποιητικά αφίδες και 
Άνοιξη όπου η ενοχλητική παρουσία τους χρονικά µετατίθεται αλευρώδη - δεν έχει υπολειµµατική δράση.
από το καλοκαίρι έως και το φθινόπωρο ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες.  

 * Σκοπός της στήλης είναι η βασική ενηµέρωση και η 
Προσβάλουν πολλά είδη δένδρων θάµνων ετήσιων και εύκολη αντιµετώπιση κηποτεχνικών προβληµάτων µε 
αποτελούν µεγάλο πρόβληµα τόσο στα καλλωπιστικά όσο και απλούς και πρακτικούς τρόπους.  
στις καλλιέργειες κηπευτικών και δενδροκοµικών ειδών. 

Το κύρια συµπτώµατα είναι : Τµήµα πρασίνου & περιβάλλοντος
Τ.Υ.∆.Χ

1) Η έκκριση µελιτώµατος που λερώνει ολόκληρο το είδος - Καρτάκις Γιάννης
    πηγή ενόχλησης και παραπόνων – αλλά δεν Τεχνολόγος γεωπονίας
    είναι τοξικό, όπως λανθασµένα λέγεται. 

2) Επηρεάζεται αρνητικά η εµφάνιση, προκαλείται στρίψιµο- 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ εγκατάστασή σας.

1. Για µια νέα σύνδεση µε τα δίκτυα Ύδρευσης και 8. Μόλις διαπιστώσετε διαρροή ή βλάβη στην εγκατάστασή 
Αποχέτευσης ο δηµότης - ιδιοκτήτης πρέπει να προσκοµίσει σας, καλέστε τον υδραυλικό σας για να την αποκαταστήσει. Η 
στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. τα παρακάτω δικαιολογητικά: οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι σε βάρος σας.

α) Στα γραφεία συνδέσεων µε δίκτυα της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. χορηγείται 9. Φροντίζετε ο υδροµετρητής σας να είναι πάντοτε σε καλή 
αντίγραφο αίτησης υδροδότησης, το οποίο συµπληρώνει ο κατάσταση και να µην είναι σκεπασµένος µε χώµατα, 
ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης. οικοδοµικά υλικά ή σκουπίδια, ώστε ο υπάλληλος της 

∆.Ε.Υ.Α.Χ. να µπορεί να παίρνει ενδείξεις. Αν είναι σε φρεάτιο, 
β) Θεωρηµένο αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας από την µε σπασµένο τζάµι και γενικά σε κακή κατάσταση, ζητήστε από 
Πολεοδοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων, αναφορικά µε την το αρµόδιο συνεργείο Ύδρευσης της υπηρεσίας µας να σας το 
υδροδότηση του ακινήτου. Σε περίπτωση αυθαιρέτου και επισκευάσει ή να το µετατοπίσει, για το δικό σας συµφέρον.
εφόσον τούτο έχει νοµιµοποιηθεί, απαιτείται η βεβαίωση 
νοµιµότητας του κτίσµατος, η οποία εκδίδεται από την 10. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε διαρροή νερού σε κάποιο 
παραπάνω αρµόδια υπηρεσία. από τους δηµοτικούς αγωγούς ύδρευσης, παρακαλούµε να 

ειδοποιήσετε αµέσως την υπηρεσία Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 
γ) Εάν υπάρχει τοποθετηµένος και άλλος υδροµετρητής στο στο τηλέφωνο 36250 & 36251 (εργάσιµες µέρες και ώρες) ή την 
ακίνητο, αντίγραφο λογαριασµού, που εκδίδεται για τον δεξαµενή του Αη Γιάννη στο τηλέφωνο 44444 (εκτός ωραρίου 
υδροµετρητή αυτό. εργασίας και αργίες).

Μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών και την 
ταυτόχρονη καταβολή του τέλους σύνδεσης για την ύδρευση, 
ακολουθεί η τοποθέτηση του υδροµετρητή από το αρµόδιο 
συνεργείο, σε 1-15 ηµέρες περίπου µετά την σχετική αίτηση, 
ενώ το σχετ ικό κόστος διακλάδωσης και  τυχόν 
συµπληρωµατικών εργασιών, χρεώνεται στον πρώτο 
εκδιδόµενο λογαριασµό νερού αµέσως µετά τις σχετικές 
εργασίες. Όσον αφορά την σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης, 
µέσα σε 15 ηµέρες από την καταβολή των δικαιολογητικών, 
πραγµατοποιείται αυτοψία από τους αρµόδιους υπαλλήλους 
της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και στην συνέχεια εκτελούνται οι σχετικές 
εργασίες.

2. Συνιστούµε στους ιδιοκτήτες ακινήτων να φροντίζουν ώστε οι 
ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το 
ακίνητο, τυχόν οφειλόµενους λογαριασµούς του νερού. Τούτο 
γιατί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., τα 
χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωµή 
τους είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

3. Ενηµερώστε τη ∆.Ε.Υ.Α.Χ. σε περίπτωση που οποιοδήποτε 
από τα ενδεικτικά στοιχεία του λογαριασµού σας δεν είναι 
σωστό.

4. Αν είστε ένοικος δώστε στη ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και τα δικά σας 
στοιχεία για να γραφούν στο λογαριασµό του νερού.

5. Φροντίζετε να πληρώνετε το λογαριασµό του νερού στην 
καθορισµένη ηµεροµηνία που αναγράφετε στο σχετικό 
έντυπο, έτσι ώστε να αποφεύγετε την διακοπή του νερού και τα 
τέλη επανασύνδεσης.

6. Όταν φεύγετε για διακοπές ή λείψετε για οποιοδήποτε λόγο 
για αρκετό χρονικό διάστηµα από το σπίτι σας, µην ξεχνάτε να 
κλείνετε την παροχή του νερού. Μια διαρροή µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιές στο ακίνητό σας και «φούσκωµα» του 
λογαριασµού.

7. Όταν έρθει «φουσκωµένος» λογαριασµός νερού, 
διαπιστώστε αν έχετε διαρροή στο εσωτερικό υδραυλικό σας 
δίκτυο. Αυτό µπορείτε να το ελέγξετε κλείνοντας όλες τις βρύσες 
του σπιτιού (και το ντεπόζιτο) και παρατηρώντας στο 
υδρόµετρο τον κόκκινο δείκτη (χωρίς αριθµούς) ή το τελευταίο 
ψηφίο του αριθµού που µετράει την κατανάλωση. Αν κάποιο απ' 
αυτά κινείται τότε υπάρχει διαρροή στην υδραυλική 
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Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 192/2006 (ΦΕΚ 198 Α / 14.9.2006) Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
έγινε µεταφορά αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Πουλιδάκης Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Χανίων στον ∆ήµο Χανίων και σύσταση ∆ηµοτικού Λιµενικού Μαυροειδή - Μαθιουδάκη Ευαγγελία, Ιδιώτης
Ταµείου, µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λιονουδάκη-Μαρινάκη Ερασµία, Ιδιώτης
Χανίων». Με αυτήν την κίνηση µεταφοράς αρµοδιοτήτων , Λεβεντάκης Ιωάννης, Ιδιώτης
διευκολύνεται η λειτουργία των λιµένων που αποτελούν Λαγωνικάκης Ιωάννης, Ιδιώτης
σηµαντικά τµήµατα της οικονοµικής ζωής της πόλης των 
Χανίων.  Συµµετοχή σε εκδηλώσεις
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων, καλείται να προσφέρει 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συµβάλλει στην εµπορική, Πανελλήνιο πρωτάθληµα φουσκωτών στα Χανιά 5-6/9/09
επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και 
γενικότερα στην εύρυθµη λειτουργία των λιµανιών 
αρµοδιότητάς του (Ενετικό Λιµάνι Χανίων, αλιευτικό 
καταφύγιο-λιµενίσκος Ν.Χώρας, λιµενίσκος Αγ.Κυριακής 
Χαλέπας) καθώς και στην οικονοµική, κοινωνική , πολιτιστική 
και τουριστική ανάπτυξη της πόλης των Χανίων εν γένει, σε 
συνεργασία µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις 
αντίστοιχες λιµενικές ζώνες .

Σκοποί και αρµοδιότητες

�Χειρισµός όλων των θεµάτων σχετικών µε την εκµετάλλευση 
των χώρων δικαιοδοσίας και των µέσων που ανήκουν στο 
∆.Λ.Τ.Χ. καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και 
τρίτους. 
�Εκπόνηση προγραµµάτων ανάπτυξης των χώρων 
δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ.Χ. 
�Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν τη ζώνη λιµένα καθώς 

Το ∆.Λ.Τ.Χ. συµµετείχε σαν συνδιοργανωτής στο Πανελλήνιο 
και θέµατα ρυµοτοµίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων. 

Πρωτάθληµα Φουσκωτών Σκαφών για το έτος 2009, που  
�Η εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών έργων 

πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 
υποδοµής και κτιρίων. 

Σεπτεµβρίου 2009. 
�Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιµένων. 

Στα πλαίσια της παραπάνω συνδιοργάνωσης, η οποία 
�Η µελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , 

συνέβαλε στην ανάδειξη της πόλης των Χανίων και ειδικότερα 
συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε 

του Ενετικού Λιµένα Χανίων, που είναι χώρος ευθύνης του, το 
φύσεως εγκαταστάσεων του ∆.Λ.Τ.Χ. 

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων προσέφερε στους 
�Η εκτέλεση µικρών έργων µε αυτεπιστασία. 

συµµετέχοντες φιλοξενία και τις απαραίτητες διευκολύνσεις 
�Η εκπόνηση κανονισµών χρήσης των έργων και 

για τη διεξαγωγή των αγώνων.
εγκαταστάσεων . 
�Η διευκόλυνση ελλιµενισµού σκαφών και πλοίων και η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού σε αυτά. õ
�Η εκπόνηση προγραµµάτων και µελετών ανάπτυξης και 
ανανέωσης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Το ∆.Λ.Τ.Χ. συµµετείχε σαν συνδιοργανωτής στις εκδηλώσεις 
�Η µελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την της 4ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης οµίλων φουσκωτών 
προµήθεια µηχανηµάτων, πλωτών µέσων και σκαφών ΝΑΞΟΣ 2009, µε σκοπό την προβολή του Ενετικού 
�κάθε φύσης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Λιµανιού Χανίων και κατ’ επέκταση της πόλης των Χανίων.
�Η λειτουργία και συντήρηση µηχανηµάτων για αποφυγή  Στα πλαίσια της συµµετοχής του, το ∆.Λ.Τ.Χ. διέθεσε έντυπο 
ατυχηµάτων. 
�Η διαχείριση καυσίµων και λιπαντικών. 
�Η επιµέλεια του πρασίνου και η αναβάθµιση γενικότερα του 
περιβάλλοντος στις περιοχές δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ.Χ., για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
�Ο ευπρεπισµός των κοινοχρήστων χώρων. 
�Η καθαριότητα στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη 
αρµοδιότητας του ∆.Λ.Τ.Χ. 

∆ιοίκηση

Με την υπ' αρ. 256/2007 απόφασή του, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Χανίων εξέλεξε το ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

υλικό που προβάλλει την πόλη των Χανίων στις Ταµείου Χανίων, η σύνθεση του οποίου είναι:
αντιπροσωπείες που συµµετείχαν στις εκδηλώσεις.ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 Η αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε το ∆.Λ.Τ.Χ. στις Παπαδογιάννης Αριστείδης, Αντιδήµαρχος Χανίων
εκδήλώσεις της 4ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης οµίλων ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
φουσκωτών σκαφών ΝΑΞΟΣ 2009, απαρτιζόταν από τον Τζουλάκης Σταύρος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Πρόεδρο του ∆.Λ.Τ.Χ. κ. Παπαδογιάννη Αριστείδη, τον ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛH
Αντιπρόεδρο κ. Τζουλάκη Σταύρο και τον κ. Μαυρεδάκη Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Αντιδήµαρχος Χανίων
Εµµανουήλ , µέλος του ∆Σ του ∆.Λ.Τ.Χ.Καζαλάκης Ιωάννης, Λιµενάρχης Χανίων

Βιρβιδάκης Σταύρος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ίδρυση
Σκοποί, Αρµοδιότητες 

και ∆ραστηριότητες
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 Όσο είναι στο νηπιαγωγείο ή στην πρώτη τάξη µπορεί να 
µην είναι ξεκάθαρη η εικόνα αυτής της διαφοράς µπαίνοντας 
όµως στη δευτέρα ή στην τρίτη έχει πλέον εµπεδώσει καλά 
και το ίδιο το παιδί ότι διαφέρει αρκετά από τα άλλα παιδιά 
της ηλικίας του.

Είναι σηµαντικό να αποκρυπτογραφηθούν τα συναισθήµατα 
που βιώνει καθηµερινά ένα παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες-
δυσλεξία.

Πως είναι o κόσµος µέσα από τα δικά του µάτια;

Πως άραγε να σκέφτεται; Πως µπορεί να νιώθει;

Και πως µπορούν οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι ειδικοί, αλλά και 
οι γονείς που βρίσκονται καθηµερινά κοντά στα παιδιά µε 
δυσκολίες µάθησης να δουν τον κόσµο µε τα δικά του µάτια, 
να καταλάβουν καλύτερα τους φόβους, τις απογοητεύσεις τις 
ανάγκες τους και να τα βοηθήσουν.

Πως σκέφτεται και ποια συναισθήµατα βιώνει ο 
δυσλεκτικός µαθητής.

Μεγάλος αριθµός ερευνών στη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών στον ελληνικό χώρο εστιάζεται συχνά στις 
δυσκολίες µάθησης που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στο 
σχολείο αλλά και στο φαινόµενο της σχολικής αποτυχίας. Οι 
µαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία αποτελούν πλέον ένα από τα 
ποιο σηµαντικά προβλήµατα της εκπαιδευτικής κοινότητας 
αλλά και των ειδικών που ασχολούνται µε αυτές.

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά µε µαθησιακές-γλωσσικές 
διαταραχές και προβλήµατα συµπεριφοράς συνήθως 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην σχολική και κοινωνική τους 
προσαρµογή. Οι δυσκολίες αυτές συνδέονται συχνά µε τη 
σχολική προσαρµογή και ετοιµότητα του παιδιού, 
αυτοελέγχου, την αυτοαντίληψη του, τις επικοινωνιακές 
σχέσεις που αναπτύσσει µε τα δάσκαλο και µε την οµάδα των 
συνοµηλίκων του και συνεπώς την ψυχική του υγεία και 
ηρεµία.

Οι δυσκολίες σε αυτούς τους τοµείς ενδεχοµένως να Τι αντίχτυπο έχει η δυσλεξία στην καθηµερινή ζωή του 
µειώσουν τη δηµιουργία θετικής αυτοαντίληψης. Το αρνητικό παιδιού και µε ποιους τρόπους την επηρεάζει .
αυτοσυναίσθηµα εντείνεται κυρίως µε την είσοδο του παιδιού 
στο µεσαίο και το τελευταίο στάδιο της παιδικής ηλικίας. Τότε Το δυσλεκτικό παιδί πολύ συχνά “κολάει” όταν του ζητείται να 
το παιδί είναι ικανό να συγκρίνεται µε τους άλλους και να γράψει µια ιστορία ή ένα γράµµα, γιατί δεν του έρχεται στο 
εξωτερικεύει τις θετικές-αρνητικές αντιλήψεις των άλλων. µυαλό η λέξη που θέλει να χρησιµοποιήσει ή γιατί δεν µπορεί 

να θυµηθεί πως γράφεται. Η απογοήτευση που νιώθει είναι 
Πληθώρα ερευνών έχει αποδείξει το χαµηλό αυτοσυναίσθηµα µεγάλη όταν αναγκάζεται κάθε τόσο να σταµατάει επειδή οι 
των παιδιών µε µαθησιακά, γλωσσικά και συµπεριφορικά λέξεις που χρειάζεται δεν του έρχονται στο µυαλό.
προβλήµατα.

Είναι επίσης σηµαντικό να κατανοηθεί ότι, για το δυσλεκτικό 
Μια µαθησιακή δυσκολία σίγουρα θέτει εµπόδια στη σχολική παιδί όλα το γράψιµο, η ορθογραφία, η ανάγνωση, η µελέτη 
ζωή και πρόοδο ενός παιδιού. ακόµα και η απλή εφαρµογή οδηγιών απαιτούν περισσότερο 
Τις περισσότερες φορές οι ενδείξεις δεν αποκρυσταλλώνονται χρόνο. 
παρά µόνο όταν το παιδί αρχίζει να διαβάζει. Και τότε όµως 
θα πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος µέχρι να γίνει Συχνά είναι αναγκασµένο να εργάζεται πολύ πιο σκληρά από τους 

συµµαθητές του προκειµένου να ολοκληρώσει τις εργασίες του σε εµπεριστατωµένη διάγνωση.
περισσότερο πάντα χρόνο. 

Συνήθως οι γονείς είναι οι πρώτοι που θα καταλάβουν ότι το 
Έτσι συχνά βιώνει συναισθήµατα µαταίωσης και απογοήτευσης.παιδί τους µένει πίσω σε σχέση µε τα άλλα παιδιά της ηλικίας 

του. Και το ίδιο το παιδί όµως από τη στιγµή που θα µπει στο 
χώρο του σχολείου, αρχίζει να αισθάνεται ότι διαφέρει.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μαλανδράκη Κατερίνα, Ψυχολόγος 

ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ∆ΥΣΛΕΞΊΑ
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Η αίσθηση της αποδιοργάνωσης είναι κάτι που επίσης Έχουν πολύ αυξηµένη συνείδηση του περιβάλλοντος  τους 
χαρακτηρίζει την καθηµερινή ζωή των δυσλεκτικών παιδιών. Είναι και είναι πιο περίεργοι από τα άλλα άτοµα της ηλικίας τους. 
τροµακτικό για ένα παιδί να είναι διαρκώς αβέβαιο αν αυτό που Είναι γνωστό ότι η περιέργεια οδηγεί στην αναζήτηση, την 
άκουσε είναι σωστό ή αυτό που διάβασε είναι αυτό που εξερεύνηση και συνεπώς στη γνώση. Σκέφτονται κυρίως µε 
πραγµατικά λένε οι λέξεις. Ακόµα και απλές έννοιες όπως εικόνες και είναι εξαιρετικά διαισθητικοί. Λόγω της ζωηρής 
αργότερα-πριν-νωρίτερα, δεξιά και αριστερά µπορούν να 

φαντασίας τους βιώνουν έντονα τις σκέψεις τους και δίνουν 
προκαλέσουν σύγχυση σε ένα δυσλεκτικό παιδί και να χρειάζεται 

πολλαπλές επιλογές σε διάφορα προβλήµατα.χρόνο για να τις επεξεργαστεί.

Είναι σηµαντικό τα παιδιά να ενθαρρύνονται από τους Πρέπει να δουλέψει σκληρά για να ταξινοµήσει σωστά και για να 
µεγάλους προκειµένου να προσδιορίσουν και να εκφράσουν έχει επίγνωση του εκάστοτε περιβάλλοντος. 
λεκτικά τα συναισθήµατα τους όπως τα βιώνουν. Η πράξη Η δυσκολία που αντιµετωπίζουν τα δυσλεκτικά παιδιά µε την 

µνήµη τόσο τη βραχυπρόθεσµη όσο και µε την µακροπρόθεσµη αυτή του χαρακτηρισµού των συναισθηµάτων έχει 
είναι συναισθηµατικά, µια από τις πιο επώδυνες πλευρές της «ηρεµιστικό» αποτέλεσµα στο νευρικό σύστηµα και βοηθά τα 
δυσλεξίας. ∆υσκολεύονται να ανακαλέσουν ορισµένες από τις παιδιά να ανακάµψουν ταχύτερα από επεισόδια που τα 
εµπειρίες του παρελθόντος, να θυµηθούν κάποιο όνοµα, να αναστατώνουν και τα στεναχωρούν. Τα παιδιά που µπορούν 
αναφέρουν συγκεκριµένες πληροφορίες που απαιτούν να ηρεµούν από µικρή ηλικία εµφανίζουν σηµάδια 
σειροθέτηση ή ακόµα και να εντοπίσουν αντικείµενα που συναισθηµατικής νοηµοσύνης: είναι πιθανότερο να 
χρησιµοποιούν καθηµερινά µέσα σε ένα χώρο.

συγκεντρώνονται καλύτερα να έχουν καλύτερες σχέσεις µε 
τους συνοµήλικους τους, υψηλότερη σχολική επίδοση και Ποια συναισθήµατα 
καλή υγεία.βιώνει και πως σκέφτεται 

ένα παιδί µε δυσλεξία.
Μερικοί τέτοιοι τρόποι µπορεί να είναι οι παρακάτω:
1. Ρωτήστε το παιδί ποια είναι τα όνειρα του και Είναι πολύ πιθανό ένα παιδί 

να διακατέχεται από ενθαρρύνετε το να προσπαθήσει να τα 
συναισθήµατα φόβου. Ο πραγµατοποιήσει.
φόβος της αποκάλυψης 2. Σεβαστείτε την ατοµικότητα του. 
είναι ίσως το πιο σηµαντικό 3. Φροντίστε να του προσφέρετε διεξόδους για τη 
στοιχείο της µυστικής ζωής φαντασία και την δηµιουργικότητα του.
του δυσλεκτικού παιδιού. Η 4. Να κεντρίζεται την περιέργεια του για όλα όσα 
δυσλεξία είναι αόρατη. ∆εν 

συµβαίνουν γύρω του και να φροντίζεται να την 
µπορούν να τη δουν οι 

ικανοποιείτε.άλλοι γύρω µας γι' αυτό το 
5. Να επιβραβεύετε καθηµερινά τις προσπάθειες του.λόγο τα παιδιά 
6. Να είστε περήφανοι για την επίµονή του.(ακόµα και προσπαθούν να την 

όταν φτάνει στα όρια του πείσµατος ).κρατήσουν µυστική. 
7. Να θυµάστε πως το δυσλεκτικό παιδί όπως και όλα Αποφεύγουν να εκτίθενται 

σε καταστάσεις όπου θα τα παιδιά έχει τα δικά του χαρίσµατα. Καλλιεργείστε 
χρειαστεί να διαβάσουν, να γράψουν, να πουν την ορθογραφία τα και καµαρώστε γι αυτά.
µίας λέξης, να µιλήσουν δυνατά ή να θυµηθούν πράγµατα. 8. ∆ιδάξτε το να χρησιµοποιεί τη διαίσθηση του και να 
Αποφεύγουν δηλαδή καταστάσεις που στην κοινωνία που ζούµε τις την εµπιστεύεται. Εξηγήστε του πως εσείς 
συναντούν καθηµερινά. χρησιµοποιείτε τη διαίσθηση σας ως µέσον βοηθείας 

και καθοδήγησης.
Η κατάσταση αυτή ασκεί τεραστία πίεση στο παιδί, που διαρκώς 

9. Ενθαρρύνεται την ανεξαρτησία του, προσφέροντας 
ζει µε την αγωνία ότι θα το ανακαλύψουν. Έτσι παγιώνεται 

του παράλληλα κατανόηση και στήριξη.σταδιακά µέσα του η αντίληψη ότι η µόνη λύση είναι να αποφεύγει 
10. ∆είξτε του την αγάπη σας, και την αποδοχή σας γι' καταστάσεις εκείνες που µπορεί να φανερώσουν το πρόβληµα του.

αυτό που είναι και για τα πράγµατα που καταφέρνει.

Το βαρύ συναισθηµατικό τίµηµα που συνεπάγεται ο φόβος της 
 αποκάλυψης µπορεί να συνθλίψει κυριολεκτικά το παιδί. Ο φόβος 

είναι βαθιά ριζωµένος στη µυστική ζωή των δυσλεκτικών ατόµων 
και η σκιά που ρίχνει πάνω στην καθηµερινότητα τους είναι βαριά 
αν δεν κάνουν αγώνα να την ξεπεράσουν. Ο φόβος µπορεί να 
δυσκολέψει και µάλιστα πολύ περισσότερο από την ίδια την 
δυσκολία πολλές φορές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συναισθήµατα µαταίωσης και ανεπάρκειας βιώνει πολλές φορές 
Martin Herbert. Ψυχολογικά προβλήµατα παιδικής ηλικίας. (1ος ένας µαθητής όταν ζητάει από το δάσκαλο του να επαναλάβει τις 
τόµος) Ελληνικά γράµµατα, οδηγίες που του έδωσε. Το παιδί ουσιαστικά δεν ζητάει µια 

επανάληψη. Αυτό που πραγµατικά θέλει να πει στο δάσκαλο του 
Robert Frank. Η µυστική ζωή του δυσλεκτικού παιδιού. Εκδόσεις 

είναι «Έτσι όπως µου τα είπες, δεν τα κατάλαβα» ή «∆εν 
Θυµάρι.

πρόλαβα να τα συγκρατήσω» και όλα αυτά οφείλονται στην 
αδυναµία του εγκεφάλου του να επεξεργαστεί µε ταχύτητα Μαρία-Μάρθα Φλωράτου. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ορισµένες πληροφορίες.  Συχνά τα δυσλεκτικά παιδιά έχουν ΤΕΜΠΕΛΙΑ. Εκδόσεις Οδυσσέας.
µέσα τους εγκλωβισµένο µεγάλο θυµό µε διαρκώς 

Σουζάνα Παντελιάδου. Μαθησιακές ∆υσκολίες στην Εκπαιδευτική αυξανόµενη ένταση και συχνότητα. ∆εν έχουν όµως τρόπο να 
πράξη. Τι & γιατί. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα.τον διοχετεύσουν σε µια θετική δραστηριότητα µε αποτέλεσµα 

να βιώνουν κενό συναίσθηµα της αποµόνωσης και της 
Έφη Αθανασιάδη. Η ∆ΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ (2001). 

µοναξιάς. Υπάρχουν τόσες δραστηριότητες που ενώ τα άλλα 
Εκδόσεις Καστανιώτη.

παιδιά τις απολαµβάνουν ελεύθερα και ανέµελα, οι ίδιες 
δραστηριότητες παρουσιάσουν δυσκολίες για τα δυσλεκτικά Φρόσσω-Μόττη –Στεφανίδη. Αξιολόγηση της νοηµοσύνης. Παιδιών 
παιδιά και για αυτό τις αποφεύγουν. σχολικής Ηλικίας και Εφήβων (1999). Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα.

John Gottman H Συναισθηµατική Νοηµοσύνη των Παιδιών(2000). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες 
Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα.διαθέτουν διαφορετικούς τρόπους αντίληψης και 

επεξεργασίας πληροφοριών, που σηµαίνει ότι για να µάθουν 
Κάκουρος Ε. Μανιαδάκη Κ. Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. 

και να προοδεύσουν, χρειάζονται διαφορετικό τρόπο 
Τυπωθήτω Γιώργος ∆άρδανος(2002).

διδασκαλίας.
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Ακολουθούν οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αλληλεγγύης για τη νέα γρίπη Α(Η1Ν1) αναφορικά µε τους 
Βρεφονηπιακούς και τους Παιδικούς Σταθµούς. �  Αποφυγή επαφής χεριών µε τα µάτια, τη µύτη και το 

στόµα για τη µείωση του κινδύνου µόλυνσης από τον 
     Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ Α(Η1Ν1) ιό.

Πηγή: Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης �  Τακτικό πλύσιµο των χεριών των παιδιών µε σαπούνι 

και ζεστό νερό, ιδίως µετά από βήχα ή φτέρνισµα. Το 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ίδιο ισχύει και για το προσωπικό. 

�Πυρετός �  Εναλλακτικά του πλυσίµατος των χεριών σε βρέφη και 
�Συνάχι νήπια µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντισηπτικό διάλυµα 
�Βήχας αλκοόλης.
�Πονόλαιµος
�Μυαλγίες �  Κάλυψη της µύτης και του στόµατος µε χαρτοµάντιλο 
�Πονοκέφαλος σε βήχα ή φτέρνισµα. Το χρησιµοποιηµένο 
�Ρίγος χαρτοµάντηλο πρέπει να απορρίπτεται αµέσως µετά 
�Αίσθηµα κόπωσης τη χρήση του.
�∆ιάρροια και εµετοί (σε ορισµένες περιπτώσεις)

�  Επιτήρηση των παιδιών ώστε να αποκλείεται η κοινή 
Τονίζεται ότι : χρήση από τα παιδιά σερβίτσιων φαγητού ή ποτήρια 

νερού.
�Τα παιδιά και το προσωπικό των βρεφονηπιακών 

σταθµών που παρουσιάζουν ορισµένα ή όλα τα 
προαναφερόµενα συµπτώµατα δεν πρέπει να Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
προσέρχονται στο βρεφονηπιακό σταθµό.

�Οι βρεφονηπιοκόµοι θα πρέπει να ελέγχουν �Συστηµατικός και επαρκής αερισµός των χώρων µε 
καθηµερινά τα παιδιά κατά την άφιξή τους στο σταθµό τρόπο που να αποφεύγονται οι έντονες διακυµάνσεις 
για την εµφάνιση συµπτωµάτων γρίπης. της θερµοκρασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ �Προσεκτικός και συχνός καθαρισµός των παιγνιδιών 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ µε σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο αντισηπτικό.

1. Παιδιά και εργαζόµενοι που εµφανίζουν τα �Προσεκτικός και συχνός καθαρισµός σκληρών 
προαναφερόµενα συµπτώµατα γρίπης κατά τη επιφανειών (τραπέζια, καρέκλες, πόµολα κλπ.) µε 
διάρκεια παραµονής τους στο βρεφονηπιακό σταθµό κοινά καθαριστικά. 
θα πρέπει να αποµονώνονται από τους υπόλοιπους 
σε ιδιαίτερο χώρο, ενώ το προσωπικό που θα �Οι πλαστικές σακούλες των κάδων όπου 
εισέρχεται στο χώρο αυτό θα φοράει µάσκα, γάντια και απορρίπτονται τα µολυσµατικά απορρίµµατα, όταν 
προστατευτική ποδιά. Οι γονείς των ασθενών παιδιών γεµίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να 
θα πρέπει να ειδοποιούνται άµεσα, µε σκοπό την αποµακρύνονται άµεσα.
αποµάκρυνση αυτών από το βρεφονηπιακό σταθµό.

�Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πλύσιµο των 
2. Για την αντιµετώπιση του πυρετού συνιστάται η κλινοσκεπασµάτων, τα οποία πρέπει να διατίθενται 

χορήγηση παρακεταµόλης. Ασπιρίνη δεν πρέπει να για αυστηρά προσωπική χρήση.
χορηγείται σε κανένα επιβεβαιωµένο ή ύποπτο 
κρούσµα γρίπης, εξαιτίας του κίνδυνου εµφάνισης �Όσον αφορά το καθαρισµό των σερβίτσιων φαγητού, 
συνδρόµου Reye. Η χορήγηση αντιπυρετικών το πλύσιµο µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό είναι 
φαρµάκων στα παιδιά επιτρέπεται κατόπιν επαρκές.
συνεννόησης µε γιατρό ή/και µε τους γονείς του 
παιδιού για τη δοσολογία και τυχόν αντενδείξεις. �Τα µέσα ατοµικής προστασίας µετά τη χρήση τους 

πρέπει να απορρίπτονται άµεσα. 
3. Σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων γρίπης 

οσυνοδευόµενων από πυρετό άνω των 38  C καθώς 
και από τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω 
συµπτώµατα, συνίσταται η αναζήτηση ιατρικής 
βοήθειας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, �Ταχύπνοια ή δύσπνοια
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ�Μειωµένη λήψη υγρών

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ�Επίµονους εµετούς
�Υπνηλία
�Ωχρότητα ή κυάνωση
�Ευερεθιστότητα 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ Α(Η1Ν1)

Ενηµερωτική οµιλία προς τους εργαζοµένους των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Χανίων για τον ιό της νέας γρίπης 
οπραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 2/09/09, στον 5  Παιδικό Σταθµό της Νέας Χώρας 

από την υπεύθυνη του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας του ∆ήµου και Αντιδήµαρχο Χανίων, κα. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη
 και τον Πρόεδρο του Ο.∆Η.ΚΟΙ.Π., κ. Ευάγγελο Σαµατά. 



ΠΑΙ∆ΙΚΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ,  ΒΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

Σου δανείζω τον πλανήτη
κι όταν πείσω σ'τον ζητώ
µου τον έχεις καταντήσει

σα λιωµένο παγωτό

Αφού δε θέλεις το κακό µας
τον πλανήτη µη γερνάς
το µέλλον το δικό µας

γιατί µας το χαλάς;

Στόχος των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών του ∆ήµου Χανίων είναι η 
προβολή, η ανάδειξη, η προώθηση του βιβλίου και της 
αναγνωσιµότητας. Επίσης η γνωριµία του αναγνωστικού 
κοινού µε ανθρώπους του Πνεύµατος και των Γραµµάτων.

 Στόχος που υλοποιείται µε εκδηλώσεις ποικίλου 
περιεχοµένου, όπως συναντήσεις µε συγγραφείς, δηµιουργία 
εκθέσεων βιβλίου, συνεργασία -  επισκέψεις και ξεναγήσεις 
σχολείων και άλλα.    

Θέλοντας να περάσουν και να ξυπνήσουν στους µεγάλους 
την οικολογική τους συνείδηση, οι µικροί µας φίλοι µαζί µε το 
συγγραφέα επισκέφτηκαν  το Τµήµα Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου και τους θαµώνες της καφετέριας 
τραγουδώντας τα παραπάνω στιχάκια.

Εκδήλωσαν την αγάπη τους για το πράσινο, τα δέντρα και 
αποφάσισαν ότι όλοι µαζί µπορούµε ακόµα να σώσουµε τον 
πλανήτη µας.

Τ' απόγευµα,  παρουσία γονέων και εκπαιδευτικών, τα 
παιδιά ζωγράφισαν , συζήτησαν  και θυµήθηκαν τον 
Τριγωνοψαρούλη, µια πολύ γνωστή σειρά του συγγραφέα 
µε θέµα τη διαφορετικότητα.

Στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων η Παιδική-
Εφηβική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Χανίων διοργάνωσε την 
∆ευτέρα 13 Ιουλίου συνάντηση στο χώρο της µε τον 
αγαπηµένο συγγραφέα των παιδιών, Βαγγέλη Ηλιόπουλο. 

 Οι µικροί µας φίλοι το πρωί είχαν τη δυνατότητα να τον 
γνωρίσουν, να συζητήσουν, να παίξουν και να τραγουδήσουν 
µαζί του µ'αφορµή τα καινούργια του βιβλία, µια σειρά µε 
τίτλο « Οικολογήµατα », που αποτελείται από τέσσερα 
βιβλία που αναφέρονται στην οικολογία.

Ο συγγραφέας διάβασε αποσπάσµατα από τα βιβλία του και 
έγινε δραµατοποίηση µε τη συµµετοχή των παιδιών. Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Βαγγέλη Ηλιόπουλο, που µε το 
Ακούσαν το C.D. που συνοδεύει τα βιβλία και τραγούδησαν κέφι του, τη ζωντάνια του και την ενέργεια του, έδωσε την 
µαζί: ευκαιρία στα παιδιά της πόλης µας να περάσουν µια 

ευχάριστη και δηµιουργική µέρα.
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Γιατί η Βιβλιοθήκη ήταν χώρος µελέτης αλλά ήταν και στέκι. 
Και για τα επόµενα χρόνια τους σηµείο αναφοράς.»

Τα χρόνια πέρασαν, οι ανάγκες άλλαξαν, οι αναγνώστες 
πλήθαιναν, η τεχνολογία προχώρησε και το αναγνωστήριο 
ήθελε την αλλαγή του- τον εκσυγχρονισµό του. Και έγινε...

 Το 2007-2008 , µε δήµαρχο τον κ. Βιρβιδάκη, αντιδηµάρχους 
κ. Ταβουλάρη και κα. Μυλωνάκη και την προϊσταµένη 
κα.Χουδαλάκη µε αρκετό τρέξιµο, λίγα χρώµατα, πολύ µεράκι 
και λίγες χιλιάδες ευρώ το αναγνωστήριο άλλαξε όψη. 

«Έγινε το κάτι άλλο.. Τα τραπέζια τα παλιά και βρώµικα 
καθαρίστηκαν και συµπτυχθήκαν στο χώρο, οι ψυχροί, 
ακάλυπτοι χώροι γέµισαν ξύλινα, συµπαθητικά βιβλιοστάσια  
και ένα µέρος του µεσαίου χώρου καταπατήθηκε (!) για να 
µπουν έπιπλα που φιλοξένησαν το οπτικοακουστικό υλικό. 

Η κα. Καραπατάκη µας θυµίζει « Τότε για κάποιους η µελέτη 
στη βιβλιοθήκη µπορεί να ήταν τρόπος ζωής αλλά για τους 
πολλούς ήταν ανάγκη. Σχετικά δύσκολες εποχές. Ο 
οικογενειακός προϋπολογισµός ήταν περιοριστικός, οι 
κατοικίες συχνά να µην πληρούν ικανοποιητικές συνθήκες για 
µελέτη και τα εξωσχολικά βιβλία για αρκετούς ήταν απρόσιτη 
πολυτέλεια. Στη βιβλιοθήκη του ∆ήµου, οι µαθητές κυρίως 
αλλά και οι σπουδαστές έβρισκαν µια αίθουσα µε σωστό 
φωτισµό, σωστή θερµοκρασία και βιβλία. Υπήρχαν 102 
θέσεις αναγνωστών και πολλά απογεύµατα συµπληρώναµε 
καθίσµατα. 102 αναγνώστες και κατά την κοινή έκφραση- 
καρφίτσα να έπεφτε την άκουγες...

Τα χρώµατα απαράλλακτα βυζαντινά, ορθόδοξα, Κρητικά- 
µινωικά προδιαθέτουν τη σκέψη στη σωστή και έγκαιρη 
επιλογή του βιβλίου. Και όχι µόνο… αλλά και για µια διάθεση 
να µείνεις στο χώρο αυτό περισσότερες ώρες…!!!» Λόγια 
αναγνωστών µας που γράφτηκαν στο χανιώτικο τύπο.

Η λογοτεχνία ελληνική και ξένη, το θέατρο, βιβλία 
ψυχολογίας, παιδικά-εφηβικά, σχολικά βοηθήµατα είναι 
προσβάσιµα. Ένα µέρος του κλειστού βιβλιοστασίου 
φανερώθηκε στο αναγνωστικό κοινό. 

Η µηχανογράφηση του υλικού της Βιβλιοθήκης , ο 
δανεισµός µέσω Η/Υ και η δυνατότητα πρόσβασης στο 
∆ιαδίκτυο  (internet) εκσυγχρονίζουν και αναβαθµίζουν το 
αναγνωστήριο και καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες του  Από τις πρώτες µέρες των διακοπών, στο αναγνωστήριο το 
αναγνωστικού κοινού.σκηνικό άλλαζε. Οι µαθητές απολάµβαναν τις διακοπές και η 
Μετά την ανακαίνιση η κίνηση του αναγνωστηρίου : Βιβλιοθήκη γέµιζε µε φοιτητές. Πάταγαν Χανιά και λίγες ώρες 
14.500 επισκέψεις αναγνωστών, 40.000 δανεισµοί έντυπου µετά ήταν εκεί. Κι εµείς όµως τους περιµέναµε «τα δικά µας 
υλικού και 3.055 οπτικοαουστικού υλικού, ενώ  παιδιά» όπως συνηθίζαµε να τα αποκαλούµε  µεταξύ µας. 
χρησιµοποίησαν το Ίντερνετ πάνω από 600 αναγνώστες.Έρχονταν λοιπόν για να µελετήσουν, αλλά και για να 

συναντηθούν µε παλιούς συµµαθητές και φίλους. Έτσι, χωρίς 
Η αλλαγή εκτιµήθηκε . Η αλλαγή αρέσει.προσυνεννόηση , ήξεραν ότι ήταν όλοι εκεί . 

? ? ? ? ? ?? ?
? ?? ? ?? T ? ? ?
? ? ? ? O ?

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Συνεχίζοντας τη γνωριµία µε τους χώρους της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων , στο τεύχος αυτό ,θα σας 
ξεναγήσουµε στο χώρο του αναγνωστηρίου.
   
Το 1961 ολοκληρώνεται η ανέγερση του πρώτου ορόφου του ∆ηµοτικού µεγάρου και µεταστεγάζεται η 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη από το ισόγειο των 3-4 δωµατίων σε έκταση 800 τ.µ. , στο σηµερινό της χώρο.

Στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού τίθενται 2 ευρύχωρα, φωτεινά, αξιοπρεπή αναγνωστήρια.  Από 
την εποχή εκείνη αλλά και για τα µετέπειτα χρόνια της δεκαετίας 1970-80, το αναγνωστήριο της 
Βιβλιοθήκης γνώρισε µέρες δόξας. Στην εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού ο Γρηγοράκης Μιχάλης, 
ο Πατεράκης Κωστής και η νεοδιορισµένη κα. Καραπατάκη Χρυσούλα, η τέως προϊσταµένη της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων.
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Η αλλαγή στη ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη Χανίων όπως την 

εκφράζουν οι αναγνώστες µας : 
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Το ρολόι του Κήπου αποτελεί ένα από τα νεότερα µνηµεία της Οι επεµβάσεις που προβλέπονται θα πραγµατοποιηθούν µε 
πόλης. Βρίσκεται στο ∆ηµοτικό Κήπο, στην Βορειοανατολική απόλυτο σεβασµό στην αρχική υπόσταση και την αξία του 
γωνία του.  Η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1924 και µνηµείου έτσι ώστε να µην αλλοιωθεί η µορφή του κτίσµατος.  
ολοκληρώθηκε το 1927. 

 Έχει τριµερή διάρθρωση: βάση, κορµό (του οποίου οι 
πλευρές συγκλίνουν ελαφρά προς τα επάνω) και στέγη που 
διαµορφώνεται σε κυκλικό περίπτερο.  Για την κατασκευή του 
χρησιµοποιήθηκαν λαξευτοί λίθοι από τα λατοµεία των 
Λενταριανών και ποταµίσια άµµος. 

Ο σχεδιασµός του έγινε από τον εµπειροτέχνη µηχανικό 
∆.Κολλάρο το 1923, την κατασκευή της βάσης ανέλαβε ο 
Κ.Γιαννακάκης και του κορµού ο Αν.Λογοθέτης.  Η κατασκευή 
του ρολογιού στοίχισε συνολικά 99.000 δρχ. 

Το Ρολόι αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του ∆ηµοτικού 
Κήπου και ήδη από την ανέγερσή του αποτελεί τοπόσηµο της 
πόλης.   Έχει ανταπεξέλθει σε πολλές δύσκολες καταστάσεις, 
πολέµους και µάχες,  µε σηµαντικές µεν ζηµιές αλλά χωρίς να 
έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες, ως προς τη λειτουργία, 
τη στατική του κατάσταση ή την αρχιτεκτονική του.   Αν µαζί 
µε αυτά συνυπολογίσουµε και την ηλικία του κτιρίου, θα 
διαπιστώσουµε ότι υπάρχουν πλέον αρκετές βλάβες όπως 
π.χ. αποτµήσεις και ρηγµατώσεις λόγω οξείδωσης των 
µεταλλικών τµηµάτων του, υγρασία, ζηµιές από τα 
θραύσµατα από τις βόµβες των Γερµανών κατά το Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο κλπ. 

Το Ρολόι του Κήπου είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ζωή 
και τις µνήµες των Χανιωτών.  Για να παραµείνει έτσι, µε 
οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων 
εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Αποκατάσταση 
Ρολογιού ∆ηµοτικού Κήπου».  

Η µελέτη, ύψους 41.670 Ä,  ανατέθηκε στη σύµπραξη 
µελετητών «Άννα Γαλιανάκη-Αριστόδηµος Χατζηδάκης-
Ευστάθιος Τζουανάκης».  Μεγάλο µέρος του κόστους της 
µελέτης θα αναλάβει η Περιφέρεια Κρήτης.  
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850.000 δρχ., ο οποίος λειτουργεί άριστα έως σήµερα, ως 
αποτέλεσµα της τακτικής και συστηµατικής συντήρησης του. 
Το έργο θα αποπερατωθεί µε την ολοκλήρωση της 
αντικεραυνικής προστασίας του.

Η εικόνα και η αντίληψη που έχουν παγιωθεί για αυτό τα 
τελευταία χρόνια, θα διατηρηθούν χωρίς να προβάλλονται 
στο ελάχιστο οι στερεωτικές και στατικές επεµβάσεις.
Θα αποµακρυνθούν τα µεταλλικά στοιχεία που έχουν 
διογκωθεί από την οξείδωση και εγκυµονούν κινδύνους και το 
κτίριο θα αποκατασταθεί µε τρόπο τέτοιο που να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια της επανάχρησης του.
Έχει ήδη παραδοθεί η απαραίτητη γεωτεχνική µελέτη για να 
διαπιστωθεί τυχόν ανάγκη ενίσχυσης της θεµελίωσης του 
µνηµείου καθώς και η στατική µελέτη επάρκειας.  
Θα ακουλουθήσουν η µελέτη στερέωσης του µνηµείου καθώς 
και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τόσο για το φωτισµό 
όσο και για την καθεαυτό λειτουργία του ρολογιού.  
Τα ρολόγια που βρίσκονται στις τέσσερις πλευρές του κτιρίου 
θα παραµείνουν ως έχουν (πλάκες και ωροδείκτες) για να µην 
αλλοιωθεί η εικόνα του µνηµείου. 
Ο κεντρικός µηχανισµός µετάδοσης κίνησης προς τα 
εξωτερικά ρολόγια θα συντηρηθεί επιµελώς.  
Ο αρχικός µηχανισµός βρέθηκε στο εσωτερικό του ρολογιού 
κατά την αποτύπωση του κτιρίου και φυλάσσεται.  

Το 1988 αντικαταστάθηκε µε νέο µηχανισµό, ύψους δαπάνης 
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Η έκθεση γραµµατοσήµων φάρων του Κωνσταντίνου 
Κορρέ πραγµατοποιήθηκε στο Μεγάλο Αρσενάλι και 
συνδιοργανώθηκε µε το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου. Τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν στην αίθουσα 
συνεδρίων του Κ.Α.Μ. µε οµιλητές τους κ. Κωνσταντίνο 
Κορρέ και Βασίλη Αγριογιάννη, αρχιπλοίαρχο (Μ) ΠΝ - 
διοικητή Υπηρεσίας Φάρων. 

Σταµάτης Μαύρος                               Βασίλης Σχοινάς
∆ιευθύνοντας Σύµβουλος ΕΛΤΑ          ∆ιευθυντής Φιλοτελισµού ΕΛΤΑ

Κ. Κορρές                                 Β. Αγριογιάννης

Με λαµπρότητα και εντυπωσιακά δρώµενα ολοκληρώθηκε 
στις 26/08/09 το βράδυ στο παλιό λιµάνι των Χανίων, η 
κορυφαία ετήσια εκδήλωση πολιτισµού του ∆ήµου Χανίων, 
«Φάρος Πολιτισµού 2009». Γήσης Παπαγεωργίου
Η εκδήλωση περιελάµβανε την παρουσίαση της νέας 
σειράς γραµµατοσήµων Φάρων από τα ΕΛΤΑ (µεταξύ των Η έκθεση περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, µηχανισµούς 

ου ουοποίων και ο Φάρος Χανίων), πλαισιωµένη από έκθεση περιστροφής φάρου του 18  και 19  αιώνα, οι οποίοι πλέον 
φαρικού υλικού της Υπηρεσίας Φάρων, και µέρους της έχουν καταργηθεί και φιλοξενούνται στην Υπηρεσία Φάρων, 
συλλογής του Γήση Παπαγεωργίου, στο Νεώριο του Μόρο. έναν παλιό φάρο εισόδου λιµένος (γαλλικής κατασκευής), 
Στο πλαίσιο της έκθεσης φαρικού υλικού της Υπηρεσίας όπως και λυχνίες πετρελαίου που τοποθετούνταν µέσα στους 
Φάρων το κοινό των Χανίων είχε την ευκαιρία να έρθει σε καθρέπτες του φάρου. 
επαφή µε φαρικό υλικό και σπάνια ντοκουµέντα, ενώ Πίσω από τα διάφορα εκθέµατα φαρικού υλικού και 
παράλληλα οι επισκέπτες µπόρεσαν να δουν από κοντά περιµετρικά του χώρου παρουσιάζονταν σκίτσα φάρων, που 
εξαρτήµατα και µηχανισµούς από φάρους που κυριαρχούσαν περιλαµβάνονται στο βιβλίο του Γήση Παπαγεωργίου 
τον 18ο αιώνα έως τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές πρακτικές “Πέτρινοι Ελληνικοί Φάροι”. 
που εφαρµόζονται στις µέρες µας.    Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεµβρίου.

Με τα εγκαίνια της έκθεσης γραµµατοσήµων φάρων του Κωνσταντίνου Κορρέ, ξεκίνησαν τη 
∆ευτέρα 24/08/09 οι εκδηλώσεις “Φάρος Πολιτισµού 2009” ,  που διοργάνωσαν ο ∆ήµος 

Χανίων και η ∆Η.Π.Ε.Χ, σε συνεργασία µε το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, τα ΕΛΤΑ, την 
Υπηρεσία Φάρων, την ΕΡΑ Χανίων, το Λιµεναρχείο Χανίων, το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 

Χανίων, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, τον Σύλλογο Καταστηµαταρχών Ενετικού 
Λιµένα, το Πολυτεχνείο Κρήτης, τον Ναυτικό Όµιλο Χανίων, τον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων.
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Η αναστήλωση και επισκευή του Φάρου, ένα έργο µε 
προϋπολογισµό 1.500.000 ευρώ, είχε ενταχθεί στο Μέτρο 4.2. 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης 
2000-2006 και συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) κατά 25%.
Πρόκειται για τον παλαιότερο Φάρο της Μεσογείου µε ενετική 
βάση και αιγυπτιακή τεχνολογία,  ο οποίος λειτούργησε και 
φώτισε το πανέµορφο και ξακουστό λιµάνι µας»… «Ο Φάρος 
µας συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι τις µέρες µας, στέλνοντας 
αγνό και άδολο φως στην καρδιά και την ψυχή µας.  
Μπορεί, µεν να γερνάει χρόνο µε το χρόνο, αλλά στέκει πάντα 
εκεί, αγέρωχος άρχοντας και αχώριστος σύντροφος της πόλης 
µας και όλων µας, σε κάθε χαρά και κάθε λύπη, αποτελώντας 
µια φωτεινή γήινη παρουσία και όχι ένα άψυχο κτίσµα…». 

Η κεντρική εκδήλωση «Φάρος Πολιτισµού 2009» 
πραγµατοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου, στις 9 µ.µ., στην Ακτή 
Κουντουριώτη και περιελάµβανε συναυλία από τη Μικτή 
Χορωδία του ∆ήµου Χανίων, υπό τη διεύθυνση της κας. 
∆έσποινας ∆ρακάκη και την καλλιτεχνική επιµέλεια του κ. 
Παύλου Μπαϊλάκη, οµιλία του ∆ηµάρχου Χανίων, κ. 
Κυριάκου Βιρβιδιδάκη, δρώµενο µε τίτλο «Άνθρωπος – 
Φως»", σε αφήγηση του ηθοποιού Βασίλη Γκούστη. Την 
επιµέλεια και επιλογή των κειµένων είχε η φιλόλογος Βαρβάρα 
Περράκη πάνω σε στίχους των Ορφικών, Κωστή Παλαµά, 
Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Νίκου Εγγονόπουλου, 
Μανώλη Αναγνωστάκη, Νίκου Καββαδία, Μανώλη Πρατικάκη, 
Ορφέα Περίδη. Την σκηνοθεσία, µουσική επιµέλεια και το video 
έκανε ο ηθοποιός και σηνοθέτης Λεωνίδας Μανωλικάκης, 
ενώ την ευθύνη για τη ρίψη των εντυπωσιακών πυροτεχνήµατα 
είχε ο κ. Ανδρέας Πυροβολάκης.

Ο ∆ήµαρχος Χανίων στο πλαίσιο της οµιλίας του επεσήµανε 
µεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη χαρά ως ∆ήµαρχος της ιστορικής 
πρωτεύουσας της Κρήτης, των Χανίων, σας καλωσορίζω στην 
κορυφαία ετήσια εκδήλωση πολιτισµού του ∆ήµου µας, τον 
«Φάρο Πολιτισµού», που περιλαµβάνει εκθέσεις και δρώµενα 
πολιτισµού και εκφράζει την ειρήνη, τον πολιτισµό, τη 
συνεργασία και τη συναδέλφωση των λαών της Μεσογείου και 
όχι µόνο». … «Ο Φάρος µας, αυτές τις µέρες, συµπληρώνει 
τρία χρόνια από την αναστήλωση και επισκευή του. Το γεγονός 
αυτό είχαµε τη χαρά να γιορτάσουµε τον Αύγουστο του 2006 µε 
τη λαµπρή εκδήλωση, που διοργανώσαµε στο ιστορικό λιµάνι 
µας. 
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Μια µαγική βραδιά κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης µου ζητήθηκε να κάνουµε µια συναυλία σ' αυτό τον χώρο των 
πανσελήνου µε τη Sinfonietta - Ορχήστρα ∆ωµατίου του Χανίων αµέσως ήρθε η συγκεκριµένη εικόνα στο µυαλό µου... 
∆ήµου Χανίων και τον ήχο από το φλάουτο της κορυφαίας Vivaldi, φλάουτο, το χρώµα και η ατµόσφαιρα του Ενετικού 
Ελληνίδας φλαουτίστα, Ναταλίας Γεράκη, είχαν την ευκαιρία χώρου θα δηµιουργήσουν ένα µοναδικό αποτέλεσµα…»,  
να απολαύσουν την Πέµπτη, 06/08/09, το βράδυ όσοι  «…Η συνεργασία µε την Ναταλία Γεράκη είναι ό,τι πιο 
επέλεξαν να βρεθούν στον προµαχώνα San Salvatore ευτυχές, γιατί προσπαθούµε να ανακαλύψουµε ξανά αυτή την 
(πρώην Ξενία). µουσική. Και ανακαλύπτουµε ότι σε κάθε νότα υπάρχει µια 
Το πρόγραµµα περιελάµβανε τα 6 κοντσέρτα έργο 10 για πρόθεση και µια πρόταση. Η παρτιτούρα είναι ένα πρόσχηµα 
φλάουτο και ορχήστρα του Antonio Vivaldi. και ανακαλύπτουµε την ουσία όσο µπορούµε...».
Την ορχήστρα διηύθυνε ο διεθνούς φήµης αρχιµουσικός, κ. Η φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη επεσήµανε από την πλευρά 
Αλέξανδρος Μυράτ. της "για µένα είναι µεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει 
Την εκδήλωση διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισµού - 28η αυτή η πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη των Χανίων. 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Είναι κάτι που δεν θα θεωρούνταν αυτονόητο πριν από 
Χανίων και τη ∆ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων. κάποια χρόνια και µάλιστα για µια ορχήστρα που έχει ένα 
Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησαν οι εκπληκτικό επίπεδο και πολύ δυναµικούς µουσικούς... Είναι 
συµµετέχοντες στην εκδήλωση ο κ. Μυράτ υπογράµµισε µεγάλη χαρά για µένα να βρίσκοµαι εδώ και ως µουσικός και 
µεταξύ άλλων: ως Ελληνίδα. Πραγµατικά πιστεύω ότι τέτοιου επιπέδου 
«πολλές φορές κάνοντας βόλτα στην Βενετία, µπορεί να εκδηλώσεις θα πρέπει να τις αγκαλιάζει το κοινό και να είναι 
ακούσει κανείς έναν φλαουτίστα να παίζει σε µια πλατεία το περήφανοι όλοι οι Χανιώτες…".
βράδυ και ο ήχος του να γεµίζει κυριολεκτικά τον χώρο. Όταν 
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Στην εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 16 Εκδήλωση ονοµατοθεσίας 
Σεπτεµβρίου 2009, στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο «Κήπος», οδού «Φλωρεντίνης Καλούτση»
ώρα 19.00, οµιλητές θα είναι οι : Θεοχάρης Ε. ∆ετοράκης, 
Οµότιµος Καθηγήτης Βυζαντινής Φιλολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης - Μιχάλης Ανδριανάκης, 
Προϊστάµενος 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και 
Στέφανος Κακλαµάνης, Καθηγητής Νεοελληνικής 
Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης.

õ

Εκδηλώσεις Εθνικής Μνήµης της γενοκτονίας των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, η 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων, η 
∆ΗΠΕΧ και η Αδελφότητα Μικρασιατών Νοµού Χανίων,  
διοργανώνουν εκδηλώσεις Εθνικής Μνήµης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, τη 
∆ευτέρα 21 Σεπτεµβρίου 2009.

Ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση 
Πρόγραµµα εκδηλώσεωνδιοργανώσαν την Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου 2009, εκδήλωση 

ονοµατοθεσίας της οδού "Φλωρεντίνης Καλούτση".
Α' ΜέροςΤο πρώτο µέρος της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε στην οδό 
Μνηµείο Μικρασιατών "Φλωρεντίνης Καλούτση" (στο ύψος του αρ. 60 της οδού Μ. 
(Συµβολή των οδών Κισσάµου & ΜΑρ. Μπότσαρη)Κουνδούρου), και το δεύτερο, στον κήπο του Ι.Ν. Αγίας 

Μαγδαληνής.
�Επιµνηµόσυνη ∆έηση
�Αποκαλυπτήρια ΜνηµείουΣτην εκδήλωση µίλησε η Πρόεδρος του Λυκείου των 
�Ανάγνωση κειµένου από τον κ. Μιχάλη Αεράκη, ηθοποιό - Ελληνίδων κ. Ζωή Μητσοτάκη µε θέµα "Οδός Φλωρεντίνης 
     Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Καλούτση". Αµέσως µετά η Παιδική Χορωδία του ∆ήµου 
�Κατάθεση ΣτεφάνωνΧανίων, µε τη διεύθυνση του Γεωργίου Καλούτση και τον Νίκο 
�Ενός λεπτού σιγήΠεράκη στο πιάνο, απέδωσε ελληνικά και ξένα τραγούδια.
�Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου

Β' Μέρος
õ Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

�Χαιρετισµοί απο τους διοργανωτές.
�Απαγγελία ποιήµατος από το µέλος του ∆.Σ. της  Εκδήλωση ονοµατοθεσίας οδών «Στεργίου 
     Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων κα. Ηλέκτρα Τσίκα - Σπανάκη», «Μανούσου Μανούσακα» και «Νικολάου 
     Μαράκη.

Παναγιωτάκη»
�Οµιλία µε θέµα "Η µεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία   
     του Ελληνικού Έθνους. ∆ιδάγµατα", από τον κ. Νίκο 

Ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση      Παπαδάκη, Γενικό ∆ιευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος 
διοργανώνουν εκδήλωση µνήµης και τιµής για τους Στεργίο      "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Σπανάκη, Μανούσο Μανούσακα και Νικόλαου Παναγιωτάκη, �Μουσική και τραγούδια από την Μικρά Ασία
µε την ευκαιρία της ονοµατοθεσίας οδών της πόλης µας προς �Παρουσίαση παραδοσιακών µικρασιατικών χορών από το  
τιµήν τους.      χορευτικό συγκρότηµα "Αροδαµός".

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
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∆ 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 »
Ολοκληρώνοντα ι  στ ις  29  Σεπτεµβρίου  2009  ο ι  προβολές  στο  ∆ηµοτ ικό  Κ ινηµατογράφο ΚΗΠΟΣ

Όλες οι ταινίες είναι µοναδικές, αλλά αν έπρεπε να ξεχωρίσουµε κάποιες  θα προτείναµε : 1. «Λυσσασµένη Γάτα», 
2. «Τα σύνορα της αυγής», 3. «Για πάντα µαζί», 4. «Και τα σπουργίτια τραγουδούν», 5. «Η ∆ίκη της Νυρεµβέργης»

Από : Τετάρτη, 2 Σεπτεµβρίου  Έως : Πέµπτη, 3 Από : Τετάρτη, 16 Σεπτεµβρίου  Έως : Πέµπτη, 17 
Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 
Η ΛΥΣΑΣΜΕΝΗ ΓΑΤΑ (A CAT ON A HOT TIN ROOF) ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΥΝ - ΙΡΑΝ 2008 
ΗΠΑ1958  ∆ιάρκεια: 96' Σκηνοθεσία: Ματζίντ Ματζιντί 
∆ιάρκεια 108'  - Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Μπρουκς Απολυµένος από τη δουλειά του στο χωριό γιατί 
∆υο ιερά τέρατα του Χόλλυγουντ Ελίζαµπεθ Τέηλορ "έχασε" µια στρουθοκάµηλο, ο Καρίµ αναγκάζεται να 
και ο Πωλ Νιούµαν σε µια κλασσική ταινία βασισµένη δουλεύει στην Τεχεράνη ως 
στο βραβευµένο µε Πούλιτζερ µυθιστόρηµα του παράνοµος µεταφορέας. Προσπαθώντας µε κάθε 
Τένεσση Γουίλλιαµς "Η Λυσσασµένη Γάτα". Με την τρόπο να συντηρήσει την οικογένεια του, αρχίζει σιγά 
µοναδική του ερµηνεία ο Πωλ Νιούµαν κέρδισε την σιγά να χάνει την εντιµότητα, την καλοσύνη και την 
πρώτη του υποψηφιότητα για oscar ενώ η Ελίζαµπεθ                           ψυχική του ηρεµία.

                        Τέηλορ έδωσε ένα πραγµατικό ρεσιτάλ ηθοποιίας στο                          Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
                        ρόλο της "αγριόγατας" Μάγκυ.
                        Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä Από : Πα., 18 Σεπτεµβρίου  Έως : Κυριακή, 20 

Σεπτεµβρίου 
Από : Παρασκευή, 4 Σεπτεµβρίου  Έως : Κυριακή, ΡΟΥΜΠΑ (RUMBA) - ΓΑΛΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ 2008  
6 Σεπτεµβρίου ∆ιάρκεια 77' Σκηνοθεσία: Ντοµινίκ  Αµπέλ, Φιόνα 
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ (DEFIANCE) - ΗΠΑ 2008  Γκόρντον, Μπρούνο Ροµί 
∆ιάρκεια: 137' Σκηνοθεσία: Έντουαρντ Ζούικ Οι καθηγητές ενός σχολείου σε µια αγροτική περιοχή, 
Στη Λευκορωσία του 1941, οι τρεις αδερφοί Μπιέλσκι η Fiona και ο Dom είναι ένα ευτυχισµένο ζευγάρι που 
καταφεύγουν στα δάση για να ξεφύγουν από τους έχουν ένα κοινό πάθος:  τον χορό Λάτιν. Ένα βράδυ, 
ναζί. Οργανώνουν µια αντιστασιακή οµάδα Εβραίων, µετά από έναν εξαιρετικό διαγωνισµό χορού, είχαν 
η οποία αποφασίζει να διασώσει και όλους όσοι είναι αυτοκινητιστικό ατύχηµα και είδαν τη ζωή τους 

                        εγκλωβισµένοι στο τοπικό γκέτο. ανάποδα. Ρούµπα ή πώς η αισιοδοξία και το χιούµορ 
                        Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä                         µπορούν να ξεπεράσουν θάνατο!

                        Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä
Από : ∆ευτέρα, 7 Σεπτεµβρίου  Έως : Τρίτη, 8 
Σεπτεµβρίου Από : ∆ευτέρα, 21 Σεπτεµβρίου  Έως : Τρίτη, 22 
ΨΕΥΤΗΣ ΗΛΙΟΣ (SOLEIL TROMPEUR) - ΓΑΛΛΙΑ, Σεπτεµβρίου 
ΡΩΣΙΑ1994  Η ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ - ΗΠΑ 1961 
∆ιάρκεια: 146'  Σκηνοθεσία: Νικίτα Μιχάλκοφ ∆ιάρκεια: 186'  Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κρέιµερ
Στη Ρωσία του 1936, ο ήρωας της επανάστασης, Ένας Αµερικανός δικαστής αναλαµβάνει να δικάσει 
συνταγµατάρχης Κοτόφ περνάει το καλοκαίρι στην στη Νυρεµβέργη του 1948 τέσσερις Γερµανούς 
ντάτσα του µε την οικογένεια και τους συγγενείς του. Η δικαστικούς, οι οποίοι 
επίσκεψη του εξαδέλφου Ντµίτρι, παλιού                         κατηγορούνται για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.
αρραβωνιαστικού της γυναίκας του, ζωηρεύει τη                          Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä

                        διάθεση όλων, ο Κοτόφ όµως παραµένει 
                        επιφυλακτικός. Από :  Τετάρτη, 23 Σεπτεµβρίου  Έως : Πέµπτη, 24 
                        Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä Σεπτεµβρίου 

ΟΥΛΤΣΧΑΝ (ULZHAN) - ΓΑΛΛΙΑ - ΡΩΣΙΑ 2007  
Από : Τετάρτη, 9 Σεπτεµβρίου  Έως : Πέµπτη, 10 ∆ιάρκεια: 105' Σκηνοθεσία: Φόλκερ Σλέντορφ 
Σεπτεµβρίου Ένας άνδρας γαλλικής καταγωγής περιπλανάται 
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ  - ΓΑΛΛΙΑ 2008  µόνος στις στέπες του Καζακστάν αρνούµενος την 
∆ιάρκεια 106' Σκηνοθεσία: Φιλίπ Γκαρέλ παραµικρή βοήθεια από διερχόµενους. Κι ενώ ο 
Μια σταρ ζει µόνη της αφού ο σύζυγος της βρίσκεται προορισµός του παραµένει άγνωστος, µια Καυκασιανή 
στο Χόλιγουντ και την παραµελεί. Ένας φωτογράφος δασκάλα κι ένας εκκεντρικός, 
καταφθάνει στο σπίτι της µε σκοπό να τη γλωσσοµαθής σαµάνος έρχονται σαν φύλακες άγγελοι    
φωτογραφίσει για λογαριασµό µιας εφηµερίδας και να                         στην περιπλάνηση του.
κάνει ένα ρεπορτάζ για τη                         Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä

                        ζωή της. Γίνονται εραστές...
                        Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä Από : Πα., 25 Σεπτεµβρίου  Έως : Κυριακή, 27 

Σεπτεµβρίου 
Από : Πα., 11 Σεπτεµβρίου  Έως : Κυριακή, 13 Κος ΧΟΡΤΕΝ ( Mr HORTEN) - ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2008  
Σεπτεµβρίου ∆ιάρκεια 89' Σκηνοθεσία: Μπεντ  Χάµερ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ - ΓΑΛΛΙΑ 2008 Ο Οντ Χόρτεν είναι ένας 67άρης οδηγός τρένων που 
∆ιάρκεια 88'  Σκηνοθεσία: Λετίσια Κολοµπάνι βγαίνει στη σύνταξη. Η νέα ζωή του του φαίνεται 
Με την προσωπική του ζωή σε τέλµα ο Ροµπέρ ανιαρή και χωρίς νόηµα δίχως την καθηµερινή της 
βρίσκει καταφύγιο στην ενασχόληση µε τη ζωή των ρουτίνα, ώσπου η συνάντηση του µ' έναν εκκεντρικό  
άλλων, θεωρώντας πιο εύκολο να λύσει τα                         άντρα θ' αλλάξει τα πάντα.
προβλήµατα των απόµακρων διασηµοτήτων παρά τα                         Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä
δικά του και κυρίως τη σχέση του µε την αγαπηµένη  

                        του σύζυγο µε την οποία βρίσκεται σε διάσταση. Από : ∆ευτέρα, 28 Σεπτεµβρίου  Έως : Τρίτη, 29 
                        Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 5 Ä Σεπτεµβρίου 

ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ (LONDON TO BRIGHTON )- 
Από : ∆ευτέρα, 14 Σεπτεµβρίου  Έως : Τρίτη, 15 ΑΓΓΛΙΑ 2006  
Σεπτεµβρίου ∆ιάρκεια: 85'  Σκηνοθεσία: Πολ Άντριου Γουίλιαµς
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ (GEGENUBER) - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Μια νεαρή πόρνη αναγκάζεται από τον νταβατζή της 
2007  να βρει άµεσα ένα ανήλικο κορίτσι προκειµένου να 
∆ιάρκεια 96' Σκηνοθεσία: Παν Μττόνι ικανοποιήσει έναν πλούσιο πελάτη. Το κορίτσι θα 
Ο Γκέοργκ, αξιωµατικός της αστυνοµίας, και η βρεθεί τελικά, όµως η συνάντηση θα έχει αιµατηρή  
δασκάλα σύζυγος του Άννα έχουν δύο παιδιά κι έναν                        εξέλιξη, µε αποτέλεσµα οι δύο γυναίκες να τρέπονται  
ευτυχισµένο γάµο. Μια προαγωγή, όµως, θα γίνει η                                σε φυγή κι ο γιος του πελάτη να τις κυνηγάει.

                         αφορµή για να βγουν στην επιφάνεια µυστικά και                           Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
                         βίαια απωθηµένα.
                         Ώρες προβολών : 20.30 & 22.30 - Είσοδος : 7 Ä
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Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009 εγκαινιάστηκε στο Πνευµατικό Κέντρο της Ερµούπολης της Σύρου η έκθεση του 
ζωγράφου, Nicholas Moore. Η έκθεση διοργανώθηκε έπειτα από συνεργασία του ∆ήµου Ερµούπολης και του ∆ήµου Χανίων 
και πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο ∆ήµων. 
Στα εγκαίνια στην Ερµούπολη, τον ∆ήµο Χανίων και τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων εκπροσώπησαν οι κ. Ευ. Σαµατάς, Μ. 
Μαυρεδάκης, Γ. Κουκλάκης και Στ. Βιρβιδάκης, οι οποίοι έτυχαν θερµής υποδοχής και φιλοξενίας από τον ∆ήµαρχο Σύρου, κ. 
Ιωάννη ∆εκαβάλα. 
Τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν µε τη συµβολή και παρουσία του Συλλόγου Κρητών Σύρου.
Η έκθεση θα µεταφερθεί και στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων όπου θα παραµείνει από τις 23 Σεπτέµβρη έως τις 23 
Οκτώβρη. 

Σε µήνυµά του ο Πρόεδρος του ∆Σ της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων κ. Μανώλης Αλιφιεράκης επισηµαίνει : 
«Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των πόλεων των Χανίων και της Ερµούπολης Σύρου, οι ∆ήµοι Χανίων και Ερµούπολης 
συνδιοργανώνουν, από 23 Σεπτεµβρίου έως 23 Οκτωβρίου 2009, έκθεση µε έργα του ζωγράφου Nicolas Moore στη ∆ηµοτική 
Πινακοθήκη Χανίων. Ο καλλιτέχνης αν και γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Λονδίνο έζησε και εργάστηκε για πολλά χρόνια στα 
Χανιά ενώ τώρα ζει και εργάζεται στην Ερµούπολη της Σύρου. Ως πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Πινακοθήκης Χανίων είµαι πολύ περήφανος που η Πινακοθήκη µας φιλοξενεί τη δουλειά αυτού του πολύ σηµαντικού 
καλλιτέχνη και καλώ όλους να επισκεφτούν την έκθεση». 

Ωράριο Λειτουργίας ∆.Π.Χ.

ΤΡΙΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00 και 18:00-21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00
∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΚΘΕΣΗ

στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη

23 Σεπτεµβρίου - 23 Οκτωβρίου 2009

NICHOLAS MOORE
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ενθαρρύνει το ΚΑΜ, την καλλιτεχνική διεύθυνσή του και τους 
επιµελητές του να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση την 
διερεύνηση της αρχιτεκτονικής που αναφέρεται σε τοπικά 
φαινόµενα.  

Στο φετινό εργαστήριο συµµετείχαν 37 φοιτητές και 
παρουσίασαν απόψεις σχετικές µε το προς διερεύνηση θέµα 
Ράφια /Βιβλιοθήκες /Αρχεία / Κατάταξη. 

∆ώδεκα προσκεκληµένοι αρχιτέκτονες οµιλητές, εκ των 
οποίων µεγάλος αριθµός προέρχονταν από τα πανεπιστήµια 
της χώρας κάλυψαν µε τις οµιλίες τους ένα ευρύ κύκλο 
ενδιαφερόντων γύρω από το δοσµένο θέµα.

Τις εργασίες των φοιτητών παρακολούθησαν µε συνεχής 
κριτικές συναντήσεις 7 καθηγητές, αρχιτέκτονες και εικαστικοί 
διδάσκοντες στη ΑΣΚΤ Αθηνών. 

Θερινό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής IN SITU 2009 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΜ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 200917 – 27 Αυγούστου 2009 

Έκθεση «Μόρφου-Κραυγή Αγωνίας». ηΕίναι 8  φορά που πραγµατοποιήθηκε φέτος το Θερινό Συνδιοργάνωση: ∆ήµος Χανίων, ∆ΗΠΕΧ, ΚΑΜ.
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής 'IN SITU' στο ΚΑΜ για φοιτητές Εγκαίνια Σάββατο 29 Αυγούστου, ώρα 20:00.

Σάββατο 29 Αυγούστου – Τετάρτη 2 Σεπτεµβρίου, 2009. που προέρχονται από όλα τα τµήµατα αρχιτεκτονικής που 
Η κατεχόµενη Μόρφου 35 χρόνια µετά την τουρκική εισβολή, όπως την λειτουργούν στα ΑΕΙ της χώρας. 
αντιλήφθηκε και αποτύπωσε στις περιηγήσεις του µετά το άνοιγµα των 
οδοφραγµάτων ο Μορφίτης φωτογράφος Λουκιανός. 

∆ιεθνής Επιστηµονική ∆ιηµερίδα για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
1-2 Σεπτεµβρίου 2009

Και φέτος, όπως όλα τα χρόνια επανατοποθετήθηκε το 
ζήτηµα της αρχιτεκτονικής σε τοπικό πλαίσιο, καθώς επίσης 

Υπό την αιγίδα του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Συν-διοργάνωση ∆ήµος και ο τρόπος µε τον οποίο η αρχιτεκτονική έρευνα θα 
Χανίων, Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας των Αγγέλων 

µπορούσε να αναφέρεται στη µικρή κλίµακα σε άµεση επαφή Γουβερνέτου, ΚΑΜ.   
µε την αρχιτεκτονική πράξη. Η επιτυχία του εργαστηρίου το  
οποίο έχει ήδη διεθνή απήχηση καθώς η πρωτοτυπία των 

12η Σύνοδος των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ευρώπης προσεγγίσεων του προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 
5-9 Σεπτεµβρίου 2009

αρχιτεκτονικές σχολές και σε εκθέσεις του εξωτερικού, 

Είναι η 12η χρονιά που φιλοξενήθηκε στο ΚΑΜ η σύνοδος. Στις εργασίες της 
συνόδου συµµετείχαν οι υπεύθυνοι διαχείρισης ακαδηµαϊκών θεµάτων των 
αρχιτεκτονικών σχολών- Πρυτάνεις, Πρόεδροι, Συντονιστές Ακαδηµαϊκών 
Προγραµµάτων- ή οι εκπρόσωποί τους. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου  
πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες ανοιχτές στο κοινό από διακεκριµένους οµιλητές. 
Η σύνοδος και οι οµιλίες πραγµατοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα. 
Συν-διοργάνωση µε το Σύνδεσµο Ευρωπαϊκών Αρχιτεκτονικών Σχολών 
(Ε.Α.Α.Ε.). 

Συνάντηση που διοργανώνει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
17-18 Σεπτεµβρίου 2009.

Τριήµερο εκδηλώσεων για τη συµπλήρωση 4 χρόνων ψυχιατρικής 
µεταρρύθµισης στην Κρήτη.
26-27-28 Σεπτεµβρίου 2009
Συν-διοργάνωση ∆ήµος Χανίων, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Χανίων, Πανελλαδική 
συσπείρωση για την µεταρρύθµιση, Αστική-µη κερδοσκοπική εταιρεία 
«Καλειδοσκόπιο», Νοµαρχία Χανίων. 
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Το υπόλοιπο πρόγραµµα περιοδείας είναι το ακόλουθο. 

28/8/2009 ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ
29/8/2009 ΛΑΥΡΙΟ
30/8/2009 ΣΠΕΤΣΕΣ
31/08/2009 ΠΑΤΡΑ
02/09/2009 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ
03/09/2009 ΘΗΒΑ
04/09/2009 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
06/09/2009 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
07/09/2009 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
09/09/2009 ΓΑΛΑΤΣΙ
11/09/2009 ΜΕΝΙ∆Ι 
12/09/2009 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
14/09/2009 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
15/09/2009 ΙΛΙΟΝ
16/09/2009 ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/09/2009 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης µετά 
από µία επιτυχηµένη περιοδεία σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, µε το έργο «Ο κουρέας της 
Σεβίλλης» του Μπωµαρσαί όπου εντάχθηκε στο 
πρόγραµµα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
σηµαντικών φεστιβάλ της χώρας (∆ελφοί, 
Όλυµπος, Θεσσαλονίκη, Κασσάνδρα, ∆ρυµό, 
Σέρρες, Θάσος, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, 
Βέροια, Λευκάδα, Αργοστόλι, Αντίρριο κ.α.) 
κατέβηκε στην Κρήτη όπου σε συνεργασία µε 
τοπικούς ∆ήµους έδωσε παραστάσεις στο ∆ήµο 
Νέας Κυδωνίας, στο ∆ήµο Πελεκάνου, στο ∆ήµο 
Καντάνου, στο ∆ήµο Πλατανιά, στο ∆ήµο 
Κισσάµου, στο ∆ήµο Ακρωτηρίου, στο ∆ήµο 
Κολυµβαρίου του Νοµού Χανίων και στο ∆ήµο 
Αρκαλοχωρίου του Νοµού Ηρακλείου. 
∆όθηκε έτσι η ευκαιρία και στο κοινό της 
ενδοχώρας της Κρήτης να παρακολουθήσει µία 
αξιόλογη παράσταση. 

Η προσέλευση του κόσµου ήταν µεγάλη και το 
κοινό αγκάλιασε για άλλη µία φορά την 
προσπάθεια του ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΣ.  
Ο θίασος του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης µετέβει εν 
συνεχεία στην Αθήνα όπου συνεχίζει το 
πρόγραµµα των παραστάσεων οι οποίες και θα 
ολοκληρωθούν το Σεπτέµβριο.

Το έργο ανεβαίνει σε 
µετάφραση Ζάννας Αρµάου, 
σκηνοθεσία-διασκευή Θανάση Θεολόγη, 
σκηνικά-κοστούµια Αντώνη Χαλκιά, 
µουσική Γιούρι Στούπελ, 
χορογραφίες Πέτρου Γάλλια,  
στίχοι Γιάννη Καλατζόπουλου.

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).
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Η ανακύκλωση αποτελεί χωρίς αµφιβολία ένα από τα πιο εξελίξεις της Επιχείρησης, η παρουσία τους σε συνεδριάσεις των 
πολυσυζητηµένα θέµατα των τελευταίων ετών παγκοσµίως. Όλο ∆ιοικητικών Συµβουλίων, άρθρα, αφιερώµατα, και η καλόπιστη 
και περισσότερες χώρες της Ευρώπης οδηγούµενες από κριτική τους, µας φέρνουν κοντά µε τους πολίτες και βοηθούν το 
Κοινοτικές Επιταγές, οικονοµικό ή και οικολογικό ενδιαφέρον, έργο µας. 
αναζητούν τρόπους να µειώσουν τον όγκο των απορριµµάτων Συµµετοχή σε εκθέσεις, σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
και να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης. Η ενεργός επισκέψεις σε ΚΑΠΗ, σε κατασκηνώσεις, επιβράβευση µαθητών, 
συµµετοχή των διαφόρων κοινωνικών φορέων και των πολιτών οικονοµική βοήθεια στην έκδοση βιβλίων, εκπαιδευτικές 
σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού, λήψης αποφάσεων και επισκέψεις σχολείων και φορέων στο Εργοστάσιο Μηχανικής 
υλοποίησης έργων διαχείρισης αποβλήτων είναι µια από τις Ανακύκλωσης – Κοµποστοποίησης, διανοµή έντυπου υλικού 
σηµαντικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία των πολιτικών και πληροφόρησης, διάθεση κόµποστ στους πυρόπληκτους ∆ήµους, 
των προγραµµάτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων καθώς τηλέφωνο ανοιχτής γραµµής, προσπάθειες για κατάργηση της 
και της εναλλακτικής διαχείρισης. πλαστικής σακούλας, οµιλίες, προβολή βιντεοταινιών, σλάιτς, µε 

όλη την διαδικασία της διαχείρισης, η παρουσία της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. 
Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι πληροφορηµένοι και ενεργοί πολίτες µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος ή την 
είναι ο κινητήριος µοχλός για να προστατευθεί – πιο Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού, θεωρείται πλέον για τα Χανιά 
αποτελεσµατικά το περιβάλλον, συνεπώς και για να υλοποιηθούν δεδοµένη. Σφυγµοµέτρηση της κοινής γνώµης µε επεξεργασµένο 
οι στόχοι του θεσµικού πλαισίου εναλλακτικής διαχείρισης. ερωτηµατολόγιο, συνθήµατα στον εξοπλισµό του προγράµµατος, 

ενηµέρωση σε δηµόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Για την ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. του συλλογικού αυτού θεσµικού φορέα της Κάναµε συνεργούς µας τον εµπορικό κόσµο, το Νοσοκοµείο 
Τοπικής µας Αυτοδιοίκησης, η εµπλοκή στην εναλλακτική Χανίων, υπηρεσίες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ΟΤΕ, 
διαχείριση, ήταν µονόδροµος. Αναλαµβάνοντας την διαχείριση ΕΛΤΑ, Τράπεζες κλπ
του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Βεβαίως ιδιαίτερο βάρος έχουµε δώσει στους νέους µας. 
Κοµποστοποίησης, αρχές του 2006, γρήγορα αντιληφθήκαµε ότι 
για να είναι λειτουργικό και αποδοτικό, θα έπρεπε να στηριχτεί Είναι όµως γεγονός ότι η αλλαγή νοοτροπίας και συµπεριφοράς 
στην διαλογή στην πηγή. Τόσο για την κοµποστοποίηση των είναι δύσκολη και επίπονη για τις µεγαλύτερες ηλικίες, γι αυτό 
βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων, όσο και στην ανάπτυξη της δίνουµε έµφαση στον τρόπο που ευαισθητοποιούνται και 
εναλλακτικής διαχείρισης. διαπλάθονται οι νέοι άνθρωποι, καθώς σαν αυριανοί ενήλικες θα 

είναι αυτοί που θα κάνουν την ουσιαστική διαφορά, αποκτώντας 
Το πλεονέκτηµα αυτής της εµπλοκής είναι ότι µπορούµε να µια οικολογική συνείδηση από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσής 
ελέγχουµε τα νοµικά, οικονοµικά, και εθελοντικά εργαλεία, που τους. 
σχετίζονται µε τη διαχείριση. Ελέγχουµε τη συλλογή και διαλογή, 
µπορούµε να επηρεάσουµε αποφασιστικά τους οικονοµικούς Προς το σκοπό αυτό µέσα και από την γόνιµη συνεργασία µας µε 
όρους µε βάση του οποίους γίνεται η διαχείριση, η απόρριψη, ή η την εκπαιδευτική κοινότητα και τους Υπευθύνους της 
ανακύκλωση των αποβλήτων. Γνωρίζεις που υπάρχει η στέρηση. Περιβαντολλογικής Εκπαίδευσης, συµπληρώνουµε την αγωγή 
Προβαίνεις µε ευέλικτο τρόπο σε διορθωτικές κινήσεις. των παιδιών σε ειδικά πεδία γνώσης. 
Προχωρήσαµε έγκαιρα στις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις και Έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 300 ενηµερώσεις σε 
σύναψη συµβάσεων ή συνεργασιών µε όλα τα συστήµατα παιδιά και εκπαιδευτικούς. Πάνω από 550 ώρες παρουσιάσεων 
εναλλακτικής διαχείρισης, επενδύοντας στην ενηµέρωση και µε συµµετοχή περισσοτέρων από 14.000 µαθητών της 
ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να πετύχουµε το βέλτιστο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε 
αποτέλεσµα. Στόχος µας να δώσουµε σε κάθε πολίτη τη οπτικοακουστικά µέσα, για τον τρόπο διαχείρισης των 
δυνατότητα να αποκτήσει τις γνώσεις, την έννοια των αξιών, τις αποβλήτων στο Νοµό µας. Σε µια προσπάθεια για µια πιο 
τάσεις, το ενεργό ενδιαφέρον και τις απαραίτητες ικανότητες για βιωµατική περιβαλλοντική ενηµέρωση η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. σε 
να προστατέψει και να βελτιώσει το περιβάλλον. συνεργασία µε την πολιτιστική εταιρία Κρήτης οργάνωσε το 

πρόγραµµα «οικο…λογίες & cine…ιστορίες» σε ∆ηµοτικά 
Στόχος µας να εµπνέουµε νέους τρόπους συµπεριφοράς στους Σχολεία του Νοµού µας µε τεράστια επιτυχία. 
πολίτες, τις οµάδες, και την κοινωνία στο σύνολό της. 
Να συνδράµουµε στη σαφή κατανόηση της ύπαρξης και της Τα αποτελέσµατα των δράσεών µας είναι ορατά, πετύχαµε 
σπουδαιότητας της οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και συγκεκριµένους ποιοτικούς αλλά και ποσοτικούς στόχους, 
οικολογικής αλληλεξάρτησης. Τόσο στις αστικές, όσο και τις κάποιοι από αυτούς θα θέλαµε να είναι πιο φιλόδοξοι. 
αγροτικές περιοχές.

∆ιαπιστώσεις
Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση δεν είναι εύκολο έργο. 

�Το αποτέλεσµα είναι θετικό, υπάρχει ανταπόκριση αλλά η 
Χρειάζεται προγραµµατισµός, χρειάζεται άτοµα µε βαθιά γνώση προσπάθεια πρέπει να ενταθεί. Το υπέρογκο κόστος της 
του αντικειµένου, άτοµα που πιστεύουν στην αξία και τη σηµασία διαχείρισης είναι ανασταλτικός παράγοντας και η οικονοµική 
της ανακύκλωσης, χρειάζονται οικονοµικοί πόροι. Αλλά το κρίση δυσκολεύει την απορρόφηση των υλικών. Η οικονοµική 
σπουδαιότερο χρειάζεται να αφιερώσεις πολύ - µα πολύ χρόνο. κρίση σπρώχνει στην ανάγκη για καλύτερη διαλογή και ποιότητα 
Στις προσπάθειές µας έχουν καταγραφεί πάµπολλες δράσεις, των υλικών. πχ στα Χανιά λόγω µεγάλης απόστασης του κέντρου 
συνεργαζόµενοι µε τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, µε διαλογής, σταθµός µεταφόρτωσης, µεγαλύτερα 
τους ΟΤΑ του Νοµού µας, την Πανεπιστηµιακή και Εκπαιδευτική απορριµµατοφόρα, και βέβαια εκσυγχρονισµός της µονάδας 
Κοινότητα, µε τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µε διαλογής. 
κοινωνικούς φορείς, µε πολιτιστικούς συλλόγους, και �Η υποδοµή πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς γιατί όπου υπήρξε 
αξιοποιώντας βέβαια µε τον καλύτερο τρόπο τα µέσα µαζικής καλύτερη οργάνωση του συστήµατος τα αποτελέσµατα ήταν 
ενηµέρωσης, των οποίων η συµβολή είναι εξόχως σηµαντική και καλύτερα. 
ενθαρρυντική. 
Η άµεση ανταπόκρισή τους σε συνεντεύξεις τύπου για τις 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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συγκεκριµενοποιηθούν οι αποτελεσµατικότεροι τρόποι  
παρέµβασης, καθώς και τα εµπόδια στην αλλαγή των 
αντιλήψεων, αξιών, στάσεων των πολιτών. 
γ) να προχωρήσουν έρευνες σχετικά µε την θέσπιση 
 µεθόδων και προγραµµάτων διδασκαλίας για την 
 ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού. Ιδιαίτερα σε ότι 
 αφορά στην χρησιµοποίηση των µέσων µαζικής 
 επικοινωνίας, καθώς και την επεξεργασία των µέσων που 
 θα επιτρέψουν την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών 
 των προγραµµάτων. 
δ) να υιοθετηθούν µέτρα που να ευνοούν την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την ευρεία διάδοση των αποτελεσµάτων 
 των ερευνών. 
ε) να πραγµατοποιηθεί µια συστηµατική ανάλυση των 
 εµπειριών και των εκπαιδευτικών υλικών που προέρχονται 
 από άλλες χώρες, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
 αποτελεσµατικότητά τους και η προσαρµογή τους στις 
 τοπικές, κοινωνικοοικονοµικές, οικολογικές και πολιτισµικές 
 ιδιαιτερότητες του τόπου µας. 

�Οι πολίτες είναι έτοιµοι, ζητούν πλέον την διαλογή µε Να ξαναδούµε την πυραµίδα ιεράρχησης. 
περισσότερους κάδους. 
�Η ενηµέρωση των πολιτών µε το σύστηµα πόρτα – πόρτα, 
δηλαδή η άµεση επαφή επικοινωνίας, είναι η πλέον 
αποτελεσµατική. 
�Να δοθούν κίνητρα προς τους πολίτες. Ένα θέµα για το οποίο 
µιλούν όλοι σήµερα, για το πώς µπορεί να εφαρµοστεί, είναι 
θέµα έρευνας και σοβαρής µελέτης, τόσο του 
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου των ∆ηµοτών όσο και των 
τεχνικών και διοικητικών στοιχείων των ∆ήµων και των 
Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν πρακτικές από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το δυναµοµετρικό σύστηµα, το 
ογκοµετρικό, το σύστηµα συχνότητας, το υβριδικό. έναρξη 

Από την κορφή της και όχι από την µέση και κάτω. Γιατί αν 
θέλουµε πραγµατικά να µειώσουµε τον όγκο των αποβλήτων θα 
πρέπει να φροντίσουµε για την πρόληψη και 
επαναχρησιµοποίηση. 
Και εδώ είναι θέµα και της Πολιτείας και εφαρµογής των Νόµων 
µε την ευθύνη των παραγωγών και βέβαια η ευθύνη των 
καταναλωτών.
Ο ρόλος των Φο.∆.Σ.Α.πιλοτικού προγράµµατος
Μπορεί και οφείλει να είναι σηµαντικός. 
∆ηµιουργία Οµάδας Εργασίας για µελέτη και υποβολή Κατευθυντήριες αρχές για την ενηµέρωση και 
προτάσεων, στρατηγικής, για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση.
ευαισθητοποίηση του κοινού. �Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση πρέπει να συνιστά συνεχή 
Συµµετοχή στους Εθνικούς και Περιφερειακούς Σχεδιασµούς για διαδικασία, να είναι επαναλαµβανόµενη, να ξεκινά στην 
την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση. προσχολική ηλικία, να συνεχίζεται στην σχολική, καθώς 
Αναζήτηση, αίτηση για χρηµατοδότηση προγραµµάτων που επίσης και στο µη σχολικό επίπεδο. 
προβλέπουν συλλογική συµµετοχή Φορέων (στυλ cluster), �Να υιοθετηθεί µια διεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος που 
ενηµέρωσης του κοινού και προβολής του έργου των Φο.∆.Σ.Α. να χρησιµοποιεί τις γνώσεις κάθε επιστηµονικού τοµέα 

κατά τρόπον ώστε να θέτει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα σε µια 
συνολική και ισορροπηµένη προοπτική.
�Να εξετάζει τα θέµατα υπό µια τοπική, εθνική, περιφερειακή, 
οπτική, ώστε οι πολίτες να λαµβάνουν γνώση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών που υφίστανται σε άλλες 
γεωγραφικές περιφέρειες. 
�Να εµµένει στην αξία και την αναγκαιότητα µια  
συνεργασίας τοπικού, εθνικού, και διεθνούς χαρακτήρα. 

 �Να µελετά συστηµατικά τις περιβαλλοντικές πλευρές της 
*Το κείµενο αποτελεί µέρος της εισήγησης της Προέδρου ∆.Σ. βιοµηχανικής και οικονοµικής ανάπτυξης.

η∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. και αντιδηµάρχου Χανίων κας Θ. Μυλωνάκη, στην 3  �Χρειάζεται συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση (των 
Πανελλήνια Σύνοδο Φο.∆.Σ.Α. που πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά εκπαιδευτών) όλων εκείνων που υπό διάφορους τίτλουςασκούν 

στις 2-3- Ιουλίου 2009αρµοδιότητες ενηµέρωσης σχετιζόµενες µε την διαχείριση των 
αποβλήτων.
�Συνεργασία µε Φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις που 
προωθούν τις αρχές της ανακύκλωσης στον τόπο µας. 
�Να προχωρήσουν έρευνες σε ότι αφορά
α) τους σκοπούς και τους στόχους των προγραµµάτων 
ενηµέρωσης – εκπαίδευσης
β) στις γνώσεις και στάσεις των πολιτών προκειµένου να 
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Η Αξιούπολη βρίσκεται σε εύφορη παραποτάµια περιοχή της οποίος χτίστηκε ανάµεσα στα 1680-1700. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται 
κοιλάδας του Αξιού, σε απόσταση 22 χλµ. δυτικά του Κιλκίς.  Είναι ο νεότευκτος Ιερός Ναός Άξιον Εστί. 
αξιόλογο συγκοινωνιακό και αγροτοεµπορικό κέντρο της δυτικής Το Μέγα Ρέµα (Κοτζά - Ντερέ) είναι µια ειδυλλιακή τοποθεσία που 
όχθης του Αξιού, τοποθετηµένη διαµετρικά σε σχέση µε το βρίσκεται µόλις 3 χιλιόµετρα από την Αξιούπολη. Είναι ένας τόπος 
Πολύκαστρο. Η παλιά της ονοµασία είναι Μποϊµίτσα, που σηµαίνει ιδανικός για ψάρεµα και διασκέδαση µιας και διαθέτει ταβέρνες, 
περιοχή που πολεµά συνέχεια, γεγονός πραγµατικό για τους εστιατόρια και δυνατότητες διαµονής. 
εκάστοτε κατοίκους της, που έλεγχαν ένα από τα σηµαντικότερα 

Στα 15 χιλιόµετρα από την Αξιούπολη βρίσκεται µια πανέµορφη σταυροδρόµια της αρχαιότητας την είσοδο της κεντρικής 
τοποθεσία µε τεχνητή λίµνη µήκους 2 χλµ. και βάθους 35µ., Ευρώπης στο Αιγαίο από τη δίοδο του Αξιού.  
γνωστή και ως «Λίµνη Μεταλλείου»,  ιδανική για ψάρεµα 

Για τη δηµιουργία της η παράδοση αναφέρει ότι γύρω στα 1720 πέστροφας, ξεκούραση και φυσιολατρικές δραστηριότητες. Το 
έγινε συνένωση τριών Χριστιανικών οικισµών, ίχνη των οποίων τοπίο χαρακτηρίζεται από πανέµορφα δάση και φυσική οµορφιά 
υπάρχουν ακόµη στα γύρω υψώµατα. Η ενεργός συµµετοχή της ενώ η πρόσβαση και περιήγηση είναι δυνατή µέσω καλών 
στις επαναστατικές κινήσεις στην περίοδο της Τουρκοκρατίας δασικών δρόµων. 
οδήγησε στο κάψιµο µεγάλου µέρους της πόλης από τους 

Το Σκρά απέχει µόνο 4 χιλιόµετρα από τα σύνορα µε την Π.Γ.∆.Μ Τούρκους το 1880. 
και απλώνεται στις Β.Α. πλαγιές του Πάικου σε ύψος 520 µ. Το 

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας παλιό του όνοµα ήταν Λιούµνιτσα ενώ το σηµερινό το οφείλει στην 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 8 κοντινή κορυφή Σκρα ντι Λέγκεν που στον Α' παγκόσµιο πόλεµο 

αποτέλεσε το πεδίο της οµώνυµης µάχης (Σκρα - Ραβινέ) 
καθοριστικής σηµασίας για την πορεία του Ελληνικού Κράτους 
αλλά και του Α' παγκοσµίου πολέµου. Με έναν χαρακτηριστικό, 
περήφανο γεροπλάτανο στην πλατεία του χωριού, το Σκρα 
θεωρείται τόπος προσκυνήµατος και εορτασµού για την οµώνυµη 
µάχη και στο ιδιαίτερο Ηρώο των πεσόντων του 1918 γίνεται κάθε 
χρόνο στις 17 Μαΐου, µνηµόσυνο για τους νεκρούς αξιωµατικούς 
και στρατιώτες των µαχών εκείνων, οι οποίοι ανήκαν στην 
λεγόµενη Ελληνική Μεραρχία Κρητών και Αρχιπελάγους. 

Στο Σκρά λειτουργεί το Μουσείο Α' Παγκοσµίου Πολέµου - Μάχης 
Σκρά από τον Μάιο του 2002 σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο. 
Η έκθεση του Μουσείου, παρουσιάζει κειµήλια, φωτογραφίες και 
ιστορικά έγγραφα από το Μακεδονικό Μέτωπο του Α' Παγκοσµίου 
Πολέµου καθώς και από την καθοριστική για τους Έλληνες 
νικηφόρα µάχη του Σκρά. Την πασίγνωστη νικηφόρα µάχη της 
17ης Μάιου του 1918. 

Ιουνίου 1997 συµβάλλοντας σηµαντικά στην πολιτιστική και 
τουριστική ανάπτυξη του ∆ήµου Αξιούπολης και του ευρύτερου 
Ελλαδικού χώρου γενικότερα. Επί τέσσερα χρόνια, οι 
πρωτεργάτες του έργου αυτού εργάστηκαν ακατάπαυστα για να 
υλοποιήσουν το όραµα τους, τη δηµιουργία ενός Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας στο ∆ήµο Αξιούπολης. Ξεκίνησαν µε την 
αναπαλαίωση του παλαιού κτιρίου του ∆ηµοτικού Σχολείου, για να 
εγκαταστήσουν εκεί το Μουσείο. 

Το µουσείο σήµερα περιλαµβάνει 6 ενότητες (γεωλογία, 
παλαιοντολογία, ορυκτολογία, πετρολογία, βοτανική και πανίδα) 
και διαθέτει πλήθος εκθεµάτων τοποθετηµένα σε κατάλληλα 
διαµορφωµένους χώρους. Με δεδοµένη τη δυναµική του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, οι δραστηριότητες δεν σταµατούν 
εδώ. Εισβάλλουν και στους τοµείς του πολιτισµού και τουρισµού, 
συµβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη τους. 

Στην Αξιούπολη βρίσκεται και ο Ιερός Ναός Αγίου ∆ηµητρίου ο Το τοπίο είναι ειδυλλιακό, παρθένα η οργιαστική βλάστηση, 
απότοµες οι µικρές πλαγιές από όπου κυλούν πεντακάθαρα νερά, 
που σχηµατίζουν µικρούς ή µεγαλύτερους καταρράκτες και η 
περιοχή προσφέρεται για ποικιλία φυσιολατρικών 
δραστηριοτήτων. Η Σµαραγδένια Λίµνη που οφείλει το όνοµά της 
στο υπέροχο σµαραγδί χρώµα που προσδίδουν στα νερά της οι 
ασβεστοποιηµένοι και απολιθωµένοι µικροοργανισµοί που 
βρίσκονται στον πυθµένα της. Είναι µια φυσική µικρή λίµνη 
χαµένη πίσω από ένα σχεδόν αδιαπέραστο φράγµα από 
φουντουκιές, κισσούς και κληµατσίδες µε χαρακτηριστικό πέρα 
από την οµορφιά τα παγωµένα νερά της. 

Αρκετά ενδιαφέρουσα θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί µια 
επίσκεψη στα µικρά αποστακτήρια του Φανού όπου παράγεται 
εκλεκτό κρασί και τσίπουρο. Καθώς επίσης και στον κεντρικό 
σιδηροδροµικό συνοριακό σταθµό της Ειδοµένης µε την πρώτη 
ηλεκτροκίνητη γραµµή στην Ελλάδα. 

∆ήµος Αξιούπολης

Αδελφοποιηµένες πόλεις µε τον ∆ήµο Χανίων
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www.chania.gr Municipality of Chania and so the Municipal Harbor Fund was 
born. With that transfer, every port operation becomes easier 
and that is an important part of the economic life of the city of 
Chania. 

CHILDREN WITH DYSLEXIA
During the last decades, many investigations at Greece often 
focus on learning difficulties that face children at school as 
well as at the phenomenon of school failure. The learning 
difficulties – dyslexia are some of the most important 
problems both of the educational community and the experts 
that dealing with them.  

During the summer, Chania attracts thousands of tourists CHILD TEENAGE LIBRARY OF THE MUNICIPALITY OF 
from every part of Greece. Every proposed visitor, before he CHANIA
comes at Chania, he has the opportunity to have a first 
“electronic view” with the city of Chania through the website 
of the portal of the Municipality of Chania  . 

NEW PHONE NUMBERS AT THE MUNICIPALITY OF 
CHANIA

The Municipality of Chania proceeded to replace the call 
center with the new characteristic code 28213 and a great 
range of phone numbers from 28213-41600 until 28213-
41750.

VARIOUS EVENTS

th
�Sanctification has taken place on Friday the 14  of August 
2009 at the Municipality of Chania where the Municipal 
Tourist Office and the Municipal Police Office were settled, as 
well as at the Department of the Administrative Services and 

Aim of the Libraries of the Municipality of Chania is to raise, the Financial Services. 
highlight and promote a book. Moreover people who spent 

rd much time reading have the opportunity to meet People of the �A new playground was inaugurated on Monday the 3  of 
Spirit. August 2009 at 19.30 at the Omirou street, at the area of 
This aim is implemented with various events like meetings Koubeli.  
with writers, book exhibitions, visits and tours of schools. 

BEATIFUL CITY
READING ROOM OF THE LIBRARY OF THE 
MUNICIPALITY OF CHANIAThe purpose of this column of the magazine is to give the 

basic information how to tackle gardening problems with easy 
and practical ways. 

USEFUL INFORMATION FOR THE CONSUMERS  FROM 
THE MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER AND 
SEWAGE OF CHANIA (DEYAX)

MUNICIPAL HARBOR FUND

 From 1961 the Municipal Library is housed to the first floor of 
the City Hall. Two spacious and bright reading rooms are 
available to the public.

With the Presidential Decree 192/2006, the responsibilities of 
the Harbor Fund of Chania were transferred to the 

www.chania.gr
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LIGHTHOUSE OF CULTURE

EXHIBITION  “NICHOLAS MOORE” AT THE MUNICIPAL 
ART GALLERY     23 OF SEPTEMBER – 23 OF OCTOBER

Under the existing twinning between the towns of Chania and 
Ermoupolis Syros, the Municipalities of Chania and 
Ermoupolis co-organize an exhibition with Nicholas Moore' s 

rd rdprojects from 23   of September to 23   of October 2009, at 
the Municipal Art Gallery.

MEDITERRANEAN ARCHITECTURE CENTER
thArchitecture Summer Workshop  17-27  of August 2009

thIt is the 8  time that the Architecture Summer Workshop has 
taken place at the Mediterranean Architecture Center for the 
students from the Universities Architecture from all over the With the opening of the lighthouses stamps exhibition of 
country.   Kostantinos Korres, the “Lighthouse of Culture” Events have 

thstarted on Monday the 24  of August 2009, which was 
MUNICIPAL REGIONAL THEATER OF CRETEorganized by the Municipality of Chania, the Municipal 
The Municipal Regional Theater of Crete had a successfully Cultural Enterprise of Chania, the Maritime Museum of Crete, 
tour around Greece with the play “The barber of Seville” of the Greek Post, the Lighthouse Service, the Greek Radio, the 
Bomarsai, which was presented in the theatre of East Moat at Port of Chania, the Municipal Harbor Fund, the Center of the 

ththe 29  of June during the cultural events of the Municipality Mediterranean Architecture, the Shopkeepers Port 
of Chania “Cultural Summer 2009”.Association, the University of Crete, the Nautical Club of 

Chania, the Sailing Club of Chania.    
RECYCLING    INFORMING – EDUCATING CITIZENSOn 26/8/2009 at the old harbor of Chania, the top, annual 
The recycling is undoubtedly one of the most debated issues event “Lighthouse of Culture” was ended with impressing 
of the last decades all around the world. More and more events.
countries of Europe, because of economical or ecological 
interest, are searching ways to reduce their rubbish and to  SINFONIETTA
increase their recycling. 

MUNICIPALITY OF AXIOUPOLIS

 Magic moments under the light of the full moon of August 
with Sinfonietta – the Chamber Orchestra of the Municipality 

It is landed at the fertile area next to Axios river, 22 km west of Chania and the flute of Natalia Geraki, enjoyed the people 
th of Kilkis. It's a great transportation and agricultural trade who were at San Salvatore on Thursday the 6  of August 

center.2009. 
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
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