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Ο ∆ήµαρχος Χανίων
Κυριάκος Βιρβιδάκης

Η ενηµέρωση των πολιτών για 
τα δηµοτικά και όχι µόνον 
δρώµενα, θεωρούµε πως 
αποτελεί όχι µόνον σηµαντική 
υπηρεσία, αλλά και µια από 
τις κορυφαίες υποχρεώσεις 
µας.
Πιστεύουµε  πως ο 
ενηµερωµένος πολίτης είναι 

αφενός ο καλύτερος σύµµαχος, και αφετέρου ο 
αντικειµενικός και χρήσιµος σύµβουλος της ∆ηµοτικής 
Αρχής.
Με το σκεπτικό λοιπόν  ότι είναι δικαίωµα των πολιτών 
να γνωρίζουν αυτά που συµβαίνουν στην πόλη που 
ζουν, συνεχίζουµε την ενηµέρωσή σας όσον αφορά τις 
προσπάθειές µας, για µία πόλη ακόµη πιο όµορφη, πιο 
λειτουργική, πιο ανθρώπινη.   
Κρατάτε, έτσι, στα χέρια σας το 5ο τεύχος της διµηνιαίας 
ενηµερωτικής έκδοσης του ∆ήµου Χανίων «Χανιά, ο 
∆ήµος µας» .
Όπως και στα προηγούµενα τεύχη, έτσι και σε αυτό, 
αποτυπώνονται µέσα από τις σελίδες του περιοδικού 
µας µια σειρά από έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσουµε, προκειµένου να κάνουµε τη ζωή όσων 
ζουν και εργάζονται στην πόλη µας καλύτερη. Οι 
«εικόνες» αυτές,  πιστεύουµε ότι αποτελούν τον 
αδιάψευστο µάρτυρα της καθηµερινής δουλειάς και 
προσπάθειας της ∆ηµοτικής Αρχής αλλά  και των 
εργαζοµένων για ένα ∆ήµο σύγχρονο, στην πρώτη 
γραµµή  ενδιαφέροντος του οποίου είναι ο πολιτισµός, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η αρωγή στους 
αδύναµους συµπολίτες µας, η αναβάθµιση της 
φυσιογνωµίας του.
Βασικό θέµα στο 5ο τεύχος, είναι το Πάρκο «Τάφοι των 
Βενιζέλων» στην περιοχή Προφήτη Ηλία, η ανάπλαση 
του οποίου και η διαµόρφωσή του έγινε από τον ∆ήµο 
Χανίων.
Μεταξύ άλλων ακόµη, µπορείτε να διαβάσετε:

• Για την επίσηµη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του 
∆ήµου Μόρφου της Κύπρου στα Χανιά 
• Tα εγκαίνια της έκθεσης του ζωγράφου Nicholas Moore 
στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη και την ανακήρυξη    του 
συλλέκτη έργων τέχνης Κώστα Ιωαννίδη, σε επίτιµο 
δηµότη της πόλης µας 
• Τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου Μικρασιατών στην 
πλατεία Μεταπολιτεύσεως, στην συµβολή της οδού 
Κισάµου και Μάρκου Μπότσαρη.  Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Χανίων µε σειρά Αποφάσεών του ενέκρινε 
την προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισµού για την 
τοποθέτηση του Μνηµείου και τη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου στη µνήµη των Ελλήνων, που 
ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία το 1922, στον χώρο της 
πλατείας «Μεταπολιτευτικής Επιτροπής». Το σύνολο της 
δαπάνης της κατασκευής του Μνηµείου αλλά και της 
διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου ανέλαβε ο 
∆ήµος Χανίων.
• Ένα αφιέρωµα στη νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη
• Τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 
Μετακίνησης
• Την πληθώρα των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ή 
συνδιοργάνωσε ο ∆ήµος Χανίων 
• Τις δραστηριότητες του ∆ΗΠΕΘΕΚ
• Το νησί των αντιθέσεων, την Κάρπαθο, µε το οποίο έχει 
αδελφοποιηθεί ο ∆ήµος µας.
 
Με σχέδιο και πρόγραµµα, συνεχίζουµε την προσπάθειά 
µας για να κάνουµε τη ζωή των συµπολιτών µας κάθε 
µέρα που περνά, καλύτερη.
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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.

Η εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, «ο ηγεµονικός ναός», 
κτίστηκε όταν ο ΄Υπατος Αρµοστής Κρήτης Πρίγκηπας 

Γεώργιος προσέφερε στις αρχές του 1901 δέκα χιλιάδες 
ρούβλια και τα σχέδια για την ανέγερση µιας εκκλησίας 
αφιερωµένης στη Μαρία Μαγδαληνή, σε ανάµνηση της 

διαµονής στα Χανιά της αδελφής του Μαρίας, συζύγου του 
Μεγάλου ∆ούκα της Ρωσίας Γεωργίου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας µε τη Συντακτική Επιτροπή : 2821341602



“Την 9 Φεβρουαρίου συµπληρούται τριακονταετία από 
της ηµέρας εκείνης, κατά την οποίαν ηνωµένα τα πυρά 
της συνησπιµένης Ευρώπης και Τουρκίας εστράφησαν 
κατά των ολίγων επαναστατών του Ακρωτηρίου, οι 
οποίοι επί των ιερών τούτων βράχων εµάχοντο υπέρ της 
ελευθερίας της πατρίδος των. Είναι η πρώτη τότε φορά 
που η δύναµις της ύλης ετέθη τόσον προκλητικώς 
αντιµέτωπος προς την δύναµιν της ιδέας. 
Και η ιδέα ενίκησε. Και από την εκρηγνυοµένην οβίδα 
που κατέρριπτε την σηµαίαν µας εις τον Προφήτ' Ηλίαν, 
την αναστηλωθείσαν αµέσως υπό των επαναστατών, 
εξεπήδησε πάνοπλος η Ελευθερία µέσα από τις φλόγες 
που είχαν ζωσµένην την πατρίδα µας. Και ήτο τόσον 
ιταµή τότε η πρόκλησις της βίας, ώστε εξώργισε την 
Ελευθερίαν, η οποία δια τούτο απεφάσισε πάση θυσία 
να εκδικηθή. Με µάτια θαµπωµένα από την οργήν της 
χωρίς να βλέπη θυσίας και θύµατα, σπά της Κρήτης τα 
βαρειά σίδερα. Και αναπαυθείσα ολίγον εις τ' αγαπητό 
νησί της περιήγαγε µετά ταύτα νικηφόρον την ροµφαίαν 
της όπου ήσαν σκλαβωµένοι λαοί και έθραυσε και 
τούτων τα δεσµά. Και όλα τα µετά ταύτα κοσµοϊστορικά 
γεγονότα αρχήν έχουν τον άδικον του Ακρωτητηρίου 
βοµβαρδισµόν που προεκάλεσε της Ελευθερίας την 
οργήν. ΄Εκτοτε ο εις µετά τον άλλον ελευθερούνται οι 
λαοί της γής και καταρρίπτονται το έν µετά το άλλο τα 
φρούρια του δεσποτισµού.
Τιµή διά τούτο εις την πατρίδα µας, διότι από αυτήν το 
πρώτον εξωρµήθη η Ελευθερία των λαών. Και η τιµή 
αυτή πρέπει τώρα να συµβολισθή διά παραστάσεως, η 
οποία να στηθή επί της θέσεως εκείνης, από την οποίαν 
το πρώτον εξεπήδησεν η αγαπηµένη µας θεά. Ανετέθη 
ως εκ τούτου η τεχνούργησις της παραστάσεως ταύτης 
εις επιφανή µύστην του καλού και του ωραίου. Αλλ' η 
κατασκευή του µνηµείου απαιτεί δαπάνην, η οποία 
πρέπει να καταβληθή δι' εράνων από εκείνους που 
έχουν την τιµήν να καυχώνται, ότι αυτοί έδωκαν το 
σύνθηµα της απελευθερώσεως των λαών. Και πρέπει εξ 
άλλου το µνηµείον τούτο να συµβολίζη τους κοινούς 
αγώνας του ελληνισµού δια την εθνικήν αυτού 
αποκατάστασιν και να είναι αντάξιον της ιστορίας του και 
του προορισµού του.
Κάµνοµεν δια τούτο έκκλησιν εις τα πατριωτικά 
αισθήµατα του κρητικού λαού, όπως συνεισφέρη τον 
οβολόν του διά την διαιώνισιν ενός κοσµοϊστορικού 
γεγονότος, το οποίον έλαβε χώραν εις την πατρίδα του. 
Και ζητούµεν επίσης από τους λοιπούς αδελφούς µας, 
όπως ενώσουν και αυτοί τον οβολόν των µε τον ιδικόν 
µας, διά να ενωθούν οι κοινοί πόθοι µας εις το µνηµείον 
τούτο, το οποίον θα συµβολίζη την λατρείαν µας προς 
την Ελευθερίαν, την οποίαν µετά µακρούς και χαλεπούς 
αγώνας απεκτήσαµεν και την οποίαν δια τούτο πρέπει 
να σεβώµεθα και να περιθάλπωµεν, διά να είναι 
δυνατόν να την διατηρήσωµεν.
΄Εχοµεν την πεποίθησιν, ότι η έκκλησίς µας αύτη θέλει 
ακουσθή ευµενώς από τους αγαπώντας την ελευθερίαν 
και την πατρίδα των και διά τούτο θαρρούντως 
προβαίνοµεν εις το έργον µας απεκδεχόµενοι 
ευγνωµόνως και τον οβολόν της χήρας και του πλουσίου 
το τάλαντον.

Εν Χανίοις τη 6 Φεβρουαρίου 1927

Η επί των εράνων κεντρική επιτροπή
Ι. Γ. Ηλιάκης , Πρόεδρος, Κ. Μ. Φούµης Αντιπρόεδρος, 
Χ. Ι. Παπαδάκης, Γεν γραµµατεύς, Ν. Σ. Πιστολάκης, 
Ταµίας, Εµµ. Π. Μουντάκης, Γ. Α. Σήφακας, Ν. 
Κουτσουρελάκης, Σύµβουλοι.
Υ.Γ. Αι εισφοραί θα κατατίθενται παρά τη εθνική Τραπέζη 
και θ' αποσύρωνται κατόπιν αποφάσεως της επιτροπής 
αναλόγως της προόδου του έργου, η εκτέλεσις του 
οποίου έχει ανατεθή εις τον γλύπτην κ. Θωµάν 
Θωµόπουλον, καθηγητήν του πολυτεχνείου Αθηνών.”

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
1.  Εφηµ. “Κρητικός Κόσµος”, φ. 11/17-1-1938
2.  Βλ. “Ο Βοµβαρδισµός του Ακρωτηρίου κατά το έτος 1897”, Χανιά 1927, 
έκδοσις “Ηρώου Πολεµιστών”, Συνδ. 
Εφ. Αξιωµατικών Χανίων και Επιτροπής Μνηµείου Ελευθερίας, κεφ. Α΄ : “∆ιά 
την αποθανάτισιν (sic) µιας δόξης 
΄Εκκλησις της Επιτροπής του Μνηµείου Ελευθερίας”, σελ. 3 - 6.



Γενική αίτησηΤο νέο portal του ∆ήµου Χανίων δεν αποτελεί µία απλή δικτυακή 
πύλη παροχής πληροφοριών.  Βασικό πλεονέκτηµά του 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή αιτηµάτων προς τις υπηρεσίες èΤοποθέτηση Φωτιστικών Σωµάτων
του ∆ήµου.  Με αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες βελτιώνεται èΤοποθέτηση Πινακίδων Σήµανσης
σηµαντικά η καθηµερινότητα των πολιτών οι οποίοι δεν èΕπιδιόρθωση βλάβης στο ∆ηµοτικό Φωτισµό
χρειάζεται να µεταβούν στο ∆ηµαρχείο για να υποβάλουν απλά èΕπιστροφή χρηµατικής εγγύησης από κατασκευή πεζοδροµίου

èΚατασκευή και συντήρηση πεζοδροµίωναιτήµατα ή για να παραλάβουν απλά πιστοποιητικά. 
èΕπιστροφή εγγυητικής επιστολής από κατασκευή πεζοδροµίου
èΒεβαίωση οριστικοποίησης στάθµης καταστρώµατος οδούΓενικότερα όλα τα αιτήµατα τα οποία δεν απαιτούν συνηµµένα 
èΆδεια κατάληψης δρόµουέγγραφα αλλά µονάχα µία απλή αίτηση µπορούν αν 
èΚατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (παιδικών 

υποβληθούν ηλεκτρονικά, να πρωτοκολληθούν αυτόµατα και ο χαρών, πάρκων κ.λ.π.)
πολίτης να λάβει στο σπίτι του ηλεκτρονικά ή έντυπα την èΕκτέλεση έργων Οδοποιίας
απάντηση στο αίτηµά του.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την èΟνοµασία ανώνυµων οδών
υποβολή ενός ηλεκτρονικού αιτήµατος είναι να έχει προηγηθεί èΒεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων

èΒεβαιώσεις αρίθµησης οδώνεγγραφή του ενδιαφεροµένου ως εξουσιοδοτηµένος χρήστης 
èΣυντηρήσεις σχολικών κτιρίων(Επιπέδου Β). 
èΒεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων

Για να εγγραφεί ο κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης ως  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
εξουσιοδοτηµένος χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τον èΑίτηση για µετακίνηση κάδου
σχετικό σύνδεσµο «Είστε νέος χρήστης; Εγγραφείτε τώρα! » èΑίτηση για τοποθέτηση κάδου

èΒεβαίωση αποκοµιδής απορριµµάτωνστο πάνω δεξιό τµήµα του Portal.
èΑίτηση για παροχή υπηρεσίας καθαριότητας
èΑίτηση για αποµάκρυνση ογκωδών αντικειµένων

 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
èΛηξιαρχική Πράξη γεννήσεως
èΛηξιαρχική Πράξη θανάτου
èΛηξιαρχική Πράξη γάµου

Μετά από αυτό εµφανίζεται η σχετική οθόνη όπου πρέπει να 
 ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟσυµπληρωθούν διάφορα προσωπικά του στοιχεία του πολίτη 
èΧορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης(όνοµα, επίθετο, ΑΦΜ, e-mail κ.α ) καθώς και το επιθυµητό 
èΧορήγηση Πιστοποιητικού έκδοσης ταυτότηταςόνοµα χρήστη (username) και ο µυστικός κωδικός 
èΧορήγηση Πιστοποιητικού γέννησηςεισόδου(password).  Όσο περισσότερα προσωπικά στοιχεία 
èΧορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας

καταχωρηθούν τόσο πιο εύκολη είναι η επιβεβαίωση της èΧορήγηση Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας 
ταυτότητάς του κατόπιν αντιπαραβολής µε τα σχετικά (διπλοεγγεγραµµένου) σε περίπτωση εκλογών
δεδοµένα των αρχείων του ∆ήµου (στοιχεία ∆ηµοτολογίου, è    Πιστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης για τους εκλογικούς 
Ληξιαρχείου, Οικονοµικής Υπηρεσίας κ.α). καταλόγους

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
èΧορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
èΠιστοποιητικό περί µη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
èΈνσταση-Παράπονα για Παράνοµη στάθµευση
èΕγκαταλειµµένα οχήµατα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
èΑίτηση προς το Τµήµα Πρασίνου

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
èΑίτηση για έλεγχο επικινδύνων κατασκευών
èΑίτηση για βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισµού
èΑίτηση για αντίγραφα πράξεων αναλογισµού
èΑίτηση για αντίγραφα οικοδοµικών αδειών

 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝΗ διαδικασία της εγγραφής ενός νέου χρήστη γίνεται µονάχα 
è  Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Νέων

µία φορά .  Σε κάθε περίπτωση που ο πολίτης ενδιαφέρεται 
να υποβάλει κάποιο ηλεκτρονικό αίτηµα, πρέπει πρώτα απ' 

Εάν ο πολίτης επιθυµεί να υποβάλει το αίτηµα του για κάποια 
όλα να καταχωρήσει το όνοµα χρήστη και τον κωδικό του για 

από τις ανωτέρω υπηρεσίες επιλέγει το σχετικό αίτηµα π.χ 
να εισέλθει ως πιστοποιηµένος χρήστης στο Portal.

ληξιαρχική πράξη γέννησης και εν συνεχεία Αποστολή 
ψηφιακής αίτησης … για «Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως»
Στην βασική οθόνη του αιτήµατος ο ενδιαφερόµενος πρέπει να 
συµπληρώσει τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµεί να ενηµερωθεί 
όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό (sms, e-mail, δεν επιθυµώ 
απάντηση)  καθώς και τρόπο παραλαβής του (µε ταχυδροµείο ή 
από την αρµόδια υπηρεσία).  Επιπλέον µπορεί να 
συµπληρώσει τα συγκεκριµένα στοιχεία του αιτήµατός του (π.χ 
ηµεροµηνία ληξιαρχικού γεγονότος κ.α) και στο τέλος πατάει το 
πλήκτρο Αποστολή 

Μετά από την είσοδο του, επιλέγει τον βασικό κόµβο e-
υπηρεσίες και στη συνέχεια την κατηγορία e-αιτήµατα. 

Τµήµα Πληροφορικής 
και Νέων Τεχνολογιών ∆ήµου ΧανίωνΣτην παρούσα χρονική στιγµή µπορεί να γίνει  ηλεκτρονική 

υποβολή αιτηµάτων στις παρακάτω υπηρεσίες :

e-υπηρεσίες στο www.Chania.gr
Αιτούµαι από τον Η/Υ µου και παραλαµβάνω στο σπίτι µου….
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Με τον Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, κ. Ντέιβιντ 
Λάντσµαν,  συναντήθηκε στις 21/5/09 στο ∆ηµαρχείο Χανίων, 
στο πλαίσιο εθιµοτυπικής επίσκεψης, ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ. 
Κυριάκος Βιρβιδάκης.
Μεταξύ των δύο πλευρών συζητήθηκαν θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και θέµατα συνεργασίας στον 
τοµέα του πολιτισµού, του τουρισµού και της εκπαίδευσης. 

υ

Τον ∆ήµαρχο Χανίων, κ. 
Κυριάκο Βιρβιδάκη, 
επισκέφθηκαν στις 30/09/2009 
ο Πρέσβης της ∆ηµοκρατίας 
της Ινδονησίας στην Ελλάδα, 
κ. Ahmad Rusdi, ο καθηγητής 
Ανθρωπολογίας του 
Πανεπιστηµίου Leiden της 
Ολλανδίας, Dr. L. Han 
Slikkerveer, o ∆ιευθυντής του 

Αποστολή οµογενών της 3ης ηλικίας από το Καζακστάν και την Μεσογειακού Αγρονοµικού 
Κιργιζία επισκέφθηκε στις 04/09/09 τον ∆ήµο Χανίων. Ινστιτούτου Χανίων, κ. Αλκίνοος Νικολαϊδης, καθώς και 
Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του συµµετέχοντες στο ∆ιεθνές Συµπόσιο, που πραγµατοποιήθηκε 

ηςπρογράµµατος «Οργάνωση επισκέψεων οµογενών 3  ηλικίας στο Μ.Α.Ι.Χ. µε θέµα: «Ολοκληρωµένη Μικροχρηµατοοικονοµικη 
στην Ελλάδα για το 2009» από το ∆΄ ΚΑΠΗ του ∆ήµου Χανίων. ∆ιοίκηση».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο 
γραφείο του ∆ηµάρχου Χανίων, συζητήθηκαν θέµατα τουρισµού, υ
πολιτισµού και εµπορικών σχέσεων, ενώ έγινε και ιδιαίτερη 
αναφορά στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη των Χανίων και το Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

υ

Επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο Χανίων πραγµατοποίησε την Κυριακή 
30 Αυγούστου 2009 η αντιπροσωπεία του ∆ήµου Μόρφου της 
Κύπρου, η οποία βρισκόταν από τις 28 Αυγούστου 2009 στα 
Χανιά.

υ
Με τον Τούρκο Πρέσβη στην Ελλάδα, Ahmet Oguz Celikkol, Την ίδια ηµέρα το ∆ηµαρχείο Χανίων επισκέφθηκαν οι «Λιθουανοί 
συναντήθηκε στις 23/09/09 στο ∆ηµαρχείο Χανίων ο ∆ήµαρχος, κ. Αργοναύτες»,  µέλη του πληρώµατος του γιοτ «Gold of 
Κυριάκος Βιρβιδάκης, στο πλαίσιο εθιµοτυπικής συνάντησης. Η Lithuania», το οποίο βρέθηκε στην πόλη µας στο πλαίσιο ταξιδιού 
συζήτηση µεταξύ των δύο πλευρών επικεντρώθηκε σε θέµατα στη Μεσόγειο, µε σκοπό την εδραίωση και προβολή της 
τουρισµού και εµπορικών συναλλαγών.   οικονοµικής και πολιτισµικής συνεργασίας, µεταξύ της Λιθουανίας  

και των πόλεων που προσέγγιζε.
Προς τα µέλη του πληρώµατος παρατέθηκε γεύµα από τον ∆ήµο 
Χανίων, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήµαρχο Χανίων 
και Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, κ. Αριστείδη υ
Παπαδογιάννη. Το πλήρωµα του σκάφους διευκολύνθηκε από το 
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων κατά την παραµονή του στο 
Ενετικό Λιµάνι των Χανίων.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
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Αντιπροσωπεία του ∆ήµου Μόρφου, µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο 
κ. Χαράλαµπο Πίττα, επισκέφθηκε τα Χανιά από τις 28 
Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεµβρίου 2009.
 Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ∆ήµου Μόρφου στα Χανιά 
είναι το αποτέλεσµα των αυτοδιοικητικών δεσµών, που έχουν 
αναπτυχθεί µεταξύ Κρήτης και Κύπρου, στο πλαίσιο της 
συµπαράστασης αλλά και του αγώνα για την εξεύρεση µιας 
δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργικής λύσης για το Κυπριακό.

Από τον αγιασµό στο εκκλησάκι του Αγίου Μάµα 
στο Πάρκο Μόρφου.

υ

 Στο πλαίσιο της  επίσκεψης, την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου 2009, 
εψάλη εσπερινός στον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάµπους Λενταριανών. Το 
απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στις 20.15 πραγµατοποιήθηκε η 
εκδήλωση ονοµατοθεσίας του Πάρκου Μόρφου, που βρίσκεται 
στην οδό «Εµµανουήλ ∆ερουκάκη» στα Λενταριανά.
Με την υπ΄ αριθµ. 34/2009 Απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Χανίων αποφάσισε οµόφωνα το πάρκο, που βρίσκεται στην Εµµ. 
∆ερουκάκη και Εθνικής Αντιστάσεως, ΟΤΓ 801 στην περιοχή 
Λενταριανών να ονοµαστεί πάρκο «Μόρφου». 

Με εµφανή τη συγκίνηση στο 
πρόσωπο ο κ. Πίττας 
ανακοίνωσε στους 
παρευρισκόµενους ότι την ίδια 
στιγµή των εγκαινίων  για 3η 
χρονιά µερικοί Μορφίτες µε 
επικεφαλής τον επίσκοπο 
Μόρφου πέρασαν τον 
συρµατόπλεγµα και βρίσκονται 

Ο ∆ήµαρχος Μόρφου, κ. Χαράλαµπος Πίττας µε τον ∆ήµαρχο στο ναό του Αγ. Μάµα στα 
κατεχόµενα για τον εσπερινό. Χανίων, κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη, στο Μνηµείο Χανιωτών 
"Είµαι βέβαιος που τούτη την Πεσόντων στην Κύπρο το 1974.
ώρα η καρδιά της Μόρφου 
πάλλεται από τη συγκίνηση υ
από την απόφαση σας να 
ονοµάσεται αυτό το πάρκο, 

πάρκο Μόρφου. Αυτο το πάρκο θα αποτελεί στολίδι για την πόλη 
σας αλλά και ξεχωριστή τιµή για την κατεχόµενη πόλη µας. Το 
πάρκο θα είναι φάρος που καθοδηγεί τα βήµατα µας για να µην 
ξεστρατίσουµε από τα βήµατα που χάραξαν οι µάρτυρες της 
Κυπριακής τραγωδίας "τόνισε µεταξύ άλλων ο δήµαρχος 
Μόρφου.
Πρώτος χαιρέτησε ο µητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου 
∆αµασκηνός που απευθυνόµενος στους Κύπριους 
προσκεκληµένους επισήµανε πως "γνωρίζετε εσείς πόσο 
δύσκολο είναι να παραµείνει ένας άνθρωπος ελεύθερος και πόσο 
δύσκολο είναι να κρατήσει την πατρίδα του ελεύθερη. Εµείς 
είχαµε την χαρά και την ευλογία να ελευθερωθούµε αλλά οι 
αδελφοί µας οι Κύπριοι όχι. Αυτοί ειδικά που παραµένουν στην 
Κρήτη είναι ήρωες".
Από την πλευρά του ο δήµαρχος Χανίων κ. Κ. Βιρβιδάκης 
επισήµανε πως "µε αυτήν την σεµνή τελετή υλοποιούµε την 
απόφαση µας να δώσουµε το όνοµα της Μόρφου σε ένα κοµµάτι 
γης, είτε δρόµο,είτε πάρκο µε ένα σκοπό. Να θυµίζει αυτό που Από τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας στο Μεγάλο 
έγινε και ο σκοπός θα πετύχει µόνο όταν δούµε τον σταυρό στον Αρσενάλι µε θέµα: «Μόρφου – Κραυγή Αγωνίας».
Αγ. Μάµα στη θέση, όταν µπορούν όλοι οι Κύπριοι και εµείς να 
προσευχηθούν στον Αγ. Μάµα και να δώσουµε τον οβολό µας να 
πάρουµε κερί και όχι να πληρώσουµε την είσοδο". υ

Επίσκεψη αντιπροσωπείας ∆ήµου Μόρφου στα Χανιά
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«Μόρφου – Κραυγή Αγωνίας»

Εξάλλου, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009 στις 19.30 έγιναν στο 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι), τα 
εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας µε θέµα «Μόρφου – Κραυγή 
Αγωνίας» .
Σ΄ αυτές τις φωτογραφίες, οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν  την 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.  Οι εικόνες του φωτογράφου 
από το οδοιπορικό του στη Μόρφου αντικατοπτρίζουν τη βία, τις 
κακουχίες και τον τρόµο ενός λαού αλλά και την ελπίδα του για 
ένα καλύτερο αύριο.  
Φωτογραφίες που ταράζουν και ταυτόχρονα συγκινούν 

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»συγκεντρώνονται σ΄ αυτή την έκθεση µέσα από την οποία οι 
άνθρωποι περπατούν στους δρόµους της αγαπηµένης πόλης και 

«Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποτελεί για τους Κυπρίους σύµβολο αφουγκράζονται ασυνείδητα την ζωή τους. Οι δρόµοι, τα σπίτια 
αγώνα, διεκδίκησης, αλλά ταυτόχρονα συµβολίζει  τον άνθρωπο και οι εκκλησιές δίνουν σηµάδια του παρελθόντος και 
που εκφράζει στο µεγαλείο του την ελευθερία και την δηµοκρατία απεικονίζουν την ανθρώπινη τους ύπαρξη.  Πέρα από τις εικόνες 
των λαών", επεσήµανε εξάλλου ο  ∆ήµαρχος της Μόρφου αλλά και κάτω από τις λέξεις που τις συνοδεύουν γίνεται το 
Χαράλαµπος Πίττας, κατά την επίσκεψή του – µε τα µέλη της θαύµα και οι εικόνες µετουσιώνονται σε φορείς µηνυµάτων.
κυπριακής αντιπροσωπείας – στο σπίτι του Ελευθερίου Στην συγκινητική οµιλία του ο δήµαρχος της κατεχόµενης 
Βενιζέλου (όπου στεγάζεται το οµώνυµο ίδρυµα ερευνών και Μόρφου κ. Πίττας τόνισε ότι "σήµερα τριγυρνούµε στις γειτονιές 
µελετών) στην Χαλέπα, στο πλαίσιο της φιλοξενίας τους από τον του κόσµου αναζητώντας δικαίωση, αναζητώντας το δρόµο της 
∆ήµο Χανίων. επιστροφής σε µια πόλη αγαπηµένη. Εγκαινιάζοντας αυτή την 
Ο γενικός διευθυντής του Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών έκθεση, δεν θα παρουσιάσουµε τα έργα ενός καλλιτέχνη 
Ελευθέριος Βενιζέλος  κ. Νίκος Παπαδάκης ανέφερε ότι η φωτογράφου, όπως συνηθίζεται. Θέλουµε µαζί σας να 
επίσκεψη της Κυπριακής αντιπροσωπείας µε επικεφαλής τον περπατήσουµε νοερά την κάθε γωνιά της κατεχόµενης πόλης 
∆ήµαρχο Μόρφου έχει ένα ιδιαίτερο , συµβολικό χαρακτήρα: µας. Είναι η έκθεση αυτή ένα µέσο επικοινωνίας, ένα µέσο 
"Εδώ στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου του ανθρώπου που µετάδοσης µηνυµάτων και αισθηµάτων του λαού µας. Είναι για 
απελευθέρωσε την µισή Ελλάδα, η παρουσία της Κυπριακής µας η ζωή και η δηµιουργία, είναι πίστη και η αποφασιστικότητα 
αντιπροσωπείας εξακολουθεί να δίνει το διαχρονικό µήνυµα ότι οι µας, είναι αν θέλετε η ελπίδα µέσα από τις τρεις και πλέον 
παρακαταθήκες του Βενιζέλου και οι στόχοι του εξακολουθούν να  δεκαετίες προσφυγιάς". Και πρόσθεσε: "Οι φωτογραφίες που 
είναι εν ισχύει. Κάτι που σηµαίνει ότι η Κύπρος και στο µέλλον παρουσιάζουµε σ' αυτή την έκθεση, µας προκαλούν µια ιδιαίτερη 
έχοντας ως σηµαία και ως έµβληµα τους αγώνες του Κρητικού αίσθηση, αλλά και συγκίνηση γιατί προέρχονται από την 
λαού και ιδιαίτερα τους αγώνες του Ελευθερίου Βενιζέλου θα κατεχόµενη πόλη µας, γιατί είναι για µας ένα κοµµάτι από τη ζωή 
επιχειρήσει  να διατηρήσει αλώβητο τον Ελληνικό χαρακτήρα και µας και ίσως το πολυτιµότερο κοµµάτι.
να αποκαταστήσει επιτέλους την κρατική οντότητα και την Οι φωτογραφίες αυτές κρατάνε βαθιά στη ψυχή µας χαραγµένες 
ενότητα ολόκληρου του Κυπριακού κράτους. Αυτό είναι το εικόνες της Μόρφου και τις ζωντανεύουν σχεδόν καθηµερινά 
µήνυµα και η ευχή που δίνουµε εµείς από εδώ, από τα Χανιά, µέσα µας. ∆εν αφήνουν να ξεθωριάσουν οι θύµησες µέσα από το 
ώστε επιτέλους να κραταιωθούν οι διεθνείς συνθήκες και το χρόνο και ο πόθος της επιστροφής παραµένει για όλους εµάς 
διεθνές δίκαιο στο µαρτυρικό νησί της Κύπρου".στόχος αµετάθετος, δικαίωµα αδιαπραγµάτευτο όσα χρόνια, 

αγώνες, θυσίες και αν χρειαστούν... Ελπίζουµε η έκθεση µας να 
Ο ∆ήµαρχος Μόρφου Χαράλαµπος Πίττας τόνισε από την συγκινήσει και να ευαισθητοποιήσει τον κάθε ελεύθερο άνθρωπο 
πλευρά του ότι η παρουσία της Κυπριακής αντιπροσωπείας στην για το δράµα της µικρής µας πατρίδας και την κατοχή της πόλης 
Κρήτη είναι ένα ιερό προσκύνηµα στην Μεγαλόνησο. "Είµαστε µας".
εδώ για να εκφράσουµε την αγάπη, τον σεβασµό και την Ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης στην οµιλία του, 
εκτίµησή µας στην προσφορά του Κρητικού λαού προς την τόνισε ότι οι δεσµοί Κρητών και Κυπρίων είναι ισχυροί και 
κατεχόµενη µαρτυρική µας πατρίδα. Βρισκόµενοι στο σπίτι του αποτελεί καθήκον να διαφυλάσσουµε την ιστορία µας και να την 
Ελευθερίου Βενιζέλου και γνωρίζοντας την ιστορία του, µεταφέρουµε στις επόµενες γενιές. Όπως ανέφερε ο ίδιος "όλοι 
καταλαβαίνουµε πως η ίδια ιστορία του Ελληνισµού µαζί, Κρήτες και Κύπριοι θα αγωνιστούµε για µια δίκαια, βιώσιµη 
επαναλαµβάνεται στην Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι σίγουρα ένα και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Η τοπική αυτοδιοίκηση 
αναπόσπαστο κοµµάτι του Ελληνισµού. Ενωµένοι οι Έλληνες Χανίων θα κάνει ο,τι είναι δυνατόν προς αυτή την προσπάθεια 
έχουν µεγαλουργήσει και κυρίως κάτω από την ηγεσία του συµπαραστεκόµενοι και αγωνιζόµενοι µαζί µε τους αδερφούς µας 
Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά διχασµένοι πληρώσαµε ακριβά το Κύπριους".  
τίµηµα. Εύχοµαι στην σηµερινή Κύπρο να µην πληρώσουµε ξανά Κατά την επίσκεψή της στα Χανιά η αντιπροσωπεία του ∆ήµου 
το βαρύ τίµηµα µε νέες χαµένες πατρίδες. Μόρφου επισκέφθηκε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποτελεί για µας τους Κυπρίους “Ελ. Κ. Βενιζέλος”, τους Τάφους των Βενιζέλων στον Προφήτη 
σύµβολο αγώνα, διεκδίκησης αλλά ταυτόχρονα συµβολίζει  τον Ηλία, το ∆ηµαρχείο Χανίων ενώ κατέθεσε στέφανα στο Μνηµείο 
άνθρωπο που εκφράζει στο µεγαλείο του την ελευθερία και την Χανιωτών Πεσόντων στην Κύπρο το 1974 και ξεναγήθηκε στην 
δηµοκρατία των λαών" επεσήµανε. Παλιά Πόλη.
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Σειρά εκδηλώσεων στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Ο ίδιος επεσήµανε ότι προς την κατεύθυνση αυτή ο ∆ήµος 
Μετακίνησης 2009», (16 έως 22/9/09), η οποία κορυφώθηκε µε Χανίων δροµολόγησε το τελευταίο διάστηµα µια σειρά από 
τον εορτασµό της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας χωρίς Αυτοκίνητο», την δραστηριότητές όπως " τα δροµολόγια του mini bus, το 
Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 2009, πραγµατοποίησε ο ∆ήµος Χανίων µε πρόγραµµα "Συγκοινωνία", το πρόγραµµα "Εξοικονοµώ", τις 
στόχο την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των αστικές αναπλάσεις και όλες εκείνες τις παρεµβάσεις που 
πολιτών. αυξάνουν το πράσινο της πόλης των Χανίων". "∆εσµεύοµαι ότι 
H Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μετακίνησης διαµορφώθηκε σαν ιδέα του χρόνου, µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 
το 2002 µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετακίνησης, θα πραγµατοποιηθεί ένα ειδικό συνέδριο που 
Το κεντρικό νόηµα ήταν να αφιερωθεί µία εβδοµάδα στην στόχο θα έχει την ανάδειξη των προβληµάτων του αστικού 
προώθηση τρόπων µετακίνησης πιο φιλικών προς το περιβάλλον περιβάλλοντος, αλλά και τις προτάσεις εκείνες οι οποίες θα 
και πιο αποδοτικών όσον αφορά την ποιότητα ζωής του πολίτη. δώσουν λύσεις" κατέληξε ο κ. Βιρβδιδάκης.  
Καθιερώθηκε ετησίως, και ο αριθµός των συµµετεχόντων ολοένα  Την Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε παιδική 
και αυξάνεται. ποδηλατοδροµία µαθητών  του  9ου και 11ου ∆ηµοτικού  
Η τελευταία µέρα, η 22α Σεπτεµβρίου, έχει καθιερωθεί µε το Σχολείου Χανίων στην περιοχή του Κουµπελή, η οποία είχε το 
όνοµα   Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο και στόχο έχει την εύρεση χαρακτήρα της συµµετοχής και όχι του ανταγωνισµού. Μετά την 
εναλλακτικών τρόπων µετακίνησης, που να µην επιβαρύνουν το ολοκλήρωσή της  έγινε  κλήρωση, µεταξύ όλων των 
περιβάλλον. συµµετεχόντων, παρουσία του ∆ηµάρχου Χανίων κ. Κυριάκου 
Οι εκδηλώσεις στο ∆ήµο Χανίων ξεκίνησαν την Τετάρτη 16 Βιρβιδάκη και του αντιδηµάρχου Χανίων κ. Ευάγγελου Σαµατά, 
Σεπτεµβρίου 2009 στην Πλατεία ∆ηµοτικής Αγοράς, όπου µε έπαθλο ένα ποδήλατο. Ο κ. Βιρβιδάκης µίλησε  στα παιδιά για 
λειτούργησε περίπτερο µε ενηµερωτικό υλικό και δωρεάν την ''Εβδοµάδα Μετακίνησης 2009'', τονίζοντας  ότι ''µία 
διανοµή αναµνηστικών (µπλουζάκια, ενηµερωτικά φυλλάδια) ενώ  εβδοµάδα τον χρόνο την διαθέτουµε για να κουβεντιάσουµε, να 
συναυλία δόθηκε από την Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου. διορθώσουµε, να προβληµατιστούµε και να προσπαθήσουµε 
Την Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε όλοι µαζί να κάνουµε τις πόλεις µας πιο ανθρώπινες. Πρέπει να 
µουσική εκδήλωση στο Πάρκο Πολυχρόνη Πολυχρονίδη στην µάθουµε όλοι µας να περπατάµε περισσότερο να 
περιοχή της Νέας Χώρας και το Σάββατο 19 Σεπτεµβρίου 2009 χρησιµοποιούµε τα µαζικά µέσα µεταφοράς, ακόµα και το 
µουσική εκδήλωση στην Πλατεία Αριστοτέλους στον Άγιο Ιωάννη. ποδήλατο'', πρόσθεσε, ο κ. Βιρβιδάκης, ενώ  αναφέρθηκε για µία 
Την Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε βόλτα – ξενάγηση ακόµα φορά σε ένα από τους  στόχους του ∆ήµου Χανίων, που 
µαθητών και µαθητριών δηµοτικών σχολείων στην παλιά πόλη είναι  η δηµιουργία ποδηλατοδρόµων στην πόλη µας.
των Χανίων µε το MINI – BUS του ∆ήµου Χανίων. Όπως είναι 
γνωστό, τα δροµολόγια του MINI – BUS  εκτελούνται καθηµερινά 
από τις 09.00 έως τις 23.00, επαναλαµβάνονται κάθε 30 λεπτά 
και είναι δωρεάν για τους επιβάτες. Tο δροµολόγιο έχει ως εξής:
Τζανακάκη (∆ηµ. Κήπος) , ∆ηµοτική Αγορά , Παλιό Λιµάνι (Πλ. 
Συντριβανίου) , Πύλη Νεωρίων , Πύλη της Άµµου , Κοραή (Εθν. 
Στάδιο) , Οδός Ελ. Βενιζέλου, Κ. Μητσοτάκη (∆ικαστήρια) ,Ι. 
Σφακιανάκη (πάρκο). 
Στόχος  του ∆ήµου Χανίων, είναι η δηµιουργία κοινωφελούς 
επιχείρησης για τη δηµοτική συγκοινωνία.

Στο πλαίσιο, εξάλλου των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκε 
δενδροφύτευση στο πάρκο της οδού Βρυσσών και της οδού Η µαθήτρια Γωγώ Τζανουδάκη 
Ρήγα Φεραίου. παραλαµβάνει το ποδήλατό 

της από το ∆ήµαρχο Χανίων κ. 
Παράλληλα στο Φουαγιέ του ∆ηµαρχείου λειτούργησε έκθεση µε Κυριάκο Βιρβιδάκη
τα αντιπροσωπευτικά έργα  µαθητών της ΣΤ’ Τάξης ∆ηµοτικών  
Σχολείων του ∆ήµου Χανίων για το πώς φαντάζονται την πόλη 
µας χωρίς αυτοκίνητα, δεδοµένου ότι η ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των µαθητών είναι σηµαντική και αποτελεί την 
κινητήριο δύναµη για µια αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής. 
Σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων, δόθηκαν αναµνηστικά 
µπλουζάκια στους µαθητές και τις µαθήτριες  των δέκα 
επιλεγµένων έργων των ∆ηµοτικών  Σχολείων και τρία ποδήλατα 
στις πιο αντιπροσωπευτικές ζωγραφιές των µαθητών-µαθητριών  
που επελέγησαν από ειδική επιτροπή αξιολόγησης των έργων. 
Ισότιµα βραβεία δόθηκαν στους µαθητές: Γωγώ Τζανουδάκη, 19ο 
∆ηµοτικό, ∆ήµητρα Μακράκη, 2ο ∆ηµοτικό, Αλέξανδρο Λέκα 17ο 
∆ηµοτικό. Ισότιµοι έπαινοι δόθηκαν στους: Κατερίνα Φάρες 17ο Το ποδήλατο στη µαθήτρια 
∆ηµοτικό, Νίκο Πιπεράκη 19ο ∆ηµοτικό και ∆έσποινα Ζουµπά, ∆ήµητρα Μακράκη παρέδωσε 
19ο ∆ηµοτικό. Οι µαθητές βραβεύθηκαν για την πρωτοτυπία στην ο Αντιδήµαρχος Χανίων κ. 
ανάπτυξη του θέµατος και την ευαισθησία η οποία διαφαίνεται Ευάγγελος Σαµατάς.
µέσω της τεχνικής και συνθετικής απόδοσης του έργου τους.
Όπως τόνισε ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης "είναι 
ανάγκη να ασκούµε ολοκληρωµένες πολιτικές για τον δήµο 
Χανίων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιείται ο εορτασµός 
της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μετακίνησης, που κορυφώνεται µε 
την διεξαγωγή της Ηµέρας χωρίς αυτοκίνητο. Κάθε χρόνο σε όλη 
την Ευρώπη γιορτάζεται από τις 16-22 Σεπτεµβρίου η 
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μετακίνησης. Είναι µια ευκαιρία για τον 
καθένα να αποδείξει ότι το ζήτηµα της βελτίωσης του κλίµατος 
των πόλεων τον απασχολεί. Είναι µια ευκαιρία για τις τοπικές 
αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να λειτουργήσουν 
διαφορετικά και αποτελεσµατικά. Εµείς  στην πόλη των Χανίων, 
συµµετέχουµε µε εκθέσεις, δενδροφυτεύσεις, µουσικές 

Στο µαθητή Αλέξανδρο Λέκα το παρέδωσε ο Πρόεδρος του ∆ΑΟΧ εκδηλώσεις, ποδηλατοδροµίες κ.ά. Προσπαθούµε µέσα από τον 
κ. Γιώργος Ζουµαδάκης.διάλογο να αναδείξουµε τα προβλήµατα του αστικού 

περιβάλλοντος που πραγµατικά είναι πολλά και σοβαρά".

Εορτασµός «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μετακίνησης 2009»
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θερµοκρασίες γύρω στους 20οC.

Αν βάλατε ετήσια την Άνοιξη πλησιάζουν στο τέλος του 
κύκλου τους. Αφήστε τα λουλούδια τους να σποριάσουν και 
µαζέψτε τους σπόρους. Αποθηκεύστε τους σε στεγνό και 
δροσερό σηµείο µέχρι την επόµενη άνοιξη. Όταν τα ετήσια 
ξεραθούν ξεριζώστε τα.

Θέλετε να αποξηράνετε καλοκαιρινά λουλούδια;  Μαζέψτε τα 
τώρα πριν πιάσουν τα κρύα. Καθαρίζετε συχνά τα πεσµένα 
φύλλα που µε την άνοδο της ατµοσφαιρικής υγρασίας 
αποτελούν ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης βλαβερών 
εντόµων.

Αποξηραµένα άνθη
Αν καλλιεργείτε µυρωδικά (π.χ. βασιλικός, δυόσµος) κόψτε 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι αποξήρανσης λουλουδιών, δεν κλωνάρια και µεταφυτεύστε τα σε µικρά γλαστράκια ώστε να 
είναι όµως δυνατό να αποξηρανθούν όλων των ειδών τα τα διατηρήσετε σε εσωτερικό χώρο και το χειµώνα.
λουλούδια. 

Μερικά περιέχουν τόσο πολλή υγρασία που ακόµα και αν 
Έχετε αποθηκεύσει βολβούς ανοιξιάτικης ανθοφορίας; χρησιµοποιήσουµε άµµο αποξήρανσης δεν θα έχουµε 
Πετάξτε όσους σας φαίνονται µαλακοί/σάπιοι και µόλις  η αποτέλεσµα.
θερµοκρασία  πέσει στους 18°C µπορείτε να φυτέψετε. Για τις 

Σε αυτό το τεύχος θα δούµε την απλή µέθοδο αποξήρανσης τουλίπες, περιµένετε µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου ώστε η 
στον αέρα, ενώ στα επόµενα θα γνωρίσουµε µερικούς θερµοκρασία να έχει πέσει ακόµη χαµηλότερα.
διαφορετικούς τρόπους όπως, µε ψύξη, µε συντηρητικά, και 
µε ειδικό µηχάνηµα.

Βγάλτε από το χώµα τους βολβούς καλοκαιρινής ανθοφορίας 
µόλις τα φυτά ξεραθούν και αποθηκεύστε τους σε στεγνό και 

Αποξήρανση στον αέρα ζεστό σηµείο.

 Όπως ακριβώς ακούγεται αφήνουµε τον αέρα να στεγνώσει Ενισχύστε τη λίπανση σε όλα τα φυτά αρκεί η θερµοκρασία 
τα λουλούδια και τα κλαδιά. Τα λουλούδια είναι καλό να να µην αγγίζει τα όρια καύσωνα.
συλλέγονται όταν είναι σε πλήρη άνθηση, να τους 
αφαιρούνται τα φύλλα, να δένονται σε µατσάκια µε ελαστικές 

Ποϊνσέτια & Υποµονή: Αρχίστε να αυξάνετε τις ώρες που τα ταινίες - αυτό γίνεται γιατί τα κλαδιά ζαρώνουν - και να 
φυτά σας βρίσκονται στο σκοτάδι προκειµένου να επιταχύνετε κρεµιούνται µε τα λουλούδια προς τα κάτω να ξεραθούν µε τη 
την άνθισή τους µέχρι τα Χριστούγεννα. Τα φυτά αυτά βοήθεια του αέρα. Το µέρος που θα τα κρεµάσουµε πρέπει να 
χρειάζονται περίπου 14 ώρες σκοτάδι για 40 ηµέρες για να είναι χωρίς υγρασία, µε καλό αερισµό µακριά από τον ήλιο.
ανθοφορήσουν.

Φθινοπωρινές κινήσεις για 
Στα χρυσάνθεµα, αν το σχήµα τους δεν είναι αυτό που θέλετε τα φυτά στο µπαλκόνι 
κορφολογήστε τα προσεκτικά ώστε να έχουν πιο συµπαγή 
εικόνα τον επόµενο µήνα που θα ανθίσουν.

Αρχίστε να αγοράζετε 
βολβούς και φυτά 
ανοιξιάτικης ανθοφορίας. 
Μπορείτε να τους φυτεύετε Τµήµα πρασίνου & περιβάλλοντος
από τα τέλη του Σεπτέµβρη. Τ.Υ.∆.Χ

Καρτάκις Γιάννης
Τεχνολόγος γεωπονίαςΦυτέψτε ετήσια ή διετή φυτά που ανθοφορούν τον Χειµώνα 

και την Άνοιξη (π.χ. πανσέδες, γαρύφαλλα, σκυλάκια, 
χρυσάνθεµα, µαργαρίτες) όταν ο καιρός σταθεροποιηθεί σε 
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Ολοκληρώθηκαν στα τέλη του Σεπτέµβρη οι εργασίες που καθαρισµό των αντιπληµµυρικών ρεµάτων περιµετρικά της 
περιλαµβάνονταν στην Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ πόλης µας ούτως ώστε να είναι θωρακισµένη η πόλη ενόψει 
∆ήµου Χανίων και ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και αφορούσαν την υλοποίηση των πιθανών έντονων βροχοπτώσεων της φθινοπωρινής και 
δράσεων πολιτικής προστασίας. χειµερινής περιόδου.

Πιο συγκεκριµένα, στις 15/06/2009 και κατόπιν της υπ’ αρ. Η ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων η οποία διαχειρίζεται τα δίκτυα ύδρευσης 
412/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων και και αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων της περιοχής 
της υπ’ αριθ. 47/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κρίθηκε ως ο καταλληλότερος φορέας για την υλοποίηση των 
της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., υπογράφτηκε µεταξύ του κ. Μιχάλη Ντάλλα, ανωτέρω δράσεων.
Αντιδηµάρχου Χανίων και Προέδρου του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 
και της κ. Θεοχαρούλας Μυλωνάκη, Αντιδηµάρχου Χανίων, 
ως νοµίµου εκπροσώπου του ∆ήµου Χανίων, η 
προγραµµατική σύµβαση συνολικού προϋπολογισµού 46.000 
Ευρώ (µαζί µε το Φ.Π.Α.), στην οποία περιγράφονταν οι 
εργασίες που αφορούσαν τον καθαρισµό του περιαστικού 
δάσους του Αγίου Ματθαίου και τον καθαρισµό των 
αντιπληµµυρικών τάφρων και ρεµάτων στα όρια του ∆ήµου 
Χανίων. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από έκτακτα έσοδα του 
∆ήµου Χανίων που προέρχονται από επιχορηγήσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Οι εργασίες στο δάσος του Αγίου Ματθαίου 
πραγµατοποιήθηκαν από συνεργείο ενός τεχνίτη και δύο 
εργατών υπό την επίβλεψη του τµήµατος πρασίνου του 
∆ήµου Χανίων, ενώ οι εργασίες καθαρισµού των 
αντιπληµµυρικών τάφρων και των ρεµάτων έγιναν µε την 
βοήθεια εξωτερικού συνεργείου, τη µίσθωση κατάλληλων 
µηχανηµάτων και την υποστήριξη από κατάλληλο συνεργείο 
της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της 
∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

Για την ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, της 
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Χανίων στην προσπάθειά του να απορρόφησης των πιστώσεων, της εποπτείας εκτέλεσης του 
συµβάλει στην προστασία του περιαστικού δάσους του Αγίου ∆ήµου Χανίων και της παρακολούθησης της εφαρµογής των 
Ματθαίου καθώς και την ενίσχυση της αντιπληµµυρικής όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, συστήθηκε Κοινή 
προστασίας της πόλης αποφάσισε µε την ανωτέρω απόφαση Επιτροπή αποτελούµενη από την Αντιδήµαρχο Χανίων κ. 
412/2009 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υλοποίηση δράσεων Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, µε αναπληρωτή της τον 
πυροπροστασίας και αντιπληµµυρικής προστασίας. Οι Αντιδήµαρχο κο Ευάγγελο Σαµατά, ως εκπρόσωπο του 
δράσεις αυτές αφορούν κυρίως των καθαρισµό των δασικών ∆ήµου Χανίων και τον κ. ∆ηµήτρη Βιριράκη, Γενικό ∆ιευθυντή 
περιοχών, που έρχονται σε επαφή µε τους αµαξωτούς ∆.Ε.Υ.Α.Χ., µε αναπληρώτριά του την κ. Ευαγγελία 
δρόµους, από τα ξερά κλαδιά, τα κοµµένα δέντρα και τα Μαθιουδάκη – Μαυροειδή, µέλος του ∆.Σ., ως εκπροσώπου 
αντικείµενα που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στο της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
περιαστικό δάσος του Αγίου Ματθαίου, καθώς και τον 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ
OLYMPIC RIBS 2009

Στο αγωνιστικό µέρος του Σαββάτου και στην κατηγορία Rib 
Sport 200 HP, την πρώτη θέση κέρδισε το Χανιώτικο 
πλήρωµα Μάρκος Βασιλάκης - Θέµης Τσακιράκης, µε σκάφος 

Με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία, Attack 600. 
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο και Κυριακή 5 και 6 Στην κατηγορία Rib Extra Sport 300 HP, ένα ακόµα Χανιώτικο 
Σεπτεµβρίου 2009 στην πόλη µας και συγκεκριµένα στο πλήρωµα, οι Ηρακλής Μποτζολάκης- Μιχάλης 
παλιό Ενετικό Λιµάνι, η 4η Αγωνιστική του Πανελλήνιου Χαραλαµπάκης µε σκάφος Olympic 820, πραγµατοποιώντας 
Πρωταθλήµατος Φουσκωτών Σκαφών, που διοργάνωσε για εξαιρετική εµφάνιση κατάφεραν να βρεθούν στην πρώτη θέση 
δεύτερη συνεχόµενη χρονιά η Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών της κατηγορίας, ενώ τερµάτισαν στην δεύτερη θέση στον 
Χανίων .µε συνδιοργανωτές για µία ακόµα χρονιά την αγώνα Offshore της Κυριακής. 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, τον ∆ήµο Χανίων και το 
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην Το βράδυ του Σαββάτου παρατέθηκε δείπνο στους 
επιτυχία του αγώνα. καλεσµένους και στα πληρώµατα σε εστιατόριο των Χανίων 

όπου έγιναν και οι απονοµές του αγώνα Offshore ενώ την 
Το πρωί της Παρασκευής πραγµατοποιήθηκε η Κυριακή µετά το τέλος του αγώνα της δεύτερης ηµέρας 
δυναµοµέτρηση, ο τεχνικός έλεγχος των σκαφών και η παρατέθηκε κέρασµα στους καλεσµένους και στα πληρώµατα 
ενηµέρωση των πληρωµάτων για τον αγώνα του πρώτου στο Κ.Α.Μ.
σκέλους Offshor. 
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας έγινε η επίσηµη έναρξη των Ελλιµενισµός και Εξυπηρέτηση Σκαφών
αγώνων παρουσία του Αντινοµάρχη Χανίων κ. Γύπαρη 
Κωνσταντίνου του ∆ηµάρχου Χανίων κ. Βιρβιδάκη Κυριάκου Έως και 31/8/2009 επισκέφθηκαν τον Ενετικό λιµένα Χανίων 
και του Προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων κ. και εξυπηρετήθηκαν από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων 
Παπαδογιάννη Αριστείδη Αντιδηµάρχου Χανίων, στο Μεγάλο 271 σκάφη αναψυχής διαφόρων σηµαιών. 
Αρσενάλι.

Τον Σεπτέµβριο 2009 κατέπλευσαν στον Ενετικό λιµένα 
Χανίων τα κρουαζιερόπλοια.

1) Το προερχόµενο από την 
Αλεξάνδρεια Club med 2 
συνολικού µήκους 187 
µέτρων, σηµαίας Γαλλίας µε 
243 επιβάτες και 202 άτοµα 
πλήρωµα Κατά την 15ωρη 
παραµονή οι επιβαίνοντες 
αποβιβάσθηκαν στο Ενετικό 
λιµάνι και περιηγήθηκαν στην 
πόλη µας. Στη συνέχεια το 

πλοίο συνέχισε το ταξίδι του µε επόµενους προορισµούς 
Πύλο - Μάλτα - Σικελία - Σαρδηνία - Νίκαια

2) Το Sea Dream συνολικού 
µήκους 113 µέτρων µε Πλούσιο θέαµα απόλαυσαν εκατοντάδες θεατές που 
σηµαία Μπαχάµες, µε 90 βρέθηκαν το διήµερο στον αγώνα. Τα 18 σκάφη µε τα 
επιβάτες και 110 άτοµα πληρώµατά τους έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, ενώ οι 
πλήρωµα Κατά την 15ωρη αγώνες ήταν συναρπαστικοί. Ο καιρός το Σάββατο ήταν 
παραµονή οι επιβαίνοντες σχεδόν ιδανικός για τον αγώνα Circuit, ενώ την Κυριακή στον 
αποβιβάσθηκαν στο Ενετικό αγώνα ανοικτής θαλάσσης, (Offshore) µε τον άνεµο να 

λιµάνι και περιηγήθηκαν στην πόλη µας.πλησιάζει τα -6- µποφώρ, έκανε τα σκάφη να ίπτανται πάνω 
ηΤο πλοίο επισκέφθηκε το λιµάνι µας για 3  φορά στη διάρκεια από το νερό, προσφέροντας εικόνες που δεν βλέπουµε 

του 2009.συχνά.
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Η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας είναι ένα θέµα µε ιδιαίτερη Παιδικούς Σταθµούς καθώς και στα Κέντρα Παιδικής 
σηµασία στην εποχή µας. ∆ιεθνείς Οργανισµοί όπως η ∆ηµιουργίας του Οργανισµού από την Επισκέπτρια Υγείας 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, το Συµβούλιο της Ευρώπης του Οργανισµού και σε συνεργασία  µε εξειδικευµένους 
και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµφωνούν ότι η ανάπτυξη επιστήµονες. 
προγραµµάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας είναι η 
πλέον ενδεδειγµένη µέθοδος για την πρόληψη και βελτίωση Τα προγράµµατα αφορούν 
της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η 
µετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση της - στην Στοµατική Υγιεινή,  όπου γίνεται προσπάθεια 
προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη   διαµόρφωσης νέας, σωστής , υγιούς συµπεριφοράς, µε την 
αποφάσεων είναι τα θέµατα που προβάλλονται από τη   προσφορά έγκυρων γνώσεων για την αξία της στοµατικής – 
σύγχρονη προσέγγιση τέτοιων προγραµµάτων και   οδοντικής υγείας στην προαγωγή τόσο της σωµατικής όσο 
συµβάλλουν στον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής   και της ψυχικής υγείας.
του ανθρώπου και της υγείας του.

- στην ∆ιατροφική Αγωγή µε στόχο τη γνωστική 
  πληροφόρηση και κατανόηση στη διατροφή καθώς και στην 
  απόκτηση γνώσεων από τους εκπαιδευόµενους ώστε να 
  ορίζουν µόνοι τους και ελεύθερα έναν ορθότερο τρόπο 
  διατροφής που θα διασφαλίζει την υγεία.

- στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση µε  γενικό στόχο τη 
  γνωριµία των µαθητών µε το σώµα τους, τις αλλαγές που 
  συµβαίνουν κατά την εφηβεία, την ενηµέρωση τους για τα 
  σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και για τα υπάρχοντα 
  µέτρα αντισύλληψης ώστε να αποκτήσουν οι µαθητές τις   
  κατάλληλες γνώσεις για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν 
  πιθανούς κινδύνους που αφορούν τόσο τη σωµατική όσο 
  και τη ψυχική τους υγεία.

- στην πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων καθώς και στην 
  πρόληψη της τοξικοεξάρτησης στην εφηβεία , για την 
  πρόληψη φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας και των 
  συνεπειών τους και την διαµόρφωση προτύπων 
  συµπεριφοράς, ικανών να ενισχύσουν τις αντιστάσεις των 
  µαθητών σε τέτοιου είδους προκλήσεις και να προβάλλουν 
  τη φυσική και υγιεινή ζωή. 

Με την υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων γίνεται 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των παιδιών ώστε από µικρή 
ηλικία να χαράξουν δρόµους πρωτοποριακούς, 
δηµιουργικούς, δρόµους κατάφασης στην πρόοδο, στην Αντικείµενο της Αγωγής Υγείας είναι η ίδια η αντίληψη και η 
ανάπτυξη, στη συµµετοχή  για τη βελτίωση της ποιότητας κατανόηση της υγείας.
ζωής και της υγείας τους. Οι στόχοι αυτής της σύγχρονης τάσης της αγωγής 

περιλαµβάνουν : 
- Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σχέση του 
ατόµου µε την ποιότητα της υγείας του.
- Γνώση και κατανόηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
- Αλλαγή στάσης και ενεργοποίηση για συµµετοχή στην 
  πρόληψη των παραγόντων που σχετίζονται µε 
  την υγεία .
- ∆εξιότητες για ατοµική και κοινωνική δράση σε σχέση µε  
  την υγεία µέσα από την υγεία, µέσα από την επιλογή και 
  την εφαρµογή διαδικασιών που εγγυώνται ποιότητα ζωής .

Έτσι η Αγωγή Υγείας ως επιστηµονική διαδικασία,  αποβλέπει 
στη µετάδοση γνώσεων και την εµπέδωση έξεων στα παιδιά 
και σε κάθε άνθρωπο γενικά για τη διαµόρφωση καλύτερων 
συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής . Ιδιαίτερα αποσκοπεί στη 
συνειδητοποίηση αξιών και την υιοθέτηση συνηθειών και 
ευρύτερων στάσεων ζωής οι οποίες προάγουν τη σωµατική, 
ψυχική πνευµατική και κοινωνική ευεξία και απελευθερώνουν 
τις ανθρώπινες δυνατότητες 

Ο Οργανισµός ∆ηµοτικής Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου 
Χανίων µε στόχο την πρόληψη και την αγωγή υγείας του 
πληθυσµού διοργανώνει προγράµµατα αγωγής υγείας, 
ενηµερώνει µε οµιλίες, διαλέξεις και συζητήσεις σε Σχολεία, 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρόγραµµα Πρόληψης 
και Αγωγής Υγείας

στα σχολεία
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Συνεχίζοντας την γνωριµία µε τους χώρους 
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων , στο 
τεύχος αυτό ,θα σας ξεναγήσουµε στο χώρο 
της αίθουσας των περιοδικών.

Μάθαµε να τη λέµε έτσι από τους 
παλαιότερους συναδέλφους µας, αν και στο 
παρελθόν χρησιµοποιούνταν ως δεύτερη 
αίθουσα αναγνωστηρίου. 
Σήµερα αυτός ο χώρος συγκεντρώνει : 

�Τα τρέχοντα περιοδικά -ποικίλου  
περιεχοµένου-που προµηθεύεται η 
βιβλιοθήκη .  Καλύπτουν θέµατα από την
εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη 
φιλολογία, την ιστορία, την αρχαιολογία, την 
αρχιτεκτονική, τον τουρισµό,  τη 
φωτογραφία, κ.α. Τα περιοδικά περιέχουν 
έρευνες,       µελέτες, τρέχουσα βιβλιογραφία 
και συµπληρώνουν τη  συλλογή των 
βιβλίων. Πολλά από αυτά έχουν διαχρονική  
αξία οπότε φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο 
µετά το τέλος  της χρονιάς. Συχνά γίνεται 
επιλογή άρθρων απ' αυτά για να 
εµπλουτιστεί το αρχείο πληροφοριών της 
βιβλιοθήκης. 

�Αξιόλογο αρχείο θεµάτων. Η συλλογή 
δηµιουργήθηκε µε  αποκόµµατα 
εφηµερίδων, περιοδικών κι άλλου έντυπου 
υλικού, και αναφέρεται σε κρητικά, ελληνικά 
και ξένα 
θέµατα συµπληρώνοντας τις µελέτες των 
αναγνωστών και πολλές φορές αποτελεί τη 
µοναδική πηγή έρευνας και πληροφοριών. 
Στόχος µας είναι η διαφύλαξη κάθε είδους 
τεκµηρίου µε διαχρονική αξία. Για την 
καλύτερη οργάνωση και αναζήτηση των 
αρχείων, δηµιουργήθηκε ευρετήριο 
στον Η/Υ. Τα θέµατα ταξινοµηµένα 
αλφαβητικά, τοποθετηµένα σε αρχειοθήκες 
… καταλαµβάνουν µεγάλο µέρος της 
αίθουσας.

�Τις ηµερήσιες χανιώτικες εφηµερίδες της 
τρέχουσας χρονιάς. Οι εφηµερίδες των 
προηγούµενων ετών φυλάσσονται σε 
ξεχωριστή αίθουσα. Η συλλογή είναι 
προσβάσιµη στο κοινό και το αναγνωστικό 
ενδιαφέρον µεγάλο. 

Τους τοίχους της αίθουσας κοσµούν φωτογραφίες κρητικού 
�Φύλλα Εφηµερίδων της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. )και Κώδικες ουλαογραφικού υλικού και ένας χάρτης της Κρήτης του 19  αιώνα.Νόµων. Συλλογή πολλών ετών.

Στόχος µας να ανακαινιστεί και ο συγκεκριµένος χώρος το Σε αυτό το χώρο γίνονται αρκετές εργασίες, όπως η 
επόµενο έτος, για µια πιο λειτουργική και καλαίσθητη αίθουσα,  µηχανογράφηση του υλικού της βιβλιοθήκης, µέρος της 
συνεχίζοντας έτσι την ανακαίνιση των χώρων της ∆ηµοτικής προετοιµασίας των βιβλίων πριν το δανεισµό τους, 
Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Χανίων. ψηφιοποίηση φωτογραφικού και αρχειακού υλικού κ.α. 
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Απόσπασµα από τις 
αναµνήσεις της Ελένης 
Καραντώνη από το 
Μπουνάρµπασι, έντεκα 
χιλιόµετρα βορειοανατολικά 
της Σµύρνης. Το 
Μπουνάρµπασι είχε χίλιους 
κατοίκους, από τους οποίους 
οι οκτακόσιοι ήταν Έλληνες:

«...Εµείς βρισκόµασταν στη 
Σµύρνη. Πληµµύρα οι 
µαχαλάδες στο αίµα. 
Βάλανε φωτιά οι Τούρκοι, 
µια ώρα µακριά. «Μη 
φοβάστε είναι µακριά», µας 
είπε ο νοικοκύρης του 
σπιτιού που µέναµε. Σε ένα 
τέταρτο η φωτιά είχε έρθει 
σε µας. Ρίχνανε βενζίνη και 
προχωρούσε. Βγήκαµε στο 
δρόµο. Φωτιά από τη µια, 
θάλασσα από την άλλη. 
Βρισκόµασταν στη µέση. 
Και οι Τσέτες βρίσκονταν 
στη µέση, και έσφαζαν και 
σκότωναν. 

Τη νύχτα οι Τσέτες έκαναν 
επίθεση να αρπάξουν, να 
σφάξουν, να ατιµάσουν. 
«Βοήθεια! Βοήθεια!», 
φώναζε ο κόσµος. Τα 
εγγλέζικα πλοία ήταν 
απέναντι. Έριχναν τους 
προβολείς. Σταµατούσαν 
για λίγο. Τη νύχτα θέλαµε να 
πάµε προς νερού µας. 
Πήγαµε λίγο πιο έξω, 
φρίκη! Βρεθήκαµε σε µια 
χαβούζα.  Γύρω-γύρω, στα 
χείλια της χαβούζας 
σπαρταρούσαν κορµιά, και 
µέσα η χαβούζα ήταν 
γεµάτη κεφάλια. Έπαιρναν 
όποιον έπιαναν, τον 
πήγαιναν στην άκρια της 
χαβούζας, έκοβαν το κεφάλι 
και το έριχναν µέσα στη 
χαβούζα και τα κορµιά τα 
άφηναν να σπαρταρούν 
γύρω-γύρω. Ήταν φοβερό. 
Όσοι το είδαν τρελάθηκαν. 
Το τρελοκοµείο γέµισε από 
τρελούς σαν ήρθαµε. Εκεί 
σε αυτό το µέρος χάσαµε 
και τον πατέρα µου. Τον 
αδελφό µου τον έσφαξαν 
στο χωριό.

Έβγαλαν, µετά, ιταλικά και 
ελληνικά πλοία και µας 
πήραν. Πόσους; Ούτε ένα 
είκοσι τοις εκατό δεν 
επήραν. Τέτοια καταστροφή 
δεν είδαν τα µάτια µου!».
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Η γενοκτονία των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας από το 

τουρκικό κράτος.

Γλυπτό σύµπλεγµα, που φιλοτέχνησε ο Κύπριος 
γλύπτης Παναγής Παναγιώτης και αναπαριστά τη 
φυσιογνωµία µιας γυναίκας που κρατά στην 
αγκαλιά της τα παιδιά της, προσπαθώντας να 
σώσει ό,τι πιο πολύτιµο έχει από τον ξεριζωµό.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων µε σειρά 
Αποφάσεων του ενέκρινε την προκήρυξη 
πανελλήνιου διαγωνισµού για την 
τοποθέτηση του Μνηµείου και τη 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου στη µνήµη των Ελλήνων, 
που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία 
το 1922, στον χώρο της πλατείας 
«Μεταπολιτευτικής Επιτροπής». 
Επίσης, αποφάσισε το σύνολο 
της δαπάνης της κατασκευής του 
Μνηµείου αλλά και της 
διαµόρφωσης του περιβάλλοντος 
χώρου να το αναλάβει ο ∆ήµος 
Χανίων.



Τη ∆ευτέρα 21 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις σήµερα, πάλεψαν και διεκδίκησαν µέσα από φορείς και 
εθνικής µνήµης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας οργανισµούς, πέτυχαν την τιµή µέσα από το µνηµείο, και 
από το τουρκικό κράτος, που διοργάνωσαν η Νοµαρχιακή συνεχίζουν να προσπαθούν αδιάκοπα, για την απόκτηση της 
Αυτοδιοίκηση Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων, η ∆ηµοτική Πολιτιστική Στέγης των Μικρασιατών, για τη στέγαση των αναµνήσεων, των 
Επιχείρηση Χανίων και η Αδελφότητα Μικρασιατών Νοµού ονείρων και των προσδοκιών τους...». 
Χανίων. 

Χαιρετισµούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης, κ.κ. Ειρηναίος, καθώς και ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και 
Αποκορώνου, κ. κ. ∆αµασκηνός. 
Ακολούθησε απαγγελία ποιήµατος από το µέλος του ∆.Σ. της 
Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων, κ. Ηλέκτρα Τσίκα - Το πρώτο µέρος της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε στις 6.30 
Μαράκη.µ.µ., µε τα αποκαλυπτήρια του Μνηµείου Μικρασιατών στην 

Για την «Μεγαλύτερη Καταστροφή πλατεία Μεταπολιτεύσεως, που βρίσκεται στη συµβολή της οδού 
του Ελληνικού Έθνους και τα Κισάµου και Μάρκου Μπότσαρη από τον ∆ήµο Χανίων και την 
∆ιδάγµατα» µίλησε ο κ. Νίκος Αδελφότητα Μικρασιατών. 
Παπαδάκης, Γενικός ∆ιευθυντής του Στο πλαίσιο της τελετής έγινε επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση 
Εθνικού Ιδρύµατος “Ελ. Κ. Βενιζέλος, στεφάνων, ενώ ανάγνωση κειµένου έκανε ο κ. Μιχάλης 
αναφέροντας µεταξύ άλλων :Αεράκης, ηθοποιός - καλλιτεχνικός διευθυντής ∆ΗΠΕΘΕΚ.
«Ο Αµερικάνος Πρόξενος στη Το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε στις 7.30 
Σµύρνη Χόρτον γράφει ότι η µ.µ. στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου.  
καταστροφή της Σµύρνης µπορεί να Από την πλευρά του ο Νοµάρχης 
συγκριθεί µόνον µε την καταστροφή Χανίων, κ. Γρηγόρης Αρχοντάκης, 
της Καρχηδόνας από τους στον χαιρετισµό του υπογράµµισε 
Ρωµαίους. Και ο βιογράφος του µεταξύ άλλων: «Τιµώντας όλους 

Αριστοτέλη Ωνάση Frank Brady θεωρεί το ολοκαύτωµα της αυτούς που µε τον ένα ή τον άλλο 
Σµύρνης, ένα από τα µεγαλύτερα στην παγκόσµια ιστορία. τρόπο, κάτω από τραγικές συνθήκες 
Μεγαλύτερο από τη µεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου του 1866 ή έχασαν τη ζωή τους, ταυτόχρονα 
τις φλόγες που κατέστρεψαν την πόλη του Σαν Φραντζίσκο το τιµούµε και τους εαυτούς µας. Είναι 
1906 […] Η λάµψη από την πόλη που καιγόταν, γράφει, ήταν σα να ρίχνουµε λίγο λάδι στο καντήλι 
ορατή σε απόσταση 150 µιλίων. Γιατί όµως και πως φθάσαµε της µνήµης, ώστε να µη σβήσει 
στην ανείπωτη αυτή καταστροφή, τη µεγαλύτερη στην ιστορία του ποτέ- όσο θα υπάρχουµε και θ' 
Ελληνικού Έθνους; Γύρω από αυτό το θέµα θα περιστραφεί η αναπνέουµε-η φλόγα που έχουµε 
σηµερινή µου οµιλία, για καλύτερη κατανόηση της οποίας θα στην καρδιά µας για τις αλησµόνητες πατρίδες»
κάνω µια σύντοµη ιστορική αναδροµή.    Ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος 
Όπως θα καταλάβατε απέφυγα να αναφερθώ στις τεράστιες Βιρβιδάκης, στον χαιρετισµό του 
ευθύνες των Μεγάλων ∆υνάµεων και ιδιαίτερα της Γαλλίας στην ανέφερε µεταξύ άλλων: 
κατάληξη του Μικρασιατικού δράµατος. Και αυτό γιατί, επί τόσες «Είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση που 
δεκαετίες στο υποσυνείδητο του έθνους έχει επικρατήσει η βολική αισθάνοµαι σήµερα ως ∆ήµαρχος 
αντίληψη, ότι για την ανείπωτη καταστροφή φταίνε όλοι οι άλλοι Χανίων, καθώς, όλοι εµείς, που 
εκτός από τους Έλληνες. ∆υστυχώς όµως οι ευθύνες της ηγεσίας συγκεντρωθήκαµε εδώ, τιµούµε τη 
και του λαού είναι πολύ µεγαλύτερες από εκείνες των ξένων. Και µνήµη ενάµιση εκατοµµυρίων 
είναι πιστεύω καιρός ως λαός να κάνουµε την αυτοκριτική µας. Η ψυχών, που χάθηκαν στις ζοφερές 
Μικρασιατική τραγωδία µπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα συνθήκες του σφαγιασµού, των 
µεγάλο δίδαγµα για το µέλλον της πατρίδας µας. Η γνωστή ρήση διώξεων, των κατατρεγµών, των 
του ∆ιονύσιου Σολωµού ότι: «το έθνος πρέπει να µάθει να θεωρεί εκτοπισµών, της προσφυγιάς»… «το 
εθνικό ότι είναι αληθινό», περικλείει ένα διαχρονικό µήνυµα που δράµα, που βίωσαν όλες οι χριστιανικές οµάδες της Ανατολής, 
απαντά στις παλαιότερες αλλά και στις σύγχρονες ιδεοληψίες υπήρξε ο επίλογος της επώδυνης διαδικασίας µετατροπής της 
ενός κακώς εννοούµενου εθνικού συµφέροντος το οποίο πολυεθνικής µουσουλµανικής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε 
διαιωνίζει µύθους και διαστρεβλώνει την ιστορία, µε θλιβερές εθνικά κράτη. Το κόστος της καταστροφής του 1922 ήταν 
συνέπειες για τις νεώτερες γενεές.  τεράστιο για τον Ελληνισµό της καθ' ηµάς Ανατολής…».
Και επειδή ουδέν κακό αµιγές καλού, θα ήταν παράλειψη να µην Aπό την πλευρά της η Πρόεδρος της 
τονίσω και τα οφέλη που προέκυψαν από την εγκατάσταση των Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. 
προσφύγων στην Ελλάδα. Γιατί φίλες και φίλοι απόγονοι των Χανίων “Ο Αγιος Πολύκαρπος”, κα. 
προσφύγων, οι παππούδες και γιαγιάδες σας, που πολλοί απ' Στέλλα Γκοζάνη - Χαριτάκη 
αυτούς ήλθαν από τις πατρίδες τους µε µόνον εφόδιο ένα επεσήµανε: «…οι επιζήσαντες από 
εικόνισµα στο χέρι, έφεραν σ' αυτόν τον τόπο τη µεγάλη αλλαγή. τη γενοκτονία του 1922, ξεριζωµένοι, 
- έφεραν πολιτισµό και µε την εξυπνάδα και τις γνώσεις τους αλλά, µε δυνατή θέληση για ζωή, µε 
έδωσαν τεράστια ώθηση στη γεωργία, στη βιοµηχανία, το πολύ κουράγιο και παλληκαριά, 
εµπόριο και τη βιοτεχνία.  γυναίκες παιδιά και άντρες, κάθε 
- Τέλος άλλαξαν τα πληθυσµιακά δεδοµένα και ισχυροποίησαν το ηλικίας, κατάφεραν την επιβίωση, την 
ελληνικό στοιχείο, µε αποτέλεσµα η Μακεδονία και η Θράκη να προκοπή από το µηδέν, και τελικά τη 
γίνουν ακόµα πιο Ελληνικές. δικαίωση και αποδοχή από τον µέχρι 
Για την τεράστια προσφορά τους, τους ευγνωµονούµε.»τότε «εχθρικό» ντόπιο πληθυσµό στις περιοχές όπου 
Ακολούθησαν παραδοσιακά τραγούδια της Μ. Ασίας από τη εγκαταστάθηκαν. Η προσφορά τους στην οικονοµική, κοινωνική 
χορωδία “Αλατσατιανών” Ηρακλείου, υπό τη δ/νση του κ. Ανδρέα και πολιτιστική, ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, είχαν 
Γιακουµάκη, µουσική και χοροί της Μ. Ασίας από την αποτέλεσµα οι τοπικοί φορείς, να τους αγκαλιάσουν και να τους 
Παραδοσιακή Χορωδία και Ορχήστρα του Ωδείου “Ιωάννης αναγορεύσουν ισότιµους και πολύτιµους.
Μανιουδάκης”, υπό τη δ/νση του Ιωάννη Καστρινάκη και το Οι Μικρασιάτες του Ν. Χανίων, µέσα από τα ∆ιοικητικά 
Χορευτικό Συγκρότηµα “Αροδαµός”.Συµβούλια της Αδελφότητάς τους, από την ίδρυσή της µέχρι 
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Ο ναός του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στη θέση «Φρούδια» και «... Τεµάχιον σφαίρας κατέρριψε την σηµαίαν, αλλ΄ ο γενναίος 
έχει κτιστεί την περίοδο της Ενετοκρατίας. οπλαρχηγός Μιχ. Καλορρίζικος διέταξε ν΄ αναστηλώσωσιν 

Αρχικά είχε κτιστεί το αυτήν. Πάραυτα ο ατρόµητος οπλίτης Σπύρος Καγιαλεδάκης εν 
µικρότερο νότιο κλίτος του τω µέσω της χαλάζης των βολιδοφόρων οβίδων ήρπασε τον 
Προφήτη Ελισαίου. κοντόν και ανεστήλωσε την σηµαίαν εις την προτέραν αυτής 

ου θέσιν... Μικρόν µετά την αναστήλωσιν της σηµαίας, το πυρ της Κατά τα µέσα του 16  αιώνα 
µάχης κατέπαυσε, ταυτοχρόνως δ΄ εσίγησαν και τα ευρωπαϊκά προστέθηκε µεγαλύτερος 
τηλεβόλα... (Γεωργίου Α. Σήφακα «Το Επαναστατικόν ναός του Προφήτη Ηλία, 
Στρατόπεδον Ακρωτηρίου - Ηµερολόγιον και Πρακτικά 1897»).αφού κατασκευάστηκε στον 

αρχικό βόρειο τοίχο τοξωτό 
Το γεγονός αυτό που χαρακτηρίζει την Επανάσταση, η άνοιγµα επικοινωνίας. 
αυτοθυσία του ήρωα Κρητικού πολεµιστή που έβαλε το σώµα Ο ναός καταστράφηκε κατά 
του ενάντια στα βόλια, ζωντανή ασπίδα του µεγάλου Ιδανικού, τον βοµβαρδισµό του λόφου 
κοντάρι ιερό του Εθνικού, αναπαριστά και το µεγάλο άγαλµα από τις Μεγάλες ∆υνάµεις και 
που κοσµεί το χώρο.αποκαταστάθηκε µε δαπάνη 

του Τσάρου, που θεώρησε Στο διαµορφωµένο χώρο και 
ότι η έκρηξη ενός κανονιού δίπλα από το ναό, έχουν 

πάνω στη ρωσική ναυαρχίδα ήταν η τιµωρία του Προφήτη ταφεί ο Εθνάρχης Ελευθέριος 
Ηλία για την καταστροφή του ναού του. Βενιζέλος και ο δευτερότοκος 

γιός του Σοφοκλής Βενιζέλος, Κατά την τελευταία επανάσταση (1897) στην περιοχή του 
Αρχηγός των Φιλελευθέρων Προφήτη Ηλία ιδρύθηκε Επαναστατικό Στρατόπεδο των 
και Πρωθυπουργός επίσης. Κρητών. 

ης Στον τάφο του Εθνάρχη έχει Το πρωί της 9  Φεβρουαρίου του 1897 είχε αρχίσει µια 
αναγραφεί ο επικήδειός του, αψιµαχία µεταξύ Χριστιανών και Τούρκων. 
τον οποίο εξεφώνησε ο ίδιος Ο Ελευθέριος Βενιζέλος βρισκόταν σε διαπραγµατεύσεις µε 
το 1932. Στην νότια πλευρά τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων, ενώ ο Τούρκος 

του τάφου είναι καταχωρηµένο επί λέξει το κείµενο:στρατιωτικός διοικητής για πρώτη φορά είχε επισκεφθεί εκείνη 
την ηµέρα τις ναυαρχίδες των πολεµικών πλοίων τους που Ο προκείµενος νεκρός αγαπητοί φίλοι ήταν ένας αληθινός 
ναυλοχούσαν έξω από το λιµάνι των Χανίων. άνδρας µε µεγάλο θάρρος µε αυτοπεποίθησιν και δι΄ εαυτόν 
Γύρω στις 3.30 µ.µ., δόθηκε το σύνθηµα από την ιταλική και διά τον λαόν τον οποίον εκλήθη να κυβερνήση. Ίσως έκανε 
ναυαρχίδα και τροµεροί πυροβολισµοί και µύδροι άρχισαν να πολλά σφάλµατα αλλά ποτέ δεν του απέλιπε το θάρρος ποτέ 
πέφτουν εναντίον των χαρακωµάτων σε όλη την περιοχή και δεν υπήρξε µοιρολάτρης διότι ποτέ δεν επερίµενε από την 
ιδιαίτερα στον Προφήτη Ηλία, όπου κυµάτιζε η Ελληνική µοίραν να ιδή την χώραν του προηγµένην αλλά έθεσε εις την 
σηµαία, δώρο του εγγονού του Ναυάρχου Κανάρη στον υπηρεσία της όλο το πυρ που είχε µέσα του κάθε δύναµιν 
Ελευθέριο Βενιζέλο και τον τότε αρχιµανδρίτη Χρύσανθο ψυχικήν και σωµατικήν.
Τσεπετάκη για το Επαναστατικό Στρατόπεδο του Ακρωτηρίου. 
Ο βοµβαρδισµός υπήρξε συνεχής - πλήθος οβίδων έπεσαν Επιτάφιος λόγος αυτοεκφωνηθείς από τον προκείµενον νεκρόν 
από Χριστιανούς εναντίον Χριστιανών. Και µέσα στον εν τη Βουλή των Ελλήνων την 28 Απριλίου 1932.
καταιγισµό των πυρών...

Προφήτης Ηλίας - Τάφοι Βενιζέλων
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Από το έτος 1948 έως το έτος 1961 έγιναν ενέργειες από τον 
∆ήµο Χανίων, προκειµένου να γίνει η απαλλοτρίωση της 
έκτασης γύρω από το εκκλησάκι του «Προφήτη Ηλία» και του 
Τάφου του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σκοπός των ενεργειών 
αυτών ήταν ο εξωραϊσµός του χώρου γύρω από τον τάφο του 
Ελ. Βενιζέλου και η τελική έκταση που απαλλοτριώθηκε ήταν 
3.739,20τ.µ.. 

Η ταφή του Ελ. Βεβιζέλου 
στον χώρο αυτό είχε γίνει το 
έτος 1936, σύµφωνα µε την 
επιθυµία του ενώ το 1965 
έγινε η ταφή στον ίδιο χώρο 
και του Σοφοκλή Βενιζέλου. 

Τον 1969 µε Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Συντονισµού 
και Οικονοµικών, έγινε υπέρ 
του ΕΟΤ η απαλλοτρίωση 
χώρου έκτασης 13.945 τµ και 

7.882 τ.µ. γύρω από τους «Τάφους των Βενιζέλων» λόγω 
δηµοσίας ωφέλειας. 
Με Βασιλικό ∆ιάταγµα (105/25-1-69) το οποίο δηµοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 24/Α/1969 το ακίνητο χαρακτηρίστηκε ως 
«Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα» και µε νεότερη Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Συντονισµού τον Μάρτιο του 
1969 η διοίκηση και διαχείριση του παραπάνω Τουριστικού 
∆ηµόσιου Κτήµατος ανατέθηκε στον Ε.Ο.Τ.
Το χρονικό διάστηµα από το 1970 έως το 1972 έγινε η 
ανάπλαση του χώρου και η διαµόρφωση του στην σηµερινή Στον χώρο αυτό, το 1997  τοποθετήθηκε το άγαλµα του 
του µορφή . Σπύρου Καγιαλέ, ο οποίος στην θέση αυτή, κατά την διάρκεια 

της επανάστασης του 1897 (Ένωση της Κρήτης µε την 
Σύµφωνα µε την από 15-5-1972 Απόφαση παραχωρήθηκε η υπόλοιπη Ελλάδα),  ύψωσε την Ελληνική Σηµαία κάνοντας το 
χρήση της έκτασης για 30 χρόνια στον ∆ήµο Χανίων, για κορµί του κοντάρι.
δηµόσια ωφέλεια. 

Το ακίνητο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως σύµφωνα µε το Π.∆. 
Από τότε ο ∆ήµος Χανίων συντηρεί το πάρκο ως ένα από τα 25/8/1993 το οποίο δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1107/∆/1993 και 
σηµαντικότερα µνηµεία της πόλεως. είναι χαρακτηρισµένο ως χώρος «Πάρκου».
Στις 9-11-2005 µεταξύ της εταιρείας µε επωνυµία «Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» και του ∆ήµου Χανίων 
υπογράφθηκε νέα σύµβαση χρησιδανείου, σύµφωνα µε την 
οποία παραχωρήθηκε στον ∆ήµο Χανίων άνευ ανταλλάγµατος 
και για αόριστο χρονικό διάστηµα ο χώρος του πάρκου «Τάφοι 
Βενιζέλων».

Εντός του χώρου υπήρχε το άγαλµα της «Ελευθερίας», το 
οποία συµβόλιζε τους αγώνες των Κρητών για την ελευθερία.  
Το άγαλµα αυτό καταστράφηκε την περίοδο της επταετίας (το 
1968).
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Γιορτή Τουρισµού στο Ενετικό Λιµάνι γειτονιές του χωριού και εξελισσόταν σε ένα ατελείωτο γλέντι.
Πολλοί  Χανιώτες αλλά και επισκέπτες της πόλης γέµισαν 
ασφυκτικά τον χώρο του Παλιού Τελωνείου δοκιµάζοντας ρακί 
και παραδοσιακά εδέσµατα που πρόσφεραν µέλη του 
Χορευτικού  Οµίλου Χανίων ο «Ψηλορείτης».
Χορούς  παρουσίασαν οι χορευτικές οµάδες του  
«Ψηλορείτη», η Ένωση Ποντίων Λαγκαδά και Περιχώρων 
καθώς και ο Μορφωτικός Σύλλογος «Ίωνες». Στην µουσική 
συνόδευε το συγκρότηµα του Αρτέµη Πεντάρη και του 
Μανώλη Φαντάκη ενώ την παρουσίαση της βραδιάς έκανε η 
Ζαχαρένια Μπούτζουκα.

υ
Γιορτή Σαρδέλας στη Νέα Χώρα

Εκδηλώσεις µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού 
συνδιοργάνωσαν  η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και ο 
∆ήµος Χανίων  την Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου 2009 στο παλιό 
λιµάνι. Η φετινή γιορτή ήταν αφιερωµένη στην 
«∆ιαφορετικότητα».
 Η 27η Σεπτεµβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσµια Ηµέρα 
Τουρισµού µε σκοπό την ενηµέρωση της παγκόσµιας 
κοινότητας για τη σπουδαιότητα του τουρισµού, τις 
κοινωνικές, πολιτιστικές, και οικονοµικές του αξίες, αλλά και 
την συνεισφορά του  για την ανάπτυξη, την ενότητα των λαών 
την συνεργασία την παραγωγική δραστηριότητα και τα 
οικονοµικά οφέλη . Το πρόγραµµα περιελάµβανε 
µουσικοχορευτική εκδήλωση µε τη Φιλαρµονική του ∆ήµου 
Χανίων και  κρητικά συγκροτήµατα και προσφορά εκλεκτών 

Περισσότερο από ένα τόνο οφτής σαρδέλας, άφθονο κρασί, εδεσµάτων από τα µεγαλύτερα ξενοδοχεία του νοµού µας. 
τραγούδι και χορό είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δηµότες 
και επισκέπτες της πόλης µας, στην Γιορτή Σαρδέλας που 
πραγµατοποιήθηκε για 14η χρονιά την ∆ευτέρα 7 υ Σεπτεµβρίου 2009 στην παραλία της Νέας Χώρας.

Πρόκειται για µια γιορτή η οποία εκφράζει τον λαϊκό πολιτισµό Γιορτή Τσικουδιάς στο Παλιό Τελωνείο
και την παραδοσιακή κρητική  διατροφή και  τιµά την 
συνεργασία των τοπικών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
α' και β΄ βαθµού.

Το πρόγραµµα της γιορτής περιελάµβανε: ελληνική µουσική 
και τραγούδια από την Φιλαρµονική του ∆ήµου Χανίων, 
επίδειξη ιστιοφόρων από τον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων, 
επίδειξη φωταγωγηµένων λεµβών από τον Σύλλογο 
Ερασιτεχνών Αλιέων, ριζίτικα τραγούδια από την ριζίτικη 
παραδοσιακή παρέα Αγ. Κωνσταντίνου Νέας Χώρας και 
κρητική µουσική και χορούς από τους: Αρτέµη Πεντάρη, 
Μανώλη Φαντάκη και το συγκρότηµά τους, τον Παραδοσιακό 
Σύλλογο «Οι Σταυραετοί», τον Τουριστικό Σύνδεσµο  «Η 
Κρήτη», τον Χορευτικό Όµιλο Χανίων «Ο Ψηλορείτης», τον 
Λαογραφικό Όµιλο Χανίων.  Επίσης κατά την διάρκεια της 
γιορτής έγινε διαγωνισµός µαγειρικής  µε τίτλο 
"Μαγειρεύοντας την σαρδέλα µε χίλιους τρόπους" ενώ στους 
επισκέπτες προσφέρθηκε ένας τόνος οφτής σαρδέλας.

Θεσµό για την παράδοση του τόπου µας αποτελεί η 
καθιερωµένη γιορτή τσικουδιάς που διοργάνωσε για 14η Την Γιορτή Σαρδέλας συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος  
συνεχόµενη χρονιά ο Χορευτικός Όµιλος Χανίων ο Καταστηµαταρχών και Ξενοδόχων Νέας Χώρας, ο Σύλλογος 
«Ψηλορείτης» σε συνεργασία µε την Νοµαρχιακή Ερασιτεχνών Αλιέων Νέας Χώρας, η Ενορία Αγίων Κων/νου 
Αυτοδιοίκηση Χανίων, τον ∆ήµο Χανίων και τη ∆ΗΠΕΧ το και Ελένης, ο ∆ήµος Χανίων και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009 στο Παλιό Τελωνείο. Χανίων.  
Με το ρακοκάζανο του Οµίλου σε λειτουργία έξω από τον 
χώρο του Παλιού Τελωνείου, µε χορούς, τραγούδια και 
µουσική, αναβίωσε το τσικουδόβγαρµα, όπως γινόταν στις 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Η παραδοσιακή ορχήστρα και χορωδία του 
Ωδείου "Ιωάννης Μανιουδάκης" µε τη φιλική 
συµµετοχή της νεανικής χορωδίας του Ωδείου, 
και σε συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Χανίων  τον ∆ήµο Χανίων και την 
∆Η.ΠΕ.Χανίων διοργάνωσαν την ∆ευτέρα 28 
Σεπτεµβρίου και ώρα 8µµ στο Πνευµατικό 
Κέντρο Χανίων, έντεχνα µικρασιάτικα και 
πολίτικα παραδοσιακά τραγούδια µε τη 
διεύθυνση και διδασκαλία του Ιωάννη 
Καστρινάκη. 

Τα έσοδα της συναυλίας διατέθηκαν στον 
σύλλογο "Ορίζοντα" ο οποίος στηρίζει παιδιά και 
ενήλικες µε νεοπλαστικές ασθένειες. 

Η χορωδία και η ορχήστρα παραδοσιακής 
µουσικής, ιδρύθηκε το 2004 και δηµιουργήθηκε 
στα πλαίσια των διδακτικών αναγκών του 
ωδείου, αποτελείται από καθηγητές και 
σπουδαστές του ωδείου, και από  µέλη του 
Βυζαντινού Χορού Χανίων.  Έχει ως στόχο και 
όραµα να διατηρήσει και να διαδώσει  και να 
προβάλλει την παραδοσιακή µουσική του τόπου 
µας, κοσµική και εκκλησιαστική, και κυρίως την 
µουσική παράδοση των αλησµόνητων  
πατρίδων, της Κωνσταντινούπολης και της 
Μικράς Ασίας, παρουσιάζοντας, µε ιδιαίτερο 
σεβασµό, τις γνήσιες και αυθεντικές εκτελέσεις, 
και µουσικές καταγραφές.Μέχρι σήµερα έχει 
παρουσιάσει δεκάδες συναυλίες.

Συναυλία αφιερωµένη  στον Στέλιο Καζαντζίδη 

Συναυλία αφιερωµένη στον Στέλιο Καζαντζίδη διοργάνωσαν 
στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, τη ∆ευτέρα 31 Αυγούστου 
2009 και ώρα 21:30 η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ο 
∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων.
Τις σηµαντικότερες επιτυχίες της πολύχρονης καριέρας του 
Στέλιου Καζαντζίδη απέδωσαν γνωστοί Χανιώτες ερµηνευτές 
ενώ συµµετείχαν η Μπάντα και η Λαϊκή Ορχήστρα της 
Φιλαρµονικής του ∆ήµου Χανίων υπό τη διεύθυνση του 
µαέστρου Μάκη Γεωργογιαννάκη.  
Ο Στέλιος Καζαντζίδης (29 Αυγούστου 1931 - 14 Σεπτεµβρίου 
2001) θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες 
του ελληνικού τραγουδιού. 
Κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης παρουσίας του στο 
πεντάγραµµο απέδωσε αριστοτεχνικά, µε την ουράνια φωνή 
του, δηµιουργίες µεγάλων συνθετών όπως του Βασίλη 
Τσιτσάνη, του Άκη Πάνου, του Μανόλη Χιώτη, του Τάκη 
Σούκα, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Γιώργου Ζαµπέτα αλλά 
και του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκι, του Γιάννη 
Μαρκόπουλου, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Χρήστου Λεοντή, 

του Μάνου Λοϊζου και πολλών άλλων.  Η όλη παρουσία του στο χώρο του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού συνδέθηκε, άµεσα ή 
έµµεσα, µε τα προβλήµατα των Ελλήνων που αγωνίζονταν να στηριχθούν στα πόδια τους ύστερα από τον σκληρό αγώνα κατά 
της χιτλερικής κατοχής και την µπόρα του εµφύλιου πολέµου.

Κότινος στον Π. Πρεβελάκη

Σηµαντικές πτυχές του 
συνολικού έργου του 
µεγάλου Κρητικού 
πεζογράφου και ποιητή, 
Παντελή Πρεβελάκη, 
παρουσιάστηκαν στη 
διάρκεια της διηµερίδας, 
µε τίτλο «Κότινος στον 
Παντελή Πρεβελάκη», 
που πραγµατοποιήθηκε 
στις 17 και 18 
Οκτωβρίου 2009 στην 
αίθουσα του Φιλολογικού 
Συλλόγου «Ο 
Χρυσόστοµος».
Τη διηµερίδα για τα 
Εκατόχρονα του 
Πρεβελάκη διοργάνωσαν 
η Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Χανίων, ο 
∆ήµος Χανίων και ο 
Φιλολογικός Σύλλογος 
«Ο Χρυσόστοµος», µε 
την επιστηµονική 
επιµέλεια της ιστορικού 
Τέχνης, καθηγήτριας του 
Πανεπιστηµίου του 
Σαλέντο, Χρύσας 
∆αµιανάκη.

Την πρώτη ηµέρα, χαιρετισµούς απηύθυναν ο Νοµάρχης Χανίων, κ. 
Γρηγόρης Αρχοντάκης, ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης και ο 
Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου «Ο Χρυσόστοµος», κ. Αντώνης 
Πετρουλάκης, καθώς και ο εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 
Μητροπολίτης Προικονήσσου, κ.κ. Ιωσήφ.
Τον συντονισµό της διηµερίδας είχαν ο ∆ιευθυντής Πολιτισµού της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, κ. ∆ηµήτρης Νικολακάκης και η 
ιστορικός Τέχνης, κα. Χρύσα ∆αµιανάκη

Στο µεταξύ, το Εικαστικό Εργαστήρι του ∆ήµου Χανίων - ∆ΗΠΕΧ 
διοργανώνει έκθεση από την Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
2009, µε θέµα : «Καλλιτέχνες εξήντα µε εκατό έργα εικαστικά για τα 
εκατόχρονα του Παντελή Πρεβελάκη».
Επιµελητής της έκθεσης είναι ο κ. Γιάννης Μαρκαντωνάκης.

Η έκθεση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 
συµπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου πεζογράφου, 
ποιητή και ιστορικού της τέχνης, Παντελή Πρεβελάκη.

19



στο 1914 η Φλωρεντίνη 
Καλούτση θεµελίωσε το 
εργαστήρι ζωγραφικής της 
στην Παλιά Πόλη. Εκεί 
µετέφερε τις πρωτοποριακές 
ιδέες του ευρωπαϊκού 
πνεύµατος, που διδάχτηκε 
και τις συνταίριαξε µε τη 
ζωγραφική παράδοση της 
Κρήτης.

Στις 3 Σεπτεµβρίου 2009 ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική 
Η Φλωρεντίνη Καλούτση 

Πολιτιστική Επιχείρηση διοργάνωσαν εκδήλωση 
παραγγέλνει από το Λονδίνο 

ονοµατοθεσίας της οδού "Φλωρεντίνης Καλούτση".
ειδικό τετραγωνισµένο χαρτί, 
αποτυπώνοντας σε αυτό τα 
σχέδια της µε θαυµαστή 
δεξιοτεχνία. Η αποτύπωση 
πάνω στο χαρτί των 
διακοσµητικών σχεδίων και 

παραστάσεων θα γίνει σκοπός της ζωής της. «Ο Πρίγκιπας 
µε τα Κρίνα», «τα Χταπόδια», «τα ∆ελφίνια», «ο ∆ιπλούς 
Πέλεκυς», που αργότερα θα γίνει το σήµα της δουλειάς της, 
αποτελούν µόνο την αρχή της δύσκολης προσπάθειας.
Ενδεικτικό είναι το ό,τι όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα 
ξεκινούσαν τα πρώτα εργαστήρια χειροτεχνίας στην Κρήτη, 
στη Χαλέπα, ο «∆ιπλούς Πέλεκυς», η πρώτη οργανωµένη 
καλλιτεχνική επαγγελµατική υφαντουργία διέθετε το 1932, 

Το πρώτο µέρος της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε στις 150 χειροκίνητους αργαλειούς…». «…Ολοκληρώνοντας θα 
19.30, στην οδό "Φλωρεντίνης Καλούτση" (στο ύψος του αρ. ήθελα να επισηµάνω ότι ο ∆ήµος Χανίων θεώρησε 
60 της Μανούσου Κουνδούρου), και το δεύτερο, στις 20.00, υποχρέωση του να τιµήσει τη Φλωρεντίνη Καλούτση, 
στον κήπο του Ι.Ν. Αγίας Μαγδαληνής. επιδιώκοντας µε την πράξη αυτή να περάσει και στις 

Η εκδήλωση περιελάµβανε επόµενες γενιές το µήνυµα ότι φωτισµένες προσωπικότητες 
χαιρετισµό του ∆ηµάρχου του παρελθόντος, όπως η τιµώµενη, που διέπρεψαν µε τη 
Χανίων, κ. Κυριάκου στάση ζωής τους, θα πρέπει να αποτελούν φωτοδότες 
Βιρβιδάκη, ο οποίος έκανε φάρους και παράδειγµα ζωής για όλους εµάς και κυρίως για 
ιδιαίτερη αναφορά στο τους νεότερους». 
πολύπλευρο έργο της Ακολούθησε οµιλία της Προέδρου του Λυκείου των 
τιµώµενης. «Το πολύπλευρο Ελληνίδων Χανίων, κας. Ζωής Μητσοτάκη, µε θέµα: "Οδός 
έργο της Φλωρεντίνης Φλωρεντίνης Καλούτση". 
Καλούτση διακρίνεται σε τρία 
µέρη», υπογράµµισε ο κ. 
Βιρβιδάκης, και 
συµπλήρωσε: «Το πρώτο 
µέρος αφορά τη ζωγραφική 
της, το δεύτερο περιλαµβάνει 
τα σχέδια που είναι 
ζωγραφισµένα πάνω σε 
ειδικό τετραγωνισµένο χαρτί 
και το τρίτο αφορά τα σχέδια, 
που έχουν ζωγραφιστεί πάνω 

σε διαφανές χαρτί για να χρησιµοποιηθούν από τους 
ουξυλογλύπτες. Στην αρχή του 20  αιώνα αθόρυβα και σιωπηλά 

ξεκίνησε στη δυτική Κρήτη µία προσπάθεια διάσωσης και 
συνέχισης της πολύτιµης κρητικής χειροτεχνίας. Μια γυναικεία 
προσωπικότητα µε βαθιά αγάπη για την πατρίδα της και µε 
λεπτό καλλιτεχνικό αισθητήριο, µονή στην αρχή, άρχισε ένα 
µεγάλο έργο. Ξαναζωντάνεψε στην καρδιά της Κρητικιάς την 
αγάπη για τον αργαλειό και κυρίως κατάφερε να διασώσει και 
να επαναλάβει σχεδία και θέµατα, που για χρόνια κοσµούσαν 

 Αµέσως µετά η Παιδική Χορωδία του ∆ήµου Χανίων, µε τη τα χειροποίητα κρητικά αντικείµενα. Με σπουδές ζωγραφικής 
διεύθυνση του κ. Γεωργίου Καλούτση και τον Νίκο Περάκη στη Βασιλική Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Λονδίνου γύρω 
στο πιάνο, απέδωσε ελληνικά και ξένα τραγούδια.
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Για τον Στέργιο Σπανάκη καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και υπήρξε ένας 
µίλησε ο κ.  Θεοχάρης Ε. από τους µακροβιότερους διευθυντές του Ελληνικού 
∆ετοράκης, Οµότιµος Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της 
Καθηγητής Βυζαντινής Βενετίας (1966-1982). 
Φιλολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ανέλαβε επίσης την προσωρινή διεύθυνση του Κέντρου 

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών και εργάσθηκε ως πρόεδρος του 
νεοϊδρυθέντος Πανεπιστηµίου Κρήτης για την οργάνωσή του 
(1975-1981). Το 1982 εξελέγη τακτικό µέλος της Ακαδηµίας 
και το 1995 έγινε ο 70ός πρόεδρός της.

Ο Στέργιος Σπανάκης 
(1900 – 1994) συνέγραψε  Αφησε ένα πλούσιο συγγραφικό έργο σε βιβλία και 
σηµαντικές και επιστηµονικές εργασίες, ιστορικές, φιλολογικές, 
τεκµηριωµένες µελέτες. Είχε παλαιογραφικές και άλλες, βασισµένες σε ανέκδοτο κυρίως 
γεννηθεί στο Τζερµιάδο και αρχειακό υλικό.
σπούδασε Νοµικά στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών.  
∆ιετέλεσε έφορος της Για τον Νικόλαο Μ. 
Βικελαίας ∆ηµοτικής Παναγιωτάκη µίλησε ο κ. 
Βιβλιοθήκης Ηρακλείου κατά Στέφανος Κακλαµάνης, 
τα έτη 1926-1946. ∆ίδαξε Καθηγητής Νεοελληνικής 
µεταξύ άλλων Τουριστική Φιλολογίας Πανεπιστηµίου 
Γεωγραφία Κρήτης στη Κρήτης.  
σχολή των Ξεναγών και στη 
Σχολή ταχύρρυθµης 
Εκπαίδευσης των 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Έλαβε 

µέρος σε πολλά κρητολογικά συνέδρια και υπήρξε µέλος της 
Ένωσης Ελλήνων Συγγραφέων και ∆ηµοσιογράφων O Νικόλαος Μ. 
Τουρισµού, τακτικό µέλος του ∆ιεθνούς Οργανισµού Παναγιωτάκης, (1935-
Φωνολογίας και ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Κρητικών 1997) γεννήθηκε στο 
Ιστορικών Μελετών (µέλος του ∆. Σ. κατά τα πρώτα έτη). Ηράκλειο της Κρήτης. 

Σπούδασε φιλολογία στα 
Για τον Μανούσο Μανούσακα Πανεπιστήµια Αθηνών και 
µίλησε ο κ. Μιχάλης Λονδίνου. Υφηγητής του 
Ανδριανάκης, Προϊστάµενος Πανεπιστηµίου Αθηνών 
28ης Εφορείας Βυζαντινών (1966), επισκέπτης 
Αρχαιοτήτων. καθηγητής στο Παν/µιο του 

Τέξας (1968), ερευνητής του 
Κέντρου Βυζαντινών 
Σπουδών του Dumbarton 
Oaks (1969-1970), και 
καθηγητής Βυζαντινής 
Φιλολογίας του Παν/µίου 
Ιωαννίνων (1971-1988) και Ο Μανούσος Μανούσακας, 
του Παν/µίου Κρήτης (1988-(1914 – 2003) γεννηµένος 

1997). ∆ιετέλεσε αντιπρόεδρος και µέλος της ∆ιοικούσας στο Ρέθυµνο Κρήτης, 
Επιτροπής του Παν/µίου Κρήτης (1974-1986) και διευθυντής σπούδασε Ιστορία και 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο 
Σπουδών της Βενετίας (1989-1997). Αθηνών και Παρισίων 
Πήρε µέρος σε πολλά διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και (Σορβόνης) και 
έγραψε πλήθος µελετών για το βυζαντινό και µεταβυζαντινό ανακηρύχθηκε διδάκτωρ και 
ελληνισµό και για τον πολιτισµό της Κρήτης κατά την περίοδο από τα δύο ιδρύµατα.  Από 
της βενετοκρατίας.το 1942 υπηρέτησε ως 

συντάκτης κι έπειτα ως 
διευθυντής στο Μεσαιωνικό 
Αρχείο της Ακαδηµίας 
Αθηνών. 
Το 1961 εξελέγη τακτικός 

Στέργιου Σπανάκη
Μανούσου Μανούσακα

Νικόλαου Μ. Παναγιωτάκη

Στις 16/09/09 ο ∆ήµος Χανίων τίµησε τρεις 
ξεχωριστούς επιστήµονες, που µε τις έρευνες και τις 
µελέτες τους, αποκαλύπτουν σηµαντικές πτυχές της 
πορείας του της Κρήτης µέσα στο χρόνο. 
Ασχολήθηκαν και οι τρεις µε µια συγκεκριµένη 
ιστορική χρονική περίοδο, τη Βενετοκρατία (1204 – 
1669), αναδιφώντας τα πολύτιµα αρχεία και 
φέρνοντας στο φως άγνωστα στοιχεία για την Κρήτη 
κατά την εποχή αυτή.
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Σάββατο 17 
Οκτωβρίου 2009

Ρεσιτάλ Κιθάρας µε τον 
Tiziano Calabrese

Θα ερµηνεύσει έργα δικά του 
καθώς και του Μαουρίτσιο 
Κολόννα

Σάββατο 24 
Οκτωβρίου 2009

Μουσική ∆ωµατίου 

Trio Nuovo

Ελένη Παπασπύρου, 
πιάνο 

Γεωργάκη Χρυσούλα, 
κλαρινέτο

Μαρία Κολέτου,
φαγκότο

θα ερµηνεύσουν έργα των 
C. KREUTZER, F. 
MENDELSSOHN ,
 FR. LISZT και 
Μ. GLINKA.
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Για µια ακόµα χρονιά ο ∆ήµος Χανίων και η ∆ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση,
 σε συνεργασία µε το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων και το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, 

διοργανώνουν Βραδιές Κλασικής Μουσικής στην αίθουσα συναυλιών του Βενιζελείου Ωδείου. 

Ώρα έναρξης συναυλιών  : 20.30 - Γενική Είσοδος : 15 Ä

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

The Journey of Love in Musicals

Ρεσιτάλ Τραγουδιού
Μαρίας Κλεινάκη, σοπράνο

Νίκος Βλάχος, Πιάνο

Με τραγούδια των : A.L.Webber, C.M. Schonberg, 
Gershwin, J. Kern, R. Rodgers, M. Willson, B. Howard  

Κυριακή 8 Νοεµβρίου 2009

Ρεσιτάλ Πιάνου για 4 χέρια, µε τους
Αφροδίτη Μητσοτάκη - Νίκο Περάκη

Θα ερµηνεύσουν τα έργα : 
«A Midsummer Night’s Dream» του Felix Mendelssohn

«The nutcracker Suite» του  Piotr I. Tchaikovsky



∆ 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 »

ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ Τους ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη προς το πρόσωπό µου και 
Η νέα ταινία του την πλήρη ελευθερία που µου παρέχουν". 

Παντελή Βούλγαρη Η σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας "ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ" είναι του 
Παντελή Βούλγαρη. 

"Ψυχή Βαθιά", το σύνθηµα των Η διεύθυνση φωτογραφίας 
ανταρτών στον Εµφύλιο είναι του Σίµου Σαρκετζή, η 
Πόλεµο (1946-1949) είναι ο σκηνογραφία του Απόστολου 
τίτλος της νέας ταινίας του Βέττα, τα κουστούµια της 
µεγάλου σκηνοθέτη, Παντελή Λουκίας Χατζέλου, ο ήχος του 
Βούλγαρη. Με "ψυχή βαθιά" η Στέφανου Ευθυµίου, το 
κινηµατογραφική µατιά του µακιγιάζ της Κυριακής 
σκηνοθέτη στρέφεται στην πιο Μελλίδου και το µοντάζ του 
δραµατική πτυχή της ιστορίας Πάνου Βουτσαρά.
του τόπου µας. Τα γυρίσµατα Βοηθοί σκηνοθέτη είναι ο 
της ταινίας ξεκίνησαν στην Κώστας Αθουσάκης και ο 
Καστοριά στις 15 Σεπτεµβρίου, Ντάνυ Μπόλντα.
ενώ την ταινία τιµά ο µεγάλος Τη µουσική της ταινίας έγραψε 
µας ηθοποιός, Θανάσης ο Γιάννης Αγγελάκας. 
Βέγγος, συµµετέχοντας µε ένα Στα σπέσιαλ εφέ η εταιρεία 

                                                      χαρακτηριστικό ρόλο. Alpha Stunts από τη 
Βουλγαρία. Την παραγωγή 

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Βαγγέλης Μουρίκης, Γεώργιος έχει αναλάβει ο Γιάννης 
Σιµεωνίδης, Βικτώρια Χαραλαµπίδου, Κώστας Ιακωβίδης της Black Orange 
Κλεφτόγιαννης, Βασίλης Νανάκης, Ιούλιος Τζιάτας, Γιώργος και τον συντονισµό, η Ελένη 
Τζώρτζης, Αλεξάνδρα Καζάζου, Κλέα Σαµαντά και Ίαν Μπερντέ. 
Ρόµπερτσον, ενώ σε πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουµε τους 
πρωτοεµφανιζόµενους, Χρήστο Καρτέρη, Γιώργο Αγγέλκο και Η Υπόθεση:
Αννα Παρτσάνη. "∆ύσκολο να πυροβολήσεις 

απέναντι όταν ξέρεις ότι εκεί 
µπορεί να βρίσκεται ο 
αδερφός σου". Η ταινία "Ψυχή 

Βαθιά" αφουγκράζεται το νόηµα της.
Χρόνος: οι τελευταίοι µήνες του πολέµου.
Τόπος: ο Γράµµος και το Βίτσι, τα πανέµορφα και µατωµένα 
βουνά της ∆υτικής Μακεδονίας. 
Πρόσωπα: δύο αδέλφια, ο Ανέστης, 17 χρονών και ο Βλάσης, 15. 
Τσοπανόπουλα, έχουν επιστρατευτεί χωρίς τη θέληση τους, ο 
Ανέστης από τον Εθνικό στρατό, ο Βλάσης από τον ∆ηµοκρατικό 
στρατό. Μεγαλωµένα στα χωριά και τα βουνά της περιοχής, 
χρησιµοποιούνται ως οδηγοί, σε άγνωστα και δύσβατα 
µονοπάτια και περάσµατα.
Μαζί τους ο καπετάν-Βουνήσιος, η πολυβολήτρια Γιαννούλα, ο 
ανθυπολοχαγός Τριαντάφυλλος, ο Καλαµατιανός δεκανέας, ο 
ταξίαρχος Τσαγκλής, η 14χρονη αντάρτισσα Φούλα, δεκάδες 
στρατιώτες και αντάρτες, όλοι τους πολύ νέοι που σκοτώνουν και 
σκοτώνονται σ' αυτόν τον παράλογο, άδικο και αδελφοκτόνο 
πόλεµο. 
Οι µικρές ιστορίες του καθενός γράφονται στις µάχες που 
φουντώνουν στα υψώµατα. Γράφονται σε συσκέψεις επιτελών, 

Μιλώντας για το νέο του κινηµατογραφικό ξεκίνηµα, ο κ. σε τελετές µε παράσηµα και τραγούδια, σε αίθουσες 
Παντελής Βούλγαρης δήλωσε: στρατοδικείων και τόπους εκτελέσεων. 
"Προχωρώ σε ένα εγχείρηµα δύσκολο από κάθε άποψη. Στους Η κινηµατογραφική "Ψυχή Βαθιά" θα µετρήσει πολλούς νεκρούς 
συνεργάτες µου κι εµένα χρειάστηκε πολύς χρόνος, µελέτη, και από τις δύο πλευρές των χαρακωµάτων. 
σκέψη, αγωνία, σεβασµός για να σχεδιάσουµε και να Η "Ψυχή Βαθιά" είναι φόρος τιµής στα σπαταληµένα νιάτα και 
οργανώσουµε τα γυρίσµατα. στις δύο πλευρές του λόφου, κατάθεση µνήµης και σεβασµού για 
Όλοι µας χρωστούµε ευγνωµοσύνη στους ανθρώπους, που µας τα χιλιάδες ανώνυµα θύµατα ενός ολέθριου πολέµου που δεν 
εµπιστεύτηκαν τις ιστορίες και τα πολύτιµα κειµήλια τους. Όλοι ανέδειξε νικητή γιατί ηττήθηκε όλη η Ελλάδα.
µας βασιζόµαστε στην εξαιρετική συνεργασία µε τον κόσµο της Η διανοµή της ταινίας "Ψυχή Βαθιά" στους κινηµατογράφους θα 
∆υτικής Μακεδονίας, τοπικές αρχές, εκπαιδευτικούς, µαθητές, γίνει από τη Village.
βιοτέχνες, υλοτόµους και εργάτε,ς που βρίσκονται κοντά µας από 
την πρώτη στιγµή. 
Ξέρω πως έχω µεγάλη ευθύνη. Ασφαλώς ευχαριστώ όλους τους 
συµπαραγωγούς που συµβάλλουν στην παραγωγή αυτή. Πηγή: Entertainment/in.gr/επιµέλεια Ελσα Γράψα
Σηµειώνω πως σε µία περίοδο που σκεφτόµουν πια να 
µαταιώσω την ταινία, η στήριξη από την Village υπήρξε 
καθοριστική. 
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Ανακήρυξη του Κ. Ιωαννίδη σε επίτιµο δηµότη

υ
Κωνσταντίνος Ξενάκης : ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

Εγκαινιάστηκε  την Τετάρτη 23 Σεπτεµβρίου  στην ∆ηµοτική 
Πινακοθήκη Χανίων, η έκθεση του ζωγράφου Nicholas Moore η 
οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ερµούπολης στα 
πλαίσια της αδελφοποίησης των δύο ∆ήµων. Ο Nicholas Moore αν 
και γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Λονδίνο, έζησε και δούλεψε για 
χρόνια στα Χανιά ενώ τώρα ζει και εργάζεται στη Σύρο. 
Κατά την διάρκεια των εγκαινίων, σε χώρο της Πινακοθήκης έγινε η  

τελετή ανακήρυξης του κ. Κώστα Ιωαννίδη, γνωστού συλλέκτη 
έργων τέχνης,   σε  επίτιµο δηµότη της πόλης των Χανίων. Ο ίδιος 
έκανε λόγο για "τεράστια τιµή", ενώ τη σηµαντική προσφορά του κ. 
Ιωαννίδη στην Πινακοθήκη Χανίων, υπογράµµισαν ο δήµαρχος Ένας από τους ξεχωριστούς εκφραστές της σύγχρονης τέχνης ο 
Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης και ο πρόεδρος της Πινακοθήκης Κωνσταντίνος Ξενάκης, εµφανίστηκε στο εικαστικό προσκήνιο στο 
Μανώλης Αλιφιεράκης. Παρίσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Από τότε και µέχρι σήµερα 

Ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε πρωτοστάτησε σε πολλά καλλιτεχνικά κινήµατα και δηµιούργησε µια 
χαρακτηριστικά για την προσωπική γραφή που τον έκανε να ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή και όχι 
ανακήρυξή του: "Είναι µόνο εικαστική σκηνή.  Ξεκίνησε µε τον αφηρηµένο εξπρεσιονισµό για 
τεράστια τιµή για εµένα διότι να περάσει σε έργα informel (άµορφης τέχνης), για να περάσει µετά σε 
πάντα ήµουνα φίλος των κινητικά έργα, θεάµατα, περιβάλλοντα, δράσεις και σηµειολογικά έργα, 
Χανίων και της Κρήτης. Τώρα που είχαν και έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τη συµµετοχή του 
αισθάνοµαι διπλάσια και ως θεατή στην αναµόρφωση και τον επαναπροσδιορισµό του έργου 
τριπλάσια την ευθύνη για να τέχνης. 
µπορέσω να κάνω κάποια Παρ' όλα αυτά τον απασχολούσε πάντα η ζωγραφική, που σε 
περισσότερα πράγµατα. Ήδη συνδυασµό µε την αποκτηθείσα εµπειρία του, τον οδήγησε σ' ένα 
έχω κάνει κάποιες δωρεές, προσωπικό οπτικό αλφάβητο, το οποίο εµπεριέχει σύµβολα και 
ενώ το πιο σηµαντικό είναι ότι στοιχεία από την ελληνική, την αιγυπτιακή και την παγκόσµια 
ετοιµάζουµε µεγάλες εκθέσεις πολιτισµική παράδοση.  Κατορθώνει έτσι να δηµιουργήσει συνθέσεις 

όπως αυτή που µόλις τελείωσε µε τους Έλληνες σουρεαλιστές". που µοιάζουν περισσότερο µε κείµενα, µε ιστούς, µε µουσικές/ οπτικές 
Ο κ. Βιρβιδάκης τόνισε, µεταξύ άλλων, την υποστήριξη του κ. παρτιτούρες, έργα γεµάτα χρώµατα, κώδικες, σήµατα και σύµβολα, 
Ιωαννίδη προς την Πινακοθήκη Χανίων, ενώ συνέδεσε µε την τελετή ποιητικό ρεαλισµό και φιλοσοφικές αναζητήσεις. 
ανακήρυξης µε τα εγκαίνια της έκθεσης του Nicholas Moore, Ο Κωνσταντίνος Ξενάκης, γεννηµένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 
λέγοντας ότι  "η έκθεση που εγκαινιάσθηκε έχει τα εξής (1931), Έλληνας της διασποράς, είναι φορέας δύο ταυτοτήτων και δύο 
χαρακτηριστικά που ενώνουν τα Χανιά µε την Ερµούπολη, τον κ. πολιτισµών, του ελληνικού και του αιγυπτιακού. Η αδιαµφισβήτητη 
Ιωαννίδη και τον κ. Moore µε τις δύο πόλεις. Ο κ. Ιωαννίδης είναι αυτή πραγµατικότητα τον πλούτισε µε εικόνες και µνήµες, τις οποίες 
επίτιµος δηµότης του δήµου Ερµούπολης και του δήµου Χανίων και αργότερα ενσωµάτωσε στο οπτικό του αλφάβητο, που βασίζεται σε 
ο κ. Moore έχει ζήσει στα Χανιά και µένει στην Ερµούπολη. Όλα αρχέτυπα σύµβολα γνώσης, τα οποία διεκδικούν το προνόµιο µιας 
αυτά δείχνουν τη δύναµη και τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης σε διαχρονικής επικοινωνίας. Το οπτικό αλφάβητο που ο ίδιος εφηύρε, 
επίπεδο καλλιτεχνικό και επιστηµονικό αλλά και σε επίπεδο γεµάτο σύµβολα, έννοιες, µεταφορές και προεκτάσεις σκέψεων πάνω 
ανταλλαγής ιδεών και απόψεων". στη σύγχρονη πραγµατικότητα και την τεχνολογία, επεκτάθηκε 
Ο κ. Αλιφιεράκης χαρακτήρισε τον κ. Ιωαννίδη "συνεργάτη αλλά και αργότερα σε θέµατα επικοινωνίας, που από τη δεκαετία του '70 πήραν 
φίλο της Πινακοθήκης" και πρόσθεσε ότι η ανακήρυξή του σε επίτιµο τεράστιες διαστάσεις και, ιδιαίτερα σήµερα,  καθορίζουν την 
δηµότη των Χανίων αποτελεί µια έκφραση αναγνώρισης των όσων ανθρώπινη καθηµερινότητα.  Η επικοινωνία µέσω της γραφής, του 
έχει προσφέρει ο γνωστός συλλέκτης στα Χανιά.  σήµατος, του σχήµατος ή του αντικειµένου, η επικοινωνία ακόµη και ως 

εφήµερο συµβάν φαίνεται να τον απασχολεί πάντα. Τα σηµεία, τα 
σχήµατα, τα αντικείµενα, τα σήµατα της τροχαίας που χρησιµοποιεί υ
στην εξέλιξη της δουλειάς του, παρατίθενται και λειτουργούν ως 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ:  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ στοιχεία διαχρονικής µνήµης και γνώσης, τα οποία εντάσσει σ' ένα 
επικοινωνιακό παιχνίδι χωρίς προκαταλήψεις, χρονικούς, 

Μια αναδροµή στους σηµαντικότερους καλλιτεχνικούς σταθµούς της σχηµατικούς ή πολιτισµικούς περιορισµούς. 
δηµιουργίας του Κωνσταντίνου Ξενάκη επιχειρεί η έκθεση που θα 
εγκαινιαστεί στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων, τη ∆ευτέρα 2 Πέγκυ Κουνενάκη, Επιµελήτρια Έκθεσης
Νοεµβρίου 2009, στις 8.00 µµ. 
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17 Οκτωβρίου 2009.

Παράθεση επίσηµου καταληκτικού δείπνου συνεδρίου: 
Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση: Αναζητώντας το 
πλαίσιο για τη συνεργασία παιδιών, νέων, οικογένειας, 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και κοινωνικών υπηρεσιών. 
Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & 
Εφαρµογών του Παιδαγωγικού Τµ. Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Με την υποστήριξη 
του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.    

∆ιάλεξη «Έλληνες 
Αρχιτέκτονες: Α. Νουκάκης- 
Μ. Μπαµπάλου». Τετάρτη 21 
Οκτωβρίου, ώρα 19:30

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
Μεσογείου προκειµένου να 

η12  Σύνοδος των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών Σχολών ανταποκριθεί στο αίτηµα που 
της Ευρώπης - 5-9 Σεπτεµβρίου 2009 διατύπωσε ο Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων Χανίων για την 
ηΠραγµατοποιήθηκε φέτος για 12  χρονιά στο ΚΑΜ η Σύνοδος επανάληψη των διαλέξεων 

των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ευρώπης Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, που 
(ΕΑΑΕ). ήδη παρουσίασαν το έργο τους 
Στην εισαγωγική του οµιλία ο Πρόεδρος της ΕΑΑΕ τονίζοντας τη σε αντίστοιχες διαλέξεις στην 
σηµασία των Συνόδων, αλλά και τη συµβολή σ' αυτές του ΚΑΜ, Αθήνα µε την φροντίδα του 
χαρακτήρισε τα Χανιά ως την “Πρωτεύουσα της Αρχιτεκτονικής Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, οργανώνει τη διάλεξη-
Εκπαίδευσης της Ευρώπης”. Η ιδιαίτερα τιµητική αυτή παρουσίαση έργου του γραφείου Α. Νουκάκη – Μ. 
προσφώνηση του Προέδρου της ΕΑΑΕ τιµά ουσιαστικά το ΚΑΜ Μπαµπάλου.
και τους ανθρώπους που τόσα χρόνια µε αφοσίωση στηρίζουν 
τη λειτουργία του, αλλά και όλους τους φορείς που συµβάλλουν 
στην υποδοχή των 127 συνέδρων που κατέκλυσαν την πόλη Έκθεση Φωτογραφίας 'Ίχνη 
µας µε την ευκαιρία της Συνόδου για περισσότερες από πέντε Πολέµου'. Εγκαίνια: 
ηµέρες. Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009, 
Στο πλαίσιο της Συνόδου, η οποία ήταν ανοιχτή στο κοινό, ώρα: 19:30
έγιναν δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαλέξεις, του Ali Rahim 
και της Julia Bolles-Wilson σηµαντικών αρχιτεκτόνων, οι οποίοι Η έκθεση περιλαµβάνει 
παρουσίασαν από τη µια µεριά την πιο προωθηµένη διεθνώς φωτογραφικά ντοκουµέντα από 
έρευνα στην αρχιτεκτονική και από την άλλη τη συσχέτιση της δηµοσιογραφικές αποστολές 
αρχιτεκτονικής πράξης µε την αρχιτεκτονική εκπαίδευση και του Π. Νεράντζη σε εµπόλεµες 
θεωρία. περιοχές του πλανήτη από το 
Τα θέµατα που απασχόλησαν τη Σύνοδο ήταν σχετικά, όπως 1982 µέχρι σήµερα. 
πάντα, µε τον Συντονισµό των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Συνδιοργάνωση: ΚΑΜ, Μηνιαία 
Ευρώπης και τη συσχέτιση της λειτουργίας τους µε τις Εφηµερίδα «Πυξίδα Της 
Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Πόλης» και Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης. ∆ιάρκεια έκθεσης: 24 
χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Οκτωβρίου – 8 Νοεµβρίου 2009. Ώρες λειτουργίας 

καθηµερινά:10:00 – 14:00, 18:00 – 21:00.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΜ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

1-3 Οκτωβρίου 2009 «Εξερευνώντας την Ελλάδα, 
Φωτογραφίες 1898-1913». Συλλογή 

Πανευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Hubert Pernot. Εγκαίνια έκθεσης: 
Συνέδριο για τη δράση Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ώρα 19:30. 
e-Twinning «European Ο γάλλος γλωσσολόγος Hubert Pernot 
Network of Ambassadors». (1870-1946), εξαίρετος νεοελληνιστής µε 
Συνέδριο για τους πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, 
Ευρωπαίους Πρεσβευτές ταξίδεψε στον ελλαδικό χώρο την πρώτη 
της δράσης δεκαπενταετία του 20ού αι. συλλέγοντας 
e-Twinning φωτογραφικά θέµατα που συνθέτουν µια 
του προγράµµατος για τη µοναδική τοιχογραφία του τόπου λίγο πριν 
∆ια Βίου Μάθηση της Ε.Ε. τους Βαλκανικούς πολέµους. Η Συλλογή Η. Ρernot 

διασώζεται στη Βιβλιοθήκη του Νεοελληνικού Ινστιτούτου της 
Συνδιοργάνωση: Σορβόννης. Συν-διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη, Εκδόσεις 
∆ήµος Χανίων. Ολκός, ΚΑΜ. ∆ιάρκεια έκθεσης: 31 Οκτωβρίου – 18 

Νοεµβρίου 2009. Ώρες λειτουργίας καθηµερινά:10:00 – 
14:00, 18:00 – 21:00.

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

KAM  

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

 

C E NT E R  O F  M E DI T E RR A N E A N A RC HI T E CT UR E 
31 ST

 TOBAZI COAST, KATEHAKI  S Q, GR- 73 134  CHANEA , GREECE CMA 
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Με χαρά το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης σας ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
οςπληροφορεί για τις εν γένει πολιτιστικές του δραστηριότητες (3  χρόνος λειτουργίας)

της χειµερινής θεατρικής περιόδου 2009-2010 είναι οι 
παρακάτω : Λειτουργεί από το Νοέµβριο του 2007. Είναι ευχάριστο το 

γεγονός που και φέτος συµµετέχουν 100 παιδιά από την 
«Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ» του Τζων Πρίσλευ πόλη µας, τα οποία θα χωριστούν σε πέντε τµήµατα, ανάλογα 

οείναι το 1  έργο της χειµερινής θεατρικής περιόδου του µε την ηλικία τους. 
∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης. Στόχος του Θεάτρου είναι µέσα από την εφαρµογή του 

προγράµµατος «Θεατρικής Παιδείας και ∆ράσης» οι µικροί 
Μετάφραση-∆ιασκευή : Ζωή Ρηγοπούλου µαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το θέατρο.
Σκηνοθεσία : Μανούσος Μανουσάκης
Σκηνικά-Κοστούµια : Βάλια Μαργαρίτη Υπεύθυνοι :  
Μουσική : Μανώλης Μανουσάκης Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη.

Παίρνουν µέρος οι ηθοποιοί: 

υ
Αλέξης Σταυράκης (Άρθουρ Μπέρλινγκ), 
Αγάπη Μανουρά (Σύµπιλ Μπέρλινγκ η γυναίκα του), 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Στέλλα Ερµή (Σήλα Μπέρλινγκ η κόρη τους), 
ος(6  χρόνος λειτουργίας)Βλάσης Πασιούδης (Έρικ Μπέρλινγκ ο γιος τους), 

∆ηµήτρης Τσιλιφώνης (Τζέραλντ Κροφτ ο µνηστήρας), 
Από τον Οκτώβριο του 2004 το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης άνοιξε την ∆ηµήτρης Αγοράς (Επιθεωρητής Γκουλ), 
πόρτα της γνώσης γύρω από το θέατρο για τους συµπολίτες Χαλαζιά Σοφία (Εντίνα η υπηρέτρια)
µας. 
Στο φετινό κάλεσµα πάρα πολλά νέα άτοµα εγγράφηκαν από Η πρεµιέρα προγραµµατίζεται να δοθεί στα Χανιά την 
όλες τις κοινωνικές οµάδας και όλες τις ηλικίες, που τους Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2009 στην αίθουσα θεάτρου του 
ενώνει η κοινή αγάπη τους για το θέατρο και είναι πρόθυµοι Βενιζελείου Ωδείου, ενώ θα δοθούν παραστάσεις στην 
να πειραµατιστούν και να µαθητεύσουν πάνω σ' αυτό. ενδοχώρα και στις µεγάλες πόλεις της Κρήτης.
Συµµετέχουν 40 άτοµα τα οποία θα χωριστούν σε δύο 
τµήµατα.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπεύθυνοι Ερασιτεχνικής Σκηνής : Μια ΜεγαλοΑστική Οικογένεια στην Επαρχιακή Αγγλία. Η 
Ανθή Βασιλοπούλου, Μαρία Μεντέζ, Βαρβάρα Περάκη, Οικογένεια Μπέρλινγκ. Πατέρας αυθεντικός Άγγλος 
∆έσποινα ∆ρακάκη.βιοµήχανος, στυγνός πλουτοκράτης, κλασικός εργοδότης µε 

πλήρη ταξική συνείδηση της ταξικής του αποστολής. 
Κοσµοπολίτης, φιλόδοξος και άνθρωπος του συµφέροντος 
και του Βρετανικού Κατεστηµένου. υ
Η σύζυγός του Συµπιλ, µια ήπιων τόνων Αγγλίδα σύζυγος 
Αστικής οικογένειας, των σαλονιών, των συλλόγων εποχής, Επίσης προγραµµατίζεται ένα αφιέρωµα για τη ζωή και το 
των "φιλανθρωπικών" συγκεντρώσεων. έργο του γνωστού σκηνοθέτη ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ, 
Η Κόρη τους Σήλα, µια γλυκύτατη νεαρή Αγγλίδα, καθώς επίσης και µία ηµερίδα µε θέµα : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
κακοµαθηµένη µάλλον αλλά Όχι φθαρµένη, µε ψηλό δείκτη ΠΟΛΙΤΙΚΗ», όπου θα µιλήσουν προσωπικότητες της τέχνης 
Κοινωνικών αντανακλαστικών και ευαισθησιών, διατηρεί και της πολιτικής.
ανέπαφη την αγνότητά της και τον ανθρωπισµό της πνιγµένη 
στο βαρύ Αστικό περιβάλλον. 
Ο Αδελφός της Έρικ, ένα κλασικό πλουσιόπαιδο ρεµάλι του υστυλ "τα έχω όλα και κάνω ότι γουστάρω...", µε εµφανείς 
τάσεις αλκοολισµού και ο Αρραβωνιαστικός της Σήλα, ο 

Στα πλαίσια συνεργασιών του θεάτρου θα µετακληθούν Τζέραλντ Κροφτ, γνήσιο τέκνο και αυτό ΜεγαλοΑστικής 
θεατρικά και χορευτικά σχήµατα.οικογένειας. 

Καταλύτης στη ζωή τους και στις απόψεις τους, ένας 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ.

Ένα έργο που µιλά για την ευθύνη και την ανευθυνότητα. 

Τέτοια στοιχεία υπάρχουν άραγε σήµερα….;

«Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ» θεωρείται το καλύτερο έργο 
του Τζων Πρίσλεϋ και εκείνο µε την παγκόσµια θεατρική 
επιτυχία καθώς ανεβαίνει έκτοτε σε όλες τις αίθουσες του 
κόσµου µέχρι σήµερα. 
Πρεµιέρα έγινε το 1946 στο Λονδίνο, στο Old Vic αλλά η 
επίσηµη πρώτη έγινε στη Μόσχα το 1945.
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« Ο  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η Σ  Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι »  τ ο υ  Τ ζ ω ν  Π ρ ί σ λ ε υ

οςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (6  χρόνος λειτουργίας)

ο ςΠΑΙ∆ΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (3  χρόνος λειτουργίας)



Η µείωση της ποσότητας των παραγόµενων απορριµµάτων και η Από την άλλη, η διάθεση του οργανικού κλάσµατος των ΑΣΑ σε 
επαναχρησιµοποίηση / ανακύκλωση όσο το δυνατόν µεγαλύτερης Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) ή Χώρους Ανεξέλεγκτης 
ποσότητας υλικών, αποτελούν βασικές συνιστώσες αειφορικών ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) επιφέρει ως αποτέλεσµα να 
ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων. Κι αυτό αποτελούν οι χώροι αυτοί µια από τις σηµαντικότερες πηγές 
γιατί υπάρχει ανάγκη, αφ΄ενός µεν, εξοικονόµησης χώρου για την µεθανίου. Το µεθάνιο που έχει πολλαπλάσια δράση σε ότι αφορά το 
ταφή των απορριµµάτων και, αφ' ετέρου δε, εξοικονόµησης φαινόµενο του θερµοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα, 
χρήσιµων υλικών (µέταλλα, πλαστικά, οργανική ύλη, κ.λπ.) παράγεται από την αναερόβια αποδόµηση της οργανικής ουσίας 
–πόρους δηλαδή- και ενέργειας. Επιπλέον, νοµοθετικά απαιτείται, που θάβεται στους χώρους αυτούς. Όλα αυτά βέβαια και κάτω από 
σύµφωνα µε την Οδηγία 99/31 σταδιακά κάθε κράτος µέλος της τη συνεχιζόµενη πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση 
Ε.Ε. να µειώσει την ποσότητα των οργανικών που οδηγούνται των δεσµεύσεων που αφορούν την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) στο 35% της ποσότητας ΑΣΑ (Οδηγία 99/31/ΕΚ και, από το 2010, η Οδηγία 2008/98/ΕΚ). 
που παρήγετο το 1995. (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α., 2008).

Η ταφή (δηλ. µη αξιοποίηση) της οργανικής ουσίας που περιέχεται Η ανάκτηση των ζυµώσιµων οργανικών υλικών των Αστικών 
στο οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ τροφοδοτεί τον πλανήτη µε ένα Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) προβάλλει ως αναγκαιότητα, 
αέριο που προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε ότι αφορά τις δεδοµένου ότι αποτελεί ένα σηµαντικό ποσοστό, συχνά 40% ή και 
κλιµατολογικές αλλαγές παραπάνω του συνολικού όγκου των απορριµµάτων. Ένας από 
Στην Ελλάδα σήµερα βρίσκονται εν λειτουργία µόνο δύο τους τρόπους ανάκτησης είναι η κοµποστοποίηση (αερόβια, 
Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης βιολογική, ελεγχόµενη διεργασία µερικής αποδόµησης των 
(ΕΜΑΚ), ένα εκ των οποίων είναι το ΕΜΑΚ Χανίων, το οποίο οργανικών υλικών από µικροοργανισµούς), η οποία επιτυγχάνει 
µάλιστα αποτέλεσε και αποτελεί κοµβικό σηµείο στη διαχείριση των µείωση του όγκου και της µάζας των υλικών που χρησιµοποιούνται, 
ΑΣΑ στα Χανιά. Ενδεικτικές εφαρµογές αξιοποίησης του δίνοντας ένα τελικό προϊόν γνωστό ως κόµποστ µε ιδιότητες όπως 
κόµποστ που παράγεται  στο  ΕΜΑΚ  Χανίων είναι:ο χούµος του εδάφους (Environment Agency et al., 2001). Η 

• Σε δασικά φυτώρια και αναδασώσεις ως πρόσµιξη κοµποστοποίηση δεν αποτελεί καινούργια µέθοδο διαχείρισης 
φύτευσης.οργανικών υπολειµµάτων και αποβλήτων: ξεκίνησε πριν από 

• Σε θερµοκήπια για την παρασκευή υποστρωµάτων µερικές χιλιάδες χρόνια, στις, από τότε, πυκνοκατοικηµένες 
ανάπτυξης καλλωπιστικών, ανθοκοµικών φυτών περιοχές της Ινδίας και της Κίνας, προκειµένου να περιοριστούν 
εσωτερικών-εξωτερικών χώρων. διάφορες µεταδοτικές ασθένειες του ανθρώπου, µέσω ελεγχόµενης 

• ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος και επιφανειών πρασίνου σε αξιοποίησης των αποβλήτων του και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η 
αστικές περιοχές, πάρκα, αθλητικά πεδία, αποτροπή γονιµότητα των εδαφών, µε τη χρήση του κόµποστ, για να 
φαινοµένων διάβρωσης σε επικλινείς επιφάνειες, παραχθούν τα αναγκαία αγροτικά προϊόντα για τη διατροφή των 
συγκράτηση πρανών, χλοηφορία σε ταράτσες, σε µεγάλων πληθυσµών αυτών των περιοχών (Μανιός, 2006).
θαµνοσυστάδες σε δρόµους.Η κοµποστοποίηση του οργανικού κλάσµατος των ΑΣΑ, 

• Έργα αποκατάστασης λατοµείων για αντικατάσταση του συµβάλει στην εφαρµογή της Οδηγίας 99/31 για την 
µητρικού εδάφους και ως εδαφοβελτιωτικό σε πρόσµιξη µε υποχρεωτική µείωση των οργανικών στους ΧΥΤ, ενώ το 
το έδαφος φυτεύσεων.παραγόµενο κόµποστ θα συµβάλει στην προστασία των 

• Κατασκευή πρανών και ηχητικών φραγµάτων ως υλικό εδαφών από την εντεινόµενη διάβρωσή τους, στον 
ηχοµόνωσης, π.χ. από θόρυβο σε αυτοκινητόδροµους περιορισµό της ερηµοποίησης που ήδη απειλεί τη νότιο 
κοντά σε αστικές περιοχές.Ευρώπη.

• Ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση δυσάρεστων Το προϊόν της κοµποστοποίησης λέγεται και βελτιωτικό εδάφους 
οσµών από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε δύσοσµα ή εδαφοβελτιωτικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε καλλιέργειες 
απαέρια.(όπως αµπελουργία, ανθοκοµία, δενδροκοµία κ.λπ.) βελτιώνοντας 

• Κάλυψη και αποκατάσταση ΧΥΤΑ, ΧΑ∆Α.την παραγωγή, καθώς εµπλουτίζει το έδαφος µε θρεπτικές ουσίες, 
αυξάνει το πορώδες του, δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες αερισµού 
και κατακρατεί την υγρασία. 
Το κόµποστ θεωρείται ένας παροχέας από καλά σταθεροποιηµένη 
οργανική ύλη (οργανική ουσία) µε βελτιωτικές ιδιότητες προς το 
έδαφος.
Κάθε έδαφος χρειάζεται τη σωστή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, 
έτσι ώστε να είναι παραγωγικό σε συνάρτηση µε τις τοπικές 
κλιµατολογικές συνθήκες. Έχει προταθεί ότι ένα επίπεδο 
περιεκτικότητας ορφανικής ουσίας στο έδαφος της τάξης του 2.5- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. EC, DG ENV.A.2/LM, 2003, Working Document: Draft Discussion 3% απαιτείται κατ' ελάχιστον, ώστε να είναι παραγωγικό µε σκοπό 
Document for the ad hoc meeting on biowastes and sludges on 15-τη γεωργική / αγροτική εκµετάλλευση (EC, DG ENV.A.2/LM, 2003). 
16/01/2004 in Brussels, Brussels

Κατά συνέπεια, το κόµποστ αποτελεί πηγή ενός φυσικού 2. Environment Agency et al., 2001, Technical Guidance On Composting 
πόρου ανεκτίµητης αξίας, της οργανικής ουσίας. Η οργανική Operations, Draft For External Consultation, USA
ουσία είναι και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένας ιδιαίτερης 3. ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.), 

2008, Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κοµποστοποίησης του Οργανικού σηµασίας φυσικός πόρος, πρωτεύουσας σηµασίας και 
Κλάσµατος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσµατική αλληλένδετος µε αυτό του νερού, για την Αειφόρο Ανάπτυξη µιας 
Αξιοποίηση του Κόµποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρµογές - περιοχής. Η οργανική ουσία σχετίζεται όχι µόνο µε τη γονιµότητα 
Feasibility Study, Χανιά, Ελλάδα

των εδαφών, αλλά και µε τη γενικότερη ποιότητα και «υγεία» τους. 4. Μανιός Β., 2006, Κοµποστοποίηση: Τάσεις – Προοπτικές – Προϋποθέσεις, 
ηΣυγχρόνως όµως, δεν είναι δυνατό να υφίσταται γεωργική 1  Πανελλήνια Σύνοδος Φορέων για την διαχείριση των ΑΣΑ, 14-15/04/06 

Χανιά, Ελλάδαπαραγωγή, ικανή να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της υφηλίου, 
χωρίς να υποβαθµίζει την ποιότητα των εδαφών, άρα και την 
ικανότητα τους να παραµείνουν γόνιµα (αειφορία). Η µόνη δυνατή 

Στο επόµενο τεύχος  δράση ανάκτησης / διατήρησης / προστασίας των εδαφών αυτών 
Η Κοµποστοποίηση στα Χανιάείναι η εξωγενής προσθήκη οργανικών εδαφοβελτιωτικών. 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Πολιτισµός της Καρπάθου συνεχίζεται και στην 3η χιλιετία π.Χ, 
άλλα γύρω στα 2.000. Μινωίτες άποικοι απο την Κρήτη φέρνουν 
καινούργια πνοή και οικονοµική άνθιση στο νησί. Κατά την 
Νεοανακτορική Περίοδο της Κρήτης (περίπου 1700-1450 π.Χ.), 
που είναι γνωστή και σαν εποχή της Μινωικής θαλασσοκρατίας 
και του Μινωικού Αποικισµού, η Κάρπαθος φαίνεται να έχει 
καθαρά Μινωικό χαρακτήρα, είναι αναπτυγµένη οικονοµικά και 
πολιτιστικά. 

 Ακολούθησαν αργότερα Αργίτες άποικοι µε αρχηγό τον Ιοκλό, γιο 
του ∆ηµολέοντα. Τόσο ο Όµηρος όσο και τα αρχαιολογικά 
δεδοµένα επιβεβαιώνουν την παρουσία των Αχαιών στο νησί, αν 
και ο Μινωικός χαρακτήρας του Πολιτισµού του εξακολουθεί µέχρι 
το τέλος της Εποχής του Χαλκού.  

Στην Κλασική και Ελληνιστική Περίοδο η Κάρπαθος 
παρουσιάζεται οικονοµικά ζωντανή και πολιτιστικά ακµαία.   

Μετά το 478 π.Χ. η Κάρπαθος γίνεται µέλος της Α' Αθηναϊκής 
Συµµαχίας. Το 404, µε την λήξη του Πελοποννησιακού Πολέµου, 

Είναι, µετά τη Ρόδο, το δεύτερο σε έκταση νησί της ∆ωδεκανήσου. υποτάσεται στους Σπαρτιάτες, αλλά ύστερα από τη ναυµαχία της 
Βρίσκεται ανάµεσα στη Κρήτη και Ρόδο, στο πέλαγο που από την Κίνδου (394 π.Χ) επανέρχεται στους Αθηναίους και αργότερα 
αρχαιότητα πήρε το ονοµά του απ' αυτήν "Καρπάθιο Πέλαγος". γίνεται µέλος της Β' Αθηναϊκής Συµµαχίας. 
Έχει έκταση 301 τ. χλµ. και είναι ένα ορεινό νησί, µε 

Στα Ελληνιστικά χρόνια φαίνεται ν' ακολουθεί τις τύχες της Ρόδου 
χαρακτηριστικό στενόµακρο σχήµα. 

και µεγάλο µέρος του νησιού, αν όχι ολόκληρο, αποτελούσε µέρος 
του Ροδιακού ή , πιο συγκεκριµένα, του Λινδιακού κράτους. 

Ακολουθούν τρεις περίπου αιώνες (µέσα 7ου µέχρι µέσα 10ου 
µ.Χ) παρακµής και ερήµωσης. 

Στα 1821 η Κάρπαθος επαναστατεί και παίρνει µέρος στον αγώνα 
της ανεξαρτησίας. Με το τέλος όµως της Επανάστασης 
παραµένει, µαζί µε τα άλλα ∆ωδεκάνησα, τµήµα της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. 

Το 1944 οι Καρπάθιοι ξεσηκώνονται ενάντια στους Ιταλούς και 
καλούν τους 'Αγγλους συµµάχους που καταλαµβάνουν το νησί. Το 
Μάρτη του 1948 η Κάρπαθος, µαζί µε τα υπόλοιπα ∆ωδεκάνησα 
ενσωµατώνεται στην Ελλάδα. 

«Κάρπαθος όµορφο νησί, χαίρου την οµορφιά σου, στολίδι 
είναι ξεχωριστό, καθένα απ' τα χωριά σου». 

Αυτό που χαρακτηρίζει την Κάρπαθο είναι οι άνθρωποί της. Πιστοί 
στα ήθη και στα έθιµα των προγόνων τους, δίνουν την εντύπωση 
ότι το ρολόι του χρόνου έχει σταµατήσει από καιρό και το νησί. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Καρπαθιώτες κυρίως της ενδοχώρας Τα χωριά του είναι κτισµένα στις καταπράσινες πλαγιές των 
ντύνονται ακόµη µε τις παραδοσιακές τους φορεσιές σε κάθε βουνών του ή γύρω από τα γραφικά λιµανάκια. Οι κάτοικοί του 
πολιτιστική εκδήλωση. Οι γυναίκες φοράνε τις πολύχρωµες ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 
τοπικές ενδυµασίες και καµαρώνουν για την δωδεκανησιακή τους 

Η γεωγραφική θέση του νησιού είναι σηµαντική, αφού αποτελεί καταγωγή. 
βασικό κρίκο της νησιώτικης γέφυρας που ενώνει την Κρήτη µε τη 
Μικρασία και µε τη µακρόστενη κορµοστασιά της δεσπόζει στις 
νοτιοανατολικές πύλες του Αιγαίου. 
Η ποικιλία και η χρωµατική µαγεία του φυσικού τοπίου της 
Καρπάθου είναι µοναδική. Οι εναλλαγές και οι αντιθέσεις είναι 
τόσο συχνές και απρόσµενες που δεν αφήνουν περιθώρια για 
µονοτονία και πλήξη. Βουνά ψηλά (Λάστος 1215 µ. υψόµετρο, το 
ψηλότερο στα ∆ωδεκάνησα) και κακοτράχαλα, που οι κορφές τους 
κάποτε-κάποτε εµφανίζονται χιονισµένες. Στις βουνοπλαγιές θα 
δεί κανείς απόκρυµνες χαράδρες και δαιδαλώδεις χείµαρρους, 
βαθιές σπηλιές προικισµένες µε τη θελκτική πολυχρωµία 
σταλακτιτών, κοιλάδες καταπράσινες και πηγές µε κρυστάλλινα 
νερά που κελαρίζουν µελωδικά, σκορπίζοντας απλόχερα τη 
δροσιά τους.
Και ακόµα, πευκόφυτες πλαγιές που κατεβαίνουν ως τη θάλασσα, 
εκεί που τ' ασπρογάλαζο κύµα φυλάει νωχελικά τις χρυσές 
αµµουδιές του νησιού.  Σήµερα, η Κάρπαθος αποτελεί έναν ιδανικό ταξιδιωτικό 

προορισµό για όσους επιζητούν ένα ήσυχο νησί για τις διακοπές Τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης 
τους. Προσφέρει ηρεµία και ξεκούραση στις παραδεισένιες παρουσίας στο νησί ανάγονται 
οµορφιές του, γνωριµία µε την ιστορία και τη παράδοση του τόπου στο τέλος της Νεολιθικής 
και φυσικά ευκαιρίες για διασκέδαση µε παραδοσιακή µουσική, Περιόδου (4.000-3.000 π.Χ). Οι 
χορούς και τραγούδια που θα χαραχθούν στη µνήµη σας µε πρώτοι κάτοικοι φαίνεται πως 
ανεξίτηλα χρώµατα κι η θύµησή τους θα οµορφαίνει τις κρύες ήρθαν από τη Μικρασία και ήταν 
χειµωνιάτικες βραδιές σας.συγγενείς µε τους 

Προελληνικούς λαούς που  (www.karpathos.gr)
κατοικούσαν στην Κρήτη και τ' 
άλλα Ελληνικά νησιά (Κάρες 
κτλ.). Ο πρωτόγονος Νεολιθικός 

Αδελφοποιηµένες πόλεις µε τον ∆ήµο Χανίων
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September 2, 2009 as a result of the strong links between 
Crete and Cyprus. 

AT THE MUNICIPALITY
υOF CHANIA

“Greeks of Asia Minor” Monument

On Monday, September 21, a 
celebration commemorating Mayor's Meetings at Town Hall
the genocide by Turks of 
thousands of Greeks in Asia 
Minor was jointly organized 
by the Prefecture, the 
Municipality, the Municipal 
Cultural Enterprise and the 
“Brotherhood of Asia Minor” 
of Chania.

During the first part of this event, Mayor Mr. K. Virvidakis and 
officials of  “Brotherhood of Asia Minor” unveiled the monument 
which now stands at the junction of M. Botsari and Kisamou 
streets of our town. The second part was dedicated to 
referencing the events that took place during this historic 
period.

υ
Celebrating the “ 2009 European Mobility Week”

The Mayor Mr. Kyriakos Virvidakis, in the course of his 
courtesy meetings, has met with the following foreign and 
domestic officials and dignitaries at the Town Hall
�On May 21, with Great Britain's ambassador Hon. David 
Landsman.
�On August 30, the mayor was visited by a delegation of 
Cyprus' Morfou town officials.
�The same day, the Mayor met with “Lithuanian Argonauts”, 
crew members of   the yacht “Gold of Lithuania” which at that 
time, was cruising Mediterranean Sea. 
�On September 4, the Mayor was visited by Greek 
immigrant senior citizen delegations, from Kazakhstan and 
Kyrgyzstan.
�On September 23, with Turkey's ambassador Hon. Ahmet 
Oguz Cellikol. 
�On September 30, with Indonesian's Republic ambassador 
in Greece, Hon. Ahmad Rusdi.
�The same day, the Mayor met with Dr. L. Han Slikkerveer, 

A number of events commemorating the “2009 European professor of anthropology at Nederland's Leiden University.
Mobility Week” took place between September 16 and �The same day, the Mayor was visited by Mr. Alkinoos 
September 22. The happenings included kids cycling at Nikolaides, manager of Mediterranean Agricultural Center of 
Koubeli area, student touring the old town using the town's Chania and participating members of the international forum 
mini-bus, music events and tree planting. The last day, was “Microeconomic Management” which took place at M.A.I.Ch.
dedicated to the “European Day without Car” and for that 
purpose informational material and gifts were freely distributed υ
in an effort to increase public awareness. At the same time, DELEGATION OF CYPRUS' MORFOU  MUNICIPALITY
student paintings depicting their ideas of car less cities were 
exhibited.

υ
MUNICIPAL PORT FUND – SPEED BOAT RACE

2009 Greek Speed Boat 
Championship – Olympic 
RIBS
The event took place in the 
Town's Old Port on Saturday 
and Sunday September 5 & 6 
and was jointly organized by 
the respective Chania Club 
as well as the Prefecture, the 
Municipality and the 

Municipal Port Fund.  It's the second year in a row this great 
event took place in Chania and needless to say, it was fully 
successful in all aspects. 
Yacht docking and servicing
271 yachts registered in several countries had visited Chania Cyprus' Morfou Mayor Hon. Charalambos Pitas leading a 
Old Port for docking and servicing by August 31, 2009.delegation of Town officials, visited Chania from August 28 to 

29



Prophet Elias -  Venizelos’ Graves

CLASSIC MUSIC NIGHTS

A classic music night has been scheduled for the 
th25  of October 2009, at 20.30, organized by the 

Municipality of Chania, Municipal Cultural 
Enterprise of Hania, Venizeleio Music School, 
Municipal Regional Crete Theatre.  The event will 
take place in Venizelio Music School and it is 
attached to “Nights of Classical Music”.
Trio Nuovo with Eleni Papaspirou, Hrisoula 
Georgaki, Maria Koletou will present music 
pieces of KREUTZER, F. MENDELSSOHN, FR. 

Prophet Elias temple is located in "Froudia", overlooking the LISZT και Μ. GLINKA.
city of Chania and was built during the Venetian period. The 
smaller south aisle of the temple was built first and it was 
dedicated to prophet Elissaios. υ

Municipal Art Gallery
During the 16th century, the larger temple of Prophet Elias 
was added after constructing an arched opening on the 
original north wall. The temple was destroyed during the 
bombing attacks of the Great Powers and was later 
reconstructed.

In a special area next to the temple, there are the graves of 
the Ethnarch, Eleftherios Venizelos and that of his son, 
Sophocles the leader at that time of the Liberal Party. 

A bit further, the statue of fearless Cretan fighter Spyros 
Kagiales , represents the courage, heroism and struggles for 
freedom of Cretans during the numerous revolutions. 

υ
KARPATHOS ISLAND

The exhibition of Nicolas Moore, a British painter who now 
lives in Ermoupolis, Syros while he has also spent part of his 
life in Chania, was opened to the public on September 23  at 
the Municipal Art Gallery. The exhibition, which is ending on 
October 23, is jointly organized by the Municipalities of 
Chania and Ermoupolis, under the existing “sisterhood” bond 
between the two towns.

During the opening day of the exhibition, Mr. Kostas Ioannidis 
was proclaimed an honorary Chania citizen. Mr. Ioannidis is a 
famous art collector who has contributed several 
masterpieces from his collection to our town's Art Gallery.  

υ
Being 301 square kilometers wide, it’s the second largest 

Mediterranean Center for Architecture island of Dodecanese, after Rhodes. The island is located in 
Karpathean Sea, east of Crete and west of Rhodes and its 

The meeting of the Presidents of European Architectural position is significant as it is the link between Crete and Asia 
Schools has taken place at the Mediterranean Architecture Minor.  Its shape is large and narrow while its surface is thCenter for the 12  time. One hundred twenty seven (127) mostly mountainous.  The villages are either built by the sea 
attended a number of relevant lectures and presentations that shore bays or at the green hillcrests of the island. Most 
lasted five days. inhabitants are either farmers or dealing with agriculture.  

The President stressed out the importance of these meetings Today, Karpathos is ideal for those seeking a quite place to 
and his comments regarding the contribution of the relax as its numerous picturesque villages offer tranquility and 
Mediterranean Center for Architecture were very flattering. At peace of mind. In addition, the island’s rich history and 
the same time, he described Chania as Europe's Capital of traditions which include local food, songs and dancing give 
Architectural Education.   visitors a unique experience they will never forget.

υ υ
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