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Κρατάτε στα χέρια σας το 6ο 
τεύχος του διμηνιαίου 
ενημερωτικού περιοδικού 
«Χανιά ο Δήμος μας».

 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
για την ανταπόκρισή σας στο 
εκδοτικό αυτό εγχείρημα του 
Δήμου μας στην προσπάθειά 
να κάνουμε κοινωνούς των 
ενεργειών μας όλους τους 
δημότες. 

Τα έντυπα που διανέμονται 
εξαντλούνται άμεσα, κάτι που 
αποδεικνύει το ενδιαφέρον σας 

για τα δημοτικά πράγματα, τις πρωτοβουλίες της 
Δημοτικής Αρχής, των νομικών Προσώπων και όλων των 
υπηρεσιών του Δήμου μας.

Στις σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να 
πληροφορηθείτε για τα έργα που υλοποιούνται και τις 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται  από τον Δήμο μας 
στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της 
πόλης μας με σεβασμό, πάντα, στο περιβάλλον. 

Αναφορά γίνεται στα τεχνικά έργα, τα οποία έχουν 
ολοκληρωθεί ή συνεχίζουν να εκτελούνται, με την 
αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

Το τεύχος αυτό, είναι αφιερωμένο στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Μαγδαληνής και στις εργασίες ανάπλασης  που 
εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν από τον Δήμο Χανίων.

 Ακόμη, μεταξύ άλλων, μπορείτε να ενημερωθείτε για:

Τις Υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την 
ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τους επισκέπτες, 
τους καταστηματάρχες και τους κατοίκους του Ενετικού 
Λιμανιού.

Το έργο της «Bελτίωσης Διαχείρισης Ιλύος Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων»

Τις εκδηλώσεις της ΔΗΠΕΧ, του ΟΔΗΚΟΙΠ, της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης, της Δημοτικής Πινακοθήκης και του ΚΑΜ.

Την αδελφοποίηση των Δήμων Χανίων και Πάφου κ.α.

Σε λίγες μέρες, υποδεχόμαστε τα Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά με εκδηλώσεις, μελωδίες και δρώμενα στην 
πόλη για όλες της ηλικίες.

Το 2009 συνεχίσαμε να εργαζόμαστε συστηματικά, με 
όραμα και σχέδιο, προωθώντας έργα και παρεμβάσεις σε 
κάθε γειτονιά της πόλης. 

Στόχος μας για το 2010 είναι η υλοποίηση ακόμη 
περισσότερων έργων, δράσεων και θεσμών, για ένα 
ισχυρότερο Δήμο, που βρίσκεται συνεχώς κοντά στον 
πολίτη, μία πιο ανθρώπινη και σύγχρονη πόλη, με 
σεβασμό στις επόμενες γενιές.

Με την ευκαιρία των άγιων ημερών των Χριστουγέννων 
θέλω να ευχηθώ σε όλους η Γέννηση του Θεανθρώπου να 
αποτελέσει εφαλτήριο δημιουργίας και εξέλιξης σε ατομικό 
και οικογενειακό επίπεδο με υγεία, ευτυχία και ειρήνη.

Εύχομαι επίσης το νέο έτος να σημάνει την αρχή της 
προσπάθειας όλων  μας για ένα κόσμο καλύτερο.

Ο Δήμαρχος Χανίων
Κυριάκος Βιρβιδάκης
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Η κατασκευή του πέτρινου κτιρίου της Δεξαμενής του Αη-
Γιάννη ξεκίνησε το 1913 και ολοκληρώθηκε το 1927 επί 

Δημαρχίας Εμμανουήλ Π. Μουντάκη, σε έκταση που 
δωρήθηκε το 1905 από τον Γεώργιο Θ. Σγουρό. Η 

εσωτερική της διαμόρφωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
αρχιτεκτονικό δείγμα Βυζαντινής τεχνοτροπίας 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τη Συντακτική Επιτροπή : 2821341602



Ιερός Ναός της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα, σε ανάμνηση των ημερών που πέρασε στην 
Κρήτη και της αγάπης με την οποία τον περιέβαλε η κοινότητα 

Η εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, «ο ηγεμονικός ναός», της Χαλέπας.
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 Δούκα της Ρωσίας Γεωργίου. 

Τα χρήματα κατέθεσε ο Πρίγκιπας Αρμοστής στην Τράπεζα 
Κρήτης και τα σχέδια που είχαν εκπονηθεί στη Ρωσία 
παραδόθηκαν στο διευθυντή των Δημοσίων Έργων Παντζείρη 
για να τα μελετήσει. Πρόκειται για ιδιόρυθμο αρχιτεκτονικό 
τύπο ναού με ευρυγώνια αίθουσα που καταλήγει σε 
διακοσμητικό τρούλο ρωσικής μορφής και περιβάλλεται από 
περιμετρική στοά. Τελικά αποφασίστηκε η νέα εκκλησία, 
δυναμικότητας 80 ατόμων, ν' ανεγερθεί απέναντι από τα 
Ανάκτορα και σ'αυτή να λειτουργεί ορθόδοξος ιερέας. Την 
επίβλεψη για την εκτέλεση του έργου και τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Χρήστος 
Τσολίνας. 

Στις 6 του Γενάρη του 1903 τελέσθηκαν τα εγκαίνια σε πολύ 
στενό κύκλο με παρουσία της βασίλισσας Όλγας της Ελλάδος, 
του Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιου και του Πρίγκιπα Γεώργιου, 
του υπασπιστή του πρίγκιπα Λεμπέση και του ιδιαιτέρου 
γραμματέα Παπαδιαμαντόπουλου και της γυναίκας του. 

*Η φωτογραφία του εξώφυλλου είναι πριν τις εργασίες 
Ο Πρίγκιπας μετά την αναχώρηση του από την Κρήτη, ανάπλασης μέρος των οποίων εκτελείται
προσέφερε το ναό τον Μάιο του 1909, στο Δήμο Χανίων και 



Με κεντρικό μήνυμα των εργασιών της «Όλα για τον 
πολίτη!» και με ένα ιδιαίτερα δυναμικό πρόγραμμα 
παράλληλων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε από 26 έως 29 
Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης η 7η 
POLIS , Διεθνής Έκθεση Φορέων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου – Κοινωνικού Τομέα και 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Η POLIS διοργανώνεται κάθε δυο 
χρονιά από την ΗΕLΕΧΡΟ και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α). 

Εκτός από τον Δήμο Χανίων, ειδικό έπαινο έλαβαν και οι 
Με 615 εκθέτες από 24 χώρες η έκθεση Polis αποτελεί το 

Δήμοι:
πλέον κατάλληλο βήμα ανάπτυξης συνεργασιών αλλά και 
γόνιμου προβληματισμού για μια σειρά επίκαιρων και 

Θεσσαλονίκης: Για την ανάπλαση της Νέας Παραλίας   
σημαντικών θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον 

                        Θεσσαλονίκης
πολίτη .

Κοζάνης: Για την αποπεράτωση πλατείας- περιβάλλοντος 
               χώρου και παραδοσιακού ρέματος στο Δ.Δ. 
               Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης

Λάρισας: Για τις διαμορφώσεις στον Πηνειό ποταμό

Ο Δήμος Χανίων μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑ που 
βραβευτήκαν, χαρακτηρίστηκε «Πόλη – Πρότυπο», 
εκμεταλλευόμενες το υγρό στοιχείο.  Τα σχέδια από τις 
τέσσερις βραβευμένες αστικές αναπλάσεις είχαν εκτεθεί σε 
ειδικό περίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης POLIS.

Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων της Polis 
πραγματοποιήθηκε και ο 2ος πανελλήνιος διαγωνισμός για 
τις πρότυπες αναπλάσεις των ΟΤΑ με θέμα «Παρεμβάσεις σε 

Παραθαλάσσιες και Παραλίμνιες Πόλεις» ο οποίος 
συνδιοργανώθηκε από τη HELEXPO Α.Ε. και το ΤΕΕ/ΤΜΚ. 
Σε αυτόν ο Δήμος Χανίων βραβεύτηκε με ειδικό έπαινο για 
το έργο «Διαμόρφωση Πλατείας ΤΑΛΩ», με τελική δαπάνη 
551.856,11€ και έκταση 5.500 τ.μ. 

Η πλατεία Τάλω βρίσκεται στη βορειοδυτική είσοδο - έξοδο 
της Παλιάς Πόλης και του δυτικού τμήματος του Ενετικού 
Λιμένα. Σε αυτήν διαμορφώθηκε η πλατεία με πεζοδρόμια, 
ξύλινο περίπτερο, παγκάκια, πράσινο και χώρο στάθμευσης. 
Ωστόσο τα βλέμματα συγκεντρώνει το Μνημείο του Ναυαγίου, 
το οποίο ανεγέρθη στη μνήμη των θυμάτων της 8ης 
Δεκεμβρίου 1966 του πλοίου «Ηράκλειον».

H βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2009 στο 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τον ειδικό έπαινο 
παρέλαβε ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Βράβευση του Δήμου Χανίων στην Έκθεση POLIS 2009 και συμμετοχή στην Infosystem 2009
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Παράλληλα με την 7η POLIS διοργανώθηκε και η 23η έκθεση Ο Δήμος Χανίων στα πλαίσια της παρουσίας του στην 
Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Infosystem είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τα έργα και τις 
Τεχνολογίας, Infosystem 2009 όπου συμμετείχαν συνολικά δράσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια στον 
104 εκθέτες, από 15 χώρες: Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
Γερμανία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κορέα, Μεγάλη 
Βρετανία, Ολλανδία, Ρωσία, Ταϊβάν και Κορέα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, με ποσοτικά και ποιοτικά 
μεγέθη, έκθεση Πληροφορικής στην Ελλάδα, η οποία 
χαρακτηρίζεται από τον νέο καθαρά επιχειρηματικό 
προσανατολισμό της, που καθιερώθηκε από την 
προηγούμενη διοργάνωση και προσφέρει, όπως ακριβώς 
επισημαίνει το σλόγκαν της φετινής διοργάνωσης «Λύσεις 
Τεχνολογίας για Όλους!», με την υποστήριξη των φορέων 
ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΚΤ, ΣΕΤΕΛ και του Δικτύου Διάχυσης 
Τεχνολογίας «ΠΡΑΞΗ».

Συγκεκριμένα παρουσίασε το έργο του Μητροπολιτικού 
Δικτύου των Οπτικών Ινών, τις καινοτομίες ψηφιακές 
υπηρεσίες μέσω του Δημοτικού Portal, τα Info-kiosk κ.α
Επιπλέον στα πλαίσια της Infosystem,  εκπρόσωποι του 
Δήμου Χανίων συμμετείχαν και στην ημερίδα με θέμα: 
«ΨΗΦΙΑΚΟΣ Δήμος, θεμέλιο της Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης» που διοργάνωσαν η ΚΕΔΚΕ, η ΠΕΤΑ και 
το ΙΤΑ, στις 28 Νοεμβρίου 2009. 

Στα πλαίσια της Infosystem 2009, αρκετά επιτυχημένη ήταν η 
παρουσίαση του Δήμου Χανίων.  Ο Δήμος Χανίων συμμετείχε 
στο περίπτερο της ΚΕΔΚΕ και της Π.Ε.Τ.Α 
(Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη) μαζί 
με άλλους 8 φορείς της Αυτοδιοίκησης, τους Δήμους 
Ηρακλείου,  Πατρέων, το Δήμο Λαρισαίων, Ιωαννιτών,  
Τρικκαίων, Χαλανδρίου και τη ΔΑΕΜ (Δήμος Αθηναίων 
Επιχείρηση Μηχανογράφησης).

Κεντρικό θέμα του περιπτέρου ήταν η προβολή του έργου και 
του σχεδιασμού στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, σε μία συγκυρία η οποία σφραγίζεται από 
την ανάγκη να υποστηριχθεί η Διοικητική Μεταρρύθμιση 
μέσα από την προώθηση σε υψηλότερο επίπεδο της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χανίων
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Ο Δήμος Χανίων αξιοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα • Διονύσιου Βούρβαχη
υλοποίησε τα τελευταία χρόνια σημαντικά τεχνικά έργα. Στόχος • Πάροδος Περιβολίων μεταξύ των ΟΤ 650-649 και 647-648
αυτής της προσπάθειας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των • Πάροδος Περιβολίων μεταξύ των 646-648-649 και 645
κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης μας με σεβασμό στο • Γιάννη Ρίτσου
περιβάλλον. Ως ενδεικτικά έργα τα οποία σχετίζονται χρονικά με το • Ανωπόλεως
2009 αναφέρουμε: • Πάροδος Ανωπόλεως μεταξύ των Ο.Τ. 650-649

• Χαρ. Πολυχρονίδη
• Πάροδος Διον. Βούρβαχη μεταξύ των Ο.Τ. 652-653
Περιοχή Κέντρου - Αμπεριά:
• Νικολάου Πλαστήρα
• Σκαλίδη
• Προέκταση Ανδρέα Βάνδουλα

Α) Την ολοκλήρωση του κόμβου Κλαδισού και σύνδεση με το δίκτυο 
της πόλεως των Χανίων , προϋπολογισμού 2.250.000 €, με 

Περιοχή Μετόχι Μπάρπου:
χρηματοδότηση από το Γ’ Κ.Π.Σ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

• Πάροδος Σήφη Μαυριγιαννάκη, μεταξύ ΟΤ 882 και 885
ηλεκτρονική  δημοσκόπηση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

• Πάροδος Σήφη Μαυριγιαννάκη, μεταξύ των 882 και 881
του Δήμου Χανίων www.chania.gr, κατά το χρονικό διάστημα από 

• Κων/νου Ηλιάκη 
28/10/2009 μέχρι 22/11/2009 ψηφίστηκε ως το πιο σημαντικό έργο 

• Νίκου Μουντάκη 
με ποσοστό 55,38% συγκρινόμενο με τα έργα της ανακατασκευής 

• Σήφη Μαυριγιαννάκη
της οδού Αν. Γογονή, τη διαμόρφωση της Πλατείας Τάλω και την 
αποκατάσταση και ανάδειξη των ιερών Ναών Αγίας Ειρήνης και 

Δ) Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων προϋπολογισμού 
Αγίου Ρόκκου και την αποκατάσταση των όψεων του Ιερού Ναού 

400.000 € περίπου με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ (Συλλογική 
Αγίου Νικολάου στην Παλιά Πόλη των Χανίων.

Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Πραγματοποιήθηκαν ή 
πραγματοποιούνται εργασίες στα εξής σχολεία: 14o Δ.Σ.,  16ο Δ.Σ., 
2ο Δ.Σ., 3ο - 4ο Νηπιαγωγείο, 3ο Λύκειο, 5ο Δ.Σ., ΕΠΑΛ Χανίων, 6ο 
Γυμνάσιο, 8ο 20ο Δ.Σ., 1ο Δ.Σ., Γυμνάσιο & Λύκειο Νέας Χώρας,  1ο 
Δ.Σ., 19ο Δ.Σ., 12ο-18ο Δ.Σ., 6ο Δ.Σ., 6ο Γυμνάσιο.

Παράλληλα αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», συνολικού 
ποσού 1.000.000 €, με προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες έχουν 
υπογραφεί με την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
πραγματοποιούνται εργασίες
Α)  για την επισκευή – επανάχρηση του Παλιού Δημαρχείου στην 
οδό Ζαμπελίου,
Β)  για την ανάδειξη και προβολή των Νεωρίων και 
Γ) για την επισκευή των Δημοτικών Κτηρίων στην Πλατεία του Αγίου 
Τίτου. 
Επίσης μέσω προγραμματικής σύμβασης με την 28η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων πραγματοποιούνται εργασίες για την 
ανακαίνιση του Ιερού Ναού της Αγίας Μαγδαληνής.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Χανίων στα πλαίσια του 
Β) Την πλήρη αποκατάσταση του Νεωρίου του Μόρο προκειμένου ΕΣΠΑ, έχει υποβάλλει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & 
να χρησιμοποιηθεί ως ιστιοπλοϊκό κέντρο προϋπολογισμού Νήσων Αιγαίου, στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές και 
1.000.000 € με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡ  (Επιχειρησιακό Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης» τα εξής τρία 
Πρόγραμμα Περιβάλλον) αλλά και τη ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση έργα:
Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 1) Διάνοιξη - Διαμόρφωση οδών Καντάνου - Λευκών Ορέων -
Το Νεώριο του Μόρο παραχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων από την Νικολάου Σκουλά – Ιωάννη Καλογερή και Αναγνώστη Μάντακα.
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Σκοπός της παραχώρησης είναι η 2) Διάνοιξη – Διαμόρφωση οδών πέριξ των Ο.Τ. 1031, 1032, 
αποκατάσταση του Νεωρίου και η εν συνέχεια χρήση του από τον 1033,407β, ανατολικά του Ο.Τ. 1034 & επέκταση – ανακατασκευή 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι για 30 οδού Εθνικής Αντίστασης» 
χρόνια. 3) Διαπλάτυνση – διαμόρφωση οδού Πειραιώς

Γ) Τις αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο Δήμος Χανίων στο πλαίσιο 
Χανίων προϋπολογισμού 1.284.000 € περίπου με χρηματοδότηση της προσπάθειάς του να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, 
από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» αξιοποιεί όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης και δεν περιορίζεται 
στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιήθηκαν εργασίες στις οδούς : μόνο στη θεσμοθετημένη χρηματοδότηση από το Yπουργείο 
Περιοχή Χαλέπα – Πρ.Ηλία Εσωτερικών, όπως επίσης προχωρεί σε συνεργασίες με τους 
• Σταμάτη Μπατσάκη άλλους εμπλεκόμενους φορείς υπό τη λογικής οτι «όλοι μαζί 
• Πάροδος Νικ. Ανδριανάκη μεταξύ των ΟΤ 1094 και 1076 μπορούμε καλύτερα».
• Οδός Αρετάκη (Πάροδος Μιχελογιάννη)  μεταξύ των  ΟΤ 1154 και  
1155
Περιοχή Παχιανά:

ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σημαντικά έργα από τον Δήμο Χανίων
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φυσικά αίτια.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι όσες πρωτοβουλίες κι 
αν ληφθούν από τα κράτη για τον περιορισμό των εκπομπών 
ρύπων, χωρίς παγκόσμια συναίνεση και συνεργασία, η πρόκληση 
της κλιματικής αλλαγής θα είναι μόνιμα και έντονα παρούσα. Και 
αυτό έχει αρχίσει σταδιακά να γίνεται αντιληπτό από όλους. 
Άλλωστε ασχολούμαστε με ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, τις 
συνέπειες του οποίου δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια. 
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για συνέπειες περιβαλλοντικές και 
οικονομικές, που μας αγγίζουν όλους. Πεποίθηση μου είναι ότι 
κάθε πρωτοβουλία όπως η σημερινή, που βλέπει την κλιματική 
αλλαγή σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, κινείται προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Πολύ δε περισσότερο όταν το βάρος της 
προσοχής πέφτει σε μια περιοχή «υψηλού κινδύνου», όπως είναι η 
Μεσόγειος. Το μεγάλο στοίχημα κρίνεται επομένως στη διαφύλαξη 
του μοναδικού μεσογειακού περιβάλλοντος, που είναι και η βάση 
της οικονομίας, του τρόπου ζωής και του πολιτισμού της περιοχής 
εκατοντάδες χρόνια τώρα.    Η δράση όλων μας πρέπει να 
ξεκινήσει άμεσα και να είναι συνεχής και συνεπής στο χρόνο. 
Βέβαια, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεν 
υποδηλώνει έμμεσα ότι θα πρέπει να επιβραδύνουμε τους Η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της καθώς και η ευρωπαϊκή 
αναπτυξιακούς μας στόχους. Ούτε και μπορούμε να το κάνουμε, απάντηση για την αντιμετώπισή της, αποτέλεσαν το θέμα της 
επιστρέφοντας στο μοντέλο ζωής των προβιομηχανικών ημερίδας που διεξήχθη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στα Χανιά, με 
κοινωνιών. Αρκεί να επενδύσουμε στην έρευνα, να αναπτύξουμε συνδιοργανωτές το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
περαιτέρω την πράσινη τεχνολογία, αλλά και να συμφωνήσουμε σε στην Ελλάδα και την Κύπρο και το Δήμο Χανίων. 
παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των δημοσιογράφων του 
Φέτος, στην Κοπεγχάγη, μοναδικός στόχος θα πρέπει να είναι μια περιφερειακού και τοπικού Τύπου αλλά και των πολιτών σχετικά με 
νέα και πραγματικά παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της την πολιτική και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 
κλιματικής αλλαγής. Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Κλιματικές θέματα της κλιματικής αλλαγής και των ενεργειακών προκλήσεων. 
Αλλαγές στην Κοπεγχάγη είναι μία από τις πιο σημαντικές Οι εισηγήσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων οι 
Συνόδους στην ιστορία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ηγέτες του οποίοι με τις ερωτήσεις και παρεμβάσεις τους συμμετείχαν ενεργά 
πλανήτη θα αποφασίσουν σωστά…στη συζήτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις εργασίες 
Όμως σε αυτό το διάλογο και σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται παρακολούθησε πολυπληθής ομάδα Κυπρίων δημοσιογράφων 
να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε όλοι. Και δεν εννοώ μόνο εκπροσωπώντας ευρύ φάσμα των ΜΜΕ της Μεγαλονήσου.
τον αναπτυγμένο κόσμο αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες με Η ημερίδα, η οποία περιελάμβανε δύο συνεδρίες, η πρώτη με θέμα 
δυναμικές οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία. Άλλωστε, όσο  τα "Κλιματική αλλαγή - η Ευρωπαϊκή Διάσταση" και η δεύτερη με θέμα 

"Κλιματική αλλαγή - ενεργειακές προσκλήσεις: οι περιπτώσεις της 
Ελλάδας και της Κύπρου", αποτέλεσε τη συνέχεια του συνεδρίου 
που είχε διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στην Πάφο με την  ίδια 
θεματολογία.  
Την ημερίδα χαιρέτησε ο Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος 
Βιρβιδάκης, ενώ τις εργασίες συντόνισαν οι επικεφαλής των 
Γραφείων του ΕΚ στην Ελλάδα και στην Κύπρο Γ. Κασιμάτης και Τ. 
Γεωργίου. 
Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Χανίων μεταξύ άλλων 
επεσήμανε:

περιβαλλοντικά προβλήματα οξύνονται και ο κόσμος αποκτά 
ολοένα και περισσότερη ευαισθησία και περιβαλλοντική συνείδηση, 
θα γίνεται δυσκολότερο για οποιοδήποτε κράτος να είναι διεθνώς 
δακτυλοδεικτούμενο ως παγκόσμιος ρυπαντής.
Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τα δεδομένα, αναλαμβάνοντας ο 
καθένας το βάρος των ευθυνών του, μικρότερο ή μεγαλύτερο. 
Θέτοντας το περιβάλλον ψηλά στις προτεραιότητές μας. Πρόκειται 
για ένα ζήτημα που μας αφορά όλους».
Οι Ευρωβουλευτές κα Άννυ Ποδηματά και κ Μιχάλης Τρεμόπουλος 
ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στις δυο συνεδρίες. Ο κ. Τρεμόπουλος 
ανέπτυξε το θέμα "Κλίμα, πράσινη οικονομία και τρόπος ζωής" και 
υπογράμμισε τα μέτρα που προτείνει η Ομάδα των Πρασίνων για 
το περιβάλλον, την ανόρθωση της οικονομίας και τις νέες πολιτικές 
για τη δημιουργία "πράσινων" θέσεων εργασίας. Η κα Ποδηματά 
στη συνεδρία με θέμα "Ενεργειακές προκλήσεις, οι περιπτώσεις « Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του 
της Ελλάδας και της Κύπρου" ανέπτυξε διεξοδικά τις σύγχρονες παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των 
προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, μετεωρολογικών συνθηκών, που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική 
τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές κλίμακα. Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά 
ενέργειας , καθώς και τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη μέση κατάσταση του 
Άλλοι ομιλητές ήταν ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Επίτροπος κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης δεκαετιών ή περισσότερων ακόμα ετών. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των 
Ιμπραήμ από το Γραφείο Ελλάδας της Greenpeace, ο καθηγητής Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC) η 
του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος Καρατζάς, η μηχανικός κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η μεταβολή στο κλίμα που 
περιβάλλοντος από την Κύπρο κα. Αντωνία Θεοδοσίου και ο οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, 
μετεωρολόγος κ.  Βασίλης Κωστόπουλος.διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει 
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ΛΙΜΑΝΙ ΕΠΙΑΣΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ καλύψουμε σημαντικά την ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο στη πόλη μας.

Λιμάνι έπιασε... το διαδίκτυο αφού επισκέπτες και κάτοικοι 
του ενετικού λιμανιού έχουν πλέον τη δυνατότητα να Οι κεραίες που έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά της 
σερφάρουν με ασύρματη σύνδεση ελεύθερα και δωρεάν. παραλιακής, καλύπτουν τη ζώνη από το Ναυτικό Μουσείο 

Κρήτης έως και το Νεώριο του Μόρο. 
Χρήσιμες πληροφορίες για ναυτιλομένους, τουρίστες αλλά και 
ντόπιους προσφέρει η νέα διαδικτυακή πύλη (www.dlth.gr) Ειδικά για τους ναυτιλομένους δίνονται πληροφορίες για την 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.Χ.), η οποία υποδοχή σκαφών αναψυχής, τους χώρους ελλιμενισμού, τον 
παρουσιάστηκε στις 16/10/09, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής τιμοκατάλογο υπηρεσιών, τα σημεία προμήθειας υλικών 
Μεσογείου, σε εκπροσώπους φορέων του παλιού λιμανιού. επισκευών και τα σημεία τροφοδοσίας σκαφών. 
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε  από τον πρόεδρο του Επίσης, προτείνονται -σε μίλια- ναυτικοί προορισμοί στον 
Δ.Λ.Τ. Άρη Παπαδογιάννη, τον αντιπρόεδρο Σταύρο Τζουλάκη Νομό και παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας με τις 
και το στέλεχος του φορέα Μανώλη Χαραλαμπάκη αρμόδιες υπηρεσίες.
επισημάνθηκε ότι η νέα διαδικτυακή πύλη, τα κείμενα της Ακόμα μπορεί ο επισκέπτης να βρει χάρτες της πόλης, αλλά 
οποίας είναι σε ελληνικά και αγγλικά, βασίζεται σε τέσσερις και πλήθος πληροφοριών για την ιστορία και τα αξιοθέατα - 
άξονες: Την παροχή ενημέρωσης για τη δράση και τις αρχαία μνημεία των Χανίων.
υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, την παροχή Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ακόμα ο κατάλογος επιχειρήσεων 
ενημέρωσης προς τους ιδιοκτήτες σκαφών, την προβολή που δραστηριοποιούνται στον χώρο εποπτείας του Δ.Λ.Τ.Χ. 
επιχειρήσεων προς τους ιδιοκτήτες σκαφών και την παροχή και ο οποίος περιλαμβάνει κατηγοριοποιημένες πληροφορίες 
τουριστικών πληροφοριών προς τους επισκέπτες της πόλης. σχετικά με τη διαμονή, την εστίαση, την ψυχαγωγία, τα 
Μεταξύ άλλων, ο επισκέπτης του πόρταλ μπορεί να δει εμπορικά καταστήματα και τις υπηρεσίες.
στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα των σκαφών στο Τέλος, υπάρχουν ακόμα χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 
ενετικό λιμάνι, αλλά και να ενημερωθεί για τα έργα και τις (γενικές πληροφορίες, δρομολόγια πλοίων - αεροπλάνων, 
μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι υπό εξέλιξη από το συγκοινωνίες, χώρους στάθμευσης, διανυκτερεύοντα 
Δ.Λ.Τ. φαρμακεία και βενζινάδικα), όπως και η δυνατότητα να έχει 

κανείς ζωντανή εικόνα από το ενετικό λιμάνι μέσω webcam, η 
Μετά το αεροδρόμιο “Δασκαλογιάννης” και τον Δήμο οποία δίνει μια πανοραμική άποψη της περιοχής.
Γεωργιούπολης ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
απέκτησαν, με πρωτοβουλία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Χανίων, οι επισκέπτες, οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι του 
ενετικού λιμανιού. 

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χ., Άρης Παπαδογιάννης, τόνισε ότι η 
συγκεκριμένη υπηρεσία, που παρέχεται δωρεάν σε όλους 
τους πολίτες, θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της 
παλιάς πόλης και του Ενετικού Λιμένα Χανίων καθώς πολλοί 
είναι οι επισκέπτες που ζητούν να κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών του ίντερνετ.

Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών και των 
επισκεπτών και μαζί με τα άλλα ασύρματα δίκτυα που θα 
λειτουργήσουν στις πλατείες 1866, Δικαστηρίων Δημοτικής 
Αγοράς, αλλά και στον Δημοτικό Κήπο, και στο Κουμ Καπί, θα 
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Λίγα λόγια για τον δυόσμο Πώς θα αποξηράνετε 

Ηδύοσμος ο πιπερώδης - Menta Viridis τριαντάφυλλα.

Υλικά που θα χρειαστείτε: 

• Χρησιμοποιείστε χαλαζία που μπορείτε να βρείτε σε ειδικά 
καταστήματα για αποξηραμένα λουλούδια. 

• Θα γλιτώσετε περίπου 5 μέρες αποξήρανσης αν 
χρησιμοποιήσετε φούρνο μικροκυμάτων. 

• Αν θέλετε να βγάλετε τα λουλούδια αμέσως μετά την χρήση 
του χαλαζία, θα πρέπει να το κάνετε πολύ προσεκτικά. Όταν Περιγραφή: Ο δυόσμος ή αγιασμός ή βληχούνι ή φλισκούνι 
απομακρύνονται από το ζεστό χαλαζία τα λουλούδια είναι είναι είδος μέντας (Mentha) της οικογενείας Λαμπιάτα  
μαλακά και ελαστικά. (Labiatae). Πόα με αρωματικά φύλλα, που οφείλεται σε ένα 

αιθέριο έλαιο ωοειδές πράσινο όπως και οι βλαστοί . Τα άνθη Όταν χρησιμοποιείτε χαλαζία θα πρέπει να παραμένει ζεστός 
του είναι μικρά ρόδινα ή μωβ ανοιχτό. Βγαίνουν πολλά μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο φούρνος 
σε στάχεις στις κορυφές των βλαστών. Είδος πασίγνωστο μικροκυμάτων σας βοηθάει να διευκολύνει να συντομεύσετε 
στην Ελλάδα όπου καλλιεργείται στις αυλές και στους κήπους  αυτή την διαδικασία. 
ως διακοσμητικό και χρησιμοποιείται στο φαγητό. Όταν το Μερικά σκούρα χρώματα δεν έχουν ωραία εμφάνιση καθώς 
πιάσουμε βγάζει ωραίο ευχάριστο άρωμα. Υπάρχει παντού θα φαίνεται οτι μαυρίζουν. Προσπαθήστε να διαλέξετε 
σαν καλλιεργούμενο και μαζεύεται όλο το χρόνο. Μπορούμε χρώματα φωτεινότερα, ώστε όταν αποξηρανθούν να πάρουν 
να  έχουμε πάντα φρέσκο σε μια γλάστρα ή να τον ξεράνουμε την ανάλογη σκουρότερη απόχρωση. 
και να τον φυλάξουμε.

Διαδικασία: 
Οι αρχαίοι Έλληνες πριν τα γεύματα και τα συμπόσια έτριβαν 

1. Πάρτε ένα πλαστικό κουτί στο μέγεθος περίπου ενός το τραπέζι τους με δυόσμο.
κουτιού παπουτσιών και σκεπάστε τον πάτο του με χαλαζία 

Πολλαπλασιασμός: Ο πιο εύκολος τρόπος είναι η διαίρεση σε ύψος 2-3 εκατοστά. 
των θυσάνων της βάσεως το φθινόπωρο και η μεταφύτευση 

2. Απαλά τοποθετήστε τα τριαντάφυλλα (5 ως 8 ανάλογα με σε γλάστρα που καλοστραγγίζει με συνοδεία  άφθονου  
το μέγεθος) ώστε να στηριχθούν στο χαλαζία. νερού. Φυσικά μπορεί να πολλαπλασιαστεί και με σπόρο την 

άνοιξη. 3. Απαλά ραντίστε με χαλαζία γύρω και πάνω από τα 
τριαντάφυλλα μέχρι να τα καλύψετε.Χρήση Εσωτερική: είναι τονωτικό, χωνευτικό, καταπραϋντικό 

του στομάχου, αντισπασμωδικό, εναντίον του λόξιγκα, βοηθά (Κάντε το πολύ προσεκτικά για να μην καταστρέψετε τα 
στις ημικρανίες και στον πονόδοντο, αν μασήσουμε τα φύλλα. λουλούδια) 
Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται στη μαγειρική (κεφτέδες, 

4. Χτυπήστε ελαφρά το κουτί, ώστε να επικαθίσει καλά ο 
σάλτσες, ξίδι, κ.λπ.).

χαλαζίας και συμπληρώστε με περισσότερο χαλαζία αν 
Παρασκευή ροφήματος: για αφέψημα βράζουμε λίγα λεπτά χρειαστεί. 
μερικά φύλλα σε νερό, το σουρώνουμε και καταναλώνεται 

5. Τοποθετήστε το στον φούρνο μικροκυμάτων για 2 λεπτά σε 
ζεστό με μέλι.

υψηλή θερμοκρασία. (αν ο χαλαζίας είναι κρύος) 
Για έγχυμα βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σε ένα μπρίκι 

6. Αφήστε το να κρυώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και να 
καυτό νερό και το αφήνουμε μισή ώρα.

συμπληρωθεί η διαδικασία αποξήρανσης.
Χρήση Εξωτερική: ανακούφιση προσφέρουν τα φρέσκα 

(Αφήνοντας τα λουλούδια στον χαλαζία στηρίζονται καλύτερα 
φύλλα, αν τα τρίψουμε στις κλειδώσεις που πονάνε, καθώς 

και κρατούν την κανονική τους μορφή) 
και στο μέτωπο σε περιπτώσεις πονοκεφάλου. Σε 

7. Βγάλτε απαλά τα τριαντάφυλλα από το χαλαζία και αποστήματα βάζουμε σκόνη από τριμμένα φύλλα. Ο δυόσμος 
κτυπήστε τα ελαφρά για να απομακρύνετε τυχόν χρησιμοποιείται επίσης στη σαπωνοποιία, τη μυροποιία, τη 
υπολείμματα. ζαχαροπλαστική, την ποτοποιία  κ.λπ.

Οποιοδήποτε λουλούδι μπορεί να αποξηρανθεί έτσι, αλλά Αιθέριο έλαιο(μινθόλη): δύο με τρεις σταγόνες ανακουφίζουν 
απλά χρησιμοποιείστε μόνο ένα επίπεδο στο φούρνο με εντριβή τους πόνους των ρευματισμών. Μερικές σταγόνες 
μικροκυμάτων.επίσης σε χλιαρό νερό γίνονται γαργάρα σε περιπτώσεις 

αμυγδαλίτιδας, ουλίτιδας και φλεγμονών του ρινοφάρυγγα.

Τμήμα πρασίνου & περιβάλλοντος
ΥΓ: Σκοπός της στήλης είναι η βασική ενημέρωση και η Τ.Υ.Δ.Χ
εύκολη αντιμετώπιση κηποτεχνικών προβλημάτων με απλούς 

Καρτάκις Γιάννης, Τεχνολόγος γεωπονίαςκαι πρακτικούς τρόπους.  
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Βελτίωση διαχείρισης ιλύος Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων

Στη φάση της υλοποίησης βρίσκεται η σύμβαση που 
υπογράφτηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου Χανίων και Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κ. Μιχάλη 
Ντάλλα, και του εκπροσώπου της αναδόχου 
κατασκευαστικής εταιρείας ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ ΑΕ κ. Αντώνη 
Κοκοτσάκη, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση 
διαχείρισης ιλύος Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Χανίων».

Συγκρότημα φυγοκεντρητή αφυδάτωσης ιλύος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Κατόπιν της αντίστοιχης 
πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος της 
Περιφέρειας Κρήτης, η 
Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Αεροφωτογραφία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων
Χανίων υπέβαλλε τον 
σχετικό φάκελο και τα Κύριος του έργου καθώς και φορέας κατασκευής είναι η 
απαραίτητα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ 
συμπληρωματικά στοιχεία Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της 
που της ζητήθηκαν, για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
παροχή της Βεβαίωσης Το ύψος της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
Διαχειριστικής Επάρκειας, 586.837,28 € και χρηματοδοτείται από τους πόρους του 
του βασικού δηλαδή Προγράμματος Θησέας του Δήμου Χανίων, οι οποίοι 
απαιτούμενου εγγράφου παραχωρήθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά από ομόφωνη 
για την υλοποίηση έργων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
ενταγμένων σε Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση του έργου έχει ορισθεί 
συγχρηματοδοτικά στους 10 μήνες, με έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης την 
προγράμματα της ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή από τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη νέα χρηματοδοτική περίοδο.15/9/2009.
Η Υπηρεσία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την επέκταση 
Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε στην έδρα της υφισταμένου κτιρίου, την προμήθεια και εγκατάσταση 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στα Χανιά την αυτοψία, που προβλεπόταν από τη συγκροτήματος φυγοκεντρικής αφυδάτωσης ιλύος με όλο τον 
διαδικασία, και πρόσφατα της γνωστοποίησε με σχετικό σχετικό της εξοπλισμό, καθώς και την προμήθεια και 
έγγραφο την απόφασή της, που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εγκατάσταση συγκροτήματος προσθήκης ασβέστου στην 
ο φορέας, δηλαδή η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, ικανοποιεί, ως αφυδατωμένη ιλύ με όλο τον σχετικό εξοπλισμό.
Δικαιούχος, τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επάρκειας κατά Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί αφενός η 
τη μεταβατική περίοδο (μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του καλύτερη αφυδάτωση με αποτέλεσμα την μείωση του προς 
Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων), για μεταφορά όγκου της παραγόμενης ιλύος και αφετέρου η 
τις κατηγορίες έργων με ή και χωρίς τεχνικό αντικείμενο περαιτέρω υγειονοποίηση της ιλύος της Εγκατάστασης 
(Επιβεβαίωση Τύπου Α’ και Τύπου Β’).Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, με σκοπό την καλύτερη και 
Συνημμένα στάλθηκε και η επίσημη Βεβαίωση οικονομικότερη διάθεσή της.
Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου Τύπου Α και Β (με 
αναφορά στις Αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες) 
υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κρήτης, όπως ακριβώς απεικονίζεται στη φωτογραφία.
Η εν λόγω Βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα συνοδεύει κάθε 
μελλοντική πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προς αυτά, μέχρι 
την έναρξη εφαρμογής του νέου Ελληνικού Προτύπου 
Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γεγονός που 
χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντική επιτυχία, αφού ουσιαστικά 
αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση της Δ.Ε.Υ.Α. 
Χανίων ως υπεύθυνου φορέα επίβλεψης και υλοποίησης 
ποιοτικών έργων υποδομής στον τόπο μας.

Εσωτερικό φυγοκεντρητή αφυδάτωσης ιλύος
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Με την υπ΄αριθμ. 29/1993 απόφαση της Επιτροπής Το πρόγραμμα επικεντρώνει τη συζήτηση με τους 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ η 3η Δεκεμβρίου συμμετέχοντες σε τρία επίπεδα: α. Η προσβασιμότητα στο 
καθιερώθηκε ως παγκόσμια μέρα για την πλήρη και χώρο του σχολείου για τους μαθητές με ιδιαίτερες δυσκολίες 
ολοκληρωμένη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά καθώς και η προσβασιμότητα σε εξωσχολικούς χώρους
και την ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στην β. Η έννοια της διαφορετικότητας στο κοινωνικό και 
κοινωνία. συναισθηματικό της πλαίσιο.

γ. Τρόποι βελτίωσης των συνθηκών κοινωνικής 
Τον Ιούλιο του 1996 με την ψήφιση του Ν.2430/96 προσαρμογής των παιδιών με Αναπηρία.
καθιερώθηκε η 3η Δεκεμβρίου ως Εθνική Ημέρα Ατόμων με Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε  από τις 24 
Αναπηρία. Η καθιέρωση αυτή ήταν αποτέλεσμα των έως τις 28 Νοεμβρίου 2009 στα  Δημοτικά Σχολεία της πόλης 
διεκδικήσεων του αναπηρικού και γονικού κινήματος της μας : 5ο ,14ο ,13ο και 19ο. 
χώρας. Από τότε ως σήμερα, η 3η Δεκεμβρίου αποτελεί 
ημέρα ανάδειξης των θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με 
αναπηρία, ημέρα ενδυνάμωσης των διεκδικήσεων τους για 
την επιβαλλόμενη αλλαγή της νοοτροπίας και της 
συμπεριφοράς των πολιτών απέναντί τους, ώστε να τύχουν 
της αποδοχής που δικαιούνται ως ισότιμοι πολίτες.

Στα πλαίσια του εορτασμού της 3ης Δεκεμβρίου ο 
Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.) 
του Δήμου Χανίων πραγματοποίησε και φέτος πρόγραμμα 
βιωματικής ευαισθητοποίησης στην αναπηρία  με τίτλο «ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ»  .

Η δεύτερη ενότητα του προγράμματος έλαβε χώρα τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 10:30πμ στο Κέντρο 
Παιδικής Δημιουργίας Αγ.Ιωάννη του Δήμου Χανίων με 
συνεργασία των παιδιών του 1ου  Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Χανίων και των παιδιών του 19ου Δημοτικού 
Σχολείου,  με  ομαδική δημιουργική δραστηριότητα με σκοπό 
την επίτευξη των παραπάνω στόχων του Προγράμματος, 
καθώς και την αποδοχή της συνεργατικής μάθησης μεταξύ 
παιδιών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δύο ενότητες . 
Η πρώτη ενότητα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 12 
ετών, σε ηλικία δηλαδή όπου τα στερεότυπα αρχίζουν να 
χτίζονται μέσα από τις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις  
και σκοπός του είναι  να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις
ο φόβος  και να ενισχυθούν συναισθήματα και συμπεριφορές  
όπως η αποδοχή , ο σεβασμός της διαφορετικότητας  και της 
ανάπτυξης της αλληλεγγύης σε σχέση με τα άτομα με 
αναπηρία . 

Επίσης την Παρασκευή   4    Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 10:00 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη τροχαίων 
ατυχημάτων» με ομιλητή τον Dr Αντώνιο Γ.Κρασσουδάκη 
Νευροχειρούργο, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κολωνίας,  στην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. Η 
θεματολογία της εκδήλωσης αποσκοπεί στη διάδοση του 
μηνύματος ότι όλοι είμαστε πιθανοί στην αναπηρία 
ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες ότι τα τροχαία ατυχήματα 
αποτελούν από τους πρώτους αιτιολογικούς παράγοντες για 
επίκτητες αναπηρίες.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
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Βιβλιοθηκονόμων και να ακούσουν αποσπάσματα έργων του 
από τον κ. Μιχάλη Βιρβιδάκη.
Ο κ. Μάρκαρης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Κόσμημα για τη 
χώρα αποτελούν οι δημοτικές βιβλιοθήκες, η στήριξη των 
οποίων επιβάλλεται. Οι βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα οι δημοτικές, 
είναι κεφάλαιο που πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ στην 
Ελλάδα και χαίρομαι που ο Δήμος Χανίων έχει μια εξαιρετική 
βιβλιοθήκη. Ελπίζω και εύχομαι το παράδειγμα των Χανίων 
να το ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι».

Σε ερώτηση κατά πόσο το Ιnternet μπορεί να υποκαταστήσει 
τη βιβλιοθήκη σήμερα ο συγγραφέας τόνισε :“το διαδίκτυο 
είναι ένας χώρος αχανούς πληροφόρησης, ενημέρωσης, 
παιχνιδιών, συγκρούσεων, συζητήσεων αλλά βιβλιοθήκη δεν 
είναι. 

Όποιος νομίζει ότι το Ιnternet υποκαθιστά τη βιβλιοθήκη κάνει 
πολύ μεγάλο λάθος. Η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος 
επικεντρωμένος στο βιβλίο. Αυτό που βρίσκεις στη 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18-11-09 και ώρα 7:00 μ.μ βιβλιοθήκη δεν το βρίσκεις στο διαδίκτυο. 
στον χώρο του αναγνωστηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Χανίων εκδήλωση – παρουσίαση του συγγραφέα, κ. Πέτρου Επίσης ο χώρος της βιβλιοθήκης μας εξοικειώνει με το βιβλίο, 
Μάρκαρη. μας φέρνει πιο κοντά και πραγματικά πιστεύω ότι τα βιβλία 

ωριμάζουν και ενηλικιώνονται στις βιβλιοθήκες”.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος 
Βιρβιδάκης, καθώς  και η Αντιδήμαρχος, κα. Θ. Μυλωνάκη. Ο κ. Μάρκαρης δήλωσε επίσης: 

Η Προϊσταμένη Δημοτικών Βιβλιοθηκών, κα. Βιβή Χουδαλάκη, «Ο κόσμος δεν διαβάζει αυτοβούλως. Η αγάπη για το βιβλίο 
αναφέρθηκε στη δραστηριότητά των Βιβλιοθηκών, δίνοντας ενισχύεται από την παιδική ηλικία. Επομένως είναι θέμα 
στοιχεία για την επισκεψιμότητά τους. παιδείας και ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας”, 
 συμπληρώνοντας ότι: “το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου πριν από 10 

χρόνια είχε πέντε κύκλους ανάγνωσης και σήμερα έχει φτάσει 
τους 180. 

Αν σκεφτείτε ότι σε κάθε κύκλο (σε βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς 
συλλόγους, παρέες) έχουμε από 10 - 20 - 25 άτομα που 
διαβάζουν κάθε χρόνο 2 - 3 βιβλία καταλαβαίνεται πόσο 
αυξάνεται η επαφή του Έλληνα με το βιβλίο”.

Η κα. Χουδαλάκη επεσήμανε μάλιστα ότι στόχος της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης παραμένει η λειτουργία της σε έναν 
σύγχρονο και λειτουργικό χώρο.  

Στην κατάμεστη αίθουσα της βιβλιοθήκης οι παριστάμενοι 
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον συγγραφέα, να 
ενημερωθούν για τη βιβλιογραφία του από την κα. Χριστίνα 
Κυριακοπούλου, πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων 

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

Παρουσίαση του συγγραφέα 

Πέτρου Μάρκαρη 

από την Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων
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Εκδηλώσεις για την 49η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Οπως επεσήμανε ο 
Κυπριακής Δημοκρατίας συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 24 Δήμαρχος Χανίων Κυριάκος 
Οκτωβρίου 2009, στις 7 μ.μ., στο Δημαρχείο Χανίων, ο Δήμος Βιρβιδάκης, «είναι μια 
Χανίων και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τον μεγάλη μέρα για τα Χανιά 
Σύλλογο Κυπρίων Χανίων. αλλά και για τις σχέσεις μας 

με την Κύπρο. 
Συνδιοργανώσαμε αυτή την 
εκδήλωση με την 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Χανίων σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Κυπρίων 
Χανίων για την 49η επέτειο 
της Ανεξαρτησίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, εγκαινιάζοντας την έκθεση 
φωτογραφίας που δείχνουν τα γεγονότα όπως έγιναν και την 
πραγματική εικόνα που υπάρχει αυτή την στιγμή στην Κύπρο. 
Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρξει άμεσα 
μια δίκαια, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού 
προβλήματος. 

Ο Δήμος Χανίων έχει δείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα τα 
τελευταία χρόνια σε σχέση με την Κύπρο. Ως τοπική 
αυτοδιοίκηση θα είμαστε πρωτοπόροι στο να παρουσιάσουμε 
την εικόνα της τραγωδίας που εξελίσσεται στα κατεχόμενα και 
παράλληλα με τις μικρές μας δυνάμεις να βοηθήσουμε στην Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στην 
δίκαια, βιώσιμη λύση του Κυπριακού».αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και περιελάμβανε 

χαιρετισμούς, ομιλία από τον πρέσβη της Κύπρου κ. Ιωσήφ 
«Η Κύπρος είναι μικρή για Ιωσήφ και προβολή ντοκυμαντέρ με θέμα “Καταστροφή 
να είναι διαιρεμένη και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κύπρου”.
αρκούντως μεγάλη για να 
χωρέσει όλα της τα παιδιά. Η 
επανενωμένη Κύπρος 
μπορεί να αποτελέσει το 
κοινό σπίτι των 
Ελληνοκυπρίων και των 
Τουρκοκυπρίων, το οποίο να 
σέβεται τις εθνοτικές, 
πολιτιστικές, γλωσσικές και 
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες 
της κάθε κοινότητας» 

επεσήμανε, από την πλευρά του, στην ομιλία του ο πρέσβης 
της Κύπρου, κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, προσθέτοντας:

«Οφείλουμε  να γιορτάζουμε την επέτειο ανεξαρτησίας των 
χωρών μας και ιδιαίτερα της Κύπρου που πέρασε δύσκολα 
χρόνια. 

Πέρα από αυτούς τους εορτασμούς στέλνουμε τα μηνύματα 
της διατήρησης του αγωνιστικού πνεύματος, γιατί ιδιαίτερα η 

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης στον Κύπρος που συνεχίζει αυτόν τον αγώνα για απελευθέρωση 
προθάλαμο του Δημαρχείου Χανίων με τα εγκαίνια έκθεσης και επανένωση, πρέπει συνέχεια να ανανεώνει την δέσμευση 
φωτογραφίας της Καταστροφής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ότι αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι το νησί να είναι 
της Κύπρου, από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο. ξανά ενωμένο, ως ενιαίο, ανεξάρτητο, ελεύθερο κράτος. 

Ελπίζουμε για μια ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού με 
βάση την διζωνική, δικοινοτική  ομοσπονδία που θα φέρει 
μαζί όλους τους Κύπριους, Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους. 

Πιστεύω ότι εκδηλώσεις όπως αυτές στα Χανιά, 
σηματοδοτούν την συνέχιση αυτού του αγώνα και είναι πολύ 
χρήσιμες. 

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους Χανιώτες 
πολίτες που βρίσκονται δίπλα στον Κυπριακό λαό σε αυτή 
την προσπάθεια, τον αγώνα που πρέπει να διεξάγουμε μέχρι 
να δούμε μέρες προκοπής, ελευθερίας και επανένωσης της 
Κύπρου».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
49η επέτειος Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
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βρίσκεται η πόλη της Πάφου.
Στα ίδια μονοπάτια η ιστορία των δύο πόλεων. Παράλληλες 
πορείες σε δρόμο μακρύ, γεμάτο από αγώνες και θυσίες για την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία. Στην ιστορική πορεία κάθε λαού 
συμβαίνουν και καταγράφονται σημαντικά γεγονότα. Και μαζί μ’ 
αυτά καταγράφονται  και ξεχωριστοί άνθρωποι. Γεγονότα που 
ξεχωρίζουν για τη σημασία και το περιεχόμενο τους. Γεγονότα και 
αγώνες που χαράζονται ανεξίτηλα στη μνήμη και στη συνείδηση 
κάθε λαού.
Σε κάθε σημαντικό ιστορικό γεγονός υπάρχουν εκείνοι οι 
άνθρωποι που με τις πράξεις τους ξεχωρίζουν για το μεγαλείο της 
ψυχής ,τα ιδανικά, τις αξίες και την αυτοθυσία τους. 
Πύρινο Σπαθί στις άδικες στιγμές τις ιστορίας η φωνή τους. 
Αγέρωχα ορθώνουν τα στήθη τους στις προκλήσεις. Γενναία 
στέκονται απέναντι στο κάθε τι που σκορπά την καταχνιά και 
φυλακίζει το ελεύθερο πνεύμα. Πράξεις και λόγια που χαράζουν Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση 
πορεία και δείχνουν το δρόμο στους επόμενους, φωτίζοντας την αδελφοποίησης των Δήμων Χανίων και Πάφου στα Χανιά από 
ψυχή τους μ’ ελπίδα. Τέτοιους ξεχωριστούς  ανθρώπους θα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009 έως και την Τετάρτη 2 
ανταμώσουμε στην έκθεση που φιλοξενούμε σήμερα εδώ και που Δεκεμβρίου 2009. Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης 
θα εγκαινιάσουμε σε λίγο.αντιπροσωπεία του Δήμου Πάφου έφτασε στα Χανιά, 

προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις. 
Λόγια και εικόνες. Εικόνες και 
λόγια που συνδέονται πιο Ειδικότερα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, στις 20.00, στο 
στενά και πιο στέρεα με το Μεγάλο Αρσενάλι πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης 
λαό, δίνοντας το δικό τους φωτογραφίας με τίτλο: «Μνήμες – Ποίηση και Φωτογραφίες». 
νόημα στο μεγάλο αγώνα".  Επίσης, ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. 
Όπως εξάλλου επεσήμανε ο Πέτρος Παπαπολυβίου, ανέπτυξε το θέμα: «Σχέσεις και δεσμοί 
κ. Παπαπολυβίου με την Κρήτης – Κύπρου από την εποχή της Επανάστασης του 1821 
αδελφοποίηση της Πάφου μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
και των Χανίων, 
επισημοποιούνται 
πανάρχαιοι δεσμοί μεταξύ 
των δύο  νησιών και ιδιαίτερα 
μεταξύ των δύο ιστορικών 
αυτών παραλιακών πόλεων.  

Ο κ. Παπαπολυβίου αναφέρθηκε επίσης σε  παραδείγματα,  τα 
οποία δείχνουν τους δεσμούς που ενώνουν την  Κύπρο και την 
Κρήτη  λέγοντας ότι '' Κύπριοι αγωνιστές πολέμησαν στο πλευρό 
των Ελλήνων τόσο  στην Επανάσταση του 1821,καθώς  στην 
Κρητική Επανάσταση το 1866, αλλά και στις επαναστάσεις του 
1896 και 1897.Επίσης από την Κύπρο έγιναν έρανοι στο τέλος 
του 19ου αιώνα για την ενίσχυση της Κρήτης. Στις αρχές του 
αιώνα όταν η Κρήτη ενώθηκε με το Ελληνικό κράτος, ενώ η 
Κύπρος πέρασε στα χέρια των Βρετανών με τελείως διαφορετική 
πορεία, εν τούτοις  οι δεσμοί μεταξύ των δύο νήσων 
πολλαπλασιάστηκαν  με καθηγητές που εργάστηκαν στη μέση 
εκπαίδευση στην Κύπρο.Υπήρξε όμως  και ένα μεγάλο κεφάλαιο  
το 1938 με το αντιδικτατορικό κίνημα στα Χανιά  όταν  δέκα 

Ο  Δήμαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, καλωσόρισε τον επώνυμοι συμπολίτες σας βρέθηκαν στην Πάφο όπου έζησαν 
Δήμαρχο Πάφου, κ. Σάββα Βέργα, και ολόκληρη την εκεί από ένα έως πέντε χρόνια. Επίσης στην Μάχη της Κρήτης 
αντιπροσωπεία της Πάφου, ενώ σε σύντομο χαιρετισμό του  υπήρξαν και   δύο Κύπριοι νεκροί ,που πολέμησαν στο πλευρό 
μεταξύ άλλων τόνισε: των Βρετανών».
"Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε μια ακόμα έκθεση για την Κύπρο.
Μέσα από τις εικόνες θα ταξιδέψουμε στον τόπο της Πάφου, ενώ 
οι στίχοι  μεγάλων Ελλήνων και Κύπριων Ποιητών, θα αγγίξουν 
την ψυχή και θα μιλήσουν στην καρδιά μας. Γιατί στην καρδιά μας 

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009 τελέστει επιμνημόσυνη δέηση και 
πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων, στις 10.00, στο Μνημείο 
Χανιωτών Πεσόντων στην Κύπρο το 1974 και στις 18.00, στους 
Τάφους των Βενιζέλων, στον Προφήτη Ηλία.

ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ
Αδελφοποιήθηκαν

Χανιά - Πάφος
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Επίσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων απόσταση, έχουμε την ευκαιρία, μέσα από τη διασυνοριακή 
επικοινωνία, να εμπλουτίσουμε και να αναπτύξουμε τις βαθιές 
σχέσεις μεταξύ μας και μέσα από τις σχέσεις αυτές, με αμοιβαία 
κατανόηση και βαθιά αλληλεγγύη, να εφαρμόσουμε δράσεις, 
προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους και τους σκοπούς σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως θέματα τοπικής 
αυτοδιοίκησης, τοπικής και πολιτιστικής ανάπτυξης “επεσήμανε ο 
κ. Βιρβιδάκης. Και πρόσθεσε: 
«Από κοινού θέτουμε ως αποστολή μας, να προωθήσουμε και να 
στηρίξουμε την ανάπτυξη επαφών και σχέσεων μεταξύ φορέων, 
που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της παιδείας, της πνευματικής και καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, του εμπορίου, του αθλητισμού, του τουρισμού, της 
προστασίας του περιβάλλοντος».
«Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν να επιδείξουν ισχυρές και 
πολυετείς σχέσεις αγάπης, φιλίας και συνεργασίας. Στο πλαίσιο 
αυτό και της από κοινού προσπάθειας ενδυνάμωσης αυτών των 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και κατ' επέκταση μεταξύ των 
πόλεων μας, μέσα από μια ευρωπαϊκή προοπτική και με 
επίκεντρο των προσπαθειών μας το όφελος των πολιτών και της 
κοινωνίας γενικότερα, χαράζουμε πορεία για το μέλλον» τόνισε ο 
Δήμαρχος Χανίων. 

Το απόγευμα της 30ης Νοεμβρίου 2009,  η αντιπροσωπεία του 
Δήμου Πάφου επισκέφθηκε το δημαρχείο Χανίων, όπου είχε 
συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη και τους 
Αντιδημάρχους,κ. Μιχάλη Ντάλλα και κα Χαρούλα Μυλωνάκη.
Ο κ. Βιρβιδάκης σε δηλώσεις του τόνισε ότι «με ιδιαίτερη χαρά 
καλωσορίζουμε στο δημαρχείο Χανίων την αντιπροσωπεία του 
Δήμου Πάφου, του αδελφού Δήμου, με επικεφαλής τον φίλο, 
Δήμαρχο, Σάββα Βέργα. Η διαδικασία για την αδελφοποίηση των 
δύο Δήμων έχει ξεκινήσει περισσότερο από ένα χρόνο τώρα. 
Ήταν μια ιδέα, η οποία δημιουργήθηκε με την επίσκεψη της κας 
Ντόρας Μπακογιάννη στην Πάφο, ως Υπουργού Εξωτερικών. Οι 
ομοιότητες στην ιστορική πορεία, στο λιμάνι, στους κατοίκους, 
στην ψυχοσύνθεση και στην αγάπη, ήταν αυτές που οδήγησαν 
την αδελφοποίηση στον δρόμο της ολοκλήρωσης».
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πάφου κ. Σάββας Βέργας 
δήλωσε ότι «για λόγους ιστορικούς, κυρίως, αλλά και για άλλους 
λόγους, προχωράμε στην αδελφοποίηση των δύο πόλεων. 
Είμαστε ευτυχείς, γιατί διαπιστώνουμε ότι Δήμος Πάφου και 
Δήμος Χανίων μπορούν να κάνουν πάρα πολλά για τις πόλεις 

Ο ίδιος ανέφερε οτι "η παράλληλη ιστορία των δύο πόλεων, που μας, για τους δημότες μας, αλλά και για τον ελληνισμό». 
στις σελίδες τους καταγράφτηκαν αγώνες και θυσίες αιώνων για 
την ανεξαρτησία, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
μας δείχνουν και μας φωτίζουν το δρόμο για να συνεχίσουμε τον  Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 
αγώνα μαζί, για την επίτευξη της παγκόσμιας ευημερίας και Πιο κοντά Χανιά - Πάφος 
ειρήνης και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην μαρτυρική μας Κύπρο, που καταπατείται εδώ και 35 χρόνια 
από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα".

"Η ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ δήμων που 
οι πολίτες τους διαπνέονται από κοινές αξίες και ιδανικά, 
αποδεικνύει στην πράξη ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι ο 
θεσμός της Αυτοδιοίκησης μπορεί να λειτουργήσει πέρα από τα 
συνηθισμένα πλαίσια διαχείρισης της καθημερινότητας.
Μπορεί να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει και να διαμορφώσει ένα 
καλύτερο μέλλον για όλους μας “επεσήμανε.

"Είμαι βέβαιος πως η αδελφοποίηση αυτή, πέρα από το 
επισφράγισμα και τυπικά της φιλίας, της αλληλοεκτίμησης και της 
αγάπης των λαών μας, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 
συνεργασίας στον πολιτισμικό και πολιτιστικό τομέα, αλλά ακόμη 
και σε οικονομικό και τουριστικό επίπεδο. Η αδελφοποίηση δεν 
είναι για μας μια τυπική διαδικασία πρωτοκόλλου αλλά σημαίνει 
αλληλεγγύη και εμβάθυνση μιας σχέσης “κατέληξε ο κ. 

Δεσμοί φιλίας και συνεργασίας, με σκοπό την προώθηση κοινών Βιρβιδάκης. 
σχεδίων για την ανάπτυξη των δήμων Χανίων και Πάφου 
επικυρώθηκαν εξάλλου  με την αδελφοποίηση των δύο δήμων, Κατα την διάρκεια της τελετής παρουσιάσθηκε οπτικοακουστικό 
σε μία ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου δρώμενο, ύμνοι που αποδόθηκαν απο τo Βυζαντινό Χορό  
2009 στο Μεγάλο Αρσενάλι Χανίων υπό τη διεύθυνση του κ. Γιάννη Καστρινάκη, ενώ η 
Ο  Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης καλωσορίζοντας  εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χορούς της Κρήτης και της Κύπρου 
τον Δήμαρχο Πάφου κ. Σάββα Βέργα και την αντιπροσωπεία του που απέδωσαν χορευτές του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων.
δήμου Πάφου στα Χανιά τόνισε πως "η  χαρά, όπως και η 
συγκίνηση είναι μεγάλη σήμερα. Δυό πόλεις αδελφοποιούνται. Οι 
πόλεις μας. Η στιγμή είναι ιερή. Με την αδελφοποίηση, που Οι εκδηλώσεις για την αδελφοποίηση των δύο πόλεων, που 
ενισχύει και επικυρώνει και εδραιώνει τις σχέσεις που συνδέονται διαχρονικά με δεσμούς φιλίας, συνεργασίας και 
οικοδομήθηκαν πάνω σε γερά θεμέλια κοινής κουλτούρας, κοινών αγώνων, πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο Χανίων και 
θρησκείας, γλώσσας και πολιτισμού, αναπτύσσονται στέρεοι τη Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων.
δεσμοί φιλίας και ουσιαστικής συνεργασίας, που θα προωθήσουν 
τα κοινά μας σχέδια για την ανάπτυξη των δήμων μας".
"Δήμος Πάφου και Δήμος Χανίων, παρά τη γεωγραφική 
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δημιουργήθηκαν μικρά καθιστικά. 

Μπροστά από την εκκλησία, στη δυτική πλευρά, διευρύνθηκε 
ο υφιστάμενος διάδρομος και δημιουργήθηκε πλάτωμα για 
την ανάδειξη του μνημείου, αλλά και για την εξασφάλιση 
ζωτικού χώρου για τη τέλεση μυστηρίων κατά τους θερινούς 
μήνες. 

Έγινε στερέωση και αποκατάσταση της αναλημματικής 
ξηρολιθοδομής στο Βόρειο όριο, όπως και αποκατάσταση της 
αργολιθοδομής περίφραξης στο Νότιο όριο. 

Στην ίδια περιοχή δημιουργήθηκε δεύτερη αναλημματική ζώνη 
σε συνδυασμό με κτιστά καθιστικά για την μείωση του ύψους 
του αναλημματικού τοίχου που βρίσκεται στο όριο. 

Το  έργο «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Αγίας 
Μαγδαληνής» υλοποίηθηκε από τον Δήμο Χανίων, στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Κρήτης και 
συγκεκριμένα του Μέτρου 4.2 «Αναβάθμιση αστικού 
περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής». 

Η χρηματοδότηση έγινε κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% 
από Εθνικούς Πόρους.

 Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 560.000 € και τελικού 
κόστους 381.846,85 €, το συμφωνητικό του οποίου έγινε στις 
5-3-2008, είχε στόχο την ανάδειξη του μνημείου και 
ταυτόχρονα την παρέμβαση στους χώρους πρασίνου για να 
γίνει ο κήπος περισσότερο λειτουργικός για τους επισκέπτες. 

Έτσι τονίστηκε ο κεντρικός διάδρομος εισόδου από την οδό 
Δαγκλή προς την εκκλησία με πεσσούς από συμπαγές 
τούβλο και ξύλινη πέργκολα, δημιουργήθηκαν διάδρομοι 
περιπάτου περιμετρικά του κήπου, ενώ κατά διαστήματα 

Ιερός Ναός
Αγίας Μαγδαληνής
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Πέραν της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Ναού, 
ο Δήμος Χανίων, ανέθεσε  από δικά του χρήματα, (ΣΑΤΑ), και 
με βάση την υπ΄ αριθμόν  40262/7-8-2009 προγραμματική 
σύμβαση στην 28η ΕΒΑ, και για ποσόν  ύψους 70.000 €, την 
αποκατάσταση του ίδιου του Ιερού Ναού. 

Οι εργασίες, που θα γίνουν είναι οι εξής:

Καθαίρεση του χάλκινου τρούλου και του αλεξικέραυνου, 
καθαίρεση των φθαρμένων λίθινων και διακοσμητικών 
στοιχείων του τρούλου και του ναού,  καθαίρεση των 
κεραμιδιών της στέγης, και φθαρμένων διακοσμητικών 
πλακιδίων, όπως και των φθαρμένων επιχρισμάτων, 
κονιαμάτων και δαπέδων.  Στη συνέχεια θα γίνει συντήρηση 
και καθαρισμός όλου του υφιστάμενου λίθινου διάκοσμου και  
του τρούλου.

Θα ακολουθήσει η επανατοποθέτηση του τρούλου, η 
αντικατάσταση των φθαρμένων λίθινων στοιχείων με νέα που 

Στο βόρειο όριο του κήπου κατασκευάστηκαν χώροι υγιεινής, θα λαξευτούν ειδικά για το σκοπό αυτό, η ανακεράμωση της 
(ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ), πλήρως εξοπλισμένοι, και στέγης και η αντικατάσταση των φθαρμένων  επιχρισμάτων – 
αποκαταστάθηκε ο χώρος γύρω από το γραφείο της κονιαμάτων. 
εκκλησίας, με μπάζωμα της περιοχής στα δυτικά του 
γραφείου, που ήταν χαμηλότερα από τον υπόλοιπο Τέλος, θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο δάπεδο του ναού με 
περιβάλλοντα χώρο, και δημιουργήθηκε αυλή ανατολικά. νέο μαρμάρινο. 

Έγινε αποκατάσταση των υφισταμένων δαπέδων που Οι εργασίες μόλις ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν περίπου έξι 
βρίσκονται γύρω από την εκκλησία, των στηθαίων μήνες.
περίφραξης και των αυλοθύρων. 

Αντικαταστήθηκε το πρόχειρο πλέγμα που βρισκόταν στην 
περίφραξη ανατολικά και δυτικά πάνω στο στηθαίο, με 
μεταλλικό κιγκλίδωμα από συμπαγείς ράβδους παρόμοιο 
μορφολογικά με το κιγκλίδωμα των αυλοθύρων. 

Τα υλικά που επιλέχθηκαν είναι φυσικά. Οι διάδρομοι έγιναν 
από φυσικές πλάκες ακανόνιστες και ανά διαστήματα 
διακόπτονται από λωρίδες με συμπαγή  τούβλα, υλικό που 
έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο ναό. 

Η πέργκολα που έγινε στην νοτιοανατολική γωνία του κήπου, 
κατασκευάστηκε από πεσσούς με συμπαγή τούβλα και ξύλινη 
στέγαση με κεραμίδια. 

Κατασκευάστηκαν δύο κρήνες, η μία εκεί που υπήρχε ήδη, 
στον κεντρικό διάδρομο, και η άλλη στην επέκταση του 
κωδωνοστασίου, μαζί με κτιστά καθιστικά. 

Έγινε ενίσχυση και επέκταση φωτισμού περιβάλλοντα χώρου. 
Επίσης έγινε επέκταση του πρασίνου και τοποθετήθηκε 
σύστημα άρδευσης.

Ο εξοπλισμός του περιβάλλοντος χώρου είναι: παγκάκια, 
δοχεία απορριμμάτων και φωτιστικά.

Η μελέτη είχε εγκριθεί από την 28η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων.
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Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η πόλη των Χανίων, με τα Η αρχή έγινε με το στήσιμο του Χριστουργεννιάτικου 
συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέντρου και της Φάτνης στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, 
Χανίων να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για το στολισμό που αναμένεται, όπως κάθε χρόνο άλλωστε,  να 
της πόλης και την προετοιμασία των χώρων όπου θα προσελκύσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια των εορτών ο Δήμος Χανίων και η 
Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση, διοργανώνουν σειρά 
εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με το καθιερωμένο 
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που διοργάνωσε η Κρητική 
Διεθνής Κοινότητα στο Παλιό Τελωνείο στις 5 και 6 
Δεκεμβρίου, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τα 
ιδρύματα της πόλης. Τα χρηματικά ποσά θα δοθούν σε 
ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί εντός των εορτών 
των Χριστουγέννων.

Όλη η
 Π

όλη

μια
 Π

αρέα

Με τη 

Γιορτή των Αγγέλων 
ξεκινούν επίσημα οι εκδηλώσεις 

που διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων 
και η Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση 
για τις εορτές των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς
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Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου,  Πλ. Δημοτικής Αγοράς, 19.00
Η Γιορτή των Αγγέλων Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, 
συμμετέχουν: Θέατρο «Δ. Βλησίδης», 20.00 
19.00 Παραδοσιακός όμιλος «Αροδαμός» Μιούζικαλ «Όλιβερ» Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την 
19.15 Παγκρήτιος Όμιλος Βρακοφόρων  Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων. 
19.30 Παιδική χορωδία Εκπαιδευτηρίων Θεοδωροπούλου Διεύθυνση Γιώργος Καλούτσης, πιάνο Νίκος Περάκης
19.45 Παιδική χορωδία Ωδείου «Ιωάννης Μανιουδάκης»,
20.00 Μικτή χορωδία Δήμου Χανίων 31 Δεκεμβρίου Πλατεία, Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 12.00
20.15 Παιδική χορωδία Δήμου Χανίων Μουσικοχορευτική εκδήλωση  από το Χορευτικό Όμιλο 
20.30 Φιλαρμονική ορχήστρα Δήμου Χανίων Χανίων «Ο Ψηλορείτης». 
          Φωτοδότηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από 
          το  Δήμαρχο Χανίων κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αγορά

22.30 Λαϊκή ορχήστρα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων
Τα συγκροτήματα θα συνοδεύσουν μουσικοί από το Σύλλογο 23.30 Λύκειο Ελληνίδων Χανίων 
Μουσικών Ν. Χανίων «Ο Χάρχαλης»           Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Χανίων

          Αλλαγή του χρόνου
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009, Θέατρο «Δ. Βλησίδη»,  20.00           Πυροτεχνήματα
Συναυλία με τα Μουσικά σύνολα του Ωδείου Απόλλων 
Ηρακλείου. Διεύθυνση : Γ. Καλούτσης - Μ. Μπεττέρ Τα συγκροτήματα θα συνοδεύσουν μουσικοί από το Σύλλογο 

Μουσικών Ν. Χανίων «Ο Χάρχαλης»

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2010, Βενιζέλειο Ωδείο, 20.00 
Πρωτοχρονιάτικη συναυλία με τη Sinfonietta, Ορχήστρα 
Δωματίου του Δήμου Χανίων  
Διεύθυνση ορχήστρας Αλέξανδρος Μυράτ 
Είσοδος 20€, Φοιτητικό/Μαθητικό 15€ 

Τε. 23 Δεκεμβρίου 2009  – Τε.  6 Ιανουαρίου 2010 Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χανίων θα παιανίσει 
«Χριστουγεννιάτικη πολιτεία»  στο παλιό Τελωνείο Χανίων. τις γιορτινές μέρες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας.
Εκτός 25, 31 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου  
Ώρες λειτουργίας : 10.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00 Σε όλη τη διάρκεια των εορτών και μέχρι τις 10 Ιανουαρίου θα 
Εγκαίνια 23 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00 λειτουργήσουν παιδότοποι εντός του  Δημοτικού Κήπου και 
Τα έσοδα από το café  θα διατεθούν σε ιδρύματα της πόλης. στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, Παλιό Τελωνείο 
18.30 Κατασκευές Φιγούρας Καραγκιόζη. 
20.00 Χριστουγεννιάτικη Παράσταση Θεάτρου Σκιών 
          με τον Νίκο Μπλαζάκη 

Τετάρτη  30 Δεκεμβρίου, Παλιό Τελωνείο  
18.30 Κατασκευές Χριστουγεννιάτικου στολιδιού. 
20.00 Χριστουγεννιάτικη παράσταση Θεάτρου Σκιών
          με τον Νίκο Μπλαζάκη

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Παρασκευή 11 
Δεκεμβρίου 2009, στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, ώρα 19.00, 
με τη Γιορτή των Αγγέλων, κατά την οποία θα γίνει η φωτοδότηση 
του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από το Δήμαρχο Χανίων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι :
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Εκδήλωση στη μνήμη του 
Ιωσήφ Στεφάνου Μαυριγιαννάκη, 

Ιατρού  (1899-1989), 

διοργάνωσαν οι Δήμοι Χανίων και Κρυονερίδας, 
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 

110 χρόνων από την γέννηση 
και 20 χρόνων από τον θάνατό του. 

Ο Ιωσήφ Μαυριγαννάκης, διάρκεια του μεσοπολέμου. Στον αλβανικό πόλεμο 
διετέλεσε Δημοτικός επιστρατεύθηκε με τον βαθμό του επιάτρου. Πήρε μέρος από 
Σύμβουλος του Δήμου τους πρώτους στην Εθνική Αντίσταση και αναδείχθηκε 
Χανίων και ο Δήμος με την Γραμματέας της Ν.Ε. Χανίων του ΕΑΜ.
υπ’αριθμ. 370/1990 απόφαση Από τη θέση αυτή, που διατήρησε ως το τέλος της κατοχής 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέπτυξε σημαντική δράση διωκόμενος από τους κατακτητές. 
έδωσε το όνομά του σε οδό Πήρε επίσης μέρος στη Μάχη της Παναγίας. Στη διάρκεια του 
της πόλης των Χανίων, στη εμφυλίου πολέμου διώχθηκε για τις ιδέες του και στάλθηκε 
περιοχή Λειβάδια. εξορία με την πρώτη ομάδα  Χανιωτών εξόριστων, το 1947, 

αρχικά στη Λήμνο και στη συνέχεια στη Μακρόνησο και τον 
Ο συγκεκριμένος δρόμος μαζί Αη Στρατή, απ’ όπου αφέθηκε το 1852.
με άλλους δρόμους της Συνέχισε να αγωνίζεται από τις γραμμές της ΕΔΑ και ετιμάτο 
περιοχής έχει ενταχθεί στο πάντα στα ψηφοδέλτιά της ως υποψήφιος βουλευτής. 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναδείχθηκε πολλές φορές Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη θέση αυτή τον βρήκε η δικτατορία το 1967 και τον 
«ΘΗΣΕΑΣ» και γίνεται εκτόπισε από τους πρώτους στη Γυάρο και στη Λέρο. 
ανάπλαση της περιοχής.         Συνέχισε να παίρνει μέρος στους πολιτικούς αγώνες από τις 

γραμμές της Αριστεράς ως το θάνατό του το 1989 σε ηλικία 
92 χρόνων”.

Αναφορά στον Σ. 
Μαυριγιαννάκη έκανε ο κ. 
Μανώλης Βαλσαμάκης, τέως 
πρόεδρος του Συλλόγου 
Βαφιανών Αττικής “Η 
Κρυονερίδα”. “Ηταν ένας πολύ 
ζωντανός και ευθύς άνθρωπος 
που είχε καλές σχέσεις με όλο 
τον κόσμο. Χαρακτηριστική 
ήταν η δωρική λιτότητα και η 
ανθρωπιά του που 
μεταφραζόταν σε τεράστια 
κοινωνική βοήθεια σε όσους 
το είχαν ανάγκη. Έμπαινε σε 
όλα τα σπίτια των κατοίκων 
της περιοχής, βοηθούσε και 
όχι μόνο δεν έπαιρνε χρήματα 
αλλά τους έδινε και δωρεάν 

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έγινε στην ομώνυμη οδό φάρμακα”, επεσήμανε  ο κ. Βαλσαμάκης στην ομιλία του και 
στον Καλυκά και ακολούθησε το δεύτερο μέρος στην αίθουσα συνέχισε: «Αγωνιστής της Αριστεράς, γραμματέας του ΕΑΜ 
εκδηλώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. στα Χανιά, εξορίσθηκε από το μετεμφυλιακό κράτος και από 

τη χούντα, ήταν υποψήφιος βουλευτής με την ΕΔΑ και τη 
Ο Δήμαρχος Χανίων κ. Κ. “Συμμαχία της Αριστεράς” και διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος 
Βιρβιδάκης, διαβάζοντας το Χανίων. Σίγουρα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους 
σκεπτικό της απόφασης για σύγχρονους ιατρούς. Δεν έβγαλε χρήματα από την Ιατρική, 
την ονοματοδοσία του δρόμου δεν πλούτισε από την επιστήμη και το επάγγελμά του”, 
επεσήμανε μεταξύ άλλων τα σημείωσε για τον εκλιπόντα ο κ. Βαλσαμάκης. 
εξής:. 
«Ο Ιωσήφ Μαυριγιαννάκης  Ο δήμαρχος Κρυονερίδας, Γ. 
γιατρός, κοινωνικός και Μαρκάκης, τόνισε πως “είναι 
πολιτικός παράγοντας, χρέος μας ως Δήμος να 
διακεκριμένος αγωνιστής της τιμούμε τέτοιους ανθρώπους 
Εθνικής Αντίστασης και των με τόσο σημαντική 
δημοκρατικών αγώνων του προσφορά”. 
χανιώτικου λαού, συμμετείχε 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία Σημειώνεται ότι στην 
ως φοιτητής της Ιατρικής και εκδήλωση παρουσιάσθηκε 

έζησε όλο το δράμα της καταστροφής εκείνης και προήχθη φωτογραφικό υλικό από τη 
επ΄ ανδραγαθεία και ως γιατρός στην κατοπινή περίοδο ζωή του Σήφη Μαυριγιαννάκη.
στάθηκε πάντα στο πλευρό των αναγκεμένων ανθρώπων του 
λαού προσφέροντας πολλές φορές ανιδιοτελώς της ιατρικές 
υπηρεσίες του. Παράλληλα συμμετείχε στους δημοκρατικούς 
αγώνες τοπικά ως παράγοντας των Φιλελευθέρων στη 
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Δ 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 »

Μανούσος Μανουσάκης
επίτιμος δημότης Χανίων

Ο Μανούσος σκηνοθέτης, ένας μεγάλος άνθρωπος, διότι κατάφερε να 
Μανουσάκης γεννήθηκε αναδείξει μέσα από το έργο του το ανθρώπινο πρόσωπο 
στην Αθήνα το 1950. της κοινωνίας που όλοι αναζητούμε».
Σπούδασε 
κινηματογράφο στο Ταινίες Μεγάλου Μήκους
London School of Film 
Technique, ο Μανούσος 1971: "ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ»
Μανουσάκης, ιδρυτής 1975: "ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ»
και ψυχή της εταιρίας 1985: "Η ΣΚΙΑΧΤΡΑ»
παραγωγής ταινιών 1998: "ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ»
«Τηλεκίνηση», έχει στο 
ενεργητικό του μια Video Film
μακρά και επιτυχημένη 
πορεία στο χώρο του "ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΕΙΑ»
θεάματος. Ανάμεσα στις "ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»
δουλειές του που 

αγαπήθηκαν ιδιαίτερα είναι οι ταινίες μεγάλου μήκους Ντοκιμαντέρ
«Σκιάχτρα» και «Κόκκινος Δράκος», τα ντοκιμαντέρ 
«Ταξιδεύοντας με την Ευαγγελίστρια» και «Απόδημος "ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Ελληνισμός», οι θεατρικές παραστάσεις «Παραμύθι με τα "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
αινίγματα», «Ποντικοπαγίδα» και «8 γυναίκες κατηγορούνται» "ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»
ενώ στην τηλεόραση μεγάλες επιτυχίες του που κέρδισαν την 
προτίμηση του κοινού είναι οι σειρές «Ψίθυροι καρδιάς», Θεατρικές Παραστάσεις
«Τμήμα ηθών», «Άγγιγμα ψυχής», «Για μια γυναίκα και ένα 
αυτοκίνητο», «Η Αγάπη Ήρθε από Μακρια»» Μη Μου Λες 1986: "ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ»
Αντίο». Άνθρωπος ιδιαίτερα δραστήριος και προσωπικότητα 1987: " ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ»
πολύπλευρη, ο Μανούσος Μανουσάκης, τα τελευταία χρόνια 1988: " ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Η ΕΛΛΑΣ»
δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς εκτός του θεάματος, 1993: " ΕΝΑΣ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ»
κάνοντας βιολογική καλλιέργεια ελιάς στη Σελλασία της 1994: " ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ»
Σπάρτης, ενώ η αγάπη του για τη φύση και ιδιαίτερα τη 1995: " ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΟΥ, ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΑΞΙ ΝΑ 
θάλασσα εκφράζεται μέσα από την επιλογή της αγωνιστικής ΦΥΓΩ»
ιστιοπλοΐας ως αγαπημένου χόμπι του. O Μανούσος 2000: "8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ»
Μανουσάκης είναι παντρεμένος με δύο παιδιά, τον Μανώλη 2001: "ΡΟΥΜΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ»
και την Δέσποινα. 
Ο Μανούσος Μανουσάκης, παρουσιάζοντας διαφορετικές Τηλεοπτικές Σειρές
πολιτισμικές αξίες με το δικό του τρόπο και με τα δικά του 
παραδείγματα είναι σαν να άνοιξε παράθυρο σε κόσμους 1986-1987: "ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΔΟΥΛΙΕΣ»
διαφορετικούς μεν αλλά πάντα ανθρώπινους και άξιους 1987-1988: "ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ»
σεβασμού και αναγνώρισης. Δείχνει σεβασμό στις 1987-1988: "ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" - Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
παραδόσεις και στον κάθε λαϊκό πολιτισμό. Όχι βέβαια 1987-1988: "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ" - Α. 
θεωρώντας τα παραπάνω ως απολιθώματα του ΠΑΝΣΕΛΙΝΟΣ
παρελθόντος, αλλά ως κάτι ζωντανό που επιδέχεται τις 1988-1989: "ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ" - Π. ΔΕΛΤΑ»
αλλαγές, οι οποίες είναι φυσικό να επέρχονται, τις αφομοιώνει 1989-1990: "ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ" - Β. ΝΕΜΕΑΣ
και προχωρεί. 1992-1993: "ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΜΑΖΟΝ" - Β. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Ο Δήμος Χανίων 1993-1996: "ΤΜΗΜΑ ΗΘΩΝ»
ανακήρυξε τον 1994-1995: "ΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΤΟΞΟΤΗ""
Μανούσο 1995-1996: "ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»
Μανουσάκη επίτιμο 1996-1997: "ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ»
δημότη Χανίων, 1997-1998: "ΨΙΘΥΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ»
κατόπιν της 1998-1999: "ΑΓΓΙΓΜΑ ΨΥΧΗΣ»
Απόφασης του 1999-2000: "ΣΥΝΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ»
Δημοτικού 1999-2000: "ΑΘΩΟΣ Η ΕΝΟΧΟΣ»
Συμβουλίου, σε 2000-2001: "ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΦΤΗΣ»
εκδήλωση η οποία 2001-2002: "ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»
πραγματοποιήθηκε 2002-2003: "Η ΑΓΑΠΗ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ»
στον Δημοτικό Κήπο, 2003-2004: "ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΥΓΝΩΜΗΣ»
στις 27 Ιουνίου 2005. 2004-2005: "ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ ΑΝΤΙΟ»
Όπως είχε αναφέρει 2005-2006: "ΚΡΥΦΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ»
χαρακτηριστικά στην 2006-2007: "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ»
ομιλία του ο 2007-2008: "ΦΑΡΟΣ»
Δήμαρχος Χανίων κ. 
Κυριάκος Τηλεταινίες
Βιρβιδάκης, «ο 
Μανούσος 2003: "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ»
Μανουσάκης είναι 2005: "ΞΕΝΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»
ένας μεγάλος 
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Μαθητές Δημοτικών Σχολείων της πόλεως των Χανίων 
πραγματοποίησαν επισκέψεις στο Δημαρχείο Χανίων κατά το Οι επισκέψεις των μαθητών ολοκληρώθηκαν με την 
προηγούμενο διάστημα. παρουσίαση από τον Δήμαρχο Χανίων του ηλεκτρονικού 

συστήματος περιήγησης «Info Kiosk», το οποίο βρίσκεται στο 
Φουαγιέ του Δήμου, για τη λειτουργία του οποίου οι μαθητές 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Στα άμεσα σχέδια της δημοτικής αρχής είναι η ξενάγηση των 
μαθητών των Δημοτικών Σχολείων σε σημεία της πόλης των 
Χανίων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, μέσω του mini bus.

υ

6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους 
ξεναγήθηκαν σε χώρους του Δημοτικού Μεγάρου, όπως την 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, το Ληξιαρχείο, το 
Γραφείο Τουρισμού, κ.α. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη 
λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, να γνωρίσουν 
τη λειτουργία του Ληξιαρχείου, καθώς και να ξεναγηθούν 
στους χώρους του Γραφείου Τουρισμού.

Με τον πρέσβη της 
Σλοβακίας στην Ελλάδα, κ. 
Jan Voderadsky,  
συναντήθηκε το Σάββατο 
17/10/09 στο Δημαρχείο 
Χανίων, στο πλαίσιο 
εθιμοτυπικής επίσκεψης, ο 
Δήμαρχος Χανίων, κ. 
Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Ο κ. Βιρβιδάκης συζήτησε με 
τον Πρέσβη θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και θέματα συνεργασίας στον 
τομέα του τουρισμού. 

2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

υΤους μαθητές των σχολείων υποδέχτηκε στο Γραφείο του ο 
Δήμαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο οποίος, αφού 

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε την Πέμπτη τους εξήγησε τη λειτουργία του Δήμου, απάντησε σε όλες τις 
19/11/09, στις 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο Χανίων ο απορίες και τα ερωτήματα τους.
Πρέσβης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας 
στην Ελλάδα, κ. Ροντρίγκο Οσβάλντο Τσάβες Σαμούντιο. Τον 
κ. Πρέσβη υποδέχτηκαν στο Γραφείο του Δημάρχου οι 
Αντιδήμαρχοι Χανίων, κ. Μιχαήλ Ντάλλας, και κ. Ευάγγελος 
Σαματάς.

Μεταξύ των δύο πλευρών συζητήθηκαν θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και θέματα συνεργασίας στον 
τομέα του πολιτισμού. 

Ο κ. Ροντρίγκο Οσβάλντο Τσάβες Σαμούντιο προσέφερε στον 
κ. Ντάλλα τρία βιβλία της Βενεζουέλας μεταφρασμένα στα 
ελληνικά, ενώ από πλευράς Δήμου προσφέρθηκαν στον ξένο 
διπλωμάτη εκδόσεις του Δήμου Χανίων. 

΄15ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Επισκέψεις στο Δήμο Χανίων
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Εκθεση Κωνσταντίνου Ξενάκη

 "Διαδρομές»

αινιγματικού και μυστηριώδους αρχαϊκού κόσμου. 
Φορέας δύο ταυτοτήτων και δύο πολιτισμών
Ο Κωνσταντίνος Ξενάκης, γεννημένος στο Κάιρο της 
Αιγύπτου (1931), Έλληνας της διασποράς, είναι φορέας δύο 
ταυτοτήτων και δύο πολιτισμών, του ελληνικού και του 
αιγυπτιακού. Η αδιαμφισβήτητη αυτή πραγματικότητα τον 
πλούτισε με εικόνες και μνήμες, τις οποίες αργότερα 
ενσωμάτωσε στο οπτικό του αλφάβητο, που βασίζεται σε 
αρχέτυπα σύμβολα γνώσης, τα οποία διεκδικούν το προνόμιο 
μιας διαχρονικής επικοινωνίας. Το οπτικό αλφάβητο που ο 
ίδιος εφηύρε, γεμάτο σύμβολα, έννοιες, μεταφορές και 
προεκτάσεις σκέψεων πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα 
και την τεχνολογία, επεκτάθηκε αργότερα σε θέματα 
επικοινωνίας, που από τη δεκαετία του '70 πήραν τεράστιες 
διαστάσεις και, ιδιαίτερα σήμερα, καθορίζουν την ανθρώπινη 
καθημερινότητα. Η επικοινωνία μέσω της γραφής, του 
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 στην εξέλιξη της δουλειάς του, 
παρατίθενται και λειτουργούν ως στοιχεία διαχρονικής μνήμης 
και γνώσης, τα οποία εντάσσει σ' ένα επικοινωνιακό παιχνίδι 
χωρίς προκαταλήψεις, χρονικούς, σχηματικούς ή 
πολιτισμικούς περιορισμούς. 

Μια αναδρομή στους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς 
σταθμούς της δημιουργίας του Κωνσταντίνου Ξενάκη, 
αποτελεί  η έκθεση που εγκαινιάστηκε στη Δημοτική Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2010
Πινακοθήκη Χανίων, στις 2 Νοεμβρίου 2009. και είναι ανοιχτή:  Τρίτη- Σάββατο: 10:00-14:00 & 18:00-
 Ένας από τους ξεχωριστούς εκφραστές της σύγχρονης 21:00, Κυριακή: 10:00-14:00. Δευτέρα: κλειστά
τέχνης ο Κωνσταντίνος Ξενάκης, εμφανίστηκε στο εικαστικό 
προσκήνιο στο Παρίσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Από 
τότε και μέχρι σήμερα πρωτοστάτησε σε πολλά καλλιτεχνικά 
κινήματα και δημιούργησε μια προσωπική γραφή που τον 
έκανε να ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο εικαστική 
σκηνή, επισημαίνει η επιμελήτρια της έκθεσης κα Πέγκυ 
Κουνενάκη συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων:
"Ξεκίνησε με τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό για να περάσει 
σε έργα informel (άμορφης τέχνης), για να περάσει μετά σε 
κινητικά έργα, θεάματα, περιβάλλοντα, δράσεις και 
σημειολογικά έργα, που είχαν και έχουν ως επίκεντρο τον 
άνθρωπο και τη συμμετοχή του ως θεατή στην αναμόρφωση 
και τον επαναπροσδιορισμό του έργου τέχνης.
Παρ' όλα αυτά τον απασχολούσε πάντα η ζωγραφική, που σε 
συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία του, τον οδήγησε σ' 
ένα προσωπικό οπτικό αλφάβητο, το οποίο εμπεριέχει 
σύμβολα και στοιχεία από την ελληνική, την αιγυπτιακή και 
την παγκόσμια πολιτισμική παράδοση. Κατορθώνει έτσι να 
δημιουργήσει συνθέσεις που μοιάζουν περισσότερο με 
κείμενα, με ιστούς, με μουσικές/ οπτικές παρτιτούρες, έργα 
γεμάτα χρώματα, κώδικες, σήματα και σύμβολα, ποιητικό 
ρεαλισμό και φιλοσοφικές αναζητήσεις. Στη διάρκεια της 
μακρόχρονης πορείας του στην τέχνη, κατορθώνει πάντα να 
ισορροπεί την τέχνη με τη γνώση, την αίσθηση με τη 
διανόηση, την εγκεφαλικότητα με την ποίηση, το δομημένο 
στοιχείο με το εφήμερο, τα σήματα με τα σύμβολα, την 
αδράνεια με τη δράση, τη μελαγχολία ενός ονείρου που 
χάθηκε με την ανάγκη μιας νέας αρχής, την επικοινωνία του 
παρελθόντος με το παρόν και το σύγχρονο αδιέξοδο. Στα 
έργα του υπάρχει μια ισότιμη μίξη πολλών στοιχείων. Με 
άλλα λόγια, κατορθώνει το πάντρεμα του δυτικού 
ορθολογικού πολιτισμού, με εικόνες και σύμβολα τού 
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Έκθεση Φωτογραφίας ‘Ίχνη Πολέμου’ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα για τις 
Δημοσιογράφου Π. Νεράντζη. σπουδές της αρχιτεκτονικής μετά τις σχετικές αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής κοινότητας απαιτεί το συντονισμό των 6 
τμημάτων αρχιτεκτονικής που λειτουργούν στη χώρα. Το ΚΑΜ 
προκειμένου να βοηθήσει σ’ αυτή την κατεύθυνση έχει 
προτείνει για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό 
προβλημάτων που απασχολούν σήμερα την αρχιτεκτονική 
εκπαίδευση προβλημάτων που έχουν σχέση με τους τρόπους 
επιλογής των φοιτητών, την οργάνωση και το περιεχόμενο 
σπουδών, τις επιλογές και την εξέλιξη των διδασκόντων, 
κυρίως το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των 6 
τμημάτων και των 2 νέων που προγραμματίζονται.

υ
Διάλεξη-Παρουσίαση «Νομισμάτων Ιστορία-Κρήτη». 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ώρα: 19:30. 
Στo πλαίσιo των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων της Alpha Bank, 
διοργανώθηκε  διάλεξη στο πλαίσιο 
της οποίας παρουσιάστηκε η 
σύντομη ιστορία της νομισματικής 
καθώς και τα αρχαία νομίσματα της 

Με μεγάλη επιτυχία Κρήτης, μίας από τις πιο 
πραγματοποιήθηκε η έκθεση ενδιαφέρουσες «νομισματικά» 
του δημοσιογράφου Παύλου περιοχές στην αρχαιότητα. 
Νεράντζη από 24 Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, 
Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου ALPHA BANK, KAM. 
στο ΚΑΜ. Την έκθεση 
επισκέφθηκε πλήθος υ
κόσμου μεταξύ των οποίων Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μουσικής για Χορωδίες. 
μαθητές γυμνασίων και Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, ώρα 19:30
λυκείων του Νομού Χανίων. Το ΚΑΜ συμμετέχοντας στον εορτασμό των Χριστουγέννων 
Η έκθεση περιελάμβανε και του Νέου Έτους, διοργάνωσε συναυλία με έργα 
φωτογραφικά ντοκουμέντα εκκλησιαστικής μουσικής, με την συμμετοχή των χορωδιών 
από δημοσιογραφικές του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ν. Χανίων «Γεώργιος ο Κρής» 
αποστολές του Π. Νεράντζη και της Χορωδίας Χανίων. Τιμή εισιτηρίου 10€, φοιτητικά, 

σε εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη από το 1982 μέχρι μαθητικά, και μαθητών του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων 5€.
σήμερα. Εικόνες που αποτύπωναν τη φρίκη του πολέμου, τη 
θλίψη για το χαμό αγαπημένων, τον αγώνα για επιβίωση, υ
αλλά και την έκκληση για ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο Έκθεση ‘Γιάννης Παππάς. Σπουδές για τον Ελευθέριο 
μέλλον μέσα από κοινωνικούς αγώνες σε διάφορες περιοχές Βενιζέλο’. 
του παγκόσμιου χωριού. Εγκαίνια: Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης προβλήθηκαν βίντεο από τις ώρα 19:30
αποστολές του Π. Νεράντζη στις εμπόλεμες περιοχές. Την  Η προσωπική γνωριμία του νεαρού 
έκθεση συνδιοργάνωσαν το ΚΑΜ, η μηνιαία εφημερίδα Γιάννη Παππά με τον μεγάλο Έλληνα 
'Πυξίδα της Πόλης' η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης. Χορηγοί: πολιτικό υπήρξε καθοριστική για το 
Δίκτυο FM, SKY 91,8 FM, Ξενοδοχείο ΑΚΑΛΙ.      ενδιαφέρον που ανέπτυξε ο γλύπτης 

απέναντι στο θέμα Ελευθέριος υ
Βενιζέλος. Η δεδομένη ακτινοβολία 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΜ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2009 και η έντονη γοητεία του πολιτικού 
ηγέτη συνδέθηκε, μέσω της 

Έκθεση «Μνήμες - Ποίηση και φωτογραφίες». προσωπικής σχέσης και εκτίμησης, 
29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2009. με το δημιουργικό ενδιαφέρον του νεαρού καλλιτέχνη. Από το 
Στα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε ομιλία του 1963 έως το 1989 ο γλύπτης δημιούργησε τέσσερις 
επίκουρου καθηγητή του Παν/μίου Κύπρου, Πέτρου ανδριάντες και μία προτομή. Από την προετοιμασία αυτή, 
Παπαπολύβιου με θέμα «Σχέσεις και δεσμοί Κρήτης-Κύπρου όπως και από το υλικό που για πολύ χρόνο συγκέντρωνε ο 
από ην Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέχρι και τον Β’ καλλιτέχνης εκτίθενται στοιχεία στην έκθεση αυτή. Η έκθεση 
Παγκόσμιο Πόλεμο». δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν 
Τελετή Αδελφοποίησης Δήμων Χανίων και Πάφου με τρόπο αναλυτικό την σκέψη και την σπουδή του γλύπτη με 
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 19.00 τελικό προορισμό την τελική σύνθεση του θέματος, 
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Δήμος Πάφου και ΚΑΜ. Ελευθέριος Βενιζέλος.

Διάρκεια έκθεσης:19 Δεκεμβρίου 2009 – 24 Ιανουαρίου 2010. υ
Ώρες λειτουργίας καθημερινά:10:00 – 14:00, 18:00 – 21:00. 

Συνάντηση των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών Σχολών Συν-διοργάνωση:Δήμος Χανίων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
της Ελλάδας για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση. Χανίων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009. Βενιζέλος», Μουσείο Μπενάκη, Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
Η κρίσιμη εποχή για τις σπουδές και τη λειτουργία του 

Ε ΠΙ ΚΡΑΤ ΕΙ Α  ΠΟ ΛΙ Τ ΙΣ Μ Ο Υ - Υ ΠΟ ΥΡΓ ΕΙΟ  Π ΟΛ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ -  Δ 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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ΤΖΩΝ  ΠΡΙΣΛΕΫ
 «Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ»

Η μετάφραση είναι της Ζωής Ρηγοπούλου, η 
σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη, τα 
σκηνικά-κοστούμια της Βάλιας Μαργαρίτη, η 
μουσική του Μανώλη Μανουσάκη, οι φωτισμοί 
του Παντελή Πετράκη. Βοηθός σκηνοθέτη 
Σοφία Χαλαζιά.

Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί: 
Αλέξης Σταυράκης (Άρθουρ Μπέρλινγκ), 

στο Old Vic αλλά η επίσημη πρώτη έγινε στη Μόσχα το 1945.Αγάπη Μανουρά (Σύμπιλ Μπέρλινγκ),
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:Δημήτρης Αγοράς (Επιθεωρητής Γκουλ),
Από 27/11/2009 έως και 21/12/2009 και από 08/01/2010 έως Δημήτρης Τσιλιφώνης (Τζέραλντ Κροφτ), 
και 18/01/2010Βλάσης Πασιούδης (Έρικ Μπέρλινγκ), 

Στέλα Ερμή (Σήλα Μπέρλινγκ), 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:Σοφία Χαλαζιά (Έντνα).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ (ΩΡΑ 21:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ – ΔΕΥΤΕΡΑ (ΩΡΑ 19:30)
ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – Ο.Γ.Α.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ (τηλ 2821044256-όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες)
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ :
Γραφεία Θεάτρου (Νικ. Φωκά 5 – 2821044256)
Κατάστημα KOSTA BODA (Κυδωνίας 17 – τηλ. 2821075957)

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης : ΑΝΕΚ LINES
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 
www.elculture.gr
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΜΜΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μια ΜεγαλοΑστική Οικογένεια στην Επαρχιακή Αγγλία. Η 
Οικογένεια Μπέρλινγκ. Πατέρας αυθεντικός Άγγλος 
βιομήχανος, στυγνός πλουτοκράτης, κλασικός εργοδότης με 
πλήρη ταξική συνείδηση της ταξικής του αποστολής. 
Κοσμοπολίτης, φιλόδοξος και άνθρωπος του συμφέροντος 
και του Βρετανικού Κατεστημένου. Η σύζυγός του Συμπιλ, μια 
ήπιων τόνων Αγγλίδα σύζυγος Αστικής οικογένειας, των 
σαλονιών, των συλλόγων εποχής, των "φιλανθρωπικών" 
συγκεντρώσεων. Η Κόρη τους Σήλα, μια γλυκύτατη νεαρή 
Αγγλίδα, κακομαθημένη μάλλον αλλά Όχι φθαρμένη, με ψηλό 
δείκτη Κοινωνικών αντανακλαστικών και ευαισθησιών, 
διατηρεί ανέπαφη την αγνότητά της και τον ανθρωπισμό της 
πνιγμένη στο βαρύ Αστικό περιβάλλον. Ο Αδελφός της Έρικ, 
ένα κλασικό πλουσιόπαιδο ρεμάλι του στυλ "τα έχω όλα και 
κάνω ότι γουστάρω...", με εμφανείς τάσεις αλκοολισμού και ο 
Αρραβωνιαστικός της Σήλα, ο Τζέραλντ Κροφτ, γνήσιο τέκνο 
και αυτό ΜεγαλοΑστικής 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, 
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Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει από το ΑΤΕΙ Κρήτης 
Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων ξεκίνησε τη λειτουργία (Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών 
του στα μέσα του 2005 και αποτελεί ένα από τα πλέον Αποβλήτων), το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 
σημαντικά έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και το Πολυτεχνείο Κρήτης σε τυχαία δείγματα 
στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη θέση Κορακιά Ακρωτηρίου, δίπλα σταθεροποιημένου προϊόντος, 
(νοτίως) του γνωστού Κουρουπητού και κατασκευάσθηκε με 
συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000 

το τελικά παραγόμενο προϊόν (κόμποστ) στο ΕΜΑΚ – 2006) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το εθνικό 
Χανίων διαθέτει μεγάλη καθαρότητα (σε ότι αφορά την Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Φορέας υλοποίησης του 
παρουσία ξένων σωμάτων, όπως γυαλί), αλλά και χαμηλή έργου ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ενώ Φορέας 
περιεκτικότητα σε Βαρέα Μέταλλα, ενώ το διαχείρισής τους είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης 
σταθεροποιημένο κόμποστ είναι πλούσιο σε άζωτο και Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.) Χανίων. 
φώσφορο (περιέχει 1,9% Ν και 0,3% P).

Ειδικότερα, η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., μέσω του ΕΜΑΚ, έχει αναλάβει τη 
διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που 
παράγονται από το μεγαλύτερο μέρους του μόνιμου 
πληθυσμού (92%) στο Νομό Χανίων και που φτάνουν τους 
88.500 τόνους ΑΣΑ/ έτος (έτος 2008). Σε αυτά βρίσκεται το 
μέγιστο μέρος των οργανικών υλικών που αποβάλλονται από 
τις διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες του Νομού και 
αποτελούν τα «ζυμώσιμα», δηλαδή τα υπολείμματα κουζίνας / 
τροφίμων, απόβλητα κήπου, κ.λπ. τα οποία ξεπερνούν τους 
35.000 τόνους ετησίως. Ένας από τους βασικούς στόχους της 
δημιουργίας του ΕΜΑΚ Χανίων είναι η ανάκτηση της 
οργανικής ουσίας μέσα από τη διαχείριση του κλάσματος των 
ζυμώσιμων των ΑΣΑ, δηλαδή τη χρησιμοποίηση των 
αποβλήτων ως πόρο. 

Ειδικότερα, το ΕΜΑΚ Χανίων δημιουργήθηκε για να μειώσει 
στο μέγιστο δυνατό την ποσότητα των αξιοποιήσιμων υλικών 
που βρίσκονται στα ΑΣΑ και που καταλήγουν σε ένα Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) καθώς και για να παράγει 
εδαφοβελτιωτικό υλικό (κόμποστ).

Η  Κομποστοποίηση  στα  Χανιά

Κομποστοποίηση: μια φιλική προς το περιβάλλον
διαχείριση οργανικών απορριμμάτων!
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Αναλυτικότερα, τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι το 
παραγόμενο κόμποστ από την ΔΕΔΙΣΑ θα αποτελέσει τη λύση στα 
φαινόμενα ερημοποίησης της Χανιώτικης υπαίθρου. Η φύση του 
παραγόμενου κόμποστ χαρακτηρίζεται από τα κάτωθι:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό και υπόστρωμα 
ανάπτυξης φυτών.

- Η φυτοτοξικότητα του ώριμου κόμποστ, που υπολογίζεται με το 
δείκτη βλαστικότητας, έχει τιμές > 100%, που το χαρακτηρίζουν ως 
μη φυτοτοξικό. 

- Η παρουσία μικρού ποσοστού πλαστικών προσμείξεων 
(καλαμάκια, βατονέτες) υποβαθμίζει μερικώς την εμφάνιση του 
προϊόντος. 

- Χαρακτηρίζεται ως λεπτόκοκκο υλικό & θα χρειαστεί η πρόσμιξή 
του με πιο ογκώδη υλικά για την παρασκευή υποστρωμάτων.

- Είναι πλούσιο σε Οργανική Ουσία και υψηλό χουμικό περιεχόμενο 
ενώ παρουσιάζει σχετικά χαμηλά επίπεδα E.C. για κόμποστ 
απορριμμάτων.

- Η αυξημένη περιεκτικότητα του σε N & η πολύ χαμηλή σχέση C/N 
δίνουν πολύ καλά χαρακτηριστικά βελτιωτικού εδάφους.

- Οι συγκεντρώσεις των Βαρέων Μετάλλων είναι εντός των ορίων 
που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και η πλειοψηφία 
αυτών είναι εντός των ορίων που προβλέπονται στο οικολογικό 
–εθελοντικό – σήμα της Ε.Ε.

Στόχος της ΔΕΔΙΣΑ είναι, όχι απλά η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων των ΑΣΑ στο περιβάλλον μέσω της διαχείρισης τους 
στο ΕΜΑΚ Χανίων, αλλά και η παραγωγή υψηλής ποιότητας 
κόμποστ ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των εδαφών της 
Κρήτης. 

Ωστόσο, η βελτιστοποίηση της ποιότητας του κόμποστ 
προϋποθέτει τη διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) των «ζυμώσιμων», 
απαιτείται δηλ., η συνεργασία των νοικοκυριών για την εφαρμογή 
ενός προγράμματος ΔσΠ. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση επικεντρώνονται οι προσπάθειες της 
ΔΕΔΙΣΑ, μέσω στοχευμένων δράσεων και συνεργασιών.

Σύμμαχος μας πιστεύουμε ότι θα είναι και πάλι οι Χανιώτες, που 
έως σήμερα έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν υψηλή φιλοπεριβαλ-
λοντική συνείδηση και συμμετέχουν στη μεγάλη προσπάθεια που 
επιτελείται στα Χανιά, για να παραμείνουν τα Χανιά όχι μόνο μία 
από τις καθαρότερες πόλεις της χώρας μας, αλλά και η πόλη που 
εφαρμόζει σύγχρονες πολιτικές και τεχνολογίες διαχείρισης ΑΣΑ 
που στηρίζονται στις αρχές της αειφορίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραγωγική διαδικασία του 
κόμποστ και τις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας  www.dedisa.gr

Κομποστοποίηση: ελεγχόμενη ΒΙΟΟΞΕΙΔΩΣΗ ετερογενών οργανικών υλικών
Μια μεγάλη ποικιλία αερόβιων μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες, ακτινομύκητες, κ.α.) 

αποδομούν οργανική ουσία εκλαμβάνοντας την ενέργεια και τα δομικά της στοιχεία (άνθρακα, 
άζωτο, κ.α.), που απαιτούνται για τις λειτουργικές τους ανάγκες και τον πολλαπλασιασμό τους, 
και μέσα από το πέρασμα από μια θερμοφιλική φάση (~ 36-66οC) παράγεται σταθεροποιημένο 

οργανικό υλικό (Compost) και ταυτόχρονα ελευθερώνουν ενέργεια, CO2, H2O, NH3, κ.ά.
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άποψη πως το Ουέλλινγκτον ήταν κατάλληλο λόγω του 
λιμανιού του και της κεντρικής του θέσης. Το Κοινοβούλιο 
εγκαταστάθηκε επίσημα στο Ουέλλινγκτον στις 26 Ιουλίου 
1865. Ο τότε πληθυσμός του Ουέλλινγκτον ήταν 4.900.
Ο Κυβερνητικός Οίκος, η επίσημη κατοικία του Γενικού 
Κυβερνήτη, βρίσκεται δίπλα στην Αποβάθρα.
Η επίσημη κατοικία βρισκόταν πριν στο μέρος όπου σήμερα 
είναι η Κυψέλη (Beehive), η Διοικητική Πτέρυγα των 
Κοινοβουλευτικών Κτιρίων της Νέας Ζηλανδίας - 
περιστασιακά αποκαλούμενη ως Ελενγκράντ.

Το Ουέλλινγκτον είναι η νοτιότερη εθνική πρωτεύουσα στον 
κόσμο, με γεωγραφικό πλάτος 41°Ν. Είναι πιο 
πυκνοκατοικημένο από ό,τι οι περισσότεροι καταυλισμοί στη 
Νέα Ζηλανδία, εξαιτίας του μικρού διαθέσιμου οικοδομικού 
΄χωρου μεταξύ του λιμανιού και των περιβάλλοντων λόφων. 

Η πόλη είναι γνωστή ως "Windy Wellington, Ανεμώδες 
Ουέλλινγκτον" εξαιτίας των συνεχών ανέμων που διατρέχουν 

Το Ουέλλινγκτον είναι η πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, η την πόλη.
δεύτερη μεγαλύτερη αστική περιοχή της χώρας και η 
πολυπληθέστερη εθνική πρωτεύουσα στην Ωκεανία και Σε μεγαλύτερο βαθμό από τις περισσότερες πόλεις, η ζωή 
βρίσκεται στο νότιο άκρο του Βορείου Νησιού στο στο Ουέλλινγκτον κυριαρχείται από το κεντρικό 
γεωγραφικό κέντρο της χώρας. επιχειρηματικό τμήμα του. Περίπου 62.000 άνθρωποι 

δουλεύουν στην Wellington CBD, μόλις 4.000 λιγότεροι από 
Οι μεγάλοι οικονομικοί θεσμοί της Νέας Ζηλανδίας είναι αυτούς που δουλεύουν στη CBD του Ώκλαντ, παρόλο που η 
χωρισμένοι μεταξύ του Ουέλλινγκτον και του Ώκλαντ, και πόλη αυτή έχει τριπλάσιο πληθυσμό από το Ουέλλινγκτον. Οι 
μερικές εταιρείες διαθέτουν αρχηγεία και στις δύο πόλεις. πολιτιστικοί τόποι και η νυχτερινή ζωή ελιναι συγκεντρωμένοι 
Είναι το πολιτικό κέντρο της Νέας Ζηλανδίας, έδρα του στο Courtenay Place και τα περίχωρα που βρίσκονται στο 
Κοινοβουλίου και των κεντρικών γραφείων όλων των νότιο μέρος της CBD, καθιστώντας το προάστιο της εσώτερης 
κυβερνητικών τμημάτων και υπουργείων. πόλης Τε Άρο το μεγαλύτερο προορισμό διασκέδασης στη 

Νέα Ζηλανδία.
Το Ουέλλινγκτον περιγράφεται συχνά ως το πολιτιστικό 
κέντρο της Νέας Ζηλανδίας, υπερήφανο για την παγκοσμίου Το Ουέλλινγκτον έχει το υψηλότερο μέσο εισόδημα κεντρικής 
φήμης κινηματογραφική και θεατρική του βιομηχανία, το Τε αστικής περιοχής στη Νέα Ζηλανδία.
Πάπα (το Μουσείο της Νέας Ζηλανδίας), την Συμφωνική Η πόλη φημίζεται για το γραφικό φυσικό λιμάνι της και τις 
Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας και το Βασιλικό Μπαλέτο της πράσινες λοφοπλαγιές όπου βρίσκονται προάστια με 
Νέας Ζηλανδίας. Το κέντρο της πόλης έχει να επιδείξει σκηνή αποικιακές βίλες. Η CBD της πόλης βρίσκεται κοντά στο 
τέχνης, καφέ και νυχτερινή ζωή πολύ μεγαλύτερη από τις Λιμάνι Λαμπτον, βραχίονα του Λιμανιού Ουέλλινγκτον.
περισσότερες πόλεις του μεγέθους του. Ανατολικά της πόλης βρίσκεται η Χερσόνησος Μιραμάρ, 

συνδεόμενη με το υπόλοιπο της πόλης από έναν χαμηλού 
Το Ουέλλινγκτον ονομάστηκε προς τιμήν του Άρθουρ ύψους ισθμό στο Ρονγκοτάι, που είναι η τοποθεσία του 
Γουέλσλεϋ, πρώτου Δούκα του Ουέλλινγκτον και νικητή στη Διεθνούς Αεροδρομίου του Ουέλλινγκτον. Η στενή είσοδος 
Μάχη του Βατερλώ. Ο τίτλος του Δούκα προέρχεται από την στο Ουέλλινγκτον είναι ακριβώς στα ανατολικά της 
Πόλη του Ουέλλινγκτον στην Αγγλική επαρχία του Σόμερσετ. Χερσονήσου Μιραμάρ, και περιέχει επικίνδυνα ρηχά νερά του 
Στην Μαορί γλώσσα το Ουέλλινγκτον έχει δύο ονόματα. Το Te Υφάλου Μπάρρεττ, όπου πολλά πλοία έχουν ναυαγήσει (με 
Whanganui-a-Tara αναφέρεται στο Λιμάνι του Ουέλλινγκτον πιο γνωστή περίπτωση αυτή του δια-νησιωτικού φέρρυ 
και σημαίνει "το μεγάλο λιμάνι του Τάρα". Το εναλλακτικό Wahine το 1968).
όνομα Pōneke αποφεύγεται να χρησιμοποιηθεί γιατί 
πιστεύεται πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μεταγραφή Στον λόφο στα δυτικά της πόλης βρίσκονται το Πανεπιστήμιο 
του πρώην ονόματος του λιμανιού στα Αγγλικά, Port Nick, Βικτόρια και ο Βοτανικός Κήπος του Ουέλλινγκτον. Και τα δύο 
συντόμευση του Port Nicholson. μπορούν να προσεγγιστούν με ένα τελεφερίκ, το Wellingon 

Cable Car.
Όπως πολλές πόλεις, η αστική περιοχή του Ουέλλινγκτον 
εκτείνεται πολύ περισσότερο από τα όρια μιας τοπικής Το Λιμάνι του Ουέλλινγκτον έχει τρία νησιά: το Νησί Ματιού-
εξουσίας.  Σόμς, το Νησί Μακάρο/Γουάρντ και το Μοκοπούνα. Μόνο το 

Νησί Ματιού/Σομς είναι αρκετά μεγάλο για εγκατάσταση. Έχει 
Το 1865 το Ουέλλινγκτον έγινε η πρωτεύουσα της Νέας χρησιμοποιηθεί ως σταθμός καραντίνας για ανθρώπους και 
Ζηλανδίας, αντικαθιστώντας το Ώκλαντ, όπου ο Γουίλλιαμ ζώα και ως στρατόπεδο συγκέντρωσης κατά τους Πρώτο και 
Χόμπσον είχε εγκαταστήσει την πρωτεύουσά του το 1841. Δεύτερο Παγκόσμιους Πολέμους. Σήμερα είναι νησί 
Το Κοινοβούλιο πρωτοεγκαταστάθηκε στο Ουέλλινγκτον στις διατήρησης, προσφέροντας καταφύγιο σε απειλούμενα είδη, 
7 Ιουλίου 1862, αλλά η πόλη δεν έγινε αμέσως επίσημη όπως το Νησί Κάπιτι πιο πάνω στην ακτη. Είναι προσβάσιμο 
πρωτεύουσα. Το Νοέμβριο του 1863 ο Άλφρεντ Ντόμεττ κατά τη διάρκεια της μέρας με το Φέρρυ Ντομίνιον Ποστ.
διακίνησε μια απόφαση στο Κοινοβούλιο (στο Ώκλαντ) πως 
"έχει γίνει απαραίτητο πως η έδρα της κυβέρνησης.... πρέπει Ο σημερινός Ελληνικός πληθυσμός της Ν. Ζηλανδίας
να μεταφερθεί σε κάποια κατάλληλη τοποθεσία στον Ισθμό 
Κουκ." Προφανώς υπήρχε ανησυχία μήπως οι νότιες O συνολικός πληθυσμός Ελληνικής καταγωγής της Νέας 
περιοχές, όπου βρίσκονταν οι περιοχές χρυσού, σχημάτιζαν Ζηλανδίας υπολογίζεται σε 5.500 άτομα, περίπου.
μια ξεχωριστή αποικία. Επίτροποι από την Αυστραλία 
(επιλεγμένοι για την ουδέτερη θέση τους) εξέφρασαν την 

Αδελφοποιημένες πόλεις με τον Δήμο Χανίων
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Climate change conference

POLIS Exhibition Award 

The change of climate, its consequence and the steps the 
European community takes in order to face it, were the 
subject of the conference that took place on Saturday, 
October 24th, in Chania. 
The conference, which aimed at the public awareness in this 
matter, was attended by journalists, members of the local 
Press and the public who in turn, contributed to the 
subsequent discussion with their own feedback. The event The 7th International Exhibition of Local Government, Public-
was jointly organized and hosted by the Office of European Social Sector and Private Enterprises, took place between 
Parliament in Greece & Cyprus and the Town of Chania.November 26 and 29 in Thessaloniki’s HELEXPO. During the 

exhibition, which carried the main motto “everything for the 
Internet Access at the Old Portcitizen”, a dynamic program of multiple events was 

presented. One of the main events was the “2nd Pan-Hellenic 
contest for unique and creative reconstructions of municipal 
seashore and lakeshore lines”.  In this contest, Chania got 
the special award for the “Reconstruction of Talos Square”.
At the same time, and in the course of the 23rd 
“INFOSYSTEM 2009” exhibition for Information Technology 
(IT), Telecommunication and Digital Technology, Chania 
presented the relative projects that already have been 
materialized in our city.

Important Projects

Residents and visitors of the Town’s Old Port area, have now 
the opportunity to surf the internet free of charge, thanks to 
the new Municipal Port Fund Wi-Fi network. In addition, 
locals, tourists and those sailing in the port, can access useful 
information at its recently presented web portal www.dlth.gr. 

Sewage management

During the last few years, in an effort to improve the life 
quality of its citizens and visitors while at the same time 
preserving environmental resources, the Town utilized all 
available National and European financially supporting 
programs, in order to materialize a number of very important 
technical projects.

A new, improved approach in sewage management is 
underway in our Town. The project is under the supervision of 
the local Water & Sewage Company. 
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entities of our respective towns that serve education, art, 
commerce, sports, tourism and environmental protection”. Two 
days before, on Sunday November 29th, as part of the ceremony, 
the “Memories-Poetry and Photographs” exhibition opened to the 
public.

St. Magdalene church

Cyprus Independence Day

The church’s surrounding gardens have already been restored. 
The restoration of its building is currently underway. Completion 
of the project is anticipated within 6 months.The celebration of the 49th anniversary of Cyprus Independence, 

took place in Chania Town Hall. The event was jointly organized 
Christmas Celebrationsby the Town, the Prefecture and the Association of Cypriots living 

in Chania. 

Chania and Pafos of Cyprus established a brotherhood 
relationship.

The Town is already in Christmas mood. The Town’s Technical 
Department staff is giving its best for the proper decoration of the 
city as well as the preparation of the areas where the main 
Christmas events will take place. 

Town of Wellington, NZ

In a very moving atmosphere, the brotherhood ceremony 
between the towns of Chania and Pafos, took place on the 
evening of December 1st at the Center of Mediterranean 
Architecture (KAM) (also known as Grand Arsenal). During the 
ceremony, officials of both Towns emphasized on their closed 
tights and stressed the need for cooperation and setting of 
common goals aiming at their future development. In his speech, 
Mr. Kyriakos Virvidakis, Mayor of Chania, among others said that 
“It is our mission to support and improve the relationship between 

The page of our magazine with the title of “Cities with a 
brotherhood relationship to Chania” features Wellington, the 
capital city of New Zealand. Wellington covers the second largest 
urban area in the country and it’s the most populated capital of 
that continent.






