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Με ένα αφιέρωµα στο κτίριο 
του Παλιού ∆ηµαρχείου, 
κυκλοφορεί το 8ο ενηµερωτικό 
τεύχος της έκδοσης του ∆ήµου 
Χανίων «Χανιά, ο ∆ήµος µας», 
στο πλαίσιο της ενηµέρωσης 
των δηµοτών του για τις 
δραστηριότητες τις οποίες 
αναπτύσσονται και τα έργα τα 
οποία υλοποιούνται.

Το πρώτο ∆ηµαρχείο λειτουργούσε στην Πλατεία 
Σπλάντζιας και ήταν εγκατεστηµένο σε τµήµα του 
βενετσιάνικου Μοναστηριού του Αγίου Νικολάου. 

Το 1894, επί δηµαρχίας του Μουσουλµάνου Αλί Βέη 
Καλλιοντζηζαδέ, µεταφέρεται το ∆ηµαρχείο σε  ένα άλλο 
βενετσιάνικο κτίριο στην Πλατεία Σιντριβανιού, στη 
συµβολή των σηµερινών οδών Χάληδων και Ζαµπελίου, 
το οποίο λειτουργούσε ως νοσοκοµείο. 

Επειδή το κτίριο ήταν ακατάλληλο να λειτουργεί ως 
νοσοκοµείο, λόγω της υγρασίας του λιµανιού, 
µεταφέρθηκε στην ανατολική πλευρά της πόλης και στον 
χώρο αυτό, εγκαταστάθηκε το ∆ηµαρχείο.

Στο ίδιο τεύχος, µπορείτε να ενηµερωθείτε:
- Για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που  
  αναπτύσσονται από τον ∆ήµο Χανίων.
- Για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και δηµοσκοπήσεις 
  που διεξήχθησαν µέσω της δικτυακής πύλης του  
  ∆ήµου Χανίων  www.chania.gr.
- Για τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες διοργάνωσαν ή 
  προγραµµατίζουν η ΚΕ∆ΗΧ, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, η 
  ∆ηµοτική Πινακοθήκη και η ∆ΕΥΑΧ.

Επίσης, να γνωρίσετε τον αδελφοποιηµένο µε τον ∆ήµο 
Χανίων, ∆ήµο Εγκωµης της Κύπρου.

Ο ∆ήµος Χανίων, ως ένας µεγάλος ζωντανός 
Οργανισµός, προσπαθεί καθηµερινά, να καλύψει όσο το 
δυνατόν περισσότερες ανάγκες των πολιτών.
Είναι ένας Οργανισµός που εκτελεί τεχνικά έργα, 
παράγει πολιτισµό, προσφέρει κοινωνική µέριµνα και 
φροντίδα, ενδιαφέρεται για τους νέους, δηµιουργεί 
υποδοµές, διατηρεί την πόλη καθαρή, επιδιώκει την 
ισόρροπη ανάπτυξη όλων των συνοικιών και περιοχών 
του.
Αναλαµβάνει συνεχώς νέες πρωτοβουλίες και υλοποιεί 
σχεδιασµούς. Αναζητά λύσεις, εξετάζει προτάσεις και 
λαµβάνει αποφάσεις πάντα προς όφελος των πολιτών. 
Όλα αυτά απαιτούν προσεχτικούς χειρισµούς, καλά 
µελετηµένες κινήσεις και καταρτισµένο ανθρώπινο 
δυναµικό. Αλλά και πολίτες συµµέτοχους και 
ενηµερωµένους.

Επιδίωξή µας είναι η ολοκληρωµένη ενηµέρωση των 
κατοίκων για όλες τις προσπάθειες που καθηµερινά 
καταβάλλονται από τη ∆ηµοτική Αρχή. Για όσα 
υλοποιούνται και για όσα αποφασίζονται. Φιλοδοξία µας 
είναι να κάνουµε όλους τους Χανιώτες συµµέτοχους 
αυτής της προσπάθειας, να γίνουµε όλοι κοινωνοί κάθε 
νέας πρωτοβουλίας που αναλαµβάνεται και 
επικεντρώνεται στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας για να γίνει η πόλη µας 
ακόµη πιο όµορφη, πιο ανθρώπινη, µε σεβασµό στο 
περιβάλλον και την παράδοσή µας.   

Ο ∆ήµαρχος Χανίων
Κυριάκος Βιρβιδάκης
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Μέλη : Ιωάννης Ντερµανάκης
Σταύρος Τζουλάκης
Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού
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Στον προµαχώνα Sabbionara (της Άµµου) σώζεται η πύλη 
που είναι µια από τις τρεις που υπήρχαν στις ενετικές 
οχυρώσεις της πόλεως και διατηρεί µέχρι σήµερα το 

Τούρκικο όνοµα Κούµ Καπί (Πόρτα της Άµµου).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας µε τη Συντακτική Επιτροπή : 2821341622



Το πρώτο ∆ηµόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυµα στα Χανιά 
ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1860 και λειτούργησε µέχρι τις 
αρχές του 1905. Ο Νικόλαος Βαρούχας (1827-1911) 
περιγράφει:
«... Καθ' ην εποχή, λέγει ήλθε ο Αντιβασιλεύς της Αιγύπτου 
εις Κρήτη έδωσε εις τον τότε ∆ιοικητή Βεΐ.ή Πασά πέντε 
χιλιάδες λιρών ίνα τις διανείµη προς αγαθοεργούς σκοπούς. 
Ο Βέλη Πασάς έστειλε µέρος εις Ρέθυµνο το δε υπόλοιπο δ 
' εκράτησε και ηγόρασε το οικοδόµηµα όπου είναι σήµερα 
το δηµαρχείο και το οποίο ανήκε εις τον Πατέρα του, 
ηθέλησε δε να κάµη τούτο Νοσοκοµείο. Τότε υπήρχε 
Νοσοκοµείο εις Αγίους Αναργύρους µε 15 κλίνας Ιατρός του 
οποίον ήτο ο κος Βαρούχας. Ο Βέλη Πασάς εκάλεσε τότε το 
Μαριδάκην, Σιδεράκη, Χητζανάκη, Σολτάν και άλλους δια να 
κάµωµεν Νοσοκοµείο εκείνοι είπον ότι Νοσοκοµείο έχοµεν 
και προτιµότερο να δοθούν υπέρ αυτού τα χρήµατα αλλά 
εκείνος επέµεινε και έκαµε Νοσοκοµείο το κτίριο αυτό και το 
ανέθεσε εις τα ειρηµένα πρόσωπα την εφορίαν. Κατ ' αυτό 
το τρόπο έγεινε το κτίριο όπου είναι σήµερα το δηµαρχείο 

Νοσοκοµείο και όχι κατ' επιθυµία του ∆ωρητού...»
Ο Ν. Σταυράκης στο σηµαντικό έργο του «Στατιστική του 
πληθυσµού της Κρήτης», που εκδόθηκε εννέα χρόνια µετά 
την απογραφή, το 1890 γράφει:
«... Εν Χανίοις συνεστήθη (Νοσοκοµείο) τοιούτον κοινό 
µεταξύ Οθωµανών και Χριστιανών, επί της ∆ιοικήσεως του 
Ισµαΐλ Πασά (1860-1865) ότε µεταβαίνων εις Ευρώπην ο 
Αντιβασιλεύς της Αιγύπτου Σαΐτ Πασάς και προσεγγίσας εις 
Σούδα προσήνεγκε χρηµατικό ποσό ανάλογο προς αγορά 
και ίδρυσιν του σηµερινού εν Χανίοις καταστήµατος του 
Νοσοκοµείου...»

Απόσπασµα Επιστηµονικής Εργασίας µε τίτλο 
«ΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 1860-1905»
που ανακοινώθηκε στο 3ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο

Ρέθυµνο 1985
και δηµοσιεύτηκε στον Τόµο Πρακτικών του Συνεδρίου,

των Γ. ΣΙ∆ΕΡΑ, Κ. ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗ, Ε. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων

Β' Παθολογική Κλινική Νοσοκοµείου Χανίων



∆ιήµερες εκδηλώσεις για την επέτειο του θανάτου των 
Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου πραγµατοποιήθηκαν στα 
Χανιά το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010. 

Στα Χανιά έφτασε το απόγευµα του Σαββάτου ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κ. ∆ηµήτριος Χριστόφιας, ο 
οποίος ήταν ο βασικός οµιλητής στο πολιτικό µνηµόσυνο, 
που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή, στον Προφήτη Ηλία.

Το απόγευµα του Σαββάτου άλλωστε στα Χανιά έφτασε και η 
Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, κα. Έφη Χριστοφιλοπούλου, η οποία 
παραβρέθηκε στην εκδήλωση απονοµής των βραβείων του 
Η΄ Πανελλήνιου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού ∆οκιµίου για τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων.  

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στις 7 µ.µ. στην αίθουσα 
«Σταύρος Σ. Νιάρχος» του Μεγάρου «Μητροπολίτης 
Ειρηναίος Γαλανάκης», στη Χαλέπα. 

Χορηγοί των µαθητικών βραβείων και της εκδήλωσης ήταν 
και φέτος οι µεγάλοι ευεργέτες, εταίροι και χορηγοί του 
Ιδρύµατος, κ. Εµµανουήλ Εµµ. Μιχαηλάκης και κα. 
∆αµασκηνή Εµµ. Μιχαηλάκη. 

Τα βραβεία φέτος απονεµήθηκαν στους: 
Α΄ βραβείο: Τσίµπλης Βάλσαµος, Γυµνάσιο Νέων Επιβατών, 

     ∆ήµος Θερµαϊκού, Θεσσαλονίκη
Β΄ βραβείο: Σπάλα Σταυρούλα, 1ο Γυµνάσιο Καλαµάτας
Γ΄ βραβείο: Παχιού Ασπασία, Εκπαιδευτήρια «Αθηνά», 

     Τρίκαλα Θεσσαλίας

Εταίροι του Ιδρύµατος αναγορεύτηκαν οι:

- Φαλή Βογιατζάκη, Γενική Γραµµατέας Μουσείου Γουλανδρή     
  Φυσικής Ιστορίας, Πρ. Πρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως
- Γεώργιος ∆ουλιανάκης, Επιχειρηµατίας
- Ελένη (Νένη) ∆ουλιανάκη, Ιατρός, ∆ηµοτική Σύµβουλος 
  Πανοράµατος Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Χριστόφιας κατά τη διάρκεια της οµιλίας του τόνισε 
µεταξύ άλλων: 
«…Υπήρξε πρωτεργάτης της διαβαλκανικής συνεννόησης και 
συνεργασίας καθώς είχε το θάρρος και την πολιτική τόλµη, 
οκτώ µόλις χρόνια µετά την καταστροφή στη Μικρά Ασία να 
εξοµαλύνει τις σχέσεις µεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας" 
και πρόσθεσε: "Ο Ελ. Βενιζέλος ήξερε πότε να είναι 
επαναστάτης και να αναζητά το ακατόρθωτο αλλά και πότε να 
είναι πραγµατιστής και να χειρίζεται µε ρεαλισµό, ψυχρή 

Την Κυριακή 21/03/2010 στα Χανιά έφτασαν ο Αναπληρωτής λογική και χωρίς συναισθηµατισµούς τις τύχες του λαού του. 
Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης, ως Προκειµένου να υπηρετήσει αυτό που θεωρούσε σωστό και 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο αναπληρωτής Υπουργός αναγκαίο, προχωρούσε αψηφώντας το όποιο πολιτικό 
Εξωτερικών, κ. ∆ηµήτριος ∆ρούτσας, και ο Υφυπουργός κόστος. Και αυτό είναι µέγα προτέρηµα για ένα άνθρωπο, 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σταύρος που φιλοδοξεί να είναι όχι απλά πολιτικός αλλά ένας 
Αρναουτάκης. πραγµατικός ηγέτης", επισήµανε ο κ. Χριστόφιας. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αναφέρθηκε και στα 
Την ίδια ηµέρα στις 11 το πρωί τελέστη στον Προφήτη Ηλία το κοινά σηµεία της ζωής και της δράσης Βενιζέλου και 
πολιτικό µνηµόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου. Μακαρίου: "Ο Μακάριος, όπως και ο Βενιζέλος, ξεκίνησε ως 
Στο µνηµόσυνο, που συνδιοργάνωσαν ο ∆ήµος Χανίων και το ένας επαναστάτης. Και οι δύο είχαν το ίδιο ιδανικό. Το όραµα 
Εθνικό Ίδρυµα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», οµιλητής, ήταν ο της Ένωσης. Ήξεραν να ξεχωρίζουν το εφικτέο από το 
Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κ. ∆. Χριστόφιας εφικτό", τόνισε ο κ. Χριστόφιας.

∆ιήµερες εκδηλώσεις για την επέτειο του θανάτου των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου 
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Πριν από το µνηµόσυνο τελέστη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό Προφήτη Ηλία, χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου 
Μητροπολίτη Κυδωνίας - Αποκορώνου, κ.κ. ∆αµασκηνού και 
κατατέθηκαν στέφανα από τους πολιτικούς και άλλους φορείς 
που συµµετείχαν στην εκδήλωση. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε µε τη Χορωδία Χανίων, ενώ στη 
συνέχεια ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κ. 
Χριστόφιας, επισκέφθηκε την οικία του Ελ. Βενιζέλου στη 
Χαλέπα, όπου ξεναγήθηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή του 
Ιδρύµατος,  κ. Νίκο Παπαδάκη. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης 
Μπεγλίτης, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, 
απευθυνόµενος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στον κ. 
Χριστόφια τόνισε: 

«Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι έχετε την 
αµέριστη συµπαράσταση και αλληλεγγύη µας σε αυτή τη 
δύσκολη ιδιαίτερα συγκυρία, στην οποία βρίσκεται το πολιτικό 
πρόβληµα της Κύπρου και θέλω να γνωρίζετε - είµαι βέβαιος 
ότι εκφράζω και τους συµπατριώτες µας Κρήτες - ότι η 
Ελλάδα, η κυβέρνηση µας, όλες οι πολιτικές δυνάµεις της 
χώρας θα συµβάλουµε ο καθένας από τη θέση του, για την 
δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική επίλυση του προβλήµατος».

Ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ.  Κυριάκος Βιρβιδάκης, στον 
χαιρετισµό του ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι "στον κόσµο και 
την εποχή µας το όνοµα Βενιζέλος αποτελεί τον φωτεινό 
φάρο στους δρόµους της ένδειας των ιδανικών. Και είναι 
σίγουρο ότι η άσκηση υπεύθυνης πολιτικής απαιτεί θάρρος, 
δεξιοσύνη και ιδιαίτερες αρετές, που σπανίζουν στις µέρες 
µας. Μα προσβλέποντας στις διαχρονικές αξίες, που αυτοί οι 
δύο, πατέρας και γιος, µας κληροδότησαν, αντλούµε τη 
δύναµη να τις υπηρετήσουµε, όπως αρµόζει σε Έλληνες". 
Επίσης, ο κ. Βιρβιδάκης καλωσορίζοντας τον κ. Χριστόφια 
εξέφρασε την ευχή "για µια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιµη 
λύση του κυπριακού προβλήµατος, προς το συµφέρον όλων 
των νόµιµων κατοίκων της Μεγαλονήσου". Από την επίσκεψη στην οικία του Ελ. Βενιζέλου στη Χαλέπα

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος "Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος", κ. Νίκος Παπαδάκης, για τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
σηµείωσε µεταξύ άλλων: 
«Η πολιτική του Βενιζέλου τόσο στο Κρητικό ζήτηµα όσο και 
στο Κυπριακό όσο και στον χειρισµό των άλλων θεµάτων της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής διακρίνονταν και τότε και σε 
άλλες περιπτώσεις από ένα ευφάνταστο ρεαλισµό και από 
µια πολιτική στρατηγικής αυτοσυγκράτησης. Αυτό ήταν κατά 
την άποψή µου και το µέγα επίτευγµα του µεγάλου 

Φωτογραφίες : Φάνης Μανουσάκηςπολιτικού", επισήµανε ο κ. Παπαδάκης. 5



Την Τετάρτη 24/03/2010, στις 11 το πρωί, πραγµατοποιήθηκε χώρας ώστε να αποδείξει ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα αξιών και 
προσκύνηµα αντιπροσωπειών της σπουδάζουσας και µαθητιώσας ήθους. Το µήνυµα λοιπόν σήµερα στα Χανιά είναι ότι ενωµένοι, 
νεολαίας, προσκόπων και οδηγών στο Ηρώο της πόλης των Χανίων, µπορούµε µαζί, να κάνουµε τη διαφορά και να βγούµε από την κρίση 
προκειµένου να  τιµηθεί η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821. στην οποία βρίσκεται η χώρα».
Αρχικά εψάλει επιµνηµόσυνη δέηση, ενώ ακολούθησε κατάθεση 
στεφάνων από αντιπροσωπείες µαθητών Μέσης, ∆ηµοτικής, Στιγµιότυπα από την παρέλαση
Τεχνικής Εκπαίδευσης, σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων 
Σχολών, προσκόπων και οδηγών.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Πέµπτη, 25/03/2010, παρουσία 
του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Παύλου Γερουλάνου, 
ως εκπροσώπου της κυβέρνησης.
Ειδικότερα την Πέµπτη, στις 10.45 π.µ., εψάλει η επίσηµη δοξολογία 
στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, 
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. 
∆αµασκηνού. 
Τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε η κα. Ειρήνη Χονδρού, 
δασκάλα του ∆ηµοτικού Σχολείου Παζινού. 
Στις 11.40 π.µ. εψάλει επιµνηµόσυνη δέηση στο Μνηµείο Πεσόντων 
και ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων από αρχές και φορείς.  

Λίγο µετά τις 12 το µεσηµέρι πραγµατοποιήθηκε στους κεντρικούς 
δρόµους της πόλης η καθιερωµένη παρέλαση µε τη συµµετοχή 
τµηµάτων Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου, Οργανώσεων και 
Σωµατείων, Οργανώσεων µε τοπικές ενδυµασίες, Σχολείων, 
Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών, Οδηγών - Προσκόπων και των 
Ενόπλων ∆υνάµεων.

Στον επετειακό αλλά και 
συµβολικό χαρακτήρα του 
εορτασµού της 25ης Μαρτίου 
αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο 
Υπουργός Πολιτισµού και 
Τουρισµού, κ. Παύλος 
Γερουλάνος: «Η Ελλάδα, ο 
Ελληνισµός, κάνουν έναν 
µεγάλο αγώνα αυτήν τη στιγµή. 
Είναι ένας αγώνας που 
µπορούµε να κερδίσουµε διότι 
είµαστε ενωµένοι και 
βασιζόµαστε στις δικές µας 
δυνάµεις. Ο πρωθυπουργός, 
σήµερα στις Βρυξέλλες, δίνει τον 

δικό του δύσκολο αγώνα για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της 

Με λαµπρότητα εορτάστηκε και φέτος η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 στα Χανιά 
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∆εν θα πρέπει, όµως, να φτάσουµε στο σηµείο ο διαβήτης να 
κάνει συµπτώµατα, ούτως ώστε να αντιδράσουµε. Θα πρέπει 
πολύ πριν να διαγνώσουµε τις λεγόµενες προδιαβητικές 
καταστάσεις, κατά τις οποίες δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί 
διαβήτης. Αν αφήσουµε αυτά τα άτοµα χωρίς παρέµβαση θα 
γίνουν διαβητικά. Αυτές οι προδιαβητικές καταστάσεις 
µπορούν εύκολα να ανιχνευτούν και κατ' επέκταση να 
προληφθούν».

Η υπεύθυνη του ∆ιαβητολογικού Ιατρείου του Νοσοκοµείου 
Χανίων, Αντιδήµαρχος Χανίων, κα. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη 
επεσήµανε, από την πλευρά της: «είναι ανάγκη να στείλουµε 
ένα µήνυµα αφύπνισης προς όλους εκείνους τους αρµόδιους 
φορείς για την υγεία. Το µήνυµα της αφύπνισης λέει ότι αν δεν 
προσπαθήσουµε, αν δεν φτιάξουµε προγράµµατα πρόληψης Εκδήλωση µε θέµα: «Σακχαρώδης διαβήτης - διαβητική 
και έγκαιρης διάγνωσης του σακχαρώδη διαβήτη, θα νεφροπάθεια: Μία επερχόµενη πανδηµία», διοργάνωσαν 
καθόµαστε και θα µιλάµε για τις φρικτές συνέπειες που έχει το Σάββατο 27 Μαρτίου, στις 11 π.µ., ο ∆ήµος Χανίων και το 
από τις χρόνιες επιπλοκές του ο σακχαρώδης διαβήτης … Νεφρολογικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων, στο 

πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Νεφρού 
Μία από τις συχνές επιπλοκές είναι και η διαβητική 2010. 
νεφροπάθεια. Ένα ποσοστό 35-40% των ανθρώπων µε 
διαβήτη καταλήγει να έχει κάποιου βαθµού βλάβη στα νεφρά. Στην εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων, οµιλητές ήταν οι: 
Το 50% των ανθρώπων που είναι σε µια µορφή κάθαρσης 
είναι διαβητικοί. Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι η πρόληψη του Τζανάκης Ιωάννης, 
διαβήτη, η έγκαιρη αναγνώριση των σηµαδιών εκείνων που Νεφρολόγος, Αν. ∆/ντης Νεφρολογικού Τµήµατος Γενικού 
µας λένε ότι ξεκινάει η βλάβη του νεφρού. Νοσοκοµείου Χανίων, 

Σίγουρα υπάρχει µεγάλη πρόοδος στην ιατρική επιστήµη και Φραγγεδάκη Ευαγγελία
στην τεχνολογία και στα φάρµακα. Όµως δεν φτάνουν αυτά. Νεφρολόγος, υπεύθυνη ιδιωτικής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
Το σηµαντικότερο είναι να προλάβουµε αυτή τη σιωπηλή 
απειλή, µια πανδηµία υπαρκτή, ένα πρόβληµα που έχει Συντονιστής: Καλλιβρετάκης Νικόλαος, 
τινάξει στον αέρα τους προϋπολογισµούς για την υγεία όλων Νεφρολόγος, ∆/ντης Νεφρολογικού Τµήµατος Γενικού 
των κρατών».Νοσοκοµείου Χανίων.

Η επιστηµονικά υπεύθυνη ιδιωτικής Μονάδας Νεφρού στα 
Χανιά, νεφρολόγος, κα. Βαγγελιώ Φραγγεδάκη, επισήµανε 
ότι «…Πραγµατικά µπορούµε σήµερα να παρέχουµε 
καλύτερες υπηρεσίες στον τοµέα και της αιµοκάθαρσης και 
της περιτοναϊκής και της µεταµόσχευσης. 

Παρόλα αυτά, λόγω του αυξηµένου καρδιαγγειακού κινδύνου 
που έχουν οι ασθενείς µας, δεν µπορούν πολλές φορές να 
δεχθούν και να αντέξουν αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό τον 
λόγο λέµε σήµερα: καλύτερα να προλαµβάνουµε παρά να 
θεραπεύουµε. 

Είµαστε σε καλύτερο δρόµο από τη δεκαετία του '80, αλλά 
δεν έχουµε ακόµα τα ίδια καλά αποτελέσµατα µε τους 
αιµοκαθαρούµενoυς αλλά µη διαβητικούς ασθενείς...». 

Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Χανίων, κ. 
Κυριάκος Βιρβιδάκης, ενώ ο  αναπληρωτής ∆ιευθυντής στο 
Νεφρολογικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Χανίων, νεφρολόγος, 
κ. Γιάννης Τζανάκης, σε δηλώσεις του ανέφερε «ακούγεται 
λίγο υπερβολική η λέξη πανδηµία, αλλά είναι πραγµατικότητα. 
Αυτή τη στιγµή όντως είµαστε προ µιας πανδηµίας. Αρκεί να 
σας πούµε ότι ο σακχαρώδης διαβήτης προσβάλλει περίπου 
το 8% κατά µέσο όρο του παγκόσµιου πληθυσµού και ότι από 
αυτούς που αρχίζουν αιµοκάθαρση σήµερα το ένα τρίτο 
περίπου είναι διαβητικοί. Άρα, το πρόβληµα είναι όντως 
σοβαρό».

Ο κ. Τζανάκης υπογράµµισε ότι «ο διαβήτης δεν έχει ιδιαίτερα 
συµπτώµατα, τα οποία θα µας κάνουν να ανησυχήσουµε. 
Όλοι είµαστε εν δυνάµει διαβητικοί. Βεβαίως, όσοι έχουν µία 
κληρονοµική προδιάθεση έχουν περαιτέρω πιθανότητες να 
αναπτύξουν διαβήτη. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2010
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Αποστολή του ∆ήµου Χανίων συµµετείχε στο 3ήµερο 
προληπτικής ιατρικής (Τεστ Παπανικολάου) που 
πραγµατοποιήθηκε από τις  26 έως και 28 Μαρτίου 2010 στον 
αδελφοποιηµένο µε τα Χανιά ∆ήµο Καρπάθου.

Τον ∆ήµαρχο Χανίων, κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη, επισκέφθηκε την 
Την αποστολή, την οποία συνόδευε ο Αντιδήµαρχος Χανίων, κ. 

∆ευτέρα 15/3/2010,  ο Καπετάνιος της Γαλλικής Φρεγάτας 
Γεώργιος Βούρβαχης, συµµετείχε εθελοντικά και ανιδιοτελώς 

«Guepratte», που βρισκόταν στο Μαράθι, κ. Pierre de Briancon. 
κλιµάκιο γιατρών από τα Χανιά, ο  γυναικολόγος κ. Γιακουµάκης 

H συνάντηση, που είχε εθιµοτυπικό χαρακτήρα, 
Γιάννης και η  κυτταρολόγος Καρδαµάκη Αννυ. 

πραγµατοποιήθηκε στις 11.00 στο γραφείο του ∆ηµάρχου 
Το 3ηµερο προληπτικής ιατρικής διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 

Χανίων. Μεταξύ των δύο πλευρών συζητήθηκαν θέµατα κοινού 
αδελφοποίησης των ∆ήµων Χανίων και Καρπάθου και σε 

ενδιαφέροντος, µε επίκεντρο κυρίως τον τουρισµό, τον πολιτισµό 
συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας Καρπάθου και την Κεντρική 

και τον αθλητισµό.
Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.).

O Περιφερειακός ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, κ. Απόστολος Κλινάκης, επισκέφθηκε τον ∆ήµο 
Χανίων στις 18/03/2010, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στον 
Νοµό µε εκπαιδευτικούς σε σχολεία.  
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Αντιδήµαρχος Χανίων – 
αρµόδιος για τεχνικά θέµατα, κ. Αριστείδης Παπαδογιάννης, και ο 
Αντιδήµαρχος Χανίων – αρµόδιος για θέµατα εκπαίδευσης, κ. 

Ο ∆ήµος Χανίων σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 126/2010 Απόφαση 
Γεώργιος Βούρβαχης.

του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου συµµετείχε ενεργά στην 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέµατα, που 

παγκόσµια πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης 
αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές, τις χρηµατοδοτήσεις, τη 

W.W.F., «Ώρα της Γης», ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. Στο 
συντήρηση σχολικών µονάδων, κ.α. 

πλαίσιο αυτό το Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010, από τις 20.30 έως 
Τον κ. Κλινάκη συνόδευαν οι προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων 

21.30 έσβησε µέρος του δηµοτικού φωτισµού, καθώς και ο 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων, κ. 

φωτισµός δηµοτικών κτιρίων. Ο ∆ήµος Χανίων απηύθυνε 
Γιάννης Χιωτάκης και κ. Νίκος Βεστάκης αντίστοιχα, ενώ στη 

κάλεσµα επίσης, µέσω της ηλεκτρονικής του σελίδας, σε όλους 
συνάντηση παρέστη και αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Ένωσης 

τους πολίτες να συµβάλλουν στην «Ώρα της Γης», σβήνοντας τα 
Γονέων Χανίων.

φώτα των σπιτιών ή των επιχειρήσεων τους για µια ώρα, 
Μετά τη συνάντηση ο κ. Κλινάκης δήλωσε στους 

συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην εκστρατεία ενάντια στην 
δηµοσιογράφους:  «Από τις συζητήσεις που έχω κάνει και µε 

κλιµατική αλλαγή του πλανήτη. H Ώρα της Γης ξεκίνησε το 2007 
τους προϊσταµένους και µε πολλούς διευθυντές σχολείων η 

από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν δύο εκατοµµύρια νοικοκυριά 
ανταπόκριση από τη µεριά του ∆ήµου είναι πάρα πολύ µεγάλη. 

και επιχειρήσεις ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στην κλιµατική 
Ανά πάσα στιγµή και ώρα και όσο µπορεί και όσο του δίνεται η 

αλλαγή, σβήνοντας τα φώτα για µία ώρα. Μόλις ένα χρόνο 
δυνατότητα, σε σχέση µε το οικονοµικό, στηρίζει αυτή την 

αργότερα, η Ώρα της Γης άγγιξε 50 εκατοµµύρια πολίτες σε 35 
προσπάθεια». 

χώρες ανά τον πλανήτη, δηµιουργώντας ένα παγκόσµιο κίνηµα 
Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδογιάννης δήλωσε: «συζητήσαµε 

υπέρ ενός βιώσιµου µέλλοντος. Το 2009, εκατοντάδες 
θέµατα συντηρήσεων, παρεµβάσεων, επιχορηγήσεων αλλά και 

εκατοµµύρια πολιτών σε ολόκληρο τον πλανήτη συµµετείχαν στη 
την ανάγκη που υπάρχει για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της 

µεγαλύτερη παγκόσµια συµµετοχική δράση ενάντια στην 
σχολικής στέγης στα Χανιά. 

κλιµατική αλλαγή. Περισσότερες από 4000 πόλεις και 88 χώρες 
Γνωστοποιήσαµε ότι υπάρχουν "έτοιµα" οικόπεδα από τον ∆ήµο 

βρέθηκαν στον παλµό της Ώρας της Γης πέρυσι, µε την Ελλάδα 
για την κατασκευή σχολικών µονάδων και ζητήσαµε τη 

να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκτιµάται ότι περισσότερα από 
συµπαράστασή του για όλα αυτά τα ζητήµατα. 

ένα εκατοµµύριο νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ελλάδα 
Απ' ό,τι τουλάχιστον και ο ίδιος διαπίστωσε -και αυτό µας 

σκοτείνιασαν κατά την Ώρα της Γης, στέλνοντας ένα 
ικανοποιεί- οι παρεµβάσεις του ∆ήµου είναι πολύ σηµαντικές. 

«εκτυφλωτικό µήνυµα» κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη. 
Σε συνεργασία µε τους Συλλόγους Γονέων, τους διευθυντές και 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ΕΣΜΗΕ, κατά την έναρξη της Ώρας 
τις Σχολικές Επιτροπές προσπαθούµε να λύνουµε τα όποια 

της Γης, σηµειώθηκε πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
προβλήµατα µε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των 

κατά 500 MW, ποσότητα που είχε ως αποτέλεσµα την 
παιδιών».

εξοικονόµηση 500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

∆ιάφορες ∆ραστηριότητες
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τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του ∆ήµου, ο 
Πυροσβεστικός Σταθµός, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
η ∆ηµοτική Αστυνοµία, το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας αλλά 
και το σύνολο των υπηρεσιών του ∆ήµου έχουν δείξει µια 
σηµαντική δραστηριότητα η οποία σκοπεύει στην προστασία 
του δηµότη και του πολίτη, µια δραστηριότητα η οποία 
ξεφεύγει από τα στενά όρια του ∆ήµου Χανίων" και πρόσθεσεΧώρο αναψυχής για τα παιδιά του 17ου ∆ηµοτικού 
"Θέλω να τονίσω ότι δεν είναι µόνο το παρελθόν το οποίο Σχολείου κατασκευάσε και παρέδωσε ο ∆ήµος Χανίων. 
τιµάει τις προσπάθειες των εργαζοµένων και των εθελοντών Τα εγκαίνια του χώρου, παρουσία του ∆ηµάρχου, κ. Κυριάκου 
αλλά είναι επίσης και ο σχεδιασµός τον οποίο κάνουµε µε τη Βιρβιδάκη και του Αντιδηµάρχου κ. Βαγγέλη Σαµατά, 
δηµιουργία των πυροσβεστικών συστηµάτων µέσα στην πραγµατοποιήθηκαν, παρουσία εκπαιδευτικών και µαθητών.  
Παλιά Πόλη που το ένα, στην περιοχή της Σπλάντζιας, έχει 
υλοποιηθεί και που ήδη οι µελέτες των άλλων δύο, στο Ο κ. Βιρβιδάκης, τόνισε ότι «όπως είχα υποσχεθεί πριν από 
κεντρικό τµήµα και το δυτικό τµήµα, είναι έτοιµες. Στόχος µας δυο - τρεις µήνες όταν ήρθα κι είχα µια πολύ καλή -πιστεύω- 
είναι αφενός να δείξουµε το έργο που έχει γίνει αλλά και συζήτηση µε τα παιδιά του σχολείου, παραδίδουµε αυτόν τον 
αφετέρου να ενηµερώσουµε τον πολίτη και µέσα από αυτό το ελεύθερο χώρο, ένα χώρο αναψυχής για το 17ο ∆ηµοτικό 
φυλλάδιο που έχουµε κυκλοφορήσει για τα µέτρα τα οποία Σχολείο. 
οφείλει ο ίδιος να λαµβάνει σε τέτοιες περιπτώσεις". 

Είχα εξηγήσει τότε στα παιδιά ότι το βορινό µέρος δυστυχώς 
Η Αντιδήµαρχος, αρµόδια πολιτικής προστασίας του ∆ήµου δεν µπόρεσε να ενταχθεί στον "Θησέα", διότι θεωρήθηκε µη 
Χανίων κα Χαρά Μυλωνάκη, αναφέρθηκε στο φυλλάδιο που επιλέξιµο. 
εξέδωσε ο ∆ήµος Χανίων µε οδηγίες αυτοπροστασίας από 
φυσικές καταστροφές: "Η γνώση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο. Η Ελπίζω τώρα, µετά και τις συζητήσεις που έκανα µε τον 
ψυχραιµία σώζει ζωές. Η πρόληψη σώζει ζωές και περιφερειάρχη, ότι θα ανοίξει το πρόγραµµα µε τις 
περιουσίες. Η προνοητικότητα διαφυλάσσει το µέλλον µας. αναπλάσεις και θα µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε το 
Αυτά είναι τα µηνύµατα που θέλουµε να στείλουµε µέσα από αθλητικό πάρκο και την πλατεία στο βορινό µέρος, 
αυτό το φυλλάδιο αλλά θέλω να τονίσω ακόµα ότι για να ολοκληρώνοντας τα τµήµατα που είναι αρµοδιότητας του 
µπορέσουµε ως κοινωνία να κάνουµε το καθήκον µας θα ∆ήµου. 
πρέπει όλοι µαζί να εργαζόµαστε και να προνοούµε για τον 
τόπο µας. ∆υστυχώς σε µια φυσική καταστροφή δεν φτάνει Από 'κει και πέρα, αυτά που είναι ιδιοκτησίες είναι ευθύνη των 
µόνο ένας φορέας ό,τι κι αν έχει κάνει". ιδιοκτητών και αν οι ιδιοκτήτες δεν τα φροντίζουν υπάρχουν οι 

αρµόδιες Υπηρεσίες, στις οποίες µπορεί να απευθυνθεί 
Ο καθηγητής του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισµολογίας κανείς».
του ΑΤΕΙ Κρήτης Φίλιππος Βαλλιανάτος, µιλώντας στην 
εσπερίδα υπογράµµισε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά στον 
τοµέα της πρόληψης και της αντιµετώπισης των φυσικών 
καταστροφών, τονίζοντας τη σηµασία της συνεργασίας 
ανάµεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα αρµόδια 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα οποία µπορούν να προσφέρουν 
αξιόπιστες λύσεις στο θέµα των φυσικών καταστροφών: 
"Πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν µπορούµε να 
ανταποκριθούµε σε όλα όλοι αλλά κανείς εφ' ώ ετάχθη. Έτσι 
αν ο καθένας από εµάς βάλει τον καλό του εαυτό εκεί που 
πρέπει τότε το αποτέλεσµα θα είναι το βέλτιστο", ανέφερε, 
µεταξύ άλλων, ο κ. Βαλλιανάτος.

ä

Εσπερίδα µε θέµα "Προς µια ανθεκτική κοινωνία απέναντι 
στις φυσικές καταστροφές" διοργάνωσαν στις 7/4/2010 ο 
∆ήµος Χανίων και το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του 
∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης µιλώντας για 
την εσπερίδα τόνισε ότι "η ιδέα  προέκυψε από το γεγονός ότι 
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Στιγµιότυπο από τη βράβευση των µαθητών.

Έκθεση και διαγωνισµό  παιδικής ζωγραφικής  
διοργάνωσαν ο Όµιλος Φίλων της Τέχνης µε τον ∆ήµο 
Χανίων, στο Φουαγιέ του ∆ηµαρχείου Χανίων.  Η έκθεση 
διήρκησε από τις 17 έως 22 Μαρτίου 2010. 

Οι µαθητές που 
βραβεύτηκαν είναι οι 
εξής:
Α’ βραβείο Γεωργία Καζιά 
7ο ∆ηµοτικό Σχολείο.

Φιλανθρωπική εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας Β’ βραβείο Σκορδύλης 
διατέθηκαν στο ΚΗΦΑΠ, πραγµατοποίησε στις 26 Μαρτίου Νίκος 2ο ∆ηµοτικό 
2010, µε την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, το Γ’ ΚΑΠΗ Σχολείο.
Χανίων στα Παχιανά. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε ευχέλαιο που Γ’ βραβείο: Βιγλάκη 
τέλεσε ο εφηµέριος της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Αµαλία ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου π. Προκόπιος Σηφαλάκης ενώ Αλικιανού.
ιεροψάλτες  του συνδέσµου «Γεώργιος ο Κρης» έψαλλαν 
ύµνους. Επίσης δόθηκαν και 12 έπαινοι στους εξής µαθητές: 
Το προσωπικό και τα µέλη του ΚΑΠΗ είχαν ετοιµάσει µε Βερυκάκη Αργυρώ 1ο ∆.Σ. Κουνουπιδιανών, Κροµµυδάκη 
µεράκι λαµπάδες και άλλες πασχαλινές κατασκευές που Αριάδνη ∆.Σ. Θεοδωροπούλου, Μπατάκη Κατερίνα και 
διέθεσαν προς πώληση. Μανωλικάκη Μαρία 17ο ∆.Σ., Καλαϊτζιδάκης Γιώργος 2ο 
Στην οµιλία του ο Αντιδήµαρχος Χανίων κ. Ευάγγελος Ειδικό Σχολείο, Αγγελάτου Κατερίνα 8ο ∆.Σ., Αλυγιζάκη 
Σαµατάς, επικρότησε την πρωτοβουλία των εργαζοµένων και Αριάδνη ∆.Σ. Μαυροµατάκη, Μανουσέλης Πέτρος 9ο ∆.Σ., 
µελών του Γ’ ΚΑΠΗ, τονίζοντας ότι ο ∆ήµος Χανίων φροντίζει Μπασιά Μαρία ∆.Σ. Βαρυπέτρου, Σφιγγάκη Ειρήνη 10ο ∆.Σ., 
να βρίσκεται πάντα κοντά στους συµπολίτες µας που έχουν Καγιαδάκης Νίκος ∆.Σ. Βουβά Σφακίων, Αλµαλώβ Ανταµ ∆.Σ. 
ανάγκη. Αγιάς.
Για το λόγο αυτό άλλωστε, εκτός των χρηµάτων που 
συγκεντρώθηκαν κατά την εκδήλωση, συγκεντρώθηκαν και Οµιλητής στην εκδήλωση 
διάφορα είδη τροφίµων, τα οποία δόθηκαν σε άπορες ήταν ο κ. Κωνσταντίνος 
οικογένειες.   Πρώιµος, διδάσκων στο 

Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο και µέλη της 
κριτικής επιτροπής ο κ. 
Γιώργος Τζεγιαννάκης, 
ζωγράφος, ο κ. Κων/νος 
Πρώιµος και η κα 
Γιαννουδάκη Ελένη 
πρόεδρος του Οµίλου Φίλων 
της Τέχνης. 

Χορηγοί των βραβείων ήταν η Τράπεζα Κύπρου, οι Φίλοι της 
Τέχνης και ο ∆ήµος Χανίων.
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Τι θα απαντούσατε στις παρακάτω ερωτήσεις: 498 άτοµα µε αποτέλεσµα Ναι 56.02% (279) και Όχι 
- Ως πολίτης των Χανίων , ποια νοµίζετε ότι πρέπει να 43.98% (219) και 
  είναι η βασική προτεραιότητα του ∆ήµου Χανίων; ή β)στις 16/09/2009 - 05/10/2009 µε την ερώτηση: «Κατά τη 
- Ποιο κατά τη γνώµη σας συµβάλλει περισσότερο στα γνώµη σας πρέπει να πεζοδροµηθεί η Παλιά Πόλη;» 
  προβλήµατα κυκλοφορίας στην πόλη των Χανίων; όπου ψήφισαν συνολικά 395 άτοµα µε αποτέλεσµα : Ναι 
- Κατά τη γνώµη σας πρέπει να πεζοδροµηθεί η Παλιά 90.38%( 357)και Όχι 9.62% (38).
  Πόλη; Γενικότερα σε όλες τις δηµοσκοπήσεις ο κόσµος δείχνει µία 
- Ποιο κατά τη γνώµη σας είναι το σηµαντικότερο ιδιαίτερη προτίµηση σε οτιδήποτε αφορά την καθηµερινή 
  προσόν ενός αυτοδιοικητικού; εξυπηρέτηση του πολίτη,  τα θέµατα υγείας και πρόνοιας, 
- Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η καλύτερη υπηρεσία τα θέµατα παιδείας, αθλητισµού και πολιτισµού.
  του ∆ήµου Χανίων;     κ.α Όλα τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων  µπορεί να δει 

ο κάθε ενδιαφερόµενος στο http://www.chania.gr/polls.html 
Αυτές και πολλές άλλες ακόµα είναι µερικές από τις ή στον υπερσύνδεσµο  link «όλες οι ψηφοφορίες», ο 
ερωτήσεις, που έχουν τεθεί κατά καιρούς µε τη µορφή οποίος υπάρχει κάτω από την τρέχουσα δηµοσκόπηση.
δηµοσκόπησης στην αρχική σελίδα του ∆ηµοτικού portal 
www.chania.gr. (κάτω δεξιά) 
Η δικτυακή πύλη του ∆ήµου Χανίων πέρα από ένα µέσο 
καθηµερινής πληροφόρησης – ενηµέρωσης και 

εξυπηρέτησης των πολιτών αποτελεί και ένα σηµαντικό 
εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου 
πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και 
δηµοσκοπήσεις. 
Συγκεκριµένα από την πρώτη στιγµή που βγήκε στον αέρα 
το νέο portal του ∆ήµου Χανίων  τον Σεπτέµβριο του 2008 
και µέχρι τον Μάρτιο του 2010 έχουν πραγµατοποιηθεί 24 
δηµοσκοπήσεις µε θέµατα που αφορούν την τοπική 
κοινωνία των Χανίων.  Συνολικά σε αυτές τις 24 
δηµοσκοπήσεις έχουν ψηφίσει 5.525 άτοµα  Οι 
δηµοσκοπήσεις στο δηµοτικό portal www.chania.gr  
ανανεώνονται περίπου κάθε 20 ηµέρες από τον ∆ήµαρχο 
Χανίων.
Οι δηµοσκοπήσεις µε την µεγαλύτερη συµµετοχή του 
κόσµου ήταν:

Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
∆ήµου Χανίωνα) στις 02/02/2010 έως 22/02/2010 µε την ερώτηση: 

«Συµφωνείτε µε την πρόταση του Ι.Τ.Α για την 
συνένωση των ∆ήµων Χανίων, Ακρωτηρίου, Νέας 
Κυδωνίας , Θερίσου, Ελ.Βενιζέλου, Σούδας και 
Κεραµιών σε έναν ενιαίο ∆ήµο» όπου ψήφισαν συνολικά 

Οι δηµοσκοπήσεις στο www.chania.gr
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, για 13η συνεχή χρονιά, µε του πόσιµου νερού των πηγών του «Πλατάνου» και αφετέρου 
αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας του Νερού να πραγµατοποιήσουν µετρήσεις φυσικοχηµικών 
στις 22 Μαρτίου, η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης παραµέτρων του πόσιµου νερού, µε τη βοήθεια οργάνων και 
Αποχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.) σε συνεργασία µε το αντιδραστηρίων ενός έτοιµου πακέτου, την προετοιµασία του 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης οποίου είχε επιµεληθεί ο κ. Παύλος ∆ασκαλάκης, Υπεύθυνος 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας. 
διοργάνωσε τη ∆ευτέρα 22-03 και την Τρίτη 23-03-2010, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις τόσο στον βιότοπο της Αγυιάς µε Ειδικότερα, στους µαθητές παρέχονταν πληροφοριακό υλικό 
θέµα: «Υγρότοπος Αγυιάς: ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις», όσο για τη σηµασία και τον ρόλο των χηµικών δεικτών, που θα 
και στην κεντρική δεξαµενή υδροδότησης του ∆ήµου Χανίων µετρούσαν, ενώ στη συνέχεια και µε τη χρήση του 
στον Άγιο Ιωάννη. κατάλληλου πρωτοκόλλου µεθοδολογίας, οι ίδιοι 

πραγµατοποιούσαν τις ανάλογες χηµικές αναλύσεις που 
αφορούσαν το διαλυµένο οξυγόνο του νερού, τη 
συγκέντρωση των νιτρικών, των φωσφορικών και των 
αµµωνιακών ιόντων, καθώς και του pH του νερού. Με τον 
τρόπο αυτό οι µαθητές είχαν µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
διαπιστώσουν κατά την παρουσίαση των σχετικών 
µετρήσεων στη συζήτηση που ακολουθούσε, τις εξαιρετικές 
ποιοτικές παραµέτρους του πόσιµου νερού του ∆ήµου 
Χανίων.
Στη δεύτερη οµάδα υπεύθυνη ήταν η κ. Βούλα Αντωνιάδου, 

Πιο συγκεκριµένα, το πρωί της ∆ευτέρας 22-03 και της Τρίτης 
23-03-2010, ο κ. Μιχάλης Ντάλλας, Αντιδήµαρχος Χανίων 
και Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. καλωσόριζε τους 
µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Χανίων, το 1ο Γυµνάσιο 
Ελευθερίου Βενιζέλου, το 2ο Γυµνάσιο Κισσάµου, το Μουσικό 
Γυµνάσιο Χανίων, το ΓΕΛ Σούδας, το ΓΕΛ Ακρωτηρίου και το 

Βιολόγος M.Ed., Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 4ο ΓΕΛ Χανίων, οι οποίοι συγκεντρώνονταν στον χώρο του 
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Χανίων µε αντλιοστασίου υδροδότησης της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. στην Αγυιά. Στην 
την οποία οι µαθητές είχαν την ευκαιρία µέσω ενεργητικής συνέχεια χωρίζονταν σε τρεις οµάδες, στις οποίες από τις 
εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και βιωµατικής και µουσικής 09:00 – 13:30, εναλλάσσονταν ανά 1,5 ώρα για την 
προσέγγισης να γνωρίσουν τη σηµασία του νερού για τους πραγµατοποίηση των αντίστοιχων εργασιών πεδίου.
βιοτικούς παράγοντες και τα οικοσυστήµατα, δηλαδή για την 
ίδια τη ζωή στον πλανήτη µας.
Τέλος στην τρίτη οµάδα και µε την καθοδήγηση του κ. Γιάννη 
Αρνέλλου, ∆ασολόγου – Περιβαλλοντολόγου, οι µαθητές 
επισκέφθηκαν την παρακείµενη λίµνη της Αγυιάς, όπου είχαν 
την ευκαιρία να ενηµερωθούν από κοντά για την οικολογική 
λειτουργία της λίµνης και τη σηµασία της για το περιβάλλον 
της Κρήτης, της Ελλάδος και της Ευρώπης. Κατά την 
ξενάγηση εξηγήθηκαν τόσο η εξέλιξη της λίµνης όσο και οι 
ιστορικές κοινωνικές συνθήκες που µετατόπισαν στη λίµνη 
την ορνιθοπανίδα κυρίως από τους υγρότοπους των 
παραλιών του νοµού, που έχουν καταστραφεί στην 
µεγαλύτερη έκταση τους. Επίσης έγινε αναφορά στην 
βλάστηση και στην πανίδα της περιοχής µε ιδιαίτερη 
βαρύτητα όµως στις ιδιαιτερότητες του υδάτινου στοιχείου και 
πώς αυτό δηµιουργεί διάφορα περιβάλλοντα που είναι 
απαραίτητα για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και του 
συνολικού οικοσυστήµατος. Οι µαθητές περπάτησαν στο 
µονοπάτι  γύρω από τη λίµνη και ευχαριστήθηκαν ένα 

Στην µια οµάδα, υπό την επίβλεψη του ∆ρ. Μιχάλη 
ανοιξιάτικο πρωινό που τους βοήθησε να βιώσουν το φυσικό 

Ζουµαδάκη, Βιολόγου, M.Sc., Ph.D., – Υπεύθυνου ∆ηµοσίων 
περιβάλλον µε όλες τις αισθήσεις τους.

& ∆ιεθνών Σχέσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., είχαν την ευκαιρία αφενός 
να ενηµερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του αντλιοστασίου 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
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Παράλληλα όµως µε τις εκδηλώσεις στην Αγυιά, στις 09:30 το Οµιλητές της εσπερίδας ήταν ο ∆ρ. Νικόλαος Νικολαϊδης, 
πρωί της ∆ευτέρας 22-03-2010, το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
του Πλατανιά πραγµατοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος και ανέπτυξε το θέµα 
κεντρικό υδραγωγείο της πόλης των Χανίων στον Αη-Γιάννη. «∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Κλιµατικές Αλλαγές»,

Εκεί οι λιλιπούτειοι µαθητές είχαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν από τον υπάλληλο της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Πέτρο 
Νικολιουδάκη, Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό Τ.Ε., για την ιστορία 
του µνηµείου της δεξαµενής καθώς και για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας της.

όπως επίσης και ο ∆ρ. Μιχάλης ∆ρετάκης Βιολόγος – 
Ορνιθολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο 
οποίος παρουσίασε το θέµα «Υγρότοποι Κρήτης – Χανίων και 
βιοποικιλότητα». 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι χαιρετισµό στην εσπερίδα απηύθυνε ο 
∆ήµαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, καθώς και ότι 
από τις εξαιρετικές παρουσιάσεις, οι ακροατές της εσπερίδας, Τέλος, µε τη συνεργασία και του ∆ήµου Χανίων και µε 
µεταξύ των οποίων ήταν και οι καθηγητές και οι µαθητές του γνώµονα ότι τα θέµατα ευθύνης της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. σχετίζονται 
Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας, είχαν την ευκαιρία να άµεσα µε τη διαχείριση του νερού, πραγµατοποιήθηκε το 
ενηµερωθούν και να εκθέσουν τους προβληµατισµούς τους απόγευµα της ∆ευτέρας 22-03-2010 στην αίθουσα 
στη συζήτηση που ακολούθησε γύρω από τις συνέπειες των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων, 
κλιµατικών αλλαγών στον τόπο µας. εσπερίδα περιβαλλοντικής επιµόρφωσης, σχετικά µε τις 

επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στη διαχείριση των 
Μια απ’ αυτές είναι το φαινόµενο της ερηµοποίησης που υδατικών πόρων και των υγροτόπων του τόπου µας. 
επιτείνεται εξαιτίας γεωργικών πρακτικών και κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων, µια άλλη είναι τα προβλήµατα που Το θέµα της εσπερίδας ήταν: «Κλιµατικές Αλλαγές και 
υπάρχουν ακόµα στη διαχείριση του νερού, ενώ σοβαρό ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων» και έµπνευση γι’ αυτήν 
πρόβληµα δηµιουργείται στη βιοποικιλότητα εξαιτίας της αποτέλεσε το γεγονός της συνεχούς και παρατεταµένης 
συρρίκνωσης των υγροτόπων, είτε λόγω της ξηρασίας, είτε επικαιρότητας του προβλήµατος της λειψυδρίας, που σε 
κυρίως λόγω των ανθρώπινων παρεµβάσεων.συνδυασµό µε την πραγµατικότητα των κλιµατικών αλλαγών, 

είναι βέβαιο ότι θα µας απασχολήσουν και στον τόπο µας για 
∆ρ. Μιχάλης Ζουµαδάκηςαρκετό καιρό, καθώς η εξεύρεση λύσης, ιδιαίτερα για τις 

Βιολόγοςχρήσεις του νερού, αυτού του πολύτιµου και συνάµα σε 
Υπεύθυνος ∆ηµοσίωνανεπάρκεια αγαθού στον πλανήτη µας, ιεραρχείται ως 

και ∆ιεθνών Σχέσεων ∆.Ε.Υ.Α.Χ.υψίστης σηµασίας για την επιβίωσή µας.
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Τα πρώτα δέντρα που φυτευτήκαν ήταν  φοίνικες  κανάριοι, 
µερικοί δε προϋπήρχαν του πάρκου. Οι περισσότεροι από 
αυτούς δεσπόζουν µε την παρουσία τους και στις  µέρες µας.

Με το πέρασµα του χρόνου η Πλατεία αναπτύχτηκε σε ένα 
χώρο συνάθροισης και συνάντησης ανθρώπων της πόλης και 
της υπαίθρου,  έγινε πέρασµα Ελλήνων και ξένων 
επισκεπτών καθώς επίσης και στέκι ευρέσεως εργασίας 
µεταναστών. Εδώ εδράζουν πολλές µικρές και µεγάλες 
επιχειρήσεις, µεγάλη πιάτσα ταξί, καθώς και αφετηρία 
αστικών λεωφορείων. 

Οι καιροί λοιπόν άλλαξαν όπως και το ίδιο το πάρκο που 
µετεξελίχτηκε σε µια πλακοστρωµένη Πλατεία µε έντονη 
παρουσία πρασίνου.

Το «πράσινο» της 1866 αποτελείται από ένα σύνολο µικρών 
παρτεριών, που τα περισσότερα φιλοξενούν προτοµές 
ιστορικών προσώπων της Κρήτης. Στο πρώτο παρτέρι από 
την βορεινή πλευρά βρίσκεται η προτοµή του Σκαλίδη   
γενικού αρχηγού Κίσσαµου και προέδρου της Κρητικής 
Βουλής.  Το παρτέρι συµπληρώνουν ένας µικρός 
τριανταφυλλώνας  και όµορφοι θάµνοι, όπως η τούγια και η 
κάσια.

Ακριβώς δίπλα τριανταφυλλιές πλαισιώνουν την προτοµή του 
Μαθιού Μυλωνογιάννη, γενικού αρχηγού Αποκόρωνα 1828-
1903. Προχωρώντας νότια στην πλατεία δεσπόζει ένας 
δεκάµετρος φοίνικας, που στην ρίζα του χρώµα δίδουν 
διµορφοθήκες και κάννες.

Πέριξ βρίσκουµε  νερατζιές  και από τη δυτική µεριά την 
προτοµή του Χ΄΄Μιχάλη Γιάνναρη 1831-1903, γενικού Πλατεία 1866   «Νέα Καταστήµατα» 
αρχηγού Κυδωνίας, µε φόντο πολυγάλες, χαµηλές κάννες και 
γεράνια.

Η πλατεία 1866 ή Νέων Καταστηµάτων βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης των Χανίων και θεωρείται το πιο πολυσύχναστο 

Περιφερειακά της πλατείας δεσπόζουν κυρίως  ψευδακακίες, σηµείο µαζί µε την πλατεία της ∆ηµοτικής Αγοράς.
φίκοι Χαβάης, λιγούστρα, κουτσουπιές και άλλα είδη . 

Ονοµάσθηκε έτσι προς τιµήν της µεγάλης κι αιµατηρής 
Από το ύψος της οδού Κυδωνίας βρίσκουµε άλλες δύο επανάστασης των Κρητών (1866 - 1869) εναντίον των 
προτοµές αυτές του Επίλαρχου Σταµάτη Βολάνη 1838-1935, Τούρκων, της οποίας η κορωνίδα υπήρξε το ολοκαύτωµα του 
ήρωα της δηµοκρατικής ιδέας, και του Ιωάννη Ζυµβρακάκη Αρκαδίου.
1818-1913, αρχηγού στην επανάσταση του 1866 στη δυτική 
Κρήτη.

∆ηµιουργήθηκε ουσιαστικά τη δεύτερη δεκαετία του 
περασµένου αιώνα µε πρωτοβουλία της τοπικής 

Άλλες προτοµές επιφανών ανδρών, που βρίσκονται στην αυτοδιοίκησης και των εµπόρων, που διέκριναν την ανάγκη 
πλατεία είναι του Κ. Κριάρη 1727-1884, αρχηγού Σελίνου, ενός χώρου µε σύγχρονα καταστήµατα και κατάλληλη 
που βρίσκεται στο κέντρο της «1866» κοντά στην όµορφη υποδοµή, ώστε να εξυπηρετηθούν οι όλο και αυξανόµενες 
αραβική  κρήνη, του Βασίλειου Χάλη 1785-1846, στρατάρχη εµπορικές και όχι µόνο ανάγκες της πόλης.
Κρήτης από το Θέρισο Κυδωνίας, και του γενικού αρχηγού 
Αποκόρωνα, Κώσταρου Κ. Βολουδάκη.

Μάλιστα για την κατοχύρωση των καταστηµάτων στους 
ιδιοκτήτες έγινε κλήρωση!

∆ένδρα και θάµνοι, που συµπληρώνουν τη χλωρίδα της 
πλατείας είναι: φίκοι Βεγγάζης, ελάστικα, φοινικές  
Ουασικτόνια, µηδική, µπλουµπάγκο, λιγουστρίνι, Εκείνη την εποχή οι κλήροι που έπεσαν στη νότια πλευρά 
λαγκεστρέµια, ερυθρίνη, καλλιστήµονας, γιούκα, δουράντα, δηλαδή στη σηµερινή οδό Κυδωνίας, εθεωρούντο δίχως 
γιασεµί, λαντάνες , πιτόσπορα, αιγιόκλιµα, γυνέριο, εµπορικό ενδιαφέρον, αφού ήταν µακριά από την πιάτσα !
κυδωνίαστρα, πικροδάφνες, χλοοτάπητες εποχιακά, κτλ.

Στο εσωτερικό της πλατείας αρχικά έγινε προσπάθεια 
Καρτάκις Γιάννης, Τεχνολόγος Γεωπόνοςδηµιουργίας και ανάπτυξης πρασίνου από εµπειροτέχνες 

κηπουρούς. Τµήµα πρασίνου & περιβάλλοντος
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Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010 στις 9 το πρωί, σύστηµα και στο κέντρο αλλά και στο ∆υτικό τµήµα της Παλιάς 
πραγµατοποιήθηκε από το προσωπικό του 1ου Πόλης και θέλω να πιστεύω ότι και µε την συµµετοχή των 
Πυροσβεστικού Σταθµού Χανίων, άσκηση - δοκιµή του πολιτών θα µπορέσουµε, εάν χρειαστεί, να αντιµετωπίσουµε 
∆ηµοτικού Πυροσβεστικού ∆ικτύου της Συνοικίας Σπλάντζια ένα ανάλογο συµβάν στην Παλιά Πόλη. 
και του Πυροσβεστικού ∆ικτύου των προβλητών του Για άλλη µια φορά θα κάνω έκκληση για την παράνοµη 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, που βρίσκεται στον Ενετικό στάθµευση, γιατί το πρόβληµα το οποίο αναδείχθηκε για µια 
Λιµένα Χανίων. ακόµη φορά µέσα από την άσκηση είναι ότι όταν ο καθένας 
Το σενάριο της άσκησης περιελάµβανε : αφήνει το αυτοκίνητό του όπου θέλει, δηµιουργεί προβλήµατα 
- Πυρκαγιά σε διώροφη οικία στη Σπλάντζια, οδός Νεοφύτου στην προσπέλαση των πυροσβεστικών οχηµάτων και κίνδυνο 
  Οικονόµου. να καταστραφεί µια περιουσία και ένα ιστορικό µνηµείο... 
- Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο, σε ξύλινη προβλήτα του Ενετικού Κανείς δεν έχει δικαίωµα από αδιαφορία και ωχαδερφισµό να 
  Λιµένα. θέσει σε κίνδυνο την Παλιά Πόλη των Χανίων». 
Για εκπαιδευτικούς λόγους στην άσκηση συµµετείχαν : Ο Πρόεδρος  του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων, κ. 
η εθελοντική οµάδα του ∆ήµου Χανίων,  ο Πυροσβεστικός Άρης Παπαδογιάννης τόνισε : 
Σταθµός του ∆ήµου Χανίων, η ∆ηµοτική Αστυνοµία, το ΕΚΑΒ «...Μέσα στην τριετία της ύπαρξής του το ∆.Λ.Τ. έχει επιτελέσει 
και η ΕΛΑΣ. ένα σηµαντικό έργο, στο οποίο περιλαµβάνεται και το 

πυροσβεστικό σύστηµα, που δοκιµάσαµε µε επιτυχία και που 
δίδει τη δυνατότητα σε περίπτωση πυρκαγιάς στις ξύλινες 
προβλήτες, να αντιµετωπιστεί µε επιτυχία. Είναι ένα σύστηµα, 
το οποίο προχωρήσαµε µετά από συζήτηση µε τον λιµενάρχη 
και µε τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας... 
Πρόκειται για ένα δίκτυο ξεχωριστό από το σύστηµα της 
Σπλάντζιας, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της ∆ΕΥΑΧ και 
διοχετεύει το νερό σε κρουνούς στις ξύλινες προβλήτες». 
Ο Λιµενάρχης Χανίων κ. Αντώνης ∆ασκαλάκης δήλωσε : 
«Τόσο το Λιµεναρχείο όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία όσο 
και οι υπηρεσίες του ∆ήµου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου είµαστε εδώ για την προστασία του πολίτη. 
Σε αυτό το πλαίσιο έγινε η άσκηση για να διαπιστωθεί η 
ετοιµότητα όλων αυτών των εµπλεκοµένων υπηρεσιών». 

Στο πλαίσιο της άσκησης χωρίς  προβλήµατα λειτούργησαν τα 
συστήµατα πυρόσβεσης που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος 
Χανίων στην συνοικία της Σπλάντζιας και το ∆ηµοτικό λιµενικό 
ταµείο στις προβλήτες του Ενετικού Λιµένα των Χανίων.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της άσκησης ο ∆ήµαρχος 
Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης  δήλωσε : 
«...Σκοπός της άσκησης είναι να δούµε την ετοιµότητα και των 
συστηµάτων αλλά και των ανθρώπων σε µια περίπτωση που 
θα υπάρξει ένα πραγµατικό συµβάν. Θέλω να ευχαριστήσω 
την πυροσβεστική υπηρεσία και όλους τους εµπλεκόµενους 
για την συνεργασία και να τονίσω ότι η Παλιά Πόλη είναι ένα 
µνηµείο, το οποίο πρέπει να προστατευθεί µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Το σύστηµα πυρόσβεσης στην περιοχή της 
Σπλάντζιας λειτουργεί και ελέγχεται κάθε εβδοµάδα για να 
είµαστε σίγουροι πως είναι σε ετοιµότητα, σχεδιάζουµε τους 
επόµενους µήνες να έχει ολοκληρωθεί η µελέτη για ανάλογο 

∆ΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
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Κονταξάκη, Ποθητού, Μόσχου.
Για σαράντα πέντε περίπου χρόνια το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο 
του Σιντριβανίου εξυπηρέτησε τον πληθυσµό της πόλης και 
του Νοµού Χανίων. Κτίσµα παλαιό και ακατάλληλο µε 40 
κρεβάτια, τρόφιµοι του οποίου ήταν κυρίως άποροι.
Μέχρι το 1896 την οικονοµική ευθύνη και εποπτεία είχε το 
Αδελφάτο του Γενικού Νοσοκοµείου, οπότε ανέλαβε 
ολοκληρωτικά ο ∆ήµος Χανίων. Από το 1896 και πέρα, το 
Αδελφάτο επόπτευε τη λειτουργία του. Το Αδελφάτο ήταν 
τετραµελές, συµµετείχαν υποχρεωτικά δύο γιατροί και δύο 
πολίτες, εκλεγµένοι. Στο Αδελφάτο θήτευσαν αξιόλογα 
άτοµα, όπως Κ. Πάνος, Ν. Βαρούχας, Χ. Φανδρίδης, ο 
Λευτέρης Βενιζέλος κ.ά. Αξίζει να σηµειώσει κανείς ότι από 
τον Σεπτέµβρη του 1901 ως τον Μάρτη του 1902 µέλος του 
Αδελφάτου ήταν και ο Ελευθέριος Βενιζέλος που 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί, όταν εκλέχτηκε µέλος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων.
Από το 1901 το οίκηµα του Νοσοκοµείου χαρακτηρίζεται 
ακατάλληλο. Ο ∆ιευθυντής του Παθολογικού τµήµατος σε 
αναφορά του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων γράφει:
«Εκ της σηµερινής του Νοσοκοµείου καταστάσεως κυρίως 
δε του ακαταλλήλου του οικοδοµήµατος, εν ω νυν εύρηται 
και θάνατοι προήλθαν εν αυτώ, ώστε επείγει η ταχεία λήψις 
αποφάσεως δια την κατασκευή νέου καταλλήλου 
Νοσοκοµείου.»

Στην επιστηµονική εργασία µε τίτλο «Το πρώτο ∆ηµόσιο 
Για το κτίσµα δεν υπάρχουν ακριβή ιστορικά στοιχεία αλλά Νοσηλευτικό Ίδρυµα στα Χανιά 1860 – 1905» των Γ. 
από την περιοχή όπου είναι κτισµένο, τα γειτονικά του Σιδερά, Κ, Βιρβιδάκη και Ε. Παπαδάκη - Μονάδα Τεχνητού 
κτήρια καθώς και την µορφή του συνάγεται ότι επρόκειτο Νεφρού Χανίων - Β' Παθολογική Κλινική Νοσοκοµείου 
πιθανότατα για ιδιωτικό µέγαρο - κατοικία επιφανούς Χανίων, αναφέρονται στοιχεία για τη χρήση του κτιρίου ως 
Ενετού. Η Πλατεία Συντριβανίου υπήρξε το κέντρο της Νοσοκοµείο και ως ∆ηµαρχείο.
Πόλης κατά την ενετική περίοδο όπου κατέληγε και το «Εκ του υπ ' αριθµόν 3 τουρκικού βιβλίου του Ιεροδικείου 
βενετσιάνικο Corso (σηµερινή οδός Κανεβάρο) καθώς και Χανίων.
κέντρο της χριστιανικής Κοινότητας κατά την Τουρκοκρατία. Εν τοις υπ 'αριθµόν 6-7 σελίδες του βιβλίου τούτου υπάρχει 
Στην βόρεια πλευρά της βρισκόταν η ενετική "LOGIA" των υπό χρονολογία 15 του Αραβικού µηνός Σηλκάδε του 
ευγενών. Το κτήριο εντοπίζεται σε διάφορους ιστορικούς Αραβικού έτους 1274 (1857) αφιερωτική πράξις δια της 
χάρτες χωρίς ασφαλώς να διακρίνεται η ακριβής µορφή του οποίας ο Στρατάρχης και Βαλής Κρήτης εξοχότατος 
Τα ιδιαίτερα µορφολογικά του στοιχεία όπως το περίτεχνο Βελιγιουδίν Πασάς εν τω Ιερώ Συµβουλίω τω συγκροτιθέν 
θύρωµα της εισόδου και το δίλοβο παράθυρο εν τω Μεγάρω το προοριζόµενο δια τους Βαλήδες, 
υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για κτήριο ιδιαίτερης αφιέρωσε το εξ αγοράς κτήµα του το κείµενο εν τη συνοικία 
σπουδαιότητας. της πόλεως Χανίων και παρά την θέσιν Συνδριβανίου και 

οριζόµενο....»
Όταν το 1905 το νοσοκοµείο µεταστεγάστηκε, µεταφέρθηκε Ο όρος της αφιέρωσης είναι, πως το αναφερόµενο ακίνητο 
εκεί το ∆ηµαρχείο Χανίων όπου και στεγάστηκε έως το να χρησιµεύσει σαν Νοσοκοµείο «... δια την θεραπεία των 
1928 οπότε µετά από µεγάλη πυρκαγιά στις 12 Μαΐου εν τη πόλει Χανίων ευρισκοµένων ή παρεπιδηµούντων α-
καταστράφηκε µεγάλο τµήµα του κτηρίου κατέστη σθενών ανικάνων και φτωχών Μουσουλµάνων και 
ακατοίκητο και το ∆ηµαρχείο εγκαταστάθηκε στο Μεγάλο Χριστιανών...»
Αρσενάλι.Ο Κονδυλάκης ήλθε στα Χανιά στις αρχές του 1879 και 
Από εκείνη την εποχή το κτήριο παραµένει στη συνείδηση γράφει:
των πολιτών ως το Παλαιό ∆ηµαρχείο, ενώ έχει κηρυχθεί «... Ο πληθυσµός της πόλεως είναι κατά πλειοψηφία 
ιστορικό διατηρητέο µνηµείο (ΦΕΚ 605/16-09-1965). τουρκικός το δηµαρχείο του Συνδριβανίου χρησιµεύει και 

ως Νοσοκοµείο... »
Παρόµοια µαρτυρία δίδει και ο ανθυπολοχαγός Θ. 
Καλοµενόπουλος το 1894, ενώ στην Εφηµερίδα «Κρήτη» 
του 1873 δηµοσιεύεται η στατιστική κίνηση των ασθενών 
του Νοσοκοµείου.
Επί διοικήσεως του Χέκη (ιατρού) Ισµαΐλ-Πασά (1860-
1865) πρέπει ν' άρχισε η λειτουργία του Νοσοκοµείου. Το 
1866 στέλνεται από την Πύλη ο Σαββάν Βέης.
«.... εφοδιάζων δια αναγκαίων κλινών, φαρµάκων, 
χειρουργικών και άλλων εργαλείων και διορίζων ίδιος 
ιατρόν ...»
Ο κύριος Ν. Βαρούχας γιατρός (1827-1911) δίνει µια 
µαρτυρία, ότι και πριν το 1857 υπήρχε Νοσοκοµείο µε 15 
κρεβάτια και γιατρό τον ίδιο. Το Νοσοκοµείο βρισκόταν στη 
συνοικία των Αγίων Αναργύρων και διοικούνταν από 
Εφορία. Υπάρχει έγγραφο µε ηµεροµηνία 25 Μαΐου 1839 
του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ελληνικό Προξενείο 
που ζητά την επιβολή οφειλοµένης εισφοράς. Μέλη της 
Εφορίας φέρονται ονόµατα όπως του Ε. Μοάτσου, Γ. 16



στην υπ.αρ. 15/5-4-97 Συνεδρία του είχε γνωµοδοτήσει για την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση του ισογείου, απόφαση όµως για την 
απαλλοτρίωση δεν εκδόθηκε ποτέ λόγω έλλειψης των 
απαραίτητων κονδυλίων.

Μετά από σχετικό αίτηµα του ∆ήµου συγκροτήθηκε βάσει του 
Αρχαιολογικού Νόµου 3028/02 , τον Αύγουστο του 2004  5µελής 
Επιτροπή του ΥΠΠΟ µε σκοπό να προτείνει τα απαραίτητα µέτρα 
για την προστασία του µνηµείου και την ασφάλεια των 
διερχοµένων. Κάποια από τα άµεσα µέτρα που προτάθηκαν από 
την επιτροπή όπως η καθαίρεση του θυρώµατος, η κατασκευή 
ικριώµατος µε προστατευτική σκάφη εξωτερικά περιµετρικά στο 
ύψος της οροφής του ισογείου και η τοποθέτηση µεταλλικών 
πλαισίων στα παράθυρα, εκτελέστηκαν από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου. ∆εν εξασφάλιζαν όµως πλήρως ούτε το 
µνηµείο ούτε τους χρήστες του ισογείου. Τόσο το πρόβληµα της 
στατικής επάρκειας όσο και το πρόβληµα εκκένωσης του ισογείου 
παρέµεναν. Έτσι µε την υπ.αρ. 576/06 απόφαση του ∆Σ 
εγκρίθηκε  η υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου Χανίων και της 28ης ΕΒΑ για την εκτέλεση του έργου : 
«Στερεωτικές Εργασίες στο Ενετικό Μέγαρο (Παλιό ∆ηµαρχείο)» . 
Βάσει της Σύµβασης αυτής ανέλαβε η 28η ΕΒΑ να 
πραγµατοποιήσει τις βασικές στερεωτικές εργασίες που 

Το αρχικό κτήριο αποτελούσε ένα µεγαλύτερο συγκρότηµα περιγράφονται στο πόρισµα της πενταµελούς επιτροπής του 
συνολικών διαστάσεων  περίπου 30 µέτρων στον άξονα βορά- ΥΠΠΟ,  στην αυτοψία σεισµοπλήκτων,  στην Έκθεση αυτοψίας 
νότου και 25 µέτρων στον άξονα ανατολής-δύσης. Το νότιο τµήµα της ∆ΤΥ∆Χ και στην εγκεκριµένη απόφαση του ΥΠΠΟ. Η 
του αρχικού συγκροτήµατος είναι τριώροφο, ανήκει σε ιδιώτες χρηµατοδότηση  ανήλθε στις 150.000 Ä και  έγινε από τον ∆ήµο 
έχει ανακαινιστεί, και στεγάζει επαγγελµατικές χρήσεις:  Χανίων µέσω ΣΑΤΑ. 
καταστήµατα στο ισόγειο, γραφεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια 
στους ορόφους  Στα πλαίσια της Σύµβασης αυτής πραγµατοποιήθηκαν κυρίως : 

καθα ίρεση  ε το ιµορρόπων τµηµάτων λ ιθοδοµής  ,  
Το κτήριο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Χανίων, αποτελεί το βόρειο µεσοπατωµάτων και στέγης, ενίσχυση των λιθοδοµών µε ενέµατα 
τµήµα του παραπάνω συγκροτήµατος  µε πρόσοψη µήκους 13 , αρµολογήµατα και λιθοσυρραφές,  αντικατάσταση των 
περίπου µέτρων στην οδό Χάληδων και 18 περίπου µέτρων στην κατεστραµµένων ξύλινων δοκών, αντικατάσταση της στέγασης 
οδό Ζαµπελίου . Το ισόγειο του κτηρίου ανήκει σε ιδιώτες και του α΄ ορόφου.
στεγάζει καταστήµατα. Η πρόσβαση στους ορόφους  γίνεται από 
την οδό Ζαµπελίου. Για την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης του κτιρίου 
Στην σηµερινή του µορφή το τµήµα ιδιοκτησίας του ∆ήµου Χανίων εντάχθηκε στο πρόγραµµα «Θησέας» µε την υπ.αρ. 57100/16-
αποτελείται από 2 όγκους : ο πρώτος (νότιο τµήµα) µε πρόσοψη 09-09 απόφαση το έργο : «Επισκευή –Επαναχρήση Παλιού 
στην οδό Χάληδων έχει διαστάσεις 6x25µ ενώ ο δεύτερος (βόρειο ∆ηµαρχείου ∆ήµου Χανίων» προϋπολογισµού 450.000Ä. Το έργο 
τµήµα) µε πρόσοψη επί των οδών Χάληδων και Ζαµπελίου έχει εκτελεί βάσει της υπ.αρ. 53029/19-10-09 Προγραµµατικής 
διατάσεις 7 x 17 µέτρα. Σύµβασης η 28η ΕΒΑ µε προθεσµία ολοκλήρωσης την 31 -08-10. 
Το νότιο τµήµα είναι τριώροφο και στεγασµένο µε δώµα έχει δε 
συνολική επιφάνεια 404τ.µ περίπου (ισόγειο 170τ.µ., Α’ όροφος Οι επεµβάσεις περιλαµβάνουν : συµπλήρωση της αρχιτεκτονικής 
150τ.µ., Β’ όροφος 84τ.µ.).. µελέτης , στατικό έλεγχο του κτιρίου, καθαιρέσεις πλινθοδοµών 
Το βόρειο τµήµα είναι σήµερα διώροφο και ασκεπές µε συνολική και κονιαµάτων, καθαίρεση πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος 
επιφάνεια 210τ.µ περίπου (ισόγειο 105τ.µ., Α’ όροφος 105τ.µ).  Ο µε αδιατάραχτη κοπή , ανακατασκευή του βορείου τοίχου στον α΄ 
φέρων οργανισµός του κτηρίου είναι από λιθοδοµή λαξευτή ή όροφο, αντικατάσταση λίθινων πλαισίων σε πόρτες και 
αργολιθοδοµή επιχρισµένη. κουφώµατα, κατασκευή νέας ξύλινης κλίµακας και επένδυση της 

υφιστάµενης, κατασκευή νέων επιχρισµάτων, ξύλινων 
Ιδιαίτερα σηµαντικά µορφολογικά στοιχεία του κτηρίου αποτελούν µεσοπατωµάτων, κουφωµάτων, λουτρών, χρωµατισµών, 
το δίλοβο παράθυρο της ανατολικής όψης και το περίτεχνο θέρµανσης- κλιµατισµού, υγροµόνωσης. 
θύρωµα της βόρειας όψης απ’ όπου γίνεται η  είσοδος στους 
ορόφους. Στην Β.Α γωνία του κτηρίου σώζονται υπολείµµατα Οι επεµβάσεις που γίνονται αποσκοπούν στη στέγαση 
τούρκικης κρήνης. υπηρεσιών του ∆ήµου µε γνώµονα τη διευκόλυνση και την 
Οι όψεις του κτηρίου έχουν αλλοιωθεί στο ισόγειο µε την διάνοιξη παροχή καλύτερης ποιότητας διοικητικών εξυπηρετήσεων των 
νέων κουφωµάτων, την παραµόρφωση των παλαιών, την κατοίκων καθώς και την ανάδειξη και προβολή του τοπικού 
τοποθέτηση σκιάστρων, υδρορροών κλπ από τους ιδιοκτήτες των πολιτιστικού µας πλούτου.
καταστηµάτων. Σηµαντικές επίσης παρεµβάσεις έχουν γίνει στο 
εσωτερικό του ισογείου (ψευδοροφές, επικαλύψεις κλπ). Οι 
παραπάνω επεµβάσεις είναι τελείως ασύµβατες µε τον 
χαρακτήρα και τη µορφή του µνηµείου.
Στους ορόφους διασώζεται η µορφολογία του µνηµείου  
παραµορφωµένη ωστόσο από την προϊούσα εγκατάλειψη και 
φθορά.

Η φωτιά, ο χρόνος και η έλλειψη συντήρησης είχαν καταστήσει το 
τµήµα του κτιρίου που ανήκει στο ∆ήµο ετοιµόρροπο, µε κίνδυνο 
όχι µόνο την τµηµατική ή συνολική κατάρρευση του ίδιου του 
µνηµείου αλλά και την πρόκληση βλαβών  σε διερχόµενους ή 
περιοίκους. Το 1992 εκπονήθηκε από την 13η Ε.Β.Α. (σήµερα 
28η Ε.Β.Α) µελέτη αποκατάστασης σε επίπεδο προµελέτης η 
οποία και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ ΥΠ.ΠΟ/∆ΑΒΜΜ/9706/351 
Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. Έκτοτε δεν είχε γίνει καµία ενέργεια για την 
αποκατάσταση του κτηρίου αλλά ούτε και για την απαιτούµενη 
συµπλήρωση της µελέτης. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο 
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Με αφορµή τη µεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα, Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης, για την ευκαιρία που µου 
πραγµατοποιήθηκε στο χώρο της Παιδικής-Εφηβικής χάρισαν να ξαναζήσω για ένα δίωρο το διδασκαλικό µου 
Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Χανίων, εκδήλωση για τα ήθη και λειτούργηµα , που τόσο αγάπησα.
έθιµα του τόπου µας. Υπέρτατη αµοιβή µου θεωρώ το περιστατικό: Ένα βραδινό 
Οµιλητής ήταν ο Χανιώτης δάσκαλος και λαογράφος κ. της Μεγαλοβδοµάδας, άγνωστός µου µαθητής δηµοτικού µε 
Σταµάτης Αποστολάκης. Ο ακούραστος αυτός πνευµατικός χαιρέτησε, µου ευχήθηκε «Καλό Πάσχα» και µου είπε-
άνθρωπος  µετέφερε στα παιδιά µε θαυµάσιο τρόπο τα «Ήµουν στη Βιβλιοθήκη του Κήπου προχθές 18-3 που µας 
λαογραφικά των Ηµερών και µ’ ενθουσιασµό οι µικροί  µιλήσατε, και σας ευχαριστούµε!, µε λένε Ρωµανό Γρ…». 
µαθητές συµµετείχαν ως  άξιοι αυριανοί συνεχιστές της Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι µε κατασυγκίνησε!
πολύτιµης παράδοσής µας. Να’ ναι καλά και να προκόψει κι αυτό το παιδί και όλο εκείνο 
Ο κ. Σταµάτης Αποστολάκης µας ξεναγεί και µας θυµίζει το χαρούµενο ακροατήριό µου!
εκείνο το πρωινό:

Υ.Γ. Συγνώµη που κλείνοντας και τώρα θα τονίσω το 
«Στις 18-3-2010 και στη φιλόξενη αίθουσα της Παιδικής- χιλιοειπωµένο µου, ότι δηλ. –Η ∆.Β.Χ. και οι Παιδικές ∆ηµ 
Εφηβικής Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Χανίων, στο ∆ηµοτικό Βιβλιοθήκες µας, προσφέρουν έργο ανεκτίµητο στην πόλη 
Κήπο, ύστερ’ από πρόταση της Προϊσταµένης των ∆.Β.Χ. κα. µας.- Χρέος µας να το αναγνωρίζουµε!»
Παρασκευής Χουδαλάκη, οργανώθηκε πρωινό αφιερωµένο 
στα «Έθιµα Μεγαλοβδοµάδας και Λαµπρής, στην Κρήτη 
µας», µε τα παιδιά των µεγάλων τάξεων 3ου, 4ου και 8ου Ευχαριστούµε θερµά τον κ. Σταµάτη Αποστολάκη, που 
∆ηµ. Σχολείων της πόλης µας. ανταποκρίθηκε στο κάλεσµά µας, καθώς και την κα. Ράµµου  
Από νωρίς βρεθήκαµε στο χώρο, όπου βρίσκονταν ήδη η που µε την καθοδήγησή της, τα παιδιά ασχολήθηκαν  µε 
απανταχού παρούσα ακούραστη Αντιδήµαρχος κ. Πασχαλινές κατασκευές καρτών και λαµπάδας, 
Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, το προσωπικό της Παιδικής- απολαµβάνοντας ένα ευχάριστο και εποικοδοµητικό πρωινό.
Εφηβικής Βιβλιοθήκης, η Προϊσταµένη της ∆.Β.Χ. κ. 
Χουδαλάκη και εκλεκτοί φίλοι των Μ.Μ.Ε.
Ως τόσο φτάσανε και τα παιδιά των σχολείων, πήρανε θέσεις 
και η Αντιδήµαρχος  ευγενική και πάντα πρόσχαρη τα 
χαιρέτησε, καλωσώρισε και τον οµιλητή, καθώς και η κα. 
Προϊσταµένη των  ∆.Β.Χ. και ξεκινήσαµε το θέµα µας. Είπαµε 
όσα έθιµα νοµίσαµε απαραίτητα, ψάλαµε στίχους από τα 
Εγκώµια, κατασκευάστηκαν – στη συνέχεια – σχετικά 
χειροτεχνήµατα και ζωγράφισαν εκφραστικά.
-Θέλω να εκφράσω τη συγκίνηση και προ πάντων τις 
ευχαριστίες µου στα παιδιά, για την ιδιαίτερα ευγενική 
συµπεριφορά τους , την προσοχή τους, την δεκτικότητά τους. 
Να συγχαρώ τους συνοδούς συναδέλφους, να ευχαριστήσω 
την Αντιδήµαρχο κα. Θ. Μυλωνάκη για την παρακολούθηση 
όλου του πρωινού και τα ευγενικά της λόγια, την προϊσταµένη 
των  ∆.Β.Χ. κα. Χουδαλάκη και όλο το προσωπικό της 

Συζήτηση µε µαθητές για τα Έθιµα του Πάσχα
στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Χανίων
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Τη ∆ευτέρα 22 Μαρτίου 2010, στο Πνευµατικό Κέντρο τους έβλεπα ότι βοηθούσαν τον ∆ήµο σε όλες τις εκδηλώσεις. 
Χανίων, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της Ζωής Αισθάνθηκα συγκίνηση».
Μητσοτάκη «Ένας αιώνας µιας όµορφης πόλης - 
Φωτοαφήγηση», που εκδόθηκε από το Λύκειο των Ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος και 
Ελληνίδων Χανίων, τον ∆ήµο Χανίων και την Τοπική Ένωση πρώην ∆ήµαρχος Χανίων κ. 
∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Χανίων. Γιώργος Τζανακάκης στάθηκε 

ιδιαίτερα στην προσφορά του 
Στην εκδήλωση, που Λυκείου Ελληνίδων στον 
συνδιοργανώθηκε µε τη πολιτισµό των Χανίων: 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση "Πρόκειται για ένα σωµατείο 
Χανίων και σε µια πολύ ζεστή που έδρασε όχι µόνο 
ατµόσφαιρα, µε τις µνήµες να φιλανθρωπικά αλλά σε βάθος 
σπέρνουν απλόχερα νοσταλγία για τον πολιτισµό µας, για τους 
και συγκίνηση, πρώτη το λόγο ανθρώπους, για τις χαρές της 
πήρε η συγγραφέας του βιβλίου ζωής, γι' αυτό που σήµερα 
κα. Ζωή Μητσοτάκη, η οποία ονοµάζουµε αξίες, γι' αυτό που χάνουµε. Πιστεύω ότι το 
µεταξύ άλλων τόνισε: βιβλίο µέσα από ένα ροµαντισµό δίνει ακριβώς στους νέους 
«Προσφέρουµε ένα ταξίδι στον αυτό που πρέπει να µαθαίνουν για τους παλιούς, να 
χρόνο. Στις σελίδες του βιβλίου γνωρίζουν τα πρόσωπα, να γνωρίζουν γιατί εκείνοι 

απεικονίζονται εκατοντάδες πρόσωπα ντόπιοι και επισκέπτες, αγωνίστηκαν και να αποτελέσουν και αυτοί µε τη σειρά τους 
δηµοφιλείς προσωπικότητες και διακεκριµένοι καλλιτέχνες όπως οι άνθρωποι του λευκώµατος µια βαριά κληρονοµιά, 
καθώς και πλήθος κόσµου σε στιγµές εθνικών εορτών, γιατί πραγµατικά η πόλη, οι άνθρωποί µας και ο πολιτισµός 
επίσηµων επισκέψεων ή παραδοσιακών εκδηλώσεων. µας το αξίζουν". 
Το υλικό ανήκει στο αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων, καθώς και Την παρουσίαση συµπλήρωσαν εικόνες που µας ταξίδεψαν 
σε πάρα πολλούς ανθρώπους που µας δάνεισαν µνήµες και στα µονοπάτια της ιστορίας και του πολιτισµού µας, ενώ η 
φωτογραφίες, συµπληρώνοντας έτσι αυτή τη διαδροµή που εκδήλωση ολοκληρώθηκε παραδοσιακούς χορούς από τις 
νοµίζω ότι - τουλάχιστον - λέει ένα ευχαριστώ σε όλους χορευτικές οµάδες του Λυκείου, παλαιές και νέες.
αυτούς τους ανθρώπους που είτε είναι παρόντες είτε δεν είναι 
ποια κοντά µας. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.∆.Κ. 
Νοµού Χανίων και ∆ήµαρχος Φωτογραφίες : Γιώργος Φαντάκης
Χανίων κ. Κυριάκος 
Βιρβιδάκης, αναφέρθηκε στο 
φωτογραφικό λεύκωµα, 
επισηµαίνοντας ότι µπορεί 
κανείς, µέσα από αυτό, να 
γνωρίσει την κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή των Χανίων τα 
τελευταία εκατό χρόνια, µέσα 
από τις δράσεις εθελοντικής 
προσφοράς και συµµετοχής 

ανθρώπων που σηµάδεψαν την πορεία της, ενώ µέσα από τη  
φωτοαφήγηση µπορεί κανείς να νοσταλγήσει παλιές εποχές 
και να αναπολήσει τη ζωή µιας όµορφης πόλης. Ιδιαίτερα, δε, 
συγκινηµένος αναφέρθηκε στην προγιαγιά του και την γιαγιά 
του, που υπήρξαν ιδρυτικά µέλη του Λυκείου.

Στη συνέχεια ο Νοµάρχης 
Χανίων κ. Γρηγόρης 
Αρχοντάκης τόνισε µεταξύ 
άλλων «Μια παρακαταθήκη για 
να θυµηθούν οι παλαιότεροι και 
να γνωρίσουν οι νεότεροι τα 
πρόσωπα και τα πράγµατα, τα 
πρότυπα και τις αξίες, τα 
σύµβολα και τις ιδέες στις 
οποίες η κοινωνία µας, η 
κοινωνία των Χανίων, οφείλει 
να στηριχθεί για να αναπτυχθεί 

και να συνεχίζει να δηµιουργεί στο παρόν και στο µέλλον» 

Ακολούθησε ο πρ. ∆ήµαρχος 
Χανίων κ. Γιάννης 
Κλωνιζάκης ξεφυλλίζοντας τις 
σελίδες του βιβλίου τόνισε : 
«Ορισµένα σηµεία του 
λευκώµατος δείχνουν κι εµένα 
από την εποχή που ήµουν 
δήµαρχος Χανίων και µετά ως 
αντινοµάρχης. Ειλικρινά κάτι 
βγήκε από µέσα µου. 
Θυµήθηκα ανθρώπους που 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
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αναπόφευκτη τελική ήττα, όπου τους περισσότερους µας 
περιµένει η σύντοµη µνήµη και η µακρά λήθη: 
«Ελπίζω µια µέρα ένα παιδί που θα χτίζει τον κόσµο / να 
πάρει τα έργα µου / και να τα δώσει γελώντας στον άνεµο.» 
Ποιήµατα γραµµένα µε ένταση όπου συναντώνται αρχαίοι και 
σύγχρονοι κόσµοι όπως αρχαίος και σύγχρονος είναι ο 
άνθρωπος.

Η κα Περράκη αναφερόµενη 
στη νέα ποιητική συλλογή 
σηµείωσε: «Έχω την 
αίσθηση ότι η καινούργια 
ποιητική συλλογή του Γιάννη 
Φίλη είναι ένα είδος 
ποιητικής αυτοβιογραφίας. 
Μας θυµίζει πάρα πολύ την 
προσπάθεια ενός ανθρώπου 
να αυτοβιογραφηθεί µέσα 
από τους τόπους, τα 
πρόσωπα, τους µύθους, τις 
ιστορίες της ζωής του κι όχι 
µόνο από αυτά που έχει 
ζήσει αλλά και αυτά που 
κουβαλάει µέσα στο αίµα 
του... Αυτό που εγώ 
τουλάχιστον κατανόησα και 
ένιωσα διαβάζοντας το 

βιβλίο είναι ότι ένας άνθρωπος των αριθµών, της θετικής 
σκέψης έχει αυτές τις ευαισθησίες και πραγµατώνει αυτό το 
σπάνιο είδος στην εποχή µας που είναι ένας πραγµατικός 
διανοούµενος».    

.Από την πλευρά του ο κ. 
Κακατσάκης ανέφερε µεταξύ 
άλλων: 
«Ο Γιάννης Φίλης 
αποδεικνύει και µε την 
καινούργια του ποιητική 
συλλογή ότι πάνω από όλα 
παραµένει ένας ενεργός Ο ∆ήµος Χανίων διοργάνωσε εκδήλωση την ∆ευτέρα 1 
πολίτης, ένας άνθρωπος Μαρτίου 2010, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
που νοιάζεται για τα Συµβουλίου Χανίων, για την παρουσίαση της ποιητικής 
προβλήµατα του κόσµου και συλλογής του πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
του τόπου του. Ένας καθηγητή και συµπολίτη µας, Γιάννη Φίλη, µε τίτλο «∆υτικά 
άνθρωπος µε οικολογικές του Οµήρου», µε οµιλητές τους : Βαγγέλη Κακατσάκη, 
ευαισθησίες, που κουβαλάει δάσκαλο και λογοτέχνη και την Βαρβάρα Περράκη, 
ένα τεράστιο βάρος. Τη φιλόλογο.
στιγµή που «ενώ εις την 
οδόν έξω, ουδέν ακούουν οι  Η τελευταία ποιητική 
λαοί» που λέει ο Καβάφης, ο συλλογή του Γιάννη Α. Φίλη, 

Γιάννης Φίλης είναι εκεί, «παρών» ακόµα κι όταν είναι «∆υτικά του Οµήρου» που 
απορηµένος, ακόµα κι όταν είναι άπορος, δεν έχει δηλαδή τη κυκλοφόρησε από τις 
δύναµη να αντικρούσει τα πράγµατα και να τα αλλάξει. Ακόµα Εκδόσεις Μελάνι, είναι µια 
και σε εκείνη τη στιγµή όµως είναι έτοιµος να διαµαρτυρηθεί αναζήτηση του αρχέγονου 
και να καταγγείλλει, να καταθέσει πρόταση. Μέσα από όλα πάθους της ζωής που οδηγεί 
αυτά αναδεικνύεται ο ποιητής ενεργός πολίτης». τον άνθρωπο µέσα από τις 

ιδιοτροπίες του χρόνου, 
σχεδόν µε βιολογική 
αναγκαιότητα.  Αυτό το 
πρωτογενές πάθος 
ξεδιπλώνεται στις δύο 
ενότητες που έχει το βιβλίο 
και σε τόπους που ο ποιητής 
έχει ζήσει: την Ασίνη, το 
Ναύπλιο, τα Χανιά, την 

Κεντρική και Βόρεια Αµερική.
 Το βιβλίο ξεκινάει µε την πρώτη θάλασσα που ο ποιητής 
µικρός εβίωσε «τότε που οι πανταχόθεν λέξεις / εξηγούσαν τα 
έργα των ανθρώπων αλάθητα / και χώρος για αµφιβολία δε 
µου δόθηκε.» Περνάει από εικόνες και µύθους στην Ιστορία 
που µε την ανυπέρβλητη δύναµή της καθορίζει τη θέση µας 
στον κόσµο, που πάντα όµως κρύβει την απόλαυση για τον 
ασκηµένο. «Και το σώµα της ήταν τραχύ και λείο / και είχε τη 
γεύση από νησί... και µ’ έριξε έρµαιο / στου καλοκαιριού την 
αλητεία.» Η πάλη µε το χρόνο γίνεται πάλη µε τις επιθυµίες 
µας που οδηγούν στη βία, στην οικολογική κρίση και στην 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Ε.∆Η.Χ)

µου µε την Ρίτα.

Περάσανε τα χρόνια, κι ώρα µια πιάνω µια πέτρα και 
ξεπελεκώ ένα λουλούδι. Πιάνω µιαν άλλη, και φτιάζω τη 
µέλισσα της Κνωσσού. Αγροτικά βιώµατα δεν είχα µε 
αποτέλεσµα να πιλοµαχτώ µεταξύ ονείρου και 
πραγµατικότητας για δώδεκα χρόνια 
Μέχρι που µε µύησαν στο θέµα πραχτικά ο φίλος µου ο 
Κυνήγαλης, και θεωρητικά ένα σεµινάριο βιολογικής 
καλλιέργειας που παρακολούθησα για ένα χρόνο.

Η φύση άρχισε σιγά-σιγά να µου λέει τα µυστικά της. 
Υιοθετώντας, λοιπόν, την φύση σαν τρόπο σκέψης ο κόσµος 

γύρω µου 
άλλαξε θωριά. Ο ∆ήµος Χανίων, η ΚΕ∆ΗΧ και το Εικαστικό Εργαστήρι του 

∆ήµου Χανίων, διοργάνωσαν έκθεση γλυπτικής µε τίτλο 
Τα επόµενα τρία "Περίσσιος" του Γιώργου Κουτρουµπάκη (Κουτρουµπά) 
χρόνια τα στο Παλιό Τελωνείο από το Σάββατο 13 Μαρτίου έως την 
πέρασα Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010.
σκάβοντας την 
πέτρα Ο Γιώργος Κουτρουµπάς 
απαλάσσοντας στο βιογραφικό του 
τηνε από την αναφέρει µεταξύ άλλων :
κολληµένη, «Το όνειρο µου από παιδί 
σαρκωµένη ήτανε να αγοράσω ένα 
πάνω της λήθη. βουνό και να ζήσω πάνω 
Κι εκείνο που του. 
αποµένει, Βρήκα το βουνό µου τα 
κάθοµαι ύστερα Μαύρα Πηλά. Από τότε 
και το διαβάζω, άρχισα να µοιράζω τον 
το ξαναδιαβάζω, καιρό µου ανάµεσα στην οικοδοµή και στα Μαύρα Πηλά. Από 
και κάθε φορά τα καλούπια πέρασα στα χτισίµατα και τους σοβάδες. Μετά 
έχει χίλιες από κάµποσα πλιάτσικα σε κατεδαφίσεις πετρόχτιστων 
αλήθειες να µου σπιτιών άρχισα να συγκρίνω το παλιό και το καινούριο, το 
πει. µόνιµο και το πρόχειρο.

Όταν χρειάστηκε να χτίσω τον πρώτο µου τρόχαλο ήξερα 
Πήρα λοιπόν ακριβώς τι έπρεπε να κάνω. 
χαρτί και µολύβι Με τα πετρογέρακα και τσι κατσιαλέδες να πετούν από πάνω 
και άρχισα να σου (εννιά εµέτρησα µια µέρα) αφήνεται ο νους σου και 
γράφω στην πιο πλανάται. Εσκάλωνε το λοιπός ο δικός µου εις τα χαλάσµατα 
µουσική και άρχιζα να τα αναµπαλώνω, λέει, να τα ξαναχτίσω. Ο 
γλώσσα του τρόπος που σκεφτότανε κείνοι οι άνθρωποι να χτίσουνε ένα 
κόσµου κείνα κόσµο που θα µείνει στο άπειρο µε µάγεψε. 
που διαβάζω 
στις πέτρες».Την πρώτη πέτρα την επελέκησα στην µοναξιά της σκοπιάς 

στο στρατό. Τη δεύτερη τις ώρες της αµηχανίας πριν το γάµο 
21



J. S.Bach
Johannes Passion
“Von den Stricken meiner Sunden”  για κόντρα τενόρο και 
έγχορδα
Vittoria  
"Taedet animam meam " για κόντρα τενόρο 2 τροµπέτες, 
κόρνο  
G. Gabrieli 
Sonata pian e forte για έγχορδα και πνευστά
∆ιεύθυνση ορχήστρας Αλέξανδρος Μυράτ
Κόντρα Τενόρος Raphael Mas

Για έκτη συνεχή χρονιά η Sinfonietta ορχήστρα δωµατίου του 
∆ήµου Χανίων πραγµατοποίησε συναυλία τη Μεγάλη 
Τετάρτη, στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου. 
Η συναυλία, που έχει καθιερωθεί ως θεσµός για την πόλη µας 
οργανώθηκε από τον ∆ήµο Χανίων, την Κοινωφελή 
Επιχείρηση του ∆ήµου Χανίων (Κ.Ε.∆Η.Χ.), τον Ιερό Ναό 
Πέτρου & Παύλου και ήταν υπό την αιγίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κυδωνίας & Αποκορώνου.
Η εκδήλωση  ξεκίνησε µετά από τη λειτουργία, περίπου στις 
21.30 και η διάρκειά της ήταν  µία ώρα και 10 λεπτά. Πρέπει 
να τονίσουµε ότι για µια ακόµη φορά το κοινό της πόλης 
έδωσε ένα δυνατό «Παρόν» και τίµησε µε την παρουσία του 

Η ορχήστρατην πιο προβεβληµένη εκδήλωση του ∆ήµου Χανίων την 
Εαρινή περίοδο. Η κατάµεστη εκκλησία λειτούργησε σαν 

Α΄ Βιολιάκαταλύτης και ενέπνευσε τόσο το µαέστρο κ. Αλέξανδρο 
Κορυφαίος Κώστας ΑναστασόπουλοςΜυράτ όσο και τους µουσικούς της ορχήστρας και µας 

Βανέσα Αθανασίουχάρισαν µια µοναδική συναυλία. Ευχάριστη έκπληξη ο νεαρός 
Μάνος ΣκαλιδάκηςΓάλλος κόντρα τενόρος Raphael Mas, που µε την υπέροχη 

Β΄ Βιολιάφωνή του µας µάγεψε όλους.
Κορυφαίος Κώστας ΠαναγιωτίδηςΤο πρόγραµµα της συναυλίας περιλάµβανε έργα για 

Σωκράτης Σταθουλόπουλοςορχήστρα εγχόρδων και πνευστά καθώς και έργα για κόντρα 
Γιώργος Μαθιουλάκηςτενόρο  και ορχήστρα µε κοντίνουο. Το αναλυτικό πρόγραµµα 

Βιόλεςέχει ως εξής:
Κορυφαίος Μάριος ∆απέργολας

Κωνσταντίνος Έντµοντ ΑλέξιG. Gabrieli 
Βιολοντσέλο Μιχάλης ΠορφύρηςSonata pian e forte  για έγχορδα και πνευστά
Κοντραµπάσο Παρασκευάς ΚίτσοςH. Purcell
Τροµπέτα Αντώνης  Μαυράκης Pavane et Chaconne σε σολ ελάσσονα έγχορδα
Τροµπέτα ∆έσποινα ΣκανδαλάκηΓρηγοριανό µέλος για Κόντρα τενόρο και έγχορδα
Κόρνο Ρίνο Χιρστ"Beata viscera»
Τροµπόνι Μανώλης  Σφακιανάκης William Byrd 
Τσέµπαλο Νίκος ΠεράκηςAve Verum Corpus έγχορδα

G. Gabrieli 
Canzon 12 για έγχορδα και πνευστά
Vivaldi 
"Eja Mater" & “Amen”   από το  Stabat Mater για κόντρα 
τενόρο και έγχορδα
Α. Philippakopoulos
Song five για έγχορδα
Johann-Christoph Bach
“Ach, das ich Wassers gnug hatte“ για κόντρα τενόρο και 
έγχορδα
Albinoni
Sonata a 5 op.2 n.1 έγχορδα
Ανώνυµου
Cantiga "A madre de jesu christo"  για κόντρα τενόρο και 
έγχορδα
Giovanni Gabrieli 
Canzon 2 έγχορδα και πνευστά
John Dowland 
“Flow My Tears” έγχορδα

Η Sinfonietta τη Μεγάλη Τετάρτη στην εκκλησία Πέτρου & Παύλου
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Ο ∆ήµος Χανίων και η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Σάββατο 8 Μαΐου 2010
Χανίων, µετά την περσινή επιτυχία,  διοργανώνουν για 
δεύτερη χρονιά ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ, από τις 3 έως τις 8 Μαΐου 11.00 Πορεία µε στολισµένα αµαξάκια σε όλο το εµπορικό 
2010. κέντρο της πόλης. Στα αµαξάκια θα βρίσκονται 
Το πρόγραµµα των φετινών εκδηλώσεων περιλαµβάνει παιδιά από τους χορευτικούς συλλόγους της πόλης 
µεταξύ άλλων : και θα πετούν στον κόσµο λουλούδια. 

Η πορεία θα καταλήξει στο ∆ηµοτικό Κήπο.
∆ευτέρα 3 - Τετάρτη 12 Μαΐου 2010

11.30 Έναρξη κεντρικής εκδήλωσης στο ∆ηµοτικό Κήπο µε 
την Παιδική και τη Μικτή Χορωδία του ∆ήµου Χανίων 
και χορευτικά συγκροτήµατα.

Άφιξη των στολισµένων αµαξών στο ∆ηµοτικό Κήπο. 
Υποδοχή από τη φιλαρµονική ορχήστρα του ∆ήµου 
Χανίων.

Συνέχεια και ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

20.00 ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΣΕΝΑΛΙ
Μουσική – Ποιητική βραδιά για την Άνοιξη από το 
Σύλλογο Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων ΙΡΙΣ.
Απόδοση ποιητικών κειµένων από την Πρόεδρο της 
Ίριδας κ. Ζαχαρένια Σηµανδηράκη και τον ηθοποιό 
κ. Λεωνίδα Μανωλικάκη.
Παράλληλη προβολή διαφανειών από το 
φωτογραφικό τµήµα του συλλόγου, µε µουσική και 
τραγούδια για την Άνοιξη.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΣΕΝΑΛΙ

Έκθεση Εικαστικής ∆ηµιουργίας, Φωτογραφίας, κ.α. από το 
Σύλλογο Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων ΙΡΙΣ και τη 
ΛΕΦΚΙ.

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
«Παρουσίαση ενδηµικών φυτών της Κρήτης και 
καλλωπιστικών φυτών», σε διαµορφωµένα παρτέρια, µε
Ξεναγήσεις κατά τις πρωινές ώρες σε σχολεία της πόλης.
Η έκθεση διοργανώνεται από το Τµήµα Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Χανίων.

Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

11.30 Η φιλαρµονική θα παιανίσει χαρούµενες µελωδίες 
στους κεντρικούς δρόµους της πόλης

18.00 Μουσικοχορευτική εκδήλωση µε παραδοσιακούς 
συλλόγους στο πάρκο Αγίου Ιωάννη

(Οι φωτογραφίες είναι από τις εκδηλώσεις 18.00 Μουσικοχορευτική εκδήλωση µε παραδοσιακούς 
των Ανθεστηρίων 2009)συλλόγους στο πάρκο πλατείας Ευαγγελίστριας
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20.00)
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
7ο Γυµνάσιο Χανίων
Χορός Χιπ Χοπ
Θεατρική Παράσταση µε τα µονόπρακτα : 
Β. Ζιώγα «Αίθουσα Αναµονής»
Γ. Σκούρτη «Ο Μετανάστης»

«Το ∆άνειο»
«Η Πάλη»
«Ο Μύθος της Κατσίκας»

«Το ∆ώρο» Προβολή ταινίας µικρού µήκους

Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 (ώρα 11.00)
Πύλη Sabbionara
3ο Γενικό Λύκειο Χανίων
Παραδοσιακοί Χοροί – Σύγχρονος χορός

Κυριακή 18 (ώρα 20.30 – ∆ευτέρα 19 Απριλίου 2010 (ώρα 
: 11.30 – 18.15) 
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
4ο Γενικό Λύκειο Χανίων
Όσκαρ Ουάιλντ
«Ο Ευτυχισµένος πρίγκιπας» & «Το αηδόνι και το 
τριαντάφυλλο»

Τρίτη 20 Απριλίου 2010, (ώρα 20.30)
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
1ο ΕΠΑΛ Χανίων
Έλλης Παπαδηµητρίου «Κοινός λόγος»

Τρίτη 20 Απριλίου 2010 (ώρα 10.00)
Πύλη Sabbionara
2ο Γυµνάσιο Χανίων
«Παράλληλοι δρόµοι» Παράσταση χορούΓια 15η χρονιά η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Χανίων 

(Κ.Ε.∆Η.Χ.), η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο 
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 (ώρα 19.30)Σύνδεσµος Φιλολόγων Νοµού Χανίων και το ∆ηµοτικό 
Πύλη SabbionaraΠεριφερειακό Θέατρο Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.), 
Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίωνσυνδιοργανώνουν το Φεστιβάλ Μαθητικής ∆ηµιουργίας, από 
Εκδήλωση Κρητικών Παραδοσιακών και Λαϊκών χορών και τις 13 Απριλίου έως τις 14 Μαΐου 2010.
Ριζίτικου τραγουδιού µε τίτλο : «Ταξίδι στην παράδοση»

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ περιλαµβάνουν  :
Τετάρτη 21 Απριλίου 2010  (ώρα 18.00)Θεατρικές Παραστάσεις στο Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», 
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»Εκθέσεις εικαστικής ∆ηµιουργίας, φωτογραφίας, κ.α. στο 
1ο ΕΠΑΛ ΧανίωνΠαλιό Τελωνείο, και στην Πύλη Sabbionara, παρουσιάσεις 
∆ηµήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη»Τοπικού Τύπου, παραστάσεις χορού, συναυλίες, κ.α. 

Πέµπτη 22 – Παρασκευή 23 Απριλίου 2010, (ώρα 20.30)Ο ∆ήµαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης χαιρετίζει το 
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»Φεστιβάλ αναφέροντας µεταξύ άλλων : «Το Φεστιβάλ 
Γυµνάσιο ΚουνουπιδιανώνΜαθητικής ∆ηµιουργίας είναι ένας πολιτιστικός θεσµός, που 
«Μίλα µου γι αγάπη»αναµφισβήτητα συµβάλλει στην ανάπτυξη του πνεύµατος 

δηµιουργικότητας, συνεργασίας, επικοινωνίας και ευγενούς 
Παρασκευή 23 Απριλίου 2010 (ώρα 12.00)άµιλλας µεταξύ των µαθητών και παράλληλα διεγείρει το 
Πύλη Sabbionaraενδιαφέρον και την αγάπη  τους για τις Καλές Τέχνες και  
2ο Γενικό Λύκειο Χανίωνγενικά την αισθητική παιδεία.
Οι µαθητές  χορεύουν και εκφράζονται µέσα από ρυθµούς 
κλασσικού, σύγχρονου, χιπ-χοπ, ταγκό και σάµπα.Οι µαθητές των σχολείων του Νοµού για µία ακόµη χρονιά, 

καλούνται να µας εντυπωσιάσουν µε τη δηµιουργικότητα και 
Σάββατο 24 Απριλίου 2010 (ώρα 20.00) τη µοναδική δυνατότητα έκφρασής τους.Το θέατρο, η 
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»µουσική, ο χορός, τα εικαστικά, ο κινηµατογράφος, ο γραπτός 
11ο Γενικό Λύκειο Περιστερίουλόγος, κ.α., είναι µερικοί από τους τοµείς, για τους οποίους 
Ουίλιαµ Σαίξπηρ «Όνειρο θερινής νύχτας»και φέτος οι µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε τη 

συνδροµή των καθηγητών τους, έχουν ετοιµάσει δράσεις µε 
∆ευτέρα 26 (ώρα 18.00) – Τρίτη 27 Απριλίου 2010 (ώρα µεράκι και ενθουσιασµό».
12.00)
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων έχει ως εξής :
2ο Γυµνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου
Ν Ζορµποζάνη «Και κατά γης Ειρήνη»Τρίτη 13 (ώρα 20.00) – Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 (ώρα 

11.00)
Πέµπτη 29 (ώρα 20.30) – Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
(ώρα 12.00 & 21.00)Γυµνάσιο Νέας Κυδωνίας
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»«Η καρδιά της Βασιλοπούλας» 
Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλουστην αγγλική γλώσσα ( µε ελληνική αφήγηση)
∆ηµήτρη Ψαθά «Η Χαρτοπαίκτρα»

Πέµπτη 15 – Παρασκευή 16 Απριλίου 2010, (ώρα 11.00 & 
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Πέµπτη 29 Απριλίου 2010 (ώρα 10.00) Τρίτη 11 Μαΐου 2010 (ώρα 20.45) 
Πύλη Sabbionara Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
Γυµνάσιο Βάµου 3ο Γυµνάσιο Χανίων
Παράσταση σύγχρονου χορού ∆ύο Μονόπρακτα του Βασίλη Αναστασιάδη

5ο Γυµνάσιο Χανίων Τετάρτη 12 Μαΐου 2010 (ώρα 11.00)
Συναυλία Out Of Balance Πύλη Sabbionara

Γενικό Λύκειο Κισάµου
Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 (ώρα 11.30) Συναυλία
Πύλη Sabbionara
ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου Πέµπτη 13 (ώρα 12.00)  – Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 
Παραδοσιακοί χοροί της Κρήτης (ώρα : 20.00)
«Ορίζοντες έκφρασης» σύγχρονος χορός Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»

Γυµνάσιο Νέας Κυδωνίας
Γυµνάσιο Σούδας «Η Οδύσσεια του Οµήρου : ο µύθος, η ιστορία, η ποίηση, η 
Παραδοσιακή Κρητική και Νησιώτικη Μουσική µνήµη και η σοφία»

∆ευτέρα 3 Μαΐου 2010 (ώρα 20.00)
Πύλη Sabbionara
Γυµνάσιο Κουνουπιδιανών
Παραδοσιακός, Σύγχρονος και Εκφραστικός Χορός Στο Παλιό Τελωνείοµ από τις 14 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου, 

έργα τους θα εκθέσουν οι µαθητές των σχολείων :
Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χανίων
Τοπική Ιστορία, Μνηµεία και Αρχαιολογικοί Χώροι, 3ο Γενικό Λύκειο Χανίων, Φωτογραφία
Παρουσίαση λογοτεχνικού έργου συγγραφέα 3ο Γυµνάσιο Χανίων, Φωτογραφία

ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου, Ζωγραφική, Κολάζ, 
Τρίτη 4 Μαΐου 2010 (ώρα 20.30) Κατασκευές
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Γενικό Λύκειο Σούδας Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Χανίων , Ζωγραφική, Κολάζ, 
Λίνσεϊ – Κρούζ «Η ζωή µε τον πατέρα» Κατασκευές

ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου, Ζωγραφική, Κολάζ, Φωτογραφία
Τρίτη 4 Μαΐου 2010 (ώρα 10.30) 1ο ΕΠΑΛ Χανίων, Φωτογραφία
Πύλη Sabbionara Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χανίων, Κολάζ
Γενικό Λύκειο Κολυµβαρίου 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων, Ζωγραφική
Παραδοσιακοί Χοροί Ειδικό Γυµνάσιο Χανίων, Φωτογραφία

Τρίτη 4 Μαΐου 2010 (ώρα 18.00) Ώρες λειτουργίας έκθεσης : 
Πύλη Sabbionara ∆ευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 14.00
Γενικό Λύκειο Αλικιανού
Τοπική Ιστορία, Παραδοσιακοί Χοροί

Πέµπτη 6 – Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 (ώρα 20.30)
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
3ο Γενικό Λύκειο Χανίων
Αλεξάντρ Οστρόφσκι «Το ηµερολόγιο ενός απατεώνα»

Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 (ώρα 09.00)
Πύλη Sabbionara
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο & Γυµνάσιο Χανίων
Ηλεκτρονικός Μαθητικός Τύπος 
«Ιεροσπουδαστική Ηχώ»

1ο Γενικό Λύκειο Χανίων
Έντυπος Μαθητικός Τύπος
«Οι Θεατρικές Παραστάσεις του σχολείου (1903-2008) µέσα 
από µαθητική έκδοση»

Σάββατο 8 Μαΐου 2010 (ώρα 19.30)
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
Ειδικό Γυµνάσιο Χανίων
Από το βιβλίο της Βασιλικής Νευροκοπλή  « Το παραµύθι της 
µουσικής»

Κυριακή 9 Μαΐου 2010 
Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
2ο Γυµνάσιο Κισάµου
Α Χ    Ε Λ Ε Ν Η
(Παρωδία βασισµένη στην τραγωδία «Ελένη» του Ευριπίδη)
Κείµενο-∆ιασκευή: Ναταλία Μαντικού –Φωτεινή Πέππα

∆ευτέρα 10 Μαΐου 2010
Πύλη Sabbionara
4ο Γενικό Λύκειο Χανίων 
Παραδοσιακός, Σύγχρονος και Εκφραστικός Χορός
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Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) διοργάνωσε το 
Σάββατο 6 Μαρτίου 2010, στις 8:30 το βράδυ, το ετήσιο 
ρεσιτάλ πιάνου αφιερωµένο στη µνήµη της Αλίκης Βατικιώτη, 
µε τη διακεκριµένη πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου στο 
Μεγάλο Αρσενάλι. Η Ντόρα Μπακοπούλου ερµήνευσε έργα 
του Frederic Chopin.
Χορηγός της συναυλίας ήταν ο ∆ικηγορικός Σύλλογος 
Χανίων.

Το 12ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες 
του 21ου αιώνα στα Χανιά.

Ο ∆ήµος Χανίων, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, σε 
συνεργασία µε την Πυξίδα Της Πόλης, την Πολιτιστική 
Εταιρείας Κρήτης και τη συνδροµή της Κινηµατογραφικής 
Οµάδας Χανίων παρουσίασαν στα Χανιά το 12ο Φεστιβάλ 
Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης, από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 
2010, στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Το 12ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 
21ου αιώνα, απλώθηκε και φέτος σε όλη την Ελλάδα.

Η διοργάνωση των Περιφερειακών Εκδηλώσεων 
εναρµονίζεται µε την επιθυµία του Φεστιβάλ να φέρει σε 
επαφή τους ενδιαφερόµενους και εκτός Θεσσαλονίκης µε την
πρόσφατη ελληνική και διεθνή παραγωγή ντοκιµαντέρ.

Οι Περιφερειακές Εκδηλώσεις αποτελούν το δίαυλο της 
κινηµατογραφικής δηµιουργίας µεταξύ της έδρας του 
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης και των πόλεων της
περιφέρειας. Έχοντας πάντα ως σκοπό τη διάδοση της 
σύγχρονης και παλαιότερης ελληνικής και διεθνούς 
κινηµατογραφικής παραγωγής, φέρνουν σε επαφή το κοινό 
µε ό,τι πιο ενδιαφέρον και ανατρεπτικό. Χρόνο µε το χρόνο η 
ανταπόκριση του κοινού αυξάνεται και ολοένα και 
περισσότεροι συντελεστές ταινιών επισκέπτονται τις πόλεις 
και συζητούν µε το κινηµατογραφόφιλο κοινό για τις ταινίες 
τους και τον κινηµατογραφικό χώρο.

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε από τις 10 έως τις 22 
Απριλίου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, το αφιέρωµα στο έργο του 
σκηνοθέτη ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ, που συνδιοργάνωσαν το 
∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, ο ∆ήµος Χανίων 
και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

Το αφιέρωµα περιελάµβανε έκθεση µε τίτλο «Stop Carre», 
καθώς και προβολές µε στιγµιότυπα από τη σηµαντική 
πορεία που έχει διανύσει ο σπουδαίος καλλιτέχνης. 

Η έκθεση «Stop Carre» φιλοξενήθηκε πρόσφατα σε τρεις 
χώρους στην Αθήνα (Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Μουσείο 
Μπενάκη και Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου) και περιελάµβανε 
φωτογραφίες επεξεργασµένες έτσι ώστε, ξεπερνώντας το 
αρχικό µέγεθος των 35mm του κινηµατογραφικού negatif, να 
αποτελούν αυτόνοµα έργα φωτογραφικής τέχνης.

Κατά τη διάρκεια του αφιερώµατος προβλήθηκαν οι ταινίες 
«1922», «ΜΠΟΡΝΤΕΛΟ», «1922» και «ΜΠΑΥΡΟΝ, 
ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ∆ΑΙΜΟΝΑ» 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Κ.Α.Μ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟ
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23,24/4 και 26/4/2010 Συρραφή κειµένων: Ντόρα Ζαχαροπούλου-Μαρία Πάνου
ΧΩΡΟΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Παίζουν: Ντόρα Ζαχαροπούλου, Ελένη Υφαντή, Γιώργος 
Τα µεγαλύτερα παιδιά από το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι Σταυριανός 
που ίδρυσε το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης το Πίνακες: Μαρία Πάνου
Νοέµβριο του 2007, θα παρουσιάσουν την εργασία τους. Χορογραφίες: Φαίδρα Σούτου
Στόχος του Θεάτρου είναι µέσα από την εφαρµογή του Μουσική: ∆ηµήτρης Θεοχάρης
προγράµµατος «Θεατρικής Παιδείας και ∆ράσης» οι µικρές Σκηνογραφία: Φωτεινή Γκουβέλη
µαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το θέατρο. Φωτισµοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιάσωνας Ξεντίδης

Καλοκαίρι 2010
Τη διάσηµη κωµωδία του Μολιέρου «Ο Αρχοντοχωριάτης» 
θα παρουσιάσει το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΡΗΤΗΣ το καλοκαίρι του 2010 σε µετάφραση-διασκευή-
σκηνοθεσία του Γιάννη Καλατζόπουλου µε τον ∆ηµήτρη 
Πιατά στον επώνυµο ρόλο του Κυρ Ιορδάνη 
(Αρχοντοχωριάτης).
Η πρεµιέρα του έργου θα δοθεί στα Χανιά στις 28 Ιουνίου, 
ενώ µε το έργο αυτό το Θέατρο Κρήτης προγραµµατίζει να 
δώσει παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου 
θα ενταχθεί στο επίσηµο πρόγραµµα των πιο σηµαντικών 
Φεστιβάλ.
Ο Γάλλος κωµωδιογράφος (1622-1673), που σε λιγότερο από 
είκοσι χρόνια οδήγησε το Γαλλικό θέατρο της εποχής του 
στην κορυφή της πυραµίδας του Ευρωπαϊκού θεάτρου, 
προσέφερε στις επερχόµενες γενιές έργα µοναδικά και 
αξεπέραστα. Προϋπόθεση για κείνον ήταν το έργο να αρέσει 
στο κοινό που συνήθιζε να πηγαίνει θέατρο για να 
διασκεδάσει, αλλά συχνά και για να εκτονωθεί από τα 
καθηµερινά προβλήµατα. 
Ο Αρχοντοχωριάτης γράφτηκε το 1670 κατόπιν παραγγελίας 
του Λουδοβίκου Ι∆’ και χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον 
συγγραφέα ως κωµωδία - µπαλέτο. Πρόκειται για ένα είδος 
ψυχαγωγίας που ανθούσε ιδιαίτερα στην Αυλή του 
Λουδοβίκου Ι∆΄, ένα κράµα λόγου, µουσικής, τραγουδιών και 
χορού, στο οποίο συνήθως συµµετείχαν ο βασιλιάς και οι 
αυλικοί του. 
Σε αυτό το µιούζικαλ της εποχής του, ο Μολιέρος προχωρεί 
σε µια καυστική σάτιρα του νεοπλουτισµού και της αστικής 
τάξης που προσπαθεί να µιµηθεί την υψηλή κοινωνία, 
µαϊµουδίζοντας τρόπους, συνήθειες και συµπεριφορές 
φτάνοντας στα όρια του γελοίου. Στον Αρχοντοχωριάτη, ο 
σηµερινός θεατής εύκολα µπορεί να αναγνωρίσει στο 
πρόσωπο του κυρίου Ιορδάνη πολλά οµοιότυπα της 
σύγχρονης κοινωνικής ζωής αλλά και να βρει αναλογίες µε 
την εποχή µας, µέσα από την σάτιρα που παραµένει 
αναλλοίωτη.

28-29/4/2010 Μετάφραση-∆ιασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλατζόπουλος
ΧΩΡΟΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς
Το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης σε συνεργασία µε Κοστούµια: Βάλια Μαργαρίτη
την Εταιρεία «Άνασσα» θα παρουσιάσει την παράσταση Μουσική: ∆ηµήτρης Λέκκας
«ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΗΓΑ∆ΙΑ». ΩΡΑ: 21:00 Χορογραφίες: Κατερίνα Ανδριοπούλου
Τα «ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΗΓΑ∆ΙΑ» είναι µια θεατρική παράσταση που Στίχοι τραγουδιών: Γιάννης Καλατζόπουλος
περιγράφει το ταξίδι ενός άντρα µέσα στον  χώρο της Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: 
∆ηµοτικής Ποίησης µε οδηγούς αρχέγονες γυναικείες µορφές ∆ηµήτρης Πιατάς, Τάσος Παλαντζίδης, Γιάννης 
που ξεπηδούν από τον χώρο της παράδοσης. Το κείµενο της Καλατζόπουλος, Ελένη Κρίτα, Τάκης Παπαµατθαίου, 
παράστασης προέκυψε από την συρραφή δηµοτικών Γιώργος Χρανιώτης, Νικολέττα Βλαβιανού,  Θεοδώρα 
τραγουδιών που, κρατώντας την αυτονοµία τους, σχηµατίζουν Σιάρκου, Ιωάννα Μυλωνά, Στέλλα ∆ρογγίτη.  
παράλληλα µια καινούρια ιστορία.
Το έργο προέκυψε από την συνεργασία καλλιτεχνών 
διαφορετικών ειδών Τέχνης (θέατρο, ζωγραφική, µουσική, ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης : ΑΝΕΚ  LINES
χορός) και έχει επενδυθεί µε επτά πίνακες της ζωγράφου ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΜΜΕ ΧΑΝΙΩΝ
Μαρίας Πάνου καθώς και µε ζωντανή µουσική παραδοσιακών 
οργάνων. 
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάµ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
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Κατά την περίοδο 1946 – 1947 ο Schaeffer απεκάλυψε τµήµατα 
των οχυρώσεων της πόλης και το 1948 κάλεσε το Τµήµα 
Αρχαιοτήτων για να συµµετάσχει στις ανασκαφές του 
αρχαιολογικού χώρου. Ο τότε έφορος του Κυπριακού Μουσείου 
∆ρ. Π. ∆ίκαιος τοποθετήθηκε επικεφαλής της οµάδας του 
Τµήµατος Αρχαιοτήτων.

 
Περί το τέλος της Μέσης Εποχής του Χαλκού στην Έγκωµη 
υπήρχε µικρή γεωργική κοινότητα η οποία είχε διαδεχτεί τη 
σηµαντική πόλη της Καλοψίδας που βρίσκεται στα δυτικά της 
Έγκωµης. Η φάση αυτή διακόπηκε γύρω στο 1750 όταν οι Υξώς 
(αρχαίος λαός που αναφέρεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη) εισέβαλαν 
στην Αίγυπτο όπου και παρέµειναν µέχρι το 1580 π.Χ. Παρόλο 
που οι Υξώς δεν έφθασαν ποτέ στην Κύπρο είναι πιθανόν ότι το 
ανατολικό τµήµα του νησιού είχε επηρεαστεί από τις 
δραστηριότητές τους και ίσως είναι για το λόγο αυτό που δεν 
έχουν βρεθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην Έγκωµη που να Η Έγκωµη είναι συνοικία της Λευκωσίας και ανεξάρτητος δήµος 
χρονολογούνται στο 17ο. π.Χ. µέχρι τις αρχές του 16ου αι. π.Χ.της Κύπρου από το 1986. Στην απογραφή του 2001 είχε 13.600 

κατοίκους.
Το 1550 π.Χ. ξεκινά µια περίοδος ακµής για την Έγκωµη η οποία 
φαίνεται να λειτουργούσε ως σηµαντικό κέντρο εκµετάλλευσης και Ιδρύθηκε πιθανά από Αλασγούς το 17ο αιώνα π.Χ. αρχικά σαν 
εξαγωγής χαλκού στην ανατολή και τη δύση. µικρή πολίχνη δίπλα στον Πεδιαίο ποταµό και κοντά στο λιµάνι, 

όπου γινόταν εξαγωγή χαλκού. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε πόλη 
Γύρω στο 1400 π. Χ. οι Μυκηναίοι άρχοντες του Αιγαίου, µε µεγάλη εµπορική δραστηριότητα. Στην Έγκωµη µεταφερόταν ο 
εξαπλώνονται προς ανατολάς, στα µεγάλα εµπορικά κέντρα των χαλκός και υφίστατο επεξεργασία πριν µεταφερθεί στο λιµάνι και 
ανατολικών και νότιων ακτών της Κύπρου. Από τα κέντρα αυτά εξαχθεί σε άλλες πόλεις.
διεξάγουν το εµπόριό τους µε την ανατολική Μεσόγειο. Η 
παρουσία τους στην Έγκωµη φαίνεται από τα άφθονα Μυκηναϊκά Η Έγκωµη ήταν τειχισµένη µε κυκλώπεια τείχη, τα οποία 
αγγεία και άλλα αντικείµενα τα οποία έχουν βρεθεί ως κτερίσµατα πιστεύεται ότι χτίστηκαν µετά την κυριαρχία Αχαιών στην πόλη. 
σε τάφους. Είχε πολλά και µεγαλοπρεπή δηµόσια κτίρια και πιστεύεται ότι 

διέθετε εσωτερικό λιµάνι, το οποίο ενωνόταν µε τη θάλασσα µε 
Η ύπαρξη πλούτου στην Έγκωµη εκδηλώνεται µε το µεγάλο κανάλι. Τον 11ο αιώνα π.Χ. µετά από µεγάλη φυσική καταστροφή 
αριθµό χρυσών ταφικών αντικειµένων τα οποία φανερώνουν τις ή αναταραχή, η πόλη εγκαταλείφθηκε και ιδρύθηκε ανατολικότερα 
επαφές της Έγκωµης µε την Αίγυπτο, τη Μέση Ανατολή και το µια νέα, η Σαλαµίνα.
Αιγαίο.

Σύµφωνα µε τις ανασκαφικές έρευνες, η Έγκωµη είχε έκταση 400 
 Τα τέλη του 13ου αι. π. Χ συνδέονται µε την άφιξη των πρώτων µέτρα από βορρά προς νότο και 350 από ανατολή προς δύση, οι 
Αχαιών αποίκων. Είναι κατά την περίοδο αυτή που ανεγέρθηκαν δρόµοι της ήταν ευθύγραµµοι και στο κέντρο είχε πλατεία. 
τα κυκλώπεια τείχη και οι πύργοι της πόλης. Τα τείχη έχουν Βρέθηκαν ερείπια µεγάλου κτιρίου που θεωρείται ως το ανάκτορό 
αποκαλυφθεί σε όλη τους την έκταση, αποκαλύπτοντας έτσι και το της, ενώ ανακαλύφθηκαν και τρία ιερά. Το ένα ήταν αφιερωµένο 
µέγεθος της αρχαίας πόλης. στον Απόλλωνα Κεραιάτη, το δεύτερο σε άγνωστη θεά της 
Η πόλη εκτεινόταν 400µ από Β – Ν και 350µ από Α-∆. Κατά την γονιµότητας και το τρίτο στο θεό του ταλάντου.
ίδια περίοδο τροποποιήθηκε η ρυµοτοµική διαρρύθµιση της Ο αρχαιολογικός χώρος της Έγκωµης αποτελεί έναν από τους 
πόλης. Οι δρόµοι τοποθετήθηκαν σε ευθείες γραµµές οι οποίες πλουσιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ύστερης Εποχής του 
τέµνονταν κάθετα µε άλλους δρόµους. Επίσης δηµιουργήθηκε µια Χαλκού στην Κύπρο. Η αρχαία αυτή πόλη βρίσκεται στην 
πλακοστρωµένη ‘δηµόσια’ πλατεία. ανατολική ακτή της Κύπρου, περίπου 3 χιλιόµετρα βορειοδυτικά 

της Σαλαµίνας και στα δυτικά του σύγχρονου χωριού της 
Επιπλέον, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ανέγερση Έγκωµης στην επαρχία Αµµοχώστου. Με την τουρκική εισβολή 
µνηµειακών δηµόσιων κτιρίων µε νέα αρχιτεκτονική µορφή. Το του 1974 ο χώρος βρίσκεται υπό την κατοχή των τουρκικών 
χαρακτηριστικό των κτιρίων αυτών είναι η ύπαρξη µεγάλων στρατευµάτων.
τετραγωνισµένων λαξευτών λίθων, στοιχείο πιθανόν που να 
παραπέµπει σε ανατολικά πρότυπα αφού τα βρίσκουµε και στην Οι πρώτες έρευνες στο χώρο έγιναν το 1896 από την 
Ουγκαρίτ. Επίσης εµφανίζονται και Ελληνικά στοιχεία όπως η αρχαιολογική αποστολή του Βρετανικού Μουσείου όταν 
χρήση του Μυκηναϊκού ‘µεγάρου’.αποκαλύφθηκε αριθµός τάφων οι οποίοι περιείχαν πλούσια 

κτερίσµατα όπως: χρυσά αντικείµενα, αντικείµενα από 
ελεφαντοστό, σκαραβαίους και κυρίως Μυκηναϊκά αγγεία.

 
Το 1934 ο Γάλλος Καθ. Claude Schaeffer, ο οποίος τότε 
ανέσκαπτε τη θέση Ras-Shamra (αρχαία Ugarit στη Συρία), 
ξεκίνησε ανασκαφές στην αρχαία Έγκωµη για λογαριασµό του 
Academie des Incriptions et Belles-Lettres. Ο Schaeffer ήθελε να 
βρει στοιχεία που να αποδείκνυαν τις επαφές της Κύπρου µε τη 
Συριακή ακτή. Εκτός από το ενδιαφέρον του για τους τάφους της 
Έγκωµης, ο Schaeffer ήθελε να ανακαλύψει την αρχαία πόλη στην 
οποία ανήκαν οι τάφοι, ίχνη της οποίας δεν είχαν µέχρι τότε 
αποκαλυφθεί. Τα αποτελέσµατα της έρευνας του 1934 ήταν 
µεγάλης σηµασίας. Αποκαλύφθηκε µεγάλων διαστάσεων κτίριο 
του 12ου αι. π.Χ. το οποίο ονόµασε ‘the House of the Bronzes’ 
(Οικία των Χάλκινων) λόγω του µεγάλου αριθµού χάλκινων 
αντικειµένων που βρέθηκε εντός του κτιρίου. Τα στοιχεία αυτά 
απέδειξαν ότι η αρχαία πόλη της Έγκωµης βρισκόταν στην ίδια 
περιοχή µε τη νεκρόπολη.

Αδελφοποιηµένοι ∆ήµοι µε τον ∆ήµο Χανίων
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A Delegation of City officials, visited the sister island of 
Karpathos for a three day preventive care event (Pap test) 
which was scheduled between March 26 & 28.

TWO DAY EVENTS IN MEMORY OF ELEFTHERIOS & 
SOFOKLIS VENIZELOS

A series of events to commemorate the death anniversary of 
Eleftherios & Sofoklis Venizelos, took place on Saturday 20 
and Sunday 21 of March. Among those present, was Hon. 
Demetrios Christofias, president of Cypriot Republic, as the 
main speaker of the ceremony. Present were also many 
members of the Greek Government such as Ms. Effie 
Christofilopoulou (Deputy Minister for Youth, Eternal 

The Town Board with its 126/2010 unanimous decision, 
Education & Religion), Mr. Panagiotis Beglitis (Alternate 

actively participated in WWF’s “Earth Hour” against climate 
Minister of National Defense), Mr. Demetrios Droutsas 

change, which took place on Saturday, March 27. In this 
(Alternate Minister of Foreign Affairs) and Mr. Stavros 

regard, part of the public illumination system as well as light 
Arnaoutakis (Deputy Minister of Economics, Competitiveness 

of public buildings, remained shut for an hour, between 20:30 
and Naval Affairs).

– 21:30.

A recreational area was constructed by the Town’s technical 
department and delivered to the students of the 17th 
Elementary School.

2010 GLOBAL KIDNEY DAY 

A lecture with the subject “Diabetes mellitus and its affect to 
An event with subject “For a Society resilient to natural 

kidney. An approaching epidemic” was jointly organized by 
disasters” took place on the evening of April 7th. The event 

the Town and the “Kidney department” of Chania General 
was jointly hosted by the Town and its Civil Protection 

Hospital. The event took place at the Town Hall on Saturday 
Department.

March 27, as part of the “2010 Global Kidney Day”. Lecturers 
were Mr. John Tzanakis, Ms. Evaggelia Gragedaki and Mr. 

An art exhibition with a relevant kids painting contest, was 
Nikos Kallivretakis

jointly organized by the Town and the “Friends of Art” at the 
Town Hall lobby. The exhibition started on March 17th and 

VARIOUS EVENTS & ACTIVITIES
ended on March 22nd.
 

The captain of the French Frigate “Guepratte”, Mr.Pierre De 
On March 26th, the 3rd Elderly Center of the Town’s 

Briancon, visited the Mayor on March 15, 2010. The ship at 
“Pachiana” district, organized a charitable event as part of its 

that time was docked in Marathi.
Easter celebration. All proceeds of this event, as well as the 
food products that were gathered, were donated to KHFAP 

Mr. Apostolos Klinakis, area Director for the First and Second 
for needy families.

Degree Educational Authority, who at that time was visiting 
officials of local schools, paid a visit to the Mayor on March 
18, 2010.

29



PRESENTATION OF 
GLOBAL WATER DAY PROFESSOR’S JOHN FILIS’ 

BOOK
For a successive 13th year, as part 
of the celebrations for the “Global On March 1st, 2010 at the 
Water Day” which took place on Town Hall, the poem collection 
March 22nd & 23rd, the Town’s of professor’s John Filis was 

Water Company along with the local “Office of Environmental presented by Town officials. 
Education” of the “Second Degree Educational Authority”, Professor Filis, has been the 
organized two educational visits. The first, in Agyia’s Lake Dean of Chania Polytechnic 
and the second in Aghios Ioannis (Saint John) reservoir. School in the past and the 

collection bears the title 
“Homer’s West”. 

STUDENT CREATIVITY FESTIVAL

For a 15th successive year, the Town’s Public Enterprise 
(KEDHX) jointly with the “Second Degree Educational 
Authority”, the “Union of Literature Professors” and the 
Town’s Public Theater, are hosting the festival for “Student 
Creativity”. The festival, which commenced on April 13th and 
it will last until May 14th, includes dance and theatrical 

TESTING OF THE FIRE EXTINGUISHING SYSTEM
shows, art and photography exhibitions, concerts etc.

On March 17th, the fire extinguishing systems at Splantzia 
CELEBRATING NIKOS 

neighborhood as well as the Venetian Harbor Docks were 
KOUNDOUROS

successfully tested. Those participating, included the “Town’s 
Volunteer Group”, the Town’s Fire Department, the Municipal 

A series of very successful 
Police, the First Aid Department (EKAB) and the Greek Police 

events honoring the great 
(EL.AS).

movie director Nikos 
Koundouros and his 
achievement, took place 
between April 10 and 22nd in 
Grand Arsenal. The events 
were jointly organized by the 
Town, the Town’s Public 
Theater and the Center for 
Mediterranean Architecture 
(KAM). Among others, an 
exhibition with a title “Stop 

Carre” and video recordings of the artist’s significant work, 
were included.

OLD TOWN HALL

In a research under the title “The first Public Hospital in 
Chania 1860-1905” there’s evident of the building’s use as a 
hospital prior to becoming Town Hall. When in 1905 the 
hospital was relocated, the building became Town Hall until 
1928. At that time, and after a fierce fire, the Town Hall moved 
to the Grand Arsenal. 
Since then, the building, which is now part of Chania’s MUNICIPALITY OF EGKOMI (CYPRUS)
Cultural Heritage Monuments”, remains in our hearts and 
minds as the “Old Town Hall” Egkomi, is a Nicosia’s district and independent Municipality 

since 1986. During the latest count (2001) its population was 
PRESENTATION OFF ZOE 13.600. Most probably, it was built by Alasgae (17th century 

MITSOTAKI’S BOOK BC) near the port where copper was exported. Later, became 
a city with great trading activity. All island’s copper production, 

On March 22nd, at Chania was carried to Egkomi for processing prior to exporting to 
Cultural Center, the book of other destinations through the nearby port.
Zoe Mitsotaki with the title “A 
Century of a Beautiful City – 
Photo-narration” was presented 
to the public. The book was 
jointly published by the Lyceum 
of Chania Women, the Town 
and the local “Union of 
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