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Προς ανοιχτή σύγκρουση με τους δανειστές φαίνεται να οδηγείται η Ελλάδα. Τα δύ-

σκολα της διαπραγμάτευσης άρχισαν μετά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οι-

κονομικών Γ. Βαρουφάκη με τον επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Η συνάντηση κατέληξε με αντιπαραθέσεις και διαφωνίες και τον Ευρωπαίο αξιωματούχο να

αποχωρεί εκνευρισμένος.

Ο κ. Βαρουφάκης γνωστοποίησε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην ζητήσει πα-

ράταση στο υφιστάμενο πρόγραμμα και να σταματήσει τη διαπραγμάτευση. Από την πλευρά

του ο κ. Γερούν Ντάισελμπλουμ προειδοποίησε την Ελλάδα να μην προβεί σε μονομερείς ενέρ-

γειες. Εικόνα σύγκρουσης και ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας μετέφεραν διεθνή μέσα ενημέρω-

σης μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου.Αύξηση κρουσμάτων 
της γρίπης αναμένεται
Φεβρουάριο και Μάρτιο

» σελ. 15

Ανάπτυξη 2,2% 
το α’ εξάμηνο του 2015 
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» σελ. 19

“Παράθυρο” στο δημόσιο
σχολείο της γνώσης από
καινοτόμα προγράμματα

» σελ. 8

Αυξάνονται οι καύσωνες
σε όλο και περισσότερες
πόλεις του πλανήτη

“Στυλοβάτης” της
Ορθόδοξης Εκπαίδευσης 
η Εκκλησιαστική Σχολή 

» σελ. 33

Αρχίζουν
τα δύσκολα

» σελ. 16 - 17

■ Προς ανοιχτή 
σύγκρουση
με τους δανειστές

■ Κυβέρνηση: «Εξω
από την Ελλάδα
η τρόικα»

Επιδείνωση του καιρού
με θυελλώδεις ανέμους
σε όλη τη χώρα 

» σελ. 29

» σελ. 31

Σύγχρονο σύστημα
διαχείρισης του νερού
στον Αποκόρωνα

» σελ. 7

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΑ “Χ.Ν.”



ΑΠΟ την αρχή

του χρόνου περι-

μένουν να έρθει

το λεωφορείο που

χρησιμοποιείται

για τη δωρεάν με-

ταφορά στη Σχολή

του ΟΑΕΔ στον

Ταυρωνίτη οι

σπουδαστές των

ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ.

Δωρεάν μεταφορά

την οποία δικαι-

ούνται καθώς η

Σχολή βρίσκεται

πολλά χιλιόμετρα

έξω από τα Χανιά. 

ΟΛΟ αυτό το διάστημα τα παιδιά και οι οικογένειές τους αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το

χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν βενζίνες και εισιτήρια προκειμένου να συνεχίσουν τις

σπουδές τους.

ΟΙ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ υποσχέσεις που τους έδωσαν οι αρμόδιοι ότι το θέμα θα ρυθμιστεί

έμειναν ανεκπλήρωτες. 

Η υπομονή των μαθητών εξαντλήθηκε. Τις τελευταίες ημέρες η Σχολή βρίσκεται σε

κατάληψη. 

ΚΑΠΟΙΑ παιδιά σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν τα θρανία. 

Για μια ακόμα φορά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη δωρεάν Παιδεία κατα-

στρατηγείται από τις ανεπάρκειες της Πολιτείας.

Η ΝΕΑ κυβέρνηση οφείλει να δώσει επιτέλους ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτό το

θεμελιώδες δικαίωμα.

ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

Ματιές μέσα κι έξω από την πόλη

ΣΧΟΛΙΑ
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Ευχές
» Κύριε διευθυντά,

η  μακαρίτισσα η γιαγιά μου έλεγε: «Τον κολυμπητή να μη

τον χαίρεσαι όντε μπαίνει, παρά όντε βγαίνει».

Εύχομαι -και όλοι ευχόμαστε- ολόψυχα να πετύχει η νέα Κυ-

βέρνηση σ’ αυτά που εξαγγέλλει. Μα και μόνο την… κατάργηση

της τρόικας να καταφέρει και να διαπραγματεύεται «ισοϋψώς»,

θάναι ένα τεράστιο βήμα προς εύρεση της χαμένης αξιοπρέπειας

της χώρας. Κατά τα λοιπά και ουσιώδη, οι άνθρωποι που

επελέγησαν γι’ αυτό φαίνεται να αποτελούν δυνατά χαρτιά

γι’ αυτή την πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση.

Είθε, ο Θεός να βοηθήσει την Ελλάδα.

ΙΜΒ

Για τους Κρήτες του κόσμου
» Τακτικός επισκέπτης και των Χανίων ο νέος πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου

Κρητών Μανώλης Βεληβασάκης, βρέθηκε για άλλη μια φορά προχθές στα Χανιά όπου,

μαζί με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Κώστα Τραβαγιάκη επισκέφτηκαν το Εθνικό

Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και το Μουσείο Τυπογραφίας

των “Χανιώτικων νέων” το οποίο το χαρακτήρισε “ναό” της τυπογραφίας.  «Ο πολιτισμός

μας είναι ένας συνδετικός κρίκος που συνδέει όλους τους Κρήτες, όπου στον κόσμο και

να είμαστε» είπε και γνωστοποίησε ότι προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα μια

έκδοση στην αγγλική γλώσσα που θα απευθύνεται στους ομογενείς του κόσμου και

ιδιαίτερα στους Κρήτες για να μαθαίνουν την ιστορία και τον σημαντικό ρόλο που

έπαιξε ο εθνάρχης στην Κρήτη, στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την ευρωπαϊκή σκέψη. Το

Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών με τις εκδηλώσεις του και τις δραστηριότητές του

αποτελεί έναν σημαντικό φορέα για τους Κρήτες όλου του κόσμου.

Γ. ΛΥΒ.

Οι ικανοί και όχι οι ημέτεροι
» Δεν γνωρίζουμε αν η νέα κυβέρνηση καταφέρει να επιτύχει

κάτι περισσότερο στις διαπραγματεύσεις με τους... «εταίρους».

Ούτε αν προχωρήσει σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας

ή αν ακολουθήσει διαφορετική εξωτερική πολιτική ως προς

τη Ρωσία, το μεταναστευτικό, τα εθνικά θέματα. Ακόμα πε-

ρισσότερο αν καταφέρει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας,

να δρομολογήσει ένα παραγωγικό μοντέλο για την οικονομία,

για τον δευτερογενή και τον πρωτογενή τομέα που την τε-

λευταία 25ετία έχουν υποχωρήσει μπροστά στη «μονοκαλ-

λιέργεια» του τουρισμού. Αυτά είναι ζητήματα που θα μας

απασχολήσουν, άλλα σύντομα, άλλα σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, αυτό που θα περιμέναμε από μια νέα κυβέρνηση,

με νέους ανθρώπους ως επί το πλείστον, είναι να προχωρήσει

σε ένα διαφορετικό μοντέλο δημόσιας διοίκησης. Και το

πρώτο δείγμα γραφής είναι η στελέχωση των θέσεων ευθύνης

στη διοίκηση Νοσοκομείων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Διευ-

θύνσεων Εκπαίδευσης, λοιπών Οργανισμών.  Η τοποθέτηση

ανθρώπων σχετικών με τα αντικείμενα, με γνώσεις, σπουδές,

διάθεση. Με κριτήρια ικανότητας. Προφανώς σε κάποιες

θέσεις περιφερειακής ή πανελλήνιας εμβέλειας μπορεί να

υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορεί όμως να επα-

ναληφθεί το χάλι στο οποίο ήμασταν μάρτυρες για χρόνια.

Δηλαδή σε τοπικό επίπεδο π.χ. τους 3 βουλευτές Χανίων

του κυβερνώντος κόμματος να «σκοτώνονται» κυριολεκτικά

κάθε φορά μετά τις εκλογές για να μπει άτομο της δικής

τους επιρροής διοικητής ή υποδιοικητής στο Νοσοκομείο,

το Ι.Κ.Α. παλιότερα -τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αργότερα, τον Ο.Α.ΔΥ.Κ.,

τα Δασαρχεία, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, τις Διευ-

θύνσεις Εκπαίδευσης. Με κανένα κριτήριο απλά να... κάνει

σωστά τα ρουσφέτια και τις εξυπηρετήσεις των βουλευτών,

των υπουργών, των κομματικών παραγόντων. 

Γι’ αυτό και είδαμε άτομα χωρίς καμία διοικητική ικανότητα,

χωρίς καν πτυχίο Πανεπιστημίου σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

καπετάνιους και συνταξιούχους στρατιωτικούς στις διοικήσεις

Νοσοκομείων, δάσκαλους και νηπιαγωγούς στις θέσεις στε-

λεχών υγείας, γιατρούς στη θέση μηχανικών κ.ο.κ. Ενα

«τέρμα» σε αυτήν την κατάσταση είναι επιβεβλημένο! Νέοι

άνθρωποι με πτυχία, γνώσεις, εμπειρίες υπάρχουν πολλοί.

Εξαιτίας της αθλιότητας που επικρατούσε για χρόνια στη

χώρα πολλοί εξ αυτών μετανάστευσαν ειδικά την τελευταία

4ετία. Ηρθε η ώρα να γυρίσουν πίσω. Και να συμβάλουν με

τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους εκεί που μπορούν!  

Γ. ΚΩΝ.

Τα ρέματα έχουν 
τον… ρόλο τους!

» Χθες οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζήτησαν

από την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθ-

μίσεις.

Τώρα που καθίζει ο κουρνιαχτός των εκλο-

γικών πανηγυρισμών υποψιάζομαι ότι αυτό

για τους περισσότερους Ελληνες ήταν ένα

κοινό μυστικό.

Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για μια

διασπορά πανικού, αλλά για τη φυσική ανά-

γκη της χώρας να εκσυγχρονίσει το παρα-

γωγικό της μοντέλο και να γίνει πιο αντα-

γωνιστική.

Κανείς εξάλλου στα σοβαρά δεν περίμενε

από τους θεσμικούς μας εταίρους να μην

επιμείνουν με αυτονόητη προσήλωση σε

αυτό που είχε πει και η ίδια η κα Μέρκελ

στον κ. Σαμαρά (όσο κι αν μετά την ήττα

της ΝΔ αυτό τώρα πια ξενίζει) και σε αυτό

που ξεπηδά ως ανάγκη για την επανεκκίνηση

της οικονομίας μας.

Εξάλλου και η προοδευτική, μεταρρυθμιστική

ατζέντα είναι κομμάτι της πολιτικής ΣΥΡΙ-

ΖΑ.

Οι μεταρρυθμίσεις σα δομικές αλλαγές δεν

είναι μπαμπούλας, ούτε “μαστίγιο του αποι-

κιοκράτη”.

Είναι το λιπαντικό της δημιουργικής οικο-

νομίας που απεγκλωβίζεται από τη στενωπό

της τροϊκανής λιτότητας, ενστερνίζεται τις

προκλήσεις του μέλλοντος, αφομοιώνει δρά-

σεις που απηχούν ελεύθερες, οικονομικές

πράξεις.

Κάθε σοβαρή ευρωπαϊκή κυβέρνηση, έτσι

και η ελληνική, κάνει μεταρρυθμίσεις.

Απλά στην Ελλάδα το αυτονόητο συνδέθηκε

με τη βιαιότητα των Μνημονίων και τη

θύελλα της “αντιδημοσιονομικής” προσαρ-

μογής.

Γ.ΟΥΝΤ.

Κάντε μεταρρυθμίσεις

@DYalourakis   

Εχω διαφωνήσει με

Συριζαίους στο παρελ-

θόν & θα το κάνω πάλι! 

Δεν είναι δυνατόν

όμως, να απαιτείς από

κυβέρνηση 5 ημερών

να τα λύνει όλα!

@Aprositi 

Μην επαναστατήσετε

όλοι τώρα που ήρθε η

ελπίδα, περιμένετε και

μερικοί για όταν θα

φεύγει.

@o_Ydraulikos  

Καλός συνομιλητής δεν

είναι αυτός που ξέρει

να μιλάει, αλλά αυτός

που ξέρει και να

ακούει.

@sofia80_Nouli 

Οι Ελληνες είμαστε ο

μόνος λαός που ΕΜΕΙΣ

οι ίδιοι δυσφημίζουμε

τη χώρα μας και τους

ανθρώπους της, με δι-

καιολογία την αδικία

σε βάρος μας.

@vasovasw   

Η πιο απελευθερωτική

απόφαση για τη ζωή

μας είναι όταν κά-

νουμε αυτά που πραγ-

ματικά θέλουμε.

@ViviXagara

Μήπως τελικά ενισχύ-

ουμε τις συμπεριφορές

που μας αξίζουν;

Τιτιβίσματα
ό,τι είδαμε 

στο @HaniotikaNea

Δικαίωμα στη δωρεάν Παιδεία

» Τα ποτάμια, όπως και τα ρέματα, πρέπει να

έχουν το φυσικό βάθος όπως και πλάτος τους

διαφορετικά τ’ αποτελέσματα μετά από μια θεο-

μηνία όπως η προχθεσινή που έπληξε τον Νομό

μας είναι καταστροφικά, ανάλογα με το κατά

πόσο έχει πειραχθεί η φυσική κατάσταση κάθε

περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ρέμα

της φωτογραφίας όπου οι δίοδοι διαφυγής των

νερών προς τη θάλασσα είχαν βουλώσει με

αποτέλεσμα τα νερά που κατέβαιναν το υπερ-

χείλισαν προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Γ.Η.Κ.



“Καρφωμένο” στις 2.30 είναι

εδώ και μήνες το ρολόι στον

δημοτικό κήπο Χανίων. Και

αυτό είναι ένα μόνο από τα

προβλήματά του. Για πολλα-

πλάσιο καιρό, οι σκαλωσιές

γύρω από τον “πύργο” του ρο-

λογιού, στέκονται αγέρωχες

και δεν λένε να φύγουν. Πό-

σος χρόνος δηλαδή χρειάζε-

ται για να επιδιορθωθούν τα

πλακίδια που ξεκόλλησαν

από τον πύργο του ρολογιού

και να ανέβει κάποιος να... αλ-

λάξει μπαταρίες στο σταμα-

τημένο ρολόι; Μπορεί να

φαίνεται αδιάφορο σε κά-

ποιους, αλλά για όσους περ-

νούν καθημερινά από το ση-

μείο και για όσους περνούν

αραιά και πού, η εικόνα δεν

είναι και η καλύτερη. Δείχνει

παράτημα και αδιαφορία, και

μάλιστα σε ένα “σύμβολο”

που χαρακτηρίζει την πόλη

των Χανίων. Ας ελπίσουμε

από αύριο η ώρα να προχω-

ρεί κανονικά και το ρολόι να

δείχνει το μέλλον και όχι

“στασιμότητα”.

Μ. ΜΥΣΤ.

Είναι γεγονός. Η εντολή του ελληνικού

λαού για αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής

αποτυπώνει την ελπίδα των πολιτών ότι

η χώρα μπορεί να βαδίσει στον δρόμο της

ανάπτυξης, ανασυγκροτώντας την πα-

ραγωγική της βάση και επουλώνοντας τις

μεγάλες πληγές της κρίσης που προκά-

λεσαν οι πολιτικές λιτότητας. Οι οποίες

δημιούργησαν σωρεία κοινωνικών προ-

βλημάτων, οδήγησαν σε εκατοντάδες

χιλιάδες λουκέτα και εκτίναξαν την ανερ-

γία.

Το αποτέλεσμα των εκλογών σαφώς και

εκφράζει την αποδοκιμασία των Ελλήνων

στις πολιτικές των μνημονίων, που έφε-

ραν σε σημείο εξαθλίωσης νοικοκυριά και

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό και οι εξαγγελίες - δεσμεύσεις

των νέων υπουργών, με την ανάληψη κιό-

λας των καθηκόντων τους, δημιουρ-

γούν αισιοδοξία σε όλους τους Ελληνες,

για τις καλύτερες μέρες που περίμε-

ναν…

Από τις αυξήσεις που… έρχονται σε μι-

σθούς και συντάξεις μέχρι τις προσλήψεις

και επαναπροσλήψεις εργαζομένων, αλλά

και τις αλλαγές σε ευαίσθητους τομείς της

Υγείας (π.χ. κατάργηση των 5 ευρώ στα

Νοσοκομεία) και της Παιδείας (π.χ. κα-

τάργηση Τράπεζας Θεμάτων) μέχρι τις

ρυθμίσεις για διευθέτηση του λεγόμενου

ιδιωτικού χρέους, όλα προδιαθέτουν

για… αλλαγή σελίδας.  

Σε νέα πορεία, λοιπόν, η χώρα. Με την

κυβέρνηση να έχει μπροστά της ένα…

βουνό για να ανεβεί, εν μέσω ασφυκτι-

κών μάλιστα -λόγω τρόικας, αξιολόγησης

κ.λπ.- χρονικών ορίων και την ελληνική

κοινωνία να περιμένει την υλοποίηση

των δεσμεύσεων.  

Η εκκίνηση, δόθηκε… με αισιόδοξα

μηνύματα…. Και οι ελπίδες μακάρι να μην

διαψευστούν!

Γ. ΜΑΡ.
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Φίλες και φίλοι, καλημέρα!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ μέρα του πρώτου μήνα του νέου έτους (νέο θε-

ωρείται ακόμα το 2015) σήμερα. Ούτε που το καταλάβαμε πώς

πέρασαν οι 31 απ’ τις 365 μέρες του, πώς “φάγαμε” (“φαγώ-

θηκε” αν προτιμάτε) το ένα δωδέκατο της χρονιάς που διανύ-

ουμε, δηλαδή. Πάει μας τελείωσε ο Γενάρης. Κι άλλος να ’ταν!

ΠΕΡΝΟΥΝ τα λεπτά, περνούν οι ώρες, περνούν οι μέρες,

περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια, περνούν οι χιλιετίες...

Περνούν ή μήπως περνάμε εμείς τα αδύναμα, όπως τ’ άλλα

ζώα, ανθρωπάκια κι ο χρόνος (ας τον φανταστεί ο καθένας

μας όπως θέλει) μένει ασάλευτος κι αδιάφορος; Ρητορικό το

ερώτημα ε;

«ΜΙΚΡΗ αστραπή η ζωή μας μα προφταίνουμε», μας λέει με

μεγάλη σιγουριά και σοφία ο Νίκος Καζαντζάκης στην “Ανα-

φορά στον Γκρέκο”. Προφταίνουμε να εφαρμόσουμε τη μέ-

θοδο του Θεού, ακολουθώντας τ’ αχνάρια του. Να πασχίζουμε

να κάνουμε το σκοτάδι φως! Κάθε μέρα! Ας γυρίσω, όμως στην

καθημερινότητα...

«ΤΟ ΝΕΟ μας πρωθυπουργό φωνάζουνε Αλέξη/ στην πίεση

της τρόικας ελπίζουμε ν’ αντέξει». Απ’ τη Νεκταρία τη Θεοδω-

ρογλάκη η μαντινάδα της ημέρας. Να ’ταν μόνοι τους οι τροϊ-

κάνοι, κανένα πρόβλημα Νεκταρία! Ποιοι είναι πίσω απ’ τους

τροϊκάνους είναι το θέμα. Ενα το κρατούμενο. Συν τα μύρια

όσα προβλήματα της χώρας.

ΔΕΝ ΞΕΡΩ αν θα αποδεχθεί ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-

πρας την πρόταση που έκαμε ο Σταύρος Θεοδωράκης για

Εθνική Ομάδα διαπραγμάτευσης με τους Εταίρους μας. Πολύ

φοβάμαι όμως ότι αν δεν την αποδεχθεί, ο κίνδυνος να... μας

πάρει το ποτάμι, να μας πάρει ο ποταμός, θα είναι πολύ μεγά-

λος, μου είπε πάνω στην κουβέντα που κάναμε, ο φίλος μου

ο γερω-δάσκαλος. Για να προσθέσει: Μην ξεχνάμε ότι ισχύει

πάντα το «η ισχύς εν τη ενώσει».

ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ υποδέχθηκε την προτεινόμενη για τη θέση

της προεδρίας της Βουλής, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κων-

σταντοπούλου ο απερχόμενος πρόεδρος Βαγγέλης Μεϊμαρά-

κης. Ιππότης ο Κρητικός σε αντίθεση με τον Καλαματιανό

απελθόντα (τέως) πρωθυπουργό. Σπουδαίο πράγμα να ξέρεις

να χάνεις...

ΕΠΡΕΠΕ να ξαναπάρει το προπονητικό τιμόνι του Α.Ο. Χανιά

ο Σούλης Παπαδόπουλος για να επιστρέψει η ομάδα στις

νίκες. Φλουρί κωνσταντινάτο η πρόκρισή του στους 8 του Κυ-

πέλου Ελλάδας. Πάμε γερά, πάμε δυνατά για τη συνέχεια. Και

για το Κύπελλο και για το πρωτάθλημα.

«ΝΟΥΣ φωτερός κι ένα κορμί πάντα στητό» η παραγγελιά

του Ποιητή, του Νίκου Ι. Μαραγκουδάκη, εν προκειμένω. Με

αφορμή το αυριανό 40ήμερο μνημόσυνό του στην Τριμάρτυρη

η αναφορά. Οδοδείκτες στους δύσβατους δρόμους της ζωής

μας οι στίχοι του.

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ του Φριτς Κράισλερ, του μεγάλου βιολιστή,

απεικονίζει θαυμάσια τη σχέση μεταξύ προσπάθειας και επι-

τυχίας. Μετά από μια δεξιοτεχνική εμφάνιση τον πλησίασε μια

γυναίκα και του είπε: “Κύριε Κράισλερ, θα έδινα τη ζωή μου για

να παίξω όπως παίξατε!”. Εκείνος της χαμογέλασε και της είπε:

“Εγώ την έδωσα”». (από το βιβλίο του Αντριου Μάθιους “Μπο-

ρείς να γίνεις ευτυχισμένος”, μεταφρ.: Νάντια Ποταμιάνου).

«Ωριόπλουμο η ζωή σου μοιάζει αγγείο/ που το γιομίσανε με νέ-

κταρ οι ουρανοί,/ μα για να πίνεις το χυμό το θείο/ και της χαράς

να ρέουνε μέσα σου κρουνοί,/ πρέπει τ’ αγγείο σου ακέριο να

κρατήσεις/ αν τα τοιχώματά του θωρακίσεις/ στα βέλη ενάντια

που εκτοξεύει το Κακό./ Αλλιώς των γεγονότων πύρινες αιχμές/

-που τις αδύναμες πλευρές μαντεύουν-/ Οπές θ’ ανοίγουνε στ’

αγγείο σου και ρωγμές/ και το χυμό σου αγάλια θα ξοδεύουν,/

ώσπου την άμυνά σου ας συγκροτήσουν/ νους φωτερός κι ένα

κορμί πάντα στητό». 

Ενα απ’ τα ποιήματα του Νίκου Μαραγκουδάκη στο βι-

βλίο του “Οδηγός ζωής και ψυχικής αρμονίας” (εκδ.

οίκος Α.Α. Λιβάνη).
ΧΑΙΡΕΤΩ ΣΑΣ ΚΙ ΑΓΑΠΩ ΣΑΣ!

(petaxta.blogspot.com)

Στα πεταχτά
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ
kakatsakis@sch.gr

Η εκκίνηση δόθηκε

Είναι πολύπλοκο και σύνθετο το παιχνίδι της διπλωματίας.

Χρειάζεται τρομακτική αυτεπιστασία, χαρίσματα, γνώση της

περιρρέουσας ατμόσφαιρας και των πραγματικών σου δυνα-

τοτήτων.

Οι θεσμικοί μας εταίροι στην Ευρώπη περιμένουν τώρα απ’

τον χαρισματικό κ. Τσίπρα να κάνει έναν συμβιβασμό τόσο

εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Του δίνουν ανυπόφορα λίγο χρόνο, αφού τα προβλήματα για

τη χώρα μας επιστρέφουν αμείλικτα.

Ευφυώς ζητά χρόνο ο κ. Τσίπρας, αλλά αυτό είναι μια ιστο-

ρική αναγκαιότητα που δεν την καθορίζει ο ίδιος...

Παλεύει μέσα στα χρονοδιαγράμματα που το περίγραμμά τους

είναι δεδομένο!

Ο Κινέζος Σουν Τζου έλεγε ότι «δεν αποτελεί υπέρτατη αρε-

τή να πολεμάς και να νικάς στις μάχες· υπέρτατη αρετή είναι

να καταβάλεις την αντίσταση του εχθρού χωρίς να πολεμάς».

Κατ’ ουσίαν με τον χρόνο που κυλά ασφυκτικά “συνομιλεί”

ο κ. Τσίπρας. Οσο τρέχει... η άμμος στην κλεψύδρα επισυσ-

σωρεύονται τα προβλήματα. 

Η κρίση ρευστότητας ενδυναμώνεται, οι δυσλειτουργίες στην

πραγματική οικονομία επιτείνονται.

Από τον Σόιμπλε ίσως γλυτώσουμε από τον χρόνο όμως;

Γι’ αυτό θέλει μελέτη η διαπραγματευση που άρχισε επίση-

μα χθες. Μελέτη και αυτοκυριαρχία.

Γ.ΟΥΝΤ.

Αυτοκυριαρχία - μελέτη

Δύο και μισή για μήνες



Είναι τόσο πυκνά τα γεγονότα
των τελευταίων ημερών και με
τόσο μεγάλη και καθοριστική
σημασία για τη ζωή μας, που
δεν ξέρει κανείς τι να πρωτο-
σχολιάσει.

Είχα στο μυαλό μου να γράψω κάτι για

την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο

Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Εναν

τόπο θυσίας, έναν τόπο με ισχυρή συμ-

βολική σημασία όχι μόνο για τους Έλλη-

νες, όχι μόνο για τους κομμουνιστές, αλλά

για τον Άνθρωπο.

Εκεί συνέβησαν το αποτρόπαιο του

Ναζισμού, αλλά και η αρετή και η ανδρεία

των αγωνιστών. Με την Καισαριανή

συνδέεται ο Σουκατζίδης που αρνήθηκε

να δώσει τη θέση του σε άλλον επειδή οι

Ναζί τον χρειάζονταν λόγω της γλωσσο-

μάθειάς του.

Εκτελέστηκε μαζί με τους 200 Ακρο-

ναυπλιώτες κομμουνιστές.

Με την Καισαριανή συνδέεται και η πε-

ρίπτωση του 12χρονου Ανδρέα Λυκου-

ρίνου,  ο οποίος, όταν διαπίστωσε ότι

λόγω του ύψους του βρισκόταν εκτός βο-

λής σηκώθηκε στα δάχτυλα των ποδιών

του για να τον βρουν οι σφαίρες των πο-

λυβόλων του εκτελεστικού αποσπάσματος.

Εκεί λοιπόν με μια κίνηση υψηλής

συμβολικής σημασίας ο νέος πρωθυ-

πουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία του

πήγε για να αποτίσει φόρο τιμής. Σαν μια

κίνηση αναγνώρισης της προσφοράς

στην Πατρίδα, αλλά και υπόμνησης ότι ο

άνθρωπος μεγαλουργεί και καταργεί το

χρόνο όταν έχει ηθικές αρχές, αξίες και

ιδανικά.

Αλλά τη σκέψη και την καρδιά τελικά

μού την έκλεψε μια φράση του νέου

υπουργού Οικονομικών ο οποίος μίλησε

για λιτό βίο. Και είναι η ομορφότερη κου-

βέντα που έχω ακούσει από στόμα πολι-

τικού. Είναι μια φράση που έρχεται απ’

τους προγόνους, αλλά πάει πολύ μα-

κριά. Είναι μία φράση που συμπυκνώνει

το Κοσμοείδωλο του μέλλοντος. Ορίζει

πώς μπορεί να ζει κανείς έναν βίο έμπλεο

νοήματος. Συμπυκνώνει τη μέθοδο και

απορρίπτει την αυταπάτη ότι μπορεί

τάχα ο άνθρωπος να επουλώνει τα υπαρ-

ξιακά του χάσματα με καταναλωτικά

αγαθά. Σηματοδοτεί μια ζωή με εσωτε-

ρικότητα και αναστοχασμό.

Μόνο που η πολιτική αν δεν αλλάξει

μπορεί να μετατρέψει το λιτό βίο σε λι-

τότητα. Πυραμιδική λιτότητα όπως είπε

ο ίδιος. Η φράση, λιτός βίος, μπορεί να

μείνει μια φράση κενή περιεχομένου αν

δεν υποστηριχθεί από έργο στην εφαρ-

μοσμένη πολιτική.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για λιτό βίο,

χωρίς λιτό βίο απ’ τους εξαγγέλλοντες,

τους πολιτικούς ταγούς, τους ηγέτες πα-

ντός είδους στην κοινωνία. Ούτε μπο-

ρούμε ως κοινωνία να στοχεύσουμε στο

λιτό βίο, χωρίς δίκαιη κατανομή του

πλούτου, χωρίς δικαιοσύνη, ισονομία

ελευθερία. Είναι όντως πολύ μεγάλη κου-

βέντα ο λιτός βίος.

Θα έλεγα ότι μπορεί να συμπυκνώνει

ολόκληρο το πρόγραμμα της κυβέρνησης,

ακόμα ότι περιλαμβάνει και το οραματι-

κό πεδίο της Αριστεράς. Οι πολίτες πλέ-

ον χαμογελούν, συμμετέχουν, ελπίζουν.

Εμπνέονται, κατανοούν. Εκτός απ’ τους

μεμψίμοιρους και τους ένοχους φωνα-

σκούς. Η κοινωνία διέφυγε απ’ την απαι-

σιοδοξία της σκέψης και σιγά - σιγά στρα-

τεύεται στην αισιοδοξία της πράξης,

μιας δύσκολης, αλλά ωραίας, πράξης.

Μιας πράξης που είθε να δικαιώσει τα τε-

λευταία λόγια του Αλλιέντε λίγο πριν τη

δολοφονία του «…Είμαι βέβαιος ότι οι

σπόροι που έχουμε φυτέψει στην καλή συ-

νείδηση των πολιτών δεν θα μείνουν συρ-

ρικνωμένοι για πάντα…».

ΑΠοΨΗ
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ΣΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ

Χανιώτικα νέα

Ανατολή: 7.31 π.μ.
Δύση: 5.47 μ.μ.

Σελήνη: 11 ημερών.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ�ΝΕΑ�-�

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ�Α.Ε.

ΙΔΡΥΤΗΣ:

Γιάννης Ε. Γαρεδάκης

ΕΚΔΟΤΗΣ:

Μανώλης Α. Γαρεδάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

Ελευθερία Μ. Κουμή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ�ΣYNTAΞHΣ:

Παρασκευάς Ν. Περάκης

ΣΥΝΤΑΞΗ:

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννα Mαρουλοσηφάκη

PEΠOPTAZ:

Γιώργος Kώνστας
Δημήτρης Μαριδάκης
Μανώλης Μαρκαντωνάκης
Ελένη Φουντουλάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ:

Γιώργος Δρακάκης
Μάκης Καρτσωνάκης
Γιώργος Σταυριανουδάκης

TAKTIKOI�ΣYNEPΓATEΣ:

Αρτέμης Μ. Αθανασάκης
Παναγιώτης Αλεβαντής
Σταμάτης Aποστολάκης
Μιχάλης Αρτεμάκης 
Κυριάκος Βασιλομανωλάκης
Γιάννης Βουρδουμπάς
Φραγκίσκος Γεωργιλάς
Κανάκης Γιακουμινάκης
Aντώνης Γκαζής
Βαγγέλης Διαμαντάκης
Μαρία Δρακάκη
Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης 
Ανέστης Καζάζης
Δημήτρης Κακαβελάκης
Γιάννης Κάκανος
Bαγγέλης Kακατσάκης
Ειρήνη Καλαϊτζάκη
Σταύρος Καλαϊτζόγλου
Γεώργιος Καμβυσέλλης
Αθηνά Κανιτσάκη
Δημήτρης Καρτσάκης
Μπάμπης Κιαγιάς
Γιώργος Κοκκινάκος
Αργυρώ Κοκοβλή
Σάκης Κουβάτσος
Νανώ Κουτσάκη-Σπανουδάκη
Κώστας Λιονουδάκης
Μανώλης Μανούσακας
Γεώργιος Mανουσέλης
Δέσποινα Μαριανάκη - Κουτζόγλου
Γιάννης Μαρκαντωνάκης

Γιώργος Μαρκατάτος

Νίκος Μιχελάκης

Βαγγέλης Μπούρμπος

Χαράλαμπος Μπουρνάζος

Γιώργος Ουντράκης

Νίκος Παπαδάκης

Σήφης Πετράκης

Δρ Νικόλαος Πετρουλάκης

Χρήστος Πλέσσας

Αντώνης Πλυμάκης

Παύλος Πολυχρονάκης

Αγγελική Ροσμαράκη

Φωτεινή Σεγρεδάκη

Αντώνης Σκαμνάκης

Eυδοκία Σκορδαλά - Kακατσάκη

Κώστας Σταυρουλάκης

Αντώνης Σχετάκης

Στέλιος Χαιρέτης

Bασίλης Xαρωνίτης

Αρχιμανδρίτης 

Ιγνάτιος Χατζηνικολάου

ΔIOPΘΩΣEIΣ:

Βαγγέλης Βεργανελάκης

Νεκτάριος Κακατσάκης

Αντώνης Φραγκιαδάκης

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Γεωργία Αδικημενάκη

Δέσποινα Βάλλα

Νίκη Ξυφανταράκη

Ελένη Σταυρίδη

ΠΙΕΣΤΕΣ:

Hussein Rajaistikhar

Γιάννης Περάκης

Γιώργος Στεφανάκης

ΣYNTAΞH:

Εμπορικό Κέντρο “Ερμής”

(Μπουνιαλή) 

τηλ. 28210 51.003 - 6, 

fax 28210 51.007

e-mail: info@haniotika-nea.gr

ΓPAΦEIA�ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ:

Kαραϊσκάκη 49 

τηλ. 28210 70.563 - 6, 

FAX 28210 91.900

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ�ΤΜΗΜΑ:�

Εύα Κουμή

τηλ.: 28210 70.563 - 6, 

FAX 28210 91.900

e-mail: ads@haniotika-nea.gr

1929: Ο Λέων Τρότσκι εκδιώκεται από τη Σοβιετική Ένωση στην Τουρ-

κία.

1937: Η Δέσποινα Σταθάτου κληροδοτεί 80 εκατομμύρια δραχμές

στο Ωδείο Αθηνών και σε άλλα ιδρύματα.

1950:. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν δίνει το πράσινο φως

για την κατασκευή βόμβας υδρογόνου.

1953: Μεγάλες πλημμύρες στη Βόρεια Ευρώπη με 2.550 νεκρούς,

κυρίως στην Ολλανδία. Πλήττονται επίσης το Βέλγιο, η Αγγλία και

η Σκωτία.

1958: Εκτοξεύεται ο πρώτος αμερικανικός δορυφόρος, ο Explorer,

τέσσερις μήνες μετά την εκτόξευση του σοβιετικού Σπούτνικ 1.

1996: Κρίση των Ιμίων: Κορυφώνεται και εκτονώνεται η Κρίση των

Ιμίων, με αμερικανική παρέμβαση (“No ships, no troops, no flags” η

προσταγή του Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ). Στις 05:30, ελικόπτερο του Ελ-

ληνικού Πολεμικού Ναυτικού, που είχε απονηωθεί από τη φρεγάτα

“Ναυαρίνο” για να διαπιστώσει την παρουσία των Τούρκων στη βρα-

χονησίδα καταπέφτει και τα τρία μέλη του πληρώματος, υποπλοίαρχος

Χριστόδουλος Καραθανάσης, υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος

και αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, σκοτώνονται. 

2004: Η ιταλίδα Αλέσια Ντι Ματέο γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στον

οποίο μεταμοσχεύονται οκτώ όργανα (ήπαρ, στομάχι, δύο νεφρά, μι-

κρό και μεγάλο έντερο, πάγκρεας και σπλήνα) κατά τη διάρκεια εγ-

χείρισης από τον ελληνα χειρουργό Ανδρέα Τζάκη στο Μαϊάμι. Είναι

μόλις επτά μηνών και θα ζήσει ακόμη έναν χρόνο.

2008: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και πλήθος κόσμου και ενώ Αγη-

μα Καταδρομέων αποδίδει τιμές, ενταφιάζεται λίγο μετά τη 1.30 το

μεσημέρι ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος,

Χριστόδουλος. 

Λιτός βίος
«Το ελάχιστο θέλησα

Και με τιμώρησαν με το πολύ»
Οδ. Ελύτης

Γ. ΚοΚΚινΑΚος

Γιορτάζουν: 
Ευδοξία, Κύρος.  
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Εργασίες συντήρησης
-ύψους 250.000
ευρώ- σε έναν μεγάλο
αριθμό σχολείων
εγκρίθηκαν χθες ομό-
φωνα από το Δημο-
τικό Συμβούλιο Χα-
νίων. Ομως αυτό που
τονίστηκε στη συνε-
δρίαση είναι ότι τα
προβλήματα σε ό,τι
αφορά την κατάστα-
ση των σχολικών
κτηρίων έχουν πολ-
λαπλασιαστεί τα τε-
λευταία χρόνια εξαι-
τίας κυρίως της υπο-
χρηματοδότησης.

Με βάση την εισήγηση του

αρμόδιου αντιδημάρχου των

Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μα-

νώλη Κεμεσίδη το ποσό των

250.000 ευρώ προέρχεται από

τη ΣΑΤΑ σχολείων και θα δια-

τεθεί για την αποκατάσταση

φθορών και ζημιών στο 2ο

Δ.Σ., το 3ο Δ.Σ., το 7ο Δ.Σ., το

7ο Νηπιαγωγείο, τα 12ο και

18ο Δ.Σ., τα 12ο, 18ο, 33ο Νη-

πιαγωγεία, το 15ο Δ.Σ., το 6ο

Γυμνάσιο, το 2ο Λύκειο, το

ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου, αλλά και

σε άλλα σχολεία των Χανίων.

Για «αναντιστοιχία» μεταξύ

δηλώσεων και πράξεων της

Δημοτικής Αρχής έκανε λόγο

η κα Νάνσυ Αγγελάκη, σημει-

ώνοντας πως τα προβλήματα

στο 18ο Δ.Σ. στον Κουμπέ,

αλλά και στο 1ο ΕΠΑ.Λ., δεν

αντιμετωπίζονται παρά τα όσα

δηλώθηκαν από τους αρμόδι-

ους αντιδημάρχους. Από τη

μεριά του ο Αρης Παπαδο-

γιάννης τόνισε την ανάγκη να

υπάρξει πλήρης καταγραφή

των αναγκών της σχολικής

στέγης και άμεση παρέμβαση

των Υπηρεσιών.

ΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ.

«Τα προβλήματα στη σχολι-

κή στέγη είναι συσσωρευμένα

εδώ και χρόνια και τελευταία

έχουν ενταθεί λόγω της υπο-

χρηματοδότησης της παιδεί-

ας», είπε ο κ. Γιάννης Σαρρής.

Ο ίδιος, αναφορικά με το ζή-

τημα που έχει προκύψει με την

κατάσταση του κτηρίου του

1ου ΕΠΑ.Λ., έκανε λόγο για

«επικοινωνιακή διαχείριση

του θέματος» από τη στιγμή

που «οι φωτογραφίες που δη-

μοσιεύτηκαν στις εφημερίδες

και σε ηλεκτρονικές εφημερί-

δες ήταν παλιές και δεν αντα-

ποκρίνονταν στην πραγματι-

κότητα».

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση

του προέδρου της Δευτερο-

βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Ευτύχη Κονταξάκη που ανέ-

φερε πως οι αίθουσες που

φωτογράφισαν μαθητές του

1ου ΕΠΑ.Λ. και έδωσαν σε

Μ.Μ.Ε. των Χανίων ήταν απο-

θήκες και δεν γίνονταν μάθη-

μα, ενώ για τα λουτρά επεσή-

μανε πως «ήταν κλειστά για

να γίνουν επισκευές και τα

φωτογράφισαν παρουσιάζο-

ντάς τα σαν να λειτουργούν».

«O μεγαλύτερος βάνδαλος

είναι οι κυβερνήσεις των μνη-

μονίων και ο “Καλλικράτης”»

είπε ο κ. Σεραφείμ Ρίζος, επι-

σημαίνοντας πως πρέπει να

διεκδικηθεί άμεσα η στήριξη

των σχολικών δομών πριν

καταρρεύσουν.

Ολες οι παρατάξεις ενέκριναν

τις εργασίες συντήρησης των

250.000 ευρώ, που με τη γρα-

φειοκρατική διαδικασία που

θα ακολουθηθεί θα απαιτη-

θούν πάνω από 2 μήνες για να

ξεκινήσουν. Τέλος ο δήμαρχος

Χανίων Τ. Βάμβουκας υπεν-

θύμισε στο Δ.Σ. ότι ο Δήμος

Χανίων από ιδίους πόρους

έχει δώσει μια έκτακτη επι-

χορήγηση 900.000 ευρώ στην

Πρωτοβάθμια και τη Δευτε-

ροβάθμια Σχολική Επιτροπή

για να καλύψουν τις ανάγκες

τους.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Σε καλό δρόμο βρίσκεται ο

οικισμός για τους πολύτε-

κνους πίσω από το Νοσοκο-

μείο Χανίων. Οπως επεσήμα-

νε στο περιθώριο της συνε-

δρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Χανίων, που επικαι-

ροποίησε πολεοδομικό θέμα

που αφορά τον οικισμό, ο

πρόεδρος του Συλλόγου Πο-

λυτέκνων π. Ευτύχης Αν-

δρουλάκης: «Μένουν λίγα ακό-

μα ώστε να τελειώσει η δια-

δικασία της πολεοδόμησης.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια

η υπόθεση πήγε πίσω. Πλέον

μένουν κάποιες εγκρίσεις

μόνο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. ώστε

να είναι οικοδομήσιμα τα οι-

κόπεδα 400 στρεμμάτων το

καθένα που έχουμε εξασφαλί-

σει για μέλη μας. Για να γίνει

αυτό θα πρέπει να είναι ρυ-

μοτομημένα τα οικόπεδα. Πι-

στεύουμε ότι θα καταφέρου-

με». Συνολικά, με βάση τους

σχεδιασμούς των πολυτέκνων,

προβλέπεται να κατασκευ-

στούν 450 κατοικίες.

Στο Δ.Σ. ήρθε καταγγελία

του δημοτικού σύμβουλου

Γιώργου Σχοινοπλοκάκη για

γνωμοδότηση του Συμβουλίου

στην προηγούμενη συνεδρία-

σή του για αλλαγή ορίων οι-

κισμού στην περιοχή της

Αγίας Μαρίνας, με τον κ. Σχοι-

νοπλοκάκη να κάνει λόγο για

γνωμοδότηση που έγινε με

βάση ψευδή στοιχεία. Το Δ.Σ.

ενέκρινε στην επόμενη συνε-

δρίαση να επανέλθει στο θέμα,

αφού πρώτα κατατεθούν οι εν-

στάσεις και τα στοιχεία που

έχει στη διάθεσή του ο δημο-

τικός σύμβουλος.

Γ.ΚΩΝ.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Εργασίες συντήρησης σε σχολεία
» Λόγω της υποχρηματοδότησης έχουν πολλαπλασιαστεί τα προβλήματα 

Αποζημίωση 60.000 ευρώ σε θύμα τροχαίου
Το Δ.Σ. ενέκρινε να δοθεί το ποσό των 60.000 ευρώ σε πολίτη που τραυματίσθηκε το 2004

σε τροχαίο ατύχημα σε δημοτική οδό στα όρια του τότε Δήμου Νέας Κυδωνίας. Ο Δήμος

Ν. Κυδωνίας και η συνέχειά του σήμερα ο Δήμος Χανίων καταδικάσθηκε από το Τριμε-

λές Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων γιατί δεν είχε τοποθετήσει φωτισμό, σήμανση, κι-

γκλίδωμα στο σημείο που έγινε το ατύχημα με αποτέλεσμα ο πολίτης -που διεκδικούσε

την αποζημίωση- να τραυματιστεί πέφτοντας σε χαντάκι! 

Σημειώνεται ότι αρχικά στην αγωγή του ο πολίτης που τραυματίσθηκε ζητούσε να του

καταβληθεί το ποσό των 338.137 ευρώ.

Οι εργασίες συντήρησης σε
σχολικά κτήρια συζητήθηκαν

στο χθεσινό Δημοτικό
Συμβούλιο Χανίων.
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ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνεδρίαση Δημοτικού

Συμβουλίου Πλατανιά

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά θα

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις 5 μ.μ.

Μεταξύ των θεμάτων ημερησίας διάταξης είναι:

• Υποβολή Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού

Προγράμματος Δράσης 2015.

• Προγραμματισμός πρόσληψης διμηνιτών.

• Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου Προγράμματος Δρά-

σης 2014.

• Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών.

• Εγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015.

• Εγκριση της με αριθμ. 435/2014 Απόφασης του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα “Ορισμός μέλους

Δ.Σ. με πλήρη απασχόληση”.

• Σύναψη χρησιδανείου οχήματος και μηχανήματος προς

τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

• Σύσταση επιτροπής παραλαβής δύο (2) μεταχειρισμένων

απορριμματοφόρων.

• Ορισμός μέλους για τη σύσταση Επιτροπής για παραλα-

βή ανταλλακτικών - βεβαίωση εργασιών συντήρησης & επι-

σκευής αυτοκινήτων - μηχανημάτων για το έτος 2015 κ.ά.

ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Μετάθεση ημερομηνίας

εκδήλωσης επιχειρηματιών 

Μετατίθεται η εκδήλωση του Συλλόγου Επιχειρηματιών του

Δήμου Πλατανιά λόγω πένθους.

Oπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου Επιχειρηματιών Δήμου Πλατανιά “Ο Ιάρδανος” εκ-

φράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυ-

χου νέου, ο οποίος έχασε τη ζωή του λόγω του θλιβερού συμ-

βάντος και ανακοινώνει ότι η εκδήλωση που ήταν προ-

γραμματισμένη για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και ώρα 8

μ.μ. στο “Creta Paradise” δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά με-

τατίθεται για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και ώρα 8 μ.μ. στον

ίδιο χώρο».

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή τους ο δήμαρχος Κισάμου Θε-

όδωρος Σταθάκης και το Δημοτικό Συμβούλιο Κισάμου «εκ-

φράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του

Σήφη Γναφάκη, εργαζομένου στον Δήμο Πλατανιά, που έχα-

σε τη ζωή του εν ώρα εργασίας».

Σε μέτρα αστυνόμευσης, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί
το κυκλοφοριακό πρόβλημα,
αλλά και το φαινόμενο της
παράνομης στάθμευσης,
συμφώνησαν σε χθεσινή
τους συνάντηση ο δήμαρχος
Κισάμου με την τοπική ηγε-
σία της Αστυνομίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο

Δημαρχείο Κισάμου και συμμετείχαν ο

δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος Σταθάκης,

ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός δι-

ευθυντής Κρήτης υποστράτηγος Μιχά-

λης Καραμαλάκης και ο αστυνομικός δι-

ευθυντής Χανίων ταξίαρχος Ανδρέας Δα-

σκαλάκης.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του

Δήμου Κισάμου, ο δήμαρχος Κισάμου

«αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για

την άριστη συνεργασία που υπάρχει με-

ταξύ Δήμου και Ελληνικής Αστυνομίας

για τα θέματα που άπτονται της αστυ-

νόμευσης και της ασφάλειας των δη-

μοτών, αλλά και των επισκεπτών της Κι-

σάμου, επεσήμανε πως “ο Δήμος στη-

ρίζει το έργο της Αστυνομίας για την τή-

ρηση της νομιμότητας και την εμπέδω-

ση του αισθήματος ασφάλειας στην πε-

ριοχή”, ενώ ζήτησε να υπάρξει ενίσχυ-

ση των μέτρων από πλευράς Αστυνομίας

για την αντιμετώπιση του κυκλοφορια-

κού στην πόλη της Κισάμου και τήρηση

των κανόνων του Κ.Ο.Κ., ιδιαίτερα σε ό,τι

αφορά την παράνομη στάθμευση, αλλά

και την οδήγηση μοτοσυκλετών χωρίς δί-

πλωμα, κράνος κ.λπ.

Από την πλευρά τους ο γενικός περι-

φερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρή-

της υποστράτηγος Μιχάλης Καραμα-

λάκης και ο αστυνομικός διευθυντής Χα-

νίων ταξίαρχος Ανδρέας Δασκαλάκης τό-

νισαν ότι κύριο μέλημα της ΕΛ.ΑΣ. είναι

η εξασφάλιση και διατήρηση του αι-

σθήματος ασφάλειας στον Δήμο Κισά-

μου, ενώ επεσήμαναν ότι θα υπάρξουν

άμεσα ενέργειες για την αντιμετώπιση

του κυκλοφοριακού και της παράνο-

μης στάθμευσης, ειδικά στον κεντρικό

οδικό άξονα της πόλης (λεωφ. Ηρώων

Πολυτεχνείου) καθώς και για την υλο-

ποίηση δράσεων συμμόρφωσης των

οδηγών με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. 

Οπως μάλιστα τόνισαν, έχουν ήδη ξε-

κινήσει αυστηροί έλεγχοι προσθέτοντας

πως οι παραβάτες που θα συλλαμβάνο-

νται να οδηγούν χωρίς δίπλωμα, χωρίς

ζώνη ασφαλείας ή κράνος θα έρχονται

αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα.

Στη διάρκεια της συνάντησης -στην

οποία συμμετείχαν επίσης οι αντιδή-

μαρχοι Βασίλης Γλαμπεδάκης, Μανώλης

Ξυπολιτάκης, Αντώνης Παρτσαλάκης,

και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Κισάμου Αικατερίνη Πατερο-

μιχελάκη - Νικολακάκη, συζητήθηκαν

και μια σειρά από άλλα θέματα όπως το

υπαίθριο - πλανόδιο εμπόριο, η λει-

τουργία των Καταστημάτων Υγειονομι-

κού Ενδιαφέροντος, η παράνομη κατά-

ληψη κοινοχρήστων χώρων και η αδε-

σποτία ζώων, για τα οποία η τοπική ηγε-

σία της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι θα υπάρξουν

συνεχείς έλεγχοι».

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

Μέτρα αστυνόμευσης
» Για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και της παράνομης στάθμευσης

» Συζήτηση δημάρχου με τους επικεφαλής της Αστυνομίας

Από τη συνάντηση του δημάρχου Κισάμου με την τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ 

dmaridakis@yahoo.gr

Τη δημιουργία ενός
σύγχρονου μοντέλου
διαχείρισης των υδατι-
κών πόρων, που θα
ελέγχει συστηματικά την
ποιότητα του νερού, θα
περιλαμβάνει πλήρη
ηλεκτρονική χαρτογρά-
φηση του δικτύου
ύδρευσης και των πη-
γών άντλησης νερού
(αντλιοστάσια, γεωτρή-
σεις, πηγές κ.λπ.) και
θα δίνει δυνατότητα
εντοπισμού των διαρ-
ροών, έχει θέσει ως στό-
χο ο Δήμος Αποκορώ-
νου μέσα από την προ-
γραμματική σύμβαση
που πρόκειται να υπο-
γράψει τους επόμενους
δύο μήνες με το Τ.Ε.Ι.
Κρήτης. 

Στο μεταξύ, συνεργεία του

Δήμου ξεκίνησαν προχθές τον

καθαρισμό και τη συντήρηση

των 87 δεξαμενών πόσιμου νε-

ρού, ενώ παράλληλα θα ασφα-

λίσουν τις εγκαταστάσεις ώστε

να σταματήσουν να είναι προ-

σβάσιμες στον οποιονδήποτε.

Για το νέο μοντέλο διαχείρι-

σης των υδατικών πόρων που

προωθεί ο Δήμος μίλησε στα

“Χ.Ν.” ο δήμαρχος Χαράλα-

μπος Κουκιανάκης. «Δεν μπο-

ρεί ο Δήμος Αποκορώνου να

λέει ότι θέλει την αποκλειστι-

κή διαχείριση των νερών του

Αποκόρωνα και από την άλλη

να δηλώνουμε αδυναμία να

διαχειριστούμε σοβαρά θέμα-

τα όπως τα θέματα ποιότητας

του νερού. Για τον λόγο αυτό

δρομολογείται η σύναψη μιας

προγραμματικής σύμβασης με

το Τ.Ε.Ι. Κρήτης που θα έχει

τουλάχιστον 3ετή διάρκεια»,

σημείωσε ο κ. Κουκιανάκης. 

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμα-

νε, το Τ.Ε.Ι. θα αναλάβει με τον

εξοπλισμό και το επιστημονι-

κό προσωπικό του να αξιολο-

γήσει την υφιστάμενη ποιο-

τική κατάσταση των υπόγειων

και επιφανειακών νερών του

Δήμου ώστε να γίνουν άμεσα

παρεμβάσεις σε τυχόν πηγές

ρύπανσης που μπορεί να εντο-

πιστούν. Μάλιστα, όπως εξή-

γησε ο κ. Κουκιανάκης, από τις

80 με 100 μετρήσεις ελέγχου

ποιότητας του νερού που γί-

νονται ετησίως μέχρι τώρα, ο

αριθμός των μετρήσεων θα

αυξηθεί σε περίπου 1.000 τον

χρόνο. 

Παράλληλα, θα χαρτογρα-

φηθούν ηλεκτρονικά μέσω

του γεωγραφικού πληροφο-

ριακού συστήματος (GIS) όλες

οι πηγές, τα πηγάδια, οι γεω-

τρήσεις και τα αντλιοστάσια

που υπάρχουν στα διοικητικά

όρια του Δήμου, το ιδιοκτη-

σιακό καθεστώς και οι χρήσεις

που αυτά έχουν, ενώ θα χαρ-

τογραφηθούν με ακρίβεια και

τα ποτάμια, οι παραπόταμοι

και τα ρέματα που διατρέ-

χουν τις περιοχές του Δήμου

Αποκορώνου. 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι

θα καταγραφούν με ακρίβεια

οι αγωγοί (κύριοι και δευτε-

ρεύοντες) του δικτύου ύδρευ-

σης του Δήμου, κάτι που μέ-

χρι σήμερα δεν έχει γίνει με

συνέπεια να μην μπορούν να

εντοπιστούν εύκολα οι διαρ-

ροές νερού. Πλήρης αποτύ-

πωση θα γίνει και στα υφι-

στάμενα δίκτυα λυμάτων και

μονάδων βιολογικών καθαρι-

σμών. 

Οπως εξήγησε ο κ. Κουκια-

νάκης, οι λεπτομέρειες της

προγραμματικής σύμβασης με

το Τ.Ε.Ι. Κρήτης πρόκειται να

οριστικοποιηθούν μέσα στις

επόμενες ημέρες, ενώ το κό-

στος θα καλυφθεί εξολοκλήρου

από ιδίους πόρους του Δήμου

Αποκορώνου.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Στο μεταξύ, με εικόνες πλή-

ρους εγκατάλειψης ήρθαν

αντιμέτωπα τα συνεργεία του

Δήμου Αποκορώνου που ξε-

κίνησαν τον καθαρισμό και τη

συντήρηση των 87 δημοτι-

κών δεξαμενών νερού. Πολλές

από τις δεξαμενές δεν είχαν

συντηρηθεί επί χρόνια και εί-

ναι χαρακτηριστικό ότι στον

πυθμένα τους η λάσπη έφτα-

νε μέχρι και τους 20 πόντους!  

«Οι εργασίες που πραγματο-

ποιούνται είναι καθαρισμός

δεξαμενών ύδρευσης από τη

λάσπη που έχει συσσωρευτεί,

άσπρισμα του εξωτερικού χώ-

ρου και των θαλάμων και κα-

θαρισμός της άγριας βλάστη-

σης γύρω από τις δεξαμενές,

που σε κάποιες περιπτώσεις

ήταν σχεδόν απροσπέλαστη»,

τόνισε ο κ. Κουκιανάκης και

πρόσθεσε ότι ιδιαίτερη έμφα-

ση θα δοθεί στην ασφάλιση

των δεξαμενών ώστε να στα-

ματήσουν να είναι προσβάσι-

μες στον καθένα. «Δυστυχώς

διαπιστώσαμε ότι αλλού δεν

υπήρχαν καπάκια, αλλού δεν

υπήρχαν λουκέτα κ.λπ. Είναι

πραγματικά μια απαράδεκτη

κατάσταση στην οποία πρό-

κειται να μπει ένα τέλος».   

» Μέσα στους επόμενους δύο μήνες η υπογραφή

της Προγραμματικής Σύμβασης

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Σύγχρονο σύστημα
διαχείρισης του νερού

Συνεργεία του Δήμου Αποκορώνου ξεκίνησαν από προχθές καθαρισμό των δεξαμενών νερού του Δήμου. Η λάσπη σε πολλές περιπτώσεις
έφτανε μέχρι και τους 20 πόντους!   

Στόχος του Δήμου είναι να
εφαρμόσει ένα σύγχρονο
σύστημα διαχείρισης και

ελέγχου του νερού, όπως τόνισε
ο δήμαρχος Αποκορώνου
Χαράλαμπος Κουκιανάκης

προαναγγέλλοντας την
υπογραφή προγραμματικής

σύμβασης με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.  



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ 

dmaridakis@yahoo.gr

Τα καινοτόμα προ-
γράμματα μπορούν
να ανοίξουν ένα “πα-
ράθυρο” στο δημόσιο
σχολείο της γνώσης,
της δημιουργίας και
της συνεργασίας, ενώ
συγχρόνως μπορούν
να δώσουν στους μα-
θητές κίνητρα να
αγαπήσουν το σχο-
λείο. 

Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλ-

λων, η διευθύντρια του 4ου

ΓΕ.Λ. Χανίων Ρουμπίνη Μο-

σχοχωρίτου μιλώντας χθες με

θέμα: “Δουλεύοντας την και-

νοτομία στο δημόσιο σχολείο”

στο πλαίσιο του διεθνούς επι-

στημονικού συνεδρίου που

βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πνευ-

ματικό Κέντρο Χανίων. 

Ειδικότερα, η κα Μοσχοχω-

ρίτου, μιλώντας στα “Χ.Ν.”,

επεσήμανε ότι «το δημόσιο

σχολείο δεν έχει προβληθεί

όσο πρέπει, ενώ έχει κατασυ-

κοφαντηθεί όσο τίποτε άλλο»

και αναφέρθηκε σε συγκεκρι-

μένα παραδείγματα καινοτό-

μων δράσεων που έχει συμ-

μετάσχει το 4ο ΓΕ.Λ., που

άνοιξαν νέους δρόμους στην

εκπαίδευση των παιδιών. 

«Για παράδειγμα συμμετεί-

χαμε πέρυσι με την ιδέα “Πρά-

σινο φως - λαμπτήρες πυρα-

κτώσεως, πλεονεκτήματα –

μειονεκτήματα” στο Ευρω-

παϊκό Πρόγραμμα “Chain Re-

action” μαζί με άλλα 2 σχολεία

του Νομού μας. Στο πλαίσιο

αυτό, οι μαθητές μας δούλε-

ψαν νυχθημερόν -μαζί με κά-

ποιους καθηγητές και εκτός

ωραρίου- πάνω σε καινοτόμες

ιδέες, πήραν μέρος μετά στο

παγκρήτιο συνέδριο που έγι-

νε στο Ηράκλειο και προκρί-

θηκαν για να μας εκπροσω-

πήσουν στην Ε.Ε. Στη συνέ-

χεια πήγαμε στο Σέφιλντ και

καταφέραμε να πάρουμε το 2ο

ευρωπαϊκό βραβείο. Αυτό θε-

ωρώ ότι είναι μία επιτυχία και

καινοτομία του δημόσιου σχο-

λείου», σημείωσε η κα Μο-

σχοχωρίτου και πρόσθεσε ότι

αντίστοιχα Προγράμματα ανέ-

πτυξαν μαθητές και καθηγητές

του σχολείου και στον χώρο

των Τεχνών και ειδικότερα

του Θεάτρου. 

Παράλληλα, προχώρησαν σε

αδελφοποιήσεις με άλλα σχο-

λεία ανοίγοντας δρόμους συ-

νεργασίας με παιδιά από άλ-

λες χώρες και καταρρίπτοντας

ξενοφοβικά στερεότυπα.  

«Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε

δύο σχολεία. Το ένα -πέρυσι-

από την Τουρκία, που παρ’ό-

τι αρχικά υπήρξαν κάποιες

επιφυλάξεις, στη συνέχεια τα

παιδιά απέκτησαν καλές φι-

λίες. Φέτος διαλέξαμε ένα σχο-

λείο από την Κύπρο. Μέσα απ’

αυτές τις δράσεις τα παιδιά εί-

χαν την ευκαιρία να γνωρί-

σουν τη σύγχρονη ιστορία,

αλλά και να στρέψουν το βλέμ-

μα τους στο μέλλον», τόνισε η

διευθύντρια του 4ου ΓΕ.Λ. 

Στο ερώτημα τι είναι αυτό

που αποκομίζουν οι μαθητές

μέσα από τις καινοτόμες δρά-

σεις η κα Μοσχοχωρίτου υπο-

γράμμισε ότι «ανοίγει το μυα-

λό των παιδιών» και συμπλή-

ρωσε «μαθαίνουν τη συνερ-

γασία και την ευγενή άμιλλα,

βιώνουν καταστάσεις που αλ-

λιώς δεν θα τις βίωναν. Ερχο-

νται σε επαφή με σχολεία που

μπορεί να είναι πιο υποβαθ-

μισμένα ή και καλύτερα και

συγκρίνουν καταστάσεις. Σε

κάθε περίπτωση τα παιδιά

δεν αντέχουν ένα κλειστό ωρο-

λόγιο πρόγραμμα που τα θέλει

παθητικούς δέκτες. Τα παιδιά

θέλουν κάτι να δημιουργή-

σουν». 

Ποιες είναι όμως οι προϋ-

ποθέσεις για να προχωρήσει

ένα δημόσιο σχολείο σε και-

νοτόμες δράσεις; «Οι καινο-

τόμες δράσεις δεν κοστίζουν

πολύ σε χρήματα όσο σε προ-

σπάθεια, ώρες και κόπο. Θέ-

λουν φιλότιμο, πολλές ώρες

δουλειάς, αλλά και κάποιους

πόρους», επισημαίνει η κα

Μοσχοχωρίτου και τονίζει τη

σημασία οι εκπαιδευτικοί να

είναι σωστά ενημερωμένοι,

ώστε να αξιοποιήσουν τα Ευ-

ρωπαϊκά Προγράμματα που εί-

ναι διαθέσιμα. 

«Αν δεν πάρεις μέρος σε

αυτά τα προγράμματα δεν

μπορείς να κάνεις κάτι. Δυ-

στυχώς, όμως και σ’ αυτό τον

τομέα η Ελλάδα έχει μεγάλη

γραφειοκρατία, πρέπει να πε-

ράσεις από συμπληγάδες. Πά-

ντως αξίζει τον κόπο, γιατί τα

παιδιά βιώνουν αυτές τις δρά-

σεις με μεγάλη χαρά», ανέφε-

ρε.  

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΚΕΕΡΦΑ

Με δελτίο Τύπου η  Κίνηση

Ενωμένοι Ενάντια στον Ρα-

τσισμό και τη Φασιστική Απει-

λή (ΚΕΕΡΦΑ), διαμαρτύρεται

για τη χρήση του όρου “λα-

θρομετανάστες” σε εισήγηση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

“Παράθυρο” στο δημόσιο

σχολείο της γνώσης
» Επισημάνσεις σε διεθνές συνέδριο στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Παράταση σε αιτήσεις
για παιδαγωγικό πρόγραμμα

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παι-

δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, όπως ανακοινώθηκε

χθες από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρατείνεται έως τις 15 Φε-

βρουαρίου. Η έναρξη του Προγράμματος θα γίνει στις 6

Μαρτίου και η ολοκλήρωση στις 27 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα επι-

σκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.katartisi.org.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν

στο email: info@katartisi.org ή στο τηλ: 2831077576.

Η διευθύντρια
του 4ου ΓΕ.Λ.

Ρουμπίνη
Μοσχοχωρίτου

μίλησε στο
συνέδριο με

θέμα
“Δουλεύοντας
την καινοτομία
στο δημόσιο

σχολείο”.

Συνεχίζεται σήμερα και αύριο
το διεθνές συνέδριο στο

Πνευματικό Κέντρο Χανίων.  



ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Σύλληψη 55χρονου για

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων κατηγορείται,

σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ένας Αγγλος 55

ετών, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία στα Χα-

νιά.

Ο συλληφθείς φέρεται ότι ασελγούσε πάνω σε δύο κο-

ρίτσια, τα οποία έχουν επίσης την Αγγλική υπηκοότητα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του έπειτα από

καταγγελίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος κατοι-

κούσε τα τελευταία χρόνια σε περιοχή της Περιφερεια-

κής Ενότητας Χανίων μαζί με τη σύζυγό του και πέντε

παιδιά.

Προ ημερών έγιναν καταγγελίες σε Κοινωνικές Υπη-

ρεσίες για κακοποίηση παιδιών από τον συγκεκριμένο

Βρετανό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 55χρονος φέρεται

ότι ξυλοκοπούσε τα παιδιά και είχε προχωρήσει σε σε-

ξουαλική κακοποίηση των δύο κοριτσιών.

Οι Κοινωνικές αυτές Υπηρεσίες ενημέρωσαν την Αστυ-

νομία και τις δικαστικές Αρχές και μετά από έκδοση σχε-

τικού εντάλματος, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη

σύλληψή του. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του συλ-

ληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατά συρ-

ροή και κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, σε βαθμό κα-

κουργήματος, ενώ για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί

οι Βρετανικές Αρχές.

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Πρόβλημα στον

δημοτικό φωτισμό

Πρόβλημα στον δημοτικό φωτισμό παρουσιάστηκε

χθες το απόγευμα λόγω βλάβης στο σύστημα ηλεκτρονικής

ενεργοποίησής του. Για το πρόβλημα αμέσως ενημερώ-

θηκε ο ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάστασή του. Σύμφωνα

με όλες τις ενδείξεις ο διακόπτης που ενεργοποιεί το αυ-

τόματο σύστημα φωτισμού “κόλλησε” με αποτέλεσμα να

μη δοθεί η εντολή να ανάψουν τα φώτα. Συνεργείο του

ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησε τη βλάβη και στις 8 το βράδυ το

ρεύμα επανήλθε.

Γ. ΚΩΝ.

Πιστώσεις για απο-
κατάσταση ζημιών,
που είχαν προκληθεί
σε περιοχές των Δή-
μων Πλατανιά και Κι-
σάμου από τη θεομη-
νία τον Δεκέμβριο του
2013, αναμένεται να
αποφασίσει η Οικο-
νομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Κρήτης,
η οποία θα συνεδριά-
σει την ερχόμενη Δευ-
τέρα.

Το πρώτο θέμα της ημερή-

σιας διάταξης της συνεδρίασης

που θα ξεκινήσει στις 12 το με-

σημέρι στην αίθουσα συνε-

δριάσεων του Περιφερειακού

Καταστήματος Ηρακλείου

(Πλατεία Ελευθερίας) είναι η

έγκριση διάθεσης πίστωσης,

διακήρυξης και σύσταση επι-

τροπής δημοπρασίας για

“Εργα υποδομής οδικού δι-

κτύου, αντιπλημμυρικά έργα

αποκατάστασης ζημιών (άρση

καταπτώσεων, επισκευή τε-

χνικών, επισκευή καθιζήσε-

ων, ασφαλτικών κ.λπ.) σε πε-

ριοχές της Περιφερειακής Ενό-

τητας Χανίων και ειδικότερα Δ.

Πλατανιά, Δ. Κισάμου που

επλήγησαν από τη θεομηνία

(πλημμύρα) τον Δεκέμβριο του

2013”, 26ο υποέργο: Αμεσα

έργα αποκατάστασης ζημιών

από πλημμύρα και καθαρι-

σμός παρόχθιας ζώνης χει-

μάρρων παραλιακής ζώνης

περιοχής Περιφερειακής Ενό-

τητας Χανίων, προϋπολογι-

σμού 195.313.00 ευρώ (με ανα-

θεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφω-

να με το αρ. πρωτ. 1946/ 8-01-

2015 έγγραφο της Δ/νσης Τε-

χνικών Εργων Π.Ε. Χανίων.

Αλλα θέματα είναι:

• Εγκριση διάθεσης πίστω-

σης, διακήρυξης και σύσταση

επιτροπής δημοπρασίας του

έργου: “Συντήρηση Επαρχια-

κού Δικτύου Περιφέρειας Κρή-

της και με τ. ΚΑ

2013ΕΠ4020001” υποέργο 1:

“Συντήρηση επαρχιακού οδι-

κού δικτύου Περιφέρειας Κρή-

της (κατασκευή τεχνικών

απορροής ομβρίων και συ-

ντήρηση επαρχιακού οδικού

δικτύου Περιφερειακής Ενό-

τητας Ηρακλείου)”, σύμφωνα

με το αρ. πρωτ. 9026/21-01-

2015 έγγραφο της δ/νσης Τε-

χνικών Εργων Π.Ε. Ηρακλείου.

• Εγκριση Παράτασης Προ-

θεσμίας του έργου: “Κατα-

σκευή Πολυδύναμου Περιφε-

ρειακού Ιατρείου Σφακίων”.

• Εγκριση Παράτασης Προ-

θεσμίας του έργου: “Αποκατά-

σταση βατότητας & Βελτίωση

οδικού δικτύου Π.Ε. Χανίων (Β

ΦΑΣΗ 2012” κ.ά.

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Διακοπή ρεύματος
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές του Νομού Χα-

νίων λόγω τεχνικών εργασιών ανακοίνωσε χθες ο Διαχειριστικής

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ),

ως εξής:

•Αύριο από 8 π.μ. έως 11 π.μ. στις παρακάτω περιοχές: 

Περιοχή Αη Γιάννη από δεξαμενή και πάνω – οδός Μιχελο-

γιάννη – Μακεδονομάχων με τις παρόδους – οδός Παπανα-

στασίου (και τις παρόδους αυτής) από ΡΟΖ-ΜΩΒ έως Βενζι-

νάδικο – οδός Βρυσών – Εργατικές Κατοικίες – Μαυριγιαννάκη

– οδός Μουντάκη – πίσω από Σχολεία – Αμπεριά. 

• Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου από 8 π.μ. έως 4 μ.μ. σε: 

Κουνουπιδιανά περιοχή γηπέδου – Καλαθάς – Χωραφάκια –

Αγ.Παύλος – Τερσανάς – Σταυρός. 

• Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου από 8 π.μ. έως 4 μ.μ. σε Βου-

κολιές – Μαχαιρίδα – Πατελιανά – Πηγή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΣΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΣΑΜΟ

Πιστώσεις για 
αντιπλημμυρικά έργα;

» Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία του 2013
» Συζήτηση τη Δευτέρα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας



Δράσεις ευαισθητοποί-
ησης για την εθελοντι-
κή αιμοδοσία και την
προστασία απ’ τους κιν-
δύνους του Διαδικτύου
διοργανώνει η Ιερά
Μητρόπολη Κυδωνίας
και Αποκορώνου το
προσεχές διάστημα σε
συνεργασία με άλλους
Φορείς.

Συγκεκριμένα εθελοντική αι-

μοδοσία πρόκειται να πραγ-

ματοποιηθεί στο Πολιτιστικό

Κέντρο της Μητροπόλεως την

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σε συ-

νεργασία με τον Σύλλογο Εθε-

λοντών Αιμοδοτών “Αγ. Ιω-

άννης”. 

Οπως ανέφερε ο π. Γεώργιος

Περράκης, γενικός αρχιερατι-

κός επίτροπος της Ι. Μητρό-

πολης Κυδωνίας και Αποκο-

ρώνου «ανταποκρινόμενοι

στις δύσκολες εποχές που ζού-

με, που συμβαίνουν πάρα πολ-

λά τροχαία και λόγω της με-

γάλης ζήτησης και προσφοράς

αίματος, συνδιοργανώνουμε

τη συγκεκριμένη αιμοδοσία.

Αλλωστε ο Χριστός είναι ο

πρώτος και μεγάλος αιμοδότης

που έδωσε το Σώμα και το

Αίμα του για τη δική μας σω-

τηρία».

Από την πλευρά της η πρό-

εδρος του Συλλόγου Εθελο-

ντών Ν. Χανίων Αιμοδοτών

“Αγιος Ιωάννης” κα ∆έσποινα

Ροδουσάκη κάλεσε όλους τους

Χανιώτες να ανταποκριθούν

διότι «5 λεπτά χρόνου δίνοντας

εθελοντικά αίμα μπορούν να

σώσουν μία ζωή». 

Μάλιστα, όπως επεσήμανε

μία φιάλη αίματος μπορεί να

καλύψει τρεις ασθενείς. Σύμ-

φωνα με την ίδια, μέσα στο

2014, έπειτα από οργανωμένες

εθελοντικές αιμοδοσίες συ-

γκεντρώθηκαν 628 φιάλες αί-

ματος, ενώ τόνισε τη μεγάλη

απήχηση των ενημερωτικών

επισκέψεων σε σχολεία για

τα οφέλη της εθελοντικής αι-

μοδοσίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ενημερωτική εκδήλωση για

το πρόβλημα του εθισμού στο

∆ιαδίκτυο και την αντιμετώ-

πιση του φαινόμενου διοργα-

νώνει η Μητρόπολη Κυδωνίας

και Αποκορώνου σε συνεργα-

σία με ειδικούς επιστήμονες

στο Πολιτιστικό της Κέντρο,

Αντ. Γιάνναρη 2 στις 6 Φε-

βρουαρίου στις 8 το βράδυ.

Ομιλητές θα είναι ο κ. ∆η-

μήτρης Κουντούρης νευρο-

λόγος - ψυχίατρος, η κα Νε-

κταρία Σκουλάκη παιδοψυ-

χίατρος - υπεύθυνη στο Τμή-

μα εφήβων για τον εθισμό στο

∆ιαδίκτυο και εκπρόσωπος

του Ο.Κ.Α.Ν.Α. και η κα Ελένη

Στιβανάκη ψυχολόγος στο Θε-

οχαρίδειο Ιδρυμα. Μετά την

ομιλία θα ακολουθήσει συζή-

τηση με το κοινό.

Οπως ανέφερε ο π. Γεώργιος

Περράκης, «έχουμε μπει στη

διαδικτυακή εποχή, και το

Ιντερνετ είναι ένα πολύ χρή-

σιμο αγαθό, ωστόσο, από πίσω

κρύβονται κάποιοι κίνδυνοι

που μπορούν να δημιουργή-

σουν προβλήματα ειδικά στα

νέα παιδιά όπως ο εθισμός και

η εξάρτηση. Η Μητρόπολη

με πρωτοβουλία του σεβα-

σμιωτάτου κ. ∆αμασκηνού ευ-

αισθητοποιήθηκε στα αιτή-

ματα των καιρών, αλλά και σε

γεγονότα που συμβαίνουν στις

σημερινές οικογένειες με παι-

διά που προκαλούν προβλη-

ματισμό στους γονείς για το

αύριο».

Η κα Ρούλα Παρδαλάκη, μη-

τέρα δύο ανήλικων παιδιών

τόνισε ότι «η παρουσία μου

εδώ αντανακλά την αγωνία

όλων των γονέων για τους

κινδύνους της υγείας από την

παρατεταμένη χρήση του ∆ια-

δικτύου». Μάλιστα όπως γνω-

στοποίησε ήδη βρίσκεται υπό

σύσταση στα Χανιά ένας Σύλ-

λογος για την Προστασία των

παιδιών από τον εθισμό στο

∆ιαδίκτυο.

Από την πλευρά της η ψυ-

χολόγος στο Θεοχαρίδειο Κέ-

ντρο κα Στιβανάκη επεσήμα-

νε το μεγάλο έλλειμμα που

υπάρχει στον χώρο της ενη-

μέρωσης των γονιών για την

ορθή χρήση του ∆ιαδικτύου

από τα παιδιά τους. 

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι

δεν πρέπει το ∆ιαδίκτυο να

δαιμονοποιείται ως μέσο και

χρειάζεται ευαισθητοποίηση

από την οικογένεια και το

σχολείο. 

ΕΛ.Φ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΕΣ

Γιορτάζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η οργάνωση

ΣΥΡΙΖΑ Ακρωτηρίου «γιορτάζει τη νίκη και ανασκου-

μπώνεται για τη σκληρή δουλειά που ξεκινάει, για την πα-

ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Γιατί τίποτα δε θα γίνει χωρίς εμάς! Σήμερα από τις 8.30

μ.μ. στο πολιτιστικό καφενείο “Ταχυδρόμος” στα Κου-

νουπιδιανά, καλούμε τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙ-

ΖΑ στο Ακρωτήρι, για να χαρούμε με μουσική, ποτό και

κουβέντα, μετά από πέντε χρόνια ζόφου και μαυρίλας».

ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αποκόρωνα προσκαλεί τους

πολίτες των Χανίων σε γιορτή ελπίδας και αισιοδοξίας, με

καλό κρασί, φαγητό, μουσική και κουβεντούλα, στο Εκλο-

γικό Κέντρο στις Καλύβες, αύριο και ώρα 7 μ.μ..

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Βολές στο Πεδίο

Βολής “Καράβια”
Την ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής “Καράβια” για δρα-

στηριότητα πυρών στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρί-

ου ανακοίνωσε χθες το Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο πα-

ρακαλεί τους πλοιάρχους - κυβερνήτες και ναυτικούς πρά-

κτορες σκαφών για αποφυγή διέλευσης από τη συγκε-

κριμένη θαλάσσια περιοχή.

ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ 

Τελετή αποφοίτησης
Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (στο Ηράκλειο)

θα διοργανώσει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 10.30

π.μ. την τελετή αποφοιτ́ησης των ∆ΕΑ της 2014 Ε ́ ΕΣΣΟ.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί όλες οι τοπικε ́ς πολι-

τικες́, θρησκευτικες́, στρατιωτικες́ και λοιπες́ Αρχες́. Η εισ́ο-

δος για το κοινό είναι ελευ ́θερη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Δικαιολογητικά για εξετάσεις

βοηθών Φαρμακείου
Από τη ∆ιεύθυνση ∆ημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέ-

ριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα

Φαρμάκων - Φαρμακείων) ανακοινώθηκε ότι οι εξετάσεις

των υποψηφίων βοηθών Φαρμακείου για την απόκτηση

βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος περιόδου Φεβρουαρίου

2014, θα διεξαχθούν στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Φε-

βρουαρίου στις 9 π.μ. στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την συμ-

μετοχή στις εξετάσεις τα οποία πρέπει να κατατεθούν στην

∆ιεύθυνση ∆ημόσιας Υγείας, λήγει στις 5/2/2015. Για πε-

ρισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

απευθύνονται στην Υπηρεσία: Ηρώων Πολυτεχνείου 11,

Χανιά, τηλ.: 2821344213.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Δράσεις ευαισθητοποίησης
» Εθελοντική αιμοδοσία την ερχόμενη Τρίτη
» Διοργάνωση εκδήλωσης για τους κινδύνους 

του Διαδικτύου στις 6 Φεβρουαρίου

Από τη συνέντευξη Τύπου για την εθελοντική αιμοδοσία στο Πολιτιστικό Κέντρο της Μητροπόλεως την
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών “Αγ. Ιωάννης”.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Στη διάθεση του υπουργού Εσωτερικών και

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκου Βούτση

έθεσε χθες την παραίτησή του ο γ.γ. της Απο-

κεντρωμένης ∆ιοίκησης Κρήτης Γρηγόρης Ρο-

καδάκης.

Ο κ. Ροκαδάκης συνεχάρη τον νέο υπουρ-

γό για την ανάληψη των καθηκόντων του στο

Υπουργείο, ενώ σε δήλωσή του ανέφερε:

«Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες στο

γραφείου μου, τους διευθυντές και όλους τους

υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Αποκε-

ντρωμένης ∆ιοίκησης Κρήτης για την καλή

συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της

θητείας μου στη θέση του γενικού γραμματέα

και τους εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο τους.

Με αίσθημα ευθύνης προσπαθήσαμε από κοι-

νού να αποδώσουμε το δίκαιο μέσα στο

πλαίσιο της νομιμότητας και της διαφάνειας».

Τη ∆ευτέρα 2 Φεβρουαρίου ο κ. Ροκαδάκης

θα έχει συνάντηση με τον κ. Βούτση στο

υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανα-

συγκρότησης, στο πλαίσιο ενημέρωσης σε θέ-

ματα που αφορούν την Αποκεντρωμένη ∆ι-

οίκηση Κρήτης.

Στο πλευρό των βουλευτών για λύσεις σε προ-

βλήματα αναφέρει ότι θα βρίσκεται ο δήμαρ-

χος Χανίων Τάσος Βάμβουκας σε συγχαρητή-

ρια επιστολή του.  Η επιστολή έχει αποδέκτες

τον Χανιώτη υπουργό Γεώργιο Σταθάκη και

τους νεοεκλεγέντες βουλευτές Παύλο Πολάκη,

Βάλια Βαγιωνάκη και Σταύρο Θεοδωράκη. 

Ο κ. Βάμβουκας εύχεται στους βουλευτές δύ-

ναμη και αποφασιστικότητα για την αντιμε-

τώπιση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας. 

Ο ίδιος επισημαίνει ότι θα βρίσκεται στο πλευ-

ρό των βουλευτών προκειμένου να δοθούν οι

αναγκαίες και επείγουσες λύσεις στα προβλή-

ματα του ∆ήμου, του Νομού και του νησιού

μας. 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΑΚΑΚΗ

Στο μεταξύ, σε γραπτή του δήλωση ο υπο-

ψήφιος βουλευτής με το “Ποτάμι” Γιώργος Μα-

ρακάκης σημειώνει: «Χανιώτισσες και Χα-

νιώτες, αγαπητές φίλες και φίλοι, υπάρχουν

στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου, που οι λέξεις

δεν αρκούν για να αποδώσουν το μέγεθος των

συναισθημάτων του. Ακριβώς αυτό αισθάνο-

μαι τούτη τη στιγμή. Επιθυμώ να εκφράσω ξε-

χωριστά σε κάθε μίαν και σε καθέναν από εσάς

ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” από τα βάθη της

καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ, για τη μεγάλη

εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και την ξε-

χωριστή τιμή να με αναδείξετε στη θέση του

πρώτου βουλευτή Χανίων με το “Ποτάμι”.

Σας ευχαριστώ, που αγκαλιάσατε την προ-

σπάθεια, τη δική μου και των συνυποψηφίων

μου και όλοι μαζί επιτύχαμε, με την πολύτιμη

βοήθεια και των εθελοντών μας, ένα πολύ ση-

μαντικό εκλογικό αποτέλεσμα. Ενα αποτέλεσμα

που, πέραν της τιμής, φέρει και ένα ακόμη πολύ

βαρύ φορτίο: Εκείνο της ευθύνης. Ατομικής και

συνολικής. 

Το “Ποτάμι”, ένας νέος πολιτικός σχηματι-

σμός, ηλικίας 11 μόλις μηνών, χωρίς οικονο-

μικούς πόρους, χωρίς μηχανισμούς, χάρη στη

δική σας εμπιστοσύνη, έχει πλέον Κοινοβου-

λευτική Ομάδα. Είναι ο πολιτικός φορέας,

που ως φωνή λογικής, θα παλέψει μέσα στη

Βουλή αλλά και έξω από αυτήν, μέσα στην κοι-

νωνία που το γέννησε και το δυναμώνει κάθε

μέρα. Για να τα αλλάξουμε όλα, χωρίς να

γκρεμίσουμε τη χώρα. Για να δοθεί ένα νέο,

υγιές περιεχόμενο στη σχέση του πολίτη με την

πολιτική, αλλά και στη σχέση του πολιτικού με

την πολιτική.  Είναι ο πολιτικός φορέας, που

θα κάνει τη διαφορά, με τις επεξεργασμένες θέ-

σεις του, τις προτάσεις, τις παρεμβάσεις, τις

πρωτοβουλίες του, συμβάλλοντας αποφασι-

στικά, στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας

νέας, ελπιδοφόρας και δυναμικής προοπτικής

για τη χώρα και τον άνθρωπο. 

Χανιώτισσες και Χανιώτες,

σε αυτή την προσπάθεια, στον αγώνα ενάντια

στα θέματα που απασχολούν κάθε γωνιά του

τόπου μας, δηλώνω “παρών”, με κάθε δύναμη

και δυνατότητα που διαθέτω.  Σας ευχαριστώ,

τόσο για την ξεχωριστή τιμή, όσο και για την

τεράστια ευθύνη. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, ακό-

μη πιο δυναμικά. Να είστε όλες και όλοι

καλά».

Τιμή στον Εμμ. Μπικάκη απέδωσε χθες ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμ-
μένος, ο οποίος επισκέφτηκε το Ηράκλειο.

Ο κ. Καμμένος παρεσ́τη στην επιμνημόσυνη δεήση που έλα-

βε χωρ́α στον οικισμο ́ Αμυγ́δαλος του ∆ημ́ου Αρχανων́ - Αστε-

ρουσιών της Περιφερειακης́ Ενοτ́ητας Ηρακλειόυ προς τιμη ́ του

Εμμανουη ́λ Μπικα ́κη, ο οποι ́ος αγωνι ́στηκε στον πο ́λεμο

ενάντια στην εισβολη ́ των Τούρκων στην Κυ ́προ το 1974.

Στην εκδη ́λωση παρευρέθηκαν επίσης:

Ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Κω ́στας ∆αμαβολίτης.

Ο αρχηγός Γ.Ε.Ν. αντιναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο αρχηγός Γ.Ε.Α. αντιπτέραρχος κ. Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο δη ́μαρχος ∆η ́μου Αρχανω ́ν – Αστερουσι ́ων κ. Εμμανουη ́λ

Κοκοσάλης.

Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Ηρακλει ́ου ταξι ́αρχος κ. Γε-

ώργιος Μπουζα ́κης καθώς και λοιποί εκπρόσωποι των τοπι-

κών πολιτικών, θρησκευτικω ́ν και στρατιωτικω ́ν Αρχω ́ν.

Μετά τη δε ́ηση, ο υπουργο ́ς Εθνικη ́ς Άμυνας κατε ́θεσε στε-

φάνι στο μνημείο του Εμμανουήλ Μπικάκη.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Τιμή στον Εμμ. Μπικάκη
» Σε χθεσινή επίσκεψη στο Ηράκλειο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ:

«Στο πλευρό των βουλευτών για λύσεις σε προβλήματα του Νομού»

Ο Γιώργος Μαρακάκης.Ο δήμαρχος Χανίων Τ.
Βάμβουκας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Παραίτηση Ροκαδάκη



Τον παλμό της ελληνικής περιφέρειας μεταφέρουν τα “Χ.Ν.” παρουσιάζοντας
ειδήσεις από κάθε γωνιά της χώρας. Επιλέγουμε ειδήσεις που ξεχωρίζουν και
τις παρουσιάζουμε καθημερινά στους αναγνώστες των “Χ.Ν.” 

Μείωση στην τιμή 

του νερού

της Μυτιλήνης
Ριζικές αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στις τιμές

του νερού στο νησί της Μυτιλήνης, από την ερχόμε-

νη εβδομάδα, με το θέμα να συζητείται στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο της Δευτέρας. Σύμφωνα με την εφη-

μερίδα ΕΜΠΡΟΣ, τα βασικά χαρακτηριστικά της

καινούργιας τιμολογιακής πολιτικής είναι η μικρή μεί-

ωση της τιμής για τους καταναλωτές στη Μυτιλήνη,

η κατηγοριοποίηση σε τρεις ζώνες των χωριών ανα-

λόγως του πληθυσμού τους και οι ειδικές προβλέψεις

για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Πέταξαν κινητά από 

το σχολείο και κρύφτηκαν 

στο νεκροταφείο
Tο σχολικό συ-

γκρότημα απένα-

ντι από τις Φυ-

λακές Λάρισας

αξιοποίησαν δύο

νεαροί Λαρισαίοι

προκειμένου να

«περάσουν» κι-

νητά τηλέφωνα.

Όπως μετέδωσε

η εφημερίδα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, οι

δύο Λαρισαίοι, 27 και 29 ετών, μπήκαν στο σχολικό συ-

γκρότημα απέναντι από τις Φυλακές προκειμένου να ρί-

ξουν δύο κινητά τηλέφωνα σε κρατούμενους των Φυ-

λακών Λάρισας. Ωστόσο, ρίχνοντας τα κινητά τηλέφω-

να, έγιναν αντιληπτοί για να αναζητηθούν στη συνέχεια

από την ΕΛ.ΑΣ. Οι δύο συλληφθέντες τράπηκαν σε φυγή

για να φθάσουν στο νεκροταφείο Λάρισας, όπου και κρύ-

φτηκαν για να συλληφθούν τελικά λίγη ώρα αργότερα από

αστυνομικούς.

Πρόγραμμα πρόληψης

λαθροϋλοτομιών στα Τρίκαλα
«Ειδικό Πρό-

γραμμα» πρόλη-

ψης λαθροϋλοτο-

μιών υλοποιούν

και φέτος οι Δα-

σικές Υπηρεσίες

του Νομού Τρι-

κάλων προκειμέ-

νου να αντιμετω-

πιστεί αποτελε-

σματικά το φαι-

νόμενο των λαθροϋλοτομιών και της διακίνησης παρά-

νομα υλοτομημένης ξυλείας κυρίως καυσόξυλων. Σύμ-

φωνα με την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, το πρόγραμμα υλο-

ποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικών Διαταγών της

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Γενικής Διεύ-

θυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

ΕΛΛΑΔΑ
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Εξοικονόμηση ενέργειας 
του οδοφωτισμού των Ιωαννίνων 

Eστω και με αρκετά χρό-

νια καθυστέρηση, ο Δή-

μος Ιωαννιτών κάνει το

πρώτο βήμα για την εξοι-

κονόμηση ενέργειας στον

οδοφωτισμό. Σύμφωνα με

την εφημερίδα ΗΠΕΙΡΩ-

ΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, όπως ανα-

κοινώθηκε από το Δημαρ-

χείο, προχωρά το έργο με

τον τίτλο «ολοκληρωμένη

παρέμβαση εξοικονόμησης

και διαχείρισης ενέργειας

οδοφωτισμού», με προϋ-

πολογισμό 220.000 ευρώ,

μέσω του Εθνικού Στρατη-

γικού Πλαισίου Αναφοράς

(Ε.Σ.Π.Α.). 



ΕΛΛΑΔΑ
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Τρεις χιλιάδες ζευγάρια 
παπούτσια σε άστεγους
Τρεις χιλιάδες ζευγάρια χρησιμοποιημένα παπούτσια

επιδιορθώθηκαν, επενδύθηκαν με ισοθερμικούς πάτους, κα-

θαρίστηκαν και δόθηκαν σε άστεγους και άπορους, κατά την

τελευταία διετία, χάρη σε πρωτοβουλία μεγάλης αλυσίδας

καταστημάτων επιδιόρθωσης υποδημάτων.

Το 2013, που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, σε όλα τα κα-

ταστήματα της αλυσίδας επιδιορθώθηκαν και δόθηκαν σε

άστεγους και άπορους συνολικά 1.200 ζευγάρια παπούτσια,

ενώ το 2014 ο αριθμός έφτασε στα 1.800 ζευγάρια.

Ακυρώνεται η μεταφορά 4.000 
τόνων απορριμμάτων στη Φυλή

Την άμεση ακύρωση της απόφασης με-

ταφοράς 4.000 τόνων απορριμμάτων από

την Τρίπολη στη Φυλή αποφάσισε χθες, σε

συνεδρίασή της, η Ε.Ε. του Ειδικού Δια-

βαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

(ΕΔΣΝΑ). Η απόφαση που ελήφθη από τους

γενικούς γραμματείς Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Αττικής και Πελοποννήσου στις 28

Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν παραιτηθεί ο

γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

Μανώλης Αγγελάκας, «επέτρεπε» στον Δήμο

Τρίπολης να μεταφέρει σταδιακά στη Φυλή,

έως και τον Απρίλιο 2015, 4.000 τόνους

απορριμμάτων. Σημειώνεται ότι ο Δήμος κη-

ρύχθηκε για το θέμα, από τον γ.γ. Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 13 Ια-

νουαρίου.

Τους ήρωες των Ιμίων 
τίμησε το Υ.ΕΘ.Α.

Οι  αντιπλοίαρχοι  Παναγιώτης  Βλαχάκος  και  Χρι-

στόδουλος Καραθανάσης και ο σημαιοφόρος Έκτορας

Γιαλοψός, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέ-

λεση του καθήκοντος στην κρίση των Ιμίων, τιμήθη-

καν  σε  μία  σεμνή  εκδήλωση,  στη Διοίκηση Ελικο-

πτέρων  Ναυτικού  στον  Μαραθώνα,  παρουσία  του

υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου.

Της επιμνημόσυνης δέησης ακολούθησαν κατάθε-

ση στεφάνων από τον κ. Καμμένο, τον αρχηγό ΓΕΝ,

αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον αντιπρό-

εδρο της Ένωσης Αποστράτων Ναυτικής Αεροπορίας

και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Εν συνεχεία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμ-

μένος πραγματοποίησε ρίψη στεφάνου στον θαλάσσιο

χώρο των Ιμίων όπου το 1996 έπεσαν οι τρεις Έλλη-

νες αξιωματικοί.

Απόφαση για άρση της πολιτικής επιστράτευσης των εργαζομένων στις εταιρείες ΔΕΗ ΑΕ,

ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υπέγραψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά από εισήγηση

του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λα-

φαζάνη.

Αρση επιστράτευσης σε ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.



ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το “αντίδοτο” στις ακριβές και αμ-
φιβόλου ποιότητας εισαγόμενες
ζωοτροφές, η αγορά των οποίων
εκτινάσσει το κόστος παραγωγής
στην κτηνοτροφία ως και 75%,
αποτελούν τα κτηνοτροφικά ψυ-
χανθή, η καλλιέργεια των οποίων
προσφέρει σταθερό εισόδημα με
μικρότερο κόστος, ενώ η υπο-
στήριξή τους με αγροτικές επι-
δοτήσεις στο πλαίσιο της νέας
Κ.Α.Π. (2015 - 2020), εκτιμάται ότι
θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον
των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων
στη χώρα.

Αυτό τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο κα-

θηγητής της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και

Υδατοκαλλιέργειας στο Γεωπονικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, υπο-

γραμμίζοντας χαρακτηριστικά, ότι «οι “μετοχές”

των κτηνοτροφικών ψυχανθών σκαρφαλώ-

νουν σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, λόγω

και της έλλειψης ζωοτροφών στη χώρα μας.

Οπως επισημαίνει, η τιμή πώλησής τους κα-

ταγράφεται έως και διπλάσια, σε σχέση με τα

δημητριακά και η ενασχόληση με την καλ-

λιέργειά τους αποτελεί μια πρώτης τάξης ευ-

καιρία. Υπογραμμίζει μάλιστα, ότι, στο πλαίσιο

της νέας Κ.Α.Π., τα ψυχανθή θα υποστηριχθούν

με ένα επιπλέον ποσοστό, περίπου 2%, μέσω

της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ενώ προβλέπε-

ται και η ενίσχυση της σποροπαραγωγής», γε-

γονός που σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου

θα δώσει νέα ώθηση.

Ο κ. Χατζηγεωργίου, σημειώνει, ότι λόγω της

συνέχισης της οικονομικής κρίσης, οι άν-

θρωποι του πρωτογενούς τομέα αναλώθηκαν

για μεγάλο χρονικό διάστημα διεκδικώντας

"ανακούφιση" σε οικονομικά ζητήματα, με

αποτέλεσμα η άσκηση του έργου τους να έχει

μείνει πίσω. Ετσι, “δυστυχώς”, σύμφωνα με τον

ίδιο, πολλές ποικιλίες κτηνοτροφικών ψυχαν-

θών δεν είναι διαθέσιμες εμπορικά για τον τε-

λικό χρήστη, με την σποροπαραγωγή να έχει

ατονήσει, αν και «τα τελευταία χρόνια, παρα-

τηρείται αύξηση, έστω και μικρή, στις καλ-

λιεργούμενες εκτάσεις στη χώρα μας». 

Χαρακτηρίζει ευοίωνο, το μέλλον για την καλ-

λιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών, δεδομένου

ότι υπάρχει ζήτηση για κατανάλωση, ενώ επι-

σημαίνει ότι η καλλιέργειά τους συντελεί ση-

μαντικά και στη βελτίωση των αγρών, στη μεί-

ωση του κόστους παραγωγής των συμβατικών

καλλιεργειών. «Γι αυτό έχει προβλεφθεί στη νέα

Κ.Α.Π. η υποχρεωτική εναλλαγή καλλιεργειών

με την συμμετοχή ψυχανθών», λέει χαρακτη-

ριστικά.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Ως ζωοτροφές τα ψυχανθή είναι εξ ίσου απα-

ραίτητα στον οργανισμό των κτηνοτροφικών

ζώων με τα σιτηρά. Τα ζώα που τρέφονται με

ψυχανθή έχουν ισορροπημένη διατροφή, ενώ

κάνουν καλύτερης ποιότητας γάλα και κρέας.

Η διατήρηση των ψυχανθών μετά την αποξή-

ρανση είναι απλή με αποτέλεσμα να διατη-

ρούνται σε απλές αποθήκες για αρκετό καιρό.

Η οικολογική σημασία των ψυχανθών είναι

πολύ μεγάλη, επειδή συμβιώνουν στις ρίζες

τους ειδικά αζωτοβακτήρια, τα οποία συλλέγουν

το άζωτο από την ατμόσφαιρα, και επομένως

είναι φυτά που δεν απαιτούν αζωτούχες λι-

πάνσεις. Λόγω του ότι τα ψυχανθή έχουν την

ιδιότητα να αποθηκεύουν στις ρίζες τους

άζωτο, το έδαφος που καλλιεργείται με τα ψυ-

χανθή αποκτά γονιμότητα.

Εκτιμάται ότι με την αντικατάσταση της σό-

γιας, με ψυχανθή παραγόμενα στην Ελλάδα,

σταδιακά θα υπάρξει αυτάρκεια σε ζωοτροφές,

ενώ για την καλλιέργειά τους δεν χρειάζονται

αζωτούχα λιπάσματα, καθώς δεσμεύουν στις

ρίζες τους το ατμοσφαιρικό άζωτο και λει-

τουργούν ως μέθοδος φυσικής λίπανσης καθώς

και βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους.

Επίσης, δεν απαιτούνται μεγάλες ποσότητες

νερού άρδευσης, μπορούν να αξιοποιηθούν

εδάφη χαμηλής γονιμότητας, στις οποίες άλ-

λες γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι πλέον

ανταγωνιστικές, ενώ μπορούν να καλλιεργη-

θούν σε πολλά εδαφοκλιματικά περιβάλλο-

ντα. Το ρεβίθι, αποτελεί χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα φυτού που μπορεί να καλλιεργηθεί

σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ειδικά σε ξη-

ρικά χωράφια που παραδοσιακά καλλιεργού-

νταν με σιτηρά.

Οι εγχώριες ποικιλίες ψυχανθών, όπως είναι

η μηδική, ο βίκος, τα κουκιά, τα ρεβίθια και τα

μπιζέλια, δεν είναι μεταλλαγμένα, όπως είναι

σε μεγάλο ποσοστό η εισαγόμενη σόγια, ενώ

όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηγεωργίου, «η Ελ-

λάδα μπορεί και πρέπει να βελτιώσει τις δικές

της ποικιλίες και να αναδείξει τα τοπικά της

προϊόντα».

Ο κ. Χατζηγεωργίου, θα μιλήσει σε ημερίδα

που θα γίνει αύριο, στο πλαίσιο της 9ης Διε-

θνούς Εκθεσης Κτηνοτροφίας και Πτηνοτρο-

φίας “Zootechnia”.

ΑΠΕ – ΜΠΕ » Εως και 200%, μέχρι το έτος

2030, αναμένεται να αυξηθεί η παγκόσμια πα-

ραγωγή της υδατοκαλλιέργειας, εξαιτίας της μεί-

ωσης των φυσικών αποθεμάτων και της διο-

γκούμενης, από την άλλη, ζήτησης ψαριών από

καταναλωτές.

Τη διαπίστωση κάνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η ανα-

πληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπο-

νίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου περιβάλλο-

ντος του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παναγιώτα

Παναγιωτάκη,με αφορμή τη συμμετοχή της σε

ημερίδα με θέμα την αλιεία και τις υδατοκαλ-

λιέργειες, που διοργανώνεται αύριο στη Θεσ-

σαλονίκη, στο πλαίσιο της “Zootechnia”.

«Οι υδατοκαλλιέργειες σε παγκόσμιο επίπε-

δο είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος

της πρωτογενούς παραγωγής. Οι απαιτήσεις

της παγκόσμιας αγοράς για αλιευτικά προϊό-

ντα αυξάνονται συνεχώς και σύμφωνα με πρό-

βλεψη του FAO, για το 2030, το έλλειμμα θα

προσεγγίζει τα 29 εκατ. τόνους. Το έλλειμμα

αυτό μπορεί να καλυφθεί μόνο από την αύξηση

της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας. Οι

στόχοι που έχουν τεθεί από τον κλάδο ανα-

φέρονται σε πολλαπλάσια παραγωγή (200% αύ-

ξηση) στον ορίζοντα του 2030", ανέφερε η κ.Πα-

ναγιωτάκη.

Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα, εκτι-

μά η καθηγήτρια, ότι η Ελλάδα, «ως ο ιχθυο-

βολώνας της Ευρώπης, όπως έχει χαρακτηρι-

σθεί, αναμένεται να συνταχθεί και να ακο-

λουθήσει στην κατεύθυνση αυτή, εφόσον λεί-

ψουν ή τουλάχιστον μειωθούν, η γραφειοκρα-

τία και οι γνωστές αγκυλώσεις».

Αλλωστε, οι ακτογραμμές μας και συγκεκρι-

μένα η παράκτια ζώνη, λόγω της καταλληλό-

τητας της, διαθέτει χώρους οι οποίοι ενδεχο-

μένως, με κατάλληλη διαχείριση των συστη-

μάτων εκτροφής να μπορέσουν να “σηκώσουν”

την αύξηση της παραγωγής. 

«Επιβάλλεται όμως, σ ένα πεδίο, όπως η πα-

ράκτια ζώνη, να λάβουμε υπόψη μας ότι

υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης - μετα-

φοράς της υδατοκαλλιέργειας στην ανοικτή θά-

λασσα», τόνισε η κα Παναγιωτάκη, διευκρινί-

ζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για επι-

πτώσεις στο τελικό προϊόν, λόγω της αύξησης

της παραγωγής.

ΕΛΛΑΔΑ
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

“Βαριά χαρτιά” οι... “μετοχές” 
κτηνοτροφικών ψυχανθών

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Αύξηση παραγωγής στις ιχθυοκαλλιέργειες

Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή αξιοποιούνται για τους καρπούς τους (τα σπέρματα ων λοβών), ως χλωρή νομή, σανό, ενσίρωση και για χλωρή λίπανση. 
Μερικά ψυχανθή προσφέρονται και για βόσκηση (βίκος, μηδική, τριφύλλια).



ΑΘΗΝΑ » Αθρόες αποχωρή-

σεις ειδικευόμενων γιατρών

φέρνει απόφαση της προη-

γούμενης ηγεσίας του υπουρ-

γείου Υγείας, η οποία καταρ-

γεί την παράταση εργασίας για

όσους τελειώνουν την ειδικό-

τητα και μέχρι σήμερα μπο-

ρούσαν να παραμείνουν στη

θέση τους ωσότου αυτή κα-

λυφθεί από άλλο ειδικευόμενο.

Οι ιατρικές ενώσεις ζητούν

άμεση λύση από τη νέα ηγεσία

του υπουργείου, υποστηρίζο-

ντας ότι απειλούνται οι εφη-

μερίες όλων των μεγάλων νο-

σοκομείων, που βασίζονται

κυρίως στους ειδικευόμενους.

Μέχρι σήμερα, κάθε ειδι-

κευόμενος που ολοκλήρωνε

την ειδικότητα μπορούσε να

ζητήσει δύο εξάμηνες παρα-

τάσεις και να παραμείνει στη

θέση του μέχρι να ολοκληρω-

θούν οι διαδικασίες επιλογής

νέου ειδικευόμενου. 

Με τον τρόπο αυτό και οι

νέοι γιατροί είχαν δουλειά

και τα νοσοκομεία κάλυπταν

τις ανάγκες τους. Όμως υπουρ-

γική απόφαση, που υπογρά-

φηκε στις 15 Ιανουαρίου, κα-

ταργεί το δικαίωμα παράτασης

σε όσους ειδικευόμενους περ-

νούν με επιτυχία τις εξετάσεις

της ειδικότητας. 

Αυτό σημαίνει ότι εκατο-

ντάδες γιατροί θα πρέπει να

αποχωρήσουν άμεσα από το

ΕΣΥ και οι θέσεις τους θα

μείνουν κενές μέχρι να επα-

ναπροκηρυχθούν και να το-

ποθετηθούν νέοι ειδικευόμε-

νοι  (διαδικασία που, στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις, κα-

θυστερεί έως και ένα χρόνο). 

Σύμφωνα με τους νοσοκο-

μειακούς γιατρούς, εάν εφαρ-

μοστεί η απόφαση θα προκύ-

ψουν πολλά και σοβαρά προ-

βλήματα στη λειτουργία των

νοσοκομείων. Αυτό γιατί οι ει-

δικευόμενοι καλύπτουν βασι-

κές ανάγκες των κλινικών και

σηκώνουν το μεγαλύτερο βά-

ρος των εφημεριών.

Ενδεικτικό είναι το παρά-

δειγμα του μεγαλύτερου νο-

σοκομείου της χώρας, του Ευ-

αγγελισμού: Με τη συγκεκρι-

μένη απόφαση αναμένεται να

αποχωρήσουν 50 από τους

60 ειδικευόμενους που έχουν

παρατείνει την υπηρεσία τους.

Με δεδομένο ότι είναι ήδη

κενές τουλάχιστον 200 θέσεις

ειδικών και ειδικευόμενων

στο νοσοκομείο, θεωρείται βέ-

βαιο ότι πολλές κλινικές δεν θα

μπορούν να καλύψουν ούτε τις

εφημερίες τους.

Στην ίδια κατάσταση βρί-

σκονται και άλλα μεγάλα νο-

σοκομεία της χώρας. 

Το ζήτημα έχουν καταγγείλει

οι ιατρικοί σύλλογοι  και η

Ένωση Νοσοκομειακών Για-

τρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), ζη-

τώντας να τροποποιηθεί η

διάταξη ώστε να μην πληγεί η

λειτουργία του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ,

από το υπουργείο διαβεβαίω-

σαν ότι θα εξετάσουν άμεσα το

θέμα.

ΑΠΕ – ΜΠΕ » Τα κρούσματα
της εποχικής γρίπης κο-
ρυφώνονται κατά τους μή-
νες Φεβρουάριο και Μάρ-
τιο, όπως καταδεικνύει η
διαχρονική παρακολού-
θηση της νόσου στην Ελ-
λάδα. 

Επειδή κάθε επιδημική έξαρση της

γρίπης εισβάλλει ταχύτατα και εξε-

λίσσεται ανάλογα και με τους τοπι-

κούς εποχικούς παράγοντες, που

ευνοούν τον τρόπο μετάδοσής τη,ς το

Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής

Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας

Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας εξέδωσε επικαιροποι-

ημένες οδηγίες για την πρόληψη

της.

«Τα προληπτικά μέτρα για την επο-

χική γρίπη πρέπει να εντείνονται, με

κορυφαίο μέτρο πρόληψης τον αντι-

γριπικό εμβολιασμό. Παρόλο που ο

εμβολιασμός απευθύνεται σε όλα τα

άτομα», αναφέρεται σε ανακοίνωση

που εξέδωσε το το Τμήμα Πρόληψης

Ιατρικής Υγείας, επισημαίνοντας ότι

είναι σημαντικό να εφαρμόζεται στις

ομάδες υψηλού κινδύνου και μάλιστα

έγκαιρα, πριν την εμφάνισή της και

την περίοδο έξαρσης αλλά και σε όλη

τη διάρκεια του φετινού κύματος.

Υπενθυμίζει ακόμα, ότι η γρίπη μπο-

ρεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές

σε όλους, αλλά μεγαλύτερο κίνδυνο

επιπλοκών διατρέχουν τα άτομα

υψηλού κινδύνου όπως καρδιοπα-

θείς, ασθενείς με χρόνια αναπνευ-

στικά προβλήματα και άσθμα, δια-

βητικοί, ανοσοκατασταλμένοι, ηλι-

κιωμένοι, άτομα που φροντίζουν

βρέφη και ηλικιωμένους, έγκυες κ.λπ.

Τα μέτρα πρόληψης, που προτεί-

νει είναι τα εξής:

• Επαναληπτική δόση εμβολίου

στα άτομα υψηλού κινδύνου, κατόπιν

συνεννοήσεως με το θεράποντα ια-

τρό. Σημειώνεται ότι απαιτούνται πε-

ρίπου δύο εβδομάδες για την ανά-

πτυξη αντισωμάτων.

• Η λήψη μέτρων υγιεινής όπως ο

αερισμός των χώρων ιδιαίτερα όπου

υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώ-

πων, όπως είναι για παράδειγμα τα

σχολεία.

• Το συχνό πλύσιμο των χεριών.

• Η κάλυψη του βήχα και του φτερ-

νίσματος.

• Η αποφυγή του συγχρωτισμού γε-

νικώς. Ο συγχρωτισμός σε μέρη τα

οποία δεν αερίζονται επαρκώς ευνοεί

τη μετάδοση του ιού και είναι ιδιαί-

τερα επικίνδυνος για τις ευπαθείς

ομάδες (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς,

αίθουσες αναμονής κ.λπ.).

• Η τήρηση των κανόνων ανα-

πνευστικής υγιεινής.

• Παραμονή στο σπίτι των ατόμων

που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης

για να μην μεταδίδουν τον ιό.

• Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας

όταν τα συμπτώματα που εμφανίζο-

νται είναι σοβαρά. Η αναζήτηση ια-

τρικής βοήθειας αφορά και στα άτο-

μα που δεν ανήκουν στις ευαίσθητες

ομάδες πληθυσμού.

• Η λήψη αντιιικών φαρμάκων ως

προληπτική αγωγή μετά από ιατρι-

κή εντολή.

Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-

δονίας το Τμήμα της Πρόληψης και

Προαγωγής Υγείας εφαρμόζει, στον

τομέα της πρόληψης, το πρόγραμμα

Αγωγής Υγείας, με θέμα: “Υγιεινή χε-

ριών”, στους μαθητές της Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ το Τμή-

μα Δημόσιας Υγείας συμμετέχει στον

εμβολιασμό των απόρων και ανα-

σφαλίστων πολιτών με προτεραιό-

τητα στις ευπαθείς ομάδες αλλά και

στη διάθεση αντιγριπικών εμβολίων

στους δημόσιους φορείς παροχής

υγείας όπως είναι τα Κέντρα Υγείας,

τα Κ.Α.Π.Η. κ.λπ.

ΕΛΛΑΔΑ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ

Κορύφωση των κρουσμάτων γρίπης 
» Οδηγίες για την πρόληψη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Προεκλογική απόφαση απειλεί εφημερίες
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Αρχίζουν τα δύσκολα
» Προς ανοιχτή σύγκρουση με τους δανειστές

» Κυβέρνηση: «Εξω από την Ελλάδα η τρόικα»

Προς ανοιχτή σύγκρουση με τους
δανειστές φαίνεται να οδηγείται
η Ελλάδα. Τα δύσκολα της δια-
πραγμάτευσης άρχισαν μετά τη
χθεσινή συνάντηση του υπουρ-
γού Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη
με τον επικεφαλής του Eurogroup
Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Η συνάντηση κατέληξε με αντιπαραθέσεις και

διαφωνίες και με τον Ευρωπαίο αξιωματού-

χο να αποχωρεί εκνευρισμένος.

Ο κ. Βαρουφάκης γνωστοποίησε την από-

φαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην ζη-

τήσει παράταση στο υφιστάμενο πρόγραμμα

και να σταματήσει τη διαπραγμάτευση. Από

την πλευρά του ο κ. Γερούν Ντάισελμπλουμ

προειδοποίησε την Ελλάδα να μην προβεί σε

μονομερείς ενέργειες.

Εικόνα σύγκρουσης και ηλεκτρισμένης ατμό-

σφαιρας μετέφεραν διεθνή μέσα ενημέρωσης

μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου του Γ. Βα-

ρουφάκη με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Απορρίπτει η κυβέρνηση τόσο την παράτα-

ση του εφαρμοζόμενου προγράμματος όσο και

τις συνομιλίες με την τρόικα, την οποία χα-

ρακτηρίζει «σαθρά δομημένη». Αυτό δήλωσε

ο υπουργός Οικονομικών μετά τη συνάντησή

του με τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν

Ντάισελμπλουμ.

Οπως τόνισε ο υπουργός, υπάρχει τεράστια

διαφορά μεταξύ των θεσμοθετημένων οργάνων

στην Ευρώπη, όπως η Ε.Κ.Τ. και η Κομισιόν,

αλλά και των διεθνών οργανισμών, όπως το

Δ.Ν.Τ., με τους οποίους άρχισαν διαβουλεύσεις

και θεωρούνται εταίροι, «με μια επιτροπή με

αντιευρωπαϊκή λογική, ενταγμένη στην εφαρ-

μογή ενός προγράμματος που έχουμε απορ-

ρίψει και η οποία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο, είναι μια σαθρά δομημένη επι-

τροπή».

Ο κ. Βαρουφάκης επεσήμανε: «Το κράτος έχει

συνέχεια, αυτό που δεν θα δεχθούμε να έχει

συνέχεια είναι η αυτοτροφοδοτούμενη κρίση

του αποπληθωρισμού και του μη βιώσιμου χρέ-

ους». Πρόσθεσε δε, ότι δίνει ισχυρές δεσμεύ-

σεις εκ μέρους της κυβέρνησης, σχετικά με την

αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς να

προωθήσει «βαθιές και απαραίτητες μεταρ-

ρυθμίσεις, χωρίς φόβο και πάθος, που θα ενι-

σχύσουν την ανταγωνιστικότητα» και παρέσχε

την εγγύηση, πρώτα στον ελληνικό λαό και στη

συνέχεια στους εταίρους, για ισοσκελισμένους

προϋπολογισμούς και «μικρά πρωτογενή πλε-

ονάσματα στο διηνεκές». Επίσης, ανέφερε

ότι η κυβέρνηση εκλέχθηκε στη βάση της ανα-

λυτικής αμφισβήτησης της ίδιας της λογικής

του εφαρμοζόμενου προγράμματος και η

πρώτη πράξη, είπε, δεν θα είναι η απόρριψη

της λογικής αμφισβήτησης αυτού του προ-

γράμματος μέσα από μια αίτηση για την πα-

ράτασή του, προσθέτοντας ότι το κοινό συμ-

φέρον θα εξυπηρετηθεί από μια νέα συμφω-

νία.

Από την πλευρά του, ο κ. Ντάισελμπλουμ ανέ-

φερε ότι είχε εποικοδομητικές συζητήσεις με

τον πρωθυπουργό, αλλά και με το οικονομικό

επιτελείο. Χαρακτηρίζοντας σημαντική τη συ-

νάντηση με τον κ. Βαρουφάκη, επεσήμανε:

«Ηθελα να ακούσω τις προθέσεις της κυβέρ-

νησης και να εξηγήσω τις υποχρεώσεις».

Πρόσθεσε: «Έχουμε αμοιβαία συμφέροντα». Χα-

ρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι φιλοδοξία της

κυβέρνησης είναι να παραμείνει η Ελλάδα στην

ευρωζώνη. Το Eurogroup, είπε, ανέλαβε το

2012 τη δέσμευση να παρέχει επαρκή στήρι-

ξη στην Ελλάδα έως ότου να βγει στις αγορές,

υπό την προϋπόθεση να τηρούνται οι δε-

σμεύσεις της, υποστηρίζοντας ότι τα προβλή-

ματα της οικονομίας δεν εξαφανίζονται σε μια

νύχτα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του

Eurogroup, ο ελληνικός λαός χρειάστηκε να

αντέξει σκληρά μέτρα και τώρα πρέπει να δια-

σφαλιστεί ότι δεν θα πάνε χαμένες αυτές οι θυ-

σίες. Εναπόκειται στην κυβέρνηση, υποστήριξε,

να καθορίσει τη θέση της και σε εμάς να κι-

νηθούμε μαζί προς το μέλλον.

Τέλος, ο κ. Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι «τα

μονομερή βήματα δεν αποτελούν δρόμο προ-

όδου», υπογραμμίζοντας, πάντως, την ανάγκη

και τη διάθεση να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Παρέπεμψε για αποφάσεις στις επόμενες

εβδομάδες και πριν από το τέλος Φεβρουαρί-

ου, που λήγει η δίμηνη παράταση. Ερωτηθείς

δε, ποια είναι η θέση του για μια ευρωπαϊκή

διάσκεψη για το χρέος, απάντησε ότι «υπάρ-

χει ήδη διάσκεψη και λέγεται Eurogroup».

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η ΝΔ μετά

τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών κ. Βα-

ρουφάκη ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει τα 7 δισ.

ευρώ» που μπορεί η χώρα να εκταμιεύσει από

τους εταίρους.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος

του κόμματος κ. Καραγκούνης καλεί την κυ-

βέρνηση να πει από πού θα βρει τα χρήματα

για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του κρά-

τους.

Δεν μπαίνει σε αμφισβήτηση το σημερινό επί-

πεδο των συντάξεων, δηλώνει ο βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μητρόπουλος και τονίζει την ανά-

γκη επαναρτίωσης των ταμείων

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Επικαλούμενο την κρισιμότητα της κατά-

στασης, όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώ-

σεις του υπουργού Οικονομικών και του επι-

κεφαλής του Εurogroup, το Ποτάμι καλεί τον

πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα «να επιδιώξει τη

συνεννόηση των κομμάτων που πιστεύουν

στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας

έτσι ώστε να εκπονηθεί άμεσα ένα πατριωτι-

κό σχέδιο δράσης».

«Οι στιγμές απαιτούν ψυχραιμία, λογική

και συναίνεση», τονίζεται σε σχετική ανακοί-

νωση του Ποταμιού, επισημαίνοντας ότι

όπως προκύπτει από τις δηλώσεις «η κυβέρ-

νηση έχει επιλέξει την σύγκρουση με την Ευ-

ρωζώνη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς» και

επειδή «δεν φαίνεται να υπάρχει σχέδιο που

θα διασφάλιζε τα συμφέροντα της χώρας και

την παραμονή της στην ευρωζώνη, η κατά-

Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα ελλείμματα, δεν θα ζήσουμε,

όμως, και με διαρκή κοινωνικά ελλείμματα, επεσήμανε ο πρωθυ-

πουργός, Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάι-

σελμπλουμ, κατά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Επι-

πλέον, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι είναι δεδομένη η δέσμευση της κυ-

βέρνησης να μην εκτροχιαστεί ο πρωτογενώς ισοσκελισμένος προ-

ϋπολογισμός.

ΜΕ ΤΣΙΠΡΑ

Η βούληση της κυβέρνησης αφορά ένα σχέδιο για αλλαγή πορεί-

ας, χωρίς όμως να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι των άλλων χω-

ρών, επισήμανε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στον πρόεδρο του

Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, κατά τη συνάντηση που είχαν

στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Ντάισελμπλουμ για την πα-

ρουσία του στην Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα δώσει

ένα μήνυμα διαπραγμάτευσης και καλής θέλησης για μια νέα αμοι-

βαία επωφελή συμφωνία.

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι είναι δεδομένη η δέσμευση

της κυβέρνησης να μην εκτροχιαστεί ο πρωτογενώς ισοσκελισμένος

προϋπολογισμός. Όπως, τόνισε «δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα

ελλείμματα. Δεν θα ζήσουμε όμως και με διαρκή κοινωνικά ελλείμ-

ματα. Είμαστε επίσης δεσμευμένοι από την λαϊκή εντολή να εφαρ-

μόσουμε το πρόγραμμα μας, το οποίο είναι εστιασμένο στην αν-

θρωπιστική κρίση, να επανεκκινήσουμε την οικονομία και να απο-

καταστήσουμε την απασχόληση».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ετοι-

μότητα να προχωρήσουν οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα ενι-

σχύσουν την αξιοπιστία του Δημοσίου, θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή,

τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις, σημειώνοντας: «Σε αυτό

το μέτωπο είμαστε έτοιμοι να ανταλλάξουμε ιδέες και τεχνογνωσία».

Ζήτησε τη στήριξη του Ευρωπαίου αξιωματούχου για να επιτευχθεί

σταθερότητα και πρόοδος.

Σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα, ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως εί-

ναι ανάγκη να υπάρξει χρόνος και δημοσιονομικά περιθώρια για συ-

νεργασία σε ένα σχέδιο που θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη, την

ανάπτυξη και την απασχόληση και εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι

παρά το γεγονός της έκφρασης διαφορετικών απόψεων από τα κρά-

τη μέλη στο θέμα του χρέους θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για τη δια-

σφάλιση της βιωσιμότητας του. «Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να

πετύχουμε μια συμφωνία. Αυτό θα είναι θετικό για την Ευρώπη και

για εσάς προσωπικά», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον

κ. Ντάισελμπλουμ.

Τσίπρας: «Δεν θέλουμε νέα ελλείμματα» 

Από τη συνάντηση
Ντάισελμπλουμ με
τον πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα.



ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«Οχι» για την Προεδρία

της Δημοκρατίας
Αρνητική ήταν η απάντηση που έδωσε ο πρώην πρω-

θυπουργός Κώστας Καραμανλής στον Αλέξη Τσίπρα για

την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο κ. Καραμανλής ήταν

κάθετα αρνητικός στο ενδεχόμενο να είναι το πρόσωπο

που θα προταθεί από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για διάδοχος

του Κάρολου Παπούλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, ο πρώην

πρωθυπουργός, αν και θεώρησε τιμητική την πρόταση

του κ. Τσίπρα καθώς ήταν μια υπερβατική κίνηση, δεν

άλλαξε θέση και παρέμεινε στο «όχι».

Ο κ. Καραμανλής είχε πολλές ενστάσεις, εκτός του επι-

χειρήματος περί των αρμοδιοτήτων και του ρόλου που

έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δεύτερη κε-

ντροδεξιά επιλογή του κ. Τσίπρα ήταν ο Δημήτρης Αβρα-

μόπουλος, ο οποίος φαίνεται να είναι ο υποψήφιος που

θα προταθεί από τις Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝ.ΕΛ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΔ

Στο μεταξύ, μία ώρα και δέκα λεπτά διήρκεσε η συνά-

ντηση που είχε χθες η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπα-

κογιάννη με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

«Βρισκόμαστε πολύ συχνά με τον τέως πρωθυπουργό»

δήλωσε η κα Μπακογιάννη και ανέφερε ότι συζήτησαν

για μια πρόταση που τής έγινε από το τριμελές προεδρείο

του ΟΑΣΕ για να συμμετάσχει σε ένα 15μελές συμβού-

λιο για την κρίση στην Ουκρανία.

«Θα αποδεχτώ» συμπλήρωσε η κα Μπακογιάννη, ενώ

απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι δεν συ-

ζήτησε με τον κ. Καραμανλή εσωτερικά θέματα της ΝΔ.

«Προέχει η χώρα, που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση

και πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να στηρί-

ξουμε την πατρίδα μας», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τα σενάρια που μιλούν για υποψη-

φιότητα του Κώστα Καραμανλή για την προεδρία της Δη-

μοκρατίας, είπε, επίσης, ότι είναι θέμα που δεν συζή-

τησε με τον πρώην πρωθυπουργό. «Ξέρω την πάγια θέση

του κ. Καραμανλή. Η πάγια θέση του πρώην πρωθυ-

πουργού είναι γνωστή σε όλους, δεν χρειάζεται να σας

τη πω» υπογράμμισε.

Αμέσως μετά, στο γραφείο του Κώστα Καραμανλή, έφθα-

σε ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος δή-

λωσε: «Είναι σημαντικό να δούμε τα αίτια και τους υπαί-

τιους της ήττας, για να δούμε πως θα διαφυλάξουμε την

ενότητα της παράταξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γί-

νει διάλογος και είναι λογικό να γίνει και με τον Κώστα

Καραμανλή, που είναι ο εγγυητής της ενότητας της πα-

ράταξης».

Σε ερώτηση αν θέτει θέμα ηγεσίας, ο κ. Γκιουλέκας απά-

ντησε: «Θα συνεδριάσουν τα όργανα. Θα κάνουμε τη συ-

ζήτηση. Τώρα χρειάζεται νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Ο,τι

άλλο πούμε τώρα, είναι περιττό».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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σταση τείνει να εξελιχθεί από ανησυχη-

τική σε επικίνδυνη».

«Η κυβέρνηση έχει χρέος να ενημερώ-

σει άμεσα και υπεύθυνα τους πολίτες για

το τι ακριβώς έχει σκοπό να κάνει», ση-

μειώνεται στην ανακοίνωση και προ-

στίθεται ότι το Ποτάμι «είναι πρόθυμο να

συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης»

και προτείνει στην κυβέρνηση «να ζη-

τήσει άμεσα παράταση της διαθεσιμό-

τητας του υφισταμένου προγράμματος

ώστε να μην βρεθούν οι τράπεζες και η

οικονομία μας στο κενό».

ΤΟ ΠΑΣΟΚ

«Oι δηλώσεις Ντάισελμπλουμ, σε αντί-

στιξη προς τις δηλώσεις Βαρουφάκη

και υπό το φως των ανακοινώσεων του

γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών,

αποτύπωσαν την εικόνα του απόλυτου

αδιεξόδου στο οποίο έχει δυστυχώς πε-

ριέλθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ.,

εγκλωβισμένη στις εύκολες και επιπό-

λαιες θέσεις της που βεβαίως ψήφισε ένα

μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος»

αναφέρει το  ΠΑΣΟΚ.

Στη μακροσκελέστατη ανακοίνωσή του,

το ΠΑΣΟΚ αναφέρει αρχικά το πλαίσιο

της Ευρωζώνης, το οποίο κατέστη -

όπως εκτιμά- σαφές:

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την

υφιστάμενη παράτασή του προγράμμα-

τος μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Η ολο-

κλήρωση του προγράμματος ή έστω η

επέκταση της παράτασης του, η καταβολή

των εκκρεμών δόσεων και η μετάβαση

στη νέα φάση της προληπτικής πιστω-

τικής γραμμής (που είναι η καλή εκδο-

χή) ή ενός τρίτου μνημονίου (που είναι

η κακή εκδοχή) προϋποθέτει την ολο-

κλήρωση της αξιολόγησης της τρόικας .

Καμία συζήτηση περί περαιτέρω ελά-

φρυνσης του χρέους (όπως έχει αποφα-

σίσει το Eurogroup ήδη από το Φε-

βρουάριο του 2012) δεν ανοίγει, αν δεν

προηγηθεί η οριστικοποίηση του πλαι-

σίου στο οποίο κινείται η Ελλάδα και δεν

υπάρχει άλλο φόρουμ συζήτησης για τα

θέματα αυτά εκτός του Eurogroup».

«Ο ελληνικός λαός ψήφισε πολιτικές δυ-

νάμεις που του είπαν ότι έχουν ένα άλλο

σχέδιο που οδηγεί σε κάτι καλύτερο και

όχι πολιτικές δυνάμεις που δεν έχουν κα-

νένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε Α ούτε

Β και έχουν κάνει την επιλογή της ρήξης

και του αδιεξόδου.

Ο ελληνικός λαός ψήφισε για την προ-

οπτική και το μέλλον των παιδιών του με

ασφάλεια και όχι για να επιδείξει για λί-

γες ημέρες την αυταρέσκειά του οποι-

οσδήποτε υπουργός στα διεθνή μέσα ενη-

μέρωσης, μέχρι να προσγειωθεί στην

πραγματικότητα μαζί δυστυχώς με τη

χώρα.

Σε λίγο συμπληρώνονται πέντε ημέρες

από το σχηματισμό της κυβέρνησης.

Πέντε ημέρες ενθουσιασμού, φαινομε-

νικά. Ουσιαστικά όμως πέντε ημέρες με-

γάλης διακινδύνευσης για όσα κατάφε-

ρε με πέντε ολόκληρα χρόνια θυσιών ο

ελληνικός λαός.

Μήπως πρέπει σιγά - σιγά να σοβα-

ρευόμαστε και να οργανωνόμαστε ως

χώρα; Το ερώτημα δεν απευθύνεται

μόνο στην κυβέρνηση, αλλά σε όλους

εκείνους που την ενθαρρύνουν στην

αναπαραγωγή ψευδαισθήσεων και στην

αδυναμία κατανόησης της πραγματικό-

τητας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

ΤΟ ΚΚΕ

«Ο λαός μας όλα τα προηγούμενα χρό-

νια μάτωσε, γιατί αυτό απαιτούσαν οι

“μεταρρυθμίσεις”, η “ανταγωνιστικότη-

τα” του κεφαλαίου και οι “ισοσκελισμέ-

νοι προϋπολογισμοί”, με “πρωτογενές

πλεόνασμα”, που σήμερα επανέλαβε και

ο νέος υπουργός οικονομικών. Κι ο λαός

θα συνεχίζει να ματώνει, ανεξάρτητα αν

η κυβέρνηση αυτά θα τα συζητήσει με

τους επικεφαλής της Κομισιόν, της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του

Δ.Ν.Τ. ή με τους υπαλλήλους τους».

Αυτά αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για

τη συνάντηση του υπουργού Οικονομι-

κών Γ. Βαρουφάκη με τον επικεφαλής του

Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ.

Από τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη και του επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.



ΑΠΕ – ΜΠΕ » Θετική είναι η
αποτίμηση της πρώτης
εβδομάδας διακυβέρνη-
σης, σύμφωνα με ανεπί-
σημη κυβερνητική ανα-
κοίνωση που επαναλαμ-
βάνει τις επικρίσεις κατά
του Αντώνη Σαμαρά ότι
αποτελεί «παραφωνία στο
ελπιδοφόρο σκηνικό». Τα
γεγονότα που επικαλού-
νται κυβερνητικές πηγές
για να τεκμηριώσουν το
κλίμα αισιοδοξίας είναι:

1. Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε κα-

θήκοντα σε συνθήκες ομαλότητας.

Διαψεύστηκε δηλαδή πλήρως το όρ-

γιο καταστροφολογίας, στο οποίο

επιδόθηκε η Νέα Δημοκρατία κατά τη

διάρκεια της προεκλογικής περιό-

δου. Ποτέ στο παρελθόν τόσο κο-

λοσσιαία ψέματα δεν διαψεύστηκαν

σε τόσο σύντομο διάστημα.

2. Η διαπραγμάτευση με τους Ευ-

ρωπαίους εταίρους ξεκίνησε. Για

πρώτη φορά από την αρχή της κρί-

σης, ακούγεται στην Ευρώπη η φωνή

της Ελλάδας. Με αυτοπεποίθηση και

νηφαλιότητα διατυπώνουμε τις από-

ψεις μας, διεκδικώντας ασφαλή και

δίκαιη έξοδο από την κρίση. Παρά τα

όσα “προέβλεπαν” οι εκπρόσωποι

της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση

Τσίπρα όχι μόνο δεν είναι απομο-

νωμένη, αλλά ήδη δέχτηκε τις πρώ-

τες επισκέψεις σημαινόντων εκπρο-

σώπων της Ευρωπαϊκής Eνωσης.

Επιπλέον, τόσο ο πρωθυπουργός όσο

και ο υπουργός Οικονομικών επι-

σκέπτονται ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

για επαφές στο ανώτατο επίπεδο. Η

διαπραγμάτευση δεν διήρκησε μόλις

10 λεπτά όπως “προέβλεπαν” και

πάλι οι επιτελείς του Αντώνη Σαμα-

ρά. Είναι εξόχως χαρακτηριστικό ότι

ακόμα και στις πιο “σκληρές” δηλώ-

σεις Ευρωπαίων αξιωματούχων (που

είναι αναμενόμενες στο πλαίσιο της

διαπραγμάτευσης) δεν γίνεται ούτε

καν νύξη για το περίφημο grexit.

3. Με την κυβέρνηση κοινωνικής

σωτηρίας, βγήκε εκτός ατζέντας το

διαβόητο mail Χαρδούβελη - Σαμαρά

που προέβλεπε νέα οικονομική αφαί-

μαξη για τους πιο φτωχούς. Αν το

αποτέλεσμα της Κυριακής ήταν δια-

φορετικό, σήμερα δεν θα συζητού-

σαμε για την έξοδο από τη λιτότητα,

αλλά για το βάθεμά της. Αντί να συ-

ζητάμε για την αντιμετώπιση της αν-

θρωπιστικής κρίσης και διαγραφή του

χρέους, θα συζητούσαμε για περικο-

πές συντάξεων και νέες απολύσεις.

4. Ξεκίνησε επίσης, η αποκατά-

σταση της ισότιμης σχέσης της χώ-

ρας στην Ευρώπη. Στο Συμβούλιο των

υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλ-

λες, η Ελλάδα είχε ιδιαίτερη συμβο-

λή στη συνθετική απόφαση για τη

Ρωσία. Η ελληνική συμβολή ανα-

γνωρίστηκε και από την ύπατη εκ-

πρόσωπο της Ε.Ε., Φεντερίκα Μο-

γκερίνι η οποία δήλωσε: «Πιστεύω ότι

ήταν ιδιαίτερα θετική στάση της Ελ-

λάδας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να

φτάσουμε σε μια συναινετική, ου-

σιαστική και αξιόπιστη απόφαση».

5. Από την πρώτη στιγμή η νέα κυ-

βέρνηση εξέπεμψε ένα διαφορετικό

πολιτικό ήθος. Ανταποκρινόμενη στο

ώριμο αίτημα της κοινωνίας, απέδειξε

ότι μπορούμε να αποφύγουμε την

αλαζονική συμπεριφορά, τους στό-

λους των πολυτελών αυτοκινήτων, κα-

θώς και τις στρατιές συμβούλων και

αστυνομικών - φρουρών. Στις τελετές

παράδοσης- παραλαβής των υπουρ-

γείων, οι νέοι υπουργοί έδειξαν ότι

δεν έρχονται με ρεβανσιστική λογική.

Αντιθέτως, ο κ. Σαμαράς τραυμάτισε

τον πολιτικό πολιτισμό, απουσιάζο-

ντας από την παράδοση του Μεγάρου

Μαξίμου στον νέο πρωθυπουργό.

6. Οι τοποθετήσεις του Αλέξη Τσί-

πρα ως πρωθυπουργού, βρίσκονται σε

πλήρη αρμονία με όσα έλεγε τα τε-

λευταία χρόνια. Γίνεται πλέον σαφές

ότι παρήλθε η εποχή που άλλα λέγο-

νταν προεκλογικά και άλλα γίνονταν

μετεκλογικά.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α. ΣΑΜΑΡΑ

Oπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο

κ. Σαμαράς «επιμένει να αποποιείται

των ευθυνών του και να αγνοεί προ-

κλητικά τη λαϊκή ετυμηγορία» και

προσθέτουν ότι ο πρώην πρωθυ-

πουργός «επενδύει το πολιτικό μέλ-

λον του στην αποτυχία της διαπραγ-

μάτευσης, που αυτήν τη στιγμή ση-

μαίνει συνολική αποτυχία για την Ελ-

λάδα».

Eστω και την ύστατη ώρα, τονίζουν

κυβερνητικές πηγές, «η αντιπολίτευ-

ση πρέπει να αποφασίσει αν θα ερ-

γαστεί προς όφελος της κοινωνίας ή

θα παραμείνει για μικροκομματι-

κούς λόγους προσκολλημένη στην

κινδυνολογία, εξυπηρετώντας απο-

κλειστικά τους δανειστές».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και

δήλωση του κυβερνητικού εκπρο-

σώπου Γαβριήλ Σακκελαρίδη, που

διερωτάται, αν η αξιωματική αντι-

πολίτευση θα στηρίξει την επίπονη

προσπάθεια της διαπραγμάτευσης

με στόχο την ανακούφιση του λαού

και τη σωτηρία της χώρας ή θα επι-

μείνει στον ρόλο του εν Ελλάδι εκ-

προσώπου της αδιέξοδης λιτότητας.

«Εν ολίγοις, στο τραπέζι της δια-

πραγμάτευσης σε ποια πλευρά θα κά-

τσει ο Αντώνης Σαμαράς;» καταλήγει

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη δή-

λωσή του.

ΑΠΕ – ΜΠΕ » Θέμα σεβασμού των κυριαρχι-

κών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία θέτει ο

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευ-

ξή του που δημοσίευσε χθες η τουρκική εφη-

μερίδα “Σαμπάχ”. Ο πρωθυπουργός αναφέρε-

ται, επίσης, σε ζητήματα όπως οι σχέσεις της

Ελλάδας με την Ε.Ε. και οι ιδιωτικοποιήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας

για «έντονες ανησυχίες στην Ευρώπη» για την

εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός

αναφέρει: «Δεν συμμερίζομαι την άποψή σας

για ανησυχίες στην Ευρώπη» και τονίζει: «Πι-

στεύω ότι η Ευρώπη εδώ και καιρό είχε απο-

δεχθεί την αναμενόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ

στην Ελλάδα. Μάλιστα, πολλοί το εξέφρασαν

αυτό με τρόπο θετικό. Η έναρξη νέων δια-

πραγματεύσεων είναι μεταξύ των προτεραιο-

τήτων της κυβέρνησης. Σκοπός μας είναι να συ-

ζητηθεί το ζήτημα του χρέους σε επίπεδο Ευ-

ρώπης. Για τον λόγο αυτό σκοπεύουμε να έλ-

θουμε σε επαφή με όλες τις δυνάμεις που συμ-

φωνούν επί συγκεκριμένης ατζέντας».

Σε ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,

ο πρωθυπουργός λέει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και

στις πιο δύσκολες εποχές των ελληνοτουρκικών

σχέσεων έπαιξε δραστήριο ρόλο στις ειρηνό-

φιλες κινήσεις στις δύο χώρες και διατύπωσε

την ανάγκη για ανάπτυξη των σχέσεων εμπι-

στοσύνης με την Τουρκία. Ο μόνος τρόπος για

να κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση αυ-

τήν είναι ο σεβασμός προς τα κυριαρχικά δι-

καιώματα και την αρχή της καλής γειτονίας.

Αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε βήματα προς

το μέλλον όταν, για παράδειγμα, ο αριθμός των

παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Ελλάδας

από την Τουρκία τριπλασιάστηκε το 2014 σε

σχέση με το προηγούμενο έτος ή όταν εξακο-

λουθεί να ισχύει η απόφαση περί casus belli;»

τόνισε.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ως προς το Κυπριακό, ο πρωθυπουργός ανα-

φέρει: «Εμείς υποστηρίζουμε τις συνομιλίες με

τη διευκόλυνση του Ο.Η.Ε. και για μια διζωνι-

κή και δικοινοτική ομοσπονδία με ενιαία δι-

οίκηση και διεθνή ταυτότητα. Πρέπει να υπο-

στηρίξουμε, επίσης, την αύξηση της αμοιβαί-

ας εμπιστοσύνης στο νησί. Ωστόσο η επίτευ-

ξη των στόχων αυτών εμποδίζεται με δραστη-

ριότητες όπως η παραβίαση των κυριαρχικών

δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

στην Α.Ο.Ζ. ή την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου

από το πλοίο Μπαρμπαρός της Τουρκίας. Έχει

μεγάλη σημασία, πρώτον να εγκαταλείψει το εν

λόγω πλοίο την περιοχή και δεύτερον να μεί-

νουν ανοιχτοί όλοι οι διπλωματικοί δίαυλοι για

την επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε ερώτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις και συ-

γκεκριμένα για το «εάν η κυβέρνηση σκέφτεται

να επανεξετάσει τις ιδιωτικοποιήσεις στο Ελ-

ληνικό, στον Αστέρα Βουλιαγμένης και τις

μαρίνες», ο πρωθυπουργός αναφέρει πως

«υποσχεθήκαμε ότι θα επανεξεταστούν οι συμ-

φωνίες ως προς το αν είναι σύμφωνες προς το

δίκαιο και το αν είναι κερδοφόρες για το δη-

μόσιο» και πρόσθεσε: «Διότι, όπως μπορεί να

έχετε ακούσει, πολλές από τις ιδιωτικοποιήσεις

είναι προβληματικές και πραγματοποιήθηκαν

με πολύ χαμηλό αντίτιμο. Η προτεραιότητά μας

είναι η προστασία της δημόσιας περιουσίας, η

υποστήριξη της ορθής επιχειρηματικότητας και

η αξιοποίηση αυτών προς όφελος της κοινω-

νίας. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση επέν-

δυσης, στον βαθμό που αυτή προσφέρει όφε-

λος σε όλους».
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Θετική η αποτίμηση της πρώτης
εβδομάδας διακυβέρνησης

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έπαιζε δραστήριο
ρόλο στις ειρηνόφιλες κινήσεις» 

Ο κ. Σαμαράς
“τραυμάτισε” τον

πολιτικό πολιτισμό,
απουσιάζοντας από
την παράδοση του
Μεγάρου Μαξίμου

στον νέο
πρωθυπουργό, λένε
κυβερνητικές πηγές.



ΑΠΕ – ΜΠΕ » Μείωση 1,5% σημείωσε

ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό

εμπόριο της χώρας τον περασμένο

Νοέμβριο καθώς, όπως κατέγραψε η

ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπήρξε σημαντική πτώση

των πωλήσεων σε βασικές κατηγορίες

καταστημάτων, όπως των τροφίμων και

των ειδών ένδυσης - υπόδησης.

Ειδικότερα, μείωση των πωλήσεων

σημειώθηκε σε τρόφιμα - ποτά - καπνό

(10,8%), πολυκαταστήματα (3,7%), έν-

δυση - υπόδηση (3,4%), έπιπλα - ηλε-

κτρικά είδη - οικιακό εξοπλισμό (1,7%)

και καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων

(1,2%). Στον αντίποδα, αυξημένες ήταν

οι πωλήσεις σε βιβλία - χαρτικά - λοι-

πά είδη δώρων κ.ά. (5,5%), μεγάλα κα-

ταστήματα τροφίμων (2,5%) και φαρμα-

κευτικά - καλλυντικά (0,5%).

Όπως ανακοινώθηκε από την

ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο δείκτης όγκου (κύκλος ερ-

γασιών σε σταθερές τιμές) στο λιανικό

εμπόριο, σημείωσε μείωση 1,5% τον

Νοέμβριο 2014 σε σύγκριση με τον δεί-

κτη του Νοεμβρίου 2013, ενώ σε σύ-

γκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου

2014 σημείωσε μείωση 1,5%.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών (σε τρέ-

χουσες τιμές), σημείωσε μείωση 1,6%

σε σύγκριση με τον δείκτη του Νο-

εμβρίου 2013, ενώ σε σύγκριση με τον

δείκτη του Οκτωβρίου 2014 σημείωσε

μείωση 3,1%.

ΑΠΕ – ΜΠΕ » Ο μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής του πραγματικού
ΑΕΠ για το έτος 2014 εκτιμάται
ότι θα διαμορφωθεί στο 0,9%, ση-
ματοδοτώντας μία σημαντική
αναθεώρηση προς τα πάνω, σε
σχέση με τις προηγούμενες προ-
βλέψεις και επιβεβαιώνοντας την
έξοδο της ελληνικής οικονομίας
από την ύφεση, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του υποδείγματος
παραγόντων του Κέντρου Προ-
γραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις βραχυ-
πρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2015, προβλέπει πε-

ραιτέρω αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, με το

μέσο ρυθμό μεταβολής για την περίοδο Ια-

νουαρίου-Ιουνίου 2015 να εκτιμάται στο 2,2%.

Το ΚΕΠΕ δημοσιοποίησε τις προβλέψεις για

τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις του ρυθμού με-

ταβολής του πραγματικού Ακαθάριστου Εγ-

χώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Οι εν λόγω προβλέ-

ψεις προκύπτουν από την εφαρμογή ενός δυ-

ναμικού υποδείγματος παραγόντων (dynam-

ic factor model) και ενσωματώνουν στοιχεία

για την οικονομική δραστηριότητα μέχρι και

το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ως άνω προ-

βλέψεων είναι, πρώτον, η σαφής επιβεβαίωση

των εκτιμήσεων ότι το 2014 αποτελεί το έτος

μετάβασης από τη μακροχρόνια ύφεση, η

οποία είχε ξεκινήσει το 2008, σε καθεστώς ανά-

πτυξης και, δεύτερον, η αξιοσημείωτη βελτίωση

της πρόβλεψης αναφορικά με το ύψος του ρυθ-

μού ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για τα δύο πρώτα

τρίμηνα του 2015 οδηγούν στην εκτίμηση ενός

σημαντικού ρυθμού ανάπτυξης για το πρώτο

εξάμηνο του έτους.

«Οι εκτιμώμενοι θετικοί ρυθμοί μεταβολής για

τα αμέσως προσεχή τρίμηνα αντανακλούν

ποικίλες πτυχές των πρόσφατων εξελίξεων στην

ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, αντικατο-

πτρίζουν την καίρια επίτευξη της εξισορρό-

πησης στα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη,

την αντιστροφή της σημαντικής αρνητικής δυ-

ναμικής, που χαρακτήριζε κύριες μακροοικο-

νομικές μεταβλητές μέχρι τις αρχές του 2014,

αλλά και την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε

όρους ανάκτησης τμήματος της χαμένης αντα-

γωνιστικότητας της οικονομίας και σε όρους

εξομάλυνσης των συνθηκών στο χρηματοπι-

στωτικό κλάδο.

Οι ευνοϊκές εκτιμήσεις ενσωματώνουν τη συ-

νολική θετική επίδραση που ασκούν όλοι οι

προαναφερθέντες παράγοντες και οι αλληλε-

πιδράσεις μεταξύ αυτών στην περαιτέρω βελ-

τίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και

την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ως ιδιαίτερα σημαντική

αξιολογείται η πλέον πρόσφατη θετική εξέλι-

ξη στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της εγ-

χώριας ζήτησης, όπως η ιδιωτική κατανάλω-

ση και οι επενδύσεις, ενώ αξιοσημείωτη υπήρ-

ξε και η καταγεγραμμένη θετική πορεία των

εξαγωγών.

Επιπροσθέτως, οι ευοίωνες εκτιμήσεις για το

πραγματικό ΑΕΠ σε βραχυχρόνιο ορίζοντα φαί-

νεται να ενσωματώνουν και τις επιδράσεις από

την εδραίωση της ανοδικής πορείας σε έναν

σημαντικό αριθμό μεταβλητών, κάποιες από τις

οποίες συνδέονται με πραγματικά οικονομικά

στοιχεία, ενώ άλλες προκύπτουν στη βάση ερευ-

νών αγοράς.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί η θετική πο-

ρεία στον κλάδο του τουρισμού, στις μεταφο-

ρές, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, στον

κλάδο των ΙΧ, στο πεδίο της ανταγωνιστικό-

τητας και στο πεδίο του οικονομικού κλίματος

και των προσδοκιών.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η συνέχιση των

τάσεων μεταστροφής του μέχρι πρόσφατα

ιδιαίτερα δυσμενούς περιβάλλοντος που χα-

ρακτήριζε ορισμένους κλάδους, όπως οι κα-

τασκευές.

Αντίθετα, βελτίωση δεν καταγράφεται ανα-

φορικά με τις συνθήκες στη βιομηχανία, παρά

την πρόσφατη θετική πορεία μεγεθών που αφο-

ρούν στις παραγγελίες, ενώ ιδιαίτερα δυσμε-

νείς παραμένουν οι συνθήκες που χαρακτη-

ρίζουν την αγορά εργασίας, όπως αντανακλά-

ται από τα βασικά μεγέθη της απασχόλησης και

της ανεργίας.

Σημειώνεται, ωστόσο ότι συνεχίζονται οι τά-

σεις οριακής ενίσχυσης της απασχόλησης

και μικρής πτώσης της ανεργίας.

Η εκτιμώμενη ανοδική πορεία του πραγμα-

τικού ΑΕΠ κατά τα προσεχή τρίμηνα δύναται

να τονωθεί περαιτέρω ή αντιθέτως να ανακο-

πεί, σε εξάρτηση από την επικράτηση τυχόν ενι-

σχυτικών ή ανατρεπτικών παραγόντων που θα

επηρεάσουν την πορεία καίριων μακροοικο-

νομικών μεγεθών προς τη μία ή την άλλη κα-

τεύθυνση.

Τέτοια μεγέθη με καθοριστικό ρόλο στις

επερχόμενες εξελίξεις είναι: (α) Οι επενδύσεις

και οι εξαγωγές, που είναι άρρηκτα συνδεδε-

μένες με το σκέλος της χρηματοδότησης της ελ-

ληνικής οικονομίας, (β) τα βασικά δημοσιο-

νομικά μεγέθη, που εντάσσονται στο γενικό-

τερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής

σταθερότητας και (γ) πιο συνολικά μεγέθη,

όπως η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστι-

κότητα της χώρας, που σχετίζονται με τις βα-

σικές κατευθύνσεις του οικονομικού μοντέλου

της ελληνικής οικονομίας», σύμφωνα με σχε-

τική ανακοίνωση του ΚΕΠΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕ

Aνάπτυξη 2,2% 
το α’ εξάμηνο του 2015 

ΚΑΤΑ 1,5% 

Μείωση όγκου πωλήσεων 

στο λιανικό εμπόριο 
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ΑΘΗΝΑ » Κάλεσμα προς

τη νέα κυβέρνηση  να
παραμείνει προσηλω-
μένη στις μεταρρυθμί-
σεις που έχουν συμ-
φωνηθεί με τους διε-
θνείς δανειστές της χώ-
ρας απευθύνουν αξιω-
ματούχοι από τις Βρυ-
ξέλλες και τη Γερμανία.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό αφή-

νει το ενδεχόμενο αντικατά-

στασης της τρόικας «με μια

δομή που θα διαθέτει μεγα-

λύτερη δημοκρατική νομιμο-

ποίηση και λογοδοσία», ο Επί-

τροπος Οικονομίας Π. Μο-

σκοβισί. Από την πλευρά του

ο Β. Σόιμπλε θέτει ως προϋ-

πόθεση για την τεχνική πα-

ράταση του προγράμματος τις

διαπραγματεύσεις με την τρόι-

κα.

Πιο αναλυτικά:

ο ΜοΣΚοΒιΣι

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για

αντικατάσταση της τρόικας

«με μια δομή που θα διαθέτει

μεγαλύτερη δημοκρατική νο-

μιμοποίηση και λογοδοσία»,

αφήνει ο Επίτροπος Οικονο-

μικών και Νομισματικών Υπο-

θέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, απα-

ντώντας σε σχετική ερώτηση

του αντιπροέδρου του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και ευ-

ρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δη-

μήτρη Παπαδημούλη.

Συγκεκριμένα, ο Δ. Παπα-

δημούλης στην ερώτησή του

έθετε το θέμα της λειτουργίας

της τρόικας και των προτε-

ραιοτήτων της νέας Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, αναφορικά

με την αντικατάσταση του μο-

ντέλου της τρόικας στις χώρες

με Πρόγραμμα Μακροοικο-

νομικής Προσαρμογής.

Ο Γάλλος Επίτροπος, Π. Μο-

σκοβισί, στην απάντησή του,

τονίζει ότι «η δημοκρατική

λογοδοσία της στρατηγικής

επίλυσης κρίσεων είναι πράγ-

ματι θεμελιώδους σημασίας»

και επισημαίνει ότι «όλα τα

μνημόνια συμφωνίας, στο

πλαίσιο του προγράμματος

μακροοικονομικής προσαρ-

μογής, υπογράφηκαν από δη-

μοκρατικά εκλεγμένες εθνι-

κές κυβερνήσεις».

Ο Π. Μοσκοβισί υπενθυμίζει

ότι στις πολιτικές κατευθυ-

ντήριες γραμμές του, ο πρόε-

δρος Γιούνκερ δήλωσε ότι ο

τρόπος με τον οποίο χορηγεί-

ται, υπό όρους, στήριξη στα-

θερότητας για τις χώρες της

ζώνης του ευρώ που αντιμε-

τωπίζουν δυσκολίες θα πρέπει

να επανεξισορροπιστεί, εφό-

σον προκύψει στο μέλλον αυτή

η ανάγκη. Αυτή η επανεξι-

σορρόπηση θα περιλαμβάνει

την εκπόνηση εκτιμήσεων του

κοινωνικού αντικτύπου ως

αναπόσπαστο μέρος κάθε μελ-

λοντικής υπό όρους στήριξης

προγράμματος σταθερότητας

για τις χώρες της ζώνης του

ευρώ.

«Η Επιτροπή θα εξετάσει

τον ρόλο της αποκαλούμενης

τρόικας, μεταξύ άλλων και το

ενδεχόμενο αντικατάστασής

της, με την πάροδο του χρό-

νου, με μια δομή που θα δια-

θέτει μεγαλύτερη δημοκρατι-

κή νομιμοποίηση και λογο-

δοσία, θα βασίζεται στα ευ-

ρωπαϊκά όργανα και θα υπό-

κειται σε μεγαλύτερο κοινο-

βουλευτικό έλεγχο σε ευρω-

παϊκό και σε εθνικό επίπεδο»

τονίζει στην απάντησή του ο

Π. Μοσκοβισί.

Καταλήγοντας, στην απά-

ντησή του ο Γάλλος Επίτροπος

σημειώνει ότι «δεδομένου ότι

η αλλαγή της υπάρχουσας δο-

μής συνεπάγεται την εξέταση

σύνθετων θεσμικών, νομικών

και δημοσιονομικών θεμά-

των, οι προτάσεις θα πρέπει να

συζητηθούν και να συμφω-

νηθούν από τα κράτη-μέλη».

ο ΚΑΤΑΪΝΕΝ

Ο αντιπρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής Γιούρκι Κα-

τάινεν κάλεσε χθες τη νέα κυ-

βέρνηση της Ελλάδας να πα-

ραμείνει προσηλωμένη στις

μεταρρυθμίσεις που έχουν

συμφωνηθεί με τους διεθνείς

δανειστές της χώρας, αλλά

δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο

να προσφερθεί στην Ελλάδα

περισσότερος χρόνος για την

επίτευξη ορισμένων στόχων. 

«Περιμένουμε από αυτούς

να τηρήσουν όλες τις δε-

σμεύσεις που έχουν αναλάβει»

δήλωσε ο Γιούρκι Κατάινεν

στην αγγλόφωνη υπηρεσία

του γερμανικού ραδιοφωνι-

κού δικτύου Deutschlandfunk

προσθέτοντας ότι η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή πρέπει να

διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη

μέλη δέχονται ίση μεταχείρι-

ση και ότι τα συμπεφωνημέ-

να θα τηρηθούν.

Ωστόσο δεν απέκλεισε τη

χορήγηση μίας χρονικής πα-

ράτασης για την εφαρμογή

των μεταρρυθμίσεων.

«Δεν είπα ότι οι προθεσμίες

δεν πρέπει να παραταθούν.

Απλώς είπα ότι όσο πιο γρή-

γορα η Ελλάδα εφαρμόσει τις

μεταρρυθμίσεις, τόσο πιο γρή-

γορα θα δημιουργηθούν νέες

θέσεις απασχόλησης» εκτίμη-

σε.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρ-

μόδιος για την Απασχόληση

και την Οικονομική Ανάπτυξη,

δήλωσε ότι ελπίζει πως η Ελ-

λάδα και οι εταίροι της στην

ευρωζώνη θα επιτύχουν έναν

συμβιβασμό.

ο ΣοΪΜΠΛΕ

Οι κανόνες πρέπει να τη-

ρούνται και η εμπιστοσύνη

και η αξιοπιστία είναι η βάση

για περαιτέρω αλληλεγγύη,

την οποία όλοι στην Ευρώπη

χρειάζονται, δήλωσε ο υπουρ-

γός Οικονομικών της Γερμα-

νίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και

τόνισε ότι «σε αυτό δεν μπο-

ρεί κανείς να διαφωνήσει μαζί

μας και επιπλέον θα είναι και

δύσκολο να μας εκβιάσει».

Όλες οι αποφάσεις που

έχουν ληφθεί, έχουν ληφθεί με

έναν τέτοιο τρόπο ώστε να

μπορούν να τηρηθούν σε κάθε

περίπτωση και να υλοποιη-

θούν, συνέχισε ο κ. Σόιμπλε,

μιλώντας σε συνέδριο των

γερμανικών Ασφαλιστικών

Εταιρειών και διευκρίνισε ότι

η γερμανική κυβέρνηση εί-

ναι σε αυτό το πλαίσιο έτοιμη

για συνεργασία και αλληλεγ-

γύη με τον καθένα, αλλά μόνο

σε αυτό το πλαίσιο και σε κα-

νένα άλλο.

Ο κ. Σόιμπλε κάλεσε ακόμη

τη νέα ελληνική κυβέρνηση να

τηρήσει τις συμφωνίες με

τους διεθνείς δανειστές: «Εί-

μαστε έτοιμοι για κάθε συζή-

τηση», δήλωσε, αλλά τα βασι-

κά δεν μπορούν να αλλάξουν.

Η μέχρι τώρα βοήθεια ήταν

εξαιρετικά γενναιόδωρη και

στα όρια του δυνατού. Η νέα

ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει

ότι πρέπει να δράσει γρήγορα,

επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο

Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

ο κ. Σόιμπλε είπε ότι «οι συμ-

φωνίες έχουν νόημα μόνον

εφόσον τηρούνται. Σε διαφο-

ρετική περίπτωση, η εμπι-

στοσύνη καταστρέφεται. Και

χωρίς εμπιστοσύνη, μπαίνει

σε κίνδυνο η λαϊκή υποστή-

ριξη στην αλληλεγγύη».

Η συζήτηση για μια μείωση

του χρέους της Ελλάδας δεν εί-

ναι εναρμονισμένη με την

πραγματικότητα και η Ελλάδα

μπορεί να επιτύχει μια επέ-

κταση του προγράμματος αρω-

γής της μόνο αν είναι έτοιμη

» Ζητούν να παραμείνει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις 

» Π. Μοσκοβισί: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης της τρόικας από νέα δομή»

ΑΠο ΑΞιΩΜΑΤοΥΧοΥΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑι ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝιΑΣ

Συστάσεις στην Ελλάδα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
ΝοΜιΣΜΑ / 1€
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΑΓΟΡΑ 
ΠΩΛΗΣΗ

ΔοΛΑΡιο 
Η.Π.Α. 
1,1305 
1,1475 
1,1079

ΛιΡΑ 
ΑΓΓΛιΑΣ 
0,7511 
0,76237 
0,73608

ΚοΡΩΝΑ 
ΔΑΝιΑΣ 
7,444 
7,5557 
7,2951

ΚοΡΩΝΑ 
ΣοΥΗΔιΑΣ
9,3612 
9,5016 
9,174

ΓιΕΝ 
ιΑΠΩΝιΑΣ
133,08 
135,08 
130,42

ΦΡΑΓΚο 
ΕΛΒΕΤιΑΣ
1,0468 
1,0625 
1,0259

ΚοΡΩΝΑ 
ΝοΡΒΗΓιΑΣ 
8,8335 
8,966 
8,6568

ΔοΛΑΡιο 
ΚΑΝΑΔΑ 
1,4323 
1,4538 
1,4037

ΔοΛΑΡιο 
ΑΥΣΤΡΑΛιΑΣ 
1,4535 
1,4753 
1,4244

Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται και βάση για την αλληλεγγύη είναι
η αξιοπιστία δήλωσε ο Β. Σόιμπλε.

«Oλα τα μνημόνια συμφωνίας, στο πλαίσιο του προγράμματος
μακροοικονομικής προσαρμογής, υπογράφηκαν από δημοκρατικά

εκλεγμένες εθνικές κυβερνήσεις», τονίζει ο επίτροπος Οικονομίας Π.
Μοσκοβισί.



Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΙΟΥΡΟΣΤΑΤ

Στο 25,8% η ανεργία 

τον Οκτώβριο
Στο 25,8% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον

Οκτώβριο από 26% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας η υψη-

λότερη στην Ε.Ε. με δεύτερη την Ισπανία (23,7% με στοι-

χεία Δεκεμβρίου), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής

Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν χθες στη

δημοσιότητα.

Σε ετήσια βάση (Οκτώβριος 2013 σε σχέση με τον Οκτώ-

βριο του 2014) η ανεργία μειώθηκε από 27,8% σε 25,8% στην

Ελλάδα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων

τον Οκτώβριο έφτασε τα 1,24 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανερ-

γίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 23,1%, στις γυναίκες

στο 29,3% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 50,6%.

Εξάλλου, τον Δεκέμβριο, μικρή υποχώρηση στο 11,4%, από

11,5% τον Νοέμβριο, σημείωσε η ανεργία στην Ευρωζώνη,

ενώ στην ΕΕ μειώθηκε από 10% σε 9,9%. Δεν υπάρχουν στοι-

χεία για την ανεργία στην Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον Δε-

κέμβριο.

Συνολικά τον Αύγουστο καταγράφονται 24 εκατομμύρια

άνεργοι στην Ε.Ε. και 18,1 εκατομμύρια άνεργοι στην ευ-

ρωζώνη. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι άνεργοι

μειώθηκαν κατά 228.000 στην Ε.Ε. και κατά 157.000 στην

ευρωζώνη. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθη-

καν στη Γερμανία (4,8%) και στην Αυστρία (4,9%).

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ FOREIGN AFFAIRS

«Λιτότητα κατά Δημοκρατίας 

στην Ελλάδα» 
ΑΠΕ – ΜΠΕ » «Εάν οι κρατούσες ελίτ της Ευρώπης θέ-

λουν να σώσουν το ευρωπαϊκό σχέδιο και το ευρώ, που

βρίσκεται στο επίκεντρό του, θα πρέπει να αρχίσουν να

συνεργάζονται ενεργά με τα αριστερά κόμματα όπως τον

ΣΥΡΙΖΑ και το Podemos, αντί να τα αποφεύγουν. Εάν δεν

το πράξουν θα οδηγήσουν ορισμένα από αυτά τα κόμματα

σε ευκαιριακές συνεργασίες δεξιάς-αριστεράς, ή στην απο-

τυχία της διακυβέρνησής τους, ανοίγοντας έτσι τον δρό-

μο σε πολιτικές δυνάμεις με θέσεις πολύ πιο ριζοσπαστικές

από την αναδιάρθρωση χρέους ή την αντίθεση στη λιτό-

τητα».

Την παραπάνω θέση καταγράφουν σε εκτενές άρθρο τους

για την Ελλάδα στο Foreign Affairs ο Mark Blyth, καθη-

γητής πολιτικής οικονομίας στο Brown University και ο

Cornel Ban, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Boston

University, με τίτλο: «Λιτότητα κατά Δημοκρατίας στην Ελ-

λάδα».

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, «το διακύβευμα τώρα

δεν είναι απλά οι επόμενες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή ακό-

μη μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Αυτά είναι συμπτώματα όχι αίτια».

Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, «το πρόβλημα είναι ότι

οι ευρωπαϊκές Αρχές, που καθοδηγούνται από τη Γερμανία,

επιβάλλουν πολιτικές αποπληθωρισμού, υπό έναν επί-

πλαστο κανόνα χρυσού, με την ελπίδα ότι οι πολίτες θα

ψηφίζουν αιώνια για την περαιτέρω φτωχοποίησή τους,

ώστε να διασώσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων

των πιστωτών. Σε έναν τέτοιο κόσμο, τόσο οι ακροαριστερές

όσο και οι ακροδεξιές δυνάμεις δεν μπορούν παρά να κερ-

δίζουν ολοένα έδαφος σε πολλές υποτιθέμενα σταθερές χώ-

ρες και πολύ πιο σύντομα από όσο νομίζουμε. Για να απο-

φευχθεί αυτό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να επιτύχουν

συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, καθώς αυτό που ενδε-

χομένως θα ακολουθούσε θα ήταν πολύ χειρότερο».

Επίσης, διατυπώνεται η άποψη, ότι «μπορεί να φαίνε-

ται παράξενη η χρήση μιας ρωμαϊκής παρομοίωσης για

να χαρακτηρίσει κανείς τα πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα,

αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εύστοχη. Όπως

ο Ιούλιος Καίσαρας διάβηκε τον ποταμό Ρουβίκωνα

επειδή μπορούσε, παρά τις προειδοποιήσεις της ρωμαϊ-

κής Γερουσίας να μην το πράξει, έτσι και ο Αλέξης Τσί-

πρας, ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που τάσσεται κατά

της λιτότητας, αποφάσισε να θέσει τέλος στη λιτότητα στην

Ελλάδα, παρά τις αρνητικές δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγε-

τών. Εάν θα επιτύχει ο κ. Τσίπρας παραμένει ακόμη άγνω-

στο, αλλά ότι και να συμβεί η νίκη του αποτελεί κρίσιμο

σημείο καμπής για την Ευρώπη. Ένα μήνυμα, ότι ο χρό-

νος για τις πολιτικές λιτότητας έχει τελειώσει».

να πραγματοποιήσει τις υπε-

σχημένες μεταρρυθμίσεις, δή-

λωσε εξάλλου χθες και εκπρό-

σωπος του γερμανικού υπουρ-

γείου Οικονομικών.

«Η πραγματικότητα είναι

απλή: Στο τέλος Φεβρουαρίου

ένα πρόγραμμα αρωγής εκ-

πνέει το οποίο για να τερμα-

τιστεί κανονικά, χρειάζεται

επιπλέον προσπάθειες από

την Ελλάδα», δήλωσε ο Μάρ-

τιν Γέγκερ σε κυβερνητική συ-

νέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως έγκει-

ται στην «τρόικα» των διε-

θνών δανειστών να αποφασί-

σει αν η Ελλάδα το έχει επι-

τύχει.

«Αν κάποια από τα νέα μέτρα

που ανακοινώθηκαν από τη

νέα ελληνική κυβέρνηση τε-

θούν σε εφαρμογή, τότε πρέ-

πει να θέσουμε το ερώτημα αν

το πρόγραμμα τίθεται ουσια-

στικά υπό αμφισβήτηση», δή-

λωσε.

«Είμαστε προετοιμασμένοι

να εργασθούμε περαιτέρω με

την Ελλάδα... Όμως δεν θα

υποχρεώσουμε την Αθήνα να

δεχθεί τη βοήθειά μας», δή-

λωσε ο Γέγκερ, προσθέτοντας

πως μια παράταση θα είναι

δυνατή μόνο αν η Ελλάδα

εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις.

«Οι μέχρι τώρα ανακοινώ-

σεις από την Αθήνα φαίνεται

ότι είναι προς την άλλη κα-

τεύθυνση», πρόσθεσε.

ΤΟ ΕΛΚ

«Eίμαστε έτοιμοι να συζη-

τήσουμε, αλλά η Αθήνα πρέπει

να παραθέσει τις προτάσεις

της» τιτλοφορεί συνέντευξη

του προέδρου της ομάδας του

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-

τος στο Ευρωκοινοβούλιο,

Μάνφρεντ Βέμπερ, η ιταλική

εφημερίδα Κοριέρε Ντέλα

Σέρα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι

πρόθυμη, οπωσδήποτε, να συ-

ζητήσει το πρόγραμμα που

αφορά την Ελλάδα, αν ο Τσί-

πρας παραθέσει προτάσεις.

Αλλά πρέπει να καταστήσου-

με σαφές, πως, σε ότι μας

αφορά, η νέα κυβέρνηση δεν

θα πετύχει παροχές που δεν

έγιναν στην προηγούμενη»

τονίζει ο κ. Βέμπερ.

Ο Γερμανός κεντροδεξιός

πολιτικός υπογραμμίζει εκ

νέου, στη συνέχεια, ότι «το

πρόγραμμα σε ισχύ τελειώνει

τον Φεβρουάριο», ότι «στη συ-

νέχεια θα πρέπει να επιμη-

κυνθεί» και πως «υπάρχει διά-

θεση για συζήτηση, αλλά την

μπάλα έχει, αυτή τη στιγμή, η

ελληνική ομάδα».

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ θεω-

ρεί ότι για την Ελλάδα έχουν

εγκριθεί ήδη ευνοϊκοί όροι

και ότι «δύσκολα ο Ρέντσι θα

μπορούσε να εξηγήσει στους

Ιταλούς ότι τα 10 δισεκατομ-

μύρια διμερών βοηθειών προς

τη χώρα, μπορεί να χαθούν

λόγο μείωσης του χρέους».

Ο πρόεδρος της ομάδας του

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-

τος στο Ευρωκοινοβούλιο, τέ-

λος, επαναλαμβάνει ότι «όλοι

θέλουν η Ελλάδα να μείνει στο

ευρώ», αλλά αυτό θα εξαρτηθεί

από τη βούληση της Αθήνας

να συνεχίσει να πορεύεται

την οδό των μεταρρυθμίσεων.

Η ΑΥΣΤΡΙΑ

Δεν έχει γνωρίσει ακόμη τον

Έλληνα ομόλογό του, Γιάνη

Βαρουφάκη, διαβάζει μόνο τα

λεγόμενά του, που δεν προ-

μηνύουν κάτι καλό, διατείνε-

ται ο Αυστριακός υπουργός

Οικονομικών, Χανς-Γεργκ Σέ-

λινγκ -του συγκυβερνώντος, με

τους Σοσιαλδημοκράτες, συ-

ντηρητικού Λαϊκού Κόμμα-

τος- σε χθεσινή συνέντευξή

του στην αυστριακή εφημερί-

δα «Χόιτε», στην οποία εμφα-

νίζεται ιδιαίτερα επικριτικός

απέναντι στη νέα ελληνική

κυβέρνηση.

Ο ίδιος δεν θα κάνει συστά-

σεις στην κυβέρνηση μιας άλ-

λης χώρας, ωστόσο θα ευχό-

ταν ο πρωθυπουργός και οι

υπουργοί να βρουν μια γλώσ-

σα που δεν θα ενοχλεί τον διά-

λογο, αναφέρει.

Παραδεχόμενος έμμεσα πως

η Ευρωπαϊκή Ένωση απαίτη-

σε πολλά από τον ελληνικό

πληθυσμό, επισημαίνει ότι

και η Ελλάδα είχε πολλές απαι-

τήσεις από την Ε.Ε., η οποία

βοήθησε τους Έλληνες παρέ-

χοντας τεράστια ποσά χρη-

μάτων που συνδέονταν φυσι-

κά με όρους, ο Αυστριακός

υπουργός Οικονομικών ση-

μειώνει πως είναι αδικαιολό-

γητο να εμφανίζεται τώρα η

Ε.Ε. ως ένοχη.

Απαντά αρνητικά στο ερώ-

τημα «αν τον εξέπληξε που

από την πρώτη ημέρα ο πρω-

θυπουργός Αλέξης Τσίπρας

επαναπροσέλαβε 9.000 υπαλ-

λήλους, αύξησε τον κατώτατο

μισθό και σταμάτησε τις ιδιω-

τικοποιήσεις», σημειώνοντας

πως γρήγορα ο κ. Τσίπρας θα

διαπιστώσει ότι με τέτοια μέ-

τρα δεν προχωρά η Ελλάδα, η

οποία, όπως λέει, θα χρειαστεί

τους χρηματοδότες που θα

θέσουν όρους.

Εκείνο που τον εκπλήσσει εί-

ναι ότι έρχονται στην εξουσία

«δεξιές και αριστερές λαϊκι-

στικές δυνάμεις» και αυτό

απλά γίνεται αποδεκτό, ση-

μειώνει, παραπέμποντας στη

συνέχεια στις διαμαρτυρίες

της Ε.Ε. κατά της τότε αυ-

στριακής κυβέρνησης υπό τον

καγκελάριο Βόλφγκανγκ Σι-

ούσελ (σ.σ. της δεξιάς - ακρο-

δεξιάς κυβέρνησης στο διά-

στημα 2000 - 2006, του συ-

ντηρητικού Λαϊκού Κόμμα-

τός του με το ακροδεξιό εθνι-

κιστικό Κόμμα των Ελευθέρων

του διαβόητου Γεργκ Χάιντερ,

που είχε προκαλέσει θύελλα

διαμαρτυριών και επιβολή

από την Ε.Ε. οκτάμηνων κυ-

ρώσεων εναντίον της).

Ο Χανς - Γεργκ Σέλινγκ θε-

ωρεί πως η Ε.Ε. θα πρέπει να

αντιδράσει χαλαρά στις «προ-

κλήσεις» και προσθέτει ότι η

Ελλάδα έχει προσκληθεί σε

συνομιλίες και αναμένεται

τώρα η νέα κυβέρνηση να αλ-

λάξει, από το προεκλογικό κλί-

μα σε ένα κλίμα εργασίας.

Κατά την άποψή του, μια

διαγραφή χρέους δεν θα προ-

σέφερε τίποτε στον προϋπο-

λογισμό και, εξάλλου, οι πε-

ρισσότερες δεσμεύσεις έχουν

«παγώσει» μέχρι το 2022. Επι-

πλέον, αν γίνει διαγραφή χρέ-

ους αυτό θα αφυπνίσει αξιώ-

σεις από άλλες χώρες και η

Ε.Ε. δεν θα ήταν καλό να αλ-

λάζει τους κανόνες παιχνιδι-

ού έπειτα από κάθε εκλογική

αναμέτρηση.

Σχολιάζοντας δήλωση που

φέρεται να έκανε ο Έλληνας

υπουργός Οικονομικών, Γιά-

νης Βαρουφάκης, πως μια

κρατική χρεοκοπία θα ήταν

σχετικά ανώδυνη για την Ελ-

λάδα, ο Χανς-Γεργκ Σέλινγκ

παρατηρεί πως ο κ. Βαρου-

φάκης είχε δηλώσει «ας πάμε

αισιόδοξα και με ένα χαμόγε-

λο στη χρεοκοπία» και επιση-

μαίνει ότι «ακριβώς αυτές εί-

ναι εκείνες οι προκλήσεις που

δεν χρειαζόμαστε τώρα».

«Το αν η Ελλάδα θα πάει σε

χρεοκοπία δεν το αποφασίζει

ούτε ο πρωθυπουργός ούτε ο

υπουργός Κοινωνικών Υπο-

θέσεων, αλλά το εάν η χώρα θα

είναι σε θέση πληρωμών την

ημέρα Χ» διευκρινίζει ο κ. Σέ-

λινγκ.

Στο τέλος της συνέντευξής

του, ο Αυστριακός υπουργών

Οικονομικών, αναφέροντας

πως η Ελλάδα αντλεί κάποια

χρήματα από τις κεφαλαιαγο-

ρές ή καταφεύγει στους έως

τώρα χρηματοδότες της, απο-

φαίνεται πως «η μπάλα βρί-

σκεται τώρα στους Έλληνες»,

ενώ απαντά καταφατικά στο

αν η χώρα θα είναι και στις 31

Δεκεμβρίου 2015 εντός της ευ-

ρωζώνης.

Η ΔΑΝΙΑ

Την ανάγκη να διοργανωθεί

μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για

το χρέος, τονίζει σε συνέ-

ντευξή του στη διαδικτυακή

τηλεόραση του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο

Δανός βουλευτής της Κοκκινο-

Πράσινης Συμμαχίας, Νικολάι

Βίλουμσεν. «Υπάρχει άλλη διέ-

ξοδος από αυτή κρίση, δεν εί-

ναι ρεαλιστικό να συνεχίζου-

με με αυτόν τον τρόπο. Θα

πρέπει να γίνει μια ευρωπαϊ-

κή διάσκεψη για το χρέος και

αυτό είναι κάτι που συζητείται

και στη Δανία και νομίζω ότι

όλοι λογικοί άνθρωποι μπο-

ρούν να το αποδεχτούν» το-

νίζει ο κ. Βίλουμσεν.

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αποτε-

λεί μια ιστορική στιγμή όχι

μόνο για την Ελλάδα αλλά

ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά

και για εμάς στη Δανία. Πολ-

λοί άνθρωποι παρακολουθούν

τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν

είναι ικανοποιημένοι με την

πολιτική λιτότητας, που έχει

αποτύχει όχι μόνο στο νότιο

τμήμα της Ευρώπης, αλλά και

στο βορρά όπου έχουμε προ-

βλήματα ανεργίας, η ευημερία

έχει σταματήσει και η οικο-

νομία εξακολουθεί να πηγαί-

νει άσχημα» τονίζει ο κ. Βί-

λουμσεν.

Ο ΧΟΣΟΥ ΧΟΥΑΡΙΣΤΙ

«Είναι μεγάλη υπόθεση η

αλλαγή στην Ελλάδα, για τους

ανθρώπους και φυσικά για

όλη την Ευρώπη» τονίζει στο

μεταξύ σε συνέντευξή του στη

διαδικτυακή τηλεόραση του

ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Bάσκος ευρω-

βουλευτής του κόμματος

Μπίλντου, Χοσού Χουαρίστι.

«Πρέπει να αλλάξουμε τις πο-

λιτικές της λιτότητας σε όλη

την Ευρώπη, να κάνουμε μια

νέα αρχή και να έχουμε κοι-

νωνική, πολιτική και οικονο-

μική δικαιοσύνη» τονίζει ο κ.

Χουαρίστι.

Κόντρα Μαριά στην Ευρωβουλή
Σκληρή κόντρα είχε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος των

Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολι-

τικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες Ευρωβουλευτής

Καθηγητής Νότης Μαριάς με την Κομισιόν (Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή) για τρόικα και μνημόνιο.

Ο Νότης Μαριάς κατήγγειλε την τρόικα που με την πολι-

τική της εξαθλίωσε τον ελληνικό λαό.  Ταυτόχρονα απέδει-

ξε ότι η δήθεν διάσωση της Ελλάδας από την τρόικα είναι

ένα μεγάλο παραμύθι αφού με τα δάνεια που δόθηκαν λόγω

μνημονίου στην Ελλάδα τελικά διασώθηκαν οι μεγαλομέ-

τοχοι των ξένων και ελληνικών τραπεζών. Επίσης ο Νότης

Μαριάς επισήμανε ότι το δήθεν χρέος της Ελλάδας είναι επο-

νείδιστο χρέος το οποίο πρέπει να διαγραφεί μιας και δη-

μιουργήθηκε μετά από συμπαιγνία των Εποπτικών Θεσμών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ντόπιας ελληνικής πολιτικής

και οικονομικής ολιγαρχίας και των γερμανογαλλικών τρα-

πεζών και επιχειρήσεων. 

Τα δάνεια δεν πήγαν υπέρ του λαού και του τόπου επι-

σήμανε ο Νότης Μαριάς αλλά με την υπερχρέωση της Ελ-

λάδας χρηματοδοτήθηκαν οι γερμανογαλλικές εξαγωγές στην

πατρίδα μας.  Άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από τις γνω-

στές δηλώσεις Γιούνκερ τον Οκτώβριο του 2010 κατέληξε

ο Νότης Μαριάς. Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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ΑΠΕ - ΜΠΕ » Με απώλειες

έκλεισε η χρηματιστηριακή αγο-

ρά στην τελευταία συνεδρίαση

της εβδομάδας, μετά την  προ-

χθεσινή ανοδική αντίδραση,

και μετά από ένα ανοδικό ξε-

κίνημα (+2,0%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλει-

σε στις 721,93 μονάδες σημει-

ώνοντας πτώση 1,59%. Ενδο-

συνεδριακά κατέγραψε ανώτερη

τιμή στις 748,59 μονάδες

(+2,04%) και κατώτερη τιμή

στις 714,49 μονάδες (-2,61%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός

χρηματιστηριακός δείκτης κα-

τέγραψε μεγάλες απώλειες σε

ποσοστό 14,10%, ενώ από τις

αρχές του έτους σημειώνει πτώ-

ση σε ποσοστό 12,62 %.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε

στα 144,92 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιο-

ποίησης σημείωσε πτώση σε

ποσοστό 1,48%, ενώ ο δείκτης

της μεσαίας κεφαλαιοποίησης

υποχώρησε σε ποσοστό 1,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής

κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέ-

γραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ

(+4,14%), του ΟΠΑΠ (+3,59%),

της Motor Oil (+0,84%) και της

ΔΕΗ (+0,42%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώ-

ση σημείωσαν οι μετοχές της

Viohalco (-6,11%), της MIG

(-5,95%), της Jumbo (-5,70%),

της ΕΧΑΕ (-5,38%), της Aegean

Airlines (-4,72%), της Ελλάκτωρ

(-4,49%), της Μυτιληναίος

(-4,19%) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

(-3,85%) του ΟΤΕ (-3,68%) και

της Eurobank (-3,51%).

Από τους επιμέρους δείκτες

άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες

των Ταξιδιών (+%2,11), των

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

(+1,29%), του Πετρελαίου

(+0,22%) και των Χημικών

(+0,07%).

Αντιθέτως τις μεγαλύτερες απώ-

λειες παρουσίασαν οι δείκτες

των Χρηματοοικονομικών Υπη-

ρεσιών (-5,50%), των Πρώτων

Υλών (-4,13%), των Τηλεπικοι-

νωνιών (-3,68%) και της Τε-

χνολογίας (-2,49%).

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές,

71 πτωτικά και 14 παρέμειναν

σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείω-

σαν οι μετοχές: Yalco +20,00%,

Altec +17,65%, Alpha Αστικά

Ακίνητα +11,42%, Compucon

+11,11% και Flexopack +9,71%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέ-

γραψαν οι μετοχές: Δομική

Κρήτης -20,00%, Εβροφάρμα

-10,00%, MIG Real Estate

-9,68%, Ακρίτας -9,65% και ΣΙ-

ΔΕΝΟΡ -8,64%.

Ε π ι μ έ λ ε ι α  σ ε λ ί δ α ς

Π Ε Ρ Ι Δ Ο Υ  1 0  ( 1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς )  Χ α ν ι ά  τ η λ . : 2 8 2 1 0 8 7 6 5 4 - 2 8 2 1 0 4 5 5 3 3

Πτώση 1,59%
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Α. ΜΑΚΡΙΔΗΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την αναγκαιότητα μιας
ταχείας συμφωνίας της
Ελλάδας με τους εταίρους
της, η οποία να αφορά
και την εξυπηρέτηση των
τρεχουσών, αλλά και μα-
κροπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεών της, επιση-
μαίνει το Γραφείο Προϋ-
πολογισμού του Κράτους
στη Βουλή.

Στην τελευταία τριμηνιαία Έκθεσή

του για τους μήνες Οκτώβριο - Δε-

κέμβριο 2014, το κοινοβουλευτικό

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κρά-

τους προβαίνει και σε διαπιστώσεις

που αφορούν τις προοπτικές μιας

νέας διαπραγμάτευσης της Ελλάδας

με τους εταίρους και δανειστές της,

θεωρώντας την εφικτή και αναγκαία,

αν και χωρίς αυταπάτες για το εύρος

των αλλαγών που αυτή θα μπορού-

σε να επιφέρει.

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται

στην Έκθεση πως τα κρατικά έσοδα

παρουσίασαν υστέρηση τους τελευ-

ταίους μήνες του 2014, λόγω εξά-

ντλησης της φοροδοτικής ικανότητας

των Ελλήνων, αλλά και λόγω των συ-

νεπειών τού προεκλογικού κλίματος

που δημιουργήθηκε με αφορμή την

προεδρική εκλογή. Αποτέλεσμα ήταν

η διεύρυνση του δημοσιονομικού κε-

νού, που μείωσε τα ταμειακά διαθέ-

σιμα του Δημοσίου, με συνέπεια η

νέα κυβέρνηση να ξεκινά τη διαχεί-

ρισή τους από δυσμενέστερη δημο-

σιονομική αφετηρία από την προ-

βλεπόμενη.

«Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να

αποπληρώσει εντός των επόμενων

δύο μηνών δάνεια (κυρίως προς το

Δ.Ν.Τ.) ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ

και να αναχρηματοδοτήσει έντοκα

γραμμάτια ύψους περίπου 7 δισ.

Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα θα

προκύψει μετά τον Ιούλιο 2015, όταν

η Ελλάδα θα έχει ανάγκη για 8,8 δισ.

ευρώ για να καλύψει τις υποχρεώσεις

της έναντι της Ε.Κ.Τ., δευτερευό-

ντως έναντι του Δ.Ν.Τ. και τόκους.

Φαίνεται αδύνατο να καλυφθούν οι

σχετικές χρηματοδοτικές δαπάνες

χωρίς μια συνολική συμφωνία με

τους εταίρους» σημειώνεται στην

Έκθεση.

Για ολόκληρο το 2015, «οι δανεια-

κές υποχρεώσεις της χώρας ανέρ-

χονται σε 22,5 δισ. ευρώ και αφορούν

αποπληρωμές ομολόγων που κατέχει

η Ε.Κ.Τ., δόσεις προς εξόφληση δα-

νείων από το Δ.Ν.Τ., καταβολή τόκων

κ.ά.». Με την προϋπόθεση ότι ο

Προϋπολογισμός του 2015 (ο οποί-

ος καταστρώθηκε από την κυβέρνη-

ση Σαμαρά) εκτελείται κανονικά,

«δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα

πληρωμής των τόκων για τα δάνεια

της χώρας». Ανοικτό όμως μένει το

ζήτημα της αποπληρωμής των ίδιων

των δανείων, καθώς η προσφυγή στις

αγορές δεν είναι δυνατή. Στο πλαίσιο

αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού

του Κράτους, θεωρεί πως μία δια-

πραγμάτευση και συμφωνία της Ελ-

λάδας με τους εταίρους για την εξυ-

πηρέτηση του χρέους, είναι δυνατή.

«Στη διαπραγμάτευση της Ελλάδας

με τους Ευρωπαίους εταίρους, η

κάθε πλευρά αντιμετωπίζει τις δυ-

σκολίες της. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει

μεγαλύτερες δυσκολίες, διότι είναι

οφειλέτρια, χρειάζεται περαιτέρω

χρηματοδοτική (και τεχνική) στήρι-

ξη, έχει απολέσει πολύτιμο χρόνο και

δεν έχει επαρκή διεθνή κάλυψη. Πι-

θανή έλλειψη συμφωνίας σε σχέση με

τη διευθέτηση των χρηματοδοτικών

αναγκών της χώρας θα ισοδυνα-

μούσε με πιστωτικό γεγονός» ση-

μειώνεται στην Έκθεση. Από την

άλλη πλευρά, ωστόσο, «η διαπραγ-

ματευτική θέση των Ευρωπαίων

εταίρων είναι επίσης δύσκολη, διό-

τι παρόλο που φαίνεται ότι είναι εξο-

πλισμένοι με θεσμούς για να απο-

τρέψουν επέκταση της κρίσης (Ε.Μ.Σ.,

νέα πολιτική Ε.Κ.Τ. κ.ά.), εν τούτοις

οι -πολιτικές κυρίως- επιπτώσεις

μιας αρνητικής εξέλιξης είναι ανυ-

πολόγιστες» επισημαίνεται στην Έκ-

θεση.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΕΛΘΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που δεν επέλθει

συμφωνία, η Ελλάδα θα απολέσει κατ'

αρχάς 7,2 δισ. ευρώ των δανείων του

Δ.Ν.Τ. και της Ευρωζώνης και η ελ-

ληνική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει

να συμμετάσχει μέσω των τραπεζών

στο πρόγραμμα «ποσοτικής χαλά-

ρωσης» της Ε.Κ.Τ. «Για τη συμμετο-

χή σε αυτό έχουν τεθεί ως κύριες

προϋποθέσεις η ύπαρξη προγράμ-

ματος προσαρμογής» υπενθυμίζει

το Γραφείο. Το ποσό δε που μπορεί

να αντληθεί από τον Μάρτιο του

2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016

από το πρόγραμμα «ποσοτικής χα-

λάρωσης» ανέρχεται σε περίπου 30

δισ. «και θα συνέβαλε στην επιδιω-

κόμενη ανάπτυξη αντί της λιτότητας».

Επίσης, χωρίς πρόγραμμα προσαρ-

μογής, η ελληνική κυβέρνηση «δεν θα

μπορεί να αξιοποιήσει το ποσό των

11,4 δισ. που έχει σήμερα το Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»

σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην

Έκθεση.

Ωστόσο, «τυχόν ρήξη θα είχε άμε-

σο κόστος και στους εταίρους, κυρίως

διότι έχουν εγγυηθεί το μεγαλύτερο

μέρος του δημόσιου χρέους της Ελ-

λάδας». Μέχρι σήμερα η Ελλάδα

έχει λάβει 183 δισ. ευρώ ως χρημα-

τοδοτική στήριξη από την Ε.Ε. -

μόνο το γερμανικό μερίδιο είναι πε-

ρίπου 50 δισ. και το ίδιο ισχύει και

για τα άλλα κράτη-μέλη. «Συνολικά,

η ελληνική θέση είναι μεν αδύναμη,

αλλά και η Ε.Ε. δεν θα ωθήσει στα

άκρα τις απαιτήσεις της, δεδομένου

κιόλας ότι γενικά η κατεύθυνση της

οικονομικής πολιτικής αμφισβητεί-

ται ήδη ιδεολογικά και πολιτικά.

Επίσης, δε θα πρέπει να υποτιμή-

σουμε ότι ένα πιθανό GRexit θα κα-

θιστούσε την ευρωζώνη απλή ζώνη

συναλλαγματικών ισοτιμιών και συ-

νεπώς θα έπληττε τη συνοχή της και

θα αύξανε τον πιστωτικό κίνδυνο για

άλλες υπερχρεωμένες χώρες. Επι-

πλέον, θα ενίσχυε τις ευρωσκεπτικι-

στικές κεντρόφυγες τάσεις σε πολλές

χώρες- μέλη» σημειώνεται στην Έκ-

θεση.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

το Γραφείο Προϋπολογισμού του

Κράτους, εκτιμά πως «για οικονομι-

κούς και στρατηγικούς λόγους, οι

εταίροι δε θα είναι ανυποχώρητοι

στις θέσεις τους», πόσο δε μάλλον,

όταν διαπιστώνεται «ήδη δρομολο-

γούμενη αλλαγή πολιτικής στην

Ε.Ε.». Το Μνημόνιο «επιδέχεται αλ-

λαγές, κυρίως για μια διόρθωση κοι-

νωνικών αδικιών, ενδυνάμωση του

δικτύου προστασίας των φτωχών, και

την αποδιάρθρωση του άτυπου και

τυπικού θεσμικού πλαισίου που προ-

στατεύει τους “έχοντες και κατέχο-

ντες” και κάνει δυνατή μεγάλης

έκτασης προσοδοθηρική συμπερι-

φορά (...) Η ενδυνάμωση της προ-

στασίας των μη ευνοημένων είναι

δυνατή» σημειώνεται.

Άλλες προτάσεις που έχουν ως

στόχο την αρχιτεκτονική και την

πολιτική της Ε.Ε., «συμπίπτουν με

ιδέες που κυκλοφορούν σε άλλα κρά-

τη-μέλη της Ευρωζώνης, ήδη εφαρ-

μόζονται (ποσοτική χαλάρωση με το

πρόγραμμα Ντράγκι) ή προτείνο-

νται από αυτά (πρωτογενή πλεονά-

σματα, χωρίς να συνυπολογισθούν οι

δημόσιες επενδύσεις) και μπορεί με

κάποια μορφή να συμφωνηθούν σε

βάθος χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, το

απαιτούμενο ύψος των πρωτογενών

πλεονασμάτων και κάποιας μορφής

αναδιάρθρωση του χρέους είναι δια-

πραγματεύσιμα».

Δυσκολίες αναμένεται, ωστόσο, να

αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνη-

ση στην προσπάθειά της να ανατρέ-

ψει υιοθετημένα προαπαιτούμενα,

όπως εκείνα που αφορούσαν τις πα-

ρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, τις

ιδιωτικοποιήσεις, το σύστημα κοι-

νωνικής ασφάλισης και τις αλλαγές

στη δημόσια διοίκηση, καθώς «η οι-

κονομική φιλοσοφία της νέας κυ-

βέρνησης (όπως απορρέει από το

πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης) απο-

κλίνει από αυτήν του μνημονίου».

Και παρότι η Ε.Ε. «δεν θα είναι αρ-

νητική σε έναν συμβιβασμό» για το

ονομαστικό χρέος, δεν είναι σαφές σε

τι ακριβώς θα συνίστατο αυτός ο συμ-

βιβασμός.

Τέλος, σημειώνεται η προτροπή

του Γραφείου Προϋπολογισμού του

Κράτους, να μην προτάσσεται από τη

νέα κυβέρνηση το «τέλος της λιτό-

τητας», καθώς αυτό συνιστά «εσφαλ-

μένο στόχο εφόσον δεν συνδέεται με

αναπτυξιακή προοπτική». «Η έμφα-

ση στο τέλος της λιτότητας υποβαθ-

μίζει άλλες προτεραιότητες, που συν-

δέονται με το μέλλον της χώρας, κα-

θώς απλά καλλιεργεί προσδοκίες για

βραχυχρόνια εισοδηματικά και μόνον

οφέλη, χωρίς αλλαγές σε θεσμούς,

διαδικασίες, συμπεριφορές» σημει-

ώνεται μεταξύ άλλων.  

ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ:

«Το μνημόνιο επιδέχεται βελτίωσης»
» Εφικτή μία διαπραγμάτευση για το χρέος

» Λάθος στόχος το «τέλος της λιτότητας» χωρίς αναπτυξιακή προοπτική

Για ολόκληρο το 2015 οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας ανέρχονται σε 22,5 δισ. ευρώ και αφορούν αποπληρωμές
ομολόγων που κατέχει η Ε.Κ.Τ., δόσεις προς εξόφληση δανείων από το Δ.Ν.Τ., καταβολή τόκων κ.ά.



Κανείς δε φανταζόταν ότι οι

εταίροι μας θα έφταναν σε τέ-

τοιες ακρότητες, έναντι μίας

Ελλάδας, με τα τεράστια προ-

βλήματα και τα πολλά κενά που

της δημιούργησαν, με τις άστο-

χες ενέργειές τους. Δεξαμενές

σκέψης και ευρωπαίοι αναλυτές

έφθασαν να λένε ότι: «Η νίκη

του ΣΥΡΙΖΑ θα σημάνει το

τέλος της Ευρώπης». Στη δη-

μοσιογραφική άγνοια ορισμέ-

νων που χαρακτηρίζουν τον

ΣΥΡΙΖΑ ως ακροαριστερό κόμ-

μα: Στην Ελλάδα, οι δημοσκο-

πήσεις δείχνουν ότι το κόμμα

της άκρας αριστεράς ΣΥΡΙΖΑ

θα πρέπει να κερδίσει τις εκλο-

γές αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το ατόπημα ανήκει σε κροατική

εφημερίδα (Jutarnji List), που

συμπεραίνει ότι η νίκη θα σή-

μαινε το τέλος της Ευρώπης.

Και το στηρίζει στη λάθος σύ-

γκριση ότι: «Η Ελλάδα, η Ισπα-

νία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δια-

κατέχονται από ευρωσκεπτικι-

στική τάση. Η εποχή των πολι-

τικών δομών με καλά καθορι-

σμένα περιγράμματα έχει πα-

ρέλθει προ πολλού στην Ευρώ-

πη. Τα μεγάλα κόμματα πρέπει

να συμφωνήσουν ότι η οικο-

νομική κρίση έχει προκαλέσει

τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό

τοπίο. Αν δεν συμφωνήσουν,

θα αντιμετωπίσουν σύντομα

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αν-

θρώπους όπως ο Τσίπρας και

η Μαρί Λεπέν.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται

και η δεξαμενή σκέψης Open

Europe που θεωρεί ότι μία νίκη

του ΣΥΡΙΖΑ θα δυσανασχετούσε

αναπόφευκτα όλη την Ευρώπη

κυρίως επειδή υπάρχουν πα-

ρόμοια κόμματα σε άλλες χώρες.

Οι δεξαμενές αυτές σκέψης

είναι μάλλον οριοθετημένες

προς συγκεκριμένα συμφέροντα

και δε λένε ότι η άθλια πολιτική

λιτότητας έχει καταστρέψει ολό-

κληρες δομές που κοστίζουν

σημαντικά στην οικονομία.

Στον απόηχο των εκλογών

στην Ελλάδα, η ενότητα της

Ευρωζώνης θα τεθεί υπό στενή

διερεύνηση αυτή την εβδομάδα.

Οι χρηματαγορές που βρίσκο-

νται σε κατάσταση ενθουσια-

σμού από την έναρξη της πο-

σοτικής χαλάρωσης από την

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(Ε.Κ.Τ.) θορυβήθηκαν από τη

μαχητική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ,

που -όπως ήταν αναμενόμε-

νο- αναδείχθηκε νικητής στις

εκλογές. 

Για τον λόγο αυτό η ηλεκτρο-

νική έκδοση της «ευρωπαϊκής

Φωνής» επικεντρώνει σε πέντε

σημεία τους φόβους που έχει

να αντιμετωπίσει η ευρωζώνη:

1. Το πρόγραμμα μεταρρυθ-

μίσεων της Γαλλίας που απαί-

τησε ο πρόεδρος της Γαλλίας

Φρανσουά Ολάντ, τον Αύγουστο

του 2014, για την τόνωση της

ανάπτυξη και την πιο ευέλικτη

συμπεριφορά στους δημοσιο-

νομικούς κανόνες της ευρω-

ζώνης. Μάλιστα, πολλοί θεω-

ρούν ότι και το ζήτημα των

315 δισ. που έχει εξαγγείλει η

Κομισιόν, είναι θέμα του Ολάντ.

Ανεξάρτητα από το ότι το επεν-

δυτικό αυτό πρόγραμμα δεν

πρόκειται να δουλέψει στην

έκταση της σύλληψής του, όπως

είχαμε την ευκαιρία να ανα-

δείξουμε σε προηγούμενα ση-

μειώματά μας.

2. Η διεύρυνση της Ευρωζώ-

νης με τη Λιθουανία, που θα

υποβάλει έκθεση σχετικά με

την επιτυχή μετάβαση στο ευρώ

και η Βουλγαρία, που θέλει να

μπει το 2018 στο ενιαίο νόμι-

σμα, αλλά μάλλον θα υποστεί

μία σπασμωδική κίνηση από

τα μέλη της Ευρωζώνης που

είναι αγανακτισμένα από τα

προβλήματα που δημιουργού-

νται με την Ελλάδα. Το σημείο

αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση

με όσα λένε για την Ελλάδα.

Αλλά αφού δεν τους αρέσει η

χώρα μας, την οποία κατέστρε-

ψαν σχεδόν ανεπιστρεπτί, πώς

δέχονται άλλα μέλη που δεν

μπορούν ούτε με φτιαγμένα

στατιστικά να μπουν;

3. Το περίφημο Grexit, για το

οποίο έχουμε πάρει πλήρως

θέση, αλλά σε κάθε περίπτωση

είναι πολύ πιθανό η νέα κυ-

βέρνηση να ζητήσει περισσό-

τερο χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει

κατανοητό τι σημαίνει έξοδος

από το ευρώ και από ποιο ευρώ;

Από το ανύπαρκτο και χωρίς

ουσία στήριξης των ψηφισμέ-

νων κανόνων; Η τρέλα των με-

γάλων χωρών της Ε.Ε. είναι

πλέον φανερή. Οι ίδιες δεν

μπορούν ούτε στα όνειρά τους

να ανταγωνιστούν την αμερι-

κανική ασυδοσία στον τομέα

έκδοσης “φρέσκου” χρήματος

και βρήκαν τον ηλίθιο τρόπο

περιορισμού της ρευστότητας

μέσω της πολιτικής λιτότητας.

Μάλιστα, μέσω λανθασμένων

χειρισμών, για τους οποίους

απλά έλεγαν “συγγνώμη λάθος”

και για τα οποία λάθη, ο απελ-

θών και ανύπαρκτος πρωθυ-

πουργός δεν μπόρεσε να αρ-

θρώσει ούτε μια λέξη καθώς

και ο συγκάτοικός του στην

εξουσία, που κατάφερε μεν, να

γαντζωθεί ακόμη για λίγο στη

Βουλή, χωρίς προοπτική. 

4. Μια συζήτηση για τη δια-

κυβέρνηση της Ευρωζώνης, με

τους υπουργούς Σόιμπλε, τον

Ιταλό υπ. οικονομικών κ. Πα-

ντόαν, με τη Γαλλίδα Περβάνς

Περές, ως προέδρου της επι-

τροπής του ευρωπαϊκού κοι-

νοβουλίου. Ισως να είναι το

σοβαρότερο σημείο που αφορά

τη χώρα μας. Η επιτροπή οι-

κονομικών και νομισματικών

υποθέσεων του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου έχει προγραμμα-

τιστεί να ακούσει στις 27 Ια-

νουαρίου. Αυτό το δογματικό

τρίο δεσμεύεται να πάρει θέσεις

για τους δημοσιονομικούς κα-

νόνες της ευρωζώνης, τις επεν-

δύσεις και ακόμη και την πο-

σοτική χαλάρωση, και βέβαια,

μετά θα δούμε την αντίδραση

των αγορών.

5. Στατιστικά στοιχεία: Χθες

(30 Ιανουαρίου) η Eurostat δη-

μοσίευσε τις προβλέψεις του

πληθωρισμού. Αυτό είναι πι-

θανό να επιβεβαιώσει για δεύ-

τερο μήνα τον υπάρχοντα απο-

πληθωρισμό, που προσπαθεί η

Ε.Κ.Τ. ως να αιτιολογήσει την

απόφασή της για την ποσοτική

χαλάρωση.

Αναμφισβήτητα ίσης πολιτικής

σημασίας, θα είναι τα στοιχεία

για την ανεργία, που θα δημο-

σιευθούν την ίδια ημέρα. Το

σημείο αυτό δείχνει και τη δια-

φορά με την πολιτική που ακο-

λουθούν οι αμερικάνοι και

έχουν ήδη ανακάμψει από τα

ηχηρά ραπίσματα της οικονο-

μικής κρίσης.

Συμπερασματικά, οι εξελίξεις

στην Ε.Ε. επηρεάζουν σε ση-

μαντικό βαθμό τις ελληνικές

υποθέσεις, πιστεύουμε όμως,

ότι η νέα κυβέρνηση, ως κυ-

βέρνηση ευθύνης θα αντιμε-

τωπίσει τα πολλά προβλήματα

που της δημιούργησαν η απλη-

στία των αγορών σε συνδυασμό

με την εντελώς κατακριτέα πο-

λιτική λιτότητας, που δημιούρ-

γησε την πανούκλα της ανερ-

γίας, από την οποία πολύ δύ-

σκολα πλέον θα απαλλαγούμε.

ΕΠικΑιροτΗτΑ
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Πού πάει 
η Ευρωπαϊκή Ενωση;

Μέρος 25ο 

ΓιΩρΓος

ΜΑρκΑτΑτος

Oικονομολόγος Την επομένη των εκλογών στην Ελλάδα, που έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ
στην εξουσία, αναδιαμορφώνονται λόγοι ανησυχίας στις χρηματο-
πιστωτικές αγορές. Ο μέσος Ελληνας κατάλαβε ότι πρέπει να παρα-
κάμψει τις αγορές αυτές, αν δε θέλει να καταστραφεί ολοσχερώς.
Ετσι τώρα οι αγορές αυτές συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους για να
δουν τι θα ξημερώσει αυτές τις μέρες που ακολουθούν τις εκλογές
στη χώρα μας. Σε πέντε σημεία επικεντρώνονται οι ανησυχίες των
αγορών, αλλά στο σημερινό σημείωμά μας θα δούμε ακόμη και τις
αντιδράσεις στις προοπτικές των ελληνικών εκλογών.

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Αποπληθωρισμός -0,6% 

στην Eυρωζώνη 
ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Αποπληθωρισμό -0,6% εμφάνισε η Eυρωζώνη τον Ιανουάριο

2015, έναντι αποπληθωρισμού -0,2% τον Δεκέμβριο του

2014, ανακοίνωσε χθες η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία

Eurostat. Βασική αιτία είναι η μεγάλη υποχώρηση στις

ενεργειακές τιμές κατά -8,9% τον Ιανουάριο 2015, από

-6,3% τον Δεκέμβριο 2014.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,05 ΦΡΑΓΚΑ

Ανατιμήθηκε η ισοτιμία 

του ευρώ
ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Το ελβετικό φράγκο υποχώρησε χθες κάτω από επίπεδο

των 1,05 φράγκων ανά ευρώ, για πρώτη φορά από την κα-

τάργηση της ελάχιστης ισοτιμίας των 1,20 φράγκων ανά

ευρώ, με τις αγορές να πείθονται όλο και περισσότερο ότι

η ελβετική κεντρική τράπεζα παρεμβαίνει πλέον τόσο στην

αγορά του ευρώ όσο και στην αγορά του δολαρίου. Η

ισοτιμία του φράγκου υποχώρησε 5,5% στη διάρκεια της

εβδομάδας και διαμορφώθηκε χθες πριν το μεσημέρι στα

1,0509 φράγκα ανά ευρώ για να ενισχυθεί στη συνέχεια

στα 1,0467. Υποχώρησε, επίσης, σε χαμηλό δύο εβδομάδων

έναντι του δολαρίου, στα 0,9285 φράγκα ανά δολάριο.

Σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις κεντρικών τραπεζών,

οι διαπραγματευτές στην αγορά συναλλάγματος έλεγαν ότι

οι αγορές νομισμάτων από τη SNB γίνονται με τρόπο που

είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανεί καθαρά ακόμη και από

τους μεγαλύτερους χρηματιστές. 

ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ και έγινε η πρώτη χώρα στον

κόσμο σε άμεσες ξένες επενδύσεις, σύμφωνα με το ειδησεο-

γραφικό πρακτορείο Ρόιτερς Η Κίνα είναι η χώρα με τις πε-

ρισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις για το 2014, παίρνοντας

τα πρωτεία από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε

στη δημοσιότητα η UNCTAD, η "οικονομική δεξαμενή σκέψης"

(think tank) του ΟΗΕ, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα

έφτασαν τα 128 δισ. δολάρια πέρυσι έναντι 86 δισ. δολαρίων

στις ΗΠΑ. Η μείωση που κατέγραψαν σε άμεσες ξένες επεν-

δύσεις οι ΗΠΑ σε σχέση με το 2013 έφτασε το 65%.

Παραδοσιακά, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν την πρώτη

θέση σε άμεσες ξένες επενδύσεις στον κόσμο. Ωστόσο, το

2014 η συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας κινητής

τηλεφωνίας Verizon Communications και του εταίρου της

στη Βρετανία Vodafone περιείχε όρο για την εξαγορά μετοχών

αξίας 130 δισ. δολαρίων. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη

επένδυση πραγματοποιήθηκε εκτός ΗΠΑ ήταν αρκετή για

να δώσει στην Κίνα την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία σε

άμεσες ξένες επενδύσεις.

ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πρώτη χώρα η Κίνα σε άμεσες ξένες επενδύσεις
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Ο νεαρός που εισέβαλε το

βράδυ της Πέμπτης στις εγκα-

ταστάσεις της δημόσιας ολ-

λανδικής τηλεόρασης NOS

κραδαίνοντας ένα ψεύτικο

όπλο και απαίτησε να βγει

στον αέρα για να κάνει «ση-

μαντικές αποκαλύψεις» πα-

ραδέχτηκε χθες ότι έδρασε

μόνος και δεν σχετίζεται με

κάποια «τρομοκρατική οργά-

νωση».

Την Πέμπτη, ο 19χρονος

υποστήριζε σε μια απειλητική

επιστολή του ότι δρούσε για

λογαριασμό μιας «ομάδας χά-

κερ». Ισχυριζόταν ότι 98 χάκερ

ήταν έτοιμοι να εξαπολύσουν

μια κυβερνοεπίθεση και ότι

οκτώ ραδιενεργές βόμβες εί-

χαν τοποθετηθεί σε διάφορα

σημεία στην Ολλανδία.

Ινδονησία: Οι πιλότοι της πτήσης της AirAsia flight, η

οποία τον περασμένο μήνα συνετρίβη στη Θάλασσα της

Ιάβας, είχαν αποσυνδέσει ένα σημαντικό ηλεκτρονικό σύ-

στημα ελέγχου πτήσης στην προσπάθειά τους να αντιμε-

τωπίσουν την έκτακτη κατάσταση, αναφέρει χθεσινό

ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται η βρετανική Γκάρντιαν.

Και οι 162 επιβαίνοντες της πτήσης 8501, η οποία συνε-

τρίβη στις 28 Δεκεμβρίου, σκοτώθηκαν. Το αεροπλάνο

κατέπεσε ενώ κατευθυνόταν από τη Σουραμπάγια της Ιν-

δονησίας στη Σιγκαπούρη εν μέσω κακοκαιρίας.

Βουλγαρία: Πέθανε, σε ηλικία 79 ετών, ο δρ Ζέλιου Ζέλεφ,

ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Βουλγαρίας από το

1990 έως το 1997, όπως ανακοινώθηκε από την προε-

δρία της χώρας. Ο Ζέλιου Ζέλεφ ήταν φιλόσοφος, πολι-

τικός και ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος

της Βουλγαρίας, μετά την πτώση του κομμουνιστή ηγέτη

Τόντορ Ζίβκοφ και τις αλλαγές του 1989.

Σαουδική Αραβία: Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αλ-Ουάλιντ

μπιν Ταλάλ εγκαινιάζει την Κυριακή, μετά από πολλές

αναβολές, ένα παναραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο συ-

νεχούς ροής που υπόσχεται αντικειμενικότητα απέναντι

στους καλά εδραιωμένους ανταγωνιστές του. Η έναρξη

της λειτουργίας του αραβόφωνου αυτού δικτύου είχε

αναβληθεί πολλές φορές από τότε που ο πρίγκιπας Αλ-

Ουάλιντ, ανιψιός του εκλιπόντος βασιλιά Αμπντάλα είχε

αναφερθεί για πρώτη φορά σε αυτό το 2010.

Σλοβενία: Με δυσκολία διεξάγετο η κυκλοφορία των οχη-

μάτων σε τμήματα της Σλοβενίας, λόγω σφοδρής χιονό-

πτωσης. Τα συνεργεία συντήρησης του οδικού δικτύου με

εκχιονιστικά μηχανήματα και υλικά κατά του πάγου, προ-

σπαθούσαν να κρατήσουν τους οδικούς άξονες ανοι-

χτούς, αλλά το χιόνι προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην

κυκλοφορία των οχημάτων, κυρίως στον αυτοκινητό-

δρομο Α1, που συνδέει την πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα με

τα παράλια.

Βουλγαρία: Συνολικά 433 σχολεία στη Βουλγαρία παρέ-

μειναν κλειστά, λόγω μεγάλου ποσοστού κρουσμάτων

γρίπης, ανακοίνωσε το βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας

και Επιστημών. Τα 129 σχολεία, που δεν λειτούργησαν,

είναι στην περιφέρεια της Στάρα Ζαγκόρα, 114 σχολεία

είναι κλειστά στην περιφέρεια Πλέβεν, 103 στη Βάρνα, 48

στην περιφέρεια Ντόμπριτς, 31 στο Βέλικο Τούρνοβο και

8 στο Μπουργκάς, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτο-

ρείο ειδήσεων BTA.

ΠΓΔΜ: Καθυστερεί σημαντικά η ψηφοφορία στη Βουλή για

τις τροποποιήσεις του Συντάγματος που έχει προτείνει η

κυβέρνηση καθώς, για την ώρα τουλάχιστον, η κυβέρνηση

δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 που απαιτείται για να

εγκριθούν οι τροποποιήσεις, μιας και ορισμένοι βουλευ-

τές του αλβανικού κόμματος DUI του Αλί Αχμέτι, γνω-

στοποίησαν ότι διαφωνούν με αυτές και δεν πρόκειται να

τις ψηφίσουν. Συγκεκριμένα, η συζήτηση στη Βουλή για

τις τροποποιήσεις του Συντάγματος που προτείνει η κυ-

βέρνηση έχει ολοκληρωθεί εδώ και μία εβδομάδα, όμως

η ψηφοφορία αναβάλλεται συνεχώς.

Ανέγερση 430 κατοικιών για 
Εβραίους εποίκους στη Δυτική Οχθη

Το Ισραήλ θα κατασκευάσει 430 νέες κατοικίες για Εβραίους

εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, συνεχίζοντας να αγνο-

εί τη διεθνή καταδίκη της συνέχισης της εποικιστικής δρα-

στηριότητας, ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο κατά της ισραη-

λινής εποικιστικής δραστηριότητας Terrestrial Jerusalem.

Οι ισραηλινές αρχές δημοσίευσαν τις προσκλήσεις υποβολής

προσφορών για επέκταση των εβραϊκών οικισμών σε τέσσερα

σημεία της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δήλωσε ο Ντάνιελ Σάι-

ντεμαν, επικεφαλής της ισραηλινής μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Επίθεση εναντίον σιιτικού 
τεμένους στο Πακιστάν

Η επίθεση εναντίον ενός τεμένους της σιιτικής μειονότητας

στοίχισε χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους στο νότιο

Πακιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον

20 νεκρούς σ’ αυτή την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε

στη διάρκεια της παραδοσιακής προσευχής της Παρασκευής

στη Σικαρπούρ, μια απομακρυσμένη πόλη της νότιας επαρχίας

Σιντ.

Πυρ εναντίον αστυνομικού 

φυλακίου στην πλατεία Ταξίμ
Μια γυναίκα άνοιξε πυρ με ένα πολυβόλο εναντίον ενός

αστυνομικού φυλακίου στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντι-

νούπολης, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Στις εικόνες που πρόβαλε η τηλεόραση διακρίνονται ένο-

πλοι αστυνομικοί να αποκλείουν ένα μέρος της πλατείας. Η

κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών συνεχιζόταν κα-

νονικά στους γύρω δρόμους.

Το NTV ανέφερε ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές ορι-

σμένα οχήματα της Αστυνομίας.

Ενοπλος εισέβαλε στη δημόσια

τηλεόραση στην Ολλανδία



ΠΑΥΛΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ο ιδρυτής της Microsost Μπιλ
Γκέιτς δήλωσε ότι «οι άνθρωποι
θα έπρεπε να θεωρούν απειλή την
τεχνητή νοημοσύνη και να ανη-
συχούν για τις πιθανές επιπτώ-
σεις της». 

Οπως είπε, δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί η

ανθρωπότητα δεν φαίνεται να προβληματίζε-

ται πιο σοβαρά για την πιθανότητα η τεχνητή

νοημοσύνη να γίνει τόσο ισχυρή, που θα κα-

ταντήσει ανεξέλεγκτη.

Οι ανησυχίες αυτές του Μπιλ Γκέιτς έρχονται

σε ευθεία αντίθεση με τις απόψεις ενός κορυ-

φαίου στελέχους της Microsost, του διευθυντή

ερευνών Ερικ Χόρβιτς, ο οποίος δήλωσε πρό-

σφατα ότι δεν βλέπει κάτι απειλητικό στην τε-

χνητή νοημοσύνη. Οπως αποκάλυψε ο Ερικ

Χόρβιτς, περίπου το ένα τέταρτο των ερευνη-

τικών δραστηριοτήτων της εταιρείας εστιάζο-

νται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Από την πλευρά του όμως, σύμφωνα με το

“BBC”, ο ιδρυτής της Microsost ξεκαθάρισε πως

«ανήκω στο στρατόπεδο που ανησυχεί για την

σούπερ-νοημοσύνη. Αρχικά οι μηχανές θα κά-

νουν πολλές δουλειές για μας και δεν θα είναι

πολύ έξυπνες. Αυτό θα είναι θετικό, αν το χει-

ριστούμε σωστά. Ομως μετά από μερικές δε-

καετίες, η (τεχνητή) νοημοσύνη θα γίνει αρ-

κούντως δυνατή για να αποτελεί πηγή ανη-

συχίας».

Αλλες προσωπικότητες της επιστήμης και της

τεχνολογίας, όπως ο Στίβεν Χόκινγκ και ο Ελον

Μασκ, έχουν επίσης εκφράσει τους φόβους

τους για τις διαγραφόμενες επιπτώσεις της τε-

χνητής νοημοσύνης και της αυξανόμενης δύ-

ναμης των ρομπότ. Ο πρώτος έχει πει ότι οι μη-

χανές με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί «να φέ-

ρουν το τέλος της ανθρωπότητας», ενώ ο δεύ-

τερος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «κάνει επί-

κληση στους δαίμονες» και ότι «συνιστά την με-

γαλύτερη υπαρξιακή απειλή που υπάρχει».

Από την άλλη, ο Ερικ Χόρβιτς εμφανίζεται πιο

αισιόδοξος. «Υπάρχουν ανησυχίες ότι σε βάθος

χρόνου θα χάσουμε τον έλεγχο ορισμένων μορ-

φών νοημοσύνης. Κατά βάση, δεν νομίζω ότι

αυτό πρόκειται να συμβεί. Θα είμαστε πολύ

προβλεπτικοί για το πώς θα αξιοποιήσουμε τα

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και, στο

τέλος, θα μπορέσουμε να πάρουμε απίστευτα

οφέλη από τη μηχανική νοημοσύνη σε όλους

τους τομείς της ζωής, στην επιστήμη, την εκ-

παίδευση, την οικονομία και την καθημερινή

ζωή».

Ο ίδιος ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε πάντως

ότι, παρά τις επιφυλάξεις του, αν ήταν νεότε-

ρος και εργαζόταν στην Microsost, πιθανότα-

τα θα ήταν κι αυτός ερευνητής στο πεδίο της

τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά και τώρα, όπως

είπε, συνεργάζεται με την Microsost σε ένα σχε-

τικό πρόγραμμα με την ονομασία “Personal

Agent” (Προσωπικός Βοηθός).

Τέλος, δεν παρέλειψε να εκφράσει την αι-

σιοδοξία του ότι η εταιρεία που ίδρυσε και έγι-

νε διάσημη χάρη στα Windows, «θα δει πε-

ρισσότερη πρόοδο από ποτέ» μέσα στις επό-

μενες τρεις δεκαετίες - προφανώς χάρη και

στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (εν-

δεικτική είναι η ενσωμάτωση της προσωπικής

ψηφιακής βοηθού Cortana στα μελλοντικά

Windows 10).

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

«Απειλή η τεχνητή νοημοσύνη»

ΑΠΕ – ΜΠΕ »

Ποιος θα νικήσει σε αυτό τον αγώνα; Η απάντη-

ση μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με την ώρα

της ημέρας. Αυτό υποστηρίζει μια νέα βρετανική

επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με την οποία το βιο-

λογικό ρολόι ενός ανθρώπου -και ενός αθλητή - επη-

ρεάζει καθοριστικά την απόδοσή του, αυξομειώ-

νοντάς την σε ποσοστό έως 26% μέσα στην ημέρα.

Μια τέτοια διαφορά είναι ασφαλώς αρκετή για να

χαρίσει σε κάποιον τη νίκη ή να τον καταδικάσει

σε ήττα. Το ίδιο ισχύει γενικότερα για μια ομάδα:

αν ο αγώνας γίνεται σε ώρα που συγχρονίζεται με

το βιολογικό ρολόι των παικτών, τότε έχει καλώς,

αλλιώς θα πρέπει να παίξουν (και) ενάντια στο εσω-

τερικό ρολόι τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ρόναλντ Μπρα-

ντστέτερ του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ,

που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνούς

κύρους περιοδικό βιολογίας “Current Biology”, σύμ-

φωνα με το BBC και το “Science”, διαπίστωσαν ότι

το πότε φθάνει στο αποκορύφωμα η απόδοση ενός

ανθρώπου, εξαρτάται καθοριστικά από το πώς

«δουλεύει» το βιολογικό ρολόι του, με άλλα λόγια αν

είναι πρωινός τύπος, βραδινός κ.λπ.

Ετσι, οι πρωινοί τύποι που ξυπνάνε νωρίς και εί-

ναι φρέσκοι το πρωί, φθάνουν σε ένα αποκορύφωμα

ενεργητικότητας γύρω στις 12 το μεσημέρι. Οι εν-

διάμεσοι τύποι φθάνουν σε ένα μέγιστο το απόγευμα

(γύρω στις 4), ενώ οι βραδινοί τύποι, που ξυπνά-

νε πιο αργά από όλους, αποδίδουν το μέγιστο των

δυνατοτήτων τους περίπου στις 8 το βράδυ.

Το εσωτερικό βιολογικό (κιρκαδιανό) ρολόι ελέγ-

χει ένα μεγάλο εύρος σωματικών λειτουργιών, δη-

μιουργώντας για κάθε άνθρωπο ένα ξεχωριστό «προ-

φίλ» του τρόπου με τον οποίο αυξομειώνεται η ενερ-

γητικότητά του μέσα σε ένα 24ωρο. Το ρολόι απο-

συντονίζεται στα μεγάλα αεροπορικά ταξίδια (το φαι-

νόμενο του τζετ λαγκ έως ότου ο οργανισμός προ-

σαρμοστεί στη νέα ζώνη χρόνου).

Είναι σημαντικό, όπως είπε ο Ρόναλντ Μπρα-

ντστέτερ, για έναν αθλητή -και για τον προπονητή

του- να ξέρει πώς “δουλεύει” το βιολογικό ρολόι στην

περίπτωσή του. Τόνισε ότι, μια απόκλιση της τάξης

του 1% στην απόδοση ενός αθλητή μπορεί να κά-

νει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα χρυσό Ολυμπιακό

μετάλλιο και σε μια τέταρτη θέση χωρίς μετάλλιο

καθόλου - μπορεί να φανταστεί κανείς ποιά επί-

πτωση έχει μια απόκλιση 26% στην απόδοση;

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι το πρόβλημα αφορά

σαφώς τις ομάδες, για παράδειγμα τις ποδοσφαι-

ρικές, ιδίως όταν καλούνται να παίξουν σε μια μα-

κρινή χώρα, όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας.

Στον παράγοντα αυτό μάλιστα, απέδωσαν σε ση-

μαντικό βαθμό την αποτυχία της αγγλικής ομάδας

ποδοσφαίρου στο τελευταίο Μουντιάλ της Βραζι-

λίας (αυτό φυσικά μπορεί να είναι και μια βολική

δικαιολογία...)

Οι άνθρωποι μετρούν από τα αριστερά

προς τα δεξιά, τοποθετώντας νοητικά

τους μικρότερους αριθμούς στην αριστε-

ρή πλευρά και τους μεγαλύτερους στη δε-

ξιά. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακριβώς το

ίδιο κάνουν και τα κοτόπουλα (!), σύμ-

φωνα με μια νέα ιταλική επιστημονική

έρευνα με ελληνική συμμετοχή.

Οι ερευνητές του Τμήματος Γενικής

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Πά-

ντοβα (μεταξύ των οποίων ο αναπληρω-

τής καθηγητής Κωνσταντίνος Πρίφτης),

με επικεφαλής τη Ρόσα Ρουγκάνι, που

έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο πε-

ριοδικό “Science”, σύμφωνα με το ίδιο και

το BBC, πραγματοποίησαν μια σειρά από

έξυπνα πειράματα με 60 νεογέννητα κο-

τοπουλάκια και βρήκαν ότι αυτά συσχε-

τίζουν τους μικρούς αριθμούς με τα αρι-

στερά και τους μεγάλους με τα δεξιά.

Φυσικά, τα κοτόπουλα δεν μπορούν να

μετρήσουν όπως οι άνθρωποι (από όσο

ξέρουμε τουλάχιστον), όμως, όπως έδει-

ξαν τα πειράματα, μπορούν να διακρίνουν

ανάμεσα σε έναν μικρότερο αριθμό αντι-

κειμένων στα αριστερά και σε έναν με-

γαλύτερο αριθμό αντικειμένων στα δεξιά.

Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που μια

έρευνα δείχνει ότι η νοητική γραμμή των

αριθμών (η φανταστική ταξινόμησή τους

από τα αριστερά προς τα δεξιά) δεν απο-

τελεί αποκλειστικότητα των ανθρώπων,

αλλά υπάρχει και σε άλλα ζώα, άρα πι-

θανότατα έχει βαθιές εξελικτικές ρίζες.

Οπως είπε η επικεφαλής της έρευνας,

δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί τα κοτό-

πουλα έχουν αυτή την συμπεριφορά και

αν όντως, με τον τρόπο τους, διαθέτουν

και εκείνα ένα είδος νοητικής γραμμής μέ-

τρησης, όμως δρουν σαν να έχουν.

Στους ανθρώπους, ήδη από την ηλικία

των επτά μηνών τα μωρά δείχνουν σαφή

προτίμηση στην ταξινόμηση αντικειμένων

από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ενώ οι

ενήλικοι αντιδρούν ταχύτερα στους με-

γάλους αριθμούς με το δεξί χέρι τους και

στους μικρούς αριθμούς με το αριστερό.

Ομως αυτό δεν συμβαίνει στους αρα-

βόφωνους, οι οποίοι μαθαίνουν να δια-

βάζουν αντίστροφα, από τα δεξιά προς τα

αριστερά. Ετσι, έως τώρα οι επιστήμονες

διαφωνούσαν σε ποιό βαθμό η νοητική

κατάταξη των αριθμών από τα αριστερά

προς τα δεξιά είναι έμφυτη ή αποτελεί

επιρροή του περιβάλλοντος.

Η νέα μελέτη ενισχύει την πρώτη άπο-

ψη, χωρίς να αποκλείει ότι το πολιτισμι-

κό περιβάλλον (π.χ. η γλώσσα) μπορεί να

παίξει το δικό του ρόλο. Σύμφωνα με την

Ρόσα Ρουγκάνι, η από αριστερά προς τα

δεξιά κατεύθυνση των αριθμών εμφανί-

στηκε πολύ πριν εξελιχτεί ο άνθρωπος και

πιθανώς σχετίζεται με τη φυσική διάτα-

ξη του εγκεφάλου των ζώων (και των αν-

θρώπων), ο οποίος δεν είναι συμμετρικός.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

«Η νίκη ή η ήττα στα σπορ είναι
(και) θέμα βιολογικού ρολογιού»

Σύνδεσμος: Για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία (με συνδρομή) στη διεύθυνση:

http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(14)01639-X

Σύνδεσμος: Για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία (με συνδρομή) στη διεύθυνση:

http://www.sciencemag.org/content/347/6221/534

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«Ακόμη και τα κοτόπουλα μετρούν 

από τα αριστερά προς τα δεξιά»



Αλλά πόσο γρήγορα μπορεί η νέα
κυβέρνηση του ΣυριζΑ μέσα στην
Ευρωζώνη να κάνει αλλαγές; 

Πόσο η Αμερική δεν ενοχλεί, αλλά αξιοποιεί
την Ευρώπη των αγορών και του ευρωπαϊκού
καπιταλιστικού σχεδίου;

Με το μέγα ερώτημα για εμάς: Μέσα ή έξω
από την Ευρωζώνη ή πόσο βρισκόμαστε στο
κλίμα του 1917 (της ρωσικής επανάστασης) ως
αδύναμος κρίκος, που, αν σπάσει, θα τραβήξει
τα μεγάλα συντηρητικά κράτη... 

Ομως τώρα οι ανήσυχοι οικονομολόγοι, όπως
ο καθηγητής Λίο Πάνιτς, υποστηρίζουν πως «η
αριστερά δεν πρέπει να ενδίδει στον φόβο», ο
οποίος εκχύνεται από τους μηχανισμούς της
εκμετάλλευσης όπως έγινε με το αρχικό σφάλμα
(ο γράφων το λέει έγκλημα) το 2010, που μεγάλες
και μικρές χώρες της Ευρωζώνης και μη αρνή-
θηκαν την πραγματική βοήθεια ουσιώδους αλ-
ληλεγγύης και όχι υπερ-εκμετάλλευσης σε βάρος
του ελληνικού λαού: Με στήριξη της σαθρής
αποτελεσματικότητας των αγορών;

Η Ελλάδα πώς θα πορευτεί με κυβέρνηση Συ-
ριζΑ στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία; Στο βιβλίο
του Τάσου Τσακίρογλου “Πρόσωπα της απομά-
γευσης, με 38 συνεντεύξεις για την κρίση και το
μέλλον” δίδονται σημαντικές απαντήσεις από
τον σημαντικό πρόλογο του σοφού αγωνιστή
ομ. καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και τώρα βουλευτή επικρατείας του Συ-
ριζΑ Κωνσταντίνου Τσουκαλά, αλλά και από τις
38 συνεντεύξεις ελεύθερης γνώμης μεγάλης βα-
ρύτητας και επιστημονικής - πνευματικής αξίας
προσωπικότητας. 

ΑΠΟΜΑΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
“Πρόσωπα της απομάγευσης - 38 συνεντεύξεις

για την κρίση και το μέλλον” διάσημων στοχαστών
όπως Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman,
Saskia Sassen, Tsvetan Todorov, Étienne Balibar,
Tariq Ali, Ernesto Laclau, Alex Callinicos, Samir
Amin, Alain Badiou, Leo Panitch, Alain Supiot,
Costanzo Preve, John Holloway, Judith Butler
και άλλες 23 διεθνείς γνωστές προσωπικότητες
της σύγχρονης σκέψης στον σύγχρονο κόσμο. 

Τη σημαντική αυτή έκδοση οργάνωσε και
πραγματοποίησε με δύο χρόνια κοπιώδη προ-
σπάθεια ο γνωστός δημοσιογράφος Τάσος Τσα-
κίρογλου, πολιτικός επιστήμων, με διεθνείς σπου-
δές και ευρεία, ποιοτική δημοσιογραφική δρα-
στηριότητα στον τομέα των ειδήσεων και την
τελευταία δεκαετία στον απαιτητικό τομέα του
πολιτικού και διπλωματικού ρεπορτάζ: αρχικά
στην “Ελευθεροτυπία” και τώρα στην “Εφημερίδα
των συντακτών” στην οποία και αρθρογραφεί.

Ο διακεκριμένος έγκυρος δημοσιογράφος και
πολιτικός επιστήμων με τις σημαντικές 38 συ-
νεντεύξεις που εκδόθηκαν σε βιβλίο φιλοδοξεί
να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής
ανάλυσης που αποτελεί εξαιρετικού ενδιαφέροντος
τομέα, στον οποίο έχει αφιερωθεί τα τελευταία
χρόνια αφιερώνοντας το βιβλίο της “Απομάγευσης”
στη μνήμη του αδελφού του Σπύρου που έφυγε
πρόωρα.

Ο πρόλογος του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος βιβλίου
“Πρόσωπα της απομάγευσης - 38 συνεντεύξεις
για την κρίση και το μέλλον” είναι του “βαρέων
βαρών” ομ. καθηγητή (και αγωνιστή) της Κοινω-

νιολογίας στο Παν. Αθηνών -και εκλεγέντος στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣυριζΑ της Α. Πρ.
Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

38 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Θεωρώντας προσωπικά ιδιαίτερα επίκαιρο και
πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο με τη ριζοσπα-
στική αλλαγή πολιτικής - οικονομικής - κοινωνικής
- ευρωπαϊκής και διεθνούς πορείας της χώρας
μας, πραγματοποιούμε την πρώτη     -μετά την
ορκωμοσία και την άμεση λειτουργία της νέας
κυβέρνησης- παρουσίαση “με την ευθύνη του
πνεύματος” με το βιβλίο “Πρόσωπα της απομά-
γευσης - 38 συνεντεύξεις για την κρίση και το
μέλλον” του Τάσου Τσακίρογλου.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από: τον σημαντικό
πρόλογο του καθηγητή και βουλευτή τώρα Κων-
σταντίνου Τσουκαλά καθώς και την εισαγωγή
του δημιουργού αυτού του έργου Τάσου Τσακί-
ρογλου.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ακολουθούν τα τρία μέρη του βιβλίου με τους
ξεχωριστούς τίτλους που συνιστούν το κάθε
μέρος στο οποίο εντάσσονται οι αντιπροσωπευ-
τικοί σύγχρονοι κορυφαίοι διανοούμενοι της
απομάγευσης. Με αναφορά συμπυκνωμένων
πληροφοριών στο τέλος της κάθε συνέντευξης
για το έργο όλων αυτών των εξεχουσών προσω-
πικοτήτων. Το πρώτο μέρος έχει τίτλο: “Με τα
εργαλεία της φιλοσοφίας και της κοινωνιολο-
γίας”.

Σ’ αυτό το μέρος συμμετέχουν 18 μεγάλης σκέ-
ψης, στοχασμού, πολιτικής, πολιτισμικής,  φιλο-
σοφικής, ιστορικής και κοινωνιολογικής γνώσης
προσωπικότητες οι εξής: Γιούργκεν Χάμπερμας,
Ντέιβιντ Χάρβεϊ, ζίγκμουντ Μπάουμαν, Αλέν
Μπαντίου, Τζον Γκρέι, Κλάους Όφε, Κοστάντσο
Πρέβε, Μισέλ Ονφρέ, Αλέν Τουρέν, Τσβετάν Το-
ντορόφ, ρίτσαρντ Σένετ, Άντονι Γκίντενς, Σάσκια
Σάσεν, Έντσο Τραβέρσο, Ντόναλντ Σασούν, Αλέν
Σουπιό, Μισέλ Βιβιορκά, Μορίς Γκοντελιέ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Δεύτερο μέρος: “Με τη δύναμη της ανάλυσης”
συμμετέχουν οι κάτωθι 14 προσωπικότητες: Ερ-
νέστο Λακλάου, Σαντάλ Μουφ, Ετιέν Μπαλιμπάρ,
Κόλιν Κράουτς, Μικαέλ Λεβί, Τζέιμς Πέτρας,
Μάικλ Χαρντ, Τζον Χόλογουεϊ, Τάρικ Άλι, Τζούντιθ
Μπάτλερ, ρίτσαρντ Γουόλιν, Άλεξ Καλλίνικος,
Κάρλος Τάιμπο και Χένρι ζιρού.

Το τρίτο μέρος έχει τίτλο: “υπάρχει και αυτή η
οικονομική επιστήμη” με τους κάτωθι συμμετέ-
χοντες: Σαμίρ Αμίν, Φιλίπ Ασκεναζί, Σερζ Λατούς,
Μισέλ Μπο, Λίο Πάνιτς, Αλέν Λιπιέτς... (με επί-
μετρο του γνωστού δημοσιογράφου Τάσου Παπ-
πά).

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Η σημερινή κρίσιμη συγκυρία της ελληνικής

οικονομίας εστιάζεται στη νέα μορφή μετά τις
πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης ΣυριζΑ,
με συμμετοχή του κόμματος Ανεξάρτητοι Ελληνες,
παράλληλα με τις περίπου απολυτότητες των με-
γάλων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ενωσης
με κεντρικές παρεμβάσεις της γερμανικής πλευ-
ράς.

Με αυτό το δεδομένο εμείς θα παρουσιάσουμε
στο σημερινό πρώτο άρθρο μας αποσπάσματα
από τις απόψεις των 6 διεθνώς γνωστών οικο-
νομολόγων και ακαδημαϊκών που συμμετείχαν
στο τρίτο μέρος των συνεντεύξεων του βιβλίου:
“Πρόσωπα απομάγευσης” με τίτλο αυτού του τε-
λευταίου μέρους “υπάρχει και αυτή η οικονομική
επιστήμη”. Δηλαδή εκείνη η άλλη πέρα από τον
μονόδρομο του καπιταλιστικού νεοφιλελεύθερου

κόσμου.

Η ΣΑΘΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Πρώτος είναι ο Φίλιπ Ασκεναζί, καθηγητής
στην Ecole d’ Economic, διευθυντής ερευνών
στο CNRS Παρισίων, τοπικός αρθρογράφος στην
εφημερίδα “Le Monde”, ένας από τους εμπνευστές
και πρωτεργάτες των ανήσυχων οικονομολόγων
(54 ετών σήμερα), συγγραφέας πολλών βιβλίων
με 4 βιβλία του να κυκλοφορούν στα ελληνικά
από τις εκδόσεις “ΠΟΛιΣ”.

Αυτός από το 2010 με υψηλό βαθμό ευθύνης
διατύπωσε την πρόβλεψη (όπως έκαμαν και δε-
κάδες άλλοι ελευθερόφρονες οικονομολόγοι στην
Ευρώπη και στον κόσμο) ότι: «Οι πολιτικές που
ακολουθούν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό την πίεση
διεθνών οργανισμών και οίκων αξιολόγησης θα
επιδεινώσουν την ευρωπαϊκή κρίση». Με τη νε-
οφιλελεύθερη θεωρία που βασίζεται στη σαθρή
υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών,
θεωρία που πρέπει να εγκαταλειφθεί, γιατί αυτή
υπηρετεί την ανάγκη να συγκρατηθεί η εξουσία
του χρηματοπιστωτικού τομέα.

ΤΟ 2010 ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για να επισημάνει περαιτέρω ότι για το πρόβλημα
του ελληνικού χρέους το αρχικό σφάλμα έγινε το
2010, όταν η Ευρώπη αρνήθηκε να βοηθήσει
την Ελλάδα. Τότε μια μειοψηφία οικονομολόγων
(μαζί με την ομάδα των ανήσυχων οικονομολόγων
το μανιφέστο των οποίων παρουσιάσαμε στα
“Χανιώτικα νέα”) αποκήρυξε την αυτοκτονική
στρατηγική που επιβλήθηκε στην Ελλάδα. 

Αλλά παράλληλα παρουσίασε και τα βασικά
λάθη στην ψευτο-επιστημονική ανάλυση και αι-
τιολόγηση του Δ.Ν.Τ. και της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Ενώ, οι νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι,
συμμερίζονταν την άποψη της τρόικας ότι η
κρίση χρέους είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας για
να επιβληθεί στους ευρωπαϊκούς λαούς μεγαλύτερη
απορρύθμιση.

Ανεξάρτητα όμως από τις απόψεις και επιρροές
των οικονομολόγων, η Ευρώπη ήταν άτυχη το
2010, γιατί ηγέτες της Ευρωζώνης ήταν η Μέρκελ,
ο Θαπατέρο, στο τέλος της θητείας του και οι
Μπερλουσκόνι και Σαρκοζί...

ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΔΙΔΕΙ 
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΦΟΒΟ

Σήμερα θα ολοκληρώσουμε το άρθρο μας με
τις απόψεις - θέσεις του Λίο Πάνιτς (γεν. 1945),
καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής Οικονομίας στο
Πανεπιστήμιο Γιορκ του Καναδά, που έχει χα-
ρακτηριστεί διεθνώς ως ένα από τα κορυφαία
πρόσωπα στο πεδίο της αριστερής οικονομικής
θεωρίας. Κυκλοφορεί στα ελληνικά το βιβλίο του:
«Το κράτος στην τρέχουσα κρίση και οι στρατηγικές
της αριστεράς στον 21ο αιώνα». Αλλά ο Λίο
Πάνιτς εκδίδει πολλά χρόνια και την περιοδική
έκδοση “Socialist Register” που κυκλοφορεί στα
ελληνικά από τις εκδόσεις “Σαββάλας”.

Βασικά, ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας
Λίο Πάνιτς υποστηρίζει σθεναρά ότι: «Η αριστερά
δεν πρέπει να ενδίδει στον φόβο». Ωστόσο στην
ενδιαφέρουσα συνέντευξή του, στην ερώτηση:
«Είναι δυνατό μικρού μεγέθους οικονομίες, όπως
η Ελληνική, να εγκαταλείψουν μονομερώς την
Ευρωζώνη και ποιες θα ήταν οι συνέπειες;»
απαντά:

ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΕΞΩ Ή ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 1917 ΩΣ

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ;
«Αυτό είναι το μέγα ερώτημα για την Ελλάδα

τώρα, όπως και για την ελληνική αριστερά ειδι-
κότερα. Ολοι έχουν στραμμένα τα μάτια τους

στη χώρα σας και εγώ κατανοώ πλήρως τους
δισταγμούς για ένα τέτοιο εγχείρημα. Ακόμα
και ανεξάρτητα από το συναισθηματικό δέσιμο
που έχουν οι άνθρωποι με το ευρωπαϊκό σχέδιο.
Με έναν τρόπο βρισκόμαστε και πάλι στο 1917
και στην έννοια, την οποία εισήγαγαν οι μπολ-
σεβίκοι, του πιο “αδύναμου κρίκου” που μπορεί
να σπάσει από τον καπιταλισμό. Θεωρούσαν
πως έαν γίνει αυτό, θα μπορούσε να αλλάξει ο
συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων στις με-
γαλύτερες χώρες της Ευρώπης. Ετσι το αντίτιμο
που έπρεπε να πληρώσουν οι ρώσοι ήταν η
απομόνωση και η αποκοπή της ρωσίας από τη
διεθνή αγορά, η οποία, όμως, δεν μπορούσε να
διαρκέσει».

Οι προσδοκίες αυτές δεν επαληθεύτηκαν. Η
επανάσταση νικήθηκε και δημιουργήθηκαν οι
συνθήκες για την άνοδο του σταλινισμού...
Ομως δεν θέλω να κάνω καμιά σύγκριση μεταξύ
του ΣυριζΑ και των Μπολσεβίκων.

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ

Ωστόσο, βλέπω ομοιότητες στις καταστάσεις.
Ετσι κατανοώ πλήρως τον δισταγμό που θα
είχε μια κυβέρνηση του ΣυριζΑ όπου εάν εγκα-
τέλειπαν την Ευρωζώνη δεν θα υπήρχε κάποια
αλλαγή στον συσχετισμό των δυνάμων στην
υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά θα άλλαζε η ζωή των
Ελλήνων προς το χειρότερο. Από την άλλη
πλευρά όμως θάταν αφέλεια να πιστεύει κανείς
ότι κυβέρνηση του ΣυριζΑ κρατώντας τη χώρα
στην Ευρωζώνη θα μπορεί να κάνει γρήγορα
μεγάλες αλλαγές, στην κατεύθυνση κεϊνσιανών
μέτρων ενάντια στη λιτότητα...

“Μεγάλο το δίλημμα” και γι’ αυτό πρέπει κά-
ποιος να είναι μέσα στο πραγματικό κίνημα για
να έχει γνώμη κι όχι να μιλά απ’ έξω.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Γενικά και ειδικότερα όμως, όπως πιστεύει ο
καθηγητής Λίο Πάνιτς, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό
κλίμα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα
μέσα σ’ ένα πνεύμα αριστερής αυταπάτης παρόλο
που υπήρχε πάντα στην Ευρώπη ένα καπιταλι-
στικό στοιχείο για το γενικότερο ευρωπαϊκό
σχέδιο.

Για να είναι αυτός ο λόγος που οι Η.Π.Α. ποτέ
δεν αντιτάχθηκαν σε αυτό που δεν είδαν ποτέ
την Ευρώπη ως ανταγωνιστή. Με την Ε.Ε. να
είναι πάντα προσανατολισμένη στην προώθηση
της ελευθερίας του κεφαλαίου και όχι σε μια
έννοια σχεδιασμού.

Για να είναι πάντα εκείνο που προσπαθούσε
να αποφύγει η Ε.Ε., η ΑΝΟΔΟΣ κάποιου ισχυρού
κομμουνιστικού κόμματος στην εξουσία...

Με τον ρομαντισμό της αριστεράς για το τι θα
έπρεπε να είναι η Ευρώπη να προσκρούει στο
εμφανές καπιταλιστικό σχέδιο...

Παρ’ όλα αυτά ο αγώνας για το τι θα έπρεπε
να είναι η Ευρώπη να συνεχίζεται μ’ έναν νέο
ελληνικό πραγματισμό από τη μικρή Ελλάδα
που προβάλλει το διαιώνιο DNA της ελληνικής
αγωνιστικότητας.

(Αλλά έπεται η συνέχεια με άλλα πρόσωπα...
απομάγευσης).

ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, πολιτικός επιστήμων, διεθνολόγος - δημοσιογράφος

Εκδόσεις “8” ΟΚΤΩ, εκδότης Αλέξανδρος Μανωλάκης
Πρόλογος: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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Πρόσωπα της απομάγευσης
» 38 συνεντεύξεις για την κρίση και το μέλλον

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ



ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ...

Ηθη γονέων 

εκπαιδεύουσι τέκνα

ΓΙΟΥΛΑ ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ

Πολλές είναι οι στιγμές εκείνες που καθορίζουν τη ζωή

ενός ανθρώπου. Ο γάμος, η γέννηση ενός παιδιού, η στιγ-

μή που θα λάβεις στα χέρια σου τον πρώτο σου μισθό…

Καμία όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη στιγμή εκεί-

νη κατά την οποία θα συνειδητοποιήσεις ότι ένας πο-

λύχρονος και εξαντλητικός αγώνας έχει πια φτάσει στο

τέλος του, ότι ήρθε η ώρα να παραδεχτείς -με όση αξιο-

πρέπεια σου απομένει- την ήττα σου, μια ήττα ολοκλη-

ρωτική και αμετάκλητη και ότι το μόνο που σου έχει απο-

μείνει, είναι να υποκλιθείς ιπποτικά στον νικητή!

Περί τίνος ο λόγος; Μα φυσικά για τη στιγμή εκείνη όταν

διαπιστώνεις ότι, παρά τις επίμονες και  ενίοτε επίπο-

νες προσπάθειές σου, έχεις γίνει… ίδιος με τούς γονείς

σου! Και δεν ομιλώ απλά για το αυτονόητο, δηλαδή για

την εξωτερική εμφάνιση, γιατί αυτό δεν είναι παρά “δώρο”

-λέμε τώρα- της φύσης και επομένως κάτι το αναπό-

φευκτο. Γιατί το έχουμε πάρει απόφαση από καιρό ότι την

όχι και τόσο πλούσια κόμη του μπαμπά, για παράδειγ-

μα, ή τον πληθωρικό σωματότυπο της μαμάς, δεν θα μπο-

ρέσουμε να τα αποφύγουμε.

Οχι! Αναφέρομαι σε κάτι πολύ πιο συγκλονιστικό! Για

την μέρα εκείνη που σε ανύποπτο χρόνο, θα συλλάβει κά-

νεις το εαυτό του επ’ αυτοφώρω, να εμφανίζει μια από

τις μικρές εκείνες ιδιορρυθμίες, να έχει  ήδη υιοθετήσει

κάτι από τις ακατανόητες συνήθειες των γονιών του, που

για χρόνια κατέκρινε, κουνώντας χαρακτηριστικά το κε-

φάλι. Οταν καταλήγει να ακολουθεί ένα αντίστοιχο μο-

νοπάτι ζωής. Ή ακόμα σπουδαιότερον, όταν με σκυμμέ-

νο το κεφάλι και τρεμάμενα χείλη θα ξεστομίσει τα μοι-

ραία λόγια …«Τελικά, είχες δίκιο…».

Για να κλείσουμε λοιπόν και παραφράζοντας λιγουλάκι

τους πάντα εύστοχους αρχαίους ημών προγόνους, δεν

έχουμε παρά να θυμηθούμε ότι το πεπρωμένο, αλλά και

τα γονικά ήθη, φυγείν αδύνατον! 

Αφιερωμένο, για ευνόητους λόγους, στους γονείς μας…

* φιλόλογος

Σύγκρουση δύο πολιτικών

ΜΑΝΟΥΣΟΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Με την αλλαγή της κυβέρνησης και την ανάληψη της

εξουσίας από τη "Ριζοσπαστική Αριστερά" στην Ελλάδα

συγκρούονται δύο διαφορετικές πολιτικές. Η πολιτική του

νεοφιλελευθερισμού με ξεθεμελίωση του κράτους πρό-

νοιας και το κράτος θεατή, με ξεπούλημα του κρατικού

τομέα, που έχουν υιοθετήσει οι συντηρητικές παρατάξεις

της Ε.Ε. και με τη συμφωνία των σοσιαλδημοκρατικών

κομμάτων.

Και η πολιτική του κοινωνικού κράτους, των εργασια-

κών δικαιωμάτων και του κράτους Πρόνοιας, με αυξη-

μένο τον ρόλο το κράτους και τη συνδρομή της ενεργούς

ζήτησης με την αύξηση των μισθών, δηλαδή ενός κε-

ϋνσιανικού μοντέλου που στηρίζει και ο πρόεδρος

Μπαράκ Ομπάμα στις Η.Π.Α.

Οι χώρες του Ευρωπαϊκού νότου πλήττονται ιδιαίτερα

από τις συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά και οι εργαζόμε-

νοι του βορρά που βλέπουν τους μισθούς των στάσιμους

επί σειρά πολλών ετών.

Είναι καιρός να ανασάνουν οι λαοί ξηλώνοντας το που-

λόβερ του ανεξέλεγκτου καζινοκαπιταλισμού.

Κύριε διευθυντά,

σε τρεις άξονες κινείται η πολιτική της κυβέρνησης. Πρώτος,

σταμάτημα τον ιδιωτικοποιήσεων. Δεύτερος, επαναδιαπραγ-

μάτευση του χρέους. Τρίτος, σημαντική οικονομική ελάφρυν-

ση για τα αδύναμα στρώματα πολιτών. Aρχισε να κινείται στον

πρώτο άξονα και το αποτέλεσμα ήταν θλιβερό και τρομακτικό,

οι αγορές δεν “χόρεψαν” στους ρυθμούς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έπαι-

ξαν μία πένθιμη μελωδία για την ελληνική οικονομία. Και εφό-

σον η αντίδραση αυτή δεν ακολούθησε σε εξαγγελίες ή μεμο-

νωμένα, τυχαία γεγονότα, αλλά στην εφαρμογή του οικονομι-

κού προγράμματος της κυβέρνησης, δεν υπάρχει λόγος να ανα-

τραπεί αυτό το αρνητικό κλίμα. Οι αγορές δεν θα επενδύσουν

σε μία χώρα που στήνεται ένα σοσιαλιστικό μοντέλο κρατικο-

ελεγχόμενης οικονομίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουν επιπτώσεις και

στις πολιτικές του πρώτου και του δεύτερου άξονα. Ο Γκάμπριελ

δήλωσε ξεκάθαρα από τη Γερμανία πως το “πάγωμα” των ιδιω-

τικοποιήσεων συνιστά παραβίαση των κανόνων του προ-

γράμματος, με ένα επακόλουθο να μην πάρουμε τα δισ. από το

πακέτο Ντράγκι. Με παραβιάσεις συμφωνιών αποδυναμώνει

η κυβέρνηση τη θέση της στις διαπραγματεύσεις δραματικά.

Ούτως ή άλλως δεν θα πήγαινε στις διαπραγματεύσεις από θέση

ισχύος, αλλά τώρα το μόνο που θα θέλουν στις Βρυξέλλες θα

είναι να ξεφορτωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ποιο ανώ-

δυνα για τους ίδιους αυτήν την αναχρονιστική και ιδιόρρυθ-

μη ελληνική κυβέρνηση. Στον τρίτο άξονα, αυτών των παρο-

χών, χρειάζονται πολλά χρήματα που ούτως ή άλλως δεν υπάρ-

χουν. Μετά από τη σχεδόν βέβαιη ρήξη με τους δανειστές λε-

φτά θα υπάρχουν πιθανώς μόνο σε δραχμές.

Είναι απίστευτο πως η κυβέρνηση κατάφερε με το καλημέρα

να δημιουργήσει στον εαυτό της τόσα αδιέξοδα. Είναι θέμα ημε-

ρών που το πιο πετυχημένο ανέκδοτο των τελευταίων ετών: Το

λεφτά υπάρχουν! Θα αντικατασταθεί από το: Η ελπίδα έρχεται! 

Γιώργος Κιαγιάς

ΑΠΟΨΗ
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ΜΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*

minuskonst@gmail.com

Ταξιδεύοντας σε μία χώρα που αγωνιά, 

αποκαθηλώνοντας τη γαλέρα 

των μνημονίων και των αμνημόνων
Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε

Τον χορό έσυρε ο Μ. Σουλτς

Η πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου αξιω-

ματούχου στη χώρα μας επί κυβερνήσε-

ως Τσίπρα ήταν αυτή του προέδρου του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλ-

τς την Πέμπτη. Η δεύτερη, αυτή του επι-

κεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάι-

σεμπλουμ, μόλις εχθές.

Και από τις δύο, παρά το θετικό κλίμα,

βγήκε το συμπέρασμα πως η περιβόητη

διαπραγμάτευση θα είναι ένα σταυρόλε-

ξο για δυνατούς λύτες.

Όσο περνούν οι ημέρες πληθαίνουν οι

δηλώσεις ένθεν κακείθεν για τις προτά-

σεις της ελληνικής πλευράς για μία ευ-

ρωπαϊκή λύση για το χρέος.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο για όσο

κρατήσουν οι διαβουλεύσεις, να βρε-

θεί μία φόρμουλα για να αντέξει η οι-

κονομία της χώρας μέχρι την ολο-

κλήρωσή τους. 

********
Καμπανάκι κινδύνου

Τα προβλήματα δεν περιμένουν

Τα πρώτα δείγματα της νέας κυβέρνη-

σης είναι θετικά. Από τους συμβολι-

σμούς των πρώτων ημερών, μέχρι την

αποφασιστική παρουσία στα εξωτερικά

θέματα και το πάγωμα των ιδιωτικοποι-

ήσεων.

Ωστόσο, «ο κώδωνας του κινδύνου» που

κρούει το Γραφείο Προϋπολογισμού της

Βουλής επιτάσσει σημαντικές αποφάσεις.

Και μάλιστα γρήγορα.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιο-

ποιήθηκε, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με

τους εταίρους, «φαίνεται αδύνατο να

καλυφθούν οι χρηματοδοτικές δαπάνες

της χώρας για τους επόμενους μήνες».

Η υστέρηση στα έσοδα του προϋπολο-

γισμού παρουσιάζεται ως σημαντική,

συνδέοντάς τη με την υπερφορολόγηση

που οδηγεί στη φοροδιαφυγή.

Αυτό είναι το κάδρο των όποιων εξε-

λίξεων και η αντιμετώπιση της κα-

τάστασης θα πρέπει να είναι άμεση

και αποφασιστική.

********
Παράλληλο σύμπαν

Με κομμένη την ανάσα

«Κάθε λογικός Ευρωπαίος αξιωματού-

χος θα πρέπει να βλέπει τη νίκη του ΣΥ-

ΡΙΖΑ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου

ως αφύπνιση και όχι ως εφιάλτη» γρά-

φουν σε άρθρο τους οι Financial Times.

Η άποψη που εκφράζουν οι FT κερδί-

ζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Η Ευ-

ρώπη δεν είναι μία περιχαρακωμένη

ήπειρος, έξω από τη διεθνή επιρροή.

«Όχι επειδή η ριζοσπαστικά αριστερή

κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει δίκιο

στα περισσότερα σημεία (που δεν ση-

μαίνει πάλι ότι η άλλη πλευρά κάνει μόνο

λάθη), αλλά επειδή η νίκη αποκρυσταλ-

λώνει το αδιέξοδο το οποίο έχει παρα-

λύσει την Ευρωζώνη» συνεχίζει η εφη-

μερίδα.

Το κλίμα εκτός Ελλάδας δεν είναι ούτε

θετικό, ούτε αρνητικό. Σε στάση αναμο-

νής, όπως και στο εσωτερικό της.

Η προσμονή όμως για κάτι νέο στην Ευ-

ρώπη δεν κρύβεται. 

Και σίγουρα δεν μπορεί να ανακο-

πεί επειδή υπάρχουν δυνάμεις που

παραμένουν αμετανόητες, δεμένες

στο άρμα της λιτότητας.

********
Μπρος γκρεμός. Και πίσω;

Κάτι ψήνεται στη Νέα Δημοκρατία

Ο απολογισμός που έκανε στο όργανα

του κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς ικα-

νοποίησε μονάχα τα στελέχη που όλη την

προηγούμενη περίοδο βρέθηκαν στο

πλευρό του. Στελέχη, που σύμφωνα με το

ρεπορτάζ «ενοχλούν» πλέον πολύ πε-

ρισσότερους με την έντονη παρουσία

τους.

Η παρέλαση στελεχών από το γραφείο

του Κώστα Καραμανλή αποκαλύπτει πως

στη Νέα Δημοκρατία δεν εφησυχάζουν

από την ερμηνεία που έδωσε ο απερχό-

μενος πρωθυπουργός στην ήττα της Κυ-

ριακής.

Οι κινήσεις που αναμένεται να γίνουν

στα εσωτερικά των γαλάζιων θα είναι δια-

κριτικές, αφού το πρόσφατο παράδειγμα

της... εξαέρωσης του ΠΑΣΟΚ τρομάζει

ακόμα και τους πιο αισιόδοξους.

Ωστόσο, η πιθανή πρόταση του

αντιπροέδρου του κόμματος Δημήτρη

Αβραμόπουλου για την Προεδρία

της Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ,

ίσως επιταχύνει τις εξελίξεις. Εάν δεν

πυροδοτήσει νέες.

*λωτοφάγος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αδιέξοδα



Μέχρι αύριο θα κρατήσει η επιδεί-
νωση του καιρού που προέβλεψε η
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
και κράτησε δεμένα τα πλοία και στα
λιμάνια της Κρήτης. Στη Σούδα πα-
ρέμεινε το πλοίο: “Κρήτη II” καθώς
δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο Χα-
νιά - Πειραιάς.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Σύμφωνα με δελτίο καιρού της Ε.Μ.Υ., κα-

κοκαιρία αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της

χώρας μέχρι αύριο το απόγευμα με κύρια χα-

ρακτηριστικά ανέμους γενικά νότιων διευ-

θύνσεων, που η έντασή τους κατά περιόδους

θα φτάνει στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τα 8 και

τοπικά τα 9 Μποφόρ με εξασθένηση από το

βράδυ του Σαββάτου κα στις υπόλοιπες πε-

ριοχές τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 Μποφόρ κυ-

ρίως στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο.

Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη η Ε.Μ.Υ. για

σήμερα προβλέπει λίγες νεφώσεις παροδικά

αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής ή

καταιγίδας τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 7 με 9 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19

βαθμούς Κελσίου.

ΤΑ ΠΛΟΙΑ

Η ΑΝΕΚ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με δελτίο

καιρού της Ε.Μ.Υ., ισχύει απαγόρευση απόπλου

από χθες Παρασκευή 30/1/15 και από ώρα 9μ.μ.

Ως εκ τούτου τα δρομολόγια των πλοίων θα

διαμορφωθούν ως ακολούθως:

• F/B ΚΡΗΤΗ Ι: Τα δρομολόγια του πλοίου

30/01/15 από Πειραιά για Ηράκλειο και

31/01/15 από Ηράκλειο για Πειραιά ακυρώ-

νονται.

• F/B ELYROS: Τα δρομολόγια του πλοίου

30/01/15 από Πειραιά για Χανιά και 31/01/15

από Χανιά για Πειραιά ακυρώνονται.

• F/B BLUE STAR 1: Τα δρομολόγια του πλοί-

ου 30/01/15 από Ηράκλειο για Πειραιά και

31/01/15 από Πειραιά για Ηράκλειο ακυρώ-

νονται.

• F/B ΚΡΗΤΗ ΙΙ: Τα δρομολόγια του πλοίου

30/01/15 από Χανιά για Πειραιά και 31/01/15

από Πειραιά για Χανιά ακυρώνονται.

• Η LANE SEA LINES ανακοίνωσε επίσης ότι

το χθεσινό δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΤΗΝΟΥ από Πειραιά (5μ.μ.) προς Κύθηρα –

Αντικύθηρα – Κίσαμο και επιστροφή παρέ-

μειναν ανεκτέλεστα. 

• Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜ-

ΜΕΣ ανακοίνωσε ότι λόγω των δυσμενών και-

ρικών συνθηκών το χθεσινό δρομολόγιο,

30/01/2015 του Ε/Γ-Ο/Γ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡ-

ΝΑΡΟΣ από Πειραιά (6μ.μ.) προς Μήλο – Σα-

ντορίνη – Ανάφη – Ηράκλειο – Σητεία – Κάσο

– Κάρπαθο – Διαφάνι – Χάλκη – Ρόδο και επι-

στροφή θα παραμείνουν ανεκτέλεστα. 

• H ΜINOAN LINES ανακοίνωσε ότι λόγω

της απαγόρευσης απόπλου τα πλοία της εται-

ρείας δεν απέπλευσαν χθες για τα προγραμ-

ματισμένα δρομολόγιά τους από τα λιμάνια του

Ηρακλείου και του Πειραιά αντίστοιχα. 

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΟ

Το Λιμεναρχείο Χανίων με ανακοίνωσή του

καλεί τους αλιευτικούς συλλόγους να ενημε-

ρώσουν τα μέλη τους και τους κυβερνήτες των

σκαφών να αποφύγουν δραστηριοποίηση

κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των

δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στo πλαίσιo του ερευνητικού συγχρηματο-

δοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή “SME E-COMPASS”, το Επιμελητήριο

Χανίων συνδιοργανώνει με το Επιμελητήριο

Κορινθίας ημερίδα με αντικείμενο το Ηλε-

κτρονικό Εμπόριο την Παρασκευή 6 Φεβρου-

αρίου στις 6 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του

Επιμελητηρίου (Ελ. Βενιζέλου 4). 

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η

ημερίδα απευθύνεται στα μέλη του Επιμελη-

τηρίου, σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επι-

χειρείν, στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο,

σε ερευνητές και σε συμπολίτες με ενδιαφέρον

στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις τεχνολογίες

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Το ερευνητικό έργο “E-Commerce Proficient

Applications in Security and Sales for SMEs”

(SME E-C0MPASS) έχει ως στόχο την έρευνα,

ανάπτυξη και διάδοση εργαλείων και εφαρ-

μογών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο

και τουρισμό, μέσω επιλεγμένων Επιμελητη-

ρίων της Ευρωπαϊκής Eνωσης. Αντικείμενο του

έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη

εξειδικευμένων διαδικτυακών εργαλείων και

εφαρμογών με μεθόδους όπως η εξόρυξη

γνώσης από δεδομένα, το σημασιολογικό δια-

δίκτυο, οι ευφυείς αλγόριθμοι, η διαχείριση σύν-

θετων συμβάντων, η διασύνδεση βάσεων δε-

δομένων.

Τα Επιμελητήρια Χανίων και Κορινθίας στο-

χεύουν να ενισχύσουν με τις διαδικτυακές

εφαρμογές του “SME E-COMPASS” μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποι-

ούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στον

ηλεκτρονικό τουρισμό».

Την ημερίδα θα συντονίσουν εξειδικευμένα

στελέχη και ερευνητές του ηλεκτρονικού εμπο-

ρίου και τουρισμού από  την Ελλάδα και τη Γερ-

μανία. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την ημε-

ρίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία

του Επιμελητηρίου τηλ. 2821052329 και για το

έργο «SME E-COMPASS» στη διεύθυνση

www.sme-ecompass.eu.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 29
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ Ε.Μ.Υ.

Επιδείνωση του καιρού
» Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερίδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Δεμένο στη Σούδα παρέμεινε το πλοίο “Κρήτη ΙΙ”.
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Μαθητική φυσιολατρική

διαδρομή στον Κουμπελή
Την 1η μαθητική φυσιολατρική διαδρομή στην περιοχή του

Κουμπελή, διοργανώνει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις

11.30 το πρωί το 7ο Γυμνάσιο Χανίων. Μάλιστα, θα συμ-

μετάσχει συμβολικά η κορυφαία μαραθωνοδρόμος Σοφία

Ρήγα η οποία και θα τιμηθεί.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρο-

μέων Υγείας Χανίων, τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθέριος

Βενιζέλος, το Κύτταρο Χαλέπας και τον Δήμο Χανίων, με αφε-

τηρία και τερματισμό το Σχολείο.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για

μια αθλητική/ ψυχαγωγική δραστηριότητα, προσιτή σε όλους,

που σκοπό έχει:

• Την προβολή του Σχολείου μας.

• Τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά τεχνικού και

αθλητικού εξοπλισμού για το 7ο Γυμνάσιο.

• Την ήπια άθληση σε μία περιοχή με μαγευτική θέα.

Πληροφορίες για τη διαδρομή:

• Διαδρομή: Κυκλική, στην περιοχή του Κουμπελή, μήκους

3,7km, με μαγευτική θέα, με αφετηρία και τερματισμό το 7ο

Γυμνάσιο Χανίων στο Κουμπελή.

Διάρκεια: 1 ώρα

• Μορφή αγώνα: Περπάτημα ή τρέξιμο. Ο σκοπός είναι κυ-

ρίως ψυχαγωγικός. Δεν θα υπάρξει χρονομέτρηση, δεν θα

υπάρξουν απονομές μεταλλίων. Θα δοθούν αναμνηστικά δι-

πλώματα.

• Δικαίωμα συμμετοχής: Ολοι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Δί-

δεται έμφαση στη συμμετοχή μαθητών και των γονέων τους.

• Παράβολο συμμετοχής: 2 ευρώ για όλους. Με τα έσοδα

θα αγοραστεί τεχνικός και αθλητικός εξοπλισμός για το 7ο

Γυμνάσιο.

Υποστήριξη: Θα υπάρξει ρύθμιση της κυκλοφορίας από την

Τροχαία. Θα υπάρχουν εθελοντές σε όλο το μήκος της δια-

δρομής. Θα υπάρχει νερό στο μέσο της διαδρομής και χυ-

μός στον τερματισμό. Θα λειτουργεί το κυλικείο του  σχο-

λείου

Θα συμμετέχει συμβολικά η κορυφαία μαραθωνοδρόμος

Σοφία Ρήγα η οποία και θα τιμηθεί. Το σχολείο θα είναι επι-

σκέψιμο για γνωριμία με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του.

Μήνυμα αλληλεγγύης έστει-
λε η Ανοιχτή Δομή Υποστή-
ριξης του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
στο Ηράκλειο, η οποία με
αφορμή την κοπή της Πρω-
τοχρονιάτικης πίτας γιόρτασε
προχθές στον κοινωνικό χώρο
των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού
“Ολοκληρώσεις” μελών, γο-
νέων και συντρόφων. 

Σε κλίμα ζεστό και ιδιαίτερα οικογενει-

ακό μέλη, προσωπικό και εθελοντές μοι-

ράστηκαν συναισθήματα χαράς, συγκί-

νησης και υπερηφάνειας. 

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση «παρά την κρίση και τη δύσκολη

συγκυρία που διανύει ο τόπος και η κοι-

νωνία μας, το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ αντα-

ποκρινόμενο στα αιτήματα και τις ανά-

γκες των συνανθρώπων του, διεύρυνε τα

τελευταία χρόνια τις υπηρεσίες του, προ-

σφέροντας συμβουλευτική και θεραπεία

εξωτερικής παρακολούθησης τόσο σε

εργαζομένους χρήστες παράνομων ου-

σιών όσο και σε άτομα εξαρτημένα από

το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, το δια-

δίκτυο και τις οικογένειές τους. 

Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους

όσοι συνεχίζουν μια “καθαρή” ζωή χω-

ρίς εξαρτήσεις με την ελπίδα ότι θα βρε-

θούν σε μία κοινωνία που θα το ενισχύ-

σει και θα το υποστηρίξει».

Σειρά υπηρεσιών παρέχει το Κέντρο

Ημέρας Νόσου Alzheimer, όπως ση-

μειώνει σε χθεσινή ανακοίνωσή του. Το

Κέντρο δημιουργήθηκε και λειτουργεί

στα Χανιά καθημερινά από 8 π.μ. έως 2

μ.μ., από τον Αύγουστο του 2006, στο

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος “Υγεία - Πρόνοια 2000 - 2006” με

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργεί-

ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας με-

ταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής

υγείας με την επωνυμία “Ψυχαργώς Α’

και Β’ φάση”.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει σε κάθε άτο-

μο με άνοια ή Nόσο Alzheimer, σε στε-

νή συνεργασία με τις υπόλοιπες μονά-

δες του Τομέα Ψυχικής Υγείας υπηρεσίες

σε ατομικό, ομαδικό, οικογενειακό και

κοινοτικό επίπεδο, υπό τον σχεδιασμό

του Επιστημονικά Υπεύθυνου, από ειδικά

εκπαιδευμένο προσωπικό.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ-

ΝΟΥΣ

Σε ατομική ή ομαδική βάση, σε πλήρη

ή μερική συμμετοχή ανάλογα με τις ανά-

γκες των εξυπηρετούμενων, το Πρό-

γραμμα λειτουργίας του Κέντρου περι-

λαμβάνει:

• Ψυχιατρική Παρακολούθηση.

• Ατομική & Ομαδική Ψυχοθεραπεία.

• Προγράμματα μνημονικής διέγερσης,

συγκέντρωσης και προσοχής.

• Προγράμματα ατομικών δεξιοτήτων,

συμπεριφοράς και υγιεινής.

• Προγράμματα φυσικής άσκησης.

• Προγράμματα λογοθεραπείας.

• Προγράμματα εργοθεραπείας.

• Δομημένες Θεραπευτικές Παρεμβά-

σεις.

• Προαγωγή διαπροσωπικών σχέσεων

και ομαδικής συνεργασίας.

• Εκδρομές, περιπάτους, εξωτερικές

δραστηριότητες αναψυχής και εξόδων.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΕΣ

Οι βοήθεια προς τους περιθάλποντες δί-

νεται:

α) Μέσα από προγραμματισμένα ρα-

ντεβού με όλους τους επαγγελματίες

υγείας και τον γιατρό του Κέντρου.

β) Μέσα από έκτακτες συναντήσεις που

προκύπτουν κατόπιν εμφάνισης κάποι-

ου προβλήματος που χρήζει άμεσης

αντιμετώπισης με τους επαγγελματίας

υγείας ή τον γιατρό του Κέντρου.

γ) Μέσα από τις “Ομάδες Φροντι-

στών”: Πρόκειται για ομάδες όπου οι

φροντιστές των ανοϊκών ασθενών κα-

ταρτίζονται υπεύθυνα, ώστε να αντιμε-

τωπίσουν καλύτερα τον ασθενή τους,

ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να

μοιραστούν τα προβλήματα, τις ανησυ-

χίες και τις εμπειρίες τους με άλλους

φροντιστές ανοϊκών ασθενών. Ενημε-

ρώνονται για τη λειτουργία του Κέ-

ντρου Ημέρας και για τα θεραπευτικά

προγράμματα ψυχολογικής και συμ-

βουλευτικής υποστήριξης, τις ομάδες

διαχείρισης άγχους των φροντιστών

καθώς και για τις συνεδρίες ατομικής

συμβουλευτικής. 

δ) Μέσα από τις “Ομάδες Αυτοβοή-

θειας”. Στόχος της Ομάδας Αυτοβοήθειας

είναι η ενεργοποίηση των φροντιστών

και η αλληλοϋποστήριξη. Να εκπαιδευ-

τούν τα μέλη της να στηρίζονται ψυχο-

λογικά μεταξύ τους, να επικοινωνούν και

να μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες των

άλλων μελών, να δοκιμάσουν νέες πρα-

κτικές, να βοηθήσουν τα υπόλοιπα μέλη

και τελικά να καταφέρουν να αντιμετω-

πίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν

από την φροντίδα του ανοϊκού ασθενή

που φροντίζουν.

ε) Μέσα από εξειδικευμένες και εξα-

τομικευμένες γραπτές οδηγίες που δί-

νονται στους περιθάλποντες μετά την

αποχώρηση του οικείου τους από το

Πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας. 

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί Δευτέρα

με Παρασκευή και όλες οι υπηρεσίες του

παρέχονται δωρεάν. Πληροφορίες: δι-

εύθυνση: Χρυσοπηγής 58, τηλ.& φαξ:

28210 76050, www.alzheimer-chania.gr.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Μήνυμα αλληλεγγύης
» Ολοκληρώσεις προγραμμάτων μελών της Ανοιχτής Δομής Υποστήριξης

Σειρά υπηρεσιών από 
το Κέντρο Ημέρας

Νόσου “Alzheimer”

Από την προχθεσινή εκδήλωση.



ΠΑΥΛΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

Οι αστικές περιοχές του πλανήτη
έχουν γνωρίσει σημαντική αύ-
ξηση στα κύματα καύσωνα κατά
τα τελευταία 40 χρόνια, με απο-
κορύφωμα την τελευταία πεντα-
ετία, ενώ η αυξητική τάση ανα-
μένεται να συνεχιστεί, σύμφωνα
με μία νέα αμερικανοϊνδική επι-
στημονική έρευνα. 

Αντίθετα, οι ημέρες με πολύ κρύο γίνονται λι-

γότερες για τα αστικά κέντρα, όπως πιο σπά-

νιες γίνονται και οι ημέρες με πολύ δυνατούς

ανέμους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Βι-

μάλ Μίσρα του Ινδικού Ινστιτούτου Τεχνολο-

γίας Γκαντιναγκάρ, που έκαναν τη σχετική δη-

μοσίευση στο περιβαλλοντικό περιοδικό “En-

vironmental Research Letters”, σύμφωνα με τη

βρετανική “Γκάρντιαν”, ανέλυσαν στοιχεία

για εκατοντάδες πόλεις του πλανήτη με πάνω

από 250.000 κατοίκους από το 1973 μέχρι το

2013.

Οπως διαπίστωσαν, τα τέσσερα από τα πέντε

χρόνια με τα περισσότερα κύματα καύσωνα (με-

γάλη ζέστη για πάνω από έξι συνεχόμενες ημέ-

ρες) έχουν συμβεί μετά το 2009, ιδίως στην Ευ-

ρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την

Ανατολική Ασία.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι «ο αριθμός των

υπερβολικά ζεστών ημερών μέσα σε ένα έτος

αυξήθηκε σημαντικά στις περισσότερες πόλεις

(κατά τα τελευταία 45 χρόνια)». Μόνο το 2% των

πόλεων γνώρισε σημαντική μείωση στη συ-

χνότητα των καυσώνων αυτή την περίοδο.

Από την άλλη, η μελέτη δείχνει μία σημαντική

μείωση στις κρύες περιόδους που διαρκούν

τουλάχιστον έξι ημέρες, καθώς και στις ημέρες

με πολύ δυνατό άνεμο (περίπου 60% των πό-

λεων έχουν γνωρίσει μία τέτοια μείωση), ενώ

αντίθετα το 17% των πόλεων έχουν γνωρίσει

σημαντική αύξηση πολύ ισχυρών βροχοπτώ-

σεων.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν σε πολλές πόλεις

σημαντικές αυξήσεις στους καύσωνες, στον

αριθμό των ζεστών ημερών καθώς και των ζε-

στών νυχτών, ενώ παράλληλα καταγράφεται

μείωση στα κύματα κρύου και στις ημέρες με

ακραία ισχυρό άνεμο», δήλωσε ο Βιμάλ Μίσ-

ρα.

Πάνω από τον μισό πληθυσμό της Γης ζει πλέ-

ον σε αστικά κέντρα και το ποσοστό αυτό θα

αυξηθεί κι άλλο στο μέλλον.

Σύνδεσμος: Για την πρωτότυπη επιστημο-

νική εργασία στη διεύθυνση:

ht tp : / / iopsc ience . iop .org /1748-

9326/10/2/024005/article.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Αυξάνονται 
οι καύσωνες
» Ενώ τα κύματα κρύου 

γίνονται λιγότερα

Οι καύσωνες πλήττουν όλο και
περισσότερο τις πόλεις του πλανήτη,

ενώ αντίθετα τα κύματα κρύου
γίνονται λιγότερα.



ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Βρέθηκε αρχαίος
τάφος με νομίσματα

Αρχαίος τάφος, που έκρυβε μέσα του νομίσματα και κομ-

ματάκια χρυσού, βρέθηκε σε δημοτική έκταση, σε απόστα-

ση τριών χιλιομέτρων, έξω από τη Νέα Ζίχνη Σερρών. Ο τά-

φος βρέθηκε κατά τις σκαπτικές εργασίες της Δημοτικής Αρ-

χής προκειμένου να κατασκευαστεί στο σημείο υπαίθριο θέ-

ατρο. Το ανασκαφικό μηχάνημα όμως αποκάλυψε τον αρ-

χαίο τάφο και οι εργασίες σταμάτησαν. Αμέσως κλήθηκε η

Αστυνομία και οι αρχαιολόγοι, της ΚΗ Εφορείας Προϊστο-

ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών.

«Υπάρχουν πολλοί τάφοι στην περιοχή», δήλωσε στο

ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Νέας Ζίχνης, Ανδρέας Δαϊρετζής,

ενώ επεσήμανε «ότι στην περιοχή έχουν βρεθεί πριν από

χρόνια αρκετοί αρχαίοι τάφοι κατά τη διάρκεια της διάνοιξης

του επαρχιακού -νέου δρόμου Νέας Ζίχνης- Μεσσορά-

χης». Τα ευρήματα του αρχαίου τάφου παρέλαβε αρχαιολόγος

της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-

των, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί η

χρονολογία του τάφου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νέας Ζί-

χνης, ο αρχαίος τάφος φαίνεται ότι έχει συληθεί.

Β. ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ

Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο
καλλιτέχνη Ντέμη Ρούσσο απη-
ύθυναν χθες το πρωί, σε κλίμα βα-
θιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι
και συνάδελφοι, στο Α’ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών, όπου τελέσθηκε
η νεκρώσιμη ακολουθία.

Ο ερμηνευτής πολλών και μεγάλων επιτυχιών,

έχοντας πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια

δίσκους σε όλο τον κόσμο, άφησε την τελευ-

ταία του πνοή στα 69 του χρόνια, τα ξημε-

ρώματα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου, στο νο-

σοκομείο «Υγεία» μετά από μακρόχρονη νο-

σηλεία.

Ο άνθρωπος που δοξάστηκε από τον διεθνή

Τύπο, όχι μόνο για το έργο, αλλά και για την

προσωπικότητά του, είχε δηλώσει σε συνέ-

ντευξή του: «Άμα είσαι Έλληνας δεν χρειάζε-

ται να έχεις στοιχεία για να είσαι υπερήφανος.

Είσαι υπερήφανος. Είμαστε μία ευλογημένη

ράτσα».

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, Γιώργος Χα-

τζηνάσιος, λίγο πριν την είσοδό του στον ιερό

Ναό Αγίων Θεοδώρων, έκανε την ακόλουθη

δήλωση: «Ο Ντέμης υπήρξε μία μοναδική, ασυ-

ναγώνιστη, θα έλεγα, φωνή αλλά και ένας πολύ

χαρούμενος άνθρωπος. Έχω την αίσθηση ότι

ο Ντέμης δεν μεγάλωσε ποτέ και διατήρησε

αυτή την παιδική του αθωότητα. Συναντηθή-

καμε λίγο μετά την εφηβεία μας όταν ήρθε από

την Αίγυπτο και παίξαμε μαζί, όπου εκείνος

έπαιζε μπάσο και εγώ πιάνο, ο Βαγγέλης τύ-

μπανα και ο Σπανουδάκης κιθάρα. Ήταν ένα

τρομερό φυτώριο».

Για τη μεγάλη απώλεια μίλησε ο ερμηνευτής

και μουσικός Λάκης Παπαδόπουλος. «Είναι

τιμή μας που ήταν Έλληνας. Αυτός, η Νάνα

Μούσχουρη, ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης

και μερικοί άλλοι, ήταν διαφημιστές για την

Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

«Έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης,

πρέσβης της Ελλάδας, όπου βρισκόταν και στε-

κόταν. Ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης που θαυ-

μάζω για την ιδιαιτερότητα της φωνής του και

της καλλιτεχνικής του έμπνευσης. Ο Ντέμης

φεύγει, όμως, με ένα παράπονο για την πα-

τρίδα του, την Ελλάδα, που δεν τον τίμησε όσο

θα έπρεπε» ανέφερε ο τραγουδιστής Πασχά-

λης.

Παρόντες στην κηδεία ήταν αρκετοί καλλι-

τέχνες. Ανάμεσά τους οι Νίκος Αλιάγας, Μα-

ρίζα Κωχ, Δημήτρης Ιατρόπουλος, αλλά και άν-

θρωποι από την πολιτική ζωή του τόπου, όπως

ο Τέρενς Κουίκ, υφυπουργός Επικρατείας για

τον Συντονισμό Κυβερνητικού Έργου, ο απερ-

χόμενος πρόεδρος της Βουλής Βαγγέλης Με-

ϊμαράκης και ο δήμαρχος Μαραθώνα, Ηλίας

Ψινάκης.

Στεφάνια στη μνήμη του Ντέμη Ρούσσου

έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρεσβευτής της Αι-

γύπτου, η πρεσβεία της Γαλλίας, ο Βαγγέλης

Παπαθανασίου, η Νάνα Μούσχουρη, ο δή-

μαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, η υπο-

ψήφια πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνστα-

ντοπούλου και η δισκογραφική εταιρεία Mi-

nos - Emi.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια του Ντέμη

Ρούσου έχει ζητήσει να δοθούν χρήματα

στον σύλλογο συμπαράστασης παιδιών με καρ-

κίνο και των οικογενειών αυτών καθώς και

αναξιοπαθούντων περιθωριακών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
32 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

Τελευταίο χειροκρότημα 
στον Ντέμη Ρούσσο

Συγγενείς και φίλοι ακολουθούν τη σορό του τραγουδιστή Ντέμη Ρούσσου μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.



“Στυλοβάτης” της Ορθόδοξης Εκ-
παίδευσης είναι η Εκκλησιαστι-
κή Σχολή Κρήτης που χθες τίμη-
σε τους άριστους μαθητές της στο
πλαίσιο της γιορτής των Τριών Ιε-
ραρχών. Συνολικά δόθηκαν 5
υποτροφίες (δύο από τους απο-
φοίτους της Σχολής, δύο από
την Εκκλησία και 1 από τα “Χα-
νιώτικα νέα” στη μνήμη του Νί-
κου Κακαουνάκη, παλιού μαθητή
της Σχολής) και απονεμήθηκαν
έπαινοι στους μαθητές που συ-
γκέντρωσαν μεγάλους βαθμούς. 

«Δεν περίμενα την υποτροφία. Φαίνεται ότι

ανταμείφθηκαν οι κόποι μου», μάς ανέφερε ο

Γιώργος Χαιρέτης, μαθητής της Γ’ τάξης του Εκ-

κλησιαστικού Λυκείου, που δήλωσε ότι νιώθει

μεγάλη τιμή που η υποτροφία που πήρε είναι

στη μνήμη του Νίκου Κακαουνάκη. «Τώρα στό-

χος μου είναι οι Πανελλήνιες Εξετάσεις. Θέλω

να περάσω στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχο-

λή ή σε κάτι ανάλογο», τόνισε ο μαθητής.  

Τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συμβάλλουν

στην εύρυθμη λειτουργία της Εκκλησιαστικής

Σχολής έδωσε ο διευθυντής της κ. Θωμάς Πα-

ναγιώτου, το έργο του οποίου αναγνωρίσθηκε

ότι έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της παρε-

χόμενης εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Στη σημασία της λειτουργίας της Εκκλησια-

στικής Σχολής και στην προσφορά της στάθηκε

ο μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, τονίζοντας πως

«η Μητρόπολή μας θα βρίσκεται πάντα δίπλα

στη Σχολή». 

Εκ μέρους των αποφοίτων της Σχολής ο π.

Αντώνιος Σαπουνάκης τόνισε πως οι απόφοιτοι

γνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

και στέκονται πάντα δίπλα της. Στην εκδήλω-

ση παραβρέθηκε και ο διευθυντής της Ο.Α.Κ.

κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς που επεσήμανε

πως τη νέα χρονιά η Ορθόδοξη Ακαδημία θα

χορηγεί επίσης υποτροφία σε αριστούχο της

Σχολής, ενώ χαιρέτησε και ο αντιπεριφερει-

άρχης Παιδείας κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης,

όπως και η αντιδήμαρχος Βαρβάρα Περράκη,

που στάθηκε ιδιαίτερα στον σημαντικό ρόλο

των εκπαιδευτικών της Σχολής.

Στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθρωποκε-

ντρικής διάστασης της Εκπαίδευσης στάθηκε

ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

κ. Ηλίας Ποντικάκης, ενώ ο διευθυντής της Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μανούσος Μα-

ραγκάκης στάθηκε στο ότι η Σχολή στελεχώ-

θηκε από την αρχή της χρονιάς και δεν χάθηκε

ούτε μία ώρα μαθήματος.

Το “παρών” έδωσαν και Κύπριοι εκπαιδευ-

τικοί που δήλωσαν την ιδιαίτερη συγκίνησή

τους που βρίσκονται στα Χανιά και επεσήμα-

ναν τις άριστες σχέσεις μεταξύ των κατοίκων

των δύο νησιών.

Γ.ΚΩΝ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ 

“Στυλοβάτης”
της Ορθόδοξης
Εκπαίδευσης

» Επισημάνσεις σε χθεσινή εκδήλωση με αφορμή 

τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών
» Υποτροφίες σε μαθητές 

Τους άριστους μαθητές της τίμησε η Εκκλησιαστική Σχολή χθες στις εγκαταστάσεις της στον Αγιο
Ματθαίο.

Τέσσερις από τους μαθητές που πήραν υποτροφία.

Ο Σύλλογος Τριτέκνων

για ΣτΕ και μετεγγραφές

Παγώνουν προσωρινά -όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος Γονέων

Τριών Τέκνων Νομού Χανίων- «με απόφαση της Ολομέλειας

της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ οι μετεγγραφές στην Αρ-

χιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το ΣτΕ αναστέλλει, τουλάχιστον μέχρι τον ερ-

χόμενο Μάρτιο, δύο αποφάσεις του υπουργού Παιδείας που

αφορούν: 

α) “τη ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής

πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών” 

και β) “τη ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής

με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.

4274/2014”.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η αύξηση των εγ-

γραφών που θα γίνει λόγω των μετεγγραφών είναι “ικανή να

προκαλέσει δυσλειτουργία” των δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυ-

μάτων “λόγω υπερβάσεως των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων

τους και κυρίως υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που πα-

ρέχουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ήτοι βλάβη του δη-

μοσίου συμφέροντος που θα είναι ανεπανόρθωτη σε περίπτωση

ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως”.

Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ απέρριψε όλους τους αντίθετους ισχυ-

ρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.

Η κύρια προσφυγή των Α.Ε.Ι. θα συζητηθεί το πρώτο δε-

καήμερο του ερχόμενου Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια του ΣτΕ

με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Πισπι-

ρίγκο».

Ο Σύλλογος καλεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 9 π.μ.,

σε συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ στην Πανεπιστημίου.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ

Γιορτή της ελληνικής παιδείας η
σημερινή, αλλά πόσοι από εμάς
γνωρίζουμε τι ακριβώς γιορτά-
ζουμε σήμερα; Πότε μία θρη-
σκευτική γιορτή της Ορθοδόξου
Εκκλησίας έγινε και γιορτή των
ελληνικών γραμμάτων και γιατί
άραγε; 

Η φετινή παρέμβαση του Υπουργείου Παι-

δείας στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι δεν

είναι αργία, αλλά σχολική γιορτή και πρέπει να

τιμάται δεόντως από τις σχολικές μονάδες δεν

μαρτυρεί με τον πιο επίσημο τρόπο τη χρεο-

κοπία της ελληνικής εκπαίδευσης; Πρόκειται

πράγματι για μία σχολική γιορτή χωρίς νόημα; 

Με τη σημερινή μας ομιλία θα θέλαμε να δεί-

ξουμε την ανάγκη να καταστεί η γιορτή των

Τριών Ιεραρχών, όχι απλώς γιορτή των Ελλη-

νικών Γραμμάτων, αλλά και των Ευρωπαϊκών.

Γιορτή Παιδείας της Ενωμένης Ευρώπης. Ας

μην γελιόμαστε, ως λαός δεν έχουμε να δώ-

σουμε στην Ευρώπη τίποτα που να της είναι

απαραίτητο, μονάχα ΠΑΙΔΕΙΑ και φυσικά

δεν εννοούμε αυτή που παράγουν σήμερα τα

δημόσια ελληνικά σχολεία, αλλά αυτή που εκ-

προσωπούν οι τιμώμενοι Τρεις Ιεράρχες.

Σήμερα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα μετά

την αιματηρή επίθεση στο γαλλικό σατιρικό πε-

ριοδικό “Charlie” έχει ανοίξει ένας μεγάλος διά-

λογος. Μία σειρά από ερωτήματα βασανί-

ζουν τους Ευρωπαίους πολίτες.

α) Πώς είναι δυνατόν παιδιά που ανατρά-

φηκαν σε σχολεία με τις δυτικές αξίες να προ-

στρέχουν στη βία; β) Γιατί άτομα που ανατρά-

φηκαν να ζουν για το εφήμερο και την ηδονή

της στιγμής θέλγονται από ακραίες ερμηνείες

του Ισλάμ, που επιβάλλουν υψηλή αυτοπει-

θαρχία και αναχωρητισμό; γ) Γιατί άραγε ο

πλούτος και η δόξα είναι οι μόνες φιλοδοξίες

των παιδιών μας, αναρωτιόνταν η βρετανική

εφημερίδα “Guardian” τις προάλλες; δ) Γιατί η

ψηφιακή εποχή που διανύουμε είναι συνυ-

φασμένη με την εποχή της Μοναξιάς; ε) Ποια

είναι τέλος πάντων τα όρια όπου οι δυτικές κοι-

νωνίες δέχονται το διαφορετικό ρωτούσε ο ευ-

ρωπαϊκός Τύπος την περασμένη εβδομάδα; 

Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι Ευρωπαίοι στις αρχές του 21ου αιώνα

απλώς συνειδητοποιούν αυτά που οι φιλόσο-

φοί τους διακήρυτταν από τις πανεπιστημια-

κές τους έδρες στα τέλη του 19ου αιώνα, πως

δηλαδή ο πολιτισμός που οικοδομούν ταυτί-

ζεται με τον ατομικισμό, τον ηδονισμό και εν

τέλει με το μηδενισμό. Τα διάσπαρτα μνημεία

των εκτελεσθέντων συντοπιτών μας στην

γύρω περιοχή μαρτυρούν με τον πιο τραγικό

τρόπο πως ο τόπος μας βίωσε το μηδενισμό

αυτό της Δύσης. Σήμερα οι Ευρωπαίοι συνει-

δητοποιούν ότι «η μυθολογία του αυτοδημι-

ούργητου ανθρώπου που κατακτά τα πάντα από

τη μία μέρα στην άλλη στηρίζεται στον αντα-

γωνισμό και στην ατομικότητα». Σήμερα γίνεται

συνείδηση ότι «λεηλατήσαμε τον φυσικό μας

κόσμο, υποβαθμίσαμε τις συνθήκες ζωής μας,

δεχθήκαμε συρρίκνωση των ελευθεριών μας και

των προοπτικών μας για μια πιο ευτυχισμένη

ζωή, για χάρη ενός ψυχαναγκαστικού, θλιβερού

ηδονισμού, που συνέπειά του είναι να κατα-

στρέφεται η ουσία της ανθρωπιάς ανάμεσά

μας».  

Οι Ευρωπαίοι σήμερα, σε αντίθεση με εμάς,

κάνουν την αυτοκριτική τους και συνειδητο-

ποιούν ότι ζουν σε μία εποχή θεσμικής και

αξιακής κρίσης και αναζητούν σύμβολα, πρό-

τυπα για να επιβιώσουν. Εδώ, λοιπόν, χωρούν

οι τιμώμενοι σήμερα Τρεις Ιεράρχες. Μπορούν

άραγε να γίνουν σύμβολα μίας άλλης Παιδεί-

ας για την Ενωμένη Ευρώπη; Για μας αναμ-

φίβολα ναι. 

ΤΟ ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Τον 11ο αιώνα ο Βυζαντινός Ελληνισμός κα-

θιέρωσε τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών ως θρη-

σκευτική γιορτή. Τον 17ο αιώνα το υπόδουλο

γένος βίωνε τη θρησκευτική αυτή γιορτή ως

εθνική. Τον 19ο αιώνα ο νεώτερος ελληνισμός

υιοθέτησε αυτή ως γιορτή των Ελληνικών Γραμ-

μάτων, συνοδευόμενη με την τέλεση μνημο-

σύνων «υπέρ των ευεργετών & διδασκάλων»

των ελληνικών σχολείων.

Η υιοθέτηση της εκκλησιαστικής αυτής γιορ-

τής των Τριών Ιεραρχών ως γιορτή των Ελ-

ληνικών γραμμάτων από το Ελληνικό Πανε-

πιστήμιο των Αθηνών (1841) σήμαινε ότι το νε-

οελληνικό έθνος διακήρυττε με τον πιο επίσημο

τρόπο από τα πρώτα του κιόλας ελεύθερα βή-

ματα με τρόπο σαφέστατο ότι δεν δύναται ν’

αντιληφθεί τη νέα του εθνική υπόσταση απο-

κομμένη από ότι εκπροσωπούσε ο Βυζαντινός

ανθρωπισμός. 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σήμερα, ο κύκλος της τρίτης αυτής φάσης της

γιορτής ενδεχομένως να κλείνει και ανοίγει

ένας τέταρτος, αυτός της καθιέρωσής της ως

Ευρωπαϊκής πλέον γιορτής της Παιδείας. Δυ-

στυχώς, δεν έχουμε ούτε το εκπαιδευτικό,

ούτε το ηθικό, ούτε το εθνικό ανάστημα να προ-

ωθήσουμε και προπάντων να κοινωνήσουμε

αυτή την κληρονομία μας στους εταίρους

μας. Kανείς σήμερα δεν δείχνει να υποψιάζε-

ται τον αφελληνισμό της Παιδείας μας και τον

τραγικό εκβαρβαρισμό του έθνους μας. Η Παι-

δεία μας καιρό τώρα έπαψε να διαπλάθει

ήθος και γι’ αυτό πάψαμε ως δάσκαλοι να απο-

τελούμε πρότυπα ζωής για τους μαθητές μας.

Ως έθνος δεν καταφέραμε μετά από 184 χρό-

νια ελεύθερου βίου να δημιουργήσουμε ακό-

μα πολιτικά συστήματα που να «κρίνεται η ποι-

ότητα, να αξιολογούνται οι ικανότητες και το

ήθος, να καταξιώνεται η αριστεία και να τιμάται

η ανιδιοτέλεια», τη στιγμή που η Ευρώπη ανα-

ζητεί να θωρακίσει τις ανωτέρω πολιτικές της

κατακτήσεις με πρότυπα ήθους και παιδείας,

όπου θα καλλιεργούν ανθρώπους  που θα μπο-

ρεί ο ένας να εμπιστευτεί το ήθος του άλλου και

να συνεργάζονται για το κοινό καλό. 

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Επιτρέψτε μου να τελειώσω τον λόγο αυτό με

τη σύγκριση δύο γεγονότων.

O πρόσφατα δολοφονηθείς δ/ντης του γαλ-

λικού σατιρικού περιοδικού “Charlie” είχε δη-

λώσει: «Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να ζω

και να έχω πέσει στα γόνατα». Μία φράση που

έγινε σύμβολο ηρωϊσμού στην Ευρώπη και ολό-

κληρη η ανθρωπότητα διακήρυττε: «Είμαστε

όλοι Carlie».

Δεκαπέντε αιώνες πριν, ο Μ. Βασίλειος δέ-

χθηκε επίσκεψη από τον Μόδεστο, απεσταλ-

μένο του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Ο Μόδε-

στος, λοιπόν, απευθυνόμενος, στον Μ. Βασίλειο

του λέει: «Πώς τολμάς Βασίλειε να αντιτάσσε-

σαι στις βασιλικές διαταγές; Πώς τολμάς να πε-

ριφρονείς τον αυτοκράτορα; Μόνο εσύ αντι-

δράς! Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Μα δεν φοβά-

σαι λοιπόν τη δύναμη της εξουσίας μου»; Και

ο Βασίλειος με παρρησία του απάντησε: «Τι να

φοβηθώ; Δημεύσεις περιουσίας; Δεν έχω τίποτα

που να μου ανήκει. Εξορία; «Του Κυρίου η γη

και το πλήρωμα αυτής». Βασανιστήρια; Το

ασθενικό μου κορμί θα υποκύψει αμέσως. Θά-

νατο; Αυτόν ποθώ κι εγώ, για να ενωθώ το συ-

ντομότερο με το Θεό μου»! Τότε ο Μόδεστος

του απάντησε: «Ποτέ κανείς Βασίλειε, δεν

μου μίλησε με τόσο θάρρος» και ο Μ. Βασίλειος

του ανταπάντησε: «Ναι, γιατί ποτέ δε συνά-

ντησες αληθινό επίσκοπο!». 

Φαινομενικά οι δύο άνδρες μοιάζουν να εκ-

προσωπούν την ίδια στάση ζωής, ουσιαστικά

όμως έχουμε μία διαφορετική στάση ζωής που

οφείλεται σε μία διαφορετική νοηματοδότηση

του θανάτου και της ζωής. Στη μία ο άνθρω-

πος αισθάνεται διαχειριστής της γης, στην άλλη

ενεργεί ως ιδιοκτήτης της. Στη μία ο θάνατος

βιώνεται ως ζωή, στην άλλη ταυτίζεται με το

απόλυτο μηδέν. Στη μία ο άνθρωπος ζει μέσα

από τον πλησίον και η θυσία λογίζεται ως ύψι-

στη αρετή, στην άλλη το «γνώθι σαυτόν» στην

ύψιστη μορφή του ταυτίζεται με έναν ηρωικό

ατομικισμό. 

Τα καπετανοχώρια της περιοχής μας Λάκκοι,

Μεσκλά, Καράνου μας κληροδότησαν ένα εί-

δος ελευθερίας πολύ διαφορετικό από αυτό που

ανέθρεψε η αστική τάξη της Ευρώπης του 17ου

αιώνα. Αυτό οφείλουμε να κληροδοτήσουμε στα

παιδιά μας πρώτα και στη συνέχεια στη σύγ-

χρονη Ευρώπη. Οταν αυτό το καταφέρουμε να

το καταστήσουμε συνείδηση στην Ευρώπη, τότε

η Ευρώπη θα κραυγάζει ότι «είμαστε όλοι

Grecs».

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Διαβάζοντας τα πατερικά κείμενα και ανα-

ζητώντας λίγο “φως” στη σημερινή κρίση

που διέπει τόσο τον Ελληνικό λαό, όσο και τους

Ευρωπαίους εταίρους παρηγορηθήκαμε στη

φράση του ιερού Χρυσοστόμου:

«Το πίπτειν ανθρώπινον, το εμμένειν εωσφορικόν,

το μετανοείν θείον».

Σε εμάς απομένει να διαλέξουμε το απαρέμ-

φατο με το οποίο θα συμπορευθούμε. 

*«Είμαστε όλοι Ελληνες»

σημ.: Το παρόν κείμενο είναι η εκφωνηθείσα

ομιλία του διευθυντή του Γυμνασίου Αλικιανού Γε-

ωργίου Καρκάνη στον Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού Αλι-

κιανού χθες 30/1/2015. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών -
γιορτή των ευρωπαϊκών γραμμάτων

» “Νous sommes tous Grecs” *

Αναμνηστική φωτογραφία του Γυμνασίου Αλικιανού από τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών στον χώρο του παλαιού σχολείου.
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Χθες ήταν η εορτή των Τριών Ιε-
ραρχών, Ιωάννη του Χρυσόστο-
μου, Βασιλείου του Μεγάλου και
Γρηγορίου του Ναζιανζηνού ή
Γρηγορίου του Θεολόγου, οι οποί-
οι αναδείχθηκαν πατέρες της εκ-
κλησίας, άγιοι και θεολόγοι της
χριστιανικής θρησκείας, αλλά και
προστάτες των γραμμάτων και
των μαθητών.

Ολα τα σχολεία της χώρας παρέμειναν κλει-

στά με τους μαθητές και δασκάλους τους να εκ-

κλησιάζονται στους ενοριακούς Ναούς όπως

απαθανατίσαμε στιγμιότυπα από τον Ιερό

Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη

Νέα Χώρα που είχε κατακλυστεί από μαθητές

και εκπαιδευτικούς εν ενεργεία και συνταξι-

ούχους μαζί με αρκετό κόσμο. Την εορταστι-

κή Θεία Λειτουργία τέλεσε ο ιερατικός προϊ-

στάμενος του ναού π. Αντώνιος Σαπουνάκης

με τον συνεφημέριο π. Γεώργιο Ντουντουλά-

κη, ενώ για τους εορταζόμενους αγίους και δα-

σκάλους των γραμμάτων αναφέρθηκε ο θεο-

λόγος κ. Παναγιώτης Μαρεντάκης. Στο τέλος

της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προ-

σφέρθηκε στην αίθουσα του ιστορικού ναού κέ-

ρασμα, το οποίο επιμελήθηκαν κυρίες της ενο-

ρίας.

Γιάννης Η. Κάκανος

Καλιτσούνια στο σάτσι 

από γιαγιά και εγγονή
Καλές νοικοκυρές εξελίσσονται οι εγγονές που θέλουν να

μάθουν τη μαγειρική τέχνη από τις μητέρες και τις γιαγιά-

δες τους, όπως στην προκειμένη περίπτωση απαθανατίσα-

με στον Πρασέ μία γιαγιά να μαθαίνει στην εγγονή της τον

τρόπο που ψήνονται τα καλιτσούνια στο σάτσι. Γιαγιά είναι

η κα Νίκη Φραγκιουδάκη μια καλή νοικοκυρά και μαθη-

τευόμενη μαγείρισσα η εγγονή της Δέσποινα Μάρακα. Μι-

λώντας με θαυμασμό για την εγγονή της η γιαγιά, υπο-

γράμμισε ότι «η Δέσποινα μαγειρεύει από μικρή και έχει εξε-

λιχθεί σε άριστη μαγείρισσα. Κάναμε μαζί καλιτσούνια στο

σάτσι και τα ψήσαμε στο γκάζι, επειδή ο καιρός είναι βρο-

χερός και δεν μπορέσαμε ν’ ανάψουμε το πυρομάχι με ξύλα

που γίνονται ακόμα πιο νόστιμα».

Ηλιας ΚαΚανος

Στιγμιότυπα από τη χθεσινή Θεία Λειτουργία.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών

ΑΥΡΙΟ

Συνάντηση για το 

Κισαμίτικο Καρναβάλι

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κισάμου διοργανώνει

αύριο και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου στο Καστέλι

συνάντηση για να συζητηθούν θέματα που αφορούν το Κισα-

μίτικο καρναβάλι και τις εξελίξεις των εργασιών.

«Όσοι νομίζετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε με τη συμμετοχή

και τις ιδέες σας, η παρουσία σας είναι ευπρόσδεκτη», τονίζεται

στην ανακοίνωση.



Επισκεφθείτε τη σελίδα “Τα Μυστικά του Κήπου” στο Facebook, 
για ερωτήσεις και προηγούμενες δημοσιεύσεις της στήλης

Tα Μυστικά

του Κήπου…
Ρωτήστε για τα λαχανικά & τα λουλούδια σαςΕπιμέλεια

ΛΙΟΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ,

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α.

Πώς πρέπει να ποτίζω ένα 
φυτό μπονσάι που έχω; 

Δέντρο αιωνόβιο, μπονσάι σε γλαστράκι,                                                                                 

για να ’χει πότισμα σωστό, πάρε ψεκαστηράκι.

Η τέχνη για τη

δημιουργία νά-

νων δέντρων,

που είναι γνω-

στή με το για-

πωνέζικο όνομα

“μπονσάι” (=

καλό δέντρο, δέ-

ντρο του δίσκου),

έχει πανάρχαιη

κινέζικη προέ-

λευση, αναδεί-

χτηκε όμως και

διαδόθηκε από

τους Ιάπωνες.

Αρχή της τέχνης

αυτής είναι να

δοθεί σ' ένα δέ-

ντρο που κανο-

νικά φτάνει σε

δεκάδες μέτρα ύψος, ένα πολύ μικρό ύψος και να φυτευ-

τεί σε πολύ μικρή γλάστρα. Το μπονσάι χρειάζεται να έχει

υγρασία και το φύλλωμά του και το χώμα του. Γι’ αυτό ψε-

κάζουμε με ένα ψεκαστηράκι το φύλλωμά του κάθε μέρα

και ποτίζουμε το χώμα του κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες

ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και ανά-

λογα πόσο κρατάει την υγρασία το υπόστρωμα φύτευσης.

Συνήθως τα τοποθετούμε σε φωτεινό μέρος που δεν κτυ-

πάει απευθείας το ηλιακό φως. Υπάρχουν δέντρα μπον-

σάι που φτάνουν τα  300 χρόνια. Τα “μπονσάι” αυτά έχουν

χονδρό και ροζιασμένο κορμό, ρίζες επίσης χονδρές με έξω

από το χώμα το τμήμα τους που είναι κοντά στον κορμό,

όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα γέρικα δέντρα που ανα-

πτύσσονται ελεύθερα στη φύση. Έχουν στραβά κλαδιά και

εξ ίσου βασανισμένα, αλλά υπέροχα ισοζυγισμένα και γε-

νικά, εμφάνιση που δείχνει ότι πέρασαν, πραγματικά, πολ-

λά χρόνια από πάνω τους για να δημιουργηθούν.

Ιαπωνικό πιττόσπορο, αγγελική θαυμάσια,

Ιδανική επιλογή για τα παραθαλάσσια. 

Το πιττόσπορο το ιαπωνικό ή αγγελική

όπως όλοι την ξέρουμε, είναι ένας όμορφος

πλατύφυλλος θάμνος που μπορεί να φτάσει

και τέσσερα μέτρα ύψος και περίπου το ίδιο

σε πλάτος. Η αγγελική βγάζει ανοιχτόχρωμα

φύλλα και φέρει λουλούδια μικρά, λευκά και

πολύ αρωματικά. Είναι αρκετά ανθεκτικό σε

φτωχά εδάφη και δεν έχει πολλούς εχθρούς,

πέραν της βαμβακάδας. Επειδή η αγγελική

αντέχει το αλμυρό νερό, χρησιμοποιείται ευ-

ρέως στη διαμόρφωση ανοιχτών χώρων

και κήπων σε παραθαλάσσιες περιοχές είτε

σε φράκτες ή ως μεμονωμένα φυτά. Σχετικά

με τη φροντίδα τους, ποτίζουμε μια φορά τη

βδομάδα και στις αρχές άνοιξης προσθέτουμε

σύνθετο λίπασμα. Κάποιες ποικιλίες αγγε-

λικής χρησιμοποιούνται και ως μικρά αει-

θαλή δέντρα, που χαρίζουν μια λεπτή εξω-

τική νότα, ενώ υπάρχουν και νάνες ποικιλίες

οι οποίες δεν ξεπερνούν το ένα μέτρο σε

ύψος. Η ποικιλία Variegata έχει δίχρωμα λευ-

κά και ανοιχτοπράσινα φύλλα με λευκά

αρωματικά λουλούδια, που ανθίζουν το κα-

λοκαίρι.

Η επιμονή της πεθεράς 

χοντρά καρύδια σπάει,

μα κλάδεψε την καρυδιά 

καλύτερα να πάει.

Η καρυδιά δεν επιδέχεται αυστηρό

κλάδεμα, αλλά σίγουρα ένας καθαρισμός

είναι πάντοτε απαραίτητος, για την αφαί-

ρεση κλώνων που χαλούν το σχήμα,

αφαίρεση λαίμαργων και ξερών κλα-

διών. Ολα τα φυλλοβόλα δένδρα κλαδεύ-

ονται τον χειμώνα και στην περίπτωση

της καρυδιάς, οι σκελετικοί κλάδοι κλα-

δεύονται στο μισό του μήκους τους,

όταν αυτό κυμαίνεται από 1,3-3,3 μέτρα.

Οι ποικιλίες που φέρουν μεγάλη παρα-

γωγή, κλαδεύονται πιο αυστηρά, για να

μην μεταβληθεί η γωνία πρόσφυσης των

σκελετικών κλάδων, λόγω του βάρους του

φορτίου. Στις ορθόκλαδες ποικιλίες, οι

βλαστοί του προηγούμενου έτους απο-

φεύγεται να κλαδεύονται, ενώ στις ημιορ-

θόκλαδες συντέμνονται στο 1/4 του μή-

κους και στις πλαγιόκλαδες στο 1/3 έως

το 1/2 του μήκους τους. Τα γερασμένα δέ-

ντρα ανανεώνονται κλαδεύοντας τους κύ-

ριους βραχίονες στα 60-100 εκατοστά από

τη βάση τους. Από τα κλαδιά που θα σχη-

ματιστούν τον επόμενο χρόνο, διατηρούμε

μόνο όσα χρειάζονται για την επαναδια-

μόρφωση του σκελετού των δέντρων.

Τέλος, το κλάδεμα σε μικρή ηλικία του δέ-

ντρου είναι απαραίτητο για τον σχημα-

τισμό του και την τήρηση του σχήματος

που θα δοθεί με την αφαίρεση του ξύλου

που χαλάει τη συμμετρία.

Κλαδεύουμε το γιασεμί 

λουλούδια για να κάνει,

μεθυστικά στο άρωμα, 

που θα μας κουζουλάνει. 

Το γιασεμί προέρχεται από

την Κίνα και κάποιες από τις

ποικιλίες του ταξίδεψαν σε

εμάς από τις Αραβικές χώρες

για να μας δώσουν μία γεύση

από τις χίλιες και μία νύχτες.

Η ανθοφορία του ξεκινά με τις

πρώτες ζεστές ημέρες της

άνοιξης μέχρι και τον Οκτώ-

βριο. Μετά το τέλος της μα-

κράς ανθοφορίας του, είναι

χρήσιμο να κλαδέψουμε το

γιασεμί για να βοηθήσουμε το

φυτό να παράγει ακόμη πε-

ρισσότερα λουλούδια την επό-

μενη χρονιά. Καλό θα ήταν το

κλάδεμα να γίνει σε δύο φά-

σεις: το φθινόπωρο ή στις αρ-

χές του χειμώνα και αφού

σταματήσει να ανθίζει φρο-

ντίστε να αφαιρέσετε όλα τα

ξερά λουλούδια της προηγού-

μενης χρονιάς. Σε δεύτερη

φάση,  νωρίς την άνοιξη, μό-

λις περάσουν τα μεγάλα κρύα,

κλαδέψτε λίγο πιο δραστικά τα

κλαδιά του έτσι ώστε να ελέγ-

ξετε τόσο το μέγεθος όσο και

το σχήμα του. Τέλος για να

βοηθήσετε το φυτό να ψηλώ-

σει ώστε να καλύψει την πέρ-

γκολα ή τον φράχτη σας, δέστε

τα κλαδιά του πάνω στην επι-

φάνεια που θέλετε να καλύ-

ψετε. Χρησιμοποιήστε μαλακό

υλικό γιατί τα φρέσκα κλαδιά

είναι πολύ τρυφερά και προ-

γραμματίστε το σχήμα που

θέλετε να έχει γιατί με τα χρό-

νια τα κλαδιά ξυλοποιούνται

και θα είναι αδύνατον να τα

μετακινήσετε ή να τους αλλά-

ξετε κατεύθυνση. 

Πότε είναι κατάλληλη εποχή 
να κλαδέψoυμε το γιασεμί; 

Η πολύξερη πεθερά μου επιμένει ότι οι
καρυδιές δεν κλαδεύονται. Συμφωνείτε;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Τι φυτό θα προτείνατε για φράκτη 
σε ένα παραθαλάσσιο εξοχικό που έχω;



αφΙΕρΩΜα
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Ειδικά για το Σάνγκρι-Λα, άνοιξε ένα

νέο ορίζοντα στην ψυχή του η μεγάλη

αγάπη του γι' αυτό, όταν το γνώρισε πρώ-

τη φορά από «τον βαθυστόχαστο μύστη

της απόλυτης αλήθειας». Και συγκεκρι-

μένα, από το ομότιτλο «υπέροχο έργο του

'Σάνγκρι-Λα'» (Χανιά 1965), που βασίζε-

ται στο «Χαμένο ορίζοντα» (Lost horizon)

του Τζέημς Χίλτον. Γι' αυτό και στον

συγγραφέα ενός τέτοιου έργου, αφιέρω-

σε «με όλη του την αγάπη 'αποτυπωμέ-

νη' σε όλες τις τοπικές μας εφημερίδες

σαν πρώτο μικρό δείγμα της», μια ολό-

κληρη ακροστιχίδα. Αυτή που έστειλε και

στον ίδιο, με αρχικά γράμματα τ' όνομα

του τίτλου: «ΣΑΝΓΚΡΙ-ΛΑ», την παρα-

κάτω:

Σαν φεγγοβόλο μες στη νύχτ(α) αστέρι

Αιώνιο φέγγος ρίχνει κι η ψυχή σου

Να διώχνει τα σκοτάδια της αβύσσου

Γαλήνιο φέρνοντάς μας καλοκαίρι

Και μια άρρητη στα βάθη μας χαρά.

Ρουφούν τώρα οι ψυχές ζωογόνο αγέρα

-Ιδιο με την πνοή του Παραδείσου-

Λες και γνώρισαν άγνωστον αιθέρα

Ακολουθώντας τη σοφή γραφή σου.

Όμως, τί είναι το περίφημο αυτό Σάν-

γκρι-Λα που τ' όνομά του πέρασε σε κοι-

νή χρήση κατά τον τελευταίο πόλεμο του

1939-45, ώστε ο ίδιος ο πρόεδρος Ρού-

σβελτ να το αναφέρει σε κάποια συνά-

ντησή του; Τόσο γνωστό έγινε τ' όνομα

αυτό που πολύ γρήγορα κατάντησε μια

οικιακή λέξη, ένα μέρος της καθημερι-

νής γραφής γενικά, περνώντας σε πολ-

λά Λεξικά διαφόρων γλωσσών.

Σύμφωνα με το «Χαμένο ορίζοντα» του

Τζέημς Χίλτον, το Σάνγκρι-Λα είναι μια

ιδεώδης πολιτεία «χαμένη» στα πιο

απόμακρα κι απρόσιτα βουνά του Θιβέτ,

όπου οι άνθρωποι ζουν με αγάπη και ει-

ρήνη μακριά από την οχλοβοή ενός

ανικανοποίητου κόσμου που συνωστί-

ζεται μέσα στις μεγαλουπόλεις. Σάν-

γκρι-Λα ήταν αρχικά ένα αρχαίο βουδι-

στικό μοναστήρι (lamasery) που αργό-

τερα, το 1719, μεταβλήθηκε από ένα ιε-

ραπόστολο κι έγινε από τότε χριστιανι-

κό, διατηρώντας πάντα την ίδια θέση

του. Όπως δείχνει και η λέξη «Λα», που

στη θιβετιανή γλώσσα σημαίνει «moun-

tain pass», δηλαδή «βουνίσια διάβαση»,

το μοναστήρι αυτό βρίσκεται ανάμεσα σε

βουνά, όπου σχηματίζεται μια εύφορη

και όμορφη κοιλάδα, ένας σωστός πα-

ράδεισος, «πολύ πέρ' από τη δυτική

οροσειρά των Ιμαλαΐων προς τα λιγότε-

ρο γνωστά ύψη του Κουέν-Λουν, στο πιο

ψηλό κι αφιλόξενο μέρος της γης: στο Θι-

βετιανό οροπέδιο». Ανάλογο με την

ομορφιά της, «τ' όνομα της κοιλάδας εί-

ναι 'Γαλάζια Σελήνη' και προέρχεται

από το βουνό Καρακάλ, που με τη γα-

λάζια παγερή του λάμψη μοιάζει να

υψώνεται σαν ένας φάρος πάνω στο γή-

ινο λιμάνι της κοιλάδας».

Ήταν τόσο ωραία η φύση σ' αυτή την

κοιλάδα, καθώς περιβαλλόταν από ψηλά

βουνά σαν ένας «περιφραγμένος Παρά-

δεισος». Σαν να ήταν ένα ήσυχο λιμάνι

τριγυρισμένο από στεριές. Έτσι που να

νιώθει κανείς σιγουριά και γαλήνη. Όλα

εκεί ήταν σε «μια βαθιά γαλήνη» που σου

προξενούσε «απόλυτη απαλλαγή από

εγκόσμιες φροντίδες». Τούτο το μέρος με

την εκπληκτική του γαλήνη έμοιαζε,

πραγματικά, σαν «ένα λιμάνι μέσα στις

τρικυμίες της ζωής», σαν «ένα ναυα-

γοσωστικό μέσα στη θύελλα του κό-

σμου».

Η γαλήνη αποτελούσε το κύριο χα-

ρακτηριστικό του Σάνγκρι-Λα. Ένα άλλο

χαρακτηριστικό σχετικό με αυτό, ήταν

και η μακροβιότητα των κατοίκων του,

λες και είχαν ανακαλύψει κάτι, σαν «το

ελιξήριο της νεότητος». Στην πραγμα-

τικότητα, όμως, η μακροβιότητα αυτή

είχε να κάμει με τη φυσική ατμόσφαι-

ρα και την ψυχική γαλήνη των κατοί-

κων του. Έτσι, όλοι στο Σάνγκρι-Λα δια-

τηρούνταν πάντα νέοι.

Το ερώτημα, όμως, είναι: Υπάρχει

στην πραγματικότητα το Σάνγκρι -Λα

σαν κάτι συγκεκριμένο, υλοποιημένο, σ'

ένα ορισμένο μέρος του Θιβέτ, ή είναι

μια ουτοπία; Μήπως είναι ένας «χα-

μένος ορίζοντας» του Τζέημς Χίλτον, μια

ιδεώδης πολιτεία της χαμένης Ατλα-

ντίδας του Πλάτωνα, ένας «Χαμένος πα-

ράδεισος» του Τζον Μίλτον, ο παρά-

δεισος των πρωτοπλάστων ή ο ουράνιος

παράδεισος που ανακάλυψε ο άνθρω-

πος πάνω στη γη; Αλλά έστω και αν δεν

υπάρχει σ' ένα εξωτερικό, γήινο, υλικό

κόσμο, υπάρχει ωστόσο σ' ένα εσωτε-

ρικό κόσμο, όπως η ψυχή μέσα στον άν-

θρωπο. Υπάρχει ως ιδέα που μπορεί να

πραγματοποιηθεί μέσα του. Είναι η

ίδια η ψυχή του ανθρώπου, όταν απο-

φασίσει ν' αποκοπεί από την πρότερη

αμαρτωλή του ζωή, ν' αποβάλει τα διά-

φορα πάθη του, ώστε με τη μετάνοιά

του σε μια νέα ζωή, να μπορέσει η ψυχή

του σαν πνεύμα που είναι αυτή, να προ-

σεγγίσει το απόλυτο, υπέρτατο Πνεύμα,

να ενωθεί με τον ίδιο τον Θεό, για να

ενταχθεί στη βασιλεία του. Είναι αυτό

που λέει ο Χριστός: «Μετανοείτε
·
ήγγι-

κε η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. δ',

17), που σημαίνει: «Η βασιλεία του

Θεού εντός υμών έστιν» (Λουκ. ιζ', 21).

Και είναι ακριβώς μια τέτοια βασιλεία,

μια ουράνια βασιλεία, που βρήκε ο

Νίκος Μαραγκουδάκης στην ιδέα του

Σάνγκρι-Λα μέσα του, «από τη σκοπιά

της ψυχής» του, ως μεταρσίωση κι

επανεύρεση του χαμένου Παραδείσου.

Έτσι που όταν έφυγε από την πολυκύ-

μαντη και βασανισμένη αυτή ζωή, και

μάλιστα τη σημερινή οικονομική κρίση,

να μπορέσει να πορευθεί ο «ουρανο-

δρόμος» αείμνηστος Νίκος προς τον ου-

ράνιο Παράδεισο μιας αιώνιας ζωής και

μακαριότητας.

Μιχ. Κ. Μακράκης

Ομότ. Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών

Στον αείμνηστο 
Νίκο Μαραγκουδάκη
» Τον εξαίρετο ποιητή, που είδε το περίφημο Σάνγκρι-Λα 

«Από τη σκοπιά της ψυχής» του ως μεταρσίωση 

κι επανεύρευση του χαμένου παραδείσου

Το εξώφυλλο του βιβλίου για το Σάνγκρι-Λα 

που βασίζεται στο «Χαμένο ορίζοντα» του Τζέημς

Χίλτον και που έκαμε ιδιαίτερη αίσθηση στον Νίκο

Μαραγκουδάκη, χαρακτηρίζοντάς το για το

περιεχόμενό του ως «υπέροχο έργο»

Νίκος Μαραγκουδάκης

Με αφορμή το 40ήμερο μνημόσυνο 
από τη μέρα των Χριστουγέννων που απεδήμησε 

ο Νίκος Μαραγκουδάκης, συνεργάτης 
στα «Χανιώτικα Νέα», όπου δημοσίευσε, 
μεταξύ άλλων, και άρθρα επικαιρότητας 
με τον τίτλο «Από τη σκοπιά της ψυχής».

Γ. Η. ΟρφανΟΣ

Κόκκινο

πανί

Eλληνες, ζωγραφική και γλυπτική

Δυο από τις σπουδαιότερες, στο διάβα των αιώνων, καλές τέ-

χνες είναι η ζωγραφική και η γλυπτική, που δεν μένουν ανε-

πηρέαστες από τις περιβάλλουσες αυτές κοινωνικοπολιτικές συν-

θήκες. 

Ας ξεκινήσουμε αποδεχόμενοι ότι ο ζωγράφος με τα χρώματα

και τα σκίτσα ζωντανεύει την απεικόνιση ενός προσώπου, ενώ

ο γλύπτης σμιλεύοντας μάρμαρο ή μέταλλο χαράζει έντονα τα

χαρακτηριστικά του σαν να πρόκειται για αληθινό πρόσωπο. 

Ας ιδούμε, λοιπόν, στο παρόν σημείωμα, με λίγα λόγια τι και

πώς επηρέασε τους αρχαίους Έλληνες ζωγράφους και γλύπτες.

Ζωγραφικά έργα από την κλασική αρχαιότητα δεν έχουν σω-

θεί δυστυχώς. Μόνο κάποια μεγάλα ονόματα μας είναι γνω-

στά όπως ο ζωγράφος Πολύγνωτος από τη Θάσο για του οποί-

ου το έργο όμως υπάρχουν μόνο περιγραφές, κυρίως από τον

πρωτοχριστιανικό περιηγητή Παυσανία, ο οποίος περιγράφει

δύο έργα του – τη «Μάχη της Τροίας» και τον «Οδυσσέα στον

Άδη» – τα οποία ο Πολύγνωτος είχε δημιουργήσει στους Δελ-

φούς. Από τις περιγραφές φαίνεται να είναι ο πρώτος ο οποί-

ος εισήγαγε κάποια στοιχειώδους προοπτικής στο κάδρο του

και, το σημαντικότερο, πρόσθεσε συναίσθημα στις μορφές των

έργων του. Ο Ζεύξις, στο τέλος του 5ου  αιώνα, τελειοποιεί την

τέχνη των σκιών και των περιγραμμάτων. Έπεται ο Απελλής,

ο επίσημος, τον 4ο αιώνα, προσωπογράφος του Μεγαλέξαν-

δρου, του Μακεδόνα στρατηλάτη που το β’ μισό του αιώνα αυ-

τού κατανικώντας τους Πέρσες έφτασε τον ελληνισμό στα πέ-

ρατα της Ασίας, αλλά και ένας θαυμάσιος ζωγράφος αλληγο-

ριών. 

Βέβαια, πολύ πριν το 450 π.Χ. με 470 π.Χ. που ο Πολύγνω-

τος δημιούργησε τα έργα αυτά, η αγγειογραφία είχε δώσει τα

ιδιαίτερα δείγματά της, προσφέροντάς μας από τις γεωμετρι-

κές φιγούρες με τις καθαρές και απόλυτες γραμμές τους, μέ-

χρι τα ανατολίζοντα αγγεία της αρχαϊκής εποχής, και τα με-

λανόμορφα αγγεία και ερυθρόμορφα αγγεία του 6ου αιώνα με

τις πολύπλοκες παραστάσεις οι οποίες εξιστορούσαν θέματα

της μυθολογίας. 

Η γλυπτική μας έχει αφήσει πολλά και εντυπωσιακά έργα εκ-

θαμβωτικής ομορφιάς. Από τα αφαιρετικά Κυκλαδίτικα ειδώ-

λια, τα αναθηματικά και ταφικά αγάλματα των κούρων και κο-

ρών άψογους συμμετρικά κούρους και τις κόρες, μέχρι τα αξε-

πέραστα έργα του «Ερμή με το Διόνυσο βρέφος» του Πραξιτέλη,

της «Αφροδίτης της Μήλου», του «Δισκοβόλου», της «Νίκης της

Σαμοθράκης» αλλά και τα εκατοντάδες άλλα γλυπτά, ο Αρχαί-

ος Ελληνικός πολιτισμός κληροδότησε στην ανθρωπότητα γλυ-

πτικά έργα τα οποία αποτέλεσαν και θα αποτελούν ένα ανυ-

πέρβλητο αισθητικό μέτρο σύγκρισης. Σημαντικές κοινωνικές

αλλαγές και παράλληλες καινοτομίες στη μνημειακή γλυπτική

καταγράφονται μετά το 480 π.Χ., έπειτα από τη νίκη των Ελ-

λήνων στους Περσικούς πολέμους και κατά τη βαθμιαία ανά-

πτυξη της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Οι γλύπτες εγκαταλείπουν

το πρότυπο του κούρου με το αρχαϊκό μειδίαμα και μελετούν

τις μεταβολές που προκαλεί η κίνηση στην τοποθέτηση των

άκρων, στο κεφάλι και το στήθος. 

Η ώριμη κλασική περίοδος και ο «πλούσιος ρυθμός» κυ-

ριαρχείται από την παρουσία γνωστών γλυπτών, επιφανέστε-

ρος των οποίων ήταν ο Φειδίας, ο επόπτης της μεγάλης ομά-

δας γλυπτών, λιθοξόων και αρχιτεκτόνων που έκτισαν τον Παρ-

θενώνα την εποχή που ο Περικλής και η Αθήνα είχαν την ηγε-

μονία της Ελλάδας. Τα γλυπτά στα αετώματα και τις μετόπες

του ναού, αφιερωμένου στην Αθηνά, σχετίζονται μεν με ανα-

παραστάσεις θεών και θεαινών του ελληνικού πάνθεου -είναι

δηλαδή θρησκευτικού χαρακτήρα- αλλά δοθείσης ευκαιρίας το-

νίζεται και η σχέση τους με την προσωπικότητα της Αθηνάς.

Στη  γλυπτική της συγκεκριμένης περιόδου παρατηρούμε επα-

νεκτίμηση του μέτρου του ανθρώπινου σώματος Ο Αργείος γλύ-

πτης Πολύκλειτος αφιερώθηκε στην ιδέα της συμμετρίας και

την ανάπτυξη ενός ιδανικού τύπου για το ανθρώπινο σώμα.

Ο Πολύκλειτος ήθελε το γλυπτό του να κινείται ανάμεσα στην

αίσθηση του λεπτού και του στιβαρού, να αντανακλά την αντί-

ληψη του ιδανικού του κάλλους, κάτι που διακρίνουμε στο «Δο-

ρυφόρο» του.  

Στην ύστερη κλασική περίοδο, που η παντοδυναμία της Αθή-

νας αποτελεί παρελθόν και στην πρωτοκαθεδρία μεταξύ των

Ελλήνων βρίσκονται άλλοτε οι Λακεδαιμόνιοι, άλλοτε οι Θη-

βαίοι και άλλοτε οι Μακεδόνες, εμφανίζονται σημαντικοί γλύ-

πτες όπως ο Πραξιτέλης και ο Λύσιππος. Ο πρώτος είναι εκεί-

νος που εισάγει τον αισθησιασμό στην ελληνική γλυπτική, το

στοιχείο της σιγμοειδούς καμπύλης στην ανάπτυξη των σω-

μάτων, της ρευστότητας και της εκθήλυνσης, κάτι που απο-

τυπώνεται ιδιαίτερα στην Αφροδίτη της Κνίδου. Περισσότερα

μπορούμε να βρούμε στο έργο του Nigel Spivey, «Αρχαιοελ-

ληνική Τέχνη», Αθήνα 1999, εκδόσεις Καστανιώτης. 



ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ι. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ *

Μολονότι μέχρι σήμερα έχουν δει
το “φως” της δημοσιότητας πολ-
λές και ενδιαφέρουσες απόψεις -
διαμαρτυρίες σχετικά με την προ-
βληματική(;) αναγόρευση του Γερ-
μανού ιστορικού Heinz A.Richter
σε επίτιμο διδάκτορα από το
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του
Παν/μίου Κρήτης, θα ήθελα να
προσθέσω και τη δική μου εκτί-
μηση για την επιστημονική βα-
ρύτητα και δεοντολογία του πο-
λύκροτου βιβλίου του “Η Μάχη
της Κρήτης”.

Από την περιλάλητη Μάχη μέχρι την έκδο-

ση του βιβλίου (2011) έχουν περάσει εβδομή-

ντα χρόνια. Επρεπε λοιπόν η απόσταση του

χρόνου και οι κρατούσες σήμερα ειρηνικές και

φιλικές σχέσεις μεταξύ των άλλοτε εμπολέμων

να έχουν βοηθήσει τον συγγραφέα να  βλέπει

και να αξιολογεί τα πρόσωπα και τα γεγονότα

με τη δέουσα επιστημονική νηφαλιότητα. Αντ'

αυτού όμως ο κ. Richter επιδίδεται σε μια προ-

σπάθεια μεροληπτικής αξιολόγησης που φθά-

νει μέχρι και την παραχάραξη της Ιστορίας.

Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται και

αξιολογούνται τα σχετικά ιστορικά γεγονότα

οδηγεί τον αναγνώστη στην εντύπωση ότι ο

χρόνος σταματάει με την κατάληψη της Κρή-

της στις 30 Μαΐου 1941, ότι τα γεγονότα είναι

αυτόνομα και ότι η τότε διαμορφούμενη κα-

τάσταση παγιώνεται. Ο κ. Richter δε θέλει να

δει τη δυναμική των ιστορικών γεγονότων εκεί-

νης της περιόδου, η οποία θα οδηγήσει στην

αλλαγή του σκηνικού στα αμέσως επόμενα χρό-

νια. Η διασπορά των γερμανικών στρατιωτικών

δυνάμεων και η οργάνωση της αντίστασης των

κατακτημένων λαών κατά του Ναζισμού και

του Φασισμού θα αποδυναμώσουν την ισχύ του

Χίτλερ και θα τον οδηγήσουν στην αυτοκτονία.

Λησμονεί λοιπόν ο κ. Richter τη Δημοσθένεια

ρήση, η οποία έχει διαχρονική ισχύ, «προς γαρ

το τελευταίον εκβάν έκαστον των πριν υπαρ-

ξάντων κρίνεται».

Ο κ. Richter επιδιώκει να περιγράψει τη Μάχη

της Κρήτης για να προβάλει τη δύναμη της χιτ-

λερικής πολεμικής μηχανής και τη νίκη των

αλεξιπτωτιστών. Αυτής όμως της νίκης ο κ.

Richter αρνείται τον χαρακτηρισμό ως πύρρειας

νίκης (σ.422), μολονότι γνωρίζει και περιγρά-

φει τις απώλειες κατά 33% της επίλεκτης αυ-

τής VII Μεραρχίας. Σ’ αυτό το σημείο θα ήθε-

λα να υπενθυμίσω στον κ. Richter ότι στη

Μάχη αυτή οι αλεξιπτωτιστές “έκλεψαν” τη

νίκη από τους Συμμάχους, δεν την κέρδισαν

με τη γενναιότητά τους, όπως φαίνεται και από

την αφήγηση των γεγονότων που κάνει ο ίδιος.

Την  πρώτη ημέρα της Μάχης, την 20ή

Μαΐου, κανείς από τους στόχους της γερμα-

νικής επίθεσης  δεν είχε επιτευχθεί και οι αλε-

ξιπτωτιστές είχαν βρεθεί πολύ κοντά στην ήττα

(σ. 211). Η αποχώρηση του Andrew από το Ύψω-

μα 107, λόγω κακής συνεννόησης, τα μεσά-

νυχτα αυτής της ημέρας ήταν μοιραία για την

εξέλιξη της μάχης, αφού κατά τις τρεις μετά τα

μεσάνυχτα οι αλεξιπτωτιστές έφθασαν στο Ύψω-

μα αυτό χωρίς κανένα εμπόδιο και απ' εκεί πια

προστάτευαν τον διάδρομο προσγειώσεως

του αεροδρομίου του Μάλεμε (σ. 215). Αυτό ση-

μαίνει πως, αν δεν αποχωρούσε ο Andrew από

τη σπουδαιότατη αυτή στρατηγική θέση ή αν

αντικαθίστατο από άλλη ανάλογη δύναμη, πι-

θανότατα η όλη επιχείρηση των Γερμανών θα

κατέληγε σε αποτυχία. Το ίδιο θα συνέβαι-

νε,πιστεύω, και αν υπερασπίζονταν το Ύψωμα

αυτό καλά εξοπλισμένοι Κρητικοί, οι οποίοι, σαν

άλλος Σπύρος Καγιαλές, θα αγωνίζονταν εκεί

μέχρις εσχάτων και θα υποχρέωναν τον επι-

δρομέα να εγκαταλείψει την προσπάθειά του

να καταλάβει την Κρήτη.

Είναι όμως ενοχλητικό και το ότι ο κ. Richter

αναφέρεται στα γεγονότα με επιλεκτική μνή-

μη και γι’ αυτό ακριβώς δε θέλει ούτε απλή

μνεία να κάνει για ιστορικά γεγονότα που αμαύ-

ρωσαν την εικόνα των χιτλερικών δραστηριο-

τήτων που επιθυμεί να προβάλει. Γι’ αυτό μνη-

μονεύει βέβαια τον Rommel και το Τομπρούκ

(1941), λησμονεί όμως τον Montgomery και το

Ελ Αλαμέιν (Νοέμβρ. 1942), κάνει λόγο για αντι-

στασιακές ομάδες (όχι Οργανώσεις), λησμονεί

όμως την απαγωγή του Kreipe από τον P. L. Fer-

mor και τους ηρωικούς συνεργάτες του στις 26

Απρ. 1944. Ολα αυτά ήταν γεγονότα που υπο-

χρέωσαν τον υψαύχενα κατακτητή να καταβι-

βάσει την οφρύν του και να νιώσει το ρίγος του

τέλους του.

Στη συνέχεια θα αναφερθώ, για λόγους οι-

κονομίας χώρου, σε μερικά παραδείγματα με-

ροληπτικής αντιμετώπισης των εισβολέων,

σε λίγες από τις πολλές αντιφάσεις στις οποί-

ες περιπίπτει ο συγγραφέας και στις υποτιμη-

τικές εκφράσεις του για τον Κρητικό λαό.

Στο υπό κρίση βιβλίο λοιπόν ο κ. Richter με-

ροληπτεί κατάφωρα υπέρ των χιτλερικών δυ-

νάμεων, ενώ παράλληλα δίνει την εντύπωση ότι

συνεχώς αναζητεί αφορμή για να υποτιμήσει

και να υποβαθμίσει τους Συμμάχους και να δυ-

σφημήσει, να προσβάλει και να προκαλέσει τον

Κρητικό λαό.

Και πάλι ο κ. Richter λησμονεί ότι ένας από

τους βασικούς στόχους της Ιστορικής συγ-

γραφής, όπως τους όρισε ο πατέρας της Ιστο-

ρίας, ο Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.), είναι η αμερο-

ληψία: «...μήτε έργα μεγάλα τε και θωμαστά, τα

μεν Έλλησι, τα δε βαρβάροισι αποδεχθέντα,

ακλεά γένηται...» (Προοίμιο).     

α) Στο σύγγραμμά του ο κ. Richter προβάλλει

τον δήθεν ηρωισμό των αλεξιπτωτιστών και την

ορθότητα των αποφάσεων και των ενεργειών

των Γερμανών αξιωματικών, ενώ υποτιμά το

θάρρος και τη γενναιότητα των στρατιωτών  της

Creforce. Παράλληλα αναφέρεται με περισσή

περιφρόνηση στους αξιωματικούς των Συμ-

μαχικών δυνάμεων. Ετσι για τον Χίτλερ χρη-

σιμοποιεί τα ονόματα Χίτλερ ή Φύρερ ή δι-

κτάτορας και ουδέποτε χρησιμοποιεί όνομα ή

φράση που θα μείωνε το κύρος και τη δύνα-

μή του. Το γλωσσικό περιβάλλον μάλιστα στο

οποίο εντάσσει το όνομα του Χίτλερ αποκα-

λύπτει τον ιδιαίτερο τρόπο, τον θαυμασμό θα

έλεγα, με τον οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες

ή τις αντιδράσεις του: «Οι...Γιουγκοσλάβοι

ήταν έτσι κι αλλιώς εύκολη λεία για τον Χίτλερ»,

(σ.69) (προβάλλεται η παντοδυναμία του Χίτ-

λερ).

«Ο Μουσολίνι απάντησε στην επιστολή του

Χίτλερ...με σχεδόν δουλικό ύφος», (σ.78) (προ-

βάλλεται ο Χ. ως ο παντοδύναμος αφέντης)

«Ο Τσιάνο υποχρεώθηκε να ακούσει το δρι-

μύ κατηγορώ που εξαπέστειλε εναντίον του ο

Χίτλερ» (σ.72) (τονίζεται η ρητορική δεινότη-

τα του Χ.).

Αντίθετα ο Τσώρτσιλ παρουσιάζεται ούτε

λίγο ούτε πολύ ως ανίκα-

νος, άσχετος, αφελής, δει-

λός και αιμοδιψής: «Η εν

λόγω άποψη (του Τσώρ-

τσιλ) ήταν ασφαλώς εντε-

λώς εσφαλμένη» (σ.46).

«Όμως ο Τσώρτσιλ δεν

αντιλήφθηκε τους υπαινιγ-

μούς αυτούς»,(σ.49).

«Η άποψη του Τσώρ-

τσιλ...δεν ήταν τίποτε άλλο

από ευσεβής πόθος», (σ.58).

«Είχε πλέον τη δυνατότητα

(ο Τσώρτσιλ) να αλλάξει

εγκαίρως πορεία...αλλά δε

βρήκε το αναγκαίο σθένος

να το πράξει...»(σ.73).

«Οι εκτιμήσεις του Τσώρ-

τσιλ...ήταν και αυτές λανθασμένες (σ.91).

Διψώντας για αιματοχυσία ( ο Τσώρτσιλ) απο-

τάθηκε στον Wavell...»(σ.111).

Για τους Γερμανούς αξιωματικούς χρησιμο-

ποιεί εγκωμιαστικά λόγια : «Οι εξαίρετες ικα-

νότητες εξεύρεσης λύσεων εκ των ενόντων και

η αυτοκυριαρχία του Seibt κατέστησαν εφικτή

τη διεξαγωγή της Επιχείρησης Ερμής»(σ.127).

Για τους αξιωματικούς των Συμμάχων όμως

δε χάνει ευκαιρία να μην τους λοιδορήσει με

τους πλέον απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς:

«Αδυνατούσε από πάσης απόψεως να αντα-

ποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του· ήταν

ο ακατάλληλος άνθρωπος στο ακατάλληλο ση-

μείο την ακατάλληλη ώρα», (σ.185). Αυτά γρά-

φει για τον Νεοζηλανδό Ταξίαρχο J. Hargest.

Νομίζω ότι δε χρειάζεται να εξηγήσω από πού

πηγάζει αυτή η μνησικακία του κ. Richter τόσο

προς τον Πρωθυπουργό της Νίκης Ουίστον

Τσώρτσιλ όσο και προς τους ανώτατους αξιω-

ματικούς της Creforce, από τις ικανότητες των

οποίων “ξεπουπουλιάστηκαν” στη Μάχη της

Κρήτης οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές.

Μεροληπτική είναι και η επιλογή των φω-

τογραφιών με τις οποίες διανθίζει το κείμενό

του ο κ. Richter. Ετσι οι φωτογραφίες των Γερ-

μανών ανώτατων αξιωματικών που ενεπλά-

κησαν στην οργάνωση και την εκτέλεση της

επιχείρησης Ερμης (Löhr, Richthofen, Stu-

dent...) (φωτ. 1 - 10) είναι πρώτης ποιότητας.

Οι αξιωματικοί αυτοί παρουσιάζονται με απα-

στράπτουσες στολές και λαμπερά παράσημα και

έντονη αυτοπεποίθηση. Ας σημειωθεί ότι στις

5 από αυτές τις φωτογραφίες προβάλλεται μό-

νος ή μαζί με άλλους ο διαβόητος για τα εγκλή-

ματά του στην Κρήτη Student.

Αντίθετα οι φωτογρ, των ανώτατων αξιωμα-

τικών των Συμμαχικών δυνάμεων (Freyberg

Puttick, Andrew... (φωτ. 11 - 20) είναι κατώτε-

ρης ποιότητας, μερικές μάλιστα είναι και ελα-

φρώς θολές, ενώ οι αξιωματικοί παρουσιάζο-

νται με ύφος μάλλον σκυθρωπό.

Την πρόθεση του κ. Richter να γελοιοποιή-

σει τους Έλληνες αξιωματικούς που συμμε-

τείχαν στη Μάχη της Κρήτης αποκαλύπτει η

υπ' αρ. 26 φωτογραφία, στην οποία μεταξύ άλ-

λων εμφανίζεται κάποιος αξιωματικός του

Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Ο αξιωματι-

κός αυτός είναι υπερβολικά χοντρός και η αμ-

φίεσή του μόνο τα γέλια προκαλεί. Το παντε-

λόνι του είναι σαν τσουβάλι και το όλο παρά-

στημά του θυμίζει ταινίες με τον Σαρλό ή το κω-

μικό δίδυμο Χοντρός-Λιγνός.

Στο ίδιο πνεύμα γελοιοποίησης εντάσσεται

και η υπ'αρ. 23 φωτ., στην οποία παρουσιάζε-

ται ένα μικρό αντιαεροπορικό πυροβόλο στη-

ριγμένο σε μια λεπτή μεταλλική

βάση με δύο χειριστές και σε μι-

κρή απόσταση απ' αυτό δύο τυ-

φεκιοφόροι χωροφύλακες. Στη

λεζάντα της φωτ. διαβάζουμε:

«Αντιαεροπορική άμυνα στον

όρμο της Σούδας και Κρήτες

χωροφύλακες». Δεν μπορούσε

ο κ. Richter στη θέση αυτών

των δύο φωτογραφιών να βά-

λει δύο άλλες καλύτερες;

β) Από το πλήθος των αντι-

φάσεων που χαρακτηρίζουν το

περιεχόμενο του βιβλίου  στα-

χυολογώ τις εξης:

1) Ο κ. Richter επανειλημ-

μένως μέμφεται τον Διοικη-

τή της Creforce Νεοζηλανδό Στρατηγό Frey-

berg, επειδή, όπως γράφει, «ένα μέρος των δυ-

νάμεών του, μεταξύ των οποίων οι πλέον αξιό-

μαχες, διατέθηκε για την αντιμετώπιση μιας αμ-

φίβιας επιχείρησης που ποτέ δεν πραγματο-

ποιήθηκε» (σ.164). Η μομφή αυτή και άδικη εί-

ναι και παραχάραξη της Ιστορίας αποτελεί, επει-

δή αμφίβια επιχείρηση των Γερμανών κατά της

Κρήτης και σχεδιάστηκε (σ.116 και 117) και ορ-

γανώθηκε (σ.131) και επιχειρήθηκε και μάλιστα

τρεις φορές. Η αντίφαση και αυτοαναίρεση του

κ. Richter για όσα καταλογίζει εδώ εις βάρος

του Freyberg καταγράφεται στη συνέχεια.

Δηλ. στην περιγραφή των γεγονότων της 21ης

Μαϊου ο κ. Richter αφιερώνει οκτώ σελίδες

(235-242) στην περιγραφή και την τύχη της

πρώτης γερμανικής νηοπομπής η οποία με-

τέφερε στην περιοχή του Μάλεμε στρατιωτικές

δυνάμεις και πολεμικό υλικό, αλλά καταστρά-

φηκε από το Αγγλικό Βασιλικό Ναυτικό. Αλλά

και στην αφήγηση των γεγονοτων της 22ας

Μαϊου ο κ. Richter διαθέτει επτά σελίδες

(248 - 254) στην άκαρπη προσπάθεια και της

δεύτερης γερμανικής νηοπομπής. Η αποστο-

λή της τρίτης ναυτικής μοίρας των Γερμανών

ματαιώθηκε (σ.353).

2) Μια άλλη κραυγαλέα αντίφαση του κ.

Richter έχει σχέση με τους αλεξιπτωτιστές. Αρ-

χικά λοιπόν γράφει: «Σε αντίθεση με το συ-

γκεντρωτικό σύστημα διοίκησης των Νεοζη-

λανδών, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές είχαν ένα

αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης. Κατά τη

διάρκεια της εκπαίδευσής τους μάθαιναν να

δρουν βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις,

να μην περιμένουν διαταγές, με άλλα λόγια προ-

σαρμόζονταν στην εκάστοτε αποστολή τους. Οι

αλεξιπτωτιστές αποτελούσαν μια επίλεκτη μο-

νάδα, που ήταν σε θέση να  δρα κατά το δο-

κούν» (σσ.185 - 186).  Παρόμοια είναι και αυτά

που αναφέρει παρακάτω: «Αντίθετα στο γερ-

μανικό στρατόπεδο κυριαρχούσε από τις αρ-

χές του 19ου  αιώνα η λεγόμενη διατεταγμέ-

νη υπηρεσία, η οποία ωθούσε όλους τους στρα-

τιώτες σε αυτόνομη σκέψη και δράση» (σ.436).

Πλήρη αντίφαση σ' αυτά αποτελούν τα ακό-

λουθα: «Κατά τη διατύπωση κρίσεων δεν πρέ-

πει να ξεχνάει κανείς πως οι νεαροί αυτοί αλε-

ξιπτωτιστές υπήρξαν θύματα μιας παιδείας

(προηγουμένως έγραφε εκπαίδευσης) που

στόχευε στην υπακοή και εμπόδιζε την ανά-

πτυξη της κριτικής σκέψης. Επρόκειτο για νέ-

ους γεμάτους ενθουσιασμό, οι οποίοι γνώρι-

ζαν πως ανήκαν σε μια ελίτ. Ο ιδεαλισμός των

ανδρών αυτών έτυχε της χειρότερης δυνατής

μεταχείρησης. Εδωσαν το καλύτερο που μπο-

ρούσαν και ρίσκαραν τη ζωή τους χωρίς να

έχουν συνείδηση των κινήτρων» (σ.450).
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Χ. ΡΙΧΤΕΡ

Η παραχάραξη της Ιστορίας 
για τη Μάχη της Κρήτης 



Ο κ. Richter κρίνει και αξιολογεί τους αλεξιπτωτιστές ως

δίκορος. Τη μια φορά τους κρίνει άξιους να δρουν κατά το

δοκούν, ως αυτόνομες προσωπικότητες, και την άλλη τους

θεωρεί ανεύθυνους, χωρίς αυτόνομη σκέψη, γιατί είχαν μά-

θει να υπακούουν στους άλλους και γι' αυτό εκιλιπαρεί ,στη

συνέχεια, να τους δείξουν οίκτο όσοι δεν τους έδειξαν τη

μεταχείριση που τους άξιζε. Πάντως, ανεξάρτητα από το

πώς αξιολογεί ο κ. Richter τους αλεξιπτωτιστές τη μια φορά

και πώς την άλλη, αυτό που είναι αναμφίβολο είναι ότι αυ-

τοί που ενοχοποιούσαν και εκτελούσαν αθώους - αμάχους

στην Κρήτη (βλ. π.χ. Κοντομαρί και Κάντανο) ήταν αλεξι-

πτωτιστές, όπως και αυτοί που έκαναν χιλιάδες οικογένειες

της Κρήτης να μαυροφορέσουν για μια ολόκληρη ζωή και

χιλιάδες ανήλικα παιδιά να ζήσουν στην ορφάνια ήταν επί-

σης αλεξιπτωτιστές!

3) Αξίζει όμως να δούμε και όσα αντιφατικά γράφει ο κ.

Richter και για τον διοικητή των γερμανικών επιχειρήσεων

στην Κρήτη Αντιπτέραρχο Kurt Student: «Το γεγονός ότι

ο Student ήταν υπεύθυνος για την έγκριση καταστροφών

και εκτελέσεων εξηγεί το μικρό αριθμό τους, πιθανώς, όπως

ελέχθη, να ήταν ένα μέσον για να αποφευχθούν χειρότε-

ρα αντίποινα» (σ.414). Λίγο παρακάτω όμως αναιρώντας

τον εαυτό του ο κ. Richter αναφέρει: «...Σε κάθε περίπτω-

ση λείπουν οι απαραίτητες ενδείξεις προκειμένου να υπο-

στηριχθεί ότι οι εκτελέσεις αυτές είχαν την έγκριση της γερ-

μανικής ηγεσίας (Student)" (σ.416). Αυτά γράφει ο κ.Richter

αναφερόμενος στην καταστροφή της Καντάνου και τις ομα-

δικές εκτελέσεις αμάχων στην ίδια την Κάντανο (3

Ιουν.1941) και το Κοντομαρί (2 Ιουν.1941). Ας σημειωθεί

ακόμη ότι ο αριθμός των εκτελεσθέντων που αναφέρει ο

κ. Richter είναι πολύ μικρότερος από τον πραγματικό αριθ-

μό των εκτελεσθέντων σ' αυτά τα δύο μαρτυρικά χωριά.

Απάντηση όμως σ' αυτήν την αντίφαση του κ. Richter δί-

νει η διαταγή της 31ης Μαϊου του ίδιου του Student, όπου

καταγράφονται λεπτομερώς τα αντίποινα.

γ) Ο κ. Richter, παρασυρμένος από τη χιτλερική ή φιλο-

ναζιστική βιβλιογραφία, υιοθετεί απόψεις που απάδουν

προς την Ιστορία, τον Πολιτισμό και τις παραδόσεις του

Κρητικού λαού. Δυσφημεί τον  Κρητικό λαό, όταν αναφέ-

ρεται σε δήθεν ατίμωση νεκρών αλεξιπτωτιστών και δο-

λοφονία τραυματιών (σ.409 και 410). Προσβάλλει τον Κρη-

τικό λαό, όταν υποστηρίζει ότι η αντίστασή του στον ει-

σβολέα δεν ήταν αυθόρμητη και σύσσωμη, αλλά ήταν από

καιρό προετοιμασμένη από ξένους πράκτορες και κυρίως

τον Άγγλο Pendlebury (σ.396 και 439) και τέλος προκαλεί

τον Κρητικό λαό, όταν αυθαίρετα εκτιμά ότι "Χωρίς την πίε-

ση του  Τσώρτσιλ η Κρήτη όπως και όλα τα άλλα Ελληνι-

κά νησιά θα είχε περιέλθει αμαχητί υπό γερμανικό έλεγ-

χο" (σ.423). Χαρακτηρίζει μάλιστα τους Κρητικούς άγριους:

"Ο οπλισμός αυτών των άγριων ανδρών (δηλ.των Κρητι-

κών) ήταν πρωτόγονος" (σ.403). Όλες αυτές οι ανεδαφικές

και προσβλητικές για τον Κρητικό λαό αναφορές αποκα-

λύπτουν ότι ο κ. Richter ούτε τη μακραίωνη Ιστορία της

Κρήτης γνωρίζει αλλά ούτε και την ψυχοσύνθεση του Κρη-

τικού λαού έχει αντιληφθεί, γιατί διαφορετικά δε θα έπε-

φτε σ' ένα τέτοιο ατόπημα.

Σε όλα αυτά η απάντηση είναι μία και αληθινή: Ο Κρη-

τικός λαός πάντοτε σεβόταν τους νεκρούς αντιπάλους του

και συχνά περιέθαλπε τους τραυματίες εχθρούς του.

Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Ακόμη σε κάθε κίν-

δυνο της πατρίδας ο Κρητικός λαός, υπακούοντας στη φωνή

του Διγενή, όπως λέει και σχετικό νεοριζίτικο τραγούδι,

δηλ.στη φωνή των προγόνων του, έτρεχε να υπερασπιστεί

τους βωμούς και τις εστίες του τραγουδώντας:

«Καλλιά φωθιά και θάνατος παρά σκλαβιά στην Κρήτη»

Για τον χαρακτηρισμό των Κρητικών ως άγριων ο

κ.Richter φαίνεται ότι έχει μπερδέψει τις έννοιες ήμερος

και άγριος, αφού, κατ' αυτόν, ήμεροι ήταν οι αλεξιπτωτι-

στές οι οποίοι όρμησαν στην Κρήτη από τον ουρανό,

δηλ.όπως τα όρνεα, για να αφανίσουν έναν άγριο, κατ' αυ-

τόν, λαό που τόλμησε και αντιστάθηκε σ' αυτούς που φι-

λοδόξησαν να τον υποδουλώσουν.

Ύστερα από τις παραπάνω παρατηρήσεις - επισημάνσεις

πιστεύω ότι εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι, πέρα από

ποικίλα άλλα λάθη, η αφήγηση του κ. Richter χαρακτηρί-

ζεται α) από μια εμφανή μεροληπτική στάση του συγγραφέα

υπέρ των αλεξιπτωτιστών και των χιτλερικών αξιωματι-

κών, β) από πλήθος ανακριβειών και ιστορικών λαθών, και

γ) από πλήθος αντιφάσεων. Όλα αυτά όμως υποχρεώνουν

τον αναγνώστη 1) να έχει βάσιμες αμφιβολίες για την επι-

στημονική αξία του βιβλίου και 2) να διερωτάται αν ο κ.

Richter άξιζε την τιμή την οποία του απένειμε το Τμήμα

Πολιτικής Επιστήμης του Παν/ μίου Κρήτης.

* καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Από τις εκδόσεις “Ι. ΣΙΔΕ-
ΡΗΣ” έχει κυκλοφορήσει το
μυθιστόρημα του Σαράντου Ι.
Καργάκου υπό τον τίτλο
“Ήταν κι αυτό μια αιτία για να
πεθάνει ο Ευγένιος”. Μια κα-
λαίσθητη έκδοση 254 σελίδων.
Ο Σαράντος Ι. Καργάκος είναι
φυσικά ο πνευματικός άν-
θρωπος, που ξεχώρισε στην
εποχή μας. 

Οπως στους σιτοβολώνες κάποια στάχυα

ξεχωρίζουν και είναι ψηλότερα απ' τ'

άλλα.  “Ένας αυτός για μύριους” σήκωσε

στους ώμους του τον αγώνα και την αγω-

νία του πνεύματος των τελευταίων δε-

καετιών. Εχει ο συγγραφέας αυτός τη

σφραγίδα της θείας δωρεάς και προικο-

δοτεί την πνευματική περιουσία της αν-

θρωπότητας μαζί με ολίγα ακόμη δημι-

ουργικά τέκνα της, όπως σημείωνε ο Εγε-

λος. 

Προσπαθεί να μελετήσει τα ιστορικά και

κοινωνικά δρώμενα, το ιλιγγιωδώς συμ-

βαίνον και τα έσχατα προβλήματα της

υπάρξεως και της πορείας του ανθρώπου

πάνω στη γη. Επιθεωρητής του καλού και

του ριζικού εθνικού και πνευματικού

θαυμασμού και τιμητής της πνευματικής

έκπτωσης των καιρών μας, του χυδαίου,

του κίβδηλου, του άδειου, του τίποτε, του

κατασκευασμένου και όχι εμπνευσμέ-

νου. Ερευνά και αναζητεί πάντα την

αλήθεια ο δάσκαλος και διδάχος Σαράντος

Καργάκος σε καιρούς, που οι πολλοί το

αποφεύγουν. «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς

η ζήτησις της αληθείας και εις τα ετοίμα

μάλλον τρέπονται», Θουκυδίδης, Α, 20, 20.

Εμείς, οι πολλοί πρέπει να ακούμε τις αλή-

θειες, όπως αυτές μας προσφέρονται, με

αγωνία και αγώνα, από τον Σαράντο

Καργάκο και να μην ομοιάζουμε με τον

Πιλάτο και σ' αυτό: «Λέγει αυτώ ο Πιλά-

τος, τι εστίν αλήθεια; Και τούτο ειπών πά-

λιν εξήλθεν προς τους Ιουδαίους» κατά Ιω-

άννη, ΙΗ, 38. Δεν περίμενε την απάντη-

ση του Ιησού. Οσα ενσωματώνονται στις

254 σελίδες του βιβλίου αυτού του συγ-

γραφέα Σαράντου Καργάκου, περιγρά-

φονται και αποδίδονται έντεχνα, συμ-

βαίνουν στα χρόνια της εμφύλιας σύρ-

ραξης εν μέρει και κυρίως στην πρώτη δε-

καετία, που ακολούθησε. 

Στα πέτρινα αυτά χρόνια, που ακολού-

θησαν τον εμφύλιο πόλεμο και που τόσα

συνέβαιναν: Οι πολλοί να προσπαθούν να

ξαναοικοδομήσουν την πατρίδα πάνω στα

ερείπια, μια μερίδα νικητών να εξαργυ-

ρώνει τη συμμετοχή της στον πόλεμο με

παράνομο πλουτισμό, παραγόμενο με

την κοινωνική και οικονομική αποκτή-

νωση, πολλοί από τους ηττημένους να

αφομοιώνονται από το σύστημα και άλ-

λοι να προσπαθούν να μετατρέψουν την

ήττα σε ηθική και πνευματική νίκη. Δί-

κες, χιλιάδες δίκες, με δί-

καιες και άδικες αποφά-

σεις, με ελλιπή ή ανύπαρκτα

ή ψευδή στοιχεία. Με εκτε-

λέσεις ανθρώπων, με εκτο-

πίσεις σε κολαστήρια, με

προδοσίες ανθρώπινες. Αυτά

στο εσωτερικό της χώρας.

Στο εξωτερικό ο ψυχρός πό-

λεμος. Η κορύφωση της στα-

λινικής νοοτροπίας και ιδεο-

λογίας και μετά το 1953 η απο-

σταλινοποίηση, η εξέγερση

της Ουγγαρίας, το πύργωμα

και ο μετεωρισμός του στυγνού

καπιταλισμού στη Δύση και

ιδίως στις Η.Π.Α. 

Το κυνήγι των εξοπλισμών και

της υψηλής τεχνολογίας. Τόσο υψηλής,

που η καταστροφή είχε εισέλθει στον ορί-

ζοντα της δυνατότητας. Ωστόσο, παρά την

τεχνική πρόοδο ο άνθρωπος εκινείτο

στη δεκαετία αυτή του 1950 (και κινείται

και σήμερα) στο ηλιακό σύστημα, μη μπο-

ρώντας να εισδύσει στο κοσμικό διά-

στημα. Είναι αυτό ένα όριο ή μία ποινή

και καταδίκη; Ποια θε μπορούσε να είναι

η τύχη στη δεκαετία αυτή ενός απλού

νέου, ο οποίος δεν λειτουργούσε μέσα από

την δύναμη των λεγεώνων των νικητών

του πολέμου, ούτε μέσα από τον σκληρό

πυρήνα της οργάνωσης των ηττημένων;

Και όταν αυτός ο νέος συμβαίνει να είναι

και ιδιόρρυθμος και κάπως “αλα-

φροΐσκιωτος”; Και αν δεν ενδιαφέρει αυ-

τός ο νέος, αλλά ολόκληρη η γενιά του; Ο

πρωταγωνιστής λοιπόν, το κύριο πρόσωπο

του μυθιστορήματος, προβάλλει. Ενα νέο

παιδί από τη Μάνη και τ' όνομά του Ευ-

γένιος. Σπάνιο τ' όνομα αυτό στην Ελλά-

δα, διαχρονικά. Δεν είναι τυχαίο τ' όνο-

μα, σημαίνει πολλά: «Αρχή σοφίας ονο-

μάτων επίσκεψις», εδίδαξε ο Αντισθένης.

Ευγένιος, άρα ευγενής ως προς τους

τρόπους, έχων λεπτά αισθήματα, ευειδής

κ.λπ. Ο αναγνώστης του μυθιστορήματος

αυτού θα εύρει τα στοιχεία αυτά του Ευ-

γένιου. Κινείται ο βίος του Ευγένιου από

τη Μάνη στον Πειραιά και στην Αθήνα.

Οι λόγοι της αναγκαστικής φυγής του Ευ-

γένιου, των γονέων του και των αδελφών

του από τη Μάνη στον Πειραιά, ανα-

λύονται εκτενώς στο βιβλίο. Ας αφήσου-

με τον αναγνώστη ο ίδιος να τους δια-

βάσει. Θα πούμε μόνο ότι ο τότε Εισαγ-

γελέας του Γυθείου Δελλαπόρτας στο βι-

βλίο του “Το σημειωματάριο ενός Πιλά-

του”, αναφέρει ότι μία μάνα τον παρα-

κάλεσε να βάλει τον γιο της στην φυλα-

κή, μήπως γλυτώσει από την μανία των

αντιπάλων! Πόσο βάρβαρη μπορεί να εί-

ναι η ανθρώπινη ψυχή; «Και είπεν Κύριος

... ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου

κακός εστίν εκ νηπιότητος αυτού...», Γέ-

νεσις, Η, 20, 21. Τελικά δεν σώθηκε ο γιος

της μάνας εκείνης, γιατί έγινε τη νύχτα

επιδρομή στη φυλακή του Γυθείου και εξο-

ντώθηκαν οι φυλακισμένοι! Οι συνθήκες

που οδήγησαν τον Ευγένιο σε δίκη και η

εξέλιξη της δίκης, καλύτερα να αφεθεί στον

αναγνώστη απο-

κλειστικά και να μη

γίνει προϊδεασμός

του. Περιοριζόμα-

στε να ειπούμε ότι ο

συγγραφέας Σαρά-

ντος Καργάκος

απέδωσε άριστα

τους χαρακτήρες

του Αστυνόμου,

του Εισαγγελέα,

του Προέδρου του

Δικαστηρίου, του

κατηγορουμένου

Ευγένιου, κυρίως

δε και πρωτίστως

του συνηγόρου

υπερασπίσεως Σταύρου Κανελλίδη. Υπο-

ψιαζόμαστε ότι κατά νου είχε ο συγγρα-

φέας τον αείμνηστο ποινικολόγο Σταύρο

Κανελλόπουλο. Η υποψία μας ενισχύεται

από τις αναφορές για πολλές παραστάσεις

του συνηγόρου αυτού σε δίκες αριστερών,

από τις υψηλές αμοιβές του, από τη δει-

νότητά του κλπ. 

Η υποψία μας μάλλον είναι βάσιμη, αλλά

και εάν δεν είναι, μένει η άψογη περι-

γραφή από τον συγγραφέα του όποιου συ-

νηγόρου. 

Σπουδαίο και το κεφάλαιο, που αναφέ-

ρεται στις εκλογές του 1958, στις οποίες

είχαμε “το ατύχημα”, να γίνει αξιωματι-

κή αντιπολίτευση η Ε.Δ.Α με ποσοστό 25%

των ψήφων. Είναι, όμως, ο Ευγένιος,

που ταλανίζεται τόσο ή μήπως όλη η γε-

νιά του και μαζί η γενιά του συγγραφέα;

Υπάρχει και το θέμα του θανάτου. Αυτός,

χωρίς να αναλύεται και χωρίς να χρω-

ματίζεται από τον συγγραφέα, υφέρπει και

υπάρχει σε όλα τα κεφάλαια, ως ενεστώς

και ερχόμενος! Αν ορθά ερμηνεύουμε το

βιβλίο, φαίνεται να μην αξιολογείται ο θά-

νατος ως απόλυτο κακό. Και δεν θα μπο-

ρούσε να είναι το πράγμα άλλως πως. Ο

Σωκράτης στο τέλος της απολογίας του θέ-

τει το πρόβλημα: «Αλλά γαρ ήδη ώρα απιέ-

ναι, εμοί μεν αποθανουμένω, υμίν δε βιω-

σομένοις, οπότεροι δε ημών έρχονται επ'

άμεινον, πράγμα άδηλον παντί, πλην ή τω

θεώ». Την ίδια απορία έχει και ο Πλάτω-

νας «Τις δ’ οίδεν ει το ζην μεν εστί κατ-

θανείν, το δε κατθανείν δε ζην κάτω νο-

μίζεται», Πλάτωνος, Φαίδων. Και ο Επί-

κουρος μας δίδαξε, να μην νοιαζόμαστε

για τον θάνατο, γιατί δεν θα τον αντα-

μώσουμε ποτέ: Όταν υπάρχουμε εμείς, δεν

υπάρχει αυτός και όταν θα υπάρχει αυτός,

δεν θα υπάρχουμε εμείς. Συμπερασματι-

κά, λέμε ότι ο συγγραφέας Σαράντος

Καργάκος ευμοίρησε και σε αυτό το βιβλίο

του, το οποίο χρήσιμο είναι να διαβαστεί

πλατύτερα. Η ωφέλεια, κυρίως των νέων,

θα είναι μεγάλη. «Το φρέαρ βαθύ και

άντλημα ουκ έχομεν». Ας ακολουθήσου-

με τις προτροπές του συγγραφέα για λύ-

τρωση μέσα από το άλγος της γνώσης: «Εν

πλήθει σοφίας πλήθος γνώσεως και ο προ-

στιθείς γνώσιν προσθήσει άλγημα», ση-

μειώνει ο Εκκλησιαστής.
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“Ηταν κι αυτό μία αιτία για να πεθάνει ο Ευγένιος”



Εναρξη ομάδας Γονέων Εφήβων
Ομάδα Γονέων Εφήβων πρόκειται  να υλοποιήσει το Κέντρο  Πρό-
ληψης των Eξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγεί-
ας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. 
Η ομάδα η οποία  έχει διάρκεια 10 συναντήσεων με ημερομηνία έ-
ναρξης την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 και  ημερομηνία λήξης
την Πέμπτη 30 Απριλίου  2015 θα πραγματοποιείται  κάθε Πέμπτη
10 έως 11:30 στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης 
(Μιχελιδάκη 17, 1ος όροφος). Συντονίστρια  της ομάδας  θα είναι
η κυρία Κουράκη Ελένη, Ψυχολόγος. Η συμμετοχή στην ομάδα  δεν
απαιτεί καμία οικονομική επιβάρυνση. 
Για  περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής  οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις καθημερινές   στα τη-
λέφωνα του Κέντρου Πρόληψης  2821028166 και 2821051214 έ-
ως και Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015.

•••

Κοπή πίτας Ενορίας Αγίου Φανουρίου 

Κάτω Γαλατά
Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ.
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας η οποία θα γίνει στο
κέντρο “Κανάρια” (πλησίον Αστ. Μεγάρου). 
Μαζί με την καλή μας διάθεση θα υπάρχει καλό φαγητό, κρασί,
μουσική και χορός από τον μουσικοχορευτικό σύλλογο “Οι Βιγλά-
τορες”. Σας περιμένουμε όλους.
Τιμή πρόσκλησης 12 ευρώ (τα παιδιά κάτω των 12 δωρεάν).

Εκ της Ενορίας

•••

Νέα τμήματα χορού 

- Σχολή χορού “Εκφρασις”
Σας προσκαλούμε να χορέψετε, να γυμναστείτε και  να διασκεδά-
σετε μαζί μας, συμμετέχοντας στα νέα τμήματα χορού που ξεκινά-
νε τη περίοδο αυτή στη σχολή μας.
Στη σχολή μας διδάσκονται, Zumba (dance fitness), Latin, Swing,
Argentine tango, Σύγχρονος and modern dancing, Oriental, Ελληνι-
κοί χοροί, Hip hop, Break dance, Yoga, Pilates και χορογραφίες γά-
μου. 
Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας και το Fb, για τα προγράμ-
ματα μας, τις προσφορές μας, τα σεμινάρια χορού και όλα τα
events που οργανώνουμε.
Έκφρασις: Ελ. Βενιζέλου και Β. Ουγκώ 2
2η αίθ.: Αγίας Λαύρας 8 (Κουμ καπί)
Τηλ.: 2821056665, www.ekfrasis-dance.gr

•••

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3 - 5 ΕΤΩΝ...

και ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
Παιδαγωγικός αθλητισμός για παιδιά από 3-5 ετών: 
• Κολύμβηση: εξοικείωση με το νερό, επίπλευση, εισαγωγή στο νε-
ρό με βουτιά, προώθηση στο νερό χωρίς βοηθητικά μέσα και χωρίς
τη βοήθεια του εκπαιδευτή. 
• Αθλητική Προπαιδεία: ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων α-
ξιοποιώντας στοιχεία από τον κλασικό αθλητισμό. 
• Ρυθμική: καλλιέργεια της μουσικότητας και εκφραστικότητας μέ-
σω της δημιουργικής κίνησης και άσκησης, αξιοποιώντας ήχους
και ιστορίες απ' όλο τον κόσμο. 
Ενημερωθείτε για τις προσφορές που ισχύουν για λίγες μόνο μέ-
ρες... 
Ταυτόχρονη άθληση: 1 παιδί + 1 γονέας ΑΠΟ 50 € τον μήνα! 
Γ.Α.Σ. “ΧΑΝΙΑ”. Πληρ: 2821099300, facebook.com/chaniasports

•••

Πρωινά τμήματα στο Baila Studio 
Καθημερινά πρωινά τμήματα Yogalates-Belly Dance-Zumba®
Δευτέρα Τετάρτη 10:00 - 11:00 Yogalates
(Από 3 /2/15) Τρίτη Πέμπτη 10:00 - 11:00 Belly Dance (Οριενταλ)
Αρχάριων
απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για το Belly Dance.
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-12:00 Zumba®
Το πρώτο μάθημα γνωριμίας αλλά και η εγγραφή είναι δωρεάν.
Baila Studio Κωνσταντινουπόλεως 55, Τηλ.: 6944807750
www.facebook.com/BaiiLaStudio

•••

Τάξη & Taxis - Εναρξη λειτουργίας
Σε έναν άνετο και φιλόξενο χώρο αναλαμβάνουμε με απόλυτη υ-
πευθυνότητα:
1. Λογιστικές - Φορολογικές Υπηρεσίες
2. Ιδιαίτερα μαθήματα σε Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά και λοιπά Φι-
λολογικά Γυμνασίου και Λυκείου - Δυνατότητα δημιουργίας ολιγο-
μελών τμημάτων - Χρήση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας.
3. Φιλολογική επιμέλεια - διόρθωση εργασιών / διατριβών - Μετα-
φράσεις.
Πολυετής εμπειρία και συνέπεια. Τιμές προσιτές.
Δ/νση: Κομνηνής Αννας 22, Νέα Χώρα (απέναντι από το Κολυμβη-
τήριο). Τηλ.: 2821113691, 6982905000, 6972987364.

•••

Σεμινάρια στο ΚΕΚ Κρήτη
Εναρξη σεμιναρίων 2 Μαρτίου 2015 κάρτας μεταφορέα (για εμπο-
ρευματικές και επιβατικές μεταφορές), ADR (μεταφορά επικίνδυ-
νων φορτίων).
Πληροφορίες στο ΚΕΚ Κρήτη, Εφ. Πολεμιστών 103, τηλ.:
2821096140, φαξ: 2821097504, email: info@kek-kriti.gr.

•••

Κοπή πίτας Μορφωτικού - Πολιτιστικού

Συλλόγου Σασάλου 
Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σασάλου σας προσκαλεί
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στο κέντρο “Κανάρια” (έναντι Αστυ-
νομικού Μεγάρου). 
Πλήρες μενού με ζωντανή κρητική μουσική. Θα κληρωθούν πλού-
σια δώρα. Τιμή πρόσκλησης 12 ευρώ. Παρουσίαση ημερολογίου έ-
τους 2015.  

•••

Eκμάθηση ξένων γλωσσών

με 35 ευρώ τον μήνα
Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Αραβικά με 35 € τον μή-
να.
Νέα τμήματα για παιδιά και ενήλικες. Άμεση χρήση της γλώσσας
με: α) Απόκτηση πτυχίων και εισαγωγή σε πανεπιστήμια, β) Σεμι-
νάρια 3-5 μηνών με τουριστική ορολογία γ) Ιδιαίτερα μαθήματα.
Καθηγήτριες πανεπιστημιακής κατάρτισης με μακροχρόνια εμπει-
ρία στο εξωτερικό.
Επίσης θα λειτουργήσουν τμήματα για το τυφλό σύστημα δακτυλο-
γράφησης. Θα γράφετε γρήγορα και επαγγελματικά με 10 δάκτυλα
ταυτόχρονα. Τιμή 45 €. 
Διάρκεια 2 εβδομάδες, 12 ώρες.
Διεύθυνση σπουδών, κα Ζάικου
Τηλ. 28210 50616, 6971 896137

Πλάτωνος 2, Δικαστήρια
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

•••

Εγκαίνια και κοπή πρωτοχρονιάτικης 

πίτας μουσικού Συλλόγου “Ο Χαρίλαος”
Ο Παραδοσιακός Μουσικός Σύλλογος Αποκορώνου “Ο Χαρίλαος”
την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. θα εγκαινιάσει τα γραφεία
του στις Καλύβες Αποκορώνου (πίσω από το Δημοτικό Σχολείο,
στο κτήριο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού) και παράλληλα θα
πραγματοποιήσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

•••

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΠΟ 3 - 103 ΕΤΩΝ!!!

σε κλειστή θερμαινόμενη πισίνα
Επωφεληθείτε από τις προσφορές που ισχύουν για λίγες ακόμα
μέρες:
• τρίμηνη συνδρομή για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών με 80€ μόνο.
Παιδικά τμήματα: εκμάθηση, προπόνηση και δυνατότητα ένταξης
σε προαγωνιστικά τμήματα.  
• τρίμηνη συνδρομή για εφήβους (από 14 ετών) και ενήλικες με
140€ μόνο. Εκμάθηση όλων των στυλ, προπόνηση σχεδιασμένη
για τις ανάγκες κάθε αθλούμενου χωριστά, αντιμετώπιση μυοσκε-
λετικών προβλημάτων (μέσης, αυχένα, κήλες), γυμναστική για ε-
γκύους.  
Πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες χρήσης της πισίνας.
Γ.Α.Σ.“ΧΑΝΙΑ”. Πληρ: 2821099300, facebook.com/chaniasports.

•••

DANCE FITNESS

Γυμναστείτε, διασκεδάστε, 

νιώστε υπέροχα!!!
Ένα πρόγραμμα για όλους γεμάτο ενέργεια και κέφι! Εκτονωθείτε
και αναζωογονηθείτε με απλούς συνδυασμούς από κινήσεις
modern dance, jazz, latin και hip-hop. Συμπληρώστε με ασκήσεις ε-
δάφους για ενδυνάμωση και ευλυγισία σε όλο το σώμα. Δωρεάν
δοκιμαστικό μάθημα. Προσφορά για λίγες μόνο ημέρες: τρίμηνη
συνδρομή με 75€ μόνο!
Ακαδημία Ρυθμικής & Χορού. Γ.Α.Σ. “ΧΑΝΙΑ”. Πληρ: 2821099300,
facebook.com/chaniasports

•••

Flemetakistudies
Υπερεντατικά τμήματα Αγγλικών για: 
• Toefl/ielts
• Toeic για απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου
• Τουριστικά αγγλικά
email: flemetakistudies@gmail.com, τηλ.: 2821181605,
6937000193.  

•••

Οι απόφοιτες της Ελληνογαλλικής 

Σχολής Χανίων κόβουν την πίτα τους
Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής
Χανίων ανακοινώνει στα μέλη του ότι στις 15 Φεβρουαρίου, ημέρα
Κυριακή, θα κόψει την πίτα του στο Ελος Κισάμου. Αναχώρηση ώ-
ρα 9.30 π.μ. από τα Δικαστήρια. 
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και 9 Φεβρουαρίου
στα τηλέφωνα: 2821043115, 2821096183, 2821041790. Θα τηρη-
θεί σειρά προτεραιότητας.

•••

Κοπή πίτας Συλλόγου Κωφών Χανίων
Ο Σύλλογος Κωφών Ν. Χανίων Κρήτης “Σαμαριά” σας προσκαλεί
να παρευρεθείτε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και ώρα 8.30 μ.μ.
στην αίθουσα του Συλλόγου μας που βρίσκεται στην οδό Καλλινί-
κου Σαρπάκη 33, παλιά πόλη.

Συνεστίαση Κοινωφελούς Ιδρύματος 

“Αγία Σοφία” και φίλων του Ιδρύματος
Το Κοινωφελές Ιδρυμα “Αγία Σοφία” και ο Σύλλογος Φίλων του Ι-
δρύματος διοργανώνουν συνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας το Σάβ-
βατο 31 Ιανουαρίου και ώρα 8.30 μ.μ. στο κέντρο “Ριζίτικο” στον
Τζιτζιφέ Αποκορώνου. Τη βραδιά θα πλαισιώνουν Αποκορωνιώτες
καλλιτέχνες.
Προσκλήσεις διατίθενται στην τιμή των 15 ευρώ το άτομο από φί-
λους του Ιδρύματος, αλλά και στην είσοδο του κέντρου κατά τη
βραδιά της συνεστίασης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για την
οικονομική στήριξη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”.

•••

Κοπή πίτας Πολιτιστικού Συλλόγου 

Πεμονίων
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πεμονίων του Δήμου Αποκόρωνα κόβει
την πίτα του την Κυριακή 1 του Φλεβάρη στο Δημοτικό Σχολείο στα
Πεμόνια στη 1 το μεσημέρι. Καλεί, λοιπόν, τους χωριανούς και φί-
λους του Συλλόγου να είναι εκεί να ευχηθούν και του χρόνου και
να πιούνε ένα κρασί.

Πολιτιστικός Σύλλογος Πεμονίων Αποκορώνου

•••

Κοπή πίτας Ενωσης Αποστράτων 

Αξιωματικών Αεροπορίας Χανίων
Η Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας - Παράρτημα Χα-
νίων προσκαλεί τα μέλη της στην εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας 2015, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας την
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 6 μ.μ.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Αντ. Καμπιανάκης, αντιπτέραρχος ε.α.

•••

Ανακοίνωση ΒΙΟ.ΧΥΜ. Α.Ε.
Η ΒΙΟ.ΧΥΜ. Α.Ε. θα παραλαμβάνει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου μα-
νταρίνια και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου θα παραλαμβάνει ξινά
πορτοκάλια.

•••

Αγγλικά για ενήλικες 

με έμφαση στα προφορικά
Για ενασχόληση με τον τουρισμό και την εξυπηρέτηση πελατών
- Τμήματα αρχαρίων 65 ευρώ/μήνα
- Τμήματα προχωρημένων 75 ευρώ/μήνα
Δωρεάν εγγραφή. Εκπτώσεις σε πολύτεκνους, άνεργους, φοιτη-
τές, σπουδαστές. Υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης. Αριστες εγκατα-
στάσεις. Πληρ. - Εγγραφές καθημερινά 5 - 8 μ.μ.
Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής “Ορίζοντες”. Νίνα Πα-
παφιλιππάκη - HDE Diploma in Education (μητρική γλώσσα αγγλι-
κή), Αγίας Μαρίνας 63 - Κόκκινο Μετόχι, Χανιά.
Τηλ.: 2821301585, 2821094820, 6948278974.

•••

40 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΣΦΟΥΓΚΑΤΑΚΗΣ -

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Οταν αγκομαχάς στα
σκαλοπάτια του βαθέ-
ος... οι συγκινήσεις
που σε πολιορκούν
μπορεί νάναι αυτές
που σου σφίγγουν φι-
λικά το χέρι σε εκδή-
λωση συμπάθειας και
επιδοκιμασίας, αλλά
και οι άλλες που σου
σφίγγουν τον λαιμό
τόσο όσο το μένος του
φθόνου.

Αυτά μπορεί να συμβαί-

νουν σε όλα τα στάδια του

βίου ως συγκυρίες της σύμ-

φυτης ανθρώπινης αντιπα-

λότητας, όμως το ψυχολογι-

κό υπόστρωμά τους διαφέρει

συνήθως κι αυτό είναι που

σε παραπέμπει στα αχαρτο-

γράφητα αβυσσαλέα ερέβη

του αψυχολόγητου, προέχο-

ντος δε σε ενδοσκοπήσεις

που σε καθηλώνουν αγχω-

τικά με το εφησυχαστικό φι-

λοσόφημα: “Ποι παρέβην τι

δ’ έρεξα, τι δε μοι δέον ουκ

ετελέστη ότε και η ώρα της

λύτρωσης με την υπόσχεση

κάποιας εξόφλησης λογα-

ριασμού ευγνωμοσύνης”. Τη

στοχαστική αυτή ώρα δύο

σεπτά εικονίσματα εικονο-

γραφούνται, η υπερβατική

ιδιαίτερη πατρίδα και αυτός

ο μεγάλος ευεργέτης των

νουνεχών Σφακιανών ο Γ.

Ξενουδάκης, που στο διδα-

κτήριο του θεάρεστου κλη-

ροδοτήματός του εμαθήτευ-

σε αυτός ο συντάκτης.

Η συναισθηματική υπέρ-

βαση επιχειρήθηκε με μια

στοχευμένη συγγραφή μι-

κρού δοκιμίου με τίτλο

“Σφακιά - Σφακιανοί αγώνες,

ήθη, πολιτισμός” που στις

σελίδες του συμβολικού αυ-

τού μικροφώνου ενσταλά-

χτηκαν ευωδιές ιερών και

οσίων, το δε μικρό οικονο-

μικό εκδοτικό κόστος επέ-

τρεψε την έκδοσή του εκτός

εμπορίου και τη δωρεάν

προσφορά του.

Δωρήθηκαν πολλά τεύχη

σε ευαγή ιδρύματα, βιβλιο-

θήκες και αλλού. Επίσης

πολλά βιβλία δωρήθηκαν

επιλεκτικά σε διακεκριμέ-

νους στην πρεπειά Κρητι-

κούς. Η προσφορά ήταν

απλή δίχως δεσμεύσεις και

όρους εκτός του αυτονόητου

όρου ότι τα δωρηθέντα βι-

βλία θα ετοποθετούντο σε

σημεία - στασίδια προσφο-

ράς για ανάγνωση και κατ'

ακολουθίαν τη δυνατότητα

ηθικοεθνικού φρονιματι-

σμού.

Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν

η κυκλοφορία του μικρού

αυτού φεγγίτη, θα στοιχηθεί

και σε ποια θέση της ελλη-

νικής γραμματείας αμελη-

τέον. Αντίθετα μέγιστη επι-

βράβευση θεωρώ τη γεμάτη

αγάπη και ευλογίες ευχαρι-

στήρια επιστολή του πρω-

τοστάτη της εν Κρήτη του

Χριστού Εκκλησίας, του αρ-

χιεπισκόπου Ειρηναίου απ’

αφορμή την αποστολή του

βιβλίου τα “Σφακιά” με την

οποία ευλογεί τα σφακιανά

ήθη νουθετώντας την υιο-

θέτησή των ως κανόνες και

στάσεις ζωής. Θεωρώ χρέος

μου να ευχαριστήσω την

προϊσταμένη της Δημοτι-

κής Βιβλιοθήκης Χανίων για

την επιείκειά της να αξιο-

λογήσει το βιβλίο μου “Σφα-

κιά Σφακιανοί” «ως ιδιαίτε-

ρα αξιόλογο».

Σε ώρα περισυλλογής χάι-

δεψε τη σκέψη μου η εκτί-

μηση ότι αυτό το τιμαλφές

μπορεί να μην κατέκτησε

επίζηλη θέση στην ελληνική

γραμματεία εν τοσούτω πα-

ρέχει το ψυχωφελές συναί-

σθημα ότι ένα εκ των υπαρ-

ξιακών δεόντων μου έχει

τελεστεί.

Τα εις εαυτόν
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Γενική�Συνέλευση�Πολιτιστικού�

Συλλόγου�Καθιανών�“Η�ΕΙΡΗΝΗ”
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καθιανών “Η ΕΙΡΗΝΗ” συγκα-
λεί τα μέλη του σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση στην
αίθουσα του συλλόγου στην πλατεία του χωριού την Κυριακή  1
Φεβρουαρίου και ώρα 5 μ.μ. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγμα-
τοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο και
την ίδια ώρα. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:
- Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου (Ιανουάριος
2013 - Ιανουάριος 2015).
- Οικονομικός Απολογισμός.
- Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δήλωση
συμμετοχών καθημερινά από 1/2/2015 έως 5/2/2015 και ώρα 5 - 6
μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου. 
- Εκλογή Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής.
- Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε.
- Θέματα που ενδεχομένως προταθούν από τα μέλη του συλλόγου.

Το Δ.Σ. 

•••

Γενική�Συνέλευση�Συλλόγου�

Συνταξιούχων�Πεδίου�Βολής�Κρήτης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων
Πεδίου Βολής Κρήτης καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική γενική
συνέλευση την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 5 μ.μ. στο Ενοριακό
και Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώ-
ρας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Εκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
4. Συζήτηση θεμάτων που αφορούν τους πολιτικούς συνταξιούχους
του Π.Β.Κ. και ιδιαίτερα την περίθαλψη.
Συνταξιούχε του Πεδίου Βολής Κρήτης, σου κάνουμε γνωστό ότι υ-
πάρχει και λειτουργεί ο Σύλλογος Συνταξιούχων που μπορείς να
γίνεις μέλος. Συνταντούμεθα κάθε Τρίτη 6 - 8 μ.μ. στο Ενοριακό
και Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώ-
ρας και τα τηλέφωνά μας είναι 6977004313, 6948173103.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

•••

Εκπαιδευτικό�πρόγραμμα�

στη�συμβουλευτική�και�ψυχοθεραπεία
Η ομάδα “Μίτος” για 8η χρονιά οργανώνει:
- Πρόγραμμα πλήρους εκπαίδευσης 4 ετών στην ατομική, ομαδική
ψυχοθεραπεία και εμψύχωση ομάδων της μη κατευθυντικής συμ-
βουλευτικής και ψυχοθεραπείας N.D.I., ένα πολυσυλλεκτικό προ-
σωποκεντρικό μοντέλο. Η εκπαίδευση είναι αναγνωρισμένη από
την ελληνική και ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής και επιστη-
μονικά υπεύθυνος είναι ο Michel Lobrot, ψυχοθεραπευτής, καθη-
γητής παιδαγωγικής και ψυχολογίας και συγγραφέας και ιδρυτής
της μεθόδου. Εναρξη Φεβρουάριος 2015.
Πληροφορίες: Νεκταρία Πατεράκη - Καστρινάκη, πτυχιούχος ψυχο-
λογίας - ψυχοθεραπεύτρια και Αριστείδης Στουρνάρας, παιδοψυ-
χίατρος - ψυχοθεραπευτής. Τηλ.: 2821045055, 6945437963.

•••

Πρόσκληση�Ενορίας�και�Πολιτιστικού

Συλλόγου�Βλάτους
Η Ενορία και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάτους σας καλούν στην
καθιερωμένη εκδήλωση - αποσπερίδα κοπής της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ώρα 6 μ.μ., στο ενοριακό
πνευματικό κέντρο του χωριού.
Ο σκοπός της φετινής εκδήλωσης είναι να βοηθήσουμε στην απο-
κατάσταση των ζημιών που προξένησε κεραυνός στις 7 Ιανουαρίου
στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος και στο παρακείμενο νεκροταφείο.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας που θα συμβάλλει στην πραγ-
ματοποίηση του παραπάνω σκοπού.

•••

Ανακοίνωση�Αναπτυξιακού�

Πολιτιστικού�Συλλόγου�“Καμπάνι”
Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 στις 11 π.μ. θα γίνει η κοπή
της βασιλόπιτας για τα μέλη και τους φίλους του Πολιτιστικού Α-
ναπτυξιακού Συλλόγου «Καμπάνι» στο παλιό σχολείο του χωριού
μας. 

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Παπαπαναγιώτου Δημήτρης  

Ο γραμματέας Αρβανίτης Γιώργος

•••

Εκπαιδευτήριο�Πληροφορικής�PC

Academy�και�κέντρο�διά�βίου�μάθησης
Eκπαιδεύσου τώρα και απόκτησε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για
τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα στην πληροφορική, καταβάλλο-
ντας συνολικό ποσό (δίδακτρα και εξέταστρα) για 3 ενότητες, μό-
νο 190 ευρώ και για 6 ενότητες μόνο 300 ευρώ. 
Εναρξη τμημάτων κάθε εβδομάδα. 
Παιδικά τμήματα από 30 ευρώ/μήνα. 
Σε περίπτωση προπληρωμής για 8 μήνες, τιμή προσφοράς 160 ευ-
ρώ για εγγραφή στα παιδικά τμήματα. 
Παρέχουμε υπηρεσίες επισκευής υπολογιστών από 20 ευρώ και
κατασκευής ιστοσελίδων από 99 ευρώ. 
Πληροφορίες: Ακρωτηρίου 126, 1ος όροφος, πάνω από super
market Χαλκιαδάκη. 
Ωράριο λειτουργίας: 5.30 - 9 μ.μ. Τηλ.: 2821400691, 6937101519,
6932337348.

•••

Εκδρομή�Συλλόγου�Διαβητικών�Κρήτης

και�κοπή�πρωτοχρονιάτικης�πίτας
Ο Σύλλογος Διαβητικών Κρήτης θα πραγματοποιήσει μονοήμερη
εκδρομή σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο Τζιτζικαλάκη
Τravel στις 8 Φεβρουαρίου, ώρα αναχώρησης 10 π.μ., προορισμός
Φαλάσαρνα.
Ο Σύλλογος προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του όπως συμμε-
τάσχουν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του. Τιμή κατ’ ά-
τομο 15 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται το πούλμαν και πλήρες γεύμα.
Δηλώσεις συμμετοχής από το γραφείο του Συλλόγου στη Μάρκου
Μπότσαρη 68, Τρίτη και Πέμπτη 10 π.μ. - 12 μ.
Πληρ. τηλ.: 2821099669 και 6979618098.  

•••

Κέντρο�διά�βίου�μάθησης�

“Πληροφορική�Γερεουδάκη”
1) Lower ή Proficiency Αγγλικών με 450 ευρώ:
- Αναγνωρισμένο Πτυχίο από τον ΑΣΕΠ
- Εκπαίδευση 3 μηνών με πλήρες εκπαιδευτικό υλικό 
- Εξετάσεις πιστοποίησης ΤΙΕ.
2) Πιστοποίηση Η/Υ με 150 ευρώ:
- Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό από τον ΑΣΕΠ (3 ενοτήτων) 
- 15 ώρες σε ιδιαίτερα μαθήματα και απεριόριστες ώρες σε CBT 
- Εξετάσεις πιστοποίησης, επανεξετάσεις και πιστοποιητικό.
Πληροφορίες: Ελ. Βενιζέλου 61, τηλ.: 2821028567 (καθημερινά 5
- 9 μ.μ.).

•••

Κοπή�πίτας�Ενορίας�

Αγίας�Αικατερίνης�Νέας�Χώρας�
“Φλεβάρη δυο τ’ απόγευμα φίλους εμείς καλούμε
τσ’ Αγιοβασιλόπιτας χρυσό φλουρί να βρούμε”
Σας περιμένουμε να περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα τη Δευτέ-
ρα 2 Φεβρουαρίου και ώρα 4.30 μ.μ. στην αίθουσα του Ενοριακού
μας Κέντρου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Την
όμορφη βραδιά θα πλαισιώσει η μικτή (παιδική - ενηλίκων) χορω-
δία της Ενορίας μας.
Θα κληρωθούν πλούσια δώρα. Τιμή πρόσκλησης 7 ευρώ.

Με πολλές ευχές
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  

•••

Io�parlo�italiano�

Τα�Ιταλικά�στον�τομέα�του�τουρισμού
Στόχος των μαθημάτων είναι να εφοδιαστούν οι επαγγελματίες του
τουρισμού, που είναι σε επαφή με Ιταλούς τουρίστες, με τις απα-
ραίτητες γνώσεις που απαιτούνται κατά την καθημερινή συναλλα-
γή. Τα μαθήματα είναι οργανωμένα έτσι ώστε το επικοινωνιακό
στοιχείο της γλώσσας να αποτελεί τη βάση της ανάπτυξής του. 
Πρόγραμμα: 50 ώρες μαθήματος, 2 εβδομαδιαία μαθήματα (κάθε
μάθημα 120 λεπτά), 
Ώρες και ημέρες μαθήματος κατόπιν συνεννόησης.
Ελάχιστος αριθμός μαθητών 3 άτομα. Μέγιστος αριθμός 6 άτομα.
Έναρξη μαθημάτων: 10 Φεβουαρίου 2015 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.centrogalileo.gr, τηλ.
2821059757.

•••

Πίτα�Σπηλαιολόγων
Το Τμήμα Δυτικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρεί-
ας (Ρέθυμνο) θα κόψει την πίτα του την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
στο Φαράγγι των Μύλων με επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο
στο Χρωμοναστήρι (ώρα 10 π.μ. - 1 μ.μ.).
Πληροφορίες: 2821056293.

•••

Beauty�Makers�Academy�Εκπαιδευτικά�

Σεμινάρια�Μανικιούρ�-�Πεντικιούρ
Οι εγγραφές συνεχίζονται με νέα τμήματα πρωινά και βραδινά.
- Νύχια: Μανικιούρ - Πεντικιούρ - Παθήσεις νυχιών, ημιμόνιμο
Manicure Gel, ακρυλικό, βιολογικά, nail art design - τεχνική ζωγρα-
φικής.
- Μακιγιάζ: επαγγελματικό, προσωπικό και extreme.
Παραδίδονται και σεμινάρια β’ επιπέδου. Χορηγείται επίσημη βε-
βαίωση σπουδών. Ολα τα σεμινάρια παραδίδονται στα ελληνικά και
στα αγγλικά. Κισάμου 129. Τηλ.: 2821096790, 6948593788 για
εγγραφές.

•••

Ομαδική�ψυχοθεραπεία�

σεξουαλικότητα�και�ερωτικές�σχέσεις
Η ομάδα απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να εξερευνήσει ή
να προβληματιστεί όσον αφορά τη σεξουαλική του ταυτότητα, συ-
μπεριφορά και έκφραση. Είναι βιωματική, διεξάγεται σε 12 εβδο-
μάδες δίωρες συναντήσεις.
Πληρ. Ζωή Νιάρχου, τηλ.: 6972/249951 ψυχολόγος - υπαρξιακή
ψυχοθεραπεύτρια.
Νεκταρία Πατεράκη, πτυχ. ψυχολογίας μη κατευθυντική ψυχοθερα-
πεύτρια τηλ.: 2821045055 και 6945437963.

•••

Εκπαιδευτικό�πρόγραμμα�

στη�συμβουλευτική�και�ψυχοθεραπεία
Η ομάδα “Μίτος” για 8η χρονιά οργανώνει:
- Πρόγραμμα πλήρους εκπαίδευσης 4 ετών στην ατομική, ομαδική
ψυχοθεραπεία και εμψύχωση ομάδων της μη κατευθυντικής συμ-
βουλευτικής και ψυχοθεραπείας N.D.I., ένα πολυσυλλεκτικό προ-
σωποκεντρικό μοντέλο. Η εκπαίδευση είναι αναγνωρισμένη από
την ελληνική και ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής και επιστη-
μονικά υπεύθυνος είναι ο Michel Lobrot, ψυχοθεραπευτής, καθη-
γητής παιδαγωγικής και ψυχολογίας και συγγραφέας και ιδρυτής
της μεθόδου. Εναρξη Φεβρουάριος 2015.
Πληροφορίες: Νεκταρία Πατεράκη - Καστρινάκη, πτυχιούχος ψυχο-
λογίας - ψυχοθεραπεύτρια και Αριστείδης Στουρνάρας, παιδοψυ-
χίατρος - ψυχοθεραπευτής. Τηλ.: 2821045055, 6945437963.

•••

Baila�Studio�-�Εναρξη�νέων�τμημάτων
Άρχισαν νέες εγγραφές στα εξής τμήματα:
Belly Dance Αρχαρίων - Προχωρημένων και Παιδικό (5 - 12 ετών)
Jazz Dance (Τζαζ χορός) Αρχαρίων Ενηλίκων
Θεατρικό Εργαστήρι 
Capoeira Παιδικό & Ενηλίκων
Zumba®
Έναρξη μαθημάτων από Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.Ειδικές τιμές για
φοιτητές.
Πληροφορίες εγγραφές 6944807750 Υπεύθυνη σχολής. Ευγενία
Παπαλά, Baila Studio Κωνσταντινουπόλεως 55,
www.facebook.com/BaiiLaStudio

•••

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/2014
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλε-
κτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομική ά-
ποψη προσφορά για την ανάδειξη

αναδόχου παροχής υπηρεσιών α-
σφάλειας αερομεταφορών στους
Κρατικούς Αερολιμένες ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΟΥ “Ν. Καζαντζάκης”, ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ “Μακεδονία”, ΚΕΡΚΥΡΑΣ
“Καποδίστριας”, ΡΟΔΟΥ “Διαγό-
ρας’, ΧΑΝΙΩΝ “Δασκαλογιάννης”
και ΚΩ “Ιπποκράτης” για το χρονι-
κό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών
από εγκαταστάσεως του αναδό-
χου, με δυνατότητα παράτασης για
έξι (6) μήνες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη-
θεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονι-
κής υποβολής προσφορών 20-2-
2015 και ώρα 00.00.
Καταληκτική ημερομηνία προσφο-
ρών 26-2-2015 και ώρα 17.00.
Προϋπολογισμός: 6.978.752,00 ευ-
ρώ για το ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΑΗΚ).
6.577.724,00 ευρώ για τη ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΘΜ).
5.300.322,00 ευρώ για τη ΡΟΔΟ
(ΚΑΡΔ).
3.413.734,00 ευρώ για την ΚΕΡΚΥ-
ΡΑ (ΚΑΚΚ).
3.078.338,00 ευρώ για τα ΧΑΝΙΑ
(ΚΑΧΝΔ).
3.461.022,00 ευρώ για τη ΚΩ (ΚΑ-
ΚΩΙ).
ΣΥΝ. ΠΡΟΫΠ. 28.809.892,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

23%).
Στον προϋπολογισμό έχει υπολογι-
σθεί και ενδεχόμενη εξαμηνιαία
παράταση.
Γλώσσα: ελληνική.
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Κρατι-
κός Αερολιμένας Ηρακλείου, Κρα-
τικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης,
Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας,
Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου,
Κρατικός Αερολιμένας Χανίων και
Κρατικός Αερολιμένας Κω.
Εγγυήσεις: Εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής: για τον ΚΑΗΚ ποσού
113.475,64 ευρώ, για τον ΚΑΘΜ πο-
σού 106.954,86 ευρώ, για τον ΚΑΡΔ
ποσού 86.184,10 ευρώ, για τον
ΚΑΚΚ ποσού 55.507,87 ευρώ για
τον ΚΑΧΝΔ ποσού 50.054,28 ευρώ

και για τον ΚΑΚΩΙ ποσού 56.276,78
ευρώ.
Με την υπογραφή των Συμβάσεων
θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης, ποσού ίσο με το 5% του
συμβατικού τμήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγω-
νισμό έχουν όλα τα νομικά πρόσω-
πα, ενώσεις και κοινοπραξίες εται-
ριών που διαθέτουν όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά που ανα-
φέρονται στην οικεία Διακήρυξη.
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθε-
ται μέσα από την ιστοσελίδα της Α-
ναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ στις διευ-
θύνσεις www.ypa.gr ή www.h-
caa.gr στο πεδίο “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ”
όπου δημοσιεύονται και τυχόν α-
νακοινώσεις ή τροποποιήσεις που
αφορούν τη διακήρυξη μέχρι την
ημερομηνία διεξαγωγής του Δια-
γωνισμού στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (στο πεδίο “Ηλεκτρο-
νικοί Διαγωνισμοί” α/α συστημικών
διαγωνισμών 2557, 2774, 2775,
2776, 2777 και 2778, ενώ δημοσιεύ-
εται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (αριθ-
μός ΑΔΑ: 74Κ31-5ΩΑ).
Πληροφορίες θα δίνονται από τη
Δ/νση Οικονομικού και Εφοδια-
σμού, Τμήμα Προμηθειών (κτήριο
ΙΙΙ), καθημερινά και ώρα 9 π.μ. - 2
μ.μ., τηλέφωνα 2108916264 και
2108916351.

Ε.Υ.
Η αναπληρώτρια προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Οικονομικού 
και Εφοδιασμού

Β. Παυλίδου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 30-1-2015
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΝΧΟΕΨΡ-Ο4Τ
Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων
73300 ΜΟΥΡΝΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε από τον δήμαρχο Χανίων κ. Αναστάσιο Βάμβουκα η υπερωριακή απασχόληση
κατά το 2015 για τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ως ακολούθως:

Οι παραπάνω αναφερόμενες ώρες είναι ενδεικτικές με αναφορά στα ανώτερα όρια, αύξηση δε των σχετι-
κών πιστώσεων επιτρέπεται μόνο με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ αυτών και όχι με μεταφορά πιστώσεων
από άλλες κατηγορίες δαπανών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση, στην περίπτωση της συνολικής πραγματο-
ποίησης, εκτιμάται περίπου σε 150.000 €, που αντιστοιχεί στο 4,35% του συνόλου των προϋπολογισθέντων
για όλο το 2015 τακτικών αποδοχών, που εκτιμάται ότι θα είναι 3.450.000,00 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ Ω Ρ Ε Σ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΝΥΚΤ. ΑΡΓ.

2015 149 104 13.490 1.740 8.250 800

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτε-
λεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο θα γίνει διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύματος:
1. Στις 2.2.2015, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8 π.μ. έως 4 μ.μ. στις πα-
ρακάτω περιοχές: 
Κουνουπιδιανά περιοχή γηπέδου – Καλαθάς – Χωραφάκια – Αγ. Παύ-
λος – Τερσανάς – Σταυρός. 
2. Στις 4.2.2015, ημέρα Tετάρτη και από ώρα 8 π.μ. έως 4 π.μ. στις πα-
ρακάτω περιοχές: 
Όλες οι Βουκολιές – Μαχαιρίδα – Πατελιανά – Πηγή.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυ-
τό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να
θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας,
απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύ-
ου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος ατυχήματος.

Στυλιανός Ε. Μαναρωλάκης
διευθυντής περιοχής Χανίων

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών
Περιοχή Χανίων

Αρ./ΗΜ.: Φ.913
50240/30/1/2015
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ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ

Θερμά συγχαρητήρια στον ανθυπαστυνόμο Γιώργο Χα-
τζηδάκη, του Γιάννη και της Τούλας, που απέκτησε το
πτυχίο Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του

Παντείου Πανεπιστημίου. Τις καλύτερες ευχές μας για υ-
γεία και μια ανοδική και δημιουργική πορεία.

Οι νονοί
Γιώργος και Αλεξάνδρα Στρατάκη

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗ

Το ιατρείο του δερματολόγου Παπαμιχελάκη Ηλία θα πα-
ραμείνει κλειστό έως και Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου λόγω

συμμετοχής του γιατρού σε συνέδριο Κλινικής Δερματολο-
γίας. Το ιατρείο θα λειτουργήσει κανονικά την Τρίτη 3/2.

***
Ο καρδιολόγος Πασσαριβάκης Χάρης θα απουσιάζει από
τα Χανιά έως και 1/2 λόγω συμμετοχής του σε καρδιολογι-
κό συνέδριο για τη “στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανε-

πάρκεια”.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω το ιατρονοσηλευτικό προσωπι-
κό της Κλινικής “ΙΑΣΙΣ” Γαβριλάκη για την άψογη συμπεριφορά και ια-
τρική περίθαλψη.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον χειρουργό κ. Αθανάσιο Χατζηαθανασίου και
την ομάδα του καθώς επίσης τον αναισθησιολόγο κ. Αντώνιο Ψαράκη.
Τέτοιοι άνθρωποι κοσμούν την κοινωνία των Χανίων και αποτελούν πα-
ράδειγμα προς μίμηση.
Τους ευχαριστώ έναν - έναν από καρδιάς.

Εμμανουήλ Μεσσαριτάκης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καθιανών “Η ΕΙΡΗΝΗ” ευχαριστεί θερμά τα
παιδιά και τους προπονητές των Ακαδημιών του Πανακρωτηριακού
που την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου επισκέφτηκαν τη νέα βιβλιοθήκη του
Συλλόγου μας και δώρισαν βιβλία με σκοπό τον εμπλουτισμό και την
ανανέωσή της. Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή τους, θα σας ενημε-
ρώσουμε για την έναρξη λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης.
Στην εποχή της εικονικής πραγματικότητας που ζούμε θεωρούμε χρέ-
ος μας την καλλιέργεια της αγάπης στα παιδιά μας για το βιβλίο. Η
στήριξη και η βοήθεια όλων σας είναι καθοριστική. 

Το Δ.Σ.

Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τωμαδάκης Ιωάννης
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 33
τηλ. 28210 42085 κιν. 6944 121834

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ 

ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ - 
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Χ’’ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 59

ΟΛΟ ΤΟ 24ωρο ΑΝΟΙΚΤΑ

Τηλ.: 28210- 42.094 Fax: 45.248

ΚΙΝΗΤΟ: 6974-018.419

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΑΑΜΜΩΩΝΝ

Ο Δημήτριος Γναφάκης, του Γεωργίου και της Ευτυχίας,
το γένος Σφακιωτάκη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα

Χανιά και η Ιωσηφίνα Μπιτχαβά, του Θεοδώρου και της
Σταματίας, το γένος Μπαγλάνη, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στα Χανιά, πρόκειται να παντρευτούν στον Δήμο Χα-

νίων.
***

Ο Νικόλαος Βέρρας, του Θεοδώρου και της Φωτεινής, το
γένος Μπλετσάκη, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοι-

κεί στα Χανιά και η Κωνσταντινιά Αργυροπούλου, του
Βασιλείου και της Φωτεινής, το γένος Μπαλάφα, που γεν-
νήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στα Χανιά, πρόκειται να

παντρευτούν με πολιτικό γάμο στον Δήμο Χανίων.
***

Ο Αντώνιος Ζουριδάκης, του Στυλιανού και της Χρυσής,
το γένος Σταυριανουδάκη, που γεννήθηκε στα Χανιά και

κατοικεί στα Κουνουπιδιανά Χανίων και η Ευαγγελία Λι-
τσαρδάκη, του Ευτυχίου και της Φωτεινής, το γένος Πα-
γώνη, που γεννήθηκε στα Χανιά και κατοικεί στα Κου-

νουπιδιανά Χανίων, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτι-
κό γάμο στον Δήμο Χανίων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα πιο θερμά μας ευχαριστώ προς τον γυναικολόγο Χαράλαμπο Μπα-
τάκη για την πολύτιμη βοήθειά του στα εύκολα και στα δύσκολα μιας
εγκυμοσύνης καθώς και στον τελικό ευχάριστο ερχομό του δεύτερου
παιδιού μας.
Ευχαριστούμε επίσης τις μαίες Εμη Κουτσουκλάκη και Ζωή Παπαπαύ-
λου για τον πάντα ευγενικό, ευχάριστο χαρακτήρα τους και την αμέρι-
στη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης!

Με εκτίμηση
Μανόλης και Χριστίνα Γιακουμάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΔΩΡΕΕΣ
Ευχαριστούμε όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για τον χαμό
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΤΑΚΗ

Στη μνήμη του διατέθηκαν αντί στεφάνων τα ποσά:
- Οικ. Κων/νου Ελληνιτάκη 200 ευρώ.
- Ελληνιτάκης Γεώργιος 50 ευρώ.
- Ελληνιτάκης Δημήτρης 30 ευρώ.
- Γρίβα Αργυρώ 50 ευρώ.
- Λιγκουνάκης Γεώργιος 50 ευρώ.
- Μπουζάκης Γεώργιος 50 ευρώ.
- Μπουζάκη Κλεονίκη 50 ευρώ.
- Μπουλινάκης Παναγιώτης 50 ευρώ.
- Νικολαντωνάκης Ιωάννης 30 ευρώ.
- Πεντάρης Παντελής 10 ευρώ.
- Περράκης Ελευθέριος 50 ευρώ.
- Σημαντηράκης Χαράλαμπος 50 ευρώ.
- Τηνιακού Ευαγγελία 30 ευρώ.
Τα χρήματα διατέθηκαν σε άπορες οικογένειες.

ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Οικογένεια άπορη με προβλήματα υγείας, έχει ανάγκη από οικονομική
βοήθεια. Επίσης, ζητά βοήθεια σε είδη όπως, ψυγείο, χαλιά, σόμπα και
πλυντήριο.Τηλέφωνο: 6945125587. 
Αριθμός λογαριασμού Ταμιευτηρίου: 0026-0746-99-0103454441

***
Πολύτεκνη οικογένεια στη Νέα Αλικαρνασσό, με σοβαρά προβλήματα
υγείας έχει μεγάλη ανάγκη από ρούχα και τρόφιμα. Παρακαλείται ό-
ποιος μπορεί να βοηθήσει οικονομικά, να καταθέσει χρήματα στον λο-
γαριασμό του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου με αριθμό:
00263100670100218862, Τηλ.: 6994367891.

***
Ζητείται δωρεάν παραχώρηση χώρου για φιλοξενία άπορης οικογένει-
ας Ελλήνων με δύο μικρά παιδιά, 1 και 3 χρόνων, οι οποίοι είναι άστε-
γοι και σε δύσκολη οικονομική θέση. Πληροφορίες: Κατερίνα Βουτετά-
κη, ψυχολόγος Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, τηλ.: 6976347643.

****
Ελληνίδα άνεργη μητέρα δύο αγοριών 8 και 9 ετών, ζητάει βοήθεια
σε ρουχισμό, τρόφιμα και λίγα χρήματα. 
Παρακαλείται όποιος μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο:
6987178847. 

ΔΩΡΕΑ 
KIFAAMEA of Chania warmly thanks the EPIC FUNDRAISING GROUP,
for an offer of 248 euros, which gathered after an beautiful event which
happened, also we want to thank the APOKORONAS BOOK CLUB to of-
fer 150 euros for the needs of the children of our center. We hope
everyone is well and continue their important work.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, 
παππού, αδελφό και θείο

ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
(ετών 69)

κηδεύουμε σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουα-
ρίου και ώρα 12 μ. από το σπίτι μας που
βρίσκεται στον Πλατανιά Κυδωνίας. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ι.Ν. Α-
γίου Δημητρίου και θα ταφεί στο εκεί νε-
κροταφείο. Η σορός θα βρίσκεται στο σπίτι μας από τις 9 π.μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Σφακιανάκη.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μανώλης και Ιωάννα Σφακιανάκη, Μιχάλης Σφακιανάκης,
Γιάννης και Μιχαέλα Σφακιανάκη, Ελένη Σφακιανάκη.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννα χα Β. Σφακιανάκη, Αθηνά χα Δ. Κακαβά, Δημή-
τρης Σφακιανάκης, Αικατερίνη χα Μ. Κεραμιανάκη, Στεφανία χα Αντ.
Τσακάκη.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ.: Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων οι δωρεές να δοθούν
υπέρ του Συλλόγου “Ορίζοντας”.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού,
προπάππο, αδελφό και θείο

ΤΙΤΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ
(ετών 85)

κηδεύουμε σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουα-
ρίου και ώρα 1 μ.μ. από το σπίτι μας που
βρίσκεται στο χωριό Αση-Γωνιά Αποκορώ-
νου Χανίων. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα
ψαλεί στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού και θα τα-
φεί στο νεκροταφείο του χωριού μας. Πα-
ρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του
όπως συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Ελένη Γεωργουλάκη, Μαρία και Κωνσταντί-
νος Καζαζάκης.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αννα χα Γεωργίου Γεωργουλάκη, Αιμιλία και Ιωάννης
Σμπυράκης, Στυλιανός και Ειρήνη Πετράκη, Ελευθερία και Ανδρέας
Γύπαρης, Κούλα χα Ανδρέα Πετράκη.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και θείο                                                                          

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ  
(ετών 56)

κηδεύουμε σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου από το σπίτι μας που βρί-
σκεται στις Στέρνες Ακρωτηρίου και στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στην Α-
γία Ειρήνη Σελίνου στις 3 μ.μ. όπου θα ψαλεί και θα ταφεί.
Η σορός θα αναχωρήσει από το σπίτι μας στις Στέρνες στις 12 μ.  
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αντωνία Φιωτοδημητράκη (το γένος Λυκάκη).
ΟΙ ΚΟΡΕΣ: Ονουφρία Φιωτοδημητράκη, Μαρία Φιωτοδημητράκη, Θεο-
δώρα Φιωτοδημητράκη. 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νικόλαος Φιωτοδημητράκης, Γεώργιος Λυκάκης. 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Ολυμπία Φιωτοδημητράκη, Νικόλαος Φιω-
τοδημητράκης, Ευτύχης και Αριστεία Φιωτοδημητράκη, Ελένη και Ισί-
δωρος Μποτωνάκης, Θρασύβουλος και Δέσποινα Λυκάκη. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ.: Παράκληση της οικογένειας να μην κατατεθούν στέφανα και τα
χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο “Ορίζοντας”.  

ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, 
γιαγιά, προγιαγιά και θεία

ΑΝΝΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ
(το γένος Στρατουδάκη, ετών 91)

κηδεύουμε σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουα-
ρίου και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου στον Πλατανιά Χανίων
όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία
και θα ταφεί στο εκεί νεκροταφείο.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 2
μ.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Πόπη και Απόστολος Κοκκινάκης, Λύντα και Βαγγέλης Κοκ-
κινάκης, Ευτύχης και Ειρήνη Βαρουξάκη.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης και Camilla Κοκκινάκη, Μανώλης και Αννα
Κοκκινάκη, Παναγιώτης Κοκκινάκης, Γιάννης και Ελένη Βαρουξάκη,
Αννα - Νεκταρία Βαρουξάκη.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτρης Στρατουδάκης, Ολγα χα Ιωαν. Στρατουδάκη,
Μάρω χα Νικ. Στρατουδάκη.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ.: Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές υ-
πέρ της ΕΛΕΠΑΠ και του ΚΗΦΑΑΜΕΑ.



ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ     

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Κάνε και εσύ την αγάπη πράξη,

μην μένεις άπραγος στην ανάγκη του αδερφού σου
Αύριο μπορεί να χρειαστείς εσύ βοήθεια...

Το ανθρώπινο αίμα παράγεται μόνο μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό
και δεν δημιουργείται εκτός αυτού. Τραυματίες τροχαίων, άνθρωποι
που πάσχουν από αιματολογικές ασθένειες (π.χ. λευχαιμία, αιμορροφι-
λία κ.λπ.), από μεσογειακή αναιμία, από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Ανθρωποι καθημερινοί, συνάνθρωποί μας που μας έχουν ανάγκη! Κά-
ντε κατάθεση της αγάπης σας με μία φιάλη αίμα και πέντε λεπτά από
τον χρόνο σας. Πάρτε παράδειγμα από τον πρώτο αιμοδότη, τον Κύριο
μας Ιησού Χριστό, ο οποίος πρόσφερε το Αχραντο και Ζωήρρυτο Αίμα
Του για τη θεραπεία και σωτηρία των ανθρώπων. 
Σας περιμένουμε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου από τις 9 π.μ. - 2 μ.μ. στην
εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας
και Αποκορώνου μαζί με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών “Ο Αγιος
Ιωάννης” στο Πολιτιστικό της Κέντρο, Αντ. Γιάνναρη 2.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γνωστοποιούμε στον φιλέορτο λαό των Χανίων ότι τη Δευτέρα 2 Φε-
βρουαρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου μας Ιη-
σού Χριστού. Εχουμε τη χαρά να εορτάσουμε το δεξιό κλίτος του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Φανουρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στην εορτή
της Υπαπαντής και σας προσκαλούμε όπως μετέχουμε στη νυκτερινή
Θ. Λειτουργία, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή 1 του μηνός Φε-
βρουαρίου και περί ώραν 10 μ.μ. - 12 π.μ.

Εκ της Ενορίας

Μεγάλη μουσική βραδιά 

Kοινωνικής Aλληλεγγύης
Η Ι. Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου, το Αννουσάκειο Ί-
δρυμα και ο Εθελοντικός Σύνδεσμος «Φίλοι του Αννουσά-
κειου Ιδρύματος» σας προσκαλούν στη μεγάλη μουσική
βραδιά κοινωνικής αλληλεγγύης που διοργανώνουν με την
Ελένη Τσαλιγοπούλου. Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ώρα 8
μ.μ. στο Κέντρο “Ευτυχία Palace”. Είσοδος 18 €. Συμπερι-
λαμβάνεται: πλήρες μενού (παραδοσιακό βραστό - πιλάφι,
ψητό, ποτό, σαλάτα, φρούτο). Τα έσοδα θα διατεθούν στις
δομές περίθαλψης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Αν-
νουσάκειου Ιδρύματος, υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ο-
μάδων. Βοήθησε και εσύ, για άλλη μια φορά, «να γίνει η α-
γάπη πράξη»! Σας περιμένουμε όλους με χαρά και τιμή!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Γιορτή αγάπης, γιορτή τσαγιού,
γιορτή αλληλεγγύης

Οσο έχουμε ανθρώπους δίπλα μας δεν σταματάμε τον αγώνα μας. Κά-
ποιοι άνθρωποι γύρω μας δεν έχουν ούτε τα βασικά αγαθά, τα απαραί-
τητα για την επιβίωσή τους. Τα προβλήματά τους μεγαλώνουν κατά
τους χειμερινούς μήνες και έτσι πολλαπλασιάζονται και οι ανάγκες
της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου στην προσπάθειά
της μέσω του φιλανθρωπικού της έργου να ανακουφίσει τα πρόσωπα
αυτά. Στήριξε κι εσύ την προσπάθεια αυτή συμμετέχοντας σε κάποιο
από τα απογεύματα τσαγιού που διοργανώνονται αυτή την περίοδο
στις παρακάτω ενορίες: ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2/2015 → ΑΓ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΛΕ-
ΠΑΣ (5:30 μ.μ.), ΚΥΡΙΑΚΗ 8/2/2015 → ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΕ (5 μ.μ.),
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/2/2015 → ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΧΑΛΕΠΑΣ (6:30 μ.μ.), ΚΥΡΙΑΚΗ
15/2/2015 → ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛ. ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ (6 μ.μ.), ΔΕΥΤΕΡΑ
16/2/2015 → ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛ. ΑΜΠΕΡΙΑ (6 μ.μ.), ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2/2015 → ΖΩ-
ΟΔ. ΠΗΓΗ ΜΟΥΡΝΙΕΣ  (5:30 μ.μ.).
Σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΗΗΓΓΥΥΡΡΙΙΑΑ

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, εορτή της Υπαπαντής του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το ιερό παρεκ-
κλήσι της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίας Μονής

στις Μουρνιές (στον λοφίσκο).
Προσκαλούμε όλους τους πιστούς όπως συμμετάσχουν
στην πανήγυριν. Πρόγραμμα: Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
στις 5 μ.μ. ο Εσπερινός και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Ορθρος και Θεία Λειτουργία στις 7 π.μ.
Εκ της Αγίας Μονής

***
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, εορτή του Νεομάρτυρος Αγίου
Σταματίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίων Δημητρίου
και Σταματίου στην περιοχή Βαμβακόπουλο, στην οδό

Δελφών πλησίον Μαρμαρά Διγενάκη. Την παραμονή, ημέ-
ρα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στις 4.30 μ.μ., ο Εσπερινός.
Την Τρίτη, εορτή του Αγίου, η Θεία Λειτουργία στις 7

π.μ.
***

Οι Χανιώτες εορτάζουν μέσα στην πόλη τους τον Αγιο Νι-
κόλαο τον Κυδωνιέα. Στις 4 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη,

εορτή του Αγίου Νικολάου του Κυδωνιέως, εορτάζει το
δεξιό κλίτος του προσφάτως αποκαλυφθέντος ιστορικού

Ναού του Αγίου Ελευθερίου. Την παραμονή, ημέρα Τρίτη
και ώρα 4.30 μ.μ., ο Εσπερινός και στις 7 μ.μ. η Ιερά Πα-

ράκλησις της Παναγίας. Την επομένη ο Ορθρος και η
Θεία Λειτουργία.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ελευθερίου και Νικολάου του
Κυδωνιέως βρίσκεται επί της οδού Γαβαλάδων όπισθεν

του ζαχαροπλαστείου Τζεδάκη.
Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

ΔΩΡΕΑ ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Στη μνήμη του αγαπημένου μας συζύγου
και πατέρα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΛΑΚΗ 
(του Χαραλάμπους)

και αντί μνημόσυνου κατατέθηκε χρημα-
τικό ποσό (200 ευρώ) στα παιδικά χωριά
Σ.O.Σ.

Ευαγγελία, 
Χαράλαμπος και Βάνα Σκουλάκη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ       

Εθισμός στο Διαδίκτυο
Στην Ελλάδα οι 8 στους 100 χρήστες στο Διαδίκτυο είναι εθισμένοι!...
Οι έρευνες δείχνουν ότι κατέχομε το μεγαλύτερο ποσοστό εθισμού
στην Ευρώπη!
Τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι 9 στους 10 Ελλη-
νες γονείς δηλώνουν την ανάγκη να πάρουν περισσότερες πληροφο-
ρίες για τους τρόπους που μπορούν να προστατεύουν τα παιδιά
τους...
Τα απογοητευτικά αυτά ποσοστά είναι στο χέρι μας να αλλάξουν και οι
γονείς να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον δύσκολο ρόλο τους απο-
κτώντας περισσότερες γνώσεις στον τομέα της υγείας!
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου διοργανώνει εκδήλωση
με θέμα: «ἐθισμός εἰς τό Διαδύκτιον» στο Πολιτιστικό της Κέντρο, Α-
ντ. Γιάνναρη 2, στις 6 Φεβρουαρίου και ώρα 8 μ.μ. Ομιλητές θα είναι ο
κ. Δημήτρης Κουντούρης, νευρολόγος - ψυχίατρος, η κα Νεκταρία
Σκουλάκη, παιδοψυχίατρος - υπεύθυνη στο τμήμα εφήβων για τον εθι-
σμό στο διαδίκτυο και εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ και η κα Ελένη Στιβα-
νάκη, ψυχολόγος στο Θεοχαρίδειο Ιδρυμα. Μετά την ομιλία θα ακο-
λουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μετά από τις δύσκολες μέρες που περνάμε δεν έχουμε να πούμε μό-
νο ένα μεγάλο ευχαριστώ σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς που ήρ-
θαν να πουν στο 

ΜΑΝΩΛΗ μας

το τελευταίο αντίο.
Ευχαριστούμε τη Β’ Παθολογική του Νοσοκομείου Χανίων, τους για-
τρούς και νοσηλεύτριες, τους γιατρούς της Μ.Ε.Θ. για τις προσπάθει-
ες που έκαναν. Ευχαριστούμε τους γιατρούς που ανά πάσα ώρα τους
χρειαζόμασταν ήταν κοντά μας.
Τους Άρτεμη Πεντάρη - Μπιτσάκη, Μανώλη Δρακουλάκη, Γιώργο Μαυ-
ρολέων, Σπύρο Μαμαλουκάκη, Γιάννη Τωμαζινάκη, Ολγα Βουλγαράκη,
Μιχάλη Σκουλάκη, το φυσικοθεραπευτή μας Γιώργο Χατζή, τους φαρ-
μακοποιούς και ανθρώπους Βεργανελάκη Μάρω και Φανουργιάκη Βα-
σίλη.
Ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στη νοσηλεύτρια της Β’ Παθολογικής
του Νοσοκομείου Χανίων Ιωάννα Γλαμπουσάκη - Τζανουδάκη και τέ-
λος ευχαριστούμε τους ιερείς παπα-Γιάννη Παντελαντωνάκη, παπα-
Γεώργιο Πετράκη, παπα-Ελευθέριο Βομβολάκη καθώς και το γραφείο
τελετών Πετράκη για την άψογη εξυπηρέτησή τους.

Η οικογένεια Μανώλη Κοντοπυράκη

ΔΔΩΩΡΡΕΕΕΕΣΣ

Στη μνήμη Σταυρούλας Νικηφοράκη ανώνυμος προσέφερε
ένα δοχείο μέλι για τους ηλικιωμένους του Δημοτικού Γη-

ροκομείου Χανίων.
***

Στη μνήμη Αλέξανδρου Στουρνάρα το προσωπικό των κα-
ταστημάτων Ρεθύμνου Κάνδαυλος, Lamare, Σουβλάκι Bar
προσέφεραν χρηματικό ποσό για τους σκοπούς της ΕΛΕ-

ΠΑΠ Χανίων.
***

Στο Αννουσάκειο Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης
Κισάμου και Σελίνου προσέφεραν: 

- Η Ενορία Αφράτων είδη τροφίμων και 1 δοχείο ελαιόλα-
δο για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

- Η Ενορία Καλυδωνίας είδη τροφίμων και ελαιόλαδο για
τις ανάγκες του Ιδρύματος.

- Η Παρδαλάκη Χρύσα από τα Παλαιά Ρούματα είδη τρο-
φίμων στη μνήμη του συζύγου της Στυλιανού Παρδαλάκη.
- Ο Δικηγορικός Σύλλογος 300 ευρώ για τις ανάγκες του Ι-

δρύματος.
- Στη μνήμη Θεοδοσίας Μιχ. Χατζηδάκη τα παιδιά της

100 ευρώ.
- Η Ενορία Αγ. Χαραλάμπους 2 δοχεία ελαιόλαδο και εί-

δη ρουχισμού.
- Ο Τσουρουδιακάκης Βασίλης του Εμμανουήλ 200 ευρώ
στη μνήμη Εμμανουήλ και Θεανώς καθώς και των κεκοι-

μημένων συγγενών αυτών.
- Η Ενορία Περιβολίων Κισάμου είδη τροφίμων για τις α-

νάγκες του Ιδρύματος.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Για τον άδικο τροχαίο θάνατο του 

IΩΣΗΦ ΓΝΑΦΑΚΗ

υποβάλλουμε στους γονείς και συγγενείς του θύματος καθώς και στον
δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά τα θερμά
μας συλλυπητήρια. 
Ο τρόπος αντιμετώπισης του τροχαίου θανάτου από τον Δήμο Πλατα-
νιά σηματοδοτεί έναν νέο ανθρώπινο τρόπο αντιμετώπισής του, συ-
μπαράστασης και στήριξης σε οικογένεια τροχαίου θύματος.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυ-

μάτων Τροχαίων Ατυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης 
Σταύρος Πολέντας 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Α-
γίου Λουκά στα Χανιά τελούμε ετήσιο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, α-
δελφού και θείου

ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗ
(συντ/ χου Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χαρίκλεια Τζιαννουδάκη -
Καλλιτεράκη
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: Ήβα Καλλιτεράκη, Ελένη Νταουντάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεο-
τόκου στα Χανιά τελούμε 40ήμερο μνη-
μόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα Μαραγκουδάκη
(το γένος Μανδράνη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης και Χρυσή, Αφροδίτη και Παναγιώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Α-
γίου Νεκταρίου στην Σούδα τελούμε ε-
τήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, α-
δελφού, θείου και εξαδέλφου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΑΡΒΕΛΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Αρβελάκης, Κων-
σταντίνος Αρβελάκης 
TA ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρία Γ. Χλωράκη, Γεώρ-
γιος και Αφροδίτη Αρβελάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις
Βουκολιές τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, παιδιού, α-
δελφού και θείου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρθένα Χαιρετάκη
ΤΟ ΠΑΙΔΙ: Κυριακή - Ιωάννα Χαιρετάκη
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νίκος Ηλιάκης - Ιωάννα Φαντάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ευτύχης και Ελένη Χαιρετάκη, Ευστράτιος και Αλονίκα
Χαιρετάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν.
Γεννέσιον της Θεοτόκου στον Τζιτζιφέ
Αποκορώνου τελούμε 40ήμερο μνημό-
συνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου,
αδελφού, παππού και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
(ετών 59)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Βολουδάκη (το
γένος Ροκάκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στέλιος Βολουδάκης, Μανόλης και Αργυρώ Βολουδάκη, Α-
ναστασία Βολουδάκη
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νικόλαος και Μαρία Ροκάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Στυλιανός και Ευαγγελία Βολουδάκη, Αικατερίνη και Τά-
κης Φραγκογιάννης, Ματθαίος και Ουρανία Ροκάκη

Η ΕΓΓΟΝΗ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Α-
γίου Νικολάου στο χωριό Δραπανιά Κι-
σάμου τελούμε ετήσιο μνημόσυνο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, α-
δελφού και παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΚΑΨΑΝΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αντωνία Καψανάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωσταντίνος και Βέτα Καψα-
νάκη, Ειρήνη Καψανάκη, Ιωάννης και Ει-
ρήνη Καψανάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αντρέας και Ευθυμία Καψανάκη, Ιωάννα χα Εμμ. Τζωρ-
τζάκη, Χρυσούλα και Στέφανος Γρηγοράκης, Θεανώ και Δημήτριος
Ματσαμάκης, Θωμαϊτσα και Γιάννης Βοραδάκης, Μαρία χα Στράτου
Καψανάκη, Νικόλαος Φαραντάκης, Κίμων και Αικατερίνη Φαραντάκη,
Κωνσταντίνα χα Γεωργ. Σαριδάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νίκος, Μανώλης, Αντωνία, Αντωνία, Νικολέττα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-Σημ.: Θα αναχωρήσει λεωφορείο από το ΚΤΕΛ Χανίων για τον Δραπα-
νιά στις 8.30 π.μ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν.
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον Ταυρω-
νίτη Κισάμου τελούμε 5ετές μνημόσυνο
του αγαπημένου μας γιου, αδελφού, εγ-
γονού, ανιψιού και εξαδέλφου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΚΟΡΔΥΛΗ
(ετών 17)

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Θανάσης και Άννα Σκορδύλη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μανώλης Σκορδύλης και
Ειρήνη Κουρκουνάκη, Ευτυχία και Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Ελένη
Σκορδύλη, Νικολέτα Σκορδύλη
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ: Μανώλης και Ελένη Σκορδύλη, Νίκος
και Ευτυχία Γεραιουδάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στον Ι.Ν. Αγί-
ου Γεωργίου στα Φλώρια Σελίνου Κα-
ντάνου τελούμε 3ετές μνημόσυνο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, α-
δελφού, παππού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣ. ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ
(ετών 75)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσούλα Κογχυλάκη (το
γένος Λαϊνάκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αρχοντούλα Κογχυλάκη, Αγγελική και Γεώργιος Μουντά-
κης, Βλάσης Κογχυλάκης, Ευθυμία Κογχυλάκη, Γιάννης και Αναστασία
Κογχυλάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Ελένη Κογχυλάκη, Μάρκος και Νίκη Κογ-
χυλάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν.
Παναγίας στην Ίμπρο Σφακίων τελούμε
40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής της πολυαγαπημένης μας συ-
ζύγου και μητέρας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
(το γένος Κατσούλη)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Μανούσος Νικηφοράκης
(Πατσουμάς)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία και Νικόλαος Χατζής, Χρυσούλα και Γεώργιος Βο-
τζάκης, Ιωάννα και Μανούσος Σφηνιάς, Χρήστος Νικηφοράκης, Γεώρ-
γιος και Μαρία Νικηφοράκη, Μαρία και Στέλιος Οικονομάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Αμαλία Κατσούλη, Μανούσος Κατσού-
λης, Μαρία Κατσούλη, Νεκτάριος και Φωτεινή Κατσούλη, Ασημένια χα
Γεωργ. Κατσανεβάκη, Ζαφειρένια χα Γεωργ. Νικηφοράκη, Μαρία και
Γεώργιος Μανουσέλης, Χρυσούλα και Ιωσήφ Πατσουράκης, Αικατερίνη
Νικηφοράκη, Ιωάννα χα Ιωσήφ Οικονομάκη, Βασιλική και Γεώργιος Βα-
σιλάκης, Θάλεια και Εμμανουήλ Βασιλάκης, Νίκη χα Μιχαήλ Σκούλικα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Λουκά στα Χανιά τε-
λούμε 9μηνο μνημόσυ-
νο για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πα-
τέρα, γιου, αδελφού και
θείου

ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΡΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αριάδνη
Φουράκη (το γένος Παπασηφάκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Φουράκης, Θεόδωρος Φουρά-
κης, Μαρία - Ελένη Φουράκη
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Σταμάτιος Φουράκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννης και Βασιλική Φουράκη, Εμμα-
νουήλ και Ελένη Φουράκη, Δημήτριος και Αντωνία
Φουράκη, Γεώργιος Παπασηφάκης, Νικόλαος Παπαση-
φάκης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Μιχαήλ
Αρχαγγέλου στα Χά-
μπαθα Αποκορώνου τε-
λούμε 2ετές μνημόσυ-
νο για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πα-
τέρα, γιου, αδελφού,
παππού και θείου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ.
ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Μπουτσαράκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης και Κατερίνα Μπουτσαράκη,
Αριστείδης και Ιωάννα Μπουτσαράκη
Η ΜΗΤΕΡΑ: Αργυρώ χα Παναγ. Μπουτσαράκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ανδρέας και Μαρία Μποτσαράκη, Πολυ-
τίνη και Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Παύλος και Ευτυ-
χία Μποτσαράκη, Αναστάσιος Μπουτσαράκης, Γεωρ-
γία και Θωμάς Αράθυμος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Χριστοφόρου στο Καμί-
νι τελούμε ετήσιο μνη-
μόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς
και θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
(το γένος Ζήση)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Γιακουμάκης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης Γιακουμάκης, Ευαγγελία Για-
κουμάκη - Περάκη και Αλέξανδρος Περάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μανώλης Νίκος Γιακουμάκης, Γεώργιος,
Νίκος, Σταματία, Μαρία Περάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου Ε-
λευθερίου στο Γεράνι
Κυδωνίας τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημέ-
νης μας μητέρας, αδελ-
φής, γιαγιάς και θείας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Εμμανουήλ και Σταματία Δερμιτζάκη, Κων-
σταντίνα Χαϊδεμενάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη χα Γεωργ. Δερμιτζάκη, Βασιλική
χα Ελευθ. Ντουνιαδάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Διονύσης Χαϊδεμενάκης, Στέλιος και Α-
ντωνία Δερμιτζάκη, Χαρούλα Δερμιτζάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίας
Τριάδας στο Βαμβακό-
πουλο τελούμε 9μηνο
μνημόσυνο για την ανά-
παυση της αγαπημένης
μας συζύγου, μητέρας,
αδελφής, γιαγιάς και
θείας

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΙΝΤΡΙΛΗ
(το γένος Πρωϊμάκη)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Κίντριλης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μανώλης και Εύη Κίντριλη, Αργυρώ και Α-
ντώνης Φουρναράκης, Δημήτρης και Λουκία Κίντριλη 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Στέλιος και Ασημένια Πρωϊμάκη, Γιώρ-
γος και Πόπη Πρωϊμάκη, Αριστέα χα Εμμ. Πρωϊμάκη,
Βαγγελιώ και Κώστας Μυλωνάκης, Ευτέρπη και Εριχ
Κέννερ, Αριάδνη και Στράτος Ρουμάνης, Εμμανουήλ
Νικάκης, Κωνσταντίνος και Ευαγγελία Πρωϊμάκη, Να-
τάσσα και Μιχάλης Τζολάκης, Νίνα και Χρήστος Λαζα-
ρίδης, Χάρης και Σπυριδούλα Πρωϊμάκη, Γιάννης και
Άννα Κίντριλη, Γιώργος και Μαρία Κίντριλη, Μαρία και
Γιώργος Κουτρουμπάς, Φιλιώ και Σταύρος Βαμβουνά-
κης, Ρόδω και Χρήστος Ντόλκας, Στέλιος και Χριστίνα
Κίντριλη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Στυλιανού στο Βαμβα-
κόπουλο τελουμε 3μη-
νο μνημόσυνο της αγα-
πημένης μας μητέρας,
αδελφής, γιαγιάς και
θείας

ΣΟΦΙΑΣ ΕΜΜΑΝ.
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ

(το γένος Ξανθουδάκη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος και Κωστούλα Παπαδογιωργάκη,
Ευτύχιος Παπαδογιωργάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Αντώνης, Ειρήνη, Ευτύχης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεωργία χα Διοματάρη Ξανθουδάκη,
Μανώλης και Ευτυχία Πετράκη, Γεώργιος και Ευδοκία
Παπαδογιωργάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου στην Ζούρ-
βα (Δήμου Πλατανιά)
τελούμε 6μηνο μνημό-
συνο του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και
θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία Στρατινάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική και Νίκος Μυγιάκης, Γιώργος και
Ελένη Στρατινάκη, Κλειώ και Γιάννης Παπαδαντωνά-
κης, Γιάννης Στρατινάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ -
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στη Μητρόπολη
Ρεθύμνου τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χούλας της μάνας μας
και γιαγιάς μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Γιάννης
Χατζηκυριάκος, Αδαμα-
ντία και Γιάννης Παπαδομανωλάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίας
Μαρίνας στο Κολυμπά-
ρι τελούμε 3ετές μνη-
μόσυνο του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού, αδελφού
και θείου

ΣΤΑΜΑΤΗ ΟΥΝΤΡΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Ου-
ντράκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αργυρώ και Παναγιώτης Τσεπετάκης, Ε-
λευθερία και Γιώργος Πανεθυμιτάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία Τσεπετάκη, Γιώργος Τσεπετάκης,
Αναστασία - Σταματούλα Πανεθυμιτάκη, Δημήτρης -
Γιώργος Πανεθυμιτάκης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου στις Βρύσες
Κυδωνίας τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής της αγαπημένης
μας μητέρας, αδελφής,
γιαγιάς, προγιαγιάς και
θείας

ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος και Βασιλική Παπαδάκη, Λουκία
και Στυλιανός Νικολιουδάκης, Όλγα και Ευθύμιος Λά-
μπρου, Χρυσούλα Αναστασίου Παπαδάκη, Σοφία Ε-
λευθεριάδου Ιακώβου Παπαδάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νικόλαος Σαρρής, Στέλλα Καπάνταη,
Δήμητρα Μπαχαντάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Σπυρίδωνα στα Παλαιά
Ρούματα τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο της α-
γαπημένης μας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΒΑΚΑΚΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
..........................................

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου
στο Αρμενοχώρι Κισά-
μου τελούμε 3μηνο
μνημόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής της
πολυαγαπημένης μας
μητέρας, αδελφής, για-
γιάς, προγιαγιάς και
θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ
(το γένος Καρτσωνάκη, ετών 92)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Δήμητρα Γρηγοριάδου, πρε-
σβυτέρα Μαρία χα Εμμ. Κουτσουρελάκη, Κωνσταντί-
νος Κουτσουρελάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Ειρήνη Καρτσωνάκη, Αγγε-
λική χα Αριστ. Κουτσουρελάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ -
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου στον Κυπά-
ρισσο Κυδωνίας τελού-
με 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα,
αδελφού, παππού, προ-
πάππου και θείου

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΟΛΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία Πολαναγνωστάκη (το γένος Κο-
τσιφάκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άννη Πολαναγνωστάκη, Στρατής και Σού-
λα Πολαναγνωστάκη, Στέλιος Πολαναγνωστάκης, Νί-
κος και Τζοάννα Πολαναγνωστάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αναλή-
ψεως στις Λουσακιές
Κισάμου τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο της α-
γαπημένης μας κόρης,
αδελφής και εξαδέλφης

ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ
ΜΟΥΝΤΑΚΗ
(ετών 19)

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γιάννης
Μουντάκης - Μαρία Πατερομιχελάκη
Η ΑΔΕΛΦΗ: Ιωάννα Μουντάκη

ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννη στα Χανιά τε-
λούμε 3μηνο μνημόσυ-
νο του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, αδελ-
φού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΑΠΑΚΗ

(αυτοκινητιστή)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Πελαγία Τσαπάκη
Ο ΓΙΟΣ: Ιωάννης Τσαπάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αικατερίνη και Χαράλαμπος Μυγιάκης,
Ευαγγελία χα Ελευθ. Τσαπάκη, Χρυσή χα Γεωργ. Τσα-
πάκη, Ευαγγελία χα Στυλ. Τσαπάκη, Αντωνία χα Ε-
λευθ. Κουτουλάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Παντελεήμονος στη
Χώρα Σφακίων τελούμε
2ετές μνημόσυνο της
αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς
και θείας

ΣΟΦΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗ
(μητρός του ιερέα Αθα-

νασίου Κουκουνάρη)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος Κουκουνάρης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ιερέας Αθανάσιος και Χρυσούλα Κουκου-
νάρη, Μαρία και Μύρων Μαστοράκης, Γεώργιος και Ε-
λένη Κουκουνάρη, Ιωσήφ και Δήμητρα Κουκουνάρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Έλενα, Αντώνης Μαστοράκης, Θανάσης,
Γιώργος Κουκουνάρης, Γιώργος, Θανάσης Κουκουνά-
ρης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίας
Σοφίας στην Κουντού-
ρα Σελίνου τελούμε
3μηνο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημέ-
νου μας γιου, αδελφού,
εγγονού, ανιψιού και ε-
ξαδέλφου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤ. 
ΜΑΡΑΚΗ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αντώνιος και Αντωνία Μαράκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική Μαράκη, Χρήστος Μαράκης
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ: Θάλεια χα Παναγ. Μαράκη, Βασίλης
και Χριστίνα Γεωργιακάκη
ΟΙ ΘΕΙΟΙ: Βαρδής και Χριστίνα Μαράκη, Ζωσιμάς και
Μαρία Τζανάκη

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Παύλου και Αγίου Νικο-
λάου στις Βρυσές Απο-
κορώνου τελούμε ετή-
σιο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής
του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, αδελ-
φού, γιου και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
(ετών 55)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική (το γένος Λεκανίδη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία Μαυρογιαννάκη, Αλέξανδρος
και Χρυσούλα Μαυρογιαννάκη
Ο ΓΟΝΕΑΣ: Θεοφάνης Λεκανίδης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρία χα Δημ. Μαυρογιαννάκη, Σταμά-
της και Όλγα Λεκανίδη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου
στο Καστέλι Κισάμου
τελούμε 40ήμερο μνη-
μόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής της
πολυαγαπημένης μας
κόρης, αδελφής, εγγο-
νής, θείας, ανιψιάς και
εξαδέλφης

ΙΩΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
(ετών 19)

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ιωάννης και Αικατερίνη Μουλογιαννάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δήμητρα και Ιωάννης Ντούκα
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ: Εμμανουήλ και Ελευθερία
Μπαλαδάκη

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ - ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Παντελεήμονα στον
Μουζουρά Ακρωτηρίου
τελούμε 2ετές μνημό-
συνο για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πα-
τέρα, γιου, αδελφού, α-
νιψιού, εξαδέλφου και
θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΛΛΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία Ψυλλάκη (το γένος Τσουχλα-
ράκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Ψυλλάκης, Παρασκευάς
Ψυλλάκης
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Κωνσταντίνος και Σοφία Ψυλλάκη, Παρα-
σκευάς και Αφροδίτη Τσουχλαράκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Καλλιόπη χα Γεωργ. Λιονάκη, Άννα και
Νίκος Τζαγκαράκης, Γιάννης και Γεωργία Τσουχλαρά-
κη, Αντώνης και Βασιλική Τσουχλαράκη

ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Αγίου Κωνστα-
ντίνου στην Νέα Χώρα Χανίων τελούμε 40ήμερο μνη-
μόσυνο του αγαπημένου μας αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. ΚΑΓΙΑ
(ετών 64)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη Καγιά - Σμυρνάκη και Στέλιος
Σμυρνάκης, Κατερίνα Καγιά - Νίνου και Νίκος Νίνος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ -
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου στις Βούβες
Κισάμου τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα,
αδελφού, παππού και
θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ.
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία Μαθιουλάκη (το γένος Τσικουρά-
κη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος και Βασιλική Μαθιουλάκη, Κατε-
ρίνα και Αναστάσιος Χαλιβελάκης, Ιωάννα Μαθιουλά-
κη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελισσαίος και Αικατερίνη Μαθιουλάκη,
Εμμανουήλ και Ζαχαρένια Τσικουράκη, Ζαχαρίας και
Γεωργία Τσικουράκη, Δημήτριος και Σοφία Τσικουρά-
κη, Ελευθερία χα Νικ. Καλφάκη, Γεώργιος Αλιφιερά-
κης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίας
Τριάδας στο Βαμβακό-
πουλο Κυδωνίας τελού-
με 40ήμερο μνημόσυνο
του αγαπημένου μας γι-
ου, αδελφού, εγγονού,
ανιψιού και εξαδέλφου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΦΟΥΡΑΚΗ
(ετών 18)

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ευαγγελία και Νεκτάριος Ζαχαριουδάκης,
Μιχάλης Φουράκης
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Αβάπτιστος
ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ: Όλγα Φουράκη, Αρχοντία Κουλουκού-
ση, Νίκη Ζαχαριουδάκη
ΟΙ ΘΕΙΟΙ: Χαράλαμπος Κοκολάκης, Αικατερίνη Φουρά-
κη, Ρένα Φουράκη, Βασίλης και Μαριάννα Ζαχαριου-
δάκη, Μανώλης και Ευγενία Ζαχαριουδάκη

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου στον Πλατα-
νιά Κυδωνίας τελούμε
40ήμερο μνημόσυνο
του αγαπημένου μας α-
δελφού και θείου

ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
ΑΥΓΟΥΣΙΑΝΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μανώλης και Αγγελική Αυγουσιανάκη,
Αικατερίνη χα Στυλ. Αυγουσιανάκη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Μαρία Αυγουσιανάκη, Ευαγγελία Αυγου-
σιανάκη, Παναγιώτης Αυγουσιανάκης, Δημήτρης Αυ-
γουσιανάκης, Δημήτρης και Αριστέα Αυγουσιανάκη,
Γιώργος και Μαρία Αυγουσιανάκη

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................
Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Ευαγγε-
λίστριας στη Χαλέπα
τελούμε 40ήμερο μνη-
μόσυνο της αγαπημέ-
νης μας συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής
και θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΕΜΜ. 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

(το γένος Γεωργουδάκη)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Μανώλης Σπανουδάκης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης και Δήμητρα Σπανουδάκη, Ελέ-
νη και Κώστας Μαθιέλης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αναστασία χα Μιχ. Γεωργουδάκη, Μαρία
χα Χαρ. Γεωργουδάκη, Άγγελος Σπανουδάκης, Ανα-
στασία και Χρήστος Κοκοτσάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Ευαγγε-
λίστριας στις Στέρνες
Ακρωτηρίου Χανίων τε-
λούμε 40ήμερο μνημό-
συνο για την ανάπαυση
της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας συζύ-
γου, αδελφής, εξαδέλ-
φης και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΑΝΟΥ-
ΣΟΥ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ

(το γένος Δασκαλάκη)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Μανούσος Χελιουδάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Λευτέρης και Ευαγγελία Χελιουδάκη,
Ρόδω χα Κων/ νου Δασκαλάκη
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου στους Αρμέ-
νους Αποκορώνου τε-
λούμε 40ήμερο μνημό-
συνο για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπη-
μένου μας πατέρα,
παππού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤ. 
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα και Δημήτρης Αρβανίτης, Αντωνία
και Σεραφείμ Τσούπος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου στην Πάνω
Σούδα τελούμε 3μηνο
μνημόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής της
πολυαγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΟΛΓΑΣ ΚΩΝ/ ΝΟΥ 
ΜΕΛΑΚΗ

(το γένος Ψαράκη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευτύχης και Ρορώ Μελάκη, Αντώνης και
Μαρία Μελάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρία χα Εμμαν. Μελάκη, Ανατολή χα
Ιωαν. Μελάκη, Γιάννης και Ουρανία Ψαράκη, Στέλιος
Ψαράκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου στα Κατσιφα-
ριανά τελούμε 40ήμερο
μνημόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, γιου, α-
δελφού, ανιψιού και ε-
ξαδέλφου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

(ετών 19)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Βαριδάκη
Ο ΓΙΟΣ: Αλέξανδρος
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Βασίλειος και Γεωργία Κακογιάννη, Μανώ-
λης και Κατερίνα Βαριδάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτρης Κακογιάννης, Αναστάσιος Κα-
κογιάννης, Ανδρέας Βαριδάκης, Χαράλαμπος Βαριδά-
κης, Θανάσης Βαριδάκης

ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου στο Φαράγγι
στον Στύλο Αποκορώ-
νου τελούμε 6μηνο
μνημόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής του
αγαπημένου μας γιου,
αδελφού, εγγονού, ανι-
ψιού και ξαδέλφου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΛΙΟΔΑΚΗ

(φοιτητή Αρχιτεκτονι-
κής, ετών 25)

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ματθαίος και Αικατερίνη Γιαννετάκη -
Λιοδάκη
Η ΑΔΕΛΦΗ: Δήμητρα Λιοδάκη
ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ: Χρυσή χα Γεωργ. Λιοδάκη, Σταυρούλα
χα Μιχ. Γιαννετάκη
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ: Βασίλειος Μαστραντωνάκης
ΟΙ ΘΕΙΟΙ: Δήμητρα Λιοδάκη και Δημήτριος Παλαιοδη-
μόπουλος, Παντελής και Μαρία Λιοδάκη, Χαράλαμπος
και Μαρία Σκαμνάκη, Σοφία Γιαννετάκη

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου στα Καμισιανά Κολυμπαρίου τελούμε
ετήσιο μνημόσυνο των αγαπημένων μας γονέων, α-
δελφών και παππούδων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤ. ΚΟΥΣΟΥΡΗ
(ετών 77)

&
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΣΟΥΡΗ

(ετών 78)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σωτήρης και Ελένη Κουσούρη, Άννα και
Γεώργιος Φόνσος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπυρίδων Κουσούρης, Σοφία Κουσούρη,
Ιωάννης Φόνσος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου στην Πάνω
Σούδα τελούμε 40ήμε-
ρο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής
της αγαπημένης μας
μητέρας, αδελφής, για-
γιάς και θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΙΧ.
ΜΠΥΡΑΚΗ

(το γένος Μουμούρη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπύρος και Μαρία Μπυράκη, Ιωάννα και
Σταύρος Κεραμιανάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αντώνης και Μαρία Μουμούρη, Κυριά-
κος Μουμούρης, Ζαμπέτα και Παναγιώτης Λιβάνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Μετα-
μορφώσεως του Σωτή-
ρος στο Φουρνέ τελού-
με 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της
ψυχής της αγαπημένης
μας μητέρας, γιαγιάς,
προγιαγιάς και θείας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΒΕΡΙΒΑΚΗ
(το γένος Λαγουδάκη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σταυρούλα και Γιάννης Αλεξάκης, Βάσω
και Νίκος Κωσταριδάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Σπυρίδωνα στα Μαρά-
λια Σελίνου τελούμε ε-
τήσιο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου
μας πατέρα και παππού

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευτύχιος και Διονυσία Μαρματάκη, Στυ-
λιανός και Ελένη Μαρματάκη, Γεωργία και Κωσταντί-
νος Σειραδάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Πανα-
γίας στην Εξώπολη Α-
ποκορώνου τελούμε ε-
τήσιο μνημόσυνο του
πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, αδελ-
φού και θείου

ΦΩΤΙΟΥ ΤΣΙΩΤΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αφροδίτη
Τσιώτα (το γένος Τζιλιβάκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευδοξία και Ανδρέας Σταυρουλάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αντώνης Τσιώτας, Σταματίνα και Ιωάν-
νης Μαρίνης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Μετα-
μορφώσεως του Σωτή-
ρος στις Βρύσες Απο-
κορώνου τελούμε ετή-
σιο μνημόσυνο της α-
γαπημένης μας μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής
και θείας

ΕΛΕΝΗΣ ΧΡ. 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ

(το γένος Παρασκάκη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Εμμανουήλ και Αργυρή Αγγελάκη, Ευάγγε-
λος και Μαρία Αγγελάκη, Γεώργιος και Ειρήνη Αγγε-
λάκη
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: Αντωνία χα Δημ. Κασαπάκη, Δημοκρατία
χα Γεωργ. Καλιοντζάκη, Άννα χα Ζαχ. Παρασκάκη, Λι-
λίκα χα Ελευθ. Παρασκάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου στα Ροδωπού
Κισάμου τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα,
αδελφού, παππού και
θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Στέλλα Παπαδάκη (το γένος Μελάκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Παπαδάκης και Χαρίκλεια Φα-
ραντάκη - Παπαδάκη, Αικατερίνη Παπαδάκη, Αντωνία
Παπαδάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος - Νεκτάριος Παπαρούπας,
Στέλλα, Κυριακή, Γιώργος Παπαδάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νικόλαος του Κωνσταντίνου και Ελένης
Μελάκης, Δημήτριος του Κωνσταντίνου και Ελένης
Μελάκης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Λουκά στα Χανιά τε-
λούμε 40ήμερο μνημό-
συνο του αγαπημένου
μας πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Πηνελόπη
και Χρυσόστομος Μαυριγιαννάκης, Μανώλης και Βι-
κτώρια Παπαγεωργίου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σοφία και Αντώνης Στραβατζάκης, Αρι-
στέα Καλαϊτζάκη, Στέλλα και Γιώργος Κατριβές, Χρή-
στος και Κλειώ Κοκκινογούλη, Πόπη χα Αντ. Στυλιανά-
κη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρος
στο Μόδι Κυδωνίας Χα-
νίων τελούμε ετήσιο
μνημόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής της
πολυαγαπημένης μας
μητέρας, αδελφής, για-
γιάς, προγιαγιάς και
θείας

ΙΩΑΝΝΑΣ ΕΛΕΥΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(το γένος Τριανταφυλλάκη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μανώλης και Χρυσούλα Παπαδοπούλου,
Δημήτρης και Κυριακή Παπαδοπούλου, Στέλλα και
Γιάννης Τρουλάκης, Μαρία και Κώστας Μαυρακάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................
Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου
στον Καλαθά Ακρωτηρί-
ου τελούμε ετήσιο μνη-
μόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής της
αγαπημένης μας μητέ-
ρας, γιαγιάς και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ.
ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗ

(το γένος Λαμπάκη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρυσούλα και Κυριάκος Καζάκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Άννα, Αλεξάνδρα - Σταυρίνα,
Ζωή Καζάκου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - 
TO ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Ζωοδό-
χου Πηγής στις Μουρ-
νιές τελούμε 40ήμερο
μνημόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής του
αγαπημένου μας πατέ-
ρα, αδελφού και θείου

ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. 
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

(ετών 59)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βανέσα Αστρινάκη, Κρύστοφερ Αστρινά-
κης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μιχάλης και Γεωργία Αστρινάκη, Αφρο-
δίτη Αστρινάκη και Αναστάσιος Νταγκουνάκης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Ευαγγε-
λίστριας στο Φρέ Απο-
κορώνου τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής της αγαπημένης
μας μητέρας, αδελφής,
γιαγιάς και θείας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΟΥΡΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Εμμανουήλ και Αρετή Βουράκη, Νικόλαος
Βουράκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ευαγγελία και Ευάγγελος Κουλιζάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Ευαγγε-
λίστριας στις Στέρνες
Ακρωτηρίου τελούμε
6μηνο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα,
αδελφού, παππού και
θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛ. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία Παπαδομανωλάκη (το γένος Λυ-
κάκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος και Χρυσοβαλάντω Παπαδομα-
νωλάκη, Νικόλαος και Ευτυχία Παπαδομανωλάκη,
Χρήστος και Δήμητρα Παπαδομανωλάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιάννης, Σπυριδούλα και Μαρία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκης, Δημή-
τριος και Στέλλα Παπαδομανωλάκη, Αχιλλέας και Ανα-
στασία Παπαδομανωλάκη, Άννα χα Ανδρ. Παπαδομα-
νωλάκη, Νικόλαος και Μαρία Ροκάκη, Εμμανουήλ και
Αντωνία Λυκάκη

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννη στην περιοχή Α-
γίου Ιωάννη τελούμε
3μηνο μνημόσυνο του
αγαπημένου μας συζύ-
γου, αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Η. 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία
Σταυρακάκη (το γένος Μακράκη)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ανδρέας και Ιουλία Σταυρακάκη, Κατίνα
χα Εμμ. Σταυρακάκη, Δήμητρα χα Εμμ. Μακράκη, Πα-
ναγιώτα χα Ιωαν. Μακράκη, Αντωνία Βακάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Ζωοδό-
χου Πηγής στο Μελιδό-
νι τελούμε 40ήμερο
μνημόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής του
αγαπημένου μας αδελ-
φού και θείου

ΦΩΤΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Εμμανου-
ήλ και Ζαχαρένια Μα-
νουσάκη
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: Γεώργιος Μανουσάκης

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου στα Κουνου-
πιδιανά τελούμε 40ήμε-
ρο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα
και αδελφού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βάλια Μαρκογιαννάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης, Αφροδίτη
Μαρκογιαννάκη και Νίκος Κατσαφράκης, Δημήτρης
Μαρκογιαννάκης και Αρχόντω Μπακοπούλου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ: Ελευθερία Ακαλέστου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μάρκος και Ειρήνη Μαρκογιαννάκη, Δή-
μητρα χα Βασ. Αρκαλάκη, Αγγελική και Κωνσταντίνος
Βρώτσος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής στα Περι-
βόλια Κυδωνίας τελού-
με ετήσιο μνημόσυνο
του αγαπημένου μας
συζύγου, αδελφού και
θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜ. 
ΚΑΡΑΚΗ
(ετών 74)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστιάνα Βολβέντερ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μανώλης και Δέσποινα Καράκη, Κούλα
και Κοσμάς Αρμένης, Νικόλαος και Αγγελική Καράκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου στις Καρρές
Κισάμου τελούμε ετή-
σιο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής
του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παπ-
πού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΟΛΟΜΠΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αμαλία Κολομπάκη (το γένος Δαράκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος και Κατερίνα Κολομπάκη,
Γεώργιος Κολομπάκης
Η ΕΓΓΟΝΗ: Έφη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σάββας και Φωτεινή Σάββα, Άννα χα Κο-
ντεκάκη, Λευτέρης Λιατάκης, Σπύρος και Μαρία Δα-
ράκη, Βασίλης και Μαρία Σαντοριναίου, Ιωάννα χα Δα-
ράκη, Αριστείδης και Μάνια Δαράκη

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Παναγίας Ευαγ-
γελίστριας στις Στέρνες Ακρωτηρίου τελούμε 3μηνο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και
θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚ. ΤΣΑΓΡΑΚΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία Τσαγράκη (το γένος Γελασάκη)
Η ΚΟΡΗ: Χρυσούλα Τσαγράκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλεία χα Κωνστ. Χατζηδογιαννάκη,
Μαρία χα Εμμ. Τσαγράκη, Σοφία χα Δημ. Τσαγράκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη, Γιάννης, Γεωργία

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στη Λίμνη Κυδωνίας τελούμε 6μηνο και 3ε-
τές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής των αγα-
πημένων μας πατέρα - μητέρας, αδελφών, παππού -
γιαγιάς, προπάππων και θείων

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ
&

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ
(το γένος Στρατινάκη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης και Αργυρώ Μιχελαράκη, Γεώρ-
γιος και Δήμητρα Μιχελαράκη, Νεκταρία Μιχελαράκη,
Αργυρώ και Γεώργιος Τσαλδάρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γρηγόρης Στρατινάκης, Εμμανουήλ και
Ελευθερία Στρατινάκη, Ευαγγελία χα Βαρδή Παπα-
σταματάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Νεκταρίου στα Παχιανά
τελούμε 9μηνο μνημό-
συνο για την ανάπαυση
της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, κόρης,
γιαγιάς, αδελφής και
θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Σταθάκης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Μιχαήλ Πλατσάκης, Ανδριαννή
Σταθάκη και Αθανάσιος Τρίκκας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρία και Ιωάννης Παινεσάκης
Η ΜΗΤΕΡΑ: Ελένη χα Ιωαν. Σταθάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου στα Κατσιφα-
ριανά τελούμε ετήσιο
μνημόσυνο του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πα-
τέρα, αδελφού, παππού
και θείου

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΚΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανασία
Μάκου (το γένος Καραδημήτρη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος και Αγγελική Μάκου, Αγγελική
και Γεώργιος Μπαλάσκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αριστείδης Μάκος, Ασημίνα, Αριστέα
Μπαλάσκα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος και Κατερίνα Μάκου, Μαρία
Κουγιαγκά, Αλίκη Μάκου, Σοφία και Πέτρος Κακογιάν-
νης, Ελένη και Πέτρος Ξενάριος, Νίκος Σημαντηρά-
κης, Δήμητρα και Δημήτρης Καμπας, Δημήτρης και
Μαρία Καραδημήτρη, Κωνσταντίνος και Ρωξάνη Κα-
ραδημήτρη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στην Αγιά τελούμε
ετήσιο μνημόσυνο του
αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, αδελφού,
παππού και θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγάπη Καρακατσάνη (το γένος Καλφάκη)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Εμμανουήλ και Αριστέα Νικηφοράκη, Κων-
σταντίνος Καρακατσάνης, Γεώργιος και Όλγα Κοντα-
ράκη, Μιχάλης και Γωγώ Λίτινα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρίκα Καρακατσάνη, Άννα χα Ευτυχ.
Μαυριδάκη, Αικατερίνη χα Αντ. Καλφάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................

Την Κυριακή 1 Φεβρου-
αρίου στον Ι.Ν. Ευαγγε-
λίστριας στο Φρέ Απο-
κορώνου τελούμε 40ή-
μερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου
μας πατέρα, αδελφού,
παππού και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Ηλίας Μηλιαράς, Μαρία Σπαντι-
δάκη και Παναγιώτης Δεληογλάνης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτριος και Ευαγγελία Σπαντιδάκη,
Ευάγγελος Λιλικάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ..........................................
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Στη μνήμη της Μαριλένας
Μουντάκη

Επιασα με βαρή καρδιά 
τη φτωχική μου πένα
κι είναι τα λόγια πάμφτωχα 
για σένα Μαριλένα.

Ανθρώπου νους δε ντα χωρεί 
τα θλιβερά μαντάτα,
του Χάρου τα καμώματα 
στου Κλαδισού τη στράτα.

Κι εκιάς σιμά στη γέφυρα ν’ έστησε το καρτέρι,
π’ έκαψε πάλι τρεις σπιθιές τ’ αδίσταχτό του χέρι.

Κι εσκοτεινιάσα ντα Χανιά, μαύρισε το Καστέλι
και πάνω μπιό τη σκουντουφλιά πετούνε τρεις Αγγέλοι.

Θρήνος στο Μπαμπακόπουλο, θρήνος κι εις το Καστέλι
κι είν’ αφορμή δυο κοπελιές Χριστέ κι ένα κοπέλι.

Αγγελο σ’ ήθελε ν’ ο θιός, γλυκιά μου Μαριλένα,
μα πώς να το αποδεχτεί η μάνα που σε γέννα.

Που σ’ είχε μες τα πούπουλα, μη στάξει και μη βρέξει
και τον δικό σου μισεμό ψυχή μου πώς ν’ αντέξει;

Κι ήσουνα με στα μάθια της του ήλιου χρουσαχτίδα
και μια ζωή θα τσ’ ακλουθά η μαύρη καταιγίδα.

Μ’ αυτή θα σ’ έει στην καρδιά, πάνω στο φυλλοκάρδι,
για να σε λούζει διαρκώς το μητρικό της χάδι.

Είχες πολλά χαρίσματα που πάντα θα βαστούμε,
μέσα στη μνήμη νοερά όσο καιρό θα ζούμε.

Χριστέ και νάταν όνειρο το τραγικό χαμπέρι,
να μη μας σκίζει την καρδιά του Χάρου το μαχαίρι.

Εφυγες μπουμπουκάκι μου, γλυκό μας κοριτσάκι
και μια ζωή θα πίνουμε της πίκρας το φαρμάκι.

Λοής - λοής παράπονα στο Χάροντα θα πούμε,
γιατί ήταν τόσο άδικο ετσά να χωριστούμε.

Μ’ άνθρωπος δεν εβρέθηκε το ριζικό ν’ αλλάξει,
που μπιό τα γεννητούρια μας η μοίρα τόχει γράψει.

Φίλοι, δικοί κοπιάσανε και τους ευχαριστούμε
κι ούλοι μαζί με σπαραγμό τ’ αντίο να σου πούμε.

Ποτές μου δε φαντάστηκα μέρες των Χριστουγέννω
μ’ ετσά λοής βαρή καρδιά στην εκκλησιά να πηαίνω.

Κι ετρανταχτήκα τα βουνά κι γι αψηλές Μαδάρες
κι έτρεξε δάκρυ πύρινο στσι Λουσακό Μεράδες.

Μ’ είντα ψυχή, μ’ είντα καρδιά να σ’ αποχωριστούμε
Μανταλενάκι μου γλυκό που τόσο αγαπούμε.

Μ’ εσύ θα ζεις στα σπλάχνα μας όσο κι εμείς θα ζούμε,
με τη δική μας αναπνιά που θα τη μοιραστούμε.

Παρακαλώ την Παναγιά στους εδικούς να δίνει
κουράγιο και υπομονή στση πίκρας την οδύνη.

Τα δάκρυα τα κοχλακιστά Χάροντα να σε κάψουν
και να μην γίνεις αφορμή κι άλλοι γονείς να κλάψουν.

Ελευθερία Αθουσάκη - Μαστορακάκη

Για σένα τον θειούλη μου

Κώστα Μαθιουλάκη
Για σένα τον θειούλη μου τον τόσο αγαπημένο 
που μ’ όλα τα χαρίσματα ήσουνα προικισμένος.
Είχες αξίες και ανθρωπιά ήθος και καλοσύνη
απέραντη υπομονή, αγάπη για να δίνεις.
Μέρα κακή, μέρα βαριά που ήρθε η είδησή σου
πως το όνειρο τελείωσε, δεν θα είμαστε μαζί σου.
Πως είσαι τόσο μακριά που όσο κι αν φωνάξω
ούτε φωνή ούτε ευχή δεν θα ξαναεισπράξω.
Δεν το μπορώ, δεν το βαστώ, ο νους μου δεν το βάνει,
πως έφυγες τόσο νωρίς χωρίς εμάς πώς κάνεις;

Δεν θα σε λησμονήσουμε ποτέ
Μαρία Μαθιουλάκη

Στη μνήμη της Ιωάννας, 
της Μαριλένας και του Αλέξη
που άφησαν την τελευταία τους
πνοή στον βωμό της ασφάλτου
Το γιασεμί, τ’ αγιόκλημα και ο μυρωμένος κρίνος
που σκόρπαγαν όπου διάβαιναν περίσσιαν ευωδιά
τ’ απάντησε ο αγλύκαντος μια χαραυγή, εκείνος,
που ο ίσκιος του κι η ανάσα του σπέρνουν τη συμφορά.

Της μάνας μάτωσε η ψυχή και ράγισε η καρδιά της,
τρέχουν πικρά τα δάκρυά της και της κακιώνει η αυγή
που ’καίνε τα λουλούδια της κι απ’ την απελπισιά της
ν’ ανοίξει μέσα για να μπει, παρακαλάει τη γη.

Δεν τρέχουν πλέον δάκρυα τα μάτια του πατέρα,
στέρεψαν κι αίμα με χολή σταλάζουν τώρα πια,
μοιάζει καράβι η φαμελιά που το ’ριξε σε ξέρα,
μια καταιγίδα απρόσμενη στο πέλαος βαθιά.

Ο κήπος μας μαράθηκε κι ερήμωσεν η αυλή μας,
κιτρίνισε ο βασιλικός κι η τριανταφυλλιά,
αιμορραγούν τα σπλάχνα μας, πικράθηκε η ζωή μας
που σίγησαν οι χαρούμενες φωνούλες στη φωλιά.

Ω, Παναγιά πολύσπλαχνη και μάνα πονεμένη,
στείλ’ τους σημάδι που να λέει το σπλάχνο τους* πως ζει
ψηλά στ’ αστέρια τ’ ουρανού και πως τους περιμένει,
να ζουν, μητέρα μας γλυκιά με την ελπίδα αυτή.

Ν’ απαγαδιάσει ο πόνος τους, να βρουν λίγη γαλήνη,
στον δρόμο της απελπισιάς οι άμοιροι μη χαθούν,
μη γίνουν στάχτη τα όνειρα στου πόνου το καμίνι
και πως μια αυγούλα εκεί ψηλά θα σφιχταγκαλιαστούν.

Δημήτρης Κ. Τυραϊδής

*σπλάχνα τους= τα παιδιά τους

Στη μάνα του Κυριάκου Σαρρή

Μάνα πονάς και τώρα κλαις 
το άμοιρο παιδί σου,
μετά τη Σταύρωση 
έρχεται η Ανάσταση, 
γλυκιά μάνα θυμήσου...

Σηκώνεις τώρα τον Σταυρό 
κι ο Γολγοθάς ψηλώνει,
τι τάχα τώρα να σου πω;
Να σε παρηγορήσω;
Στρέψε τα μάτια σου ψηλά 
σ’ Αυτόν που η Αγάπη του 
τους πόνους μαλακώνει.

Μαργαρίτα

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Κυριάκος Χαιρετάκης
Οταν ο άνθρωπος προγραμματί-
ζει, ο Θεός γελάει. Πόση αλήθεια
κρύβει αυτή η φράση. Αυτό συνέ-
βη και σε εσένα αγόρι μου, άλλα
πράγματα προγραμμάτιζες και
άλλα προγραμμάτισε ο Θεός για
σένα.
Προγραμμάτιζες να ντυθείς γα-
μπρός, να βαπτίσεις το παιδάκι
σου, να είσαι χαρούμενος και ευ-
τυχισμένος με τη γυναίκα που σε στήριζε εδώ και 9 χρόνια
παρέα με τους φίλους και την οικογένειά μας.
Ομως ο Θεός ζήλεψε τόση ευτυχία και σε πήρε μαζί του
την ημέρα του γάμου σου λίγο πριν ντυθείς γαμπρός και
χωρίς να δεις τη βάπτιση του παιδιού σου που με τόση χα-
ρά περίμενες.
Τσιγκούνης ο Χάρος μαζί σου, δεν περίμενε 1 μέρα να χα-
ρείς τον γάμο και τη βάπτιση της κορούλας σου. Παλληκά-
ρι 27 χρονών έφυγες και άφησες πίσω σου όλους εμάς να
ζούμε και αφού ζούμε και πονάμε και λυπόμαστε και θυμό-
μαστε τις όμορφες μέρες με τα ανέκδοτα και τα γέλια που
περάσαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν οικογένεια στα κα-
λά και στα κακά.
Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, 40 ημέρες μακριά μας.
Μακριά από τη γυναίκα, το παιδάκι σου, την οικογένειά
μας, μακριά από τους φίλους, την παρέα σου.
Με παρακαταθήκη τις αναμνήσεις μας με σένα στη ζωή
μας θα συνεχίσουμε να ζούμε για να στηρίξουμε τη γυναί-
κα σου, να μεγαλώσουμε το κοριτσάκι σου και να του πού-
με πόσο καλός σύζυγος, πατέρας και καλό παιδί ήσουνα,
αλλά και πόσο άτυχος στάθηκες την ημέρα του γάμου σου
και την ημέρα των γενεθλίων της γυναίκας σου κάνοντάς
της δώρο τον χαμό σου.
Γνώριζες πως η αγάπη είναι αυτή που δίνει δύναμη και
βοηθάει τους ανθρώπους και όχι τα χρήματα που σκεπά-
ζουν προσωρινά το πρόβλημα μέχρι να ’ρθει το επόμενο.
Παρηγοριά μας ότι εκεί που είσαι μας βλέπεις από ψηλά,
μας προσέχεις και μας αγαπάς όπως σ’ αγαπάμε και σε σκε-
πτόμαστε και μεις από εδώ.
Δεν πεθαίνουν οι αγαπημένοι μας όσο τους θυμόμαστε και
μεις θα σε θυμόμαστε πάντα σαν έναν άγγελο που πέρασε
από τη ζωή μας, τη φώτισε και άφησε στο σύντομο πέρα-
σμά του τη σφραγίδα του.
Το παιδί σου, το παιδί μας, το παιδί όλων μας από δω και
πέρα. Σ’ αγαπάμε, σε σκεφτόμαστε, δεν θα σε ξεχάσουμε
ποτέ. Καλό ταξίδι σου αγόρι μου.
Ελπίζω εκεί που βρίσκεσαι να είσαι πιο τυχερός.

Η οικογένειά σου

Για τον αγαπημένο μας εγγονό
Αντώνη Σκορδύλη

Πέρασαν μήνες και ήρθανε 
πέντε χρόνια παιδί μου
και μια πληγή που αιμορραγεί 
είναι μες στην ψυχή μου.

Πληγή που πάντα θα πονεί, 
θα αιμορραγεί, θα τρέχει,
δάκρυ πολύ απ’ την καρδιά
Χριστέ μου ποιος αντέχει;

Εφυγες με αυτοκίνητο 
μα γυρισμό δεν έχεις,
όμως τους δρόμους τους κακούς
του Αδη να προσέχεις.

Η μοίρα μου με εκτύπησε
και θέλησε να πάρει
ό,τι είχα πιο πολύτιμο
και αγάπουνα να πάρει.

Τόσο πολύ σε αγαπώ
και αν κάποτε πεθάνω,
άγιο μύρο θα φανώ
στον τάφο σου επάνω.

Συχνά ο πόνος με ξυπνά
και με ρωτά για σένα
και με ρωτά πώς τα περνάς
εκεί μακριά στα ξένα.

Πώς να περνά ένα παιδί
δίχως πατέρα, μάνα,
δίχως αδέλφια και δικούς
και μια αγκαλιά της μάνας;

Είσαι η πρώτη μου η πληγή,
ύστερα οι γονείς μου,
γι’ αυτό είναι μαύρη η ψυχή
όπως και το κορμί μου.

Η μάνα σου τον τάφο σου
ανθοκήπιο έχει κάμει,
καθημερινά έρχεται εκεί
παρέα να σου κάνει.

Δεν σε ξεχνά αγάπη μου
και ας βρίσκεσαι μακριά της,
γιατί ήσουν και η αναπνοή
και ο κτύπος της καρδιάς της.

Μπουμπούκι τριανταφυλλιάς
ήσουν εσύ πουλί μου
και εστόλιζες τον κήπο της
της μάνας σου παιδί μου.

Τάφε που τον εσκέπασες
άραγες μετανιώνεις,
τέτοιου ανθού και νιου κορμί
κρατάς εσύ και λιώνει.

Ησουν ανθός και εστόλιζες
τον κήπο του κυρού σου,
το άρωμά σου άφησες
και καίει τους δικούς σου.

Σήκω Αντώνη για να δεις
τ’ αδέλφια. τους γονείς σου.
τ’ ανίψια σου, τους φίλους σου
και όλους τους συγγενείς σου.

Θα σε αγαπάμε πάντα Αντώνη μου 
και στις καρδιές μας θα βασιλεύει το όνομά σου

Ο παππούς και η γιαγιά
Νικόλαος και Ευτυχία Γεραιουδάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη. Ατομο ελληνι-
κής καταγωγής, ζητείται για απο-
γευματινή απασχόληση, για την
υποδοχή του Fatma Hanoum Bouti-
que Hotel στο Παλιό Λιμάνι των Χα-
νίων. Απαραίτητα προσόντα:
εμπειρία στις υπηρεσίες υποδοχής
(αφίξεις - αναχωρήσεις - τιμολό-
γηση - εξυπηρέτηση πελατών), άρι-
στη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
άριστη γνώση Η/ Υ.
Πληρ. Τηλ. οι ενδιαφερόμενες - οι
να αποστείλουν το βιογραφικό
τους με απαραίτητη φωτογραφία
στο e-mail info@fatmahotel.com*

• ΑΠΟ ξενοδοχείο στο Καλαμάκι,
ζητείται άτομο μέσω προγράμματος
voucher τουρισμού.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο viografika@sevach.gr*

• ΑΠΟ καφέ- εστιατόριο στο Π. Λι-
μάνι για τη καλοκαιρινή σαιζόν
(Μάρτιο- τέλη Οκτωβρίου) ζητούν-
ται: α) μάγειρας-ρισσα β’ με προ-
ϋπηρεσία για τη κουζίνα β)
σερβιτόρα -ρος με γνώσεις γαλλι-
κών ή ιταλικών.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 92233*

• ΑΠΟ εταιρεία τροφίμων για την
καλοκαιρινή σαιζόν ζητούνται: 1)
πωλητής, 2) οδηγής - πωλητής.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail:
icecreamliveri@yahoo.gr*

• ΑΠΟ το Mojito Beach Bar στην
Αγία Μαρίνα ζητείται για την σαιζόν
2015 μάγειρας - μαγείρισσα και
άτομο για service με γνώσεις
μπουφέ. Απαραίτητη η γνώση αγ-
γλικών. Η γνώση δεύτερης γλώσσας
θα θεωρηθεί προσόν. Απαραίτητη η
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και
οι συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 085263 10 π.μ. - 2
μ.μ. και 6-9 μ.μ.

• ΑΠΟ μεσιτικό γραφείο ζητείται
συνεργάτης με όρεξη για δουλειά,
με ευγένεια και ήθος, γνώστης των
υπολογιστών και ξένης γλώσσας
ανεξαρτήτου ηλικίας, μεταφορικό
μέσο επιθυμητό.
Πληρ. Τηλ. περισσότερες πληρο-
φορίες μόνο με ραντεβού στην
Παπαναστασίου 27-29, κατόπιν συ-
νεννόησης στο τηλ. 6942/ 846286

• ΑΠΟ το ψητοπωλείο ‘Πέτρα’ ζη-
τείται σερβιτόρος για 2ήμερη ή
3ήμερη απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 28481

• ΑΠΟ το ξενοδοχείο Selini Sui-
tes Sea View στα Ραπανιανά, ζη-
τείται υπεύθυνη ορόφων.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 427173

• ΑΠΟ λογιστικό γραφείο ζητεί-
ται λογιστής - τρια με εμπειρία
σε διπλογραφικά βιβλία. Πενθή-
μερη πρωινή εργασία - μισθός
ικανοποιητικός.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: tzakisforo-
texn@gmail.com
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ΑΓΓΛΙΚΑ για ενήλικες χωρίς βιβλία
και ασκήσεις, μέσω Skype. Αμοιβή
25 ευρώ οι 3 ώρες. Η πρώτη ώρα
(δοκιμαστική) δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6957/ 667274, email:
ourlittlegreekschool@gmail.com*

• ΑΓΓΛΙΚΑ από καθηγητή με μη-
τρική γλώσσα τα αγγλικά, από την
Ιρλανδία, πτυχιούχος του Πανεπι-
στημίου του Milton Keynes (Αγγλία),
με δίπλωμα TEFL και φροντιστη-
ριακή πείρα. Όλα τα επίπεδα και
ηλικίες, προετοιμασία για Cam-
bridge, Michigan, PTE, City and
Guilds, ESB, IELTS, MSU κ.λπ. Τιμές
λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 870846*

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται από καθη-
γήτρια με μητρική γλώσσα τα Αγ-
γλικά και πολυετή πείρα διδάσκει
μαθητές όλων των επιπέδων. Ειδική
προετοιμασία για τα διπλώματα
FCE, ECCE, CPE, ECPE κ.λπ.). Ει-
δικά μαθήματα για ενήλικες. Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 044990*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ τη διδασκα-
λία μαθημάτων για μαθητές Δημοτι-
κού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ.
Προετοιμασία για πανελλήνιες. Ολι-
γομελή τμήματα από επαγγελμα-
τίες. Εθνικής Αντιστάσεως 16 (πίσω
από τα γραφεία της ΔΕΗ).
Πληρ. Τηλ. 28210/ 70492, 6936/
565399

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Ιστορικού - Αρχαιολο-
γικού Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμή 6-8 ευρώ
/  ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 561174*

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ μηχανικός Ε.Μ.Π.
με μεγάλη διδακτική εμπειρία, ανα-
λαμβάνει την προετοιμασία για τις
πανελλήνιες εξετάσεις στο ελεύ-
θερο και γραμμικό σχέδιο. Τιμή
γνωριμίας για τους νεοεγγραφέν-
τες μόνο ο πρώτος μήνας 80 ευρώ
και τα δύο σχέδια. Ώρες διδασκα-
λίας 3 ώρες την εβδομάδα για το
κάθε σχέδιο.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 602300*

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ μηχανικοί τελει-
όφοιτοι από Πανεπιστήμιο Αγγλίας,
παραδίδουν μαθήματα AutoCAD 2d
& 3d, Photoshop, Sketchup, 3d Stu-
dio Max και V-Ray (ατομικά ή μικρά
γκρουπ). Ακόμα βοήθεια σε εργα-
σίες, πτυχιακές αρχιτεκτονικής
κ.λπ. Στον χώρο σας ή στον χώρο
μας. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. email:
arctech@email.com, 6979/ 229981,
6982/ 136924

ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτη του Παιδαγω-
γικού τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης αναλαμβάνει την
καθημερινή μελέτη ή και την ανα-
πλήρωση τυχόν κενών σε μαθητές
Δημοτικού. Χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 783711*

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ απόφοιτος τμή-
ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών,
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα
στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου. Εξειδίκευση σε μαθη-
σιακές δυσκολίες. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 414964

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ και ακουστικής κι-
θάρας μαθήματα παραδίδονται κατ’
οίκον σε μικρούς και μεγάλους
εντός και εκτός Χανίων. Επίσης και
μαθήματα μπουζουκιού και κλασι-
κής κιθάρας.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 855391

• ΙΤΑΛΙΚΩΝ ιδιαίτερα μαθήματα
παραδίδονται από καθηγήτρια με
σπουδές στην Ιταλία, και εξετά-
στρια στις εξετάσεις Celi. Προετοι-
μασία για όλα τα διπλώματα και
προγράμματα Erasmus. Ειδική ορο-
λογία για εργαζόμενους στον κλάδο
του τουρισμού. Επίσης αναλαμβά-
νονται παντός είδους μεταφράσεις
από την Ελληνική στην Ιταλική και
αντίστροφα.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 897141*

• ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα αγγλι-
κών από πτυχιούχο Αγγλικής Φι-
λολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών. Προετοιμασία για όλα
τα επίπεδα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 878967*

• ΙΤΑΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδον-
ται από καθηγήτρια με σπουδές
στην Ιταλία και με 15ετή εμπειρία σε
όλα τα επίπεδα και διπλώματα. Με-
θοδικότητα, υπευθυνότητα, πλού-
σιο φωτοτυπικό και ακουστικό
υλικό. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 078900*

ΚΑΘHΓHTHΣ με μεγάλη, πολυετή
πείρα στα φροντιστηριακά μαθή-
ματα με ειδικές μεταπτυχιακές και
παιδαγωγικές σπουδές, παραδίδει
Mαθηματικά, Άλγεβρα, Στατιστική,
Διαφορικές Εξισώσεις, Φυσική, Xη-
μεία, Mηχανική, Πιθανότητες, Hλε-
κτρονικά, Hλεκτροτεχνία,
Διαφορικό Λογισμό, σε Β’, Γ’ τάξη
Eνιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, φοιτητές
AEI, Πολυτεχνείου, TEI, EAΠ, AEN.
Tιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 433252, 28210/
41221*

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με εμπειρία παραδί-
δει μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού, Γυμνασίου και Λυκείου στα
μαθήματα Φυσική, Χημεία, Μαθημα-
τικά και Βιολογία. Επίσης παραδίδει
μαθήματα Χημείας σε φοιτητές του
ΤΕΙ. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 032514*

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών με πτυχια-
κές και μεταπτυχιακές σπουδές
στην Αγγλία, αναλαμβάνει ιδιαίτερα
μαθήματα στον χώρο του μαθητή ή
του καθηγητή σε όλα τα επίπεδα, με
δυνατότητα δημιουργίας γκρουπ.
Επίσης αναλαμβάνει μεταφράσεις
κειμένων. Τιμές φιλικές.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 533364*

ΚΙΘΑΡΑΣ μαθήματα παραδίδονται
σε πολύ καλές τιμές, από αριστούχο
πτυχιούχο του Αττικού Ωδείου και
αριστούχο διπλωματούχο του Ελλη-
νικού Ωδείου, με βεβαίωση εξαιρε-
τικών επιδόσεων και πολυετή
εμπειρία. Γρήγορη και έγκυρη εκ-
μάθηση σε όλα τα είδη μουσικής.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 574622*

• ΚΙΘΑΡΑΣ μαθήματα παραδίδον-
ται από αριστούχο του Εθνικού
Ωδείου Αθηνών, με πολυετή διδα-
κτική εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 006881 κ. Στέ-
λιος*

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ λειτουργός με 6ετή
εμπειρία στην ειδική αγωγή, ανα-
λαμβάνει την κοινωνικοποίηση,
σχολική ένταξη, δημιουργική απα-
σχόληση και διαχείριση συμπεριφο-
ράς παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. αυτι-
σμός, γνώση του Pecs System/  αν-
ταλλαγή εικόνων, νοητική
καθυστέρηση, θέματα συμπεριφο-
ράς), μέσα στην πόλη των Χανίων.
Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 083514*

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Φυσική - Χημεία
παραδίδονται κατ’ οίκον.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 972272*

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ καθηγήτρια με
μεγάλη φροντιστηριακή εμπειρία
(12 έτη) παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-
κείου, προετοιμασία μαθητών Γ’
Λυκείου για τις πανελλαδικές εξε-
τάσεις. Δεκτοί και μετεξεταστέοι.
Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 460774 (what’s
up)

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Ειδικές τιμές στις περιο-
χές Μακρύς Τοίχος, Δαράτσο, Γα-
λατάς, Αγ. Απόστολοι, Καλαμάκι,
Σταλός.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 116215

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
πείρα παραδίδει Αρχές Οικονομικής
Θεωρίας, Στατιστική, Λογιστικά, Oι-
κονομικά Μαθηματικά, Μικρο - μα-
κροοικονομία, Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις,
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Κό-
στος και Ανάλυση Οικονομικών Κα-
ταστάσεων, Οικονομετρία σε
μαθητές και φοιτητές ΤΕΙ, ΑΕΙ. Επί-
σης αναλαμβάνει και πτυχιακές ερ-
γασίες.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 308713, 28210/
45086, 28210/ 70472*

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χορωδίας ενηλί-
κων. Μάθετε να τραγουδάτε τα
ωραιότερα ελληνικά τραγούδια
μέσα από τη συμμετοχή σας στη χο-
ρωδία. Εγγραφές όλο τον μήνα Φε-
βρουάριο. Πρόβες από 1 Μαρτίου.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 855391

• ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ πληροφορικής
ΑΕΙ με πολυετή διδασκαλική εμ-
πειρία σε δημόσια σχολεία και
φροντιστήρια, παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα Η/ Υ σε όλες τις
ηλικίες. Επίσης αναλαμβάνει
εξειδικευμένα προγράμματα και
εργασίες φοιτητών ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 669993 κ.
Νίκος*

ΡΩΣΙΚΑ μαθήματα για όλα τα επί-
πεδα από καθηγήτρια, κάτοχο
άδειας διδασκαλίας, με φροντι-
στηριακή πείρα και μητρική
γλώσσα τη ρωσική. Επίσης ανα-
λαμβάνει και μεταφράσεις.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 554315*

ΡΩΣΙΚΑ παραδίδονται μαθήματα
κάθε επιπέδου και μεταφράζονται
ιστοσελίδες - επίσημα έγγραφα
από πτυχιούχο φιλόλογο του Κρα-
τικού Πανεπιστημίου Ξένων
Γλωσσών της Μόσχας. Λογικές
τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 790915

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα παραδί-
δονται σε μαθητές όλων των τά-
ξεων. Δωρεάν υποστηρικτικό
υλικό και αξιολόγηση. Αναλαμβά-
νονται και μαθητές με μαθησια-
κές δυσκολίες. Φιλικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 826966

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια απόφοι-
τος του Πανεπιστημίου Κύπρου,
με μεταπτυχιακό τίτλο στα Παιδα-
γωγικά και με γνώσεις μαθησια-
κών δυσκολιών, παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές 5-
10 ευρώ. Αναλαμβάνει και εργα-
σίες φοιτητών Φιλοσοφικής
Σχολής.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 592930, 6955/
327938*

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 15ετή διδακτική
εμπειρία αναλαμβάνει την προ-
ετοιμασία μαθητών Πανελλαδι-
κών εξετάσεων, Λυκείου,
Γυμνασίου. Παρέχεται πλούσιο
φωτοτυπικό υλικό, επαναληπτικά
διαγωνίσματα. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 078900*

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, από-
φοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών
με πολυετή διδακτική πείρα, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
και αναλαμβάνει την καθημερινή
προετοιμασία σε όλα τα μαθή-
ματα μαθητών Δημοτικού. Δυνα-
τότητα δημιουργίας γκρουπ 2- 3
ατόμων. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 013573*

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια με με-
γάλη φροντιστηριακή και διδα-
κτική εμπειρία αναλαμβάνει με
υπευθυνότητα μαθητές Δημοτι-
κού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές πολύ προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 889393

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου
(7 ευρώ), Λυκείου (9 ευρώ). Επί-
σης αναλαμβάνει και την καθημε-
ρινή μελέτη σε μαθητές
Δημοτικού (5 ευρώ). Παρέχονται
δωρεάν πλούσιες σημειώσεις και
γίνονται συχνές αξιολογήσεις.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 682193

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου και Λυκείου σε πολύ προσι-
τές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 003036*

ΦΥΣΙΚΗ Μαθηματικά, Χημεία πα-
ραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα
για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου
και ΕΠΑΛ από έμπειρο και υπεύ-
θυνο καθηγητή με μεταπτυχιακές
σπουδές στην Αγγλία. Πλούσιο
πακέτο σημειώσεων, χρήση Η/ Υ,
καθημερινή εξέταση και ενημέ-
ρωση γονέων. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6958/ 475904

• ΧΗΜΙΚΟΣ πτυχιούχος Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων με πολυετή
πείρα σε φροντιστηριακά και ιδι-
αίτερα μαθήματα, παραδίδει μα-
θήματα Χημείας, Φυσικής και
Βιολογίας σε μαθητές Γυμνασίου,
Λυκείου καθώς και σε φοιτητές
ΑΕΙ - ΤΕΙ. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 901878*

• 24ΩΡΗ οικιακή βοηθός για να
εργαστεί σε 5μελή οικογένεια με
παιδιά εντός της πόλεως των Χα-
νίων. Μόνο σοβαρές προτάσεις
και με προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 990767 2-4 μ.μ.

• 2ΑΤΟΜΑ από πολυεθνικό όμιλο
30-45 ετών, απόφοιτοι λυκείου -
ΤΕΙ- ΑΕΙ οι οποίοι μετά από ειδική
εκπαίδευση θα προωθηθούν στο
νέο τμήμα πωλήσεων του ομίλου.
Υψηλές αμοιβές, πολλές παροχές.
Βιογραφικά μέχρι 15/ 2/ 2015. Θα
απαντηθούν όλα τα βιογραφικά.
Πληρ. Τηλ. αποστείλατε βιογρα-
φικό στο mail: zpis11@yahoo.gr ή
chaniazpis11@gmail.com*

• 2ΚΥΡΙΕΣ από πολυεθνικό όμιλο
28-45 ετών τουλάχιστον, απόφοιτες
λυκείου για το νέο τμήμα Σύνταξης
- Υγείας. Υψηλές αποδοχές, πολλές
παροχές, ευχάριστο περιβάλλον.
Πληρ. Τηλ. αποστείλατε βιογρα-
φικό στο mail: zpis11@yahoo.gr ή
chaniazpis11@gmail.com*

• AN English - Mandarin Chinese in-
terpreter is needed in Chania for a
12-day workshop on energy healing
in June 2015. The interpreter must
be fluent in both English and Chi-
nese.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 479569*

BARMAN Έλληνας έως 35 ετών με
άριστη γνώση αγγλικών για pool bar
και εστιατόριο σε ξενοδοχείο στην
Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: staffosc@yahoo.com*

BARWOMAN και σερβιτόρα για
club εντός πόλης.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 220354

DELIVERY για μόνιμη εργασία στο
‘Δεν υπάρχει’, Αν. Γογονή 59 (απέ-
ναντι από Παλιά Ηλεκτρική).
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως 12-3
μεσημέρι*

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ αναλαμβάνει ημιμό-
νιμο ή απλό μανικιούρ προς 10
ευρώ, πεντικιούρ 15 ευρώ και απο-
τρίχωση με κερί 20 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6909/ 149393*

• ΑΜΕΣΑ ζητείται από το Γραφείο
Ευρέσεως Εργασίας Χανίων ‘Μεσό-
γειος’, 15ετούς νόμιμης λειτουρ-
γίας, κυρία να εργαστεί ως οικιακή
βοηθός για 24 ώρες, με γνώσεις
κατά προτίμηση Αγγλικών και Γερ-
μανικών ή και μιας εξ’ αυτών γλώσ-
σες για 3μελή οικογένεια (όχι
παιδιά). Καλές αποδοχές. Επίσης
κυρία για 24ωρη φροντίδα ηλικιω-
μένου εκτός Χανίων. ΑΜ 21064.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 97107, 6947/
565616

SUNPRIME Platanias Beach
Hotel. Ζητούνται οι ακόλουθες
ειδικότητες για την σαιζόν 2015:
μάγειρας α’-β’ - κρύας κουζίνας,
ζαχαροπλάστης, μπαρ, σερβιτό-
ρος/ ρα, συντηρητής.
Πληρ. Τηλ. παραλαβή βιογρα-
φικών με φωτογραφία αυτο-
προσώπως Δευτέρα - Σάββατο
9 π.μ. - 1 μ.μ., ή ταχυδρομικά:
Τ.Θ. 48, ΕΛΤΑ Πλατανιάς Χανιά
ή μέσω e-mail: info@apladas.gr

Η εταιρία Ανώσκελη Α.Β.Ε.Ε.  με έδρα και εγκαταστάσεις
στην Ανώσκελη Δήμου Πλατανιά Χανίων και  δραστηριότητα
την παραγωγή , τυποποίηση και εμπορία οίνου και ελαιόλα-
δου ζητά να προσλάβει :

1) Στέλεχος παραγωγής και Διοίκησης 

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ανάλογης κατεύθυνσης

- Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών κατά προτίμηση σε ανάλογη
θέση

- Καλή γνώση Η/Υ και internet

- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

- Οργανωτικές ικανότητες

2) Υπεύθυνο υποδοχής – ξενάγησης – γευσιγνω-
σίας  επισκέψιμου χώρου (διάρκεια εργασίας 1η Απρι-
λίου έως 31η Οκτωβρίου κάθε χρόνου)

Απαραίτητα προσόντα:

- Πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας

- Άνεση στην επικοινωνία – ευχάριστη προσωπικότητα

- Οργανωτικές ικανότητες

-Γνώση Η/Υ και internet

Επιθυμητά προσόντα και για τις 2 θέσεις εργασίας:

- Γνώση και ενδιαφέρον για το κρασί και το ελαιόλαδο

- Άλλες ξένες γλώσσες

- Δίπλωμα οδήγησης  και μέσο μεταφοράς προς Ανώσκελη

Για όσους ενδιαφέρονται παρακαλούμε να στείλουν
βιογραφικό σημείωμα έως 15/02/2015 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  anoskeli@gmail.com
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• ΑΠΟ κατάστημα κινητής τηλεφω-
νίας στα Χανία ζητείται κοπέλα κά-
τοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με
προϋπηρεσία στις πωλήσεις για
πλήρη απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. μόνο βιογραφικά στο
nokiacarechania@ovi.com*

ΑΠΟ Airport Fast Food στην είσοδο
αεροδρομίου Χανίων ζητούνται α)
σερβιτόρες - οι, β) διανομείς, γ)
βοηθός ψήστη. Απαραίτητα με βι-
βλιάριο υγείας και αγγλικά.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
airport2015@hotmail.com, 6977/
270620 7 - 9 μ.μ.*

ΑΠΟ την εταιρεία ‘Next Design’ ζη-
τούνται επιπλοποιοί και βοηθοί επι-
πλοποιού για το εργαστάσιο
επίπλων στον Κάστελο Αποκορώ-
νου.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 96208

ΑΠΟ το ξενοδοχείο Fereniki Beach
Resort στη Γεωργιούπολη Χανίων
ζητείται προσωπικό των παρακάτω
ειδικοτήτων: προϊσταμένη ορόφων,
maitre, μάγειρες Α’ και Β’, receptio-
nist, νυχτερινός receptionist, υπάλ-
ληλος κρατήσεων, σερβιτόροι,
καμαριέρες.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο info@fereniki.gr ή στο φαξ:
28250/ 61096

ΑΠΟ την εταιρεία Creteotels ζη-
τούνται μάγειροι Α’ και Β’ για τα ξε-
νοδοχεία της από Χανιά μέχρι
Κολυμπάρι.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο email: info@creteotels.com*

ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Kastalia’ στα
Καμισιανά (19 χλμ. από Χανιά προς
Κολυμπάρι) ζητούνται: α) προσω-
πικό για ρεσεψιόν (απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία), β) κοπέλες για
μανικιούρ/ πεντικιούρ, μασάζ, μία
για μερική απασχόληση και μία για
πλήρη απασχόληση, γ) υπεύθυνη
καθαριότητας (με προϋπηρεσία).
Πληρ. Τηλ. 6973/ 308375, 6977/
506212 (10 π.μ. - 2 μ.μ.), βιογρα-
φικά στο email:
jmarkastalia@gmail.com*

ΑΠΟ το εστιατόριο-ψησταριά ‘Λι-
χουδιές’ ζητείται σουβλατζής έμ-
πειρος για μόνιμη απασχόληση για
το ωράριο 5 μ.μ. - 1 μ.μ. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 151568

ΑΠΟ ταβέρνα στον Σταυρό Ακρω-
τηρίου ζητείται βοηθός σερβιτόρου
για την καλοκαιρινή σαιζόν και βοη-
θός μάγειρα.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 881437 6-9 μ.μ.,
αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
giannis@trachalakis.gr*

ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Vardis
Olive Garden’ στη Γεωργιού-
πολη ζητείται σερβιτόρος με
σπαστό ωράριο για την ερχό-
μενη σαιζόν. Επιθυμητή η προ-
ϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών.
Γνώση γερμανικών θα εκτιμηθεί
επιπλέον.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικών με φωτογραφία στο
info@vardishotel.gr, 6932/
467766 κα Μιξάκη

ΑΠΟ Delfina Beach Hotel ζητεί-
ται Διευθυντής καθώς και μετρ.
Απαραίτητη η γνώση ιταλικής
γλώσσας.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 917770*

ΑΠΟ τα ξενοδοχεία Kiani Beach Re-
sort και Kalyves Beach Hotel στην
ευρύτερη περιοχή των Χανίων ζη-
τείται προσωπικό όλων των ειδικο-
τήτων για την καλοκαιρινή σαιζόν
2015. Απαραίτητη η γνώση ξένων
γλωσσών. Γνώση Ρωσικής ή Γερμα-
νικής γλώσσας, θα θεωρηθεί ιδιαί-
τερο προσόν. Δεκτά μόνο
βιογραφικά με πρόσφατη φωτογρα-
φία.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο φαξ: 28250/ 32260 και στο e-
mail: hr@kianibeach.com

ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Theo’ στην
Αγία Μαρίνα για την σαιζόν 2015 ζη-
τούνται οι κάτωθι ειδικότητες: προ-
ϊσταμένη ορόφων, καμαριέρες.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικό με πρό-
σφατη φωτογραφία αυτ/ πως 10 π.μ.
- 1 μ.μ. ή αποστολή στο e-mail:
info@hoteltheo.gr, τηλ.: 28210/
60960

ΑΠΟ την αλυσίδα καταστημάτων
Everest ζητείται άτομο για τόστ -
σαλάτες. Απαραίτητη προϋπόθεση
να γνωρίζει αγγλικά και Η/ Υ. Προ-
ϋπηρεσία στον χώρο θα εκτιμηθεί.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 737106, αποστολή
βιογραφικού αυτοπροσώπως στο
κατάστημα στην οδό Σκαλίδη και
πλατεία 1866

ΑΠΟ κατασκευαστική εταιρεία ζη-
τείται διακοσμητής με άριστη
γνώση των προγραμμάτων autocad,
sketchup και corel.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
με φωτογραφία και portfolio στο
info@art-deco.gr

• ΑΠΟ εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
ζητείται άτομο για τη θέση του
υπεύθυνου εταιρικών πωλήσεων.
Απαραίτητη εμπειρία στις Β2Β πω-
λήσεις.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο email: ageliajob@gmail.com*

• ΑΠΟ μεταφορική εταιρεία ζητεί-
ται νέος 25 - 30 ετών, αποθηκάριος
- οδηγός.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: gsn@got.com.gr, 28210/
96187*

ΑΠΟ τα ξενοδοχεία Βάνταρης Α.Ε.
στον Καβρό Αποκορώνου ζητείται
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων
για την καινούρια σαιζόν ‘15. Απα-
ραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών -
Γερμανικών ή Ρωσικών. Η προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί.
Πληρ. Τηλ. καθημερινά εκτός Κυ-
ριακής από 9.00 - 14.30 στα τηλ.:
28250/ 61231, 28250/ 61135, 28250/
61157, για αποστολή βιογραφικών
φαξ: 28250/ 61006, 28250/ 61698,
email: sofia@vantarishotels.gr

ΑΠΟ την εταιρεία Τουρνάς
ΑΕΒΕ ζητείται άνδρας βοηθός
λογιστή με άριστη γνώση Εμπο-
ρικής και Λογιστικής Διαχείρι-
σης του προγράμματος
Eurofasma, κώδικας φορολογίας
εισοδήματος και ΚΦΑΕ. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: empo-
riko75@gmail.com (συνεχόμενο
το email, χωρίς παύλα)*

• ΑΠΟ διαφημιστική εταιρεία ζη-
τούνται εμφανίσιμες κοπέλες 18-26
ετών για προγράμματα promotion
ποτών και τσιγάρων με υψηλές απο-
δοχές. Επίσης κοπέλες- κυρίες για
προγράμματα promotion σε S/ M.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 390379*

ΑΠΟ καφέ - μπαρ στην Αγία Μαρίνα
ζητούνται κοπέλες για το μπαρ και
για service και ένας dj. Ευχάριστος
χώρος, ασφάλιση, ικανοποιητικός
μισθός και μεταφορά.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 821519*

ΑΠΟ την Creta Coupon το πρώτο
παγκρήτιο site προσφορών για έξυ-
πνες αγορές χωρίς πιστωτικές, ζη-
τούνται συνεργάτες με
επικοινωνιακές ικανότητες, θετική
διάθεση, ηλικίας 25-38 ετών για
τους νομούς Χανίων, Ρεθύμνου,
Ηρακλείου και Λασιθίου. Άμεσες
απολαβές.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 699053*

• ΑΠΟ εστιατόριο στους Αγ. Απο-
στόλους ζητούνται οι ακόλουθες ει-
δικότητες: μάγειρας- ισσα, βοηθός
μάγειρα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 076004, (10 π.μ. -
2 μ.μ.)*

• ΑΠΟ αλουμινάδικο ζητείται βοη-
θός, με εμπειρία σε μοντάρισμα και
τοποθέτηση για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Δί-
πλωμα οδήγησης και γνώση
υπολογιστών θα εκτιμηθούν.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικό στο email:
thesiergasias@gmail.com, 6930/
363213 απογευματινές ώρες

• ΑΠΟ το εστιατόριο ‘Κυανό’ στον
Πλατανιά ζητούνται σερβιτόρος-
ρα, κοπέλα για μπουφέ, γυναίκα για
την κουζίνα με εμπειρία σε κρύα και
ζεστά πιάτα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 765123 πρωινές
ώρες.

• ΑΠΟ Γαστρομαγία στην Όαση Βα-
ρυπέτρου ζητείται διανομέας με ή
χωρίς δικό του μηχανάκι. Δίπλωμα
απαραίτητο.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 991762

• ΑΠΟ beach bar- restaurant στην
Αγια Μαρίνα ζητούνται: β’ μάγειρας,
βοηθός μάγειρα, λαντζιέρα, άτομα
για το service εστιατορίου και πα-
ραλίας. Απαραίτητη η καλή γνώση
αγγλικών και η προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικό με φωτο-
γραφία: sumjob.2015@gmail.com*

• ΑΠΟ τα ψητοπωλεία ‘Θράκα’ ζη-
τείται έμπειρος σουβλατζής - τυλι-
χτής, έως 40 ετών, για μόνιμη
απασχόληση. Επίσης ζητείται έμπει-
ρος πιτσαδόρος. Ακόμα βοηθός
σερβιτόρου, εμφανίσμος/  μη έως 30
ετών, με προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως Αναγν. Γο-
γονή 77,  με βιογραφικό, Δευτέρα -
Παρασκευή, 12 μ. - 2.30 μ.μ., κ.
Κωνσταντίνος

• ΑΠΟ οβελιστήριο-ψησταριά ζητεί-
ται έμπειρος σουβλατζής ως 30
ετών για μόνιμη απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 992605, 2-4 μ.μ.

ΑΠΟ την εταιρεία ‘Γιαννενάκης
Α.Ε.’ ζητείται πωλητής για το κα-
τάστημα Κισάμου. Απαραίτητη η
προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικού στο e-mail: giannena-
kis_ae@yahoo.gr

• ΑΠΟ καφε - εστιατόριο στο Κο-
λυμπάρι ζητείται κοπέλα για μόνιμη
εργασία. Παρέχεται μισθός και
ασφάλιση ΙΚΑ.
Πληρ. Τηλ. 28240/ 23569, 6974/
678057*

ΑΠΟ επιχείρηση στην Παλιά Πόλη
ζητείται κοπέλα εμφανίσιμη, με
προϋπηρεσία στο χώρο της εστία-
σης - καφέ. Απαραίτητη η γνώση αγ-
γλικών.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 407879 κ. Χρή-
στος, 9 π.μ. - 3 μ.μ.

Α’ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Έλληνας, έως 35
ετών, για τη λειτουργία πρωινού
εστιατορίου και pool bar, με άριστη
γνώση αγγλικών, σε ξενοδοχείο
στην Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: staffosc@yahoo.com*

• ΑΤΟΜΟ να γνωρίζει για σπουδές
στο εξωτερικό και συνεργασία με
πανεπιστήμια του εξωτερικού ζητεί-
ται από flemetakistudies.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
flemetakistudies@gmail.com, πληρ.
6937/ 000193*

• ΑΤΟΜΟ με γνώσεις ζωγραφικής
από εργαστήριο κεραμικών για
ημιαπασχόληση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 005532

• ΒΟΗΘΟΣ για μηχανουργείο.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 447896*

ΓΙΑ την καλοκαιρινή σαιζόν, ζη-
τούνται κοπέλες για service και
μπουφέ να μιλάνε ξένες γλώσσες.
Επίσης μαγείρισσα, βοηθός μάγειρα
και καθαρίστρια στη Γεωργιούπολη.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 454344*

• ΓΝΩΣΤΗ εταιρεία πετρελαιοει-
δών ζητά εργάτη για μόνιμη εργα-
σία με σιδηρουργικές γνώσεις
(ηλεκτροσυγκόληση).
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών:
silkoilsamosterminal@gmail.com,
28210/ 64712, 6948/ 981831

• ΓΝΩΣΤΗ εταιρεία πετρελαιοει-
δών ζητά εργάτη για μόνιμη εργα-
σία με οικοδομικές γνώσεις
(καλούπωμα).
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών:
silkoilsamosterminal@gmail.com,
28210/ 64712, 6948/ 981831

ΓΥΝΑΙΚΑ Ελληνίδα με γνώση στα
αγγλικά για καθαριότητα ξενοδο-
χείου στην Αλμυρίδα. Επίσης πω-
λούνται 7 ψυγεία μικρά
ξενοδοχείου, 100 ευρώ το ένα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71931, 6974/
411985 πρωινές ώρες

• ΓΡΑΦΕΙΟ τεχνικών μελετών
με έδρα τα Χανιά ζητά: Ηλε-
κτρολόγο μηχανικό (ΑΕΙ) με
5ετή εμπειρία και τα ακόλουθα
προσόντα: εμπειρία στη σχε-
δίαση ηλεκτρολογικών εγκατα-
στάσεων κτηρίων
(μετασχηματιστές, ισχυρά ρεύ-
ματα, ασθενή ρεύματα, φωτι-
σμός, BMS κλπ). Επίβλεψη
κατασκευής ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων μεγάλων κτη-
ριακών έργων. Καλή γνώση au-
tocad, 4M - Adapt. Αριστη γνώση
αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να στείλουν βιογρα-
φικό στο email:
mimet@mmgroup.gr*

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρεία αναζητά
συνεργάτες για μόνιμη απασχό-
ληση. Απαραίτητη η καλή γνώση Η/
Υ, ευχάριστη προσωπικότητα, δυνα-
μικός χαρακτήρας, να διαθέτει με-
ταφορικό μέσο. Πλήρης
εκπαίδευση, υποστήριξη. Η προ-
ϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη. Δυ-
νατότητα υψηλών εισοδημάτων,
καινότομος τρόπος διαφήμισης
μέσω κινητών. Άμεση έναρξη συ-
νεργασίας.
Πληρ. Τηλ. για ραντεβού τηλ.
6978/ 889628 Χρήστος

• ΕΜΠΕΙΡΟΙ τεχνίτες και βοηθοί
για τοποθέτηση πλακιδίων.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 306877 6-10 μ.μ.*

• ΕΜΠΕΙΡΟΣ πωλητής - πωλήτρια
με προϋπηρεσία για εξωτερική απα-
σχόληση, με μισθό και ποσοστά επί
των πωλήσεων, για τα Χανιά και τις
περιοχές Αποκόρωνα και Καστέλι.
Επίσης ζητούνται άτομα για στελέ-
χωση στο τμήμα διανομής.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών:
despoinatzagkaraki@gmail.com,
τηλ.: 6957/ 206720*

ΕΜΠΕΙΡΟΣ μάγειρας, Έλληνας,
έως 45 ετών, για υπεύθυνη θέση με
γνώσεις Ιταλικής κουζίνας a la carte
σε ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: staffosc@yahoo.com*

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ κοπέλες για καφέ -
μπαρ για βραδινό ωράριο.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 079617

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ κοπέλες για προ-
γράμματα τσιγάρων και κινητής τη-
λεφωνίας, από σοβαρή
διαφημιστική εταιρεία.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 501523

• ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ κοπέλα να εργα-
στεί απογευματινό ωράριο σε του-
ριστικό κατάστημα ρούχων στον
Πλατανιά ως υπεύθυνη. Απαραίτητη
η γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 427302*

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ έμπειρος πωλητής
ή πωλήτρια για είδη συσκευασίας,
χαρτικά, καθαριστικά. Ο έχων προ-
ϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 73307 κος Παν-
τελής, 6974/ 581826

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ λαντζιέρα και
βοηθός μάγειρα (γυναίκα) με εμπει-
ρία για εστιατόριο στο Λιμάνι για
την καλοκαιρινή περίοδο.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 290694 ώφες επι-
κοινωνίας 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 6-9
μ.μ.

• ΕΤΑΙΡΕΙΑ κινητής τηλεφωνίας
αναζητά άτομο για την ανάπτυξη
τμήματος κατασκευής site. Απαραί-
τητα προσόντα: καλή γνώση του αν-
τικειμένου και εμπειρία στις Β2Β
πωλήσεις.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
στο ageliajob@gmail.com*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ - bar
με ημερομίσθιο και ποσοστά.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 867929, 6946/
956883 μετά τις 12μεσημέρι*

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο Ακρωτήρι,
ζητά σεφ, για τη καλοκαιρινή
σαιζόν 2015.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογρα-
φικών στο: restaurant-
chef2015@gmail.com

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες από 18-60
ετών για φροντίδα ηλικιωμένων
24ωρο. Επίσης άνδρες 18-30 ετών
να εργαστούν σε οικοδομή, αγροτι-
κές δουλειές, ξενοδοχεία, εστιατό-
ρια, καφετέριες, ως σερβιτόροι,
βοηθοί κουζίνας, μάγειρες, καμα-
ριέρες. Aκόμα κυρίες να εργαστούν
ως οικιακοί βοηθοί και να φροντί-
ζουν παιδιά.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 527465 γραφείο
εύρεσης εργασίας Ταυρωνίτης Ve-
neta

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από καφέ-μπαρ στο
κέντρο του Πλατανιά: barman - bar-
woman, σερβιτόροι/ ρες, για την κα-
λοκαιρινή σαιζόν. Απαραίτητη η
γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 005613, 6945/
145543*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για τη σαιζόν 2015
στο Καστέλι (εστιατόριο, ενοικιαζό-
μενα δωμάτια, γραφείο εναλλακτι-
κού τουρισμού) και την Καλυβιανή
Κισάμου (διαμερίσματα με πισίνα) οι
παρακάτω ειδικότητες για άτομα
μέχρι 40 ετών: Καμαριέρα, συντη-
ρητής, σέρβις, υποδοχή, πωλήσεις,
οργάνωση γραφείου. Η άδεια οδή-
γησης και η γνώση ξένων γλωσσών
απαραίτητα.
Πληρ. Τηλ. Μυλωνάκης Στέλιος
6974/ 092913, www.stratatours.com/
www.kissamia.gr, βιογραφικά:
info@kissamia.gr*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σεφ και α’ μάγειρας
με γνώσεις κρητικής και διεθνούς
κουζίνας για εστιατόριο στον Πλα-
τανιά.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο gebraoudakis@yahoo.com (το
email είναι χωρίς παύλα), 6972/
256763

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το ψητοπωλείο ‘Ο
Γρήγορος’ στην πλατεία Σούδας: α)
4 διανομείς με δίπλωμα και δικό
τους μηχανάκι, β)  εμφανίσιμη κο-
πέλα για ταμείο - τηλέφωνο, με
γνώσεις Η/ Υ, αγγλικών και προυπη-
ρεσία. Απαραίτητα όλοι να έχουν
σχετική προϋπηρεσία, βιβλιάριο
υγείας και να έχουν ανώτατο όριο
ηλικίας 40 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 922360

• ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ να εργαστεί σε ξε-
νοδοχείο απαραίτητα να γνωρίζει
μια ξένη γλώσσα, αγγλικά ή γερμα-
νικά. Διατίθεται και χώρος για τη
διαμονή της. Επίσης ζητείται γυ-
ναίκα για τη reception και το snack
bar παράλληλα, με απαραίτητη τη
γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλι-
κής ή γερμανικής).
Πληρ. Τηλ. 6947/ 719063, 28210/
91769

• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ αντρικό ζητάει
κοπέλα με γνώσεις αντρικού κουρέ-
ματος.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 84732, 6974/
824750

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ που να γνωρίζει τη
δουλειά για εργασία με μισθό για
όλο το χρόνο, σε ευχάριστο περι-
βάλλον. Γνώσεις σε νύχια και μασάζ
θα εκτιμηθούν.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 501986*

ΚΟΠΕΛΑ για fish spa στην Αγία Μα-
ρίνα για την νέα καλοκαιρινή σαι-
ζόν, με γνώσεις μανικιούρ -
πεντικιούρ και μασάζ. Απαραίτητη
προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογραφι-
κών: wonderfishspa@hotmail.com
με πρόσφατη φωτογραφία*

THE FIRST 
COFFEE COMPANY

Η εταιρία  καταστημάτων  καφεστίασης  ‘’MIKEL’’
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προ-
ϊόντων και υπηρεσιών της.  Διακρίνεται για την οργά-
νωση των τμημάτων– τον εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων – την εντατική εκπαίδευση και ειδί-
κευση του προσωπικού της.  Απώτερος σκοπός της
εταιρίας η διασφάλιση μιας  γκάμας εξαιρετικών προ-
ϊόντων και η άψογη εξυπηρέτηση των  πελατών  της.
Με γνώμονα τη φιλοσοφία αυτή η εταιρία  ‘’MIKEL’’
προκειμένου να επανδρώσει το νέο της  κατάστημα
στα Χανιά της Κρήτης ζητά  προσωπικό ηλικίας 20 –
35 ετών για τις παρακάτω θέσεις:

α) Υπεύθ. Καταστήματος,  β)Service (με εμπειρία),
γ) Barista,  δ) Ταμία,  ε) Κουζίνα. 

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. 
φωτογραφία) στο  hr@mikelcc.gr

Fax: 2410-534020  Τηλ. 2410-255260 

Από την εταιρία Μεσογειακοί Καθαρισμοί ζητείται προσωπικό
των παρακάτω ειδικοτήτων:

1. ΆΝΔΡΑΣ άνω των 30 ετών,κάτοχος διπλώματος οδήγησης για να ερ-
γαστεί στο συνεργείο. Σχετική προϋπηρεσία, θα θεωρεί προσόν.
2. ΓΥΝΑΙΚΕΣ με εμπειρία  για να εργαστούν στο συνεργείο. Σχετική προ-
ϋπηρεσία, θα θεωρεί προσόν.
3. ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ άνω των 35 ετών.
Απαραίτητα προσόντα :
- Απόφοιτος λυκείου 
- Δίπλωμα οδήγησης
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
- Προϋπηρεσία σε πωλήσεις παροχής υπηρεσιών
- Πολύ καλές επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
Προσφέρονται :
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
-Δυνατότητα εξέλιξης
- Άριστο περιβάλλον εργασίας

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821027490. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: info@med-cleaning.com και στο fax 2821028390

Ο όμιλος INTERAMERICAN αναζητά 

3 γυναίκες και 3 άνδρες ηλικίας 24 έως 33 ετών 
για την στελέχωση νέου τμήματος. 

Μόνιμη εργασία όλο το χρόνο, πάγια αμοιβή, ομα-
δική ασφάλιση. Υπεύθυνος κ. Συμεωνίδης.

Aποστολή βιογραφικού στο email: 
simeonidisl@agency.interamerican.gr

Εταιρία με έδρα τα Χανιά Κρήτης η οποία δραστηριοποιείται
στο χώρο των φυσικών καλλυντικών, αναζητά νέα/ο που θα στε-
λεχώσει τη θέση marketing – προωθήσεων για πλήρη απασχό-
ληση. Η/Ο υποψήφιος θα έχει την ευχέρεια τακτικών
μετακινήσεων εκπροσωπώντας την εταιρία σε εκθέσεις οι
οποίες θα λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Η εταιρία παρέχει:
Σταθερό μηνιαίο μισθό με ασφάλιση
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Προφίλ υποψηφίου:
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Άπταιστη γνώση γραπτών και προφορικών αγγλικών
Δυναμικός χαρακτήρας
Δυνατότητα μετακινήσεων
Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία

Αποστολή Βιογραφικού: info@sgouromallis.gr
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΟΠΕΛΑ με καλή γνώση αγγλικών
να εργαστεί ως πωλήτρια για 4ωρη
απασχόληση και πλήρη απασχό-
ληση, στο κατάστημα ετοίμων ενδυ-
μάτων ‘4you’.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως, Πλατεία 1866
αρ. 19, Χανιά

ΚΟΠΕΛΑ για άμεση πρόσληψη σε
καφέ - αναψυκτήριο, για πρωινή ή
απογευματινή βάρδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71111 (από
8:00πμ έως και 2:00 μμ)

• ΚΟΠΕΛΑ ελληνίδα 18-35 ετών για
φροντίδα κοριτσιού 21 μηνών στη
Χαλέπα. Θα προτιμηθούν παιδαγω-
γικές σπουδές - εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 467766 (ώρες επι-
κοινωνίας 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 7-9
μ.μ.) zabiam@yahoo.gr*

• ΚΟΠΕΛΑ ή ζευγάρι για να αναλά-
βει τη λειτουργία καφετέριας την
επόμενη σαιζόν χωρίς κεφάλαιο
(μόνο Ελληνες). Απαραίτητα βιβλιά-
ριο υγείας.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 975615

• ΚΟΠΕΛΑ νεαρή για κατάστημα
εστίασης στο κέντρο της πόλης.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 397492*

ΚΟΠΕΛΑ για spa με γνώσεις πεντι-
κιούρ - μανικιούρ και μασάζ, για ερ-
γασία στις περιοχές Κάτω Δαράτσο
και Κολυμπάρι. Απαραίτητη η γνώση
αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 983870*

• ΚΟΠΕΛΑ για καφέ- μεζεδοπωλείο
- μπαρ στην περιοχή Νέας Χώρας.
Απαραίτητα η γνώση αγγλικών,
άδεια εργασίας, βιβλιάριο υγείας.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 080050*

• ΚΟΠΕΛΑ για γραμματειακή υπο-
στήριξη ιατρείου. Απαιτούμενα προ-
σόντα: Αριστη γνώση Η/ Υ, γνώση
αγγλικών, εμπειρία στην ηλεκτρο-
νική συνταγογράφηση.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών:
cv_grammateia_2015@yahoo.gr

ΚΟΠΕΛΑ εμφανίσιμη για service.
Επίσης ζητούνται άτομα για δημι-
ουργία μουσικού σχήματος (λαϊκού
- έντεχνου).
Πληρ. Τηλ. 6987/ 303810*

• ΚΟΠΕΛΑ με προϋπηρεσία, για το
ζαχαροπλαστείο Τζεδάκη στην οδό
Σολωμού 29.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως Τσου-
δερών 9, 10 π.μ. - 1.30 μ.μ. και 7.30
- 10 μ.μ.

• ΚΟΠΕΛΑ για γραμματειακή υπο-
στήριξη, πρωινές ώρες Δευτέρα -
Παρασκευή. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης υπολογιστών και αγγλικών.
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση λο-
γιστικών.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 52626

• ΚΟΠΕΛΑ για καφετέρια στις
Μουρνιές να γνωρίζει από μπουφέ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 02090*

• ΚΥΡΙΑ 45-50 ετών, ζητείται να
προσέχει γυναίκα κατάκοιτη από τις
9π.μ. εώς 10.00 μ.μ., στην περιοχή
Νέας Χώρας. Μισθός 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 029680

• ΜΑΓΕΙΡΑΣ απόφοιτος σχολής
μαγειρικής, με εμπειρία για κάλυψη
μόνιμης θέσης εργασίας.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικό με φωτο-
γραφία στο email:
hrchef@yahoo.gr*

• ΝΕΑΡΟΣ με οικοδομικές γνώσεις
και από σιδηροκατασκευές.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 237756

ΝΕΟΣ 18-24 ετών για να εργαστεί
σε fast food με εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 398239, 6947/
041031 μετά τις 1 μ.μ.

ΜΑΙΑ ή βρεφονηπιοκόμος για
περιποίηση - φύλαξη βρέφους,
ηλικίας 1 μηνός. Απαραίτητη η
ανάλογη πείρα. Πλήρης απασχό-
ληση.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 058590*

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για αρτοποιείο στην
Κίσαμο, τεχνίτες για το εργαστήριο
και πωλήτριες.
Πληρ. Τηλ. 28220/ 23500 μόνο 3-6
μ.μ.*

ΠΩΛΗΤΕΣ για εταιρεία. Σπουδές
και προϋπηρεσία απαραίτητα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
και φωτογραφία στο
adv_chania@hotmail.com αναφέ-
ροντας το τμήμα που σας ενδιαφέ-
ρει

• ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ για πρωινή και απο-
γευματινή μόνιμη απασχόληση στο
καφέ εστιατόριο ‘Όνειρο’. Απαραί-
τητο το βιβλιάριο υγείας και η
γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 705774, 28210/
81622*

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -barman έως 30
ετών, ζητείται για την καλοκαιρινή
σεζόν 2015 από ξενοδοχείο στο
Σταυρό Ακρωτηρίου στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικό με πρό-
σφατη φωτογραφία στο:
info@hotel-zorbas.gr*

ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΣ έμπειρος για σου-
βλατζίδικο στις Καλύβες Αποκορώ-
νου.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 050018

• ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ κήπου και οικίας
Ελληνας, κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.,
για 5ώρη 3ήμερη εργασία πλησίον
Βάμου Αποκορώνου, με αγροτικές
και τεχνικές γνώσεις. Προσφέρεται
καινούργια οικία με ίντερνετ, με
θέα και παροχές, 250 ευρώ ο μήνας.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 22850, 6981/
819709*

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά εργάτες -
τεχνίτες, για καλούπωμα ξυλοτύ-
που και οδηγούς, χειριστές μηχανη-
μάτων έργου.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 229984

• ΤΟ ξενοδοχείο Sunny Bay στην
Κίσσαμο ζητά για τη σαιζόν 2015:
μάγειρα - chef με ανάλογη προϋπη-
ρεσία και προσωπικό για τη στελέ-
χωση του bar- restaurant.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 583922, αποστολή
βιογραφικών στο info@sunny-
bayhotel.com, fax: 28220/ 83064*

• ΤΟ κομμωτήριο ‘Αλίκη’ ζητά κο-
πέλα με προϋπηρεσία να γνωρίζει
καλό πιστολάκι, μανικιούρ και πεν-
τικιούρ. Παρέχεται πλήρης ασφά-
λιση και μισθός.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 74887*

ΤΟ εστιατόριο Symposium στον
Πλατανιά ζητά ψήστη με εμπει-
ρία για την καλοκαιρινή σαιζόν
2015, από Απρίλιο έως τέλος
Οκτωβρίου, με γνώσεις στο κό-
ψιμο και καθάρισμα φιλέτων και
στους χρόνους ψησίματος.
Ώρες εργασίας 9-10 ημερησίως
με ένα ρεπό την εβδομάδα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 399501 από 12
μ. - 9 μ.μ., αποστολή βιογραφι-
κών και συστατικών επιστολών
στο
symposiumplatanias@gmail.co
m (το e-mail είναι χωρίς
παύλα)*

• ΠΩΛΗΤΗΣ - πωλήτρια ζητείται
για κατάστημα παραδοσιακών
προϊόντων και καλλυντικών σε
κατάστημα στην Παλιά Πόλη στα
Χανιά. Εμπειρία στο χώρο και η
γνώση ξένων γλωσσών είναι
απαραίτητες.
Πληρ. Τηλ. στείλτε βιογραφικό
σημείωμα Τ.Θ.67 73200 Σούδα
Χανιά Κρήτης

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ εταιρεία ζη-
τάει γραφίστα με γνώσεις Corel,
Photoshop, Illustrator, με άνεση
στα Social Media και επικοινω-
νιακές ικανότητες. Θα εκτιμη-
θούν γνώσεις Web Design.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά και
δείγματα δουλειάς στο e-mail:
nextgrc@gmail.com*

ΤΟ ξενοδοχείο ‘Imperial Μάλεμε’
ζητά προσωπικό για εστιατόριο και
κουζίνα, καθώς και μουσικό για ζων-
τανές βραδιές.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-
mail: maleme.imperial@gmail.com,
τηλ: 6976/ 777120*

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για κρεοπωλείο έμ-
πειρος.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 601407

• Α-Ω για κήπους, γκαζόν, κλαδέ-
ματα και διάφορες άλλες εργασίες
σε χωράφια.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 940030

ΑΓΡΟΚΗΠOTEXNIKH αναλαμβάνω
μάζεμα ελιών, κλαδέματα. Επίσης
τακτοποίηση κήπου, φύτεμα, καθά-
ρισμα, ψέκασμα και ότι άλλο χρει-
αστεί. Διαθέτω όλα τα απαραίτητα
μηχανήματα και εργαλεία, καθώς
και εργάτες.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 831127

ΑΓΡΟΤΗΣ έμπειρος αναλαμβάνει
κλάδεμα ελιών, με ραβδιστικά παλ-
μικά που δεν κάνουν ζημιά, καθάρι-
σμα χωραφιών από χόρτα, βάτους
και μάζεμα ελιών, κόψιμο δένδρων,
κλαδέματα, κορμοτομές, ξεριζώ-
ματα, κάψιμο κλαδιών δωρεάν,
κ.τ.λ. Κατόπιν συμφωνίας και διά-
φορες αγροτικές εργασίες. Διαθέ-
τει 4Χ4. Επίσης ζητούνται προς
ενοικίαση ελιές. Πωλούνται καυσό-
ξυλα για τζάκι-σόμπα.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 896297, 6946/
945850

ΑΓΡΟΤΗΣ - κηπουρός Έλληνας,
αναλαμβάνει κατασκευή και συντή-
ρηση κήπων από 15 ευρώ τον μήνα
(βίλλες - ξενοδοχεία κ.λπ.). Επίσης
κλάδεμα ελιών - εσπεριδοειδών,
χρέωση με το δέντρο. Ακόμη καθά-
ρισμα χωραφιών, κόψιμο χόρτων -
σκαψίματα με την ώρα. Επιμελη-
μένη εργασία, εξαιρετικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 766676, 28210/
31464, 6977/ 198256 κ. Κώστας*

• ΑΓΡΟΤΗΣ έλληνας, έμπειρος, με
οργανωμένο συνεργείο αναλαμβά-
νει το μάζεμα ελιών για φέτος και
για κάθε χρόνο, κατόπιν συμφω-
νίας. Επίσης καθάρισμα χωραφιών,
κλάδεμα, λίπανση και ψέκασμα
ελιών.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 060535*

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ υποδοχής για ξε-
νοδοχεία στην περιοχή Αγίας
Μαρίνας. Απαραίτητα: η προ-
ϋπηρεσία, η γνώση ξενοδοχει-
ακών προγραμμάτων και ξένων
γλωσσών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικού στο email: biogra-
fiko1234@gmail.com

ΤΟ ξενοδοχείο Porto Veneziano
στο Παλιό Λιμάνι Χανίων, Ακτή
Ενώσεως και Γλαύκου, ζητά
προσωπικό κουζίνας, λάντζας,
ορόφων, σέρβις μπαρ και εστια-
τορίου, για 12μηνη εργασία. Η
προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο
είναι απαραίτητη.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικών με φωτογραφία στην
Υποδοχή του ξενοδοχείου ή
στο email: manager@portovene-
ziano.gr

ΑΓΡΟΤΗΣ έμπειρος αναλαμβάνει
κλάδεμα ελιών και καθάρισμα χω-
ραφιών από βάτους και αγριόχορτα.
Διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργα-
λεία. Καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 467940

ΑΓΡΟΤΗΣ Έλληνας με εμπειρία,
αναλαμβάνει μάζεμα ελαιοκάρπου,
κλάδεμα, κόψιμο δέντρων και περι-
ποίηση κήπων, καθαριότητα χωρα-
φιών από χόρτα, βάτα, με τα
απαραίτητα εργαλεία. Συνεργασία
με γεωπόνους. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 774891, 28210/
44740*

ΑΓΡΟΤΗΣ αναλαμβάνει κλαδέματα,
καθαρίσματα χωραφιών, κήπων,
σκάψιμο κήπων, περιφράξεις, κό-
ψιμο δέντρων, κορμοτομές (με
αμοιβή τα ξύλα). Διαθέτω όλα τα
απαραίτητα εργαλεία. Αναλαμβάνω
και μάζεμα ελιών. Επίσης πωλούνται
5 τόνοι ξύλα ελιάς 100 ευρώ το
τόνο. Μαζευω παλιοσίδερα και πα-
λιές συσκευές.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 250189

• ΑΓΡΟΤΗΣ Έλληνας αναλαμβάνει
ελιές σιμισιακές. Επίσης περιφρά-
ξεις, κλαδέματα, καθάρισμα χωρα-
φιών από χόρτα και βάτους.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 237351, 6984/
335830*

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Χανιώτης με πείρα
και γνώσεις 35 ετών, αναλαμβάνει
παντός τύπου επισκευές, τοποθε-
τήσεις, κατασκευές σε γκαραζό-
πορτες, μοτέρ, αυτοματισμούς,
ελαττήρια, ρολά σπιτιών, αλλαγή
στους ιμάντες, σκισμένες σίτες,
καινούρια κουφώτα αλουμινίου, σι-
δήρου, κάγκελα, αυλόπορτες συρό-
μενες και μοτέρ. Αλλάζει ροδάκια.
Διαθέτει επίσης τηλεχειριστήρια για
γκαραζόπορτες.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 245449, 28210/
91423 κος Γιάννης

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Έλληνας αναλαμβά-
νει κατασκευές αλουμινίου, σιδή-
ρου, για όλα τα κουφώματα, σίτες,
κάγκελα, γκαραζόπορτες, ρολλά και
κατασκευές παντός τύπου.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 91495, 6974/
783004 κος Δημήτρης*

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ αναλαμβάνει αντικα-
τάσταση κουφωμάτων αλουμινίου,
ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλό-
πορτες, κάγκελα. Πόρτες θωρακι-
σμένες από 890 ευρώ. Αλλάζω
κλειδαριές, ράουλα στα συρώμενα.
Επίσης τοποθετώ δαγκάνες αντι-
κλεπτικές στα συρώμενα κουφώ-
ματα. Τζάμια μονά και διπλά
ενεργειακά, καθώς και κάθε επι-
σκευή αυτών από έμπειρο συνερ-
γείο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 75777, 6944/
393818, Γιώργος

• ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Χανιώτης πουλά και
τοποθετεί κουφώματα και σίτες για
αλουμίνια και ξύλινα, κάγκελα και
ανοδιωμένα, αλλάζει κλειδαριές και
τοποθετεί στα συρόμενα και ανοι-
γόμενα δαγκάνες για τους κλέφτες
και αλλάζει ροδάκια. Επίσης τοπο-
θετεί τζάμια και καθρέπτες. Γνήσιες
θωρακισμένες πόρτες 880 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 229741*

ΑΝΑΛΑΜΒANOYME ξεροτήγανα
και αυγοκαλάμαρα όλα σπιτικά, με
αγνά υλικά και σε πολύ καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 50947, 6945/
749958

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Έλληνας τεχνίτης
μονώσεις, κτισίματα, σοβάδες, πε-
ριφράξεις χωραφιών, κεραμοσκε-
πές και μερεμέτια. Διαθέτει όλα τα
εργαλεία (σκαλωσιές κ.λπ.). Καλές
τιμές, καλή δουλειά (ευκολίες).
Πληρ. Τηλ. κος Δουκάκης, 6949/
092426*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ κεραμοσκε-
πές, πέργκολες, αναπαλαιώσεις
παντός τύπου, ανακαινίσεις, φούρ-
νους, ψησταριές, ταβάνια και πατώ-
ματα ξύλου, σε πολύ καλή τιμή και
με δείγμα δουλειάς.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 048774

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ μπετά, κτι-
σίματα, σοβάδες, εμφανή μπετά,
αναπαλαιώσεις, κεραμοσκεπές, πε-
ριφράξεις και μερεμέτια. Εγγυη-
μένη εργασία, καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 595904*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κλαδέματα ελιών
- αμπελιών, καθαρίζω και κλαδεύω
περιβόλια. Χανιώτης.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 557915

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ με 13 χρόνια εμ-
πειρίας στα Χανιά σοβάδες, τούβλα,
πλακάκια, ελαιοχρωματισμούς, κτί-
σιμο πέτρας, σκεπές, κατασκευές
από σίδερο, σε καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 717638, 6977/
586532

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ καθάρισμα σπι-
τιών και μαγαζιών. Επίσης αναλαμ-
βάνω να καθαρίζω σκάλες ή να
φροντίζω ηλικιωμένους. Διαθέσιμες
συστάσεις. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 870538*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ελαιοχρωματι-
σμούς παντός τύπου, τούβλα, σο-
βάδες, μονώσεις, αναπαλαιώσεις.
Επίσης ενοικιάζονται σκαλωσιές.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 569850, 6994/
677282

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υγρομονώσεις,
θερμομονώσεις ταρατσών, κεραμο-
σκεπές, χρωματισμούς, σοβάδες
και μερεμέτια.
Πληρ. Τηλ. κ. Άγγελος Δουκάκης,
6949/ 092426*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ επιδιορθώσεις
καρεκλών-  πλέξιμο με σχοινάκι.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 744816

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κτισίματα, πέτρες,
κεραμοσκεπές, σοβάδες, τζάκια,
φούρνους, ελαιοχρωματισμούς.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 645553

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τρίψιμο μπετόν
με μηχανή για μόνωση ταρατσών,
αυλές, πυλώτες μόνο 2 ευρώ /  τ.μ.
Τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμά-
ρων, μωσαικών, σε δάπεδα, μπάνια,
σκάλες. Επίσης γυαλίσματα μαρμά-
ρων, μωσαϊκών, σε παλιά και και-
νούρια πατώματα, σε παλιούς
τάφους και σκάλες, από επαγγελ-
ματία Έλληνα τεχνίτη σε πολύ
καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 133131

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κατασκευή νέων ή
οποιαδήποτε επιδιόρθωση σε ντου-
λάπες και ντουλάπια κουζίνας, επι-
σκευή ξύλινων κουφωμάτων, ξύλινα
πατώματα, τοποθέτηση κουρτινόξυ-
λων, επισκευή ντουλαπών και μον-
τάρισμα οποιουδήποτε επίπλου,
πέργκολες, κεραμοσκεπές. Εμπει-
ρία πάνω από 20 ετών. Τιμές λογι-
κές. Δεκτός και διακανονισμός
μέσω τραπέζης.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 941233*

• ΑΠΟ το Γραφείο Ευρέσεως Εργα-
σίας Χανίων ‘Μεσόγειος’ ζητείται
ημεδαπό ή αλλοδαπό, γυναικείο
κατά προτίμηση, προσωπικό, κυρίως
χωρίς υποχρεώσεις, με γνώση του-
λάχιστον Ελληνικών και με εμπει-
ρία,όλων των ειδικοτήτων, για
24ωρη απασχόληση εκτός Χανίων
σε φροντίδα ηλικιωμένων ή σε του-
ριστικές επιχείρησεις αργότερα (με
γνώση τουλάχιστον Αγγλικών). ΑΜ
21064.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 97107, 6947/
565616*

• ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟ γραφείο:
αστρολογία, επιστημονική
έρευνα σε αστρολογικές προ-
βλέψεις με το ηλεκτρονικό σύ-
στημα κέπλερ, κάρτες ταρώ,
κρυσταλλομαντεία (κρυστάλλινη
σφαίρα), καφεμαντεία. Επίσης
επαναφορές προσώπων, υποβο-
λές, λύσεις σε επαγγελματικά,
οικογενειακά, ερωτικά προβλή-
ματα. Κάθε μέρα εκτός Κυριακής
10 π.μ. - 2 μ.μ. και 6.30 - 9 μ.μ. Κυ-
δωνίας 15-17, 1ος όροφος. Κατό-
πιν ραντεβού.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 70031

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ μεταφορές -
μετακομίσεις σε οικίες και επαγ-
γελματικούς χώρους σε όλη την
Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη
Ελλάδα, όλο το 24ωρο και Σαβ-
βατοκύριακα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 620446 Δημή-
τρης*

• ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ παραδίδει μαθή-
ματα κατ’ οίκον γυμναστικής για
παιδιά με σύνδρομο Asperger και
Αυτισμού.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 602996*

• ΓΥΝΑΙΚΑ για καθάρισμα, σιδέ-
ρωμα ή να προσέχει ηλικιωμένους
σε σπίτι ή ως αποκλειστική στο νο-
σοκομείο. Ωράριο σπαστό, 12ώρο ή
24ωρο, εντός Χανίων. Επίσης ανα-
λαμβάνει και τα ρεπό.
Πληρ. Τηλ. 6999/ 629422

ΔΥΟ τεχνίτες με πείρα αναλαμβά-
νουν βαψίματα, φρεσκαρίσματα,
μονώσεις, υδροχρωματισμούς, ρε-
πουλίνες, λούστρα, επισκευές
δοκών, σοβάδων, τοποθετήσεις
πλακιδίων, γυψοσανίδες, σε σπίτια,
μαγαζιά, ξενοδοχεία καθώς και ολο-
κληρωμένες ανακαινίσεις παλαιών
κτηρίων.
Πληρ. Τηλ. 6998/ 966432, 6998/
899001*

ΕΛΛΗΝΑΣ Κρητικός, Χανιώτης, με
τεράστια πείρα και γνώσεις, επιστη-
μονικές και πρακτικές, στα κλαδέ-
ματα ελαιοδέντρων και όχι μόνο,
ιδιοκτήτης και χειριστής μηχανημά-
των, αναλαμβάνει κλαδέματα ελαι-
οδέντρων. Πληρωμή με πολλούς
τρόπους. Επίσης ενδιαφέρεται να
αναλάβει μεγάλο αριθμό ελαιοδέν-
τρων για μακροχρόνιες και λογικές
μισθώσεις.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 186146*

ΕΛΛΗΝΙΔΑ φυσικοθεραπεύτρια
αναλαμβάνει χειρομαλάξεις /  εναλ-
λακτικές θεραπείες για ψυχοσωμα-
τικά προβλήματα /  μυοσκελετικά /
κατάθλιψης /  αϋπνίας /  άγχους.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 611029 τηλέφωνα
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν

ΕΛΛΗΝΙΔΑ με προϋπηρεσία για
φροντίδα ηλικιωμένων (που δεν
πίνει, δεν καπνίζει και είναι ειλικρι-
νής) αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιω-
μένων, όχι κατάκοιτων, για 8 ή για
24 ώρες. Επίσης ζητά εργασία σε
ταβέρνα (στη λάντζα).
Πληρ. Τηλ. 6979/ 071878 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν*

• ΕΛΛΗΝΙΔΑ κυρία μητέρα 3 μεγά-
λων παιδιών, με μεγάλη εμπειρία και
καλές συστάσεις, αγάπη και υπο-
μονή, αναλαμβάνει τη φροντίδα
παιδιών.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 085425 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν*

• ΕΛΛΗΝΙΔΑ κυρία ζητά εργασία να
καθαρίζει σπίτια, να σιδερώνει, να
εργαστεί σε κουζίνα ως βοηθός μά-
γειρα ή λάντζα. Επίσης να φροντίζει
ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτους για
8-10 ώρες ή αποκλειστική στο νο-
σοκομείο. Επίσης να εργαστεί ως
καμαριέρα σε ξενοδοχεία. Ξέρει αγ-
γλικά.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 167907, μόνο σο-
βαρές προτάσεις

• ΕΜΠΕΙΡΟΣ αγρότης αναλαμβάνει
κλαδέματα, καθαρίσματα, οργώ-
ματα και παντός είδους αγροτικές
εργασίες.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 247024, 6976/
511626

• ΖΗΤΑΜΕ Έλληνες εργοδότες να
προσλάβουν εργάτες ντόπιους και
αλλοδαπούς, σε οικοδομή, εργο-
δότη για φροντίδα ηλικιωμένου σε
σπίτια, ξενοδοχεία, καμαριέρες, κα-
θαρίστριες, άνδρες για κήπο, τα-
βέρνες, σερβιτόρους, μάγειρες και
βοηθός, βοηθούς κουζίνας, για κα-
φετέρια, άτομα για εργασία σε
φάρμα.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 527465 γραφείο
έυρεσης εργασίας Ταυρωνίτης Ve-
neta

• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Έλληνας ανα-
λαμβάνει ηλεκτρικές εγκαταστά-
σεις, βλάβες, επιδιορθώσεις,
κεραίες, συστήματα ασφαλείας,
συνδέσεις συσκευών και παντός εί-
δους μερεμέτια σε σπίτια και γρα-
φεία. Προσιτές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 372014*

• ΕΛΛΗΝΙΔΑ κυρία με συστά-
σεις και εμπειρία στο χώρο των
καθαρισμών, αναλαμβάνει υπεύ-
θυνα τον καθαρισμό του χώρου
σας (σκάλες, γραφεία, σπίτια
κ.λπ.).
Πληρ. Τηλ. 6980/ 343577*

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΜΑΡΙΑ
Για το τμήμα κρατήσεων και υποδοχής ζητείται  κοπέλα ηλικίας
έως 35 ετών, κατά προτίμηση απόφοιτος τουριστικής σχολής
με εργασιακή εμπειρία σε κρατήσεις, αλληλογραφία και υπο-
δοχή ξενοδοχείου, καλή γνώση και εμπειρία διαχείρισης ηλε-
κτρονικών καναλιών και social media και άριστη γνώση
τουλάχιστον Ελληνικών και Αγγλικών. Απασχόληση κυρίως απο-
γευματινή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση np@samariahotel.gr

Το ξενοδοχείο SIRIOS VILLAGE ζητά άτομα 
για τις παρακάτω θέσεις:

RECEPTION, Ζαχαροπλαστείο,  Μάγειρας  Α’.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία.  

Από την Κοινοπραξία Ναυτικών Εταιριών GRAMVOUSA
BALOS CRUISES, ζητείται έμπειρος Μάγειρας ή Μαγεί-
ρισσα, για 4ωρη,  πρωινή, καθημερινή απασχόληση, κατά την
τουριστική περίοδο Μαίου - Οκτωβρίου 2015.
Eπίσης, ζητείται έμπειρος Γ’ Μηχανικός.

Αποστολή βιογραφικών στο email:
personnel.dep.gramvousa@gmail.com
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• ΚΑΘΑΡΙΖΩ σπίτια, γραφεία, σκά-
λες, μαγειρεύω και κάνω όλες τις
δουλειές του σπιτιού.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 547980

ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Γιάννης και Σταύρος.
Κλειστήκατε έξω από το σπίτι ή το
αυτοκίνητο, άμεση εξυπηρέτηση
όλο το 24ωρο. Επίσης τοποθετούμε
κλειδαριές  ασφαλείας και υπερα-
σφαλείας. Περιοχή Δικαστηρίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 41505-55340,
6937/ 118099, 6974/ 423649, 6946/
906889

• ΚΟΠΕΛΑ από τη Βουλγαρία,
χωρίς υποχρεώσεις, με προυπηρε-
σία, ζητά να εργαστεί ως καμαριέρα
σε ξενοδοχείο. Επίσης αναλαμβάνει
και καθαριοτήτα σπιτιού μόνο την
ημέρα.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 834730

ΚΟΠΕΛΑ από Βουλγαρία ζητά να
προσέχει ηλικιωμένη ή μικρά παι-
διά, 8ωρο ή 12ωρο, ή ως οικιακή
βοηθός ή να καθαρίζει γραφεία,
σκάλες. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 673213

ΚΥΡΙΑ ζητα εργασία να προσέχει
ηλικιωμένους για 8, 12 ή 24 ώρες.
Επίσης αναλαμβάνει τον καθαρισμό
σπιτιών - μαγαζιών.
Πληρ. Τηλ. 6999/ 711207

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει να προσέχει
ηλικιωμένους εντός Χανίων για 12
και 24 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6994/ 205522

ΚΥΡΙΑ ζητά να προσέχει ηλικιω-
μένη όλο το 24ωρο στην περιοχή
Χανίων. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 718957

ΚΥΡΙΑ από την Ουκρανία, 50 ετών,
με 15 χρόνια ως αποκλειστική στην
Ελλάδα, ζητά να προσέχει ηλικιωμέ-
νους (και κατάκοιτους) ή να εργα-
στεί ως αποκλειστική, μόνο ημέρα ή
νύχτα, (κατά προτίμηση 8, 12 ώρες)
ή 24 ώρες. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 983012, 6942/
205571 κλήσεις με απόκρυψη δεν
θα απαντηθούν

• ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα με εμπειρία και
ιατρικές γνώσεις, καλή μαγείρισσα,
ευγενική και υπομονετική, ζητά ερ-
γασία να προσέχει ηλικιωμένες κυ-
ρίες όλο το 24ωρο ή 12ωρο, εντός
Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 685461

• ΚΥΡΙΑ από τη Βουλγαρία που
μιλά ελληνικά και γνωρίζει να μα-
γειρεύει ελληνικά φαγητά, αναλαμ-
βάνει 24ωρη φροντίδα ηλικιωμένων
εντός Χανίων ή σε χωριό κοντά στα
Χανιά.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 346675

• ΚΥΡΙΑ νοσοκόμα από τη Γεωργία
ζητά εργασία να φροντίζει γιαγιά
ορισμένες ώρες ή όλο το 24ωρο στα
Χανιά ή κοντά στις Καλύβες, σαν
αποκλειστική, όχι κατάκοιτους, με
ρεπό 24 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 527455

ΚΥΡΙΑ από τη Γεωργία ψάχνει δου-
λειά όλο το 24ωρο να προσέχει για-
γιά ή παππού, που μιλά καλά
ελληνικά, με 8 χρόνια στα Χανιά.
Επίσης κάνει ενέσεις. Έχει συστά-
σεις.
Πληρ. Τηλ. 6991/ 209869

• ΚΥΡΙΑ με συστάσεις ζητάει 4ωρη
απογευματινή εργασία 4-8 μ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 805823

• ΚΥΡΙΑ από τη Γεωργία, 50 ετών
αναλαμβάνει να προσέχει ηλικιωμέ-
νους 24ωρο εντός και εκτός Χα-
νίων. Ξέρει ελληνικά και με
προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6997/ 765798

• ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να προσέχει
ηλικιωμένη ή να εργαστεί σε τα-
βέρνα.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 438293

• ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να φροντίζει
ηλικιωμένους όλο το 24ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 587455

• ΚΥΡΙΑ από τη Βουλγαρία με
πολλά χρόνια στην Ελλάδα, που
μιλά καλά ελληνικά ζητά να φροντί-
ζει ηλικιωμένους, ασθενείς, κατά-
κοιτους στο σπίτι την ημέρα, τη
νύχτα, 8, 10, 12, 24 ώρες. Επίσης να
καθαρίζει σπίτια ή να εργαστεί ως
αποκλειστική στο νοσοκομείο.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 768867

• ΚΥΡΙΑ από τη Βουλγαρία 38
ετών σοβαρή,ζητά εργασία ως
βοηθός κουζίνας, λαντζιέρα, να
καθαρίζει σπίτια ή να προσέχει
ηλικιωμένους 8 ή 12 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6997/ 478896

• ΚΥΡΙΑ από Μολδαβία αναλαμβά-
νει τη φροντίδα ηλικιωμένων σε
σπίτι όλο το 24ωρο, μέρα ή νύκτα
εντός και εκτός Χανίων και καθαρι-
σμό σπιτιών. Παρακαλώ μόνο σοβα-
ρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6999/ 375407

• ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να προσέχει
ηλικιωμένους, σε σπίτι ή νοσοκο-
μείο, για 24ωρο, 12ωρο ή λίγες ώρες
μόνο την ημέρα. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 767789

• ΚΥΡΙΑ σοβαρή ψάχνει να προσέ-
χει ηλικιωμένους στα Χανιά για
24ωρο με ένα ρεπό την εβδομάδα ή
από 8 π.μ. έως 1 μ.μ. και 5 - 7μ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 718774 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν

• ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει να προσέχει
ηλικιωμένη. Επίσης αναλαμβάνει σι-
δέρωμα, πλυντήριο, μαγείρεμα. Πε-
ριοχές Χανίων και Ν.Κυδωνίας,
8ωρο ή 12ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 607963

ΜΑΣΑΖ επαγγελματικό φυσικοθε-
ραπευτικό, για άνδρες και γυναίκες
για προβλήματα αυχένα, μέσης, αρ-
θρίτιδας, στρες, κυτταρίτιδας.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 556447

ΜΑΣΑΖ κοπέλα Eλληνίδα, πτυχιού-
χος, προσφέρει στον χώρο της
μασάζ, αποτρίχωση, μανικιούρ, πεν-
τικιούρ για γυναίκες και άνδρες, σε
πολύ καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 894226 (10 π.μ. - 2
μ.μ. και 5-9 μ.μ.), κλήσεις με από-
κρυψη δεν θα απαντηθούν

• ΜΑΣΑΖ Art Loreana: Αν έχετε
πόνο στον αυχένα, μέση, πλάτη,
σπονδ. στήλη, κ.λπ. για χαλάρωση,
βεντούζες και ρεφλεξολογία. Εμπι-
στευτείτε με, ανακούφιση από το
πρώτο μασάζ. Τιμή 25 ευρώ. Προ-
σφορά: στα δύο μασάζ το τρίτο
δώρο.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 898793*

• ΜΑΣΑΖ από πτυχιούχο για άν-
δρες ή γυναίκες, χαλαρωτικό, θερα-
πευτικό, κυτταρίτιδα,
αλατοθεραπεία βεντούζες και πε-
τροθεραπεία πεντικιούρ και αποτρί-
χωση. Eπίσης ανακούφιση από τα
πιασίματα, τα κρυώματα και την
κούραση από το πρώτο μασάζ. Συ-
νεργασία και με ξενοδοχεία.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 917159 Vodafone,
6936/ 761588 Cosmote*

• ΜΑΣΑΖ θεραπευτικό από κυρία
με πτυχίο. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 717697

• ΜΑΣΑΖ από φυσιοθεραπεύτρια
μασέρ, έμπειρη κοπέλα από Ρωσία
αναλαμβάνει αποκατάσταση, προ-
βλήματα αυχένα και μέσης, χαλά-
ρωση, άγχος, στρες, κρυώματα,
κατόπιν ραντεβού.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 594636, 6949/
362717, 6970/ 962677 (από 9π.μ. - 9
μ.μ.), δεν θα απαντηθούν κλήσεις
με απόκρυψη

• ΜΟΥΣΙΚΟ λαϊκό συγκρότημα με
πλούσιο λαϊκό, ρεμπέτικο και έντε-
χνο ρεπερτόριο, με πολύχρονη εμ-
πειρία, ζητά συνεργασία με μουσικά
μαγαζιά. Επίσης αναλαμβάνει κάθε
κοινωνική σας εκδήλωση σε συμφέ-
ρουσες τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 075651

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ πτυχιούχος του Παι-
δαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών
Ιωαννίνων και με προϋπηρεσία στον
τομέα της εκπαίδευσης αναλαμβά-
νει τη φύλαξη και δημιουργική απα-
σχόληση παιδιών προσχολικής
ηλικίας.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 005988*

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ εργασίες, έπιπλα,
κουφώματα, κουζίνες, ντουλάπες,
παιδικά υπνοδωμάτια, ειδικές κατα-
σκευές πάσης φύσεως, πέργκολες,
ξυλουργικά μερεμέτια. Χαμηλές
τιμές, άμεση παράδοση. Χανιώτικη
βιοτεχνία από Χανιώτη τεχνίτη με
25ετή εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 626269 What’s up,
6980/ 036777

• ΣΟΒΑΡΗ κυρία, Ελληνίδα, ανα-
λαμβάνει να καθαρίζει γραφεία, σπί-
τια και να σιδερώνει. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 712898*

• ΣΟΒΑΡΗ γυναίκα ζητά 8ωρο ή
12ωρο ή σπαστό ωράριο, να προσέ-
χει ηλικιωμένη κυρία ή μικρό παι-
δάκι. Επίσης αναλαμβάνει οικιακές
εργασίες.
Πληρ. Τηλ. 6994/ 695176

ΣΥΡΙΟΣ με 15ετή παραμονή στα
Χανιά αναλαμβάνει πάσης φύσεως
ελαιοχρωματισμούς, σπατουλαρι-
στά, πάσης φύσεως μερεμέτια, τού-
βλα, σοβάδες, πλακάκια, τοίχους,
μόνωση σε ταράτσες. Υπεύθυνη και
άριστη εργασία. Τιμες πολύ φιλικές,
άριστες συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 588597

ΤΕΧΝΙΚΗ υποστήριξη υπολογι-
στών, αναβάθμιση και επισκευή
υπολογιστών, laptop, εγκατάσταση
windows - linux - office, οργάνωση
γραφείου, αφαίρεση ιών, ανάκτηση
δεδομένων, backup, εγκατάσταση
internet και ασύρματων δικτύων,
πολυμηχανήματα, σύνδεση ιατρι-
κών συσκευών, ετήσια συντήρηση,
άμεση διάγνωση, επισκευή στο
χώρο σας. Τιμές φιλικές.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 319280

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ Υ με πολυετή πείρα,
αναλαμβάνει την επιδιόρθωση - επι-
σκευή, αναβάθμιση ή μετατροπή
(modding) του desktop σας (επιτρα-
πέζιου Η/ Υ) ή του laptop σας (φορη-
τού), καθώς και τη μελέτη για την
εγκατάσταση αυτοματισμών στην
οικία σας, σύμφωνα με την τρέ-
χουσα τεχνολογία.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 985916 Νίκος*

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ θέρμανση, ηλιακά,
υδροροές, μερεμέτια, από χανιώτη
έμπειρο τεχνίτη.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 672917, 28211/
13898*

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Έλληνας αδειού-
χος αναλαμβάνει πάσης φύσεως
υδραυλικές εγκαταστάσεις, συντη-
ρήσεις ηλιακών, θέρμανση, ηλιακά,
αποχετεύσεις, αποφράξεις αποχευ-
τεύσεων, καθώς και μερεμέτια. Το-
ποθέτηση σόμπας και λέβητα
ξύλου. Εργασία και με κομπρεσέρ.
Τιμές προσιτές, άμεση εξυπηρέ-
τηση.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 304812

• ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ των μικρών σας κα-
τοικιδίων. Κυρία αναλαμβάνει την
φιλοξενία και τη φροντίδα των μι-
κρών σας κατοικιδίων (σκύλους -
γάτες) σε περίπτωση ολιγοήμερης
απουσίας σας ή στην περίοδο των
διακοπών σας.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 819945

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ επαγγελματίας
ζητεί μοντέλα (άνδρες - γυναίκες)
ηλικίας 16 - 25 ετών, με ύψος 1.70 μ.
και άνω για φωτογραφήσεις, επιδεί-
ξεις μόδας, διαφημιστικά, promo
κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 107101*

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ νυφικά από 450
ευρώ και εισαγωγής. Χειροποίητα
βαπτιστικά, χειροποίητες μπομπο-
νιέρες απλές από 30 λεπτά, χειρο-
ποίητες μπομπονιέρες με μέταλλο
και ντεκουπάζ, συμβουλές διακό-
σμησης για το γάμο σας, την βά-
πτιση και τις εορτές σας.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 933610, 6989/
476465

1)ΣΟΥΔΑ ισόγεια οικία με 2 υπνο-
δωμάτια, ενιαίο χώρο, αποθήκη, εν-
τοιχισμένες ντουλάπες /  κουζίνα,
αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό,
χωρίς κοινόχρηστα κοντά στα σχο-
λεία 2) Πολυτεχνείο (100 μ. από
Πύλη) - Κουνουπιδιανά, 2χωρη
γκαρσονιέρα, λουξ κατασκευής,
ολοκαίνουρια, χωρίς κοινόχρηστα.
Και τα 2 σε πολύ καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 183435, 28210/
81487

• 1.5ΧΛΜ. από την 115 Π.Μ. με θέα
τον κόλπο της Σούδας 2χωρο δια-
μέρισμα επιπλωμένο, με a/ c, κεν-
τρική θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστα. For rent full furnished
sea view appartment with 1 be-
droom, with central heating, a/ c,
only few klm from the one of the
most famous beaches of Marathi
Akrotiriou.
Πληρ. Τηλ. 6934/ 888906*

100Μ. από τη θάλασσα, στην οδό
Σελίνου, μονόχωρα studio, πλήρως
επιπλωμένα (μέχρι 30/ 3/ 15) και ένα
2άρακι (μεχρι 30/ 6/ 15). Όλα με την
εβδομάδα. Αποκλείονται αλλοδα-
ποί.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 315080

100Μ. από τον κεντρικό δρόμο στις
Κορακιές, 2άρι και 3άρι, με a/ c σε
όλα τα δωμάτια, αυτόνομη θέρ-
μανση, πισίνα και bbq.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 703838

• 100Μ. από την παραλία του Κ.
Σταλού, 2 δίχωρες γκαρσονιέρες
1ου και 2ου ορόφου διώροφης κα-
τοικίας, επιπλωμένες, κεντρική θέρ-
μανση, αυτονομία, ηλιακό, a/ c, 2
μπαλκόνια, τέντες, διπλά τζάμια,
γερμανικά κουφώματα, 220 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 924920*

• 10Μ. από την πλατεία Καμπάνι
(Κουνουπιδιανά) επιπλωμένο 2χωρο
ισόγειο μονοκατοικίας, με αυλή,
κήπο, ήσυχο εξοχικό περιβάλλον,
πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, tv,
φουρνάκι, wifi, όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό, θέρμανση, ηλιακό, 4
λεπτά με αυτοκίνητο από Πολυτε-
χνείο, 3 λεπτά από παραλία, 10
λεπτά από κέντρο Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 69221, 6944/
107491

• 10Μ. από το s/ m Χαλκιαδάκη στην
Λεωφ. Ηρακλείου επιπλωμένες μαι-
ζονέτες (με πολυκουζινάκι, κρεβα-
τοκάμαρα, τραπεζαρία και a/ c).
Τιμές: για την 40 τ.μ. 220 ευρώ και
για την 50 τ.μ. 250 ευρώ. Στο ενοί-
κιο συμπεριλαμβάνονται ΔΕΥΑΧ και
κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 834749, 28210/
98045

• 150Μ. από την πλατεία Κουνουπι-
διανών 2άρι επιπλωμένο 55 τ.μ. και
2χωρη γκαρσονιέρα 33 τ.μ. επίσης
επιπλωμένη, χωρίς κοινόχρηστα, με
αυτ. θέρμανση.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 078246

15ΛΕΠΤΑ από το κέντρο, ισόγεια
μονόχωρη επιπλωμένη γκαρσο-
νιέρα, με ηλιακό, a/ c, κεντρική θέρ-
μανση, χωρίς κοινόχρηστα. 15’
minutes from the Old harbour, full
furnished studio, with solar, central
heating, a/ c, for rent.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 060117*

17ΧΛΜ. από το κέντρο της πόλης
των Χανίων, στο Ξηροκάμπι, ενοι-
κιάζεται μαιζονέτα, 180 τ.μ., 2.5 χλμ.
από την παραλία του Μάλεμε, 470
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 373380*

180ΕΥΡΩ γκαρσονιέρα στο Καλα-
μάκι, πλήρως επιπλωμένη με a/ c,
κεντρική θέρμανση, tv, wifi, internet,
ηλιακό, πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 33105, 6945/
959591*

• 25ΕΥΡΩ /  ημέρα και 200 ευρώ /
μήνα (για χειμερινή σαιζόν) ενοικια-
ζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, στη
Σελίνου 149Β, περιοχή Ν. Χώρας.
Πληρ. Τηλ. 6999/ 768094*

• 2ΑΡΙ στη Χρυσή Ακτή, με μεγάλα
μπαλκόνια και αυλές, αυτόνομη
θέρμανση, a/ c, θέση πάρκινγκ και
χωρίς κοινόχρηστα, 220 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 434558

• 2ΑΡΙ καινούριας κατασκευής,
ορόφου, πρωτοκατοίκητο, με με-
γάλα μπαλκόνια, ηλιακό 3πλής
ενέργειας, a/ c, θέση πάρκινγκ, στην
περιοχή Αγίου Ιωάννη, Κ. Μάνου,
280 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 097861 και ώρες
καταστημάτων 28210/ 87112

• 2ΑΡΙ πολύ προσεγμένης κατα-
σκευής πενταετίας, στην οδό Ν.
Πλαστήρα 36 Πασακάκι. Διαθέτει
αυτονομία θέρμανσης, ηλιακό τρι-
πλής ενέργειας, κεντρική κεραία
τηλεόρασης και πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 032503, 28210/
93974*

• 2ΑΡΙ ενοικιάζεται για όλο το
χρόνο, επιπλωμένο στο Δαράτσο (5
χλμ. από τα Χανιά) με 2 υπνοδωμά-
τια, καθιστικό, κουζίνα με πάσο,
θέρμανση a/ c, διαμπερές με ανε-
ξάρτητη είσοδο, χωρίς κοινόχρη-
στα, ατομικό πάρκινγκ. Τιμή 230
ευρώ. Αποκλείονται αλλοδαποί και
απαγορευονται κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 32757

• 2ΑΡΙ με 1 υπνοδωμάτιο, καινούρ-
γιο 2η ενοικίαση, 1ου ορόφου, πε-
ριοχή Κουμπές- Χρυσοπηγή,
αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινό-
χρηστα, 260 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 8.30 π.μ. - 3 μ.μ. και
5.30 -9.30 μ.μ. 6979/ 764972 (whats
up), 6977/ 910556*

• 2ΑΡΙ επιπλωμένο, σε άριστη
κατάσταση, για όλο τον χρόνο,
με πανοραμική θέα θάλασσα, 2
μπαλκόνια, σε ήσυχη περιοχή
στο Καλαμάκι - Κάτω Γαλατά,
χωρίς κοινόχρηστα. Διαθέσιμο
internet δωρεάν. Επίσης γκαρ-
σονιέρα μονόχωρη με μπαλκόνι
στη θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 247258

• 2ΑΡΙ 60 τ.μ. στην οδό Σφακίων,
1ου ορόφου, με κουζίνα - σαλόνι
ενιαίο χώρο, λουτρό, υπνοδωμάτιο,
ηλ. κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, ψυ-
γείο και καταψύκτη εντοιχισμένα,
τραπεζαρία, εντοιχισμένη ντουλάπα
στην κρεβατοκάμαρα, 2 κλιματι-
στικά, πλήρως ανακαινισμένο, 300
ευρώ. Επίσης γκαράζ Σφακίων 10-
12.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 241879*

2ΑΡΙ 55 τ.μ. 1ου ορόφου, στην Ξυ-
λοκαμάρα, με κουζίνα, πλυντήριο,
ίντερνετ δωρεάν, πάρκινγκ, καλορι-
φέρ, κλιματισμό, εντοιχισμένες
ντουλάπες, πλήρως επιπλωμένο,
χωρίς κοινόχρηστα. Αποκλείονται
αλλοδαποί. Τιμή 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 793972 μετά τις 4
μ.μ.*

2ΑΡΙ διαμερίσμα στον β’ όροφο,
70τ.μ., διαμπερές, στη Ζυμβρακάκη-
δων 117. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 75614

• 2ΑΡΙ ισόγειο με κήπο στην οδό
Ευάγ. Πρωτοπαπαδάκη 22, πίσω από
το 14ο Δημοτικό Σχολείο, χωρίς κοι-
νόχρηστα και με αυτόνομη θέρ-
μανση.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 860555, 6986/
538317, 28240/ 31993

• 2ΑΡΙ ευρύχωρο στο Γεράνι πλη-
σίον Δημαρχείου με 1 υπνοδωμάτιο,
ηλιακό. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Τιμή προσιτή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 079685 μετά τις 7
μ.μ.*

• 2ΑΡΙ έναντι Πολυτεχνείου στο
Ακρωτήρι, καινούριο, πλήρως επι-
πλωμένο, κατάλληλο για στρατιωτι-
κούς και φοιτητές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 714730, 6970/
984012*

2ΑΡΙ ευρύχωρο πλήρως επιπλω-
μένο, ψύξη - θέρμανση, πάρκινγκ,
χωρίς κοινόχρηστα, ακριβώς απέ-
ναντι από το Πολυτεχνείο. Τιμή
προσιτή.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 403787*

2ΑΡΙ 75 τ.μ. στο Αρώνι, με ηλιακό,
πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 73304, 6944/
961194

• 2ΑΡΙ β’ ορόφου με μεγάλη βε-
ράντα και θέα τον κόλπο της Σού-
δας, αυτόνομη θέρμανση, περιοχή
τέρμα Λενταριανά.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 595053, 28210/
50815

2ΑΡΙ ημιυπόγειο 50 τ.μ. σχεδόν ισό-
γειο, 4ετίας, με αυτόνομη θέρ-
μανση, μπόιλερ και ηλιακό, στον
Προφήτη Ηλία (Τάφοι Βενιζέλων),
700 μ. από το Πολυτεχνείο, σε πολύ
ήσυχη περιοχή, επιπλωμένο ή μη,
200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 369578

• 2ΑΡΙΑ καινούρια στο κέντρο,
ακόμα μονόχωρη γκαρσονιέρα ορό-
φου και 2χωρη ισόγεια γκαρσονιέρα
επιπλωμένη στο κέντρο, 2άρια επι-
πλωμένα στα Κουνουπιδιανά, γκαρ-
σονιέρες επιπλωμένες στην
Χαλέπα, 2άρια 50 τ.μ. επιπλωμένα
με αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ
και ηλιακό στο Καλαμάκι, 4άρι στην
Αμπεριά από μεσιτικό γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 472392*

2ΧΩΡΑ επιπλωμένα διαμέρισματα
με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, a/ c,
100 μ. από τη θάλασσα, στους Αγί-
ους Αποστόλους, χωρίς κοινόχρη-
στα. Τιμές από 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31876, 6938/
018269

2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη,
με πλυντήριο, ισόγεια, καινούρια,
με αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ,
στην περιοχή Δαράτσο. Αποκλείον-
ται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 301779, 6942/
095729

• 2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα, ρετιρέ, μο-
νόχωρη, ισόγεια καθώς και 2άρι και
3άρι ορόφου,στην περιοχή Βλητέ
Σούδας.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 465810*

2ΧΩΡΗ καινούρια επιπλωμένη
γκαρσονιέρα, με κλιματισμό - πάρ-
κινγκ στα Κουνουπιδιανά.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 207547

2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη,
στο Μεϊντάνι Χαλέπας και μονό-
χωρη μεγάλη γκαρσονιέρα στην ίδια
περιοχή, πολύ κοντά στο ΤΕΙ και
στον δρόμο για Πολυτεχνείο, δίπλα
σε στάση λεωφορείου, χωρίς κοινό-
χρηστα, αντισεισμική καινούρια οι-
κοδομή, με πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 28230/ 41620, 6977/
933787*

• 2ΧΩΡΗ μικρή γκαρσονιέρα μαιζο-
νέτα στο Γαλατά 50 τ.μ με 2 υπνο-
δωμάτια, καθιστικό κουζίνα και
μπάνιο, με αυτόνομη θερμανση,
πλήρως επιπλωμένη, με a/ c και θέση
γκαράζ σε πολύ καλή τιμή 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 407206, 6945/
155069*

2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα, ευρύχωρη,
ισόγεια, με αυτόνομη θέρμανση,
καινούρια, στην περιοχή Πρ. Ηλία,
κοντά στην καφετέρεια ‘Κουκουβά-
για’ με πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 299984

2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα καινούρια,
επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρ-
μανση, χωρίς κοινόχρηστα, 400 μ.
από το ξενοδοχείο ‘Μόντε Βάρδια’.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56952, 6972/
986693*

• 2ΧΩΡΟ διαμέρισμα σε νέα πολυ-
κατοικία, β’ ορόφου, στη Νέα Χώρα,
Γεωργιακάκηδων 33, (παραποτάμιος
δρόμος μεταξύ κόμβου Κλαδισού
και παραλίας Νέας Χώρας) με απε-
ριόριστη θέα. Διαθέτει κουζίνα με
ηλεκτρικές συσκευές, λουτρό με
καμπίνα, κρεβατοκάμαρα με μεγάλη
ντουλάπα, αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό, a/ c, σίτες, πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 077993

2ΧΩΡΟ διαμέρισμα πλήρως επιπλω-
μένο, 1ου ορόφου, 25 τ.μ., στο Κόκ-
κινο Μετόχι προς Νοσοκομείο, με
ψυγείο, κουζίνα, a/ c, μπαλκόνι,
χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 664797*

• 2ΧΩΡΟ διαμέρισμα 45 τ.μ. διαμ-
περές, με βεράντες, 1ου ορόφου,
οδός Αποκορώνου 149. Κατάλληλο
και για γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 048096*

• 3ΑΡΙ στη Δημητρακάκη 41Γ, με 2
υπνοδωμάτια, σαλόνι και κουζίνα.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 740048, 28210/
93102*

• 3ΑΡΙ β’ ορόφου στη Λ. Σούδας
385, απέναντι από τον Αγ. Χριστό-
φορο. Αποκλείονται αλλοδαποί. Επί-
σης 2άρι επιπλωμένο στο Σιλό
Αγροκηπίου και μια αποθήκη 180
τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 391102

• 3ΑΡΙ οροφοδιαμέρισμα 74 τ.μ. με
2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, με-
γάλα μπαλκόνια, θέρμανση, ηλιακό,
a/ c και προσωπικό πάρκινγκ, στις
Στέρνες Ακρωτηρίου, κατάλληλο
και για στρατιωτικούς.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 97689, 6973/
552495

3ΑΡΙ 73 τ.μ. στον Γαλατά, άριστης
κατασκευής και σε εξαιρετική κατά-
σταση. Διαθέτει στεγασμένη θέση
στάθμευσης, αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό θερμοσίφωνα, νυχτερινό
ρεύμα, μεγάλη βεράντα. Παρακαλώ
μόνο Έλληνες. Ενοίκιο 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 599432

3ΑΡΙ 80τ.μ. στα Χωραφάκια 200 μ.
από την παραλία του Τερσανά, σε
άριστη κατάσταση, με 2 a/ c, ηλιακό,
αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη βε-
ράντα, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 339069

3ΑΡΙ μεγάλο στην Αλέκου Πανα-
γούλη 19, στον Κουμπέ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 95869

• 3ΑΡΙ 160 τ.μ. καινούριας κατα-
σκευής, μαιζονέτα, στον 1ο όροφο,
με πανοραμική θέα στον κόλπο της
Σούδας, χωρίς κοινόχρηστα, με αυτ.
θέρμανση, ηλιακό και δωρεάν inter-
net, 380 ευρώ. Αποκλείονται αλλο-
δαποί.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 756806*

• 3ΑΡΙ άριστο 90 τ.μ. με αυτόνομη
θέρμανση, με θέση parking, μεγάλα
μπαλκόνια, χωρίς κοινόχρηστα στο
Αγροκήπιο.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 380856 ώρες κα-
ταστημάτων

3ΑΡΙ μαιζονέτα στις Κορακιές απο-
τελούμενο από 2 υπνοδωμάτια και
λουτρό στον όροφο με υπερυψω-
μένο ισόγειο κουζίνα, καθιστικό και
αποθήκη και στο υπόγειο ξενώνα με
μπάνιο. Διαθέτει αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακό, σίτες και πάρκινγκ,
350 ευρώ. Από μεσιτικό γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 472392*

• 3ΑΡΙ ημιυπόγειο πολυτελούς κα-
τασκευής, με αυτόνομη θέρμανση,
a/ c, 2 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, σε
πολύ καλή τιμή και 2άρι πολυτελούς
κατασκευής με αυτ. θέρμανση και
κλιματισμό στη Θεοτοκοπούλου 5,
στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 159808, 6947/
699777*

3ΑΡΙ πλήρως ανακαινισμένο, στην
Αγίων Αποστόλων 47, στον Κουμπέ
με θερμικά κουφώματα ηλιακό, a/ c
και πάρκινγκ, 330 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 257755, 28220/
41035
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• 3ΑΡΙ στην περιοχή Ακρωτηρίου
μεταξύ Πιθάρι - Αρώνι, επιπλωμένο
ή μη, με αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό, χώρο πάρκινγκ και χωρίς
κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 882422*

• 3ΑΡΙΑ με αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα, ανεξάρτητα, με
εντοιχιζόμενες ντουλάπες και κου-
ζίνες, ισόγειο με κήπο 320 ευρώ και
ορόφου 350 ευρώ, με ηλιακό, με-
γάλη βεράντα, μόνωση ταράτσας.
Διαθέτουν πάρκινγκ. Στην οδό
Μουρνιών 17.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 688311*

• 4ΑΡΙ διαμέρισμα ισόγειο, γωνιακό,
90 τ.μ., στην οδό Ν. Μαριακάκη 34
(πλησίον Αν. Γογονή), πλήρως ανα-
καινισμένο, με κουφώματα αλουμι-
νίου, ηλιακό θερμοσίφωνα, a/ c,
χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 095893, 28210/
70787*

• 4ΑΡΙ στον Αγ. Ιωάννη, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 43076, 6951/
924240

• 5ΜΕΤΡΑ και ακριβώς απέναντι
από τα γραφεία του ΙΚΑ στην Λεωφ.
Σούδας, ενοικιάζεται ισόγειο 2ώρο-
φης οικοδομής, 120 τ.μ., με αρκετά
έπιπλα ή μη, 2 υπνοδωμάτια, πάρ-
κινγκ, βεράντες, κήπο. Τιμή 350
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 299650, 28210/
76379*

• KALIVES luxury villa for rent 200
m2 in 4.000 m2 land, stunning views
to the white mountains and to the
sea, benefits from underfloor hea-
ting and security system, 3 bedro-
oms, 2 bathrooms, terrace arround,
located just a few minutes walk away
from the bustling town of Kalives.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 779777

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ δωμάτια ξενοδο-
χείου ενοικιάζονται 200 ευρώ τον
μήνα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι
λογαριασμοί και wi-fi (νερό, κοινό-
χρηστα, ζεστό νερό), εκτός το ηλε-
κτρικό, έως τέλος Μαρτίου.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 427286*

ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ μονοκατοικία 70
τ.μ. με κήπο, κοντά στη θάλασσα,
επιπλωμένη, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 210/ 7776741, 6979/
158040*

• ΑΡΩΝΙ γκαρσονιέρα αυτόνομη,
2χωρη, πλήρως επιπλωμένη, 200
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 65667, 6938/
554073

ΓΕΡΑΝΙ μονοκατοικία 80 τ.μ. με 1
κρεβατοκάμαρα μεγάλη, σαλόνι,
τραπεζαρία, κουζίνα, μπάνιο, πλή-
ρως εξοπλισμένη, μπροστά στη
στάση λεωφορείου, 50 μ. από τη θά-
λασσα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 205704, 6982/
506709*

ΓΕΡΑΝΙ Πλατανιά, γκαρσονιέρα με
ανεξάρτητη είσοδο, 2 κρεβάτια,
ηλιακό, κοντά σε στάση λεωφο-
ρείου, 30 μ. από τη θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 205704, 6982/
506709*

• ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ Πουλί ενοικιάζεται
σε μονοκατοικία 2χωρη γκαρσο-
νιέρα, με αυλή και αυτόνομη θέρ-
μανση, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά
σε σούπερ μάρκετ.
Πληρ. Τηλ. 28240/ 91056, 6980/
596846*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μεγάλη με λου-
τρό, οδός 8ης Δεκεμβρίου 36,
κοντά στο Παλιό Νοσοκομείο. Απο-
κλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 41527, 6978/
541527

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλω-
μένη με tv, internet, χωρίς προκατα-
βολή, μόνο 140 ευρώ, στην περιοχή
Καλαμάκι.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 92486, 6946/
690373*

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στη Χρυσή Ακτή,
δίπλα στη θάλασσα, μονόχωρη, επι-
πλωμένη, με αυτόνομη θέρμανση,
a/ c και χωρίς κοινόχρηστα, 150
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 434558

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.μ. ισόγεια, με
a/ c και μεγάλη αυλή, κατάλληλη για
εργένη ή ηλικιωμένο στην περιοχή
Αγίου Ιωάννη. Δεκτά κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 553037*

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούρια, ισόγεια,
επιπλωμένη, μονόχωρη, με αυτό-
νομη θέρμανση και a/ c, στο ΣΟΔΥ,
κάτω από την ‘Κουκουβάγια’. Τιμή
160 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 777907  Γιώργος,
6984/ 560101

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ υπόγεια δύο δω-
ματίων 35 τ.μ. επιπλωμένη, 150
ευρώ μαζί με νερό και κοινόχρηστα
στον Αγιο Ιωάννη, Στέλιου Φιωτάκη
35.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 730294*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στο κέντρο στην
οδό Αποκορώνου, επιπλωμένη, 50
τ.μ.  (1 μεγάλο δωμάτιο, χωλ, χωρι-
στή μεγάλη κουζίνα, μπάνιο) με αυ-
τόνομη θέρμανση, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 220235

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη 50 τ.μ.,
στη Χαλέπα 200 μέτρα από τα ΤΕΙ,
πλήρως επιπλωμένη με αυτόνομη
θέρμανση, ανεξάρτητη είσοδο,
χωρίς κοινόχρηστα. Διαθέσιμη από
25 Φεβρουαρίου.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 478023, 28210/
51205

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη επι-
πλωμένη, ισόγεια, πρόσφατα ανα-
καινισμένη, χωρίς κοινόχρηστα στο
Κάτω Κουμ Καπί.
Πληρ. Τηλ. 6956/ 029636, 6956/
029635

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ισόγεια σουΐτα
επιπλωμένη και με όλες τις ηλε-
κτρικές συσκευές, με αυλή, χωρίς
κοινόχρηστα, στην περιοχή Κολυμ-
βητηρίου. Αποκλείονται αλλοδαποί
και κατοικίδια. Τιμή 240 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71897, 6973/
406031

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στο ΤΕΙ Χαλέ-
πας σε συγκρότημα φοιτητών, με
αυτόνομη θέρμανση, θερμομπόιλερ
και πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 593925*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 2χωρες, επιπλω-
μένες, με a/ c (ψύξη-θέρμανση), και-
νούριας κατασκευής, με πάρκινγκ,
στην Στ. Σκαράκη 22.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 696192, 6974/
959758

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στο Σταυρό
Ακρωτηρίου 2χωρες ισόγειες νεό-
κτιστες, με αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό, με μπαλκόνια, επιπλωμένες
ή μη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 90101, 6942/
600838

• ΔΑΡΑΤΣΟ Κυδωνίας, έναντι ξε-
νοδοχείου Σκαράκη (Αlthea Village)
οικολογικές γκαρσονιέρες και 2άρια
50 τ.μ. πλήρως επιπλωμένα για μό-
νιμη διαμονή. Το ακίνητο διαθέτει
πάρκινγκ, ηλιακούς θερμοσίφωνες,
a/ c, κήπους, θέα κ.λπ. Χωρίς κοινό-
χρηστα. Ενοικιάζονται και με τον
μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 461177 ζητήστε κ.
Γιάννη

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ lux α’ ορόφου 3άρι
με 2 υπνοδωμάτια, ενιαίος χώρος
σαλόνι-κουζίνα, υπόγειο γκαράζ,
αποθήκη, αυτόνομη θέρμανση,
μάρμαρα, μεγάλα μπαλκόνια, δορυ-
φορική, θυροτηλεόραση, ηλιακός,
νυχτερινό ρεύμα, σε ήσυχη οικο-
δομή πλησίον Δημοτικού Κήπου,
480 ευρώ το μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 222402*

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117 τ.μ. 1ου ορόφου
διαμπερές, με 3 υπνοδωμάτια, μπά-
νιο, wc, αποθήκη, ενιαίο χώρο σα-
λόνι - κουζίνα - τραπεζαρία, μεγάλα
μπαλκόνια, αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό θερμοσίφωνα, θέση πάρ-
κινγκ, στην οδό Κ. Μάνου, περιοχή
Πελεκαπίνα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 134682, 6945/
835390*

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 88 τ.μ. στο Πασα-
κάκι, Νικολάου Πλαστήρα 24. Απο-
τελείται από σαλοτραπεζαρία, 2
υπνοδωμάτια, χωλ, κουζίνα και λου-
τρό. Ενοίκιο 250 ευρώ, χωρίς κοινό-
χρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71558, 6937/
808365

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ επιπλωμένα, ανα-
καινισμένα, 3 υπνοδωμάτια, μεγάλο
καθιστικό, ηλιακό, a/ c, (ψύξη - θέρ-
μανση) στον Μουζουρά Ακρωτη-
ρίου.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 327311, 28210/
54451*

• ΔΩΜΑΤΙΑ επιπλωμένα στο κέν-
τρο της πόλης 100μ. απο το Δημαρ-
χείο, με πολυκουζινάκι,
κλιματιστικό και καλοριφέρ. Επίσης
2χώρα δωμάτια στο Καλαμάκι.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31500, 6932/
616877

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη
ενοικιάζεται στην Παλιά Πόλη,
καινούρια, επιπλωμένη, με a/ c,
κουζίνα, ψυγείο, στην οδό πάρο-
δος Κανεβάρο, κατάλληλη για
φοιτητές.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 264017

ΔΩΜΑΤΙΟ ενοικιαζόμενο, επιπλω-
μένο, με ψυγείο, κεντρική θέρ-
μανση, ανεξάρτητη, στο κέντρο, επί
της οδού Ιωνίας 16, κοντά στο
ΚΤΕΛ. Επίσης σπίτι στην οδό Παχια-
νών 30. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 90183*

• ΔΩΜΑΤΙΟ επιπλωμένο με ηλιακό,
tv, a/ c, internet, πλυντήριο, στο
Παλιό Λιμάνι, περιοχή Μητρόπολης.
Ενοίκιο με τον μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 318193 μετά τις 4
μμ

ΔΩΡΕΑΝ παραδοσιακή οικία- βίλλα
διατίθεται σε τουριστικό γραφείο ή
ιδιώτη για μακροχρόνια τουριστική
εκμετάλλευση στα Τσικαλαριά Χα-
νίων. Τα δύο πρώτα χρόνια δωρεάν.
Απεριόριστη θέα θάλασσα και
βουνό. Υπάρχει πάρκινγκ και 700
τ.μ. οικόπεδο.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 870020, μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Αφήστε μήνυμα
και θα σας καλέσουμε*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον 1ο όροφο δι-
πλοκατοικίας σπίτι 110 τ.μ. με αυτ.
θέρμανση, τζάκι, 2 μπάνια, 3 υπνο-
δωμάτια και μπαλκόνια, στην οδό
Αγίων Αποστόλων 1, Κουμπές. Τιμή
480 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 845865*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πάρκινγκ κλειστό
στο κέντρο των Χανίων. Επίσης κα-
τάστημα στη Σκαλίδη 128, 180 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 226427*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην πόλη, μαιζο-
νέτα 185 τ.μ. επί της οδού Αναγν.
Μάντακα, με τζάκι, ανεξάρτητη
θέρμανση, a/ c, γκαράζ, στον 1ο
όροφο σαλοτραπεζαρία, 1 υπνοδω-
μάτιο, κουζίνα (με εντοιχισμένο ψυ-
γείο, κουζίνα, πλυντήριο πιάτων),
λουτρό, βεράντα - μπαλκόνια, στον
2ο όροφο σαλοτραπεζαρία, 2 υπνο-
δωμάτια, λουτρό, βεράντα - μπαλ-
κόνια.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 350482*

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αγία Μαρίνα
στον λόφο πίσω από το Santa Ma-
rina, μαιζονέτα 3 επιπέδων, λουξ,
120 τ.μ., με ανεμπόδιστη θέα θά-
λασσα για πάντα. Μόνο σε ζευγάρια.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 324725*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δίπλα στη θά-
λασσα, στην περιοχή Ν. Χώρας, Σε-
λίνου 116, για όλο το χρόνο
γκαρσονιέρες μονόχωρες και δίχω-
ρες πλήρως επιπλωμένες τιμή από
150 έως 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 76761

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ισόγεια οικία 40 τ.μ.
με αυλή, στο κέντρο, επί της οδού
Κνωσού, 320 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 347417 απογευ-
ματινές ώρες 6-10 μ.μ.*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση μονοκα-
τοικία στην περιοχή Νέας Χώρας,
100 - 120 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 515182*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανεξάρτητη κατοικία με
αυλή προς ενοικίαση, με πάρκινγκ,
στις περιοχές Ακρωτήρι, Αγ. Από-
στολοι, Παρηγοριά, Χρυσή Ακτή,
Σόδυ, Χαλέπα, Λενταριανά, Αγ.
Ιωάννης.
Πληρ. Τηλ. 6930/ 684608*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ από δημόσιο υπάλληλο
σπίτι για ενοικίαση, εντός πόλεως,
με 3 υπνοδωμάτια, μπάνιο και wc.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 432390*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιέρα
επιπλωμένη, με θέρμανση, στις πε-
ριοχές Αγιοι Απόστολοι - Κάτω
Σταλό.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 306877,  6-10 μ.μ.
Μιχάλης*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από πελάτες του γρα-
φείου μας ποιοτικά διαμερίσματα
και κατοικίες προς ενοικίαση με 1, 2
ή 3 υπνοδωμάτια, εντός της πόλης
των Χανίων. Επιπλωμένα ή όχι. Για
ενοικίαση από 6 μήνες μέχρι 3 έτη.
Α/ Μ 27946.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 815496, ΤalosPro-
perties

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες ή
διαμερίσματα επιπλωμένα ή μη,
από πελάτες του γραφείου μας
για μακροχρόνια μίσθωση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003,
www.ktimatoemporiki.gr

ΔΩΜΑΤΙΑ μονόχωρα και γκαρ-
σονιέρες σε συγκρότημα που μέ-
νουν φοιτητές-τριες, νεοι
εργαζόμενοι-ες, κλπ, στην οδό
Χάληδων (β’ πάροδο πριν τη Μη-
τρόπολη), με κρεβάτι, ψυγείο, a/
c, ντουλάπα κλπ. Ενοίκιο 145
ευρώ και 200 ευρώ. Αποκλείονται
αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 222039

ΗΜΙΙΣΟΓΕΙΟ 3άρι με 2 υπνοδωμά-
τια, ενιαίο χώρο με κουζίνα, στο
Άνω Δαράτσο, με αυλή, πάρκινγκ
και αυτόνομη θέρμανση.
Πληρ. Τηλ. 28214/ 01195, 6978/
901763*

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ γκαρσονιέρα με αυτό-
νομη θέρμανση, μπροστά από το s/
m ΙΝΚΑ στη Σούδα.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 163663, 28210/
81406

• ΚΑΛΥΒΕΣ βίλλα μονοκατοικία πο-
λυτελούς κατασκευής 200 τ.μ., με 3
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, ενδοδαπέ-
δια ψύξη - θέρμανση, σε 4 στρέμ.
περιφραγμένη, με παροχή κλειστού
κυκλώματος ασφαλείας, με φαντα-
στική θέα βουνό και θάλασσα, στην
περιοχή Καλύβες Αποκορώνου.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 779777

• ΚΑΛΥΒΕΣ μονοκατοικία 80 τ.μ.
περιφραγμένη με μεγάλη αυλή, 2
υπνοδωμάτια, μπάνιο, μεγάλη κου-
ζίνα, τζάκι, a/ c, καινούρια, 400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 779777

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ και για ζευγάρια, δια-
μέρισμα στο κέντρο, Κορνάρου 11,
στο κτήριο του ΟΑΕΕ, 3ου ορόφου,
56 τ.μ. καθαρή επιφάνεια, διαμπε-
ρές, φωτεινότατο, ήσυχο, καθαρό,
με μεγάλη βεράντα και μπαλκόνι,
πολυκουζινάκι, ζεστό - κρύο νερό,
χωρίς έπιπλα, με a/ c. Κατάλληλο για
κατοικία ή και για επαγγελματική
στέγη. Τιμή 320 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 23102, 6932/
329826

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ μονοκατοικία
3άρι με θέρμανση και κλιματισμό,
αυτόνομη, με ηλιακό, γκαράζ, θέα,
νεόκτιστη. Οχι κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 747925

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 2άρια νεόκτι-
στα, σε όροφο, επιπλωμένα ή μη, με
ηλιακό, a/ c, αυτόνομη θέρμανση και
πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα. Απο-
κλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 996762*

• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ μεγάλη 2χωρη
γκαρσονιέρα περίπου 45 τ.μ., με
καινούρια κουζίνα, μπαλκόνι και με-
γάλη βεράντα, στον 1ο όροφο, επί
της οδού Αριστοτέλους.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 64423, 6972/
723648

• ΜΑΙΖΟΝΕΤΑ 3άρι στη Σούδα στο
κόμβο με θέα, αυτονομία, ηλιακό,
πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 89064, 6977/
361148, 6973/ 712175

• ΜΑΙΖΟΝΕΤΑ επιπλωμένη, με
θέρμανση και a/ c, στην περιοχή
Κοντομαρί του Δήμου Πλατανιά,
400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 645672

• ΜΙΚΡΗ γκαρσονιέρα (30 τ.μ. περί-
που) στα Περβόλια, 170 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 276880

ΜΙΚΡΟ 2άρι ρετιρέ, διαμπερές, με
αυτ. θέρμανση, στην οδό Χαλέπας
6α.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 93727, 6976/
677742 9 π.μ. - 1 μ.μ. και 6-9 μ.μ.*

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στους Αρμένους
Αποκορώνου, με 1 υπνοδωμάτιο και
ενιαίο χώρο.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 644473

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ μαιζονέτα 180
τ.μ., καινούργια, στην περιοχή του
Ακρωτηρίου (Καμπάνι) αποτελού-
μενη από 4 υπνοδωμάτια, wc και
λουτρό και μεγάλο ενιαίο χώρο σα-
λόνι - κουζίνα. Η οικία διαθέτει με-
γάλες βεράντες με θέα, κήπο,
υπόγειο γκαράζ λέβητα με πυρήνα,
ηλιακό και a/ c σε όλους τους χώ-
ρους, 850 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 846286

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ μαιζονέτα 160
τ.μ., με εσωτερική αυλή, ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής, πλήρως ανακαινι-
σμένη, με εντοιχισμένες ηλεκτρικές
συσκευές, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια,
στον Πύργο Περιβολίων, 550 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 551625*

• ΚΑΛΑΜΑΚΙ 2άρι α’ ορόφου,
δίπλα στη θάλασσα, πλήρως επι-
πλωμένο, με αυτόνομη θερ-
μανση (καλοριφέρ), κλιματισμό
(a/ c). Χωρίς κοινόχρηστα. Διαθέ-
τει εσωτερικό γκαράζ.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 170033, 6909/
167154, 28210/ 31639, 28210/
71916

Κ.ΣΤΑΛΟΣ μαιζονέτες επιπλω-
μένες, 45 τ.μ. με a/ c.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 203211 9 π.μ. -
3 μ.μ.

• ΜΟΝΟΧΩΡΑ και 2χωρα διαμερι-
σματάκια πλήρως ανακαινισμένα με
τον μήνα, την εβδομάδα, στο ξενο-
δοχείο Theos Village (www.theosvil-
lage.gr), κοντά στη Χρυσή Ακτή.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: κα-
θάρισμα, κλιματισμός, ρεύμα, θέρ-
μανση, ψύξη, νερό, ζεστό νερό.
Διαθέσιμα από μέσα Σεπτέμβρη.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 265218, 28210/
87150

• ΜΟΝΟΧΩΡΗ επιπλωμένη ή μη,
γκαρσονιέρα, 40 τ.μ., με αυτ. θέρ-
μανση και πάρκινγκ, στο Καλαμάκι
Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 42883, 6946/
268944, 6983/ 523701*

ΜΟΝΟΧΩΡΗ γκαρσονιέρα πλήρως
επιπλωμένη με αυτόνομη θέρμανση
και ηλιακό, σε άριστη κατάσταση,
στην περιοχή Καλαμάκι.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 749144

• ΟΙΚΙΑ 90 τμ. στο Κάτω Δαράτσο
απέναντι από το Loca Cafe με
ηλιακό, αυτ. θέρμανση, θέση πάρ-
κινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 859484

• ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αγία
Μαρίνα με 3 υπνοδωμάτια, 2 wc,
ενιαίο μεγάλο χώρο, δίπλα στη θά-
λασσα, με αυτ. θέρμανση, ηλιακό
και χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6933/ 165890 από 5μ.μ.
εώς 9μ.μ.*

ΣΟΥΔΑ μονόχωρες γκαρσονιέρες
επιπλωμένες ή μη, με μεγάλα μπαλ-
κόνια, 1ου ορόφου, με σκεπαστό
γκαράζ, δωρεάν internet, χωρίς κοι-
νόχρηστα, στη Λ.Σούδας, 2 χλμ. από
τη Σούδα και σχολή εμποροπλοιάρ-
χων και 5 χλμ. από τα Χανιά. Τιμή
λογική.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 89255, 6972/
485121*

ΣΟΥΔΑ διαμέρισμα 65 τ.μ., α’ ορό-
φου, με μεγάλο μπαλκόνι, κοντά
στην πλατεία Σούδας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 81287, 6907/
425671*

• ΣΟΥΔΑ Πλατάνι ενοικιάζεται με-
γάλο 2άρι 52 τ.μ. ανεξάρτητο, πλή-
ρως επιπλωμένο, με δική του αυλή
με θέα στη θάλασσα, αυτονομία
θέρμανσης, χωρίς κοινόχρηστα, με
άνετο πάρκινγκ. Δεν επιτρέπονται
κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 756691, 28210/
89754*

ΣΤΕΡΝΕΣ ενοικιάζεται οικία επι-
πλωμένη ή μη 200 τ.μ. σε 4 στρέμ.
δενδροφυτευμένο κτήμα. Επίσης
πάρκινγκ κλειστό στο κέντρο των
Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 226427*

ΣΤΟΝ Παζινό Ακρωτηρίου στον
κεντρικό δρόμο προς Στέρνες ενοι-
κιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 100 τ.μ.
με δική του είσοδο, αυλή και πέργ-
κολα, καθώς και γκαράζ κλειστό.
Ενοίκιο μόνο 300 ευρώ τον μήνα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 66108

• ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 3άρι 3ετίας στον 1ο
όροφο, χωρίς κοινόχρηστα, με ενι-
αίο χώρο, αποθήκη, 2 a/ c, ηλιακό,
αυτόνομη θέρμανση, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 519459*

• ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ καινούργια κατοικία
110 τμ α’ ορόφου, με αυτόνομη
θέρμανση, ηλιακό, ντουλάπες και
στα 3 υπνοδωμάτια, πολυτελούς κα-
τασκευής, με ένα πάρκινγκ. Χωρίς
κατοικίδια (μέσα στο σπίτι). Τιμή συ-
ζητήσιμη. 1 χλμ. από τον Ναύ-
σταθμο, 3 χλμ. από το νοσοκομείο
σε ήσυχο περιβάλλον.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 726920, 28210/
89465 μετά τις 11.30 πμ*

• ΧΑΛΕΠΑ 4άρι ρετιρέ 95 τ.μ., 7
ετών, με απεριόριστη θέα θάλασσα,
πάρκινγκ, αποθήκη και ιδιωτικό roof
garden στην ταράτσα. Τιμή 500
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 2χωρη γκαρσο-
νιέρα καινούρια επιπλωμένη, με
αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη
και πάρκινγκ, οδός Τσικαλαριών
αρ. 58.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 710648

ΠΑΖΙΝΟΣ πλησίον Αεροδρομίου
εντός πλατείας, παραδοσιακός
ξενώνας - βίλλα Rodini: ενοικιά-
ζονται 5 αυτόνομα διαμερίσματα
1 υπνοδωματίου, πλήρως επι-
πλωμένα, με a/ c, bbq. Εξυπηρε-
τούν 115 ΠΜ, ΠΒΚ,
εργαζόμενους σε Αεροδρόμιο,
κ.λπ. Αποκλείονται αλλοδαποί
και κατοικίδια. Τιμή 150 και 180
ευρώ αντίστοιχα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 257353*

100Μ. περίπου από το γήπεδο, στην
οδό Ελ. Βενιζέλου, μαγαζί άριστης
κατασκεύης, διαμπερές, με 2 wc, με
χώρο πάρκινγκ, κατάλληλο για οποι-
αδήποτε επαγγελματική χρήση σε
ανταγωνιστική τιμή. Επίσης μαγαζί
25 τ.μ. στο κέντρο της πόλης. Τιμή
συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 116342*

130Τ.Μ. επαγγελματικός χώρος
στην Ξυλοκαμάρα 35, με αυλή 100
τ.μ., τριφασικό ρεύμα, κατάλληλος
και για αποθήκη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 99374, 6940/
784096*

200Τ.Μ. μαγαζί δίπλα στον κόμβο
Σούδας, κατάλληλο για επαγγελμα-
τική στέγη ή αποθήκη, σε λογική
τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 688900*

2ΓΡΑΦΕΙΑ 38 τ.μ. β’ ορόφου και 43
τ.μ. γ’ ορόφου με wc στην οδό Μυ-
λωνογιάννη 23.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71940, 6944/
248201*

2ΜΑΓΑΖΙΑ 90 τ.μ. έκαστο, συν
άλλα 90 τ.μ. πατάρι έκαστο, έχοντας
πρόσοψη με τζαμαρία, πάρκινγκ και
άλλη εφαπτόμενη, με την παλιά
εθνική οδό στον Κάτω Δαράτσο.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 798962*

2ΜΑΓΑΖΙΑ το ένα 100 τ.μ. και το
άλλο 110 τ.μ. με τουαλέτες στην
οδό Αναγ. Γογονή 155.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 968681

70Τ.Μ. αποθήκη ή κατάστημα με
5μ. ύψος, στην πλατεία Αγ. Κων-
σταντίνου στη Νέα Χώρα, με άνετο
πάρκινγκ, 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 94083, 6937/
745830

• 70Τ.Μ. κατάστημα - αποθήκη
ύψους 4.90 μ., με πατάρι 12 τ.μ., για
γραφείο ή άλλη χρήση, με τουα-
λέτα, εσωτερική αποθήκη, 3φασικό
ρεύμα, internet, ζεστό - κρύο νερό,
με εξωτερικό κλειστό μεταλλικό
υπόστεγο, ιδιωτικό μεγάλο προαύ-
λειο χώρο, στην οδό Γιαμπουδάκη
11, στην Πελεκαπίνα.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 336638*

85Τ.Μ. χώρος 3άρι, 2ου ορόφου,
ήσυχο, με στεγασμένο χώρο στάθ-
μευσης αυτοκινήτου, κατάλληλο
για επαγγελματική στέγη ( δικηγο-
ρικό γραφείο, ιατρείο κτλ). Αποκλεί-
ονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55211 6-8 μ.μ.*

• Α)ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 76 τ.μ. στην οδό
Κισάμου 89, Χανιά, β) συνεχόμενο
διαμέρισμα αποθήκη 47 τ.μ., γ) συ-
νεχόμενος χώρος πάρκινγκ 100 τ.μ.
Το κατάστημα ενοικιάζεται και μόνο
του. Τα ανωτέρω προβλέπεται να
εκκενωθούν από τον ενοικιαστή
στις 15/ 02/ 15.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 321905, 6942/
407879*

ΑΛΜΥΡΙΔΑ ενοικιάζονται καταστή-
ματα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 017634*

• ΑΛΜΥΡΙΔΑ Αποκορώνου ενοικιά-
ζεται ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. πε-
ρίπου σε κεντρικό σημείο, στο ίδιο
χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 791258

155Τ.Μ. ισόγειος χώρος στο
Μέγαρο Τrianon (Ηρώων Πολυ-
τεχνείου 43) πολυτελούς κατα-
σκευής, έτοιμος
διαμορφωμένος με αυτόνομο
κλιματισμό, που μπορεί να φιλο-
ξενήσει έως και 4 γραφεία ξεχω-
ριστά, με κοινή ρεσεψιόν και
είσοδο. Κατάλληλος για ιατρεία,
μικροβιολογικό εργαστήριο, δι-
κηγορικά γραφεία.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 124338, 6944/
544068

• 100Τ.Μ. επαγγελματικός
χώρος, α’ ορόφου, σε νεόδμητο
κτήριο, στο κέντρο της πόλης,
Κυδωνίας 106, έναντι ΚΤΕΛ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 45811, 6974/
795444*
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• ΑΝ θες να ενοικιάσεις, να πωλή-
σεις: ξενοδοχείο, ακινήτο, επαγγελ-
ματικο χώρο, κατοικία, έλα σ’ εμάς.
Αναλαμβάνουμε: αποκατάσταση
διατηρητέων, ανακαινίσεις, αναπα-
λαιώσεις. Ειδίκευσή μας πέτρινες
παραδοσιακές κατασκευές, εμπει-
ρία στους επαγγελματικούς  χώ-
ρους, σχεδίαση-διαμόρφωση από
έμπειρους συνεργάτες και αποπε-
ράτωση με το χαμηλότερο κόστος
στην Ελληνική Αγορά.  Παρέ-
χουμε  τις καλύτερες υπηρεσίες
στην ενοικίαση αυτοκινήτων λόγω
συνεργασίας μας με τις πιο γνωστές
εταιρίες rent a car. 24 ώρες στην
διάθεσή σας. Θα μας βρειτε και στο
facebook .
Πληρ. Τηλ. kreta-auction-reale-
state@hotmail.com, 28210/ 44953,
6939/ 908331, Ελ. Βενιζέλου 116
Χανιά*

ΑΠΟΘΗΚΗ υπογείου, 25 τ.μ., με 5
μ. ύψος, στρωμένη με πλακάκι, με
πόρτα στον ακάλυπτο, εύκολη πρό-
σβαση με αυτοκίνητο και με 2η
πόρτα στο υπόγειο, στην οδό Παπα-
ναστασίου, πάνω από τα Δικαστή-
ρια.
Πληρ. Τηλ. 6907/ 727527, 6942/
846286*

ΑΠΟΘΗΚΗ υπόγεια, 180 τ.μ. με εί-
σοδο, από το πλάι και ράμπα εισό-
δου - εξόδου φορτηγού στην
Δεξαμενή Αγ. Ιωάννη, οδός Πολο-
γιώργη 34, Χανιά. Ενοίκιο 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58996, 6944/
135026

ΑΡΩΝΙ ενοικιάζεται κατάστημα
105τ.μ. επί του κεντρικού δρόμου
αεροδρομίου Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 070814, 28210/
58346

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ενοικιάζεται
κατάστημα 150τμ (ή το μισό 75τμ),
επι της Λεωφ. Καζαντζάκη, ισόγειο,
νεόδμητο, άριστη κατάσταση, wc,
μεγάλο προαύλιο χώρο. Πρώην εκ-
θεσιακός χώρος, κατάλληλο για
φαρμακείο ή άλλη χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 072561

ΓΡΑΦΕΙΟ (ενιαίος χώρος), 73 τ.μ.,
ισόγειο, καινούριο, με wc, χώρο μι-
κροκουζίνας, a/ c, ξύλινα πατώματα,
επί της οδού Παπαναστασίου 27-29,
κοντά στα Δικαστήρια.
Πληρ. Τηλ. 6907/ 727527, 6942/
846286*

ΓΡΑΦΕΙΟ δίχωρο, 56 τ.μ. α’ ορό-
φου, διαμπερές, Κ. Χιωτάκη 7 και
Τζανακάκη άνωθεν καταστήματος
‘Μοντέρνο’, κατάλληλο για ιατρείο
ή για οποιαδήποτε άλλη επαγγελ-
ματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 393708

ΓΡΑΦΕΙΟ 25 τ.μ. στον 1ο όροφο
(δεν είναι πολυκατοικία), ανεξάρ-
τητο, χωρίς κοινόχρηστα, στην Χρυ-
σάνθου Επισκόπου, 120 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 93473, 6944/
855780

ΓΡΑΦΕΙΟ διαμέρισμα 2χωρο πρό-
σοψης 46 τ.μ. 1ου ορόφου, καινού-
ριο, με αυτόνομη θέρμανση και wc,
στην οδό Κριάρη 27, κατάλληλο για
ιατρείο ή εταιρεία, δίπλα από την
Τράπεζα Αττικής (άνωθεν Bizart).
Πληρ. Τηλ. 6972/ 337134*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πάνω Πλατα-
νιά πέτρινο τουριστικό μαγαζάκι 28
τ.μ. περίπου έτοιμο προς χρήση (βι-
τρίνες , a/ c κλπ.) γωνιακό, κατάλ-
ληλο και για γραφείο σε πολύ καλή
τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 665744 12 μ. - 10
μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καταστήμα 90 τ.μ.
στην οδό Αποκορώνου 177.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 044036*

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: α) στη Λεωφ. Κα-
ζαντζάκη, 270 τ.μ. με υπόγειο 140
τ.μ. και χώρο για πάρκινγκ, β) ζητεί-
ται κατάστημα από 50-70 τ.μ. σε
πολύ κεντρικό σημείο των Χανίων
από επενδυτή μεγάλης αλυσίδας
καταστημάτων.
Πληρ. Τηλ. 28220/ 23104, 6932/
395910, www.minoasestate.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ από την Ιερά
Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορα-
κιών ισόγειο κατάστημα 17 τ.μ.
(με πατάρι) στην οδό Κόρακα 15
με ενοίκιο 250 ευρώ/  μήνα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 27809 εργά-
σιμες ώρες, κ. Νικόλαο Αθ.
Ντουσάκη

ΓΡΑΦΕΙΟ 50 τ.μ. με αυτονομία
σε ψύξη /  θέρμανση, στην
Ηρώων Πολυτεχνείου 43, Μέ-
γαρο Trianon, 2ου ορόφου, κα-
τάλληλο για ιατρείο, δικηγορικό
γραφείο κ.ά.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 124338

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ στέγη 62 τ.μ.
ισόγεια  με 2 βεράντες και κομμάτι
κήπου, επί της οδού Σολωμού 30 -
Αποκορώνου και Κορνάρου γωνία
ενοικιάζεται (καταλληλη και για
καφέ)
Πληρ. Τηλ. 6979/ 232671, 28210/
39116 (10 π.μ. - 12 μ. και 6-9 μ.μ.)*

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος (γρα-
φείο) που βρίσκεται στην οδό Απο-
κορώνου 9, στον 2ο όροφο, 20 τ.μ.,
με ασανσέρ. Κατάλληλο και για ιδι-
αίτερα μαθήματα. Αποκλείονται αλ-
λοδαποί. Τιμή 110 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 359173*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος με μικρό κε-
φάλαιο για επιχείρηση εστίασης
στον Πλατανιά. Προτιμούνται μά-
γειρες.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 607580*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση ταβέρνα-
εστιατόριο μαζί με τον εξοπλισμό
της.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 896297, 6946/
945850

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση pool bar
ή beach bar στο νομό Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 528643

ΙΣΟΓΕΙΟ γωνιακό μαγαζί 50 τ.μ. (με
πατάρι 50 τ.μ. ή χωρίς αυτό), επί της
οδού Κισάμου και Ουέλιγκτον.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 54540, 6937/
695638*

ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστημα 125 τ.μ. επί της
οδού Νικ. Πλαστήρα 30 στο Πασα-
κάκι, με πρόσοψη επί της οδού,
ακάλυπτο χώρο μπροστά και πίσω
για πάρκινγκ αυτοκινήτων και αυλή.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 260684, 6978/
389819

ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστημα επιφάνειας
200 τ.μ. ύψους 4 μ. (εισέρχονται αυ-
τοκίνητα), με 4 πάρκινγκ και νόμιμη
άδεια, στα Περβόλια Χανίων, επί της
Βασίλη Πούλακα 9, 200 μ. πριν τους
‘Πέντε Δρόμους’.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 260685, 6947/
260684

ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστημα 47 τ.μ. στην
οδό Αρχοντάκη.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 894821*

• ΚΑΛΑΜΑΚΙ κατάστημα 100 τ.μ.
στο δρόμο προς τον Γαλατά (50m.
από το cafe Baboo) πρώην κρεοπω-
λείο, κατάλληλο για πολλές χρήσεις
(φαρμακείο, κομμωτήριο, φροντι-
στήριο κλπ).
Πληρ. Τηλ. 6944/ 540825*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της οδού Κισά-
μου 220 (έναντι Voi & Noi), ενιαίος
χώρος 80 τ.μ., πολυτελούς κατα-
σκευής, έτοιμο για χρήση. Διαθέτει
πατάρι 70 τ.μ. με εσωτερική σκάλα
και 1 wc.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 089510

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ σε καλή περιοχή,
κατάλληλο για φαρμακείο.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 409344

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ νόμιμο 137 τ.μ. επί
της οδού Οσίας Ειρήνης 4 και Αν.
Γογονή, με ύψος 4.5 μ., αυλή 100
τ.μ., τριφασικό ρεύμα, wc, συνδεδε-
μένο σε αποχέτευση, κατάλληλο για
επαγγελματική στέγη, 490 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 600838, 28210/
90101

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 44 τ.μ. στην οδό
Αγίων Δέκα 16, κοντά στην Τριμάρ-
τυρη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100 τ.μ. κοντά στην
πλατεία Σούδας με μεγάλη πρό-
σοψη. Τιμή ενοικίου 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80 τ.μ. 200 ευρώ, και
γκαρσονιέρα 35 τ.μ. επιπλωμένη,
200 ευρώ στην οδό Κισάμου.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 839806

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 700 τ.μ. 6 μ. ύψος
στην Λ. Καζαντζάκη, 50 μ. από τη
γέφυρα Κλαδισού.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 229981, 28210/
44259

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 110 τ.μ. ύψους 4.20
μ., με αυλή μπροστά 160 τ.μ., στην
οδό Αγγελάκη Καμίνη στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 903565, 28210/
66346*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της Λεωφ. Σού-
δας δίπλα στο πολυκατάστημα
ΙΚΕΑ, 150 τ.μ. με πατάρι 70 τ.μ. και
άνω των 500 τ.μ. αύλειο χώρο, τρι-
φασικό ρεύμα και wc.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 99063, 6944/
179322*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κατάλληλο για
οποιαδήποτε χρήση στον Πλα-
τανιά (δίπλα στην ταβέρνα ‘Δρο-
σιά’) και απέναντι από τον
πολυχώρο Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 860525

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 150 τ.μ. στην Λεωφ.
Σούδας, έναντι ΙΚΑ, πρώην mini
market.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 703839

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην οδό Κριάρη 32
(Μέγαρο Πάνθεον), ισόγειο 110 τ.μ.,
με πατάρι 3μ. ύψος 110 τ.μ. και υπό-
γειο 80 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 678122*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στην Παλιά
Πόλη και στο κέντρο της πόλης,
στις οδούς Κυδωνίας και Σκαλίδη.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 434422, 28210/
44455, email:kkatoufas@gmail.com*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στην Αγ. Μαρίνα
έναντι ‘Villa Mercedes’.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 656466

• ΜΑΓΑΖΙ 215 τ.μ. στη Λ. Καζαν-
τζάκη 141, Βαμβακόπουλο.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 086808*

ΜΑΓΑΖΙ 182 τ.μ. κατάλληλο και για
αποθήκη, με εξωτερικούς χώρους,
Λ. Παναγιωτάκη 7.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 779092*

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ κτήριο 250 τ.μ. ύψους
7.5 μ., με μεγάλο εξωτερικό χώρο
στο 6ο χλμ. Χανίων - Ρεθύμνης,
έναντι ΦΑΓΕ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 984871*

• ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ απέναντι από τον
Δημοτικό Κήπο, επαγγελματικός
χώρος 80 τ.μ. στο 3ο όροφο, πολύ
φωτεινό, ανακαινισμένο, 400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 220235

ΥΠΟΓΕΙΑ αποθήκη 150 τ.μ. 250
ευρώ, στη Σμύρνης 27-29.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 758547*

ΧΩΡΟΙ κατάλληλοι για κάθε επαγ-
γελματική χρήση (κατάστημα, γρα-
φείο, αποθήκη ή έδρα εταιρείας)
στον κόμβο Κλαδισού. Τιμή από 100
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 223552

1)ΚΑΛΑΜΑΚΙ (θάλασσα) οικόπεδο
340 τ.μ. κτίζει 300 τ.μ., κατάλληλο
για σπίτια ή για μικρή ξενοδοχειακή
μονάδα, μόνο 99.000 ευρώ, 2) Αγ.
Αποστόλους (θάλασσα) 900 τ.μ. κτί-
ζει 700 τ.μ. 210.000 ευρώ και 1 στρ
κτίζει 800τ.μ. 310.000 ευρώ, 3) Πλα-
τανιάς (εφαπτόμενο θάλασσας)
1.120 τ.μ. κτίζει 720 τ.μ. 470.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502*

1)ΜΑΓΑΖΙ στη Τζανακάκη 100 τ.μ.
420.000 ευρώ, 2) Κάτωλας 70 τ.μ.
270.000 ευρώ, 3)Παλιό λιμάνι γω-
νιακό 150 τ.μ. 210,000 ευρώ. 4) 40
τ.μ. γωνιακό 350.000 ευρώ 5) παλιό
λιμάνι 40 τμ. 120.000 ευρώ 6) Ν.
Χώρα (εφαπτόμενο θάλασσας) 200
τ.μ. 620.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

1)ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Παλιό Λιμάνι 5
apts + μαγαζί 70 τ.μ. 390.000 ευρώ,
2) 5 apts + roof garden 350.000
ευρώ, 3) 5 apts + roof garden
310.000 ευρώ, 4) κτήρια (Θεοτοκο-
πούλου) 400τ.μ. 500.000 ευρώ και
(Αλυσίδες) 450 τ.μ. με μαγαζί στο
ισόγειο 510.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

• ΧΑΛΗΔΩΝ 50 επιχείρηση - κα-
τάστημα κοσμηματοπωλείου, 30
τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 64145*

ΣΥΓΧΡΟΝΗ πλήρως εξοπλι-
σμένη καφετέρια - ταβέρνα η
μοναδική πάνω στην έξοδο του
Φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης
στο Σέλινο Χανίων. Βρίσκεται σε
περιφραγμένο και δενδροφυ-
τευμένο χώρο 4 στρεμμάτων
λειτουργεί αποκλειστικά με
ηλιακή ενέργεια και διαθέτει
χώρο διαμονής προσωπικού.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 203231, 6975/
857303 Παπαδερός Δημήτριος*

• ΟΙΚΙΑ νεοκλασική - επαγγελ-
ματικός χώρος 100 τ.μ. πλήρως
ανακαινισμένη, κατάλληλη για
ιατρεία, γραφεία, στην περιοχή
Ρολόι, στην οδός Παλαμά 12.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 305900, 6977/
900290

1)ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Αγίους Αποστό-
λους 15 apts μεγάλα + pool bar
1.200.000 ευρώ, 2) Αγία Μαρίνα
(εφαπτόμενα θάλασσας), 30 apts +
pool bar, 2.100.000 ευρώ και 40 apts
+ pool bar, 3.300 000 ευρώ, 3) Πλα-
τανιάς 35 apts + pool bar 1.600.000
ευρώ (δυνατότητα επέκτασης).
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

1)ΧΟΡΔΑΚΙ επί ασφάλτου (με θέα
θάλασσα και Σταυρό), 805 τ.μ., κτί-
ζει 400 τ.μ., κατάλληλο και για 2
αγοραστές, μόνο 35.000 ευρώ, 2)
Κουνουπιδιανά - Άγ. Ονούφριος 5.5
στρέμ. αμφιθεατρικά, επί ασφάλ-
του, κτίζουν 240 τ.μ., 290.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502*

1.000Τ.Μ. γωνιακό οικόπεδο στα
Κουνουπιδιανά, με μεγάλες προσό-
ψεις και θέα θάλασσα, κτίζει 400
τ.μ., 120.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

100Τ.Μ. 4άρι διαμέρισμα με απο-
θήκη και πάρκινγκ, πολύ κοντά στη
Νεάρχου, 160.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• 120.000ΕΥΡΩ μονοκατοικία 300
τ.μ. στο Αρώνι που αποτελείται από
2 κατοικίες, σε οικόπεδο 1.880 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

150Τ.Μ. οικόπεδο στον Άγιο
Ιωάννη, δίπλα στο στρατόπεδο, κτί-
ζει 90 τ.μ. (με παλιά οικία 4 δωμα-
τίων). Τιμή ευκαιρίας μόνο 45.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

2ΑΡΙ διαμέρισμα 58 τ.μ. α’ ορόφου
σε 2ώροφη οικοδομή, πλήρως ανα-
καινισμένο, με αυτόνομη θέρμανση,
επί της οδού Αποκορώνου.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 321748*

• 2ΑΡΙ πολυτελούς κατασκευής
καινούργιο στην περιοχή ΜΑΙΧ δα-
σύλλιο, ρετιρέ, με μεγάλη βεράντα,
αποθήκη, πάρκινγκ, αυτόνομη θέρ-
μανση.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 447868

• 2ΑΡΙΑ α) καινούρια, στην περιοχή
ΚΤΕΛ, 60 τ.μ., με θέση στάθμευσης,
β) Δικαστήρια ισόγειο 60 τ.μ. 55.000
ευρώ, γ) Ν. Χώρα 2άρι 5ου ορόφου,
δ) 2άρι στο Π. Νοσοκομείο 47 τ.μ., α’
ορόφου, 50.000 ευρώ, ε) ΜΑΙΧ 50
τ.μ. ρετιρέ με βεράντες 100 τ.μ. και
θέση στάθμευσης 65.000 ευρώ, στ)
Πρ.Ηλία 2άρι 50τ.μ. με κλειστή θέση
στάθμευσης, 70.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• 2ΟΙΚΟΠΕΔΑ συνεχόμενα στο
Σόδυ Χωραφακίων δίνονται και με-
μονωμένα, σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, Κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email:petroula-
kis.dim@gmail.com

2ΟΙΚΟΠΕΔΑ με θέα θάλασσα: 1)
Αργουλιδές 1004 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ.
60.000 ευρώ, δίδεται και το μισό με
30.000 ευρώ, 2) Μάλεμε 397 τ.μ. κτί-
ζει 190 τ.μ., 30.000 ευρώ, έχει και 8
ρίζες ελιές που αποδίδουν 100 κιλά
λάδι τον χρόνο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55249, 6932/
408686*

3ΑΡΙ 84 τ.μ. μικτό και 74 τ.μ. κα-
θαρό στη Νέα Χώρα, β’ ορόφου,
διαμπερές, ανατολή - δύση, φωτει-
νότατο, κτισμένο το 1991, σε πάρα
πολύ καλή κατάσταση, με αυτόνομη
θέρμανση, 75.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55249, 6932/
408686*

• 3ΑΡΙ διαμέρισμα 75 τ.μ. 2ου ορό-
φου, στην Ηρώων Πολυτεχνείου,
πολύ κοντά στα Δικαστήρια, 92.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• 3ΑΡΙ διαμέρισμα 84 τ.μ. επιπλω-
μένο, 3ου ορόφου, με ανεμπόδιστη
θέα θάλασσα, 220.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

3ΧΛΜ. δυτικά Παλαιόχωρας, 150 μ.
από την παραλία, περιουσία 4 στρ.
με οικοδομή 60 τ.μ. (με μικρό χρη-
ματικό ποσό γίνεται μόνιμη κατοι-
κία), ρεύμα, πηγάδι, αντλιοστάσιο
για πόσιμο νερό όλο τον χρόνο,
αμαξωτό δρόμο με ελαιώνες, απο-
θήκη προκάτ 50 τ.μ., κοτέτσια, κου-
νελώνες. Ευκαιρία 200.000 ευρώ.
Δεκτοί και μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 588224 κος Θεό-
δωρος*

• 4ΑΡΙ διαμέρισμα μαιζονέτα 200
τ.μ., με ανεμπόδιστη θέα στο Σόδυ
Κουμπελή και 4άρι 140 τ.μ. με ανεμ-
πόδιστη θέα στο Σόδυ Κουμπελή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

• 4ΑΡΙ οροφοδιαμέρισμα στα Λεν-
ταριανά με θέση στάθμευσης και
αποθηκη, 160.000 ευρώ, 3άρι και-
νούριο, στην Β. Ουγκώ (περιοχή Δι-
καστηρίων), 145.000 ευρώ, 4άρι 8ης
Δεκεμβρίου ισόγειο, 140.000 ευρώ,
4άρι Σούδα, ισόγειο, καινούριο,
115.000 ευρώ, 3άρι γ’ ορόφου, στην
περιοχή Δικαστηρίων, 5ετίας.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422

500Τ.Μ. οικόπεδο στη Χαλέπα, με
μεγάλη πρόσοψη σε άσφαλτο, κτίζει
300 τ.μ., 150.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

595Τ.Μ. οικόπεδο με παλιά οικία
170 τ.μ. στη Χαλέπα, 170.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

70Τ.Μ. διαμέρισμα διαμπερές με 2
υπνοδωμάτια, μεγάλη βεράντα,
πολύ κοντά στο Παλιό Νοσοκομείο,
90.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• 780Τ.Μ. οικόπεδο γωνιακό εντός
οικισμού στα Μεγάλα Χωράφια
65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

• ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΣ ρετιρέ 3άρι 113
τ.μ. ανεξάρτητο, ευάερο και ευήλιο,
με το καλύτερο μπαλκόνι στα Χανιά,
65 τ.μ., με θέα περιμετρική σε όλο
τον νομό Χανίων μέσα από δάσος,
με 2 κρεβατοκάμαρες, αυτόνομη
θέρμανση. Τιμή κρίσεως.
Πληρ. Τηλ. 6933/ 180149, 6936/
235222*

• ΑΓΙΑ Χανίων οικόπεδο 1.040 τ.μ.
με ασφαλτοστρωμένο δρόμο,
ρεύμα και νερό, επικλινές, με πανο-
ραμική θέα, απέναντι από την λίμνη
της Αγιάς, κτίζει 400 τ.μ., 49.000
ευρώ (έχει πιστοποιηθεί από μηχα-
νικό).
Πληρ. Τηλ. 6944/ 798069*

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ με ελιές 12.600 τ.μ.
περιοχή Περβόλια, προς Βαρύπε-
τρο (2 χλμ.) αμφιθεατρικό, δίπλα
στον δρόμο ΟΑΔΥΚ. Επίσης 2 στρ.
με ελιές στον κεντρικό δρόμο του
ΟΑΔΥΚ. Eπίσης οικόπεδα εντός οι-
κισμού στα Ποτιστήρια.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 261336*

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ (από ιδιώτη) στην
περιμετρική ζώνη του οικισμού
Κυρτομάδο Δήμου Θερίσου: α)
3.434.37 τ.μ. β) 2.886.33 τ.μ. άρτια
και οικοδομήσιμα, τιμή ανά οικό-
πεδο: 100.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44259

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2.700 τ.μ. στην πε-
ριμετρική ζώνη Κάτω Δαράτσου,
στην περιοχή Δαράτσο, στον πα-
ράλληλο της Εθνικής.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 846385

• ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ α) σπίτι παλιό 130 τ.μ.
σε οικόπεδο 420 τ.μ., 40.000 ευρώ,
β) προς Κουφό 290 πορτοκαλιές σε
4.300 τ.μ. 63.000 ευρώ, γ) Μυλω-
νιανά 6.250 τ.μ. με 350 γκρειπ-
φρουτ, 150.000 δ) 1650 τ.μ. 40
αβοκάντο, προς Κουφό 15.000
ευρώ. ε) Επισκοπή 200 πορτοκαλιές,
4 στρέμ. 39.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890,  δείτε τα
στο www.vasilispaterakis.gr

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ Λικοταναρά 26
στρεμ. με θέα, αποχαρακτηρισμένα
και οικοδομήσιμα. Τιμή προσφοράς
38.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΑΡΤΙΟ οικόπεδο εντός σχεδίου πό-
λεως 292.70 τ.μ. με σ.δ. 0.6 (κτίζει
περίπου 182 τ.μ.) πωλείται στην πε-
ριοχή Λειβάδια (περιοχή Αγροκήπιο
- Σούδα) δίπλα στην οδό Μακεδο-
νίας, νέα τιμή 45.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 059400 κ. Μανώ-
λης

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ οικόπεδο άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, σε κεντρικό δρόμο, σε
πολύ χαμηλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 871758*

6ΣΤΡΕΜ. οικόπεδο με πρόσοψη
στην εθνική οδό Χανίων - Ρεθύ-
μνου και θέα την θάλασσα των
Καλυβών.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 744730

• ΓΑΛΑΤΑΣ οικόπεδο 2.100 τ.μ. κτί-
ζει 200 τ.μ. με πολύ ωραία θέα
140.000 ευρώ, Δαράτσο οικόπεδο
2.400 τ.μ. κτίζει 200 τ.μ. με πολύ
ωραία θέα, 170.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, , 6932/ 027111

• ΓΕΡΑΝΙ οικόπεδο 6.150 τ.μ. με
μεγάλη πρόσοψη στην παλιά
εθνική, κοντά στον κόμβο του Πλα-
τανιά, με τμήμα εντός οικισμού, σε
πολύ λογική τιμή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλω-
μένη, σε τιμή ευκαιρίας, στην πε-
ριοχή Προφ. Ηλία στην
Κουκουβάγια.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 402954 6-10 μ.μ.*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη, ισό-
γεια, 35 τ.μ., σε πολυκατοικία, στο
κέντρο της πόλης, σε άριστη κατά-
σταση, με αυτόνομη θέρμανση και
κήπο.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 721553

ΔΑΡΑΤΣΟ 2.5 στρέμ. επικλινές, με
ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα,
250 μ. από το Λύκειο, με έτοιμη
άδεια για 2 μαιζονέτες, 200 τ.μ. έκα-
στη, γίνεται και σύσταση καθέτου.
Κατάλληλο και για τουριστική εκμε-
τάλλευση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 344763*

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.μ. νεόκτιστο,
2ου ορόφου, κοντά στο κέντρο,
55.000 ευρώ και διαμέρισμα μαιζο-
νέτα 4άρι, πολυτελούς κατασκευής,
με πάρκινγκ και αποθήκη, 210.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.oikodream.gr,
28210/ 88580, 6973/ 792755

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ από κατασκευα-
στική εταιρεία σε νεοανεγειρόμενη
πολυκατοικία πολυτελούς κατα-
σκευής, 2άρια, 3άρια, 4άρια, στην
οδό Οδυσ. Ελύτη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 27860, 6932/
274215

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Κουμπές 3άρι
2ου ορόφου 4 ετών, 98.000 ευρώ,
Λενταριανά 3άρι 65 τ.μ., 3 ετών,
105.000 ευρώ, Λενταριανά μαιζο-
νέτα ορόφου 90 τ.μ. 3 ετών, με θέα
θάλασσα, 160.000 ευρώ, Λενταριανά
4άρι 120 τ.μ. με θέα θάλασσα
180.000 ευρώ, Αγιος Νεκτάριος
γκαρσονιέρα 32 τ.μ. ισόγειο υπερυ-
ψωμένο, 2 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Αγιος Νεκτάριος
οροφοδιαμέρισμα τριάρι 2 ετών 65
τ.μ. με πάρκινγκ και αποθήκη,
100.000 ευρώ. Ν. Χώρα ρετιρέ 84
τ.μ. με μεγάλη βεράντα, πάρκινγκ
και αποθήκη 75.000 ευρώ, Νέα Χώρα
γ’ ορόφου 80 τ.μ. πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή συζητήσιμη. Κοντά στο
ΚΤΕΛ τριάρι ρετιρέ 82 τ.μ. πλήρως
ανακαινισμένο, προσφορά 63.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (Κ. Μητσοτάκη) 55
τ.μ. 2άρι γ’ ορόφου με έπιπλα 52.000
ευρώ. Αμπεριά 85 τ.μ. (δίπλα στα
σχολεία) ρετιρέ, με πάρκινγκ σε
άριστη κατάσταση μόνο 80.000
ευρώ. Γερμανικό Πουλί ανεξάρτητο
σαν μονοκατοικία ισόγειο διαμέρι-
σμα 73 τ.μ. σε άριστη κατάσταση,
60.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 027111

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ διαμέρισμα ημιορό-
φου 75 τ.μ. 2 υπνοδωματίων κατάλ-
ληλο για γραφείο, 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 846286

• ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ γωνιακό οικόπεδο
350 τ.μ. κτίζει 700 τ.μ. (με κτήριο και
μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ) πω-
λείται 550.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 46076, 6932/
968431, www.contract-re.com

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ ιδιώτης πουλάει οικό-
πεδο 7.210.27 τ.μ. δίπλα στον οικι-
σμό Κοντόπουλα Χανίων, με νερό
και ρεύμα, κτίζει 209.27 τ.μ. Περιέ-
χει περίπου 200 ελαιόδενδρα.
Υπάρχουν τίτλοι, συμβόλαια και το-
πογραφικά. Τιμή 25.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 109262, 6945/
772922*

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ μαιζονέτα πολυτελούς
κατασκευής 100 τ.μ. με 2 υπνοδω-
μάτια, 2 μπάνια, διπλό τζακούζι,
τζάκι, a/ c, πλήρως επιπλωμένη, με
κλειστό γκαράζ, κήπο, διαμορφω-
μένο εξωτερικό χώρο 150 τ.μ., θέα
θάλασσα, 200 μ. από την παραλία,
στα Κάτω Καμισιανά, 3 χλμ. πριν το
Κολυμπάρι, 145.000 ευρώ, τιμή συ-
ζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 779777
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ: για γονείς φοιτητών στα
Χανιά: κέντρο: δωμάτιο, κουζίνα,
μπάνιο, υπερυψωμένο ισόγειο,
20.000 ευρώ. Από ιδιώτη.
Πληρ. Τηλ. 6934/ 121587*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στην Παλαιόχωρα Χανίων
μικρό σπίτι ή μικρό κατάστημα προς
αγορά, σε λογική τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 138588*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 2άρι ή γκαρ-
σονιέρα 2χωρη στα Χανιά σε προ-
σιτή τιμή. Αποκλείονται μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 280508

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά διαμέρισμα
55 - 70 τ.μ. 10 - 20ετίας στο κέντρο
της πόλης (από Ολύμπια - Ρολόι
έως Πευκάκια Ν. Χώρας και από Νικ.
Σκουλά έως Κουμ Καπί). Από ιδιώτη.
Αποκλείονται μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 308466*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έκταση άνω των 50
στρεμμάτων προς πώληση με πρό-
σοψη σε παραλία ή μέχρι 2 χλμ. από
παραλία. Α/ Μ 27946.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 815496, info@talo-
sproperties.com, ΤalosProperties

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα για άμεση
αγορά. Διαμερίσματα και μονοκα-
τοικίες από Ακρωτήρι μέχρι Καλα-
μάκι και  αγροτεμάχιο
αποχαρακτηρισμένο 4-10 στρεμ.
από Πιθάρι έως Κολυμπάρι με ανεμ-
πόδιστη θέα θάλασσα για άμεση
αγορά. Πληρωμή μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58833, 6977/
707798, 9.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00,
www.the-broker.gr, Θεόδωρος Πο-
λυράκης

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα στην Παλιά
Πόλη των Χανίων προς ενοικίαση
και πώληση σε οποιαδήποτε κατά-
σταση και αν είναι.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) ξενοδοχεία μεγάλα
και μικρά, β) μαγαζιά στο Παλιό Λι-
μάνι και στο κέντρο των Χανίων, γ)
20στρ. και άνω, για ξενοδοχείο δ)
οικόπεδα (παραθαλάσσια ή μη, με-
γάλα ή μικρά) ε) μονοκατοικίες και
διαμερίσματα, στ) οικίες σε κοντινά
χωριά.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502*

• ΚΑΛΑΜΑΚΙ σε 2ώροφη οικοδομή
6ετίας ισόγειο 3αράκι 50 τ.μ., με
πάρκινγκ και αποθήκη, 87.000 ευρώ
και ισόγειο 2άρι 34 τ.μ. με πάρκινγκ
και αποθήκη, 57.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

• ΚΙΣΑΜΟΣ κέντρο, Καστέλι,
2ώροφη κατοικία που αποτελείται
από 2 διαμερίσματα σε οικόπεδο
173 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com

ΚΟΝΤΑ στο Αστυνομικό Μέγαρο 3
διαμερίσματα συνολικής επιφά-
νειας 300 τ.μ. σε οικόπεδο 400 τ.μ.
με υπόλοιπο δόμησης 100 τ.μ. Μη-
νιαίο εισόδημα 850 ευρώ. Τιμή προ-
σφοράς 178.000 ευρώ. Αμπεριά
ισόγεια κατοικία 95 τ.μ. 2 ετών,
90.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ οικόπεδο 400 τ.μ.
με δόμηση 200 τ.μ., 75.000 ευρώ, β)
Γαλατάς μαιζονέτα σπίτι 190τμ κα-
τασκ.2011 σε οικόπεδο 1400τμ με
πανοραμική θέα, γ) προς Κουφό Κυ-
δωνίας, 1.600 τ.μ. με 40 αβοκάντο,
15.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890, δείτε το
στο www.vasilispaterakis.gr

• ΜΑΓΑΖΙ στο κέντρο (Μυλωνο-
γιάννη) 40 τ.μ. + πατάρι 15 τ.μ. ελεύ-
θερο, 50.000 ευρώ, γραφείο στο
κέντρο (Τζανακάκη) 30 τ.μ. (με δικό
του wc), μόνο 19.500 ευρώ και στο
Σόδυ γκαρσονιέρα ισόγεια, με αυλή,
επιπλωμένη, μόνο 21.000 ευρώ. Χα-
λέπα, κοντά στα ΤΕΙ, 2χωρη γκαρ-
σονιέρα με ωραία θέα,
ενοικιασμένη προς 220 ευρώ,
35.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, , 6932/ 027111

• ΜΟΔΙ μαιζονέτα με θέα, πολυτε-
λούς κατασκευής, 133 τ.μ. και 110
τ.μ. υπόγειο, με 3 υπνοδωμάτια και
2 μπάνια, σε οικόπεδο 500 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 27860, 6932/
274215

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 181 τ.μ. με υπόλοιπο δόμη-
σης 210 τ.μ. πάνω στη θάλασσα,
300.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πάνω στη θά-
λασσα νεοκλασσικό γωνιακό, 10
λεπτά από το Λιμάνι Χανίων 150 τ.μ.
με υπόλοιπο δόμησης 170 τ.μ. κα-
τάλληλη και για επαγγελματική
χρήση, γραφεία, hostel κλπ.,
320.000 ευρώ. Μόνο για ιδιώτες.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 582701*

• Ν.ΧΩΡΑ α) 3άρι ανακαινισμένο
γ΄ορόφου, 40 μ. από τη θάλασσα,
110.000 ευρώ, β) 3άρι 10ετίας στη Ν.
Χώρα, 96 τ.μ. ρετιρέ, γ) 3άρι α’ ορό-
φου στη Μ. Πηγά, ανακαινισμένο,
με αποθήκη, θέση στάθμευσης,
100.000 ευρώ, δ) 3άρι 3ου ορόφου,
90 τ.μ., με αποθήκη και θέση στάθ-
μευσης, 90.000 ευρώ, ε) 3άρι στην
Ηρ.Πολυτεχνείου κατάλληλο και για
επαγγελματική στέγη, ανακαινι-
σμένο, 65.000 ευρώ, στ) 3άρι στην
Ηρώων Πολυτεχνείου 45 τ.μ., με
θέση στάθμευσης και αποθήκη.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΝΕΑ Χώρα διώροφη οικοδομή 240
τ.μ. σε οικόπεδο 265 τ.μ. με συντε-
λεστή δόμησης 2. Τιμή 210.000
ευρώ. Μονοκατοικία στη Χαλέπα 70
τ.μ. σχεδόν καινούργια με 2 υπνο-
δωμάτια, σε οικόπεδο με υπόλοιπο
δόμησης, μαζί με παλιά οικία 100
τ.μ. που χρίζει ανακαίνισης. Τιμή
προσφοράς 95.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΝΕΡΑΪΔΑ (Lidl) οικόπεδο 1.750
τ.μ. (με πανοραμική θέα όλα τα
Χανιά και τη θάλασσα) κτίζουν 1.400
τ.μ. μόνο 900.000 ευρώ. Τάφοι Βενι-
ζέλων 2 στρεμ. (με πανοραμική θέα
όλα τα Χανιά και τη θάλασσα) με
άδεια 2 κτήρια επαγγελματικά 400
τ.μ. και με 1.100 καρέκλες μόνο
700.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 46076, 6944/
656502, 6932/ 027111, www.con-
tract-re.com

• ΟΙΚΟΠΕΔΑ στις περιοχές 1)
Χρυσή Ακτή α) 800 τ.μ., β) 1.500 τ.μ.,
γ) 1.300 τ.μ., 2) Χαλέπα α) 500 τ.μ. με
σ.δ. 0.6, 110.000 ευρώ, β) 400 τ.μ.
σ.δ. 0.6 150.000 ευρώ, 3) Αγ. Ιωάν-
νης α) 330 τ.μ. με σ.δ. 1, 120.000
ευρώ, β) ΒΙΟΧΥΜ 286 τ.μ. 65.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• ΟΙΚΟΠΕΔΑ με άδεια οικοδομής
α) Μ. Τοίχος 500 τ.μ. με άδεια οικο-
δομής 102 τ.μ., β) Γαλατάς 460 τ.μ.
με άδεια 180 τ.μ. και υπόλοιπο δό-
μησης 120 τ.μ. 120.000 ευρώ, γ) γρα-
φεία ΔΕΗ 250 τ.μ. με άδεια 200 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
6976/ 434422*

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Καλαμάκι 3.600 τ.μ.
κτίζει 200 τ.μ. με θέα θάλασσα
120.000 ευρώ, Χρυσή Ακτή 3.600 τ.μ.
κτίζει 400 τ.μ. θέα θάλασσα, Γλάρος
1.000 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ. θέα θά-
λασσα, Κουνουπιδιανά 1.000 τ.μ.
κτίζει 400 τ.μ. κοντά στο Πολυτε-
χνείο, 115.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440,  www.cretan-
properties.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Παχιανά 350 τ.μ. κτίζει
280 τ.μ., Χαλέπα 800 τ.μ. κτίζει 640
τ.μ. Χαλέπα οικόπεδο 6.500 τ.μ. κτί-
ζει 200 τ.μ. με απεριόριστη θέα,
270.000 ευρώ. Ανω Γεράνι 505 τ.μ.
κτίζει 240 τ.μ. με θέα θάλασσα,
25.000 ευρώ Μαράθι 4.500 τ.μ. με
ελιές, κοντά στη θάλασσα, με θέα,
κτίζει 210 τ.μ., 125.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΟ με σπίτι ημιτελές,
2ώροφο, στον Μακρύ Τοίχο Νέας
Κυδωνίας.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 190082

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τ.μ. με παλιά μο-
νοκατοικία στον Άγ. Ιωάννη 60 τ.μ.
με σ.δ. 0.8, 90.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 670 τ.μ. μαζί με καινού-
ρια άδεια οικοδομής 120 τ.μ. με
ημιυπόγειο, στα Τσικαλαριά πίσω
από τα σχολεία. Πωλείται ή αντα-
λάσσεται με διαμέρισμα.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 764525

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6 στρέμματα με
πρόσοψη στην εθνική οδό Χα-
νίων - Ρεθύμνου και θέα την θά-
λασσα των Καλυβών.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 744730

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην Αγιά Χανίων,
έκτασης 6.004,60 τ.μ., με πρόσοψη
32 μ. εκτός σχεδίου, στον κεντρικό
δρόμο, αποχαρακτηρισμένο από
την δασική υπηρεσία και με άδεια
αρτιότητας, σ.δ.0,20. Τιμή 170.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 321953*

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην Αν. Μάντακα στα
Χανιά 486 τ.μ. με παλιά 2ώροφη
οικία.
Πληρ. Τηλ. 6951/ 799839*

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 738 τ.μ. στις Βρύσες
Κυδωνίας, με δόμηση 400 τ.μ.,
25.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 38 στρεμ. με πανορα-
μική θέα, στην αρχή του δρόμου
προς Μαλάξα, με πρόσοψη 140 μ.
στον κεντρικό δρόμο και δόμηση
400 τ.μ. για κατοικία και 600 τ.μ. για
κατάστημα. Τιμή 270.000 ευρώ. Κα-
τάλληλο και για επαγγελματική
χρήση, με μεγάλο σ.δ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 926782, 28210/
02242, 28210/ 02155, chania-
group1@gmail.com

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 910 τ.μ. 50 μ. από το
Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, επί
του δημοτικού δρόμου. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Πωλέιται ή αντα-
λάσσεται.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 060276*

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο 9ο χλμ. Χανίων -
Ομαλού (Αλικιανός) με άδεια οικο-
δομής, κατάλληλο για κάθε επαγ-
γελματική στέγη (ξυλόφουρνος,
φαρμακείο, mini market, αποθήκη
ζωοτροφών).
Πληρ. Τηλ. 6932/ 252652

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ εντός οικισμού στην
Αγιά. Επίσης οικόπεδο στην πε-
ριοχή Αν. Γογονή, στην οδό Κοντο-
πούλων. Πωλείται ή ενοικιάζεται.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 485282*

• ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορό-
φου, σε 3ώροφο κτήριο 123 τ.μ.
(25% του οικοπέδου), με 3 υπνοδω-
μάτια, καινούρια κουζίνα, λουτρό,
χωλ, σαλόνι, αυτόνομη θέρμανση
(καινούρια καλοριφέρ), ηλιακό, εν-
τοιχισμένες ντουλάπες, μεγάλες
βεράντες, στο Κουμ Καπί, γωνία Πο-
λυχρονίδη και Άλμπερτ. Τιμή
115.000 ευρώ, μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 540859 5-8 μ.μ.*

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Μ.
Τοίχο 122 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο,
με βεράντες 230 τ.μ., τζάκι, bbq, a/ c,
καλοριφέρ, γκαράζ 60 τ.μ., 110 τ.μ.
αέρα, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, θέα
απεριόριστη, 500 μ. από τη θάλασσα
σε οικόπεδο 220 τ.μ., πωλείται ή αν-
ταλλάσσεται με σπίτι στο Ακρωτήρι.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 666901*

• Π.ΠΟΛΗ Θεοτοκοπούλου 3ώροφο
150 τ.μ. 180.000 ευρώ, πάρ. Θεοτο-
κοπούλου 3ώροφο ανακαινισμένο
75 τ.μ. 155.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

• Π.ΠΟΛΗ α) 340 τ.μ. 270.000 ευρώ,
β) 600 τ.μ. 480.000 ευρώ, γ) 3ώροφο:
στο ισόγειο μαγαζί και από πάνω μία
αποθήκη, 310.000 ευρώ, δ) 2ώροφο
κτήριο αυτόνομο, 150.000 ευρώ, ε)
120 τ.μ. 135.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• ΠΑΛΙΑ πέτρινη οικία 80 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 200 τ.μ. στον Βαφέ Αποκο-
ρώνου, 60.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 937325

• ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ οικόπεδο 13
στρεμ. στο Γεράνι, σε πολύ τουρι-
στική θέση, κοντά στον Πλατανιά,
με μεγάλη πρόσοψη στην παραλία,
κατάλληλο για ξενοδοχείο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

ΠΑΧΙΑΝΑ μαιζονέτα ισόγεια 90 τ.μ.
5 ετών, με κήπο, 115.000 ευρώ.
Κοντά στο κέντρο μαιζονέτα ορό-
φου 128 τ.μ. 3 ετών με 4 υπνοδωμά-
τια και θέα θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΠΕΡΒΟΛΙΑ δρόμος ΟΑΔΥΚ 2.050
τ.μ. κτίζει 200 τ.μ., 80.000 ευρώ, Πυ-
θάρι 570 τ.μ. χτίζει 240 τ.μ. με θέα
105.000 ευρώ. Καλαμάκι επί του
κεντρικού δρόμου προς Γαλατά
(κοντά στην θάλασσα) 310 τ.μ. χτί-
ζει 240 τ.μ. 105.000 ευρώ. Επίσης
Πασακάκι κοντά στην Γογονή 480
τ.μ. χτίζει 380 τ.μ. 85.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, , 6932/ 027111

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ διαμερίσματα επαγ-
γελματικά ή ενοικιαζόμενα από
ιδιώτη, 6 2χωρα επιπλωμένα  μεγά-
λες ταράτσες, θέα βουνό και θά-
λασσα, κοντά στην παραλία, τιμή
λογική, 320.000 ευρώ, συζητήσιμη,
μετρητοίς. Επίσης μονοκατοικία
στο Πάνω Κουμ Καπί, ισόγειο με α’
όροφο, με ταράτσα  πλυσταριό, ευ-
καιρία, μόνο 65.000 ευρώ. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 685909

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ διαμέρισμα 1ου ορό-
φου, Κριτοβουλίδου 19, 2 υπνοδω-
μάτια, 2 μπάνια, γραφείο, μεγάλα
μπαλκόνια εμπρός - πίσω, τζάκι,
τέντες, ηλιακό, αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση στάθμευσης, αποθήκη
με ράφια, bbq, κήπο. Δεκτά μεσιτικά
γραφεία. Τιμή 145.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 630551*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Καλάμι Αποκορώνου
2 από τα 4 πανέμορφα διαμερί-
σματα 2όροφης βίλλας ‘Αρμονία’, 2
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, καθιστικό,
τραπεζαρία, κουζίνα, σε αμφιθεα-
τρικό κτήμα 5 στρεμμάτων σε εξαι-
ρετική θέση, με φανταστική θέα
στον κόλπο της Σούδας, τροπικά
φυτά, αμπέλι, ελιές, άνετο πάρ-
κινγκ, αυτόνομη θέρμανση. Τιμή
ισογείου 90.000 ευρώ και α’ ορόφου
120.000 ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 210/ 9845268*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Αγ. Ιωάννη οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου 110 τ.μ. σε
διόροφη οικοδομή. Διαθέτει 3
υπνοδωμάτια, μπάνιο, wc, αυτό-
νομη θέρμανση, ηλιακό, a/ c, απο-
θήκη 9 τ.μ., 2 θέσεις parking και στο
πίσω μέρος μικρό κήπο. Αποκλείον-
ται μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 070980 εκτός
15.00 έως 18.00*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην πλατεία Δικαστη-
ρίων ημιυπόγεια γκαρσονιέρα 45
τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας, κατάλληλη
για επένδυση.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 444935*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της Ηρ. Πολυτε-
χνείου, δίπλα στη θάλασσα, έναντι
της βίλλας Κούνδουρου, διαμέρι-
σμα 3άρι, διαμπερές, 85 τ.μ., 3ου
ορόφου, με φανταστική απεριόρι-
στη θέα, σε πολύ καλή κατάσταση.
Τιμή 135.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 464040, 6945/
868803

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Παλιά Πόλη ακί-
νητο στην οδό Χατζημιχάλη Ντα-
λιάνη 10, παραπλεύρως οδού
Δασκαλογιάννη με οικόπεδο 272
τ.μ. και παλιά οικία (κτίζει), με σ.δ.
1.4. Τιμή 160.000 ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 50482*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) Σταυρός οικόπεδο
10.4 στρέμ. περιφραγμένο β) Χωρα-
φάκια οικόπεδο 7.8 στρέμ. περι-
φραγμένο, με 70 ελιές, ρεύμα,
νερό, από ιδιώτη, γ) Σταυρός μαγαζί
280 τ.μ. σε οικοπεδο 4.5 στρέμ. πα-
ραθαλάσσιο, γωνιακό, σύνορα με το
‘Blue beach’, πωλείται ή ενοικιάζε-
ται, δ) Παλιό Λιμάνι, Ικάρου 18, ενοι-
κιάζονται γκαρσονιέρες
επιπλωμένες.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 267662, 28210/
96818

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τελευταία μοναδική
ευκαιρία στο κέντρο των Χωραφα-
κίων: α) 4 καταστήματα 250 τ.μ. (τα
3 ισόγεια και το άλλο στον όροφο)
με 148 τ.μ. δώμα συν τον αέρα του,
β) στο υπόγειο 87 τ.μ. αποθήκες -
γκαράζ, γ) αγροτεμάχιο με 18 ελαι-
όδεντρα, 1.357 τ.μ. στη θέση Φράγ-
γος Χωραφακίων, περιφραγμένο, με
αγροτικό δρόμο, καθαρούς τίτλους.
Όλα μαζί μόνο 180.000 ευρώ. Το
αγροτεμάχιο δίνεται και μεμονω-
μένα 20.000 ευρώ. Δεκτοί μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 632814*

• ΣΟΥΔΑ οικόπεδο 760 τ.μ. εντός
σχεδίου πόλεως κτίζει 450 τ.μ. με
παλιά μονοκατοικία 50 τ.μ. σε τιμή
ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, Κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

• ΣΤΑΛΟΣ ευκαιρία σπίτι 270 τ.μ.,
κατασκευής 1983, σε οικόπεδο 3
στρεμ., με μεγάλη πρόσοψη στον
παραλιακό δρόμο και με υπόλοιπο
δόμησης, 600.000 ευρώ. Επίσης
στον Σταλό οικόπεδο 2.800 τ.μ. (τα
500 τ.μ. εντός οικισμού), με θέα θά-
λασσα, 150.000 ευρώ και στον
Βλητέ 90 τ.μ. σπίτι σε οικόπεδο 2
στρεμ. με θέα τον κόλπο της Σού-
δας, 250.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890, δείτε τα
στο www.vasilispaterakis.gr

• ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ α) ακίνητο 140
τ.μ., αρχική τιμή 200.000 ευρώ, β)
ακίνητο 670 τ.μ. πάνω στη θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία πουλά μαιζονέ-
τες στον Αργουλιδέ πολυτελούς
κατασκευής 200 τ.μ. προς 1300
ευρώ το τ.μ. και διαμερίσματα επί
της οδού Ν. Σκουλά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44259, 6979/
229983-81

• MINI MARKET - ψιλικά - τουρι-
στικά είδη. Πωλείται επικερδής επι-
χείρηση με σταθερή πελατία στον
Μακρύ Τοίχο, με χαμηλό ενοίκιο.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 086731

ΑΥΤΟΝΟΜΟ βιομηχανικό κτήριο,
850 τ.μ. σε 2 επίπεδα με ράμπα, κα-
τάλληλο για πολλές χρήσεις, σε 2
στρέμματα στη περιμετρική Περι-
βολίων - δρόμο ΟΑΔΥΚ, με υπό-
λοιπο δόμησης, πάνω στον κεντρικό
δρόμο πωλείται ή ανταλλάσσεται με
τουριστικό ακίνητο σε παραθαλάσ-
σια περιοχή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 827178

ΓΡΑΦΕΙΟ 110 τ.μ. καθαρό στην οδό
Σφακίων 10 - 12.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 229983, 28210/
44259

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εστίασης πωλούν-
ται: α) Χ.Μ. Γιάνναρη, β) Χ.Μ. Ντα-
λιάνη, γ) Χάληδων, δ) Μητρόπολη
και σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ψητοπωλείου. Μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 020234

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζωοτροφών σε κεν-
τρικό σημείο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 91402

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ φωτοτυπείο - βιβλιο-
χαρτοπωλείο, εν λειτουργία, στο
κέντρο της πόλης, για λόγους
υγείας.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 702661

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κεντρικού περιπτέ-
ρου στην πλατεία 1866 (έναντι Ζα-
χαροπλαστείου ‘13’). Το περίπτερο
είναι άδειο χωρίς εμπόρευμα μόνο
το ενοίκιο (300 ευρώ).
Πληρ. Τηλ. 6973/ 720400*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κομμωτηρίου στα
Κουνουπιδιανά με πλούσιο πελατο-
λόγιο λόγω αλλαγής έδρας.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 466992

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ φρουταρίας - παντο-
πωλείου - τυροκομικών, σε λειτουρ-
γία, στο κέντρο της πόλης,
Ζυμβρακάκηδων 25, ανάμεσα σε
φούρνο και κρεοπωλείο. Τιμή
60.000 ευρώ μετρητοίς μόνο.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 807043*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υγειονομικού ενδια-
φέροντος σουβλάκι-φαγητό-καφέ
στο κέντρο των Χανίων υπερπλή-
ρως εξοπλισμένη, με δική της πελα-
τεία, σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 463050

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Αγία Μαρίνα
λόγω συνταξιοδότησης.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 503849

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά άδεια ταξί με
έδρα τα Χανιά σε λογική τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 232572*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ κατασκευαστική εται-
ρεία για ανοικοδόμηση και τουρι-
στική εκμετάλλευση 3 λουξ
αυτόνομων τουριστικών κατοικιών,
σε οικόπεδο 955 τ.μ., στην περιοχή
Άνω Πλατανιά, Χανίων, κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 841478, 210/
9311378*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από πελάτες του γρα-
φείου μας ισόγεια μαγαζιά υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος σε κεντρικό
σημείο προβολής στο Παλιό Λιμάνι.
Ιδανικό εμβαδό α) 50 - 80 τ.μ., β) 100
- 150 τ.μ., με δυνατότητα εξωτερι-
κών τραπεζοκαθισμάτων. Α/ Μ
27946.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 815496, ΤalosPro-
perties

ΙΤΑΛΙΚΗ καφετέρια στην Παλιά
Πόλη πίσω από την εκκλησία Τρι-
μάρτυρη, με σταθερή πελατεία και
σε σημείο τουριστικού ενδιαφέρον-
τος.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 601097 Giuseppe*

• ΚΑΝΤΙΝΑ εν λειτουργία, συρό-
μενη πωλείται μαζί με τον εξοπλι-
σμό (όχι ο χώρος), σε τιμή
ευκαιρίας, από ιδιώτη.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 257918, 6977/
177822*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 44 τ.μ. στην οδό
Αγίων Δέκα 16, κοντά στην Τριμάρ-
τυρη, 75.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιδιορθώσεων και
ραφής ρούχων, πλήρως εξοπλι-
σμένο, λόγω συνταξιοδότησης. Τιμή
συζητήσιμη. Πελατεία εξασφαλι-
σμένη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 73931, 28210/
91565, 6944/ 130398

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο κέντρο της
πόλης: α) οδός Τζανακάκη, β) οδός
Ποτιέ, γ) Σκαλίδη, δ) Κυδωνίας, ε)
Νέα καταστήματα, ζ) Π. Λιμάνι.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΜΑΓΑΖΙΑ: Παλιά Πόλη 90 τ.μ. κεν-
τρικό μαγαζί, κεντρικό μαγαζί 100
τ.μ. + 150 τ.μ. υπόγειο + 50 τ.μ. πα-
τάρι, κεντρικό μαγαζί 130 τ.μ. + 100
τ.μ. υπόγειο, ΚΤΕΛ 50 τ.μ. 65.000
ευρώ, οδός Σκαλίδη 150 τ.μ. + υπό-
γειο οδ. Περίδου 52 τ.μ. κέντρο 27
τ.μ. κέντρο 43 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΜΑΓΑΖΙΑ: κέντρο 138 τ.μ. + 250
τ.μ. υπόγειο + 50 τ.μ. αυλή, 50 τ.μ.
75.000 ευρώ, Μάρκου Μπότσαρη
200 τ.μ., Μάρκου Μπότσαρη 75 τ.μ.,
Αποκορώνου 100 τ.μ. με μεγάλο
ενοίκιο τιμή πολύ καλή, Αποκορώ-
νου 150 τ.μ. τιμή συζητήσιμη, Παρη-
γοριά 400 τ.μ. σε οικόπεδο 800 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΜΕΓΑΛΟ συσκευαστήριο πορτο-
καλιών σχεδόν αχρησιμοποίητο,
65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890, δείτε το
στο www.vasilispaterakis.gr

• ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ μαζί με ομπρελο-
καθίσματα σε παραλία της Αγ. Μα-
ρίνας με άδεια σε πλήρη
λειτουργία, πωλείται το 50%, 23.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6999/ 234123

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μισό ταξί (50%) με έδρα
τα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 117031*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση μεγάλου in-
ternet - cafe σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 880004*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το εστιατόριο ‘Λεμονιά’
στην Αγία Μαρίνα, λόγω αλλαγής
επαγγέλματος. Δεκτές μόνο σοβα-
ρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 330634 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται επιχεί-
ρηση super market ισόγειο 160 τ.μ.
και υπόγειο 100 τ.μ., στο κέντρο της
πόλης.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 327006*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 τουριστικές επιχει-
ρήσεις δώρων και αναψυκτηρίων σε
συνεχή άνοδο στην Αγία Μαρίνα.
Σταθερή πελατεία, χαμηλό ενοίκιο.
Πραγματική ευκαιρία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 352502

• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ μαγαζί σε εμπορικό-
τατο σημείο, λόγω συνταξιοδότη-
σης.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 025905

• 3ΚΥΚΛΟ καινούριο με ανατροπή
125 cc, 4χρονο, (βγάζει άδεια για 50
cc χωρίς δίπλωμα) με μηδέν χλμ.,
αγορασμένο 2.500 ευρώ, πωλείται
σε τιμή ευκαιρίας 1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 779777

• BMW M40 1800 cc αυτόματη,
4θυρη, abs, full extra, γνήσια, με κι-
νητήρα Ε36 και κοτσαδόρο, σε άρι-
στη κατάσταση, με 99.000 χλμ.,
πληρωμένα τέλη, 2.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 483482, 28213/
02578*
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• BMW 316 2πορτο, σε άριστη κα-
τάσταση, ατρακάριστο, μοντ. ‘99, ει-
σαγωγής, 1η άδεια το 2002 με
ζάντες αλουμινίου, 17’’ λάστιχα και-
νούρια, bridgestone, a/ c, θερμαινό-
μενα καθίσματα, 4.200 ευρώ.
Δεκτός κάθε έλεγχος. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6934/ 995410

• BMW X5 diesel σε άριστη κατά-
σταση, ατρακάριστο, χωρίς τεκμή-
ριο και φόρο πολυτελείας, άδεια
έκδοσης 2007, μοντελο 2003, 14.000
ευρώ, με πρόσφατο γενικό service.
Δεκτή και ανταλλαγή.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 382042*

CITROEN Saxo 1.100cc μοντ. ‘01,
σε άριστη κατάσταση, με βιβλίο ser-
vice.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 579672*

• CITROEN Xara 1400cc, μοντ. ‘00,
900 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6951/ 924240

• DERBY 50 cc, χρώμα μαύρο,
2χρονο, μοντ. 2011 με 10.000 χλμ.
Τιμή 800 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 165020*

DODGE Calliber, μοντ. ‘08, με λίγα
χλμ., με δερμάτινα καθίσματα, αν-
θρακί χρώμα, με φιμέ τζάμια, ζάντες
αλουμινίου, ένας ιδιοκτήτης, ατρα-
κάριστο. Τιμή λογική.
Πληρ. Τηλ. 6907/ 727527, 6942/
846286*

FIAT Dublo κλουβάκι μοντ. 7ος/
2009, μακρύ σασί, 105 hp με πλάγια
πόρτα με clima, πετρελαιοκίνητο,
σκάλες οροφής, χρώμα άσπρο
110.000 γνήσια χλμ., βιβλίο service
για επαγγελματική ή αγροτική
χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 031430, 28210/
74841

FIAT Punto μοντ. ‘99, 1.100 cc,
4πορτο, σε πάρα πολύ καλή κατά-
σταση, ελεγμένο από ΚΤΕΟ, με πλη-
ρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας.
Επίσης Daewoo Matiz μοντ. ‘02, 800
cc, 1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 869429*

FIAT Grande Punto μοντ. ‘06, σε
πολύ καλή κατάσταση, λευκού χρώ-
ματος.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 669760

FIAT Doblo 1.900 cc, diesel, μοντ.
‘05, ελληνικό, σε άριστη κατάσταση,
με βιβλίο service, 125.000 χλμ., και-
νούρια λάστιχα και μπάρες οροφής.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 434858*

FIAT Cinquecento μοναδικό στο
μοντέλο του, σε άριστη κατάσταση,
με καινούρια λάστιχα, καινούρια
μπαταρία, κεντρικό κλείδωμα, ηλε-
κτρικά παράθυρα, ελεγμένο από
ΚΤΕΟ. Αξίζει να το δείτε. Τιμή μόνο
1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 869844

• FIAT Panda 1.100 cc, μοντ. ‘09,
γαλάζιο μεταλλικό, με 60.000 χλμ.,
5πορτο, με a/ c, υδραυλικό τιμόνι, σε
άριστη κατάσταση, με καινούρια λά-
στιχα, 4.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 779777

• FIAT Punto μοντ. ‘99, 1.100 cc,
λευκό χρώμα, με a/ c, ηλεκτρικά πα-
ράθυρα, 1.600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 089510

• HONDA Innova μοντ. ‘07, με
40.000 χλμ., σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 713606*

• HYUNDAI Accent μοντ. ‘97, πρά-
σινο, με 158.000 χλμ., σε καλή κατά-
σταση, με πληρωμένα τέλη
κυκλοφορίας, 1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 826959*

• HYUNDAI Atos Prime κίτρινο,
μοντ. 3ος/ ’06, 1.100 cc, 65 hp,
5πορτο, a/ b, abs, immobilizer, ράδιο
cd - mp3, προβολείς ομίχλης, a/ c,
αισθητήρες parking, κεντρικό κλεί-
δωμα, 87.000 χλμ., 3.400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 383099*

HYUNDAI Accent 7 ετών, με 57.000
χλμ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 758470, 28210/
87119*

• MAZDA 323 επιβατηγό, μοντ. ‘93,
από ιδιώτη, 1ο χέρι, 1.300 cc, με 4
πόρτες, σε πολύ καλή κατάσταση.
Δεκτός έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 666860, 6978/
473298

• MERCEDES CLK μοντ. ‘05, με
πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας,
10.000 ευρώ (σε 2 δόσεις).
Πληρ. Τηλ. 6996/ 950905

MITSUBISHI 4X4 μονοκάμπινο, die-
sel, με ζάντες αλουμινίου και a/ c.
Δεκτός κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 658969*

NISSAN Navara 4X4 2.500 cc, πε-
τρελαιοκίνητο, με 2πλη καμπίνα,
μοντ. ‘00, σε πολύ καλή κατάσταση,
9.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 668431*

• OPEL Corsa μοντ. ‘94 - ‘95, με
ηλεκτρικά παράθυρα, 1.000 cc, 800
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 118615*

PIAGGIO vespa 150cc, χρώματος
κόκκινο, 6ος 2006 σε πολύ καλή κα-
τάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 738774*

• RENAULT twingo μοντ. ‘96,
120.000 χλμ., τιμή συζητήσιμη. Δε-
κτός κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 200468

• RENAULT Clio μοντ. ‘08, 1.200 cc,
με 105 hp, σε άριστη κατάσταση,
από 1ο χέρι, ατρακάριστο, με όλα τα
service στην αντιπροσωπεία, φουλ
έξτρα, με ζάντες αλουμινίου, αισθη-
τήρες παρκαρίσματος, αισθητήρες
βροχής, προβολάκια, χειριστήρια
στο τιμόνι, γυάλινη ηλεκτρική ηλιο-
ροφή, με πληρωμένα τέλη ‘15,
95.000 χλμ., τιμή συζητήσιμη. Ιδιώ-
της.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 329481

• SCOOTER Gilera Nexus 250cc
κόκκινο σε πολύ καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 987715*

SMART diesel χρώμα μαύρο, σε
καλή κατάσταση, 3.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 224249

SMART 700 cc μοντ. 7ος/ ’04, σε
άριστη κατάσταση, φουλ έξτρα, με
68.000 χλμ., μαύρο, τιμή 5.200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 607557*

• SUZUKI Vitara, 1600 cc, άσπρο,
μοντέλο ‘95, 1500 ευρώ. Επίσης Re-
nault Megane Classic 1400 cc, πρά-
σινο χρώμα. Δεκτή η ανταλλαγή του
και με μικρότερου κυβισμού, μέχρι
1100 cc.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 87870, 6973/
748263, 6973/ 748262

• SUZUKI Burgman 400, μοντ. ‘05,
σε άριστη κατάσταση, 2.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 252652

• TOYOTA Avensis μοντ. ‘03 σε
πολύ καλή κατάσταση, με πληρω-
μένα τέλη κυκλοφορίας, τιμή συζη-
τήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6998/ 986973

TOYOTA Dina 100 μοντ. ‘93 με
ανοιγόμενη καρότσα, χρώμα άσπρο,
210.000 χλμ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 398966

• VESPA 50 cc Piaggio τετράχρονo,
χρώμα άσπρο, μοντ. ‘10 με πρό-
σφατο σέρβις, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 616167*

• VW κλουβάκι 1.400 cc, μοντ. 98,
βενζίνη, με άδεια αγροτικού, και-
νούριο κοτσαδόρο, xenon φώτα,
usb cd player, σε άριστη κατάσταση.
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή 2.300
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 307158

YAMAHA Xenter 150cc scooter,
μοντ. ‘12, λευκό χρώμα, με εργο-
στασιακό παρμπρίζ και μπαγαζιέρα,
σε άριστη κατάσταση, σαν καινού-
ριο, με βιβλίο service, 2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 579672*

• ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΩ τις 17άρες ζάντες
Alfa Romeo mito με 16άρες ζάντες
Alfa Romeo mito.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 357732

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Van - φορ-
τηγό, μάρκας Renault Traffic, βενζί-
νης, 1.990 cc, 10ετίας, 3 θέσεων, με
19.200 χλμ, φορτίο έως 1.2 τόνοι, με
πίσω και πλαϊνή πόρτα, μπλε χρώμα,
από τον 1ο ιδιοκτήτη, σε άριστη κα-
τάσταση, με επαγγελματική άδεια.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 846286, 6932/
970913*

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ Piaggio Beverly 2006,
400 cc, χρώμα μαύρο, σε άριστη κα-
τάσταση, με καινούρια λάστιχα,
ιμάντα, μπαταρία, 1.700 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 425029, 6908/
285177*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς αγορά μικρό αγρο-
τικό αυτοκίνητο.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 003287*

• ΜΙΚΡΟ μηχανάκι 50 cc μάρκας
Peugeot, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 656466

ΠΑΠΑΚΙ 125, τύπου Thunder με
10.000 χλμ., μοντ. 6ος/ -’09, 600
ευρώ (τιμή μετρητοίς).
Πληρ. Τηλ. 6945/ 172936 11 π.μ. - 1
μ.μ. και 6-9 μ.μ.*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 φορτηγά κλειστά,
αγροτικά, Golf II, III και Mitsubishi
φορτηγό κλειστό. Όλα πετρελαιοκί-
νητα.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 080707

• ΤΖΙΠ BMW X3 μοντ. ‘08, diesel, σε
κατάσταση καινούριου, φυλασσό-
μενο σε γκαράζ, φουλ έξτρα, 21.000
ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 089510

ΧΑΘΗΚΕ άδεια τεχνίτη υδραυλικού
Β’ τάξης 1ης ειδικότητας και άδειας
βοηθού υδραυλικού με αριθμό
40/24-7-1995. Παρακαλείται όποιος
γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με
τον κ. Στέλιο, ώρες καταστημάτων.
Πληρ. Τηλ. 6945/699169

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ -κοστολογούμε
απολύτως μετρητοίς τον επαγγελ-
ματικό εξοπλισμό σας στις καλύτε-
ρες τιμές της αγοράς.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 95687, 6974/
050070 Τσοντάκη

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ παλιά κοσμήματα
μετρητοίς σε οποιαδήποτε κατά-
σταση.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 906694

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ κάθε εγκα-
ταλελειμμένη περιουσία.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 501614*

• ΔΙΔΕΤΑΙ περιβόλι για συγκομιδή.
Εχει περίπου 4-5 τόνους πορτοκά-
λια (βιολογικά αλλά δίδονται και ως
συμβατικά) στις Βουκολιές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 780864

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος να διαθέτει
αγροτεμάχια άνω των 50 στρεμμά-
των σε ακτίνα έως 30 χλμ. από την
πόλη των Χανίων για καλλιέργεια,
συσκευασία και μεταποίηση φραγ-
κόσυκων. Εξασφαλισμένα κέρδη.
Πληρ. Τηλ. 210/ 8613532, 6977/
901414*

• ΜΟΥΣΙΚΟ σχήμα (μπουζούκι, κι-
θάρα, τραγουδίστρια) με πλούσιο
κλασικό λαϊκό διασκεδαστικό πρό-
γραμμα ζητούν ανάλογο χώρο
εντός πόλης για την περίοδο των
Αποκριών.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 688068*

• ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ κατάστημα έτοιμο
προς λειτουργία εντός της πόλης
των Χανίων ζητάει συνεργάτη.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 339520*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονική σελίδα ηλε-
κτρονικού εμπορίου (e-shop) τε-
χνολογικού περιεχομένου με
εγγεγραμμένους πελάτες πανελλα-
δικά και καλή αναγνωσιμότητα.
Πληρ. Τηλ. 6989/ 655079

ΤΗΝ Παρασκευή 16/ 1/ 2015, με-
ταξύ 20.30 - 23.00 μ.μ., εκλάπη
ποδήλατο από την Πλατεία Δι-
καστηρίων, έξω από την ‘Πατρι-
δογευσία’. Δίνεται αμοιβή σε
όποιον γνωρίζει κάτι ή μπορεί να
βοηθήσει στην ανεύρεσή του.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 540046*

• CANE corso αρσενικό μαύρο
ημ.γέννησης 28/ 7/ 13 εκπαιδευμένο,
άριστος χαρακτήρας μόνο για μέσα
στο σπίτι, 400 ευρώ τιμή συζητή-
σιμη. Αριθμός microchip:
900182000057023.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 205053

O σκύλος σας δεν είναι πειραματό-
ζωο, εμπιστευτείτε την εκπαίδευσή
του σε πραγματικό επαγγελματία. Η
πολυετής πείρα, η σκληρή, υπεύ-
θυνη δουλειά μέσα σ’ ένα φυσικό
περιβάλλον είναι ο λόγος απόλυτης
επιτυχίας της εκτροφής εκπαίδευ-
σης των σκύλων μας... τον δικό σας
σκύλο. Κοκκινάκης Μηνάς. Μέλος
πανελλήνιου συλλόγου εκπαίδευ-
σης σκύλων αναγνωρισμένου επαγ-
γέλματος
Πληρ. Τηλ. 6945/ 760765*

ΑΠΟ το 1978 στο χώρο της εκπαί-
δευσης σκύλων - φύλακες. Υπακοή
σωματοφύλακα, φύλακα, ελεύθερη
επίθεση, ακινητοποίηση κακοποιού,
μετά από επίθεση εντολή ελεύθε-
ρος και δεν ενοχλεί. Αποφυγή
φόλας. Αναλαμβάνουμε κουτάβια 5
μηνών. Επίσης ξενώνας σκύλων.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 143512 Διαμαντά-
κης Μανώλης και 6970/ 953656 Τέρ-
πανδρος*

• ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ σε εκλογικό
κέντρο αρσενικό, υγιέστατο σκυ-
λάκι ημίαιμο μπρίτανυ σπάνιελ πε-
ρίπου 3,5 μηνών που θα γίνει
μεσαίου μεγέθους. Χαρίζεται απο-
κλειστικά σε φιλόζωους. Αριθμός
microchip: 900182001136081.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 023995

ΚΟΥΝΕΛΙΑ ντόπια 6 ευρώ/ κιλό και
πέρδικες ζωντανές 16 ευρώ/ κιλό.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 209099*

• ΚΟΥΝΕΛΙΑ πεταλούδα και Κανα-
δέζικα. Όλων των ηλικιών.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 566177

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ πουλόσκυλο επανιέλ
μπρετόν θηλυκό, 10 μηνών, εμβο-
λιασμένο, υγιέστατο. Αριθμός mi-
crochip 939000010738751.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 989848

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγελάδα γαλακτοπα-
ραγωγής, 4 μηνών έγκυος και μο-
σχάρι κρεατοπαραγωγής 3 μηνών
ράτσας μπλοντ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 185039*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ τραγάκι γαλακτοπαρα-
γωγής μούρθια και τραγάκια άλπινο
ζάνε διασταύρωση με μούρθια.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 541444

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ντόπια κατσίκα με 2
μικρά κατσικάκια 5-6 ημερών.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 593925*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ Shar Pei θηλυκό, 8
μηνών, καφέ χρώμα, με χαρτιά γνη-
σιότητας, πολύ ήρεμο. Ιδανικό για
παιδιά, 250 ευρώ. Δώρο το σπιτάκι.
Αρ. microchip 900108001322726.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 564309*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αρσενικό επανιέλ μπρε-
τόν 50 ημερών από γνήσιους γο-
νείς. Τιμή 100 ευρώ. Αριθμός
microchip 982009101904696.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 275204*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατσίκα ζανέ έγκυος, σε
πολύ καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 913196

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι βέλγικο λυκό-
σκυλο (Grenendal) μαύρο, με
αριθμό microchip 982009106544288,
ημερομηνία γέννησης 8/ 1/ 15, 150
ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Θα
δοθεί απογαλακτισμένο και αποπα-
ρασιτωμένο.
Πληρ. Τηλ. 6956/ 033052

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια dogo ca-
nario από εξαίρετους γονείς, κα-
τάλληλα για φύλαξη και προστασία.
Τιμή 150 ευρώ έκαστο. Αριθμοί mi-
crochip: 977200007623940,
977200007622878.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 791805

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έμπειρα λαγουδό-
σκυλα σε λογικές τιμές γκέκα 7
ετών, τουρκικοί ιχνηλάτες 8 ετών,
μπίγκλ χρονιάρικο ξεκινημένο,
πόϊντερ γκέκα 7 μηνών ξεκινημένο.
Αριθμοί microchip: 
939000010694347, 
941000017161423, 
939000010405242,939000010736926
. Ζητείται επανιέλ για τσίχλες να
κουβαλάει. Πωλείται Ford Ranger
πετρελαιοκίνητο μοντ.’05, 1,5 καμ-
πίνα, 4Χ4, άριστο.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 769133*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κατσίκες αλπινο-
ζανές με 4 κατσικάκια, οι κατσίκες
βγάζουν 5-6 κιλά γάλα, τα κατσικά-
κια είναι έτοιμα για σφάξιμο, 600
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 667252

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 αρνιά γεννημένα,
πρωτόγεννα, ξενικά, μεγαλόσωμα.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 575217

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κότες κόκκινες για
αβγό προς 2 ευρώ η μία.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 506259

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 πρόβατα μικρά -
μεγάλα.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 92061 12 μ. - 3
μ.μ. και 8.30 - 9.30 μ.μ.

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κατσίκια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31539

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: καναρίνια, χήνες,
πάπιες, φασιανοί, κοτονανάκια.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 314653

• ΦΟΡΑΔΑ 4,5 χρόνων και πουλάρι
6 μηνών.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 737087

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ημίαιμο σκυλάκι τζακ
ράσελ θηλυκό 1,5 έτους αποπαρα-
σιτωμένο και εμβολιασμένο,  υπά-
κουο και ήρεμο. Αρ. microchip:
941000017190576.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 924291

• ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ καθαρόαιμο boxer αρ-
σενικό 4 ετών, χρώματος τιγρέ,
πολύ καλής μορφολογίας, φιλικός
χαρακτήρας, λόγω μετακόμισης,
εμβολιασμένος και με βιβλιάριο
υγείας. Αριθμός microchip
939000010743104.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 034584

• ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ μόνο σε φιλόζωους
θηλυκό σκυλάκι χρώματος καφέ, με
κοντό τρίχωμα, ηλικίας 2 μηνών πε-
ρίπου, πολύ φιλικό και έξυπνο, θα
γίνει μεσαίου μεγέθους. Θα δοθεί
με συμβόλαιο υιοθεσίας. Αριθμός
microchip 941000017190572.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 863551

• ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ασπρόμαυρη γκριφο-
νίτσα 8 κιλά, 1 έτους, εμβολιασμένη
και στειρωμένη, πολύ φιλική, ιδα-
νική για οικογένεια και παιδιά. Θα
προτιμηθεί σπίτι με κήπο και περί-
φραξη. Αριθμός microchip
941000016059313.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 020996

• ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ πανέμορφο κουτάβι
από μάνα ημίαιμη τύπου golden re-
treiver φιλικό και έξυπνο. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για την υιοθεσία
να υπάρχει κήπος. Αρ. microchip:
941000017397606.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 005570

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ημίαιμο τεριέ μικρό-
σωμο 6 χρονών και ημίαιμη Δαλμα-
τίας 5 χρονών και τα 2 είναι
στειρωμένα, εκπαιδευμένα, πολύ
καλοί φύλακες. Μαζί ή χωριστά. Αρ.
microchip 9394000011065484 και
934000011063210.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 87859, 6984/
063043

ΧΑΘΗΚΕ στις 25/ 12 στον Άγιο
Ιωάννη θηλυκό Cane Corso 2.5
ετών, 45 κιλά, με κομμένη ουρά,
κατάμαυρο, κοντότριχο, με λίγο
λευκό στο στήθος. Φορούσε
αλυσίδα στο λαιμό. Φέρει micro-
chip. Είναι μέλος της οικογέ-
νειάς μας. Δίνεται μεγάλη
αμοιβή.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 802406 Γιώρ-
γος*

PLAYSTATION 3 σε άριστη κατά-
σταση με 2 χειριστήρια και 3 παιχνί-
δια. Τιμή 120 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6930554049

180ΚΑΡΕΚΛΕΣ εστιατορίου σε
πολύ καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 008230

• 90ΕΥΡΩ ΑΑΑ καυσόξυλα, μόνο
κορμός, ξερά το κυβικό. Δωρεάν
διανομή.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 226055*

• APPLE Sony Samsung αγοράζω
όλα τα μεταχειρισμένα smartphone
- κινητά τηλέφωνα.
Πληρ. Τηλ. 6931/ 740911*

CHRIS craft Α’ Hellas 18Β ταχυ-
πλοο, μοντ 2012,  ένα κινητήρα Ya-
maha 115 hp και ένα 6 hp,
δερμάτινα καθίσματα, βυθόμετρο,
GPS, ηλεκτρ. ντουζιέρα και τρέιλερ,
με 35 ώρες χρήσης. Αρχική τιμή
32.446 ευρώ πωλείται 18.900 ευρώ
με δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου
και δυνατότητα χρήσης επαγγελμα-
τικού.
Πληρ. Τηλ. www.eshops.gr/ skafos,
28210/ 88102*

I-PHONE 4s μαύρο, σε πολύ καλή
κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 688900*

• PHOTO-PLAY από 250 ευρώ, μπι-
λιάρδα Αμερικάνικα επαγγελματικά
με κερματοδέκτη απο 1000 ευρώ,
ξύλινα ποδοσφαιράκια κατάλληλα
για επιχειρήσεις εστίασης ή και για
σπίτι απο 500 ευρώ, ηλεκτρονικά
παιχνίδια, 2 φουσκωτά παιχνίδια
καινούργια 4,5χ7,5χ6 και 8,5χ5χ6,
πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 534058*

ΑΓΝΟ κρασί και μέλι θυμαρίσιο πω-
λούνται από παραγωγό.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 267365

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ μετρητοίς ή που-
λάμε για λογαριασμό σας αντίκες,
ηλεκτρικά είδη, έπιπλα, στερεοφω-
νικά, δίσκους, cd, βιβλία, γυαλικά,
είδη χόμπι, νομίσματα, γραμματό-
σημα, επαγγελματικούς εξοπλι-
σμούς κλπ.
Πληρ. Τηλ. Μοναστηράκι Κισάμου
121 Χανιά, 28210/ 98960

• ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ μεταχειρισμένο
επαγγελματικό εξοπλισμό και ανα-
λαμβάνουμε την μεταφορά δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 289147

ΑΓΟΡΑΖΩ καυσόξυλα στις καλύτε-
ρες τιμές της αγοράς, απολύτως
μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 226055*

ΑΓΟΡΑΖΩ καυσόξυλα, ξερά ή
χλωρά, μικρές - μεγάλες ποσότη-
τες. Πληρωμή μετρητοίς, από 0.06 -
0.095 ευρώ το κιλό, κομμένα ή
άκοπα. Επίσης αναλαμβάνω κορμο-
τομές και κλαδέματα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 235961*

ΑΠΟ παραγωγό πωλούνται χονδρι-
κώς σταμναγκάθι. Τιμή 1 ευρώ/  κιλό
(από το χωράφι).
Πληρ. Τηλ. 6977/ 479002*

ΑΠΟ ανακαίνιση ξενοδοχείου πω-
λούνται έπιπλα, κρεβάτια και άλλος
εξοπλισμός.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 479002, 28220/
24106*

• ΑΠΟ βαφείο αυτοκινήτων πω-
λούνται: φούρνος βαφής novaverta
8Χ4 και λοιπά εργαλεία του συνερ-
γείου.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 505404*

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ρακής (ρακοκά-
ζανο) πλήρες και σε λειτουργία,
μαζί με την άδειά του, 8.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 239591 κ. Αν-
δρέας*

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ πετρελαίου κλειστού
τύπου 40 KWA μαζί με τον πίνακα σε
άριστη κατάσταση με 50 ώρες λει-
τουργίας περίπου. Δεκτός κάθε
έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 247425

ΓΟΥΝΑ καφέ βιζόν, παλτό, από
3.000 ευρώ πωλείται 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 175911

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ μεταχειρι-
σμένων ειδών: 1) επαγγελματι-
κός εξοπλισμός: ψυγεία -
μηχανήματα, ράφια, είδη γρα-
φείου, 2) οικιακός εξοπλισμός:
ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα,
εργαλεία, αντίκες, είδη κήπου,
3) σκάφη αναψυχής, είδη θα-
λάσσης, 4) stock εμπορεύματα.
Βρείτε ό,τι ψάχνετε.
Πληρ. Τηλ. αποθήκη ΒΙΟΠΑ,
Δευτέρα εως Παρασκευή 9πμ-
5μμ, Σάββατο 9-3μμ 28210/
02266, 6985/ 577739*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

συνταξιούχος, για διερεύνηση κτηματικής και
εταιρικής υπόθεσης. Αμοιβή το ήμισυ της
αξίας μετά την πώληση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 324799 μετά τις 5 μ.μ.
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ γυμναστικής με ελά-
χιστη χρήση, τύπου JΚexer turbo
9735. Μεγάλη ευκαιρία. Κατάλληλος
και για πολλά κιλά.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 058590*

ΔΙΑΦΟΡΑ είδη για επαγγελματίες:
ψυγείο καφενείου, ζυγαριά ηλεκτρο-
νική, τοστιέρα, φιάλη, λεμονοστί-
φτης, κρεπιέρα διπλή,
απορροφητήρας, πλατό υγραερίου ή
ηλεκτρικό, βιτρίνα κρεάτων, βιτρίνα
ψαριών, θερμοθάλαμος, στόφα,
πλυντήριο, παγομηχανή, καρέκλες,
τραπέζια, σκαμπό.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 237756

ΔΙΚΑΝΟ super pose Franchi Falco-
net S, σε άριστη κατάσταση, 700
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 857223*

ΔΙΠΛΑ στρώματα σε άριστη κατά-
σταση από ξενοδοχείο.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 123076

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: φούρνος 5 θέσεων με
υγρασία 800 ευρώ, φούρνος 4 θέ-
σεων 250 ευρώ, φούρνος 4 θέσεων
καινούργιος 550 ευρώ, σαλαμάνδρα
καινούργια 150 ευρώ, μίξερ 40 κιλών
1.500 ευρώ, ξυζοκοπτικό 3.500 ευρώ,
φριτέζα διπλή καινούργια 4+4 200
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: πλατό 2πλό 300 ευρώ,
πλυντήριο 35άρι καλάθι 350 ευρώ,
πλυντήριο 50άρι καλάθι 850 ευρώ,
φούρνος 10 θέσεων με steamer και
βάση 4.800 ευρώ, φούρνος 10 θέ-
σεων με υγρασία και βάση 1.200
ευρώ, φούρνος 6 θέσεων με υγρασία
700 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: φριτέζα 2πλή υγραε-
ρίου επιδαπέδια 1.200 ευρώ, φριτέζα
επιτραπέζια 8 + 8 υγραερίου 750
ευρώ, φριτέζα 2πλή 8 + 8 επιτραπέ-
ζια 300 ευρώ, φριτέζα επιδαπέδια 750
ευρώ, θάλαμος από πάνελ 245 Χ 185
Χ 250 εκ. με πάτωμα, μηχανή και
στοιχείο από πάνελ με κλειδιά 2.900
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: εξαεριστήρας κουτί
8.500 κυβικά 500 ευρώ, καταψύκτης
καινούριος μπαούλο 350 ευρώ, συμ-
πυκνωτικές μηχανές διάφορες και
στοιχεία θαλάμων σε διάφορες τιμές,
βιτρίνα επιδαπέδια με λεκανάκια 1.40
Χ 0.70 Χ 0.85 750 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: self service επιτραπέ-
ζιο φωτιζόμενο 500 ευρώ, τραπέζι
inox 1.2 χιλιοστά inox 180X80X85 εκ.
280 ευρώ, ζαμπονομηχανές 200 - 250
ευρώ, μπλέντερ hamilton beach 300
ευρώ, μηχανή hot dog 180 ευρώ, το-
στιέρα 2πλή καινούρια 450 ευρώ,
λάμπα πατάτας 120 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: λάντζα 120 Χ 70 Χ 85
εκ. με 1 γούρνα ανοικτή 200 ευρώ,
τραπέζι inox 120 Χ 70 Χ 85 εκ. 150
ευρώ, εξαερισμός κουτί 2.500 κυβικά
250 ευρώ, ψαριέρα όρθια inox με 3
συρτάρια και 1 ντουλάπι 850 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: τυροπιτιέρα 2ώροφη
250 ευρώ, ψυγεία συντήρησης - κα-
τάψυξης όρθια μονόπορτα 700 - 900
ευρώ, ψυγείο όρθιο 2πορτο 1.200
ευρώ, self-service 2 μ. ανοικτό με μη-
χανή 1.500 ευρώ, ψυγεία μικρά επι-
τραπέζια γλυκών 180 - 200 ευρώ,
πλυντήριο οικιακό 8κιλο 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ κουφώματα αλουμινίου
με έκπτωση 60%, καθώς και και-
νούργια στα μέτρα σας με έκπτωση
40% με παράδοση από το εργοστά-
σιό μας. Υπάρχει δυνατότητα και το-
ποθέτησης. Θωρακισμένες ξύλινες
πόρτες τοποθετημένες από 690
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 80008

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ εξοπλισμός για
φαρμακείο ή και για άλλη χρήση, χει-
ροποίητοι ξύλινοι πάγκοι και συρτα-
ριέρες άριστης ποιότητας και
ραφιέρες dexion.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 327095*

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ σε άριστη κατάσταση 4
σώματα καλοριφέρ, 40 ευρώ έκαστο,
6 φωτιστικά παραδοσιακά σφυρή-
λατα, γραφείο κατάλληλο για υπολο-
γιστή 40 ευρώ, ντουλάπι λουτρού
λακαριστό 50 ευρώ, βιβλιοθήκη 1.15
Χ 0.85 μ., 30 ευρώ, εταζέρα έπιπλο 15
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 880402, 28210/
90107*

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ stock έπιπλα και μεγά-
λες προσφορές και στα καλοκαιρινά
είδη, ποικιλία σε έπιπλα εσωτερικού
χώρου, στη Λ. Καραμανλή 83 Καλυ-
κάς (100 μ. πριν τα γραφεία του ΙΚΑ).
Στον ίδιο χώρο στρώμα οικολογικό,
ανατομικό, ορθοπεδικό και από-
συρση με έκπτωση 10-20%. Είδη
εξοχής σε τιμές σοκ, λόγω τέλους
εποχής.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 90515, 6948/
403787*

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ κλαδιών agrinova
ιταλικός σαν καινούργιος 1 έτους σε
πολύ καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 959591*

• ΚΑΙΚΙ επαγγελματικό, 7.15 μ., 3.5
gd.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 31654*

• ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ Makita HR 5211C
κρουστικό περιστροφικό σκαπτικό 52
mm 1.500 W AVT, με τρυπάνια Φ18,
Φ26, Φ28 και 2 βελόνια, όλα αχρησι-
μοποίητα, 750 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 210490*

ΚΑΡΕΚΛΕΣ πλεκτές ταβέρνας με
σχοινί, 50 τεμ., 3 ευρώ/ τεμ, 6 ηλε-
κτρικές σόμπες λαδιού 15 ευρώ/  τεμ.,
βάρκα πλαστική 4.5 μ. με τρέιλερ,
τέντα, αντλία νερού, φώτα πορείας,
προβολέα και εξωλέμβια Mercury 30
hp, φυλασσόμενη σε γκαράζ, 4.500
ευρώ. Επίσης χαρίζονται παλιά κου-
φώματα, πόρτες, παράθυρα, ξύλινα,
που χρήζουν επισκευής.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 796383 Μιχάλης*

• ΚΑΡΟΤΣΙ Mothercare ‘My choice
travel system’ χρώμα λαχανί, μαζί με
κάθισμα αυτοκινήτου ‘Cabrio fix Peb-
ble’ που μπαίνει στη βάση του καρο-
τσιού, ελαφρώς μεταχειρισμένο,
συνολική τιμή με βάση isofix 300
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 842186*

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ - οπωροφόρα δέντρα,
γυμνόριζα και έρριζα, σε γλάστρα.
Υπάρχουν όλα τα είδη.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 31734, 6984/
638880

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ πωλούνται. Επίσης
αναλαμβάνουμε κλάδεμα, ξερίζωμα,
φύτεμα ελιάς, εκχερσώσεις, περι-
φράξεις, γραμμικά αμπέλια. Αναλαμ-
βάνουμε τη μακροχρόνια συντήρηση
του ελαιώνα σας. Όλες οι εργασίες
με ιδιόκτητα μηχανήματα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 006434

• ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ κορμός, ξερά. Μετα-
φορά δωρεάν. Δυνατότητα τακτο-
ποίησης στο χώρο σας κατόπιν
συνεννόησης.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 391080*

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ξερά χύμα και συ-
σκευασία σε μικρές και μεγάλες πο-
σότητες. Μεταφορά και με
γερανοφόρα οχήματα. Επισης άρι-
στης ποιότητας πυρινόξυλο για λέ-
βητες χύμα ή συσκευασία.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 544603, 6980/
521344

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ηλεκτρονικό (θερ-
μοπομπός) Atlantic - Convec-
teur, δαπέδου, με βάση,
ολοκαίνουριος, αχρησιμοποί-
ητος στο κουτί του, με 5 χρόνια
εγγύηση, πολύ οικονομικός 15%
energy saving.
Πληρ. Τηλ. 6989/ 929166*

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ πωλούνται ελιάς 120
ευρώ ο τόνος για τζάκι, 130 ευρώ ο
τόνος για σόμπα και 90 ευρώ το κυ-
βικό. Επίσης αγοράζονται καυσόξυλα
ξερά προς 0.06 λεπτά άκοπα και κομ-
μένα 0.08 λεπτά, χλωρά κατόπιν συ-
νεννόησης.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 950404

• ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ κορμός ελιάς, περι-
ποιημένα κομένα με πρέσα, για τζάκι
ξερά και σόμπα. Επίσης αναλαμβάνω
κόψιμο δέντρων ελιών με κάψιμο
κλαδιών δωρεάν ή κορμοτομή. Με-
ταφορά δωρεάν. Μάζεμα ελιών κα-
τόπιν συμφωνίας. Επίσης πωλείται
λάδι φετινό 3 και 4 γραμμών.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 896297, 6946/
945850

• ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ Toros 5.5 hp, 500 lt,
12 - 18 bar, σε άριστη κατάσταση, με
τον πίνακα αυτοματισμού του, 800
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 676124

• ΚΟΠΡΙΑ από πρόβατα, 4 ευρώ /  γε-
μάτο σακί (μεταφορά προς Χανιά 5
σακιά). Περιοχή Βάμος Αποκορώνου
Χανίων. Pure clear sheep’s fertiliser
sold 4 euros /  hole bag (transoporta-
tion to Chania 5 bags). Vamos. Επί-
σης πωλείται μπιλιάρδο Τσιβισίδη,
1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 702389

• ΚΡΕΒΑΤΙΑ διπλά με τα στρώματα
μαζί σε καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 511626, 6947/
247024

ΛΑΔΙ κρασί, τσικουδιά, ξύδι και ρα-
κόμελο πωλούνται, όλα παραγωγής
μας. Διατίθονται ακόμη και σε διά-
φορες συσκευασίες. Επίσης ξύλα για
τζάκι και σόμπα. Αναλαμβάνουμε το
κλάδεμα των δέντρων σας, ελιών -
πορτοκαλιών και ζητάμε περιουσία
προς ενοικίαση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 62166, 28210/
62676, 6976/ 164965*

• ΛΕΒΗΤΑΣ ισχύος 40.000 btu από
400 ευρώ τώρα πωλείται μόνο 300
ευρώ. Επίσης δεξαμενή πετρελαίου
πλαστική 1 κυβικού από 150 ευρώ
τώρα 100 ευρώ. Δωρεάν με την
αγορά, θερμοσίφωνας 80 lt που συν-
δέεται με τον λέβητα. Όλα σε καλή
κατασταση.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 090800*

• ΛΟΓΩ ανακαίνισης ξενοδοχείου
πωλείται σετ τουαλέτας, νιπτήρας -
κολόνα, λεκάνη, καζανάκι. Διαθέσιμο
υπόλοιπο 80 σετ. Τιμή 100 ευρώ κάθε
σετ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 299970

• ΛΟΓΩ ανακαίνισης πωλούνται: σα-
λόνι χειροποίητο σε άριστη κατά-
σταση 600 ευρώ, κρεβατοκάμαρα
χειροποίητη (διπλό κρεβάτι, στρώμα,
κομοδίνο, τουαλέτα) 600 ευρώ, σύν-
θετο κλασικό σε άριστη κατάσταση
600 ευρώ, τραπεζαρία μασίφ ξύλο
σκαλιστή 500 ευρώ, έπιπλο (σύν-
θεση) σουηδικό ξύλο 120 ευρώ, τρα-
πεζάκια σαλονιού 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 756806*

ΜΕΛΙ θυμαρίσιο εξαιρετικής ποιότη-
τας, δικής μας παραγωγής, πολύ δυ-
νατό, γυρεόκοκκοι 80% (αντί 18 που
μπορεί να πωλείται ως θυμαρίσιο),
πολύ αγνό, με δείκτη διάστασης
πολύ καλό (με μετρήσεις από το
ΜΑΙΧ).
Πληρ. Τηλ. 6974/ 608529 Γιώργος*

ΜΗΧΑΝΗ επαγγελματική Espresso
La Spazziale, σε πολύ καλή κατά-
σταση (θέλει ένα μικρό service, δώρο
ο αφαλατωτής) τιμή 500 ευρώ και μη-
χανή του espresso παλιά επαγγελμα-
τική 150 ευρώ και όρθιος
καταψύκτης inox, σε άριστη κατά-
σταση μόνο 500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6989/ 978211*

• ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ κλασικό, ξύλινο, θερ-
μαινόμενο, κατάλληλο και για σπίτι,
σε άριστη κατάσταση, μόνο 800
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 135601*

ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ στρογγυλές και τε-
τράγωνες σε καλή τιμή και διάφορα
μεταχειρισμένα είδη. Επίσης υλικά
κατεδαφίσεως.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 782948*

ΟΞΥΓΟΝΟΥ συσκευή, γι αυτούς που
χρειάζονται οξυγόνο, τελευταίας τε-
χνολογίας (αθόρυβος), εντελώς
αχρησιμοποίητος. Τιμή 900 ευρώ
(αξίας 1.200 ευρώ). Αγορασμένος
πρόσφατα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 651864*

• ΟΞΥΓΟΝΟΥ συσκευή για αυτούς
που χρειάζονται οξυγόνο, αθόρυβη,
σε άριστη κατάσταση, 550 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 710186

ΠΑΛΕΤΟΡΑΦΑ βαρέως τύπου 10
τόνοι ανά πλαίσιο: 1 ράφι 5.65 Χ 1.00
Χ 3 μ. ύψος 900 ευρώ, 1 ράφι 5.65 Χ
1.00 Χ 2.10 μ. ύψος 700 ευρώ, 1 ράφι
8.5 Χ 1.00 Χ 2.10 μ. ύψος 1.050 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 555500 κος Γιάν-
νης

• ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 70 τόνων, σε καλή
τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 247024, 6976/
511626

• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ρούχων indesit 6
κιλών, σε άριστη κατάσταση, 90
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6994/ 305855

• ΠΡΟΠΕΛΑ αχρησιμοποίητη
15άρα με καρέ 13, ιδανική για
50άρες, 60άρες, 70άρες για Toha-
tsu 2χρονες, 70 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ πωλείται από ξερό
ξύλο πεύκο (σε σανιδάκια μικρά) τα
ξύλα έιναι δεμένα με τσέρκι (πα-
κέτο) στεγνά 5 κιλά για τζάκι και
για σόμπα σε παλέτα, πώληση χον-
δρική - λιανική, 1 ευρώ το τεμάχιο
ή 100 ευρώ το 1 κυβικό.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 382597

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρι-
σμένη τραπεζαρία (1.75 Χ 0.95 Χ
0.40 μ.) με 6 καρέκλες και οριζόν-
τια επιτοίχια κρυσταλλιέρα (1.40 Χ
0.35 Χ 0.35 μ.) με καθρέφτη στο
πίσω μέρος. Όλα καπλαμάς δρυς
και χρώμα wenge, 1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 905073

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο, χωρίς φάρμακα, αλίπαστο,
αψέκαστο. Δωρεάν δοκιμή και με-
ταφορά. Τιμή 3.5 ευρώ/  κιλό.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 23310, 6986/
115598

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3θέσιος καναπές με
εσωτερικό κρεβάτι, 2θέσιος κανα-
πές και τραπεζαρία με 6 καρέκλες,
ελαφρώς μεταχειρισμένα.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 596183*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ προστατευτικό και
πάρκο ‘2 in 1’ της Mothercare, και-
νούριο, τιμή αγοράς 159 ευρώ, τιμή
πώλησης 70 ευρώ. Επίσης παιδική
κούνια ύπνου, χρώμα βέγκε, με ζω-
γραφιά σαν καινούργια μαζί με το
στρώμα της, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 842186*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 καρέκλες βιότζα
και 15 ομπρέλες, σε άριστη κατά-
σταση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 582081*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξύλα σουηδικό και
οξιά, από το εξωτερικό, πρώτο
χέρι, σε καλές τιμές για όλες τις
χρήσεις (για πέργκολες, έπιπλα, οι-
κοδομή κλπ.) σε μεγάλες ποσότη-
τες πάνω από 35 κυβικά, έως 1.000
κυβικά.
Πληρ. Τηλ. 6998/ 439544, 6944/
850582, 28214/ 00585, Μάρκος*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) υπέρδιπλο με-
ταλλικό κρεβάτι βαρέου τύπου
μαζί με το στρώμα β) καναπές-κρε-
βάτι με κανονικό στρώμα, όλα σε
άριστη κατάσταση λόγω έλλειψης
χώρου.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 716770

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και κατασκευάζονται
πισίνες πολυεστερικές sexion, που
δεν χρειάζονται άδεια, 8 μ. Χ 3.60
μ. διάσταση βάθους 1μ. x 1,5μ. μαζί
με τον μηχανισμό. Τιμή 6.500 ευρώ.
Εγγύηση για όλη τους τη ζωή. Δεν
κινδυνεύετε από σκασίματα, τρι-
χοειδή κλπ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 09760*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω μετακόμισης
σύνθεση βέγκε με καθρέπτες σε
πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 700
ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 944624

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας:
1)πρέσσα σοβάδων λάστιχα κό-
σκινα, 2)60 πλαίσια σκαλωσιάς με
χιαστί και βίδες, 3)100 μαδέρια με-
γάλα 4)μπετονιέρα 6hp, 4000 ευρώ
όλα μαζί.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 092426, κος Αγ-
γελος*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από παραγωγό καυ-
σόξυλα ιδανικά για σόμπα (κυπα-
ρίσσι, δρυς, αγριοαμυγδαλιά),
κομμένα με άδεια Δασαρχείου,
ξερά, στεγνά, φυλαγμένα σε απο-
θήκη, ανάβουν αμέσως χωρίς προ-
σάναμμα, προς 100 ευρώ ο τόνος
και δώρο 50 κιλά. Συνολική ποσό-
τητα 4 τόνοι. Μεταφορά δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 501157*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επαγγελματικά ψυ-
γεία, λάντζες και μπουριά σε τιμή
ευκαιρίας. Επίσης καρέκλες και
τραπέζια.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 396221*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας
λόγω έλλειψης χώρου τα κάτωθι σχε-
δόν αμεταχείριστα είδη: 1) πάγκος
γυμναστικής 55 ευρώ, 2) τηλεόραση
CRT Samsung 21’ 80 ευρώ, 3) 3 ηχεία
μικρά για home cinema roister 85
ευρώ, 4) παγωτομηχανή Krups 50
ευρώ, 5) ηλεκτροκόλληση lidl (στο
κουτί της αμεταχείριστη) 50 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 029276*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: χειροποίητα υφαντά
χαλιά, αχρησιμοποίητα, μεγάλης
αξίας, κατάλληλα για παραδοσιακούς
χώρους: ένα κομμάτι 68 Χ 235 εκ., 3
κομμάτια πατάκια σε σχήμα οβάλ 75
Χ 50 εκ. Επίσης παραδοσιακό υφαντό
σακούλι. Όλα μαζί 170 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 808814*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: σαλόνι με τραπεζάκια,
σύνθετο, τραπεζαρία, μονό κρεβάτι
με ντουλάπια, βιβλιοθήκη, σε άριστη
κατάσταση, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω
μετακόμισης.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 302357*

• ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ Singer λευκό
χρώμα, με το έπιπλό της, 150 ευρώ.
Επίσης αμερικάνικο ανδρικό δερμά-
τινο σακάκι, μαύρο χρώμα, μέγεθος
medium, 40 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 789741*

ΣΑΛΟΝΙ καναπές με 3 μαξιλάρες με-
γάλος, σύνθετο 3 κομμάτια, τραπε-
ζάκι σαλονιού και 2 μικρά, 2
πολυθρόνες μικρές και 2 μεγάλες, 1
καναπές κρεβάτι από ξύλο μασίφ, tv
32’’ Philips 80 ευρώ και tv 14’’ Akai 50
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 47579, 6939/
509720

ΣΚΑΦΟΣ liberty 5.5 μ. με μηχανή Ku-
bota θαλάσσης 25 hp, καινούρια, βυ-
θόμετρο, VHF και τηλεόραση,
ερασιτεχνικό, κατάλληλο για παρα-
γάδια. Επίσης ξύλινος μπότης 6.5 μ.
χωρίς άδεια, κατάλληλος για επαγ-
γελματικό σκάφος με δίχτυα.
Πληρ. Τηλ. 6931/ 323425

• ΤΕΠΟΖΙΤΟ τόνου πλαστικό οβάλ
σε καλή κατάσταση, 100 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 738057

• ΤΟΥΟΤΑ αγροτικό, μοντ.’ 02,
129.000 χλμ, πετρέλαιο diesel, τιμή
7.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 606106*

• ΤΡΑΚΤΕΡ Ford 3.600, 48 hp, από
γενική επισκευή, μαζί με πολλά πα-
ρελκόμενα (φρέζα, τρίγινο, πατατο-
φυτευτή, πατατοεξαγωγέα, νύχια,
αυλακωτήρα, καρότσα). Όλα πλήρως
λειτουργικά. Τιμή 12.000 ευρ. Μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 488417, 6956/
033052

• ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ ή πάνελ με τουα-
λέτα, μεταχειρισμένο, ζητείται για
αγορά, έως το ποσό των 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 327801*

• ΦΟΥΣΚΩΤΟ σκάφος μοντ. ‘08 oce-
anic Ego 4,90 με μηχανή yamaha
4χρονη 100 hp σε υπεράριστη κατά-
σταση, δεκτή κάθε δοκιμή στη θά-
λασσα.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 027725*

• ΦΟΥΣΚΩΤΟ σκάφος Mostro 5.81 μ.
με Suzuki 140 hp 4χρονη μηχανή, 250
ώρες λειτουργίας, GPS, σε άριστη
κατάσταση, φυλασσόμενο.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 190836

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ νωπή κοπριά πτηνοτρο-
φείου (μεγάλη ποσότητα). Μετα-
φορά δική σας.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 506259

• 44ΧΡΟΝΟΣ ελεύθερος, εμφανίσι-
μος, αυτοδημιούργητος ζητάει γνω-
ριμία με κοπέλα ελεύθερη, από 32-
38 ετών εμφανίσιμη με αρχές που να
την ενδιαφέρει σοβαρά η δημιουργία
οικογένειας. Μόνο σοβαρά τηλεφω-
νήματα.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 832546

• 62ΧΡΟΝΟΣ ανεξάρτητος, εμφανί-
σιμος, ζητά γνωριμία με λεπτή εμφα-
νίσιμη και χωρίς υποχρεώσεις κυρία.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 796288

• ΑΠΛΗ 56χρονη ελληνίδα ελεύ-
θερη ζητά γνωριμία με ελεύθερο
απλό έλληνα.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 717425

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΣ κύριος ζητάει
γνωριμία.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 800684

ΕΡΑΤΩ: αν αισθάνεστε μοναξιά
και σας ενδιαφέρει μια σοβαρή
σχέση ή ο γάμος, σας περιμέ-
νουμε στο νέο μας γραφείο να
γνωριστούμε και να σας προσφέ-
ρουμε τις υπηρεσίες μας. Τώρα
κοντά σας και με 2ο υποκατά-
στημα και με δεκάδες νέα μέλη.
Πληρ. Τηλ. κεντρικό Ηράκλειο
τηλ.: 2810/ 221551, υποκατάστημα
Ρέθυμνο Ηγ. Γαβριήλ 103 - 105
τηλ.: 28310/ 55621, 6986/ 786412,
www.eratw-gnwrimies.gr

• ΟΠΟΙΟΣ επιθυμεί να αλλάξει τη
ζωή του και να βρει τον - την ιδα-
νικό σύντροφο με σκοπό τον
γάμο, ας επικοινωνήσει μαζί μας.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 527465 γραφείο
συνοικεσίων Ταυρωνίτης Veneta

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος εμφανίσιμος
ευγενικού χαρακτήρα, ηλικίας 49
ετών, εισοδηματίας, επιθυμεί να
γνωρίσει κοπέλα ή κυρία κατά
προτίμηση ελληνίδα, έως 45 ετών,
εμφανίσιμη, καλού χαρακτήρα και
κυρίως συναισθηματική, για μια
σωστή σοβαρή γνωριμία με στα-
θερότητα και με σκοπό τον γάμο.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 953499 (Voda-
fone), δεκτά και sms*

EUROPEAN Research Center.
Γραφείο ιδιωτικών ερευνών και ει-
δικών συμβούλων διασφάλισης
απορρήτου. Μοιχείες, διαζύγια,
προγαμιαίες έρευνες, παντός
τύπου εξακριβώσεις, βιομηχανική
αντικατασκοπεία, εξαφανίσεις
προσώπων, προστασία ανηλίκων,
επιτήρηση, αντιπαρακολούθηση.
Εντοπισμός κινητού και θέσεις
προσώπου, εύρεση κατόχου αριθ-
μού τηλεφώνου. Νέες υπηρεσίες
υπερσύγχρονης τεχνολογίας, εμ-
φάνιση αποκρύψεων, καταγραφή
τηλεφωνικών συνομιλιών και μη-
νυμάτων, ανάκτηση παλαιών δε-
δομένων κινητού. Τίποτα δεν
μπορεί πλέον να μείνει κρυφό για
εσάς. Πείρα, προσωπική επαφή,
στήριξη, απόλυτη εχεμύθεια και
διακριτικότητα, αποτελεσματικό-
τητα, γρήγορη αντιμετώπιση. Οι
τιμές μας είναι προσαρμοσμένες
στα νέα οικονομικά δεδομένα με
24ωρη συμβουλευτική υπηρεσία
(Κυριακή και αργίες). Αρ. ειδ.
άδειας υπουργείου προστασίας
του πολίτη 4891/ 7/ 150-δ.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 176066 Υψηλαν-
τών 25*

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ - Υπερίων: Περίδου
10 Χανιά. Αρ. Αδ. 4891/ 7/ 1/ 180-ε.
Εμπιστευτικό γραφείο ερευνών -
παρακολουθήσεων - πληροφο-
ριών και πάσης φύσεως οπτικοα-
κουστικών ηλεκτρονικών
τηλεκαταγραφήσεων πανελλα-
δικά. Προσπελάσιμη γνώση, σύγ-
χρονες τεχνικές έρευνας,
εξειδικευμένα λογισμικά ελέγ-
χου κινητών τηλεφώνων - υπολο-
γιστών, προϊόντα και υπηρεσίες
εποπτείας οχημάτων, πρωτοπο-
ριακός μικροηλεκτρονικός εξο-
πλισμός (εφαρμογές - διαθέσεις
- ειδικές κατασκευές κάθε ανα-
γκαιότητας). Αναλαμβάνονται με
σοβαρότητα και εχεμύθεια, θέ-
ματα συζυγικής απιστίας - διαζυ-
γίων, βιντεοφωτογραφήσεις,
τηλεφωνικά, επιτήρηση ανηλί-
κων, επαγγελματικά, περιου-
σιακά, αδιάσειστες δικαστικές
αποδείξεις, δορυφορικοί εντοπι-
σμοί θέσεων - διαδρομής οχημά-
των, ιδιαίτερα δύσκολες
υποθέσεις, περίπλοκα κοινωνικά
προβλήματα. Άρτια κατάρτιση,
γρήγορα αποτελέσματα, αδιά-
φθορη εντιμότητα, πρέπουσα δε-
οντολογία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 775785 επί
24ώρου*



Κανείς δεν περίμενε από τον Ζαν Πιέρ Ζαριέ να είναι

γρήγορος στο βραζιλιάνικο Γκραν Πρι του 1975, το

οποίο διοργανώθηκε στα μέσα Ιανουαρίου, στην παλιά

και πολύ απαιτητική πίστα του Ιντερλάγκος. Κατ' αρχάς,

δεν ήταν... Βραζιλιάνος. Και δεν οδηγούσε για τη Lotus,

τη McLaren ή τη Ferrari. Ομως ο Ζαριέ δεν ήταν

απλώς γρήγορος -ήταν ανίκητος! Απογείωσε τη μαύρη

Shadow στην παρατεταμένη Curva del Sol (στροφή του

ήλιου), πλαγιολισθαίνοντας με τα τέσσερα. Εξασφάλισε

την pole position με την τεράστια διαφορά των 0,8 δευ-

τερολέπτων, με χρόνο 2':29",88 σε σχέση με το 2':30",68

του Έμερσον Φιτιπάλντι. Κανείς δεν μπορούσε να το πι-

στέψει -ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Shadow βρισκό-

ταν στη μέση του grid το 1974- τη δεύτερη μόλις χρονιά

συμμετοχής της. Οι σκεπτικιστές απεφάνθησαν ότι

στον αγώνα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Προς έκ-

πληξη όλων όμως, το σκηνικό επαναλήφθηκε: ο Ζαριέ

προσπέρασε τη Brabham-Ford του Κάρλος Ρόιτμαν,

μπροστά στις κατάμεστες από κόσμο εξέδρες και πήρε κε-

φάλι με μεγάλη διαφορά, κάνοντας και τον ταχύτερο γύρο.

Απέμεναν οκτώ γύροι για να πέσει η καρό σημαία, όταν

η πίεση καυσίμου άρχισε να έχει αυξομειώσεις. Η νίκη

πήγε στη Brabham του Χοσέ - Κάρλος Πέις, αλλά η ανα-

γνώριση ανήκε στην ομάδα της UOP Shadow. Ο Ρόνι Πέ-

τερσον -ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε εξασφαλισμέ-

νο συμβόλαιο με τη Lotus- έλεγε σε οποιονδήποτε μπο-

ρούσε να τον ακούσει, ότι θα μεταπηδούσε στη Shadow,

για τον επόμενο αγώνα στη Νότιο Αφρική. Δεν το έκα-

νε. Ωστόσο, ο Ζαριέ πήγε στη Lotus. Βρισκόταν επικε-

φαλής στο GP του Καναδά το 1978 και έκανε τον ταχύ-

τερο γύρο στο Γουότκινς Γκλεν... για ακόμα μια φορά όμως

εγκατέλειψε. Ποτέ του δεν κέρδισε Γκραν Πρι. 

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

markantonakis@haniotika-nea.gr

Από τους δέκα ταχύ-
τερους και καλύτε-
ρους γύρους που
έχουν σημειωθεί ποτέ
στη Φόρμουλα 1 επι-
λέξαμε τον 1ο που
ανήκει στον μεγάλο
Αργεντινό Χουάν Μα-
νουέλ Φάντζιο καθώς
και τον 10ο που ση-
μείωσε ο Γάλλος οδη-
γός της Φόρμουλα 1
Ζαν - Πιερ Ζαριέ για
τον εξής λόγο: Ο Ζα-
ριέ από το 1971 μέχρι
και το 1983 έτρεξε σε
143 Γκραν Πρι χωρίς
ποτέ να κερδίσει ένα
από αυτά, αλλά κατά-
φερε να βρίσκεται στη
λίστα των οδηγών
που πέτυχαν έναν εκ-
πληκτικό γύρο σε
αγώνα. 

Το 1957 στις 4 Αυγούστου,

στην πιο δύσκολη και απαι-

τητική πίστα του κόσμου, στο

Νίρμπουγκρινκ, που έχει, όχι

άδικα θα λέγαμε, το προσω-

νύμιο  “πράσινη κόλαση”, μή-

κους 22.530 μέτρων,  ο Χουάν

Μανουέλ Φάντζιο, στην τε-

λευταία του χρονιά πλήρους

αγωνιστικής δραστηριότητας

-και σε ηλικία 46 ετών- έκανε

μια σειρά από εκπληκτικούς

γύρους, μ’ ένα απ’ τα καλύτε-

ρα αυτοκίνητα σε οδική συ-

μπεριφορα, πρόσφυση, ισορ-

ροπία, απόκριση στο τιμόνι,

αμεσότητα, τη Maserati 250F.

Η Ferrari έμοιαζε να έχει το

συντριπτικό πλεονέκτημα, για-

τί, αντίθετα με τη Maserati,

δεν υπήρχε ανάγκη να στα-

ματήσει για καύσιμα και ελα-

στικά. Ο Fangio προηγείτο

με 28 δευτερόλεπτα όταν -λίγο

πριν τη μέση του αγώνα-

μπήκε στα πιτς για καύσιμα

και αλλαγή ελαστικών. Για

κακή του τύχη, όμως, οι μη-

χανικοί του έκαναν 52 δευτε-

ρόλεπτα. Οταν ξαναμπήκε

στην πίστα, ήταν 40 δευτε-

ρόλεπτα πίσω από τις Ferrari

του Μάικ Χόθορν, Πήτερ Κό-

λινς και οι 200.000 θεατές πί-

στεψαν ότι ο αγώνας είχε τε-

λειώσει. Γνωρίζοντας πόσο

θα έπαιρνε στην πίστα μήκους

22.530 μέτρων να ενημερω-

θούν οι προπορευόμενοι με

τους πίνακες που έβγαζε η

ομάδα περνώντας εμπρός απ’

τα πιτς, ο Φάντζιο προφύλαξε

τα ελαστικά του για τους επό-

μενους δύο γύρους, κάτι λο-

γικό, αφού είχε και βαρύ φορ-

τίο καυσίμων. Η διαφορά ήταν

πια 45 δευτερόλεπτα και η

Ferrari διέταξε τους πιλότους

της να κόψουν ρυθμό -αλλά ο

Φάντζιο  βρήκε την ευκαιρία

να εξαπολύσει την επίθεσή

του. Στον πρώτο του πραγμα-

τικό «ιπτάμενο» γύρο τον 16ο,

ήταν 7,5 δευτερόλεπτα ταχύ-

τερος απ’ τις Ferrari. Τις έφτα-

σε, τις προσπέρασε και αντι-

στάθηκε στις επιθέσεις του

Χόθορν με όλα τα μέσα που

διέθετε στο ρεπερτόριό του. «Ο

Φάντζιο  έστριψε κατά πάνω

μου και με ανάγκασε να βγω

στο γρασίδι -παραλίγο να βρε-

θώ στο χαντάκι», είπε ο Χό-

θορν αργότερα, διαψεύδοντας

τον μύθο ότι μόνο ο Σουμάχερ

οδηγούσε  επιθετικά. Στον

αγώνα και οι   οκτώ γύροι του

Φάντζιο εκείνη την ημέρα

ήταν καταπληκτικοί, αλλά όλοι

συμφωνούν  ότι ο 22ος ήταν

ο “ιπτάμενος” για τον Φά-

ντζιο, στην πιο δύσκολη πίστα

του κόσμου.

Tο Peugeot 601 Eclipse ήταν το πρώτο αυτοκίνητο παγκοσμίως

που έφερε ηλεκτρική διπλή αναδιπλούμενη μεταλλική οροφή, ενώ

ταυτόχρονα ήταν το μεγαλύτερο σε κινητήρα (εξακύλινδρο) και

το πιο ακριβό αυτοκίνητο που είχε περάσει τη γραμμή παραγω-

γής του εργοστασίου  της Peugeot. Σχεδιαστής και εμπνευστής

της οροφής, αλλά και του αμαξώματος, ήταν ο Γάλλος Georges

Paulin, οδοντίατρος στο επάγγελμα, που τον ελεύθερο χρόνο του

σχεδίαζε αυτοκίνητα. Ο Paulin συνεργάστηκε με τον καροσερί-

στα Emile Darl’ mat και από κοινού υλοποίησαν τα αρχικά σχέ-

δια του αυτοκινήτου. Το 601 ήταν εφοδιασμένο με ένα εξακύλινδρο

κινητήρα 2148 κ.εκ. απόδοσης 60 ίππων, ενώ στην παραγωγή έμει-

νε τυπικά για δύο χρόνια (1934 - 1935), αλλά ουσιαστικά 18 μόνο

μήνες. Πέρασαν σαράντα χρόνια, όταν το 1970 η Peugeot ξανα-

τοποθέτησε εξακύλινδρο κινητήρα σε αυτοκίνητό της και αυτό

ήταν το μοντέλο 604. Να σημειωθεί επίσης ότι ηλεκτρική ανα-

διπλούμενη μεταλλική οροφή εμφανίστηκε ξανά σε αυτοκίνητο

το 1996 με τη Mercedes-Benz SLK.  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
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Αυτό το γνωρίζατε; 

1934 Peugeot 601 Eclipse:

Το πρώτο παγκοσμίως 

με αναδιπλούμενη οροφή  

Χουάν Μανουέλ Φάντζιο.

Ζαν- Πιέρ Ζαριέ 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΟΧ - Αρης σήμερα
στις Μουρνιές

ΣΕΛΙΔA 59

ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ “Χ.Ν.”

«Στον Απόλλωνα πανηγύριζαν
επειδή θα παίξουν με μας...»

ΣΕΛΙΔΑ 60 

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό
με Κάσιο, Μαχλελή, Κουλιμπαλί!

ΣΕΛΙΔΑ 61 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ

Εκτός έδρας όλες οι ομάδες

Εκτός έδρας αγωνίζονται σήμερα και οι τέσσερις χα-

νιώτικες ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα νέων

της Σούπερ Λιγκ και Φούτμπολ Λιγκ. Πάντως τη Δευτέ-

ρα υπάρχει στους Αγ. Αποστόλους η συνάντηση ΑΟΧ –

Φωστήρα για την επόμενη αγωνιστική. Το πρόγραμμα:

Κ 19 ΑΕΚ – ΑΟ Χανιά 

Στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ οι “μπλε” αντιμετω-

πίζουν σήμερα στις 12.00 τους Νέους του “Δικέφαλου”

με διαιτητή τον Γεωργιάδη (Αραβίδης – Τσολακίδης). Στο

υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής θα παίξουν

επίσης σήμερα: Επισκοπή – Φωστήρας (13.30) και Αχαρ-

ναϊκός – Αλιμος (12.00) με τον Απόλλωνα να έχει ρεπό.

*Την Δευτέρα ΑΟΧ – Φωστήρας

Σε αγώνα που θα ανοίξει την 11η αγωνιστική και που

θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 15.30 στους Αγ. Αποστόλους

οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να πάρουν τη ρεβάνς

της ήττας τους με 1-0 στον α' γύρο. Διαιτητής θα είναι

ο Ούτας με βοηθούς τους Σγουράκη - Ροδουσάκη και πα-

ρατηρητή τον Δεδότση.

Κ 15 Ατρόμητος – Πλατανιάς

Στο γήπεδο “Χωράφας” αγωνίζονται σήμερα στις 11.00

οι “ερυθρόλευκοι” με διαιτητή τον Ευθυμίου και βοηθούς

τους Τσαλίκη – Κασιμάτη. Το υπόλοιπο σήμερα πρό-

γραμμα της εξ' αναβολής 7ης αγωνιστικής: ΟΦΗ – Ερ-

γοτέλης, Καλλονή – Παναθηναϊκός ενώ αύριο θα παίξουν

Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός.

Κ 17 Πανιώνιος – Πλατανιάς

Σήμερα στις 15.30 στο γήπεδο της Αργυρούπολης ο χα-

νιώτικος σύλλογος αντιμετωπίζει τους Νεοσμυρνιώτες

σε παιχνίδι για την 18η αγωνιστική με διαιτητή τον Κω-

στούλα (Ρεσίτης – Καραμπέκιος). Οι υπόλοιποι αγώνες:

Ολυμπιακός – ΠΑΟ (σήμερα), Ατρόμητος – ΟΦΗ, Καλλονή

– Λεβαδειακός και Αστέρας Τρ. - Εργοτέλης (αύριο)

Κ 20 Παναθηναϊκός – Πλατανιάς

Στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας του ΠΑΟ “Γ. Καλα-

φάτης” θα διεξαχθεί σήμερα στις 14.00 ο αγώνας αυτός

με διαιτητή τον Κυριακόπουλο και βοηθούς τους τούς

Γιαννόπουλο και Κολιάκο. Για την 21η αγωνιστική θα παί-

ξουν σήμερα: ΠΑΣ Γιάννινα – Κέρκυρα, Ατρόμητος – ΟΦΗ,

Λεβαδειακός – Ξάνθη, ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός, Καλλονή

– Αστέρας Τρ. και αύριο Βέροια – Ολυμπιακός, Πανιώ-

νιος – Πανθρακικός, Εργοτέλης – Νίκη Β. 3-0 α.α.

ΠΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Πρεμιέρα στο Ηράκλειο ο ΝΟΧ

Ξεκίνημα των υποχρεώσεων για την ομάδα πόλο

Νέων/ Ανδρών του Ναυτικού Ομίλου Χανίων η οποία θα

αγωνιστεί στην 1η φάση του πρωταθλήματος που είναι

προγραμματισμένη να διεξαχθεί από σήμερα Σάββατο στο

κολυμβητήριο Ηρακλείου. Η ομάδα του Ηλία Μαχαίρα

θ’ αντιμετωπίσει το Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου και τον

ΟΦΗ, με την πρόκριση στην επόμενη φάση να παίρνουν

οι δύο πρώτες ομάδες. 

Σύμφωνα με τον τεχνικό του Ν.Ο.Χ.: «Δεν έχουμε δου-

λέψει ως ομάδα Νέων-Ανδρών και σε αυτή τη φάση θα

συμμετάσχουμε με κάποια παιδιά για να επιβραβεύσουμε

την προσπάθεια που έκαναν πέρσι όπου κερδίσαμε την

3η θέση και που φέτος είναι μαθητές της Γ’ Λυκείου. 

Η αποστολή του Ν.Ο. Χανίων είναι η εξής: Ρουμελιω-

τάκης, Σολογάνης, Κοκονάς, Δασκαλάκης, Σκουμπάκης,

Χατζηδάκης, Παπασηφάκης, Αποστολάκης, Σταματάκης,

Μπιτσάκης Αντώνης του Γ., Μπιτσάκης Αντώνης του Εμ.,

Μανιουδάκης, Παπαμανωλιουδάκης, Ξυλάς, Χατζηιω-

άννου, Μαρκουλάκης, Γιαννουδάκης. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
10:45 Eurosport 2
Ασιατικό Κύπελλο Τελικός
14:45 OTE Sport 1
Χαλ-Νιουκάστλ Premier League
15:00 Novasports 2
Πανιώνιος-Πανθρακικός Super League    
17:00 OTE Sport 1
Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 OTE Sport 2
Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
17:15 Novasports 1
Καλλονή-Αστέρας Τρίπολης Super League 
17:45 Eurosport
Κύπελλο Εθνών Αφρικής Προημιτελικά
18:30 OTE Sport 6
Ηρακλής Ψαχνών-Παναχαϊκή Football
League 
19:00 OTE Sport 2
Έιμπαρ-Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
19:30 OTE Sport 1
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 OTE Sport 4
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι Premier League
19:30 Novasports 1
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός Super League 

20:45 Eurosport
Κύπελλο Εθνών Αφρικής Προημιτελικά
21:45 OTE Sport 1
Ρόμα-Έμπολι Serie A

ΒΟΛΕΪ
18:30 Novasports 3
League Cup Τελικός

ΜΠΑΣΚΕΤ 
03:00 OTE Sport 3
Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Κλίβελαντ Καβαλίερς
ΝΒΑ

ΤΕΝΙΣ
10:30 Eurosport
Αυστραλιανό Όπεν Τελικός γυναικών

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  
15:00 Novasports 2
Παναθηναϊκός-Πλατανιάς Super League

15:30 OTE Sport 1
Άρσεναλ-Άστον Βίλα Premier League
16:00 OTE Sport 2
Ουντινέζε-Γιουβέντους Serie A

17:15 Novasports 2
Λεβαδειακός-Ξάνθη Super League
17:15 Novasports 4
ΠΑΣ Γιάννινα-Κέρκυρα Super League

17:45 Eurosport
Κύπελλο Εθνών Αφρικής Προημιτελικά
18:00 OTE Sport 4
Ολυμπιακός Β.-Ηρακλής Football League
19:30 Novasports 1
Βέροια-Ολυμπιακός Super League
20:00 OTE Sport 2
Σεβίλλη-Εσπανιόλ La Liga
20:45 Eurosport
Κύπελλο Εθνών Αφρικής Προημιτελικά

22:00 Novasports 2
Μονακό-Λιόν Ligue 1
22:00 OTE Sport 2
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ La Liga

ΜΠΑΣΚΕΤ
17:00 Novasports 3
Άρης-ΠΑΟΚ Basket League
20:30 OTE Sport 4
Ουνικάχα Μάλαγα-Λαμποράλ Κούτσα Liga
Endesa
21:00 OTE Sport 3
Νιου Γιορκ Νικς-Λ. Ά.Λέικερς ΝΒΑ

ΤΕΝΙΣ
07:00 Eurosport
Αυστραλιανό Όπεν Τελικός μικτού διπλού
10:30 Eurosport
Αυστραλιανό Όπεν Τελικός ανδρών 

Το απαγορευτικό στον απόπλου των

πλοίων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων κα-

θιστούσε εξαιρετικά αμφίβολη την διε-

ξαγωγή του σημερινού αγώνα της Α2

Εθνικής ανδρών Απόλλωνα – ΣΦΠΧ

(φωτ. από τον αγώνα του α’ γύρου) και

πράγματι χθες βράδυ έγινε γνωστό ότι η

συγκεκριμένη συνάντηση αναβλήθηκε

μετά από σχετική ενημέρωση της ΕΟΠΕ.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα στα διάφορα

πρωταθλήματα βόλεϊ και μπάσκετ:

ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ

Α2 Εθνική ανδρών

Απόλλων Αθ. - ΣΦΠΧ

Οπως προαναφέραμε εξαιρετικά αμφί-

βολη ήταν η διεξαγωγή του σημερινού

αγώνα (17.30, διαιτητές Κατσούλης –

Μαρκάτσας) στο κλειστό του Απόλλωνα

αφού οι πρωτοπόροι Χανιώτες δεν μπο-

ρούσαν να ταξιδέψουν μετά το απαγο-

ρευτικό στον απόπλου των πλοίων. Ετσι

τελικά πράγματι αναβλήθηκε όπως έγινε

γνωστό την ώρα που έκλεινε η στήλη. Το

υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις

εξής συναντήσεις: Μίλωνας – Πανελλή-

νιος (19.30), Αργυρούπολη – ΟΠΕΡ (16.00)

και αύριο: Ροδίων Αθλησις – Κύζικος

(17.00), Εθνικός – Δραπετσώνα (20.00). 

Παγκρήτια πρωταθλήματα

Σάββατο

Κορασίδων

Αρκάδι – Κύδων (Ρεθύμνου, 15.00),

Τζανιδάκης – Σουφλιά

Ν.ΟΠΕΡ – Σούδα (Ρεθύμνου, 13.00), Σι-

γανού – Βασιλόπουλος

Αετός – Ακρωτήρι (Χανίων, 13.00), Σύ-

κας – Ντουμπαρατζή

Παγχανιακός – ΣΦΠΧ (Χανίων, 15.00),

Μπρέλλας – Δρακάκη

Κυριακή

Ανδρών

ΓΕΗ – ΟΦΗ (Λίντο, 19.30)

Χερρονάσιος – ΓΕΙ (Χερσονήσου, 17.00)

Αρης – Αθλεση (Χερσονήσου, 13.00)

Γυναικών

ΣΦΠΧ – Αρκάδι (Χανίων, 18.00), Τρα-

χαλάκης – Μπρέλλας Κ. (Καντηλιεράκης)

Ανεμος – Αθλεση (Χανίων, 16.00), Πε-

τακάκη – Γιαννόπουλος (Κοκκινάκης)

Χερρονάσιος – Κύδων (Χερσονήσου,

15.00), Σπυριδάκη – Αμαργιανιτάκης

Παμπαίδων

ΣΦΠΧ – Αρκάδι (Χανίων, 14.00), Βαϊου

Παγκορασίδων

Ν.ΟΠΕΡ 1 – Φιλαθλητικός (Ρεθύμνου,

17.30), Βερβερίδης Κ. - Μαρκουλάκης Α.

Αρκάδι – Παγχανιακός 1 (Ρεθύμνου,

14.00), Θεοδωράκης – Σουφλιά – Λετζά-

κη

ΣΦΠΧ – Ακρωτήρι 2 (Χανίων, 12.00),

Βαϊου

Ν.ΟΠΕΡ 2 – Σούδα 1 (Ρεθύμνου, 16.00),

Θεοδωράκης – Μαρκουλάκης Α.

Παγχανιακός 2 – Κύδων (Χανίων, 10.00),

Καντηλιεράκης

Ακρωτήρι 1 – Αετός (Ακρωτήρι, 16.00),

Σύκας

Σούδα 2 – Ανεμος (Σούδας, 19.00),

Μπασκάκη

ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκρήτια πρωταθλήματα

Σάββατο

Γυναικών

Πλατανιάς – ΟΑΧ (15:00, Ταυρωνίτης),

Σταυρουλάκης - Βιττωράκης 

Παίδων Α' 

Θα παίξουν: ΑΓΟΡ – Αναγέννηση (18:00,

Ρέθυμνο, Χριστινάκης Ν. - Θεοδωρά-

κης), Ηράκλειο – Εργοτέλης (16:30, Αλι-

καρνασσός) και ΟΦΗ – Ιεράπετρα (16:00,

Β.Α.Κ)

Κορασίδων

Εργοτέλης – Ηρόδοτος (19:00, Λίντο) 

Κυριακή

Ανδρών

Αναγ. Αρκαλοχωρίου – Κύδων (16:00,

Αρκαλοχώρι), Μπανασάκης - Καρανι-

κόλα Ρ. 

Χάνδακας – Μεσσαρά (17:00, Λίντο), Κώ-

τσου - Χατζημάρκος 

Κορασίδων

ΟΑΧ – ΟΦΗ (15:00, Κλαδισός), Αρτεμάκη

- Πελίκα Μαρία 

Παίδων Α' 

ΑΓΟΡ – Ηρόδοτος (10:00, Ρέθυμνο),

Θεοδωράκης - Καθαράκης

Τετάρτη

Κορασίδων

Αρκάδι – ΟΑΧ 2000 (15:30, Σούδα), Κα-

μπίτσης - Καλαϊτζής

Εφήβων

Εργοτέλης – Ηράκλειο (21:30, Λίντο)

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΪ

Ανεβλήθη ο αγώνας του ΣΦΠΧ



Να διπλασιάσει τις νίκες της επί του Αρη θέ-

λει σήμερα η γυναικεία ομάδα του ΑΟΧ (φωτ.)

για το πρωτάθλημα της Α Εθνικής. Στη Γ' Εθνι-

κή ο Κισσαμικός αγωνίζεται στη Βάρη όμως τόσο

το δικό του παιχνίδι όσο και άλλα τέσσερα στον

4ο όμιλο είναι κυριολεκτικά στον αέρα λόγω των

ισχυρών ανέμων που δεν επέτρεπαν τον από-

πλου των πλοίων. Αναλυτικότερα: 

Α' Εθνική γυναικών

Α.Ο. Χανιά-Άρης

Τη νεοφώτιστη ομάδα της Θεσσαλονίκης υπο-

δέχεται σήμερα στις 12.00 στις Μουρνιές ο ΑΟΧ

και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του αφού είχε

νικήσει και στην πρεμιέρα με 3-0 μέσα στο Χα-

ριλάου. 

Διαιτητής θα είναι ο Ρεθεμνιώτης Σταυρου-

λάκης με βοηθούς τους Δασκαλομαρκάκη –

Παπαδάκη Ιωσ. και παρατηρητή διαιτησίας

τον Χανιώτη Αγγελάκη.

Ο Μάνος Βεργανελάκης μπορεί να υπολογίζει

στις  Βεατρίκη Σαρρή (εθνική Νεανίδων) και Μα-

ρία Πισσαδάκη (εθνική Κορασίδων) που επέ-

στρεψαν από τις προπονήσεις που πραγματο-

ποίησαν με τα αντιπροσωπευτικά μας συγκρο-

τήματα. Η αποστολή: Γιακουμάκη, Χαραλαμπά-

κη, Πιτσή, Πισσαδάκη, Γιαννούτσου, Μαυρομ-

ματίδη, Μασούρη, Ζντράβκοβιτς, Μαραγκουδάκη,

Μανωλίτση, Σαρρή, Δημητριάδη, Αγγελάκη,

Μοίρα, Θωμαδάκη, Ζερβού, Κερδέλα, Σαριδάκη,

Καραντωνάκη.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Σήμερα: Γλυφάδα-Ίκαρος Πετρωτού (15.15)

Αύριο: Αμαζόνες Δράμας-Βόλος 2004 (15.00)

Νέοι Εργοτέλη-Ελπίδες Καρδ. (13.00)

Ατρόμητος Αθ.-ΠΑΟΚ (12.00)

Γ' Εθνική

Αστέρας Βάρης-Κισσαμικός

Στις 15.00 αύριο στο γήπεδο Βάρης ο Κισσα-

μικός έχει μία αρκετά δύσκολη αποστολή σε ένα

παιχνίδι όμως που πιθανόν να αναβληθεί αν συ-

νεχίσει μέχρι σήμερα το μεσημέρι το απαγο-

ρευτικού του απόπλου των πλοίων. Για τον ίδιο

λόγο ένα παιχνίδι στην Κρήτη και άλλα 3 στην

Αττική είναι αμφίβολο αν θα διεξαχθούν καθώς

υπάρχει πρόβλημα στην μετακίνηση των φιλο-

ξενουμένων ομάδων. Πάντως διαιτητής στην

Βάρη θα είναι ο Τζουανόπουλος (Αχαΐας) με βοη-

θούς τους Τσιρίνη – Οικονόμου και παρατηρη-

τή διαιτησίας τον Πειραιώτη Χασάπη.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Ιωνικός-Γιούχτας: Περράκης (Αθηνών), Τριγλία

Ραφήνας-Ηρόδοτος: Φωτόπουλος (Αθηνών),

Γλυφάδα-Ηλυσιακός: Μαρκαντωνάτος (Ηλεί-

ας), Αναγ.Ιεράπετρας-Κηφισιά: Βισκαδούρος

(Ηρακλείου), Νέα Ιωνία-ΠΑΟ Κρουσώνα: Γιαν-

νόπουλος (Μεσσηνίας), Εθνικός-Ατρόμητος

Πειρ.: Λάμπρου (Εύβοιας)

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ

Σάββατο

Α' κατηγορία - Ομιλος Τίτλου (15.00)

Ηρακλής Ν. - Αρης Βουκ. στα Νεροκούρου, Τσα-

γκαράκης (Καλφάκης – Ροδουσάκης), Βασσάλος

Πανακρωτ/κός – Μινώταυρος στα Καθιανά,

Χρυσός (Μαραβελάκης – Μαρνέζος), Τριαντα-

φύλλου

Αρης Σούδας – Κορωνίδα στη Σούδα, Φρα-

τζολάκης (Δαράκης – Σφακιανάκης), Αγγελάκης

Σπάθα – ΙΝΚΑ στο Κολυμπάρι, Γιαννουλάκης

Γ. (Κομισοπούλου – Στρατιδάκης), Γιαννακάκης

Δόξα Παχ. - Κεραμειά στη Μον. Ελιά, Κασσε-

λάκης (Χάμπας – Κεζέμπογλου), Τσαγκαράκης

Ομιλος Παραμονής (15.00)

Τιτάν – Παγχανιακός στο Νιο Χωριό, Κουρ-

κουμελάκης (Κατσαρός – Αποστολάκης), Γρυλ-

λάκη

Ασπίδα - Αστέρας Μ. στον Ναύσταθμο, Ούτας

(Αναστασάκης – Γαλάνης), Θεοδωρίδης

Β' κατηγορία (15.00)

Δάφνη - Κρ. Αστέρας στον Εμπρόσνερο, Μπερ-

τάκης (Μαρκετάκης – Μαρινάκης), Δεδότσης

Γ' κατηγορία (15.00)

Ν.Κισσαμικός – Υρτακίνα στο Καστέλι, Αλεξό-

πουλος (Μαραγκάκης – Τετράδη), Καπιδάκης

Κυριακή

Α' κατηγορία -Ομιλος Παραμονής (15.00)

Δ.Α.Α.Ο.Χ. - Ικαρος Μ. στους Αγ. Αποστόλους,

Τσαγκαράκης (Μαραβελάκης – Γαλάνης), Δεδό-

τσης

Ροδωπού – Ιδομενέας στο Κολυμπάρι, Μπερ-

τάκης (Καλφάκης – Κανελάκης), Τριανταφύλλου

Ιωνία 2000 – Παλαιόχωρα στη Μον.Ελιά,

Γιαννουλάκης Γ. (Καντεράκη – Χάμπας), Γιαν-

νακάκης

Β' κατηγορία (10.30)

Φωστήρας - Χάλης Β. στα Νεροκούρου, Κουρ-

κουμελάκης (Αποστολάκης – Κουκουράκης),

Δοκιμάκης

Αμιλλα – Απόλλων στον Πλατανιά, Ούτας

(Στρατιδάκης – Κανελάκης), Λέττας

Θύελλα Κ. - Γρανίτης στο Καστέλι, Φρατζολά-

κης (Κατσαρός – Μαραγκάκης), Αλογδιανάκης

Στις 15.00

Ν.Σαμψών – Απτερα στο Νιο Χωριό, Χρυσός

(Μαρνέζος – Κεζέμπογλου), Δοκιμάκης

Ποσειδών Τσ. - ΑΕ Κυδωνίας στη Σούδα,

Γιαννουλάκης Χ. (Μαρκετάκης – Αναστασά-

κης), Λέττας

Ικαρος Τ. - Περιβόλια στον Ταυρωνίτη, Κασ-

σελάκης (Πετεινάτος – Δαράκης), Θεοδωρίδης

Αστέρας Χαλ. - Ε.Θ.Κ. 0-3 α.α.

Τετάρτη

Γ' κατηγορία (15.00)

Ν.Ηρακλής – Τάλως στα Νεροκούρου, Πανα-

γόπουλος (Πατεράκης – Μπαντά), Κουρκούνας

Α.Π. Σούδας - Νέοι Μινώταυρου στη Σούδα,

Σφακιανάκης (Καντεράκη – Ροδουσάκης), Κα-

ούκης

*Ο Σεργάκης νέος προπονητής στον Γρα-

νίτη: Οπως έκανε γνωστό ο Γρανίτης ο Μάριος

Σεργάκης θα είναι ο νέος προπονητής της ομά-

δας και διαδέχεται στον πάγκο τον Μάκη Σω-

φρόνογλου. 

Εξάλλου η ομάδα της Αγ. Μαρίνας συγχαίρει

τόσο τον παράγοντα της ομάδας και πρώην παί-

κτη Γιάννη Σοϊλεντάκη όσο και στον πρώην παί-

κτη-προπονητή της Νίκο Μαστοράκη για τις κό-

ρες που απέκτησαν πρόσφατα και τους εύχεται

να τους ζήσουν! 

ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

Για το πρωτάθλημα των παίδων (7η αγω-

νιστική) θα παίξουν:

Σάββατο (13.30)

Ηρακλής Ν. - Κισσαμικός στα Νεροκούρου, Ρο-

δουσάκης (Μπραουδάκης - Αρσένης)

Πανακρωτ/κός – Μινώταυρος στα Καθιανά,

Μαρνέζος (Μαραβελάκης – Χρυσός)

Α.Π. Σούδας – Κορωνίδα στη Σούδα, Σφακια-

νάκης (Φίλκας - Κολοκοτρώνης)

Σπάθα – ΙΝΚΑ στο Κολυμπάρι, Στρατιδάκης

(Κομισοπούλου – Μπαντά)

Σφακιά – Κρ. Αστέρας στο Νιο Χωριό, Απο-

στολάκης (Κατσαρός – Κουρκουμελάκης)

Κυριακή (13.30)

Α.Ο.Χ. - Ποσειδών Τσ. στους Αγ. Αποστόλους,

Γαλάνης (Αρχοντάκης – Πολάκης)

Ροδωπού – Ιδομενέας στο Κολυμπάρι, Κανε-

λάκης (Καλφάκης – Μπερτάκης)

Ιωνία/ΑΕ Κυδωνίας – Περιβόλια στη Μον.Ελιά,

Χάμπας (Βερυκάκη – Μπραουδάκης)

Ενώ για το πρωτάθλημα των νέων (16η

αγωνιστική) θα παίξουν:

Σάββατο (13.30)

Δόξα Παχ. - Ε.Θ.Κ. στη Μον. Ελιά, Κεζέμπογλου

(Βερυκάκη - Πολάκης)

Κυριακή (09.00)

Ηρακλής Ν. - ΙΝΚΑ στα Νεροκούρου, Κου-

κουράκης (Μαρακάκης - Βερυκάκη)

Σπάθα – Απόλλων στον Πλατανιά, Κανελάκης

(Στρατιδάκης - Ούτας)

Στη 1.30μ.μ.

ΑΟΧ - Μινώταυρος στο Νιο Χωριό, Κεζέμπο-

γλου (Μαρνέζος - Χρυσός)

Α.Π. Σούδας – Ιδομενέας στη Σούδα, Αναστα-

σάκης (Τετράδη - Αρσένης)

Αρης Β. - Περιβόλια στον Ταυρωνίτη, Δαράκης

(Μπαντά - Πατεράκης)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Με την 11η αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα

οι τρεις κατηγορίες των πρωταθλήματων υπο-

δομής που διοργανώνει η ΕΠΣΧ:

Προπαίδων -1ος όμιλος

Ταυρωνίτης (Μαραγκάκης)

Ακ.Ν.Κυδωνίας - Πλατανιάς  09.00

Περιβόλια - Αρης Β. στις 10.30

Ν.Κισσαμικός – Δόξα στις 12.00

Μον. Ελιά (Μπραουδάκης - Βερυκάκης)

Γρανίτης - ΑΕ Κυδωνίας στις 10.30

ΙΝΚΑ - Καλτσέτο στις 12.00

2ος όμιλος

Καθιανά (Σφακιανάκης)

Παγχανιακός - Ε.Θ.Κ. στις 09.00

Πανακρωτ/κός – Μινώταυρος στις 10.30

Νεροκούρου (Ροδουσάκης - Τετράδη)

Αρης Σ. - Νέοι Μινώταυρου στις 09.00

Νέοι Χανίων - Ιωνία 2000 στις 10.30

Α.Π. Σούδας - Ηρακλής Ν. στις 12.00

Τζούνιορ – 1ος όμιλος

Αγ. Μαρίνα (Αρχοντάκης – Κεζέμπογλου)

Γρανίτης - Νέοι Μινώταυρου στις 09.30

Ακ.Ν.Κυδωνίας - Παγχανιακός στις 10.30

Περιβόλια – Μινώταυρος στις 11.30

Κολυμπάρι (Λογαρίδης - Μπαντά)

Ν. Κισσαμικός – Ροδωπού στις 10.30 

Πλατανιάς - ΙΝΚΑ στις 11.30

2ος όμιλος

Σούδα (Πατεράκης - Μαρακάκης)

Νέοι Χανίων - Αστέρας Χ. στις 09.30

Αρης Σ. - Απόλλων στις 10.30

Ηρακλής Ν. - Ιωνία 2000 στις 11.30

Αγ. Απόστολοι (Πολάκης – Φίλκας)

Ασπίδα - Ε.Θ.Κ. στις 10.30

Πανακρωτ/κός - Καλτσέτο στις 11.30

Προτζούνιορ

Φερ Πλέϊ (Κουρκουμελάκης - Κολοκο-

τρώνης)

Ηρακλής Ν. - Ε.Θ.Κ. στις 09.30

Νέοι Μινώταυρου - Α.Π.Σούδας στις 10.30

Περιβόλια - Δόξα Π. στις 11.30

Αρένα (Σμυρλής)

ΙΝΚΑ - Πανακρωτ/κός στις 09.30

Ιωνία 2000 - Πλατανιάς στις 10.30

Καλτσέτο (Αποστολάκης – Αρσένης)

Τιτάν – Μινώταυρος στις 09.30

Αστέρας Χ. - Αρης Σ. στις 10.30

Ακ.Ν.Κυδωνίας - Νέοι Χανίων στις 11.30

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΣΤΟΝ “ΑΕΡΑ” Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΡΗΣ - ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΥ

A.Ο.Χ. - Αρης σήμερα 
στην Α’ Εθνική γυναικών

Εκδήλωση Σ.Φ. ΠΑΟΚ Χανίων
Ο ΣΦ ΠΑΟΚ Χανίων καλεί τα μέλη του, αλλά και κάθε φίλο του
ΠΑΟΚ στα Χανιά στην ετήσια κοπή της πίτας του το Σάββατο 31
Γενάρη, ώρα 7μ.μ. στα γραφεία του στην Πλατεία 1866, αρ.2.
Θα υπάρχει κέρασμα και δώρα για τους τυχερούς. Στην εκδή-
λωση θα τιμηθεί η παίκτρια Γλυκερία Γκατζογιάννη για την πο-
λύχρονη προσφορά της στην ομάδα μας και στο γυναικείο
ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε μαζί τον
αγώνα της ομάδας μας με τον Παναιτωλικό.  

Από το ΔΣ του ΣΦ ΠΑΟΚ

Απλό μέλος στο Δ.Σ. της ΕΠΟ ο Γ. Βούρβαχης
Στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΟ μετά την εκλογή στον προ-

εδρικό θώκο του Γιώργου Γκιρτζίκη, ανασυγκροτήθηκε χθες το προεδρείο της ομοσπονδίας.

Καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Τοπολιάτης, ενώ τις τρεις θέσεις

αντιπροέδρων καταλαμβάνουν οι Γεώργιος Μποροβήλος, Ευάγγελος Μαζαράκης και Πανα-

γιώτης Δημητρίου. Ταμίας του Δ.Σ. θα είναι ο Χρήστος Καραβασίλης, με αναπληρωτή τον Κων-

σταντίνο Γκίτσιο, ενώ στη «νευραλγική» θέση του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαι-

τησίας επιστρέφει ο Γιώργος Καραμελίδης, ο οποίος είχε παραιτηθεί τον περασμένο Σεπτέμ-

βριο και είχε αντικατασταθεί από τον νυν πρόεδρο της ΕΠΟ. 

Δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΠΣΧ και μέχρι τώρα αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Γ. Βούρβα-

χης συνεχίζει ως απλό μέλος αφού όπως έγινε γνωστό δεν δέχθηκε να αναλάβει πρόεδρος της

ΚΕΔ όπως του έγινε πρόταση



ΑΘΛΗΤΙΚΑ
60 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Και στο... βάθος τελικός, σενάριο
που είναι ό,τι πιο αισιόδοξο και
“τρελό” μπορεί να ονειρευτεί ο φί-
λαθλος κόσμος του ΑΟΧ!

Κι όμως, ρεαλιστικά με την απαραίτητη πολύ

μεγάλη δόση τύχης, η χανιώτικη ομάδα μπο-

ρεί να ελπίζει ότι ανατρέποντας τα προγνωστικά

στα Γιάννενα και παίρνοντας μια ανεπανάλη-

πτη πρόκριση σε συνδυασμό με τη χθεσινή κλή-

ρωση αλλά και τις ομάδες που συνεχίζουν ότι

έχει κάποιες, μικρές μεν, αλλά υπαρκτές πιθα-

νότητες να βρεθεί μέχρι και στον τελικό του Κυ-

πέλλου Ελλάδας! Το σενάριο είναι πραγματικά

απίστευτο, πιθανή πρόκριση μέχρι και τους “4”

θα ισοδυναμούσε με έναν άθλο, όμως με τρεις

από τις οκτώ ομάδες των προημιτελικών να εί-

ναι από τη Φούτμπολ Λιγκ, τη δε ΑΕΚ να παί-

ζει απέναντι στον Ολυμπιακό σε ένα ζευγάρι

που πιθανολογείτο ότι θα μπορούσε να είναι

ο τελικός, στην κυριολεξία όλα είναι πιθανά...

Στον ΑΟΧ κρατούν χαμηλά τους τόνους,

αντιμετωπίζοντας με πολύ μεγάλο σεβα-

σμό τον Απόλλωνα Σμύρνης, 3ο αυτή τη

στιγμή στη βαθμολογία της Φούτμπολ

Λιγκ, πολύ έμπειρο ως ομάδα, σε μια κλή-

ρωση που αν μη τι άλλο δεν είναι εύκο-

λη ή εν πάση περιπτώσει του “χεριού” του.

Παρόλ’ αυτά από τη στιγμή που αποφεύ-

χθηκαν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ακόμα

και η Ξάνθη ή ο Ηρακλής που παρουσιά-

ζουν μία μεγάλη δυναμική αυτή την πε-

ρίοδο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης λοιπόν δημι-

ουργεί την ικανοποίηση στον ΑΟΧ, που πλέ-

ον και μετά την ιστορική πρόκριση στα Γιάν-

νενα αντιμετωπίζει το θεσμό με πιο πολύ εν-

διαφέρον, τα δύο δε ματς με τον Απόλλωνα, εκ

των οποίων το πρώτο θα γίνει στα Περβόλια

10, 11 ή 12 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 3, 4 ή

5 Μαρτίου στη Ριζούπολη, αναμένονται συ-

γκλονιστικά... 

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης: 

Α.Ο. Χανιά-Απόλλων Σμύρνης

ΟΦΗ-Ξάνθη

Ηρακλής-Πανιώνιος

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Ο Απόλλων θα είναι ο αντίπαλος του ΑΟΧ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ανχελ Ρόχας
με τη φανέλα
της Κέρκυρας. 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΑΟΧ:

Τελικός! 

Φουλ για Ρόχας! 

Σούλης Παπαδόπουλος: «Στον Απόλλωνα

πανηγύριζαν, όταν έμαθαν ότι παίζουν μαζί μας»
Στον ΑΟΧ είδαν με ενδιαφέρον την κλήρωση με τον Απόλλωνα, αλλά η προσοχή πέφτει

στον Φωστήρα, ματς το οποίο θα καθορίσει την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Ο

Σούλης Παπαδόπουλος μάλιστα με δηλώσεις του στα “Χ.Ν.” έρχεται να τονίζει ότι στο

μυαλό των ποδοσφαιριστών του πρέπει να είναι μόνο το αυριανό παιχνίδι στη δύσκο-

λη έδρα του Ταύρου και τίποτε άλλο.  

Σημειώνεται πάντως ότι στον Απόλλωνα όπως τονίζει ο 47χρονος τεχνικός «πα-

νηγύριζαν» όπως ακριβώς μας είπε για το γεγονός ότι θα παίξουν απέναντι στον

Α.Ο. Χανιά, γεγονός το οποίο είναι αν μη τι άλλο αρκετά ενδιαφέρον... 

Οι δηλώσεις από τον Σούλη Παπαδόπουλο είναι οι εξής:

«Για μας το Κύπελλο έχει τελειώσει. Θα ξανασχοληθούμε με αυτό όταν θα παίξουμε. Σί-

γουρα μας ευχαριστεί και όλοι νιώθουμε ωραία που περάσαμε. Η

πρόκριση είναι πολύ σημαντική και ιστορική για την ομάδα μας.

Μας ενδιαφέρει το παιχνίδι με το Φωστήρα όπου θ’ αναγκα-

στούμε να παίξουμε χωρίς πέντε βασικούς μας παίκτες. Το μυα-

λό πρέπει να είναι εκεί. Στο Κύπελλο θα ασχοληθούμε όταν θα

παίξουμε. Εμείς μάθαμε ότι όταν στον Απόλλωνα έμαθαν

ότι παίζουν μαζί μας πανηγύριζαν... Αυτοί όμως εί-

ναι και το φαβορί από τη στιγμή που μας κέρ-

δισαν πριν από λίγο καιρό... Είναι σημαντικό

και αυτό θέλαμε, ότι αποφύγουμε τον Ολυ-

μπιακό και την ΑΕΚ. Ο Απόλλων είναι μια

ομάδα που έπαιζε πέρυσι στη Σούπερ

Λιγκ και μας κέρδισε στο πρωτάθλημα. Θα

το δούμε το παιχνίδι όταν έρθει η ώρα

του. Σίγουρα μας ενδιαφέρει η πρό-

κριση. Άποψή μου είναι ότι θα ήταν κα-

λύτερα να παίξουμε με μία ομάδα Σού-

περ Λιγκ γιατί θα είχαμε άλλο κίνητρο.

Θα είναι δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια,

ο Απόλλων είναι μια ομάδα που μας ξέ-

ρει και την ξέρουμε. Το μυαλό μας όμως εί-

ναι στον Φωστήρα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ

πειθαρχημένοι για να πάρουμε το θετικό απο-

τέλεσμα»...  

Η 15η αγωνιστική 
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της

Φούτμπολ Λιγκ ξεκινά το απόγευμα με την

εκτός έδρας αναμέτρηση για την Παναχαϊ-

κή, η οποία θα κοντραριστεί με τον Ηρακλή

Ψαχνών. Αύριο είναι το κυρίως “μενού”,

αλλά το… καλύτερο πιάτο θα σερβιριστεί τη

Δευτέρα, με Απόλλωνα-ΑΕΚ, δύο από τις

ομάδες που συνεχίζουν στους “8” του Κυ-

πέλλου. 

Το πρόγραμμα: 

Σήμερα

18:30 Ηρακλής Ψαχνών-Παναχαϊκή

Αύριο

15:00 Αλιμος-Καλλιθέα 

15:00 Ερμιονίδα-Αχαρναϊκός

15:00 Φωστήρας-Α.Ο. Χανιά

Δευτέρα

18:00 Απόλλων-ΑΕΚ

Ρεπό: Επισκοπή

Μόνο νίκη αύριο 
με Φωστήρα! 
Τη νίκη που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο

στην πορεία που θέλει να χαράξει στη Φού-

τμπολ Λιγκ και στην προσπάθεια που γίνεται

ώστε α επανέλθει στις θέσεις των πλέι οφ ανα-

ζητά αύριο ο ΑΟΧ φιλοξενούμενος του Φω-

στήρα στον Ταύρο. Πολύ σημαντικός παρά-

γοντας είναι ότι η ομάδα προέρχεται από την

επική πρόκριση στο Κύπελλο επί του ΠΑΣ Γιάν-

νινα, ωστόσο καλείται να ξεπεράσει τις απου-

σίες που είναι πολλές και σημαντικές (Καρα-

γιάννης, Κοντέων, Σιλιγαρδάκης, Παγώνης, Πα-

πατζίκος). 

Για τον ΑΟΧ αυτό που μετράει είναι να περά-

σει με επιτυχία το σκόπελο του Φωστήρα, αξιο-

ποιώντας έτσι ό,τι θα μπορούσε να προκύψει

ως δικό του όφελος από τη στιγμή που ο Απόλ-

λων θα έχει τη Δευτέρα αποστολή απέναντι

στην ΑΕΚ, η δε Παναχαϊκή θα παίξει στα Ψα-

χνά... Ο Φωστήρας καταβάλλει μεγάλη

προσπάθεια να είναι μέσα στις θέσεις των

πλέι άουτ και από την πλευρά του, το αυ-

ριανό ματς τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.

Εντούτοις, την προηγούμενη αγωνιστική

ο Απόλλων πέρασε νικηφόρα από τον Ταύ-

ρο, όπως εξάλλου το ίδιο έχουν κάνει η

Παναχαϊκή, αλλά και ομάδες όπως ο

Αχαρναϊκός... 

Την ελπίδα ότι σήμερα θα “πέσουν” οι υπο-

γραφές με τον Ανχελ Ρόχας έχουν στον ΑΟΧ,

επιδιώκοντας από χθες η τελευταία μεταγρα-

φή για την περίοδο του Ιανουαρίου στη θέση

του Σμυρλή που αποχώρησε, να είναι ο 30χρο-

νος (10/4/85) Χιλιανός ποδοσφαιριστής της Κέρ-

κυρας. Ο Ρόχας αναμένει να φύγει από την Κέρ-

κυρα προκειμένου ν’ αδειάσει θέση ξένου

λόγω της επιστροφής του Λεάλ, με τον ΑΟΧ να

έχει επιδιώξει να τον κάνει δικό του. Τα χρή-

ματα που αξιώνει ο Ρόχας είναι λίγο πε-

ρισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε ο

Σμυρλής, ως ποδοσφαιριστής δε, ο Χι-

λιανός θεωρείται από τον ΑΟΧ πολύ πιο

σπουδαίος. 

Ο Ρόχας εν αντιθέσει με τον Σμυρλή που δεν

έκανε καμία συμμετοχή στη Σούπερ Λιγκ με

τον Πανιώνιο, έχει παίξει σε 11 ματς με την

Κέρκυρα, εκ των οποίων τα 7 βασικός. Μία από

τις εμφανίσεις του ήταν και κόντρα στον

Πλατανιά όταν είχε μπει αλλαγή το τελευταίο

μισάωρο. Η θέση που αγωνίζεται είναι αυτή του

δεξιού εξτρέμ, αλλά μπορεί ν’ αναλάβει και ορ-

γανωτικό ρόλο. 

Από τον ΑΟΧ τόνιζαν χθες ότι η μεταγραφή

κατά μεγάλο ποσοστό κλείνει και ότι σήμερα

θα είναι σε θέση να ξέρουν αν αύριο ο Ρόχας

θα είναι στη διάθεση του Παπαδόπουλου για

το ματς στον Ταύρο! 
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Ραντεβού… στην Αθήνα με Κουλιμπαλί 
Σήμερα στην Αθήνα αναμένεται να συναντήσει την αποστολή του Πλατανιά, αλλά και να

ενσωματωθεί σε αυτήν ο Ουσμάν Κουλιμπαλί η επιστροφή του οποίου στην Ελλάδα μετά

το πέρας των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας του Μάλι στο Κόπα Άφρικα, φιξαρίστη-

κε. Ο 25χρονος αμυντικός δεν χρονοτρίβησε αντίθετα σε απόλυτη συνεννόηση με τον Πλα-

τανιά γυρίζει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό. 

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν ο Κουλιμπαλί που τελευταίο παιχνίδι που έπαι-

ξε ήταν αυτό με τον Ολυμπιακό στις 4 του μήνα, θα είναι στη 18άδα για το αυ-

ριανό ματς στη Λεωφόρο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει ότι η απουσία του, τη-

ρουμένων των αναλογιών, εξελίχθηκε στη μικρότερη δυνατή μετά τον αποκλεισμό, έστω

και με… κλήρωση, του Μάλι από τα προημιτελικά. 

Εντονη φημολογία για 3η μεταγραφή!
Εντονη και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα εξακολουθεί να παραμένει η φημολογία ότι ο Πλα-

τανιάς είναι κοντά στο να ολοκληρώσει μία τρίτη μεταγραφή μετά από αυτές των Κάσιο

και Μαχλελή. Το όνομα του ποδοσφαιριστή που δείχνει να βρίσκεται κοντά στον ερχομό

του στον Πλατανιά δεν έχει μπορέσει να γίνει γνωστό, εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι

τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται μια πολύ έντονη κινητικότητα.

Σημειώνεται πως στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, η διοίκηση του Πλατανιά

συνεδρίασε και είχε την ευκαιρία να εξετάσει γενικώς την κατάσταση τόσο σε ό,τι

αφορά την ενίσχυση της ομάδας όσο και από το πώς εξελίσσεται η σεζόν από αγω-

νιστικής πλευράς. Οι πληροφορίες μας λένε ότι στη διοίκηση θα ήθελαν, μπρος στο να

υπάρξουν περιπέτειες στην εξέλιξη της σεζόν και η ομάδα να βρεθεί να παίζει πάλι την

παραμονή της τελευταίες αγωνιστικές, να υπάρξει μία άλλη προσέγγιση στον μεταγραφι-

κό τομέα, αφού δεν μπορεί να περάσει π.χ. απαρατήρητο ότι οι αντίπαλοί της ενισχύονται

με Ολαϊτάν ο Εργοτέλης και Πουλίδο ο Λεβαδειακός... 

Το πρωί ολοκληρώνεται η προ-
ετοιμασία για τον Πλατανιά
για το αυριανό παιχνίδι με τον
Παναθηναϊκό. 

Στη διάθεση του Γιάννη Χριστόπουλου

αναμένεται να βρίσκονται οι Κάσιο και

Μαχλελής, η απόκτηση των οποίων ανα-

κοινώθηκε χθες. για τον Βραζιλιάνο για τα

επόμενα 2,5 χρόνια, ενώ η συνεργασία με

τον Έλληνα μπακ θα έχει ορίζοντα 1,5 χρό-

νο. Σημασία έχει ότι οι δύο ποδοσφαι-

ριστές εντάσσονται στα πλάνα του

Γιάννη Χριστόπουλου και υπάρ-

χει ένα πολύ σοβαρό ενδεχό-

μενο να πραγματοποιήσουν

στο Λεωφόρο το ντεμπούτο τους, βοηθώντας

τη νέα τους ομάδα σ’ ένα πολύ δύσκολο παι-

χνίδι ν’ αποσπάσει το θετικό αποτέλεσμα. 

Για τον Πλατανιά είναι σίγουρα σημαντικό,

τη στιγμή που “καίγεται” για βαθμούς και

κάθε ματς από εδώ και στο εξής έρχεται να

παρουσιάζει βαρύτατη σημασία στην προ-

σπάθεια που γίνεται για παραμονή στην κα-

τηγορία, ότι ο αντίπαλος του, Παναθηναϊκός,

δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η ήττα και

ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από την

Ξάνθη έχει βαρύνει το κλίμα στο στρα-

τόπεδο μιας μεγάλης ομάδας όπως εί-

ναι ο Παναθηναϊκός και από εκεί και

πέρα απομένει να φανεί αύριο τι θα

συμβεί και αν ο Πλατανιάς θα έχει τη

δυνατότητα να “χτυπήσει” ει δυνατόν

το παιχνίδι και να πάρει το αποτέλεσμα

που τον συμφέρει. Όπως σημειώσαμε από

χθες εξάλλου, όλα ανεξαιρέτως τα παιχνίδια

αυτά τα τρία χρόνια μεταξύ Πλατανιά-Πα-

ναθηναϊκού εξελίσσονται σε… χιτσκοκικά και

ίσως το ίδιο να επαναληφθεί και τώρα...

Στην αποστολή αναμένεται να είναι λογικά

ο Μπανανά που το τελευταίο διήμερο προ-

φυλάχθηκε λόγω του πρόσφατου τραυματι-

σμού του, αλλά και ο Αποστολόπουλος που

είναι καλά. Η προπόνηση είναι προγραμ-

ματισμένη για τις 11, με την αποστολή ν’

αναχωρεί αργά το απόγευμα για την Αθήνα. 

ΜΕ ΚΑΣΙΟ, ΜΑΧΛΕΛΗ “ΠΕΤΑΕΙ” Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Στόχος να “χτυπήσει” 
τον Παναθηναϊκό

Γιάννης
Χριστόπουλος.

Οι πρώτες δηλώσεις από τον Κάσιο έγιναν με

την ευκαιρία της ανακοίνωσης της μεταγραφής

του στον Πλατανιά στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ,

με τον Βραζιλιάνο να σημειώνει ότι… ψάχτηκε

για να πάρει την απόφαση να έρθει στα Χανιά.

Ενδεχομένως, ρόλο γενικώς να αλλάξει περι-

βάλλον, να έπαιξε το ζεστό κλίμα του νομού, αφού

όπως είχε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες η

Τουν στον αποχαιρετισμό της για τον Κάσιο, δεν

άντεχε το... χιόνι στην Ελβετία!

Δηλώσεις έγιναν και από τον Μαχλελή, που μετά

από ένα σχεδόν μήνα που βρίσκεται και προ-

πονείται με τον Πλατανιά η μεταγραφή του επι-

τέλους ολοκληρώθηκε, όμως ευθύνη γι’ αυτό δεν

είχε ο Πλατανιάς αλλά ότι εξελίχθηκε σε περί-

πλοκη υπόθεση να αποδεσμευτεί από τη Νίκη

Βόλου. 

Οι δηλώσεις του Κάσιο: «Πριν πάρω την από-

φαση να έρθω στην Ελλάδα και στον Πλατανιά

μίλησα με αρκετούς παίκτες και όλοι μου είπαν

μόνο θετικά λόγια για την ομάδα και το πρότζεκτ.

Υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία με τη χώρα μου

και πιστεύω ότι όλα αυτά μου ταιριάζουν και θα

μπορώ να βοηθήσω στον μέγιστο βαθμό. Θέλω

να έχω μια καλή σεζόν, να δείξω το ποδόσφαι-

ρο που ξέρω, να σκοράρω και να βοηθήσω την

ομάδα να ανέβει ψηλότερα στη βαθμολογία της

Σούπερ Λιγκ και να πετύχει τους στόχους της».

Και του Μαχλελή: «Θέλω να ευχαριστήσω τους

ανθρώπους του Πλατανιά που με επέλεξαν. Εί-

ναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίζει σύγ-

χρονο και επιθετικό ποδόσφαιρο, κάτι που μου

αρέσει και αυτό έκανε την απόφασή μου να έρθω

πιο εύκολη. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι

πολύ θετικές. Όλοι είναι πολύ ζεστοί απέναντί

μου. Οι συμπαίκτες μου με υποδέχθηκαν άψο-

γα και ανυπομονώ να αγωνιστώ. Στόχος μου εί-

ναι να προσπαθήσω να δικαιώσω τους αν-

θρώπους του Πλατανιά και να βοηθήσω την

ομάδα να πετύχει τους στόχους της». 

Η 21η αγωνιστική έρχεται να καταγράφεται ότι

θα έχει το χαρακτηριστικό εάν βέβαια δεν υπάρ-

ξει συνέχεια αφού το μέλλον του ΟΦΗ είναι

αδύνατο να εκτιμηθεί, ότι θα γίνει με... δύο παι-

χνίδια λιγότερα. Από τη μία, μία ηρακλειώτι-

κη ομάδα (Εργοτέλης) θα βρεθεί να κερδίζει στα

χαρτιά τους βαθμούς επί της Νίκης Βόλου κι

από την άλλη, μια άλλη ηρακλειώτικη ομάδα,

ο ΟΦΗ, να τους χάνει απέναντι στον Ατρόμη-

το. Σημειώνεται ότι αυτή η κατάσταση που

επικρατεί φέτος στο πρωτάθλημα, δημι-

ούργησαν χθες σενάρια στη Σούπερ Λιγκ

ώστε από την περίοδο 2016/ 17, οι ομάδες

να γίνουν 14...

Κατά τ’ άλλα, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός θα έχει

πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Βέροια, ενώ ο

ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Παναιτωλικό. 

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Σήμερα

15:00 Πανιώνιος-Πανθρακικός

17:15 Καλλονή-Αστέρας Τρίπολης

19:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

Αύριο

15:00 Παναθηναϊκός-Πλατανιάς

17:15 ΠΑΣ Γιάννινα-Κέρκυρα

17:15 Λεβαδειακός-Ξάνθη

19:30 Βέροια-Ολυμπιακός

Ατρόμητος-ΟΦΗ 3-0 α.α.

Εργοτέλης-Νίκη Β. 3-0 α.α. 

«Η Ελλάδα μου ταιριάζει» είπε ο Κάσιο 

Ανευ αγώνα υπέρ για Εργοτέλη, σε βάρος για ΟΦΗ... 

Μέσα στα
επόμενα

24ωρα θα
φανεί, αν ο

Πλατανιάς θα
καταφύγει σε

μία ακόμα
μεταγραφή.



Η Katy Perry σε αγώνα Rugby
Η τραγουδίστρια Katy Perry κρατά μια μπάλα του

Rugby, φορά ρούχα της αγαπημένης της ομάδας, ενώ

τα σκουλαρίκια και το κολιέ της έχουν σχήμα μπάλας.

Η γνωστή τραγουδίστρια ποζάρει κατά τη διάρκεια του

ημιχρόνου του παιχνιδιού Super Bowl XLIX στην

Αριζόνα των Η.Π.Α. Η Katy Perry θα κάνει σόου στο

ημίχρονο των παιχνιδιών ανάμεσα στο Σιάτλ Seahwawks

και στη Νέα Αγγλία Patriots την 1 Φεβρουαρίου. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΟΥΒΙΔΑΚΗ

Οι νεοσύλλεκτες δυνάμεις των Ινδικών Συνόρων επι-

στρέφουν έπειτα από τη συμμετοχή τους στην παρέλαση

στο Χουμχάμα στα προάστια Σριναγκάρ (Ινδία). Συνολικά

333 φαντάροι κατατάχθηκαν στην ομάδα στρατού BSF μετά

από 44 εβδομάδες σκληρής εκπαίδευσης, στον χειρισμό

όπλων, σε προπονήσεις φυσικής κατάστασης και στην κα-

ταπολέμηση της εξέγερσης. 

»

Χιονισμένο τοπίο 
στο Τόκιο

Ενα μικρό κορίτσι απολαμ-

βάνει τα σημάδια από τις πα-

τημασιές σε ένα χιονισμένο

πάρκινγκ στο Τόκιο. Η χιονό-

πτωση στην κεντρική ιαπω-

νική πρωτεύουσα έφτασε τα

πέντε εκατοστά. 

Ολοκληρώθηκε
η εκπαίδευση του

στρατού της Ινδίας

Ενα ζευγάρι στον Καναδά, το οποίο πριν λίγο καιρό μετακόμισε 2.400 χιλιόμετρα

μακριά από την προηγούμενη κατοικία του, πλήρωσε 140 δολάρια Καναδά (περίπου

98 ευρώ) ώστε την Κυριακή που είναι ο αγώνας του Super Bowl XLIX να απολαύσει

την αγαπημένη του πίτσα από την παλιά του γειτονιά. Η Κάρολ Μπράουν με τον

σύζυγό της ζούσαν μέχρι πρόσφατα στην πόλη Ρεγγίνα του κεντρικού Καναδά και

δύο με τρεις φορές την εβδομάδα αγόραζαν πίτσα από την αγαπημένη τους πιτσαρία

Arcata Pizzeria. Όταν όμως μετακόμισαν μακριά από την προηγούμενη κατοικία τους

δεν βρήκαν κάποια εξίσου καλή για τα γούστα τους πιτσαρία. Η πίτσα παρασκευάστηκε

την Τετάρτη, στη συνέχεια τοποθετήθηκε στην κατάψυξη και την Πέμπτη παραδόθηκε

στον κούριερ, που θα τη μεταφέρει στη νέα διεύθυνση του ζευγαριού. 

Πλήρωσαν 98 ευρώ 

για μία πίτσα
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Τηλ.: 210-6886100

06:00 Τα�φιλαράκια
07:00 Βότκα�πορτοκάλι
08:00 Για�μια�γυναίκα�κι�ένα

αυτοκίνητο
09:00 Θα�βρεις�τον�δάσκαλο�σου
10:00 Εγκλήματα
12:00 Φίλα�το�βάτραχο�σου
13:00 Τα�νέα�του�αντ-1
13:30 Tv�Quiz
14:00 Μπούμερανγκ
16:30 Ο�πόλεμος�των�άστρων
17:15 Της�Alfa�τα�ζυμώματα
17:45 Ο�τζαναμπέτης
18:00 Ελληνική�σειρά
20:00 Τα�νέα�του�αντ-1
21:15 Η�δε�γυνή�να�φοβηται�τον

άντρα
23:30 Οι�συμμαθητές
00:30 Vice
01:30 Κάρμα
04:00 Κλεμμένη�ζωή
05:00 Τηλεμαρκετινγκ
05:30 Το�παιχνίδι�της�συγγνώμης
06:00 Τα�φιλαράκια

06:00 Ντοκιμαντέρ
08:00 Μωρά�της�Φύσης:�γεννημένα

ελεύθερα
09:00 'Aγριος�πλανήτης:�βόρεια

Αμερική
10:00 Σαββατοκύριακο
12:00 Εurope
13:00 Σαν�σήμερα
13:20 Το�ταξίδι�της�ζωής
15:00 Ειδήσεις
15:30 Art�beat
16:30 'Eχει�θείο�το�κορίτσι
18:00 Ειδήσεις
19:10 Η�μηχανή�του�χρόνου
20:00 Επειγόντως�τη�μαμή�ιιι
21:00 Ειδήσεις
22:00 Ο�κυνηγός
23:50 Do�not�forget�me�Instabul
01:50 Προσωπικά
02:45 Επειγόντως�τη�μαμή�ιιι
03:40 Τα�στέκια
04:35 Εurope
05:30 Από�πέτρα�και�χρόνο
06:00 Τα�μωρά�της�Φύσης

08.00�6η�ΑΙΣΘΗΣΗ�
09.00�«ΔΗΜΟΣΙΑ�ΜΕΣΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ�ΣΤΗΝ�ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ�ΤΗΝ�Ε.Ε.»�

10.00�«ΕΛΒΟ»�
10.30�«Βασίλης�Αλεξάκης»�
11.30�«Κουρσάλ»�
13.00�«ΜΙΑ�ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ:�Ξένη

Χώρα»�
14.00�«128:�ΚΕΡΑΤΕΑ,ΜΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ�ΙΣΤΟΡΙΑ»�
15.30�«ΣΤαγώνες»�
17.30�«DEBTOCRACY»�("ΧΡΕΟΚΡΑΤΙΑ")�
19.00�«Σ’�ΥΓΕΙΑ�ΝΙΚΟΛΟ-ΕΒΙΒΑ

ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗ»�
20.00�ΕΠΟΧΕΣ�ΚΑΙ�ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Τάσος�Λειβαδίτης�
21.00�«Αγγελική»�
21.30�«ΤΟ�ΔΑΣΟΣ�ΤΗΣ�ΔΑΔΙΑΣ»�
22.00�ΔΕΛΤΙΟ�ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23.30�«ΦΑΣΙΣΜΟΣ�Α.Ε.»�("FASCISM

INC")�
01.00�4ο�ΦΕΣΤΙΒΑΛ�ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ�-�«CIRCOM»�

Τηλ.: 210-6994224

06:00 Βέρα�στο�δεξί
07:00 MEGA�Σαββατοκύριακο
10:10 Χωρίς�συνταγή
11:10 Καν'�το�όπως�ο�Ακης
12:00 Μάνα�χ�ουρανού
12:50 Η�ώρα�η�καλή
14:00 Μεσημβρινό�δελτίο�ειδήσεων
14:50 Joy�it's�inside�you
16:18 Μονολεπτα�δελτία�ειδήσεων
16:20 Επτά�θανάσιμες�πεθερες
18:50 'Oνειρο�ήταν
20:00 Κεντρικό�δελτίο�ειδήσεων
21:15 Ο�μετρ�του�ζευγαρώματος
23:40 Η�συγκάτοικός
01:40 Η�αδελφότητα�του�σκότους
04:00 Beautiful�people
05:00 Παράλληλοι�δρόμοι
05:20 Παράλληλοι�δρόμοι
06:00 Βέρα�στο�δεξί

Τηλ.: 210-3481000

06:15 Pichi�pichi�Pitch
06:40 Ben�10:�omniverse
07:10 Polly�Pocket
07:20 Τόμας,�το�τρενάκι
07:35 Μαγιά�η�μέλισσα
08:00 Ben�and�Holly
08:30 Πέπα:�το�γουρουνάκι
08:45 Tree�fu�Tom
09:15 The�Garfield�show
09:45 The�Looney�Tunes�show
10:15 Το�Ημερολόγιο�της�Barbie
11:00 Ever�after�high
11:10 Littlest�petshop
11:40 Scooby-doo!�Mystery

incorporated
12:00 Max�STEEL
12:30 Transformers�Prime
13:00 Angry�Birds
13:05 Bugs�Bunny
13:30 Ο�μυστικός�κήπος
15:45 Τα�φιλαράκια�vi
16:40 The�big�bang�theory�vii
17:40 Ειδήσεις
17:50 Hart�of�Dixie�ii
18:50 Covert�Affairs�ii
19:50 Star�ειδήσεις
20:55 Κλήρωση�λόττο
21:10 Τακούνια�σε�μυστική�αποστολή
23:15 The�Wedding�date
01:00 Οι�Αρειανοί�επιτίθενται
03:15 Ακέφαλος�καβαλάρης

Τηλ.: 210-4897777

06:00 Βελουδο�από�μετάξι
07:00 Πρωϊνή�ενημέρωση�Alpha
09:45 Σπίτι�μου�σπιτάκι�μου
13:00 Ειδήσεις
13:10 Ξυπόλητος�πριγκηψ
15:00 Υπάρχει�και�φιλότιμο
16:55 Ειδήσεις
17:00 Annitagr
19:00 Ειδήσεις
20:00 Νόστιμη�γη
21:00 Στην�υγεία�μας�ρε�παιδιά
00:30 Ελληνική�σειρά
01:00 10η�εντολή
02:00 Χωρίς�ίχνος�vi
03:00 Κόκκινος�κύκλος
04:00 Κόκκινος�κύκλος
05:00 Θυρίδα�τηλεπωλησης
05:15 Εικόνες
06:00 Βελουδο�από�μετάξι

Tηλ.: 210 - 4800170 - 4

06:00 Σκαι�στις�6
06:30 Καλημέρα�με�τον�Γιώργο�αυτιά
10:00 Eco�News
10:30 Σαββατοκύριακο�με�δράση
12:00 Γκολ�χωρίς�σύνορα
14:00 Traction
14:45 Οι�επιζήσαντες
16:00 Ο�κόσμος�ανάποδα�3
17:00 Join�us
19:00 Γλυκές�αλχημείες
20:00 1000�μίλια�Γεύσεις
21:00 Τα�νέα�του�ΣΚΑΪ
22:00 Frozen�Planet
23:15 Αιχμάλωτοι�στην�κόλαση�του

Σανταμ
00:15 Deadly�Women
01:15 Frozen�Planet
02:15 Deadly�Women
03:15 Join�us
05:00 Σαββατοκύριακο�με�δράση

Τηλ.: 2810-281959

05.30�Γυρίσματα�στην�Κρήτη
07.00�Κεντρικό�δελτίο�ειδήσεων
08.15�Παρέα�με�Αγάπη�(Ε)
14.00�Το�ηφαίστειο�της�Σαντορίνης
14.30�Το�κρασί�στην�Κρήτη
15.00�Παρέα�με�Αγάπη
17.00�Μουσική�εκδήλωση�με�τους

Διονύση�Σαββόπουλο,
Λαυρέντη�Μαχαιρίτσα�&
Πάνο�Μουζουράκη

17.45�Μουσική�εκδήλωση�με�την
Χαρούλα�Αλεξίου�&�την
Άλκηστις�Πρωτοψάλτη

18.30�Κρητική�ύπαιθρος
19.00�Δελτίο�ειδήσεων
19.30�Ευ�ζην
21.00�Κεντρικό�δελτίο�ειδήσεων
22.15�Βραδιά�κινηματογράφου:�In

the�name�of�the�king�2
00.00�Κεντρικό�δελτίο�ειδήσεων
01.15�Παρέα�με�Αγάπη�(Ε)

KΡΗΤΗ-1
Τηλ.: 28215-00382, 

28210-74544. 

08.00�Μια�Κρητικιά�καλημέρα�
09.00�Παιδικό�πρόγραμμα
11.00��ΠΡΑΣΙΝΟ�ΦΩΣ�
12.00��Εκπομπή�τηλεπωλήσεων
13.00��Οι�παραδοσιακοί�μουσικοί

της�Κρήτης
15.00��Εκπομπή�τηλεπωλήσεων�
16.00��Ταινία�Γουέστερν
17.30��Εκπομπή�τηλεπωλήσεων�
18.30�Ντοκυμαντέρ�-�παρουσιάσεις

για�τις�εναλλακτικές
καλλιέργειες

20.00�ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ�ΠΟΛΙΤΙΚΟ
21.00��ΚΡΗΤΙΚΗ�ΦΩΝΗ�
22.00�Το�Θέατρο�του�Σαββάτου
00.00��Short�Animations�

Τηλ.: 2810 398 051

08:00�ΧΡΩΜΑΤΑ�ΕΛΛΑΔΑΣ
09:00�ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
09:30�ΠΑΙΔΙΚΕΣ�ΤΑΙΝΙΕΣ
11:00�ΜR MAGIC
11:20�MAD�ZONE
11:45�ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ�ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
11:50�ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ�ΜΕ�ΤΗΝ

ΚΟΥΖΙΝΑ�
13:00�ΤRAVEL�GUIDE�
14:00�ΠΑΝΩ�ΑΠΟ�ΟΛΑ�Η�ΥΓΕΙΑ

ΜΑΣ�(ε)
15:20�ΔΕΥΤΕΡΗ�ΜΑΤΙΑ
15:55�GOURMET
16:25�ΠΑΝΩ�ΑΠΟ�ΤΑ�ΟΡΙΑ
17:30�ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:00�BEAUTY�NEWS�(ε)�
19:00�ΙΣΤΟΡΙΕΣ�ΓΗΣ�(ΤΠ)
20:00�Ο�ΚΟΣΜΟΣ…�ΡΕΙ
20:45�ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00�ΞΕΝΗ�ΤΑΙΝΙΑ
00:00�ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00:10�ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ�ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Τηλ.: 28210-74979

07.00�ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08.00 ΠΑΙΔΙΚΟ�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00�ΥΠΟΘΕΣΗ�ΖΩΗΣ�(Ε)
10.00 TΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15.30�DUM SPIRO BET
1700 TΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18.45�KΡΗΤΗ ΜΟΥ ΟΜΟΡΦΟ ΝΗΣΙ
19.45�2NIGHT CHAT�(E)
20.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22.00 ΣΕΡΓΙΑΝΙ�ΣΤΗΝ�ΠΑΡΑΔΟΣΗ(Ε)
00.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.30 ΞΕΝΟΣ�ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τηλ.: 28210-36700

07:00�BE�A�PREDETOR
08:00�FUTURE�OF�SR1
09:15�ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
14:30�ΚΡΗΤΙΚΗ�ΚΟΥΖΙΝΑ�(Ε)
15:00�ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:30�LET'S�BET
17:00�ΔΟΜΗΣΗ�ΚΑΙ�ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ�(Ε)
18:00�ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:30�ΚΑΡΕ�ΚΑΡΕ�ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΚΙΤΣΟΥ
19:00�JEWELS�OF�THE�DEEP
19:30�ΥΓΕΙΑ�(Ε)
20:45�ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:55�THE�REAL�BLONDE
23:55�ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00:25�ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
01:40�ΞΕΝΗ�ΤΑΙΝΙΑ
03:00�ΞΕΝΗ�ΤΑΙΝΙΑ
04:30�LIVING�SEA
05:10�WATER�LIFE
06:00�ΕΙΔΗΣΕΙΣ

■ Πρόγραμμα τηλεόρασης

ΑΤΤΙΚΟΝ (χειμερινό)
Tηλ.:�2821027717

Εως και Τετάρτη 4/2
“ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΤΙΑ”
Καθημερινά:�8.30�μ.μ.
“Η ΑΡΠΑΓΗ 3” 
Καθημερινά:�10.30�μ.μ.
“MAGICAL GIRL” 
Καθημερινά:�7.45�και�10.15�μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣ Tηλ.:�2821051850�-�1

“Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ”
Καθημερινά�&�Σαββατοκύριακο:�6.45�και�10.30�μ.μ.
“Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΡΝΤΕΚΑΪ”
Καθημερινά�&�Σαββατοκύριακο:�8.30�και�10.30�μ.μ.
“ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ”
Καθημερινά�&�Σαββατοκύριακο:�8.40�μ.μ.
“ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ” 
Καθημερινά�&�Σαββατοκύριακο:�8.30�και 10.30�μ.μ.
“DRACULA” 
Καθημερινά�&�Σαββατοκύριακο:�8.30�και 10.30�μ.μ.
“BARBIE Η ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ” (μεταγλ.)
Καθημερινά�&�Σαββατοκύριακο:�7�μ.μ.
“Η ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ”
(μεταγλ.) 
Σαββατοκύριακο:�5.30�μ.μ.
“ΑΣΤΕΡΙΞ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ” (μεταγλ.)
Σαββατοκύριακο:�6.30�μ.μ.

STER CinEMaS (MEGa PLaCE) 
Tηλ.:�2821057757-8-9

“Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΡΝΤΕΚΑΪ”
Αίθουσα�2�Καθημερινά:�8.15�και�10.15�μ.μ.
“ANΩΤΕΡΑ ΒΙΑ”
Αίθουσα�3�Καθημερινά:�6�μ.μ.
“BLACKHAT”
Αίθουσα�3�Καθημερινά:�10.15�μ.μ.
“ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ”
Αίθουσα�1�Καθημερινά:�7.30�μ.μ.
“ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ”
Αίθουσα�3�Καθημερινά:�8.15�μ.μ.
“ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ”
Αίθουσα�1�Καθημερινά:�9.30�μ.μ.
“BARBIE: Η ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ” Αίθουσα�1
Καθημερινά:�6�μ.μ.
“ΑΣΤΕΡΙΞ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ” Αίθουσα�1
Σαββατοκύριακο:�6.30�μ.μ.
“Η ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ”
Αίθουσα�2�Σαββατοκύριακο:�5�μ.μ.

★ Κινηματογράφοι

✚ Φαρμακεία

ΣHM.: Για τυχόν αλλαγές στα προγράμματα των καναλιών δεν ευθύνονται τα “X.N.”

● Ο καιρός
Βροχές�και�καταιγίδες�σε�αρκετές�περιοχές
της�χώρας,�με�τοπικά�πολύ�ισχυρά�φαινόμενα
στη�Δυτική�και�Βόρεια�Ελλάδα�και�στα�βο-
ρειοανατολικά�νησιωτικά�τμήματα�του�Αι-
γαίου,�πυκνές�χιονοπτώσεις�στα�ορεινά�και
πολύ�θυελλώδεις�νοτιάδες.�Μέχρι�το�μεση-
μέρι�κατά�τόπους�ισχυρές�καταιγίδες�θα�εκ-
δηλωθούν� στο� μεγαλύτερο� μέρος� της
Πελοποννήσου,�ενώ�μέχρι�το�βράδυ�τα�φαι-
νόμενα� θα� περιοριστούν� στη� Δυτική,� Κε-
ντρική� και� Βόρεια� Ελλάδα� και� στο
Βορειοανατολικό�Αιγαίο.

ΠΕΡιΦΕΡΕιΑΚΗ

ΕνΟΤΗΤΑ ΧΑνιΩν

Κέντρο Εξυπηρέτησης

Πολιτών 28210

23302-4

δHMOΣ ΧΑνιΩν

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ-

Πληροφορίες 28213-

41- 600

ΥΠΗΡΕΣιΕΣ ΥΓΕιΑΣ

Ε.Κ.Α.Β........166

Νοσοκομείο Χανίων

Τηλ. Κέντρο 28213

42000

Ερυθρος Σταυρός

Χανίων 28210  52550

ΒΛΑΒΕΣ

Ο.Τ.Ε. 13888   

Δ.Ε.Η. 1050

Ύδρευσης 28210

36250   

O.A.ΔΥ.Κ. 28210 31190

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕιΑΣ

Πυροσβεστική 199

Αστυνομική Διεύθυνση

Χανίων 28210 28734

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 28210

98888

RADIO TAXI 18300,

28210 98700, 94300

ΚΤΕΛ ΧΑνιΩν 28210

93052

✆ Τηλέφωνα

✈ Δρομολόγια •

ΑΝΕΚ
τηλ.: 28210/27500 - 4 και 28210/80050

ΑνΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕιΡΑιΑ:  21.00

ΑνΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΟΥδΑ: 21.00

ΑΝΕΝΔΥΚ
Κρατήσεις θέσεων οχημάτων: 2821095511 -
2825091221.
Πληροφ.: www.anendyk.gr

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚιΩν – ΛΟΥΤΡΟ – ΑΓιΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 

δΕΥΤΕΡΑ 09:00 ΕΠιΣΤΡΟΦΗ 15:30 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚιΩν – ΛΟΥΤΡΟ 

δΕΥΤΕΡΑ 09:00 ΕΠιΣΤΡΟΦΗ 16:15 

ΤΡιΤΗ 09:00 ΕΠιΣΤΡΟΦΗ 14:00 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚιΩν – ΛΟΥΤΡΟ – ΑΓιΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥδΟΣ 

δΕΥΤΕΡΑ 09:00 ΕΠιΣΤΡΟΦΗ 12:50 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚιΩν – ΛΟΥΤΡΟ – ΓΑΥδΟΣ 

ΤΡιΤΗ 09:00 ΕΠιΣΤΡΟΦΗ 11:55 

ΠΑΛΑιΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓιΑ - ΑΓιΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 08:00 ΕΠιΣΤΡΟΦΗ 14:30 

ΠΑΛΑιΟΧΩΡΑ – ΓΑΥδΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 ΕΠιΣΤΡΟΦΗ 11:40 

ΠΑΛΑιΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓιΑ – ΑΓιΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥδΟΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 08:00 ΕΠιΣΤΡΟΦΗ 12:15 

ΓιΑ ΠΕΡιΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡιΕΣ
ΕΠιΣΚΕΦΤΕιΤΕ ΤΗν ιΣΤιΟΣΕΛιδΑ ΜΑΣ 

www.anendyk.gr 

OLyMPiC aiR
Τηλέφωνα κρατήσεων:  801-801-01-01 από σταθερό (Μία
αστική μονάδα) ή    2103550500 από κινητό  τηλέφωνο και 
ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ WEB: www.olympicair.com

Τα δρομολόγια της Olympic Air

εκτελούνται από την Aegean Airlines.

aEGEan aiRLinES
Τηλέφωνα κρατήσεων: 
801-11-20000 (από σταθερό) 2106261000 (από κινητό)

RyanaiR 

Πληροφορίες και κρατήσεις στο site της εταιρείας:
www.ryanair.com
Καθημερινές πτήσεις και για προορισμούς στο εξωτερικό.

Τα δρομολόγια ενίοτε τροποποιούνται με ευθύνη των εταιρειών.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

XANIA – ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ 07:00 21:25
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 21:20
ΠΕΜΠΤΗ 06:30 21:25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 21:10
ΣΑΒΒΑΤΟ -       21:20

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΝΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΔΕΥΤ.-ΤΡΙΤ.-ΤΕΤ.-ΠΕΜ.-ΠΑΡ.-ΚΥΡ. 08:25
ΔΕΥΤ.-ΤΡΙΤ.-ΠΕΜ. 20:00
ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 19:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ 19:45

XANIA – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:10
ΤΡΙΤΗ 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00
ΠΕΜΠΤΗ 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ 18:20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΝΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:25
ΤΡΙΤΗ 17:40
ΤΕΤΑΡΤΗ 17:15
ΠΕΜΠΤΗ 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 16:35

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΝΙΑ (Εως 28/3/2015)

Καθημερινά: 09:15, 17:30

Καθημερινά εκτός Σαββάτου: 20:30

ΧΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ (Εως 28/3/2015)

Kαθημερινά εκτός Κυριακής: 06:50

Καθημερινά: 10:35 και 18:50

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ (Εως 28/3/2015)

Κάθε Δευτέρα - Tετάρτη - Παρασκευή - Κυριακή: 14.00

ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Εως 28/3/2015)

Κάθε Δευτέρα - Tετάρτη - Παρασκευή - Κυριακή: 15:45

ΜΟΝΑΧΟ - ΧΑΝΙΑ (μέσω Θεσ/νίκης) (Εως 28/3/2015)

Κάθε Δευτέρα - Tετάρτη - Παρασκευή - Κυριακή: 10:20

ΧΑΝΙΑ - ΜΟΝΑΧΟ (μέσω Θεσ/νίκης) (Εως 28/3/2015)

Κάθε Δευτέρα - Tετάρτη - Παρασκευή - Κυριακή: 15:45

Χειμερινά δρομολόγια 2014 - 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

8.30 π.μ. - 2.30 μ.μ. & 6 μ.μ. - 8.30 π.μ.

ΒΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Παπαναστασίου�&�Μουντάκη�γωνία,

έναντι�ανθοπωλείου�“Ροζ-Μωβ”

τηλ.:�28210/53565

8.30 π.μ. - 9 μ.μ.

ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ζυμβρακάκηδων�&�Σμύρνης�3�

(πίσω�έξοδος�του�ΚΤΕΛ)

τηλ.:�28210/91957

ΛΙΛΙΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
Αγίων�Πάντων�-�Κουνουπιδιανά,�

100�μ.�από�Δημ.�Σχολείο�Κουν/διανών

τηλ.:�28210/49292

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τσικαλαριά�(Μετόχια),�τηλ.:�28210/81041

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Αν.�Γογονή�169�(παραπλεύρως�ΙΝΚΑ)

τηλ.:�28210/02080

ΠΑΪΖΗ ΔΟΜΙΝΑ
Μακρύς�Τοίχος�363,�έναντι�“Μοντέρνο”

τηλ.:�28210/45481

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

8.30 π.μ. - 2.30 μ.μ. & 6 μ.μ. - 8.30 π.μ.

ΦΙΡΜΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Μουσούρων�29,�Δυτικά�Σκαλιά�Αγοράς,�

Τηλ.:�28210/58158

8.30 π.μ. - 9 μ.μ.

ΑΡΧΟΛΕΩΝ - ΓΙΑΤΡΑΚΗ ΕΦΗ
Παρθενίου�Κελαϊδή�30,�Eξοδος�Λεωφορείων�Κ.Τ.Ε.Λ.

τηλ.:�28210/97560

ΒΛΑΧΑΚΗ Μ. - ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ Μ. "ΣΥΣΤ. ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ"
Αριστοτέλους�1�-�Κουνουπιδιανά

έναντι�Παγκρήτιας�Τράπεζας

Τηλ.:�28210/69791

ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
Εθνάρχου�Βενιζέλου�94,�Σούδα

Τηλ.:�28210/80063

AΔΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Αγ.�Ελευθερίου�25,�Μουρνιές�

τηλ.:�28210/86400

ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γερογιάννηδων�-�Πλατεία�Γαλατά

Τηλ.:�28210/09880



Πανοραμική θέα από ύψωμα

στο Μόδι με τον κάμπο του

Γερανίου και του Πλατανιά, το

νησάκι Θοδωρού και στο

βάθος τα Χανιά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ

#haniamoments

Τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω

από Ιμια και Καλόλημνο

ΑΠΕ - ΜΠΕ » Τα δύο τουρκικά F-16, που εισήλθαν στο FIR

Αθηνών βορείως της Καλολήμνου, χωρίς να καταθέσουν

σχέδιο πτήσεως, πέταξαν πάνω από την Καλόλημνο στα

2.000 πόδια και πάνω από τα Ιμια στα 1.500 πόδια, απο-

χωρώντας από το FIR Αθηνών και πετώντας νοτιοανατο-

λικά των Ιμίων.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτί-

σθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, όπως ανα-

κοινώθηκε από το Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Παρατείνεται η προθεσμία 

υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. 

ΑΠΕ - ΜΠΕ » Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των πε-

ριοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και η καταβολή του φόρου έως

27 Φεβρουαρίου 2015. Η προθεσμία έληγε χθες 30 Ιανου-

αρίου. Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών

με τη διευκρίνηση ότι η νέα προθεσμία είναι καταληκτι-

κή και για τις δύο δόσεις καταβολής του φόρου στην πε-

ρίπτωση που επιλεγεί η καταβολή του σε δόσεις.

Αερομεταφορά 53χρονου

στη Ρώμη με C-27J
ΑΠΕ - ΜΠΕ » Αεροσκάφος C-27J της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας μετέφερε με ασφάλεια από την αεροπορική βάση της

Ελευσίνας στο αεροδρόμιο Τσιαμπίνο (Ciampino) της

Ρώμης 53χρονο με ηπατική ανεπάρκεια.

Ο 53χρονος πρόκειται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση

ήπατος, ενώ στο αεροσκάφος επέβαιναν συνοδός και ια-

τρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Προειδοποίηση για υποβάθμιση

μεγάλων ελληνικών τραπεζών 

ΑΠΕ - ΜΠΕ » Το ενδεχόμενο να υποβαθμίσει το αξιόχρεο

CCC+ των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών προα-

νήγγειλε ο οίκος Standard & Poor’s.

Σε χωριστές ανακοινώσεις του, ο οίκος διευκρίνισε ότι θέ-

τει τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς

υπό καθεστώς παρακολούθησης, με αρνητική προοπτική

(creditwatch with negative implications), από σταθερή. Ο

οίκος ανακοίνωσε την υποβάθμιση σε C από CC τη δια-

βάθμιση του μη διασφαλισμένου χρέους (subordinated debt)

των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών, ενώ επιβεβαίωσε τη

βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή τους στο C.

Οπως επισημαίνει ο S&P, η απόφασή του να θέσει υπό

πιστωτική παρακολούθηση τις αξιολογήσεις των ελληνικών

τραπεζών αντανακλά την πιθανότητα υποβάθμισής τους,

εάν ο οίκος αντιληφθεί ότι η στήριξή τους από τις ευρω-

παϊκές Αρχές και την Ε.Κ.Τ. θεωρηθεί λιγότερο πιθανή.

Οπως σημείωσε ακόμη ο οίκος, η συνέχιση της χρημα-

τοδότησης των ελληνικών τραπεζών από την Ε.Κ.Τ. εξαρ-

τάται άμεσα από την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της νέας

κυβέρνησης και των δανειστών της Ελλάδας, στους οποί-

ους συμπεριλαμβάνεται η Ε.Κ.Τ.

Ε π ί  τ ο υ  π ι ε σ τ η ρ ί ο υ

Μετά την άνετη
και αναμενόμενη
πρωτιά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις εκλο-
γές, η νέα κυβέρ-
νηση ξεκίνησε
ήδη το έργο της.
Πρώτες επαφές,
συνομιλίες, εξαγ-
γελίες με τις αντι-

δράσεις εκτός Ελλάδος να ποικίλουν. 
Οσον αφορά το εσωτερικό, παρατη-

ρείται μάλλον ένα έλλειμμα αντιπολι-
τευτικού λόγου. Αξιωματική αντιπο-
λίτευση είναι η Νέα Δημοκρατία, η

οποία μάλλον προτεραιότητα έχει
ετούτη τη στιγμή να κλείσει τις εσω-
κομματικές πληγές της και να μπει σε
μια πορεία ανασυγκρότησης του κόμ-
ματος.  

Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και
στο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο οι εσωκομ-
ματικές εξελίξεις αναμένονται ακόμα
πιο ραγδαίες. 

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να διατηρεί τη
γνώριμη κριτική του στάση, ίσως πιο
σκληρά ετούτη τη φορά καθώς είναι
πρόδηλο πως για τον Περισσό ο “ρε-
φορμισμός” μάλλον είναι πιο... μεγά-
λος εχθρός.

Σε ποιον πέφτει λοιπόν ο κλήρος; Στο

Ποτάμι, γεγονός που αποτελεί πρό-

κληση για το εγχείρημα του Σταύρου

Θεοδωράκη. Είναι το μόνο κόμμα

που δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγ-

μή εσωκομματικά προβλήματα και κυ-

ρίως δεν έχει στην πλάτη του “αμαρ-

τίες” που να το φέρνουν σε αμήχανη

θέση.

Γιατί ας μην γελιόμαστε, δεν μπορεί

για παράδειγμα να φανταστεί κανείς

τον κ. Βορίδη ή τον κ. Γεωργιάδη να

ασκεί κριτική για ζητήματα Υγείας.

Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ θα

πρέπει να περάσουν από τη δική

τους “κάθαρση” προτού αρθρώσουν

αντιπολιτευτικό λόγο. Οχι ότι τους το

απαγορεύει κανείς, αλλά δύσκολο να

ληφθούν σοβαρά οι ενστάσεις σου,

όταν διαχειρίστηκες για δεκαετίες μια

κατάσταση και τα έκανες όλα… θά-

λασσα. 

Χρόνια πίσω γυρνάμε για να δούμε

λοιπόν ένα κόμμα που δεν είναι δεύ-

τερο να αναλαμβάνει τον ρόλο της μα-

χητικής αντιπολίτευσης και ο Θεο-

δωράκης δείχνει ότι δεν θα αφήσει την

ευκαιρία να χαθεί. 

Ζητούμενο βέβαια και από αυτόν,

αλλά και από όλους, η κριτική να εί-

ναι γόνιμη και με επιχειρήματα, χω-

ρίς πυροτεχνήματα. 

Μην ξεχνάμε ακόμα ότι ο επικεφα-

λής του Ποταμιού είναι αυτός που θα

ελέγχει την κυβέρνηση και για τα ζη-

τήματα των Χανίων, όντας ο μόνος μη

κυβερνητικός βουλευτής του Νομού. 

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λοι-

πόν, θα μας απασχολεί σίγουρα στη

διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 
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...   επί τ’ αυτά&

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕΡΑΚΗΣ

Ζητείται… αντιπολίτευση 
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Τα κοκτέιλ του Χει ώναΤα κοκτέιλ του Χειμώνα



οοαρχαίος συγγραφέας Λίβιος εξιστορεί στη
μνημειώδη μυθογραφική του ρωμαϊκή ιστο-
ρία (ab urbe condita, XXXVI.50) ένα επεισό-
διο που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της
ισπανικής εκστρατείας των Ρωμαίων ενάν-
τια στους Καρχηδόνιους. Με την κατάκτηση
της Νέας Καρχηδόνας, θα περιέλθει ως λά-
φυρο στην κατοχή του νικηφόρου στρατη-
λάτη Πούμπλιου Κορνέλιου Σκιπίωνα
Αφρικάνου (Publius Cornelius Scipio
Africanus Maior, 235-183 π.Χ.) μια νεαρά
παρθένα ασύγκριτης ομορφιάς. Οταν ο Σκι-
πίωνας ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες για
την καταγωγή της, πληροφορήθηκε ότι η
κοπέλα ήταν λογοδοσμένη με ένα νέο Κελ-
τοίβηρα ευγενικής καταγωγής ονόματι Αλ-
λούτσιο (Allucius). Κατόπιν τούτου ο
Σκιπίωνας θα ζητήσει να παρουσιαστούν
ενώπιον του οι γονείς της νύφης και ο αρ-
ραβωνιστικός της. Αφού διαβεβαίωσε τις
δύο πλευρές ότι η παρθενιά της κόρης είχε
διαφυλαχθεί, διέταξε να αφεθεί ελεύθερη,
προσφέροντας επιπλέον στο ζεύγος ως γα-
μήλιο δώρο τις προσφορές που κρατούσαν
οι γονείς της μαζί τους για την εξαγορά της.
Ως μοναδική ανταπόδοση, ο μεγαλόψυχος
στρατηλάτης απαίτησε από τον Αλλούτσιο
να γίνει από ορκισμένος εχθρός, σύμμαχος
του ρωμαϊκού κράτους, ένα αίτημα στο
οποίο ο νεαρός Ιβηρας ανταποκρίθηκε με
προθυμία.

Ο Ρεστού αντλώντας από την περιγραφή
του ρωμαϊκού ιστορικού, θα εικονογραφή-
σει το εξιστορούμενο επεισόδιο, επιλέγον-
τας την απόδοση της στιγμής της
κοινοποίησης της μεγαλόψυχης απόφασης
του Σκιπίωνα. Η σκηνή διαδραματίζεται στο
στρατόπεδο των Ρωμαίων, έξω από τα τείχη
της πολιορκημένης πόλης. Ο Σκιπίωνας, με-
γαλοπρεπής και αθλητικός, αποδοσμένος σε
πλήρη στρατιωτική περιβολή, κυριαρχεί στη
σύνθεση και ξεχωρίζει εμφανώς από τους
λοιπούς πρωταγωνιστές λόγω τη υπερυψω-
μένης τοποθέτησής του και του πορφυρού
του ιματίου. Ο ηλικιωμένος πατέρας της νε-
αράς παρθένας έχει γονατίσει ικέτης εμπρός
του και του τραβάει παρακλητικά το δεξί
χέρι, ενώ ο στρατηλάτης υψώνει το αρι-
στερό δείχνοντας προς το νεαρό ζευγάρι. Η
νύφη, ντυμένη στα λευκά οδηγείται συνο-

δεία του Αλούτσιου ενώπιον του Σκιπίωνα,
ενώ τα δώρα - προσφορές των γονιών της
κείτονται στα πόδια του Ρωμαίου στρατη-
γού στο κεντρικό πρώτο πλάνο. 

Η σκηνική κατασκευή της σύνθεσης, οι έν-
τονες χειρονομίες όλων των μορφών και η
εκπέμπουσα θεατρικότητα της παράστασης,
επικεντρώνουν το βλέμμα του θεατή στους
βασικούς πρωταγωνιστές. Η σύνθεση ακο-
λουθεί στη δομή της τις κλασικές επιταγές
της γαλλικής ιστορικής ζωγραφικής. Τα κε-
φάλια του Σκιπίωνα, του Αλούτσιου και του
ηλικιωμένου πατέρα σχηματίζουν μια ευδιά-
κριτη πυραμίδα, ενώ η νοητή διαγώνιος που
ξεκινά από το κεφάλι της γονατιστής γυναι-
κείας φιγούρας στο δεξιό άκρο και καταλή-
γει στο κεφάλι του Σκιπίωνα, διευκολύνει
την από το ζωγράφο έντεχνα σκηνοθετη-
μένη, σταδιακή ανάγνωση του πίνακα από
τα δεξιά προς τα αριστερά, όπου και εντο-
πίζεται η κορύφωση της δράσης. 

Αναφορικά με τις προθέσεις του καλλιτέ-
χνη, ο Ρεστού δεν επιδιώκει σε καμία περί-
πτωση να αφηγηθεί μονάχα ένα ιστορικό
γεγονός. Αντίθετα το ενδιαφέρον του ζω-
γράφου κεντρίζει πρωτίστως η ηθικοδιδα-
κτική προέκταση του συγκεκριμένου
επεισοδίου, καθώς η μεγαλόψυχη στάση
του Σκιπίωνα, προϊόν οξύνοιας και ορθής
πολιτικής κρίσης, τον ανέδειξε στα μάτια
των ιστορικών του μέλλοντος σε κατεξοχήν
πρότυπο συμπεριφοράς του σωστού πολι-
τικού ηγέτη. Διόλου τυχαία, “Η μεγαλοψυχία
του Σκιπίωνα” παρουσιάστηκε στο παρισινό
σαλόνι της χρονιάς του 1727 ως δίδυμο με
έναν πίνακα που εικονογραφούσε τον “Απο-
χωρισμό του Εκτορα από την Ανδρομάχη”.
Στην αντιπαράθεση των δύο αυτών σε ό,τι
αφορά το εννοιολογικό τους περιεχόμενο
συγγενικών θεμάτων, ο Ρεστού ικανοποίησε
εις διπλούν την επιθυμία του να πραγματευ-
τεί το θέμα της υποδειγματικής, ενάρετης
δράσης μιας ηγετικής φυσιογνωμίας στο
πολιτικό πεδίο.
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οοι ιδιαίτερες γεύσεις, τα περίπλοκα
αρώματα και τα ζωηρά χρώματα
των κοκτέιλ αποκτούν ολοένα και
περισσότερους επισκέπτες στα
μπαρ των Χανίων. Μια μόδα που
καθιερώθηκε εδώ και αρκετά χρό-
νια για τις καλοκαιρινές εξόδους
έρχεται τώρα να κατακτήσει και τις
χειμωνιάτικες νύχτες.
«Το κοκτέιλ σού δημιουργεί μια εμ-
πειρία» μας λένε οι τεχνίτες των κο-
κτέιλ κι εμείς όχι μόνο νυχτοπερ-
πατήσαμε στα μπαρ για να τα δοκι-
μάσουμε αλλά ταξιδέψαμε στον κό-
σμο με τις πρωτότυπες προτάσεις
τους και -φυσικά- σας τις μεταφέ-
ρουμε!

diadromes@haniotika-nea.gr
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Ζάν Ρεστού (Jean Restout), “Η μεγαλοθυμία του Σκιπίωνα”, 1728, Βερολίνο, Κρατική Πινακοθήκη.
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ξξ
εκινώντας τις “Φωτοαναδρομές” στις “διαδρομές” των “Χανιώ-
τικων νέων” το Μάρτιο του 2005, χάρη στην ενθάρρυνση και
την έμπρακτη στήριξη του αείμνηστου Μιχάλη Γρηγοράκη,
ήξερα πως ξεκινούσα ένα ταξίδι. Έγραψα τότε στο προλογικό
μου σημείωμα ότι «για μένα η επαφή με τα παλιά Χανιά είναι
ένα ταξίδι στις “Αλησμόνητες πατρίδες”. Σαν τους πρόσφυγες
δεύτερης γενιάς, προσπαθώ να βρω σημάδια, δρόμους, γειτο-
νιές, κτίσματα κάθε λογής, για να συνδέσω το χτες με το σή-
μερα και αυτή η σύνδεση είναι τις πιο πολλές φορές
τραυματική...».
Κοντολογίς, αν και γνώριζα ότι προορισμός του ταξιδιού ήταν
η ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα “παιδικά μας χρόνια” όπως ισχυρί-
ζονται κάποιοι, δεν μπορούσα να φανταστώ ούτε τη διάρκεια,
ούτε τις όμορφες εμπειρίες που θα μου χάριζε αυτό το ταξίδι.
“Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες” δε συνάντησα, το “Φοινικικό εμ-
πορείο” είχε ακόμα πλούσιες και πολύχρωμες πραμάτειες, κι αν
η σημερινή “Ιθάκη” με απογοητεύει καμιά φορά, δεν πρέπει να
ξεχνώ ότι «με έδωσε το ωραίο ταξίδι», όπως εύστοχα μας λέει
ο Καβάφης. Ισως να μη γίναμε σοφότεροι από την περιδιάβαση
αυτή αγαπητοί αναγνώστες, άλλωστε ηθελημένα η σελίδα μας
απείχε από τα σημαντικότερα προβλήματα της επικαιρότητας
και της καθημερινότητάς μας, καθώς κι από τα θεμελιώδη ζη-
τήματα της πραγματικής μας υπόστασης και του προορισμού
μας ως άτομα και ως κοινωνία, η παρέα μας όμως ήταν ζεστή
κι ενδιαφέρουσα. Δέκα σχεδόν ολόκληρα χρόνια οι “Φωτοα-
ναδρομές” διαβάζονταν και σε πολλές περιπτώσεις αρχειοθε-
τούνταν από πολλούς Χανιώτες κι όχι μόνο.
Σας ευχαριστώ γιατί δε με αφήσατε καθόλου να νιώσω μόνος,
σας το είχα ζητήσει από το προλογικό σημείωμα που αναφέρω
πιο πάνω και μου το προσφέρατε απλόχερα. 
Η χαρά της ανακάλυψης ήταν ίσως η πιο όμορφη εμπειρία που
μου πρόσφεραν οι αναζητήσεις μου, με βάση πάντα το ιστορικό
φωτογραφικό υλικό που είχα στη διάθεσή μου. Ετσι, μπόρεσα
να ταυτίσω τη θέση και τη μορφή του μεγάλου βενετσιάνικου
στρατώνα που μέρος του έχει ενσωματωθεί στο σημερινό 1ο
Γυμνάσιο, αλλά και να διακρίνω την τοπογραφία και εν μέρει
τις ιστορικές φάσεις των κατεστραμμένων οχυρώσεων του Κα-
στελιού της Κισάμου. Εντόπισα τη θέση των σημαντικότερων
βενετσιάνικων μεγάρων στο Καστέλι των Χανίων, τα αστικά μέ-
γαρα που στέγασαν τα προξενεία των μεγάλων ευρωπαϊκών
χωρών στη Χαλέπα και αλλού κι ερεύνησα τα υπολείμματα των
εντυπωσιακών εξοχικών αρχοντικών του χανιώτικου κάμπου,
των Μετοχιών και των εξαρτημάτων τους. Αλλά και τη φρίκη
του χαμού χιλιάδων νέων ανθρώπων, των Ιταλών αιχμαλώτων

στην Κρήτη της γερμανικής κατοχής, καθώς και άλλα, που ελ-
πίζω να πάρουν κάποτε τη μορφή λευκώματος ή βιβλίου, αφού
βέβαια αναμορφωθούν και δομηθούν σωστότερα τα συνοδευ-
τικά κείμενα. Πάντως, παρά τη μη ολοκληρωμένη μορφή που
είχε η περιδιάβασή μου στους γειτονικούς οικισμούς δυτικά της
πόλης, ή (όπως σχεδίαζα αρχικά) στο χωριό της μητέρας μου
(σκοπεύω να το κάνω μελλοντικά), ένα μικρό βότσαλο μπόρεσα
κι εγώ να προσφέρω στην καταγραφή της ιστορικής τοπογρα-
φίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας. Είναι κι
αυτό ένα μέρος της εξιστόρησης της μεγάλης “ανθρώπινης πε-
ριπέτειας”, γι αυτό μου αφήνει ένα αίσθημα ικανοποίησης κι ευ-
γνωμοσύνης.
Οσο για τη συνεργασία μου με τα φιλόξενα “Χανιώτικα νέα”,
δεν έχω βέβαια σκοπό να τη σταματήσω εδώ. Απλά δε θα έχει
πια την εβδομαδιαία τακτικότητα που είχε μέχρι τώρα, θα συ-
νεργαζόμαστε όποτε έχουμε τη δυνατότητα να το πράττουμε. 
Ας διορθώσουμε όμως και μια ανακρίβεια του προηγούμενου
δημοσιεύματος: Το κτήριο Πανηγυράκη στην οδό Τζανακάκη
δεν προορίζεται για στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου όπως
από παρανόηση έγραψα, αλλά της Δημοτικής βιβλιοθήκης. Εύ-
χομαι να ευοδωθούν οι προσπάθειες αυτές και κάθε άλλη για
παρόμοιο σκοπό.
Στην κεντρική (πρώτη) φωτογραφία, που τη δημοσιεύουμε
πρώτη φορά, μια αλληγορία ίσως του “ταξιδιού” που πραγμα-
τοποιήσαμε μαζί. Δίπλα στον ιστορικό φάρο του χανιώτικου λι-
μανιού, ένα καΐκι με “λατίνι” ξεκινά το ταξίδι του. Το
συνοδεύουν οι δυσδιάκριτες φιγούρες των “βανιέδων” από το
Μπάρι της Ιταλίας, που ακροβατούν σκαρφαλωμένοι στα ξάρτια
του, σα μικρά ξωτικά. Περίοδος μεσοπολέμου, γύρω στο 1930.
Στη δεύτερη, η οδός Κανεβάρο με τα χαμένα στους βομβαρδι-
σμούς του 2ου παγκ. Πολέμου βενετσιάνικα αρχοντικά της
(“Φωτοαν.” με αριθ. 258).
Στην τρίτη, ο χαμένος βενετσιάνικος στρατώνας (αριθ. 256 -
57).
Στην τέταρτη, το εντυπωσιακό “Κονάκι”, η έδρα των Τούρκων
πασάδων της Κρήτης την περίοδο 1850 - 1897, σε φωτογραφία
της εποχής (αριθ. 469).
Στην πέμπτη, εικόνα από το γκρεμισμένο κάστρο στο Καστέλι
της Κισάμου (αριθ. 414 - 17). 
Στην έκτη, στιγμιότυπο από την κηδεία του Ριχάρδου Κρούγερ,
από τα σημαντικότερα μέλη της ξένης παροικίας των Χανίων
στις αρχές του 20ού αιώνα (αριθ. 370).
Εξι στιγμιότυπα από τη χάρτινη πορεία των Φωτοαναδρομών,
που μας χάρισαν την ικανοποίηση της “ανακάλυψης”...

φωτοαναδρομές 3ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Οπως αναφέρεται στη σχετική

ανακοίνωση των “Σταυραετών,
«πρόκειται για μια ταινία παρα-
γωγής της διακεκριμένης εται-
ρείας Indigo View, την οποία ο
Σύλλογός μας τιμά κι ευχαριστεί
με την εκδήλωση αυτή, όπως και
όλους τους συντελεστές που συ-
νέβαλαν στην ολοκλήρωση
αυτού του έργου, που αναδει-
κνύει την ταυτότητα και την προ-
σφορά του Συλλόγου μας».

Είσοδος Ελεύθερη.  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Μαδαρο ερ ατή ατα“Μαδαροπερπατήματα”
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ANΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

BLACKHAT

Η ΑΡΠΑΓΗ 3

BARBIE: Η ΣΟΥΠΕΡ
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

“ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΤΙΑ”
Καθημερινά: 8.30 μ.μ.

“Η ΑΡΠΑΓΗ 3” 
Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

“MAGICAL GIRL” 
Καθημερινά: 7.45 και 10.15 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 6.45 και

10.30 μ.μ.

“Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΡΝΤΕΚΑΪ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 και

10.30 μ.μ.

“ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.40 μ.μ.

“ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ” 
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 και

10.30 μ.μ.

“DRACULA” 
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 και

10.30 μ.μ.

“BARBIE Η ΣΟΥΠΕΡ
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ” (μεταγλ.)
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 7 μ.μ.

“Η ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ” (μεταγλ.) 
Σαββατοκύριακο: 5.30 μ.μ.

“ΑΣΤΕΡΙΞ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ
ΘΕΩΝ” (μεταγλ.)
Σαββατοκύριακο: 6.30 μ.μ.

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

“Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΡΝΤΕΚΑΪ”
Αίθουσα 2 Καθημερινά: 8.15 και 10.15 μ.μ.

“ANΩΤΕΡΑ ΒΙΑ”
Αίθουσα 3 Καθημερινά: 6 μ.μ.

“BLACKHAT”
Αίθουσα 3 Καθημερινά: 10.15 μ.μ.

“ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ”
Αίθουσα 1 Καθημερινά: 7.30 μ.μ.

“ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ”
Αίθουσα 3 Καθημερινά: 8.15 μ.μ.

“ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ”
Αίθουσα 1 Καθημερινά: 9.30 μ.μ.

“BARBIE: Η ΣΟΥΠΕΡ
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ”
Αίθουσα 1 Καθημερινά: 6 μ.μ.

“ΑΣΤΕΡΙΞ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ
ΘΕΩΝ”
Αίθουσα 1 Σαββατοκύριακο: 6.30 μ.μ.

“Η ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ”
Αίθουσα 2 Σαββατοκύριακο: 5 μ.μ.

Με τέσσερις αξιόλογες ταινίες συνεχίζε-
ται το κινηματογραφικό αφιέρωμα στη
Λατινική Αμερική με τίτλο “Ερωτας και
Επανάσταση στην Πατρίδα του Σιμόν
Μπολιβάρ” (β΄ κύκλος) που διοργανώνει
ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Οι Φίλοι των
Γραμμάτων” σε συνεργασία με τη NEW
STAR.

Οι ταινίες, που προβάλλονται για πρώτη
φορά στα Χανιά, είναι:

• Αύριο Κυριακή 1 Φεβρουαρίου: “Ο θά-
νατος ενός γραφειοκράτη” (1966), του
Τομάζ Γκουτιέρεζ Αλέα. 

• Κυριακή 8 Φεβρουαρίου: “Clandesti-
nos” (1987), του Φερνάντο Πέρεζ

• Κυριακή 15 Φεβρουαρίου: “Viva Cuba”
(2005), του Χουάν Κάρλος Κρεμάτα

Μαλμπέρτι
• Κυριακή 1 Μαρτίου: “El Norte”

(1983), του Γκρέγκορι Νάβα
Ολες οι προβολές θα γίνουν

στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε. Δυτικής
Κρήτης (Νεάρχου 23, Χανιά),
Ώρα έναρξης προβολών 8μ.μ.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο
του αφιερώματος, θα διοργανω-
θεί την Κυριακή 8 Μαρτίου εκ-
δήλωση - συζήτηση με τίτλο: “Λατινο-
αμερικάνικη λογοτεχνία και Επανάσταση”
με ομιλητή τον Κρίτωνα Ηλιόπουλο, εξαι-
ρετικό μεταφραστή μιας πλειάδας λογο-
τεχνικών έργων της ισπανόφωνης
λογοτεχνίας της Λατινικής Αμερικής και
βραβευμένο για τις μεταφράσεις το 2013

με το Βραβείο
Λογοτεχν ικής
Μ ε τ ά φ ρ α σ η ς
Ισπανόφωνης
Λογοτεχνίας In-
stituto Cervan-
tes.

Η πολύ ενδια-
φέρουσα αυτή
εκδήλωση - συ-
ζήτηση θα γίνει
στην αίθουσα του
Τ.Ε.Ε. Δυτικής
Κρήτης (Νεάρχου

23, Χανιά) στις 7μ.μ.
Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουρ-

γήσει βιβλιοπωλείο με αντιπροσωπευτικά
έργα της ισπανόφωνης λογοτεχνίας της
Λατινικής Αμερικής που σχετίζονται με το
θέμα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΠΟΛΥΔΡΑΣΗ”

Προβολή της ταινίας
“Γλυκειά μου Ιρμα”

Με τρεις ταινίες με σπουδαίες γυναικείες ερ-
μηνείες συνεχίζει τα κινηματογραικά της αφιε-
ρώματα η Εταιρεία Εθελοντικής Προσφοράς
Εκπαιδευτικών και Φίλων “Πολυδράση”, κάθε
Παρασκευή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, Νεάρχου 23.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 8:30μ.μ.
θα προβληθεί η ταινία “Γλυκειά μου ΄Ιρμα / Η
τροτέζα”, 147’ σε σκηνοθεσία Μπίλλυ Γουάιλν-
τερ.

Πρωταγωνιστούν: Σίρλεϋ Μακ Λέιν, Τζακ Λέμμον.
Ο Νέστορας είναι ένας αστυνομικός που απολύεται, επειδή

εκτελεί το καθήκον του, συλλαμβάνει δη-
λαδή όλες τις τροτέζες της περιοχής. Ανερ-
γος πια και απελπισμένος ερωτεύεται την
υπέροχη Ιρμα, μια πόρνη με χρυσή καρδιά,
την οποία όμως ζηλεύει παράφορα και προ-
σπαθεί να βρει ένα τρόπο, ώστε να την κάνει
να περάσει κι εκείνη στο... ταμείο ανεργίας.

Μια απολαυστική κωμωδία με εξαιρετικές
ερμηνείες από τη Σίρλεϋ Μακ Λέιν και τον
Τζακ Λέμμον. 

Βραβείο Όσκαρ διασκευασμένης μουσικής.
Υποψηφιότητα για Οσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου
και καλύτερης φωτογραφίας. Χρυσή Σφαίρα
καλύτερης γυναικείας ερμηνείας.

Θα ακολουθήσουν οι ταινίες:
13 Φεβρουαρίου: “Η μπλε ταινία”.

20 Φεβρουαρίου: “Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν”.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”

Κινη ατογραφικό αφιέρω αΚινηματογραφικό αφιέρωμα
στη Λατινική Α ερικήστη Λατινική Αμερική

κδήλωση για την προβολή της ταινίας “Μα-
δαροπερπατήματα” διοργανώνει ο Παραδο-
σιακός Σύλλογος “Σταυραετοί” την Τετάρτη 4
Φεβρουαρίου, στις 7:30μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων.



Οπως έχω αναφέρει πολλές φορές ήδη, αγα-
πητέ αναγνώστη, η μουσική είναι ένα πολύτιμο
πνευματικό αγαθό. Δεν πρέπει λοιπόν να σου
προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως τα απολυ-
ταρχικά καθεστώτα θεωρούν ως πρώτη τους
ευθύνη να ελέγξουν τη μουσική και την τέχνη.
Ετσι γινόταν και κάτα την περίοδο του μεσαί-
ωνα. Η μουσική παραγωγή από τον 5ο έως και
τουλάχιστον τον 11ο αιώνα μ.Χ. στη δυτική Ευ-
ρώπη ελεγχόταν κατά αποκλειστικότητα σχεδόν
από την Εκκλησία. Διάφοροι Πάπες προσπάθη-
σαν να συλλέξουν και να ταξινομήσουν τις ρω-
μαιοκαθολικές μελωδίες και να τις δια-
μορφώσουν κατά το δυνατό απλές και εύκολα
καταληπτές ώστε να υπάρξει μια ενοποίηση της
δυτικής Εκκλησίας υπό την ηγεσία της Ρώμης.
Ο συγκεντρωτισμός αυτός, που περιελάμβανε
και τις περιοχές της Γαλάτειας και το βασίλειο
των Φράγκων είχε ως σκοπό να δώσει στον επί-
σκοπο της Ρώμης, ως μέγιστο Ποντίφηξ, την
ηγεσία της πρώην ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ως

κατά κάποιο τρόπο διάδοχο του ρωμαϊκού αυ-
τοκράτορα. Το μονοφωνικό λατινικό λειτουρ-
γικό μέλος της καθολικής εκκλησίας, που
χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, ονομάστηκε
μάλιστα από το όνομα του Πάπα Γρηγορίου Α’
(590-604) γρηγοριανό μέλος. Η Ανατολή ανε-
ξαρτητοποιήθηκε ήδη από τον 6ο αιώνα και
οριστικά με το σχίσμα του 1054. Ενώ η μουσική
της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας απαγόρευε τη
χρήση άλλων οργάνων πέρα από την ανθρώ-
πινη φωνή, γιατί θεωρούνταν άχρηστη πολυτέ-
λεια, στη δυτική εκκλησία εμφανίστηκε από τον
9ο αιώνα το εκκλησιαστικό όργανο που συνο-
δεύει μέχρι και σήμερα τους ύμνους και τα
άσματα κατα τη διάρκεια της λειτουργίας. Αντί-
θετα η ανατολική εκκλησία έμεινε συνεπής στην
αποκλειστικά φωνητική εκτέλεση, γι’ αυτό και
χρήση μουσικών οργάνων απαγορεύεται μέχρι
και σήμερα στην ορθόδοξη Εκκλησία.
Η πολυφωνία εμφανίζεται δειλά-δειλά τον 9ο
αιώνα. Το γούστο της εποχής και φυσικά αυτό
της Εκκλησίας επέβαλε μια προτίμηση σε διά-
φανους, γραμμικούς ήχους. Παράλληλα όλες οι
φωνές αλλά και τα όργανα που τις συνόδευαν
συχνά διασταυρώνονταν ηχητικά ή έπαιζαν
ακριβώς το ίδιο διότι η ηχητική έκταση της μου-

σικής έμενε περιορισμένη. Ακόμα και τα δια-
στήματα μεταξύ των φωνών παρέμεναν όσο το
δυνατόν πιο σύμφωνα και οι διαφωνίες απο-
φεύγονταν όσο αυτό βέβαια ήταν δυνατό.
Από το τελευταίο τρίτο του 11ου αιώνα ξεκινά
και η κοσμική λυρική τέχνη με τους τροβαδού-
ρους, τους τρουβέρους και τους ερωτοτραγου-
διστές. Η μουσική αυτή καλλιεργήθηκε πρώτα
στους αριστοκρατικούς κύκλους και σιγά-σιγά
εξαπλώθηκε και στους πολίτες που βρίσκονταν
στην υπηρεσία των ευγενών. Τα θέματα των τρα-
γουδιών αυτών δεν είναι περίεργο λοιπόν που
αναφέρονται σε συγκεκριμένα άτομα μιας και οι
τραγουδοποιοί τα έγραφαν για ενα συγκεκριμένο
κύκλο γνωστών και τα τραγουδούσαν ενώπιόν
τους στους διάφορους πύργους. Σύντομα κύριο
θέμα έγινε ο ανεκπλήρωτος έρωτας που αποτε-
λούσε ένα ιδανικό για τους ιππότες. Από τον 15ο
αιώνα άρχισαν να οργανώνονται συντεχνιακές
σχολές τραγουδιού από αστούς, κυρίως τεχνίτες.
Σε αυτές υπήρχαν σαφείς κανονισμοί και οι τρα-
γουδιστές χωρίζονταν σε μαθητές, ποιητές και σε
αρχιτραγουδιστές. Κάθε εβδομάδα οι τραγουδι-
στές παρουσίαζαν και από ένα νέο τραγούδι με
περιεχόμενο είτε θρησκευτικό είτε πολιτικό-σα-
τυρικό. Τα τραγούδια κρίνονταν από κριτές σύμ-
φωνα με διάφορα καταγεγραμμένα κριτήρια.
Καθώς λοιπόν το ανθρώπινο πνεύμα άρχισε να
απελευθερώνεται από τον έλεγχο της Εκκλη-
σίας ήταν αναπόφευκτος ο ερχομός μιας επο-
χής όπου ο άνθρωπος συνειδητοποίησε την
αξία αλλά και τις αρχές και τα ιδανικά της τέ-

χνης και της μουσικής. Η συνειδητοποίηση αυτή
συνοδεύτηκε από μια στροφή προς τα ιδανικά
της αρχαιότητας, όπου ο άνθρωπος ήταν μέτρο
των πάντων. Η εποχή αυτή ονομάστηκε Ανα-
γέννηση.
Ο έλεγχος της μουσικής ως μέσο για απόκτηση
δύναμης είναι σύνηθες φαινόμενο. Η επίδραση
της μουσικής στον άνθρωπο είναι μια από τις
πιο εκμεταλλεύσιμες ποιότητες της μουσικής.
Αυτό έγινε φυσικά πιο εμφανές κατά την πε-
ρίοδο απολυταρχικών καθεστώτων όπως του
φασισμού στη Γερμανία πριν και κατά τον 2ο
παγκόσμιο πόλεμο και το σταλινιστικό καθε-
στώς στη Σοβιετική Ενωση με τον σοσιαλιστικό
ρεαλισμό. Σήμερα η ελευθερία μας γίνεται σε-
βαστή και τίποτα δεν μας απαγορεύεται. Αν
όμως εξετάσουμε τον κόσμο γύρω μας, αν ανοί-
ξουμε το ραδιόφωνο δεν θα ακούσουμε το ίδιο
τραγούδι ξανά και ξανά; Μήπως αγαπητέ ανα-
γνώστη η απαγόρευση έχει αντικατασταθεί με
ένα πιο έξυπνο μέσο, που αν δεν ήθελα να ’μαι
επιεικής θα το ονόμαζα πλύση εγκεφάλου; Οταν
δεν υπάρχει παρά ελάχιστη κλασική μουσική
στο ραδιόφωνο και όταν οι συναυλίες με κλα-
σική μουσική είναι ελάχιστες και από αυτές οι
περισσότερες κακής ποιότητας, δεν μας στερεί-
ται κάτι; Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα
πολύτιμα αγαθά μας και ίσως το πιο πολύτιμο
είναι η πνευματική μας ελευθερία.

Για σχόλια, ιδέες και προτάσεις:
hartinoodeio@gmail.com 
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Εκατό χρόνια Λύκειο
Ελληνίδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Χα-
νίων γιορτάζει τα εκατό χρόνια από την ίδρυσή του (1915
- 2015) και διοργανώνει εκδήλωση για την κοπή της Αγιο-
βασιλιάτικης πίτας του αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα
στην αίθουσα του Λυκείου Κ. Μητσοτάκη 1.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται «Ελάτε να κό-
ψουμε την παραδοσιακή Αγιοβασιλιάτικη πίτα μας. Μ’ ένα
ζεστό τσάι θα ανταλλάξουμε ευχές και προσδοκίες για το
νέο έτος. Να τιμήσουμε το παρελθόν μας και να ευχη-
θούμε για το παρόν και το μέλλον του Λυκείου και για την
συνέχιση ενός θεσμού που άντεξε στον χρόνο και που
πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει».

ΣΤΟΝ ΤΖΙΤΖΙΦΕ

Συνεστίαση Κοινωφελούς 
Ιδρύματος “Αγία Σοφία”  

Το Κοινωφελές Ιδρυμα “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” και ο Σύλλογος
Φίλων του Ιδρύματος διοργανώνουν συνεστίαση και κοπή
βασιλόπιτας σήμερα Σάββατο και ώρα 8:30μ.μ. στο κέντρο
“Ριζίτικο” στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου. Τη βραδιά θα πλαι-
σιώσουν Αποκορωνιώτες καλλιτέχνες.

Προσκλήσεις διατίθενται, στην τιμή των 15 € το άτομο
από φίλους του Ιδρύματος, αλλά και στην είσοδο του κέν-
τρου κατά την βραδιά της συνεστίασης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για την οικονομική
στήριξη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”.

ςΤο πΝεΥΜαΤιΚο ΚεΝΤΡο

Τι ητική εκδήλωση γιαΤιμητική εκδήλωση για 
τον Σταύρο Ζου ουλάκητον Σταύρο Ζουμπουλάκη

Μιχαλης χοΪπελ

hartinoodeio@gmail.com

Χάρτινο Ωδείο

ττιμητική εκδήλωση για τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος διοργανώνουν σήμερα Σάββατο και ώρα 7μ.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων - Δήμος Χανίων, το
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Χανίων και η Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Χανίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ομιλίες:
• “Η ηθική σκέψη του Σταύρου Ζουμπουλάκη” με ομιλητή

τον Μιχάλη Πάγκαλο, φιλόλογο, 2ο Πρότυπο - Πειραμα-
τικό Λύκειο Αθηνών, διδάσκoντα Φιλοσοφία στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

• “Ο Ζουμπουλάκης αναγνώστης της λογοτεχνίας”, με
ομιλητή τον Γιάννη Δημητρακάκη, επίκουρο καθηγητή Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

• “Το σχολείο σε παρατεταμένη κρίση: οι περί σχολείου

και εκπαιδεύσεως απόψεις του Σταύρου Ζουμπουλάκη”, με
ομιλητή τον Δημήτρη Βλαχοδήμο, φιλόλογο Γ.Λ. Ελ. Βενι-
ζέλου.

• Για το βιβλίο “Η αδερφή μου” του Σταύρου Ζουμπου-
λάκη, θα μιλήσει η Βαρβάρα Περράκη, φιλόλογος, αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού Δήμου Χανίων.

Συντονίζει η Βιβή Χουδαλάκη, βιβλιοθηκονόμος - πτυχι-
ούχος Προσχολικής Εκπαίδευσης, διευθύντρια Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Χανίων.

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

Κοπή βασιλόπιτας
Συλλόγου “Η Γραμπούσα”

Εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου
Προβολής Κισάμου “Η Γραμπούσα” θα πραγματοποιηθεί
αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του
Δήμου Κισάμου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει
απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από τον Σύλλογο Ριζιτών “Η
Κίσαμος”, ομιλία με θέμα “Η εξέλιξη του περιβάλλοντος” από
τον Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, κρητικό μουσικό πρόγραμμα
από το συγκρότημα του Λευτέρη Κουμή και παρουσίαση κρη-
τικών χορών από τη σχολή χορού του Γιάννη Κουμή.

Παρουσίαση προγράμματος: Δημήτρης Νικολακάκης.
Ακολουθεί παραδοσιακό κέρασμα. 
Είσοδος ελεύθερη.



Τις παραστάσεις του έργου, που έχουν επετειακό χαρακτήρα,
καθώς το θέατρο βαδίζει ήδη στον 15ο χρόνο της λειτουργίας
του, θα τιμήσει με την παρουσία της η ίδια η συγγραφέας Ελί-
ζαμπεθ Κούτι, η οποία την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου έρχεται
από το Λονδίνο, καλεσμένη της Εταιρείας Θεάτρου “Μνήμη”, για
να παρακολουθήσει την παράσταση του έργου της. 

«Την βραδιά εκείνη το Θέατρο Κυδωνία», αναφέρεται στο σχε-
τικό δελτίο Τύπου «μετά την παράσταση, ανοίγει τις πόρτες του
στους φίλους του θεάτρου, ηθοποιούς, συνεργάτες αλλά και

απλούς θεατές, προσφέροντας ένα ποτήρι κρασί σε όλους όσοι
θα ήθελαν να συγχαρούν τη συγγραφέα και να μας ευχηθούν
για την συμπλήρωση των 15 χρόνων της λειτουργίας μας».

Το έργο, γραμμένο μόλις το 2013, μεταφράστηκε και ανέβηκε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Εταιρεία θεάτρου
“Μνήμη” και παρουσιάζεται σε μετάφραση Δημήτρη Κιούση, σκη-
νοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη, σκηνικά και κοστούμια Ξανθής Κόν-
του, σύνθεση ήχων Δημήτρη Ιατρόπουλου, ενώ τους ρόλους του
κειμένου ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Μαρία Φουράκη, Γιώργος Ραϊ-
λάκης και Ελπίδα Ζαμπετάκη. Η παράσταση συνοδεύεται από
πρόγραμμα - βιβλίο με τη μετάφραση του έργου, ένα κείμενο της
Ελίζαμπεθ Κούτι γραμμένο ειδικά για την παράσταση των Χα-
νίων, εισαγωγικά στο έργο κείμενα, την εργοβιογραφία της συγ-
γραφέως, φωτογραφίες από την παράσταση κ.ά.

Παραστάσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Κυριακή 15
Φεβρουαρίου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 

Ωρα έναρξης Παρασκευή και Σάββατο 9:30μ.μ., ενώ τις Κυρια-
κές η παράσταση είναι απογευματινή στις 7.30μ.μ.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ και 10 ευρώ το φοιτητικό.
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Δείτε τον κόσμο αλλιώς!
www.worldcrunch.com

Οι ειδήσεις του κόσμου, “αποκόμματα” από ξένες εφημερίδες,
φωτογραφίες, ρεπορτάζ, κείμενα, αναλύσεις και όλα όσα βοη-
θούν κάθε “έφημεριδοφάγο” που σέβεται τον εαυτό του να έχει
διαρκώς πλήρη ενημέρωση για όσα συμβαίνουν γύρω του, θα
τα βρείτε με ένα κλικ εδώ. Πρώτες σελίδες αλλά και αφιερώ-
ματα του διεθνή Tύπου, μεταφρασμένα στα αγγλικά, θέσεις και
στήλες για κάθε τι που “τρέχει” στον κόσμο, φωτογραφικό υλικό
και βίντεο, όλα κατηγοριοποιημένα, σας περιμένουν για να τα
ανακαλύψετε και να σερφάρετε μέσα από μια και μόνη σελίδα
στα νέα του πλανήτη. Αν οι εφημερίδες σάς συναρπάζουν, αν
δεν μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας χωρίς ειδησεογρα-
φία, τότε μην παραλείψετε να κάνετε κλικ εδώ.

Ταξίδια εκ των... έσω
http://inside.co

Ταξιδιωτικοί οδηγοί που μπορείτε να τους “κατεβάσετε” ανα
πάσα στιγμή στο κινητό σας. Μέχρι εδώ τίποτα το πρωτότυπο.
Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο ότι οι οδηγοί αυτοί φτιάχνονται
από απλούς ανθρώπους (και όχι ειδικούς σε ταξιδιωτικό ρε-
πορτάζ), που ταξίδεψαν και προτείνουν τα -κατά τη γνώμη τους-
καλύτερα που δεν πρέπει να χάσετε στα ταξίδια σας. Μέσα από
τον ιστότοπο μπορείτε να πάρετε μια καλή γεύση της υπηρε-
σίας. Αν όμως θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε στο σύνολό της, θα
χρειαστεί να πληρώσετε κάποια συνδρομή. Ομως και μόνο η πε-
ριήγηση online στον ιστότοπο θα σας δώσει πολύ καλές ιδέες
και προτάσεις. Αν τώρα επιθυμείτε να έχετε το “πλήρες” πακέτο,
προχωρήστε στη συνδρομή.

Online... εξομολογητής
http://whisper.sh

Πόσες φορές δεν μας “πνίγουν” μυστικά! Θέματα που θέλουμε
να συζητήσουμε, αλλά δεν τολμάμε, επειδή σκεφτόμαστε ότι οι
άλλοι θα σχηματίσουν αρνητική γνώμη για μας. Εδώ, θα βρείτε
έναν... online εξομολογητή, στον οποίο μπορείτε να πείτε -ή κα-
λύτερα να γράψετε- όλα τα μυστικά σας, ανώνυμα. Ταυτόχρονα,
σας δίνεται η δυνατότητα να διαβάσετε τις εξομολογήσεις
άλλων χρηστών, αρκετές από τις οποίες μοιάζουν πολύ με “συμ-
βουλές” για όσους διαβάζουν. Αν λοιπόν σας βαραίνει κάτι, αν
θέλετε να μοιραστείτε ανώνυμα μια εμπειρία, ή αν απλά είστε
περίεργοι να διαβάσετε τις εξομολογήσεις των άλλων, τότε
κάντε κλικ εδώ.

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

σσυνεχίζονται οι παραστάσεις του θεα-
τρικού έργου της Aγγλίδας συγγραφέ-
ως Ελίζαμπεθ Κούτι “Παντελόνι από Λέ-
πια” από την Εταιρεία Θεάτρου “Μνή-
μη” στο θέατρο "Κυδωνία".

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΚΥΔΩΝΙΑ”

Παντελόνι α ό Λέ ια“Παντελόνι από Λέπια”
■ Παρουσία της συγγραφέως η παράσταση της Παρασκευής

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Μαρα ένο Ανθος“Μαραμένο Ανθος”
Το νέο θεατρικό έργο του Λουδοβίκου Χέρτζ,

“Μαραμένο Ανθος” θα παρουσιαστεί στις 6, 7 και
8 Φεβρουαρίου στις 9:30μ.μ. στο Στούντιο “Οξω
Νου”.

Η παράσταση, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία
Γιάννη Ρωμανού κι επιμέλεια κειμένου Ιωσήφ
Αλυγιζάκη, είναι ένα κοινωνικό έργο που δια-
πραγματεύεται το λεπτό ζήτημα μιας μορφής σε-
ξουαλικής παραβατικότητας, τραυματικής όταν
μόνο ο ένας εκ των δυο είναι ενήλικος. Η σιωπή
γονιών και περίγυρου γίνεται πολλές φορές μια
συνενοχή σχεδόν το ίδιο επικίνδυνη όπως και η
ανοχή τους όταν αρχίζουν να διακρίνονται δείγ-
ματα ιδιόρυθμης συμπεριφοράς των παιδιών
τους. Οργή, θυμός, εκδίκηση και τιμωρία δεν
είναι παρά κάποια από τα συναισθήματα που
διακατέχουν την ψυχή της ηρωίδας. Με την πά-
ροδο των ετών παραυτα, κάπου ξεφυτρώνει
αγάπη και τρυφερότητα, συναισθήματα που
όμως εναλλάσονται με τα τραυματικά κατάλοιπα
της εμπειρίας αυτής.

Ποιο είναι το τίμημα μιας τέτοιας πράξης και
ποια τα όρια της ενοχής και του έρωτα;

Κρατήσεις θέσεων: 6973 681665 (9π.μ. - 2μ.μ.)
& 6972 694294.

Είσοδος 10 ευρώ.
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ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μουσική συνύ αρξηΜουσική συνύπαρξη
Ελλήνων και ΑβοριγίνωνΕλλήνων και Αβοριγίνων

ηη
ΑΠΕ » «Πιο κοντά, μ' ένα τραγούδι τη φορά» είναι η νέα παράσταση του αυστραλιανού συγκρο-
τήματος MIGRATORIUM στο Εθνικό Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ της Καμπέρα, το Σάββατο 14 Φε-
βρουαρίου και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

μουσική ομάδα Migratorium είναι η
εκρηκτική συνύπαρξη επί σκηνής των
αρχέγονων δονήσεων του Αβορίγινου
οργάνου Ντιτζεριντού, της ποίησης της
αποδημίας, του δυναμισμού της δυτι-
κής ροκ μουσικής και των παραδοσια-
κών ελληνικών τραγουδιών, με
αποκορύφωμα τη χαρά της ενσωμάτω-
σης στην Αυστραλία.

Βασισμένη σε αποσπάσματα από την
ποιητική συλλογή της δραματουργού
Σοφίας Ράλλη-Καθαρείου “2000 μείον
2”, η ομάδα Migratorium είναι η μονα-
δική ελληνικού ενδιαφέροντος συμμε-

τοχή από την Αυστραλία στο 1ο Παγ-
κόσμιο Φεστιβάλ Τεχνών “Ελλάδα
Παντού” και την Εβδομάδα Συμφιλίω-
σης, με μια συναυλία στο Σίδνεϊ, που
μεταδόθηκε ζωντανά από ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς στην Αυστραλία, την
Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στο φετινό Εθνικό Πολυπολιτισμικό
Φεστιβάλ της Καμπέρα, ο καλλιτεχνικός
διευθυντής και τραγουδιστής Βαγγέλης
Λούλης προσκαλεί στη σκηνή τον διε-
θνούς φήμης Αβορίγινα σολίστ του Ντι-
τζεριντού Glen Doyle, το Αβορίγινο
χορευτικό συγκρότημα Duncan Smith

and the Wiradjuri Echoes και τους πα-
ραδοσιακούς μουσικούς Κυριακή και
Δημήτρη Κουμπαρούλη. Μαζί τους κα-
ταξιωμένοι μουσικοί που στρώνουν τον
δίγλωσσο μουσικό δρόμο προς τη συμ-
φιλίωση και την κοινωνική αποδοχή
στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία.

Το Migratorium έχει αποσπάσει θετι-
κές κριτικές από τα ΜΜΕ στην Αυ-
στραλία και έχει χαρακτηριστεί «η
μουσική παράσταση που υπερέβη τα
εσκαμμένα και χάρισε ένα νέο όραμα»,
που «ενθουσιάζει, συγκινεί και προβλη-
ματίζει».

ΣΤΟ Κ.Π.Δ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Εκδήλωση για 
τη διαφορετικότητα

Το Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγ. Ιωάννη του
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δ. Χανίων διοργανώνει εκδήλωση σήμερα Σάβ-
βατο και ώρα 10:30 με θέμα “Η διαφορετικότητα στην σύγ-
χρονη κοινωνία”. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα
πραγματοποιηθεί η ταινία μικρού μήκους “Ειρήνη η ιστορία
ενός μικρού πρόσφυγα”. Θα ακολουθήσουν δημιουργικές δρα-
στηριότητες πάνω στο θέμα. Υπεύθυνη παρουσίασης η εθε-
λόντρια κοινωνική λειτουργός Παπαβασιλείου Μελίνα.

ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Λ.Α.Ε.Κ.

Ξενάγηση στο Καστέλι Χανίων 
και κοπή αγιοβασιλόπιτας 

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης
(Ι.Λ.Α.Ε.Κ.) οργανώνει ξενάγηση στον λόφο του Καστελίου
στην παλιά πόλη και θα κόψει την αγιοβασιλόπιτα του 2015
την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση και η εκκίνηση για την ξενάγηση θα γίνει στα
(και από τα) γραφεία της Εταιρείας (πλατεία Αγίου Τίτου) στις
11π.μ.

Η κοπή της βασιλόπιτας θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας
στις 1μ.μ.

Την ξενάγηση θα κάνει η Μαρία Βλαζάκη.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Απονομή υποτροφιών 
και μουσική διάλεξη

Εκδήλωση για την απονομή υποτροφιών και επαίνων Βε-
νιζέλειου Ωδείου Χανίων για το σχολ. έτος 2013 - 2014
διοργανώνει ο Σύνδεσμος για τη διάδοση Καλών Τεχνών
στην Κρήτη αύριο Κυριακή και ώρα 8μ.μ. στην αίθουσα θε-
άτρου του Βενιζελείου Ωδείου. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εκτελέσεις μουσικών έργων
από τους υπότροφους του Ωδείου. Επίσης θα δοθεί μου-
σική διάλεξη με θέμα η ζωή και το έργο του W. A. Mozart με
ομιλητή τον μαέστρο κ. Γεώργιο Αραβίδη. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν σπουδαστές του Βενιζελείου
Ωδείου εκτελώντας αποσπάσματα από το έργο του συνθέτη. 

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Συναυλία αλληλεγγύης 
με την Ελένη Τσαλιγοπούλου

Μεγάλη Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την
Ελένη Τσαλιγοπούλου, διοργανώνει το Αννουσάκειο Ιδρυμα
της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, σε συνεργασία
με τον Εθελοντικό Σύνδεσμο “Φίλοι του Αννουσάκειου
Ιδρύματος Κισάμου” στο Κέντρο Διασκέδασης “Ευτυχία Pa-
lace”, στα Ραπανιανά Κολυμπαρίου, την Τετάρτη 11 Φε-
βρουαρίου στις 8μ.μ.
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τη χαρακτηριστική της φωνή θα
συμμετάσχει με αγαπημένες και γνωστές επιτυχίες, με τους
Bogaz musique, ενώνοντας από κοινού με τρόπο απρό-
σμενο και γοητευτικό, το καινούργιο με το παλιό, την Ανα-
τολή με τη Δύση, σε ένα σύγχρονο ελκυστικό, ηχητικό τοπίο. 
Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου «πρόθεση των
διοργανωτών είναι να στείλουν το μήνυμα της συμμετοχής
όλων στη διαχείριση της ανθρωπιστικής και οικονομικής
κρίσης, με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο, για τα αδύ-
ναμα μέλη της κοινωνίας. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν υπέρ

των αναγκών των δομών του Αννου-
σάκειου Ιδρύματος».

Τιμή εισιτηρίου 18 ευρώ
με πλήρες μενού, Προ-
πώληση: Hondos
Center,
Τηλέφωνα κρατή-
σεων: 28210
56556 &
6945546059.

Εκδήλωση για την απονομή βραβείων του
καλλιτεχνικού διαγωνισμού με τίτλο “Το
κουτί του Αη Βασίλη”, που είχε διοργα-
νώσει τον περασμένο Δεκέμβριο η
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ., θα πραγ-
ματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 5
το απόγευμα στο Κέντρο Αρχιτε-
κτονικής Μεσογείου. Στην εκ-
δήλωση, που θα είναι ανοιχτή
για το κοινό, θα γίνει η βρά-
βευση των τεσσάρων καλύτε-
ρων συμμετοχών, μια για κάθε
βαθμίδα (νηπιαγωγείο, δημο-
τικό, γυμνάσιο και λύκειο).
Στον ίδιο χώρο θα εκτίθενται
οι συμμετοχές, οι οποίες θα προ-
βάλλονται και ψηφιακά κατα τη
διάρκεια της εκδήλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός με
σύνθημα “Σημασία δεν έχει μόνο τι
προσφέρεις αλλα και το πώς το προσφέ-

ρεις” προκηρύχθηκε με αφορμή την συνει-
σφορά των μαθητών σχολείων του

Δήμου Χανίων στη συλλογή τροφί-
μων που προσφέρθηκαν σε ωφε-

λουμένους των προγραμμάτων
“Βοήθεια στο σπίτι” και ΚΗΦΗ
και αφορούσε την καλλιτε-
χνική προσέγγιση της συ-
σκευασίας.
Στον διαγωνισμό συμμετεί-
χαν σχολεία του Δήμου Χα-
νίων από την Α/βάθμια και
Β/βάθμια εκπαίδευση και το
επίπεδο των συμμετοχών
ανέλπιστα υψηλό.

Δημιουργικότητα, ευρηματικό-
τητα, υψηλή αισθητική και κυ-

ρίως φαντασία και κέφι
πλημμυρίζουν τις μαθητικές δημι-

ουργίες που συχνά υπερσκελίζουν
έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών!

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.

Α ονο ή Βραβείων ΚαλλιτεχνικούΑπονομή Βραβείων Καλλιτεχνικού 
αθητικού διαγωνισ ούμαθητικού διαγωνισμού



«Το κοκτέιλ δεν είναι μόδα.
Κάτι που φτιάχνεται εδώ και
αιώνες, δεν μπορείς να το πεις
μόδα» μας λέει ο Μιχάλης Λα-
κιωτάκης, bartender στο
“Παλλάς” στο Παλιό Λιμάνι.
Εξαίρετος γνώστης των κο-
κτέιλ και καλά μελετημένος ο
Μιχάλης με πολύ μεράκι και
πάθος φτιάχνει τα δικά του
πρωτότυπα κοκτέιλ.
«Ο κόσμος στα Χανιά το κο-
κτέιλ το γνώριζε κυρίως το κα-
λοκαίρι. Το να το πίνεις τον
χειμώνα είναι κάτι που έχει
προκύψει τα τελευταία δύο
χρόνια. Γιατί αυτό;
Η εξήγηση που δίνω είναι ότι
θέλει ο πελάτης να δοκιμάσει
διαφορετικά πράγματα, να πει-
ραματιστεί με τους γευστικούς
κάλυκές του» τονίζει ο μπάρ-
μαν.
Με απόλυτη προσοχή σε αυτό
που κάνει μας φτιάχνει ένα
“Αbove the clouds”, ένα “κα-
πνιστό” κοκτέιλ από αυτά που
έχουν και τη μεγαλύτερη “κί-
νηση”. «Το “Παλλάς” έχει
υψηλή εξειδίκευση στα κοκτέιλ
και αυτό γιατί πρώτο μέλημά
μας είναι η ποιότητα. Ολα τα
κοκτέιλ είναι δική μας έμ-
πνευση. Πειραματιζόμαστε,
βλέπουμε τι αρέσει στον
κόσμο» εξηγεί ο συνομιλητής
μας. Μπορεί να έχει παρακο-
λουθήσει πάμπολλα σεμινάρια,
αλλά η πρακτική πάνω στο
μπαρ είναι το... καλύτερο μά-
θημα. «Το να φτιάχνεις κοκτέιλ
που να αρέσουν στον κόσμο

είναι κάτι που θέλει γνώσεις
αλλά πάνω από όλα είναι να
το αγαπάς. Αν το αγαπάς και

θα διαβάσεις και θα πειραμα-
τιστείς και θα αναζητήσεις
πράγματα» καταλήγει.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ - Παλλάς

Είναι έ νευση«Είναι έμπνευση»
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πίσω από τη μπάρα... ένας δημιουργός. Γιατί και το κοκτέιλ θέλει την τέχνη του. Ειδικά τον Χειμώνα που μέχρι πρό-
σφατα δεν ήταν τόσο δημοφιλή. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει και μια βόλτα σε τέσσερα από τα καλύτερα μπαρ της πόλης,
με τους πιο εξεικευμένους bartender, μας έπεισε. Πήγαμε, παρακολουθήσαμε, δοκιμάσαμε και σας παρουσιάζουμε
ορισμένα από τα καλύτερα κοκτέιλ των Χανίων.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΒARTENDERS ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ...

Τα κοκτέιλ τουΤα κοκτέιλ του Xει ώναειμώναΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

ΣΗΦΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ - Fagotto

«Kάτι ερισσότερο α ό οτόάτι περισσότερο από ποτό»

Δεκαπέντε χρόνια πίσω από
τη “μπάρα” συμπληρώνει ο
Σήφης Κονταξάκης. Τα τελευ-
ταία χρόνια τον συναντάμε
στο Fagotto στην παλιά πόλη.
«Κοκτέιλ ξεκίνησα να φτιάχνω
μετά το 2007. Ηταν τότε που
έκανα ένα ταξίδι στην Κούβα,
βρέθηκα σε μέρη που γεννή-
θηκε το κοκτέιλ. Η διαδικασία,
η κουλτούρα του κοκτέιλ με
καθήλωσε» αναφέρει.
Ο Σήφης δεν πιστεύει ότι
υπάρχει κάποια τάση ή μόδα
στο κοκτέιλ. Γι’ αυτόν είναι
κάτι περισσότερο.
«Για μένα το κοκτέιλ σού ξυ-
πνάει μια ανάμνηση, σού δη-
μιουργεί μια εμπειρία. Είναι
κάτι πιο σύνθετο. Στο άκου-
σμα της λέξης “Ντάκιουρι” το
μυαλό πάει στην Κούβα και
στον Χέμινγουέι. Είναι το απο-
τέλεσμα μιας δημιουργίας που
σου θυμίζει ταινία, μια πε-
ριοχή που έχεις επισκεφθεί,
μια γυναίκα» πιστεύει.
Οσο για τα κοκτέιλ που θα
γευτεί ο φίλος του fagotto, ο
Σήφης μας τονίζει ότι «στο
Fagotto αν κάτι μας χαρακτη-
ρίζει, είναι ο σεβασμός στα
κλασικά κοκτέιλ. Από εκεί και
πέρα, πάνω στα κλασικά, με
βάση τα κλασικά έχουμε και

4-5 παραλλαγές, ανάλογα
πάντα την εποχή, με τη δική

μας ξεχωριστή πινελιά».

Below The Lemon 

Λεμόνι και κανέλα… Δύο υλικά που
δένουν αρμονικά μεταξύ τους υπό
την υπόκρουση του ήχου του sha-
ker. Μέσα σε αυτό έρχεται να προ-
στεθεί βότκα της οποίας η χώρα
προέλευσης είναι η Νέα Ζηλανδία
και αρωματικά bitters που στόχο
έχουν να τονώσουν ακόμα περισ-
σότερο τα αρώματά μας.
Το αποτέλεσμα σερβίρεται στο χιο-
νισμένο μας “τοπίο” που δεν είναι
άλλο απο ένα “Coupette glass”
ντυμένο με άχνη ζάχαρη. 

Zacapa Οld Fashion

Πρόκειται για μια παραλ-
λαγή του Old Fashion που
έχει ως βάση το μπέρμπον.
Το Ζacapa έχει ως βασικό
συστατικό το ομώνυμο
ρούμι από τη Γουατεμάλα.
Η δοσολογία είναι 15 ml
σιρόπι βανίλιας, 3 σταγό-
νες μπίτερ σοκολάτας, 55
ml ρούμι Ζacapa και
έλαια από πορτοκάλι.

Old Guinea 

H βάση του είναι το Εl
Dorado, ρούμι από τη
Νέα Γουϊνέα. Είναι μια
παραλλαγή ντάκιουρι και
μοχίτο με μοσχολέμονο,
δυόσμο, σιρόπι ζάχαρης,
παλαιωμένο ρούμι και
αφρώδη οίνο.

“Above The Clouds”

Πλούσια αρώματα από ένα εξαιρετικό ρούμι προ-
ερχόμενο από τη μακρινή Γουατεμάλα έρχεται να
ταιριάξει αρμονικά με τις καπνιστές και παράλληλα
πιπεράτες νότες ενός Σκωτσέζικου ουίσκι. Στο δο-
χείο ανάδευσης προσθέτονται επίσης αρωματικά
bitters μπαχαρικών, πορτοκαλιού και αυστριακής
σοκολάτας όπου με συνεργό τον πάγο, τα αρώματα
και οι γεύσεις των παραπάνω αποσταγμάτων ανθί-
ζουν. Στη συνέχεια το “μείγμα” διυλί-
ζεται σε μποτίλια όπου πριν την
έχουμε αρωματίσει με καπνό προερ-
χόμενο από ξύλο κερασιάς.
Εκείνος λοιπόν που θα αποφασίσει να
γευτεί το συγκεκριμένο κοκτέιλ πρέ-
πει να είναι έτοιμος ώστε οι γευστικοί
του κάλυκες να εκπλα-
γούν ευχάρι-
στα.

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ - Bororo cafe-bar

Ενα ταξίδι στις γεύσεις«Ενα ταξίδι στις γεύσεις»

Πάθος, φαντασία και έμ-
πνευση. Είναι οι λέξεις που χα-
ρακτηρίζουν τα διάσημα
κοκτέιλ του Μιχάλη Μποτω-
νάκη, bartender και ιδιοκτήτη
του cafe bar Bororo, στην οδό
Σαρπηδώνος το οποίο την ερ-
χόμενη Παρασκευή 6 Φε-
βρουαρίου γιορτάζει τα 11
χρόνια λειτουργίας του.
Πρόκειται για τον μοναδικό
Χανιώτη bartender που έχει
φτάσει σε δύο ελληνικούς τε-
λικούς διαγωνισμών το 2012
και πρόσφατα τον Δεκέμβριο
του 2014, ανάμεσα στους δέκα
καλύτερους Ελληνες bar-
tenders.
Τον ρωτάμε, ποιο είναι το μυ-
στικό ενός επιτυχημένου κο-
κτέιλ και μας απαντά: «η
ισορροπία των γεύσεων, η
βαθιά γνώση των υλικών και η
έμπνευση». Και πράγματι, γύρω
από τον χώρο του μπαρ, βλέ-
πουμε τους πιο ιδιαίτερους
συνδυασμούς βοτάνων, μπαχα-
ρικών από μακρινές χώρες,
εσπεριδοειδών, σιρόπια, μαρ-
μελάδες, αρωματισμένα αλ-
κοόλ κ.ά. Μας τα δείχνει  για
μυρίσουμε τις ευωδιές τους...
Οι Χανιώτες σιγά-σιγά έχουν
μάθει το κοκτέιλ, και όπως μας
λέει, τα τελευταία 4 χρόνια έχει
διαμορφωθεί μια κουλτούρα
και «συνεχώς μας το ζητάνε».
Αλλωστε, συμπληρώνει ότι οι
τιμές «ειδικά σε εμάς είναι
πολύ προσιτές και ξεκινάνε
από 7 ευρώ με σπιτικά, εξαιρε-
τικής ποιότητας υλικά. Αυτό
που διαφοροποιεί το κοκτέιλ
από τα άλλα ποτά, είναι η πο-
λυπλοκότητα στις γεύσεις. Ενα
κοκτέιλ είναι μια ανάμνηση,
ένα ταξίδι στις γεύσεις... Αυτό
το ξεχωρίζει. Πολλές φορές
έχω ακούσει πελάτες να μου
λένε ότι “αυτό μου θυμίζει κάτι
από τα παλιά ή ένα ξεχωριστό
ταξίδι”... Κάποιοι πελάτες μού
ζητάνε να δημιουργήσω ένα
κοκτέιλ που να θυμίζει Ανοιξη

ή και να θυμίζει... ποίηση».
Γεύσεις που από τον Απρίλιο οι
λάτρεις του κοκτέιλ μπορούν
να βρίσκουν και στο νέο στέκι
cafe-bar-restaraunt που ετοι-
μάζει ο Μιχάλης με εκλεκτούς
συνεργάτες στην καρδιά του
παλιού λιμανιού, στην οδό Χά-
ληδων δίπλα στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων.

Στα αρώματα
του Χειμώνα

Οταν του ζητάμε να μας πει το
πιο ξεχωριστό κοκτέιλ για το
οποίο φημίζεται το bar, αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά: «Μα δεν
υπάρχει μόνο ένα. Κάθε ημέρα,
κάθε στιγμή είναι κι άλλο. Διότι
και η διάθεση για ένα κοκτέιλ
κάθε ώρα είναι διαφορετική!».

Πάντως μας παρουσιάζει ένα
ιδιαίτερο κοκτέιλ με τα αρώ-
ματα του Χειμώνα, το οποίο
είναι και βραβευμένο, καθώς
με αυτήν την συνταγή συμμε-
τείχε στον παγκόσμιο διαγωνι-
σμό Beefeater που έλαβε
μέρος σε δώδεκα χώρες και ο
Μιχάλης κατάφερε να μπει
στους δέκα φιναλίστ. Το όνομα
του κοκτέιλ: The Great Escape,
εμπνευσμένο από την πόλη του
Λονδίνου που ήταν και το θέμα
του διαγωνισμού. Βασίζεται σε
υλικά όπως το ρόζμαρι, γλυκά-
νισο, μέλι, γλυκόριζα, μπαχά-
ρια, αχλάδι, φρέσκο δενδρο-
λίβανο, lime και ένα περιζήτητο
αλκοολούχο διάλυμα με βό-
τανα όπως κάρδαμο, σοκο-
λάτα, τζίντζερ, τσίλι, κακάο κ.ά.   

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΡΑΣ - Φειδίας cafe-bar-restaurant

Κοκτέιλ ε ταυτότητα«Κοκτέιλ με ταυτότητα»

«Το μυστικό ενός καλού κο-
κτέιλ είναι κυρίως η τεχνική και
έπειτα ο συνδυασμός των συν-
θετικών» μας λέει ο Γιάννης
Γκλάρας, bartender εδώ και
τρία χρόνια στο Φειδίας cafe-
bar-restaurant στα Δικαστή-
ρια.
«Αυτό που καθιερώνει το κο-
κτέιλ και του δίνει ταυτότητα
είναι οι μίξεις των πιο εξειδι-
κευμένων γεύσεων, δηλαδή
εσπεριδοειδή, μπαχαρικά, φρέ-
σκα φρούτα κ.ά. Προσωπικά
χρησιμοποιώ πολύ τα μπαχα-
ρικά στα κοκτέιλ» ανέφερε ο
Γιάννης.
Οι Χανιώτες όπως μας λέει ο
ίδιος «πλέον ζητάνε τα κοκτέιλ,
έχουν ξεφύγει από το απλό
ποτό και ζητούν κάτι πιο εξεζη-
τημένο, όμορφο σε παρουσια-
στικό και γεύση.
Αρχικά κάνουμε μια συζήτηση
με τον πελάτη για να μάθω τι
του αρέσει πιο πολύ σε ένα
ποτό και στη συνέχεια δημι-
ουργείται το κοκτέιλ».  

Το κοκτέιλ δεν
έχει... φύλο

Ρωτάμε τον Γιάννη εάν τα κο-
κτέιλ είναι ένα ανδρικό ή ένα
γυναικείο ποτό και μας απαντά:
«το κοκτέιλ δεν έχει φύλο, το
προτιμούν τόσο οι άνδρες όσο
και οι γυναίκες». Μάλιστα στο
λεπτό δημιουργεί δύο εντυπω-
σιακά κοκτέιλ τόσο σε παρου-

σίαση όσο και σε συνοδευτικά:
το ένα βασίζεται στη μαστίχα,
στο τριαντάφυλλο και στην
μαρμελάδα σύκου που στο
τέλος αφήνει γεύση από... λου-
κούμι. Επίσης ένα από τα το

πιο δυνατά κοκτέιλ του bar θε-
ωρείται το Tangerine & Paper,
το οποίο βασίζεται στο μαντα-
ρίνι και σε μία μείξη πιπεριών
σε ένα ποτήρι ρούμι, που το
κάνουν πιο spicy. 

The Great Escape

Η βραβευμένη συνταγή
είναι η εξής:50 ml Beef,15
ml Poire, 15 ml σιρόπι, 20
ml lime, 2 ml dash
Aphrodite, 1 κομμάτι δεν-
δρολίβανο και spray Ri-
card στο ποτήρι.

Touch of spice

Μία ακόμη βραβευμένη συνταγή κοκτέιλ είναι το
Touch of spice: 50 ml Beefeater24 αρωματισμένο
με μαύρο τσάι μπαχαρικών, 10 ml σπιτικό σιρόπι βα-
νίλιας, 10 ml φρέσκο lime, 30 ml φρέσκο πορτο-
κάλι, 1 barspoon μαρμελάδα βούτυρο. Η συνταγή
του συγκεκριμένου κοκτέιλ διακρίθηκε στον ελλη-
νικό τελικό του Beefeater 2012, για τους 12 καλύ-
τερους bartenders. 

Tangerine & Pepper

Αρχικά “χτυπάμε” το mix του πι-
περιού (μαύρο και λευκό πιπέρι),
προσθέτουμε σιρόπι ζάχαρης,
φρέσκο lime, λευκό ρούμι και
πουρέ μανταρινιού.
Διακοσμείται με πιπέρι και σερ-
βίρεται σε κλασικό ποτήρι μαρ-
τίνι.

Rose Fig Shower

Αρχικά προσθέτουμε την μαρμε-
λάδα σύκου στο saker, συμπλη-
ρώνουμε χυμό από φρέσκο lime,
προσθέτουμε ποτό μαστίχα.
Στο τέλος προσθέτουμε ένα ακόμη
συστατικό που αφήνει την επί-
γευση του λουκουμιού, το οποίο
ωστόσο ο Γιάννης θέλησε να το
κρατήσει κρυφό.
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ββ
ραβείο μυθιστορήματος για
πρωτοεμφανιζόμενους συγ-
γραφείς «στη μνήμη του ιδρυ-
τικού μέλους της και κορυ-
φαίου πεζογράφου Μένη
Κουμανταρέα» θέσπισε η
Εταιρεία Συγγραφέων, σύμ-
φωνα με ανάρτηση στην ιστο-
σελίδα tovima.gr. Την από-
φαση έλαβε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας έπει-
τα από έκτακτη σύγκλησή του
μετά τον βίαιο θάνατο του
Eλληνα πεζογράφου.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑ

Βραβείο υθιστορή ατος γιαΒραβείο μυθιστορήματος για 
ρωτοε φανιζό ενους συγγραφείςπρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς

Όπως σημειώνεται στο σκεπτικό τής
απόφασης, «στο έργο του Μένη Κου-
μανταρέα, η συγγραφική δεινότητα
και η ξεκάθαρη ματιά αποτελούν
αρετές που συνετέλεσαν στη διαμόρ-
φωση του πεζογραφικού τοπίου στο
δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα και
επηρέασαν το έργο πολλών νεότε-
ρων πεζογράφων. Ο Μένης Κουμαν-
ταρέας όχι μόνο υποστήριζε τους
νέους συγγραφείς, αλλά και με το
συγγραφικό του ήθος, αποτέλεσε γι’

αυτούς λαμπρό παράδειγμα ώστε να
συνεχίσουν τη μεγάλη παράδοση που
ήδη είχε η χώρα μας μετά την περιώ-
νυμη γενιά του ’30 και τους μεταπο-
λεμικούς πεζογράφους.

Το έργο του, απαλλαγμένο από να-
τουραλίστικες ευκολίες, οδηγεί τον
αναγνώστη στις δύσκολες ατραπούς
της απαιτητικής λογοτεχνίας και ση-
ματοδοτεί μια νέα πορεία στην ελλη-
νική πεζογραφία, μακριά από
ηθογραφικούς ακροβατισμούς και

σχοινοτενείς περιγραφές.
Η κάθε λέξη του έχει λόγο να υπάρ-

χει μέσα στο κείμενο και φωτίζει απα-
ραίτητες πτυχές που καθιστούν τους
ήρωές του αναγνωρίσιμους και το
ύφος του ξεχωριστό. Για τον λόγο
αυτό, η θέσπιση του βραβείου για
πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς
αποτελεί και ένα στοίχημα τόσο για
την Εταιρεία Συγγραφέων που το θε-
σμοθετεί όσο και για τους νέους συγ-
γραφείς, για τους οποίους

ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς».

Συστάθηκε ήδη κριτική επιτροπή
Βραβείου Μένη Κουμανταρέα, η
οποία απαρτίζεται από τους συγγρα-
φείς και μέλη της Εταιρείας Θανάση
Βαλτινό, Μάρω Δούκα και Αχιλλέα
Κυριακίδη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να στέλνουν τα προς κρίση βιβλία
(έκδοσης του 2015) στα μέλη της επι-
τροπής: 

Θανάσης Βαλτινός: Αστυδάμαντος
66-68, 116 34 Αθήνα, τηλ.: 210-
7218793, fax: 210- 7256509, e-mail:
xarisfnd@otenet.gr. 

Μάρω Δούκα: Θεμιστοκλέους 49,
154 51 Νέο Ψυχικό, τηλ.: 210-
6714739, e-mail: indoukas@google-
mail.com. 

Αχιλλέας Κυριακίδης: Μικράς Ασίας
26, 115 27 Αθήνα, τηλ.: 210-
7795714, e-mail: achilleas.kyri-
akidis@gmail.com.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Παρουσίαση βιβλίου για 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Το Εθνικό Ιδρυμα “Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος”, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι
εκδόσεις Πατάκη και το
Ιδρυμα Θεοδούλου,
διοργανώνουν την Πέμ-
πτη 5 Φεβρουαρίου
2014, στην αίθουσα Τε-
λετών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου στην
Λευκωσία, την παρου-
σίαση του βιβλίου “Η
Ελλάδα και η Αντάντ.
1η Αυγούστου 1914 -
25η Σεπτεμβρίου
1916” του Χρίστου Α.
Θεοδούλου.
Στην παρουσίαση θα
παραβρεθεί και θα απευθύνει χαι-
ρετισμό ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και ο
υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χριστόφορος
Φωκαΐδης. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν επί-
σης ο πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας
Βασίλης Παπαϊωάννου, ο γενικός εισαγγε-
λέας της Κυπριακής Δημοκρατίας Κώστας
Κληρίδης, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικα-
στηρίου Κύπρου Μύρων Νικολάτος και ο πρό-
εδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού

Συλλόγου Θεόδω-
ρος Ιωαννίδης. 
Το βιβλίο θα παρου-
σιάσει ο αναπληρω-
τής καθηγητής
Σύγχρονης Ελληνικής
Ιστορίας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου Πέ-
τρος Παπαπολυβίου,
ενώ ο γενικός διευθυν-
τής του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών και
Μελετών “Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος” Νίκος Παπα-
δάκης θα κάνει παρέμ-
βαση. 
Συντονιστής της εκδήλω-
σης θα είναι ο καθηγητής
Ιωσήφ Ιωσήφ και η αντι-
φώνηση θα γίνει  από τον

συγγραφέα Χρίστο Θεοδούλου.
Ο τόμος, που αποτελεί έκδοση του Εθνικού
Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, και των
εκδόσεων Πατάκη, προσφέρει ένα λεπτομερή
απολογισμό των σχέσεων της Ελλάδας με τη
Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ιταλία
και αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο του
Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης
για την Επανάσταση του Ακρωτηρίου

Η καθιερωμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης για
την επέτειο του βομβαρδισμού του Επαναστα-
τικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις
11:30π.μ. στο Ακρωτήρι. Την εκδήλωση διοργα-
νώνει η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος
Χανίων, το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελε-
τών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, η Δημοτική Κοι-
νότητα Κουνουπιδιανών και οι Πολιτιστικοί
Φορείς Ακρωτηρίου.

Α΄ Μέρος
Τάφοι Βενιζέλων (Αγαλμα Καγιαλέ)
Επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων,
κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή, ανά-
κρουση ύμνου της Κρήτης & εθνικού ύμνου

Β΄ Μέρος
Λύκειο Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλαδικό)
Ριζίτικο τραγούδι από το Λαογραφικό Όμιλο Χα-
νίων.
Κρητικοί χοροί: Πολιτιστικός Σύλλογος Χορδα-
κίου “Η Σκλόκα”, Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Στερνών “Ομόνοια”, Χορευτικός Όμιλος
“Παράδοση”.
Λύρα-Λαούτο: Αδερφοί Παντερμάκη.
Χαιρετισμοί από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων,
τον δήμαρχο Χανίων, τον γενικό διευθυντή του
Eθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

και εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Φορέων
Ακρωτηρίου.
Ομιλία για την επέτειο από την Βαρβάρα Περ-
ράκη, αντιδήμαρχο Χανίων, Φιλόλογο.

Σκίτσο από τη συλλογή
Αλέξ. Δρουδάκη.



βιβλίαβιβλία

Ο άλλος γιοςΟ άλλος γιος
Αlexander Soderberg
Εκδότης: Μεταίχμιο

Η συναρπαστική
συνέχεια του Αν-
δαλουσιανού
φίλου. Το δεύ-
τερο μέρος της
σκανδιναβικής
νουάρ τριλογίας
με πρωταγωνί-
στρια μια φιλή-
συχη γυναίκα
(χήρα, νοσοκόμα

μ’ έναν έφηβο γιο) τη Σοφί Μπρίνκ-
μαν, η οποία μπλέκεται με τη Μαφία.
Ο αρχιμαφιόζος Χέκτορ Γκουσμάν
είναι σε κώμα έπειτα από ξεκαθάρι-
σμα λογαριασμών και η αυτοκρατο-
ρία του αρχίζει σιγά-σιγά να
καταρρέει.
Δύο άλλα συνδικάτα εγκλήματος, με
τα οποία συνεργάζονταν στο παρελ-
θόν, θέλουν να αναλάβουν όλες τις
δουλειές του.
Η Σοφί Μπρίνκμαν, φίλη και νοσο-
κόμα του, με δική της πρωτοβουλία,
έρχεται σε επαφή με τα αφεντικά
του ενός συνδικάτου και προσπαθεί
να τους προτείνει μια μέση λύση...

ΑγγελοςΑγγελος

θανάτουθανάτου
Camilla Lackberg
Εκδότης: Μεταίχμιο

Η νέα περιπέτεια,
όγδοη κατά σειρά,
του επιθεωρητή
Πάτρικ και της
αγαπημένης του
Ερίκα.
Πάσχα του 1974:
Σ’ ένα ειδυλλιακό
νησάκι στις ακτές
της Σουηδίας μια

οικογένεια εξαφανίζεται από το
σπίτι της. Η αστυνομία βρίσκει μόνο
την ενός έτους κόρη, την Εμπα. 
Χρόνια αργότερα, η Εμπα και ο σύ-
ζυγός της επιστρέφουν στο νησί επι-
ζητώντας να κάνουν μια νέα αρχή
και να ξεπεράσουν τον χαμό του
παιδιού τους. Δεν περνούν πολλές
μέρες από την εγκατάστασή τους
και πέφτουν θύματα εμπρησμού. 
Ο επιθεωρητής Πάτρικ αναλαμβάνει
την έρευνα με τη βοήθεια της συζύ-
γου του Ερίκα. Η έρευνα για τον εμ-
πρησμό θα φέρει στην επιφάνεια
ευρήματα που σχετίζονται με την
παλιά υπόθεση της εξαφάνισης.
Και τότε ο Πάτρικ και η Ερίκα ξεκι-
νούν το κυνήγι ενός αδίστακτου δο-
λοφόνου που θα κάνει το παν για
να μείνει θαμμένο το παρελθόν… 

ΙστορίαΙστορία 

της Λατινικήςτης Λατινικής

Α ερικήςΑμερικής
Μαρία Δαμηλάκου
Εκδότης: Αιώρα

Η ιστορία της Λα-
τινικής Αμερικής,
γεμάτη ρήξεις
αλλά και συνέ-
χειες, είναι αναμ-
φίβολα
συναρπαστική. Οι
λατινοαμερικανι-
κές χώρες έχουν
εγγενείς διαφο-

ρές αλλά και βασικές ομοιότητες
που σε μεγάλο βαθμό πηγάζουν από
το κοινό αποικιακό παρελθόν τους.
Τρεις αιώνες ισπανικής και πορτο-
γαλικής κυριαρχίας άφησαν αποδε-
κατισμένους τους ιθαγενείς
πληθυσμούς και μία κληρονομιά
εξάρτησης αυτής της πλούσιας σε
φυσικούς πόρους ηπείρου.
Η ιστορικός Μαρία Δαμηλάκου δια-
τρέχει την περίοδο από το τέλος της
αποικιοκρατίας στις αρχές του 19ου
αιώνα ως τις μέρες μας. Στο βιβλίο
παρουσιάζονται και αναλύονται ανά
χώρα οι κομβικές φάσεις αυτής της
πορείας
Η Λατινική Αμερική, τόσο οικεία και
ταυτόχρονα τόσο άγνωστη στη
χώρα μας, αποτελεί διαχρονικά έναν
μοχλό στη διεθνή σκηνή και οι εξε-
λίξεις σ’ αυτή τη γεμάτη αντιθέσεις
ήπειρο διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Α ήχανοιΑμήχανοι

κληρονό οικληρονόμοι
Γεωργία Σταυριανέα
Εκδότης: Φυλάτος

Η Μπαλού και η
Ζωή δυο αχώρι-
στες φίλες σε
μια γειτονιά της
Καισαριανής.
Είχαν κοινά
όνειρα, κοινές
αναφορές, ψη-
λούς στόχους.
Η ζωή όμως
είχε γι’ αυτές το

δικό της σχέδιο.
Η δικτατορία του1967 τις βρήκε
μαθήτριες. Η Μπαλού γνώρισε τον
Λευτέρη, Κύπριο φοιτητή. Τον παν-
τρεύτηκε, λόγω “ειδικών συνθη-
κών” κι έφυγε στην Κύπρο.
Η Ζωή έμεινε μόνη, ν’ ακολουθεί το
όνειρο χωρίς τη φίλη της, αντιμέ-
τωπη με μια σκληρή πολιτικά
εποχή. Το καλοκαίρι του ’74 πτυχι-
ούχος πλέον της νομικής η Ζωή,
αποφάσισε να περάσει τις διακοπές
της στη μεγαλόνησο παρέα με την
παιδική της φίλη. Η προδοτική ει-
σβολή του Αττίλα στην Κύπρο,
έφερε τα δύο κορίτσια, αναπάντεχα
με δύο μωρά στην αγκαλιά τους,
μέσα στο μάτι ενός κυκλώνα,.
Τα παιδιά της Μπαλού, ξεχασμένοι
ήρωες στο σήμερα, “της κρίσης”,
είναι οι αμήχανοι κληρονόμοι μιας
“καυτής” περιουσίας. Μιας κληρο-
νομιάς στα κατεχόμενα που τους
κλείνει πονηρά το μάτι σαν φάρος
στο φουρτουνιασμένο πέλαγος του
“χρέους” και την προοπτική της κα-
τάσχεσης. Θα ενδώσουν άραγε να
αναζητήσουν τη “σωτηρία”, που-
λώντας τη γη που ποτέ δεν γνώρι-
σαν, για την οποία όμως
“θυσιάστηκε” ο πατέρας τους, που
επίσης σχεδόν ποτέ δεν γνώρισαν;

Aφορμή

Οι σκιέρ είχαν φύγει και ο
ήλιος, που μόλις είχε κρυφτεί
πίσω από τις βραχώδεις, γκρί-
ζες κορφές που πάνω τους
μπλέκονταν τα σύννεφα,
έβαφε ρόδινο το χιόνι. Το φεγ-
γάρι περίμενε το σκοτάδι για
να φωτίσει την κοιλάδα μέχρι
το επόμενο ξημέρωμα. 

Οι εγκαταστάσεις των ανα-
βατήρων είχαν σταματήσει να
δουλεύουν και τα ενοικιαζό-
μενα σαλέ ήταν σκοτεινά.
Ακουγόταν μόνο ο θόρυβος
που έκαναν τα ερπυστριοφόρα
μηχανήματα, καθώς πήγαιναν
πάνω κάτω και ίσιωναν τις πί-
στες στα σημεία που είχαν
σκαφτεί ανάμεσα στα δέντρα
του δάσους και στα βράχια
στην πλαγιά του βουνού. 

Την επόμενη άρχιζε το Σαβ-
βατοκύριακο και το χιονοδρο-
μικό κέντρο του Σαμπολύκ θα
γέμιζε τουρίστες έτοιμους να
κατατροπώσουν το χιόνι με τα
πέδιλα. Ηταν κοπιαστική δου-
λειά.

Δουλειά κοπιαστική και μονα-
χική ο χειρισμός του ερπυστριο-
φόρου μηχανήματος, χαρα-
κτηριζόμενη από μια σκοτεινή μο-
νοτονία, αδύνατο να υπαχθεί στη
συνήθεια, ακόμα και από κάποιον
που έχει γεννηθεί και έχει ζήσει
όλη του τη ζωή στη Βαλ ντ'
Αόστα. Οταν ο Αμέντεο Γκουνέλι
παρέσυρε τον όγκο που ξαφνικά
εμφανίστηκε στον δρόμο του, πί-
στεψε πως επρόκειτο για κάποιο
ζώο· έκανε λάθος. Ηταν ένα δια-
μελισμένο ανθρώπινο σώμα, ό,τι
είχε απομείνει πια. Ήταν η στιγμή
να ειδοποιηθεί ο Ρόκκο Σκιαβόνε,
υποδιοικητής της Ιταλικής Αστυ-
νομίας, προσφάτως -και δυσμε-
νώς- μετατεθειμένος από τη
Ρώμη στη δυσπρόσιτη και βουκο-
λική Βάλ ντ’ Αόστα, ήταν η στιγμή
να αναλάβει την πρώτη ουσια-
στική υπόθεση επί των ημερών
του.

Το μοτίβο που ακολουθεί κάθε
αστυνομικό μυθιστόρημα είναι
λίγο-πολύ γνωστό και αναμενό-

μενο, ένα έγκλημα και η εξυ-
χνίασή του από έναν -τελικώς-
ικανό αστυνομικό, ο οποίος με
επιμονή και ρίσκο καταφέρνει να
εκμεταλλευτεί και το ελάχιστο
ακόμα διαθέσιμο στοιχείο. Εκεί
βρίσκεται το πρώτο στοίχημα για
τον κάθε συγγραφέα: μια σφιχτο-
δεμένη πλοκή, ένας έντονος κεν-
τρικός χαρακτήρας, που να
προκαλεί αντικρουόμενα συναι-
σθήματα στον αναγνώστη, και,
τέλος, μια πειστική και μη προβλέ-
ψιμη, όσο αυτό είναι δυνατό,
λύση. Στην πρόκληση αυτή ο
Μαντσίνι παίρνει δύο στα τρία, και
αυτό γιατί η Μαύρη Πίστα είναι
ένα αρκετά χαλαρό ως προς τη
δομή μυθιστόρημα. Και είναι, άλ-
λωστε, αυτός ο λόγος για τον
οποίο ο συγγραφές “εμπλουτίζει”
την κεντρική του ιστορία με άλλες
παράλληλες και μικρότερες σε
έκταση, γεγονός που δεν θα ήταν
απαραίτητα αρνητικό αν η ένταξη
αυτών των συμβάντων λειτουρ-
γούσε αρμονικότερα με το κυρίως
σώμα της ιστορίας. Ως προς τη
διαλεύκανση του μυστηρίου, τα
καταφέρνει σε ικανοποιητικό
βαθμό, προσφέροντας τις καλοδε-
χούμενες ανατροπές και μια
άκρως αληθοφανή τελική λύση.

Εκείνα όμως τα στοιχεία, για τα
οποία ξεχωρίζει η Μαύρη Πίστα,
είναι ο υποδιοικητής και το μέρος
στο οποίο λαμβάνει χώρα η
πλοκή. Στοιχεία που λειτουργούν
ανεξάρτητα, μα τελικώς είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Ο Ρόκκο Σκιαβόνε, έχοντας ζήσει
μια ζωή στη Ρώμη, λαμβάνει δυ-
σμενή μετάθεση στη Βαλ ντ’
Αόστα. Ο πρωτευουσιάνος που
καταφτάνει στην εξοχή, με τα ιδι-
αίτερα ακραία καιρικά φαινόμενα,
κι αρνούμενος να προσαρμοστεί
στις τοπικές συνήθειες, επιμένει
να φορά τα δερμάτινα παπούτσια
του στο χιόνι επιμένοντας στον
κώδικα του προσωπικού του στυλ
που του απαγορεύει να προμη-
θευτεί τα χοντροπάπουτσα του
χιονιού. Μαζί του καταφτάνει και
η φήμη του, η φήμη κάθε δημό-

σιου λειτουργού της πρωτεύου-
σας, που συνίσταται σε ένα και
μόνο χαρακτηριστικό: διαφθορά.
Κανείς δεν το σχολιάζει μα όλοι
υποθέτουν τις βρώμικες δουλειές
στο παρασκήνιο, οι οποίες τον
οδήγησαν μέχρι εκεί. Αλλωστε, η
εξορία ενός Ρωμαίου στην Βαλ ντ’
Αόστα κάνει το μυθιστόρημα να
απευθύνεται, πιθανότατα, περισ-
σότερο στο ιταλικό παρά στο διε-
θνές κοινό.

Ο Μαντσίνι χρησιμοποιεί την
ιστορία του ως βάση για να ανα-
φερθεί σε μια κοινωνία, που, παρά
τα μεγάλα μεγέθη τουρισμού, πα-
ραμένει κλειστή και εσωστρεφής. 

Επιστρέφοντας, λίγο πριν το
τέλος, στον υποδιοικητή Σκιαβόνε,
θα ήθελα να προσθέσω κάτι
ακόμα, που ίσως να ακουστεί
κλισέ αλλά ισχύει: ποτέ μην κρί-
νεις κανέναν από την πρώτη ει-
κόνα. Και ποια είναι η πρώτη
εικόνα του Σκιαβόνε, μα φυσικά
αυτή που ακολουθεί στερεοτυπικά
τον κάθε Ιταλό άντρα, αυτάρε-
σκος, σεξομανής και με ροπή στη
διαφθορά. Ο Μαντσίνι δίχως να
στήσει αγιοποίηση, ήσυχα και
ομαλά διορθώνει την εικόνα του
ήρωά του, ασχέτως αν ποτέ δεν
καταφέρνει να κερδίσει την από-
λυτη συμπάθεια, πόσο μάλλον την
ταύτιση, εντούτοις λίγες ενοχές
στον αναγνώστη πάντα βοηθούν.

πολιτισμός 11ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
31 Ιανουαρίου 2015

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

yannis.kalo@gmail.com  • no14me.blogspot.gr/

Μαύρη ίσταΜαύρη πίστα
» Antonio Manzini, μτφρ. Φωτεινή Ζερβού, εκδόσεις Πατάκης

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Παρουσίαση βιβλίου

του Μάρκου Σελλιανάκη
Το νέο βιβλίο του Μάρκου Σελ-

λιανάκη με τίτλο “Εντροπία” θα
παρουσιαστεί σήμερα Σάββατο
στις 6:30μ.μ. στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Μητρόπολης, υπό
την αιγίδα του Συλλόγου Στι-
χουργών Ν. Χανίων.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η
ιατρός, λογοτέχνις και πρώην
νομαρχιακή σύμβουλος Πηνε-
λόπη Ντουντουλάκη και η εκπαιδευτικός, λογοτέχνις
Ευαγγελία Αγγελάκη - Βάμβουκα.

Τη βραδιά θα συντονίσει ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Στιχουργών Ν. Χανίων, Θανάσης Πατεράκης.

ΣΤΟ Τ.Ε.Ε.

Παρουσίαση ποιητικής 

συλλογής του Γιάννη Φίλη
Παρουσίαση της τελευταίας

ποιητικής συλλογής του Γιάννη
Φίλη, πρώην πρύτανη του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης με τίτλο
“Μεταφορές του απογεύματος”
θα πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 4 Φεβρουαρίου στην αί-
θουσα του παραρτήματος
Χανίων του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος (Νεάρχου 23).

Σύντομη εισαγωγή στην παρουσίαση θα κάνει η φι-
λόλογος και αντιδήμαρχος Χανίων Βαρβάρα Πε-
ράκη. 

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το βιβλιοπωλείο
“Ηλέκτρα Πετράκη”.

.



παιδότοπος

Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Κάποιες απ’ τις εντυπώσεις των παιδιών της Δ'

τάξης του Δημ. Σχολείου Ναυστάθμου Κρήτης απ’
τις τηλεδιασκέψεις που είχαν με άλλους μαθητές
από το 2ο Δημ. Σχολ. Γρεβενών και το 4ο Δημ. Σχ.
Καματερού Αττικής, φιλοξενούνται στον σημερινό
Παιδότοπο. Οσες χώρεσαν μαζί με μερικές σχετι-

κές φωτογραφίες... Πολλά, κατάπολλα ευχαριστώ
τη γνωστή, και από άλλες εργασίες μαθητών της,
δασκάλα της τάξης Σταυρούλα Λαδά, που έστειλε
το υλικό μαζί με ένα κατατοπιστικό σημείωμα, σύμ-
φωνα με το οποίο οι τηλεδιασκέψεις αυτές, όπως
και κάποιες άλλες ανάλογες, έγιναν στο πλαίσιο
ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας με τίτλο “Ψη-

φιακά παραμύθια του τόπου μας”, που υλοποιούν
εφέτος...

Συγχαρητήρια και σ’ εσένα και στους μαθητές
σου, κυρία Σταυρούλα. Καλή συνέχεια...

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος 

Δ' τάξη Δημοτικού Σχολείου Ναυστάθμου Κρήτης

ΚόκκινηΚόκκινη κλωστήκλωστή δε ένηδεμένη στηνστην ανέ ηανέμη τυλιγ ένητυλιγμένη...
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Με αφορμή ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που υλοποιούμε
φέτος και έχει ως βασικό άξονα τα παραμύθια, η τάξη μας θα
παρουσιάσει ύστερα από έρευνα και συνεντεύξεις των μαθη-
τών με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, ένα παραδο-
σιακό - λαϊκό (προφορικό) παραμύθι του τόπου μας το οποίο θα
επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές και στη συνέχεια θα το καταγρά-
ψουν, θα το μεταφράσουν, θα το εικονογραφήσουν και θα το
επενδύσουν μουσικά. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η τάξη του
συνεργάτη μας η οποία θα παρουσιάσει ένα αντίστοιχο παρα-
δοσιακό παραμύθι από τον τόπο τους. Στο τέλος θα ανταλλά-
ξουμε τις δραστηριότητές μας και θα παρουσιάσουμε η μία
τάξη στην άλλη το δικό της παραμύθι και θα προσπαθήσουμε
να βρούμε κοινά σημεία και διαφορές.

Ηδη η κυρία Καίτη Αλέξη, μια γλυκύτατη γιαγιά, μας επισκέ-
φτηκε στο σχολείο μας και μας διηγήθηκε ένα παραμύθι της
Κρήτης. Οι μαθητές άκουσαν με μεγάλη χαρά την αφήγηση
αλλά και τις συμβουλές της για μία σωστή ανάγνωση.

Ομως οι δραστηριότητες του έργου “Ψηφιακά παραμύθια του
τόπου μας” δεν εξαντλούνται μόνο στην ανεύρεση και ψηφιο-
ποίηση των παραμυθιών αλλά και στην άμεση επικοινωνία των
μαθητών των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο. Ετσι, πραγ-
ματοποιούνται τηλεδιασκέψεις με τάξεις από διάφορα μέρη της
Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, ώστε οι μαθητές να γνωρί-
ζονται μεταξύ τους. 

Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει με σχολεία από το Σταυράκι Ιωαν-
νίνων, από την Αθήνα και τα Γρεβενά, ενώ αναμένεται και η
σύγχρονη επικοινωνία με άλλα ακόμη δέκα σχολεία από Ελ-
λάδα και Ευρώπη

Η δασκάλα της τάξης

Από την επίσκεψη της κυρίας Καίτης Αλέξη στην τάξη μας.

Σήμερα στις 3 Δεκεμβρίου
2014 στην τάξη μας στο
σχολείο του Ναυστάθμου
με τη δασκάλα μας, την
κυρία Σταυρούλα Λαδά, κά-
ναμε δυο τηλεδιασκέψεις.
Η μία ήταν με την Πέμπτη
τάξη του Δημοτικού Σχο-
λείου Γρεβενών και η άλλη
με την Τρίτη τάξη του Δη-
μοτικού Σχολείου Καματε-
ρού στην Αθήνα.

Στράτος

Επικοινωνήσαμε με τους
μαθητές των Γρεβενών και
με το δάσκαλό τους, τον
κύριο Αργύρη. Αφού γνω-
ριστήκαμε, μιλήσαμε πρώ-
τοι εμείς για το σχολείο και
τον οικισμό που ζούμε.

Ηλίας

Επίσης, μας ανέφεραν
πως στο μουσείο τους
έχουν τους μεγαλύτερους
χαυλιόδοντες στον κόσμο. 

Κώστας

Εκεί, έχουν πάνω από
200 μαθητές και 14 τάξεις.
Στο τμήμα της κυρίας Κικής
υπάρχουν 11 αγόρια και 9
κορίτσια. Μας είπε πως σε
όποιο τμήμα κι αν πηγαίνει,
τα αγόρια είναι πάντα πε-
ρισσότερα! Ο Κώστας πρό-
σθεσε ότι πάντα νικάμε.

Βασίλης

Μου άρεσε πάρα πολύ
που επικοινωνήσαμε με
αυτά τα δύο σχολεία και
θέλω να το ξανακάνουμε.

Κώστας

Αυτές οι δύο τηλεδιασκέ-
ψεις μου άρεσαν πάρα
πολύ γιατί κάναμε καινούρ-
γιους φίλους και μάθαμε
περισσότερες πληροφορίες
για τα Γρεβενά και το Κα-
ματερό της Αθήνας.

Γιάννης

Αυτό που κάναμε σήμερα
μου άρεσε πολύ και θα
ήθελα να πάμε και μια εκ-
δρομή για να τους γνωρί-
σουμε καλύτερα. Αυτή ήταν
η καλύτερη μέρα της ζωής
μου!

Βασίλης

Η τηλεδιάσκεψη με την
Αθήνα μου άρεσε πολύ
γιατί είπαμε πολλά αστεία!

Ηλίας

Ολη αυτή n διαδικασία
ήταν πάρα πολύ ωραία και
μου έκανε εντύπωση που
μιλάμε με παιδιά που βρί-
σκονται τόσο μακριά μας.

Σταμάτης

Κάποια κορίτσια από την
τάξη μας είπαν τις εντυπώ-
σεις τους από το βίντεο για
τα Γρεβενά που μας είχαν
στείλει μέρες πριν.

Γιάννης

Επιπλέον, τους αναφέ-
ραμε πως μας άρεσαν οι
πέτρινες γέφυρες που
έχουν αλλά και τα άγρια
ζώα, όπως η αρκούδα.

Η Κατερίνα πρόσθεσε ότι
της αρέσουν αλλά πως τις
φοβάται βέβαια.

Βαγγέλης

Επειτα, μας παρουσίασαν
την περιοχή τους, n οποία
λέγεται και πόλη των μανι-
ταριών. Εκεί υπάρχουν
1.350 είδη μανιταριών, ενώ
πολλά από αυτά είναι δη-
λητηριώδη, όπως απάντη-
σαν στον Κώστα που τους
έκανε αυτή την ερώτηση.

Σταμάτης

Η συνάντηση που είχαμε
σήμερα ήταν συναρπαστική
και πάνω απ’ όλα διδα-
κτική. Αυτό που κάναμε με
συγκινεί διότι είχαμε την
ευκαιρία να μιλήσουμε με
άτομα από άλλα μέρη της
Ελλάδας. Επίσης, δεν
ένιωθα ότι μιλάμε σε υπο-
λογιστή. Ενιωθα ότι ταξι-
δεύω στην πόλη τους.

Δήμητρα

Μας μίλησαν για το μου-
σείο μανιταριών και για το
τεράστιο ψεύτικο μανιτάρι
που βρίσκεται στην πλατεία
της πόλης τους.

Κατερίνα

Μας ενημέρωσαν πως οι
Κρητικοί βοήθησαν στην
απελευθέρωση των Γρεβε-
νών από τους Τούρκους και
γι’ αυτό αισθάνομαι περή-
φανη για την Κρήτη.

Μας είπαν πως φέτος που
γιορτάζουν τα 100 χρόνια
απελευθέρωσης, στην πα-
ρέλαση ήταν και βρακοφό-
ροι της Κρήτης από τον
σύλλογο Κοζάνης. Η κυρία
Σταυρούλα τους είπε ότι κι
εμείς γιορτάζουμε φέτος τα
100 χρόνια της Ένωσης της
Κρήτης με την Ελλάδα και
ότι έχουμε πολλά κοινά
Τέλος, τους τραγουδήσαμε
το “Κρήτη μου, όμορφο
νησί”.

Λυδία

Επειτα συνδεθήκαμε με
την Τρίτη τάξη του Δημοτι-
κού σχολείου Καματερού
στην Αθήνα και τη δασκάλα
τους, την κυρία Κική. Και
αυτοί μας είπαν για το σχο-
λείο τους, πόσα γήπεδα
έχουν αλλά ένας-ένας μας
έλεγαν τα ονόματά τους.

Ευαγγελία

Τα συναισθήματά μου
είναι χαρά αλλά και λύπη
γιατί δεν μπορώ να πάω
εκδρομή εκεί...

Κατερίνα

Τους είπαμε για τους δύο
ποταμούς των Γρεβενών
που βρίσκονται στο χάρτη,
τον Αλιάκμονα και τον Βε-
νέτικο. Ο δάσκαλός τους
μας απάντησε πως ο Βενέ-
τικος είναι παραπόταμος
του Αλιάκμονα. 

Αλεξανδριάννα

Σήμερα πέρασα φαντα-
στικά γιατί μίλησα με μαθη-
τές από δύο άλλα σχολεία.
Εμαθα για τον τόπο τους
και μίλησα και εγώ. Πέρασα
υπέροχα!   

Ευαγγελία

Τηλεδιάσκεψη 5 σχολείων, δημοτικού ΔΔΜΝ (δασκάλα Σταυρούλα
Λαδά), 4ου Καματερού (δασκάλα Κική Λιανού), Δημοτικού

Σταυρακίου Ιωαννίνων (δάσκαλος Χριστόφορος Πουλίζος), 2ου
Γρεβενών (δάσκαλος Αργύρης Καραλιόλιος) και 9ου Λάρισας

(δάσκαλος Λεωνίδας Νιδέλκος).

Τηλεδιάσκεψη με Σταυράκι Ιωαννίνων. 

Τηλεδιάσκεψη με Γρεβενά.



Αλλοι λατρεύουμε τη μαύρη και πικρή, άλλοι παραδινό-
μαστε άνευ όρων στη γεύση της γάλακτος, άλλοι προτι-
μούμε τις κομψές βελγικές πραλίνες, άλλοι
διακατεχόμαστε από τη μονομανία της λευκής, όλοι μας
όμως έχουμε μια σχέση σχεδόν ερωτική με τη σοκολάτα.
Αλήθεια, ποιος ανακάλυψε τέτοιον πειρασμό; 

Το βοτανολογικό όνομα του κακαόδεντρου, “θεόβρωμα
το κακάον”, υποδηλώνει πως πρόκειται για την τροφή των
θεών, αφού όλοι όσοι γεύονται τη σοκολάτα, νιώθουν πως
ξαφνικά βρέθηκαν στον Παράδεισο. 

Και αν δεν είναι η τροφή των Θεών υπήρξε σίγουρα για
εκατοντάδες χρόνια απόλαυση των λίγων. Διάφοροι πολι-
τισμοί συνέβαλαν για την μετατροπή του καρπού του κα-
καόδεντρου σε ένα παγκόσμιο γλυκό πάθος με μεγάλη
ποικιλία γεύσεων.

Πρώτοι οι Μάγιας καλλιέργησαν εντατικά το κακαόδεν-
τρο στην χερσόνησο Γιουκατάν, όπου χρησιμοποιούσαν
τους καρπούς του και σαν νόμισμα. Επιπλέον τους κα-
βούρντιζαν, τους άλεθαν, ανακάτευαν την σκόνη με νερό,
πρόσθεταν μπαχαρικά και έφτιαχναν ένα ρόφημα με πικρή
και πικάντικη γεύση. Οι Αζτέκοι πρόσθεσαν όμως και τσίλι,
βανίλια, μέλι κ.ά. 

Στις κοινωνίες των Μάγια και των Αζτέκων μόνο όσοι
είχαν κύρος και εξουσία είχαν δικαίωμα να το απολαύσουν.

Το 1502 ο Κολόμβος αντελήφθη την πολυδυναμικότητα
των καρπών του κακαόδεντρου. Ετσι εκτίμησε το δώρο
ενός αρχηγού των Ινδιάνων, δεν το θεώρησε όμως τόσο
ενδιαφέρον για τους συμπατριώτες του, ώστε να το φέρει
και πίσω. Χρειάστηκε να κατακτήσει ο Ερμάν Κορτές τις
Δυτικές Ινδίες, για να μάθουν οι Ευρωπαίοι να πίνουν και
να γεύονται τη σοκολάτα.

Ο Κορτές επέστρεψε στην πατρίδα του το 1528, φέρ-
νοντας μαζί του τους επιμήκεις καρπούς του κακαόδεν-
τρου, που στο σχήμα θυμίζουν ένα μικρό αργίτικο πεπόνι
με κόκκινες -σχεδόν της φωτιάς- πινελιές. Όπως ήταν φυ-
σικό, οι παράξενοι αυτοί καρποί ξεσήκωσαν τους βοτανο-
λόγους, που έσπευσαν να τους μελετήσουν. Αυτή είναι
μόνον η αρχή της περιπέτειας του κακάο στην Ευρώπη.

Ο πρώτος που αναφέρεται στο κακάο ήταν ο βοτανολό-
γος Τζιρολάμο Μπεντζόνι, που έγραψε στο βιβλίο του “Η
ιστορία του Νέου Κόσμου” (Βενετία 1565) πως το κακάο
ήταν ένα “ξέπλυμα για τα γουρούνια”, αλλά όταν ελλείψει

κρασιού αναγκάστηκε να το δοκιμάσει, το βρήκε θρεπτικό
και τονωτικό, παρόλη την πίκρα του.

Επειδή η σοκολάτα ήταν πικρή για τα ευρωπαϊκά γού-
στα τής πρόσθεσαν ζάχαρη, κανέλα και αντί για τσίλι, πι-
πέρι. Πρώτα παρασκευάζεται στα μοναστήρια, όπου οι
μοναχοί κατέχουν την τέχνη της φαρμακοποιίας. Τότε δια-
πιστώνουν πως το ρόφημα αυτό είναι γευστικότερο όταν
σερβίρεται ζεστό. Η Καθολική Εκκλησία βρήκε έτσι το το-
νωτικό ποτό της για τις περιόδους των νηστειών.

Ζεστό, αρωματικό και γλυκό: τίποτα δεν θυμίζει πια το
“πρωτόγονο” κακάο.

Ο 16ος αιώνας “μεθάει”
με τη μελαχρινή αμβροσία 

Η επιτυχία της σοκολάτας γεννά και την προκατάληψη.
Στα μέσα του 17ου αιώνα και ενώ το μονοπώλιο της σο-
κολάτας έχει περάσει στα χέρια των Ολλανδών θαλασσο-
πόρων και αποτελεί πια το αγαπημένο ρόφημα της
αριστοκρατίας, εμφανίζονται τα πρώτα κρούσματα.

Η διάσημη Μαντάμ ντε Σεβινιέ γράφει στην κόρη της για
το κακάο. «Σας γοητεύει για ένα διάστημα και μετά σας
ανάβει ξαφνικά ένα συνεχιζόμενο πυρετό που σας οδηγεί
στο θάνατο». Και συνεχίζει: «Η μαρκησία του Γκετλογκόν
ήπιε τόση σοκολάτα, ενώ ήταν έγκυος πέρυσι, που γέν-
νησε ένα μαύρο, σαν το διάολο, αγοράκι που πέθανε».

Νομίζετε πως η κομψή αλληλογράφος του 17ου αιώνα
υπερέβαλλε;. Αυτό δεν ήταν παρά η αρχή. Ανάμεσα στους
κληρικούς ξεσπάει, λίγα χρόνια αργότερα, μια φοβερή δια-
μάχη, με θέμα την νομιμότητα της κατανάλωσης του που
λίγο έλειψε να πνίξει την Εκκλησία σε μια κούπα σοκο-
λάτα.

Και ενώ οι εκπρόσωποι του Κυρίου δόξαζαν το κακάο,
ένας βοτανολόγος ο Λινναίος, στη Σουηδία ονομάζει την
καθαγιασμένη αυτή παρασκευή (και το δέντρο του κα-
καόδεντρου) θεόβρωμα. Ετσι ανοίγει και στην Ευρώπη ο
δρόμος για τη δημιουργία των πρώτων σοκολατοποιείων,
αρχικά για την παρασκευή φαρμακευτικής σοκολάτας, και
αργότερα για να την εμπορευθούν οι μεγάλοι οίκοι της
Ευρώπης.

Στο επόμενο αφιέρωμα μας στη σοκολάτα θα μάθουμε
για τη διαδικασία παραγωγής της, τον ρόλο της στην κου-
ζίνα και για την ιστορία της ελληνικής σοκολατοποιίας. 

ηηδιάσημη Μαντάμ ντε Σεβινιέ γράφει στην κόρη της για το κακάο: «Σας γοητεύει για ένα διάστημα και
μετά σας ανάβει ξαφνικά ένα συνεχιζόμενο πυρετό που σας οδηγεί στο θάνατο». Και συνεχίζει: «Η μαρ-
κησία του Γκετλογκόν ήπιε τόση σοκολάτα, ενώ ήταν έγκυος πέρυσι, που γέννησε ένα μαύρο, σαν το
διάολο, αγοράκι που πέθανε». 

Ο Δρό ος των Μ αχαρικώνΟ Δρόμος των Μπαχαρικών

Φανh Μαραγκaκη

caravelspices@gmail.com
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Πηγές: “Η γλώσσα της γεύσης” της Μαριάνας Καβρουλάκη,
σελ. 250-251 
http://oxigon.blogspot.gr/
http://www.foodbites.eu/ 

Η σοκολάτα και οι ροκαταλήψειςΗ σοκολάτα και οι προκαταλήψεις 
κατά τον ο αιώνακατά τον 17ο αιώνα
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ “ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ”

Σαν ηφαίστειο ου ξυ νάΣαν ηφαίστειο που... ξυπνά!
Σε διαφορετικό κλίμα σήμερα οι “διαδρομές” είναι αφιερωμένες σε ένα ανεξάρτητο σωματείο τον “Βεζούβιο” που δρα-
στηριοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 καθώς όπως έγινε γνωστό την ερχόμενη Τετάρτη στο “Καλτσέτο” θα
πραγματοποιηθεί αγώνας με καλεσμένα όλα τα ιστορικά στελέχη του και την επόμενη μέρα (Πέμπτη) θα κόψει την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του στο “Καλντερίμι”. 

ναζητήσαμε λοιπόν μερικά
από τα μέλη της ομάδας σή-
μερα αλλά και στο παρελθόν
όταν και υπήρξε η πρώτη πε-
ρίοδος του Βεζούβιου. 

Ο... ΑΧΙΝΙΟΣ ΠΟΥ

ΕΓΙΝΕ ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ 

Οπως θυμάται λοιπόν ο Κώ-
στας Φαλαγγάρης το 1981
-εποχή που υπηρετούσε τη
στρατιωτική του θητεία στο
Ηράκλειο- στο “Μαρακανά”
που υπήρχε δίπλα στις εκβολές
του Κλαδισού μαζεύονταν κά-
ποιοι αξιόλογοι παίκτες (κυ-
ρίως από την περιοχή της
Νέας Χώρας -και όχι μόνο- άλ-
λωστε ο ίδιος είναι Χαλεπια-
νός) όπως οι: Γιώργος Λιόδης,
Γρηγόρης Μπεμπλιδάκης, Βα-
σίλης Ζερβουδάκης, Αλκης Σο-
λογάνης, Βασίλης Δαμίγκος,
Μάκης Καραταράκης κ.α. Ολοι
αυτοί αποφάσισαν το Καλο-
καίρι του 1981 να δημιουργή-
σουν την πιο ερασιτεχνική
ομάδα από τις ερασιτεχνικές
που θα έπαιρνε μέρος σε ανε-
ξάρτητα τουρνουά χωρίς δελ-
τία παικτών. Σε μία ταβέρνα
λοιπόν κοντά στο γήπεδο έγινε
μάζωξη για να προχωρήσουν
στα... βαφτίσια. Ηθελαν ένα
όνομα που να μην είναι συνη-
θισμένο και προς στιγμήν φαι-
νόταν να επικρατεί το...
“Αχινιός” μετά από πρόταση
μέλους που ήταν και ψαράς (Β.
Δαμίγκος). Ομως την τελευ-
ταία στιγμή έπεσε στο τραπέζι
από ένα άλλο ιδρυτικό στέλε-
χος (Α. Σολογάνης) το πιο... εν-
τυπωσιακό “Βεζούβιος” και
κατόπιν ψηφοφορίας που
έγινε ήταν και αυτό που επι-
κράτησε. Ο συνειρμός απλός:

σαν το ξακουστό ηφαίστειο, ο
Βεζούβιος θα... λιώνει τους αν-
τιπάλους του με τη λάβα. Ενώ
σαν αχινιός, το... πλήγμα που
θα επέφερε θα ήταν σαφώς
πολύ μικρότερο! 

Στα τέλη του 1981, με αρχές
του 1982 ο Βεζούβιος οργα-
νώθηκε και άρχισε τις προπο-
νήσεις στο “Μαρακανά”. Δύο
φορές την εβδομάδα, Τετάρτη
και Σάββατο για να μετακομί-
σει λίγο αργότερα στην κον-
τινή Μοναχή Ελιά όπου είχαν
αρχίσει εργασίες για τη δια-

μόρφωση του γηπέδου. Ξερό
και εκεί, όμως δίπλα στον Κλα-
δισό ο αγωνιστικός χώρος
ήταν γεμάτος πέτρες με απο-
τέλεσμα να κινδυνεύει η σω-
ματική ακεραιότητα των
παικτών. Στη Μοναχή Ελιά κα-
θιερώθηκαν και Κυριακή πρωί
αγώνες είτε μεταξύ των παι-
κτών είτε πολύ συχνά με κανο-
νικές ομάδες του τοπικού που
έκαναν προπόνηση στο ίδιο
γήπεδο. Μάλιστα επειδή ο Βε-
ζούβιος είχε στις τάξεις του
αρκετούς πρώην παίκτες κανο-

νικών ομάδων που για διάφο-
ρους λόγους είχαν σταματήσει
το ποδόσφαιρο σε μικρή ή με-
γαλύτερη ηλικία συχνά έφερνε
και πολύ καλά αποτελέσματα
από τη στιγμή που ήταν και
προπονημένοι. Παράλληλα
έδινε αγώνες σε άλλα γήπεδα
των Χανίων με ομάδες χω-
ριών, π.χ. Νιο Χωριό ή στις
Στέρνες. Χαρακτηριστικά όπως
θυμάται ο Κ. Φαλαγγάρης: «εί-
χαμε νικήσει 3-2 τη Θύελλα
και ο τότε πρόεδρος της μου
ζήτησε να αποκτήσει 1-2 παί-
κτες. Οταν όμως άρχισε να
μου λέει ποιους ξεχώρισε απο-
δείχθηκε ότι ήθελε τη... μισή
ομάδα μας!».

Μετά το 1985 ο Βεζούβιος
έγραψε τις... πιο χρυσές σελί-
δες στην ιστορία του με τη
συμμετοχή του στα ποδοσφαι-
ρικά τουρνουά που διοργά-
νωνε το Συνδικάτο
Οικοδόμων. Χαρακτηριστικά
διαβάζουμε στο φύλλο του
“Αγώνα της Κρήτης” 31-8-
1990 για την επικράτησή του
με 4-3 στα πέναλτι στον τελικό
που έγινε στη Μοναχή Ελιά. 

Και πάλι ο Φαλαγγάρης θυ-
μάται: «Είχαμε ένα τόσο καλό
και γυμνασμένο σύνολο που
αν και υπήρχε περιορισμός με
τη συμμετοχή δύο εν ενεργεία
παικτών τον οποίο εμείς πάντα
τηρούσαμε, συχνά οι αντίπαλοί
μας επιστράτευαν περισσότε-
ρους για να μπορέσουν να μας
αντιμετωπίσουν. Είχαμε βέβαια

όπως προανέφερα αρκετούς
πρώην παίκτες μερικοί από αυ-
τούς πολύ αξιόλογοι».

Οσο για τη φανέλα, τις πε-
ρισσότερες φορές οι παίκτες
του Βεζούβιου δανείζονταν
κόκκινες ή ερυθρόλευκες εμ-
φανίσεις από τον Παγχανιακό.
Κάποιες άλλες φορές εμφανί-
στηκε και με δικές του χρώμα-
τος μαύρου - ροζ με την
αναγραφή του ονόματος της
ομάδας... κάθετα!

Για την πρώτη περίοδο του
Βεζούβιου μιλάει και ο Γιώρ-

γος Παπαδάκης που υπήρξε
επίσης μία από τις... σημαίες
του. «Στον Βεζούβιο εντάχ-
θηκα από τα πρώτα χρόνια και
αυτό που έχω να θυμάμαι είναι
ότι λειτουργούσαμε σαν μία
πολύ καλή παρέα όχι μόνο
μέσα στα γήπεδα αλλά και έξω
από αυτά π.χ. στις βόλτες που
κάναμε τα βράδια. Μαζευόμα-
στε επίσης στο καφενεδάκι του
“Μπελώνη” στο τέρμα Σελίνου
και επειδή κάποια μέλη ήταν
της... υγιεινής διατροφής μάς
απαγόρευαν το αλκοόλ, δη-

Μια από τις πρώτες ομάδες του Βεζούβιου στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Γαλάνης Γιώργος (επίτιμος... πρόεδρος), Γερακάκης Γιάννης,
Ζερβουδάκης Βασίλης, Λεβάκης Κώστας, Σολανάκης Γιάννης, Καραταράκης Μάκης, Ανδρεαδάκης Ανδρέας, Δαμίγκος Βασίλης και καθιστοί: Γλυμιδάκης Δημήτρης, Φαλαγγάρης

Κώστας, Κουργιαντάκης Κώστας, Σολογάνης Αλκης, Κάμπας Σωκράτης, Πατελάκης Στέλιος και Παπαδάκης Φανούρης.

Ο Κώστας Φαλαγγάρης με τον Γιώργο Παπαδάκη, ιστορικά στελέχη
της ομάδας με το κύπελλο που κατέκτησε ο Βεζούβιος στο τουρνουά

των Οικοδόμων το 1990.

Οι ομάδες του Βεζούβιου και των Οικοδόμων κατά τις απονομές του τουρνουά. Από την πρώτη ομάδα
διακρίνονται μεταξύ άλλων οι: Αντωνάκης Γιάννης, Παπαδάκης Γιώργος, Κουμουδέλης Θοδωρής,

Κορακάκης Φώτης, Κάμπας Σωκράτης, Τσιλιμιγκάκης Στέφανος, Μπαλωμενάκης Φραγκίσκος,
Κατζουράκης Μάκης, Λυκάκης Γιώργος.



λαδή κρασί και μπύρες. Ετσι
μοιραία πίναμε καφέ, τσάι και...
μαλοτήρα! Στο αγωνιστικό
κομμάτι, αξέχαστοι μου έχουν
μείνει οι δύο τελικοί που δώ-
σαμε στο τουρνουά των Οικο-
δόμων απέναντι στους
διοργανωτές. Στο ξερό στη
Μοναχή Ελιά είχαμε νικήσει με
4-3 στα πέναλτι ενώ ένα χρόνο
πριν, στο χορτάρι του Εθνικού
Σταδίου Χανίων είχαμε ηττηθεί
με 3-0 από μία ομάδα που
πάντως θύμιζε μικτή Χανίων!”

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ

ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΠΟΥ

ΞΥΠΝΗΣΕ ΞΑΝΑ!

Εκεί γύρω στο 1992-93 άρ-
χισε η... παρακμή του Βεζού-
βιου. Λίγοι πάντως από τους
παίκτες του συνέχισαν τις προ-
πονήσεις σε άλλα γήπεδα των
γειτονικών Δήμων όπως την
Αγ. Μαρίνα και το Ακρωτήρι.
Εκεί κοντά στα Κουνουπιδιανά
στο μικρότερων διαστάσεων
ξερό γήπεδο που υπάρχει
δίπλα στον δρόμο, συναντήθη-
καν στα μέσα της δεκαετίας
του ’90 παλιά μέλη της ομά-
δας με κάποια άλλα άτομα
-που έπαιζαν μπάλα για να ξε-
σκάσουν από τις σκοτούρες
της καθημερινότητας- όπως

τους Κώστα Μαρματάκη, Αν-
τώνη Αθανασάκη, Στέλιο Ζερ-
βάκη, Γιάννη Βιττωράκη,
Παντελή Ταβερναράκη και
όλοι μαζί αποφάσισαν να
“επανιδρύσουν” τον Βεζούβιο
λίγα χρόνια μετά.

Οπως θυμάται ο διευθυντής
του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων Στέ-
λιος Ζερβάκης: «είδαμε ότι
τα παλιά μέλη του Βεζούβιου
είχαν αρχίσει να κουράζονται
και να μειώνονται, έτσι απο-
φασίσαμε να συνεχίσουμε την
παράδοση μίας ιδιαίτερης
ομάδας που αποτελούνταν
από φίλους που το διασκέδα-
ζαν και έβρισκαν με τον τρόπο
αυτό μία αφορμή να κάνουν
παρέα και εκτός γηπέδων
όπως και εμείς. Στην αρχή συ-
νυπάρξαμε με τους παλιούς,
τον Κ. Φαλαγγάρη, Γ. Παπα-
δάκη, Σ. Κάμπα, Γιάννη Μα-
ράκη κ.ά. 

Οταν δημιουργήθηκαν τα
5x5 με τους συνθετικούς χλο-
οτάπητες αφήσαμε πίσω τα
ξερά και περίπου στα 1999 θε-
ωρείται η χρονιά επανεκκίνη-
σης του νέου Βεζούβιου που
εμφανίστηκε ξανά ως “Ηφαί-
στειο που ξυπνά”! Αυτή η
ομάδα μας κρατάει ζωντανούς,
είμαστε μία παρέα που βρισκό-

μαστε συχνά-πυκνά, είμαστε
όλοι φίλοι μεταξύ μας και δεν
έχουμε να χωρίσουμε κάτι,
ανατροφοδοτούμαστε μέσα
από αυτό, εκφράζουμε μία χα-
μένη παιδικότητα που καλό
είναι να την εκφράζει κάποιος
σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι
εδώ και 15 χρόνια, η Δευτέρα
βράδυ που βρισκόμαστε είναι
μία γλυκιά προσμονή που την
περιμένουμε κάθε εβδομάδα.

Το πολύ ενθαρρυντικό είναι
ότι τα τελευταία χρόνια μεγα-
λώνει η προσέλευση μελών
στην ομάδα και πλέον αγωνι-
ζόμαστε 7x7 ή και 8x8 ενώ
αναγκαζόμαστε να αφήνουμε
και πολλούς στον πάγκο.”

Εδώ ο οικονομολόγος Γιάν-
νης Παπαδονικολάκης συμ-
πληρώνει για το σήμερα του
Βεζούβιου:«Τα γήπεδα πλέον
που αγωνιζόμαστε είναι τα 5x5
και 7x7. Ξεκινήσαμε σε ένα
άλλο “Μαρακανά”, εκείνο που
υπήρχε κοντά στη λεωφόρο
Σούδας και στη συνέχεια όταν
αυτό σταμάτησε να λειτουργεί
μετακομίσαμε στο “Καλτσέτο”
δίπλα στο γήπεδο των Περιβο-
λίων. Πάντως εδώ και τουλά-
χιστον μία δεκαετία κόβουμε
κάθε χρόνο πρωτοχρονιάτικη
πίτα και γενικά με 2-3 συγκεν-

τρώσεις τον
χρόνο (π.χ. για...
αγιασμό) κατα-
φέρνουμε να
κρατάμε ζεστή
την προσπά-
θεια αυτή.
Μας δίνεται
έτσι η ευκαι-
ρία να μαζευ-
τούμε, να
συσφίξουμε
τις σχέσεις
μας και να
δείχνουμε το
ταλέντο μας
όχι μόνο
στους αγω-
ν ι σ τ ι κ ο ύ ς
χ ώ ρ ο υ ς
αλλά και
στα... γεύ-
ματα  που
διοργανώ-
νει ο Βε-
ζούβιος. Παλιότερα κάναμε
δύο φορές την εβδομάδα προ-
πονήσεις και αγώνες, πλέον
επειδή τα χρόνια έχουν βαρύνει
την πλάτη μας κάνουμε μία
φορά. Σε τουρνουά δεν μετέ-
χουμε πια, μία προσπάθεια που
είχαμε κάνει παλιότερα είχε...
άδοξο τέλος», μας λέει.

Για το τι αντιπροσωπεύει η

ομάδα αυτή, ο δι-
ευθυντής του 

2ου Γυμνασίου Χανίων Αν-
τώνης Αθανασάκης επιση-
μαίνει: «Σήμερα για όλους εμάς
ο Βεζούβιος έχει γίνει αναπό-
σπαστο κομμάτι της καθημερι-
νότητάς μας. Η συνάντηση της
Δευτέρας εκτός από ποδό-
σφαιρο, σημαίνει και εκτόνωση,

διασκέδαση και
κυρίως χαρού-
μενο παιχνίδι. Αλ-
λωστε το “μοτό”
του Νέου Βεζού-
βιου είναι ότι: «δεν
σταματάμε να παί-
ζουμε επειδή γερ-
νάμε, αλλά γερνάμε
επειδή σταματάμε
να παίζουμε»! Ιδιαί-
τερα σημαντικό είναι
επίσης το γεγονός
των συχνών κρασο-
συνάξεων, από τις
οποίες προέκυψε και
η καταπληκτική
“μπάντα του Βεζού-
βιου”. Εχουμε την
τύχη ανάμεσα στους
συμπαίχτες μας να
υπάρχουν πολλά μου-
σικά ταλέντα που παί-
ζουν υπέροχο
μπουζούκι, μπαγλαμά,
κιθάρες ακόμα και
τρομπόνι. Ετσι, το κέφι
ανεβαίνει κατακόρυφα
και οι συναντήσεις μας
έχουν αποκτήσει πλέον
και καλλιτεχνικό περιε-
χόμενο. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι τελευταία η
“μπάντα του Βεζούβιου”

άρχισε να συμμετέχει και στα
καλλιτεχνικά δρώμενα της
πόλης μας, όπως για παρά-
δειγμα στην παρουσίαση της
ταινίας animation της ομάδας
+anima στο 2ο Γυμνάσιο
Χανίων όπου κατά γενική ομο-
λογία άφησε άριστες εντυπώ-
σεις!».

αθλητισμόςΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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Ο νέος Βεζούβιος γύρω στα 2003. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά:
Γρανάς Μανώλης, Ζερβάκης Στέλιος, Αθανασάκης Αντώνης,
Βιττωράκης Γιάννης, Παπαδονικολάκης Γιάννης και καθιστοί:

Περβολαράκης Νίκος, Ταβερναράκης Παντελής, Περαντωνάκης
Δημήτρης, Ασλάνης Γιώργος.

Από τις ισχυρές ομάδες του Βεζούβιου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ορθιοι από αριστερά: Χατζάκης Ευτύχης
(“Πρόεδρος”), Τσιλιμιγκάκης Στέφανος (“Αγιάλα”), Παπαδάκης Γιώργος (“Σόκρατες”), Κάμπας Σωκράτης, Δρακάκης Γιώργος,

Λυκάκης Γιώργος (“Μαθέδα”), Σκαλιδάκης Δημήτρης. Καθιστοί: Κώστας, Σολανάκης Γιάννης, Φαλαγγάρης Κώστας,
Καραταράκης Μάκης, Μπασιάς Αντώνης, Ζερβουδάκης Βασίλης, Κατζουράκης Κίμωνας (Μάκης).

Η “μπάντα του Βεζούβιου” κατά τη συμμετοχή της στην παρουσίαση της ταινίας animation της ομάδας
+anima στο 2ο Γυμνάσιο Χανίων.

Τα τραπέζια που κάνουν συχνά στην ομάδα, βοηθούν στη σύσφιξη των σχέσεων.



Πρόκειται για ένα φυλλώδες πολυετές φυτό
με πολύ αργή ανάπτυξη. Αποτελείται από
λαμπερά κόκκινα μούρα και πράσινα καλοσχη-
ματισμένα φύλλα τα οποία είναι τοποθετημένα
κυκλικά γύρω από το στέλεχος. Ομως μόνο η
ρίζα είναι αυτή που κατέχει όλες τις θεραπευ-
τικές ιδιότητες. Η ρίζα του είναι μακριά και ευ-
λύγιστη και έχει δύο παχιά σκέλη από τα οποία
ξεπηδούν πολλά μικρά ριζώματα. Στην κορυφή
της ρίζας υπάρχει ο “λαιμός”, που στην
πραγματικότητα πρόκειται για ένα μικρό ρί-
ζωμα. Το χρώμα της ρίζας μπορεί να είναι ανοι-
χτό κίτρινο, καφέ ή άσπρο και η γεύση της είναι
ελαφρώς πικρή με κάποια αρωματική γλυκάδα.
Η ρίζα του τζίνσενγκ ωριμάζει μετά τον τέταρτο
χρόνο και μπορεί να ζήσει περισσότερο από
εκατοντάδες χρόνια, έτσι, καθώς μεγαλώνει,
κάθε χρόνο, στην προσπάθεια να χωθεί βαθιά
στο χώμα αφήνει κι από μια ρυτίδα στο “λαιμό”
από τις οποίες βρίσκουν την ηλικία του φυτού.
Είναι αυτοφυούμενο στη βορειοανατολική Κίνα
και τη Βόρειο Αμερική. Το φυτό αναπτύσσει
διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με το περι-
βάλλον της κάθε ηπείρου. 

Ιστορικά στοιχεία 
Στην Κίνα είναι γνωστό για τις φαρμακευτι-

κές του ιδιότητες εδώ και 5000 χρόνια. Οι Αρα-
βες γιατροί το χρησιμοποιούσαν από τον 9ο
αιώνα. Στην Ευρώπη διαδόθηκε για την εξάντ-
ληση και την αδυναμία, ανάμεσα στους πλού-
σιους Ευρωπαίους, όταν μία αντιπροσωπία του
Σιάμ επισκέφθηκε τον Λουδοβίκο τον 14ο και
του πρόσφερε μία ρίζα.

Η ονομασία του βοτάνου στα κινέζικα σημαί-
νει άνθρωπος-ρίζα και το θεωρούσαν τον βα-
σιλιά των βοτάνων. Για αιώνες στην Ανατολή οι
ανωτέρας ποιότητας ρίζες είχαν την αξία του
χρυσού. Στην ανατολή είχαν πολλές ποικιλίες
με το άγριο Τζίνσενγκ της Μαντζουρίας να θε-
ωρείται το καλύτερο και ήταν υπερβολικά
ακριβό. Στη Δύση, η λατινική του ονομασία
Panax ginseng δόθηκε γιατί το θεωρούσαν πα-
νάκεια για όλες τις ασθένειες, γεγονός που δεν
ισχύει βέβαια. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το βότανο περιέχει έντεκα ορμονοειδείς σα-

πωνίνες, αιθέριο έλαιο, στερόλες, άμυλο, σάκ-
χαρα, πηκτίνη, βιταμίνες Β1, Β2 και Β12, χολίνη,
λίπη, μέταλλα (ψευδάργυρο, χαλκό, μαγνήσιο,
ασβέστιο, σίδηρο, μαγγάνιο, βανάδιο) και τανί-
νες.

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη
- συλλογή 

Το φυτό ανθίζει Ιούνιο και Ιούλιο. Το τμήμα
που χρησιμοποιούμε για θεραπευτικούς σκο-
πούς είναι η ρίζα. Αυτή συλλέγεται Αύγουστο
και Σεπτέμβριο (το άγριο) ενώ το καλλιεργη-
μένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η συλλογή γί-
νεται όταν το φυτό ωριμάσει, δηλαδή κατά το
6ο, 7ο και 8ο Φθινόπωρο από την σπορά του. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις

Δρα ως αντικαταθλιπτικό, αυξάνει την αντί-
σταση του οργανισμού και βελτιώνει τη σωμα-
τική και νοητική απόδοση. 

Η φήμη του τζίνσενγκ έχει ξεπεράσει πολλές
φορές την πραγματικότητα. Η αλήθεια όμως
είναι ότι είναι ένα μοναδικό βότανο. Εχει την
ικανότητα να ανεβάζει το άτομο στην κορυφή
της απόδοσης του, αυξάνοντας τη γενική ζωτι-
κότητα και τη σωματική του δύναμη. Αυξάνει
την μειωμένη πίεση του αίματος σε φυσιολο-
γικά επίπεδα. Επιδρά στην κατάθλιψη, ιδιαίτερα
όταν οφείλεται σε γενική εξασθένιση και εξάντ-
ληση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά σε κα-
ταστάσεις εξάντλησης και αδυναμίας. Εχει

επίσης έντονη φήμη αφροδισιακού. Διεγείρει
την έκκριση ορμονών, κατεβάζει το ζάχαρο και
την χοληστερίνη του αίματος, αυξάνει την αν-
τοχή του οργανισμού στις ασθένειες. Βοηθά
στην αφομοίωση των βιταμινών και των με-
τάλλων, ενεργώντας σαν διεγερτικό των ενδο-
κρινών αδένων.

Ειδικότερα το ασιατικό Τζίνσενγκ είναι τονω-
τικό βότανο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
κάθε περίπτωση που ο οργανισμός έχει περιέλ-
θει σε ανεπάρκεια (λιγότερες δυνάμεις). Όπως
μετά από μακρύ διάστημα έντονης εργασίας
(χειρονακτική ή διανοητική), απώλειας αίματος,
μετά από τοκετό, χειρουργική επέμβαση. Χρη-
σιμοποιείται ως ενισχυτικό της σεξουαλικής
δραστηριότητας, κυρίως στους άνδρες.

Επιταχύνει την αποβολή χοληστερίνης από το
σώμα και βοηθά στην θεραπεία του σακχαρώδη
διαβήτη. Το Ginseng είναι ένα βότανο το οποίο
έχει επίδραση στη ψυχική σφαίρα. Προάγει τη
σοφία και εξυπνάδα, αφυπνίζει την επιθυμία για
ζωή, σε κάνει να δεις πέρα από το εφήμερο,
εξυψώνει το πνεύμα και βοηθά όταν κανείς
ξεχνά.

Εκτός από τη ρίζα του φυτού μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν και τα φύλλα του από όσους κά-

νουν αποτοξίνωση από αλκοόλ και σε περι-
πτώσεις πυρετού.

Το αμερικάνικο Τζίονσενγκ χρησιμοποιείται σε
προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από συ-
ναισθηματική φόρτιση (αίσθημα κόπωσης, πα-
νικός, φοβίες, τάση να τρομάζει κανείς εύκολα,
υπερκαταναλωτισμός διαφόρων αγαθών). Τέ-
τοιες διαταραχές είναι ευρύτατα διαδεδομένες
στον σημερινό άνθρωπο. Θεωρείται λοιπόν ένα
ισχυρό αντίδοτο προς το άγχος. Είναι ένα βό-
τανο το οποίο ταιριάζει απόλυτα με τα προβλή-
ματα του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου.

Παρασκευή και δοσολογία 
Το ασιατικό ή αμερικανικό τζίνσενγκ στη συ-

νήθη ημερήσια δόση 1-9 γραμμάρια δεν πα-
ρουσιάζει καμία τοξικότητα. Παρασκευάζεται
ως αφέψημα. Χρόνος βρασμού 30 έως 45
λεπτά. 

Προφυλάξεις 
Η χρήση του πρέπει να μην ξεπερνά τις 2-3

εβδομάδες. Σε παρατεταμένη χρήση, πέραν των
3 εβδομάδων, μπορεί να προκαλέσει πονοκε-
φάλους, υπέρταση και υπερδιέγερση, ιδιαίτερα
αν συνοδεύεται με καφέ, οινόπνευμα, μου-
στάρδα ή καρυκεύματα. Αποφεύγουμε την
χρήση του βοτάνου κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τη
διάρκεια οξέων λοιμώξεων ή βρογχίτιδας γιατί
μπορεί να οδηγήσει την ασθένεια βαθύτερα και
να την επιδεινώσει. 

Οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη καθώς
και όσοι λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα πρέ-
πει να κάνουν χρήση του τζίνσενγκ σε ιδιαίτερα
περιορισμένες δόσεις και φυσικά κατόπιν συ-
νεννοήσεως με τον γιατρό τους.
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι panax ginseng
(Πάναξ ο Πεντάφυλλος) και ανήκει στην οικογένεια των
Αραλιωδών. 

Y.Γ:  Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπορούμε να τα βρούμε στη διεύθυνση www.herb.gr. 
Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει  οποιαδήποτε  θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου μας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή  έχει κάποιο ερώτημα μπορεί να
το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com 
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