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Πέφτει η στάθμη
στη λίμνη Κουρνά
Ανήσυχοι οι κάτοικοι που
έχουν δεκαπέντε χρόνια να
δουν τόσο χαμηλά το νερό

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΑ “Χ.Ν.”
ΧΘΕΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Κυριακή για... βόλτα
και όχι για δουλειά

Σε ποσοστό ρεκόρ έχει πέσει η στάθμη της λίμνης του
Κουρνά. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλά σημεία τα νερά
έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ που έχει αποκαλυφθεί μέρος του βυθού!
Τα αίτια αυτής της κατάστασης αποδίδονται στις ελάχιστες βροχοπτώσεις από την αρχή της χρονιάς, στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και στην υπεράντληση. Για τον λόγο αυτό τόσο ο Δή-

μος Αποκορώνου όσο και ο Ο.Α.ΔΥ.Κ., μείωσαν τις αντλήσεις
και πλέον περιμένουν τη βροχή...
Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής ανησυχούν και θυμούνται ανάλογη εικόνα πριν από 15 χρόνια, ενώ επισημαίνουν
την ανάγκη πιστής εφαρμογής του διαχειριστικού σχεδίου των
νερών της λίμνης.
»5

Την “πλάτη” τους στον νέο νόμο, που επιτρέπει το άνοιγμα καταστημάτων επτά Κυριακές τον χρόνο, γύρισαν χθες Χανιώτες καταναλωτές και καταστηματάρχες, κατά την πρώτη ημέρα
εφαρμογής του νέου μέτρου.
Τα μαγαζιά που άνοιξαν ήταν... μετρημένα στα δάκτυλα, ενώ συνδικαλιστές πραγματοποίησαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από
αλυσίδες καταστημάτων που επιχείρησαν να ανοίξουν και σε αρ»6-7
κετά από αυτά απετράπη η λειτουργία τους.
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ΣΧΟΛΙΑ

Ματιές μέσα κι έξω από την πόλη
«Η πείνα είναι πιο δυνατή
από το ρεύμα»
Τιτιβίσματα
ό,τι είδαμε
στο @HaniotikaNea
@elenirou
Εσύ που μπορείς
ακόμα να ψωνίζεις,
έλα να υποστηρίξεις
ότι πρέπει να δουλεύει και Κυριακή,
στη μάνα μου, που
έχει να πληρωθεί
έναν χρόνο.
@The_Stranger_gr
Ενάμιση χρόνο καθαρός από ελληνικό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και είμαι
καλά.
@jimxcon
Και άντε, ανοιχτά
την Κυριακή τα μαγαζιά. Οι βρεφονη-

ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ
οι αγρότες στα Χανιά και σε όλη την
Κρήτη ενάντια στη
φορολόγηση των
α γ ρ ο τ ε μ α χ ί ω ν,
προχωρώντας σε
κινητοποιήσεις.
Το παγκρήτιο “ραντεβού” είναι προγραμματισμένο για
σήμερα στην πλατεία Ελευθερίας
στο Ηράκλειο.
ΕΙΝΑΙ χαρακτηριστικά τα λόγια του
του
προέδρου
Αγροτικού Συλλόγου Σελίνου Γιάννη Βαρδουλάκη, ο
οποίος, μιλώντας
για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι αγρότες, ανέφερε: «Πρέπει να ξέρουν ότι η πείνα είναι πιο δυνατή και από το
ηλεκτρικό ρεύμα. Και ο κόσμος κάποια στιγμή θα φύγει από την αφασία που βρίσκεται
αυτήν την περίοδο και τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι καλύτερα από τώρα
να σκέφτονται κάποιοι για εκείνες τις στιγμές. Γιατί εμείς ήδη είμαστε σε ένα σημείο που
βλέπουμε ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στη φτώχεια. Σε ένα, σε δύο χρόνια,
εκεί θα πάμε και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε».

ΕΛ.Φ.

Η οικογένεια Μπόμπολα για τα Σφακιά
» Στο αγγελτήριο θανάτου της Αννας Μπό-

Είμαστε η γενιά που
χασμουριέται παρακολουθώντας τον
πόλεμο live.

Ετοιμάζεται ο δήμαρχος;
» Φουντώνουν οι συζητήσεις και οι προετοιμασίες για τη

αφήσουν οι εργαζό-

@Sisyﬁna

γκάλοπ που παρήγγειλε η Ν.Δ. για τον Δήμο Χανίων.
Η μέτρηση εντάσσεται στο συνολικότερο σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος για να καταγραφούν οι προθέσεις της
κοινής γνώμης εν όψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών
εκλογών.
Το γκάλοπ θα είναι και το πρώτο τεκμήριο για τη ΝΔ για
να εξάγει κάποια πολιτικά συμπεράσματα.
Σε επίπεδο υποψηφιοτήτων τώρα στα Χανιά είναι αρκετοί
εκείνοι που αδημονούν να βρουν έναν κοινό τόπο συνεννόησης οι κ. Παπαδογιάννης και Τσαπάκος για να μην εμφανιστεί διασπασμένη η κεντροδεξιά στην εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου.
Μεγάλο ερωτηματικό παραμένουν οι προθέσεις του γ’
αντιπροέδρου της Βουλής Χρ. Μαρκογιαννάκη, ο οποίος
συνεκτιμά με το επιτελείο του τα δεδομένα και ούτε “κλείνει”
το θέμα ούτε το αποσαφηνίζει.
Η ονοματολογία, βέβαια, η οποία είναι συνήθης σε μια
τοπική αναμέτρηση, διανθίζει κάθε μέρα και με νέους υποψηφίους.
Για να συντεθεί το παζλ κεντρικό ρόλο θα παίξουν οι αποφάσεις του κ. Σκουλάκη και της ομάδας του, όπως και η
επίσημη υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά που έχει
ένα πολιτικό πλεονέκτημα λόγω της ζοφερής οικονομικής
κατάστασης.
Οψόμεθα...
Γ.ΟΥΝΤ.

ΤΟ ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ γενέσθαι θα το δείξει η πορεία των πραγμάτων.
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο αγροτικός κόσμος δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

ανοιχτά; Πού θα

Στον Στουρνάρα;

» Στα τέλη αυτής της εβδομάδας αναμένεται να “τρέξει” το

ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ πως οι αντιδράσεις έπιασαν τόπο καθώς προτού ακόμη κατατεθεί στη
Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογία ακινήτων το Υπουργείο Οικονομικών “πήρε πίσω”
τη φορολογία σε στάνες, μαντριά, αποθήκες αγροτεμαχίων, ενώ είχε προηγηθεί ερώτηση
24 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την «άδικη φορολόγηση των αγροτών».

πιακοί σταθμοί είναι

μενοι τα παιδιά τους;

Γκάλοπ και δημοτικές εκλογές

μπολα, που δημοσιεύθηκε στις αθηναϊκές
εφημερίδες και που κηδεύθηκε την Τετάρτη
30 Οκτωβρίου στο Παλαιό Ψυχικό, η οικογένειά της (ο σύζυγος, τα παιδιά, εγγόνια
κ.λπ.) αναφέρουν: «Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στο
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας
Σφακίων, Ταχυδρ. Ταμιευτήριο αριθμ. Λογαριασμού 89279338-4».

Αυτή η υπέροχη θέληση και πράξη της οικογένειας Μπόμπολα φανερώνει -για μια
ακόμη φορά- την αγάπη όλων των μελών
της προς τα Σφακιά, παρά το λυπηρό γεγονός
της πυρπόλησης του σπιτιού που διατηρούσαν στ’ Ασφέντου και που έτσι αναγνωρίζουν
το γεγονός ότι την απαράδεκτη πράξη αυτή
δεν είχαν οπωσδήποτε πραγματοποιήσει
Σφακιανοί.
Α. ΠΛΥΜ.

στελέχωση των ψηφοδελτίων στις επερχόμενες εκλογές
στην Αυτοδιοίκηση. Επαφές, διαπραγματεύσεις και κόντρες.
Αρκετοί αναρωτιούνται τι θα κάνει ο νυν δήμαρχος Χανίων
Μανώλης Σκουλάκης.
Το Σάββατο πάντως γυάλιζε... τα παπούτσια του στην
Αγορά. Λέτε να ετοιμάζεται για νέα κάθοδο;
Π.ΠΕΡ.

Ουδέν μονιμότερον...

» Οδός Χάληδων. «Στο πιο κεντρικό σημείο της υπήρχε ένα δεντράκι.

Αφού το έσπασαν, αφαίρεσαν και την κορνίζα και έχει δημιουργηθεί
μια τρύπα 30 εκατοστών. Εγώ κάθε ημέρα που περνώ κρατώ και μια
κούτα και βάζω. Σίγουρα κάποιος θα σκοντάφτει καθημερινά. Αρμόδιοι,
περίοικοι και καταστηματάρχες δεν ενδιαφέρονται;», διερωτάται ο αναγνώστης μας Β.Δ. που μας έστειλε και τη σχετική φωτογραφία. «Εγώ
μέχρι να διορθωθεί και να προλάβουμε το κακό θα βάζω και μια κούτα»,
προσθέτει.
Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, δυστυχώς, θα συμπληρώναμε εμείς...
Π.ΠΕΡ.

Παρκαρίσματα...
» Με ένα “δηκτικό” σημείωμα, που άφησαν στους υαλοκαθαριστήρες τζιπ, απάντησαν στον οδηγό του χθες το πρωί
θαμώνες της πλατείας 1866. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο πάνω στη διάβαση και έκλεινε τη ράμπα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη και όπως ήταν φυσικό ενόχλησε πολλούς
διερχόμενους. Ας ελπίσουμε ότι το χιουμοριστικό σημείωμα
θα ανεβάσει το επίπεδο συνείδησης του οδηγού και δεν θα
επαναλάβει το λάθος του.
Γ.ΚΩΝ.
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Εξι μήνες χωρίς τον Παππού...
Το εξάμηνο μνημόσυνο του
Μεγάλου Παππού της Κρήτης,
του μακαριστού μητροπολίτη
πρώην Κισάμου και Σελίνου
Ειρηναίου Γαλανάκη, την προπερασμένη Κυριακή 27 Οκτωβρίου, στον Αγιο Σπυρίδωνα
του Καστελίου. Διάχυτη η αίσθηση κάποιες στιγμές στο
εκκλησίασμα, στον περιεστώτα
λαό που ξετρούλιαξε με την
παρουσία του την εκκλησία,
ότι ιερουργεί ο ίδιος. Οπως
τότε... τον Δεκέμβρη του 1957
για παράδειγμα που ενθρονιζόταν για πρώτη φορά ως επίσκοπος. Οπως τότε... τον Ιανουάριο του 1971, όταν αποχωριζόταν το ποίμνιό του για
να πάει στη Γερμανία. Οπως
τότε... τον Μάιο του 1980,
όταν ενθρονιζόταν για δεύτερη

φορά στην αγαπημένη του
Μητρόπολη. Οπως τότε... στα
σπερνά της Σαρακοστής, στις
κυριακάτικες λειτουργίες, στα
πανηγύρια του Αγίου... όπου
να ’ναι θα τον δούμε να προβάλει απ’ την Αγια Πύλη για
να μας μιλήσει, για να μας
συμβουλεύσει και για να μας
ευλογήσει σκεφτόμουν ενώ

ΑΦΟΡΜΕΣ

προχωρούσε η Θεία Λειτουργία ιερουργούντων του και
καλύτερου κατά κοινήν ομολογία μαθητή του και συνεχιστή του αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου Αθανασιάδη
και του πανάξιου διαδόχου
του στον επισκοπικό θρόνο
μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου Ανδρονικάκη.
Δεν τον είδα να βγαίνει τον
παππού, είναι αλήθεια, όμως
μια φωνή μέσα μου μού λέει
ότι βγήκε και ξαναβγήκε. Τα
μάτια της ψυχής μου άλλωστε,
όπως και τα μάτια της ψυχής
ολονών, αυτό μαρτυρούν...

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗ

“Τα παιδικά μου χρόνια”
Αθηνάς Κανιτσάκη

«Χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι, ζευγάδες, μαστόροι, βοσκοί, παπάδες, καπετάνιοι,
έμποροι, δασκάλοι, μάρτυρες κι αγιασμένοι, δουλέψανε για να κτισθεί, να μεγαλώσει και
να σωθεί η Κρήτη. Δουλέψανε με το μυστρί, με το τσαπί, με το τουφέκι, με τον λόγο και
τον κόπο, με το αίμα και το πνεύμα, για να σταθεί η Κρήτη και να ’ναι σήμερα στα χέρια
μας κληρονομιά και χρέος. Κι η κληρονομιά αυτή πρέπει να κρατηθεί από μας σήμερα, να
προστέσουμε σ’ αυτήν τα δικά μας ανασταίματα και να την παραδώσουμε στα παιδιά μας
και στα παιδιά των παιδιών μας».
Από το βιβλίο του Ειρηναίου Γαλανάκη “Στοχασμοί από την Αγία Σοφία”.

Οχι, δεν είναι λυπημένη!

Ωσεί παρούσα και τα πάντα
πληρούσα για τρεις βραδιές,
στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου
τ.ε., στο γνωστό ανά το πανελλήνιο και όχι μόνο “Μοναστήρι
του Καρόλου”, η Ρίτσα Χατζηδάκη, έναν χρόνο μετά το πρόωρο φευγιό της στη Χώρα των
Μακάρων.
Η μορφή της στο μυαλό και
στην καρδιά όλων όσοι βρεθήκαμε στο μικρό θεατράκι
που έχει εντάξει στον χώρο
του ο... ηγούμενος, για να δούμε
την αφιερωμένη στη μνήμη
της παράσταση του έργου “Επίσκεψη” του Μάρις Πάνιτς, σε
διασκευή Βαγγέλη Βαφίδη.
Ακόμα κι όταν, διορθώνω, κυρίως όταν δύο απ’ τα παιδιά
της “Αρένας”, της θεατρικής
ομάδας της οποίας πάνω από
20 χρόνια ήταν ο νους και η
ψυχή της ο Γιάννης Καρτσω-

νάκης και η Μαρία Φουράκη,
ζωντάνευαν επί σκηνής μ’ ένα
συγκλονιστικό παίξιμο τους
ρόλους του ανιψιού και της
θείας, σε σκηνοθεσία της Βάνας
Μπλαζουδάκη και με μουσική
του Γιάννη Γιαννακάκη και
φωτισμούς του Κώστα Παπαδόπουλου. Γι’ αυτήν, προπάντων, το δάσος των χειροκροτημάτων στο τέλος της παράστασης. «Τη Ρίτσα δεν την
ήξερα σε πλάτος, λίγες οι φορές
που συναντήθηκαν οι δρόμοι
μας, την ήξερα όμως σε βάθος.
Ανθρωπος της προσφοράς, η
εντύπωσή μου γι’ αυτήν, άνθρωπος που έδινε δέκα για
να πάρει ένα κι αν το έπαιρνε...
Μα και σπουδαίος θεατράνθρωπος, που σημάδεψε με την
“Αρένα” της το καλλιτεχνικό
γίγνεσθαι του τόπου μας.
Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, η Ρί-

τσα παραμένει για μένα ο ορισμός του ανθρώπου - κουράγιο,
που έχει τη δύναμη να καρφώνει τα νύχια στα χέρια της
για να μην κραυγάζει τον ανείπωτο πόνο της μάνας που χάνει τον γιο της και να του μετουσιώνει, θανατώνοντας τον
θάνατο, σε δημιουργία». Τα
που έχω γράψει στο λίαν επιμελημένο και καλαίσθητο αφιερωματικό για τη Ρίτσα 12 σελίδων τεύχος που εμπεριείχε
και τα στοιχεία της παράστασης.
«Οχι, δεν είμαι λυπημένη»
μας λέει στο ποίημά της “Πέρασα”, με το οποίο τελειώνει
το αφιέρωμα για τη Ρίτσα, η
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Κική Δημουλά. Καλύτερος τίτλος γι’ αυτήν την Εύφημη
Μνεία, σίγουρα δεν υπάρχει,
σκέφτομαι. Οχι, δεν είναι λυπημένη, στη Χώρα των Μακάρων, όπου έχει την αιώνια
κατοικία της η Ρίτσα Χατζηδάκη. Και γιατί, όπως μεταξύ
των άλλων, γράφει με τον δικό
της αισθαντικό τρόπο η Βαρβάρα Περράκη, στο ίδιο τεύχος
«η Ρίτσα άντεξε, βάθυνε, κατέβηκε, ανέβηκε, πόνεσε, έζησε,
δημιούργησε, πρόσφερε, νίκησε...». Μα και γιατί το έργο
της συνεχίζεται από τα “παιδιά” της με τη θεατρική σκηνή
“Ρίτσα Χατζηδάκη”.

“Τα παιδικά μου χρόνια”
είναι μια αληθινή ιστορία
γραμμένη για μικρά και μεγάλα παιδιά.
Η συγγραφέας μας αφηγείται
περιστατικά από τα παιδικά
της χρόνια στις δεκαετίες του
’55 - ’65.
Στην αρχή της αφήγησής
της δεν παραλείπει να μας
περιγράψει το περιβάλλον, φυσικό και οικογενειακό, μέσα
στο οποίο διαδραματίζονται
τα περιστατικά αυτά.
Το βιβλίο καλύπτει την ανάγκη των πιο μεγάλων να γυρίσουν τον χρόνο πίσω και
να ζήσουν τα ανέμελα, παιδικά
τους χρόνια. Ταυτόχρονα
απευθύνεται και σε πιο μικρές
ηλικίες μια που μέσα από τις
εκμυστηρεύσεις της εντεκάχρονης Νανάς, τους φόβους
της, τις ανασφάλειές της και
τις παιδικές επιθυμίες της το κάθε νεαρό άτομο ή και
παιδί ακόμα, θα βρει τον εαυτό
του και θα ταυτιστεί με την
ηρωίδα.
Εντούτοις, μέσα από τις
απλοϊκές αφηγήσεις του βιβλίου διαφαίνεται κι ένα βαθύτερο μήνυμα που η συγγραφέας θέλει να μας περάσει:
«Ολες αυτές οι ιστορίες για
τα παλιά -η περιπέτεια μιας
οικογένειας που ταλαιπωρήθηκε και αδικήθηκε- μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε
το πόσο γρήγορα και ανεξέλεγκτα αλλάζει η ζωή μας και
μας βάζει σε σκέψεις και προβληματισμούς για το μέλλον...
Παρ’ όλα αυτά η αφήγηση
αυτή χαρακτηρίζεται για την
αισιόδοξη διάθεσή της, κάνοντας έτσι τα “παιδικά μου
χρόνια ένα χαρούμενο και
ανεπανάληπτο παραμύθι!»!
(Η συγγραφέας στο οπισθόφυλλο)
...Ενα χαρούμενο παραμύθι...
Ετσι είναι πράγματι! Ενα πα-

ραμύθι, λαϊκό, τρυφερό, άμεσο.
Ενα όμορφο βιβλίο που συναποτελείται από 160 σελίδες,
ωραία χαραγμένες, δομείται
σε είκοσι -σχεδόν- κεφάλαια
και τα ’χει όλα!
Την αλήθεια της Ελληνικής
οικογενειακής ζωής, αλλά και
την ειλικρίνειά της, όταν παρατίθεται από ένα στοχαστικό
και ευαίσθητο παιδί, που με
οξυδέρκεια και συναισθήματα
ανακαλεί και συνείρει...
Την αμεσότητα, ώστε οι
πληροφορίες ευθύβολα ν’
ακουμπούν στις μνήμες και
τους κώδικες που φέρει ο
αναγνώστης.
Το χρώμα, που αναφαίνεται
σε κάθε περίοδο, αφού αναδεικνύει εικόνες, εικόνες, εικόνες...
Αλλά το πιο σημαντικό
νομίζω- ότι είναι η οικονομία, η σαφήνεια.
Δεν έχει “νεφελώματα”.
Η αφήγηση ρέει σαν νερό
πεντακάθαρο χωρίς δυσνόητα
τερτίπια, με λόγο λιτό, διάφανο
και μαλακό σαν ήλιος φθινοπωρινός, έστω και χαμηλωμένος και το κρασάκι γλυκόπιοτο... χθεσινό!
Που μόλις ανοίχθηκε, δηλαδή στις τρεις του Νοέμβρη,
του Μεθυστή!
...Κυρία Κανιτσάκη, νάστε
καλά. Πάντα με υγεία,
έμπνευση και συγκροτημένη δημιουργική σκέψη.
Ευχαριστώ για όλα σας
τα βιβλία που από χρόνια
μου στέλνετε χωρίς να με
ξεχνάτε ποτέ.
Ηθελα να παρουσιάσω το
“πρωτόλειό” σας κι όμως δόκιμο κι ενδιαφέρον να συναντηθεί με το παιδί της καρδιάς
μας.
Εξάλλου με συγκίνησε η
αφιέρωσή σας για το “μοίρασμα” της ψυχής μου με τον
κόσμο, όπως μου γράφετε.
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Ανατολή ηλίου: 6.54 π.μ.
Δύση ηλίου: 5.23 μ.μ.
Σελήνη: 1 ημέρας.

Γιορτάζουν:
Ερμαίος, Ιωαννίκιος.

Νοεμβρίου 2013
1899: Εκδίδεται το έργο του Φρόιντ “Η ερμηνεία των ονείρων”.
1918: Ιδρύεται το ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας),
το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε ΚΚΕ.
1940: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ανακοινώνεται επίσημα η απόβαση βρετανικών στρατευμάτων στην Κρήτη.
1944: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Σύμμαχοι ανακοινώνουν ότι η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τους Ναζί. Ολοκληρώνεται η εκκένωση της ηπειρωτικής Ελλάδας από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Τήνο, Μήλο
και στο ΒΔ τμήμα της Κρήτης μέχρι τον Μάιο του 1945.
1961: Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
αφού κέρδισε τις εκλογές, στις οποίες καταγγέλθηκε ότι «ψήφισαν
ακόμα και τα δέντρα». Ο αρχηγός της Ενωσης Κέντρου, Γεώργιος
Παπανδρέου, επανέλαβε ότι δεν την αναγνωρίζει ως νόμιμη κυβέρνηση.
1980: Kαθιερώνεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στην Ελλάδα.
1996: Τραγικό δυστύχημα στον θαλάσσιο χώρο έξω από το Βαθύ
της Σάμου, όταν η πυραυλάκατος “Κωστάκος” του Πολεμικού Ναυτικού εμβολίζεται από το επιβατηγό πλοίο “Σάμαινα”. Από τον σφοδρό εμβολισμό σκοτώνονται ακαριαία 4 υπαξιωματικοί, ενώ η πυραυλάκατος κόβεται στα δύο και βυθίζεται μέσα σε 10 λεπτά χωρίς
να χάσει τη ζωή του κανένας άλλος από το πλήρωμα των 50 και πλέον ανδρών.
2008: Ο Μπαράκ Ομπάμα εκλέγεται 44ος πρόεδρος των Η.Π.Α. και
γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος.
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Προσοχή:
Συνεχείς πτώσεις πολιτών
από τα σύννεφα!

Δημοσιογράφος μεγάλου ιδιωτικού καναλιού ρωτά αυτόπτη
μάρτυρα: «Τα σώματα των δύο
νεκρών ήταν στο πεζοδρόμιο ή
επί της λεωφόρου;». Ζητά στοιχεία για τη χωροταξία του θανάτου. Από τα συμφραζόμενα
γίνεται αντιληπτό ότι ο μάρτυρας δεν είδε τη δολοφονία,
αλλά απλά το αποτέλεσμά της.
Αυτό λέγεται κατάντια. Μια
κατάντια που δεν καταδικάζει
κανείς, αφού οι περισσότεροι είμαστε άφωνοι μπροστά στις
τηλεοράσεις που μεταδίδουν
αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Στην
πραγματικότητα, αμήχανος δημοσιογραφικός λόγος με ανερμάτιστες αναφορές για το χρονικό της δολοφονίας, συναντούν την κόντρα πλακέ γλώσσα κυβερνητικών και κομματικών ανακοινώσεων. Και αφού
το Κοινοβούλιο ομόθυμα καταδικάζει το γεγονός, τότε το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά.
Με κρασί “Μπρούσκο” υψηλής
περιεκτικότητας σε αλκοόλ και
εξίσου χαμηλής ερμηνευτικής
αξίας. Με επαναλήψεις κωμικών σειρών για να μας θυμίζουν την προ κρίσης ανεμελιά.
Με τούρκικα ξεκατινιάσματα
που ταιριάζουν απόλυτα με την
πολιτιστική μας διάσειση. Και
με τον Λάκη Γαβαλά να χορεύει ένα ακόμη τζάιβ με σχετική
επιτυχία.
Αναρωτιέμαι: Το πολιτικό μας
αδιέξοδο αποτελεί διάλειμμα

στο τηλεοπτικό τέλμα που μεταφράζεται σε κοινωνική κατατονία; Ή τελικά η αδυναμία
μας να αρθρώσουμε λόγο διεκδίκησης είναι αυτή που δημιουργεί μεγάλες ρωγμές, μέσα
στις οποίες θα συνεχίζουμε να
θάβουμε, εκτός από την ανικανότητά μας και τους νεκρούς
του όποιου μίσους;
Καμία ανάλυση δεν είναι σημαντική. Καμία συζήτηση, πέρα
από συναισθηματισμούς και
ιδεολογικούς φράχτες, δεν έχει
θέση. Μια τέτοια συζήτηση άλλωστε απαιτεί κατάρτιση, κοινωνιολογική γνώση και επιστημονική προσέγγιση. Με λίγα
λόγια αποτελεί στοιχείο που
μόνο υψηλή διανόηση μπορεί
να διαπραγματευθεί. Σε αυτή τη
χώρα, όμως, η διανόηση έχει
στιγματιστεί λόγω του δήθεν δυσκολονόητου χαρακτήρα της.
Εχει απομονωθεί, γιατί η γλώσσα της ταράζει εφησυχασμένες
και επίπεδες συνειδήσεις. Εχει
αποκλειστεί, γιατί όλα μετριούνται σύμφωνα με το βάθος του
πορτοφολιού και όχι με το ανάστημα της ιδέας. Σε αυτή τη
χώρα, αυτό που χρειάζεται είναι
απλά κάποιος να καταδικάσει το
γεγονός. Αυτό κάνουμε χρόνια
τώρα.
Το 2008 καταδικάσαμε τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Τον περασμένο μήνα τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Πριν λίγες μέρες, τη δολοφονία

του Γιώργου Φουντούλη και
του Μανώλη Καπελώνη. Που είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο κι όχι μόνο μέλη της Χρυσής Αυγής. Και ύστερα, τι; Πάμε
για ύπνο; Πάμε για εκπτώσεις;
Πάμε ολοταχώς για Χριστούγεννα; Οταν η απόλυτα φυσιολογική καταδίκη μιας οποιασδήποτε δολοφονίας, αποτελεί το
στοιχείο που καταγράφεται ως
η ομόθυμη αντίδραση ενός
ολόκληρου πολιτικού συστήματος, τότε αυτό το σύστημα
έχει μάλλον καταρρεύσει. Και
αυτό που φοβάται κυρίως, δεν
είναι το πρόσωπο της τρομοκρατίας, αλλά το ίδιο του το πρόσωπο που αποφεύγει εδώ και
χρόνια να αντικρίσει.
Στο χρονικό σημείο του βαθύτερου κοινωνικού προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στη νεότερη
ιστορία της, ακόμα και αυτοί
που διεκδικούν την αλλαγή
στην εξουσία, θολωμένοι από τις
εξελίξεις υποκύπτουν σε σφάλματα. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που διεκδικεί να ανοίξει τον δρόμο εξόδου από την κρίση, αναφέρθηκε σε προσπάθεια αποσταθεροποίησης! Και η βασική ερώτηση είναι η εξής: Τι έχει μείνει
σταθερό; Οι υπηρεσίες υγείας; Η
προστασία των ανέργων; Η δημόσια εκπαίδευση; Ή μήπως η
πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου που έχει βραβευθεί με δύο

Νόμπελ ποίησης και έχει καταντήσει κλινικός θάλαμος οικονομικών πειραμάτων υπό
την εποπτεία της τρόικας;
Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως, όταν η κοινωνική οργή υπνωτίζεται, όταν η δημοκρατική αντίδραση καταστέλλεται, τότε το περιθώριο
βρίσκει τους απαραίτητους ελεύθερους χώρους για να δράσει.
Αυτό είναι κάτι που οι υπεύθυνοι της δημόσιας τάξης γνωρίζουν καλά. Γι’ αυτό και λίγα μόλις λεπτά μετά τη δολοφονία,
έκαναν γνωστό το ότι όλο το τελευταίο διάστημα περίμεναν
ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα.
Και έπεσαν μέσα. Κι εμείς από
τα σύννεφα!
Αν αυτή είναι η κοινωνία που
φτιάχνουμε στην προσπάθειά
μας να βγούμε από την κρίση,
τότε προτιμώ να μείνω φτωχός,
επιλεκτικά κοινωνικός και
άκρως αποσυνάγωγος. Κι αν
πρέπει κι εγώ με τη σειρά μου,
λόγω του εθίμου, να καταδικάσω κάποιον, ας καταδικάσω
τον εαυτό μου. Για όλα όσα έμαθα χρόνια τώρα να καταπίνω
αμάσητα. Για την ιδεολογική
μου αμηχανία.
Κυρίως, όμως, για το ότι συνεχίζω να πέφτω από τα σύννεφα, ενώ «ζω» πανευτυχής
στο υπόγειο της πραγματικότητας.
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Εκδήλωση
- συζήτηση για
υδρογονάνθρακες
Συζήτηση με θέμα “Υδρογονάνθρακες
νότια και δυτικά της Κρήτης και η σημασία τους”, θα είναι το θέμα συζήτησης της εκδήλωσης του “Ομίλου για την
Πολιτική και τον Πολιτισμό” που θα γίνει σήμερα στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Χανίων. Κεντρικός εισηγητής ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.
Αντώνης Φώσκολος.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Εσπερίδα για
τη σχέση οικονομίας
και οικολογίας

Η εικόνα της λίμνης από τα καταστήματα,
στο βάθος οι όχθες της έχουν αποκαλυφθεί.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

“Αδειάζει” η λίμνη του Κουρνά
» Μείωση - ρεκόρ στην πτώση της στάθμης του νερού
» Λόγω υπεράντλησης και μειωμένων βροχοπτώσεων

Σε ποσοστό ρεκόρ έχει πέσει η
στάθμη της λίμνης του Κουρνά!
Μάλιστα, σε πολλά σημεία τα
νερά έχουν υποχωρήσει τόσο
πολύ που έχει αποκαλυφθεί μέρος του βυθού!

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής θυμούνται ανάλογη εικόνα πριν από 15 χρόνια.
Ολα δείχνουν ότι οι ελάχιστες βροχοπτώσεις
από την αρχή της χρονιάς, οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η υπεράντληση ευθύνονται για την πτώση της στάθμης.
«Εχουμε απευθυνθεί στον κόσμο και τους
ζητάμε να σταματήσουν οι υπεραντλήσεις,
γιατί από εδώ ποτίζεται όλος ο κάμπος και
υδρεύεται όλη η περιοχή. Εμείς μειώσαμε τις
αντλήσεις ως Δήμος, το ίδιο και ο ΟΑΔΥΚ και
πιστεύουμε ότι θα βρέξει σύντομα, ώστε να
αποκατασταθεί η στάθμη», δήλωσε στα “Χ.Ν.”
ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Κοκολάκης.
Και ο κ. Κοκολάκης εκτιμά πως η μειωμένη στάθμη οφείλεται στις λίγες βροχοπτώσεις
που είχαμε, στο ότι δεν κράτησαν χιόνι τα
βουνά μας και στην παρατεταμένη ζέστη. Κάτι
ανάλογο είχαμε και πριν από μια 15ετία.

Μεγάλη είναι η μείωση της στάθμης στη λίμνη του Κουρνά
όπως κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός των “Χ.Ν.”.

Επαγγελματίας της περιοχής σημείωσε πως
«το φαινόμενο είναι σπάνιο, είναι όμως και
λογικό από τη στιγμή που δεν έβρεξε, ενώ
αντίθετα φυσούσε Νότιους ανέμους. Κάτι ανάλογο είχαμε πριν από χρόνια, όταν και πάλι
είχαν καθυστερήσει οι βροχές και δεν είχε πέσει καθόλου νερό τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο».
Τα “Χ.Ν.” απευθύνθηκαν στον περιβαλλοντολόγο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης κ. Πέτρο Λυμπεράκη.
«Οπωσδήποτε τα φυσικά φαινόμενα παίζουν
ρόλο και είμαστε σ’ ένα χρονικό διάστημα που
δεν έχει βρέξει ακόμα. Ομως πρέπει και ο Δήμος να φροντίζει στην εφαρμογή του δια-

χειριστικού σχεδίου και να παρακολουθεί τι
νερό αντλείται και τι νερό μπαίνει στη λίμνη»,
είπε χαρακτηριστικά.
Μ. ΚΑΡΤΣ. - Γ. ΚΩΝ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
(Τμήμα Δυτικής Κρήτης) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Κρήτης) διοργανώνουν εσπερίδα
με θέμα “Η σχέση Οικονομίας και Οικολογίας στη σημερινή Οικονομική
κρίση”.
Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 28 - 32).
Ομιλητές θα είναι:
• Αρτέμης Αθανασάκης, καθηγητής Περιβαλλοντικών Επιστημών, συγγραφέας.
• Ντουντουνάκης Ελευθέριος, γενικός
γραμματέας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κρήτης.
• Νικολαΐδης Ευάγγελος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
• Τσιρώνης Ιωάννης, χημικός, αρθρογράφος σε θέματα Πράσινης Οικολογίας.
Την εκδήλωση θα συντονίζει ο κ. Γεώργιος Αθανασάκης, οικονομικός επόπτης της Τ.Δ. του Ο.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Κυριακή για... βόλτα
και όχι για δουλειά

» Πολίτες και
καταστηματάρχες
γύρισαν την πλάτη
στην κατάργηση
της Κυριακάτικης αργίας,
κατά την πρώτη μέρα
εφαρμογής του νέου μέτρου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ
konstasgeorge@gmail.com

Ανοιχτά με τον νομό... κλειστά
στην ουσία χθες τα καταστήματα
στα Χανιά, κατά την πρώτη μέρα
εφαρμογής του μέτρου των ανοικτών καταστημάτων 7 Κυριακές
τον χρόνο.

Από τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο,
αλλά και στις περιαστικές περιοχές των Χανίων,
αυτά που λειτούργησαν μετριόνταν στα δάχτυλα
του ενός χεριού. Προσπάθησαν να ανοίξουν καταστήματα αλυσίδων, super market, πολυκαταστήματα, αλλά και καταστήματα “franchise”.
Ωστόσο, σε αρκετά απ’αυτά υπήρξε κινητοποίηση από Σωματεία εργαζομένων που δεν
επέτρεψαν τη λειτουργία τους.
Λειτούργησαν κανονικά δύο super market
στον Πλατανιά και στον Μακρύ Τοίχο, με
πολύ λίγο κόσμο, ενώ το μοναδικό από τα πολυκαταστήματα που λειτούργησε και είχε κίνηση
ήταν το Jumbo. Μέσα στην πόλη λειτούργησε
ένα κατάστημα με αθλητικά είδη στο κέντρο και
δύο καταστήματα με ρούχα στην Αποκορώνου
και στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη.
Μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
και του ΠΑΜΕ προχώρησαν σε κινητοποιήσεις
από το πρωί έξω από τα καταστήματα της αλυσίδας “Zara” στην οδό Σκαλίδη, στον “Κωτσόβολο”, στο “Fullah Suggah” και στον “Μαρινόπουλο” στην οδό Πειραιώς. Μέλη του ΠΑΜΕ
και του Εργατικού Κέντρου επισκέφθηκαν καταστήματα στο Κέντρο των Χανίων, ενώ μέλη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο “Lidl” και στον “Μαρινόπουλο” στις
Μουρνιές.

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
«Είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στην κινητοποίησή μας. Οι συνάδελφοί μας έχουν στηρίξει την προσπάθεια να μην καταργηθεί η Κυ-

Κινητοποίηση στο “Lidl” στις Μουρνιές.

ριακάτικη αργία. Είναι πολύ θετικό το κλίμα από
τους συναδέλφους στους χώρους εργασίας,
που κάναμε την κινητοποίησή μας, ενώ πολύ
θετική ήταν και η ανταπόκριση από τους καταναλωτές που όχι μόνο δεν ήθελαν να ψωνίσουν, αλλά μας έλεγαν ότι πολύ καλά κάνουμε
και αντιδρούμε», δήλωσε στα “Χ.Ν.” η κα Ειρήνη
Δημητρουλάκη πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων, που βρέθηκε
μαζί με πολλούς συναδέλφους της έξω από τα
καταστήματα “Zara”.
Η κα Δημητρουλάκη επεσήμανε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν για την προάσπιση της αργίας. «Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Το
ίδιο θα κάνουμε και τις επόμενες Κυριακές που
θέλουν να ανοίξουν τα καταστήματα. Κανείς δεν
θέλει να δουλεύει τις Κυριακές, οι εργαζόμενοι,
μας το είπαν ξεκάθαρα. Δεν το θέλει και η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών. Ας μην
γελιόμαστε όμως, ξέρουμε ότι οι πολυεθνικοί

Ομιλοι κάποια στιγμή θα βγάλουν μία ανακοίνωση ότι τις Κυριακές θα κάνουν π.χ. 80% έκπτωση. Εκεί τι θα κάνει ο καταναλωτής, ειδικά
αυτός που έχει πολύ χαμηλό εισόδημα;» ανέφερε.
Σύμφωνα με το Σωματείο, στις περισσότερες
επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι των οποίων είχαν
ειδοποιηθεί να βρεθούν την Κυριακή στην εργασία τους, δεν τους είχε ξεκαθαριστεί, αν θα
πληρωθούν την προσαύξηση της Κυριακής, ούτε
αν θα πάρουν κάποια άλλη μέρα ρεπό.
«Ας μην ξεγελιόμαστε, το συγκεκριμένο μέτρο
της κυβέρνησης πάρθηκε σε συνενόηση με τους
μεγάλους Ομίλους και την Ε.Ε. και δεν εξυπηρετεί κανέναν παρά τους μεγαλοεπιχειρηματίες»,
είπε η κα Δημητρουλάκη.

«ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΔΟΥΛΟΥΣ»

Κινητοποίηση στο “Lidl” και στο κατάστημα
“Μαρινόπουλος” στις Μουρνιές πραγματοποίησαν μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ το “παρών”
έδωσε και το μέλος του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου κα Μαλάμω Ιορδανίδου.
«Βρισκόμαστε εδώ για να περιφρουρήσουμε
την Κυριακάτικη αργία. Είναι ημέρα ξεκούρασης και ανάπαυσης για όλους τους εργαζομένους. Από το 1908 έχει καθιερωθεί και προσπαθούν να την καταργήσουν, να μετατρέψουν
τους εργαζομένους σε δούλους, να είναι συνέχεια με σκυμμένο το κεφάλι. Δεν θα μείνουν
έτσι, θα προσπαθήσουν να καταργήσουν εντε-
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Μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του ΠΑΜΕ στα καταστήματα “Zara” και “Κωτσόβολος”.

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Μια Κυριακή σαν τις προηγούμενες
η χθεσινή για τα Χανιά.

λώς την αργία και πρέπει με κάθε τρόπο
να αντιδράσουμε, όλοι οι εργαζόμενοι
και οι νέοι», ανέφερε η κα Ιορδανίδου.
Η κα Ιορδανίδου τόνισε πως στόχος των
κυβερνώντων είναι να δημιουργήσουν
υποταγμένους ανθρώπους. Να εργάζονται
και να ζουν με το κεφάλι κάτω και να δέχονται ότι τους διατάξουν. Δεν σέβονται ότι
οι εργαζόμενοι είναι και γονείς και άνθρωποι που περιμένουν την Κυριακή για
να περάσουν λίγο χρόνο με την οικογένειά

τους, να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό. Τα χαρίζουν όλα στις πολυεθνικές
και στους επιχειρηματικούς ομίλους.
Από τη μεριά του το μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ. Γιώργος Πιαγκαλάκης σημείωσε
πως «βρισκόμαστε εδώ για να εμποδίσουμε
την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας.
Είναι από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης να γκρεμοτσακίσει και τα λίγα
υπόλοιπα εργατικά δικαιώματα που υπάρχουν ακόμα. Θεωρούμαι χρέος μας να αγω-

νιστούμε για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ξεκούρασης την Κυριακή
για τους εργαζομένους».
Η συντριπτική πλειοψηφία των Χανιωτών πάντως επέλεξε και αυτήν την Κυριακή το Ενετικό Λιμάνι, το Κουμ Καπί τον
Δημοτικό Κήπο ή κάποια εκδρομή στην
ύπαιθρο του Νομού για να ξεκουραστεί.

«Πολύς κόσμος έκανε βόλτα στην αγορά με ανοικτά τα
εμπορικά καταστήματα, αλλά λίγοι είναι αυτοί που έκαναν αγορές», σχολίασε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης
Κορκίδης με αφορμή τη χθεσινή πρεμιέρα της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων. «Η ίδια η αγορά είναι αυτή που θα δείξει σε ποιες περιοχές και ποιες Κυριακές θα ωφελήσει, να λειτουργούν τα εμπορικά
καταστήματα», πρόσθεσε.
Στην έναρξη του ωραρίου υπήρξαν συγκεντρώσεις και
μικροεντάσεις έξω από πολυκαταστήματα στην Αθήνα,
αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, από μέλη εμπορικών
συλλόγων, αλλά και εμποροϋπαλλήλων, που διαμαρτύρονται για το προαιρετικό άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων επτά Κυριακές τον χρόνο.
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας είχε κηρύξει απεργία στον κλάδο του εμπορίου. Γεμάτος κόσμο
ήταν από νωρίς ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της Αθήνας, αλλά και του Πειραιά, με σημαντικό αριθμό καταστημάτων να έχει ανοίξει και να λειτουργεί κανονικά.
Στη Θεσσαλονίκη άνοιξε το 90% των καταστημάτων.
Απρόθυμοι να ανοίξουν τα καταστήματά τους ήταν οι
περισσότεροι έμποροι και επαγγελματίες της Φθιώτιδας.
Τα μόνα καταστήματα τα οποία άνοιξαν ήταν ορισμένα πολυκαταστήματα και ορισμένα σουπερμάρκετ,
όπως επίσης και κάποια πολύ κεντρικά καταστήματα
στο εμπορικό κέντρο της Λαμίας. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης, με δηλώσεις του στο Mega, ζήτησε να μη γενικευτεί το μέτρο των Κυριακών με ανοιχτά καταστήματα, αλλά να γίνουν στοχευμένες προσαρμογές όπως για
παράδειγμα στο κέντρο της Αθήνας ή σε τουριστικές περιοχές.
ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Ειδικά σχολεία
χωρίς ειδικό προσωπικό
» Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ υπογραμμίζουν
ότι οι ελλείψεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
dmaridakis@yahoo.gr

Χωρίς το αναγκαίο ειδικό βοηθητικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό
παραμένει, δύο μήνες
μετά το πρώτο κουδούνι, το 3θέσιο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Χανίων για
αυτιστικά παιδιά.
Εκπαιδευτικοί του σχολείου
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι οι ελλείψεις δεν στέκονται εμπόδιο
απλώς στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ακόμα και την
ασφάλεια των παιδιών. Την
ίδια στιγμή, οι γονείς των μαθητών κάνουν λόγο για σύγχρονους “Καιάδες” και καταγγέλλουν το Υπουργείο και τους
αρμόδιους τοπικούς φορείς ότι
στερούν την αξιοπρέπεια από
τα παιδιά τους.

Από αριστερά: Η ειδική νηπιαγωγός του 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
Αυτιστικών Δωροθέα Καραβίδα και η προϊσταμένη του 3θέσιου
Ειδικού Δημοτικού Αυτιστικών Παιδιών Χανίων Μαρία Πρινιανάκη,
οι οποίες επεσήμαναν τους κινδύνους, αλλά και τα καθημερινά
προβλήματα, που δημιουργεί η έλλειψη ειδικού βοηθητικού,
νοσηλευτικού και επιστημονικού προσωπικού.

«ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»
Οπως περιγράφει η προϊσταμένη του 3θέσιου Ειδικού Αυτιστικού Σχολείου Χανίων, Μαρία Πρινιανάκη, παρά το γεγονός ότι η σχολική χρονιά άρχισε στις 11 Σεπτεμβρίου, ακόμα
δεν έχει τοποθετηθεί το αναγκαίο προσωπικό (βοηθητικό,
νοσηλευτικό και επιστημονικό),

με συνέπεια η καθημερινότητα
στο ειδικό σχολείο να θυμίζει
κάθε στιγμή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Αυτήν τη στιγμή φοιτούν 14 παιδιά, είναι 5
δασκάλες, μία γυμνάστρια Ειδικής Αγωγής, την οποία τη
μοιραζόμαστε με το 1ο Ειδικό
Σχολείο και μια εργοθεραπεύτρια. Τι χρειαζόμαστε και δεν
έχουμε; Νοσηλευτή, ένα ακόμα

«Η στάση της Πολιτείας και των
αρμοδίων τοπικών φορέων
στερεί από τα παιδιά την
αξιοπρέπειά τους», τόνισε,
μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων και Φίλων
του 3ου Ειδικού Σχολείου
Αυτιστικών Ιωάννης
Γεωργακόπουλος.

άτομο βοηθητικό προσωπικό,
ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή και
λογοθεραπευτή», σημείωσε η κα
Πρινιανάκη και πρόσθεσε ότι το
μοναδικό άτομο βοηθητικό
προσωπικό που έχει έρθει στο
σχολείο μοιράζεται ανάμεσα

Τα παιδιά μένουν πίσω σε θεραπείες και εκπαίδευση…
Τραγικές, ωστόσο, είναι οι συνθήκες
στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν εκπαιδευτικοί και παιδιά στο συστεγαζόμενο 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο
Αυτιστικών Παιδιών στον Άη - Γιάννη
λόγω της έλλειψης προσωπικού, αλλά και
υλικοτεχνικής υποδομής.
«Εμείς είμαστε δύο διορισμένες αναπληρώτριες νηπιαγωγοί και έχουμε 5 παιδιά. Δεν έχει έρθει ακόμα επιστημονικό
προσωπικό και δεν ξέρουμε τι περιμένουμε. Το μόνο που τοποθετήθηκε φέτος
είναι ένα άτομο ειδικό βοηθητικό προσωπικό κι αυτό για 1 ώρα την ημέρα, ενώ
τις υπόλοιπες 4 ώρες είναι στο Δημοτικό. Είναι η μόνη ειδικότητα που είχαμε
πει ότι δεν μπορούμε να τη μοιραζόμαστε και τελικά είναι η μόνη που έστειλαν
και τη μοιραζόμαστε. Κι αυτό δημιουρ-

γεί πολλά προβλήματα. Ούτε τουαλέτα
καλά - καλά δεν προλαβαίνουν να πάνε
τα παιδιά μέσα σε αυτή την ώρα», ανέφερε η ειδική νηπιαγωγός του 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Αυτιστικών Δωροθέα Καραβίδα, ενώ ερωτηθείσα για το
ποιες συνέπειες έχει η έλλειψη ειδικού
προσωπικού για την εξέλιξη των παιδιών
απάντησε: «Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί,
δεν έχουμε ειδικές γνώσεις στη λογοθεραπεία, την εργοθεραπεία ή αν κάποιο
παιδί αρρωστήσει τι θα πρέπει να κάνουμε. Αρμόδιος σε αυτή την περίπτωση είναι ο σχολικός νοσηλευτής, όπως και
στις άλλες περιπτώσεις ο λογοθεραπευτής και εργοθεραπευτής. Συνέπεια, λοιπόν, αυτών των ελλείψεων είναι να μένουν πίσω τα παιδιά σε βασικές λειτουργίες. Επίσης, κάποια από τα παιδιά

μας διέκοψαν τις θεραπείες τους στην
ΕΛΕΠΑΠ γιατί υποτίθεται ότι θα καλύπτονταν από τις ειδικότητες στο σχολείο,
αλλά οι ειδικότητες δεν έχουν έρθει».
Σε ό,τι αφορά δε την υλικοτεχνική
υποδομή του σχολείου η κα Καραβίδα
αναφέρθηκε, όπως και οι εκπαιδευτικοί
του Δημοτικού, στο θέμα της ασφάλειας
των τζαμιών και της υγρασίας, λόγω έλλειψης συντήρησης του σχολείου, ενώ
ένα ακόμα χαρακτηριστικό περιστατικό
του αλαλούμ που επικρατεί στην ελληνική
εκπαίδευση είναι ο υπερσύγχρονος διαδραστικός πίνακας που διαθέτει το ειδικό Νηπιαγωγείο, αλλά λόγω του ότι δεν
υπάρχει υπολογιστής για να τον θέσουν
σε λειτουργία οι εκπαιδευτικοί ο πίνακας
αποτελεί απλώς μέρος του ντεκόρ…

Υγρασία υπάρχει διάσπαρτη σε πολλούς τοίχους του κτηρίου,
συνέπεια της έλλειψης συντήρησης που έχει ανάγκη το σχολείο.

στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα: «Στα ειδικά σχολεία πρέπει να προηγείται το βοηθητικό προσωπικό και ο νοσηλευτής. Εδώ από
τα 14 παιδιά που φοιτούν αυτοεξυπηρετούνται στην τουαλέτα, χωρίς να έχουν πλήρη αυτονόμηση, τα 3 μόνο, ενώ 4 παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις και το ένα έχει μικροεγγεφαλικά επεισόδια. Οταν, λοιπόν,
χθες ζήτησε ένα παιδί να πάει
τουαλέτα, εγώ δεν μπορούσα να
αφήσω τα άλλα μόνα τους. Το
παιδί πήγε, αλλά περίμενε εκεί
μισή ώρα να έρθει το βοηθητικό προσωπικό από το Νηπιαγωγείο για να το καθαρίσει. Τι
σημαίνει αυτό για την αξιοπρέπεια του παιδιού;».
Η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί όμως και θέματα
ασφάλειας: «Για παράδειγμα
ένα παιδί προχθές έπαθε επιληπτική κρίση την ώρα που η
δασκάλα του το κρατούσε μαζί
με ένα άλλο με συνέπεια το ένα
παιδί να της πέσει κάτω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;
Παρατάμε τα υπόλοιπα και
πάμε να βοηθήσουμε τη συνάδελφο;», σημείωσε η προϊσταμένη του σχολείου, ενώ ερωτηθείσα για το, αν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για
την κάλυψη των κενών, απάντησε: «Μας ενημέρωσαν ότι

τέλος Νοεμβρίου θα φέρουν
από το Ε.Σ.Π.Α. ή από τον
Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικό προσωπικό. Δεν ξέρουμε όμως πόσους
και τι ειδικότητες θα φέρουν.
Εμείς πάντως έχουμε επισημάνει από πέρυσι τις ελλείψεις. Είμαστε καθημερινά σε
συνθήκες έκτακτης ανάγκης,
ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός
Παιδείας φωνάζει ότι τα σχολεία έχουν επανδρωθεί. Ε, δεν
είναι επανδρωμένα».

«ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΧΙ ΚΑΙΑΔΕΣ»

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων του
3ου Ειδικού Σχολείου Αυτιστικών καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να στηρίξει τη
λειτουργία του σχολείου. Αλλοτε
συγκεντρώνοντας χρήματα
μέσα από εκδηλώσεις προκειμένου να αγοραστεί το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό -που
δεν προσφέρει το Υπουργείο(!)κι άλλοτε μέσω εθελοντικής
εργασίας, όπως πέρυσι που οι
ίδιοι οι γονείς ανέλαβαν με
την αρωγή ενός χορηγού να βάψουν και να συντηρήσουν το
κάτω τμήμα του σχολείου…
«Το μεγάλο πρόβλημα με τους
αρμόδιους είναι ότι δεν δίνουν καμία βάση στην έννοια
του αυτιστικού σχολείου. Θεωρούν δηλαδή το ειδικό σχολείο
ίδιο με όλα τα άλλα. Ομως το
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
συγκεκριμένο σχολείο έχει
φοβερές ιδιαιτερότητες και
ουδείς έχει έρθει μία μέρα
να παρακολουθήσει τη λειτουργία του και να καταλάβει τα προβλήματα», τόνισε
ο πρόεδρος του Συλλόγου
Ιωάννης Γεωργακόπουλος
υπογραμμίζοντας ότι εκτός
από το σοβαρό ζήτημα της
έλλειψης προσωπικού υπάρχει πρόβλημα με τη συντήρηση και τις προδιαγραφές
του κτηρίου: «Αυτήν τη στιγμή στο γυμναστήριο φοβόμαστε για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Το
κτήριο είναι με κεραμοσκεπή και το δοκάρι λόγω διάβρωσης έχει σκεβρώσει.
Εχουν γίνει χαρτιά από τον
Νοέμβριο του 2012 με διαβεβαιώσεις ότι θα επιληφθούν του θέματος, αλλά τίποτα από τον Δήμο», σημείωσε και πρόσθεσε ότι
εκτός αυτού επιτακτική ανάγκη είναι να τοποθετηθούν
ειδικές μεμβράνες στα τζάμια του σχολείου καθώς,
όπως αποδείχθηκε πέρυσι,
όταν ένα παιδί έσπασε με το
κεφάλι του το τζάμι της κεντρικής εισόδου, τα τζάμια
που είχαν τοποθετηθεί εκ
κατασκευής δεν είναι
άθραυστα. Πρόβλημα όμως
υπάρχει και με τη θέρμανση, αφού λείπουν τρία καλοριφέρ με συνέπεια στον
τρίτο όροφο του σχολείου τα
παιδιά να κάνουν μάθημα
με τα μπουφάν…
«Θα πρέπει κάποτε η Πολιτεία και ο Δήμος να καταλάβουν ότι είναι ειδικό
σχολείο αυτιστικών και δεν
είναι ένα οποιοδήποτε σχολείο που τα παιδιά μπορούν να προστατέψουν τον
εαυτό τους. Θα πρέπει δηλαδή να πάθει κάποιο ατύχημα ένα παιδί για να γίνει
κάτι; Κι σε τελική ανάλυση
ποια είναι η επιδίωξη, να
βγουν τα παιδιά στην κοινωνία ή να τα ρίξουμε στον
Καιάδα;», σχολίασε καταλήγοντας ο κ. Γεωργακόπουλος.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Λύκειο
από... το παρελθόν
» Οι ενστάσεις για τη μεταρρύθμιση στην Παιδεία
στο επίκεντρο εκδήλωσης στα Χανιά
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διάλεξη Μπογδάνου
Διάλεξη, με θέμα “Λέξεις και αλήθεια στον δημόσιο
λόγο”, θα δώσει σήμερα ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος
Μπογδάνος, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, στις 5 μ.μ., στο πλαίσιο του α’ κύκλου μαθημάτων
του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Κρήτης - τμ. Χανίων, με τον γενικό τίτλο “Η τέχνη της επικοινωνίας: γιατί επικοινωνιακός γίνεσαι δεν γεννιέσαι”.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ομιλία για
την εκπαίδευση

markantonakis@haniotika-nea.gr

«Τη στιγμή που η Ελλάδα
χρειάζεται ένα σχολείο τέτοιο που θα τη βοηθήσει
να κάνει το άλμα προς τα
μπροστά και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ενώ γνωρίζουμε πως
θα είναι ένα τέτοιο σχολείο, αφού ακόμα και η ευρωπαϊκή επιτροπή το έχει
περιγράψει στις δικές της
εκθέσεις, η Ελλάδα κάνει
ακριβώς το αντίθετο. Ανακυκλώνει παλαιότερα σχήματα, τα οποία είχε και
απλώς ελπίζει ότι τα πράγματα θα ξαναπάνε καλά».
Την επισήμανση αυτή έκανε,
μεταξύ άλλων, μιλώντας στους
δημοσιογράφους, ο καθηγητής
Παιδαγωγικής στο Α.Π.Θ.
Γιώργος Τσιάκαλος, στο περιθώριο της εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε προχθές
το απόγευμα στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων με θέμα “Το
σχολείο των ονείρων μας και
η εφαρμογή των πρόσφατων
αλλαγών στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση”. Την εκδήλωση
συνδιοργάνωσαν η Ενωση
Γονέων και Κηδεμόνων με
την ΕΛΜΕ Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων).
Ο κ. Τσιάκαλος υπογράμμισε
επίσης ότι «ενώ γνωρίζουμε
ότι το σχολείο που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σχολείο στο οποίο θα πρέπει να
καλλιεργείται η δημιουργικότητα των παιδιών, να πρέπει
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Το 2ο Γυμνάσιο Χανίων σας καλεί σήμερα, στις 7 μ.μ.,
στην εκδήλωση - συζήτηση με θέμα “Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα - project ενάντια στην παθητικότητα του
εκπαιδευτικού μας συστήματος”. Κεντρικός ομιλητής: Αθανασάκης Αρτέμης, διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής, επίτιμος σχολικός σύμβουλος, συγγραφέας βιβλίων μεθόδου
project.
Από αριστερά: Ο καθηγητής Παιδαγωγικής στο Α.Π.Θ. Γ. Τσιάκαλος,
ο πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ Π.
Χαραμής, η Σ. Μαλανδράκη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων Γ. Τσαμαντάκης.

να καλλιεργείται η ικανότητα
και η προθυμία τους να συνεργάζονται μεταξύ τους, να
ανταλλάσσουν πληροφορίες,
ενώ γνωρίζουμε ότι τα παιδιά
θα πρέπει να αναπτύξουν τη
διάθεσή τους και την ικανότητά τους να μπαίνουν στη
θέση του άλλου, έτσι ώστε να
μπορούν να συνεργάζονται
αργότερα ισότιμα μεταξύ
τους». Ο ίδιος τόνισε, εξάλλου,
ότι «επισκεπτόμενος τα σχολεία τόσο στα Χανιά όσο και
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας
διαπιστώνω ότι για πρώτη
φορά τα παιδιά ηλικίας 16 - 17
- 18 έχουν όχι απλώς μια
ανησυχία στο ότι δεν έχουν
απολύτως κανένα μέλλον. Στην
ερώτηση δε τι θέλετε να σπουδάσετε, δεν απαντούν σε ποιον τομέα, αλλά απαντούν με το
εξής: “θα υπάρχει δυνατότητα
στο μέλλον να κάνουμε κάτι
στη ζωής μας”. Αυτό είναι
τραγικό για μια κοινωνία και
σε μια συγκέντρωση, όπως
την αποψινή, πρέπει να βρούμε απαντήσεις, ώστε τα παιδιά
μας να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και να
αγωνιστούν γι’ αυτά τα πράγματα».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Κέντρου Μελετών
και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ
Παύλος Χαραμής σημείωσε
τα εξής: «Ο νέος νόμος ουσιαστικά μετατρέπει το Λύκειο
σε ένα συνεχές εξεταστικό
ναρκοπέδιο που με αυτόν τον
τρόπο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου και
παλαιότερα είχαμε εξετάσεις,
αλλά την προαγωγή από τάξη
σε τάξη.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει επίσης μια μεγάλη ανησυχία σχετικά με το πότε επιτέλους θα είναι έτοιμο το

Υπουργείο να εφαρμόσει όσα
έχει προδιαγράψει μέσω του
νόμου αυτού. Αυτό το λέω
διότι, για παράδειγμα, η επιτροπή, η οποία θα έπρεπε να
έχει ήδη συσταθεί, η οποία θα
έχει την ευθύνη της συγκρότησης τράπεζας διαβαθμισμένων θεμάτων κ.ά., ακόμη δεν
έχει συσταθεί. Οπότε, λοιπόν,
πηγαίνουμε στα τυφλά και είναι πολύ πιθανόν τελικά να
μην εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις
αυτού του νόμου για την πρώτη τάξη του Λυκείου, όπως και
έχει προβλεφθεί».
Ο κ. Χαραμής υπογράμμισε
επίσης ότι «με το νέο αυτό
σχέδιο νόμου αποσκοπούν σε
ένα πολύ πιο δύσκολο Λύκειο από ό,τι στο παρελθόν και
σε στροφή των παιδιών με
έναν βίαιο σχετικά τρόπο προς
την Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση αρκετά νωρίς.
Επίσης φαίνεται να διακρίνεται πίσω από τις ρυθμίσεις του
νόμου μία διάθεση συρρίκνωσης αυτού που ονομάζουμε Γενικό Λύκειο, αλλά και
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Ο ίδιος επίσης τόνισε ότι
«τώρα υπάρχει μια γενικότερη νεοφιλελεύθερης αντίληψης πολιτική, η οποία θέλει
ουσιαστικά λιγότερο δημόσιο
τομέα και στο πλαίσιο αυτό λιγότερη δημόσια εκπαίδευση.
Επανέρχονται προσπάθειες
που επιδιώκουν και τη συρρίκνωση των Πανεπιστημίων,
αλλά ταυτόχρονα και την υποβάθμισή τους. Αυτό που τώρα
γίνεται στα Πανεπιστήμια με
το λιγότερο διοικητικό προσωπικό, ουσιαστικά σημαίνει
αδυναμία επαρκούς λειτουργίας. Φαίνεται ότι αυτές οι αλλαγές θα είναι πολύ πιο καθοριστικές και πολύ πιο βίαιες από ό,τι ήταν στο παρελθόν».

ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Νέο Δ.Σ. Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου
Δημοτικού Σχολείου Xανίων πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
• Πρόεδρος: Κονταράκης Κων/νος
• Αντιπρόεδρος: Δημητρόπουλος Παναγιώτης
• Γεν. γραμματέας: Ντρουμπογιάννη Χρύσα
• Αν. γραμματέας: Λυκάκη Δήμητρα
• Ταμίας: Αναγνωστάκη Αθηνά
• Μέλη: Πριναράκη Ζωή, Παρτσακουλάκης Αργύριος,
Σπυριδάκης Δημήτρης, Στρατάκης Αντώνιος.
• Για την Ενωση Γονέων, εκπρόσωπος: Δημητρόπουλος
Παναγιώτης.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΜΟΥΣΑΔΙΑΝΑ ΚΙΣΑΜΟΥ

Ανάδειξη ιστορικής γέφυρας
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΚΑΚΑΝΟΣ
ghk@otenet.gr

» Με πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής

Eθελοντικός καθαρισμός της ιστορικής
γέφυρας στα Μουσαδιανά διοργανώθηκε
από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο “Η Δημιουργία” της πρώην
κοινότητας Φαλελιανών του Δήμου Κισάμου με έδρα το χωριό Κολένι Καμάρα σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Κρήτης και την Πολιτική
προστασία Χανίων.

Χθες το πρωί αρκετοί ευαισθητοποιημένοι πολίτες, άνδρες και γυναίκες της περιοχής -και όχι μόνο-, συμμετείχαν στην εθελοντική δράση, η
οποία μετατράπηκε και σε
γιορτή!
«Το γεφύρι αυτό χτίσθηκε
στην τοποθεσία Μουσαδιανά (Μεσονήσι) στα σύνορα
των χωριών Κολένι Καμάρα,
Λυριδιανών, Φαλελιανών, Κοτσιανών και Κωσταδιανών
εξυπηρετώντας ταυτόχρονα
τις ανάγκες κατοίκων της περιοχής, αλλά και ως καρόδρομου της εποχής για όσους
πηγαινοέρχονταν στα Χανιά
από τα χωριά της επαρχίας Κισάμου και μερικών άλλων χωριών του Σελίνου», υπογράμ-

μισε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Χρήστος
Τσοντάκης για να συνεχίσει
«Ο Σύλλογός μας θέλοντας να
δώσει έμφαση και προβολή
στον εναλλακτικό τουρισμό
έχει καταρτίσει ένα πλάνο περιπατητικών διαδρομών και
ανάδειξη αυτών το οποίο ονομάσαμε “Κύκλος” και ξεκινά
από τον κόμβο Νοπηγίων της
εθνικής οδού, την αρχαία Μή-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Καθαρισμός
Λεωφόρου Σούδας
Από σήμερα Δευτέρα και καθ’ όλη την εβδομάδα, από τις
8 π.μ. έως και τις 1.30 μ.μ., η Υπηρεσία Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητος του Δήμου Χανίων θα προβεί σε
καθαρισμούς και κλαδέματα δέντρων κατά μήκος της λεωφόρου Σούδας Χανίων.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να διευκολύνουν τα συνεργεία
και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.

θυμνα και κάνει όλο τον “κύκλο” των χωριών απ’ όπου
αποτελείται ο Σύλλογος. Μέσα
σ’αυτή τη δραστηριότητα
εντάσσεται και το γεφύρι των
Μουσαδιανών, το οποίο θα το
αναδείξουμε και θα τον κάνουμε περιπατητικό δρόμο.
Μετά τον καθαρισμό του θα
πανηγυρίσουμε την επιτυχία
μας μ’ένα πλούσιο τραπέζι
που έχουν επιμεληθεί νοικοκυρές της περιοχής».
Το “παρών” και μάλιστα με
ενεργή συμμετοχή στον καθαρισμό του γεφυριού έδωσε
και ο υπεύθυνος πολιτικής
προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Τάσος
Κουρουπάκης, που μας είπε:
«Τη σημερινή συμμετοχή τόσων εθελοντών στον καθαρισμό του γεφυριού να την μι-

μηθούν και άλλοι, διότι όταν
η πολιτεία δεν μπορεί, εμείς
πρέπει να δίνουμε το παρά-

δειγμα. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν ήρθαν από μόνοι
τους χωρίς παρακάλια και

τους αξίζουν συγχαρητήρια. Η
ιδέα του εθελοντισμού έχει
μεγάλη αξία...».

Γιοφύρι ετών 84...
Για το ιστορικό γεφύρι στο οποίο εργάστηκε και ο πατέρας της μίλησε στα “Χ.Ν.” η κα Νίκη Πατεράκη - Μαραγκουδάκη, λέγοντας ότι
«σαν σήμερα ( σ.σ. χτες) του Αγίου Γεωργίου του μεθυστή, πριν από
84 χρόνια, δηλαδή 3 Νοεμβρίου 1929 έγιναν τα εγκαίνια του γεφυριού του “Μύγια”, όπως λεγόταν για πολλά χρόνια το γεφύρι, επειδή το επώνυμο αυτού του καταπληκτικού τεχνίτη ήταν Μυγιάκης.
Εδώ εργάστηκε και ο πατέρας μου, μαζί με άλλους, βγάζοντας τις πέτρες που χτίσθηκε. Εκείνα τα χρόνια ο ποταμός έτρεχε χειμώνα καλοκαίρι, αλλά με την πάροδο του χρόνου το νερό του λιγόστευε και
τα καλοκαίρια στέρευε, προφανώς, λόγω γεωτρήσεων. Είχε και πολ- Η κα Νίκη Πατεράκηλά χέλια θυμάμαι ο ποταμός τα οποία αποτελούσαν μία πολύ νόστιμη
Μαραγκουδάκη.
τροφή. Μπράβο στο πρόεδρο μας τον Χρήστο Τσοντάκη και γενικότερα όλον τον πολιτιστικό Σύλλογο, αλλά και τον Τάσο Κουρουπάκη
από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και όλους τους εθελοντές και εθελόντριες που πραγματοποίησαν τον καθαρισμό του ιστορικού μνημείου και το πανηγυρικό τραπέζι…».
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε.

Επί ποδός οι αγρότες
της Κρήτης

Εσπερίδα για θέματα
ενεργειακής αποδοτικότητας

» Συγκέντρωση σήμερα στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο σήμερα
το πρωί για το Παγκρήτιο Συλλαλητήριο ενάντια στη φορολόγηση της περιουσίας θα βρεθούν
αγρότες και από τα
Χανιά.

Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις
από τους τοπικούς αγροτικούς συλλόγους στον Αλικιανό, στην Παλαιόχωρα, στο Καστέλι Κισάμου, στο Γεράνι κ.α.
σε μία προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών για το νομοσχέδιο, αλλά και για να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός αγροτών
στο σημερινό συλλαλητήριο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των αγροτικών συλλόγων στο
Ηράκλειο θα βρεθούν πάνω
από 80 αγρότες από τα Χανιά.
Για τον σκοπό αυτό, πέρα από
τα αυτοκίνητά τους, έχει δρομολογηθεί λεωφορείο που θα
ξεκινήσει σήμερα το πρωί από
την Κουντούρα, θα περάσει
από τα Χανιά και θα καταλήξει στο Ηράκλειο.
«Ετοιμαζόμαστε για το Παγκρήτιο συλλαλητήριο στο
Ηράκλειο στις 11 το πρωί και
ετοιμαζόμαστε για την Αθήνα
που θα γίνει το Πανελλαδικό

«Καλούμε τους αγρότες να
συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
στο Ηράκλειο και στην Αθήνα»,
ανέφερε ο κ. Μ. Βαρουξάκης
από το Α.Σ. Πλατανιά.

συλλαλητήριο τις μέρες που θα
έρθει προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη Βουλή. Γι’ αυτό
τον σκοπό συνεχίζουμε τις
ενημερώσεις στους αγρότες
για το τι θ’ αλλάξει στη φορολόγηση της γης από το νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και

που στην ουσία η κυβέρνηση
πάει να μας πάρει τις περιουσίες», ανέφερε ο κ. Μανώλης
Βαρουξάκης από τον Αγροτικό Σύλλογο Πλατανιά που
χθες το μεσημέρι πραγματοποίησε ενημέρωση στις εγκαταστάσεις της πρώην Ε.Α.Σ.
Μάλεμε στο Γεράνι.
«Ανάλογες ενημερώσεις έγιναν στην Κουντούρα, στον
Αλικιανό, στην Κίσαμο. Οι
αγρότες καταλαβαίνουν τι αλλαγές ετοιμάζονται σε βάρος
τους από την κυβέρνηση και
την Ευρωπαϊκή Ενωση», είπε
ο κ. Βαρουξάκης εκφράζοντας
την ελπίδα ότι οι αγρότες θα
συμμετάσχουν δυναμικά στις
κινητοποιήσεις. Μέχρι στιγμής ο κόσμος είναι ακόμα
“παγωμένος”, αλλά πιστεύουμε ότι θα αντιδράσει σ’όλα
αυτά που σχεδιάζονται σε βάρος του.
Γ. ΚΩΝ.

ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ

Προσφυγή κατοίκων στο Συμβούλιο Επικρατείας
«Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει μετά από
απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης, η Πρωτοβουλία κατοίκων
Παλαιών Ρουμάτων, Σέμπρωνα,
Σπίνας και Φλωρίων, ενάντια
«στην άδικη και παράνομη
απόφαση αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ στους λογαριασμούς Δ.Ε.Η.)».
Με σχετική ανακοίνωση, γίνεται κάλεσμα για υπογραφές
στην προσφυγή με στόχο «εν
πρώτοις την ακύρωση της απόφασης ΡΑΕ 323/2013, που αφορά στην αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ,

δηλαδή του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων
(πρώην τέλος ΑΠΕ), που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. για λογαριασμό
του ΛΑΓΗΕ που είναι ο λειτουργός της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Μέσω του ελλειμματικού ειδικού λογαριασμού
ΛΑΓΗΕ χρηματοδοτούνται οι
εγγυημένες τιμές αγοράς της
ενέργειας που παράγεται από
εγκαταστάσεις ΑΠΕ (οι λεγόμενες ταρίφες ΑΠΕ)».
Μεταξύ άλλων, η Λαϊκή Συνέλευση στα Παλαιά Ρούματα,

αναφέρει ότι «σκοπός μας είναι
ένας: Αγώνας αντίστασης και
αντεπίθεση προκειμένου να
αντιμετωπισθεί κάθε πολιτικό
και οικονομικό μέτρο εκ των
δανειστών και της εγχώριας
δουλικής τους κλίκας που θίγει
την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας. Να ανακληθούν όλα
τα υποστηρικτικά μέτρα για
τις ΒΑΠΕ. Να κοινωνικοποιηθούν όλοι οι σταθμοί ΒΑΠΕ,
όλων των τεχνολογιών, στους
δήμους που αυτοί έχουν εγκατασταθεί, υπέρ των δημοτών».
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ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Οπως διευκρινίζεται, όσοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην προγραμματισμένη προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ ενάντια
στην αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ,
μπορούν να υπογράψουν, στην
συμβολαιογράφο Χανίων, Πρίνου Διονυσία οδός Μπόνιαλη
11 με 19, σήμερα Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, από 9 π.μ. έως 2 μ.μ.
τηλ.2821055766. Θα πρέπει να
έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ.

Εσπερίδα για την ενίσχυση δεξιοτήτων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού τομέα σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Build
Up Skills”, διοργανώνεται σήμερα στις 6 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων T.E.E. - Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης (Νεάρχου 23).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα
που αφορούν:
• Τους εθνικούς στόχους και την υπάρχουσα κατάσταση
στον κατασκευαστικό τομέα, σε σχέση με τις ανάγκες κατάρτισης και πιστοποίησης των εργαζομένων στον κλάδο.
• Τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Build
Up Skills.
• Προτάσεις για την ενσωμάτωση/ανάπτυξη/επικαιροποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ).
• Μέτρα για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου τόσο
για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, όσο και για την πιστοποίηση των προσόντων του τεχνικού δυναμικού του κτηριακού τομέα.
Για την Πρωτοβουλία “Build Up Skills” για την Ελλάδα θα μιλήσει ο αν. καθηγητής της Σχολής Μηχανικών
Περιβάλλοντος κ. Τσούτσος Θεοχάρης. Θα ακολουθήσει
στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή των εκπροσώπων
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κρήτης, των Σωματείων Ηλεκτρολόγων,
Θερμοϋδραυλικών και Μεταλλοκατασκευαστών του Ν.
Χανίων, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και
Εμπόρων και του Τ.Ε.Ε., που θα γίνει ένας γόνιμος διάλογος για τις προτεραιότητες και το πλάνο δράσης του
Εθνικού Οδικού Χάρτη, προκειμένου να μετατραπούν οι
σημερινές προκλήσεις σε πραγματικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.
Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Περιφερειακό του Τμήμα Δυτικής Κρήτης.
Πληροφορίες: Γραμματεία Τ.Ε.Ε. - Τμήμα Δυτικής Κρήτης, τηλ.: 2821027900, teetdk@tee.gr.
Περισσότερα για την Πρωτοβουλία Build Up Skills για
την Ελλάδα στον σύνδεσμο: http://greece.buildupskills.eu
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AΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Νέα δικαίωση δανειολήπτη

Ανάσα έδωσε το Ειρηνοδικείο
Χανίων σε έναν ακόμη δανειολήπτη, ο οποίος είχε
απευθυνθεί στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ενωσης
Εργαζομένων Καταναλωτών
Ελλάδας για οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 11.400
ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
Ενωσης, ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των
νομικών συμβούλων του Παραρτήματος, πέτυχε, δυνάμει του με αριθμό 19/23-

ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΕ

Εκτέλεση σκύλου!

Με καραμπίνα εκτέλεσε τον σκύλο του
κάτοικος της οδού Γογονή στην περιοχή
του Κουμπέ χθες το απόγευμα λίγο πριν
τις 5.
Το ζώο είχε νωρίτερα επιτεθεί σε οικόσιτα ζώα που διατηρούσε ο ίδιος σκοτώνοντας ένα κουνέλι. Ο ιδιοκτήτης τότε
έβγαλε το σκυλί στο πεζοδρόμιο της Γο-

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Σύλληψη για
ναρκωτικά

9-2013 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Χανίων, την προσωρινή υπαγωγή του στις
ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως
αυτός τροποποιήθηκε, παράλληλα ανεστάλη κάθε καταδιωκτικό μέτρο σε βάρος
του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και τον υποχρέωσε στην καταβολή
μηνιαίως για τρία χρόνια δόσης που
ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ μόνο για
το σύνολο των οφειλών του, ενώ από 112-2016 στην καταβολή δόσης 50,00
ευρώ μόνο για τη διάσωση της πρώτης
κατοικίας του.
Η Ενωση καλεί «τους καταναλωτές που

αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός Τετάρτης,
ώρες 10.30 π.μ. - 1 μ.μ. και Δευτέρα έως
Παρασκευή, ώρες 6.30 - 9 μ.μ. ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Μάρκου Μπότσαρη 68, 73100
Χανιά
Τηλ.: 2821086245
Φαξ: 2821086245
e-mail: chania.peeke@gmail.com
www.eeke.gr».

γονή και το πυροβόλησε με την καραμπίνα του!
Στη συνέχεια όμως δέχτηκε επίθεση από
άγνωστο που τον κτύπησε με βαρύ αντικείμενο (πιθανόν σιδερογροθιά) στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων τραυματισμένος!
Η Αστυνομία που κλήθηκε διερευνά το
περίεργο αυτό περιστατικό.
Γ. ΚΩΝ.

Τρεις Ελληνες συνελήφθησαν το πρωί
του Σαββάτου στη Σούδα κατά τον κατάπλου του πλοίου “Ελυρος” στο λιμάνι.
Μετά από έλεγχο που διενήργησαν
άνδρες του Γραφείου Ασφαλείας Υπηρεσίας του Λιμεναρχείου Χανίων διαπιστώθηκε ότι οι τρεις άνδρες κατείχαν ποσότητες ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 40χρονος κατείχε ηρωίνη, βάρους 3,4 γραμμαρίων και
ένα πλαστικό σωληνάκι χρήσης ναρκωτικών ουσιών με υπολείμματα ηρωίνης.
Ενας 22χρονος βρέθηκε να κατέχει ακατέργαστη ινδική κάνναβη, βάρους 2,25
γραμματίων και ένας 29χρονος ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1,2 γραμμαρίων.

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Συνεδρίαση Δημοτικής
Κοινότητας Χανίων
Για σήμερα, στις 3.30 μ.μ., έχει προγραμματιστεί η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.
Στα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Γνωμοδότηση για πρόταση αλλαγής χωροθέτησης λαϊκής αγοράς της Τετάρτης.
2. Εισήγηση για ονοματοδοσία ανώνυμης οδού.
3. Προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Κλειστές Υπηρεσίες
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Γεωργίου Δεικτάκη, αναστέλλεται η λειτουργία των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω μετεγκατάστασης:
1. Στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων και
2. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής
Πληροφοριών N. Χανίων.
Οι παραπάνω Υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν κατά το
χρονικό διάστημα από 4-11-2013 έως και τις 15-11-2013
λόγω της μετεγκατάστασής τους στο κτήριο του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων.

Μουσείο αεροπορικό αλεξιπτωτισμού
στο αεροδρόμιο Μάλεμε
Δεν θα έπρεπε ούτε καν να συζητείται το θέμα της πώλησης του
ιστορικού αεροδρομίου Μάλεμε
σε ιδιώτες, μιας και αποτελεί το κυρίως χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η εξ αέρος επίθεση των ναζιστικών δυνάμεων για κατάληψη
της Κρήτης. Εκεί πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΛΥΜΑΚΗΣ
τα τελευταία χρόνια οι κεντρικές τελετές για την επέτειο αυτής της μάχης.
Οταν κάποιος μη επώνυμος προτείνει κάτι, είναι αρχή
υπηρεσιών και φορέων να μην συζητείται το θέμα.
Εάν αυτό γινόταν από κάποιον επώνυμο, ίσως κάτι θα
γινόταν και αυτό ισχύει πάντοτε ακόμη και για μη σοβαρές
προτάσεις επωνύμων.
Θα ’ναι είκοσι χρόνια που είχα προτείνει στο αεροδρόμιο αυτό, που υπάρχει ο πυρήνας για ένα αεροπορικό μοναδικό Μουσείο, χάρις σε έναν εξαίρετο παλαιό διοικητή της 115 Π.Μ., να δημιουργηθεί ένα πραγματικά αξιόλογο αεροπορικό Μουσείο με ένταξη σε κάποιο εθνικό ή
ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ακόμη ένα μοναδικό στην Ευρώπη Μουσείο αλεξιπτωτισμού. Θα ήταν πλέον κατάλληλος
χώρος μετά το γεγονός της σε αυτό πτώσης των πρώτων
κυρίως δυνάμεων των Γερμανών αλεξιπτωτιστών το
1941.
Υλικό θα εξευρισκόταν μοναδικό και αρκετό. Από τους
τότε επιζώντες του Συλλόγου βετεράνων αλεξιπτωτιστών
της Γερμανίας που θα το προσέφεραν. Από τη δράση των
αλεξιπτωτιστών του Ιερού Λόχου κατά την κατοχή. Από
τις πρώτες δράσεις των Ελλήνων αλεξιπτωτιστών μεταπολεμικά στη σχολή του Ασπροπύργου και στο αεροδρόμιο Μεγάλου Πεύκου υπό τον πρώτο διοικητή της σχολής ιερολοχίτη Περικλή Παπαθανασίου. Από τη μετέπειτα εξέλιξη του αλεξιπτωτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακόμη και τα αλεξίπτωτα πλαγιάς κ.λπ.
Να μεταφερθούν εκεί παροπλισμένα πολεμικά και άλλα
αεροσκάφη από την 115 Π.Μ. και ελικόπτερα και ό,τι άλλο
παλαιό σχετικό υλικό.
Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε.
Ακόμη θα μπορεί να γίνει κέντρο αερομοντελισμού ή να
στεγασθεί εκεί Μουσείο - συλλογή των Χανιωτών που διατηρούν στη συλλογή τους κυρίως παλαιά στρατιωτικά οχήματα. Σε πολλά από αυτά συνηγορεί και το γεγονός ότι από
χρόνια στεγάζεται εκεί και η 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών
που στο αεροδρόμιο πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές ρίψεις και επίσης ότι εκεί εκτελούνται οι εκπαιδευτικές βολές των αεροσκαφών της 115 Π.Μ.
Ισως και άλλα πολλά συνηγορούν στο να μην υπάρχει
ούτε σκέψη για την εκποίηση αυτού του ιστορικού χώρου.
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ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

Εμπιστοσύνη στα δημόσια Νοσοκομεία

Από τη “Διεπιστημονική Εκπαίδευση για τη συνεργασία στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών με
νεοπλασματικά νοσήματα” που ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

Τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να προσφέρουν οι γιατροί των δημόσιων
Νοσοκομείων στην Ελλάδα, ακόμα και μέσα στην προβληματική
κατάσταση που δημιουργεί η οικονομική κρίση στη χώρα μας.

Αυτό επεσήμανε ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Ιωάννης Βαρθαλίτης, ο οποίος προήδρευε
της οργανωτικής επιτροπής της επιστημονικής
διημερίδας με θέμα “Διεπιστημονική Εκπαίδευση για τη συνεργασία στη διάγνωση και τη
θεραπεία των ασθενών με νεοπλασματικά νο-

σήματα” που ολοκληρώθηκε χθες στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.
Τη διημερίδα διοργάνωσε η επιστημονική
εταιρεία “Καρκίνος, Κοινωνία και Περιβάλλον”,
σε συνεργασία με την Αιματολογική και την
Ογκολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, του Ιατρικού Συλλόγου
Χανίων, της Ιατρικής Εταιρείας Χανίων και του
Συλλόγου Εθελοντικής Προσφορά και Στήριξης
“Ορίζοντας”.
Μιλώντας για την Υγεία στην Ελλάδα μετά την
κρίση, ο κ. Βαρθαλίτης ανέφερε πως εν μέσω
κρίσης είναι αυξημένη η προσέλευση ασθενών

Στις τάσεις και τις πιθανές παγίδες των γενετικών
αναλύσεων στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο κ. Γ.
Πατρινός, ο οποίος επεσήμανε το ζήτημα της
ελλιπούς ενημέρωσης.

Ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Ιωάννης
Βαρθαλίτης.

στις δημόσιες Κλινικές, με το ποσοστό αύξησης για την Ογκολογική του Νοσοκομείου Χανίων να φτάνει το 25%. Ο κ. Βαρθαλίτης τόνισε ότι «η κρίση μπορεί να ειδωθεί και σαν ευκαιρία για να αυξήσουμε την ποιότητα της δουλειάς μας ώστε να παρέχονται στους ασθενείς
υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου». Ο ίδιος, πάντως, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, αναφέροντας ότι
«ακόμα και σε καιρούς δύσκολους, με τα προβλήματα να είναι αυξημένα, ο δημόσιος τομέας
υγείας είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα του πληθυσμού». Σημείωσε δε ότι
«σε γενικό επίπεδο ο πληθυσμός ελέγχεται και
κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει».

λιπούς ενημέρωσης.
«Η ελλιπής ενημέρωση του κοινού έχει να κάνει ότι μία γενετική εξέταση θα μπορούσε να
είναι ωφέλιμη γι’ αυτούς, αλλά να μην θέλουν
να υποβληθούν σε αυτήν ή να μην είναι ωφέλιμη και να πληρώσουν χωρίς να υπάρχει λόγος. Για τους επαγγελματίες υγείας, που έχουν
στη “φαρέτρα” τους μια σειρά από πολύ σημαντικές εξετάσεις, αλλά λόγω ελλιπούς ενημέρωσης να μην τις χρησιμοποιήσουν και να
χάσουν την ευκαιρία να προσφέρουν εξατομίκευση της θεραπείας για τον ασθενή».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κάθε γενετική εξέταση έχει τον δικό της ρόλο και στόχο.
Αυτό το ορίζει ο επαγγελματίας υγείας που
ωφείλει να είναι επαρκώς ενημερωμένος και
να καθοδηγήσει τον ασθενή, να τον παροτρύνει, αλλά και να του εξηγήσει το αποτέλεσμα.
Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας η ενημέρωση για τις γενετικές εξετάσεις είναι ελλιπής, το ίδιο όμως συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου».
ΕΛ. Φ.

ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στον ρόλο των γενετικών εξετάσεων, στις τάσεις και τις πιθανές παγίδες των γενετικών
αναλύσεων στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο κ. Γ. Πατρινός, ο οποίος επεσήμανε το ζήτημα της ελ-

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβούλευση για την Ψυχική Υγεία στην Κρήτη
Ημερίδα, με θέμα “Διαβούλευση για την Ψυχική Υγεία στην Κρήτη. Προτάσεις - Προοπτικές”,
διοργανώνει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης στην αίθουσα “ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ”, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, αύριο, από τις 9
π.μ. έως 3 μ.μ.
Στόχος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αποτελεί η διαβούλευση για την ανάγκη Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας, διαμόρφωσης ενός νέου χάρτη Υπηρεσιών

Ψυχικής Υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης,
σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται
σήμερα, στο πλαίσιο αναθεώρησης του Προγράμματος “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”, αλλά και ο Προγραμματισμός Δράσεων κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020, που θα συμβάλλουν
στην πρόληψη και την ψυχική υγεία των πολιτών.
«Στην κατεύθυνση αυτή, η σταδιακή συρρίκνωση και κατάργηση των μεγάλων ψυχιατρι-

ΑΠΟ 7 - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας
To 21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο
Ηράκλειο, από 7 ‐ 10 Νοεμβρίου.
Η τελετή έναρξης θα γίνει στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 7 - 8 μ.μ.
Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «το συνέδριο αποτελεί την κύρια επιστημονική εκδήλωση του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας (Ε.Κ.Α.) και στην οργάνωσή του συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστημιακά Ακτινολογικά Εργαστήρια της χώρας.
Οι στόχοι του συνεδρίου παραμένουν η προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης.
Η διαρκής εκπαίδευση των νέων και παλαιότερων συναδέλφων, είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Πέρα από τις καθιερωμένες στρόγγυλες τράπεζες, τις προφορικές ανακοινώσεις και τα ηλεκτρονικά εκθέματα, δύο τράπεζες αφιερώνονται στην Πυρηνική Ιατρική και την Ιατρική Φυσική».

κών Νοσοκομείων και η ανάπτυξη σύγχρονων
υπηρεσιών στην κοινότητα, σε κάθε Νομό,
ώστε ο κάθε πάσχων να παραμένει στο φυσικό
του περιβάλλον, ενσωματωμένος στο κοινωνικό
γίγνεσθαι ως ενεργός πολίτης, αποτελεί άξονα του
σχεδιασμού μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Κατά τη λήξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήρι με την απαγγελία μαντινάδων και ρίμας συνοδεία της λύρας του προέδρου Παγκρητίου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής, κ. Γ. Ηλιάκη και βράβευση αυτών από Ειδική Επιτροπή.
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Νέα 24ωρη πανεργατική απεργία
διοργανώνουν μεθαύριο Τετάρτη 6
Νοεμβρίου η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ,
με κεντρικά αιτήματα θέσεις εργασίας για όλους, επαναφορά των
συλλογικών διαπραγματεύσεων
και δημοκρατικά δικαιώματα.
Κάλεσμα στα μέλη τους να συμμετέχουν μαζικά
στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης,
απευθύνουν με ανακοινώσεις τους Σύλλογοι εργαζομένων και φορείς του Ν. Χανίων.
Πιο αναλυτικά:
Σε συγκέντρωση στην Πλατεία Νέων Καταστημάτων, στις 10.30 το πρωί, καλεί η Γραμματεία Χανίων του ΠΑΜΕ ενάντια «στα παλιά και
νέα αντεργατικά μέτρα».
Σε ανακοίνωσή της η Γραμματεία Χανίων του
ΠΑΜΕ «καλεί όλα τα Σωματεία, τις Σωματειακές επιτροπές, τις λαϊκές επιτροπές, τους εργαζομένους κάθε κλάδου, τους νέους και τις νέες,
τους ανέργους και τους συνταξιούχους, τις γυναίκες και τους μετανάστες σε γενικό ξεσηκωμό».
Στην ίδια κινητοποίηση καλεί και ο Σύλλογος
Γυναικών Χανίων τονίζοντας πως «η θέση των
εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων,
των νέων γυναικών, είναι στον αγώνα για την
υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας».
Τη συμμετοχή του στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ ανακοίνωσε και ο Σύλλογος
Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Χανίων. «Ολοι μαζί να βάλουμε μπρος για αξιοπρεπείς συλλογικές συμβάσεις και μισθούς, για
μια ζωή με δικαιώματα για εμάς και τα παιδιά
μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.
Σε απεργία και συγκέντρωση στην πλατεία 1866
(Νέων Καταστημάτων) στις 10.30 το πρωί της 6ης
Νοεμβρίου καλεί το Δ.Σ. του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Παρασκευής και Συσκευασίας
Τροφίμων - Αρτοσκευασμάτων - Ποτών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σωματείο «ενημερώνει τους εργαζομένους του
κλάδου για τη συμμετοχή του σωματείου στην

ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Κάλεσμα για συμμετοχή
στη νέα 24ωρη απεργία

και το συνδικάτο μας παίρνει την απόφαση να
συμμετέχει στην Απεργία στις 6 Νοέμβρη».
Ακόμα το συνδικάτο αναφέρεται στα εργατικά
ατυχήματα και δυστυχήματα που σημειώθηκαν
πρόσφατα στην Κρήτη για να συμπληρώσει:
«Επειδή, λοιπόν, στην κυριολεξία χωρίς εμάς,
τους εργάτες, γρανάζι δε γυρνά είναι καιρός να
αναληφθούμε τη δύναμή μας και να την ενώσουμε με τους εργάτες των άλλων κλάδων και με
τους βιοπαλαιστές των σύμμαχων στρωμάτων,
φτωχούς αγρότες, μικρούς Ε.Β.Ε., συνταξιούχους,
φοιτητές και φυσικά τους άνεργους, που πλήττονται εξίσου και ενωμένοι να διεκδικήσουμε
όλον αυτόν τον πλούτο που βγαίνει καθημερινά
από τον ιδρώτα μας».

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Στιγμιότυπο από το πρόσφατο συλλαλητήριο στην Αθήνα στο πλαίσιο απεργιακής κινητοποίησης της
ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ.

απεργία στις 6 Νοέμβρη που αποφασίστηκε μέσα
από τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε
τη Παρασκευή 11 Οκτώβρη στο Εργατικό Κέντρο
Χανίων».
Ακόμα σημειώνει ότι «όλες οι εξελίξεις, επιβεβαιώνουν ότι η επίθεση από το κεφάλαιο, την κυβέρνηση και την τρόικα θα ενταθεί, γι’ αυτό δεν
πρέπει να περάσει η προπαγάνδα κυβέρνησης
και εργοδοτών ότι δήθεν και αυτά τα μέτρα είναι τα τελευταία. Πυρήνας των διεκδικήσεων των
εργατικών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι η υπογραφή Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας μαζί και ΕΓΣΣΕ και η κα-

τάργηση των αντεργατικών νόμων για τις συμβάσεις, η προστασία των ανέργων, επίδομα και
ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κατάργηση των
αντιασφαλιστικών νόμων, αποκατάσταση των περικοπών και επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών
από κράτος και εργοδότες, ανάκληση των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, σταμάτημα των απολύσεων στον ιδιωτικό, κονδύλια για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, κατάργηση όλων των χαρατσιών, αποτροπή των κατασχέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος των λαϊκών οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτό

Τη συμμετοχή του στην απεργία ανακοίνωσε
το Σωματείο Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Χανίων προσθέτοντας, ότι κατά την ημέρα
της απεργίας δεν θα πραγματοποιούνται επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων, επισκεπτήρια συνηγόρων, παραλαβές και μεταγωγές κρατουμένων. Αποφυλακίσεις, μεταγωγές των κρατουμένων από και προς τις αρχές που εξετάζουν
την παράταση ή μη της κράτησης τους, δικαστήρια που υπόκεινται σε παραγραφή ή συμπλήρωσης 18μηνου, τακτικές ή έκτακτες παραλαβές και μεταγωγές από και προς τα νοσηλευτικά και ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς και όλες
οι εσωτερικές λειτουργίες των φυλακών θα
γίνονται κανονικά. Για το λόγο αυτό ορίζεται ως
προσωπικό ασφαλείας το σύνολο του προσωπικού, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συμπαράσταση σε “διωκόμενους” στο Νοσοκομείο Κέρκυρας
Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χανίων «συμπαραστέκεται στους συναδέλφους στο Νοσοκομείο της
Κέρκυρας που διώκονται επειδή αντέδρασαν
στους χαφιέδες του Αδωνη και της τρόικα και
δηλώνει ότι ο αγώνας τους είναι και δικός μας
αγώνας». Επίσης καταδικάζει και καταγγέλλει
την δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον των δημοσιογράφων και στελεχών της Εργατικής
Αλληλεγγύης, Κατερίνας Θωίδου, Τάσου Αναστασιάδη και Πάνου Γκαργκάνα, έπειτα από

μήνυση που κατετέθη σε βάρος τους από τον
δικηγόρο Ιωάννη Ανδριόπουλο, έμμισθο συνεργάτη της Χρυσής Αυγής.
«Το έγκλημά τους είναι ότι κατήγγειλαν μέσα
από την αρθρογραφία της Εργατικής Αλληλεγγύης τις μεθοδεύσεις σε βάρος του δικαιώματος να παίρνουν Ιθαγένεια τα παιδιά των
μεταναστών. Πρόκειται για καθαρή πρόκληση
που εντάσσεται σε μια ολόκληρη εκστρατεία
εναντίον της Αριστεράς με τη θεωρία των δυο
άκρων», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

“Οχι” σε προσλήψεις κοινωφελούς
εργασίας στην Παιδεία

«Το Υπ. Παιδείας με την απόφαση 2091/27-8-2013 εισάγει
νέα, ελαστική μορφή εργασίας στην εκπαίδευση, με εργασιακό καθεστώς γαλέρας.
Πρόκειται για πρόγραμμα
ΕΣΠΑ “κοινωφελούς εργασίας” μέσω ΟΑΕΔ με το οποίο
θα προσλάβει στη δημόσια
εκπαίδευση 8.200 εργαζόμενους, μέσα σ’ αυτούς 600 νηπιαγωγούς!
Στο όνομα της προώθησης
της απασχόλησης, Ε.Ε. και
συγκυβέρνηση εμπαίζουν τους
ανέργους με ένα πρόγραμμα-

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Σε ανάλογη καταγγελία προέβη και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων ο
οποίος σε ανακοίνωσή του προσθέτει ότι «καταγγέλλουμε αυτή τη δίωξη που εντάσσεται σε
μια ολόκληρη εκστρατεία στοχοποίησης της
Αριστεράς με τη “θεωρία των δυο άκρων” και
καλούμε όλους τους φορείς του εργατικού κινήματος και της δημοκρατικής κοινής γνώμης
να συμπαρασταθούν στους τρεις διωκόμε-

κερκόπορτα που βάζει φουρνέλο στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, αλλά
και των άλλων εργαζομένων
στην εκπαίδευση», τονίζει σε
χθεσινή ανακοίνωσή του ο
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων.
«Με καθεστώς γαλέρας, με 6
περίπου μήνες δουλειάς, με
αμοιβή 427 - 490 ευρώ, τα
οποία θα καταβάλλονται μετά
το τέλος του προγράμματος, η
άνεργη νηπιαγωγός θα μετατρέπεται σε φτηνό, ευέλικτο εργαζόμενο που θα χρησιμο-

νους και στην Εργατική Αλληλεγγύη. Πρόκειται για καθαρή πρόκληση. Την ώρα που αποκαλύπτεται πλέον επίσημα η δράση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, ένας από τους συνεργάτες αυτής
της συμμορίας να εγκαλεί στελέχη της Αριστεράς και του αντιρατσιστικού - αντιφασιστικού κινήματος. Η υπόθεση θα έπρεπε να
πάει στο αρχείο και να ερευνηθεί η έκταση των
διασυνδέσεων του μηνυτή με τους δολοφόνους
νεοναζί», καταλήγει η ανακοίνωση.

ποιείται ως δούρειος ίππος για
τη διάλυση των εργασιακών
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων στη δημόσια εκπαίδευση.
Οσοι προσληφθούν με το πρόγραμμα αυτό θα έχουν εργοδότη τον Ο.Α.Ε.Δ., άλλο ωράριο και εργασιακό καθεστώς
μεσαιωνικού τύπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση και
προστίθεται:
«Το πρόγραμμα αυτό δεν
πρέπει να εφαρμοστεί! Να το
πάρουν πίσω τώρα! Ολοι οι
εκπ/κοί να διορίζονται μόνο

από το Υπ. Παιδείας με σταθερή, μόνιμη δουλειά. Διεκδικούμε ενιαία, αποκλειστικά
δημόσια και δωρεάν, δίχρονη
Υποχρεωτική Προσχολική
Αγωγή για όλα τα παιδιά, που
θα τα βοηθά να αναπτύσσονται ολόπλευρα. Διεκδικούμε
Ειδική Αγωγή, αποκλειστικά
δημόσια και δωρεάν, για όσα
παιδιά την έχουν ανάγκη και
από τη δομή που έχουν ανάγκη. Διεκδικούμε μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους
τους εργαζομένους».
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από τον χώρο
των εργασιών.

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

“Πάγωσαν” τα έργα
στο αεροδρόμιο Χανίων
“Πάγωσαν” εδώ και μερικές εβδομάδες τα
έργα επέκτασης του αεροδρομίου Χανίων λόγω
διαφωνίας των εργολάβων.

Οι πρώτες εργασίες, που αφορούσαν εκβραχισμούς και χωματουργικά, σταμάτησαν καθώς υπήρξαν διαφωνίες ανάμεσα
στις εργολαβικές εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο.
-τεχνοοικονομικές, σύμφωΩστόσο, οι διαφωνίες αυτές
να με τις πρώτες πληροφορίες- ξεπεράστηκαν και οι εργασίες αναμένεται να ξαναρχίσουν κανονικά από τις επόμενες
ημέρες.
Αρκετά ταλαιπωρήθηκε αυτό το έργο μέχρι να εξασφαλιστεί
η χρηματοδότηση, να εξεταστούν οι ενστάσεις σε βάρος των
αναδόχων κ.ο.κ. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί κανονικά και να
ολοκληρωθεί με βάση τα χρονοδιαγράμματα.
Γ.ΚΩΝ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κάλεσμα ενημέρωσης
για τα λατομεία Σελίνου
Ανοιχτό κάλεσμα ενημέρωσης για τα λατομεία Σελίνου
απευθύνει σε ανακοίνωσή της προς τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, τους κατοίκους, τους προέδρους και τα
μέλη όλων των φορέων του Δήμου Καντάνου - Σελίνου η
Παν-Σελινιώτικη Συνεργασία. Η δημόσια συνάντηση ενημέρωση θα γίνει την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του πρώην Δήμου Καντάνου.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η εταιρεία Λατομεία Σελίνου Α.Ε. έχει προσφύγει στο Συμβούλιο
της Επικρατείας για να ακυρωθεί η ιστορικότητα της περιοχής. Η προσφυγή θα συζητηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2013
και θα πρέπει να καταθέσουμε παρέμβαση. Θα σας ενημερώσουμε για την προσφυγή και θα σας παραδώσουμε τα έγγραφα που αποδεικνύουν το έγκλημα που επιχειρείται μια
ακόμα φορά για έναν ιστορικό τόπου του Σελίνου».
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΤΙΣΤΑΚΗ

Ποδηλατοπορεία μνήμης
«Ο Γιάννης ζει στους αγώνες για το κοινωνικό ποδήλατο και μέσα στις καρδιές μας». Μ’ αυτά τα λόγια η Συλλογικότητα “ΠοδηΛάτρεις” διοργάνωσε
προχθες ποδηλατοπορεία
μνήμης για το ιδρυτικό μέλος της ομάδας ΠοδηΛάτρεις Γιάννη Κτιστάκη,
που “έφυγε” πριν ακριβώς
από έναν χρόνο.

«Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από
τότε που έφυγε από κοντά μας. Ας ποδηλατήσουμε στην πόλη που τόσο
αγάπησε, σε μία ένδειξη μνήμης»,
ανέφεραν τα μέλη της ομάδας “ΠοδηΛάτρεις” στην σελίδα τους στο
μέσο κοινωνικής δικτύωσης
“facebook”.
Και πράγματι, δεκάδες ποδηλάτες
μικροί και μεγάλοι, ποδηλάτησαν
στους δρόμους των Χανίων με αφετηρία τη Δημοτική Αγορά, κάνοντας
ορθοπεταλιές δίπλα από τους ελεύθερους δημόσιους, αλλά αναξιοποίητους χώρους της πόλης. Τους
χώρους που ο Γιάννης Κτιστάκης

Από την ποδηλατοπορεία
μνήμης για τον Γιάννη
Κτιστάκη, ιδρυτικό μέλος
της Συλλογικότητας
“ΠοδηΛάτρεις”.

μαζί με τη Συλλογικότητα “ΠοδηΛάτρεις “και άλλες κοινωνικές ομάδες οραματίστηκε μία μέρα να δοθούν για χρήση στους πολίτες και
μέσα από πρωτότυπες δράσεις προσπαθούσε ν’ αναδείξει ευαισθητοποιώντας την τοπική κοινωνία,
όπως τα ενετικά τείχη, η τάφρος στο
κέντρο των Χανίων, το ρέμα του Αγ.

Παντελεήμονος από Αμπεριά προς
Χαλέπα κ.α.
«Ο Γιάννης ήταν ένας από εμάς.
Οραματιστής και εμπνευστής πολλών
ιδεών και πραγμάτων, δίνοντας δύναμη και όραμα σ’ όλους μας, για να
κάνουμε όλα όσα κάνουν τα τελευταία χρόνια οι “ΠοδηΛάτρεις”. Εναν
χρόνο μετά, οι αγώνες του Γιάννη

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Δ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Προβολή ντοκιμαντέρ
“RUINS (Ερείπια)”

Η Aλκη Ζέη στα Χανιά

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων
του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.
- Κ.Α.Μ. του Δήμου Χανίων οργανώνει την προβολή
του ντοκιμαντέρ “RUINS (Ερείπια)” της σκηνοθέτιδας Ζωής Μαυρουδή, σήμερα Δευτέρα στις 7.
30μ.μ. στο θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης” με είσοδο ελεύθερη.
Το ντοκιμαντέρ αφορά τη συγκλονιστική υπόθεση της ποινικοποίησης του HIV και την εξιστόρηση
της δίωξης και της διαπόμπευσης των οροθετικών
γυναικών στη χώρα μας τον Μάιο του 2012.
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση
στην οποία θα συμμετέχει η δημοσιογράφος του περιοδικού “Unfollow” κα Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου,
το οποίο συμμετείχε στην παραγωγή του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗ.ΠΑ.Κ.

Προσκλητήριο αγάπης
και αλληλεγγύης

Η απολαυστική Καμπουρομανώλαινα και ο Γιάννης Παπαδάκης με τους συνεργάτες τους σήμερα
Δευτέρα στις 6 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου (Δεσποτικό) θα παρουσιάσουν την κρητική σατιρική κωμωδία “Λαλείτε και Μουρμού”.
Μια δίωρη κωμωδία που τα λέει όλα... έξω από
τα δόντια…
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία της ΔΗ.ΠΑ.Κ Χανίων για την ενίσχυση
των συσσιτίων του Αγίου Γεωργίου Κατσιφαριανών
με δωρεάν είσοδο και προαιρετική προσφορά τροφίμων.

Εκδήλωση για την παρουσίαση του
νέου αυτοβιογραφικού βιβλίου της Αλκης
Ζέη “Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο” που
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
“Μεταίχμιο” θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 7.30 μ.μ. στο Νεώριο
Μόρο (Ι.Ο.Χ).

“κρατάνε” γιατί είναι κτήμα όλων μας
πια, έχοντας αλλάξει το πρόσωπο της
πόλης. Και το αλλάζουν κάθε μέρα
που περνά. Αυτή η υπόσχεση υπάρχει μέσα στον καθένα μας, για ένα καλύτερο αύριο, μία καλύτερη καθημερινότητα και μία ομορφότερη πόλη»,
ανέφερε ο Γιώργος Παπαγρηγορίου,
μιλώντας εκ μέρους της Συλλογικό-

Η αγαπημένη συγγραφέας μικρών και
μεγάλων αφηγείται το παραμύθι της ζωής
της και ζωντανεύει μία ολόκληρη εποχή
όπως μόνο εκείνη ξέρει. Ενα συναρπαστικό βιβλίο, γραμμένο με αγάπη και τρόπο μυθιστορηματικό.
Παράλληλα, ο Δήμος Χανίων θα τιμήσει
τη συγγραφέα για το σύνολο του έργου της.

τητας “ΠοδηΛάτρεις”. Μετά το τέλος
της βόλτας, οι ποδηλάτες κατέληξαν στο
Πολυ-τεχνείο στον πεζόδρομο της
Νταλιάνη, όπου προβλήθηκαν βίντεο
από τις πολλαπλές δραστηριότητες
που είχε ο Γιάννης Κτιστάκης με τους
“ΠοδηΛάτρεις”, αλλά και με τις υπόλοιπες ομάδες των Χανίων.
ΕΛ.Φ.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Βαρβάρα Περράκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων
Χανίων.
Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν η δικηγόρος Ευαγγελία Νικάκη και
ο ηθοποιός - σκηνοθέτης Λεωνίδας Μανωλικάκης. Συντονίζει η ραδιοφωνική
παραγωγός Κάλλια Σωτηράκη.
Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμος
Χανίων (Τμήμα Δημοτικών Βιβλιοθηκών) και το βιβλιοπωλείο “Πετράκη” με την
υποστήριξη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων.

ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ

Γνωριμία με συγγραφείς του Δήμου Κισάμου
Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να γνωρίσουμε τους συγγραφείς του κάθε Δήμου της Κρήτης και το έργο τους, οργανώνει ημερίδα στο
Καστέλι Κισάμου την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
• Καλωσόρισμα από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας.
• Καλωσόρισμα - χαιρετισμός από τον δήμαρχο Κισάμου κ. Γεώργιο Μυλωνάκη.
• Χαιρετισμοί αρχών και φορέων.
Α’ Συνεδρία. Προεδρεύει ο Γιάννης Δημητρακάκης.
• Βασίλης Χαρωνίτης, Το συγγραφικό έργο
του Γεωργίου Καμβυσέλλη, του π. Στυλιανού
Θεοδωρογλάκη, του Θανάση Δεικτάκη και του
Γιάννη Δ. Κουτουλάκη.
• Κώστας Φουρναράκης, Το συγγραφικό έργο
του Μανόλη Μαλαθράκη, του Γιώργη Πευκιανάκη και του Νίκου Γιαννακάκη.
• Μιχάλης Μουντάκης, το συγγραφικό έργο
του Απόστολου Κυριτσάκη, του Βασίλη Σημαντηράκη, του Γιάννη Μαλαξιανάκη ( Εν-

νιαχωριανού ) και του Μανόλη Γιακουμινάκη.
• Αργυρώ Δελή, το συγγραφικό έργο του
Ηλία Μαζοκοπάκη, της Τόνιας Μαζοκοπάκη
και του Μιχάλη Μπονατάκη.
• Κώστας Μουντάκης, το συγγραφικό έργο
του Αρτέμη Αθανασάκη, του Μανόλη Κογχυλάκη, του Θεοχάρη Ξηρουχάκη και του
Κωνσταντίνου Παπαδάκη (Ναύτη).
• Αντωνία Μαλακωνάκη, το συγγραφικό έργο
του Νίκου Βαβουλέ, του Αντώνη Κατσικανδαράκη, του Γιώργη Κωνσταντουλάκη και του
Λυκούργου Βιδαλάκη.
• Ρούλα Βουράκη, το συγγραφικό έργο του
Σπύρου Καστανάκη, της Στέλλας Κόνιαρη και
της Αντωνίας Μηλογιαννάκη.
1.05 μ.μ. - 1.30 μ.μ. Παρεμβάσεις - Συζήτηση.
Β’ Συνεδρία. Προεδρεύει ο Μιχάλης Μουντάκης.
5 μ.μ. Μαρία Μαράκη, το συγγραφικό έργο
του Γιάννη Ανδρουλάκη, του π.Ιγνάτιου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Σχετάκη.
• Εύη Βαΐτση, το συγγραφικό έργο του Μα-

νόλη Λεφάκη, του Μιχάλη Μουντάκη και του
Κώστα Φουρναράκη.
• Κωνσταντίνα Χαλιάσου, το συγγραφικό
έργο της Αρτεμισίας Χαριτάκη Καψωμένου,
του Γιάννη Γεωργακάκη και του Δημήτρη Τυραϊδή.
6 μ.μ. Βίκυ Κόλλια, το συγγραφικό έργο του
Στυλιανού Μοτάκη, της Ελευθερίας Μπολέτη – Μπαντουράκη και του Νίκου Κακαουνάκη.
6.20 μ.μ. Βούλα Επιτροπάκη, το συγγραφικό έργο του Σταύρου Θεοδωράκη, του Κίμωνα Φαραντάκη και της Αργυρώς Μουντάκη
6.40 μ.μ. Κώστας Μουτζούρης, το συγγραφικό έργο της Βικτωρίας Θεοδώρου, του
Κώστα Μουντάκη, του Λυκούργου Καμηλάκη, της Ελευθερίας Γιακουμάκη και του Στέλιου Γιακουμάκη.
7.10 μ.μ. Αυτοπαρουσίαση συγγραφέων, οι
οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν συμπεριληφθεί
στο πρόγραμμα της ημερίδας.
7.20 μ.μ. Παρεμβάσεις - Συζήτηση.
7.30 μ.μ. Συνόψιση συμπερασμάτων.
8 μ.μ. Λήξη των εργασιών της ημερίδας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Β. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ

Εκθεση ζωγραφικής
Ολγας Βερυκάκη
Έκθεση ζωγραφικής της Όλγας
Βερυκάκη με τίτλο: “Ευτυχισμένη να πετώ μαζί σου” εγκαινιάζεται το Σάββατο 9 Νοεμβρίου
στην αίθουσα τέχνης “Β. Μυλωνογιάννη”. Η Ολγα Βερυκάκη
ακολουθεί το δικό της προσωπικό ιδίωμα κατακτώντας όλο
και μεγαλύτερη εκφραστική ελευθερία. Χαρακτηριστικό της δουλειάς της, η συναισθηματική
δύναμη και η κατάφαση στη
χαρά της ζωής.
Μέσα από τα έργα της διερευνά τον χώρο του ονείρου,
συνδυάζοντας τον ρεαλισμό με
την μοντερνικότητα και το στυλιζάρισμα της φόρμας με το μεταφυσικό όραμα.
Η Όλγα Βερυκάκη σπούδασε
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών Αθηνών (1988‐ 1994) με
τον Δ. Μυταρά και αγιογραφία
με τον Κ. Ξυνόπουλο. Το 1993 με
υποτροφία του ΙΚΥ συνέχισε
τις σπουδές της στο Edinburgh
School of Art. Έχει παρουσιάσει
τη δουλειά της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό. Έργα της
υπάρχουν σε υπουργεία, πινακοθήκες, τράπεζες και ιδιωτικές
συλλογές.
Η έκθεση θα εγκαινιαστεί το
Σάββατο 9 Νοεμβρίου από τις 7
έως 10 το βράδυ στην αίθουσα
τέχνης “Β. Μυλωνογιάννη”, Χαρ.

Τρικούπη 14 και θα διαρκέσει
έως τις 25 Νοεμβρίου. Θα είναι
ανοικτή για το κοινό 11 ‐ 1 το
πρωί και 6 - 9 το απόγευμα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 4/11 - 7/11
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Προβολή του ντοκιμαντέρ “RUINS (Ερείπια)” της σκηνοθέτιδας
Ζωής Μαυρουδή, σήμερα Δευτέρα στις 7.30 μ.μ. στο θέατρο
“Δημήτρης Βλησίδης” με είσοδο ελεύθερη.
• Εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου αυτοβιογραφικού βιβλίου της Αλκης Ζέη “Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο” σήμερα Δευτέρα στις 7.30 μ.μ. στο Νεώριο Μόρο (Ι.Ο.Χ.).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
• Oμαδική εικαστική έκθεση “Το Βλέμμα του Νάρκισσου” στο
Μέγαρο Τριανόν, Ηρώων Πολυτεχνείου 43. Θα διαρκέσει μέχρι 23 Νοεμβρίου και είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 5 μ.μ. - 8 μ.μ.
• Oμαδική έκθεση “Αντόνιο Ταμπούκι: Πίζα - Χανιά” στον “Χώρο
Τέχνης Χανίων”, Παπαναστασίου 59. Θα διαρκέσει μέχρι
30/11. Λειτουργεί Δευτέρα - Σάββατο 7 μ.μ. - 10 μ.μ.
• Εκθεση “ΣΙΣΥφως - Η Σισύφεια Ρίζα της Ελιάς” μέχρι 24/11
στο Μουσείο Αρχαίας Ελιάς Βουβών. Ανοικτά κάθε μέρα 10
π.μ. - 8 μ.μ.
• “Oι Καρποί της Αμπέλου” στο Οινοποιείο και Ελαιουργείο “Ανώσκελη”, Aνώσκελη Βουκολιών έως τις 24 Νοεμβρίου. Ανοικτά Δευτέρα - Παρασκευή 10 π.μ. – 3 μ.μ. και 5 - 7 μ.μ., Σάββατο & Κυριακή 11 π.μ. – 3 μ.μ.
• Ομαδική εικαστική έκθεση “Σταύρωσον! Σταύρωσον…” στο
πρώην Δημοτικό Σχολείο Π. Ρουμάτων, μέχρι 24 Νοεμβρίου.
Ανοικτά κάθε Κυριακή 3 - 6 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
• Ομαδική έκθεση “Οταν η Σταχτοπούτα συνάντησε τον κύριο
Φρόυντ” στο Κτήμα και Οινοποιείο Λουπάκη, στις Καρές Κολυμπαρίου. Θα διαρκέσει έως τις 24 Νοεμβρίου και λειτουργεί κάθε Κυριακή 11 π.μ. - 9 μ.μ.
• Εικαστική έκθεση “Αλογα πραγματικά και συμβολικά στην τέχνη” στο Μουσείο Ακριτών στην Παλαιόχωρα έως 29 Δεκεμβρίου.
• “Μουσείο Σύγρονης Τέχνης Ελαιουργείον” στο Δρομόνερο: “Ασπρα - μαύρα όνειρα”. Ανοικτά κάθε Κυριακή 11 π.μ. - 9 μ.μ.
έως τις 24 Νοεμβρίου.
• Δημοτική βιβλιοθήκη Χανίων: “Μονογραφίες” έως τις
31/5/2014.
• Δημοτικό Σχολείο Ζυμπραγού: “Η Γη του Πατέρα μου”. Ανοικτά
κάθε Κυριακή 4 μ.μ. - 7 μ.μ. έως 24/11.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ
makis_kartsonakis@yahoo.gr

Την αποκαρδιωτική εικόνα στο
κολυμβητήριο Χανίων, με τη
μεγάλη πισίνα να είναι άδεια για
ακόμη μια χρονιά, είδε με τα
ίδια του τα μάτια ο γ.γ. της κολυμβητικής Ομοσπονδίας Δημήτρης Διαθεσόπουλος.
Ο κ. Διαθεσόπουλος βρέθηκε στα Χανιά την
περασμένη εβδομάδα συνοδευόμενος από
στελέχη της ΚΟΕ (Ξιάρχος, Μπατάκης, Σπηλιωτόπουλος), με αφορμή το παγκόσμιο
πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης, που θα
διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα Χανιά, μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου, και μίλησε
στα “Χ.Ν.” για την ανάγκη στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
Πώς κρίνετε τις εγκαταστάσεις όπως
τις είδατε στο πλαίσιο της επίσκεψής
σας και αν είστε ικανοποιημένος από

Εικόνες εγκατάλειψης
» Ο γ.γ. της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Δημήτρης Διαθεσόπουλος
μιλά στα “Χ.Ν.” για την ανάγκη στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού
τις συναντήσεις που είχατε με τους
φορείς των Χανίων.
«Κατ’ αρχήν τι να είδα από τις εγκαταστάσεις... Η πισίνα είναι άδεια. Εγκαταλελειμμένη. Σε πιάνει η ψυχή σου. Μαράζει. Οι άλλες δε, οι μικρές, η 25άρα και
των 12,5 μέτρων, της εκμάθησης, οσονούπω, είναι αμφίβολο αν θα συνεχίσουν
να λειτουργούν, ελλείψει χρημάτων. Είναι λυπηρό για μια πόλη με την ιστορία,
την παράδοση, με το μεγάλο όνομα στον
χώρο του υγρού στίβου, όπως είναι τα Χανιά και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, αθλήματα που πραγματικά έχουν γράψει ιστορία στα δρώμενα των Χανίων και γενικότερα της Κρήτης, να βρίσκονται σε
αυτή την κατάσταση. Με συνέπεια να
υπολειτουργεί το Σωματείο και με κορύφωση αυτός ο ιστορικός Όμιλος μετά
από 27 ολόκληρα χρόνια παρουσίας
στην Α1 Εθνική Κατηγορία, φέτος, αυτοβούλως, να υποβιβαστεί στην Α2
γιατί δεν είχε τη δυνατότητα ελλείψει κολυμβητηρίου να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Α1».

“

Η Ομοσπονδία θα μπορούσε ενδεχομένως, με οποιονδήποτε τρόπο,
να βοηθήσει την κατάσταση;
«Δεν μπορεί η Ομοσπονδία να βοηθήσει. Δεν έχει ούτε τη θεσμική αρμοδιότητα ούτε την οικονομική».

Η πισίνα είναι άδεια.
Εγκαταλελειμμένη.
Σε πιάνει η ψυχή σου.
Μαράζει.

”

Πιέζοντας όμως;
«Το ότι πιέζουμε... Δεν ξέρετε. Έχουμε κάνει όσα δε λέγονται. Σωρεία επιστολών, συνεντεύξεων, ενοχλήσεων προς τις αθλητικές ηγεσίες. Όταν μιλάμε για τα προβλήματα
των κολυμβητηρίων ξεκινάμε από τα Χανιά, συνεχίζουμε Ηράκλειο και μετά πάμε
στο τρίτο ή στο τέταρτο κολυμβητήριο. Είναι προτεραιότητα τα Χανιά γιατί τα έχουμε ανάγκη, από την άποψη ότι ήταν μία
ομάδα που έπαιζε στην Α1 Εθνική Κατηγορία και θέλαμε να είχε έδρα. Είναι μία
ομάδα που στο παρελθόν έχει βάλει πάρα
πολλές ομάδες στις μικρές κατηγορίες.
Επί σειρά ετών σχεδόν μονοπωλούσε τα
πρωταθλήματα... Χάριζε πάρα πολλά παιδιά στις Εθνικές ομάδες. Είχε μία τεράστια
παραγωγική διαδικασία η οποία συνέβαλλε
τα μέγιστα στην πρόοδο, την οντότητα και
στο υψηλό επίπεδο της ελληνικής υδατοσφαίρισης, που αναμφισβήτητα αυτή τη
στιγμή είναι το καλύτερο ομαδικό μας άθλημα αν αναλογιστεί κανείς τις επιτυχίες».

Ο πρόεδρος
της Κ.Ο.Ε.,
Δημήτρης
Διαθεσόπουλος.

Μιλώντας με αόριστο
χρόνο θέλετε να πείτε ότι αυτή η κατάσταση, όπως την εκτιμάτε, θα παραμείνει ως έχει; Δεν ελπίζετε σε οποιαδήποτε βελτίωση θα μπορούσε να υπάρξει;
«Δεν ξέρω. Οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ
δύσκολες. Η πείρα των τελευταίων χρόνων έχει
δείξει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
Όταν με ρώτησαν το 2012 και φέτος, είπα ίσως
λιγότερα απ’ όσα έγιναν το 2013 και με χαρακτήρισαν δυσοίωνο και απαισιόδοξο. Δυστυχώς τα γεγονότα δεν με διέψευσαν. Με δικαίωσαν. Κι αυτό όχι γιατί έχω ιδιαίτερες ικανότητες, απλώς μια συσσωρευμένη πείρα 55
χρόνων περίπου στον αθλητισμό εκ των
οποίων τα 50 από αυτά στην Κολυμβητική
Ομοσπονδία. Μακάρι να βγω ψεύτης, δεν έρχονται καλύτερες μέρες... Κι αυτό γιατί δεν
υπάρχει βούληση και θέληση. Θεωρώ ότι οι
άνθρωποι που προσπαθούν στον χώρο μας να
διαχειριστούν αυτή την κρίση, έχουν μεν κα-

«Είμαι... τρελαμένος
με την κατάσταση που επικρατεί!»
λές προθέσεις που δεν θα ’χω το δικαίωμα να
τις αμφισβητήσω, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν
τη γνώση του χώρου, του αθλητισμού και το
τι χρειάζεται, για να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Γιατί τα προβλήματα δεν είναι
μόνο οικονομικά. Η οικονομική κρίση είναι
κοινή για όλους, δεν ξεχωρίζει. Είναι όμως και
κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν
μέσα από την οικονομική κρίση. Θα σου πω
ένα παράδειγμα χωρίς να ευλογούμε τα γένια
μας. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία έχει υποστεί
μία σημαντική μείωση των οικονομικών της
δεδομένων, που έχει να κάνει με τους προγραμματισμούς, τα οράματα, τους στόχους, την
πορεία της, τα 4 τελευταία χρόνια. Ο προϋ-

Δεν είναι όλα ποδόσφαιρο....

Για να κλείσουμε... Τα συμπεράσματά σας από τις συναντήσεις που είχατε με τους φορείς και τι εκτιμάτε για το Παγκόσμιο που θα γίνει στα Χανιά;
«Θεωρώ ότι είχαμε πολύ εποικοδομητικές συναντήσεις με τους φορείς των Χανίων. Οι άνθρωποι κατάλαβαν το στίγμα που δίνουμε γι’ αυτή τη διοργάνωση. Δεν είναι να κάνουμε μία διοργάνωση στα Χανιά. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής επτά events στα Χανιά μέσα σε μια τετραετία.
Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να κινήσουμε το ενδιαφέρον. Να επικεντρώσουμε τα βλέμματα των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σ’ έναν χώρο που είναι χώρος ζωής και
νιάτων. Χώρος για τη νεολαία σας, που είναι ό,τι καλύτερο έχει μία κοινωνία. Είναι χώρος αθλητισμού και υγείας. Χώρος ιστορίας και παράδοσης για τα Χανιά. Διότι, ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων και τα αθλήματα της πισίνας έχουν δοξάσει τα Χανιά αθλητικά. Έχετε τώρα το ποδόσφαι-

πολογισμός έχει μειωθεί στην τάξη του 70%!
Μέσα από αυτόν τον κυκεώνα των προβλημάτων της οικονομικής δυσπραγίας, της επίθεσης που δεχόμαστε με την έλλειψη κολυμβητηρίων και τόσων άλλων, μεγάλων προβλημάτων -μέχρι και των προνομίων μέχρι
πρότινος για τα παιδιά μας που ήταν ένας μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας- σταθήκαμε
και προγραμματιστήκαμε. Θα έλεγα πως… τετραγωνίσαμε τον κύκλο και φτάσαμε τα 4 τελευταία χρόνια να κάνουμε τόσες επιτυχίες
που μόνη η Κολυμβητική Ομοσπονδία είχε τις
τριπλάσιες από το σύνολο των 29 Ομοσπονδιών. Μαζέψαμε 300 μετάλλια τα τελευταία 3
χρόνια σε επίπεδο παγκοσμίων, ευρωπαϊκών

και Μεσογειακών αγώνων».
Σας ακούω πάντως αγανακτισμένο, απελπισμένο με την κατάσταση που επικρατεί.
«Είμαι απηυδισμένος και πικραμένος. Είμαι... τρελαμένος! Αλλά, εδώ είναι τρελαμένη
όλη η Ελλάδα. Εγώ σου μιλάω για τον δικό μας
χώρο, αλλά τέτοια δεν γίνονται σε όλους τους
χώρους στην Ελλάδα; Όλος ο ελληνικός λαός
δεν είναι τρελαμένος; Κι αν δεν είναι όλος, δεν
είναι το 95%; Δεν είναι σε απόγνωση; Δεν είναι στην κατάσταση που αύριο δεν ξέρω τι μου
ξημερώνει; Άλλα ακούμε το πρωί, άλλα συζητάμε το μεσημέρι και άλλα αποφασίζονται το
βράδυ! Αυτό που λέγαμε παλιά, δεν ξέρεις τι
σου ξημερώνει η άλλη μέρα, καταντήσαμε πλέον, τα 3-4 τελευταία χρόνια, να μην ξέρουμε τι
μας ξημερώνει στο επόμενο... δευτερόλεπτο!».

ρο. Είναι δύο χρόνια, εντάξει... Μην τρελαθούμε. Εδώ μιλάμε για μία ιστορία δεκάδων ετών. Δεν
μπορούμε να τη σβήσουμε. Μπράβο και συγχαρητήρια που έχετε μία ομάδα που παίζει στη Σούπερ Λιγκ και πάει και καλά. Είναι αξιόλογη ομάδα και την παρακολουθώ. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά... Θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο να γυρίσουν, να κοιτάξουν και νομίζω ότι το κατορθώνουμε. Διότι και η Περιφέρεια και ο Δήμος το αγκάλιασαν. Θα είναι κοντά γι’ αυτή τη διοργάνωση και όταν είναι κοντά αρχίζουν πάλι να έρχονται κοντά και στην πισίνα. Αρχίζουν να προβληματίζονται για την πισίνα και αφήνεται η εντύπωση ότι έχουν πλέον αφυπνιστεί και ότι κάτι
πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το θετικό της όλης προσπάθειας. Πάντως το Παγκόσμιο θα γίνει απ’ ό,τι συνεννοηθήκαμε και συζητήσαμε και θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία όπως
στέφθηκαν άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια τα τρία πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης και το Μεσογειακό Συγχρονισμένης που ήταν πραγματικά αλησμόνητα».
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Σενάρια για τη δολοφονική επίθεση
ΑΘΗΝΑ »

Το βίντεο με τη δολοφονική επίθεση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής
στο Νέο Ηράκλειο και τη μοτοσυκλέτα που βρέθηκε στην περιοχή
εξετάζει η Αντιτρομοκρατική, η
οποία επικεντρώνεται -χωρίς όμως
να μπορεί να αποκλειστεί τίποτε
στην παρούσα φάση- στο ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο βίντεο
στο οποίο καταγράφεται η επίθεση, αλλά και στη
μαρτυρία του τέταρτου μέλους της Χρυσής Αυγής, που ήταν στην είσοδο την ώρα του περιστατικού και διέφυγε εγκαίρως στο εσωτερικό.
Η Αστυνομία ευελπιστεί επίσης σε άντληση
στοιχείων από καταθέσεις που ενδεχομένως
υπάρξουν για το διάστημα που προηγήθηκε της
επίθεσης. Η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη είναι σε συνεχή επαφή με τα στελέχη που διεξάγουν την έρευνα.
Χθες το βράδυ ο υπουργός Ν. Δένδιας βρέθηκε
στην Αντιτρομοκρατική για ενημερωθεί για την
πορεία της υπόθεσης.
Όπως αναφέρει το “Βήμα της Κυριακής”, οι
Αρχές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο την ευθύνη να αναλάβει νέα ή παλαιότερη ομάδα μικρού βεληνεκούς, αλλά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής προβληματίζει ιδιαίτερα η χρήση «καθαρού» Zastava, που δεν έχει ταυτοποιηθεί σε προηγούμενο περιστατικό.
Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν 12 κάλυκες από το ίδιο, «καθαρό», Zastava. Eξετάζεται
επίσης και μοτοσικλέτα, η οποία βρέθηκε 2 χλμ.
από το σημείο της επίθεσης. Παράλληλα, ερωτηματικό παραμένει τι συνέβη με τη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποίησαν
οι δράστες και, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν
έχει δηλωθεί (βάσει της πινακίδας που είδαν οι
αυτόπτες μάρτυρες) ως κλεμμένη, αλλά ο ιδιοκτήτης της είναι άφαντος το τελευταίο διήμερο.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ανάμεσα στα σενάρια που κυριάρχησε τις πρώτες ώρες ήταν
υπεύθυνη να είναι η «Σέχτα Επαναστατών» η
οποία δεν έχει εμφανιστεί τα τελευταία τριάμισι
χρόνια, αλλά, όπως αναφέρουν στο “Βήμα” στελέχη της ΕΛΑΣ, όπλο Zastava απεικονιζόταν στο
οπλοστάσιο της οργάνωσης που είχε δημοσιοποιηθεί μετά τη δολοφονία Γκιόλια. Προβληματικό όμως σε αυτή την εκδοχή είναι ότι
δεν χρησιμοποιήθηκε οπλοσφραγίδα.
Οι πηγές που επικαλείται η εφημερίδα επισημαίνουν επίσης ότι «σε πρόσφατα κείμενα της
οργάνωσης “Συνωμοσία των Πυρήνων της
Φωτιάς” υπήρχαν δύο φορές αναφορές για επανεμφάνιση της οργάνωσης “Σέχτα Επαναστατών” στο πλαίσιο της επιχείρησης “Φοίνικας”
για αναβίωση του εγχώριου αντάρτικου πόλης».
Στα ενδεχόμενα που εξετάστηκε είναι η υπόθεση ευθύνης της οργάνωσης «Ομάδα Λαϊκών
Αγωνιστών» (ΟΛΑ), που είχε αναλάβει την ευθύνη για τους πυροβολισμούς στα γραφεία της
ΝΔ στη Συγγρού. Εκείνη όμως η επίθεση είχε
γίνει με καλάζνικοφ. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.
πιθανολογούν, όπως αναφέρει το “Βήμα”, ότι
στην οργάνωση «δίνει το παρών» ο Ν. Μαζιώτης, ο οποίος θεωρείται ότι σχετίζεται με τον
Επαναστατικό Αγώνα.
Τα στελέχη που επικαλείται η εφημερίδα
αναφέρουν επίσης ότι υπάρχουν ομοιότητες και
με την επίθεση στα ΜΑΤ στο Υπουργείο Πολιτισμού (τον Ιανουάριο του 2009), που θεωρείται η πρώτη αιματηρή επίθεση του «Επαναστατικού Αγώνα». Η επίθεση όμως στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής θεωρείται ότι έχει ομοιότητες

Το σημείο που έγινε η ένοπλη επίθεση στο Ηράκλειο Αττικής έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
ερευνούν αστυνομικοί.

και με την επίθεση τον Οκτώβριο του 2009 στο
Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη η ομάδα «ΟΠΛΑ», η οποία
έκτοτε δεν επανεμφανίστηκε.

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
Για εκπαιδευμένους, αδίστακτους και ψύχραιμους δράστες, αλλά και πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο, κάνουν λόγο αξιωματούχοι της
Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τη δολοφονική επίθεση εναντίον μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.
Τα ίδια στελέχη κάνουν λόγο για έναν σκληρό πυρήνα τρομοκρατών, οι οποίοι δεν διστάζουν να δώσουν και χαριστική βολή, ενώ
έχουν ήδη σκοτώσει.
Παραπλήσια είναι η εκτίμηση που έκανε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πραγματογνώμονας και
ερευνητής Γιώργος Ραυτογιάννης, σημειώνοντας πως η συμπεριφορά του δράστη καταδεικνύει πως ήταν αποφασισμένος, απόλυτα ψύχραιμος, αδίστακτος και ενδεχομένως έχει
εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες επιθέσεις.
Όπως σημείωσε ο κ. Ραυτογιάννης, η απόφαση του δράστη να ανοίξει πυρ βρισκόμενος
σε απόσταση 15 μέτρων από τους στόχους του
υποδεικνύει πως επεδίωκε να αιφνιδιάσει και
να καταβάλει τα θύματά του, αποκτώντας παράλληλα τον έλεγχο της όλης κατάστασης, καθώς θα μπορούσε να διακρίνει τις αντιδράσεις
των στόχων.
Στη συνέχεια, πλησίασε τα θύματα πυροβολώντας πιο στοχευμένα, έως ότου να πυροβολήσει τα θύματά του στο κεφάλι από μικρή απόσταση.

ΜΗΝΥΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ
Μήνυμα ότι δεν θέλουν να δοθεί πολιτική διάσταση στην κηδεία του γιου τους Γιώργου Φουντούλη που δολοφονήθηκε έξω από τα γραφεία
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο στέλνουν
οι γονείς του.
Εν όψει της κηδείας, σήμερα το μεσημέρι, οι
γονείς καλούν όσους θέλουν να παρευρεθούν
να έρθουν ως φίλοι κι όχι ως χρυσαυγίτες, τονίζοντας επίσης ότι δεν θέλουν αίμα, ούτε τιμή,
ούτε την παρουσία κάποιου πολιτικού από οποιοδήποτε κόμμα.
Το μήνυμα που αναρτήθηκε στη σελίδα του
Γ. Φουντούλη από την οικογένειά του είναι:
«Τη Δευτέρα 4-11-2013 θα αποχαιρετήσουμε
τον αγαπημένο μας Γιώργο Φουντούλη από τον

Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Ηράκλειο
στις 3 μ.μ. Η οικογένεια θέλει να παρευρεθούν
όλοι οι φίλοι του Όχι σαν χρυσαυγίτες, αλλά σαν
φίλοι που θέλουν να τιμήσουν τον φίλο τους.
Δεν θέλουμε ΑΙΜΑ, το παιδί μας πότισε την
άσφαλτο με το αίμα του ούτε ΤΙΜΗ, γνωρίζουμε
την ακεραιότητα και την εντιμότητα του παιδιού μας. Η οικογένεια δεν επιθυμεί να παρευρεθεί ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ. Η οικογένεια δεν επιθυμεί στεφάνια και λουλούδια και αντί γι’ αυτό στην είσοδο του Ναού θα υπάρχει ένα κουτί που μπορεί όποιος θέλει αυτά τα χρήματα που θα έδινε για λουλούδια ή στεφάνι να τα δώσει για την
ενίσχυση του ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
στο οποίο φοιτά η ΕΙΡΗΝΗ η ΛΑΤΡΕΜΕΝΗ
ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ».

ΤΑ ΞΕΝΑ Μ.Μ.Ε.
Στο μεταξύ, τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της δολοφονίας δύο μελών της Χρυσής
Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Οι ανταποκριτές πολλών μέσων, αφού παραθέτουν τα γεγονότα και
τις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες για το περιστατικό, σημειώνουν ότι η χώρα βρίσκεται
ξανά σε αναταραχή, ενώ οι Αρχές φοβούνται για
αντίποινα.
«Η βυθισμένη στην κρίση Ελλάδα βρίσκεται
ξανά σε αναταραχή μετά τη δολοφονία δύο μελών του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής, περιστατικό που η Αστυνομία χαρακτήρισε “τρομοκρατική επίθεση” έξω από ένα από τα
γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα», γράφει
ο “Guardian” και συνεχίζει:
«Η επίθεση έρχεται περίπου δύο μήνες μετά
τη δολοφονία του αριστερού καλλιτέχνη της χιπ
- χοπ Παύλου Φύσσα από μέλος της Χρυσής Αυγής σε μία εργατική συνοικία της Αθήνας. Η δολοφονία οδήγησε στη δίωξη του νεοναζιστικού
κόμματος, του οποίου ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος και κάποια από τα στελέχη του φυλακίστηκαν με την κατηγορία της σύστασης

εγκληματικής οργάνωσης που έσπειρε τον
τρόμο στους δρόμους της Ελλάδας».
Η εν ψυχρώ δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής «πάγωσε ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο της Αθήνας. Άνθρωποι που γνωρίζουν την κατάσταση είπαν ότι συντάραξε τον
εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό, ενώ πολλοί περιέγραψαν τη διάθεση στο γραφείο του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ως μουδιασμένη από το σοκ», προσθέτει η εφημερίδα.
Η δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής
«διογκώνει τον φόβο για κλιμάκωση της πολιτικής βίας στην ταλαιπωρημένη από την κρίση χώρα» μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.
Η αμερικανική εφημερίδα “Wall Street
Journal” αναφέρει στο ρεπορτάζ της: «Η τοποθεσία του συμβάντος, ακριβώς έξω από τα τοπικά γραφεία του κόμματος στη μεσοαστική περιοχή του Νέου Ηρακλείου, βορειοδυτικά της
Αθήνας, συνηγορεί στο ότι η δολοφονία είχε πολιτικά κίνητρα. Όλα τα πολιτικά κόμματα καταδίκασαν την επίθεση».
«Οι ελληνικές Αρχές λένε ότι καμία οργάνωση δεν έχει ακόμη αναλάβει την ευθύνη της δολοφονικής επίθεσης και Ελληνες αριστεροί
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε να μην
βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα ότι πρόκειται για αντιπάλους του ακροδεξιού κόμματος» μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η εφημερίδα “Die Zeit” στην ηλεκτρονική της
έκδοση επισημαίνει ότι «πολλοί παρατηρητές
φοβούνται ότι η επίθεση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την πολιτική σταθερότητα
στην Ελλάδα» και προσθέτει ότι «αυτόνομες αριστερές ομάδες έχουν τα προηγούμενα χρόνια
διαπράξει επανειλημμένες βομβιστικές επιθέσεις, ενώ έχουν πυροβολήσει και αστυνομικούς». Εκτενές ρεπορτάζ από την Ελλάδα με τον
τίτλο «Τρόμος στην Αθήνα: οι Έλληνες πολιτικοί φοβούνται καταστάσεις που μοιάζουν με εμφύλιο πόλεμο», φιλοξενείται στην ηλεκτρονική
σελίδα του περιοδικού “Focus”.
Αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα μετέδωσε και
η εκπομπή “Tageschau” του πρώτου καναλιού
της δημόσιας τηλεόρασης ARD, στο οποίο
έγινε αναφορά και στις απόψεις αναλυτών από
την Αθήνα, οι οποίοι τόνιζαν ότι οι δράστες ήθελαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. «Παρατηρητές είχαν, μετά τον θάνατο του μουσικού
(ενν. τον Παύλο Φύσσα), εκφράσει τον φόβο ότι
η επίθεση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την πολιτική σταθερότητα στη
χώρα. Η Αστυνομία θεωρούσε εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται κάποια εκδικητική πράξη
από την πλευρά αριστερών “υπόγειων” οργανώσεων», αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, ενώ επισημάνθηκε ότι το κόμμα της Χρυσής Αυγής παραμένει ακόμη τρίτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα.
Σύντομα ρεπορτάζ δημοσιεύονται ακόμη στο
περιοδικό “Der Spiegel” και στην εφημερίδα
“Die Welt”, ενώ στην ιστοσελίδα του περιοδικού “Stern” φιλοξενείται βίντεο της τηλεόρασης
του πρακτορείου Reuters για το θέμα.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με ανακοίνωσή του,
καταδικάζει τη νέα προβοκατόρικη δολοφονική επίθεση που έγινε στο Ν. Ηράκλειο. «Σε μια
περίοδο που οι επιθέσεις ενάντια στη ζωή και το μέλλον των εργαζομένων εντείνονται, πράξεις σαν και αυτή, σκοπό έχουν την τρομοκράτηση του λαού και ρίχνουν νερό στον μύλο
της θεωρίας των δύο άκρων.
Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να μας φοβίσουν και θα πάρουν απάντηση από τη συμμετοχή
μας στην απεργία στις 6 του Νοέμβρη», τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων.
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ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η βία γεννά βία

ΑΠΕ – ΜΠΕ » «Η βία γεννά βία.
Κι όταν αρχίζει ο φαύλος κύκλος της βίας, ζημιώνεται η
Δημοκρατία.

Μια ευνομούμενη δημοκρατική χώρα δεν
μπορεί να βλέπει τα παιδιά της να δολοφονούνται», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης κατά τη διάρκεια
της συζήτησης που διοργάνωσε χθες ο
Δήμος Αθηναίων με Έλληνες ευρωβουλευτές για τα φαινόμενα ξενοφοβίας και
ρατσισμού στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
Παρόντες κατά τη συζήτηση ήταν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Αννυ Ποδηματά, Σπύρος Δανέλης και Μαριλένα
Κοππά, ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος
της «Δράσης» Θεόδωρος Σκυλακάκης
και ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων
Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος.
Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε
στην ανάγκη δημιουργίας Κοινού Ευρωπαϊκού Μετώπου Μεταναστευτικής
Πολιτικής στις χώρες του Νότου.
Ο Σπύρος Δανέλης αναφέρθηκε στις σαφείς ενδείξεις για άνοδο των εγκλημάτων
ρατσιστικού μίσους, άνοδο του δεξιού εξτρεμισμού και διάχυση του ρατσιστικού λόγου στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ε.Ε.
«Η βία δεν προστατεύει τη Δημοκρατία.
Αντιθέτως ανοίγει ένα σπιράλ θανάτου»,

Ο δήμαρχος
Αθηναίων
αναφέρθηκε στην
ανάγκη
δημιουργίας
Κοινού
Ευρωπαϊκού
Μετώπου
Μεταναστευτικής
Πολιτικής στις
χώρες του Νότου.

σχολίασε η Μαριλένα Κοππά αναφερόμενη στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
αλλά και των δυο μελών της Χρυσής Αυγής.
Η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Αννυ Ποδηματά, αναφερόμενη στην
«έξαρση της βίας και τη στοχοποίηση του
διαφορετικού» διεθνώς, σημείωσε ότι
πρόκειται για «φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, η οποία έχει αποδείξει
την αναποτελεσματικότητά της σε επίπεδο Πολιτικής παγκοσμίως και την
αδυναμία της να διαχειριστεί διάφορες
πτυχές της Πολιτικής».
Ο πρόεδρος της «Δράσης» Θεόδωρος

NΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ανοιγμα του οδοντιατρικού
επαγγέλματος στην Ελλάδα
ΑΠΕ – ΜΠΕ » Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τρεις αποφάσεις της νομιμοποιεί το άνοιγμα του
οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ο
Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να ακυρωθεί η άρνηση των υπουργών
Υγείας και Οικονομικών να εκδώσουν Προεδρικό Διάταγμα
με το οποίο να εξαιρεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου από
το άνοιγμα των επαγγελμάτων που προβλέπει ο νόμος
3919/2011 και παράλληλα να διατηρούνται σε ισχύ οι περιορισμοί που ισχύουν για την άσκησή του.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν, κατ’ αρχάς,
ότι ο νόμος 3919/2011 παρέχει μεν τη δυνατότητα στην
Πολιτεία να προβεί στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ορισμένο επάγγελμα μπορεί να εξαιρεθεί
από τους γενικούς κανόνες απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι οπωσδήποτε πρέπει να εξαιρεθεί αυτό από το πεδίο εφαρμογής του νόμου.

Σκυλακάκης υποστήριξε ότι «η Ελλάδα
δεν είναι σε μεγάλο βαθμό σήμερα Κράτος Δικαίου. Είναι τόσο εκτεταμένη η
κάθε είδους παρανομία, ώστε ζούμε σε
επίφαση Κράτους Δικαίου».
Ο Νίκος Χρυσόγελος στηλίτευσε την έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού στο θέμα των
μεταναστών και των προσφύγων και τόνισε ότι το σκέλος της ένταξης των νομίμων μεταναστών και προσφύγων στην
ελληνική κοινωνία απουσιάζει πλήρως
από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων της χώρας από τότε που εκδηλώθηκε το πρόβλημα.

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 74 ΕΤΩΝ

“Εφυγε” από τη ζωή
ο Γιάννης Καλαμίτσης
ΑΠΕ – ΜΠΕ » Σε ηλικία 74 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, παραγωγός του ραδιοφώνου
και δημοσιογράφος Γιάννης Καλαμίτσης.
Ο Πειραιώτης Γιάννης Καλαμίτσης έχασε τη μάχη για τη ζωή
καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα νοσηλευόταν στο “Σισμανόγλειο” με νεφρική ανεπάρκεια.
Γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου του 1939 και ακολούθησε, αρχικά, το επάγγελμα του πατέρα του που ήταν έμπορος υφασμάτων και γυναικείων ενδυμάτων. Ξεκίνησε να σπουδάζει αρχιτεκτονική στον Καναδά, αλλά εγκατέλειψε τον κλάδο. Έκανε
διάφορες εργασίες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Συνεργάστηκε με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες και έγραψε επιθεωρήσεις
και στίχους που είχαν μεγάλη επιτυχία. Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο (δήλωνε φίλος της Προοδευτικής και
Ολυμπιακός), τη ζωγραφική, την οινοποιία και την ξυλουργική. Εποχή άφησε και η στενή του συνεργασία με τον Χάρρυ
Κλυν.
Διατηρούσε από το 1990 πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή με
τίτλο “Πρωινές χειρηλασίες” με μεγάλη ακροαματικότητα (αρχικά στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1, από το φθινόπωρο του 2006
στη ΝΕΤ 105,8 και από 12/1/2009 στον REAL FM. Ο Γιάννης
Καλαμίτσης έγραψε πάνω από 400 τραγούδια, μερικά από τα
οποία θεωρούνται στιχουργικά διαμάντια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Τρίπολη: Σε τραγωδία κατέληξε κυνήγι αγριογούρουνου
στη Γορτυνία, με τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 63χρονου κυνηγού. Ειδικότερα, στη θέση Αράχοβα, κοντά στο
χωριό Ράφτη Γορτυνίας, 25χρονος κυνηγός πυροβόλησε
στα τυφλά, νομίζοντας πως πρόκειται για αγριογούρουνο
και τραυμάτισε θανάσιμα τον 63χρονο. Στο σημείο έσπευσαν θηροφύλακες και αστυνομικοί του τοπικού Τμήματος
Δημητσάνας, οι οποίοι συνέλαβαν τον 25χρονο κυνηγό,
ενώ διενεργούνται έρευνες για τις συνθήκες του συμβάντος. Ο άτυχος 63χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο
Υγείας Δημητσάνας και στη συνέχεια στο Παναρκαδικό
Νοσοκομείο Τρίπολης προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Κάρπαθος: Ακαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του πλοιάρχου του μότορσιπ «STELLΑ», με σημαία
Σιέρα Λεόνε, που βυθίστηκε άφορτο υπό αδιευκρίνιστες
συνθήκες, 19 ναυτικά μίλια δυτικά της Καρπάθου. Το υπόλοιπο πλήρωμα του πλοίου, έξι αλλοδαποί, είναι καλά στην
υγεία τους και περισυνελέγη από ελικόπτερο super puma.
Το πλοίο είχε ξεκινήσει από τον λιμένα Αλιάγα Τουρκίας, με
προορισμό την Κύπρο.

Κομοτηνή: Με πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ προσπάθησε να κάνει αγορά στην Κομοτηνή ένας 31χρονος,
υπήκοος Βουλγαρίας, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και συνελήφθη. Στις 26 Οκτωβρίου ο ίδιος είχε κάνει αγορά σε άλλο κατάστημα της
Κομοτηνής, με πλαστό χαρτονόμισμα των 200 ευρώ. Και
τα δύο χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν και στάλθηκαν για
εργαστηριακό έλεγχο.

Αθήνα: Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε σε σκάφος αναψυχής, στην Καλλονή
Τροιζηνίας, με αποτέλεσμα ένας 26χρονος που επέβαινε
σε αυτό, να υποστεί ελαφρά εγκαύματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας του Πόρου και στη
συνέχεια στο Νοσοκομείο του Αργους. Την πυρκαγιά στο
σκάφος, που καταστράφηκε ολοσχερώς, έσβησε δύναμη
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πάτρα: Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρήκαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο ενός 52χρονου, ο οποίος συνελήφθη
στο 100ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο. Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 47χρονο, ο οποίος κινείτο με το αυτοκίνητό του
λίγο πιο μπροστά από τον 52χρονο, ενώ αναζητούνται δύο
άτομα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, αρχικά
εντοπίστηκε ο 47χρονος να κινείται με αυτοκίνητο προς
το Αντίρριο, ως προπομπός σε όχημα που επέβαινε ο
52χρονος, ο οποίος ακολουθούσε σε απόσταση. Σε έρευνα
που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του 52χρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν στον χώρο αποσκευών 90 δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 96 κιλών. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες μετέφεραν τα ναρκωτικά σε περιοχή της Αττικής.
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ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

«Σεβασμός
στις συλλογικές
αποφάσεις»
» Υπερψηφίστηκαν από την Κ.Ε. της ΔΗΜΑΡ
οι θέσεις για το συνέδριο
ΑΠΕ - ΜΠΕ »

Oλοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της
ΔΗΜΑΡ με την έγκριση των θέσεων για το
2ο τακτικό συνέδριο του κόμματος, που θα
πραγματοποιηθεί 13 έως 15 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, υπέρ ψήφισαν 76 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ λευκό ψήφισαν 24
μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας του κόμματος Σπύρος Λυκούδης. Το
κείμενο κριτικής που κατέθεσαν τα μειοψηφούντα στελέχη για την αποχώρηση από
την κυβέρνηση και τον διάλογο για την Κεντροαριστερά δεν το έθεσαν σε ψηφοφορία.
Ο πρόεδρος του κόμματος, Φώτης Κουβέλης, στη δευτερολογία του, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στη νέα τρομοκρατική επίθεση, τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε έναν φαύλο κύκλο αίματος και εξτρεμιστικών δράσεων.

ΑΘΗΝΑ » Συγκλονιστικά στοιχεία για την
υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα φέρεται
να έχει στα χέρια του 3ος τακτικός ανακριτής Δημήτρης Φούκας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι
εν λόγω πληροφορίες κάνουν λόγο για δράση των
Αμερικανών στη χώρα μας τόσο κατά το 2004
- 2005, όσο και κατόπιν, τουλάχιστον έως το 2007.
Σύμφωνα με τη “Realnews”, για τις υποκλοπές
χρησιμοποιήθηκε ως “κέλυφος” επενδυτική
εταιρεία συμβούλων με σχεδόν μηδενικό κύκλο
εργασιών. Εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανιζόταν ένας νεαρός, αλλά πίσω από αυτόν -σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα- βρίσκονταν τρεις
Ελληνοαμερικανοί οι οποίοι ενημέρωναν την
NSA στο Μέριλαντ των Η.Π.Α.
Με το Α.Φ.Μ. αυτής της εταιρείας φέρεται αγο-

«Η ΔΗΜΑΡ είναι απέναντι σε πράξεις βίας, όποιο χρώμα και
αν έχουν, όποιο ιδεολογικό προκάλυμμα και όποια επίφαση
επιζητούν», ανέφερε. Για τη συγκρότηση του λεγόμενου τρίτου πόλου έναντι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, τόνισε ότι «το διπολικό παιχνίδι θα αποτραπεί μόνο από
έναν ισχυρό τρίτο πόλο. Μια ευρεία δημοκρατική, προοδευτική και σοσιαλιστική συμπαράταξη που αποκρούει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και τον αριστερό λαϊκισμό».
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Κουβέλης στον εσωκομματικό διάλογο προς το συνέδριο λέγοντας ότι «υποχρέωση όλων μας είναι η ενίσχυση του κόμματος κι όχι περιχαρακώσεις, όχι υποκειμενισμοί, όχι εγωκεντρισμοί. Σεβασμό των συλλογικών αποφάσεων. Αυτός είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει σε μια πιο
δυναμική παρουσία της ΔΗΜΑΡ στις πολιτικές εξελίξεις».
Το κόμμα μας πορεύεται προς το συνέδριό μας χωρίς εσωστρέφεια, είπε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και επεσήμανε την πρωτοβουλία για το ζήτημα της απλής αναλογικής και το μπόνους
των 50 εδρών. «Θα συνεχίσουμε με την υπόθεση του πολιτικού χρήματος στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και του εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος», ανέφερε, ο κ. Κουβέλης.

«Η ΔΗΜΑΡ είναι απέναντι σε πράξεις βίας όποιο χρώμα και αν
έχουν», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, Φώτης Κουβέλης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ

Νέα στοιχεία στην έρευνα
ράστηκαν τέσσερα κινητά: τα τρία χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες υποκλοπές το 2004 - 2005
και όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε απενεργοποιήθηκαν. Περίπου δύο μήνες μετά, το τέταρτο κινητό, που είχε μείνει ανενεργό, ενεργοποιήθηκε προκειμένου να αρχίσουν -σύμφωνα με
την εφημερίδα- και πάλι οι υποκλοπές στα τηλέφωνα του Κώστα Καραμανλή και άλλων προσώπων, τουλάχιστον μέχρι το 2007.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι ελληνικές Αρχές
τους εντόπισαν και άρχισαν να παρακολουθούν
το εν λόγω τηλέφωνο. Κάνει επίσης λόγο για κομβικό ρόλο ενός Αμερικανού, ο οποίος βρίσκονταν
στη χώρα μας σε κομβικές χρονικές περιόδους:
την περίοδο 2004 - 2005, αλλά και το διάστημα
που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον
αγωγό “South Stream”.
«Ξέραμε ότι μας παρακολουθούν συνεχώς οι
Αμερικανοί και αλλάζαμε διαρκώς καρτοκινητά
για να μιλάμε. Ο κλοιός ήταν ασφυκτικός και γι’

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Διαστρέβλωση απόψεων καταγγέλλει ο Μ. Γλέζος

ΑΘΗΝΑ »
«Πρόγραμμα έχουμε. Η εκφορά του προς τα έξω πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να πείθει», δηλώνει ο Μανώλης Γλέζος, καταγγέλλοντας διαστρέβλωση των πρόσφατων δηλώσεών του στον “Βήμα 99,5” που προκάλεσαν θόρυβο και αντεγκλήσεις.
Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, σε συνέντευξή του στην “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”, κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμο Κεδίκογλου ότι
«υπερέβη τα εσκαμμένα» και διευκρινίζει ότι δεν είπε
ποτέ ότι το κόμμα του δεν διαθέτει κυβερνητική πρόταση.
«Είναι πάγια αρχή μου να μην αποδίδω χαρακτηρισμούς, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερέβη
τα εσκαμμένα. Κάθε λέξη της “απάντησής” του απο-

τελεί μνημείο διαστρέβλωσης και πολιτικού θράσους»
αναφέρει ο κ. Γλέζος.
«Στο θέμα μας, λοιπόν. Είναι ή όχι πειστικά τα όσα
έχουμε πει για το πού θα βρούμε λεφτά να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες μας; Oχι, δεν είναι κι αυτό πρωτίστως οφείλεται στο ότι αντιμετωπίζουμε μία διαρκή καταιγίδα νέων δυσμενών όρων που επιβάλλει η
τρόικα και αποδέχονται οι κυβερνώντες. Ε, αυτό το
κακό θα το ανακόψουμε», προσθέτει.
Ο Μ.Γλέζος διαβεβαιώνει επίσης ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ
έρθει πρώτο κόμμα θα προωθήσει την απλή αναλογική ως πάγιο εκλογικό σύστημα και σημειώνει ότι
«κανείς εχέφρων πατριώτης δεν θα αρνηθεί τη συνεργασία», προκειμένου να ψηφιστεί η απλή αναλογική.

αυτό σε διάφορες συναντήσεις μας στην Ελβετία και στις Βρυξέλλες είχαμε φθάσει στο σημείο
να συνεννοούμαστε μέχρι και με… γκριμάτσες,
γιατί ξέραμε ότι οι χώροι συσκέψεων ήταν παγιδευμένοι με κοριούς. Συνήθως καταφεύγαμε
σε ανοικτούς χώρους για να μιλάμε με ασφάλεια».
Οι συγκεκριμένες αναφορές βρίσκονται, σύμφωνα με “Το Βήμα”, στην κατάθεση του πρώην
υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Βαληνάκη
στον 3ο τακτικό ανακριτή Δημήτρη Φούκα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε πιέσεις
για το ενεργειακό θέμα, κυρίως από τον Αμερικανό τότε υφυπουργό Εξωτερικών Ματ Μπράιζα αναφέρθηκε στην κατάθεση που έδωσε επίσης στον κ Δημήτρη Φούκα κι ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας.

ΣΤΟ ΣτΕ

Αιτήσεις αναστολής για
τη διαθεσιμότητα στα Α.Ε.Ι.
ΑΘΗΝΑ »
Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθούν σήμερα οι αιτήσεις αναστολής των Πανεπιστημίων και του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με τις αιτήσεις τους αυτές ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Παιδείας,
με την οποία καταργήθηκαν 1.349 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.
Κατά τη συζήτηση, η οποία δεν θα είναι δημόσια, θα παραστούν και πρυτάνεις
από διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας. Εισηγητής των υποθέσεων αυτών είναι
ο σύμβουλος Επικρατείας Νικόλαος Μαρκουλάκης.
Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ θα εκδοθεί μέσα στις επόμενες μέρες.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΡΟΪΚΑΣ

Κρίσιμες διαπραγματεύσεις
αυτές των εργαζομένων στην
ΕΡΤ, των επιόρκων και των
υπαλλήλων των ΝΠΙΔ που
θα συγχωνευθούν ή θα κλείσουν. Ομως, η τρόικα εμφανίζεται να μην δέχεται τις αιτιάσεις της κυβέρνησης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ »

Με σημαντικές μεταξύ τους διαφορές, ο
υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας,
και οι επικεφαλής της τρόικας, θα αρχίσουν
από αύριο, Τρίτη έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, από τους πλέον σημαντικούς έως
τώρα. Πρώτιστος στόχος της κυβέρνησης είναι να πείσει τους εκπροσώπους των δανειστών, ότι δεν απαιτούνται για το επόμενο έτος
πρόσθετα μέτρα ύψους 2 - 2,5 δισ. ευρώ, ενώ
παράλληλα επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να
υπάρξει άμεσα αποδοχή για πρωτογενές
πλεόνασμα ύψους τουλάχιστον 344 εκατ.
ευρώ εφέτος.

“Αγκάθι” παραμένουν έως
σήμερα και τα δύο από τα τέσσερα προαπαιτούμενα, βάσει
των οποίων θα εκταμιευθεί η
δόση του 1 δισ. ευρώ, που εκκρεμεί από τον περασμένο
Ιούλιο. Το πρώτο αφορά στο
σχέδιο αναδιάρθρωσης των
αμυντικών βιομηχανιών της
χώρας (Ε.Α.Σ., ΕΛΒΟ) και της
ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση έχει
προτείνει τον διαχωρισμό του
στρατιωτικού από το πολιτικό
σκέλος για τις αμυντικές βιομηχανίες και τη συνέχιση λειτουργίας του πρώτου, ενώ για
τη ΛΑΡΚΟ ζητεί να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της
επιχείρησης, με τη διατήρηση
μέρους των εργαζομένων της.
Στον αντίποδα, η τρόικα επιζητά ουσιαστικά το “λουκέτο”

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

για τα Ε.Α.Σ. και την ΕΛΒΟ,
αμφισβητώντας την υλοποίηση των παραγγελιών από το
εξωτερικό, αλλά και τους λόγους άμυνας που προβάλλει η
κυβέρνηση. Για τη ΛΑΡΚΟ,
δέχεται την ιδιωτικοποίησή
της, αλλά με βάση το “μοντέλο ΕΡΤ”.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Στο σκέλος της διαθεσιμότητας, η κυβέρνηση πρέπει, να
πείσει την τρόικα ότι αφενός
καλύφθηκε ο στόχος των
12.500 δημοσίων υπαλλήλων,
με την ένταξη των υπαλλήλων
στα Α.Ε.Ι., ο οποίος και αποτελεί το πρώτο “κύμα” (έπρεπε να έχει υλοποιηθεί, βάσει
του μνημονίου, έως το τέλος
του Σεπτεμβρίου). Και αφετέ-

Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Πολ Τόμσεν.

ρου, ότι πρέπει να υπάρξει δίμηνη παράταση για το δεύτερο “κύμα” (με επίσης 12.500
δημοσίους υπαλλήλους), που,
σύμφωνα επίσης με το

μνη`μόνιο, πρέπει να υλοποιηθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου. Ταυτόχρονα, επιζητά
να προσμετρηθούν στον συνολικό αριθμό των απολύσεων,

Β. ΣΟΪΜΠΛΕ:

Σημαντική πρόοδος στην Ελλάδα
Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην Ελλάδα σε ότι αφορά το πρόγραμμα διάσωσης, επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ενώ επαναλαμβάνει ότι ανάπτυξη με χρέη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.
«Ιρλανδία και Ισπανία θα ολοκληρώσουν προσεχώς με επιτυχία το πρόγραμμά τους. Η Πορτογαλία βρίσκεται σε καλό
δρόμο. Και στην Ελλάδα επίσης υπάρχει σημαντική πρόοδος», δηλώνει ο κ. Σόιμπλε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας “Der Tagesspiegel”.
Για μία ακόμη φορά πάντως τονίζει ότι, εκεί όπου η οικονομία είναι σε καλύτερη κατάσταση, τα χρέη είναι χαμηλότερα. Γι’ αυτό κι εμείς αντιμετωπίζουμε την κρίση καλύτερα απ’ ότι άλλοι.

Δεδομένο, πάντως, είναι ότι
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση προσέρχεται με συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες θεωρεί ισχυρά
διαπραγματευτικά “ατού” για
να πειστεί η τρόικα πως η εικόνα για την ελληνική οικονομία έχει πλέον αλλάξει:
• Οτι θα υπάρξει πρωτογενές
πλεόνασμα το 2013 (στο προσχέδιο του προϋπολογισμού
προβλέπονται 344 εκατ. ευρώ,
ενώ το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί, ότι τελικά μπορεί
να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ),
λόγω της καλύτερης, του αναμενόμενου, πορείας των φορολογικών εσόδων. Ετσι, αναφέρει η κυβέρνηση, πρέπει
να ενεργοποιηθεί η συμφωνία
για να ληφθούν τον Απρίλιο
2014 οι αποφάσεις για το δημόσιο χρέος (η τρόικα επιμένει ότι η συζήτηση για το δημόσιο χρέος θα αρχίσει μετά
την επικύρωση τον Απρίλιο
από τη Eurostat του πλεονάσματος και πιθανότατα μετά
την ελληνική προεδρία).
• Οτι η ύφεση φέτος θα είναι
μικρότερη της αρχικής εκτίμησης και με δεδομένα την,
έστω και μικρή, ανάπτυξη το
2014 και τις παρεμβάσεις για
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, το επόμενο έτος
μπορούν να ληφθούν μόνον
διαρθρωτικά μέτρα 500 - 700
εκατ. ευρώ. Σ’ αυτά, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η πλήρης εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στον στενό δημόσιο
τομέα και τις ΔΕΚΟ. Παράλληλα, δηλώνει, σύμφωνα με
πληροφορίες, ότι δεσμεύεται
να καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό τον Απρίλιο, εάν διαπιστωθεί ότι είναι
αναγκαία επιπλέον μέτρα, το
οποίο, πάντως, δεν έχει συζητηθεί με την τρόικα.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Οι εκπρόσωποι των δανειστών, όμως, εμμένουν, όπως
αναφέρουν οι πληροφορίες,
ότι το 2014 θα υπάρξει ένα
κενό ύψους 2 - 2,5 δισ. ευρώ.
Θεωρούν, ότι στον κοινωνικό
προϋπολογισμό (ασφάλιση και
περίθαλψη) θα υπάρξει “τρύπα” ύψους 1,8 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβάνονται, η απώλεια

εσόδων 600 εκατ. ευρώ από τη
μη επιβολή της εισφοράς 0,2%
στις επιχειρήσεις υπέρ ΟΑΕΕ
και η μη μείωση των δαπανών
κατά 250 εκατ. ευρώ από το γεγονός, ότι δεν περιορίστηκαν
περαιτέρω οι συντάξεις των
αποστράτων). Σημείο τριβής
αποτελεί και το γεγονός ότι η
κυβέρνηση εκτιμά πως από
την απόδοση του μέτρου της
αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης (αποφασίστηκε
στα τέλη του 2012) θα εξοικονομηθούν περισσότερα από
600 εκατ. ευρώ τη διετία 2013
- 2014, ενώ η τρόικα υπολογίζει το συγκεκριμένο μέγεθος
σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, η τρόικα θεωρεί ότι
δεν θα επιτευχθεί το 2014 ο
στόχος για την αύξηση των
φορολογικών εσόδων από την
αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και
την εφαρμογή των ήδη ψηφισθέντων μέτρων. Κάποιοι δε,
φέρουν ως παράδειγμα το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο
στα ακίνητα (προβλέπει βεβαιωμένους φόρους 3,5 δισ.
ευρώ και έσοδα 2,85 δισ.
ευρώ), που δέχεται «βολές
κατά ριπάς» από τους βουλευτές των δύο κομμάτων που
μετέχουν στην κυβέρνηση.
Εν κατακλείδι, η τρόικα ζητεί: Αφενός να ληφθούν μέτρα
ύψους 2 - 2,5 δισ. ευρώ το
2014 (το μνημόνιο αναφέρει
ότι με τον προϋπολογισμό
2014 πρέπει να ληφθούν όλα
τα αναγκαία μέτρα για να
υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% του Α.Ε.Π.) και αφετέρου να προσδιοριστούν από
τώρα επακριβώς και να ψηφιστούν από τη Βουλή (πιθανόν μέσω του νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου) τα συνολικά μέτρα για τη διετία
2015 - 2016 (με πιθανή, πάντως, ρήτρα μη εφαρμογής
τους, εάν νεώτερα στοιχεία καταδείξουν ότι δεν είναι απαραίτητα).
Και ένα ιδιότυπο “μπρα ντε
φερ” θα λάβει χώρα και σε
αυτό στο σημείο. Με την κυβέρνηση να διατείνεται ότι
δεν πρέπει να αρχίσει τώρα η
συζήτηση για τα μέτρα της διετίας 2015 - 2016, καθώς δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ακόμη σαφώς η επίδραση από την ανάπτυξη της οικονομίας, από τις παρεμβάσεις
στο δημόσιο χρέος και από
την απόδοση των μεταρρυθμίσεων από το 2015 και μετά.
Και με την τρόικα να “ανταπαντά” ότι πρέπει να κλείσουν από τώρα όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμότητες, προτού η Ελλάδα εισέλθει
σε εκλογικό κύκλο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ν.Τ.

Ανοικτό το ενδεχόμενο
νέου “κουρέματος”

Η Αθήνα
έχει κάνει μεγάλη
πρόοδο στην εξυγίανση των δημοσιονομικών της, δηλώνει
ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του
Δ.Ν.Τ., Ντέιβιντ Λίπτον, ωστόσο, αφήνει
για το μέλλον την
απάντηση στο ερώτημα εάν η Ελλάδα
χρειάζεται ένα ακόμη
“κούρεμα” χρέους.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ »

Αναγνωρίζει δε τα σφάλματα που έγιναν στο πρώτο ελληνικό πρόγραμμα.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Die Welt”, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να
υπολογίζει στη βοήθεια των
εταίρων της, εάν εκπληρώσει
τους όρους του προγράμματος.
«Αναμένουμε ότι οι ευρω-

παϊκές κυβερνήσεις θα τηρήσουν αυτές τις υποσχέσεις
και αυτό είναι εξάλλου και
προϋπόθεση για να συμμετέχουμε σε αυτά τα προγράμματα. Δεν θέλω να κάνω εικασίες. Αποφασιστικής σημασίας είναι τώρα το πρόγραμμα για το 2014 και σε
αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα
χρειάζεται επιπλέον χρήματα.
Συζητάμε σχετικά με αυτό με

τους Ευρωπαίους εταίρους
μας και ελπίζουμε ότι αυτή η
ανάγκη θα καλυφθεί. Πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα θα
διευκρινισθούν σε μία μεταγενέστερη χρονική στιγμή»,
τονίζει.
Απαντώντας σε ερώτηση
σχετικά με το εάν οι απαιτήσεις της τρόικας ήταν πολύ
υψηλές, δεδομένου ότι η Ελλάδα παραμένει σε ύφεση με
μεγάλη ανεργία, υστέρων είναι

εύκολο να πει κανείς ποια
απόφαση ήταν καλή και ποια
κακή.
Παραδέχεται δε ότι το Ταμείο
έμαθε πολλά από την Ελλάδα
και από τα σφάλματα που έγιναν στο πρώτο πρόγραμμα.
«Αυτό δεν σημαίνει ότι τα
λάθη που έγιναν τότε μπορούσαν να αποφευχθούν. Το
πρώτο ελληνικό πακέτο φτιάχτηκε, ενώ το οικονομικό σύστημα και η παγκόσμια οικονομία ήταν σε ευάλωτη κατάσταση.
Τότε κυριαρχούσε ο φόβος
μετάδοσης στις άλλες χώρες
της ευρωζώνης και ο κίνδυνος
για χρηματοοικονομική αστάθεια. Εκτός αυτού δεν υπήρχε
πρακτική εμπειρία συνεργασίας για την υποστήριξη μίας
οικονομίας σε τέτοια κατάσταση. Από τότε η συνεργασία
έχει βελτιωθεί κατά πολύ και
τώρα είναι πολύ καλή», δηλώνει ο κ. Λίπτον.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Τέλος στο πάρτι της εισφοροδιαφυγής

ΑΠΕ – ΜΠΕ » «Πρέπει να καταλάβουν
όλοι ότι υπάρχει κράτος και οι νόμοι λειτουργούν. Εμείς θα βάλουμε τέλος στο
πάρτι της εισφοροδιαφυγής», δηλώνει ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
στην εφημερίδα “Realnews”. Προειδοποιεί ότι οι κατασχέσεις για όσους δεν
πληρώνουν θα αφορούν και «ακίνητα και
κατασχέσεις εις χείρα τρίτων, που σημαίνει ότι αν τους χρωστά το κράτος, θα
γίνεται κατάσχεση για την αποπληρωμή
των οφειλών» και προσθέτει ότι «στους
οφειλέτες που δεν εξοφλούν ή δεν ρυθμίζουν την οφειλή τους οι φορείς υποχρεούνται να επιδιώξουν την αναγκαστική είσπραξή της με τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται από τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».
Σε ερώτηση αν μπορεί να παρακρα-

τούνται και οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο
κ. Βρούτσης απαντά: «Ο Ο.Γ.Α. είναι ένα
μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο που δαπανά
μεν περισσότερα από 4 δισ. ετησίως σε
συντάξεις, αλλά εισπράττει λιγότερα από
300 εκατ. ευρώ από εισφορές. Περισσότερο από το 40% των αγροτών δεν πληρώνει εισφορές... Από κει και πέρα όμως
η πρόταση για συμψηφισμό των διαφόρων κρατικών επιδοτήσεων με τις ασφαλιστικές οφειλές και υποχρεώσεις δεν
αφορά αποκλειστικά τους αγρότες. Δεν
στοχοποιούμε τους αγρότες, αλλά τους
ασυνεπείς, σε όποια επαγγελματική ομάδα και αν ανήκουν».
Αναφερόμενος, ο υπουργός Εργασίας,
στις πρόωρες συντάξεις, σημειώνει ότι
«για πολλά χρόνια, αποτελούσαν πρόωρη πολυτέλεια», τονίζει, όμως, ότι «δεν

πρόκειται να γίνει καμία νέα παρέμβαση
που να αλλάζει τον προγραμματισμό χιλιάδων συμπολιτών μας που θεμελίωσαν
ή θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης».
Σχετικά με τα εφάπαξ σημειώνει ότι «σε
καμιά περίπτωση δεν θα υπάρξει αναδρομική προσαρμογή των εφάπαξ», ενώ
σε ό,τι αφορά τις επικουρικές συντάξεις
επισημαίνει ότι «εκείνο που σίγουρα θα
κόψουμε είναι τα απαράδεκτα φαινόμενα καταβολής συντάξεων “με το ζύγι
και με το μάτι”, αλλά και τις αδράνειες κάποιων ταμείων που δεν ελέγχουν εάν και
πόσες εισφορές τους έχουν καταβληθεί».
Τέλος, ο κ. Βρούτσης είπε ότι «μέχρι το
τέλος του χρόνου θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις».

“ΑΝΟΙΓΕΙ” ΣΗΜΕΡΑ

Ηλεκτρονική εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας

ΑΘΗΝΑ » Σήμερα αναμένεται να ανοίξει από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του έτους. Οπως πέρυσι, δεν θα σταλούν ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ έχει καταργηθεί και το αυτοκόλλητο σήμα. Ο φορολογούμενος θα πρέπει
να βάλει τα στοιχεία του στην ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, να τυπώσει τη φόρμα με τα τέλη
κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν και με αυτό το έγγραφο να
πληρώσει το ποσό στην τράπεζα. Φέτος δεν υπάρχουν αλλαγές στις επιβαρύνσεις ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Έτσι, τα τέλη κυκλοφορίας για το
2014 με βάση τα κυβικά του κάθε Ι.Χ. έχουν ως εξής:
• Από 51 κ.ε. έως 300 κ.ε. 22 ευρώ

• Από 301 κ.ε έως 758 κ.ε. 55 ευρώ
• Από 786 κ.ε έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ
• Από 1.072 κ.ε έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ
• Από 1.358 κ.ε έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ
• Από 1.549 κ.ε έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ
• Από 1.739 κ.ε έως 1.928 κ.ε 300 ευρώ
• Από 1.929 κ.ε έως 2.357 κ.ε 660 ευρώ
• Από 2.358 κ.ε έως 3.000 κ.ε 880 ευρώ
• Από 3.001 κ.ε έως 4.000 κ.ε 1.000 ευρώ
• Από 4.001 κ.ε και άνω 1.320 ευρώ
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 για πολλούς χιλιάδες φορολογούμενους θα περιέχουν και τον φόρο πολυτελείας του 2013.
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3η γνώμη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Διαπραγματεύσεις
φάντασμα...
Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία κυβέρνηση της Ν.Δ. Με
περιφρόνηση των κοινωνικών κανόνων και κυνισμό προσπαθεί να διευθετήσει τα δεινά της εσωτερικής πτώχευσης
της χώρας. Οταν ξεσηκωθούν και οι πέτρες, θα πρέπει να
διαλέξει, αν θα συγκρουσθεί με την κοινωνία ή παραδοθεί
αξιοπρεπώς. Κάποιοι εντολοδόχοι προετοιμάζουν το διάδοχο σχήμα να τείνει όσο γίνεται προς το κέντρο. Το πιο
δεξιά δεν φτουράει. Οι Ευρωάρχοντες έχουν πάρει το μήνυμα και οι εντός διαβουλεύονται και προσφέρονται.
Οι συναινετικές διαδικασίες στάθηκαν ανήμπορες να διασώσουν το σύστημα. Η ΔΗΜ.ΑΡ. απεχώρησε, το ΠΑΣΟΚ παρέμεινε και ενώ συγκυβερνά με τη Ν.Δ., συμπεριφέρεται,
σαν να κάνει αντιπολίτευση. Θέλει να σωθεί, αλλά δεν γίνεται να βγουν απ’ το αδιέξοδο και η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ.
Κάποιος πρέπει να θυσιαστεί για να επιβιώσει ο άλλος. Η
ενσωμάτωση του αδύνατου και η ένταξή του στην ισχυρότερη ομάδα προσφέρεται μετ’ επαίνων. Οσοι προλαβαίνετε
τολμήστε, αφού δεν μπορείτε να βαδίσετε με τα δικά σας
πόδια...
Ο αφελληνισμός της εθνικής περιουσίας εξελίσσεται με
επιταχυνόμενους ρυθμούς. Πρόκειται για μια “επιχείρηση”,
την οποία επινόησαν αδίστακτοι “θιασάρχες” που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στους υψηλότερους θώκους της εξουσίας και υπεραμύνονται της πολιτικής τους. Προκαλούν
αποσάθρωση ολόκληρης της κοινωνίας, δρουν καταλυτικά,
χωρίς αίσθημα ευθυνοφοβίας και υπό πίεσιν, έχοντας εξασφαλίσει το ατιμώρητον, γεγονός που οδηγεί τους ανθρώπους σε εφιαλτική κατάσταση. Είναι οι διαμορφωτές αυτής
της νοσηρής και επικίνδυνης κατάστασης, στην οποία δεν
είναι άμοιρη ευθυνών μερίδα των Μ.Μ.Ε. Οι μεν πολιτικοί
καταφέρνουν και αξιοποιούν ορισμένα γεγονότα για να
πλήξουν τους αντιπάλους των, τα δε Μ.Μ.Ε. συντηρούν τις
κατάλληλες συνθήκες που χρειάζονται να προκαλέσουν επιθυμητές εντυπώσεις και να προβάλουν ημετέρους. Και το
πλήθος γίνεται όμηρος της ακροαματικότητας...
Το Ν/Σ για τη φορολογία των ακινήτων, που προωθείται
προς ψήφισιν, δεν φαίνεται να το έχουν συντάξει άνθρωποι
με επιστημονικό μυαλό, αλλά ερασιτέχνες τεχνοκράτες, που
λειτουργούν προς μίαν κατεύθυνσιν, καθ’ υπόδειξιν, από τον
ξένο και ντόπιο παράγοντα, σκοπός του οποίου είναι η επικαρπία της ελληνικής περιουσίας. Ψηφίζονται νόμοι εξωφρενικοί για κατοικίες, οικόπεδα, χωράφια και στάνες, που
ο ιδιοκτήτης τους θεωρεί κατάρα την κατοχή τους. Καθιερώνονται διατάξεις που δεν υπηρετούν τη δημοκρατία και
το εθνικό συμφέρον, αλλά τις επιδιώξεις των πιστωτών αφ’
ενός και την επικράτηση των πολιτικών αφ’ ετέρου.
Τα κυβερνητικά στελέχη διαμορφώνουν καταστάσεις φορολογικών επιβαρύνσεων ως μνημονιακές υποχρεώσεις,
που δεν μπορεί να εκπληρωθούν και εκτίθενται με τους
τροϊκανούς, με αποτέλεσμα να ψάχνουν τρόπους να συμμαζέψουν τους άστοχους χειρισμούς τους. Στο φινάλε μισοϋποχωρούν επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η αιτιολογία
επιβολής των μέτρων ήταν προσχηματική.
Προγραμμάτιζαν “πολιτική διαπραγμάτευση”. Πήγε ο κ.
πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής να το συζητήσει με
την κα Μέρκελ, η οποία “στα όρθια” τον παρέπεμψε να κουβεντιάσει τα του μνημονίου με την τρόικα. Ετσι το “Σύμφωνο Συμβίωσης” των 48 σημείων έμεινε στα... αζήτητα. Ο
κ. Σαμαράς στις δηλώσεις του ενώπιον των Ελλήνων δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες αντί να ανακοινώσει τι του
απάντησε η κα Μέρκελ για το θέμα της διαπραγμάτευσης
τους αράδιασε τι είπε ο ίδιος στην καγκελάριο!
Τώρα με το φορολογικό Ν/Σ όλη η κυβέρνηση βρίσκεται
σε κατάσταση αμόκ, αντιμέτωπη με τον ελληνικό λαό, αλλά
και με τους βουλευτές της συμπολίτευσης, που βγαίνουν
απροκάλυπτα να δηλώνουν αντίθετοι στην άγρια φορολόγηση.
Αυτές οι ανάλγητες επιλογές δεν λύνουν τα προβλήματα
της χώρας. Δεν οδηγούν πουθενά. Παράγουν στους πολίτες δυστυχία, πόνο και δάκρυα. Αν οι πολίτες δεν αλλάξουμε ψυχολογία και στάση, από ανεύθυνη και αδιάφορη
μάζα που είμαστε και δεν γίνουμε συνειδητοί ψηφοφόροι,
η σήψη θα επεκταθεί και η κοινωνία θα καταστραφεί.
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ας μιλήσουμε για πολιτική
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ

» Ακόμα μια φορά σε κρίση τόσο απεχθή στη σημερινή ελληνική πολιτική
σκηνή, αλλά και στη μεγάλη σκηνή του κόσμου

...Θα μιλήσουμε για την
εξουσία και την οργάνωση, θα σχολιάσουμε τους
λόγους της υπακοής και
της εξέγερσης. Αλλά, θα
μιλήσουμε πάνω απ’ όλα
(πάντα για την ελευθερία) και μην ξεχνάς ποτέ
τις παράδοξες μορφές
υποταγής που εμπεριέχει, αλλά ούτε να πιστεύεις ποτέ όσους τη γελοιοποιούν ή τη θεωρούν παραμύθια για αφελείς.

Αν και τώρα θα ασχοληθούμε με την
πολιτική έννοια της ελευθερίας. Εσύ
με ξέρεις: παρόλο που σε τούτο το βιβλίο σκοπεύω να παίρνω θέση με όλο
μου το θράσος όποτε μου κάνει κέφι,
στο τέλος δεν πρόκειται να βγάλω κανένα ηθικό δίδαγμα για το ποιοι είναι οι “κακοί” και οι “καλοί” ούτε θα
σε συμβουλεύσω ποιους θα ψηφίζεις,
ούτε καν αν πρέπει να ψηφίζεις τον
οποιονδήποτε. Θα διερευνήσουμε
τα προβλήματα σε βάθος, θα δούμε τι
παίζεται στην πολιτική (κι όχι τι
παιχνίδι παίζουν οι πολιτικοί). Από
εκεί και πέρα, εσύ έχεις την τελευταία
λέξη. Προσπάθησε, να μη στην αφαιρέσει κανείς. Αλλά, προπαντός, κανείς
να μην την πει για... λογαριασμό
σου...

ΠΟΙΟΣ ΝΕΟΣ ξΕΡΕΙ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Λένε πως σήμερα οι νέοι διαγράφουν επιδεικτικά την πολιτική. Τι ξέρει όμως ένας νέος για την πολιτική
σήμερα; Αν εξαιρέσουμε τα σκάνδαλα που έρχονται στο φως από τον
Τύπο, τις τρικλοποδιές που βάζει το
ένα κόμμα στο άλλο και τα εκστατικά ουτοπικά κηρύγματα των δημαγωγών, δεν ξέρουν και πολλά περισσότερα. Ελάχιστοι ενδιαφέρονται να
μάθουν από πού προέρχονται ιστορικά οι δημοκρατικοί θεσμοί και
ποια είναι η σημασία τους. Τι είδους

FERNANDO SAVATER
σχέσεις δένουν και φέρνουν αντιμέτωπους το άτομο και την κοινωνική
του ομάδα, τι σημαίνει πολιτική
ελευθερία, ποιες είναι οι μορφές της
ισότητας, τι είδους αλληλεγγύη μπορούμε να οραματιζόμαστε.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
ΟΙ ΝΕΟΙ
Για τους πολιτικούς οι νέοι είναι
αναλώσιμο υλικό για τους πολέμους
ή είναι ένα αντικείμενο ψηφοθηρίας. Όπως ακριβώς γίνεται και στις
εκάστοτε εκλογές που πραγματοποιούνται. Με χιλιάδες νέους να ψηφίζουν για πρώτη φορά εγκλωβισμένοι
μέσα στον λαβύρινθο της πολιτικής
άγνοιάς τους, την οποία εκμεταλλεύονται με πολλούς τρόπους ψευδεπίγραφων υποσχέσεων τα μεγάλα
κόμματα, κυρίως. Τα οποία δίδουν εκπαιδευτικά δάνεια, κομπιούτερ, θέσεις
εργασίας και άλλα πολλά της προεκλογικής βάρβαρης υποσχεσιολογίας. Η οποία στις αλληλοδιάδοχες
εκλογές που πραγματοποιούνται φθάνει -τόσο απαράδεκτα- στο ύψιστο σημείο της πολιτικής, κοινωνικής και
ηθικής πρόκλησης.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
“ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ”
Μια πρόκληση που δεν ενδιαφέρθηκε για την πολιτική παιδεία των
νέων μας, αλλά μόνο για την πολιτική εκμετάλλευση της πολιτικής άγνοιάς τους, η οποία, αν κριθεί υπεύθυνα, φτάνει στο σημείο της εξαπάτησης. Ή, το λιγότερο, της παραπλάνησης και του αποπροσανατολισμού
των νέων. Οι οποίοι ξεκινούν με τον
νεανικό ενθουσιασμό ή την άγνοια
και αδιαφορία τους για τα πολιτικά
μας πράγματα ή ακόμα και με την περιφρόνησή τους προς την πολιτική
“κρεατομηχανή”. Για να φθάσουν,
στην ηλικιακή εξέλιξή τους, στην

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα
κατάσταση της συμβατικής συμβίωσής τους με τις πολιτικές διαδικασίες
των δημοκρατικών θεσμών και
εσμών μας. Με αποτέλεσμα να λειτουργεί η πολιτική Δημοκρατία μας
εκμεταλλευτικά. Με διαπλεκόμενους
μηχανισμούς, μέσα σε μια α-πραγματική πραγματικότητα κρίσης, κατάκρισης, σήψης.

Τα συγκεκριμένα περιεχόμενα του
βιβλίου, με 8 κεφάλαια, πρόλογο και
επίλογο είναι τα εξής:
1. Να ’μαστε, λοιπόν, συγκεντρωμένοι εδώ.
2. Υπάκουοι και επαναστάτες.
3. Για να δούμε ποιος έχει το πάνω
χέρι.
4. Η μεγάλη επινόηση των Ελλήνων.
5. Όλοι για έναν και ένας για όλους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕψΗ
Γι’ αυτά όλα όμως, τα δημοκρατικοπολιτικά μας αδιέξοδα ασχολείται
σε ένα από τα βιβλία του ο διεθνώς
γνωστός Ισπανός καθηγητής της
Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης Φερνάντο Σάβατερ στο βιβλίο του “Ας μιλήσουμε για πολιτική” (Εκδόσεις
“Ελληνικά Γράμματα”). Ο Φερνάντο
Σάβατερ (που έχει γράψει πάνω από
σαράντα βιβλία, διηγήματα, δοκίμια,
θεατρικά) αρθρογραφεί σε πολιτικά
έντυπα και έχει βραβευθεί με το
Εθνικό Ισπανικό Βραβείο Λογοτεχνίας στον τομέα του δοκιμίου.
Μέσα από το ενδιαφέρον βιβλίο του
γίνεται προσπάθεια να τεθούν με
απλό, αλλά σαφή τρόπο, τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την πολιτική σκέψη, τόσο σε πραγματικό όσο
και σε θεωρητικό επίπεδο.

ΥΠΑΚΟΥΟΙ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ
Ο καθηγητής και λογοτέχνης Φερνάντο Σάβατερ στο εξαιρετικό βιβλίο
του “Ας μιλήσουμε για πολιτική” μιλάει με απλότητα και αίσθηση χιούμορ για τις βάσεις της κοινωνικής οργάνωσης, αλλά και για θέματα μέσου
προβληματισμού (ή καθημερινού,
όπως λένε τα συνήθη προεκλογικά
μας συνθήματα) όπως ο μιλιταρισμός,
η οικολογία, η πολιτική διαφθορά, ο
ρατσισμός, ο εθνικισμός, ο νεοναζισμός κ.λπ.

ΠΛΟΥΤΗ, ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΝΑ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ
6. Τα πλούτη του κόσμου τούτου.
7. Πώς να καταπολεμήσουμε τον πόλεμο.
8. Ελεύθεροι ή ευτυχισμένοι.
Επίλογος: Ως εδώ μπορέσαμε να
φτάσουμε και ένα κατευόδιο που
λέει πως:
“Οι στόχοι και τα ιδανικά που μας
παρακινούν γεννιούνται από τη φαντασία μας. Δεν έχουν φτιαχτεί όμως
από φανταστικά συστατικά του κόσμου των εμπειριών της φύσης και
της κοινωνίας”. (Τζον Ντούι, από το
έργο του Μια Κοινή Πίστη).

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Αφού, όμως, τελειώσαμε με το κατευόδιο γυρνάμε στον πρόλογο (που
είναι το καλωσόρισμα στον γιο του
καθηγητή Σάβατερ (τον Αμαδόρ) ή
στους νέους γιους και θυγατέρες του
κόσμου μας διαλέγοντας μερικά αποσπάσματα:
“...Αμαδόρ, πολλές φορές μου είχες
πει ότι όλα σχεδόν τα γνωστά παιδιά
της ηλικίας σου, περιφρονούν εντελώς τους πολιτικούς και την πολιτική. Πιστεύουν ότι η υπόθεση βρομάει.
Οτι είναι, λέει, όλοι τους κλέφτες
που λένε ψέματα, ακόμα και στον
ύπνο τους, ενώ οι απλοί άνθρωποι
δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να
αλλάξουν τα πράγματα, αφού την τελευταία λέξη την έχουν πάντα πέντε

- έξι μεγάλα κεφάλια”.
Για να προσέξει και τα εξής:
“Στην ηθική μπορούμε να πούμε ότι
αυτό που έχει σημασία είναι να τα
βρίσκεις με τον εαυτό σου και να έχεις
την εξυπνάδα και τη δύναμη να
ενεργείς με δύναμη εδώ και τώρα...”.

ΝΑ ΠΕΙΣΩ ή ΝΑ ΜΕ
ΠΕΙΣΟΥΝ

Αντίθετα η πολιτική συμπεριφορά
αναζητά άλλο είδος συμφωνίας. Τη
συμφωνία με τους άλλους, τον συντονισμό, την οργάνωση των πολλών,
για ό,τι αφορά τους πολλούς. Οταν
σκέφτομαι ηθικά, δεν έχω παρά να
πείσω τον εαυτό μου. Στην πολιτική,
είναι απαραίτητο να πείσω ή να
αφήσω να με πείσουν οι άλλοι...,
όπως γίνεται συνήθως με τις εκάστοτε
εκλογές.
“Ας μιλήσουμε για πολιτική” είναι
ένα ενδιαφέρον και καλογραμμένο βιβλίο. Αλλά ποιος ομιλεί σήμερα για
πολιτική, αφού οι ίδιοι οι πολιτικοί
δεν ομιλούν γι’ αυτή, αλλά αφού οι
ίδιοι την έχουν απογυμνώσει από τη
γνήσια δημοκρατική, πολιτική και
κοινωνική της ευθύνη;
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Συνεργασία για συστήματα
μαζικής παρακολούθησης
» Πηγή αποκαλύψεων τα έγγραφα του Σνόουντεν

ΑΠΕ – ΜΠΕ » Οι υπηρεσίες πληροφοριών της
Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της
Σουηδίας έχουν αναπτύξει μεθόδους μαζικής
παρακολούθησης των τηλεφωνικών επικοινωνιών και αυτών στο Ιντερνετ σε «στενή συνεργασία» με τη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών GCHQ, γράφει η βρετανική εφημερίδα
“Guardian”.
Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων αφορά
τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με την
“Guardian”, η οποία στηρίζεται σε έγγραφα που
εξασφάλισε από τον πρώην τεχνικό σύμβουλο
της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των
Η.Π.Α. Εντουαρντ Σνόουντεν, ο οποίος έχει βρει
καταφύγιο στη Ρωσία.
Σε έκθεσή της του 2008 για τους Ευρωπαίους εταίρους της, την οποία επικαλείται η
“Guardian”, η βρετανική GCHQ γνωστοποιεί
«τον θαυμασμό της όσον αφορά τις τεχνικές
ικανότητες» της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών BND.
Η BND έχει «ένα τεράστιο τεχνολογικό δυναμικό και μια καλή πρόσβαση στην καρδιά του
Ίντερνετ -παρακολουθούν ήδη συνδέσεις οπτικής ίνας ταχύτητας 40 gbps και 100 gbps» το
δευτερόλεπτο, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.
Το 2012, η βρετανική GCHQ δεν ήταν η ίδια
σε θέση να παρακολουθεί συνδέσεις των 10
gbps το δευτερόλεπτο, διευκρινίζει η εφημερίδα.
Η “Guardian” αναφέρει, επίσης, ότι η GCHQ
«διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην παροχή
συμβουλών στις ευρωπαϊκές αντίστοιχές της
για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να
παρακάμψουν τους νόμους των χωρών τους

που αποσκοπούν στο να περιορίζουν τις δυνατότητες παρακολούθησης των υπηρεσιών
πληροφοριών».
«Βοηθάμε τη BND να εξασφαλίσει μια μεταρρύθμιση της πολύ περιοριστικής νομοθεσίας
στο θέμα των υποκλοπών (επικοινωνιών)
στην Γερμανία», αναφέρεται στην έκθεση της
GCHQ, την οποία επικαλείται η βρετανική εφημερίδα.
Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες αντέδρασαν στις πληροφορίες της “Guardian”, σημει-

ώνοντας ότι είναι «ανακριβές να λέγεται ότι η
BND προσπαθούσε να παρακάμψει τη νομοθεσία για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει βρετανικές τεχνικές συλλογής πληροφοριών». «Η
BND συμπεριφέρεται βάσει του νόμου και του
δικαίου», διαβεβαιώνουν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες σε ανακοίνωσή τους.
Το 2008 «υπήρξε μια ανταλλαγή εμπειριών με
τις βρετανικές υπηρεσίες», συνεχίζουν, ωστόσο, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο πρωτίστως
για τεχνικά θέματα κι όχι νομικά. «Υπάρχει τα-

κτικά μια ανταλλαγή εμπειριών με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για τις τεχνικές εξελίξεις», διευκρινίζει η BND στην ανακοίνωσή της.
Την ίδια ώρα, για τη γαλλική υπηρεσία πληροφοριών DGSE, η οποία επισημαίνεται επίσης στο έγγραφο της βρετανικής GCHQ, αναφέρεται ότι αυτή διαθέτει «ένα πλεονέκτημα αν
ληφθούν υπόψη οι σχέσεις της με μια εταιρεία
τηλεπικοινωνιών, η οποία δεν κατονομάζεται»,
σύμφωνα με τη “Guardian”.
Η GCHQ «ελπίζει να επωφεληθεί από αυτήν
τη σχέση για τις δικές της επιχειρήσεις», προσθέτει η εφημερίδα, διευκρινίζοντας ότι η
GCHQ εκπαίδευσε μέλη της γαλλικής υπηρεσίας πληροφοριών (DGSE) για «πολυτομεακές
επιχειρήσεις στο Ίντερνετ».
Παράλληλα όσον αφορά την Ισπανία, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών CNI είχε προχωρήσει, τουλάχιστον το 2008, στη μαζική παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών στο Ίντερνετ
μέσω μιας βρετανικής εταιρείας, σύμφωνα με
το δημοσίευμα.
Η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών GCHQ
χαιρετίζει εξάλλου την υιοθέτηση το 2008
από τη Σουηδία ενός νόμου που επιτρέπει την
συλλογή τηλεφωνικών και διαδικτυακών δεδομένων που διακινούνται μέσω συνδέσεων
με οπτικές ίνες.
Οι αποκαλύψεις που έχει κάνει ο Σνόουντεν
από τον Ιούνιο έχουν προκαλέσει μια έντονη
πολεμική στις Η.Π.Α. και στον κόσμο όσον αφορά τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και
της ιδιωτικής ζωής.

ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ, ΕΠΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

Σκηνές χάους στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες

ΑΠΕ – ΜΠΕ » Ενας ένοπλος άνοιξε πυρ προχθές
με ένα επιθετικό τουφέκι μέσα στον Τερματικό
Σταθμό 3 του διεθνούς αεροδρομίου του Λος
Άντζελες σκοτώνοντας έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Ασφαλείας των Μεταφορών και τραυματίζοντας άλλα επτά άτομα, όπως ανακοίνωσαν οι
τοπικές Αρχές.
Το επεισόδιο αυτό προκάλεσε σκηνές χάους και
πανικού στο αεροδρόμιο. Ο τερματικός σταθμός
εκκενώθηκε, διακόπηκαν οι απογειώσεις αεροσκαφών, ενώ αποκλείστηκαν από την Αστυνομία
όλοι οι γύρω δρόμοι.
«Ενα πρόσωπο ήρθε στον Τερματικό Σταθμό 3,
έβγαλε ένα επιθετικό τουφέκι από την τσάντα του
και άρχισε να πυροβολεί», δήλωσε ο αρχηγός της
Αστυνομίας του αεροδρομίου, Πάτρικ Γκάνον, σε
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Λος Αντζελες
Τάιμς”, ο δράστης ήταν και ο ίδιος πράκτορας της
TSA, πληροφορία, όμως, που δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλη πηγή. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι επρόκειτο για έναν λευκό άνδρα, ηλικίας
18 - 25 ετών. Όλες οι πηγές και οι εκπρόσωποι των
Αρχών πάντως συμφωνούν ότι ο ένοπλος ήταν
ένας και έδρασε μόνος.
Ο ένοπλος μπήκε στον χώρο ελέγχου των επιβατών και συνέχισε να πυροβολεί μέχρι που επενέβησαν οι αστυνομικοί, τον τραυμάτισαν και τον
συνέλαβαν.
Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έγινε γνωστό

ότι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι έξι από
αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν σε Νοσοκομεία για νοσηλεία. Ο Μαρκ Γουίλερ, εκπρόσωπος του Ιατρικού Κέντρου Ρόναλντ Ρέιγκαν,
είπε ότι από τους τρεις άνδρες που νοσηλεύονται
στο Ιδρυμα αυτό, ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι γνωστό ακόμη πού
έχουν μεταφερθεί οι υπόλοιποι τραυματίες και σε
τι κατάσταση βρίσκονται, ούτε εάν στους επτά
τραυματίες περιλαμβάνεται και ο ένοπλος.
Ενας από τους μάρτυρες του επεισοδίου, ο Άλεξ
Νιούμαν, μιλώντας στο CNN, περιέγραψε σκηνές
αλλοφροσύνης στο αεροδρόμιο, λέγοντας ότι

άκουσε δυνατούς θορύβους και κραυγές και
είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι. «Άλλοι έτρεχαν, άλλοι έπεφταν κάτω. Η καλύτερη λέξη
για να το περιγράψω είναι πανικός», τόνισε.
Σε χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε σε μια
τσάντα στο αεροδρόμιο, αποδεικνύεται ότι 23χρονος Πολ Άντονι Σιάνσια, κάτοικος Λος Άντζελες,
«είχε συνειδητά αποφασίσει να σκοτώσει πολλούς
εργαζομένους της Υπηρεσίας Ασφαλείας των Μεταφορών», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του
FBI στο Λος Άντζελες Ντέιβιντ Μπόντουιτς.
Ο ένοπλος, που συνελήφθη λίγο αργότερα από
τις Αρχές Ασφαλείας, αντιμετωπίζει πλέον βαριές
κατηγορίες.

ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ

Μακελειό
σε εκκλησία
ΑΠΕ – ΜΠΕ » Δεκαεπτά άνθρωποι
σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν κοντά σε μια εκκλησία στην πολιτεία
Ανάμπρα της νοτιοανατολικής Νιγηρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο
της κυβέρνησης.
«Πήγαμε στο Νοσοκομείο της
Νκπορ και είδαμε 17 σορούς που
μεταφέρθηκαν εκεί από το σημείο
της τραγωδίας», δήλωσε ο Μάικ
Ούνταχ.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών από
τον συνωστισμό μπροστά από την
καθολική εκκλησία του Άγιου Δομίνικου ενδέχεται να ξεπεράσει
τους 28.
Τα αίτια της τραγωδίας, που σημειώθηκε στις 6 τοπική ώρα του
Σαββάτου στη διάρκεια μιας ολονυχτίας, δεν έχουν διευκρινιστεί.
Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ανάμπρα Πίτερ Όμπι, που μετέβη στο
σημείο νωρίτερα και επισκέφθηκε
τους τραυματίες στο Νοσοκομείο,
δεσμεύθηκε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

H Ενωση
της Κρήτης
με την Ελλάδα
ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗ - ΚΟΥΡΗ*

Την 1η Δεκεμβρίου 1913, ημέρα Κυριακή, έγινε η τελετή της
ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και η γαλανόλευκη κυμάτισε στον ιστό του φρουρίου Φιρκά, στα Χανιά, κάτω
από τον χειμωνιάτικο κρητικό
ήλιο. Ηταν μια μέρα πολυπόθητη για κάθε Κρητικό, για την
οποία πολλοί έδωσαν το αίμα
τους και ας μην αξιώθηκαν να
τη ζήσουν. Ας δούμε, όμως,
μια σειρά γεγονότων που οδήγησαν στην ένωση του Κρητικού με τον ομοαίματο Συνέλληνα.

Η επανάσταση του 1866 - 1869 είναι μια
κορυφαία στιγμή του αγώνα των Κρητών,
με στόχο την ελευθερία και την ένωση με
την Ελλάδα. Το κρητικό ζήτημα και οι διαστάσεις που έλαβε, ανέδειξαν τον εθνικό
του χαρακτήρα. Επιτέλους, η ευρωπαϊκή
διπλωματία αναγκάστηκε να ασχοληθεί με
το όλο θέμα και τις διαστάσεις του και να
το θεωρήσει, ως όφειλε, ως μια σημαντική πτυχή του ανατολικού ζητήματος.
Οι επαναστατικές κινητοποιήσεις είχαν
ήδη ξεκινήσει πριν την επίσημη κήρυξη
της επανάστασης. Ωστόσο, η κρητική
επανάσταση παρουσίαζε αδυναμίες και μάλιστα μεγάλες: αρκεί να σκεφτεί κανείς την
έλλειψη ενός γενικού αρχηγού. Καμιά
ηγετική προσωπικότητα δεν μπόρεσε να
αναδειχθεί στο σύνολο της Κρήτης. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε την
ανώτατη επαναστατική εξουσία.
Στο Αρκάδι, έγινε μια από τις σημαντικότερες μάχες του κρητικού αγώνα. Εκεί,
οι πολιορκημένοι ανατινάχθηκαν όταν οι
Τούρκοι μπήκαν στη Μονή. Η ηρωική θυσία του Αρκαδίου δημιούργησε συγκλονιστικές εντυπώσεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο: οι Μεγάλες Δυνάμεις και η Ελληνική κυβέρνηση υποκλίθηκαν μπρος στο μεγαλείο της αδάμαστης κρητικής ψυχής.
Ακολούθησαν κι άλλες επαναστάσεις. Το
1895 ξεκίνησε μια ακόμη επανάσταση με
επικεφαλής τον Μανούσο Κούνδουρο.
Οι σφαγές και οι βιαιότητες των Τούρκων
συνεχίστηκαν, όπως και οι σκληρές μάχες.
Τον Φεβρουάριο του 1897, επικεφαλής
του στρατοπέδου των επαναστατών, στο
Ακρωτήρι Χανίων, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα πλοία των Μεγάλων Δυνάμεων κανονιοβολούσαν με απίστευτη σκληρότητα τους Κρήτες επαναστάτες. Βέβαια, η στάση αυτή των Μεγάλων Δυνάμεων ξεσηκώνει την ευρωπαϊκη κοινή
γνώμη, ενώ ο Βενιζέλος, ως εκπρόσωπος
των Κρητών επαναστατών, δηλώνει στους
Ευρωπαίους ότι οι Κρήτες θα δεχθούν την
αυτονομία, ως ενδιάμεσο σταθμό της πορείας προς την ένωση.
Την ίδια χρονιά προτείνεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις, ως εναλλακτική λύση, η

αυτονομία με επικυριαρχία του Σουλτάνου,
πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή κατ’ αρχήν ούτε από τους Κρήτες ούτε από την ελληνική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, μετά τον
ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897,
η Ελλάδα ανακαλεί τις δυνάμεις της από
την Κρήτη.
Οι Κρήτες, κατά την πάγια τακτική τους,
καταφεύγουν σε συνελεύσεις προκειμένου
να αποφασίσουν, αν θα δεχτούν τη λύση
της αυτονομίας, που ήταν άλλωστε και η
πρόταση των Ευρωπαίων, την οποία και
αποδέχτηκαν τελικά.
Το 1898, ο δευτερότοκος γιος του βασιλέως Γεωργίου, πρίγκιπας Γεώργιος, φθάνει στην Κρήτη ως ύπατος αρμοστής των
Μεγάλων Δυνάμεων. Οι Κρήτες πιστεύουν
πως η αυτονομία θα ήταν το πρώτο βήμα
προς την ένωση. Σύντομα, όμως, αντιλαμβάνονται ότι οι στόχοι των Μεγάλων
Δυνάμεων δεν άφηναν περιθώρια ή σκέψεις για την πολυπόθητη ένωση. Ο πρίγκιπας Γεώργιος στηριζόταν κυρίως στο
βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, με τους
οποίους το συνέδεαν συγγενικοί δεσμοί.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σύντομα διαφώνησε με την πολιτική του πρίγκιπα, διότι γνώριζε πολύ καλά τις επιδιώξεις των
Μεγάλων Δυνάμεων. Ο Βενιζέλος υποστήριζε ότι η Κρήτη έπρεπε να αποκτήσει
δική της πολιτοφυλακή, να απαλλαγεί
από την ξένη στρατιωτική παρουσία και
βέβαια, να μπορεί να εκλέγει ο Κρητικός
λαός την ηγεσία του.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποπέμφθηκε
από την κρητική κυβέρνηση, ενώ κατασυκοφαντήθηκε σε Κρήτη και Ελλάδα ως
ανθενωτικός και με απώτερο στόχο την
ανακήρυξη της Κρήτης σε ηγεμονία. Ετσι,
η πολιτική αυτή κρίση, οδηγήθηκε στο κίνημα του Θερίσου, τον Μάρτιο του 1905.
Μετά τον ένοπλο αγώνα, οι Μεγάλες Δυνάμεις αναγκάστηκαν να χορηγήσουν
αμνηστία, και αποδέχτηκαν να μεταβεί μια
επιτροπή στην Κρήτη προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση και να προτείνει τις
απαιτούμενες λύσεις. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες έλαβαν γνώση της έκθεσης που συνέταξε η επιτροπή, αποφάσισαν μεταξύ άλλων, ότι η μόνη λύση είναι η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, δόθηκε στο βασιλιά της Ελλάδας, το δικαίωμα να επιλέγει ο ίδιος και
να προτείνει στις Μεγάλες Δυνάμεις τον
ύπατο αρμοστή της Κρήτης.
Τον Μάιο του 1906, για μια φορά ακόμα, κηρύσσεται η ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα, από τη Συντακτική Συνέλευση, η
οποία προήλθε από τις εκλογές. Την ίδια
χρονιά, διορίστηκε ύπατος αρμοστής ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, γνωστός ως πολιτικός μετριοπαθής, αλλά και έμπειρος.
Το 1908, η κρητική πολιτοφυλακή έχει
ήδη οργανωθεί. Ο έλεγχος των Μεγάλων
Δυνάμεων χαλαρώνει, έως ότου να αποδεσμευτεί η αυτόνομη πολιτεία της Κρήτης. Παράλληλα, είχε αρχίσει και η αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών αγημάτων, η οποία θα ολοκληρωνόταν σε ορίζοντα ενός χρόνου.

Ομως, η εμπαικτική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων εξοργίζει τους Κρήτες.
Στις 24 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς και
με αφορμή την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βουλγαρίας, κηρύσσουν και οι
ίδιοι την ένωση με την Ελλάδα. Το γεγονός επιστεγάζεται με δυναμικά συλλαλητήρια στα Χανιά, αλλά και στις άλλες πόλεις του νησιού.
Οι Νεότουρκοι αντιδρούν, ενώ οι Μεγάλες Δυνάμεις σε διακοίνωσή τους τον Ιανουάριο του 1909, ξεκαθαρίζουν πως η
πραγματοποίηση της ένωσης συνεπάγεται τη σύμφωνη γνώμη της Πύλης.
Τον Ιούλιο του 1909 ολοκληρώνεται η
αποχώρηση των Ευρωπαίων στρατιωτών. Σε ό,τι αφορά την ένωση, η Ελλάδα
δεν είναι σε θέση να επιβάλει τη βούλησή
της. Η διεθνής συγκυρία είναι αρνητική.
Η Τουρκία διεκδικεί την αποδοκιμασία της
ελληνικής κυβέρνησης προς την ένωση,
εκβιάζοντας με ανάκληση του πρέσβη
της. Οι δε Μεγάλες Δυνάμεις, αξιώνουν να
κατεβούν οι ελληνικές σημαίες από τα δημόσια κτήρια. Μάλιστα, όταν ζητείται η
συνδρομή τους στην αντιμετώπιση της
Τουρκίας, υποστέλλουν με τη βία την ελληνική σημαία από το φρούριο του Φιρκά, στα Χανιά, στις 18 Αυγούστου 1909.
Τον Αύγουστο του 1910, ο Βενιζέλος αναχωρεί από την Κρήτη για την Ελλάδα, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί σε ένα
ευρύτερο πεδίο πολιτικής, υπηρετώντας
πλέον τη μητέρα Ελλάδα από τη θέση του
πρωθυπουργού. Ηταν πια πεπεισμένος ότι
η λύση του κρητικού ζητήματος ήταν
θέμα χρόνου. Συγχρόνως, άρχισε να ενισχύει την άμυνα της χώρας.
Τον Μάρτιο του 1912 έγιναν εκλογές,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κρήτη.
Μια ομάδα Κρητών βουλευτών εκφράζουν
την επιθυμία τους να εκπροσωπήσουν το
νησί στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ματαιώνει την ενέργεια
αυτή, φοβούμενος πόλεμο από την Τουρκία, ενω ο εξοπλισμός της χώρας δεν θα
είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Οταν υπήρξε
αντίδραση από την πλευρά των Κρητών
βουλευτών, ο Βενιζέλος απέκλεισε την είσοδό τους στη Βουλή. Εν τέλει, διέκοψε τις
εργασίες της Βουλής για τον Οκτώβριο του
ίδιου έτους. Στις 5 Οκτωβρίου ξέσπασε ο
Α’ Βαλκανικός πόλεμος ενάντια στην
Τουρκία, ενώ στις 11, ο Στέφανος Δραγούμης διορίζεται γενικός διοικητής της
Κρήτης. Ταυτόχρονα, γίνονται δεκτοί στο
Κοινοβούλιο οι Κρήτες βουλευτές.
Αυτή ήταν και η de facto ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη. Η de jure ένωση ήρθε
με τη συνθήκη του Λονδίνου στις 17
Μαΐου 1913 και την 1η Δεκεμβρίου 1913,
ημέρα Κυριακή, έγινε η τελετή της ένωσης
της Κρήτης με την Ελλάδα. Εκπροσώπησαν την Ελληνική Πολιτεία ο βασιλιάς της
Ελλάδας Κωνσταντίνος και ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, οι οποίοι
έδωσαν την τιμή της ύψωσης της σημαίας στους ίδιους τους αγωνιστές της Κρήτης, τον 94χρονο Αναγνώστη Μάντακα και
τον 81χρονο Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Οι
Κρήτες, μετά τη δοξολογία στον καθεδρικό ναό της πόλης είχαν κατακλύσει το ενετικό λιμάνι των Χανίων και τα μάτια
τους έλαμπαν από συγκίνηση και χαρά.
Επιτέλους, η γαλανόλευκη κυμάτισε ελεύθερη στον ιστό του φρουρίου Φιρκά στα
Χανιά, κάτω από τον χειμωνιάτικο κρητικό
ήλιο, και έτσι συνεχίζει ως σήμερα, 100
χρόνια μετά.
*περιφερειακή σύμβουλος
κεντρικού τομέα Αθηνών,
εντεταλμένη δημοσίων σχέσεων Αττικής,
πρόεδρος συνδέσμου
γυναικών Χανίων Αττικής

Εύθυμα, αλλά σοβαρά

Γιορτή καστάνου στον Κάμπο
Μαζωχτήκαμε καμιά τρακοσαρά
νοματαίοι, ντόπιοι, Εννιαχωριανοί κι
απ’ άλλους τόπους, πιάσαμε τσι καρέγλες, σκόρπισε λεβεντάρωμα βουνίσιο, δίκταμο και φασκομηλιά γιόμισε ο τόπος κι ο ήλιος έριχνε πλαγιαστά τις αχτίνες του να θυμίσει πως
το καλοκαίρι διάβηκε κι ένα ημιτροΓΙΩΡΓΟΣ
πικό γλυκό φθινόπωρο βρισκόταν
ΚΑΜΒΥΣΕΛΛΗΣ
στην τελική του ευθεία.
Ήρθανε κι οι επίσημοι, οι εκπρόσωποι, μαθές, εκκλησιάς και πολιτείας, διπλοκάθισαν, παραβιάσαμε κάμποσο το πρόγραμμα με το Ελληνικό ταμπεραμέντο να θριαμβεύει και με καθυστέρηση αναμενόμενη
ώρας κάμποσης, άρχισε να ζεσταίνεται το αγκαθερό μικρόφωνο που σε άλλους αρέσει πολύ κι άλλοι το βλέπουν
και γιομίζουνε σπυράκια.
Κι ήρθε εδά στο νου μου όταν πήγα το 1974 στη Λάρισα
να πάρω συνέντευξη για την ΕΡΤ από έναν μεγάλο και προοδευτικό κτηματία, που τον έπιασα στη συζήτηση να ενημερωθώ για τις δουλειές του και μετά κάνω νόημα στον ηχολήπτη τον Ιάσωνα να στήσει μπροστά μας το μικρόφωνο.
Με το που το είδε ο δικός σου, σφράγισε το στόμα του.
- Έλα φίλε μου δεν είναι τίποτα, του λέω φιλικά.
- Δε μιλώ εγώ μέσα σε τούτο, αποκρίθηκε κι έδειξε το μικρόφωνο.
- Μα δεν είναι δύσκολο. Απλά θα επαναλάβουμε περίπου
αυτά που πριν λίγο κουβεντιάσαμε.
Αυτός τίποτα. Μέχρι που τον έπιασε το Λαρισαϊκό του και
λέει κοφτά.
- Βάλε με να σκάβω απ’ το πρωί ως το βράδυ, μέσα εδώ,
δε μιλώ.
Αντίθετα οι σημερινοί ομιλητές, εξοικειωμένοι με τέτοια
εξαρτήματα, ήταν πολύ εύγλωττοι, βαθυστόχαστοι και περιεκτικοί στις ομιλίες τους που αναφερόντουσαν στην ιστορία του καστάνου, τη θρεπτική του αξία, τη σημασία του
για την οικονομία των χωριών μας, ιδίως τα περασμένα χρόνια, και την επιταχτική ανάγκη να κρατηθεί ζωντανή κι ανθίζουσα η καστανοκαλλιέργεια με όλα τα οφέλη της.
Είπε κι ο συνάδελφός μου γεωπόνος Ανουσάκης Χαραλάμπης για τα καινούρια συστήματα συσκευασίας και την
αξία του πολύτιμου αυτού καρπού, είπε κι ο αντιδήμαρχος
ο δραστήριος Μιχάλης Μουντάκης για την κρίση που παρατηρείται στο αγροτικό αυτό προϊόν και τη μεγάλη σημασία
του κατά τις δύσκολες εποχές που περάσανε οι Κρητικοί
και πως με το κάστανο, την κτηνοτροφία και την ελιά κρατήθηκαν στα χωρία οι αγρότες μας και πολλά τέτοια, άκρως
ενδιαφέροντα.
Είδα και τον άξιο γιατρό τον Σήφη Χαρτζουλάκη να ανεβαίνει στο βήμα, σκέφτηκα, τι άλλο θα πει ο καλός αυτός
επιστήμονας, μάλλον για το θέμα υγεία και κάστανο, μα τα
είχε πει άλλη φορά κι έτσι πολύ σωστά έπραξε, μας ενημέρωσε για την παιδική παχυσαρκία που στην πατρίδα μας
τα τελευταία χρόνια ανθεί με όλους τους κινδύνους στην
υγεία των παιδιών και τις μετέπειτα επιπτώσεις της.
Ακούστηκαν, κατά που έπρεπε, μαντινάδες, ρίμες, ανέκδοτα κι ιστορίες ηθογραφικές και παράδοσης στολίδια, ομόρφυνε η εκκλησιά, η αίθουσα του Ενοριακού Πνευματικού
Κέντρου κι ολάκερος ο Κάμπος με τις τρεις τις γειτονιές του.
Κι όσο άκουγα ετούτα να, πλανιόμουν χρόνια πολλά πίσω,
κι αυθόρμητα οι λογισμοί μου περπάτησαν, βρέθηκα στο δικό
μου κόσμο και στο Κρητικό μας σπορ και σκάρωσα ετούτες τις μαντιναδούλες που τους τις χάρισα.
Ειντά ’ναι τούτη η γιορτή απόψε βρε κοπέλια!
Ήρθαμε και καθίσαμε με κέφι και με γέλια.
Τα κάστανα γιορτάζουνε μαζί κι οι καστανιές μας,
που θέλουν να τσι σβήσουνε από τις ομορφιές μας.
Μα ’μεις δε θα τς αφήσουμε γιατί τις αγαπούμε.
Μαζί τους μεγαλώσαμε, αν φύγουν θα χαθούμε.
Τα συχαρίκια μου θα πω στο δήμο τση Κισάμου,
στον τοπικό το σύλλογο κι όλους εσάς μπροστά μου.
Που ’ρθατε και τιμήσατε τον Κάμπο το χωριό μας,
γι αυτό κερνάμε σύντεκνοι ρακή στο γιορτασμό μας.
Βάλτε στα ποτηράκια σας μια τσικουδιά να πιούμε,
και μάθετέ το, πώς εμείς, ούλους σας αγαπούμε.
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Η αδελφική σχέση
Επιμέλεια άρθρου: ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗ *

Η ψυχολογία έως σήμερα έχει επικεντρωθεί
στη σχέση γονείς - παιδί μελετώντας τη σημασία της στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Λιγότερα κείμενα έχουν
αφιερωθεί στη σχέση μεταξύ αδελφών και στο
πώς αυτή η σχέση επηρεάζει τη δόμηση της
προσωπικότητας και της ταυτότητάς μας.

Ο αδελφός (ή η αδελφή) εκτός από παρείσακτος είναι και όμοιος, εκτός από ανταγωνιστής, είναι και φίλος, σύντροφος στο παιχνίδι. Εκείνος που προηγείται ή που έπεται μας προσφέρει μια
γνώση για τον κόσμο και τις σχέσεις. Ετσι, θα λέγαμε ότι το συναίσθημα της ζήλιας, το οποίο είναι φορτισμένο αρνητικά, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γένεση της κοινωνικότητας και
της γνώσης μας για τον κόσμο. Θα μπορούσε ο αδελφός μας,
λέει ο Πονταλίς, να είναι ένα αντίγραφό μας, ένας άλλος που
μας μοιάζει πάρα πολύ, σαν ένας παραμορφωτικός καθρέφτης
στον οποίο αρνούμαστε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας; «Δεν
είμαι εγώ! Και όμως, αν ήμουν εγώ;» Μέσα από αυτό το παιχνίδι εναλλαγής ρόλων μαθαίνουμε πράγματα για τον εαυτό μας,
για τους άλλους και για τις σχέσεις μας
Η σειρά γέννησής μας και οι σχέσεις μας, όπως διαμορφώνονται μέσα στην οικογένεια, όχι μόνο με τους γονείς, αλλά και
με τα αδέλφια, είναι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας. Κάθε ένας από
μας, σαν παιδί με αδέλφια, έχει αισθανθεί την ανάγκη να είναι μοναδικός ανάμεσα στους άλλους, μοναδικός στα μάτια των
γονιών, δηλαδή ξεχωριστός. Ο Φρόυντ αναφέρει, μάλιστα, ότι
αν κάποιος έχει υπάρξει ο αδιαμφισβήτητος αγαπημένος της
μητέρας, κρατάει για τη ζωή του αυτό το αίσθημα της κατάκτησης, αυτή την αυτοπεποίθηση της επιτυχίας, η οποία συχνά επιφέρει πράγματι την επιτυχία.
Τελικά, θα λέγαμε ότι ιδανική κατάσταση δεν υπάρχει. Οπως
δεν υπάρχει ιδανική μητέρα ή ιδανικός πατέρας, έτσι δύσκολα θα περιγράφαμε μια ιδανική αδελφική σχέση. Πρέπει να δεχτούμε ότι αγάπη και μίσος, αποδοχή και ζήλια συνυπάρχουν
και κάθε αδελφός (ή αδελφή) είναι καταδικασμένος σ’αυτόν τον
διπλό ρόλο ομοίου- αντιπάλου. Μέσα από τις διαφορές αναδεικνύεται η μοναδικότητα του καθενός και μέσα από την αντιπαλότητα μπορούμε να φτάνουμε στη συναδέλφωση.
Αντί επιλόγου, θα σημειώσω ένα απόσπασμα από το εξαίσιο
βιβλίο του Ζαν - Μπερτράν Πονταλίς “Αδελφός του Προηγούμενου”, ο οποίος εμπνευσμένος από βιογραφίες, μυθιστορήματα
και προσωπικά βιώματα εξετάζει με τη ματιά του αναλυτή, αλλά

και ταυτόχρονα με τρόπο ποιητικό, τη σχέση μεταξύ δύο αδελφών:
«Κάθε πρώτος ζηλεύει το δεύτερο, τον παρείσακτο. Ο δεύτερος ζηλεύει τον πρώτο που ήρθε στον κόσμο. Το μοναχοπαίδι
υποφέρει που είναι το μοναδικό παιδί της μητέρας του. Σε μια
πολύτεκνη οικογένεια δεν είναι εύκολο να βρεις τη θέση σου.
Δεν υπάρχει λύση. Ομως υπάρχει κάτι ακόμη χειρότερο: να σου
έχουν κλέψει την παιδική ηλικία».
Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων σε
συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών, θέλοντας
να ευαισθητοποιήσει τους γονείς με παιδιά Δημοτικού (από έξι
ετών έως 12 ετών) σε ανάλογα θέματα υγιούς ανάπτυξης της
προσωπικότητας των παιδιών, πρόκειται να υλοποιήσει την χρονική περίοδο Νοέμβριος 2013 - Φεβρουάριος 2014, ομάδα γονέων με παιδιά Δημοτικού.
Η διαδικασία της ομάδας έχει στόχο να διευκολύνει τους γονείς να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τους φόβους και
τις ανησυχίες σε σχέση με τον ρόλο τους, αλλά και σε σχέση
με τις ανάγκες και το μεγάλωμα των παιδιών τους, σ’ αυτήν την
κρίσιμη ηλικία που τίθενται τα θεμέλια της ομαλής ανάπτυξής
τους.

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα συζητηθούν στην ομάδα
γονέων με βάση τις εμπειρίες των μελών της ομάδας, θα αφορούν καθημερινές καταστάσεις της ζωής που προβληματίζουν
και απασχολούν τους γονείς στη σχέση τους με τα παιδιά τους.
Η ομάδα, η οποία έχει διάρκεια 10 εβδομαδιαίων συναντήσεων, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
και ημερομηνία λήξης την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014, θα
πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 11.30 το πρωί, στον χώρο
του Κέντρου Πρόληψης (οδός Μιχελιδάκη 17 - 1ος όροφος). Η
συμμετοχή στην ομάδα δεν απαιτεί καμία οικονομική επιβάρυνση.
Συντονίστρια της ομάδας θα είναι: η κα Κουράκη Ελένη, Ψυχολόγος.
Οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα γονέων, μπορούν να δηλώνουν καθημερινά συμμετοχή στη
γραμματεία του Κέντρου Πρόληψης στα τηλέφωνα 2821028166
και 2821051214, μέχρι και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013. Επειδή η ομάδα θα είναι ολιγάριθμη, θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.
* ψυχολόγος, εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Σύγχρονη εποχή και μητρικός θηλασμός

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗ*

Πολλές γυναίκες σήμερα στη χώρα μας συνεχίζουν να τηρούν την παράδοση της παραμονής του βρέφους στο σπίτι τις πρώτες 40 ημέρες, καθοριστικές για την εγκατάσταση του μητρικού θηλασμού.
Το νεογνό φτάνει από το μαιευτήριο στο σπίτι και βγαίνει πολύ αργότερα. Πόσο θετική είναι αυτή η πρακτική για τη σημερινή μητέρα,
το βρέφος, τον θηλασμό;
Η σημερινή γυναίκα (μητέρα) δεν συμβιβάζεται με τον παραδοσιακό αποκλειστικό ρόλο
της μάνας, αλλά έχει μια δουλειά, στην οποία
θέλει και πρέπει να επιστρέψει, μια κοινωνική
ζωή που δεν θέλει να εγκαταλείψει, μια ανεξαρτησία που φοβάται ότι θα διακινδυνεύσει
με τον καινούργιο ρόλο της μητέρας, τροφού
του παιδιού. Μια σύγχρονη μητέρα διαπιστώνει
ότι το μωρό της έχει μεγάλες απαιτήσεις από
τον χρόνο της, την ενέργειά της, από το σώμα
της.

Στην προσπάθειά της να “προστατέψει” το
μωρό της καταλήγει απομονωμένη.
Μια γυναίκα που είχε συνηθίσει να διεκδικεί προσωπικές επιτυχίες τώρα νιώθει εγκλωβισμένη.
Η νέα μητέρα δεν θα έπρεπε να βιώνει αυτά
τα συναισθήματα.
Η σημερινή μητέρα που θηλάζει πρέπει να είναι και φεμινίστρια, δεν είναι γυναίκα που αποφάσισε να αποσυρθεί στο παρελθόν. Το μωρό
της έχει δικαίωμα να γνωρίσει τον κόσμο της.
Η σημερινή μητέρα προσπερνά έτσι τους σκοπέλους που οδηγούν τρεις στις δέκα Ελληνίδες
να σταματούν τον θηλασμό, μέσα στις πρώτες
εβδομάδες.
Το νεογέννητο και ο θηλασμός πρέπει να είναι η αφορμή για την αποκάλυψη ενός ευρύτερου κόσμου.
Βγείτε με το μωρό σας έξω, τηρήστε λογικές
προφυλάξεις, βγείτε στον καθαρό αέρα, μπορεί
να κάνει όλη τη διαφορά.
*μαία
Μαιευτικού - Γυναικολογικού Γ.Ν. Χανίων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η ιατρική περίθαλψη στην επαρχία Σελίνου
» Η επίπονη και πολύχρονη εργασία του κ. Ευτύχιου Ι. Λαμπουσάκη
νάκης, πρόεδρος του
Προτάσσω ένα μικρό
Ιατρικού Συλλόγου
δείγμα από τον χαιρεΧανίων και Σταμάτης
τισμό του Σεβ. ΜητροΑποστολάκης, δάπολίτου Κισάμου και
σκαλος και βραβευΣελίνου κ. Αμφιλοχίου
μένος λαογια το παραπάνω βιβλίο
γράφος, αναμε τον οποίο και αρχί- ΣΤΕΛΙΟΣ
φέρονται στις
ζει η όλη επίπονη και ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ
πολύχρονη εργασία του κ. Λα- δυσκολίες και μόνο που συνάμπουσάκη: «Ίσως θεωρείται ντησε ο συγγραφέας και την
κατ’ αρχήν άτοπο, ένας Επί- αξία του πονήματός του. Αυτό
σκοπος να προοιμιάζει ένα βι- που μου άρεσε ιδιαίτερα από το
βλίο με περιεχόμενο, κατά κύριο κείμενο του κ. Αποστολάκη είλόγο βιογραφικό ανθρώπων ια- ναι η παρακάτω παράγραφος
τρών, επιστημόνων, αλλά και που περιγράφει με γλαφυρό
πρακτικών, με τους οποίους τρόπο: «...έξω από το τότε καφαινομενικά τον συνδέουν μόνο φενείο του Παρδαλοπαύλου καο κοινός τόπος δραστηριοποι- θόταν “στο μπεντενάκι” η γερόντισσα Παρδαλαντώναινα,
ήσεως αμφοτέρων».
Καθόλου άτοπο δεν είναι Σε- μητέρα του καφετζή, η αείμνηβασμιότατε και επειδή όλα όσα στη μητέρα μου, μου ψιθύριζε
γράφετε είναι τόσο σπουδαία στ’ αυτί: “Φίλησε Σταμαθιό μου
και επωφελή, η ταπεινή μου τη χέρα τση γιαγιάς που κάθεγνώμη είναι να δημοσιεύσετε ται, γιατί σ’ έπιασε όντεν με ξεαυτούσιο το χαιρετισμό σας γεννούσε στην Αγία Ειρήνη” κι
στις φιλόξενες στήλες των εγώ έσκυβα και με σέβας πολύ,
“Χ.Ν.”. Σίγουρα θα ωφεληθούν φιλούσα, της αείμνηστης σήποικιλοτρόπως όσοι διαβάσουν. μερα Παρδαλαντώναινας, της
Για την αξία του έργου του κ. μαμής, το χέρι! Τοπολαλιά και
Λαμπουσάκη στον πρόλογο και προπαντός ήθος που δυστυχώς
χαιρετισμό αντίστοιχα, οι αγα- αρχίζει και ξεθωριάζει».
Και τώρα λίγα λόγια για το βιοπητοί μου Μιλτιάδης Καστα-

γραφικό του συγγραφέα που
αναγράφεται στο εσωτερικό του
οπισθόφυλλου. Έκαμε άριστες
σπουδές και αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του
Παν/μίου Αθηνών. Επί δεκαπέντε χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Χανίων και από το 2006 επίτιμος πρόεδρός του. Εκλέχτηκε
δημοτικός και νομαρχιακός
σύμβουλος Χανίων και συμμετείχε σε πολλές άλλες κοινωφελείς δράσεις.
Έχει ανακοινώσει και δημοσιεύσει εργασίες σχετικές με την
ειδικότητά του και αρκετά άρθρα
για θέματα και προβλήματα του
Ν. Χανίων. Έχει τιμηθεί δε από
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίο με το Μεγαλόσταυρο των Αποστόλων Τίτου
και Παύλου. Είναι ένας ενεργός
πολίτης που παρόλο έχει ιδιωτεύσει, εξακολουθεί να αρθρογραφεί και να ενδιαφέρεται για
τα προβλήματα του τόπου μας.
Από τη μακρόχρονη γνωριμία
μας -τυχαίνει να είναι και γιατρός μου- διαπίστωσα ότι είναι
ένας άνθρωπος σεμνός, μετριοπαθής, ευγενικός, χαμη-

λών τόνων και καλός οικογενειάρχης.
Στα προλεγόμενα ο κ. Λαμπουσάκης αναφέρεται στους
λόγους που τον ώθησαν στη
συγγραφή του βιβλίου του «ως
εκπλήρωση χρέους προς τη γενέθλια γη και τη μακρά ιστορία
της. Επιπλέον με το πόνημά μου
αυτό θέλω να αποδώσω τον
οφειλόμενο σεβασμό, την ευγνωμοσύνη και φόρο τιμής,
έστω και στο ελάχιστο, στους
συναδέλφους μου γιατρούς,
αλλά και προς τους πρακτικούς
γιατρούς και μαίες, που με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια
αφιέρωσαν μέρος από τη ζωή
τους για την περίθαλψη των κατοίκων της επαρχίας Σελίνου τα
δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν την απελευθέρωση του
νησιού μας από τους κατακτητές (1900 - 1950)».
Το βιβλίο του χωρίζεται σε τρία
κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται μια
σύντομη ιστορική αναδρομή,
στην έλλειψη γενικά υποδομών και άλλων δυσκολιών που
αντιμετώπιζαν οι κάτοικοί της,
αντιμέτωποι με την αρρώστια
και φτώχεια. Έτσι εκτιμάται κα-

λύτερα η προσφορά των ανθρώπων που είχαν επωμισθεί
την ευθύνη της περίθαλψης
των κατοίκων εκείνα τα δύσκολα χρόνια.
Τώρα ήρθε στη θύμησή μου ο
Γεώργιος Μιχελογιάννης, γιατρός παθολόγος της επαρχίας
μου του Αποκόρωνα, που πήγαινε με αντίξοες συνθήκες, με
τα πόδια ή το γαϊδουράκι, όπου
τον καλούσαν χωρίς αμοιβή.
Έκανε και τη μαμή πολλές φορές ή άλλες ειδικότητες. Οι
Αποκορωνιώτες τον τίμησαν
δεόντως, τον εξέλεξαν βουλευτή και τοποθέτησαν ορειχάλκινη προτομή του στους Αρμένους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο δίδονται
βιογραφικά στοιχεία για τους
γιατρούς, τους πρακτικούς γιατρούς και τις μαίες της περιόδου
αυτής που συνήθως δεν έπαιρναν αμοιβή με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Θαυμάσιες έγχρωμες φωτογραφίες χωριών
και βοτάνων παρεμβάλλονται
όπως και σπάνιες φωτογραφίες από γεωργικές εργασίες
των αρχών του περασμένου
αιώνα.

Στο τελευταίο τρίτο κεφάλαιο
αναφέρονται διεξοδικά τα
Ασκληπιεία στην Αρχαία Ελλάδα με θαυμάσιες έγχρωμες φωτογραφίες. Πιο αναλυτικά αναφέρεται στο Ασκληπιείο Λισσού
της επαρχίας Σελίνου, που
υπήρξε αφορμή για την αναφορά του στα Ασκληπιεία στην
αρχαία Ελλάδα. Κατατοπιστικές ωραίες φωτογραφίες για
το Ασκληπιείο, τα αναθήματα
και νομίσματα της Λισσού.
Ασφαλώς και ανέφερα ελάχιστα από την όλη εργασία του φίλου μου Ευτύχη, όμως, πιστεύω
ότι έδωσα μιαν εικόνα του όλου
έργου του. Σίγουρα θα ικανοποιηθεί όποιος το μελετήσει
επισταμένως.

Ουρλιαχτό μέσα στη νύχτα... και μέσα στη στεριά
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ

Είμαι ένα κανελί – κοπροσκυλάκι, αρσενικού
γένους, μετρίου αναστήματος, με αφτιά όρθια και
υγρή μυτούλα. Οι άνθρωποι με φωνάζουν
“Αλήτη”, αλλά οι αδέσποτοι σκύλοι που με επισκέπτονται στο φτωχικό μου βαρέλι με φωνάζουν “Lucky”, δηλαδή τυχερό, γιατί βρέξει - χιονίσει έχω ένα κομμάτι ψωμί να φάω και μια στάλα νερό να πιω.
Ολη μου τη ζωή την πέρασα μέσα σε ένα σκουριασμένο βαρέλι κάτω από μια καλόκαρδη καρυδιά που κάθε τόσο μου πέταγε και ένα καρυδάκι της για να μη νοιώθω μόνος.
Στο τρυφερό λαιμουδάκι μου είναι σφιχτά τυλιγμένο ένα κομμάτι χοντρό σχοινί που ώρες ώρες δεν με αφήνει ούτε να φάω.
Για να φωνάξω ούτε συζήτηση! Μόλις σηκώνονται οι φωνητικές χορδές μου για να διαλαλήσουν τις όποιες ανάγκες έχω, το σχοινί σφίγγει ακόμη περισσότερο τον λαιμό μου κάνοντας
την κραυγή μου να μοιάζει με λόξιγκα καλοταϊσμένου μωρού.
Γύρω μου δεν υπάρχουν άνθρωποι ούτε ζώα.
Μόνο μερικά αδέσποτα -με κοντινή ημερομηνία λήξης- εφόσον κάτι θηρία με τέσσερις ρόδες που περνάνε κάθε τόσο από τον στενό, επαρχιακό δρόμο τα βάζουν από κάτω ικανοποιώντας
-στο μέγιστο- αυτούς που τα τιμονιάρουνε.
Εγώ ως σκύλος που είμαι, δεν έχω φαίνεται την
αίσθηση του χιούμορ, αλλά μάλλον το θέαμα ενός
σκοτωμένου αδέσποτου πρέπει να είναι άκρως
ξεκαρδιστικό εφόσον οι οδηγοί των τετράτροχων
θηρίων γελάνε με την ψυχή τους λέγοντας πάντα την ίδια φράση:
«Τον πέτυχα...».
Αυτά, λοιπόν, τα αδέσποτα, τις πρώτες μέρες
που τα εγκαταλείπουν τα αφεντικά τους κοντά
μου -βλέπεις το τοπίο και η ερημιά που με πε-

ριτυλίγει ενδείκνυνται για τέτοιες πράξεις- είναι απαρηγόρητα. Κλαίνε ασταμάτητα και είναι
ακατάδεχτα στην ευγενική μου προσφορά: ένα
κομμάτι ψιλο-μουχλιασμένου ψωμιού για να ξεγελάσουν την πείνα τους βρε αδελφέ. Ευτυχώς,
μετά από λίγες μέρες συνειδητοποιούν ότι δεν
θα προσφερθεί κανείς να τα υιοθετήσει (μεγάλη χαλάστρα αυτά τα ράτσας στα petshop)
οπότε καταδέχονται το πιάτο μου… για την ακρίβεια όχι μόνο το καταδέχονται, αλλά του δίνουν
και καταλαβαίνει. Ούτε ψίχουλο δεν αφήνουν να
πέσει κάτω.
Τις νύχτες φοβάμαι το σκοτάδι και τότε ανατρέχω σε μια γλυκιά ανάμνηση για παρηγοριά.
Είναι η ανάμνηση από τη θηλή της μάνας μου.
Μόνο αυτό θυμάμαι από κείνη.
Μόνο αυτό θέλω να θυμάμαι από κείνη.
Το ότι με άρπαξαν άγρια από κοντά της, ενώ
κείνη με κοίταζε τρομοκρατημένη με τα μεγάλα υγρά μάτια της… όχι αυτό δεν θέλω να το θυμάμαι. Ούτε τις αδελφές μου που τις έβαλαν μέσα
σε μια σακούλα στον κάδο των σκουπιδιών δεν
θέλω να θυμάμαι. Οι πατουσίτσες τους ζωγραφισμένες στον πάτο της νάιλον σακούλας που
έκλεισε ασφυχτικά και έγινε ο τάφος τους μέσα
σε λίγα λεπτά… δεν είναι δα και η ωραιότερη ανάμνηση. Εγώ ευτυχώς σώθηκα γιατί είμαι αρσενικός! Αντρας με τα όλα του δηλαδή, που δεν
ταλαιπωρεί με γέννες και κόκκινες λέρες τα αφεντικά του. Εγώ είμαι γνήσιος “Lucky”, όπως λένε
και τα αδέσποτα!!!
Ομως, τι τύχη είναι αυτή που δεν μου επιτρέπει
να δω τίποτα πέρα από μια καρυδιά και ένα σιδερένιο βαρέλι που το επισκέπτεται πλουσιοπάροχα η ζέστη το καλοκαίρι και το ψωφόκρυο
τον χειμώνα; Που δεν μπορώ να τεντώσω τα ποδαράκια μου και να τρέξω όπως αυτά τα αδέσποτα που μπορεί να είναι σκελετωμένα από την

πείνα, που μπορεί να αποδημούν εις Κύριον πριν
γίνουν πλήρη ημερών, αλλά τουλάχιστον είχαν
μια ευκαιρία στη ζωή τους να τρέξουν, να χοροπηδήσουν πάνω σε χορτάρι, να πλατσουρίσουν σε νερά, να διασκελίσουν τέλος πάντων τη
ζωή και ας είναι ζωή ολίγων φεγγαριών!
Σήμερα ξύπνησα ακόμη πιο κακόκεφος. Οι αδέσποτοι φίλοι μου με έχουν εγκαταλείψει κυνηγώντας από πίσω μια σκυλίτσα με τσιμπούρια
στα μάτια -απορώ πραγματικά τι της βρίσκουνε. Εγώ και η τελευταία σκυλίτσα να ήταν στον
κόσμο δεν θα την πλησίαζα. Είμαι επιλεκτικός
εγώ, είμαι όμορφος με μια λαμπερή γούνα πάνω
μου που σπανίζει στο είδος μου. Ομως σήμερα
με ταλαιπωρεί και αυτή. Ο υδράργυρος έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Ζεσταίνομαι, πεινάω, διψάω για
νερό και για χάδι.
Ομως τίποτα!
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Εχω και αυτήν
την καρυδιά που κάτι έπαθε και μαδάει τα φύλλα της αφήνοντας τον ήλιο να με τεμαχίζει με
τα βέλη του.
Σκάβω απελπισμένα στο χώμα για να βρω λίγη
δροσιά. Η αναπνοή μου κόβεται. Θέλω να απελευθερωθώ από το σκοινί και για πρώτη φορά
στην ταλαίπωρη ζωή μου να περπατήσω, να τρέξω, να ξεφύγω.
Ομως τίποτα!
Λαχανιάζω, καίγομαι, κρυώνω, πονάω, μουδιάζω, χάνομαι, σβήνω… επιτέλους βάζω ένα οριστικό χι σε αυτή την κακούργα ζωή!
Τρεις μέρες μετά και αφού τα σκουλήκια έκαναν πάρτι στη σάρκα του βρέθηκε μέσα στον λάκκο που ο ίδιος είχε ανοίξει δεμένος ακόμη με
το σχοινί… δεμένος ακόμη και στον θάνατό του.
Στον σκυλο-παράδεισο, ένας φίλος του από την
παρέα των αδέσποτων που είχε τραυματιστεί

προ ημερών θανάσιμα στον δρόμο, τον υποδέχτηκε με ένα τσούρμο ερωτήσεις.
- «Καλώς τον Lucky! Είναι τακτική του Μεγάλου κάθε φορά που έρχεται κάποιος εδώ να
εκμυστηρεύεται σε μένα τις αμαρτίες του… Τι
έχεις λοιπόν να μου πεις» τον ρώτησε και ένα
κούνημα της ουράς του (η μόνη που είχε μείνει ακέραιη από το τροχαίο) ενθάρρυνε τον φίλο
του να απαντήσει. Πού να ήξερε το καημένο το
αδέσποτο ότι δεν του έφταναν τα τραύματα που
είχε από το ατύχημα, τώρα θα «κουφαινόταν»
στην κυριολεξία και από τις απαντήσεις που
έπαιρνε από τον Lucky.
- Ναι… φώναζα όλη μέρα και όλη νύχτα. Φώναζα, ούρλιαζα γιατί έτσι ένοιωθα ότι δεν
ήμουνα μόνος. Είχα για παρέα τη φωνή μου, το
ουρλιαχτό μου…
Ναι, ναι μάζευα την ουρά μου στα σκέλια μου
όποτε με πλησίαζε γιατί φοβόμουνα, αλλά όχι…
όχι δεν δάγκωνα.
Οχι σου λέω δεν δάγκωνα το χέρι του αφεντικού μου και ας με χτυπούσε κάθε τόσο.
Γιατί δεν δάγκωνα;
Μα γιατί δεν ήθελα να δαγκώσω το χέρι εκείνου που μου έδινε να φάω.
Ας με έδερνε, ας μην με είχε χαϊδέψει ποτέ του,
ας με ξεχνούσε για μέρες ολόκληρες… εγώ δεν
έπρεπε να τον δαγκώσω… να δίπλα μου είναι
ακόμη το μουχλιασμένο ψωμί που μου πέταξε
την περασμένη βδομάδα… και το πρασινισμένο
νερό που μου έβαλε τρεις εβδομάδες πριν… όχι
δεν μπορούσα να τον δαγκώσω… μόνο ούρλιαζα… μέρα - νύχτα!
Σημ.: Αφιερωμένο -αντί για συγγνώμησε έναν κανελί φίλο μου που δεν
πρόλαβα να βοηθήσω…
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Επιμέλεια:

ΒΑΣΙΛΗΣ και ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Νοέμβριος: Καιρός να... βρέξει
για να ξυπνήσει ο πρωτογενής!
Επιτραπέζια ελιά

Φεστιβάλ Μελιού

Εσείς το γνωρίζατε ότι είμαστε η πρώτη
δύναμη στην ελληνική επιτραπέζια ελιά;
Η Ελλάδα εξάγει περίπου 55.000 τόνους επιτραπέζιες ελιές, κάθε χρόνο, σε
80 χώρες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αξία της εξαγόμενης επιτραπέζιας
ελιάς αντιστοιχεί στο 6,5% των εξαγωγών
ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στο
1,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.
Κύριοι προορισμοί της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς είναι η ΗΠΑ, η Ιταλία, η
Γερμανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Σαουδική Αραβία,
και η Βουλγαρία, ενώ ανοδικά κινείται και
η αγορά της Ιαπωνίας. Ενδεικτικά το 2006
η αξία των εξαγωγών της επιτραπέζιας
ελιάς ανήλθαν σε περίπου 172.000.000
ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 15% έναντι
του 2005. Το 2011 εξήχθησαν, συνολικά 118.000 τόνοι βρώσιμες
ελιές και εισέρρευσαν
239
εκατ.
ευρώ στην Ελλάδα.

Διοργανώθηκε στη Βυτίνα
Αρκαδίας, από τις 25 έως και
της 28ης Οκτωβρίου 2013,
το πρώτο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΕΛΙΟΥ και Προϊόντων Μέλισσας.
Ο δήμος Γορτυνίας που είχε το “γενικό
πρόσταγμα” και βέβαια στο πρόγραμμα
που επιμελήθηκε ήταν άριστος αν σημειώστε τις λεπτομέρειες:
* Έκθεση μελιού και προϊόντων μέλισσας
* Παρουσίαση παραγωγικής διαδικασίας
* Εκπαιδευτικές ημερίδες
* Εργαστήριο Παστελιού
* Προσφορά εδεσμάτων και γλυκισμάτων
* Έκθεση φωτογραφίας
* Εκδηλώσεις για παιδιά
* Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις

Agro-Internet

Εγκρίθηκε, επιτέλους (11-10-2013) από την
Διυπουργική Επιτροπή για τις Συμπράξεις Δημόσιο Ιδιωτικού ΤομέαΣΔΙΤ το αγροτικό Internet για 5.500 οικισμούς σε απομακρυσμένες ορεινές και
νησιωτικές περιοχές της χώρας, ύψους
160 εκατ. ευρώ με κάλυψη από το ΕΣΠΑ.
Το αγροτικό διαδίκτυο θα προκηρυχθεί
από την Κοινωνία της Πληροφορίας με
3 ξεχωριστές εργολαβίες των 44, 56 και
60 εκατ. ευρώ εντός του Νοεμβρίου 2013.

Το πρόβατο στην τέχνη
Ένα οδοιπορικό στον ελληνικό ποιμενικό βίο μέσω της τέχνης πραγματοποιείται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στην εικαστική
έκθεση “Το πρόβατο”, που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στον Ταύρο (Αθήνα).
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Caneral “Η Ευρωπαϊκή
κληρονομιά της Αιγοπροβατοτροφίας”.

Παγκόσμιες
πωλήσεις φέτας
Οι παγκόσμιες πωλήσεις φέτας ή
τύπου φέτας φθάνουν τους 600.000
τόνους περίπου που αποτιμώνται περί

Εξαγωγές Φρούτων και Λαχανικών
Το σύνολο των εξαγωγών για το επτάμηνο του 2013:
Προϊόν
Πορτοκάλια
Μανταρίνια
Φράουλες
Μήλα
Πεπόνια/Καρπούζια
Ακτινίδια
Κεράσια

Όγκος εκ. ευρώ
98.854
17.613
45.312
9.670
42.987
48.637
36.430

Μεταβολή
+27,9%
+71,57%
+15,5%
+5,4%
+36,1%
+6,7%
+10,4%

τα 2,5 δισ. ευρώ (με τιμή λιανικής 4,5
ευρώ).
Σήμερα η συνολική εγχώρια παραγωγή
φέτας ανέρχεται στους 110.000 τόνους, εκ
των οποίων οι 35.000 τόνοι εξάγονται.
Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για 35 εκατ. κιλά
φέτα με μέση τιμή πώλησης τα 6,5 ευρώ
τότε ο τζίρος της ελληνικής φέτας στο εξωτερικό φθάνει τα 230
εκατ. ευρώ. Ποσό που φαντάζει μεγάλο αλλά επί της ουσίας είναι
απίστευτα μικρό, καθώς η φέτα είναι ένα
προϊόν με 100% αναγνωρισιμότητα ανά
τον κόσμο.
Απήχηση που όμως παραμένει ανεκμετάλλευτη από τους Έλληνες.
(Πηγή: AGRENDA” αρ. φυλ. 414)

Ποιά είναι η “καταγωγή”
του... ακτινιδίου;
Η Κίνα θεωρείται επικρατέστερη πατρίδα του ακτινιδίου, από τα αρχαία χρόνια.
Το γνωστότερο είδος που καλλιεργείται
στην Ελλάδα ονομάζεται Ακτινίδιον το σινικό (Actinidia chinensis).
Το φυτό ήταν αυτοφυές στην Κίνα και ταξίδεψε μετά το 19ο αιώνα στη Βρετανία
και το 1906 στη Νέα Ζηλανδία. Η ονομασία του όμως (Kiwi) προέρχεται από
το ομώνυμο πτηνό, ειδικό σύμβολο
της Νέας Ζηλανδίας. Με τη σημερινή μορφή
του (Actinidia
deliciosa), καλλιεργείται από το
1950.

AGENDA από... “AGRENDA”

* Στις 12-16 Νοεμβρίου διεξάγεται στο Ανόβερο της Γερμανίας η “Agritechnica 2013”. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.agritechnica.com.

* Στο Κίεβο της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στις 2628 Νοεμβρίου η 3η Διεθνής Έκθεση για φρέσκα φρούτα και
λαχανικά “Fresh Produce Ukraine 2013”. Πληροφορίες στο
site: www.freshproduce-expo.com

* To 5o Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 6-8 Δεκεμβρίου 2013, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/3610265.

* Agrotica 2014: Προ των Πυλών. Ισχυρό ενδιαφέρον από
μεγάλες εταιρείες μηχανημάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού, αλλά και λιπασμάτων καταγράφεται για συμμετοχή
στην επικείμενη 25η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων Agrotica, που θα
ανοίξεις τις πύλες της, μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως κύριο στόχο την ανάδειξη της αγροτικής οικονομίας σε καταλύτη της
εγχώριας ανάπτυξης.
Ιnfo: Διεθνές Κέντρο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310/291101.
H Green Box, πιστή στο ραντεβού της με τις μεγάλες διοργανώσεις του αγροτικού χώρου, θα βρίσκεται για άλλη μια
χρονιά στην έκθεση στο περίπτερο 13.
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Πολιτισμικοί Σφυγμοί
ΝαΝω ΣπαΝουδακη - κουτΣακη, Nanok@otenet.gr

καθήλωσε και ενθουσίασε εκατοντάδες Χανιώτες

Η εκατογραφία των
Χανίων (1913 - 2013)
Από την αρχιτέκτονα Αιμιλία Κλάδου - Μπλέτσα

Μια «πλοήγηση» στα
πολυ-πολιτισμικά Χανιά της τελευταίας
100ετίας, με αφετηρία
την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
(1913) απόλαυσαν εκατοντάδες Χανιώτες που
γέμισαν ασφυκτικά
πλατεία, εξώστες και
διαδρόμους του Πνευματικού Κέντρου Χανίων την Παρασκευή 1
Νοεμβρίου.

• «Πλοηγός» η διακεκριμένη
Χανιώτισσα αρχιτέκτων Αιμιλία Κλάδου – Μπλέτσα, η
οποία παρουσίασε τη σημαντική ιστορική έρευνά της για
την πόλη, τα γεγονότα, τον πολιτισμό, τους μηχανικούς, τα
έργα και φυσικά τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν
σ’ αυτήν την κρίσιμη εκατονταετία.
• Ένα δύσκολο εγχείρημα,
τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο
και παρουσίασης μιας περιόδου γεμάτης από ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν αρνητικά και θετικά τα Χανιά,
μέσα στον περιορισμένο χρόνο μια διάλεξης.
• Ωστόσο η Αιμιλία Κλάδου, κατάφερε όχι μόνο να παρουσιάσει και να οπτικοποιήσει όλο αυτό το ογκώδες υλικό σε μία δίωρη ομιλία, αλλά
και να καθηλώσει τους ακροατές Χανιώτες όλων των ηλικιών και φυσικά σύσσωμες τις
τοπικές αρχές του τόπου. Γεγονός εξαιρετικά δύσκολο
αφού είναι γνωστό ότι μετά
την πρώτη ώρα παρουσίασης ενός θέματος είναι δύσκολο να κρατηθεί απτόητο το
ενδιαφέρον όλων.

Βιβλίο η λεπτομερής
εκατογραφία

• Η Αιμιλία Κλάδου –
Μπλέτσα είναι γνωστή για τη
μεθοδικότητα και τη στοχευμένη έρευνά της ήδη από την
έκδοση του περίφημου, πολυδιαβασμένου βιβλίου της
«Τα Χανιά έξω από τα Τείχη» που αποτέλεσε και αποτελεί βιβλιογραφία αναφοράς
σε κάθε είδους μελέτη για την
πόλη ενώ, παράλληλα, έδωσε
τη δυνατότητα στις αρμόδιες
υπηρεσίες να κηρύξουν ιστο-

ρικά διατηρητέα κτήρια συμβάλλοντας στη διατήρηση της
αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας
της πόλης.
• Είναι βέβαιο ότι και η εκατογραφία των Χανίων, βασισμένη σε επίπονη, επίμονη
και χρονοβόρα έρευνα με επίκεντρο την αρχιτεκτονική
(γύρω από την οποία κινήθηκε η ομιλήτρια για να παρουσιάσει τα γεγονότα και τους
ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν και προσέφεραν σε
κάθε εποχή) θα εφοδιάσει
τους ποικίλους ερευνητές, μελετητές και τις τοπικές αρχές,
όχι μόνο με τα απαραίτητα
στοιχεία για το παρελθόν αλλά
και με τη βάση των εργαλείων
για τη μελέτη και τον σχεδιασμό της προοπτικής των Χανίων στο παρόν και στο μέλλον.
• Γι’ αυτό άλλωστε, το ΤΕΕτδΚ που διοργάνωσε την
εκδήλωση πρόκειται να εκδώσει σε βιβλίο ολόκληρη την
έρευνα της Αιμιλίας Κλάδου
- Μπλέτσα, ενώ από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου θα είναι στη
διάθεση των χρηστών του
διαδικτύου από την ιστοσελίδα του ΤΕΕτδΚ και ολόκληρη
η ομιλία της Παρασκευής.
• Μια ομιλία την οποία,
λόγω της σπουδαιότητάς της,
τίμησε με την παρουσία του
και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ελλάδος κ. Χ. Σπίρτζης, όπως
ανέφερε σε μικρό ευχαριστήριο χαιρετισμό του προς την
ομιλήτρια πρόεδρος του ΤΕΕ
τδΚ κ. Γιάννης Στρογγυλός.
• Επίσης, τα Χανιώτικα
Νέα θα δημοσιεύσουν την
ομιλία σε ειδικό ένθετο όπως
ήδη γράφτηκε στο σχετικό ρεπορτάζ του Σαββάτου. Άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη
φορά που τα Χανιώτικα Νέα
πρωτοπορούν με ειδικά δημοσιεύματα. Καθώς όπως ανέφερε στην ομιλία της η κυρία
Κλάδου, σημαντική για τον
προγραμματισμό διατήρησης
της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των Χανίων, ήταν η
απήχηση μιας σειράς δημοσιευμάτων των Χανιώτικων
Νέων με θέμα τα παλιά και
νέα Χανιά.
• Η διάλεξη για την εκατογραφία της πόλης συνδιοργανώθηκε επίσης από το
Εθνικό Iδρυμα Ερευνών

και Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος» στα πλαίσια
των εκδηλώσεων του για τα
εκατό χρόνια από την Ένωση.
Και όπως είπε στον σύντομο
(αλλά εξαιρετικά θερμό για
την ομιλήτρια, το έργο και
την καθολική της δράση στα
τοπικά δρώμενα) χαιρετισμό
του ο δραστήριος πρόεδρος
του ιδρύματος κ. Νίκος Παπαδάκης, το Ιδρυμα αποδίδει
ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα της εκατογραφίας των Χανίων με αφετηρία την ένωση
της Κρήτης. Καθώς όλη η
Κρήτη, αλλά και τα Χανιά, η
ιστορική πρωτεύουσά της,
διαδραμάτισαν σημαντικό
ρόλο και σημάδεψαν μέσω
του εθνάρχη Ελευθ. Βενιζέλου
την πορεία όλης της χώρας.
Επίσης, ο κ. Παπαδάκης ανακοίνωσε την απόφαση του
Ιδρύματος να τιμήσει την
κυρία Αιμιλία Κλάδου Μπλέτσα για το σύνολο του έργου
της και την προσφορά της
στο Ιδρυμα.
• Συνδιοργανωτής ήταν και
η Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων (θερμό χαιρετισμό
για την ομιλήτρια, το έργο
και την προσφορά της στα Χανιά έκανε και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης) και το
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
• Ενώ το Πολυτεχνείο Κρήτης είχε αναλάβει τη ζωντανή
αναμετάδοση της εκδήλωσης,
υλοποιώντας τη διακήρυξη
των νέων πρυτανικών αρχών
και του διοικητικού συμβουλίου για δραστηριοποίηση και
σε άλλες στοχευμένες πολυπολιτισμικά δράσεις, πλην
των αυστηρώς τεχνοκρατικών, θέλοντας να έχει μία
αμεσότερη σύνδεση με την τοπική κοινωνία.

Εξι ενότητες
• Η ομιλία της κυρίας Κλάδου ξεκίνησε με μουσική και
τραγούδι! Μια πραγματική
πρωτοτυπία για ιστορικές,
επιστημονικές διαλέξεις. Οι
νότες και το νοσταλγικό τραγούδι «Παλιά Χανιά» με τον
Στράτο Κυριμάκη (για όσους
δεν το έχουν ακούσει είναι
ανεβασμένο στο You tube από
τον συμπολίτη Αντώνη Γεωργακάκη) καθώς και ένα μουσικό Κρητικό καλωσόρι-

σμα μας προετοίμασαν για
ό,τι ακολούθησε.
• Παρουσιάστηκαν κατ’ αρχάς οι έξι ενότητες της εκατογραφίας, χωρισμένες ως
εξής: 1. 1913 - 1940 τα χρόνια
του Βενιζέλου και μέχρι τον
πόλεμο 2. 1941 - 1949 τα χρόνια του πολέμου 3. 1950 1967 τα χρόνια της ανασυγκρότησης 4. 1967 - 1974 τα
χρόνια της δικτατορίας 5.
1974 - 1981 τα πρώτα χρόνια
μετά τη δικτατορία 6. 1982 2013 τα τελευταία τριανταένα
χρόνια.
• Η κυρία Κλάδου σε ρόλο
αφηγητή -πλοηγού και στην
οθόνη να προβάλλονται εικόνες, δημόσια κτήρια, νεοκλασικά, έργα, γεγονότα, δράσεις
από πολιτισμικούς φορείς,
σχεδιασμοί, αποφάσεις που
σημάδεψαν και σημαδεύουν
τη σημερινή εικόνα και την
αυριανή προοπτική των Χανιών μας. Και, βέβαια, τα πρόσωπα.
• Οι πολιτικοί, οι μηχανικοί,
οι δήμαρχοι… Ο εθνάρχης και
τα πολλά έργα του και στα Χανιά. Παντού στην πρώτη ενότητα μέχρι και το 1936 ο
Ελευθέριος Βενιζέλος.
• Η δημοτική Αγορά, υδροηλεκτρικά έργα, σχολεία, εθνικό Στάδιο, Βενιζέλειο Ωδείο
Χανίων… Η εξέλιξη του κτηρίου του Δημοτικού κήπου, το
ρολόι… Το Λύκειο των Ελληνίδων, οι γιορτές, τα ανθεστήρια, αρχαίο χορόδραμα
στην αρχαία Απτέρα με… 2000
θεατές(!!).
• Τα ερείπια του πολέμου… Τα χρόνια της ανασυγκρότησης... τι είχαμε, τι
χάσαμε, τι και πώς τα ξανακτίσαμε… Οι πολιτικοί των
Χανίων μετά τον πόλεμο σε
κάθε ιστορική ενότητα… Η
οπτικοποιημένη συμβολή τους
σε έργα….
• Οι πολιτιστικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι πριν και
μετά τον πόλεμο. Η προσφορά
των ανθρώπων που ήταν στο
τιμόνι τους. Γνωστά και παρόντα πρόσωπα… για πολλούς
από εμάς νωπές ακόμα οι
μνήμες... Ορειβατικός Χανίων,
πρόσκοποι, ναυτοπρόσκοποι,
οδηγοί, Λύκειο Ελληνίδων,
τουριστικός σύνδεσμος… Κρητικά Σωματεία… Γαμπάς, Τ.
Χουλιόπουλος, Αντ. Πλυμά-

κης, Παπαδάκη Ηλέκτρα, Γκαζή Ασπασία, Ξενάκη Αριάδνη… Μανωλικάκη Χρυσή,
Βαρδάκη Μυρσίνη… ανθοκομικές εκθέσεις, ανθεστήρια…
• Υψηλές βασιλικές και επιχειρηματικές παρουσίες στα
Χανιά… Ο Παύλος, η Φρειδερίκη, ο Νιάρχος, ο Ωνάσης.
• Τα Ιουλιανά… Τα χρόνια
της δικτατορίας… το άγαλμα
της Ελευθερίας… Το «Ξενία»…
Το Λιμενικό Περίπτερο… οι
πρώτες πολυκατοικίες… Μελέτη για το… κυκλοφοριακό
των Χανίων από τον μηχανικό Π. Παυλάκη… Το ναυτικό
Μουσείο Κρήτης.
• Τα πρώτα χρόνια μετά
τη δικτατορία… η συζήτηση
για την αρχιτεκτονική μας
κληρονομιά που ήταν και είναι κοινωνική ανάγκη… Σχέδια πόλης… Η ίδρυση του
Ο.Α.Δ.Υ.Κ… Η απόφαση ίδρυσης του Πολυτεχνείου Κρήτης,
οι απαλλοτριώσεις για την
Πολυτεχνειούπολη…

Επιβράβευση,
συγκίνηση, περηφάνια
• Και τέλος τα τελευταία 31
χρόνια. Από το 1982 και μετά…
Προσεκτικά και διακριτικά
χωρίς ιδιαίτερες αναφορές σε
πολιτικούς (δεν έχει αποφανθεί ακόμα η ιστορία, όπως
είπε η ομιλήτρια)…
• Βιολογικός, δίκτυα
ύδρευσης - αποχέτευσης,
αναπλάσεις, αποκαταστάσεις κτηρίων… Και, παράλληλα, η κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα….
• Το Μεγάλο Αρσενάλι και
η ένταξη των Χανίων στο τότε
δίκτυο πολιτιστικών πόλεων
ως πόλη της αρχιτεκτονικής, η ίδρυση του Κέντρου
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), η ΕΘΕΚ, οι θεατρικές παραστάσεις στον Φιρκά, το θέατρο, ο Μάνος Χατζιδάκις στα Χανιά… Το

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.
• Το Χανιώτικο θεατρικό
εργαστήρι με την Ελπίδα
Μπραουδάκη στο Κουμ
Καπί… εικόνες από θεατρικές
παραστάσεις …Η αποκατάστασή του και η ονομασία
του σε θέατρο «Δημήτρης
Βλησίδης». Τα εγκαίνιά του
το 2002 με τη συμπαραγωγή
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και δήμου
Χανίων με το έπος «ΚΡΗΤΗΙΣ» που αναφέρεται στην ενετοκρατία στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά, για τον
εορτασμό των 750 χρόνων
από την ανοικοδόμηση των
Χανίων (1252 - 2002).
• Η υποδοχή της νέας χιλιετίας (Μιλλένιουμ) στα Χανιά
το 2000 με ποικίλες 15ήμερες
εκδηλώσεις στις γειτονιές και
στο κέντρο της πόλης, με θεατρικά δρώμενα στον δρόμο,
με τη «Μηχανή του χρόνου»
στην πλατεία αγοράς… οπτικό
υλικό...
• Και όλο αυτό το διάστημα
αναφορά στις παρεμβάσεις
του ΤΕΕτδκ, στις διαφωνίες,
στις προτάσεις του….
• Σκόρπιες όλες οι παραπάνω αναφορές μας, από μνήμης, χωρίς σημειώσεις για
να μη χάσουμε λεπτό από
την ομιλία.
• Η οποία τελείωσε με την
«προσπάθεια» αναφοράς στο
γιασεμί, της πόλης των γιασεμιών και των λουλουδιών και στην ανασεμιά των
Λευκών Ορέων… που μας…
στοιχειώνουν….
• «Προσπάθεια» σε εισαγωγικά επειδή η αναφορά αυτή
μαζί με τις μνήμες που αφηγήθηκε, δημιούργησαν συνθήκες τέτοιας συγκίνησης της
ομιλήτριας που η φωνή της
έσπασε σε έναν λυγμό….
• Εναν λυγμό που σκεπάστηκε από τα παρατεταμένα
χειροκροτήματα όλης της αίθουσας. Χειροκροτήματα που
εξέφραζαν και την δική μας
συγκίνηση και τα δικά μας δάκρυα και ταυτόχρονα -οξύμωρο, αλλά πραγματικό- την
ανείπωτη χαρά και υπερηφάνεια που μας χάρισε το ταξίδι στα «Χνάρια των τελευταίων 100 χρόνων» της
πολυ-πολιτισμικής ζωής της
αγαπημένης μας πόλης, των
Χανιών μας.
• Ενα τραγούδι λέει «Κι αν
μας αντέξει το σχοινί θα φανεί στο χειροκρότημα…». Φάνηκε….
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Πικρόλογα για μια πατρίδα
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ
stcloris@yahoo.gr

«Όπως πάντα στην Ιστορία
φυσάει ένας διαβολεμένος αέρας»
(Τ. Σινόπουλος)

ΠΕΝΗΝΤΑ χρόνια μετά την πρώτη βράβευση Έλληνα με το βραβείο Νόμπελ, η χώρα μας πορεύεται
επαληθεύοντας, δυστυχώς, πολλούς «πικρούς» στίχους του Γ. Σεφέρη (1900-1971): του πρώτου Έλληνα λογοτέχνη που διεθνοποίησε τον σύγχρονο ελληνικό ποιητικό λόγο, τιμώντας μας ως λαό σε μια
εποχή εκρηκτική πολιτικά (1963).
Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ του Έλληνα διπλωμάτη και ποιητή,
εκτός από την έκπληξη που προκάλεσε στους λογοτεχνικούς κύκλους (περίμεναν βράβευση του P.
Neruda, 1904-1973), αποτέλεσε ανάσα αισιοδοξίας
και περηφάνιας για τον τόπο. Περισσότερο για μας
τους νεαρούς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής
(Θεσσαλονίκη) που τραγουδούσαμε συνεχώς τους μελοποιημένους από τον Μ. Θεοδωράκη στίχους του.
Έτσι, μετά από πρόσκληση του τότε καθηγητή της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας Λίνου Πολίτη, ο Γ. Σεφέρης ήλθε στην πόλη μας. Σπεύσαμε περίεργοι να τον ακούσουμε: μίλησε απλά για την ποίηση και την ποίησή του. Αλησμόνητες μέρες για τα
μετέπειτα.
ΤΑ ΛΟΓΙΑ των παλιών Ελλήνων Ποιητών αποπνέουν σοφία και πίκρα ταυτόχρονα. Σοφία για το
προφητικό στοιχείο που ενέχουν∙ πίκρα για το
«αδιόρθωτο» ημών των Ελλήνων. Η δε ποίηση του
Γ. Σεφέρη κουβαλάει μέσα της τη στυφή γεύση του
απόηχου μεγάλων εθνικών καταστροφών του περασμένου αιώνα (1922, 1967 κ.ά.). Έχουν διπλή αξία:
την αγωνία για το (εκάστοτε) εύθραυστο παρόν της
πατρίδας μας (όπως τώρα) και την προβλεπτικότητα για ένα μέλλον ζοφερό και επισφαλές (όπως το σημερινό). Η χώρα μας βρίσκεται σε γεωπολιτικό
σταυροδρόμι, με μύριους κινδύνους για την ύπαρξή της…
ΥΠΑΡΧΕΙ, άραγε, πολιτικός να παίρνει στα σοβαρά τους λόγους των ποιητών; Η «ράτσα» τους δεν θεωρείται- από την εποχή του Πλάτωνα ακόμα («Πολιτεία»)- υποδεέστερη των «κανονικών πολιτών» και
εξοβελιστέα από τις πολιτείες; Δεν χαρακτηρίζονται
«λαπάδες», τεμπέληδες και αργόσχολοι; Κι όμως, η
χώρα μας, αν είναι λογοτεχνικά γνωστή διεθνώς (βραβείο Νόμπελ), το οφείλει ακριβώς στο θαυμάσιο ποιητικό της λόγο (Γ. Σεφέρης - Οδ. Ελύτης).
ΑΣ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΜΕ το πως έβλεπε ο Γ. Σεφέρης τον Έλληνα και ορισμένες πτυχές του Ελληνισμού. Η φθορά κι ο χρόνος είναι κυρίαρχα στοιχεία στην ποίησή του, ενώ η πίκρα κι ο «μνησιπήμων πόνος» εκφράζονται έντονα και με ρεαλισμό…
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ χρόνια μετά τον θάνατό του (1971),
η διαρρηγμένη από τους πολιτικούς ψυχοσύνθεση
του Νεοέλληνα και η βαθμιαία μεταπολιτευτική αποσάρθρωση του Ελληνισμού, μας οδήγησαν στη σημερινή φοβερή αδιέξοδη κρίση.
ΕΓΡΑΦΕ ο ποιητής, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και προτού ξεκινήσει ο Εμφύλιος
στην Ελλάδα, για την «ξυλάρμενη σχεδία» -το «τρελοβάπορο» του Ελύτη- τον Ελληνισμό (1) που έχει πά-

ντα έτοιμη τη φυγή στις αποσκευές του:
• «Ύστερ’ από την πρωτοφανή συγκέντρωση του
Ελληνισμού στον ελλαδικό χώρο [...] μόνο η δυνατότητα μιας καινούργιας διασποράς θα επιτρέψει στους Έλληνες να κάμουν κάτι. Σήμερα βλέπει κανείς καθαρά τα ψυχολογικά συμπτώματα
πειναλέων ναυαγών σε μια ξυλάρμενη σχεδία. Γυρεύουν να φάει ο ένας τον άλλον».
ΔΕΝ είναι μόνο το αλληλοφάγωμα των πολιτικών
που επιμένουν και σε καιρούς κρίσης σε άστοχα διχαστικά «δίπολα» ή θεωρίες «των άκρων». Η μνημονιακή ζωή των Ελλήνων κατάντησε τέτοια που οι
ούτε ποιητές αντέχουν να τη τραγουδήσουν (2):
• «Στην πολιτεία που έγινε πορνείο
μαστροποί και πολιτικιές
διαλαλούν σάπια θέλγητρα· [...]
ο ποιητής χαμίνια τού πετούν μαγαρισιές
καθώς βλέπει τ’ αγάλματα να στάζουν αίμα.
Πρέπει να βγεις από τούτο τον ύπνο·
τούτο το μαστιγωμένο δέρμα»
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ πάλι τους παρακάτω στίχους
έχεις την αίσθηση πως γράφτηκαν μόλις χθες! Αν,
μάλιστα, στη θέση «ροδαμούς» βάλεις τη λέξη «μνημονιακούς», να περίπου η εξήγηση της κακοδαιμονίας μας (3):
• «Με τους καινούργιους ροδαμούς
οι γέροντες αστόχησαν
κι όλα τα παραδώσανε
αγγόνια και δισέγγονα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
-(1) Γ. Σεφέρης, 3 Αυγούστου 1946. Μέρες, Ε΄. Ίκαρος, 1977. 46.
-(2) Γ. Σεφέρης, «Θερινό ηλιοστάσι», Γ΄, 7-9, 13-17. Τρία κρυφά ποιήματα, 1966. Ποιήματα. Ίκαρος, 1974. 295.
-(3) Γ. Σεφέρης, «Άνοιξη μ. Χ.», 20-28. Ημερολόγιο καταστρώματος, Α΄, 1940. Ποιήματα. Ίκαρος, 1974. 173-174.
-(4) Γ. Σεφέρης, «Ερωτικός Λόγος», Ε΄, 5. Στροφή, 1931. Ποιήματα, 1974. 32.
-(5) Γ. Σεφέρης, «Κωστής Παλαμάς», 1943. Δοκιμές, Α΄. Ίκαρος, 1974. 215.)
-(6) Γ. Σεφέρης, «Ο κ. Στράτης Θαλασσινός περιγράφει έναν άνθρωπο», 5: «Άντρας», 19-32. Τετράδιο γυμνασμάτων, 1940.
Ποιήματα. Ίκαρος, 1974. 120-121.
-(7) Οδ. Ελύτης, Ήλιος ο πρώτος, ΧVΙ, 25-29. 1943. Ποιήματα. Ίκαρος, 2002. 90.

και τα χωράφια τα βαθιά
και τα βουνά τα πράσινα
και την αγάπη και το βιος
τη σπλάχνιση και τη σκεπή
και ποταμούς και θάλασσα»
ΚΟΝΤΑ έξι χρόνια βαθιάς οικονομικής ύφεσης και
περικοπών κάνουμε πάντα υπομονή μήπως κι αλλάξει κάτι. Μήπως γίνει το πολυαναμενόμενο
«θάμα» (4):
• «…Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το
θάμα».
ΤΙ είναι -και τι δεν είναι- άραγε, ο λαός; Η πραγματική του έννοια λησμονήθηκε τσαλαπατιέται
από τους ταγούς μας (5):
• «[Λαός] δεν είναι ένα κοινό ανθρωπομάζωμα
τούτης ή εκείνης της στιγμής, αλλά ένα οργανικό
σύνολο, που ακολουθεί, διαμορφώνει, και υποτάσσεται, και υποτάσσει μια ζωή ενιαία, όσο κυματιστή κι αν είναι· μιαν απέραντη αλληλεγγύη πεθαμένων και ζωντανών».
ΜΑ, ΠΟΣΑ χρόνια ακόμα θα κάνουμε υπομονή ανεχόμενοι τον κάθε ευτελισμό κι από οπουδήποτε; Όλο
μας λένε για «φως στο τούνελ» κι όλο «καιγόμαστε»
μέχρι να γίνουμε στάχτη (6). Υπάρχει ελπίδα; Θα
υπάρξει μνήμη;
• «…Βρήκαμε τη στάχτη. Μένει να ξαναβρούμε
τη ζωή μας, τώρα που δεν έχουμε πια τίποτα. Φαντάζομαι, εκείνος που θα ξανάβρει τη ζωή, έξω από
τόσα χαρτιά, τόσα συναισθήματα, τόσες διαμάχες
και τόσες διδασκαλίες, θα είναι κάποιος σαν εμάς,
μόνο λιγάκι πιο σκληρός στη μνήμη. Εμείς, δεν
μπορεί, θυμόμαστε ακόμη τι δώσαμε. Εκείνος θα
θυμάται μονάχα τι κέρδισε από την κάθε του προσφορά».

ΘΕΛΟΥΜΕ να πιστεύουμε πως εμείς, οι Έλληνες,
παρά τη φαινομενική απαισιοδοξία του Γ. Σεφέρη,
έχουμε «ελύτειες» δυνάμεις καλά κρυμμένες. Που δεν
αξιοποιούμε, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Είναι, όμως, καιρός να τις ξαναανακαλύψουμε στη συλλογική δράση και τη συνεργασία (7):
• «…Πάμε μαζί κι ας μας λιθοβολούν
Κι ας μας φωνάζουν αεροβάτες
Φίλε μου όσοι δεν ένιωσαν ποτέ με τι
Σίδερο με τι πέτρες τι αίμα τι φωτιά
Χτίζουμε ονειρευόμαστε και τραγουδούμε!».
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“Ζωντάνεψαν” 100 χρόνια ιστορίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ
ghk@otenet.gr

Γιορτινό κλίμα με χορούς, τραγούδια και
κεράσματα το πρωί του
Σαββάτου στη Δημοτική Αγορά. Αμαξες, παλιά οχήματα, μοτοσυκλέτες, πλανόδιοι μικροπωλητές, φωτογράφοι και λούστροι
ξύπνησαν μνήμες μιας
άλλης εποχής, σκορπώντας
χαμόγελα
στους εκατοντάδες Χανιώτες, αλλά και ξένους που βρέθηκαν στα
εκατοντάχρονα γενέθλια λειτουργίας του
ιστορικού κτηρίου.
Κλασικά
αυτοκίνητα
και μηχανές
που τα
παλαιότερα
χρόνια
πέρναγαν
μπροστά από
τη Δημοτική
Αγορά.

Η Δημοτική Αγορά Χανίων
έγινε παγκοσμίως γνωστή από
τα πρώτα χρόνια που λειτούργησε. Πρόκειται για ένα
κτήριο με θαυμάσια αρχιτεκτονική σε σχήμα σταυρού, το
οποίο στέγασε πολλούς επαγγελματίες, ενώ αποτέλεσε καινοτομία για την εποχή του.

ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΘΥΜΗΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η χαρουπία, ένα αγαπημένο
ποτό της παλιάς εποχής για
τους περισσότερους, έγινε γνωστό στη νεολαία που το αγνοούσε, ενώ άνθρωποι ηλικίας
άνω των 50 ετών θυμήθηκαν
τα παιδικά και εφηβικά τους
χρόνια με τους πλανόδιους
ηλικιωμένους πωλητές της χαρουπίας, με το καροτσάκι τους
να την πωλούν. Το ίδιο φαινόμενο απόλαυσαν επίσης και
με τους πλανόδιους μικροπωλητές που πουλούσαν καβουρμάδες, κουλούρια, στραγάλια, φιστίκια, σάμαλι, καθώς
και με τους λούστρους που
έβαφαν παπούτσια για οικονομική ενίσχυση των αναγκών αλληλεγγύης της Δ.Ε.
Σούδας.
Μεγάλη εντύπωση έκαναν
και τα αυτοκίνητα, όπως και οι
μοτοσυκλέτες περασμένων δεκαετιών που είχαν παραταχθεί
κοντά με τους αμαξάδες, απογόνους παλιών επαγγελματιών στο είδος αυτό που χρησίμευε για τη μετακίνηση των
πολιτών στις συνοικίες της
πόλης.
Στην εκδήλωση των γενεθλίων για τα 100 χρόνια λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς συμμετείχαν παραδοσιακοί χορευτικοί Σύλλογοι, όπως
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Πλανόδιοι μικροί μικροπωλήτες.

Οι αμαξάδες έδωσαν το δικό τους “χρώμα” στη γιορτή.

Κέρασμα και κρητική φιλοξενία και για τους ξένους επισκέπτες της πόλης μας.

“Ξεχασμένες” γεύσεις από παραδοσιακά προϊόντα
γεύτηκαν όσοι βρέθηκαν στην Αγορά το Σάββατο

Ευχαριστούμε τον αναγνώστη μας φωτογράφο
Βαγγέλη Διαμαντάκη για το επιπλέον φωτογραφικό
υλικό που μας προσέφερε.

και παραδοσιακό μουσικό σχήμα. Ενα μεγάλο γλέντι άρχισε
με τους χορευτές και τις χορεύτριες των Συλλόγων να χορεύουν ζώνοντας ολόγυρά του
το θαυμάσιο από αρχιτεκτονικής τέχνης κτήριο, που από το
1980 έχει χαρακτηρισθεί μνημείο.

ΜΗΝΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο αντιδήμαρχος
Χανίων κ. Δημήτριος Λειψάκης για να παραχωρήσει το
βήμα στην πρώην διευθύντρια
του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης
κα Ζαχαρένια Σημαντηράκη, η
οποία αναφέρθηκε στην περίοδο που θεμελιώθηκε η Δημοτική Αγορά υπογραμμίζο-

ντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η
Αγορά εγκαινιάστηκε επίσημα
από τον τότε πρωθυπουργό
Ελευθέριο Βενιζέλο, τρεις μέρες μετά την επίσημη Ενωση
της Κρήτης με την Ελλάδα, δηλαδή στις 4 Δεκεμβρίου του
1913. Γι’ αυτό και οι εκδηλώσεις μας θα κρατήσουν όλον
τον μήνα, κατά διαστήματα βέβαια και με ξεναγήσεις μέσα
στην Αγορά και με φωτογραφικό υλικό που θα υπάρχει στο
κέντρο της Αγοράς από την
εκατονταετία αυτή της λειτουργίας της και με άλλες εκδηλώσεις με κορύφωση βέβαια στις 4 Δεκεμβρίου που θα
γίνει η μεγάλη εκδήλωση
μέσα στο μνημείο. Το μνημείο
σήμα κατατεθέν και η αγαπημένη “γιαγιά της πόλης” μας

καλεί να την γιορτάσουμε, να
την αγαπούμε, να την διατηρούμε και να την χαιρόμαστε…».

ΣΥΜΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΧΑΝΙΑ
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Χανίων κ. Μανώλης
Σκουλάκης επεσήμανε: «Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στον
λαμπρό εορτασμό της επετείου των 100 χρόνων από την
Ενωση της Κρήτης με την Ελ-

λάδα. Στόχος των εκδηλώσεων
είναι να προβληθεί η ανεκτίμητη αξία της Δημοτικής μας
Αγοράς, που εδώ και 100 χρόνια αποτελεί όχι μόνον κέντρο εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και σύμβολο. Η Δημοτική Αγορά είναι χαρακτηρισμένη ως διατηρητέο μνημείο από το 1980 και αποτελεί
αρχιτεκτονικό θησαυρό, τον
οποίο επισκέπτονται χιλιάδες
Eλληνες και ξένοι τουρίστες…».
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ΠΑΡΑΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ

Προκριματική φάση νεανικών
πρωταθλημάτων -18 ετών
Από τις 26 Οκτωβρίου
ξεκίνησε η προκριματική φάση των νεανικών ατομικών πρωταθλημάτων -18 ετών σε
αγόρια και κορίτσια με
τη συμμετοχή 35 σκακιστών στα αγόρια και
18 σκακιστριών στα
κορίτσια. Μετά την
ολοκλήρωση του 4ου
γύρου η βαθμολογίες
έχουν διαμορφωθεί ως
ακολούθως.

Στα αγόρια -18 ετών: 1) Γεωργακόπουλος Νίκος (ΣΑΧ
1479) 4β. 2) Αρης Ονταμπασίδης (Α.Ο.Κύδων 1594) 3,5β.
3) Στέλιος Πετράκης (ΣΑΧ
1539) 3,5β. 4) Ανθή –Μαρία
Βοζινάκη (ΣΑΧ 1568) 3β. 5)

Γεωργακόπουλος Νίκος.

Δανάη Φιλοξένη.

Αργύρης Παπαδόπουλος
(ΣΑΧ 1997) 3β. 6) Κυριάκος
Φυντριλάκης (ΟΤΕ 1441) 3β.
7) Κώστας Χομπιτάκης (Κάισσα 1267) 3β. 8) Ευαγγελία
Καραβιτάκη (ΣΑΧ 1207) 3β. 9)

Πισσαδάκης
Δημήτρης
(Α.Ο.Κύδων 1477) 3β. 10) Νίκος
Τζεμανάκης (Α.Ο.Κύδων 1273)
2,5β. 11-12) Σταύρος Φυντριλάκης
(ΣΑΧ 1585), Χρήστος Μαρινάκης
(ΣΑΧ 1238) 2,5β. 13) Ευάγγελος

ΕΛΟ Νοεμβρίου της FIDE
Ανακοινώθηκαν τα νέα ΕΛΟ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
για τον Νοέμβριο του 2013. Στην κατηγορία των ανδρών ο
Νορβηγός Μάγκνους Κάρλσεν αύξησε τη διαφορά του από
τον δεύτερο Λεβόν Αρονιάν στους 69 βαθμούς. Προηγείται
με 2870 β., ενώ ο Αρμένιος “έπεσε” στους 2801. Τρίτος στη
λίστα ο Βλάντιμιρ Κράμνικ (Ρωσία 2793). Για πρώτη φορά στη
τέταρτη θέση έφτασε ο Χικάρου Νακαμούρα (Η.Π.Α. 2786) και
ακολουθούν 5) Αλεξάντερ Γκρίστσιουκ (Ρωσία 2785), 6) Φαμπιάνο Καρουάνα (Ιταλία 2782), 7) Μπόρις Γκέλφαντ (Ισραήλ
2777), 8) Βισί Ανάντ (Ινδία 2775), 9) Βεέσελιν Τοπάλοβ (Βουλ-

Πατρελάκης (ΣΑΧ 1435) κ.ά.
Στα κορίτσια η βαθμολογία
μετά τον 4ο γύρο είχε ως
ακολούθως: 1) Δανάη Φιλοξένη (Α.Ο.Κύδων 1418) 4β.
2) Ευαγγελία Πετράκη (ΟΤΕ
1421) 3β. 3) Εύη Κώτσογλου
(ΟΦΣΧ 1338) 3β. 4-5) Σοφία
Δασκαλάκη (ΟΑΧ 1332), Ειρήνη Βρανά (Κάισσα) 3β. 6)
Χρυσή Κουκουράκη (ΣΚΟΡ
1061) 2,5β. 7) Αργυρώ Πετράκη (ΟΤΕ 1222) 2β. 8) Φιλίππα Αγγελάκη (Α.Ο.Κύδων
1189) 2β. 9) Μαρία Τσουρουνάκη (ΣΑΧ) 2β. 10) Εριέττα
Καλιοντζάκη (ΣΑΧ) 2β. 11)
Μαρία - Μυρτώ Καντεράκη
(ΣΑΧ) 2β. 12) Σταυρούλα Παπαδημητράκη (Κάισσα) 2β.
κ.ά. Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 10 Νοεμβρίου.

γαρία 2774), 10) Σακριγιάρ Μαμεντιάροβ (Αζερμπαϊτζάν 2757)
κ.ά. Στη λίστα των γυναικών της παγκόσμιας Ομοσπονδίας
η περίφημη Τζούντιθ Πόλγκαρ είναι για άλλη μία φορά στην
πρώτη θέση με 2689 βαθμούς. Αυτή τη φορά όμως νοιώθει
την απειλητική ανάσα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Χου
Γιφάν η οποία με 2629 την πλησιάζει. Στην τρίτη θέση η Ινδή
Χούμπι Κόνερου με 2618 και ακολουθούν 4. Άννα Μούζιτσιουκ 2566, 5. Ζάο Ξούε (Κίνα 2565). 6. Νανά Ντζαγκνίτζε
(Γεωργία 2566), 7) Κατερίνα Λάχνο (Ουκρανία 2542), 8) Μπέλα Κοτενασβίλι (Γεωργία 2524), 9) Ναντζέντα Κοσίντσεβα
(2523), 10) Πία Κράμλινγκ (Σουηδία 2520).

Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συλλόγων

Πρωταθλήτρια η “Novy Bor”

Τελικά, οι Τσέχοι δεν έχασαν την ευκαιρία για να αρπάξουν το κύπελλο μέσα
από τα χέρια των φαβορί. Εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την μεγάλη τους νίκη στον 6ο γύρο επί της πάμπλουτης ομάδας του Αζερμπαϊτζάν την
SOCAR και κερδίζοντας στον τελευταίο
γύρο τους Λευκορώσους της Μινσκ με
4,5 - 1,5 κατέκτησαν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης για το 2013. Η
SOCAR “σοκαρισμένη” από την ήττα του
6ου γύρου δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε
στον 7ο γύρο την Αγία Πετρούπολη με
την οποία ήρθε ισόπαλη 3 - 3. Την ισοπαλία εκμεταλλεύτηκε η ρώσικη ομάδα
της Malachite η οποία άρπαξε την ευκαιρία και πήρε το αργυρό μετάλλιο
αφήνοντας την SOCAR στην τρίτη θέση.
Η Πνευματική Στέγη Περιστερίου με 4 νίκες και 3 ήττες συγκέντρωσε 8β. και κα-

τέλαβε την 16η θέση στην τελική βαθμολογία. Με την ομάδα του Περιστερίου
αγωνίστηκε ο Χανιώτης Αγγελος Σανδαλάκης (2394) ο οποίος πήγε πολύ καλά
σημειώνοντας 3 νίκες 2 ισοπαλίες και 2

ΕΠΙμΕλΕΙΑ:

ΣΑΚηΣ ΚΟυβΑΤΣΟΣ

Νέο ρεκόρ αξιολόγησης
Στις λίστες της
FIDE για τον Νοέμβριο εμφανίζεται το
όνομα του νεαρού κινέζου Γουέι Γι με
αξιολόγηση 2604
βαθμούς ΕΛΟ. Αυτό
τον κατατάσσει στην
210η θέση σε όλο τον
κόσμο. Θα σκεφτεί
κανείς και λοιπόν τι
έγινε; Το εντυπωσιακό με τον σκακιστή
αυτόν είναι το γεγονός ότι έφτασε το
ΕΛΟ αυτό την 1η
Οκτωβρίου όταν
ήταν σε ηλικία 14 ετών 4 μηνών και 30 ημερών σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ βαθμών του Φιλιππινέζου Γουέσλι Σο κατά 7 ολόκληρους μήνες! Ο Γουέσλι Σο είχε γίνει
ο μικρότερος σε ηλικία σκακιστής που ξεπερνούσε τους
2.600 βαθμούς σε ηλικία 14 ετών, 11 μηνών και 22 ημερών
τον Οκτώβριο του 2008. Για να καταλάβει κανείς το εντυπωσιακό αυτό κατόρθωμα του μικρού κινέζου αρκεί να σκεφθεί ότι το παιδί θαύμα της Νορβηγίας που σήμερα προηγείται στην παγκόσμια βαθμολογία με 2870 βαθμούς, ο Μάγκνους Κάρλσεν πέτυχε να ξεπεράσει τους 2.600 βαθμούς,
για πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών, ενός μηνός και 2 ημερών. Ο Τιμούρ Ρατζάμποβ (Αζερμπαϊτζάν) αυτό το πέτυχε σε ηλικία 15 ετών και 20 ημερών και ο Ουκρανός Σεργκέι Καριάκιν σε ηλικία 15 ετών, 2 μηνών και 20 ημερών.
Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει για το μέλλον αυτό
το νέο σκακιστικό φαινόμενο των κινέζων, οι οποίοι μετά
την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο γυναικείο σκάκι σε
παγκόσμιο επίπεδο, δείχνουν ότι σκοπεύουν να πετύχουν
το ίδιο και στους άνδρες.

Σκάκι στον Α.Ο. Κύδων
Ξεκίνησαν οι εγγραφές των νεαρών σκακιστών και σκακιστριών στο σκακιστικό τμήμα του Α.Ο. Κύδων και τον
ΟΦΣΧ στα νέα τμήματα αρχαρίων που γίνονται στην σκακιστική λέσχη του Κύδωνα στην οδό Ξανθουδίδου 24α. Εκεί
ο διεθνής μετρ σκακιού κ. Ζαχάρι Ζαχάριεβ και οι συνεργάτες του σας περιμένουν για να σας μάθουν
αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Παράλληλα, ο Α.Ο.
Κύδων σε συνεργασία με τους Συλλόγους
γονέων και κηδεμόνων των Δημοτικών
σχολείων μπορεί να αναλάβει με τους
εκπαιδευτές του την εκμάθηση του σκακιού στους μικρούς μαθητές. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821027348 και
6970883426

Παίζει ο λευκός και ματ σε 2

ήττες με απόδοση 2418.
Στις γυναίκες πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Μόντε Κάρλο με
δεύτερη τη ρωσική Ugra και τρίτη τη
ρωσική SHSM Nashe Nasledie
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Ματιές στα ΣΠΟΡ
ΞΟΡΚΙΣΕ ΤΗΝ... ΚΑΤΑΡΑ ΣΤΟ ΜΑΛΕΜΕ
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Σήμερα, στις 3 μ.μ.,
στα Περιβόλια
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» 38
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Προβληματισμός στον Πλατανιά

Μόνοι πρώτοι
στην Α’ κατηγορία
Ασπίδα και Αρης Σούδας

Προτελευταία... στροφή στον
αγώνα επάθλου GP Tuning
στο Βαρύπετρο

Αγχώθηκε αλλά πήρε
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Super League
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα

Αγ. Ν.-Ι.-Η. Γκολ Βαθμ.

1. Ολυμπιακός

10

9-1-0

30-3

28

2. ΠΑΟΚ

10

8-1-1

20-7

25

3. Ατρόμητος

9

5-2-2

15-7

17

4. Παναθηναϊκός 10

4-2-4

11-11

14

. Εργοτέλης

10

3-5-2

11-9

14

. ΠΑΣ Γιάννινα

10

4-2-4

11-11

14

. Αστέρας Τρ.

10

3-5-2

15-12

14

. Πανθρακικός

10

3-5-2

11-12

14

9. Παναιτωλικός

9

3-4-2

10-5

13

10

4-1-5

12-16

13

10

3-3-4

12-14

12

. ΑΕΛ Καλλονής 10

4-0-6

10-17

12

9-19

11

. Ξάνθη
11. Πανιώνιος

13. Λεβαδειακός

10

3-2-5

14. ΟΦΗ

10

1-6-3

15. Πλατανιάς

10

1-5-4

9-15

8

. Άρης

10

2-2-6

6-14

8

. Απόλλων Σμ.

10

2-2-6

11-18

8

10

1-4-5

8-16

7

18. Βέροια

7-12

9

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΣ Γιάννινα-Πλατανιάς

1-0

ΠΑΟΚ-Εργοτέλης

2-1

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

0-1

Καλλονή-Πανιώνιος

3-2

Απόλλων-Βέροια

0-0

Λεβαδειακός-Ξάνθη

2-0

Πανθρακικός-Αστέρας Τρίπολης

1-1

ΟΦΗ-Αρης

2-0

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

4/11

ΣΚΟΡΕΡΣ
13 ΓΚΟΛ: Μήτρογλου (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
7 ΓΚΟΛ: Σολάρι (ΞΑΝΘΗ)
5 ΓΚΟΛ: Ντε Μπλάσις (ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ), Σαβιόλα (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Αραβίδης (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ),
Βίτορ (ΠΑΟΚ)
4 ΓΚΟΛ: Ουντότζι (ΑΡΗΣ), Ναπολεόνι (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ), Μρντάκοβιτς (ΒΕΡΟΙΑ), Μπεργκ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), Ιγκόρ (ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ), Στοχ (ΠΑΟΚ),
Ναζλίδης (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 9/11
15:00 Πλατανιάς – Απόλλων Σμ.
17:15 ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ
19:30 Αρης – Παναθηναϊκός
Κυριακή 10/11
15:00 Πανιώνιος – Ατρόμητος Αθ.
17:15 Βέροια – Καλλονή
17:15 Εργοτέλης – Πανθρακικός
17:15 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 11/11
19:30 Αστέρας Τρίπολης – Ξάνθη

Με γκολ του Κώστα
Μήτρογλου στο 90ο λεπτό, απέδρασε ο Ολυμπιακός από την καυτή
Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Οι “ερυθρόλευκοι” έφυγαν νικητές από το
ντέρμπι και συνεχίζουν
έτσι να βρίσκονται στην
κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας απόσταση
3 βαθμών από τον
ΠΑΟΚ.
Το πιο σημαντικό ωστόσο,
ήταν ότι παρά τα περί του
αντιθέτου θρυλούμενα, το
ματς... ολοκληρώθηκε κανονικά, χωρίς παρατράγουδα
και σκηνικά άλλων, προηγούμενων αγώνων ανάμεσα στις
δύο ομάδες.
Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος,
πίεσε για ένα γκολ, είχε φάσεις
πριν σκοράρει ο Μήτρογλου,
αλλά τελικά… μίλησε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου.
Παράπονα για τη φιλοξενία
από τον Σ. Θεοδωρίδη και
για τη διατησία από τον Γ.
Αλαφούζο, είχαμε μετά το τέλος του αγώνα.
Παναθηναϊκός (Γιάννης Αναστασίου): Καπίνο, Σίλντενφελντ, Ρισβάνης, Τριανταφυλλόπουλος, Φιγκερόα (85΄ Κλωναρίδης), Μπεργκ, Λαγός (72΄
Αμπεΐντ), Πράνιτς, Ζέκα, Μέντες, Νάνο
Ολυμπιακός (Μίτσελ): Ρομπέρτο, Σαλίνο, Χολέμπας,
Σιόβας, Μανωλάς, Σαβιόλα
(66΄ Βάις), Φουστέρ (90΄+2
Εντινγκά), Μήτρογλου, Κάμπελ (61΄ Γιαταμπαρέ), Μανιάτης, Σάμαρης.
Διαιτητής: Στ. Μάνταλος (Καβάλας)
ΠΑΟΚ - Εργοτέλης 2-1
Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με φάουλ του
Βούκιτς, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να
ανατρέψει το σκορ και να νικήσει μέσα στην Τούμπα με 21 τον Εργοτέλη. Η ομάδα του

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΚΑΥΤΗ” ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Απόδραση στο 90’
για τον Ολυμπιακό

ΟΦΗ - Αρης

Καλλονή - Πανιώνιος

Γιάννη Πετράκη είχε προηγηθεί με τον Βερπακόφσκις
στο 13', ενώ ο Κατσουράνης
είχε ισοφαρίσει στο 64'.
Καλλονή - Πανιώνιος 3-2
Σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη, πέτυχε η Καλλονή, καθώς στην αναμέτρηση
που έγινε στο “Κλεάνθης Βικελίδης” επικράτησε 3 - 2 του

Πανιωνίου. Οι “κυανέρυθροι”
προηγήθηκαν δύο φορές με
τους Γιάννου (13') και Αραβίδη (57'), αλλά οι νησιώτες πήραν την σπουδαία νίκη με
τους Μαρσέλο (24'), Λεοζίνιο
(75') και Γκαρσία (79').
ΟΦΗ - Αρης 2-0
Επρεπε να φτάσει η 10η
αγωνιστική για να πετύχει ο

ΟΦΗ την πρώτη του νίκη στο
πρωτάθλημα, κερδίζοντας χθες
βράδυ στο Ηράκλειο 2 - 0 τον
Αρη. Ενας Αρης ο οποίος από
το 2ο λεπτό αγωνιζόταν με 10
παίκτες, λόγω αποβολής του
Ελσνερ. Ο Κουτσιανικούλης
στο 53' και ο Ιμπεχ με αυτογκόλ στο 71' πέτυχαν τα τέρματα των γηπεδούχων.
Λεβαδειακός - Ξάνθη 2-0
Βαθμολογική “ανάσα” πήρε
ο Λεβαδειακός, νικώντας 2-0
στην έδρα του την Ξάνθη.
Χάρη στα γκολ του Μάντζιου
στο 35' και του Ροτζέριο στο
58' οι Βοιωτοί πανηγύρισαν
έτσι την τρίτη φετινή τους
νίκη και ξέφυγαν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Να σημειωθεί ότι οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι
με τον Σολάρι στο 53', ενώ είχαν και δύο δοκάρια.
Πανθρακικός - Αστέρας
Τρίπολης 1-1
Ισόβαθμοι παραμένουν Πανθρακικός και Αστέρας Τρίπολης, μετά το μεταξύ τους 1-1
στην Κομοτηνή. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 5' με τον
Τζάνη, για να ισοφαρίσει στο
60' ο Ουσέρο. Οι δύο ομάδες
τελείωσαν το παιχνίδι με 10
παίκτες, λόγω των αποβολών
του Σαρακατσάνου (63') και
του Γκοϊάν (73').
Απόλλων Σμ. - Βέροια 0-0
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με την Βέροια, καθώς η
“Ελαφρά ταξιαρχία” παραχώρησε “λευκή” ισοπαλία στη
“Βασίλισσα του Βορρά”, που
έχασε πέναλτι στο 23' με τον
Καλτσά.
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Πλατανιάς
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ορατός o κίνδυνος
του υποβιβασμού
Το “παιχνίδι” σοβαρεύει για τον Πλατανιά, ο οποίος μετά την
ήττα με κάτω τα χέρια από τον ΠΑΣ στέλνει σαφές πια το μήνυμα ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται φέτος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, ανέμεναν προχθές μία εμφάνιση που θα ήταν ως συνέχεια του νικηφόρου αποτελέσματος απέναντι στον Αρη και πως παρά τα μεγάλα προβλήματα που πράγματι υπήρχαν, δεδομένων των τραυματισμών,
ότι θα προσπαθούσε και θα “έδειχνε” κάποια πράγματα, απεναντίας το συμπέρασμα είναι το πλέον άσχημο...
Δυστυχώς, τα πράγματα για τον Πλατανιά προδιαγράφονται, θέλει ή... δεν θέλει να το παραδεχτεί κάποιος, πάρα πολύ άσχημα.
Με μία άλλωστε νίκη σε δέκα πλέον αγώνες και με τις καλές εμφανίσεις να αναζητούνται ή να περιορίζονται σε μικρά διαστήματα, το θέμα είναι ότι “αυτός” ο Πλατανιάς, έτσι όπως τουλάχιστον τον είδε ο κόσμος το Σάββατο, είναι πάρα πολύ δύσκολο
να παραμείνει στη Σούπερ Λιγκ. Η ομάδα, παρότι προετοιμά-

στηκε και οργανώθηκε φέτος κάτω από καλύτερες συνθήκες, κινδυνεύει βάσιμα πια και ρεαλιστικά, να υποβιβαστεί, αφήνοντας
ένα πρωτάθλημα, στο οποίο υποτίθεται, ξεκίνησε αν όχι με όνειρα να βρίσκεται μέσα στην πρώτη 8άδα, τουλάχιστον με τον πόθο
να ξεχωρίσει και να πάει ακόμα καλύτερα από πέρσι.
Από την κριτική δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανείς... Ούτε οι παίκτες, η παρουσία των οποίων, για τους περισσότερους, κρίνεται ως τραγική ούτε όμως και ο προπονητής, που ακόμα κι αν οι σκέψεις και οι πρακτικές του επί του αγωνιστικού κρίνονται γενικώς ως φυσιολογικές, φαίνεται ότι
δυσκολεύεται να μεταδώσει ψυχολογία ή να εμπνεύσει
τους παίκτες. Με λίγα λόγια, ο Πλατανιάς, παρότι είμαστε στην
11η αγωνιστική, φαίνεται να βρίσκεται πλέον σε ένα μετέωρο
σημείο και τη διοίκηση να ανησυχεί σίγουρα για ό,τι συμβαίνει. Το βασικότερο είναι ότι η ομάδα δεν βελτιώνεται, πέραν κάποιων συγκεκριμένων εξαιρέσεων και αν μη τι άλλο, όσο συ-

Απογοήτευση για την ήττα και την κακή εμφάνιση στα Γιάννενα...

νεχίζεται αυτή η κατάσταση, ο Πλατανιάς θα παραμείνει στη θέση
που είναι με κίνδυνο να επέλθει το μοιραίο και να υπάρξει ο πικρός και αναπάντεχος υποβιβασμός...

Μονόδρομος η νίκη με τον Απόλλωνα
Σε πρακτικό επίπεδο, το θέμα είναι τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και στο εξής. Το σίγουρο είναι ότι σε πρώτη φάση ο Πλατανιάς έχει μπροστά του
το ματς με τον Απόλλωνα, το Σάββατο, που βέβαια δεν... γεννάται συζήτηση ότι ο στόχος είναι οι τρεις βαθμοί. Ουσιαστικά και με βάση την
“ποδοσφαιρική λογική”, όλα θα κριθούν τότε. Εάν παρθεί το παιχνίδι, που είναι το πρώτο και βασικότερο, η κατάσταση κάπως
θα εξομαλυνθεί, εάν όχι, πολύ πιθανώς να έχουμε εξελίξεις.
Αυτό που μάλλον φαίνεται να ισχύει πλέον, είναι πως η κλεψύδρα της υπομονής για τον Ουζουνίδη, που έως τώρα ήταν ξεκάθαρο πως απολάμβανε της πλήρους στήριξης, αδειάζει... Υπάρχει η ένσταση από πολλούς πως ίσως δεν είναι δικό του ή κύρια δικό του το φταίξιμο
για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα και πως οι παίκτες φέρουν την περισσότερη ευθύνη, αλλά πρέπει να τονιστεί η παράμετρος που σημειώνουμε σε διπλανή στήλη πως ο προπονητής ίσως δεν έχει βρει τρόπο “επικοινωνίας” με τους ποδοσφαιριστές.
Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι από την πλευρά τους, για να γράψουμε την “αλήθεια” όπως αυτή τουλάχιστον φαίνεται, παίζουν με τρόπο σαν να μην το κάνουν για τον προπονητή τους... Σε ανύποπτο δε χρόνο είχε σημειωθεί κάτι
τέτοιο από μέρους μας, αλλά πλέον είναι και περισσότερο πειστικό το δείγμα, καθότι έχουν περάσει πολλές αγωνιστικές.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η τραγική εμφάνιση στα Γιάννινα, με τον Πλατανιά να πραγματοποιεί κατ’ ουσία... μιάμιση ευκαιρία, απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και μέσα στην ομάδα. Σε προτεραιότητα είναι το παιχνίδι που έρχεται, που καλώς χαρακτηρίζεται κομβικό διότι... τέτοιο είναι, από την άλλη όμως παρουσιάζει ένα γενικότερο ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση από εδώ και στο
εξής, με όλα τα ενδεχόμενα να θεωρούνται ανοικτά.

Ελπίδες για Φαΐσκα
και Γιακουμάκη

1-0 Ο ΠΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΒΙΛΑ

Χωρίς φάσεις, χάνεις φυσιολογικά...

» Να είναι στην αποστολή
για το ματς με τον Απόλλωνα

Αγωνιστικά, ο Πλατανιάς θα ξεκινήσει από σήμερα
να προετοιμάζεται για τον αγώνα του Σαββάτου που
όπως διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση, η νίκη θεωρείται απαραίτητη για πολλούς λόγους. Το ζήτημα
είναι ότι οι προπονήσεις ξεκινούν κάτω από συνθήκες
μεγάλης ψυχολογικής πίεσης, επομένως αυτή η
πολύ σημαντική παράμετρος πρέπει να τεθεί υπόψη.
Οπως... αναμενόταν, με το να πάρουν πάλι πολλές κίτρινες κάρτες οι παίκτες του Πλατανιά, κάτι που συνέβη για τρίτο σερί παιχνίδι, αυτό είχε ως συνέπεια,
Ραφαέλ και Ζουμπουλάκης να φτάσουν πλέον τις 4.
Ο Ουζουνίδης σήμερα θα αποφασίσει πού θα τους
δηλώσει ώστε να εκτίσουν, αλλά, σε συνδυασμό με
τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν σίγουρο ότι το Σάββατο θα υπολογίζονται. Από εκεί και πέρα, στο ιατρικό τιμ του
Πλατανιά υπάρχει η πίστη ότι ο Φαΐσκα και ο
Γιακουμάκης θα καταφέρουν να είναι πιθανώς
στην αποστολή, με τον δεύτερο να αναμένεται
το απόγευμα, λογικά, να προπονηθεί κανονικά.
Σίγουρα απών διαφαίνεται πως θα είναι πάντως ο
Μοράλ το Σάββατο.
Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 3 το
μεσημέρι στο Μάλεμε.

Ο Τόρες σε φάση
από το προχθεσινό
παιχνίδι.

Ο Βίλα έχει μόλις σκοράρει για τον ΠΑΣ…

Μία τραγική εμφάνιση στα Γιάννινα επέφερε ως αποτέλεσμα την αναμενόμενη
ήττα για τον Πλατανιά με σκορ 1 - 0 από τον
ΠΑΣ, στον αγώνα που έγινε το Σάββατο στο
γήπεδο των “Ζωσιμάδων”. Η χανιώτικη
ομάδα δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να

βρει ρυθμό, απείλησε ελάχιστα τον αντίπαλό
της -πέραν από ένα σουτ του Κατάι στο 47'
που έδιωξε σε κόρνερ ο Βελλίδης και ενός
γεμίσματος προς την περιοχή του ΠΑΣ στο
55' πάλι από τον Σέρβο- κι ως εκ τούτου,
ίσως φυσιολογικά, δε δικαιούταν κάτι παραπάνω.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τους
3 βαθμούς στο 62' όταν μετά το γύρισμα του
Κοροβέση, ο Βίλα, με κοντινή προβολή σκόραρε για το 1-0...
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Γιώργος Γεωργουλόπουλος): Βελλίδης, Κολοβέτσιος, Τζημόπουλος, Ντάσιος, Μιχαήλ, Τσουκαλάς,

Λίλα, Βίλα (90+2' Γιάκος), Κοροβέσης, Ντε
Βινσέντι (85' Μπέριος), Ίλιτς (78' Στρούνας)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης):
Γιωργαλλίδης, Ζουμπουλάκης, Ντα Σίλβα
Ραφαέλ, Ιντζίδης, Φερνάντες, Σιώπης, Τετέ,
Αγκιλέρα (74' Μπεριάν), Γουνδουλάκης
(74' Πόποβιτς), Τόρες, Μπέλιτς (46' Κατάι)
Διαιτητής: Γιάχος (Χίου)
Βοηθοί: Καρσιώτης (Κορινθίας), Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)
4ος: Μαντάκης (Ημαθίας)
Κίτρινες κάρτες: Λίλα, Ντε Βινσέντι, Ντάσιος – Τετέ, Ζουμπουλάκης, Φερνάντες, Ραφαέλ.

Ουζουνίδης «Χάσαμε δίκαια»
Λιτή ήταν η δήλωση του Μαρίνου Ουζουνίδη μετά το τέλος του αγώνα. Παραδέχτηκε ότι ο ΠΑΣ ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια, επεσήμανε πως όταν οι παίκτες του δεν παίζουν 100% συγκεντρωμένα, είναι φυσιολογικό να μην τα καταφέρνουν και, τέλος, εστίασε στο επόμενο πλέον ματς που ακολουθεί και είναι με τον Απόλλωνα το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό...
«Συγχαρητήρια στον ΠΑΣ Γιάννινα για τη νίκη του. Ηταν φυσιολογικό να κερδίσει το παιχνίδι από τη στιγμή που εμείς δεν κρατήσαμε την μπάλα για να προβληματίσουμε τον αντίπαλο, ούτε ήμασταν δυνατοί στις μονομαχίες. Ο αντίπαλος έδειξε μεγαλύτερη θέληση. Ηταν πιο αποφασιστικός και φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα πετύχαινε κάποιο γκολ. Για να πάρεις εκτός έδρας αποτέλεσμα πρέπει να παρουσιαστείς 100% συγκεντρωμένος και πολύ δυνατός κυρίως στις μονομαχίες. Εμείς δεν πετύχαμε τίποτα
σε αυτό. Δεν κατορθώσαμε να κερδίσουμε, οπότε φυσιολογικά ήρθε η ήττα. Εχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο. Θα
πρέπει να βρούμε τον τρόπο με την αγωνιστική μας παρουσία να το κερδίσουμε», ήταν οι δηλώσεις του Μαρ. Ουζουνίδη...
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Α.Ο. Χανιά
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΙΣ 3 μ.μ. ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

Στόχος η νίκη με Παναιγιάλειο!
Με την ψυχολογία να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο ΑΟΧ ελπίζει σήμερα να ανταποκριθεί
επιτυχώς σε μία ακόμα δύσκολη αποστολή για
το πρωτάθλημα και μετά την Παναχαϊκή, τον
Ολυμπιακό Βόλου, αλλά και τον Πανηλειακό,
να καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και
απέναντι στον Παναιγιάλειο. Η νίκη είναι το
καλύτερο σενάριο που θέλουν να φαντάζονται
όλοι στην ομάδα, αλλά σίγουρα τα πράγματα
δεν αναμένεται να είναι τόσο απλά, όταν το
αντίπαλο δέος δείχνει πολύ σοβαρό έχοντας
πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής πορεία, αν μη
τι άλλο, τουλάχιστον αξιοπρόσεκτη, με τέσσερις
νίκες και μία ισοπαλία σε πέντε παιχνίδια, που

μεταφράζεται και από την 1η θέση που βρίσκεται στη βαθμολογία...
Σίγουρα για τον ΑΟΧ, υπάρχει η απουσία του
Πάγκαλου, με την ομάδα να καλείται να δείξει αν θα την επηρεάσει αρνητικά. Όπως επίσης, θα φανεί το απόγευμα εάν ο αποκλεισμός
που προέκυψε πριν από λίγα 24ωρα από τον
Αστέρα έχει αφήσει κατά κάποιο τρόπο τα "σημάδια" του, ακόμα κι αν αυτό συνέβη από έναν
αντίπαλο ανώτερης κατηγορίας. Το θέμα είναι ότι ο ΑΟΧ εάν ειδικά καταφέρει να
κερδίσει, θα αποστείλει πολύ χαρμόσυνα
μηνύματα για τη συνέχεια, ενώ αναλογίζοντας κανείς τι θα έχει πράξει σε

αυτή τη σειρά των πάρα πολύ δύσκολων
αγώνων με τις πιο δυνατές ομάδες του
Ομίλου, έχοντας μία εξαιρετική βαθμολογική συγκομιδή, θα τεθεί αναπάντεχα
το ερώτημα έως πού έχει τις δυνατότητες
να φτάσει αυτή η ομάδα...
Το ματς έχει ώρα έναρξης τις 3 μ.μ. και θα το
διευθύνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την
Ένωση Μακεδονίας, διαιτητής του περσινού
Πανηλειακός-Α.Ο. Χανιά 0-1, στην πιο μεγάλη, πριν επί της Γλυφάδας, νίκη... Βοηθοί του
θα είναι οι Πάτρας και Κατσικογιάννης, επίσης από τη Μακεδονία, ενώ χρέη 4ου θα διατελέσει ο Μουρτζάκης από το Ηράκλειο.

Τέτοιες στιγμές ελπίζουν να ζήσουν σήμερα οι παίκτες του Α.Ο. Χανιά.

Ανακοίνωσε τη Διοίκηση
» Με την είδηση να είναι ότι ορίστηκαν
και τρία αναπληρωματικά μέλη
Με ανακοίνωσή του ο Α.Ο. Χανιά το Σάββατο, ημέρα δηλαδή που εκφράζαμε στα “Χ.Ν.” το ερώτημα εάν έχει οριστεί και τυπικά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή ως διαδικασία εκκρεμούσε, προχώρησε στην πιστοποίηση των ονομάτων που αποτελούν τη νέα σύνθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες ορίζοντας της παρούσας διοίκησης σε
διάρκεια χρόνου, είναι η περίοδος που τρέχει και μέχρι το τέλος της, οπότε και πάλι θα αποφασιστούν τα
περαιτέρω. Στο πλαίσιο πάντως αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η λύση του Σκούνα δεν ήταν δυνατό να
προχωρήσει επειδή η συμφωνία που έχει υπάρξει για
την παραχώρηση του μάνατζμεντ της ΠΑΕ στον κ. Κατσιγιάννη δεν επιτρέπει τέτοιου είδους προσθήκες στο
ποδοσφαιρικό “δυναμικό” της ομάδας. Πάντως ο Σκούνας, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις για τον “τίτλο” που αναφέραμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ δεν προοριζόταν για γενικός αρχηγός, αλλά για τεχνικός σύμβουλος. Σε κάθε περίπτωση, ο Σεροπιάν δεν φαίνεται από πληροφορίες να αντιμετώπισε με καλό μάτι αυτή την προσθήκη...
Άξιο αναφοράς φυσικά ότι εκτός της 7μελούς σύνθεσης την οποία αποτελούν
οι Νίκος Κατσιγιάννης, Κώστας
Τσουβαλάς, Γιάννης Σταγάκης,
Κώστας Παρασκάκης, Στάθης Ρουκουτάκης, Αντώνης Βασιλομιχελάκης και Ανδρέας Πάτερος ότι
ορίστηκαν και τρία αναπληρωματικά μέλη. Πρόκειται για τον Δημήτρη Βιριράκη, τον Γιάννη Στεφανάκη και τον Γιώργο Καμπάνη.
Δημήτρης
Σκούνας

Μπουντόπουλος ο... αντι-Πάγκαλος

Γιώργος
Μπουντόπουλος

Όπως είχαμε γράψει, ο Γιώργος Μπουντόπουλος θα είναι ο αντικαταστάτης του Πάγκαλου σήμερα για τον ΑΟΧ, οπότε ο 23χρονος μεσοεπιθετικός καλείται να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό που
δημιουργεί η απουσία του Χανιώτη ποδοσφαιριστή. Ενδεχομένως, εάν μία θέση φαντάζει ακόμα ανοικτή, αυτή φαίνεται να αφορά τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Πότσι στον άξονα,
με τον Σεροπιάν να σκέφτεται τη λύση του Πιθαρούλη αντί του Ζντράγκοβιτς που με τον Αστέρα υπέπεσε σε αρκετά λάθη. Βέβαια, από την άλλη, στα προηγούμενα παιχνίδια με Παναχαϊκή, Ολυμπιακό Β., αλλά και Πανηλειακό ήταν εκ των κορυφαίων...
Εκτός απροόπτου λοιπόν, η 11άδα θα είναι με: Θεοδωρόπουλο, Παπατζίκο, Χατζηισαΐα, Παγώνη, Μανωλά, Πότσι, Ζντράγκοβιτς ή Πιθαρούλη, Βασιλόγιαννη,
Μπουντόπουλο, Τσάτσο και Κοσταντίνοφ. Ο δε Βούλγαρος θα καλύψει πάλι τη θέση
του φορ, παρότι δεν είναι ο “κλασικός” επιθετικός και, επίσης, υπάρχει και η λύση του
Λουκίνα που όμως θα μείνει στον πάγκο.
Στη διάθεση του Σεροπιάν βρίσκονται ακόμα και οι Τσατσαρής, Μποτωνάκης, Ταταράκης, ο Βραζιλιάνος Μέλο, αλλά και οι Σαντριάς, Μαρκαντωνάκης.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

6 - 0 από τον ΠΑΟΚ
Απέναντι στον πρωταθλητή των τελευταίων χρόνων ΠΑΟΚ τα
κορίτσια του Α.Ο. Χανιά είχαν χθες αρκετά δύσκολο έργο και
έτσι η ήττα με 6-0 ήρθε φυσιολογικά.
Για τους νικητές στο α’ μέρος σκόραραν οι Παντελειάδου, Ντιμιτρίεβιτς, Μάρκου, ενώ στο β’ 45λεπτο βρήκαν δίχτυα ξανά
οι δύο πρώτες και η Χατζηγιαννίδου. Πάντως την επόμενη αγωνιστική (10/11) οι Χανιώτισσες θα πάρουν τους πρώτους τους
βαθμούς καθώς σύμφωνα με το πρόγραμμα αγωνίζονται στο
Ρέθυμνο με τις Κρήσσες οι οποίες έχουν αποχωρήσει.
ΠΑΟΚ: Χαραλαμπίδου, Δημητρίου, Βλασιάδου, Αδαμάκη,
Χατζηγιαννίδου, Γκάτσου (76 Κυριαζή), Ντιμιτρίεβιτς, Γιάννου
(70 Γαβρά), Μάρκου (61 Τσελέκογλου), Αρβανιτάκη, Παντελειάδου.
Α.Ο. Χανιά: Γιακουμάκη, Νάνου, Ζντράβκοβιτς, Αγγελάκη, Γιανούτσου, Μαυροματίδη, Μοίρα (54' Τρουλάκη), Δημητριάδη,
Σαρρή, Μανωλίτση, Θωμαδάκη.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Οδυσσέας Γλυφάδας - Βόλος 2004 2-0
Πανσερραϊκή - Ατρόμητος Αθηνών 1-4
Ελπίδες Καρδίτσας - Νέοι Εργοτέλη 4-3
Αμαζόνες Δράμας - Κρήσσες
3-0 α.α.
Βαθμολογία (3 αγώνες):
1. Οδυσσέας Γλυφάδας
9
2. Αμαζόνες Δράμας
7
-. Ελπίδες Καρδίτσας
7
4. ΠΑΟΚ
6
-. Ατρόμητος Αθ.
6
6. Βόλος 2004
3
-. Νέοι Εργοτέλη
3
8. Πανσερραϊκή
3
9. Α.Ο. Χανιά
0
10. Κρήσσες
-

9-0
6-2
6-3
15-3
7-6
8-5
5-7
4-11
1-15

Τα αποτελέσματα
της 6ης αγωνιστικής:
Αχαρναϊκός - Γλυφάδα
Επισκοπή - Αστέρας Μαγούλας
Φωκικός - Πανηλειακός

2-1
0-3
2-1

Σήμερα
15.00: Βύζας Μεγάρων - Ηρακλής Ψαχνών
15.00: Α.Ο. Χανιά - Παναιγιάλειος
15.00: Φωστήρας - Καλλιθέα
18.00: Παναχαϊκή - Ολυμπιακός Βόλου (ΟΤΕ TV)
1. Παναιγιάλειος*
-. Επισκοπή
3. Ολυμπιακός Βόλου*
-. Ηρακλής Ψαχνών*
-. Πανηλειακός
6. Α.Ο. Χανιά*
-. Φωστήρας*
8. Καλλιθέα*
-. Αχαρναϊκός
-. Φωκικός
11. Παναχαϊκή*
12. Αστέρας Μαγούλας
13. Γλυφάδα
14. Βύζας Μεγάρων*

7-1
10-5
10-4
8-5
6-6
5-4
6-6
6-4
7-7
6-7
3-3
4-7
3-12
2-12

13
13
10
10
10
8
8
7
7
7
6
4
1
0

Σημ: Οι ομάδες με αστερίσκο (*) έχουν παιχνίδι λιγότερο
Επόμενη 7η αγωνιστική (10/11)
Ηρακλής Ψαχνών - Ολυμπιακός Βόλου
Γλυφάδα - Βύζας Μεγάρων
Πανηλειακός - Παναχαϊκή
Αστέρας Μαγούλας - Αχαρναϊκός
Παναιγιάλειος - Φωκικός
Καλλιθέα - Επισκοπή
Φωστήρας - Α.Ο. Χανιά
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Κισσαμικός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α' κατηγορία
1ος όμιλος (6 αγώνες)
Ομάδα

ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΥ 2 - 1 ΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

Βαθ.

Γκολ

Ασπίδα

14

12-7

Ροδωπού(-2)

13

16-9

Ιωνία 2000

12

13-7

Κεραμειά

13

11-4

ΔΑΑΟΧ

9

10-6

Αστέρας Μ.

7

9-10

Κορωνίδα

6

7-10

Τιτάν

4

5-16

Γρανίτης

3

7-12

Παγχανιακός

2

6-15

Η επόμενη (7η) αγωνιστική
Ιωνία 2000 - Ασπίδα

Στο Μάλεμε ξόρκισε την... κατάρα

Κεραμειά - Ροδωπού
Γρανίτης - Αστέρας Μ.
Κορωνίδα - Τιτάν

Ποδαρικό με το δεξί στο Μάλεμε χθες για τον Κισσαμικό
καθώς νίκησε έστω και δύσκολα 2 - 1 την Πεύκη και
αυτό ήταν το πρώτο του τρίποντο εντός έδρας.
Τώρα ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι στην Ελευσίνα με τους Χανιώτες να
έχουν αναρριχηθεί στην 3η θέση
μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες. Στο
α’ ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και πήραν προβάδισμα με
εξαιρετικό γκολ του Παραλίκη με διαγώνιο στο 20’ έπειτα από σέντρα του
Τσικουδάκη. Στη μοναδική αξιόλογη
φάση τους οι φιλοξενούμενοι έφεραν
το ματς στα ίσα, στις καθυστερήσεις
του ημιχρόνου με σκόρερ τον Κακλαμάνο με πλασέ στην κίνηση έπειτα
από σέντρα του Σεμπέκου.
Στο β’ ημίχρονο έγινε παιχνίδι κέντρου χωρίς φάσεις όμως στο 85’ από
μπαλιά του Ανιάνγκμε προς τον Μα-

Γ’ Εθνική
(σε 6 αγώνες)
Ομάδα

Βαθ.

Γκολ

Τράχωνες

14

12-3

Ελευσίνα

12

9 -3

Ιωνικός Ν.

12

6-1

Κισσαμικός

11

6 -3

Ατρόμητος Π.*

9

8-6

Ρούβας**

7

2 -2

Ατσαλένιος*

7

5-5

Πεύκη*

6

6-5

Γιούχτας**

5

4 -3

Δόξα Βύρωνα*

5

2 -2

Νέα Ιωνία*

5

5-6

Μύκονος*

5

4-10

Προοδευτική**

3

4 -7

Ολυμπ. Λαυρίου** 0

3-10

Εθν. Αστέρας

2-12

0

Η επόμενη 7η αγωνιστική
(10 Νοεμβρίου)
Εθν. Αστέρας – Ολυμπ. Λαυρίου
Μύκονος – Ρούβας
Πεύκη – Τράχωνες
Ατσαλένιος – Ατρόμητος Π.
Πανελευσινιακός – Κισσαμικός
Γιούχτας – Προοδευτική
Ιωνικός – Νέα Ιωνία
Ρεπό: Δόξα Βύρωνα

ντζιούνη ο τελευταίος απέφυγε τον
Δράμπαλη και βρέθηκε στο έδαφος
από μαρκάρισμα του Τερζή, με τον διαιτητή κ. Σταυρουλάκη να δίνει πέναλτι και να αποβάλει τον αμυντικό
της Πεύκης. Λίγο αργότερα ο Εσόνο
ευστόχησε στο πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 2 - 1 (φωτ. από το
site του Κισσαμικού).
Διαιτητής: Σταυρουλάκης (Ρεθύμνου)
Βοηθοί: Κοκμοτός - Βυζιργιαννάκης
(Ρεθύμνου)
Κίτρινες: Μάτσος (8’), Τοπούζης
(21’), Τσικουδάκης (26’), Καρακώστας
(39’), Δρακάκης (50’), Κωνσταντίνου
(64’), Γιαννουλάκης (87’).
Κόκκινη: Τερζής (85’).
Κισσαμικός: Ρίζος, Παραλίκης, Ψυχουντάκης (72’ λ.τρ. Καρβουνιάρης),
Χολέβας, Εσόνο, Ενγκουέμ, Τζιορτζιόνε (82’ Μαντζιούνης), Κουμπρόγλου, Χατζηλιόντας, Τσικουδάκης (72’
Ανιάνγκμε), Δρακάκης.
Πάγκος Κισσαμικού: Βλαχάκης,
Μπάτζιο, Ψαράκης, Κομπογεννητάκης
Λευτ.
Α.Ο. Πεύκης: Δράμπαλης, Κολιός,
Γιαννουλάκης, Καρακώστας, Τερζής,
Κωνσταντίνου, Κακλαμάνος, Μάτσος

(77’ Λιοσάτος), Σεμπέκος, Τοπούζης,
Γκίκας (89’ Μαρκομιχάλης).
*Άτυχος στάθηκε ακόμα μια φορά ο
Ψυχουντάκης, που αποχώρησε με
πρόβλημα τραυματισμού, αφού έσπασαν δυο δόντια του από κλωτσιά
αντιπάλου.

ΜΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΟΙ ΤΡΑΧΩΝΕΣ
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε η 5η σερί ισοπαλία της Δόξας Βύρωνα με τον Ιωνικό που έφερε μόνους
στην 1η θέση τους Τράχωνες.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Ρούβας – Εθν. Αστέρας 1-0 (71' Φουκαράκης)
Τράχωνες – Ολυμπ. Λαυρίου 4-1
(13' Γούλας, 28' Σαγάνης, 55', 84' Σαπαλίδης – 76' πεν. Βελετάκος)
Ατρόμητος Π. – Μύκονος 3-0 (22' Ευθυμιάδης, 36' Δανάσης, 72' Λοϊζίδης)
Προοδευτική – Ατσαλένιος 0-2 (58'
Μπουτσάκης, 93' Καλομοίρης)
Νέα Ιωνία – Πανελευσινιακός 1-2
(90' Νησαριώτης – 42', 63' Κουσκουνάς).
Δόξα Βύρωνα – Ιωνικός 0-0
Ρεπό: Γιούχτας.

Μπαξεβάνος: Ικανοποιημένος
από εμφάνιση και... γήπεδο!
Ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα και την εικόνα του
Κισσαμικού στο πρώτο ημίχρονο δήλωσε ο προπονητής
της ομάδας μας Σπύρος Μπαξεβάνος.
Αναλυτικά η τοποθέτησή του για τον αγώνα με τον Α.Ο.
Πεύκης:
«Είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα και από την
εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Προηγηθήκαμε στο
σκορ και μπορέσαμε να παίξουμε σε ένα καλό γήπεδο.
Βλέπουμε ότι μπορούμε να παίξουμε μπάλα σε χόρτο. Ο
αγωνιστικός χώρος στο δικό μας γήπεδο είναι κακός και
έχουμε και τον αέρα συνήθως εκεί πέρα. Βέβαια ήρθε αυτό
το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου
και στο δεύτερο για ανεξήγητο λόγο είχαμε πάλι μια νευρικότητα. Η νευρικότητα ήρθε γιατί τα παιδιά και εμείς
θέλαμε να κάνουμε την πρώτη εντός έδρας νίκη για να
δώσουμε σημασία στην εκτός έδρας νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Στο
δεύτερο ημίχρονο είχε τον έλεγχο η αντίπαλη ομάδα, χωρίς να μας δημιουργήσει ουσιαστικό πρόβλημα στην άμυνα. Ευκαιρίες δεν μπόρεσαν να κάνουν. Το σημαντικό για
εμένα είναι ότι η ομάδα κατόρθωσε και πήρε το πρώτο
εντός έδρας τρίποντο. Ένα τρίποντο που θα μας δώσει
ψυχολογία για τη συνέχεια. Το παν είναι να βλέπουμε τα

Πάντως η Κρήτη είχε την... τιμητική
της αφού και στον 6ο όμιλο οι ομάδες
της τα πήγαν ικανοποιητικά: Πανναξιακός – Ηρόδοτος 2-3, Αστέρας Βάρης – Ερμής Ζων. 0-0, Μανδραϊκός –
ΑΟΑΝ 1-1 και μονάχα ο ΠΑΟΚ έχασε εντός 1-2 από την Κηφισιά. Περίπατος της ΑΕΚ 3-0 επί της Τριγλίας
Ραφήνας όπως και της Λάρισας στον
2ο όμιλο που συνέτριψε στο ντέρμπι
5-0 τον Πυρσό Γρεβενών.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΠΑΔΩΝ ΔΟΞΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΙ ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
Μπορεί το ντέρμπι των «αιωνίων»
της Σούπερ Λιγκ να κύλησε ομαλά και
να μην άνοιξε... ρουθούνι, όμως, το ίδιο
δεν συνέβη και στο Δόξα Βύρωνα –
Ιωνικός για την 6η αγωνιστική του
5ου ομίλου της Γ’ Εθνικής! Το μεσημέρι της Κυριακής οπαδοί των δύο
ομάδων συναντήθηκαν στην Κατεχάκη και σημειώθηκαν συμπλοκές.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα
επεισόδια έγιναν στο ύψος της εξόδου
προς Καισαριανή και υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ αυτόπτες
μάρτυρες μιλούν και για ρίψεις βομβών μολότοφ.

ΔΑΑΟΧ - Παγχανιακός

Α' κατηγορία
2ος όμιλος (6 αγώνες)
Ομάδα

Βαθ.

Γκολ

Αρης Σ.

16

25-4

Ακρίτας

14

12-4

Σπάθα

13

15-9

Μινώταυρος(-2)

11

15-3

Παλαιόχωρα

9

10-14

Δόξα

9

8-10

Ηρακλής Ν.

7

5-12

Ικαρος Μ.

5

10-11

Πανακρωτ/κός

0

4-20

Περιβόλια

0

5-22

Η επόμενη (7η) αγωνιστική
Ακρίτας - Δόξα Π.
Παλαιόχωρα - Μινώταυρος
Ηρακλής Ν. - Πανακρωτ/κός
Περιβόλια - Ικαρος Μ.
Σπάθα - Αρης Σ.

Β' κατηγορία
Σε 6 αγώνες
Ομάδα

Βαθ.

Γκολ

Απόλλων

15

17-6

Ιδομενέας

14

9 -3

ΑΕ Κυδωνίας

13

18-4

λάθη μας, να διορθωνόμαστε και να γινόμαστε κάθε Κυριακή καλύτεροι, ώστε να χτυπάμε το κάθε παιχνίδι».
Για το γήπεδο του Μάλεμε: «Είναι ένα γήπεδο που σίγουρα κουράζει τον ποδοσφαιριστή, από το 60’-70’ και
μετά. Νομίζω ότι εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Έχουμε τις δυνάμεις και εκεί νομίζω ότι είναι το
μυστικό. Ο κ. Τάκης (σ.σ. Τσακαλίδης) κάνει απίστευτη
δουλειά. Τα παιδιά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό
είναι το μυστικό για αυτό το γήπεδο».

Αρης Βουκ.

13

14-3

Φωστήρας

13

12-6

Θύελλα Καλ.

13

10-6

ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ

12

9 -7

Κρ. Αστέρας

10

13-8

Ποσειδών Τσ.

9

9-9

Αστέρας Χ.

8

8 -7

Ε.Θ.Κ.

6

5 -7

Δηλώσεις Γιώργου Παραλίκη

Νέος Αστέρας

4

3-10

Αναφορικά με το αν βοήθησε η αλλαγή της έδρας ο σκόρερ του 1-0 για την ομάδα μας, Γιώργος Παραλίκης, σχολίασε: «Το ζητούσαμε αυτό πάρα πολύ καιρό. Δυσκολευόμαστε πολύ με το γήπεδο. Όσον αφορά τον αγώνα,
ήταν πάρα πολύ δύσκολος με δυνατή ομάδα, με πολλούς
καλούς παίκτες. Προηγηθήκαμε στο σκορ, αλλά δυστυχώς δεχθήκαμε το γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Είχαμε κι άλλες ευκαιρίες, αλλά με ένα πέναλτι καταφέραμε
και πήραμε το παιχνίδι, αυτό που ζητούσαμε από την
αρχή».
Για το αν δυσκόλεψε τους παίκτες το νέο γήπεδο, λόγω
του ότι δεν το είχαν «πατήσει» για προπόνηση: «Είχε ήλιο
και είναι πολύ μαλακό το γήπεδο. Μας δυσκόλεψε τις προσπάθειες μας στην αρχή. Συνηθίσαμε στη συνέχεια και
δόξα τον Θεό πήγαν όλα καλά».

Χάλης

3

7-17

Αμιλλα

3

7-20

Σφακιά

1

4-17

Απτερα

0

5-20

Η επόμενη (7η) αγωνιστική
Σφακιά - Νέος Αστέρας
Χάλης - ΙΝΚΑ
Φωστήρας - Αστέρας Χ.
Ποσειδών Τσ. - ΑΕ Κυδωνίας
Αρης Βουκ. - Ιδομενέας
Κρ. Αστέρας - Απόλλων
Θύελλα Καλ. - Ε.Θ.Κ.
Αμιλλα - Απτερα
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ
sports@haniotika-nea.gr

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ασπίδα και Αρης Σούδας μόνοι πρώτοι
1ος όμιλος

Ροδωπού - Ιωνία 2000 1-0
Οι γηπεδούχοι πήραν ρεβάνς
για τις 3 ήττες πέρυσι στο πρωτάθλημα χάρη σε ένα τέρμα
ενός παλιού παίκτη της Ιωνίας,
του Μάρκου Παπαδημητρίου
με πλασέ στο 75' έπειτα από
μπαλιά του Μαναρώλη. Οι νικητές είχαν και δοκάρι στο α'
μέρος ενώ ολοκλήρωσαν το
παιχνίδι με δέκα παίκτες αφού
στο 90' είδε την 2η κίτρινη ο
Πολένας. Στο τέλος οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για την ισοφάριση χωρίς αποτέλεσμα.
Διαιτητής: Ούτας
Ροδωπού: Κοκκινάκης, Χατζηγιάννης, Φραγκιουδάκης,
Μπαγλατζής, Βαλέρα, Πολένας
Θ., Καρατζάς (80' Μαργαριτάκης), Καλογεράκης, Παπαδημητρίου (83' Μαριανάκης),
Τόμα, Μαναρώλης (87' Στογιάνοβ)
Ιωνία 2000: Μαργαρώνης,
Βολάνης, Μπαντουράκης, Ντογκρασβίλι, Νταμαδάκης, Κισσανάκης, Μπαρτζίδης, Πάτας,
Κελέσης (70' Αργυρουδάκης),
Γιαννολάρης Χρ., Μπαδιεριτάκης
Ασπίδα – Κορωνίδα 3-2
Μπορεί η ομάδα του Ναυστάθμου να προηγήθηκε με 30 όμως επειδή και στο κύπελλο είχε προηγηθεί με το ίδιο
σκορ και με 2-0 και τελικά ισοφαρίστηκε και στους δύο αγώνες σε 3-3, όταν η ομάδα του
Βάμου μείωσε σε 3-2 καταλαβαίνεται ότι τα χρειάστηκαν! Τελικά όμως άντεξαν και βρέθηκαν στην κορυφή (φωτ. 1).
Σκόραρε δύο φορές ο Καλπάκης (με ατομική ενέργεια και κεραυνό στο 35' και ψηλοκρεμαστό πλασέ από πλάγια στο 47')
και μία ο Μπορμπουδάκης με
σουτ στο 58'. Μείωσαν ο Στ.
Πατσαρίκας στο 70' με σουτ
(από πάσα του Τζαγκαράκη) και
ο Τζαγκαράκης στο 80' από
μπαλιά του Αχ. Πατσαρίκα.
Διαιτητής: Γιουματζίδης με
τους φιλοξενούμενους να έχουν
πολλά παράπονα και να θεωρούν ότι δεν δόθηκε ένα πέναλτι πάνω στον Μαρινάκη. Βέβαια για την ίδια φάση οι γηπεδούχοι λένε ότι νωρίτερα η
μπάλα είχε βγει έξω χωρίς να το
υποδείξει ο αρμόδιος βοηθός.
Ασπίδα: Παγιαλάκης, Γεραμάνης, Αρβανίτης (30' λ.τρ. Φιλιππίδης, 65' Ποντικάκης), Ρουσκέτος, Κυρμιτζής, Δασκαλάκης,
Μπουζουνιεράκης, Μπορμπουδάκης, Μήτρου, Λούλος
(82' Βαζούρας), Καλπάκης
Κορωνίδα: Κοκολάκης, Κακαξυλάκης, Κουλιζάκης, Καπριδάκης, Μαρινάκης, Τρούλος
(80' Λαμπιθιανάκης), Αλεξαντωνάκης Αγγ. (82' Στάης), Τζα-
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νουκάκης (60' λ.τρ. Σαπουνάκης), Τζαγκαράκης, Πατσαρίκας
Στ., Πατσαρίκας Αχ.
Κεραμειά – ΔΑΑΟΧ 1-0
Οι γηπεδούχοι σταμάτησαν το
νικηφόρο σερί του ΔΑΑΟΧ και
πλέον καθώς ξέφυγαν 6 βαθμούς από τον 6ο είναι αγκαλιά
με την παρθενική τους παρουσία σε όμιλο Τίτλου. Το μοναδικό τέρμα το πέτυχε στο 28' με
κεφαλιά ο Χαλκιαδάκης (φωτ.
4) από φάουλ του Τσεσμελή.
Διαιτητής: Βαμιανάκης
Κεραμειά:
Νιαουνάκης,
Μπουρμπάκης, Γληγόρης, Λουκόπουλος, Μαρινάκης Δ., Χαλκιαδάκης, Τσεσμελής, Τσινιαράκης (65' Κελαϊδής), Μανωλεδάκης (88' Λιονάκης), Μεζαρτζόπουλος (80' Δρεττάκης),
Καβρουλάκης
ΔΑΑΟΧ: Ιωακειμίδης, Ψαρουδάκης, Φρονιμάκης (46' Καραπατάκης), Καλιτσάκης, Καπαδουκάκης (70' Δασκαλάκης),
Παπασηφάκης, Ράπτης, Ζαννής, Περβολαράκης, Στεφάτος,
Ντούπης (85' Σκαράκης)
Παγχανιακός-Γρανίτης 3-1
Πρώτη νίκη για τους νεοφώτιστους που έσβησαν τους μείον βαθμούς και οι δύο ομάδες
ουσιαστικά ανανέωσαν το ραντεβού τους στην επόμενη
φάση και στον όμιλο Παραμονής. Ο Γιούλας με ισάριθμα
σουτ στο 2' και στο 30' πέτυχε
τα δύο πρώτα γκολ ενώ ο Μαρκοδούνας στο 49' έκανε το 2-1.
Το σκορ έκλεισε στο 73' ο Κόσεκ

με πλασέ ενώ οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Στο α' οι
γηπεδούχοι με τον Κόσεκ και
στο β' ο Γρανίτης με τον Καστρινάκη (φάουλ)
Διαιτητής: Κουρκούνας
Παγχανιακός: Αργυρίου, Μανετάκης, Στραταριδάκης (75'
Λενταράκης), Σκεπασιανός, Παντελακάκης, Μακρής-Τσαλίκης, Κυριακίδης, Κόσεκ, Γιούλας (72' Χρυσός Ι.), Χρυσός Μ.,
Ενο (65' Ξηρουχάκης)
Γρανίτης: Μελισσινός, Καστρινάκης, Χαζηράκης, Κυριακάκης, Μαστοράκης Ι. (46' Τσάμι), Λυτινάκης Π. (30' Αμπραμισβίλι), Αγγελόπουλος (60' Βαϊγκούσης), Μαστοράκης Ν., Ράντεφ, Μαρκοδούνας, Μαραγκάκης
Τιτάν - Αστέρας Μ. 1-3
Με τη δεύτερη συνεχόμενη
νίκη η ομάδα του Μανολιόπουλου μπήκε σε τροχιά ομίλου
Τίτλου καθώς απέχει πλέον 2
βαθμούς από την 5η θέση. Στο
10' ο Στρατουδάκης κέρδισε
πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μαυρεδάκης για να
ισοφαρίσει στο 31' με τον ίδιο
τρόπο ο Β. Ορφανουδάκης (εδώ
το πέναλτι κέρδισε ο Σπαθαράκης). Στο 58' ο Μαμινάκης
συνεργάστηκε με τον Στρατουδάκη που έκανε το 1-2 και στο
79' ο Μαυρεδάκης από πλάγια
θέση έγραψε το 1-3 για τους φιλοξενούμενους παρότι έπαιζαν από το 70' με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του

6
Ντανάσεφ για εξύβριση. Ο Β.
Ορφανουδάκης πάντως σημάδεψε στο τελευταίο τέταρτο δύο
φορές τα δοκάρια (76' με φάουλ
και 88').
Διαιτητής: Γιαννουλάκης Χ. με
τους γηπεδούχους να θεωρούν
ότι δεν τους δόθηκε πέναλτι στο
41' σε χέρι αμυντικού. Επίσης
ότι το 1-2 σημειώθηκε με τη
μισή ομάδα του Αστέρα να είναι οφσάιντ που δεν υπέδειξε
η β' βοηθός Βερυκάκη.
Τιτάν: Κουντής, Βουράκης
(75' Μουτσάκης), Τζομπανάκης, Μανανεδάκης Ι., ΜαρίνοςΞυδής, Χαριτάκης (63' Τσοτσόρια), Γκλέϊντι, Λουσέϊ, Σπαθαράκης, Ορφανουδάκης Ι., Ορφανουδάκης Β.
Αστέρας Μ.: Τερεζάκης Σ.,
Κατσαρός, Κουκουτσάκης,
Μαυρακάκης (53' Μαυρακάκης), Μουντάκης K., Μαυρεδάκης (87' Μουντάκης Σ.), Καστρινάκης (90' Μακράκης),
Στρατουδάκης, Μαμινάκης, Λα-

δάκης, Κορνιωτάκης

2ος όμιλος
Μινώταυρος – Ακρίτας 1-1
Με δύο πέναλτι από το α' ημίχρονο κρίθηκε το ντέρμπι (φωτ.
5). Στο β' 45 λεπτο ήταν πάντως
η ομάδα των Μουρνιών που
πίεσε αλλά δεν κατάφερε να
βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα
αν και είχε σημαντικές ευκαιρίες όπως στο 75' με τον Μανουσάκη να στέλνει τη μπάλα
στο δοκάρι. Στο 36' ο Καλαϊτζάκης κέρδισε πέναλτι το οποίο
μετέτρεψε σε γκολ ο Δοντσίδης
και στην εκπνοή του α' μέρους ήταν ο Αννιτσάκης που
ευστόχησε στο πέναλτι που
κέρδισε ο Μαρινάκης. Η ομάδα του Αποκόρωνα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίκτες καθώς ο Τσαρτσίδης είδε 2η κίτρινη στο 88'.
Διαιτητής: Χρυσός με τους
γηπεδούχους να αμφισβητούν
έντονα το πέναλτι και μάλιστα

να λένε ότι υπήρχε και οφσάιντ στη φάση αυτή που δεν
υπέδειξε η β' βοηθός Κομισοπούλου.
Μινώταυρος: Αρχοντάκης,
Κελαϊδής, Πατεράκης Ι., Σύρμος,
Καγκλατζής, Περαθωράκης, Δοντσίδης, Νταγκουνάκης, Περδικάκης (37' λ.τρ. Μανουσάκης, 77' Μπασιαδάκης), Καλαϊτζάκης (80' Σύρμος), Δημούσης
Ακρίτας: Συγγελάκης, Μουμίν,
Τσαρτσίδης, Τραϊτοράκης, Παπαδάκης, Χαλίλογλου, Αννιτσάκης, Καραγιαννάκης (65'
Πρέγκα), Μαρινάκης, Μανός
(80' Κουγεντάκης), Πετράκης
(50' λ.τρ. Αλεξάκης)
Σημ.: Να διορθώσουμε ότι
πρώτη αλλαγή την περασμένη
αγωνιστική είχε περάσει ο Πρέγκα αντί του Παπαδάκη.
Δόξα Π. - Περιβόλια 3-1
Τρίτη σερί νίκη για την ομάδα των Παχιανών που για πρώτη φορά μπήκε στην προνομιούχα πεντάδα. Στο 7' ο Αλμυράς
με κοντινό πλασέ άνοιξε το
σκορ για να ισοφαρίσει στο
43' ο Μπολάνης με σουτ έπειτα από ατομική ενέργεια. Με
την έναρξη του β' ημιχρόνου
όμως ο Περράκης έπειτα από
λάθος της άμυνας έκανε το 21 και το σκορ έκλεισε στο 90' ο
Στέλιος Δασκαλάκης με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μοσχόπουλου. Στο 75' αποβλήθηκε με 2η κίτρινη ο Ραγκούσης που τραυματίστηκε στη
φάση αυτή.
Διαιτητής: Μπερτάκης
Δόξα: Προγούλης, Δασκαλάκης Στ., Κέγκα, Καλλιουτζάκης
(88' Σαχμπατζίδης), Καριμπίδης, Αλμυράς, Μοσχόπουλος
(90' Τατάροβ), Βαλάρης (78'
Παρασκευάς), Καστρινάκης,
Μαρκουλάκης Α., Περράκης
Σημ.: Να διορθώσουμε ότι
δεύτερη αλλαγή την περασμένη αγωνιστική είχε περάσει ο
Βερυβάκης αντί του Μοσχόπουλου.
Περιβόλια: Κορωνάκης, Μπολάνης, Σακουάλος, Στρατινάκης
(46' λ.τρ. Αλμπεν), Λάκκας (60'
Μωρόπουλος), Βακαλουνάκης,
Ραγκούσης, Κελάκης Ν., Βούρας, Αργύρης (77' Κελάκης Δ.),
Μαυρογένης
Αρης Σ. - Ηρακλής Ν. 5-0
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η
ομάδα της Σούδας που έμεινε
μόνη στην κορυφή, με “πρώτο
βιολί” τον Αντώνη Γαλανάκη
που έφθασε τα 10 γκολ όλα τις
3 τελευταίες αγωνιστικές. Στο
15' με προβολή (από κόρνερ του
Στρατουδάκη και κόντρες), στο
30' από πάσα του Στρατουδάκη
και στο 65' με ατομική ενέργεια
πέτυχε χατ τρικ. Στο 52' ο Στρατουδάκης (φωτ. 2) με μακρινό

σουτ έκανε το 3-0 και στο 70' ο Αράπη έπειτα από σέντρα του Α. Γαλανάκη το τελικό 5-0.
Διαιτητής: Ντοκάκης
Αρης Σ.: Βροντάκης Δ., Καραγκούνης, Γαλανάκης Κ., Σκαλέρης, Μαριανάκης, Ρουσσάκης, Μπακογιάννης, Στρατουδάκης (70' λ.τρ. Τσίτας), Παντελακάκης (60' Βροντάκης
Α.), Γαλανάκης Α., Μάστορας (55'
Αράπη)
Ηρακλής Ν.: Πετράκης, Καραχάλιος,
Καλυκάκης, Καράκης, Σπαθαράκης
(60' Μανελάρι), Μαυρεδάκης, Καραδάκης, Χαμζάϊ (78' Τοντινίδης), Πατελάκης (75' Βαβουράκης), Δοξάκης,
Χριστοφιλάκης
Ικαρος Μ. - Πανακρωτ/κός 5-2
Πρώτη νίκη για τους γηπεδούχους στα Νεροκούρου (φωτ. 6) που
διατήρησαν κάποιες ελπίδες για την
πρώτη πεντάδα σε αντίθεση με την
ομάδα του Ακρωτηρίου που έμεινε
στο “0”. Μέχρι το 18' είχαν μπει 3 τέρματα από τους γηπεδούχους: στο 8'
με τον Πασχούλη από κοντά (έπειτα
από κεφαλιά του Βογιατζή), στο 14'
με σουτ του Δασκαλάκη και στο 18'
με τον Μεγαλακάκη. Με την έναρξη
της επανάληψης ο Μεγαλακάκης
από μπαλιά του Δαμανάκη έκανε το
4-0 για να μειώσουν οι φιλοξενούμενοι 4-2 με δύο γκολ από σουτ των
νεαρών Παπαδάκη στο 63' και Κοπανάκη στο 70'. Το τελικό σκορ πέτυχε στο 80' ο Βογιατζής με σουτ.
Διαιτητής: Γιαννουλάκης Γ.
Ικαρος Μ.: Σπυριδάκης, Ροδοκανάκης, Δασκαλάκης, Κουργιαντάκης, Αργυρίου, Δαμανάκης (81' Τσιραντωνάκης), Βογιατζής, Παπαδάκης,
Πασχούλης, Χριστόπουλος (50' Κρασάκης), Μεγαλακάκης (71' Ζιρίδης)
Πανακρωτηριακός: Λάκκας, Τζιγκουνάκης, Μπικάκης, Χατζηδάκης
(35' Κοπανάκης), Καλλέργης Γ., Τερεζάκης, Παπαδάκης, Μπαχλιτζανάκης (46' Κυριακάκης), Βολακάκης, Αγναντής (60' Σγουράκης), Πλατώνης
Παλαιόχωρα – Σπάθα 2-3
Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Κολυμπαρίου χθες στις Μουρνιές (φωτ. 3) που σχεδόν εξασφάλισε
την είσοδό της στον όμιλο Τίτλου.
Πάντως οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν
αρκετές ευκαιρίες να πετύχουν κάποιο γκολ στο α' ημίχρονο με όλα τα
τέρματα να μπαίνουν στο β'. Στο 46'
ο Θεοδωρογλάκης με φάουλ έκανε το
0-1 και στη συνέχεια ο Κουλούρης
στο 60' και στο 65' με σουτ έκανε την
πρώτη ανατροπή. Ομως στο 70' ο
Στογιάνοφ και στο 83' ο Ντουντία με
ισάριθμα σουτ έκαναν νέα ανατροπή αυτή τη φορά για τη Σπάθα.
Διαιτητής: Χρυσός
Παλαιόχωρα: Κοτρωνάκης, Θεοδωράκης, Σκανδαλάκης, Σεληνιωτάκης, Αδαμόπουλος, Βακάκης, Καστρινάκης (75' Αχλάτης), Κριάρης, Καρανάκης, Κουλούρης, Μηνάς (70'
Λειβαδίτης)
Σπάθα: Τσαβαρής Κ., Θεοδωρογλάκης, Στογιάνοφ (89' Παπαδοστεφανάκης), Αγιασμενάκης, Πενταράκης Αλ., Κουλάκης, Χρυσαφάκης,
Ρεθεμνιωτάκης, Ζογράφι (85' Μαλακωνάκης), Ντουντία, Αλκούρτι (75'
Χαρατσίδης)
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Νέος επικεφαλής ο Απόλλωνας
Αστέρας Χ. - Νέος Αστέρας 1-1
Μοιράστηκαν τη... λάμψη οι δύο
αστέρες με την ομάδα του Βαμβακόπουλου να ανοίγει το σκορ στο 45' με
ατομική ενέργεια του Παπακαστρίσιου. Τελικά στο 65' ισοφάρισε ο Κυπραίος για τους Χαλεπιανούς με κεφαλιά από κόρνερ του Μαυριγιαννάκη με τον τελευταίο να έχει δοκάρι στο 80'.
Διαιτητής: Στρατιδάκης
Αστέρας Χ.: Χαιρετάκης, Ασλανίδης, Καζέλης, Παπουτσάκης, Ζαραφείδης, Κυπραίος, Προεστάκης (68'
Βασιλικάκης), Βασιλογιαννάκης,
Μπουλής (49' Μπακατσάκης), Μαυριγιαννάκης, Σταμπουλής (85' Μαλεκάκης)
Ν. Αστέρας: Βασιλείου, Μπουλταδάκης, Παπακαστρίσιος (70' Ντογκρασβίλι), Δαμουλάκης, Μανουσάκης, Κουρουπάκης, Χατζηδάκης (46'
Μπερτάκης), Παπουτσάκης, Κουκλάκης, Γιάννης, Κυρκόπουλος (37'
Γκέντζερλης)
ΑΕ Κυδωνίας – Χάλης 5-0
“Πεντάσφαιρη” για δεύτερο συνεχή
παιχνίδι η ομάδα των γηπεδούχων
πλησίασε την κορυφή. Στο 10' από σέντρα του Τζούγκαρη ο Δημητρογιαννάκης με κεφαλιά πέτυχε το 1-0,
στο 15' από μπαλιά του Κατσουλάκη
ο Γ. Καλογεράκης προχώρησε και
διπλασίασε τα τέρματα ενώ το ημίχρονο έληξε με ένα ακόμα γκολ που
σημείωσε με πέναλτι ο Τζούγκαρης
στο 30', πέναλτι που κέρδισε ο Γ. Ιγγλεζάκης. Στο 60' από γύρισμα του Γ.
Καλογεράκη ο Μπογκοσιάν πέτυχε το
4-0 και το σκορ έκλεισε ο Παππάς με
σουτ στο 80'.
Διαιτητής: Φρατζολάκης
ΑΕ Κυδωνίας: Γεωργανάς Π., Γεωργανάς Ι., Τζούγκαρης, Λούπου,
Μπογκοσιάν, Μαρκουλάκης, Ντουντουλάκης (60' Παππάς), Κατσουλάκης (80' Τσιτσιριδάκης), Ιγγλεζάκης Γ.
(70' Προβιδάκης), Καλογεράκης Γ., Δημητρογιαννάκης
Χάλης: Κοκολάκης, Τσουβαλάκης,
Βακάκης, Χατζηδάκης, Κουρνιδάκης
(53' Λιανιδάκης), Δασκαλάκης, Ζουριδάκης (46' Ζαφειρίου), Παπαδημητράκης (34' λ.τρ. Τσαφαράκης),
Τσουβαλάκης, Τσουπάκης, Μπουτζαλής
Ιδομενέας – Φωστήρας 1-1
Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι
της αγωνιστικής κάτι που στοίχησε
στην ομάδα του Γαλατά που έπεσε
από την κορυφή, παραμένει βέβαια η
μόνη αήττητη. Στο 20' από σέντρα του
Παινεσάκη ο Στ. Λιονάκης με γυριστό
σουτ έγραψε το 1-0 και ισοφάρισε
δέκα λεπτά αργότερα ο Ν. Παλαθούρας με πέναλτι (προηγήθηκε πλάγιο
του Ν. Παλαθούρα και χέρι του Καστρινάκη). Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 9 παίκτες (51'
2η κίτρινη ο Κατσιμπουρνάς, 80' ο
Μπαριτάκης) και οι γηπεδούχοι με 10
(70' Τζατζιμάκης) ενώ η ομάδα των Αγ.
Σαράντα είχε δύο δοκάρια με τους Ν.
Παλαθούρα στο 35' (από κόρνερ) και
Φυτράκη (40').

Φάσεις από τους αγώνες ΙΝΚΑ - Σφακιά (πάνω) και Απτερα - Θύελλα Καλ. (κάτω)

Διαιτητής: Βαμιανάκης με τους γηπεδούχους να υποστηρίζουν ότι πριν
το χέρι στο πέναλτι έγινε επιθετικό φάουλ που δεν δόθηκε και ότι γενικά η
διαιτησία έκανε πολλά λάθη εις βάρος
τους.
Ιδομενέας: Καλλίνικος, Χότζα, Μαραντόν (82' λ.τρ. Βούρβαχης), Μανιαδάκης, Παινεσάκης (70' Γιανναράκης), Σκαράκης, Μόσχος, Τζατζιμάκης, Καστρινάκης, Τερεζάκης (57'
Αρβανιτάκης), Λιονάκης Στ.
Φωστήρας: Τσιάρας, Μπαριτάκης,
Αντωνάκης, Βεστάκης, Αμαξόπουλος Π. (25' λ.τρ. Ποποδάκης Γ.), Φυτράκης (70' Παλαθούρας Π.), Κακούρης (83' Λειβαδιωτάκης), Μήτρου, Κατσιμπουρνάς, Μπουρλόκας, Παλαθούρας Ν.
Αμιλλα - Κρ. Αστέρας 2-6
Σαρωτικοί οι φιλοξενούμενοι επανήλθαν στις νίκες μετά από 4 αγωνιστικές. Ο Μητριτσάκης στο 8' και
στο 12', ο Νικολιουδάκης στο 17'
(από μπαλιά του Μητριτσάκη) και ο
Αγγελάκης στο 35' (ξανά από πάσα του
Μητριτσάκη) πέτυχαν τα 4 πρώτα
γκολ για να μειώσει ο Θ. Βουρδουμπάς με κεφαλιά στο 40'. Ο Μπιτσάκης στο 55' μείωσε ακόμα περισσότερο σε 4-2 αλλά ο Κοκάκης στο 60'
και ο Κοπάτσι στο 72' ανέβασαν τον
δείκτη του σκορ σε 6-2. Στο 80' αποβλήθηκε ο Μπιτσάκης της Αμιλλας.
Διαιτητής: Κασελάκης
Αμιλλα: Φραγκουλάκης, Σωφρόνογλου Μ., Σωφρόνογλου Αγγ., Δερμιτζάκης (46' Μπιτσάκης), Βουρδουμπάς Δ. (60' Χριστοδουλάκης Στ.),
Βουρδουμπάς Θ., Κτιστάκης, Λουγιάκης, Φυντικάκης (70' Χριστοδουλάκης Κ.), Παγωνάκης, Κόσικ
Κρ. Αστέρας: Κουτσοδόντης, Δρακακάκης (65' Κουκουλιέρος), Μαραγκουδάκης, Χαλιβελάκης, Γκαβο-

γιαννάκης, Μητριτσάκης (70' Παράβαλος), Αγγελάκης, Καραβοκύρης,
Κουτρούλης, Νικολιουδάκης (57' Κοπάτσι), Κοκάκης
Ε.Θ.Κ. - Αρης Βουκ. 0-3
Η ομάδα των Βουκολιών με τρία
γρήγορα γκολ καθάρισε τον αγώνα.
Στο 8' από σέντρα του Ντούπη ο Βακαλουνάκης με κεφαλιά πέτυχε το 01, στο 20' ήταν ο Περράκης που διπλασίασε με τον ίδιο τρόπο τα γκολ
(σέντρα του Καραγιαννάκη) και στο
25' ξανά ο Περράκης με ατομική
ενέργεια που έγραψε το τελικό 0-3. Ο
τελευταίος είχε δοκάρι στο α' μέρος
και ο Τόλιας στο β' ενώ ο Κελάκης με
τις επεμβάσεις του δεν επέτρεψε
στον Αρη να πετύχει άλλα τέρματα.
Διαιτητής: Κασελάκης
ΕΘΚ.: Κελάκης, Σοφιανόπουλος, Ανδρεαδάκης Β., Κυριακάκης, Παυλίδης
(85' Μαστρογιαννάκης), Ανδρεαδάκης
Π., Ντενεκετζής, Γαβαλάς Ιακ., Σηφάκης, Κυριακάκης (70' Σταμπολάκης
Λ.), Καλλέργης Ιακ., Καυκαλάς (80'
Σακκάς)
Αρης Β.: Συροκάκης, Τζαγκαράκης,
Καβακόπουλος, Γεωργακάκης (78'
Χαρισάκης), Λιοδάκης (70' Κουκουράκης), Καραγιαννάκης Ι., Περράκης (65' Πατελάκης), Παπιδάκης,
Ντούπης, Τόλιας, Βακαλουνάκης
Απόλλων - Ποσειδών Τσ. 3-0
Με ένα πρώην παίκτη του Ποσειδώνα, τον Μαρινάκη πρωταγωνιστή
και σκόρερ η ομάδα του Αγ. Ιωάννη
πήρε τους 3 βαθμούς που την έφεραν
στην κορυφή. Ο Μαρινάκης λοιπόν
άνοιξε και... έκλεισε το σκορ με δύο
γκολ που πέτυχε στο 25' με σουτ και
στο 85' από μπαλιά του Κατωτικίδη
αντίστοιχα. Ενδιάμεσα ο Κωνσταντινίδης στο 50' από πάσα του Καραμπινάκη είχε πετύχει το 2-0.
Διαιτητής: Φρατζολάκης

Απόλλων: Μουστάκας, Παπαδάκης
Ι. (53' Κατωτικίδης), Μαθιουδάκης Ι.,
Σταθάκης, Χαζηράκης, Μαρινάκης,
Καραμπινάκης, Ζιώγας, Κωνσταντινίδης (70' Καρβουνιάρης), Νικολάου,
Σολανάκης (61' Μαθιουδάκης Κ.)
Ποσειδών Τσ.: Βροντάκης, Μπομπολάκης, Παπαβασιλείου, Κουκλάκης, Αρτσιδάκης, Ιππέκης (50' Καπάνταης), Χατζηδάκης (65' Ανδρέου),
Μπραουδάκης, Γαλανάκης, Δημοτάκης (76' Ράπτης), Μπουτζαλής Στ.
Απτερα - Θύελλα Καλ. 2-3
Στην εκπνοή η ομάδα των Μεγάλων
Χωραφιών έχασε μέσα από τα χέρια
της τον πρώτο ιστορικό βαθμό στη Β'
κατηγορία παρότι προηγήθηκε δύο
φορές στο σκορ. Στο 35' με σουτ του
Π. Τσικουδάκη έπειτα από σύγχιση
και στο 56' με προβολή του Λάρδα.
Ισοφάρισαν ισάριθμες φορές ο Σπ.
Λουβιτάκης με ψηλοκρεμαστό πλασέ
και ο Βαρουχάκης με σουτ στο 78'. Για
να φθάσουμε στις καθυστερήσεις
όταν η Θύελλα κέρδισε φάουλ έξω από
την περιοχή με τον Ναλπαντίδη να
βλέπει την κόκκινη κάρτα. Το φάουλ
εκτέλεσε ο Νίκος Ρενιέρης και ο
αδελφός του Βασίλης νίκησε τον
Παπανικολάου που είχε περάσει
κάτω από τα δοκάρια, καθώς είχαν γίνει και οι 3 αλλαγές των νεοφώτιστων.
Διαιτητής: Μαραβελάκης
Απτερα: Ναλπαντίδης, Κληρονόμος, Μαρινάκης, Λαβράνος, Παπανικολάου, Κοκοτσάκης Δ., Λάρδας (80'
Δήμου), Ντουρλουντάδος, Κοκοτσάκης Τιμ., Τσικουδάκης Π. (47' λ.τρ. Ντινιούρης), Τσικουδάκης Αλ. (68' Σαρρής)
Θύελλα Καλ.: Τσιρώνης, Καρεφυλλάκης Στ., Λουπασάκης, Τεκίδης, Βογιατζάκης (76' Βερυκάκης), Βεστάκης
(54' Βαρουχάκης), Μαραγκουδάκης Χ.
(60' Γιαννενάκης), Νικολακάκης, Ρενιέρης Β., Ρενιέρης Ν., Λουβιτάκης Σπ.
ΙΝΚΑ – Σφακιά 2-0
Στο α' ημίχρονο ο Σφηνιαδάκης
ήταν πολύ καλός και τελικά μονάχα
ο Μουτσάνγκι κατάφερε να τον νικήσει με σουτ από δεξιά στο 35'. Για
να πετύχει ένα ακόμα τέρμα ο Ροδιτάκης με πλασέ στο 70' με την ομάδα των Σφακίων να είναι αρκετά καλή
αλλά όποτε χρειάστηκε και ο έτερος
τερματοφύλακας Γουνάκης ήταν σταθερός.
Διαιτητής: Παντελιδάκης με τους φιλοξενούμενους να υποστηρίζουν ότι
στο 2-0 η μπάλα είχε βγει πριν άουτ
χωρίς να το υποδείξει ο α' βοηθός
Εντουαρτ.
ΙNKA: Γουνάκης, Δράμι, Μπομπολάκης (80' Ρημαντωνάκης), Σγουρομάλλης, Μαλαμαδάκης (60' Κουταλώνης), Μουτζούρης, Παπαδάκης,
Τζωρτζάκης, Ασημίνας (46' Ροδιτάκης), Γιαννόπουλος, Μουτσάνγκι
Σφακιά: Σφηνιαδάκης, Χομπιτάκης
Ι., Τζωρτζάκης Ι.Ε. (75' Βούρβαχης),
Δεληγιαννάκης, Τζωρτζάκης Ι.Ι., Τζωρτζάκης Ιωσ., Μπούχλης, Περράκης
(70' Καγιαδάκης), Μανωλεδάκης,
Δουρουντάκης Μαν. (60' Ντενεκετζής
Χρ.), Δουρουντούς Εμ.
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Πρεμιέρα με το... αριστερό ο Γ.Σ. Χανίων

Η πρώτη παρουσία του
Γ.Σ. Χανίων στο πρωτάθλημα της Α2 χάντμπολ ανδρών συνοδεύτηκε με εντός έδρας
ήττα 24 - 28 από την
ομάδα Ν. Ιωνία/Δικέας,
σε μια αναμέτρηση που
ουσιαστικά κρίθηκε στο
δωδεκάλεπτο 24'-36',
διάστημα κατά το οποίο
οι γηπεδούχοι έμειναν
χωρίς γκολ.

Πάντως ο Χανιώτικος σύλλογος έδειξε σε μεγάλο διάστημα πολύ καλά στοιχεία και
με δεδομένα ότι έπαιξε μ' έναν
από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους του Α’ ομίλου, χωρίς
να έχει δώσει κανένα φιλικό
παιχνίδι, επιτρέπει την αισιοδοξία για πολύ καλύτερη
συνέχεια.
Ντέρμπι ήταν το α' ημίχρονο στο κλ. Κλαδισού, με το
προβάδισμα ν' αλλάζει συνεχώς χέρια μέχρι το 8-8, χωρίς
η διαφορά να ξεπερνάει το 1
γκολ. Ο Γ.Σ. Χανίων έγινε η
ομάδα που προηγήθηκε πρώτη φορά με 2 γκολ (10-8 στο
21') και διατήρησε το προβάδισμα αυτό μέχρι το 24' (1210), όμως ακολούθησε επιθετικό μπλακ άουτ, αφού σημείωσε ξανά τέρμα μετά από
13 λεπτά και ενώ οι φιλοξενούμενοι (που είχαν ισοφαρίσει 12-12 πριν ολοκληρωθεί το
τριαντάλεπτο) είχαν μέχρι τότε
σκοράρει 5 φορές και προηγούνταν 12-15.
Μάλιστα είναι αξιοσημείωτο
ότι στο ξεκίνημα της επανάληψης, η ομάδα του Δημήτρη
Πουλιδάκη αν και έβγαλε τρεις
φορές καλή άμυνα, δεν κατάφερε να σημειώσει γκολ παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω.
Από το 13-15 οι δυο ομάδες

Στιγμιότυπα από το παιχνίδι Γ.Σ. Χανίων - Ηλυσιακός, με
πρωταγωνιστές τους Κοκολοδημητράκη (πάνω), Ξανθουδάκη (δεξιά)
και Αποστόλου (κάτω).

πήγαιναν γκολ γκολ μέχρι το
19-22 (49'), η Αθηναϊκή βρέθηκε στο +4 (19-23) στο 50' 30'',
η γηπεδούχος, χάρη και πάλι
στην καλή της άμυνα πλησίασε 23-25 (56' 30''), στο 2426 είχε ακόμη μια καλή αμυντική παρουσία, αλλά δυστυχώς στην επίθεση έγινε λάθος
πάσα και όλα τελείωσαν στο
σημείο αυτό, με το τελικό
σκορ να διαμορφώνεται σε
24-28, αφού είχαμε ακόμη
δυο λάθη από την πλευρά των
Χανιωτών παικτών.
Διαιτητές: Δημάκης, Βερβενιώτης (και οι δυο από το
Άργος).
5λεπτα: 1-1, 4-3, 6-6, 8-8, 1211, 12-12 (ημιχρ.), 12-15, 16-18,
16-19, 19-22, 22-25, 24-28.
Γ.Σ. Χανίων (Δ. Πουλιδάκης): Μαλεφάκης, Σαμαράς, Μιχελάκης, Παπαϊωάννου, Αναστασάκης, Λαδάκης,

Αποστόλου 1 γκολ, Μελιόπουλος, Αλυγιζάκης 6, Σπυρλιδάκης, Μυντιλάκης 3, Σταυρουλάκης, Σινιοράκης, Κοκολοδημητράκης 10, Ξανθουδάκης 3, Καμπανιέρης 1.
Δεν αγωνίστηκε ο τιμωρημένος Φαλτσέτας (χρωστάει
ακόμη τρεις αγωνιστικές).
ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΜΑΡΑ: Αμέσως μετά τη λήξη τoυ αγώνα,
ο συνεργάτης του Δ. Πουλιδάκη, Κώστας Σαμαράς, μας
δήλωσε: «Σε γενικές γραμμές
είμαστε ευχαριστημένοι από
την αγωνιστικότητα των παιδιών και για πρώτο ματς πήγαμε αρκετά καλά. Βέβαια δεν
αποφύγαμε κάποια λάθη απέναντι σ' έναν αντίπαλο που θεωρείται από τις καλύτερες
ομάδες της κατηγορίας και
αυτό μας στοίχισε. Πάντως
έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας θα μπορούσαμε να πά-

Αρκετοί ήταν οι φίλοι του χάντμπολ (στη φωτ. ένα κομμάτι
από την εξέδρα) που βρέθηκαν στο κλ. Κλαδισού.

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Η Χριστίνα Κορδοπάτη και ο
Μπάμπης Παρδαλάκης ήταν στη
γραμματεία.

ρουμε θετικό αποτέλεσμα και
η τελική διαφορά νομίζω μας
αδικεί».
Ο Ζαχαρής σημείωσε τα περισσότερα (7) γκολ για την
ομάδα του Γ. Δραγάζη, ενώ 6
πέτυχε ο Κάρολος Γερουλάνος
(όπως και ο αδελφός του, Μάριος, ο οποίος επίσης έπαιξε
χθες, έχουν φορέσει τη φανέ-

Σε προπόνηση με την εθνική
νέων (κλιμάκιο Νότου) που
έγινε στο κλ. Μενιδίου μετείχε
χθες ο τερματοφύλακας του
Γ.Σ. Χανίων, Αναστάσιος Μιχελάκης. Ο νεαρός Χανιώτης
κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Στέλιο Σεϊρεκίδη,
μαζί με ακόμη 17 παίκτες από
σωματεία της νοτίου Ελλάδος.

λα του Κύδωνα).
Οι γηπεδούχοι είχαν 6/5 πέναλτι και δέχθηκαν τρεις δίλεπτες αποβολές, ενώ τ' αντίστοιχα νούμερα για Ν. Ιωνία/Δικέας ήταν 2/2 και οκτώ.

* Την επόμενη -2η- αγωνιστική ο Γ.Σ. Χανίων παίζει
(9/11) στο Αίγιο, με τον τοπικό Πήγασο.
* Όλα τ' αποτελέσματα της
πρεμιέρας του Α' ομίλου στο
αυριανό φύλλο

“ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ 2013” ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αγώνας δρόμου με “διπλό κέρδος”
Με καλοκαιρινές συνθήκες
(παρότι μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου)
διεξήχθη χθες το πρωί ο λαϊκός αγώνας δρόμου “Γύρος
Πόλης”, που φέτος είχε διπλή
“προσφορά”, αφού εκτός από
την άθληση συνέβαλε στο να
συγκεντρωθούν -από τους
συμμετέχοντες- και τρόφιμα
μακράς διαρκείας για τα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως
Κυδωνίας και Αποκορώνου,
αλλά και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων.

Άγγελος Βασιλόπουλος, Σταύρος Χριστοφιλόπουλος και Μανώλης Γρυφάκης, τερμάτισαν κατά σειρά
-ανεπίσημα- στις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ πρώτη γυναίκα ήταν η Νίκη Περράκη.

Στον αγώνα που διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων πήραν μέρος περίπου 400 άτομα κάθε
ηλικίας και από τα δυο φύλα,

τα οποία έτρεξαν περίπου 3 χιλιόμετρα διασχίζοντας κεντρικά σημεία της πόλης.

Η εκκίνηση δόθηκε -με σφύριγμα του δημάρχου Χανίων,
Μανώλη Σκουλάκη- από την
πλατεία Δημοτικής Αγοράς,
που ήταν και το σημείο τερ-

ματισμού και αφού προηγουμένως οι δρομείς διέσχισαν τις
οδούς Χατζημιχάλη Γιάνναρη
-Σκαλίδη - Πειραιώς - πλατεία
Τάλως- Ακτή Κουντουριώτη-

Ακτή Τομπάζη - Ακτή Ενώσεως- Πύλη της Αμμου - Κύπρου
- Νικηφόρου Φωκά.
Χωρίς να υπάρχουν χρονόμετρα, αφού αυτό που με-
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Αθλητισμός
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

Ο Κύδωνας κέρδισε και το Δειλινό

Στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν για το
παγκρήτιο πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών ο Κύδωνας κέρδισε στο Λίντο το
Δειλινό με 63 - 56 και έκανε το “τρία
στα τρία”, επιβεβαιώνοντας ότι στοχεύει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
φετινή διοργάνωση.

Ηταν μια σίγουρα σημαντική εκτός έδρας νίκη
για τη χανιώτικη ομάδα, η οποία στηρίχθηκε ξανά
στην πολύ καλή αμυντική της παρουσία, που σε
συνδυασμό με το εξαιρετικό ξεκίνημα και στην
επίθεση, την έφερε από νωρίς σε... θέση οδηγού,
την οποία δεν άφησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, εκτός από το 5 - 3 (στο 1' 30'') που ακολούθησε το αρχικό 0-3. Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου η διαφορά ήταν σταθερά από 7-9 πόντους
και μειώθηκε στους 5 με τρίποντο στην εκπνοή,
αλλά αρχίζοντας η επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι έλεγχαν πλήρως το ρυθμό, ξέφυγαν μέχρι και
με 13 πόντους (35-48 στο 28') και έδειχναν ότι θα
πάρουν μια εύκολη νίκη. Ομως μετά το 32' το Δειλινό πίεσε πολύ και κατάφερε με σερί 5-0 να πλησιάσει στους 4 πόντους (49-53 στο 33'), για να ξεφύγει πάλι με 8 ο Κύδωνας και να μειώσουν ξανά
στους τέσσερις (56-60) οι γηπεδούχοι στο 38'. Ακολούθησαν εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις, με
την ομάδα του θ. Λεκάκου να χάνει πιο πολλές
ευκαιρίες για να “καθαρίσει” το ματς, κάτι που τελικά έγινε 38'' πριν τη λήξη, αφού μετά από άστοχο σουτ των γηπεδούχων, οι του Κύδωνα πήραν
το ριμπάουντ, ακολούθησε φάουλ από το Δειλινό, με 2/2 βολές έγινε το 56-62 και ενώ απέμεναν περίπου 10 δευτερόλεπτα. Η ομάδα του Ηρακλείου δεν ευστόχησε ούτε στην τελευταία της επίθεση, είχαμε νέο ριμπάουντ από τους φιλοξενούμενους, που κέρδισαν πάλι φάουλ και με 1/2
βολές διαμορφώθηκε, στην εκπνοή, το τελικό 5663.
Διαιτητές: Μαλαμάς, Επ. Χριστινάκης
10λεπτα: 13-21, 30-35 (ημιχρ.), 44-53, 56-63
Κύδων (Θ. Λεκάκος): Καμπάνης, Κασίμης, Κοντογιάννης 4, Θεοδωράκης, Κυριακάκης, Μπαγάκης 13 (2), Λαγουδάκης 27 (3), Πιαλόγλου, Θεριάκης 5, Αδοντάκης 8, Χολέβας, Κατσαμάνης 5.
Ο Μουδάτσος με 22 (4) πόντους ο κορυφαίος
σκόρερ από την ομάδα του Π. Κουμιανάκη, ενώ
12 πέτυχε ο Παπαδογιαννάκης.
ΔΗΛΩΣΗ Θ. ΛΕΚΑΚΟΥ: «Ηταν μια πολύ καλή
νίκη απέναντι σε μια έμπειρη και φιλόδοξη ομάδα, που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, τα οποία φέτος δείχνουν

τρούσε ήταν η συμμετοχή και η προσφορά. Ολοι φάνηκαν ν’απολαμβάνουν τον
αγώνα, μετά την ολοκλήρωση του οποίου
δόθηκε αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής
σε όλους όσοι έτρεξαν.
Ο κ. Σκουλάκης τόνισε τη διπλή σημασία
που είχε ο αγώνας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία και στους δυο

Εντυπωσιακός ήταν ο Χαρτ και συνέβαλε
σημαντικά στη νίκη του ΑΓΟΡ επί του Αρη.

Kορυφαίος σκόρερ του Κύδωνα στο Ηράκλειο ήταν ο Νίκος Λαγουδάκης (δεξιά), ενώ ακολούθησε ο
Μπαγάκης (αριστερά).

πιο έτοιμα από κάθε άποψη, βγάζουν τον καλύτερο εαυτό τους μέσα στο παρκέ, κάτι που δεν συνέβαινε πέρυσι, οπότε είχαμε και πάλι δυνατότητες, αλλά κάπου ...κολλούσαμε και δεν παίρναμε
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προχωράμε, με πολύ
δουλειά στις προπονήσεις και στόχο να βελτιωνόμαστε αγώνα με αγώνα».
Από τ' υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε αυτό που
έγινε στις Μοίρες και ο Χάνδακας επικράτησε με
έναν πόντο, ενώ αντίθετα, στο Ρέθυμνο, η Ακαδημία επέστρεψε πολύ εύκολα στις νίκες. Στα δυο
...φιλικά, είχαμε ήττες για τις ομάδες U22.
Συνοπτικά όλα τ' αποτελέσματα της 4ης
αγωνιστικής: Μεσσαρά – Χάνδακας 50-51,
Ακαδ. Ρεθύμνου – Πεδιάδα 70-47, Αναγ. Αρκαλοχωρίου – Εργοτέλης U22 69-44, Ιεράπετρα –
Ηράκλειο U22 54-53, Δειλινό – Κύδων 56-63.
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες): Ακαδημία Ρεθύμνου (3 νίκες-1 ήττα) 7, Κύδων* (3 νίκες) 6, Ιεράπετρα* (3 νίκες) 6, Χάνδακας* (2-1) 5, Δειλινό*
(1-2) 4, Μεσσαρά* (3 ήττες) 3, Πεδιάδα ΑΟΧ* (3
ήττες) 3, Αναγ. Αρκαλοχωρίου** (2 ήττες) 2. Οι
ομάδες με * έχουν κάνει το ρεπό τους.
Υπενθυμίζουμε ότι στη διοργάνωση μετέχουν
εκτός συναγωνισμού (δεν υπολογίζονται τ' αποτελέσματα των αγώνων τους) οι ομάδες νέων (ηλικίες κάτω των 22 ετών) του Εργοτέλη (2 νίκες1 ήττα) και του Ηράκλειο ΟΑΑ (2 ήττες), οι οποίες και επιβαρύνονται όλα τα έξοδα διεξαγωγής
των αγώνων που θα δώσουν.
Το Σάββατο 10/11 θα διεξαχθεί η 5η αγωνιστική και ο Κύδωνας υποδέχεται στο κλ. Κλαδισού

τη Μεσσαρά, ενώ ξεχωρίζει το ματς που θα γίνει στο Ηράκλειο, ανάμεσα στον Χάνδακα και την
Ιεράπετρα. Τ' άλλα παιχνίδια: Πεδιάδα - Αναγ. Αρκαλοχωρίου, Ηράκλειο U22 - Ακαδ. Ρεθύμνου, Εργοτέλης U22 – Δειλινό.
* Με νίκες συνέχισαν οι παίδες του Κύδωνα1
και του Α.Ο. Ακρωτηρίου, ροζ φύλλο πήραν και
οι έφηβοι του Κύδωνα, όπως επίσης οι κορασίδες του ΟΑΧ και της Αθλητικής Ένωσης Πλατανιά, ενώ στο ντέρμπι της πρεμιέρας των νεανίδων ο ΟΑΧ ηττήθηκε από το Αρκάδι. Αναλυτικά
τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες της ΕΚΑΣΚ, στο αυριανό
φύλλο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ Ο ΑΓΟΡ ΣΤΗΝ Α1
ΑΝΔΡΩΝ
Το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας ματς του
Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου με ομάδα από τη συμπρωτεύουσα είχε θετική έκβαση, αφού επικράτησε 8477 του Άρη, για την 4η αγωνιστική της Α1 ανδρών.
Οι γηπεδούχοι -που προέρχονταν από την πρώτη τους ήττα από τον ΠΑΟΚ- διατηρούσαν μικρό,
αλλά σταθερό προβάδισμα στο α' ημίχρονο,
όμως στο 3ο δεκάλεπτο ξέφυγαν με διψήφια διαφορά και παρότι ο Άρης μείωσε στους 4 (69-65),
με τρίποντο του Καλλινικίδη και ένα γκολ-φάουλ
του Αγγελόπουλου, ξέφυγαν ξανά (79-68) και παραμένοντας σοβαροί μέχρι το τέλος πανηγύρισαν
μία μεγάλη νίκη.
10λεπτα: 23-22, 46-43, 69-60, 84-77
Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου (Θανάσης Γιαπλές): Χαρτ

23 (1), Καλλινικίδης 5 (1), Κουμπούρας 5, Αγγελόπουλος 14, Προύιτ 11 (1), Καλαμπόκης 5, Λάτοβιτς 2, Αλεξάντερ 8, Άρμπετ, Γκάμπριελ 11 (1)
Άρης (Βαγγέλης Αγγέλου): Μποχωρίδης 5 (1),
Χαντ, Πελεκάνος 12 (2), Γκίκας 7 (1), Τσακαλέρης,
Ασημακόπουλος 12 (2), Χαρίσης 9, Λαρεντζάκης
2, Βεζένκοφ 4, Μούρτος 9 (1), Αθηναίου 17 (1)
Τ' άλλα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Πανιώνιος-ΑΕ Νέας Κηφισιάς 64-39, ΗλυσιακόςΤρίκαλα 69-59, Ίκαρος Χαλκίδας-Πανελευσινιακός 74-84, Κολοσσός Ρόδου-Ολυμπιακός 61-94,
ΠΑΟΚ-Απόλλων Πατρών 78-74. Η αγωνιστική
ολοκληρώνεται αύριο, οπότε θα παίξουν (16.00),
Παναθηναϊκός-ΚΑΟ Δράμας
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ .............................................. 8
2. Πανιώνιος ....................................7
. ΑΓΟ Ρεθύμνου............................. 7
4. Ολυμπιακός .................................6
. Πανελευσινιακός ....................... 6
. Αρης ................................................. 6
. Απόλλων Πατρών ......................6
8. Παναθηναϊκός*...........................5
. ΚΑΟΔ* ............................................ 5
. ΑΕ Νέας Κηφισιάς.................... 5
. Ικαρος Χαλκίδας .........................5
. Ηλυσιακός ......................................5
13. Τρίκαλα ........................................4
. Κολοσσός Ρόδου ........................ 4
* Ο ομάδες με * έχουν αγώνα λιγότερο, ενώ ο
Ολυμπιακός άρχισε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς
ΝΕΑ ΝΙΚΗ Ο ΟΦΗ: Για την 4η αγωνιστική
της Α2 ανδρών, ο ΟΦΗ πέτυχε σπουδαία νίκη
(δεύτερη συνεχόμενη), επικρατώντας στο ΒΑΚ,
της Καβάλας με 74-60.

Από τον αγώνα δεν έλειψε
και η αθλητική ομάδα του “Ορίζοντα”

τομείς και ευχαρίστησε όσους έτρεξαν, ενώ
ανανέωσε το ραντεβού για τον Νοέμβριο
του 2014, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«ο επόμενος αγώνας θα γίνει μετά από ένα
χρόνο, ανεξάρτητα το ποιος θα είναι Δήμαρχος, κάτι για το οποίο θ’ αποφασίσει
ο Χανιώτικος λαός».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Χανίων και αρμόδιος σε θέματα αθλητισμού, Δημήτρης Λειψάκης, ευχαρίστησε
όλους όσοι προσέφεραν με κάθε τρόπο
στην επιτυχημένη διοργάνωση και στη διεξαγωγή του αγώνα.

Γέμισε τρόφιμα το φορτηγάκι
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Βολεϊ

Ο ΣΦΠΧ κέρδισε χθες
τον Ιωνικό Ν. Φιλαδέλφειας με 3 - 0 σετ και
πανηγύρισε την πρώτη
του εντός έδρας νίκη
στο πρωτάθλημα της Α2
βόλεϊ ανδρών, σπάζοντας ταυτόχρονα την
κακή παράδοση που είχε
με την αθηναϊκή ομάδα.

Βέβαια η δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία δεν ήρθε εύκολα,
αφού στα δυο πρώτα σετ οι γηπεδούχοι... ζορίστηκαν (όμως
στα κρίσιμα σημεία φάνηκαν οι
δυνατότητες και η εμπειρία
των παικτών τους, στοιχεία
που έγειραν υπέρ τους την
πλάστιγγα), ενώ αντίθετα “καθάρισαν” άνετα το 3ο.
Στο 1ο σετ, λοιπόν, το αρχικό
2-1 έγινε 2-7 και μην μπορώντας να βρει ρυθμό στην επίθεση, ο ΣΦΠΧ, αν και μείωσε,
ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το
14-16 και πέρασε ξανά μπροστά
στο 18-17. Μετά από εξαιρετική άμυνα του Τεφτσή, με την
μπάλα να παίρνει περίεργη
τροχιά και να σκάει στο τερέν
του Ιωνικού έγινε το 21-18, ο
Φίνος με μπλοκ άουτ έφερε το
σετ μπολ (24-20) και το 1-0 έγινε με λάθος σερβίς των αντιπάλων.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και
στο επόμενο σετ, το 3-3 έγινε 48 και η χανιώτικη ομάδα “κυνηγούσε” το σκορ μέχρι το 1718, έχοντα ισοφαρίσει αρχικά
στο 15-15. Με πολύ καλή άμυνα του Μποτζολάκη και στη συνέχεια καρφί του Κόκκινου
ανέκτησε το προβάδισμα (1918), ακόμη δυο καλές άμυνες
και ισάριθμα επιτυχημένα τελειώματα από τον Φίνο του
έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα
(21-18), ενώ ο ίδιος παίκτης, με
καρφί, τελείωσε το σετ και έτσι

Α2 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ

Αγχώθηκε στην αρχή, αλλά
πήρε το “τρίποντο” ο ΣΦΠΧ

Στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα του ΣΦΠΧ.

έγινε το 2-0.
Ο ΣΦΠΧ μπήκε... φουριόζος
στο 3ο σετ, με συνεχόμενους
πόντους -στον 1ο χρόνο- από
τον Γκιρτζίκη πήρε γρήγορα
διαφορά (7-2, 9-3) και παρά το
γεγονός ότι συνεχόμενα λάθη
έφεραν το 9-7, οι παίκτες του...
συνήλθαν γρήγορα, έκαναν και
αυτοί ένα 4-0 και έφτασαν στο
12-7. Λίγο αργότερα έγινε το 158, με τους φιλοξενούμενους

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

Στα Χανιά σήμερα ο υφυπουργός
Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός
Το πρωί αναμενόταν η άφιξη στα Χανιά του υφυπουργού
Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού, ο οποίος σίγουρα θα επισκεφθεί τόσο στο κολυμβητήριο του Ακρωτηρίου, όσο και αυτό
της Νέας Χώρας.
Λογικά, ο κ. Ανδριανός θ' αρχίσει από το... στοιχειωμένο κτήριο στα Κουνουπιδιανά, για το οποίο αναμένεται να συζητηθεί η τύχη του στη σύσκεψη που θα γίνει αργότερα στον Δήμο
Χανίων.
Επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει ανακοινωθεί,
αλλά πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι ο υφυπουργός θα βρεθεί και στο κολυμβητήριο της Νέας Χώρας, όπου βέβαια θα
δει άδεια την 50αρα πισίνα, αφού δεν υπάρχουν χρήματα για
την αγορά πετρελαίου.
Υπάρχει ενδεχόμενο ο κ. Ανδριανός να πάει και στο Ε.Σ. Χανίων, ενώ αυτό που θεωρείται σίγουρο είναι ότι οι φορείς, αλλά
και ο ΝΟΧ, θα πιέσουν για να βρεθεί κάποια λύση στο θέμα
των κολυμβητηρίων.
Βέβαια, αύριο είναι ευκαιρία για τους υπεύθυνους να υπενθυμίσουν στον κ. υφυπουργό ακόμη ένα... ξεχασμένο έργο, το
ποδηλατοδρόμιο στα Καθιανά, για το οποίο, δυστυχώς, δεν
ακούγεται... κουβέντα και όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα ολοκληρωθεί, δηλαδή θα πάει χαμένο ακόμη ένα σημαντικότατο πόσο που δαπανήθηκε για την κατασκευή του.

να... αποδέχονται την ήττα τους
και το τελικό 3-0 να διαμορφώνεται με άσο του Πλίκα.
Διατητές: Αγγελίδης, Καρπουζάς.
Σετ: 25-21 (20'), 25-20 (27'),
25-15 (21').
ΣΦΠΧ (Π. Τσιακμάκης):
Γκιρτζίκης, Πλίκας, Ωρολογάς,
Φίνος, Καλογεράκης, Κόκκινος
(αρχ. εξάδα), Τεφτσής (λίμπερο),
Σπανουδάκης, Μποτζολάκης,
Σταφυλαράκης, Μπουρμπάκης,
Χαραλαμπίδης (λίμπερο).
* Μετά τη λήξη, οι υπεύθυνοι
το ΣΦΠΧ προσέφεραν καλάθια
με φρούτα και γλυκά και στις
δυο ομάδες.
ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ: «Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι ως ομάδα και αυτό φάνηκε στα δυο πρώτα σετ, όπου το
σερβίς ήταν αυτό που μας βοήθησε, όμως, στον συγκεκριμένο
τομέα περιμένω ακόμη καλύτερες επιδόσεις, αφού στις προπονήσεις είμαστε πολύ καλοί.
Στο 3ο σετ, με τον αντίπαλο να

βλέπει ότι δεν μπορεί να μας
“κοντράρει”, επικρατήσαμε εύκολα, όμως επαναλαμβάνω
χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά
και θα περάσει κάποιο διάστημα μέχρι να “δέσουμε” και
να δείξουμε τις πραγματικές
μας δυνατότητες».
Την πρώτη του νίκη πανηγύρισε ο ΟΠΕΡ, κερδίζοντας 3-0
σετ (25-21, 25-20, 25-16) τον Πανελλήνιο, ενώ ο ΟΦΗ, αν και
πήρε το 1ο σετ, ηττήθηκε εντός
έδρας 1-3 (25-21, 19-25, 11-25,
18-25) από τον Πανερυθραϊκό.
Στα προχθεσινά παιχνίδια
της 3ης αγωνιστικής είχαμε
Γέρακας - Ταταύλα 1-3 (25-15,
15-25, 19-25, 29-31) και Κύζικος
Ν. Περάμου - Δραπετσώνα 3-1
(25-19, 25-15, 18-25, 25-4), ενώ
αργά χθες έπαιξαν Αργυρούπολη – Οδυσσέας (το αποτέλεσμα και η βαθμολογία στο αυριανό φύλλο).
Για την 4η αγωνιστική ο
ΣΦΠΧ θα παίξει εκτός έδρας με
τα Ταταύλα, ενώ ο ΟΦΗ έχει

δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι
στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά με
αντίπαλο την Αργυρούπολη και
ο ΟΠΕΡ αγωνίζεται στο Μαρούσι, με τον Οδυσσέα. Θα
παίξουν ακόμη: Πανελλήνιος –
Γέρακας, Ιωνικός - Κύζικος Ν.
Περάμου, Πανερυθραϊκός –
Δραπετσώνα.

Α1 ΚΑΙ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο ΟΠΕΡ (έχοντας στη σύνθεσή του και τις Ξένια Σημαντηράκη, Ευτυχία Μιχαήλ) δεν τα
κατάφερε στη Θεσσαλονίκη,
αφού έχασε 3-2 σετ (25-20, 1625, 25-23, 20-25, 16-14) από τον
Ηρακλή.
Αντίθετα, ο Πανναξιακός, με
πρώτη σκόρερ την Καρπουζά
(16 πόντοι, 11/20 επιθέσεις, 2
άσους, 3 μπλοκ) “ζευγάρωσε”
τις νίκες, κερδίζοντας εύκολα 30 (25-18, 25-16, 25-12) τη Σταυρούπολη.
Όσον αφορά τον Ηρακλή Κηφισιάς, γνώρισε νέα ήττα, αυτή
τη φορά εντός έδρας, 0-3 (17-25,

Γέμισε η κερκίδα στο κλ. Χανίων

16-25, 21-25) από τα Βριλήσσια,
με τη Βλαχάκη να κερδίζει 10
πόντους (10/23 επιθέσεις, 53%
υποδοχή) για τις γηπεδούχες.
Στ’ άλλα ματς της 4ης αγωνιστικής τ’ αποτελέσματα ήταν:
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-3 (21-25,
26-28, 22-25), ΜαρκόπουλοΟλυμπιακός 0-3 (15-25, 18-25,
17-25), Ίωνες-Μακεδόνες 0-3
(18-25, 20-25, 16-25).
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται
μεθαύριο, οπότε για την εξ
αναβολής 1η αγωνιστική θα
παίξoυν: ΟΠΕΡ-Ολυμπιακός
(4μμ, διαιτητές Αγγελίδης και
Καρπουζάς), Πανναξιακός-Παναθηναϊκός, Ηρακλής Κηφ.Ίωνες, ΑΕΚ-Μακεδόνες, Βριλήσσια-Μαρκόπουλο, Σταυρούπολη-Ηρακλής Θεσ.
* Στην Ηρακλειώτικη αναμέτρηση της Α2' Εθνικής γυναικών, η Μεσσαρά κέρδισε εύκολα -εκτός έδρας- τη ΓΕΗ με
3-0 σετ (25-12, 25-12, 25-12).
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Βραβεία
Βραβεύτηκαν τα αθλητικά σωματεία
για την προσφορά τους
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
markantonakis@haniotika-nea.gr

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι των Χανίων
που ξεχώρισαν τον περασμένο χρόνο, με τις διακρίσεις που κατέκτησαν
σε Πανελλήνιο, Βαλκανικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, βραβεύτηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης - Αντιπεριφέρεια Χανίων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το
βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο
στο Γεράνι Χανίων.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Βουλγαράκης σημείωσε με-

ταξύ άλλων ότι «ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’εσάς
που δίνεται στα παιδιά μας πνευματική τροφή
και δεν ασχολούνται με αλλότρια. Θα θέλαμε να
ενισχύσουμε τα Σωματεία και τους Συλλόγους
των Χανίων, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες είναι
δύσκολες. Υποσχόμαστε όμως ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ότι μπορούμε, γιατί είναι πίστη μας απόλυτη ότι Παιδεία, Πολιτισμός και
Αθλητισμός είναι ένα και το αυτό και μπορεί να
σώσει, αλλα και να βγάλει την Ελλάδα από τις
δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μαζί».
Από την πλευρά της η αρμόδια σε θέματα αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων Κατερίνα Ζομπανάκη
στο χαιρετισμό της υπογράμμισε ότι «τιμούμε
τους ανθρώπους αυτούς που δεν ανεβαίνουν
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ποτέ στο βάθρο του νικητή, δεν στεφανώνονται
με τον κότινο, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται πίσω από το βάθρο, δουλεύοντας αθόρυβα και ανιδιοτελώς για τις επιτυχίες του Συλλόγου τους». Εκτός από τους Συλλόγους βραβεύτηκαν επίσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής
κολύμβησης ΑμεΑ Αντώνιος Τσαπατάκης και ο
προπονητής του Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης (φωτ 1), ο αθλητής του μπάσκετ Ιωάννης
Ερηνάκης (φωτ 2), ο περιφερειακός προπονητής και γραμματέας της Ομοσπονδίας Προπονητών ποδοσφαίρου Βαγγέλης Πρόκος (φωτ 3)
καθώς και αθλητικοί δημοσιογράφοι των Μ.Μ.Ε.
των Χανίων. Αναλυτικά βραβεύτηκαν οι σύλλογοι:
Π.Α.Ε Πλατανιάς (φωτ 4), Π.Α.Ε. Α.Ο Χανιά (φωτ

15

5), Γυναικεία ομάδα Α.Ο.Χ (φωτ 6), Κισσαμικός
(φωτ 7), Π.Ο .Χ Τάλως ΑΝΕΚ Lines (φωτ 8), Γ.Σ
ΕΛ. Βενιζέλος(φωτ 9), Ν.Ο. Χανίων (φωτ 10), Α.Ο
Κύδων (φωτ 11), Σ.Α.Χ. (φωτ 12), ΣΚΟ.ΛΕ.Κ (φωτ
13), Βάρδας(φωτ 14), Αθλητική Λέσχη Ξιφασκίας
Χανίων (φωτ 15), ΑΠΣ Κερίτης(φωτ 16), ΑΣΧ
Κουρίτες(φωτ 17), ΑΠΣ Καγιαλές(φωτ 18), Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων(φωτ 19), Αθλητική Λέσχη Αυτοκινήτου Χανίων(φωτ 20), Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών Χανίων(φωτ 21).
Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε ένας πλούσιος μπουφές. Αγαπημένες μελωδίες απέδωσε
η Στρατιωτική Μουσική της 5ης Μεραρχίας
Κρητών, ενώ χόρεψε ομάδα από τον Χορευτικό
Oμιλο “Ψηλορείτης”.
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ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
stondromo@yahoo.gr

Αγώνας επάθλου GP Tuning

Ενας γύρος πριν το τέλος

Γιώργος Φραντζεσκάκης

Δημήτρης Φραντζεσκάκης

Σταμάτης Φουντουλάκης

Λευτέρης Σαρρής

Κώστας Δρακάκης

Στέφανος Γομπάκης

Νίκος Γερονικολός

Μανώλης Παντελάκης

Γιάννης Γδοντάκης

Κώστας Σπυριδάκης

Γιώργος Μπαντουράκης

Γιώργος Δελήμπασης

Νίκος Τσερκάκης

Βαγγέλης Κακούρης

Γιώργος Φακωτάκης

Με καλοκαιρινές συνθήκες και με τη
συμμετοχή 21 οδηγών, καθώς και 6
οδηγών των ιστορικών αυτοκινήτων
πραγματοποιήθηκε χθες ο 3ος αγώνας
GP Tuning και προτελευταίος του
αντίστοιχου επάθλου, που διοργανώνει φέτος η ΑΛΑ Χανίων, στον φιλόξενο χώρο της pista park στο Βαρύπετρο.

Ο αγώνας συγκέντρωσε και πλήθος θεατών που
από νωρίς βρέθηκαν στην πίστα και χειροκρότησαν τις προσπάθειες των αγωνιζομένων. Στο
αγωνιστικό κομμάτι υπήρχε έντονος συναγωνισμός και πλούσιο θέαμα σ’ όλες της κατηγορίες.
Την παράσταση “έκλεψε” η μονομαχία του Γιώργου Φραντζεσκάκη με τον Φραντζεσκάκη “Junior”
Δημήτρη, στη κατηγορία των αγωνιστικών 1.601
έως 2.000 κ.εκ. Για πρώτη φορά ο “Junior” οδήγησε το πανέμορφο και δυνατό Ford Escort MK1

πέτυχε χρόνο 47.67, αλλά η νίκη πήγε στον πολύπειρο πατέρα του, ο οποίος σημείωσε χρόνο
47.50. Να σημειωθεί, ότι οι χρόνοι αυτοί ήταν και
οι δύο καλύτεροι της ημέρας. Την τρίτη καλύτερη επίδοση με χρόνο 48.20, η οποία συνοδεύτηκε
με την πρώτη θέση στη κατηγορία αγωνιστικά
1.401 έως 1.600 κ.εκ. πέτυχε ο Σταμάτης Φουντουλάκης. Δεύτερος για την ίδια κατηγορία σημειώνοντας παράλληλα την τέταρτη καλύτερη επίδοση με χρόνο 49.46 πέτυχε ο Λευτέρης Σαρρής.

Στη τρίτη θέση της ίδιας κατηγορίας τερμάτισε ο Νίκος Γερονικολός σημειώνοντας χρόνο
49.54 στο πρώτο από τα τρία χρονομετρημένα
κομμάτια του αγώνα, επίδοση που τον έφερε στην
πέμπτη θέση των καλύτερων χρόνων ημέρας. Με
την ίδιο χρόνο, αλλά που επιτεύχθηκε στο δεύτερο χρονομετρημένο κομμάτι ο Μανώλης Παντελάκης τερμάτισε στη τέταρτη θέση της ίδιας
κατηγορίας, πέμπτος επίσης από πλευράς καλύτερης επίδοσης.
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Από τις απονομές.

ΣΤΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

Ασταμάτητος
ο Φέτελ
■ Νίκη και στο Αμπού Ντάμπι
Την έβδομη συνεχή νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 πανηγύρισε χθες ο Σεμπαστιάν Φέτελ
στο γκραν πρι του Αμπού Ντάμπι. Ο Γερμανός
οδηγός της Red Bull, που έχει ήδη εξασφαλίσει και τον φετινό τίτλο, είδε
πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού,
αφήνοντας δεύτερο τον Αυστραλό “ομόσταυλό”
του, Μαρκ Γουέμπερ και τρίτο τον Γερμανό Νίκο Ρόσμπεργκ με Μερτσέντες. Ο Φέτελ οδήγησε την κούρσα από την αρχή ως το τέλος και πήρε με χαρακτηριστική άνεση τη νίκη, περίπου μισό λεπτό μπροστά
από τους υπόλοιπους “πιλότους”.
Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι του
Αμπού Ντάμπι:

Την πρώτη εξάδα από πλευράς καλύτερων
χρόνων σημείωσε ο Κώστας Δρακάκης με επίδοση 49.47, που τον έφερε στη τρίτη θέση της
κατηγορίας των αγωνιστικών από 1.601 έως
2.000 κ.εκ. Την κατηγορία έκλεισε ο Μανώλης
Σταυρουλάκης με χρόνο 53.88. Στην κατηγορία
επιβατικά 1.401 έως 1.600 κ.εκ. πρώτος ήταν ο
Στέφανος Γομπάκης με χρόνο 51.64, τον ακολούθησε ο Γιώργος Δελήμπασης με χρόνο 54.15,
ενώ τρίτος ήταν ο Θόδωρας Βαφειάδης με επίδοση 55.33. Στα επιβατικά 2.000 και άνω νικητής ήταν ο Κώστας Σπυριδάκης με χρόνο
53.26, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιάννης Γδοντάκης με επίδοση 54.45. Στην πέμπτη
θέση της κατηγορίας 1.401 έως 1.600 κ.εκ τερμάτισε ο Βαγγέλης Βαρβατσουλάκης με χρόνο
51.70, έκτος ήταν ο Στράτος Λουπασάκης με επί-

δοση 52.47 και την κατηγορία συμπλήρωσε ο
Ιάσονας Τανογλίδης με χρόνο 53.53. Δεύτερος
στη κατηγορία αγωνιστικά με χρόνο 52.72 τερμάτισε ο Νίκος Τσερκάκης, ενώ τρίτος ήταν ο
Γιώργος Μπαντουράκης με χρόνο 52.88. Στον
αγώνα των ιστορικών αυτοκινήτων στην πρώτη θέση έως 2.000 κ.εκ κατέκτησε ο Γιώργος
Φραντζεσκάκης, δεύτερος ήταν ο Γιώργος Φακωτάκης, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Βαγγέλης Κακούρης. Στη μεγάλη κατηγορία πρώτος ήταν ο
Γιάννης Κλουβιδάκης, δεύτερος ο Γιώργος
Γαβριλάκης και τρίτος ο Μιχάλης Φιλιππάκης.
Το μήνυμα για μία ακόμα φορά ήταν “Ναι την
ταχύτητα κάτω από ασφαλείς και ελεγχόμενες
συνθήκες, που προσφέρουν οι επίσημοι αγώνες των Λεσχών”.

1. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Red Bull).
2. Μαρκ Γουέμπερ (Αυστραλία/Red Bull).
3. Νίκο Ρόσμπεργκ (Γερμανία/Mercedes).
4. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Lotus).
5. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Φεράρι).
6. Πολ ντι Ρέστα (Βρετανία/Force India).
7. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/ΜακΛάρεν).
8. Φελίπε Μάσα (Βραζιλία/Φεράρι).
9. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/ΜακΛάρεν).
10. Αντριαν Σούτιλ (Γερμανία/Force India).
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Χώρος θεάτρου Theatre 73100

Εκπαιδευτήρια “Ερευνα” ξενοδοχειακό

Σχολή ιστιοπλοΐας Α.Θ. του Ν.Ο.Χ.

Σε έναν καινούργιο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο κέντρο των
Χανίων, παραδίδονται μαθήματα υποκριτικής και θεάτρου για ενήλικες καθώς και θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά, μέσα από θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, εξερεύνηση ρόλων, δημιουργική κίνηση και μουσικοχορευτική αγωγή.
Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου μαθημάτων, θα οργανώνονται
παραστάσεις με τους μαθητές σε ρόλο “ηθοποιών” και θα δίνεται
βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων.
Η σχολή αναλαμβάνει, επίσης, σε ιδιαίτερα μαθήματα, την προετοιμασία για εισαγωγή σε Δραματική Σχολή καθώς και σεμινάρια
τέχνης και αγωγής του λόγου.
Για πληροφορίες και εγγραφές: Ιώ Ασηθιανάκη (πτυχιούχος Εθνικού Θεάτρου), Ελ. Βενιζέλου 15, τηλ.: 6979733357.

πρόγραμμα “Ερμής” αναχωρήσεις - αφίξεις

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου αρχίζουν τα μαθήματα της 37ης εκπαιδευτικής σειράς Ανοιχτής Θάλασσας του Ναυτικού Ομίλου Χανίων. Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., θα γίνει συγκέντρωση των μαθητών και ενδιαφερομένων. Υπάρχουν ακόμη λίγες
θέσεις διαθέσιμες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα πρακτικά και δώδεκα θεωρητικά μαθήματα τα Σαββατοκύριακα. Οι επιτυχόντες θα πάρουν
πτυχία και ταυτότητα ιστιοπλόου Π.Ο.Ι.Α. Θ. διεθνούς ισχύος.
Πληροφορίες, εγγραφές στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων Ακτή Κανάρη
τηλ.: 2821096078, fax: 2821096077.
Πληροφορίες επίσης από τον εκπαιδευτή Μάκη Βασιλάκη, τηλ.:
6997030133, makisvasilakis.com

•••
Μαθήματα για την Ελληνική
Νοηματική Γλώσσα
Με τη συμπλήρωση των 10 χρόνων από την ίδρυσή της (2003 2013) η Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας ανακοινώνει ότι συνεχίζονται τα μαθήματα της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας σε συνεργασία με τον πολυχώρο “Κιβωτός”.
Τα μαθήματα της Ε.Ν.Γ. 2013 ξεκίνησαν και οι εγγραφές συνεχίζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στη
Λέσχη μας στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 37, Χανιά ή επικοινωνήστε στο 6973379504 (μόνο sms).
Ο πρόεδρος Καλαϊτζάκης Ανδρέας
Η γεν. γραμματέας Αθανασάκη Ευρυδίκη

•••
Oμάδα Γονέων Κέντρου Πρόληψης
Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων
σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ
Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων, σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών, θέλοντας να
ευαισθητοποιήσει τους γονείς με παιδιά Δημοτικού (από έξι έως
12 ετών) σε θέματα υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας των
παιδιών πρόκειται να υλοποιήσει τη χρονική περίοδο:
Νοέμβριος 2013 - Ιανουάριος 2014 ομάδα γονέων.
Η διαδικασία της ομάδας έχει στόχο να διευκολύνει τους γονείς
να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τους φόβους και τις ανησυχίες σε σχέση με τον ρόλο τους, αλλά και σε σχέση με τις ανάγκες και το μεγάλωμα των παιδιών τους, σ’ αυτήν την κρίσιμη
ηλικία που τίθενται τα θεμέλια της ομαλής ανάπτυξής τους.
Οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα συζητηθούν στην ομάδα γονέων με βάση τις εμπειρίες των μελών της ομάδας, θα αφορούν
καθημερινές καταστάσεις της ζωής που προβληματίζουν και απασχολούν τους γονείς στη σχέση τους με τα παιδιά τους.
Η ομάδα, η οποία έχει διάρκεια 10 εβδομαδιαίων συναντήσεων,
με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και ημερομηνία λήξης την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014, θα πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 11.30 το πρωί, στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης (οδός Μιχελιδάκη 17 - 1ος όροφος). Η συμμετοχή στην ομάδα δεν απαιτεί καμία οικονομική επιβάρυνση.
Συντονίστρια της ομάδας θα είναι: η κυρία Κουράκη Ελένη, Ψυχολόγος.
Οι γονείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα
γονέων, μπορούν να δηλώνουν καθημερινά συμμετοχή στη γραμματεία του Κέντρου Πρόληψης στα τηλέφωνα 2821028166 και
2821051214, μέχρι και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013. Επειδή η ομάδα θα είναι ολιγάριθμη, θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η πρόεδρος του Δ.Σ. Τζανακάκη Μελισσάρη Μαρία

•••
Σχολή επόπτη πισίνας
- ναυαγοσωστικής, καταδύσεων
χειριστών ταχύπλοων σκαφών
και α’ βοηθειών απινιδωτή
Επόπτης πισίνας 25 ώρες. Αναγνωρισμένο πτυχίο, πολλές δυνατότητες εργασίας. Απαραίτητο για άδειες Ε.Ο.Τ.
Σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση. Ικάρου 32, παλιό λιμάνι. Τηλ.:
2821042900, 6936601612. Ειδικές τιμές σε μαθητές - φοιτητές
και ανέργους, www.lifedive.gr

Έναρξη: 13-11-2013.
Λήξη: 23/12/2013
Διάρκεια: 1,5 μήνας (24 ώρες)
Πρόγραμμα: Δευτέρα - Τετάρτη 7.30 - 9.30 μ.μ.
Απευθύνεται: Ο χώρος του τουρισμού είναι πολλά υποσχόμενος
στη χώρα μας και ιδιαίτερα σε ανεπτυγμένα νησιά όπως την Κρήτη. Ένα από τα περιζήτητα εργαλεία μέσω υπολογιστή είναι τα
προγράμματα reception σε front office ξενοδοχείων, όπως το “Ερμής”. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “εκμάθηση Ερμή” που ξεκινάει
13/11 απευθύνεται σε ιδιώτες που θέλουν να εργαστούν σε τουριστικό κλάδο, ειδικά στον χώρο αναχωρήσεων αφίξεων ξενοδοχειακών μονάδων και θέλουν να εργαστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Κατάλληλο για άνεργους!
Κόστος: 240 ευρώ.
Πληροφορίες: Μ. Μπότσαρη 64Α. Τηλέφωνα: 2821093118 97773.

•••
Δωρεάν μαθήματα Πληροφορικής
από το Axon Χανίων
- Αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής
Cambridge αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και τους ιδιωτικούς φορείς,
κάνοντας δωρεάν μαθήματα με καθηγητή, σε ολιγομελή τμήματα
και πληρώνοντας μόνο τις εξετάσεις! Έναρξη νέων τμημάτων κάθε εβδομάδα!
- 3ωρα αυτοτελή σεμινάρια πληροφορικής για ενηλίκους!
Αγγλικά A-B Junior, Senior A, B, C 170 ευρώ/χρόνο με τα βιβλία!
Toeic (Lower - Advanced) μόνο με 120 ευρώ (βιβλία, μαθήματα,
εξετάσεις).
Πληροφορική για παιδιά 25 ευρώ/μήνα.
Lower - Advanced - Proficiency από 99 ευρώ/μήνα.
Μελέτη των παιδιών στο φροντιστήριο.
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα από 70 ευρώ/μήνα.
Μην χάνεις λεπτό! Ελα τώρα στο Axon.
Κόρακα 7, Χανιά. Τηλ.: 2821099597, ώρες 9 π.μ. - 9 μ.μ.

•••
Χειροποίητα είδη γάμου
Το εργαστήριο χειροποίητων ειδών γάμου και βάπτιστης της διακοσμήτριας Ελένης Μαυρογένη, στο Καλλιτεχνικό Χωριό, θα παραμείνει κλειστό έως 6/11 λόγω επαγγελματικού ταξιδιού στο
Λονδίνο.
Τηλ.: 6972866208, www.elenimavrogeni.gr

•••
Σεμινάρια στο Κ.Ε.Κ. Κρήτη
Α) Εκδοση - ανανέωση άδειας εργασίας security (ευρωπαϊκή ισχύ).
Β) Τεχνικοί ασφαλείας.
Γ) Κάρτα μεταφορέα.
Δ) ADR (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).
Ε) Π.Ε.Ι. (Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας Οδηγών).
ΣΤ) Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).
ΚΕΚ Κρήτη, Εφ. Πολεμιστών 103, τηλ.: 2821096140.

•••
Κέντρο Yoga “ΑΚΕΣΩ”
Αγαπητοί φίλοι και μαθητές, το κέντρο ξεκινά το νέο πρόγραμμα
2013 - 2014. Ενα δώρο σε όλους εσάς που μας στηρίξατε και ευκαιρία σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη διδασκαλία Yoga στις
διάφορες εκφράσεις της HATHA YOGA, VYNIASANA FLOW YOGA,
POWER YOGA και άλλα στιλ, εμπλουτισμένα με SOTAY YOGA,
μορφές άσκησης για
- Ευεξία και ζωντάνια
- Αύξηση δύναμης και Αντοχής
- Αύξηση ευλυγισίας και αρμονία της κίνησης
- Βελτίωση σωματικής και πνευματικής υγείας
- Ισορροπία και συγκέντρωση νου και σώματος
Πληροφορίες και εγγραφές στο 6979378274
acesoyoga@gmail.com
Υπεύθυνος για πληροφορίες Master Yoga Teacher 500 YAI Lina
GORDIENKO.

•••

•••

•••
Αθλητισμός και χορός για παιδιά και
ενήλικες από 25 ευρώ τον μήνα - Δωρεάν
συμμετοχή ενηλίκων για 1 εβδομάδα
Ο Γ.Α.Σ. “Χανιά” διοργανώνει στο αθλητικό κέντρο Chania Sports:
Για ενήλικες και εφήβους: ΝΕΑ τμήματα Χορευτικής, Αεροβικής,
Γενικής Γυμναστικής και Τένις. Η συνδρομή και για τις 4 δραστηριότητες είναι 25 ευρώ τον μήνα. Δωρεάν συμμετοχή και στις 4
δραστηριότητες για μία εβδομάδα.
Για παιδιά από 3 - 13 ετών: ΝΕΑ τμήματα εκμάθησης και προαγωνιστικά σε 7 ολυμπιακά αθλήματα: Κολύμβηση, Ποδόσφαιρο,
Μπάσκετ, Τένις, Τάε Κβον Ντο, Στίβος, Ρυθμική Γυμναστική.
Στο τμήμα Χορού διδάσκονται Κλασικός, Σύγχρονος, Μοντέρνος
Χορός, Τζαζ, Χιπ Χοπ και Παραδοσιακοί Χοροί. Για παιδιά 3 - 6 ετών Μουσικοκινητική Αγωγή και Θεατρικό Παιχνίδι.
Η συνδρομή για κάθε παιδί είναι 36 ευρώ τον μήνα για όλες τις
δραστηριότητες.
Οικογενειακά πακέτα προσφορών και χρήση του Κολυμβητηρίου
και των Γηπέδων Τένις για όλες τις ηλικίες.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2821099300 και στο facebook.com/cretathlon.

•••
Αθλητική βελτίωση
Sports Performance Training
Προγράμματα ατομικής προπόνησης για:
- Δύναμη, ταχύτητα, εκρηκτικότητα, αντοχή, εμφάνιση
- Εντελώς αρχάριους έως πολύ προχωρημένους, από 14 ετών και
άνω. Ρύθμιση μεταβολισμού, διαχείριση βάρους, αποκατάσταση
τραυματισμών, αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων.
- Υποψήφιους ΤΕΦΑΑ, στρατιωτικών σχολών, ειδικών δυνάμεων
- Όσους ασχολούνται σοβαρά με κάποιο άθλημα ή θέλουν να συμμετάσχουν σε μαραθώνιο, τρίαθλο κ.λπ.
Όλα τα πλεονεκτήματα του personal training με μόνο 50,00€ τον
μήνα.
Γ.Α.Σ. “Χανιά” - Αθλητικό Κέντρο ChaniaSports
Πληροφορίες: τηλ.: 2821099300.

•••
Νέο Δ.Σ. στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Δ.Δ. Στύλου
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού
Συλλόγου Δημοτικού Διαμερίσματος Στύλου Αποκορώνου, που
προέκυψε από τις εκλογές της 20/10/2013 και συγκροτήθηκε σε
σώμα την 27/10/2013, είναι τα παρακάτω μέλη:
Μπαντή - Νεραντζάκη Ιωάννα πρόεδρος.
Ζουλάκης Νικηφόρος αντιπρόεδρος.
Κουράκη - Νεραντζάκη Μαρία γεν. γραμματέας.
Τζιανάκη - Γελασάκη Αργυρώ ταμίας.
Γαβριλάκης Ιωάννης μέλος, πατήρ Ευάγγελος Μπακαρόζος μέλος, Κουράκης Εμμανουήλ μέλος.
Ο αντιπρόεδρος
Η γενική γραμματέας

•••
Voucher τουρισμού
Για τους επιλαχόντες του Voucher Sete το ΚΕΚ Κρήτη διοργανώνει σεμινάρια.
ΚΕΚ Κρήτη - Εφ. Πολεμιστών 103.
Τηλ.: 2821096140, Φαξ.: 2821097504
E-mail: info@kek-kriti.gr

•••
Τακτική Γενική Συνέλευση
Ναυταθλητικού Αθλητικού Ομίλου Σούδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυταθλητικού Αθλητικού Ομίλου
Σούδας καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα Οικονομικός Απολογισμός και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την
Τετάρτη 13-11-2013 και ώρα 5 μ.μ. στα γραφεία του Ομίλου στο
Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας και σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί στις 6 μ.μ. της ίδιας ημέρας και
στον ίδιο τόπο. Δηλώσεις υποψηφιοτήτων στα γραφεία του ομίλου.
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Γεώργιος Γιαννουλάκης

•••
ΑΝΑΣΤΑζΙΑ - Επαγγελματική
σχολή κομμωτικής τέχνης
Εναρξη σεμιναρίων 15 Νοεμβρίου.
- Κουρέματα γυναικεία βήμα - βήμα.
- Κουρέματα ανδρικά βήμα - βήμα.
- Χτενίσματα εμπορικά - βραδινά.
- Βαφές.
- Μανικιούρ - πεντικιούρ - ονυχοπλαστικής 50 ωρών.
Ειδικές τιμές - προσφορές για τα παραπάνω πακέτα.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2821073367, 6972311518.
Κ. Μάνου 11, Πελεκαπίνα, Χανιά.

•••
Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών
- Κατάρτιση συνεργάτες του Ομίλου Ξυνή

Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (φορέας του Υπουργείου
Παιδείας) αρ. ΦΕΚ 3145/Β’/27-11-2012.
Εγγραφή νέων τμημάτων. Τεχνικός αισθητικής άκρων (μανικιούρ πεντικιούρ) και σεμινάριο κατασκευής κοσμήματος.
Πληροφορίες - εγγραφές: καθημερινά 9 π.μ. - 9 μ.μ.
Σάββατο 9 π.μ. - 1 μ.μ. 3ο χλμ. παλιάς εθνικής οδού Χανίων - Κισάμου, Μακρύς Τοίχος, Ν. Κυδωνία. Τηλ.: 2821088880.

•••
Εκλογές 15 Δεκεμβρίου 2013
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Ο.Ε.Ε. έχει προκηρύξει τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και
των μελών των Τοπικών Διοικήσεων (ΤΔ) των Περιφερειακών
Τμημάτων (ΠΤ) του Ο.Ε.Ε. την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013.
Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα
μέλη του Ο.Ε.Ε. που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2012 μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 8 μ.μ.
καθώς επίσης και όσοι εγγραφούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Για εξυπηρέτηση των μελών του Ο.Ε.Ε., τα γραφεία του Ο.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης θα παραμείνουν ανοικτά από 8 π.μ. μέχρι 7 μ.μ. την
εβδομάδα από σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 8 μ.μ. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2821094505 και 95001.
Η ΤΔ του Ο.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης

•••
Σεμινάριο: Τα βιώματα
της παιδικής ηλικίας

Τα βιώματα της παιδικής ηλικίας, αν δεν τα αξιοποιήσουμε, μας
ακολουθούν στην ενήλικη ζωή μας, δυσκολεύοντάς μας στην επαφή με τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τις σχέσεις μας. Το σεμινάριο έχει στόχο να εστιάσει στους λόγους που καθηλώνεται κάποιος, στις επιπτώσεις που έχει στην αυτοεκτίμησή του και στην
ανάδειξη τρόπων όπου θα επιτελεστεί η διαφοροποίηση, ώστε να
ανακτηθεί η ελευθερία και η αγάπη μέσα του. Η συμμετοχή είναι
ελεύθερη. Αγγελική Μπολουδάκη, Ειδικός Ψυχικής Υγείας, Κορωναίου 10, τηλ.: 2821074187, 6972598131.

•••

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών
Περιοχή Χανίων

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:
1. Στις 5-11-2013, ημέρα Τρίτη και από ώρα 8 π.μ. έως 3 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές: Αλίκαμπος.
Την ίδια ημέρα (5-11-2013, Τρίτη) και από ώρα 8 έως 9 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:
Βλητές - Χιωτάκη Βλητέ - Ο.Α.ΔΥ.Κ. - Αργουλιδές - Λιβάδια.
2. Στις 6-11-2013, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 8 π.μ. έως 3 μ.μ. στις
παρακάτω περιοχές: Χλιαρό - Ασκορδαλού - Νέα Ρούματα - Χωστή Πρασές - Σέμπρωνας.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό 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 δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
Σ.Ε. Μαναρωλάκης
αναπληρωτής διευθυντής Περιοχής Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Τ.Ο.Ε.Β. ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Καλύβες 1 Νοεμβρίου 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πράξη 112 στις
31/10/13, καλούμε τα μέλη - κτηματίες του Τ.Ο.Ε.Β. Δυτ. Αποκόρωνα
Νομού Χανίων σε τοπικές συνελεύσεις (εκλογές) για την ανάδειξη νέων αντιπροσώπων τις παρακάτω ημερομηνίες στα χωριά ως εξής:
Α/Α 1
Δημοτικό Διαμέρισμα: Ν. Χωριό

Αντιπρόσωποι: 14
Ημερομηνία: Τετάρτη 20/11/13
Ώρα: 10 π.μ.
Χώρος: Πρώην κοινοτικό γραφείο
Α/Α 2
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αρμένοι
Αντιπρόσωποι: 8
Ημερομηνία: Πέμπτη 21/11/13
Ώρα: 12 μ.
Χώρος: Πρώην κοινοτικό γραφείο
Α/Α 3
Δημοτικό Διαμέρισμα: Καλύβες
Αντιπρόσωποι: 19
Ημερομηνία: Δευτέρα 25/11/13
Ώρα: 10 π.μ.
Χώρος: Πρώην Δημαρχείο Καλυβών
Α/Α 4
Δημοτικό Διαμέρισμα: Στύλος
Αντιπρόσωποι: 9

Ημερομηνία: Τρίτη 26/11/13
Ώρα: 12 μ.
Χώρος: Πρώην κοινοτικό γραφείο
Α/Α 5
Δημοτικό Διαμέρισμα: Μαχαιροί
Αντιπρόσωποι: 2
Ημερομηνία: Τετάρτη 27/11/13
Ώρα: 10 π.μ.
Χώρος: Πρώην κοινοτικό γραφείο
Α/Α 6
Δημοτικό Διαμέρισμα: Πλάκα Γαβαλοχωρίου
Αντιπρόσωποι: 2
Ημερομηνία: Πέμπτη 28/11/13
Ώρα: 12 μ.
Χώρος: Πρώην κοινοτικό γραφείο
Πλάκας.
Σύνολο αντιπροσώπων: 54.
Οι τοπικές συνελεύσεις (εκλογές)
θα λάβουν χώρα σε κάθε δημοτικό

διαμέρισμα κατά την ημερομηνία,
τόπο και ώρα που αναγράφεται
στον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, οι τοπικές συνελεύσεις (εκλογές) θα επαναληφθούν την επομένη ημέρα
στον ίδιο τόπο και ώρα.
Υποψηφιότητες αντιπροσώπων κατατίθενται αυτοπροσώπως στα
γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Δυτ. Αποκόρωνα (γραφείο Ο.Α.ΔΥ.Κ. Καλυβών), οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και εφόσον οι υποψήφιοι είναι ταμειακώς εντάξει.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Ο γραμματέας
***

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΛΗΡ. ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 28210 70563 - 6
ΦAΞ: 28210 91900 • e-mail: ads@haniotika-nea.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Φωτακάδω Κισάμου ευχαριστεί την οικογένεια του Ελισέα Λαγουδάκη για τη δωρεά χρηματικού
ποσού στη μνήμη του για τις ανάγκες της Ενορίας. Θα ήθελε να τον
για την προσφορά του προς την Ενορία και εύχεται ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει την ψυχή του μετά των Αγίων και Δικαίων.
Εκ της Ενορίας Φωτακάδω Κισάμου

πρ ο σ κλη σ η Γ Α Μ οΥ
Σας προσκαλούμε στον γάμο μας που θα γίνει την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στο Δάλι
Λευκωσίας Κύπρου και ώρα 4.30 μ.μ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΕΛΕΝΗ
Οι οικογένειες: Γεωργίου και Ευαγγελίας Τσιγωνάκη
Μιχάλη και Ανδρούλας Πατριώτη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Σημ.: Μετά το μυστήριο σας περιμένουμε στο κέντρο “Ευκάλυπτοι” που βρίσκεται στο Δαλί Λευκωσίας Κύπρου.

Θα ήθελα και διά του Τύπου να ευχαριστήσω τον άνθρωπο και ιατρό κ.
Μιχάλη Γαβριλάκη, χειρουργό ορθοπεδικό, για την επιτυχή επέμβαση
(εξωτερική οστεοσύνθεση αγκώνος) καθώς και την αναισθησιολογική
και νοσηλευτική ομάδα της Κλινικής Γαβριλάκη για την υποστήριξη και
συμπαράστασή τους στο πρόβλημα υγείας μου. Τους ευχόμαστε υγεία
και πάντα επιτυχίες.
Σοφία Παπαδουλάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Eκκληση βοήθειας ζητά ένα νεαρό ζευγάρι Ελλήνων, άνεργοι και οι
δύο. Παρακαλούμε όποιος συνάνθρωπός μας έχει και μπορεί να προσφέρει στέγη, έστω και ένα δωμάτιο με αντάλλαγμα οποιαδήποτε εργασία. Ή οτιδήποτε εργασία μπορεί. Ελπίζουμε στην ανθρωπιά και την
αλληλεγγύη των συνανθρώπων μας στις δύσκολες εποχές που περνάμε. Ευχαριστούμε.
Τηλ.: 6984758968.
***
Ανεργη μητέρα με σοβαρότατο πρόβλημα υγείας έχει άμεση ανάγκη
από οικονομική ενίσχυση. Παρακαλούνται όσοι μπορούν να βοηθήσουν, να καταθέσουν όποιο ποσό μπορούν στον λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 6172-010209-754
***
Ανεργος συμπολίτης μας με παιδί ζητά οικονομική ενίσχυση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να συντηρήσει την οικογένειά του. Παρακαλείται όποιος μπορεί να βοηθήσει να καταθέσει
οποιοδήποτε ποσό στον λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας
88457358
****
Εκκληση βοήθειας απευθύνει η οικογένεια 9χρονου αγοριού που έχει
ανάγκη από μεταμόσχευση βλαστικού κυττάρου σε νοσοκομείο της Αθήνας (Metropolitan), αλλά οι γονείς του είναι και οι δύο άνεργοι χωρίς οικονομική δυνατότητα. Ζητούν είτε εργασία, είτε οικονομική βοήθεια στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 489/384888-47.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988030690
*****
Άπορη οικογένεια στα Χανιά, μέλη της οποίας αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα υγείας, ζητά τη βοήθεια οποιουδήποτε μπορεί να βοηθήσει, προσφέροντας με όποιο τρόπο μπορεί. Ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη
υπάρχει για την αποπληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ καθώς η οικογένεια αδυνατεί να καταβάλει το χρέος της και απειλείται με διακοπή
ρεύματος.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν την οικογένεια στην περιοχή
της Χαλέπας είτε με τρόφιμα, είτε με χρηματικό ποσό επικοινωνόντας
στο τηλ. 6982/937608.
*****
Οικογένεια άπορη με προβλήματα υγείας, έχει ανάγκη από οικονομική
βοήθεια. Επίσης, ζητά βοήθεια σε είδη όπως μικρο-κουζινάκι, ψυγείο
και τρόφιμα.
Τηλέφωνο: 6948691328.
Αριθμός λογαριασμού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου: 00089444701-7

*****
Μητέρα άνεργη με πέντε παιδιά σε ένα παλιό σπίτι στην περιοχή των
Μουρνιών, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και βιωσιμότητας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τρόφιμα ή για χρηματικό ποσό με το
οποίο θα πληρωθεί ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Παρακαλούνται όσοι μπορούν να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6945479150
*****
Οικογένεια άπορη με προβλήματα υγείας, έχει ανάγκη από βοήθεια
και απευθύνει ευχές για τις εορτές. Επίσης, ζητά είδη όπως μικροκουζινάκι και τρόφιμα.
Τηλέφωνο: 6945969487.
Αριθμός λογαριασμού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου: 00089734176-7

*****
Απορη και πολύτεκνη οικογένεια στα Χανιά με πέντε παιδιά, εκ των οποίων τα 2 με κινητικά προβλήματα, ζητά οικονομική στήριξη. Επίσης
αντιμετωπίζει έντονο στεγαστικό πρόβλημα και ζητά να τους παραχωρηθεί οικία δωρεάν με αντάλλαγμα φροντίδα ηλικιωμένου ή ανήμπορου προσώπου από μέλη της οικογένειας.
Τηλ.: 6996591926.

KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
αδελφό, εξάδελφο και θείο
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΥΛ. ΚΑΣΑΠΑΚΗ
(ετών 83)
κηδεύουμε σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. από το σπίτι μας στις
Βρύσες Αποκορώνου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και θα ταφεί στο εκεί νεκροταφείο.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα Κασαπάκη (το γένος Σγουροβασιλάκη).
Η ΚΟΡΗ: Βασιλική (Κική) Κασαπάκη.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αντωνία χα Δημ. Κασαπάκη, Μαρίκα χα Νικ. Κασαπάκη,
Αρχοντούλα χα Χρ. Κασαπάκη, Ελευθερία χα Αντ. Κασαπάκη, Μαρία χα
Δημ. Μαραυγάκη, Ανθούλα χα Νικ. Σγουροβασιλάκη, Ειρήνη και Γεώργιος Δάλλας, Κωνσταντίνος Κοτσίλας, Ζωή χα Ιωάννου Σγουροβασιλάκη.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ.: Παράκληση της οικογένειας να μην κατατεθούν στέφανα.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Φωτακάδω Κισάμου θα ήθελε να ευχαριστήσει και διά του Τύπου τον ιερέα π. Αλέξανδρο Θεοδωράκη για την προσφορά του και τη συνεργασία του ως εφημέριος της
Ενορίας Φωτακάδω Κισάμου που είχε με το Συμβούλιο της Ενορίας επί σειρά ετών. Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να χαρίζει δύναμη και υγεία σε αυτόν και την οικογένειά του. Επίσης, θα ήθελε να καλωσορίσει τον νέο εφημέριο της Ενορίας π. Χρήστο Μπεκρή και του ευχόμαστε να γίνει άξιος μαχητής του έργου του προκατόχου του.
Εκ της Ενορίας Φωτακάδω Κισάμου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
H Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού - Παραρ. Χανίων ευχαριστεί θερμά τον τ. αντιδήμαρχο Σφακίων Χιωτάκη Μανούσο και τη σύζυγό του Ανθή για την άψογη και θερμή υποδοχή και φιλοξενία, την οποία μας παρείχαν κατά τη διέλευσή μας από το χωριό τους Βουβά και
την εν συνεχεία άψογη διοργάνωση της ξενάγησής μας στο Φραγκοκάστελο. Με τέτοιους ανθρώπους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο τόπος
μας θα πάει μπροστά. Τον συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε να
έχει υγεία για να συνεχίσει επάξια τα καθήκοντά του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
στη βιβλιοθήκη Δ.Ε. Σούδας
Θερμές ευχαριστίες θέλουμε να εκφράσουμε και δημόσια τον Δήμο
Χανίων - Δημοτική βιβλιοθήκη του (παράρτημα Σούδας) που παραχώρησαν δωρεά δεκάδων πολύτιμων βιβλίων προς τη βιβλιοθήκη της Κοινότητας Στύλου.
Για το Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Στύλου
Ο πρόεδρος Γιάννης Γαβριλάκης
Για τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Δ.Δ. Στύλου
Ο αντιπρόεδρος Νικηφόρος Ζουλάκης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου διοργανώνει κρητική
βραδιά την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, στις 8 μ.μ., στο κέντρο “Κανάρια”
στον Κουμπέ. Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του Γιώργου Μαγγελάκη και ο χορευτικός Σύλλογος “Βιγλάτορες”. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Κεντρικό Συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. Προπώληση στα γραφεία της Μητροπόλεως. Τιμή εισόδου
με πλήρες μενού 15 ευρώ! Να είστε όλοι εκεί να δώσουμε ελπίδα
στους απελπισμένους!
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου

KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
(ετών 96)
κηδεύουμε σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. στις Καλύβες
Αποκορώνου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής και θα ταφεί στο εκεί νεκροταφείο. Η σορός θα βρίσκεται
στον Ι.Ν. από τις 12 μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Καλαϊτζάκη, Αγγελική Καλαϊτζάκη και Μιχάλης Βατσάκης, Κατερίνα Στυλιανουδάκη και Μιχάλης Μυλωνάκης.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δέσποινα και Ηλίας Κανακάκης, Νιόβη χα Γεωργίου Καλαϊτζάκη, Νίκος και Αντωνία Στυλιανουδάκη, Αντώνης Αγγελάκης, Ελένη Στυλιανουδάκη, Θεοδώρα χα Ηλία Στυλιανουδάκη.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο προέχων ανθρωπισμός στη σύγχρονη θεραπευτική λειτουργία
Ευχαριστήρια επιστολή του Δημήτρη Κακαβελάκη στον γιατρό και κλινικάρχη κ. Ηλία Γαβριλάκη
Με την κάτωθι ευχαριστήρια επιστολή μου εκφράζω την ευγνωμοσύνη
μου στον γιατρό και κλινικάρχη του θεραπευτηρίου “ΙΑΣΗ” κ. Ηλία Γαβριλάκη, για τις συνεχείς, εδώ και τρία χρόνια, ιατρικές - θεραπευτικές
και βελτιωτικές προσπάθειες που προσφέρονται στη σύζυγό μου Μαρία (πρ. πρόεδρο Αισθητικών Ελλάδας), η οποία επλήγη από παράλυση
των κάτω άκρων μετά από εγχείρηση σπονδυλοδεσίας σε μεγάλο θεραπευτήριο των Αθηνών.
Σ’ αυτή τη μακρά οδυνηρή περίοδο, που η ίδια την αντιμετωπίζει γενναιόψυχα, η προσωπική φροντίδα του γιατρού και κλινικάρχη κ. Ηλία
Γαβριλάκη, σε συνεργασία με όλους τους ιατρικούς συνεργάτες - αλλά και με όλο το νοσοκομειακό προσωπικό, ήταν και είναι πολύτιμη και
άκρως ανθρωπιστική.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΧΕΙΑ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με προέχουσα τη συμμετοχή όλου του ιατρικού δυναμικού της κλινικής και όλων των διακεκριμένων ιατρικών εξωτερικών συνεργατών καθώς και όλου του παραϊατρικού προσωπικού (σε συνδυασμό με τη βοήθεια σύγχρονου διαγνωστικού και θεραπευτικού ιατρικού εξοπλισμού)
στην άμεση αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων υγείας. Με σταθερή επιδίωξη τη συντομότερη, δυνατόν αποθεραπεία και ίαση.
Εγώ, ζώντας από κοντά τη μεγάλη προσπάθεια του γιατρού Ηλία Γαβριλάκη και όλων των συνεργατών -παρά τις δυσκολίες των καιρών
που καθιστούν προβληματική την επιβίωση κρατικών, αλλά και ιδιωτικών, μονάδων υγείας- διαπίστωσα μια συνεχή δυναμική ανάπτυξη της
κλινικής Γαβριλάκη. Με στόχο να μπορεί να προσφέρει στα Χανιά καλύτερες ακόμα δυνατότητες προληπτικής θεραπευτικής και αποθεραπευτικής λειτουργίας…
Η ΚΡΗΤΗ ΑΠΑΛΛΑΧΤΗΚΕ ΙΑΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Οπως πιστεύω ότι προσφέρουν και άλλες σύγχρονες κλινικές στα Χανιά, που έχουν μια μεγάλη προπολεμική παράδοση κλινικών, που με
ελλιπέστατα, σε σύγκριση με τα σημερινά μέσα ιατρικής τεχνολογίας
και φαρμακευτικής θεραπείας, κάλυπταν με αξιόλογα αποτελέσματα
τις θεραπευτικές ανάγκες στην πόλη μας, συμπληρώνοντας την κρατική νοσοκομειακή περίθαλψη του πάντα, όπως και τώρα, καλύπτει τις
περισσότερες ανάγκες των Ελλήνων πολιτών στη χώρα, αλλά και στην
Κρήτη. Ιδιαίτερα, μάλιστα, μετά την ίδρυση στο Ηράκλειο της Ιατρικής
Σχολής Κρήτης και της δημιουργίας του μεγάλου Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου μας. Κατακτήσεις όπως και το νέο Νοσοκομείο Χανίων
(που παρά τις εγγενείς δυσκολίες που αντιμετωπίζει) απάλλαξε σε ένα
μεγάλο ποσοστό τους Κρητικούς και τις Κρητικές από το αθηνο-κεντρικό σύνδρομο κάλυψης των ιατρικών τους αναγκών.
ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Πάντως, έχοντας ζήσει και έχοντας γράψει για τα προβλήματα των νοσοκομειακών αναγκών, αλλά και του εκσυγχρονισμού, των σύγχρονων
κλινικών επιθυμιών να σημειώσω -μετά λόγου προσωπικής ευθύνης- ότι τόσο στα Χανιά όσο και σε όλη την Κρήτη υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό σύγχρονων γιατρών υψηλής εθνικής και διεθνούς κατάρτισης,
οι οποίοι με τα εξοπλισμένα με σύγχρονα ηλεκτρονικά κ.λπ. ιατρικά
μέσα προσφέρουν ιατρικές (Ιπποκράτειας) συναίσθησης και ευθύνης
ιατρικές υπηρεσίες στον χανιώτικο και τον κρητικό λαό, σε όλους τους
τομείς ιατρικής ευθύνης στα ατομικά και συλλογικά ιδιωτικά ιατρεία,
στα κρατικά Νοσοκομεία, και στις κλινικές μας καθώς και στους Ιατρικούς Συλλόγους μας που έχουν μια μακρά ανθρωπιστική παράδοση
κοινωνικής ιατρικής δραστηριότητας και ευθύνης. Για τα θέματα ενημέρωσης και διασφάλισης της υγείας σε καιρούς που απαιτούν υψηλούς βαθμούς ευθύνης για τα αυξανόμενα προβλήματα υγείας στην
κρήτη και στον κόσμο ολόκληρο…
Με τιμή και ευχαριστίες
Δημήτρης Κακαβελάκης

ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ελληνίδα από το Ρέθυμνο, παντρεμένη στα Χανιά, βρίσκεται κάτω από
τα όρια της φτώχειας και ζητάει οποιαδήποτε βόηθεια ή ένα μικρό χώρο για να μείνει με τον σύζυγό της, καθώς μένουν στον δρόμο.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987094704

KHΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
(ετών 76)
κηδεύουμε αύριο, Τρίτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ. από το σπίτι
μας που βρίσκεται στο Νιο Χωριό Αποκορώνου και στο νεκροταφείο
Παναγίας όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ταφεί.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Λουκία Μαραγκουδάκη.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Κωνσταντίνος Παλούσης, Αλέξανδρος Μαραγκουδάκης.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αρτέμης και Μαρία Μαραγκουδάκη, Ειρήνη και Νικόλαος
Κουμεντάκος, Ιωάννης και Ζωγραφιά Πετράκη, Εμμανουήλ και Αλεξάνδρα Πετράκη.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΚΗΡΟΠΩΛΕΙΟ

ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 44 • Τηλ. 28210 45096
Τηλ. οικίας 28210 44173, 31833

κινητό 6973386455
Δ Ι Α Ν Υ Κ Τ Ε Ρ Ε Υ Ε Ι
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ

“...τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον,
τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού...”
Η Ενορία Βουλγάρω Κισάμου, στις 8 και 9 Νοεμβρίου, εορτάζει τον πολιούχο και προστάτη της, Αγιο Νεκτάριο, του οποίου φιλοξενεί τεμάχιο
του Ιερού Λειψάνου του, που αποτελεί αέναο πηγή αγιασμού. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συνεορτάσουν μαζί μας, να ασπαστούν
τα Ιερά του Λείψανα και να αποκομίσουν τη Χάρη και ευλογία του.
Πρόγραμμα Εορτής
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου: 6 μ.μ. Μέγας Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας
και Ευλογίας του νέου ελαιοκάρπου.
Σάββατο 9 Νοεμβρίου: 7.30 π.μ.: Ορθρος και πολυϊερατική Θεία Λειτουργία.
Μετά το πέρας του Εσπερινού, όπως και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα υπάρχουν παραδοσιακά κεράσματα για όλους προσφορά
των κατοίκων του χωριού.
Εκ της Ενορίας Βουλγάρω

ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου τελέσαμε 3μηνο
μνημόσυνο σε στενό οικογενειακό κύκλο
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στη Λίμνη Κισάμου για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπημένης μας μητέρας και
γιαγιάς
ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
Ο σύζυγος Μιχάλης Χαλκιαδάκης
Τα παιδιά Γεώργιος και Μαρία Μπατζακάκη
Τα εγγόνια Μικαέλα Μπατζακάκη
και Βασίλης Χριστινάκης,
Νινέτα και Νώντας Χριστινάκης

www.haniotika-nea.gr

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΚΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΓΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
μηνός Νοεμβρίου
Καθημερινά, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, οι προσκυνητές μπορούν να συμμετέχουν στην ακολουθία του Εσπερινού, η οποία αρχίζει
στις 4 μ.μ.
Κάθε Παρασκευή προς Σάββατο γίνεται νυκτερινή Θεία Λειτουργία από τις 9 μ.μ. έως τις 12.30 π.μ. στο εξωκκλήσι του Οσ. Σάββα στην περιοχή του Κουμαρέ.
Κάθε Κυριακή Μεσονυκτικό, Ορθρος και Θεία Λειτουργία από τις 5 έως τις 10 π.μ. στο εξωκκλήσι του Οσ. Σάββα στην περιοχή του Κουμαρέ.
Την Πέμπτη 7 προς Παρασκευή 8 Νοεμβρίου θα γίνει νυκτερινή Θεία
Λειτουργία για την εορτή της Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
από τις 9 μ.μ. έως τις 12.30 π.μ. στο εξωκκλήσι του Οσ. Σάββα στην περιοχή του Κουμαρέ.
Την Παρασκευή 8 προς Σάββατο 9 Νοεμβρίου θα γίνει νυκτερινή Θεία
Λειτουργία για την εορτή του Αγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως από τις 9
μ.μ. έως τις 12.30 π.μ. στο Μετόχι του Αγ. Χριστοφόρου στις Κορακιές.
Την Τρίτη 12 προς Τετάρτη 13 Νοεμβρίου θα γίνει νυκτερινή Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τις 9
μ.μ. έως τις 12.30 π.μ. στο εξωκκλήσι του Οσ. Σάββα στην περιοχή του
Κουμαρέ.
Στις 20 και 21 Νοεμβρίου, εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, πανηγυρίζει το Μετόχι Κουμαρές της Ιεράς Μονής (λίγο μετά την Ιερά Μονή
Αγίας Τριάδος, στα αριστερά, όπως κατευθυνόμαστε προς την Ιερά
Μονή). Την παραμονή, 20 Νοεμβρίου, θα γίνει ο Εσπερινός στις 4 μ.μ.
Την επομένη, 21 Νοεμβρίου, στις 7 π.μ., θα αρχίσει ο Ορθρος και στη
συνέχεια η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Την Τρίτη 26 προς Τετάρτη 27 Νοεμβρίου θα γίνει νυκτερινή Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγ. Ιακώβου του Πέρση από τις 9 μ.μ. έως
τις 12.30 π.μ. στο εξωκκλήσι του Οσ. Σάββα στην περιοχή του Κουμαρέ.
Σημείωση:
Κατά τη χειμερινή περίοδο η Ιερά Μονή παραμένει ανοικτή κάθε:
Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 9 π.μ. - 12 μ. και 4 - 6 μ.μ.
Σάββατο 9 - 12 π.μ. και 4 - 7 μ.μ και Κυριακή 10 π.μ. - 12 μ. και 4 - 7 μ.μ.
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή η Ι. Μονή παραμένει κλειστή όλη την ημέρα.
Εκ της Ιεράς Μονής

Για την Ευγενία Χ. Γυπάκη
Αγαπημένη μου ξαδελφούλα, μπορεί να μην είχαμε επαφή, μα ήσουν πάντα στην καρδιά μου. Η αδυναμία μου. Σε θαύμαζα και ήθελα να σου μοιάσω. Ησουν ένα πλάσμα γεμάτο ζωή και όνειρα,
το οποία κατάφερες να πραγματοποιήσεις. Εφυγες νωρίς από κοντά μας, αλλά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Τώρα είσαι ένας άγγελος
που μας φυλάει από ψηλά και είσαι σε καλά χέρια, γιατί οι άγγελοι πάνε στον παράδεισο.
Με αγάπη η εξαδέλφη σου Γεωργία
(Το Γωγώ σου, όπως συνήθιζες να με λες)

Μετά την ταφή
Ο πόνος της απώλειας μου ανήκει, είναι δικός μου και δεν τον παραχωρώ σε δημόσια θέα. Η οδύνη του χαμού της μονάκριβης κόρης μου θα φωλιάζει στα κατάβαθα της ψυχής μου, μα δεν είναι
προς έκθεση. Η συντριβή είναι μέσα μου, όλη δικιά μου.
Το ποτήρι με το δηλητήριο το ήπια όλο, το ρούφηξα σταγόνα σταγόνα, ενσυνειδήτως.
Τον γολγοθά, που ήταν μακρύς, τον περπάτησα βήμα - βήμα. Σκόνταψα, παραπάτησα, έχασα την ισορροπία μου, μα τον ανέβηκα
μέχρι την κορυφή.
Την πίκρα της σταύρωσης, που έφθασε μέχρι τα σωθικά μου, την
έχαψα όλη, δεν άφησα ψίχουλό της να πέσει έξω, πλημμύρισε το
είναι μου. Κι εκεί στη Σταύρωση είχα εσάς, που με την παρουσία
σας δείξατε και δώσατε συμπαράσταση και συμπόνοια... αλληλεγγύης στον πόνο μου, στον βαθύτατο πόνο μου... σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ που με τη συμμετοχή σας στην ταφή της κόρης
μου, τιμήσατε την απώλειά της και την αποχαιρετήσατε στο τελευταίο ταξίδι της. Οπως και σ’ αυτούς που δεν μπόρεσαν να παραστούν, αλλά που όμως ήταν δίπλα μου και με στήριξαν νοερά
με τη σκέψη τους, που την ένοιωθα πάντα δίπλα μου.
Η αυλαία για μένα έπεσε “εδώ”, πάνω στον λόφο της σταύρωσης,
εδώ για μένα τελειώνει το δημόσιο θέαμα και η έκθεση στο δράμα
μου.
Τον πόνο, την οδύνη, τη συντριβή, τα υπέροχα αυτά συναισθήματα, που τα βίωσα στο “πετσί” μου θα τα φέρω μέσα μου και θα τα
κουβαλάω εις μόνας.
Αντί μνημοσύνων εις μνήμη της, τα χρήματα, τα όποια χρήματα,
θα διατίθενται εις συλλόγους κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και
σε οικογένεια ή μεμονωμένα άτομα που τα έχουν ανάγκη.
Εγώ ο πατέρας
Χαρίλαος Γ. Γυπάκης

ΣΕΛΑΣΦΟΡΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΣΤΕΡΙΑ

Πόλεμος - Ειρήνη
» Ανθρωπος – Χριστός – Κόσμος – Ζωή – Ελευθερία - Λύτρωση
Ο ένθεος ερημίΤο έργο τούτο γράφεται
της Χανιώτης
πάνω από 26 τώρα χρόνια στην Αθήνα και την
(στο Κλεινόν
Κρήτη. Και μπορεί να λοΆ σ τ υ - Α θ ήνα )
γιστεί περατωμένο, επειδή
Ηθικοφιλόσοοι εκατοντάδες Ραψωδίες
φος-Ποιητής
που το αποτελούν, έχουν
Γιάννης Ιωσ.
Αυτοτέλεια.
Σηφάκης έχει
Κατά τον Ποιητή του
όμως δεν είναι τελειωγράψει το μέγι- ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣ.
ΣΗΦΑΚΗΣ
μένο, γιατί και ο καιρικός,
στο πεζό και (Οδυσσέας Ρωμανός)*
ανέστιος, τάλας Άνθρωποιητικό (ρεπος - Πλάσμα, αντιμάχεκόρ Γκίνες) έργο
ται τον Θεό - Πλάστη του και ο
του. Ενα έργο που περι- “ξεπλάστης”, ψυχοχτόνος Πόλεμος
ποιεί τιμή και δόξα στην κάθε μέρα αλλάζει Μορφή, αλλά
Κρήτη και την Ελληνορ- και η Σώτειρα, ονειρευτή Ειρήνη
χρειάζεται καινούρια ριζοθέμελα.
θοδοξία μας.
Το έργο αυτό είναι 46 βιβλία σαν
το εκδομένο του βιβλίο Πόλεμος –
Ειρήνη με 7.500 στίχους. Ακόμα
είναι 10 φορές σαν την Οδύσσεια
του Ν. Καζαντζάκη με 33.333 στίχους και περισσεύουν (στο έργο
του) 16.670 στίχοι.
Είναι επίσης 12 φορές σαν όλο το
έργο του Ομήρου (Ιλιάδα - Οδύσσεια 27.500 στίχοι), και επί πλέον
20.000 στίχοι. Και ακόμα είναι 33
φορές σαν τον Ερωτόκριτο, του
Κρήτα, Β. Κορνάρου (10.500 στίχοι)
και περισσεύουν στο έργο του
3.500 στίχοι.

Ευλογητό και ευκταίο να περατωθεί και να εκδοθεί το οιστροθεήλατο αυτό Ποιητικό πολύ μεγάλο
Εργο, (που είναι γραμμένο ακόμη
και στον ύπνο, μέρα και νύχτα, στον
δρόμο και το χωράφι, στ' όμορφο
χωριό μου, μα και στη Μεγάλη Πολιτεία την αμαρτωλή· που δεν είναι
γραμμένο με μελάνι, παρά μ' αίμα,
δάκρυα, ίδρωτα, Πόλεμων τρόμο,
μα κι Ειρήνης αγαλλίαση), πριν
ένας πυρηνικός όλεθρος αφανίσει
για πάντα τη σγουρόξανθη αυτή
ανθολασπομάργα Γη μας, μέσα στ'
ατέρμονα Γαλαξιακά Απειροσύμπαντα. Όχι· να δώσει ο Θεός!

Επειδή όμως η θεϊκή Ειρήνη του
Κόσμου (δηλ. Νου, Καρδιάς και
βιοτής πάντα και παντού κάθε θνητού Βασιλέα και διακονιάρη, παιδιού και εκατοχρονίτη δεν
χορταίνεται - δεν κορένηται· και
επειδή ο Εωσφορικός Πόλεμος της
Ζωής ποτέ δεν τελειώνει από το
νυφικό κρεβάτι κάθε θνητού ως το
ψυχομάχημά του· και επειδή το
γράψιμο αυτό Πολέμου και Ειρήνης μου έχει γίνει βραχνάς πνοής,
αγγελόκρουστος ψίθυρος, Ανάσταση Ζωής, δάκρυα και παραζάλη
και φτερούγες Λυτρωμού, για
τούτο ίσως(μπορεί) να συνεχιστεί
το έργο όσο ο Θεός το επιτρέπει σε
στίχο, που συναρπάζει, συγκλονίζει,
τέρπει και θεώνει κάθε ορθή, ταπεινή, ανθρώπινη ψυχή...
Το οκτάτομο, ανέκδοτο, ποιητικό
αυτό έργο: Σελασφόρα Ποιητική
Συναστεριά είναι Στίχοι 15σύλλαβοι ομοιοκατάληκτοι 350.000 ή
700.000 7-8σύλλαβοι με τίτλο: Πόλεμος - Ειρήνη: Ανθρωπος – Χριστός – Κόσμοι – Ζωή – Ελευθερία Λύτρωση. Και έχει το Ρεκόρ Γκίνες
από το 2010.
Το παμμέγιστο αυτό έργο 46
φορές μεγαλύτερο από εκδομένο
στις αρχές γραφής του βιβλίου μου
με τίτλο Πόλεμος – Ειρήνη με περίσσευμα 5.000 στίχοι είναι 10

φορές μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο έργο της λευκής φυλής την
Οδύσσεια του Ν. Καζαντζάκη!
Είναι 12 φορές μεγαλύτερο από το
έργο του Ομήρου Ιλιάδα - Οδύσσεια και περισσεύουν 20.000 στίχοι. Είναι 33 φορές μεγαλύτερο
από το έργο του Κρητικού Β. Κορνάρου Ερωτόκριτος και περισσεύουν 3.500 στίχοι. Επίσης είναι
200.000 στίχοι 7-8σύλλαβοι μεγαλύτερο από το προηγούμενο Ρεκόρ
Γκίνες (500.000) 7-8σύλλαβων των
Ινδιών με θέματα ανθρώπινες και
εθνικές βεντέτες.
Συγκρίνατε παρακαλώ πολύ αυτά
τα εγωκεντρικά θέματα με τα παγκόσμια, αιώνια ημέτερα Θέματα:
Πόλεμος - Ειρήνη κ.λπ.
Παρουσιάζω απ' εδώ κάποιες παροιμίες δίνοντας και τον ορισμό
του Αριστοτέλη: «Παροιμία εστί

νους σφυρήλατος εν σμικρώ
όγκω».
Παροιμίες σε πεζό λόγο και ποιητικό 15σύλλαβο και 7-8σύλλαβο·
προσωπική δημιουργία· και όχι
συλλογή ξένων παροιμιών: 71.000
(εβδομήντα μία χιλιάδες) με άξονα
την Ηθικοφιλοσοφία· και με όλες
τις πλευρές, μορφές και εκφράσεις
της Ζωής των ανθρώπων κάθε Καιρού ή Τόπου: από την ασυνειδησία
ως τον αλτρουισμό και την αυτοθυσία.
*ποιητής – αγιογράφοςλογοτέχνης − ηθικοφιλόσοφος –
δημοσιογράφος,
ρεκόρ Γκίνες για το 8τομο
ανέκδοτο ποιητικό έργο:
Σελασφόρα Ποιητική Συναστεριά
Πόλεμος – Ειρήνη:
Ανθρωπος – Χριστός – Κόσμοι –
Ζωή – Ελευθερία - Λύτρωση
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ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται από καθηγήτρια Αγγλικών, κατόχου πτυχίου
Αγγλικής Φιλολογίας, με πολυετή
πείρα σε όλα τα επίπεδα. Υπεύθυνη
προετοιμασία για ECCE, ECPE.
Τιμές πολύ χαμηλές.
Πληρ. Τηλ. 6972/166137, (μετά τις
3 μ.μ.)
ΑΓΓΛΙΚΑ - Γαλλικά - Ισπανικά από
έμπειρη καθηγήτρια, πτυχιούχο
Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ και κάτοχο Proficiency (Cambridge) και
Diploma Superior de Espaniol του
Ινστιτούτου Θερβάντες. Μαθητές
από προσχολική ηλικία μέχρι ενήλικες. Ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και σε
γκρουπ. Τιμές κρίσης. Αναλαμβάνω
και μεταφράσεις.
Πληρ. Τηλ. 6988/062967 (Cosmote)

• ΑΡΙΣΤΟΥΧΑ Νηπιαγωγός, απόφοιτος Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Παν/μίου
Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού. Επίσης αναλαμβάνει και παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες καθώς και τη φύλαξη και
δημιουργική απασχόληση παιδιού.
Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6978/535550
• ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
Τμήματος με εμπειρία, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6947/768375
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ μηχανικοί τελειόφοιτοι από Πανεπιστήμιο Αγγλίας,
παραδίδουν μαθήματα AutoCAD 2d
& 3d, Photoshop, Sketchup, 3d Studio Max και V-Ray (ατομικά ή μικρά
γκρουπ). Ακόμα βοήθεια σε εργασίες, πτυχιακές αρχιτεκτονικής
κ.λπ. Στον χώρο σας ή στον χώρο
μας. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. email:
arctech@email.com, 6979/229981,
6982/136924
ΒΙΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει την
προετοιμασία μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις στη Βιολογία,
Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας.
Πληρ. Τηλ. 6974/339496

ΑΓΓΛΙΚΑ Ελληνοκαναδός παραδίδει μαθήματα σε μικρούς και μεγάλους άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες, προφορικά μαθήματα με
native speaker, κατ’ οίκον επισκέψεις, ευχάριστο μάθημα και διαφορετικές τεχνικές ανάλογα τις
ανάγκες του ατόμου. Πολύ καλές
τιμές, ειδικές τιμές για γκρούπ.
Πληρ. Τηλ. 6981/136626

ΒΙΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης με πολυετή διδακτική
εμπειρία παραδίδει μαθήματα Βιολογίας, Κατεύθυνσης και Γενικής
Παιδείας. Τιμές προσιτές. Δυνατότητα δημιουργίας ολιγομελών τμημάτων (2-3 άτομα) για ακόμη
καλύτερες τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6945/857183

ΑΓΓΛΙΚΑ μαθήματα ατομικά ή σε
γκρουπ από καθηγήτρια με μητρική
γλώσσα τα αγγλικά, πολύχρονη εμπειρία και άδεια διδασκαλίας. Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6988/348509

• ΒΙΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό και
φροντιστηριακή εμπειρία αναλαμβάνει την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις στη Βιολογία
Κατεύθυνσης και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας όπως και στα μαθήματα ειδικότητας του Τομέα Υγείας
- Πρόνοιας και του Τομέα Γεωπονίας - Τροφίμων - Περιβάλλοντος
των ΕΠΑΛ. Τιμές προσαρμοσμένες
στη σημερινή οικονομική κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6973/055318

ΑΓΓΛΙΚΑ από τον Καναδά, με
25ετή εμπειρία. Προετοιμασία D, E,
Lower, Proficiency όλα τα διπλώματα. Προσφέρεται και μόνο για
προφορικά σε παιδιά και ενήλικες.
Τιμή 8-10 ευρώ ανά ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6983/740725
ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια σε πολύ χαμηλές
τιμές. Ειδικές τιμές σε ομαδικά τμήματα. Αναλαμβάνω και μεταφράσεις.
Πληρ. Τηλ. 6958/497075

• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ παραδίδονται από
απόφοιτη Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε
προσιτές τιμές, και για ομάδες 2-3
ατόμων ακόμα χαμηλότερες τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6974/216831

• ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται από καθηγήτρια με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά και πολυετή πείρα διδάσκει
μαθητές όλων των επιπέδων. Ειδική
προετοιμασία για τα διπλώματα
FCE, ECCE, CPE, ECPE κ.λπ.). Ειδικά μαθήματα για ενήλικες. Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6983/044990

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ από έμπειρη καθηγήτρια σε μαθητές όλων των επιπέδων.
Δυνατότητα
χρήσης
διαδραστικού υλικού στο μάθημα.
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες.
Δημιουργία ομάδων (2-3 άτομα) για
ακόμη χαμηλότερες τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6945/857183

ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια με σπουδές
σε Αγγλικό Πανεπιστήμιο (Mitton
Keynes), δίπλωμα μεθοδολογίας για
όλα τα επίπεδα, 15ετή εμπειρία διδάσκει με οργάνωση, μεθοδικότητα, συνεχή κίνητρα μάθησης
μεμονωμένα ή σε μικρά γκρούπ.
Όλα τα επίπεδα με 100% επιτυχία.
Τιμές προσιτές. Γίνονται και μεταφράσεις.
Πληρ. Τηλ. 28211/11862, 6973/
218322
ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγητής, κάτοχος
Proficiency Cambridge και άδειας
διδασκαλίας, με 20ετή φροντιστηριακή πείρα, αναλαμβάνει την υπεύθυνη και γεμάτη ζήλο προετοιμασία
μαθητών και φοιτητών για την απόκτηση πτυχίων όλων των επιπέδων.
Παρέχεται και η δυνατότητα για
ολιγομελή γκρουπ. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6944/689653 κ. David
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την πλήρη μελέτη
παιδιών Δημοτικού και εβδομαδιαία
επανάληψη. Επίσης δίνω επιπλέον
διδακτικό υλικό. Μαθηματικός πτυχιούχος ΕΚΠΑ.
Πληρ. Τηλ. 6932/141210, 28210/
72495
• ΑΠΟΦΟΙΤΗ Φιλοσοφικής Σχολής
Θεσσαλονίκης παραδίδει μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου. Επίσης αναλαμβάνονται και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, απόσπαση
προσοχής, δυσκολίες γραπτού και
μαθηματικού λόγου κ.τλ.). Στους
μαθητές γυμνασίου παρέχεται βοήθεια σε όλα τα μαθήματα. Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές
εξετάσεις καθώς και για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6936/591780
ΑΡΑΒΙΚΑ μαθήματα παραδίδονται
από φοιτητή του Πολυτεχνείου.
Επίσης μαθήματα υπολογιστών και
μεταφράσεις. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6944/634524

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ από έμπειρη καθηγήτρια, σε μαθητές όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα
διπλώματα του Goethe και για
όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν
σε γερμανόφωνες χώρες.
Πληρ. Τηλ. 28210/41084, 6974/
209982
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ παραδίδονται από
απόφοιτη καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε
παιδιά και μαθητές όλων των επιπέδων. Μεθοδική διδασκαλία σε μαθητές με δυσκολίες στο σχολείο.
Προετοιμασία των γερμανικών ως
ειδικό μάθημα στις πανελλήνιες.
Εξειδικευμένο υλικό προς χρήση
για τις ανάγκες του κάθε μαθητή.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6987/770569 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ παραδίδει καθηγήτρια Γερμανικών, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μαθητές
Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές καθώς και ειδικά
προσαρμοσμένες για μικρά γκρουπάκια 2-3ων παιδιών.
Πληρ. Τηλ. 6972/807394, 28210/
08712
• ΔΑΣΚΑΛΑ με εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Διαθέτει
έτοιμο υλικό και για επαναλήψεις.
Χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6981/734603
ΔΑΣΚΑΛΑ με μεταπτυχιακό στην
Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες και προϋπηρεσία εργασίας στο
εξωτερικό και στην Ελλάδα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για το
σχολικό έτος 2013-2014. Επίσης
προσφέρει παράλληλη στήριξη,
εντός του σχολικού πλαισίου, σε
μαθητές με διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές ή ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες.
Πληρ. Τηλ. 6987/345713

• ΔΑΣΚΑΛΑ αριστούχος απόφοιτος
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Κρήτης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Τιμές
συζητήσιμες.
Πληρ. Τηλ. 6988/781691
• ΔΑΣΚΑΛΑ πιάνου και θεωρητικών
με πτυχίο και πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές.
Τιμές προσιτές και παροχή δωρεάν
εκπαιδευτικού υλικού.
Πληρ. Τηλ. 28210/44431, 6942/
799555
• ΔΑΣΚΑΛΑ αριστούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Κρήτης, με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού όλων των τάξεων. Πλούσια
παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Κάλυψη μαθησιακών κενών. Τιμές χαμηλές.
Πληρ. Τηλ. 6956/031174
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, σε μαθητές Γυμνασίου και σε
Μηχανολόγους ΕΠΑΛ στα Πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα. Τιμή 7
ευρώ/ ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6972/834598
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα από υποψήφια διδάκτωρ του Πολυτεχνείου
Κρήτης σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, για όλες τις ηλικίες. Πολύ
καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6972/276487
ΙΤΑΛΙΚΑ καθηγήτρια πτυχιούχος
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με
πολυετή εμπειρία (φροντιστήρια,
κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων) διδάσκει την ιταλική γλώσσα μέσα
από την κουλτούρα, τη μουσική, τη
μαγειρική. Διδασκαλία ατομική ή
ομαδική σε παιδιά και ενήλικες,
προετοιμασία για όλα τα διπλώματα,
εξειδικευμένη ορολογία.
Πληρ. Τηλ. 6976/819896
ΙΤΑΛΙΚΑ απόφοιτος Ιταλικής Φιλολογίας, υπότροφος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Βενετίας, με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα. Τιμές φιλικές.
Πληρ. Τηλ. 6932/291166
ΙΤΑΛΙΚΑ από καθηγητή απόφοιτο
Ιταλικής Φιλολογίας με σπουδές
στην Ιταλία και 10ετή φροντιστηριακή εμπειρία. Υπεύθυνη και γρήγορη προετοιμασία για τις
εξετάσεις, φιλικές τιμές. Παρέχεται
δωρεάν όλο το έντυπο διδακτικό
υλικό.
Πληρ. Τηλ. 6973/058268
ΚΑΘHΓHTHΣ με μεγάλη, πολυετή
πείρα στα φροντιστηριακά μαθήματα με ειδικές μεταπτυχιακές και
παιδαγωγικές σπουδές, παραδίδει
Mαθηματικά, Αλγεβρα, Διαφορικές
Εξισώσεις,Φυσική, Xημεία, Mηχανική, Πιθανότητες, Hλεκτρονικά,
Hλεκτροτεχνία, H/Y, ανάπτυξη
εφαρμογών, Διαφορικό Λογισμό, σε
Γυμνάσιο, Eνιαίο Λύκειο, ΕΠΑΛ,
φοιτητές AEI, Πολυτεχνείο, TEI,
EAΠ, AEN. Tιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6973/433252, 28210/
41221
• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
με πολυετή διδακτική εμπειρία
σε σχολεία, φροντιστήρια και
ιδιαίτερα, παραδίδει μαθήματα
για όλες τις τάξεις Γυμνασίου
και Λυκείου. Προετοιμασία για
Πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6972/553754
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ φιλόλογος με εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6948/803790
• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή απόφοιτος του
μεταπτυχιακού Δ.Τ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που
να μπορεί να υποστηρίξει την ύλη
και τις εργασίες.
Πληρ. Τηλ. 6949/937903
• ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φυσικής με μεταπτυχιακό στο αντικείμενο και φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει
μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου.
Επίσης Φυσικής Γ’ Λυκείου κατεύθυνσης. Παρέχονται σημειώσεις.
Πληρ. Τηλ. 6974/951732
• ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό στη διδασκαλία Γαλλικών παραδίδει μαθήματα
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6948/261764

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ πιάνου - σολίστ διπλωματούχος, αριστούχος του
Εθνικού Ωδείου Αθηνών, πτυχιούχος Ανώτερων Θεωρητικών, με μεγάλη διδακτική και συναυλιακή
εμπειρία, παραδίδει μαθήματα πιάνου και θεωρητικών. Προετοιμασία
για μουσικά πανεπιστήμια.
Πληρ. Τηλ. 6937/043105
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών παραδίδει
μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού ή
Γυμνασίου. Επίσης σε αρχάριους
ενήλικες. Τιμή 6 ευρώ/ ώρα. Για τμήματα από 3 παιδιά (συμμαθητές) 12
ευρώ/ ώρα (σύνολο).
Πληρ. Τηλ. 6983/518259
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε προσιτές
τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6942/226899
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ χημικός παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυσικής σε μαθητές Λυκείου και Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών σε
μαθητές Γυμνασίου. Τιμές λογικές
και συζητήσιμες. Παραδίδεται δωρεάν έντυπο υλικό.
Πληρ. Τηλ. 6974/034550, 28211/
81561, 6974/428149
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ απόφοιτη σχολής
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ με
φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών και Χημείας όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6975/939137
ΚΙΘΑΡΑΣ μαθήματα παραδίδονται
από αριστούχο του Εθνικού Ωδείου
Αθηνών, με πολυετή διδακτική εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6973/006881 κος Στέλιος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και Χημεία παραδίδονται σε μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου (από 8 και 10 ευρώ αντίστοιχα), από πτυχιούχο κοπέλα του
Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, με εμπειρία στα ιδιαίτερα.
Πληρ. Τηλ. 28210/93976, 6989/
293351
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγήτρια
σε μαθητές Λυκείου, Γυμνασίου και
Δημοτικού. Δυνατότητα διαβάσματος και άλλων μαθημάτων. Τιμές
από 6 ευρώ για μαθητές Δημοτικού
και από 8 ευρώ για μαθητές Γυμνασίου, από 12 ευρώ σε μαθητές Λυκείου.
Πληρ. Τηλ. 6973/666220
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατεύθυνσης και
Γενικής Παιδείας για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Καθηγήτρια με
μεταπτυχιακές σπουδές και πολυετή σχολική και φροντιστηριακή
εμπειρία παραδίδει μαθήματα. Δωρεάν σημειώσεις. Συχνά τεστ αξιολόγησης. Επίσης παραδίδονται
μαθήματα και σε φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Πολυτεχνείου. Τιμές για μαθητές
Γυμνασίου 8 ευρώ / άτομο και για
Λυκείου 10 ευρώ / άτομο. Δυνατότητα δημιουργίας και γκρουπ 2-3
ατόμων.
Πληρ. Τηλ. 6978/745620, 6942/
789892
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ όλων των επιπέδων
Φυσική - Χημεία Γυμνασίου, Ανάπτυξη σε προγραμματιστικό περιβάλλον, προγραμματισμός - δίκτυα
ΕΠΑΛ, παραδίδονται από απόφοιτο
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηρακλείου Κρήτης, με φροντιστηριακή
πείρα, είδικευση στην ειδική αγωγή
και γνώσεις νοηματικής γλώσσας.
Ειδικές τιμές για γκρουπ 2-3 ατόμων ή παράδοση στον χώρο της.
Πληρ. Τηλ. 28215/03205, 6978/
482851
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γυμνασίου - Λυκείου. Ειδική προετοιμασία στα
σχολικά τεστ. Διδασκαλία των sos
των διαγωνισμάτων, ειδικά για μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές
δυσκολίες. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές. Επίσης και μαθήματα
Φυσικής, Χημείας Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές χαμηλές.
Πληρ. Τηλ. 6979/105727
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Στατιστική και
μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ
και φοιτητές ΕΑΠ (θεματική ενότητα ΔΕΟ13) Τιμές πολύ προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6978/188516
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεγάλη
φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Α’ - Β’ Λυκείου και Γ’ Λυκείου
(προετοιμασία για πανελλαδικές
εξετάσεις), με τιμές 10, 12 και 15
ευρώ αντίστοιχα. Επίσης παρέχεται
υποστήριξη σε μαθήματα (μαθηματικού περιεχομένου) για φοιτητές.
Πληρ. Τηλ. 6978/523983
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και
ΕΠΑΛ. Για τις περιοχές Γαλατά, Δαράτσο, Σταλού, Μακρύ Τοίχου προσφέρονται καλύτερες τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6976/801716
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών ατομικά ή ομαδικά σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου. Μαθηματικός πτυχιούχος ΕΚΠΑ.
Πληρ. Τηλ. 6932/141210, 28210/
72495
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με 18ετή πείρα
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία. Περιοχές Χανιά και Σταλό
έως Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 28210/73095, 6937/
267350
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών - Φυσικής και Χημείας σε μαθητές
Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6937/940437, 28210/
74923
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακές
σπουδές παραδίδει Μαθηματικά και
Φυσική σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Επίσης προσφέρει βοήθεια σε φοιτητές, σε
μαθήματα Ανάλυσης, Άλγεβρας και
Στατιστικής. Δεκτά γκρουπ έως 3
ατόμων. Πρώτο μάθημα γνωριμίας
δωρεάν. Τιμές συζητήσιμες.
Πληρ. Τηλ. 6974/172565, 28210/
41478
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτος Πανεπιστημίου Κρήτης, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου (Α’, Β’). Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6983/759188 Βασίλης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ καθηγήτρια με
εμπειρία στη εκπαίδευση παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού.
Υπεύθυνη δουλειά με φωτοτυπικό
υλικό. Τιμές προσιτές. Ειδικές τιμές
σε αδέλφια και γκρουπ 2-3 ατόμων.
Πληρ. Τηλ. 6986/743099
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτος ΑΠΘ
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου (Γενικού - ΕΠΑΛ), καθώς και σε φοιτητές
- σπουδαστές. Δυνατότητα δημιουργίας γκρουπ 2-3 ατόμων. Τιμές
λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6977/606685
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 28210/41084, 6974/
209982
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με ειδίκευση στην
διδακτική και 10ετή εμπειρία σε ιδιαίτερα και φροντιστήρια, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών
σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.
Άριστη προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις με συνεχή αξιολόγηση. Λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6973/641738
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με πολυετή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές όλων των τάξεων και σε
φοιτητές ΤΕΙ. Τιμές χαμηλές και ειδικές τιμές για γκρουπ. Δυνατότητα
παράδοσης μαθημάτων και στην περιοχή Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6937/031396
ΜΟΥΣΙΚΗ μαθήματα μουσικών οργάνων: μπουζουκιού 4χορδου 3χορδου, μπαγλαμά 4χορδου 3χορδου, κιθάρας, θεωρία των οργάνων, ακόρντα, ηλεκτρικής κιθάρας. Δρόμους της ελληνικής μας
μουσικής, ταξίμια, με πολυετή
πείρα στην ελληνική μουσική και
στη διδασκαλία. Γρήγορη εκμάθηση
με επαγγελματικό τρόπο. Επίσης
ντουέτο μπουζούκι - κιθάρα για ταβέρνα.
Πληρ. Τηλ. 28215/00807, 6972/
678143 Φαίδων
ΜΟΥΣΙΚΟΣ με πτυχίο από το Ωδείο
Χανίων, παραδίδει μαθήματα λαούτου, μαντολίνου, μπουζουκιού.
Πληρ. Τηλ. 6972/201517
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ αριστούχος,
με παιδαγωγική επάρκεια και εμπειρία αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ. Επίσης παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού
και Γυμνασίου στα Μαθηματικά.
Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6975/852347
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• ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
πείρα παραδίδει αρχές οργάνωσης
και διοίκησης επιχειρήσεων και
υπηρεσιών, αρχές οικονομικής
θεωρίας, στατιστική, λογιστικά,
Oικονομικά Μαθηματικά, Μικρο μακροοικονομια, Ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
Κόστος
ανάλυση
οικονομικών καταστάσεων, οικονομετρία σε μαθητές και φοιτητές ΤΕΙ, ΑΕΙ. Τιμές συζητήσιμες.
Πληρ. Τηλ. 6973/308713, 28210/
45086, 28210/70472
• ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα ακορντεόν από απόφοιτο
του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 10 ευρώ /
ώρα, 15 ευρώ / 2 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6989/655198
• ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας
και
Βιολογίας
από
καθηγήτρια με φροντιστηριακή
εμπειρία. Τιμή από 8 ευρώ/ ώρα
και διαμορφώνεται μετά από συζήτηση (τάξη, αδέλφια, περιοχή,
ώρες/ εβδομάδα κ.λπ.).
Πληρ. Τηλ. 6907/989781
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ κατ’ οίκον ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών από καθηγήτρια
με
πολύχρονη
φροντιστηριακή πείρα. Επίσης
αναλαμβάνονται μεταφράσεις.
Τιμή 7 ευρώ / ώρα. Το πρώτο μάθημα δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6909/606950
• ΡΩΣΙΚΑ φιλόλογος με πολυετή
πείρα αναλαμβάνει μεταφράσεις
ιστοσελίδων και καταλόγων,
καθώς επίσης παραδίδει και ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6975/681079
ΡΩΣΙΚΗ γλώσσα. Επαγγελματικά
μαθήματα, ειδικό πρόγραμμα για
τους μεγάλους και ειδικό πρόγραμμα για παιδιά. Ιδιαίτερα και
με γκρουπ από 2 άτομα. Προετοιμασία για πιστοποιητικό Πανεπιστημίου Πούσκιν στην Αθήνα.
Επίσης γίνονται μεταφράσεις κειμένων, επίσημων εγγράφων κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6955/478447
• ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου παραδίδονται υπεύθυνα
από απόφοιτο Πανεπιστημίου
Κρήτης. Εμπειρία, πολύ καλή συνεργασία με τα παιδιά και πολύ
καλά αποτελέσματα. Παρέχεται
δωρεάν υποστηρικτικό υλικό.
Τιμές προσιτές και ειδικές τιμές
για γκρουπ.
Πληρ. Τηλ. 6974/826966
• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου,
Λυκείου.
Επίσης αναλαμβάνει και την καθημερινή μελέτη σε μαθητές Δημοτικού. Τιμές λογικές. Το πρώτο
μάθημα δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6980/037974
• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Α’ Λυκείου:
Αρχαία 75 ευρώ / μήνα, Έκθεση
75 ευρώ / μήνα, σε μαθητές Β’
Λυκείου: προετοιμασία πανελλαδικών 170 ευρώ / μήνα και σε
μαθητές Γ’ Λυκείου - απόφοιτους: 280 ευρώ / μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6973/227924
• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 10ετή πείρα παραδίδει φιλολογικά μαθήματα Γ’
Λυκείου με εβδομαδιαία διαγωνίσματα και πλούσιο φωτοτυπικό
υλικό. Επίσης φιλολογικά μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου
- Λυκείου. Τιμές λογικές. Το
πρώτο μάθημα δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6973/616072, 28210/
73887
• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου
(7 ευρώ), Λυκείου (9 ευρώ). Επίσης αναλαμβάνει και την καθημερινή
μελέτη
σε
μαθητές
Δημοτικού (5 ευρώ). Παρέχονται
δωρεάν πλούσιες σημειώσεις και
γίνονται συχνές αξιολογήσεις.
Πληρ. Τηλ. 6979/682193

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ειδίκευση στη Λατινική και την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, αναλαμβάνει μαθητές
Λυκείου για Λατινικά και Αρχαία
Ελληνικά (μετάφραση, γραμματική, συντακτικό, αδίδακτο κείμενο). Διδασκαλία μεθοδευμένη,
προσαρμοσμένη στα παιδαγωγικά
πλαίσια και στις εκάστοτε ανάγκες. Τιμές οικονομικές. Κάλυψη
όλων των περιοχών του Νομού.
Πληρ. Τηλ. 6974/758649 what’s
up

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα
άγνωστου αρχαίου κειμένου σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου Θεωρητικής
Κατεύθυνσης με 20 ευρώ/ 3 ώρες
εβδομάδα (1 ώρα = Γραμματική, 1
ώρα = Συντακτικό, 1 ώρα = Άγνωστο
κείμενο).
Πληρ. Τηλ. 28210/59217, 6945/
937100
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακές
σπουδές και διδακτική εμπειρία
αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία μαθητών Λυκείου στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και
των Λατινικών. Ιδιαίτερη προετοιμασία για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, με συχνά επαναληπτικά
διαγωνίσματα. Δίνεται βαρύτητα
στη συστηματική προσέγγιση του
άγνωστου θέματος των Αρχαίων Ελληνικών. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6942/073856

ΦΥΣΙΚΟΣ απόφοιτος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.
Πληρ. Τηλ. 6944/549408
• ΧΗΜΙΚΟΣ πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών με πείρα σε ιδιαίτερα
και
φροντιστηριακά
μαθήματα αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλήνιες
εξετάσεις.
Επίσης
παραδίδει μαθήματα Χημείας, Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου
καθώς και Χημείας σε φοιτητές
Πολυτεχνείου και ΤΕΙ. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6976/556394

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου, κατά προτίμηση στις περιοχές Σούδας και
Αποκόρωνα.
Πληρ. Τηλ. 28250/41818, 6948/
495727

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Επίσης
αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ Λυκείου για τις πανελλήνιες εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα
της Κατεύθυνσης. Δεκτά και
γκρουπ. Τιμές από 8 ευρώ / ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6934/524349
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές πολύ
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6955/533805
• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ επιτυχών στον
ΑΣΕΠ, με προυπηρεσία στην Ιδιωτική και στη Δημόσια Εκπαίδευση,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου
και Λυκείου. Διδασκαλία προσαρμοσμένη στις μαθησιακές ανάγκες με
το ανάλογο υποστηρικτικό υλικό.
Πληρ. Τηλ. 28210/23213, 6973/
884746
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ αριστούχος με 9ετή
φροντιστηριακή πείρα παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Προετοιμασία
σε όλα τα μαθήματα θεωρητηρικής
κατεύθυνσης Β’ και Γ’ Λυκείου. Παροχή πλούσιου φωτοτυπικού υλικού. Επίσης, διδάσκονται ελληνικά
σε ξένους (παιδιά και ενήλικες).
Τιμές πολύ προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6974/455537
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου. Υπεύθυνη
εργασία, τιμές χαμηλές.
Πληρ. Τηλ. 6972/831099, 28210/
98642
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει
υπεύθυνα μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Δεκτά και τα
γκρουπ. Τακτική ενημέρωση γονέων. Παρέχεται πλούσιο φωτοτυπικό υλικό. Τιμές πολύ λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6978/889393
• ΦΥΣΙΚΗ Χημεία, Μαθηματικά, παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα
όλων των τάξεων και κατευθύνσεων, από καθηγητή με πολυετή εμπειρία. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6977/378533
• ΦΥΣΙΚΟΣ καθηγήτρια αναλαμβάνει όλα τα θετικά μαθήματα (Φυσική
- Χημεία - Μαθηματικά) με 10 ευρώ
/ ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6909/124643
ΦΥΣΙΚΟΣ καθηγήτρια με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα φυσικής και μαθηματικών
σε μαθητές όλων των τάξεων. Τιμές
πολύ προσιτές. Δεκτά και γκρουπ 23 μαθητών (2 μαθητών 7.5 ευρώ /
ώρα / μαθητή, 3 μαθητών 6.5 ευρώ /
ώρα / μαθητή).
Πληρ. Τηλ. 6983/884490, 28210/
98973

• ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία με πολυεθνική εταιρεία που
δραστηριοποιείται στον τομέα
της υγιεινής διατροφής. Μερική ή
πλήρης απασχόληση. Παρέχεται
δωρεάν εκπαίδευση. Όχι ντήλερ πλασιέ.
Πληρ. Τηλ. 6947/421666 κος Αβτζής Γ.
• ΑΤΟΜΟ να αναλάβει το μάζεμα ελιών σιμισιακά.
Πληρ. Τηλ. 6943/488475

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Παρέχεται δωρεάν φωτοτυπικό
υλικό. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 28211/14399, 6946/
672212
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα και
άριστη παιδαγωγική κατάρτιση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Παρέχονται πλήρεις και οργανωμένες σημειώσεις. Υπεύθυνη δουλειά
με εγγυημένο αποτέλεσμα. Τιμές
Γυμνασίου 7 ευρώ / ώρα και Λυκείου
10 ευρώ / ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6940/730409, 6988/
698348

ΑΠΟΣΤΙΛ της Ρωσίας και της
Γεωργίας. Μεταφράσεις και νομιμοποιήσεις όλων των τύπων τα
έγγραφα γρήγορα από πτυχιούχο της νομικής σχολής. Από
Ρωσικά σε Ελληνικά και αντίστροφα. Επίσης φτιάξιμο των
εγγράφων για την Ρωσία (Ρωσική υπηκοότητα, διάφορα πιστοποιητικά
και
φτιάξιμο
πιστοποιητικών της Ρωσίας στο
Ρωσικό προξενίο).
Πληρ. Τηλ. 6955/478447, 28213/
02647

ΑΤΟΜΟ που να διαθέτει κλούβα
πετρελαίου για τη μεταφορά αλλά
και τη βοήθεια στα σκηνικά για
περιοδεύουσα θεατρική σκηνή.
Πληρ. Τηλ. 6983/590212

• THE non-profit S.T.E.P.S. foundation needs an experienced volunteer secretary - assistant in
Hania, Crete, to help in the organization of an economy and technology conference to take place in
Paris, France. For a few hours per
day, the foundation offers food
and lodging to a highly qualified
applicent with excellent knowledge of English, computers and
fundraising.
Πληρ. Τηλ. please call in Hania
28210/27127
• ΑΠΟ εμπορική εταιρεία ζητείται
πωλητής με επαγγελματικό δίπλωμα και γνώση της αγοράς για
x-van πωλήσεις σε είδη ζαχαρωτών. Απαραίτητη προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 28210/32690, email: koykoyvitaki@gmail.com
• ΑΠΟ το ψητοπωλείο ‘Θράκα’
στην Αναγν. Γογονή 77, ζητείται
έμπειρος σουβλατζής για μόνιμη
απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. ραντεβού αυτοπροσώπως από 10 π.μ. - 1 μ.μ.
• ΑΠΟ ψαροταβέρνα στο Λιμάνι
ζητείται έμπειρη βοηθός μαγείρισσας με εμπειρία στο πάσο. Εργασία όλο το χρόνο.
Πληρ. Τηλ. 6974/229554
• ΑΠΟ καφενείο σε χωριό ζητείται
κοπέλα εμφανίσιμη 19-37 ετών,
χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις.
Πληρ. Τηλ. 6977/838875
• ΑΠΟ καφέ εστιατόριο που λειτουργεί όλο τον χρόνο ζητείται
βοηθός σερβιτόρου κοπέλα έως
25 ετών. Ώρες εργασίας 3 - 11
μ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/52160, 6947/
219919

• ΒΡΑΔΙΝΑ φορέματα και νυφικά,
σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων, πωλούνται από πρώην επώνυμη επιχείρηση, σε τιμές κόστους, καθώς
και μπούστα βιτρίνας σε διάφορα
μεγέθη, και ταμειακή μηχανή
casio. Επίσης αναλαμβάνουμε
χειροποίητα προσκλητήρια και
μπομπονιέρες γάμου και βάπτισης, σε λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6976/326475 (10.30
π.μ. - 8.30 μ.μ., Δευτέρα εως
Σάββατο)
• ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ-ΤΡΙΑ με πολύ καλή
γνώση υπολογιστών και γνώσεις
ηλεκτρονικών πωλήσεων ζητείται
από επιχείρηση εμπορίου με
σκοπό το στήσιμο και την υποστήριξη e-shop στα Χανιά - Κρήτης.
Πληρ. Τηλ. 6973/246511, φαξ:
28210/89163, e-mail: dil.furniture@hotmail.com
ΓΥΝΑΙΚΑ για φροντίδα κυρίου για
όλο το 24ωρο, με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Φαγητό και διαμονή δωρεάν στη περιοχή της
Αγίας Μαρίνας. Μισθός ικανοποιητικός.
Πληρ. Τηλ. 6978/991764, 6978/
991762
• ΓΥΝΑΙΚΑ για σουβλατζίδικο στο
Κάτω Δαράτσο, πρωινές ώρες.
Πληρ. Τηλ. 28210/34054
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ στον
τομέα παροχής καινοτόμων υπηρεσιών στην αγορά μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Αναζητάμε συνεργάτες -ιδες, 30 - 50 ετών, εργατικούς,
επικοινωνιακούς,
με
σχετική γνώση computer. Προσφέρουμε υψηλό πακέτο αποδοχών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
ophelia.crete@gmail.com, 6932/
252147

• ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Μεγάλες εκπτώσεις
μέχρι 50% μόνο στο Χανιώτικο
Σπίτι. Μεγάλη ποικιλία σχεδίων και
χρωμάτων σε Ισπανικά υφάσματα
που δε θέλουν σίδερο. Υφάσματα
επιπλώσεων, κουβερλί, λευκά είδη,
μαξιλάρια, καλύμματα σαλονιού.
Επαγγελματικός εξοπλισμός, κουρτίνες από 8 ευρώ το μέτρο και το
ράψιμο δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. Κυδωνίας 15-17 28210/
90789
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία με διάφορα καταναλωτικά προϊόντα
ζητά κοπέλα να εργαστεί ως
υπάλληλος γραφείου 22-35 ετών
και αποθηκάριο με δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας 25-35
ετών. Προϋπηρεσία θα ληφθεί
υπ’ όψιν.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών στο
proslipsi2013@gmail.com
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταναλωτικών
προϊόντων και τροφίμων με πολυετή παρουσία στον χώρο,
ζητά άτομο ως υπεύθυνο πωλήσεων να αναλάβει τις πωλήσεις
της στις περιοχές Χανίων και
Ρεθύμνου.
Πληρ. Τηλ. αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: proslipsi2013@gmail.com
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά για μόνιμη εργασία: α) κοπέλα με γνώσεις Η/
Υ, Eurofasma και Internet, με
προϋπηρεσία απαραίτητα και β)
πωλητή - τρια με γνώσεις της
αγοράς των s/m όπως και της
τουριστικής αγοράς, με προϋπηρεσία απαραίτητα. Προσφέρονται: ασφάλιση, μισθός, bonus,
αυτοκίνητο και κινητό.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών: email:
info@deroukakis.gr
ΖΗΤΑΜΕ Έλληνες εργοδότες να
προσλάβουν εργάτες ντόπιους και
αλλοδαπούς, σε οικοδομή, εργοδότη για φροντίδα ηλικιωμένου σε
σπίτια, ξενοδοχεία, καμαριέρες, καθαρίστριες, άντρες για κήπο, ταβέρνες, σερβιτόρους, μάγειρας και
βοηθός, βοηθός κουζίνας, για καφετέρια, εργασία σε φάρμα.
Πληρ. Τηλ. 6992/527465 γραφείο
έυρεσης εργασίας Ταυρωνίτης Veneta
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο υπεύθυνο να αναλάβει έτοιμη επιχείρηση καφενείου
- ουζερί με standard πελατεία. Απαραίτητη η εμπειρία στο αντικείμενο.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6945/948449
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το καφέ ‘Καμάκι’ στην Αθηνών και Δωδεκανήσου 1.
Πληρ. Τηλ. 6959/880123
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 κοπέλες να εργαστούν ως πωλήτριες για τηλεφωνικές παραγγελίες σε πελάτες μας σε
είδη διατροφής. Ώρες εργασίας 10
π.μ. - 6 μ.μ. Τρόπος πληρωμής: βασικός μισθός ή ποσοστά επί των πωλήσεων. Αποκλείονται αλλοδαπές.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
μόνο με φωτογραφία στο email:
aaaamarakas@hotmail.gr
• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι - ες για
το Frozen καφέ ίντερνετ στην Αν
Γογονή 15, απογευματινό ωράριο.
Μόνο Έλληνες - ίδες.
Πληρ. Τηλ. 6947/090072
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες από 18-60 ετών
για φροντίδα ηλικιωμένων όλο το
24ωρο. Επίσης άνδρες 18-30 ετών
να εργαστούν σε οικοδομή, να αναλάβουν αγροτικές δουλειές, να εργαστούν σε φάρμα, ξενοδοχεία,
εστιατόρια, ως σερβιτόροι, βοηθοί
κουζίνας, μάγειρες και καμαριέρες.
Aκόμα κυρίες ως οικιακοί βοηθοί
και να φροντίζουν παιδιά.
Πληρ. Τηλ. 6992/527465 γραφείο
εύρεσης εργασίας Ταυρωνίτης Veneta

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκπαιδευτικό κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για
άμεση πρόσληψη καθηγητές για Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Ρώσικα, Σουηδικά, Νορβηγικά και
Κινέζικα καθώς και νηπιαγωγός με
Proficiency και Γερμανικά. Επίσης
έμπειρος γραμματέας διοίκησης με
πιστοποιημένες γνώσεις 2 ξένων
γλωσσών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
με πρόσφατη φωτογραφία στο xenesglosses15@gmail.com
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την κλινική
Τσεπέτη: α) μαία με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, β) νοσηλεύτρια μερικής απασχόλησης
με γνώσεις Η/Υ - Αγγλικών και
Γερμανικών, γ) έμπειρη καθαρίστρια.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών στο:
info@chaniaclinic.com ή στο
fax: 28210/28829
• ΚΟΠΕΛΑ για καφέ - αναψυκτήριο,
πεπειραμένη, για άμεση πρόσληψη,
στην περιοχή Κουνουπιδιανών.
Πληρ. Τηλ. 28210/71111
• ΚΟΠΕΛΑ από το snack - cafe ‘Allegro’, στην Αποκορώνου 3, να εργαστεί τις Κυριακές από 8 π.μ. έως
11 μ.μ.
Πληρ. Τηλ. αυτ/πως κάθε απόγευμα 6-9 μ.μ., 28210/56222
• ΚΟΠΕΛΑ κατά προτίμηση Ελληνίδα, με προυπηρεσία για μόνιμη
απασχόληση στην καφετέρια
‘Όνειρο’, στην πλατεία της Άνω
Σούδας για πρωινό ωράριο. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και το βιβλιάριο υγείας.
Πληρ. Τηλ. 28210/81622, 6974/
705774
ΚΟΠΕΛΑ 20-25 ετών για ημιαπασχόληση σε κομμωτήριο.
Πληρ. Τηλ. 28210/08010
ΚΟΠΕΛΑ για το τμήμα μάρκετινγκ
μεγάλου ραδιοφωνικού σταθμού.
Καθήκοντα και προσόντα: προώθηση των διαφημιστικών πακέτων
σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, επικοινωνιακές ικανότητες, κάτοχος
οχήματος
με
άδεια
οδήγησης.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτογραφία απαραίτητα στο
anna2009@hotmail.gr
• ΚΟΠΕΛΑ για εργασία σε καφέ ζαχαροπλαστείο στην πλατεία Σούδας, ωράριο: 9 π.μ. - 5 μ.μ. (2 φορές
την εβδομάδα) και 5 μ.μ. - 12 το
βράδυ (2 φορές την εβδομάδα).
Απαραίτητο βιβλιάριο υγείας.
Πληρ. Τηλ. 28210/89837
ΚΟΠΕΛΑ σε κομμωτήριο με 3ετή
και άνω προϋπηρεσία για μόνιμη εργασία. Μισθός και ΙΚΑ.
Πληρ. Τηλ. 28210/57014 ώρες καταστηματών (Κυριακή - Δευτέρα
κλειστά)
ΚΟΠΕΛΑ για καφέ - μπαρ.
Πληρ. Τηλ. 6995/254044, 6946/
956883
ΚΟΠΕΛΕΣ να εργαστούν στο καφέ
- μπαρ ‘Μπέρδεμα’ για βραδινό
ωράριο. Ημερομίσθιο 40 ευρώ.
Οδός Υψηλαντών 19, πίσω από το
Δημαρχείο Χανίων.
Πληρ. Τηλ. αυτ/πως μετά τις 10
μ.μ.
• ΚΟΠΕΛΕΣ για βραδινή απασχόληση σε καφέ - μπαρ στη Σαντορίνη.
Πληρ. Τηλ. 6994/555882, 6949/
221019
• ΚΥΡΙΕΣ ζητούνται από συνεργείο
καθαριότητας για άμεση πρόσληψη.
Πληρ. Τηλ. 28210/71111 (11 π.μ. - 3
μ.μ.)
• ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ για μεζεδοπωλείο
στην πλατεία Σούδας.
Πληρ. Τηλ. 28210/89225
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ευκαιρία για τα Χανιά.
Ζητούνται 6 συνεργάτες σε ελεύθερη σχέση εργασίας με ευρωπαϊκή
εταιρεία στο χώρο υγείας, ευεξίας
και ομορφιάς. Προσφέρονται κέρδος 40%, bonus έως 21%. Παθητικό
εισόδημα στην τράπεζα και αυτοκίνητο, βάσει προϋποθέσεων.
Πληρ. Τηλ. 6936/991221 Αντώνης
Καλατζάκης
ΝΥΦΙΚΑ Δημητριάδη. Τώρα όλα τα
νυφικά μοντ. από ‘08 έως ‘12, μόνο
από 120-150 ευρώ. Τιμή σοκ, λόγω
καινούριου εμπορεύματος. Μόνο
με ραντεβού καθημερινά, και τις
Κυριακές. Τώρα καινούργια κομμάτια σε πολλά σχέδια, πρωτοφόρετα,
200 ευρώ ενοικίαση.
Πληρ. Τηλ. 6988/707678 What’s up
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ από ηλεκτρονικό κατάστημα με γνώσεις
πλατφόρμας E-Commerce (όπως
Oscommerce, PrestaShop, TomatoCart, με καλές γνώσεις Php, MySQL,
CSS-HTML, Java Script, για μόνιμη
συνεργασία.
Πληρ. Τηλ. κατάθεση βιογραφικών
αυτ/πως, Κισάμου 222, τηλ. 28210/
92246 8 π.μ. - 3 μ.μ.
ΤΟ ξενοδοχείο ‘Geortioupolis Resort’ στον Καβρό ζητά operation
manager για τη θερινή σαιζόν ‘14.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο email: info@georgioupolis-resort.com και πληροφορίες στα
τηλ.: 28250/61126-7, 28250/61004,
fax: 28250/61129
ΤΟ ξενοδοχείο ‘Georgioupolis Resort’ στον Καβρό ζητά στελέχη και
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων
για τη θερινή σαιζόν ‘14.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο email: info@georgioupolis-resort.com και πληροφορίες στα
τηλ.: 28250/61126-7, 28250/61004,
fax: 28250/61129
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ και
κοπέλες με γνώσεις μασάζ από
Χανιά, ζητούνται για συνεργασία.
Πληρ. Τηλ. προτάσεις ενδιαφέροντος αποστέλλονται συμπληρώνοντας τη φόρμα στο
chaniamassage.gr/workforus
• ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ για τη διδασκαλεία παραδοσιακών χορών, κυρίως Ηπειρώτικων αλλά και από την
υπόλοιπη Ελλάδα, σε χορευτικό
τμήμα.
Πληρ. Τηλ. 6977/297214, 6974/
858727

ΑΓΡΟΤΗΣ Έλληνας αναλαμβάνει
μάζεμα, κλάδεμα ελιών και κάψιμο
των κλαδιών, καθαριότητα χωραφιών, κλάδεμα δέντρων και περιποίηση κήπων, με τα απαραίτητα
εργαλεία. Συνεργασία με γεωπόνους. Τιμές λογικότατες.
Πληρ. Τηλ. 28210/44740, 6936/
774891
ΑΓΡΟΤΗΣ έμπειρος αναλαμβάνει
μάζεμα ελιών, κλάδεμα δέντρων
και καθάρισμα χωραφιών και
κήπων. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6932/467940
• ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Χανιώτης πουλά
και τοποθετεί κουφώματα και
σίτες για αλουμίνια και ξύλινα.
Κάγκελα και ανοδιωμένα. Αλλάζει
κλειδαριές και τοποθετεί στα συρόμενα και ανοιγόμενα δαγκάνες
για τους κλέφτες και αλλάζω ροδάκια. Επίσης τοποθετεί τζάμια
και καθρέπτες. Γνήσιες θωρακισμένες πόρτες 880 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/229741
ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ αναλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες,
αυλόπορτες, κάγκελα. Πόρτες
θωρακισμένες από 890 ευρώ. Αλλάζω κλειδαριές, ράουλα στα συρώμενα.
Επίσης
τοποθετώ
δαγκάνες αντικλεπτικές στα συρώμενα κουφώματα. Τζάμια μονά
και διπλά ενεργειακά, καθώς και
κάθε επισκευή αυτών από έμπειρο συνεργείο.
Πληρ. Τηλ. 28210/75777, 6944/
393818, Γιώργος
ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ αναλαμβάνει επισκευές και συντηρήσεις παντός
τύπου κουφωμάτων αλουμινίου
και συνθετικά (pvc). Επίσης επισκευές ρολών και τοποθετήσεις
σιτών.
Πληρ. Τηλ. 6944/320082 Γιάννης
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Χανιώτης με πείρα και γνώσεις 35
ετών, αναλαμβάνει παντός τύπου
επισκευές, τοποθετήσεις, κατασκευές σε γκαραζόπορτες, μοτέρ,
αυτοματισμούς, ελαττήρια, ρολά
σπιτιών, αλλαγή στους ιμάντες,
σκισμένες σίτες, καινούρια κουφώτα αλουμινίου, σιδήρου, κάγκελα, αυλόπορτες συρόμενες και
μοτέρ. Αλλάζει ροδάκια. Διαθέτει
επίσης τηλεχειριστήρια για γκαραζόπορτες.
Πληρ. Τηλ. 6937/245449, 28210/
91423 κος Γιάννης
ΑΛΦΑ οικοδομική τέχνη: τοποθετήσεις πλακιδίων - επενδύσεις
τοίχων και δαπέδων, πισίνες, εξωτερικoί χώροι, πέτρες, κυβόλιθοι,
αναπαλαιώσεις - ανακαινίσεις, μονώσεις ταρατσών και μερεμέτια.
Πληρ. Τηλ. 6944/261987, 28210/
76426, http://www.fetsis-art.gr,
email: fetsis123@yahoo.gr
ΑΝΑΛΑΜΒANOYME ξεροτήγανα
και αυγοκαλάμαρα όλα σπιτικά, με
αγνά υλικά και σε πολύ καλές
τιμές.
Πληρ. Τηλ.
28210/50947, 6945/
749958
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ κεραμοσκεπές, πέργκολες, αναπαλαιώσεις
παντός τύπου, ανακαινίσεις,
φούρνους, ψησταριές, ταβάνια
και πατώματα ξύλου, σε πολύ
καλή τιμή και με δείγμα δουλειάς.
Πληρ. Τηλ. 6939/048774

• ΑΓΡΟΤΗΣ έμπειρος αναλαμβάνει
μάζεμα και κλάδεμα ελιών, καθάρισμα χωραφιών από χόρτα, βάτους,
κόψιμο δένδρων, κλάδεμα, κορμοτομή, ξερίζωμα, κάψιμο κλαδιών δωρεάν, μάζεμα ελιών με ραβδιστικά
παλμικά κ.τ.λ. Κατόπιν συμφωνίας
και διάφορες αγροτικές εργασίες.
Διαθέτω 4Χ4. Επίσης ζητούνται
προς ενοικίαση ελιές.
Πληρ. Τηλ. 6971/896297, 6946/
945850

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ μπετά, κτισίματα, σοβάδες, εμφανή μπετά,
αναπαλαιώσεις, κεραμοσκεπές,
περιφράξεις και μερεμέτια. Εγγυημένη εργασία, καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6977/595904
• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ μάζεμα
ελιών, σιμισιακές ή μεροκάματο,
με δικό μας εξοπλισμό. Επίσης
αναλαμβάνουμε κόψιμο χόρτων
με χορτοκοπτικό.
Πληρ. Τηλ. 6932/726989

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κατασκευή ξύλινων σπιτιών, κεραμοσκεπές, πέργκολες,
ταβάνια,
καφασωτά,
αναπαλαιώσεις - ανακαινίσεις παλαιών σπιτιών, βαψίματα, μονώσεις
και γυψοσανίδα, ντουλάπες και
κουζίνες, σε καλές και προσιτές
τιμές. Με φωτογραφικό υλικό από
δουλειά μου, καλές συστάσεις και
ευκολίες πληρωμής.
Πληρ. Τηλ. 6999/879813
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ να ετοιμάσω για
τραπέζι ή καθημερινό φαγητό 5-10
ατόμων. Απολύτως σπιτικό, με αγνά
υλικά και κυρίως δύσκολα φαγητά.
Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης.
Πληρ. Τηλ. 6992/129565
• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ οικοδομικές εργασίες, μπετά, κτίσιμο πέτρας, σοβάδες, τούβλα, αναπαλαιώσεις
παλαιών κτηρίων, αρμολόγηση, μερεμέτια, πλακάκια και ελαιοχρωματισμούς.
Πληρ. Τηλ. 6996/386805
• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τρίψιμο μπετόν
με μηχανή για μόνωση σε ταράτσες,
αυλές και πυλώτες μόνο με 2 ευρώ
/ τ.μ. Τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων σε δάπεδα, μπάνια και σκάλες. Επίσης γυαλίσματα μαρμάρων,
μωσαϊκών, σε παλιά και καινούρια
πατώματα από έμπειρο Έλληνα τεχνίτη σε πολύ καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6932/133131

ΓΥΝΑΙΚΑ από τη Βουλγαρία ζητά
να προσέχει ηλικιωμένους όλο το
24ωρο, σε χωριό στα Χανιά. Μιλά
καλά Ελληνικά, 15 χρόνια στην Ελλάδα.
Πληρ. Τηλ. 6978/830366
ΓΥΝΑΙΚΑ από τη Βουλγαρία πολλά
χρόνια στην Ελλάδα, που μιλά καλά
ελληνικά αναλαμβάνει τη φροντίδα
ηλικιωμένων, αρρώστων, κατάκοιτων στο σπίτι την ημέρα, τη νύχτα,
8, 10, 12 ώρες. Αναλαμβάνει και στο
νοσοκομείο ως αποκλειστική 12
ώρες, 30 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6996/768867
ΓΥΝΑΙΚΑ ζητά εργασία να φροντίζει ηλικιωμένη (όχι κατάκοιτη), όλο
το 24ωρο. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6983/094825
ΓΥΝΑΙΚΑ 42 ετών από τη Γεωργία
με όλα τα έγγραφα, που γνωρίζει
καλά ελληνικά και ρώσικα και λίγα
αγγλικά, ζητά σοβαρή εργασία.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6999/937406
ΓΥΝΑΙΚΑ από το Μαρόκο ζητά να
προσέχει ηλικιωμένους 6 ή 5 ή 4
ώρες. Μιλά καλά ελληνικά. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Επίσης να καθαρίζει σπίτια και μαγαζιά, σίδερο.
Πληρ. Τηλ. 6994/238893

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ το μάζεμα ελιών
συμισιακές ή μεροκάμματο.
Πληρ. Τηλ. 6996/346504 Νίκος

• ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - γύψινα. Χανιώτες μάστορες, 30ετής εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6977/732027, 6909/
075837

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ελαιοχρωματισμούς, υδροχρωματισμούς, μονώσεις
ταρατσών,
τοποθέτηση
γυψοσανίδων, βαψίματα, στοκαρίσματα. Με 35ετή πείρα στην Αμερική. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. κ. Δημήτρης 6970/
364476

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ αναλαμβάνω, ελληνικές/αγγλικές, πολυτονικές, βιβλίων, δικηγορικά
και συμβολαιογραφικά κείμενα,
επιστολές, κ.λπ.,. Επίσης φοιτητικές, πτυχιακές εργασίες. Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6984/784673

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κάθε είδους εγκαταστάσεις (software και hardware)
σε Η/Υ και laptops καθώς και επισκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση, διάγνωση και εγκατάσταση
δικτύου. Όλο το 24ωρο και επίσκεψη στον χώρο σας.
Πληρ. Τηλ. 6978/074833
• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ με 13 χρόνια εμπειρίας στα Χανιά σοβάδες, τούβλα,
πλακάκια, ελαιοχρωματισμούς, κτίσιμο πέτρας, σκεπές, κατασκευές
από σίδερο, σε καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6947/463068, 6977/
586532
• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τρόχισμα (σε)
ψαλίδια κομμωτικής, κοπτικά κουρευτικής μηχανής και πενσάκια νυχιών και επωνυχίων του μανικιούρ πεντικιούρ. Επίσης επαγγελματικά
μαχαίρια.
Πληρ. Τηλ. 6937/102421
• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ επιδιορθώσεις
υπολογιστών, format, εγκατάσταση
windows και προγραμμάτων, σε χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6949/511651
• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ επισκευές καρεκλών με σχοινάκι, χόρτο κ.α., κάθε
είδους καρέκλα. Επίσης καλαθάκια
κάθε είδους και μπουκάλια. Από 10
καρέκλες και πάνω η μια δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6940/403654, 6946/
417764
• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ράψιμο στο σπίτι
μου σε πολύ φθηνές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6995/867725
• ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΦΑΑ
Θεσσαλονίκης, διακεκριμένος στον
Κλασσικό Αθλητισμό, με πολύχρονη
εμπειρία στο χώρο, αναλαμβάνει
την προετοιμασία μαθητών για
Στρατιωτικές σχολές και ΤΕΦΑΑ,
επίσης το personal training ενηλίκων. Ειδικές τιμές για γκρουπ.
Πληρ. Τηλ. 6986/683210
• ΓΥΝΑΙΚΑ από τη Βουλγαρία ζητά
εργασία να φροντίζει ηλικιωμένους.
Πληρ. Τηλ. 6976/287954

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ και καθαρισμοί
χωραφιών με ερπυστριοφόρο JCB.
Λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6974/239748
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ πωλήσεις - online bookings. Έμπειρο στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων / ξενοδόχος,
αναλαμβάνει εμπράκτως να αυξήσει
την πληρότητα, να μεγιστοποιήσει
τα έσοδα και τη φήμη του ξενοδοχείου σας. Δυναμική προετοιμασία
για τη σαιζόν ‘14. Άδεια λειτουργίας
ΕΟΤ, αξιοπιστία απαραίτητα.
Πληρ. Τηλ. 6932/641543 Περράκης
Κωνσταντίνος
• ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ αναλαμβάνει πάσης φύσεως μονώσεις, ελαιοχρωματισμούς, υδροχρωματισμούς.
Επιμελημένη εργασία. Λογικές
τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6977/856232, 28210/
50831
• ΕΛΛΗΝΑΣ πλακάς εμπειροτεχνίτης, αναλαμβάνει τοποθετήσεις
πλακιδίων, σκάλες, λουτρά, δάπεδα,
πλακοστρώσεις, επενδύσεις τοίχων
με σχιστολιθική πέτρα, υαλότουβλα, πλάκες πεζοδρομίου, πλάκες
καρύστου, κυβόλιθους. Άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6976/076206 κος
Τάσος
ΕΛΛΗΝΑΣ αγρότης με εμπειρία
αναλαμβάνει το μάζεμα ελιών σιμισιακές.
Πληρ. Τηλ. 28210/74270, 6946/
020789
• ΕΜΠΕΙΡΟΣ τεχνικός Η/Υ αναλαμβάνει εγκατάσταση προγραμμάτων,
συναρμολόγηση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση, σύνδέσεις ADSL
για laptop και απλούς ηλεκτρ. υπολογιστές. Επίσης διάγνωση προβλημάτων και συντήρηση συστημάτων
ασφαλείας, πυρανίχνευσης, συναγερμών, κάμερες και video servers.
Επίσκεψη στον χώρο σας. Τιμές φιλικές.
Πληρ. Τηλ. 6984/961163

• ΕΜΠΕΙΡΟΣ τεχνίτης με 15ετή εμπειρία αναλαμβάνει τοποθετήσεις
πλακιδίων σε καλή τιμή. Γρήγορη
εξυπηρέτηση και εγγυημένη εργασία.
Πληρ. Τηλ. 28210/51764, 6945/
186807 vodafone, 6970/506181 what’s up, Τάσος
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ μασάζ από
πτυχιούχο για γυναίκες ή άνδρες,
χαλαρωτικό, θεραπευτικό, αδυνατίσματος, κυτταρίτιδας, Tai Yoga.
Αποτελέσματα από την πρώτη θεραπεία. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6957/010348 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν
ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ σε συνεργασία με
Οικονομολόγο παρέχουν υπεύθυνη
ενημέρωση σε θέματα συντάξεων
Δημοσίου, ΙΚΑ, Ειδικών Ταμείων,
ΤΕΒΕ και αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
Πληρ. Τηλ. 6948/668018
Η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια.
Μάθετε για τις προσφορές στο ημιμόνιμο μανικιούρ και μανικιούρ πεντικιούρ από επαγγελματία τεχνήτρια νυχιών. Ώρες επίσκεψης 8
π.μ. - 2.30 μ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6978/405704 όλες τις
ώρες
ΘΕΛΩ να φροντίζω ηλικιωμένους
(γιαγιάδες), ή να εργαστώ σε κουζίνα. Επίσης αναλαμβάνω καθαρισμούς σπιτιών. Μόνο σοβαρές
προτάσεις, με συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6980/294602, κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ σε κήπους σπιτιών,
ζευγαρίσματα, κλαδέματα, κόψιμο
ξύλων με ξυλοκοπτικό, αποψίλωση
με χορτοκοπτικό, και κλάδεμα με
μπορντουροψάλιδο, από Έλληνα
κηπουρό. Λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6974/936869 κ Γιώργος
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ συντηρήσεις, επισκευές, εγκαταστάσεις, ρύθμιση με
ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων,
για τέλεια λειτουργία και μέγιστη
οικονομία.
Πληρ. Τηλ. 6974/411671
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Γιάννης και Σταύρος.
Κλειστήκατε έξω από το σπίτι ή το
αυτοκίνητο, άμεση εξυπηρέτηση
όλο το 24ωρο. Επίσης τοποθετούμε
κλειδαριές ασφαλείας και υπερασφαλείας. Περιοχή Δικαστηρίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/41505-55340,
6937/118099, 6974/423649, 6946/
906889
ΚΟΠΕΛΑ ζητά να προσέχει γιαγιά ή
ζευγάρι ηλικιωμένων. Ξέρει να μαγειρεύει και να μιλά ελληνικά.
Πληρ. Τηλ. 6994/188768
• ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία ως οικιακή
βοηθός, καθαρίστρια ή να φροντίζει
παιδιά ή να εργαστεί ως βοηθός
κουζίνας εστιατορίου ή σε στεγνοκαθαριστήρια κ.λπ., μόνο στην περιοχή των Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6997/436792
• ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία να προσέχει γιαγιά ή παππού την ημέρα ή
νύκτα ή όλο το 24ώρο ή μερικές
ώρες στο σπίτι και στο νοσοκομείο.
Πληρ. Τηλ. 6993/303978
• ΚΥΡΙΑ μη καπνίζουσα, ζητάει να
φροντίζει ηλικιωμένους 8, 10, 12 ή
24 ώρες στο σπίτι ή στο νοσοκομείο
12 ώρες 35 ευρώ, με προϋπηρεσία.
Επίσης αναλαμβάνει τον καθαρισμό
σπιτιών.
Πληρ. Τηλ. 6995/854944
• ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για ορισμένες ώρες (8-10-12 ωρες) να προσέχει ηλικιωμένους, να σιδερώνει ή να
καθαρίζει σπίτια.
Πληρ. Τηλ. 6980/083468
• ΚΥΡΙΑ με 20 χρόνια παραμονή
στην Ελλάδα ζητά εργασία να φροντίζει ηλικιωμένες πρωινές ή βραδινές ώρες, κατά προτίμηση στην
περιοχή Δικαστηρίων.
Πληρ. Τηλ. 6983/594711
• ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να προσέχει
ηλικιωμένους, πρωί ή βράδυ ή 24
ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6995/865611
• ΚΥΡΙΑ ψάχνει εργασία να προσέχει ηλικιωμένους. Επίσης σε
φούρνο.
Πληρ. Τηλ. 6999/808714
• ΚΥΡΙΑ 40 ετών ζητά εργασία να
προσέχει ηλικιωμένους για 8ωρο,
12ωρο και 24ωρο εντός Χανίων. Επίσης να καθαρίζει σπίτια, γραφεία.
Πληρ. Τηλ. 6997/262888, 6992/
699213
• ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να προσέχει
ηλικιωμένους, παιδιά, να καθαρίζει
σπίτια, ως οικιακή βοηθός, πρωινές,
απογευματινές ή 24 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6993/986680
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• ΚΥΡΙΑ από Ρουμανία 56 ετών,
ζητά εργασία να προσέχει γιαγιά ή
παππού (όχι κατάκοιτο), μέρα ή
νύχτα ή όλο το 24ωρο, εντός Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6978/305523
• ΚΥΡΙΑ με συστάσεις, γνώσεις της
ελληνικής γλώσσας και κουζίνας, 9
χρόνια εμπειρία ως οικιακή βοηθός,
ζητά ανάλογη εργασία εντός Χανιών. Επίσης αναλαμβάνει να προσέχει ηλικιωμένους. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6998/547281
• ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία 4ωρη, 6ωρη,
8ωρη, απογευματινή για καθαριότητα ή να προσέχει ηλικιωμένο
άτομο.
Πληρ. Τηλ. 6997/547897
ΚΥΡΙΑ από τη Βουλγαρία 55 ετών
ζητά εργασία να φροντίζει ηλικιωμένους όλο το 24ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6994/272842
ΚΥΡΙΑ ψάχνει δουλειά για 8, 12 ή 24
ώρες να προσέχει ηλικιωμένους.
Πληρ. Τηλ. 6997/733951
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να φροντίζει
ηλικιωμένη (όχι κατάκοιτη) εντός
της πόλης, όλο το 24ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6992/377180
ΚΥΡΙΑ 50 ετών από Ουκρανία ψάχνει να προσέχει ηλικιωμένους, όχι
κατάκοιτους, ή να εργαστεί ως αποκλειστική, μόνο ημέρα ή νύχτα, ή 24
ώρες, εντός Χανίων. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6972/983012 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν
ΚΥΡΙΑ ζητά δουλειά 12ωρο, 24ωρο
ή με ωράριο, να προσέχει ηλικιωμένους και ως αποκλειστική στο νοσοκομείο.
Πληρ. Τηλ. 6997/016188
ΚΥΡΙΑ σοβαρή από Βουλγαρία ζητά
δουλειά να καθαρίζει σπίτια, γραφεία, μαγαζιά κ.λπ. ή να προσέχει
ηλικιωμένους, 8ωρο, στις περιοχές
Αλικιανό, Βατόλακο, Σκινέ, Κουφό
και Φουρνέ.
Πληρ. Τηλ. 6995/145657
ΚΥΡΙΑ ψάχνει εργασία για 24ωρο,
να προσέχει ηλικιωμένους και να
κάνει τις δουλειές του σπιτιού.
Πληρ. Τηλ. 6979/144947
ΚΥΡΙΑ 45 ετών ζητά μόνιμη εργασία
να προσέχει ηλικιωμένους 8ωρο ή
σπαστό ωράριο, να καθαρίζει σπίτια.
Επίσης αναλαμβάνει και μασάζ για
γυναίκες και άνδρες.
Πληρ. Τηλ. 6998/924967
• ΚΥΡΙΑ με 6ετή προϋπηρεσία και
16 χρόνια στην Ελλάδα, αναλαμβάνει να φροντίζει ηλικιωμένους (έχει
γνώσεις και εμπειρία αποκλειστικής). Επίσης αναλαμβάνει εργασία
ως οικιακή βοηθός, καθαρίστρια
κλπ.
Πληρ. Τηλ. 6992/692743
• ΚΥΡΙΑ Πολωνικής καταγωγής που
διαμένει μόνιμα στα Χανιά με συστάσεις και προϋπηρεσία σε φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, ζητά
απασχόληση στο σπίτι ή το νοσοκομείο.
Πληρ. Τηλ. 6998/737145
• ΚΥΡΙΑ ζητά να εργαστεί ως οικιακή βοηθός ή να προσέχει ηλικιωμένους 24ωρο, 8ωρο ή άλλες ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6998/310555, 6989/
384273
ΚΥΡΙΑ σοβαρή, μή καπνίζουσα, ψάχνει δουλειά να φροντίζει ηλικιωμένη 24 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6986/839772
ΚΥΡΙΑ 50 ετών από τη Βουλγαρία,
ζητά να εργαστεί ως οικιακή βοηθός, να καθαρίζει σπίτια ή να προσέχει ηλικιωμένους 8 ή 12 και 24
ώρες μόνο τη μέρα.
Πληρ. Τηλ. 6985/756886
ΚΥΡΙΕΣ σοβαρές ζητούν εργασία
να προσέχουν ηλικιωμένους όλο το
24ωρο, εντός και εκτός Χανίων και
Κρήτης. Επίσης ζητούν 8ωρο ή
12ωρο οποιαδήποτε εργασία, να εργαστούν ως οικιακοί βοηθοί, εντός
Χανίων. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6999/628614 9 π.μ. - 2
μ.μ. και 6 - 10 μ.μ.
• ΚΥΡΙΟΣ αναλαμβάνει ελαιοχρωματισμούς, στοκαρίσματα (πόρτες,
παράθυρα, κάγκελα, σπίτια), 4
ευρώ/ ώρα. Επίσης αναλαμβάνει κόψιμο χόρτων με μηχάνημα. Επίσης
κυρία ζητά να προσέχει ηλικιωμένη
κυρία, όλο το 24ωρο ή μερα ή
νυχτα.
Πληρ. Τηλ. 6983/044358
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

• ΜΑΣΑΖ σουηδικό, χαλαρωτικό,
για μυες, κούραση, άγχος, πιασίματα κ.λπ. ή για να αλλάξει η διάθεσή σας και η ψυχολογία σας.
Δοκιμάστε τα επαγγελματικά μου
χέρια. Τιμή 25 ευρώ με ΦΠΑ τα 60
λεπτά.
Πληρ. Τηλ. 6972/898793 10 π.μ. 8 μ.μ.

• 100Μ. από το κέντρο (Πλ. Αγοράς)
απέναντι από το Δημαρχείο, Κυδωνίας 25, ενοικιάζονται επιπλωμένα
δωμάτια, πολυτελούς κατασκευής.
Διαθέτουν πολυκουζινάκι, a/c, tv και
ατομικό λουτρό. Ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον, κατάλληλα για εκπαιδευτικούς
και
φοιτητές.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6945/029232

ΜΑΣΑΖ από πτυχιούχο για άνδρες
ή γυναίκες, χαλαρωτικό, θεραπευτικό, κυτταρίτιδα, σάουνα
αλατοθεραπεία και πετροθεραπεία πεντικιούρ και αποτρίχωση.
Eπίσης ανακούφιση από τα πιασίματα, τα κρυώματα και την κούραση από το πρώτο μασάζ.
Πληρ. Τηλ. 6940/917159 vodafone, 6936/761588 cosmote

• 100Μ. από θάλασσα Παρηγοριάς,
πάνω σε λόφο, με πανοραμική θέα
τα Χανιά, 2χωρη ολοκαίνουργια επιπλωμένη γκαρσονιέρα και μονόχωρη με όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές, ηλιακό, a/c, και δωρεάν
ίντερνετ, 140 ευρώ η μονόχωρη και
220 ευρώ η 2χωρη.
Πληρ. Τηλ. 6945/408424

ΜΑΣΑΖ επαγγελματικό φυσικοθεραπευτικό, για άντρες και γυναίκες για προβλήματα με αυχένα,
μέση, αρθρίτιδα, στρες, κυτταρίτιδας. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6946/556447
• ΜΑΣΕΡ φυσιοθεραπεύτρια,
έμπειρη κοπέλα από Ρωσία αναλαμβάνει αποκατάσταση, προβλήματα αυχένα και μέσης,
χαλάρωση, άγχος, στρες, κρυώματα κατόπιν ραντεβού.
Πληρ. Τηλ. 6970/962677, 6979/
594636, 6949/362717, (από 9π.μ.
- 9 μ.μ.), δεν θα απαντηθούν
κλήσεις με απόκρυψη
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ εργασίες, έπιπλα,
κουφώματα, κουζίνες, ντουλάπες,
παιδικά υπνοδωμάτια, ειδικές κατασκευές πάσης φύσεως, πέργκολες, ξυλουργικά μερεμέτια.
Χαμηλές τιμές, άμεση παράδοση.
Χανιώτικη βιοτεχνία από Χανιώτη
τεχνίτη με 25ετή εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6980/036777
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ μηχανικός με
10ετή εμπειρία αναλαμβάνει τοπογραφήσεις, ενεργειακά πιστοποιητικά και τακτοποιήσεις
αυθαιρέτων σε πολύ οικονομικές
τιμές, γνωριμίας.
Πληρ. Τηλ. 6979/262836
ΡΟΥΜΑΝΟΣ με εμπειρία, που
γνωρίζει καλά ελληνικά, ζητά
αγροτική εργασία σε θερμοκήπιο
ή οτιδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε μέρος του Νομού Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6946/091228
• ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ έμπειρο αναλαμβάνει μερεμέτια, σίδερα, κτισίματα,
σοβάδες, πλακάκια, ελαιοχρωματισμούς, πέτρες, καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6977/586532, 6999/
397196, 6948/717638
ΣΥΡΙΟΣ με 15ετή παραμονή στα
Χανιά αναλαμβάνει πάσης φύσεως ελαιοχρωματισμούς, σπατουλαριστά, πάσης φύσεως
μερεμέτια, τούβλα, σοβάδες,
πλακάκια, τοίχους, μόνωση σε ταράτσες. Υπεύθυνη και άριστη εργασία. Τιμες πολύ φιλικές,
άριστες συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6995/588597
ΤΩΡΑ τέρμα στην αλλαγή μπανιέρας. Η Creta Smalt με 20 χρόνια
εμπειρίας αναλαμβάνει επίστρωση νέου σμάλτου σε όλους
τους χρωματισμούς, με 5 χρόνια
γραπτή εγγύηση.
Πληρ. Τηλ. 6943/533237, 28210/
02681, www.cretasmalt.gr
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Έλληνας με άδεια
εγκαταστάτη αναλαμβάνει κάθε
είδους υδραυλικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης θέρμανσης,
ηλιακών και αποχετεύσεις. Επίσης αναλαμβάνει και καθαρισμούς
καυστήρων.
Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 28210/99101, 6972/
836331
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ έλληνας αδειούχος
αναλαμβάνει πάσης φύσεως
υδραυλικές εγκαταστάσεις, συντηρησεις ηλιακών θέρμανση
ηλιακά, αποχετεύσεις, αποφράξεις αποχευτεύσεων, καθώς και
μερεμέτια. Τοποθέτηση σόμπας
και λέβητα ξύλου. Εργασία και με
κομπρεσέρ. Τιμές προσιτές,
άμεση εξυπηρέτηση.
Πληρ. Τηλ. 6979/304812
ΨΥΚΤΙΚΟΣ αναλαμβάνει εγκατάσταση, μετατόπιση, συντήρηση
και επισκευή κλιματιστικών σε
πολύ προσιτές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6979/130049 Γιάννης

1)2ΑΡΙ καινούριο, ισόγειο, α’ ενοικίαση, με θέα και πάρκινγκ και δύο
ισόγεια 2άρια επιπλωμένα περιοχή
Καλαμάκι 100μ από τη θάλασσα, 2)
περιοχή Πανελλήνιο δύο ισόγειες,
δίχωρες, επιπλωμένες γκαρσονιέρες.
Πληρ. Τηλ. 6972/969342
• 1)2ΧΩΡΗ επιπλωμένη γκαρσονιέρα στα Κουνουπιδιανά προς 230
ευρώ, 2) 2χωρη επιπλωμένη γκαρσονιέρα 170 ευρώ. Πάρκινγκ και
απεριόριστη θέα.
Πληρ. Τηλ. 6977/402994
1)3ΑΡΙ χωρίς κοινόχρηστα, θέρμανση, γκαράζ, κήπο, αποθήκη, με
δύο εισόδους, οδός Παλαιστινείου
5Α (νότια χρωματοπωλείου Καμπάκος), 2)studios πλήρως επιπλωμένα
οδός Ικάρου 18, 3)Σταυρό Ακρωτηρίου, καταστήματα γωνιακά 250 τ.μ.
σε οικόπεδο 4.500 τ.μ. σε κεντρικό
δρόμο, 4) κατάστημα 260 τ.μ. καινούριο γωνιακό στο Σταυρό Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6973/267662, 28210/
96818, 6973/810844
• 1)ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ μαιζονέτες
δίπλα στο s/m Χαλκιαδάκη στη
Λεωφ. Σούδας, 40 τ.μ., 220 ευρώ και
2) των 50 τ.μ. 250 ευρώ, χωρίς
ΔΕΥΑΧ και κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6948/948079, 28210/
98045

• 10Μ από το Αστυνομικό Μέγαρο
στον Κουμπέ, 1)2χωρη γκαρσονιέρα
50 τ.μ., με ενιαίο χώρο σαλόνι - κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα, με μεγάλη αυλή, 2)3άρι
καινούργιο με ενιαίο σαλόνι - κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό,
συναγερμό και χρήση ασανσέρ (δίδεται για 6 μήνες).
Πληρ. Τηλ. 6973/738081
• 10Μ. από το Αστυνομικό Μέγαρο,
περιοχή Κουμπέ, δίπλα στο ΙΝΚΑ
Ελύρου, γκαρσονιέρα 40 τ.μ. περίπου, ημιισόγεια ανεξάρτητη, επιπλωμένη, με κλιματισμό και
πολυκουζινάκι, χωρίς κοινόχρηστα,
5’ από το κέντρο.
Πληρ. Τηλ. 6981/409781
• 122Τ.Μ. κατοικία 1ου ορόφου, σε
2όροφη οικοδομή, απέναντι από τη
ΒΙΟΧΥΜ Παχιανών, με μεγάλο
μπαλκόνι, αποθήκη, γκαράζ και
κήπο, σε άριστη κατάσταση, με αυτόνομη θέρμανση με θερμοσυσσωρευτές, (νυχτερινό τιμολόγιο ΔΕΗ),
κλιματισμό και ηλιακό θερμοσίφωνα.
Πληρ. Τηλ. 28210/94038, 6974/
862403

10’ περίπου από την Πλατεία της
Άνω Σούδας, σε πολύ προσιτές
τιμές επιπλωμένα διαμερίσματα μονόχωρα και 2χωρα με a/c, πολυκουζινάκι, άνετο πάρκινγκ, σε πολύ
ήσυχο περιβάλλον.
Πληρ. Τηλ. 6973/534178

• 15’ από το κέντρο Χανίων, 100 μ.
από την παραλία της Νέας Χώρας,
μονοκατοικία ισόγεια, επιπλωμένη,
με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη
θέρμανση, a/c, ηλιακό. Επίσης άνωθεν αυτής μία γκαρσονιέρα. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6934/888906

• 100Μ. από το Lidl των Αγ. Αποστόλων και 100 μ. από τη θάλασσα
ενοικιάζεται γκαροσονιέρα λουξ,
πλήρως επιπλωμένη, με θέα τη θάλασσα, με την ημέρα ή τον μήνα.
Πληρ. Τηλ. 28210/33690, 6974/
585319

• 150ΕΥΡΩ ενοικιάζεται πλήρως
επιπλωμένη και εξοπλισμένη γκαρσονιέρα, α’ ορόφου, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, στην
περιοχή Λενταριανών.
Πληρ. Τηλ. 28210/81568, 28210/
89852, 6977/120051

100Μ. από τον Χαλκιαδάκη στην
Ακρωτηρίου 130Β (Χαλέπα), γκαρσονιέρα 36 τ.μ. 2χωρη, κουζίνα, επιπλωμένο, με ψυγείο και κουζίνα,
ανεξάρτητο, χωρίς κοινόχρηστα.
Κατάλληλο για φοιτητές. Τιμή 230
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/52867, 6944/
161563

150Μ. από το κέντρο της πόλης, τις
αφετηρίες λεωφορείων για ΤΕΙ - Πολυτεχνείο - Σούδα κ.λπ., επιπλωμένα
δωμάτια.
Διαθέτουν
πολυκουζινάκι, a/c (ψύξη - θέρμανση), ασύρματο δωρεάν internet
κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. αυτ/πως ξενοδοχείο
‘Τίνα’, Μπονιαλή 3, 9.30 π.μ. - 13.30
και 6.30 - 9.30 μ.μ.

100Μ. από τη θάλασσα στη
Χρυσή Ακτή, πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα 40 τ.μ. με
την ημέρα, τον μήνα, έως τον
Απρίλιο 2014, 4 χλμ. από το κέντρο των Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6977/686017, 28210/
33008
• 100Μ. ανατολικά του Αγ. Λουκά
και πίσω από το ΙΝΚΑ, στη Φαλασάρνης 7, ισόγειο διαμέρισμα 3άρι,
καινούριο, 1 έτους, πολυτελούς κατασκευής, με εντοιχισμένες ντουλάπες, πολλά ντουλάπια, μεγάλες
βεράντες, κήπο, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, ηλιακό,
διαθέσιμο από τέλη Οκτωβρίου.
Απαγορεύονται κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6982/716424
100Μ. από την Αγορά των Χανίων
(κέντρο) επιπλωμένα δωμάτια με
ατομικό λουτρό, κλιματισμό και
κεντρική θέρμανση, πολυκουζινάκι
με φουρνάκι, ψυγείο, πλήρως ανακαινισμένα με ηχομονωτικά κρύσταλλα.
Πληρ. Τηλ. 6949/335561, 6989/
807824

160ΕΥΡΩ 2χωρες και μονόχωρες
γκαρσονιέρες στο Καλαμάκι, 40 μ.
από τη θάλασσα, με a/c, tv, wi-fi internet, πλήρως εξοπλισμένες, με
πάρκινγκ, ηλιακό, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/33105, 6945/
959591
160ΤΜ Συγκάτοικος κοπέλα ζητείται από κοπέλα, σε πολυτελές νεόκτιστο διαμέρισμα 160τμ μοντέρνας
αρχιτεκτονικής με 3 υπνοδωμάτια,
2 μπάνια, υδρομασάζ, τζάκι, μπαλκόνια με θέα, σε προνομιακή τοποθεσία στη Χαλέπα.
Πληρ. Τηλ. 6977/707233, 6932/
090466
190ΕΥΡΩ 45τμ γκαρσονιέρα 2χωρη
ευήλια ισόγεια μεγάλες αυλές
μπρός πίσω πλησίον Μηχανολογικού περιοχή Χρυσοπηγής.
Πληρ. Τηλ. 28210/93195, 6983/
327164
• 2,5ΑΡΙ ισογείου πλήρως επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, στην
οδό Νικ. Καραφά 7 (Λενταριανά).
Πληρ. Τηλ. 6974/037983

100Μ. από τον κεντρικό δρόμο στις
Κορακιές ενοικιάζεται 2άρι και 3άρι,
με a/c σε όλα τα δωμάτια, αυτ. θέρμανση, πισίνα και bbq.
Πληρ. Τηλ. 6932/703838

2.5ΑΡΙ διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, αυλή, αποθήκη, στην
οδό Γ. Ρίτσου.
Πληρ. Τηλ. 28210/98213

• 100Μ. από τον δρόμο Κουνουπιδιανών - Αγ. Ονουφρίου στα Κουνουπιδιανά, πολυτελές 2άρι πλήρως
επιπλωμένο, σε καινούρια οικοδομή, με μεγάλη σκεπαστή βεράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό,
αυτονομία, 2 a/c, με κήπους, λουλούδια και γκαζόν, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/09418, 6932/
372003

• 2.5ΑΡΙ 2όροφης οικίας 3 ετών,
ποιοτικής κατασκευής 65 τ.μ. με 2
κρεβατοκάμαρες, η μία μικρή, ενιαία κουζίνα με σαλόνι, 3 μπαλκόνια,
διαθέτει ηλεκτρικές συσκευές, περιοχή Νέας Χώρας, στην Κάμπων
14Α, α’ ορόφου, με αυτόνομη θέρμανση, a/c, χωρίς κοινόχρηστα.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6974/047936

• 2.5ΑΡΙ 55 τ.μ. α’ ορόφου, σε μονοκατοικία, φωτεινό, με βεράντα 8
τ.μ., ανακαινισμένο το 2013, φρεσκοβαμμένο, με καινούρια πλακάκια, υδραυλικά και ηλεκτρικά,
καινούρια ντουλάπια κουζίνας, a/c,
χωρίς κοινόχρηστα, ιδανικό για φοιτητές, 5 λεπτά από την κεντρική
αγορά των Χανίων. Ενοίκιο 300
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/797541
• 200-250ΕΥΡΩ νέες μεγάλες επιπλωμένες γκρσονιέρες α’, β’, γ΄
ορόφου, καινούριες, με a/c, μπαλκόνια, πολυκουζινάκι, χωρίς κοινόχρηστα, δίπλα σε στάση αστικών
λεωφορείων. Αποκλείονται κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. Παπαναστασίου 100,
6944/599464, 28210/53294
• 220ΕΥΡΩ 2χωρη ημιεπιπλωμένη
γκαρσονιέρα, χωρίς κοινόχρηστα,
στην Αν. Γογονή και Μουρνιών.
Πληρ. Τηλ. 6974/792243
220ΕΥΡΩ επιπλωμένο διαμέρισμα 2
υπνοδωματίων και 140 ευρώ 1 υπνοδωματίου με αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό, δορυφορική σύνδεση και internet, πλυντήριο ρούχων στον Παζινό Ακρωτηρίου, 3 χλμ. από τα
Κουνουπιδιανά, σε ήσυχη περιοχή,
ιδανικό για στρατιωτικούς και εκπαιδευτικούς. Επίσης, Θεοτοκοπούλου 3, Π.Πόλη, 300 ευρώ
μονοκατοικία (μαιζονέτα) 2 υπν/τια,
επιπλωμένο, με τζάκι.
Πληρ. Τηλ. 6978/378138, 28210/
57717
• 240ΕΥΡΩ διαμέρισμα στην Πρωτοπαπαδάκη 17 στο Πασακάκι, α’
ορόφου 45 τμ, με 1 υπνοδωμάτιο,
ηλιακό, πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα. Επίσης πωλείται μονοκατοικία
στο Πασακάκι οδός Μ. Ασίας 92τμ
καινούργια, 150.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/99315, 6978/
051859
2ΑΡΙ 55 τ.μ. α’ ορόφου στα Κουνουπιδιανά με αυτόνομη θέρμανση, σε
πολυτελές συγκρότημα με πισίνα
και πάρκινγκ, 330 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/017463
• 2ΑΡΙ διαμέρισμα 60 τ.μ. διαμπερές, α’ ορόφου σε διπλοκατοικία,
ανακαινισμένο, πλησίον ΚΤΕΛ, επί
της οδού Ζυμβρακάκηδων, χωρίς
κοινόχρηστα, με κλιματισμό, κατάλληλο κυρίως για 1-2 άτομα, φοιτητές και ζευγάρια.
Πληρ. Τηλ. 6979/308753 ώρες επικοινωνίας 6 - 8 μ.μ.
2ΑΡΙ στο Πάνω Δαράτσο με αυτόνομη θέρμανση, βεράντα, με θέα,
αποθήκη και χώρο στάθμευσης.
Τιμή 280 ευρώ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6944/708116
2ΑΡΙ 1ου ορόφου επί της Ακρωτηρίου κοντά στα ΤΕΙ, στον δρόμο
προς Πολυτεχνείο, χωρίς κοινόχρηστα και άλλες δαπάνες, ανεξάρτητο, με αυτόνομη - οικονομική
θέρμανση, νυχτερινό (οικονομικό)
τιμολόγιο ΔΕΗ, επιπλωμένο ή μη.
Πληρ. Τηλ. 6947/070975
2ΑΡΙ β’ ορόφου στη Ν. Χώρα 53 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο, πλησίον Κισάμου, τιμή 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/31614, 6972/
638088
• 2ΑΡΙ ισόγειο 65 τ.μ. στα Περιβόλια με αυτόνομη θέρμανση, καινούριο, σε ήσυχο περιβάλλον, με
μεγάλα μπαλκόνια, ηλιακό, 260
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/436783
• 2ΑΡΙ 65 τ.μ., ισόγειο καινούριο
(2ης ενοικίασης) με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, a/c, internet, πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα, στο
Κόκκινο Μετόχι, Αγ. Μαρίνας 76Α.
Αποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/97753, 28210/
99901
2ΑΡΙ ολοκαίνουριο, με εντοιχιζόμενη κουζίνα και ντουλάπες πάρκινγκ, αυτόνομη θέρμανση, a/c,
χωρίς κοινόχρηστα, απέναντι από
το Πολυτεχνείο, κατάλληλο για φοιτητές.
Πληρ. Τηλ. 6977/227501, 6945/
295134
2ΑΡΙ στο Σταλό (πλησίον ταβέρνας
Λεβέντης) 50τμ, επιπλωμένο ή μη,
καινούριο, ενιαίο κουζίνα σαλόνι,
ένα υπνοδωμάτιο, με μεγάλα παράθυρα και θέα στον κόλπο Χανίων, α’
ορόφου, τιμή 280 ευρώ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/69111, 6987/
142980

2ΑΡΙ 60 τ.μ., ισόγειο, σε άριστη κατάσταση, σε μοντέρνα οικοδομή,
στο Σόδυ Προφήτη Ηλία, κοντά
στην καφετέρια ‘Κουκουβάγια’, επιπλωμενο, με αυτόνομη θέρμανση,
πράσινο γύρω γύρω. Ενοίκιο ευκαιρία.
Πληρ. Τηλ. 6937/170165
2ΑΡΙ μαιζονέτα 1ου και 2ου
ορόφου, ανεξάρτητο, χωρίς κοινόχρηστα, γωνιακό, με ενεργειακό a/c, σχεδόν καινούριο στη
Νέα Χώρα. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6974/040079, 6977/
444665
• 2ΑΡΙ στην οδό Παπαναστασίου 135, στα Λενταριανά, 48
τ.μ., α’ ορόφου, διαμπερές, νέας
κατασκευής, σε άριστη κατάσταση, με αυτόνομη θέρμανση,
αποθήκη, ηλιακό, θέση στάθμευσης στην πιλοτή, μεγάλο
μπαλκόνι με τέντα, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/450045
2ΑΡΙ πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο από κουζίνα, ψυγείο,
πλυντήριο, τηλεόραση, a/c, αυτόνομη θέρμανση, άνετο πάρκινγκ και
άμεση πρόσβαση στον κόμβο του
Γαλατά. Αποκλείονται οι αλλοδαποί
και τα κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/33449, 6977/
568464
2ΑΡΙ 60 τ.μ. στην οδό Σφακίων, 1ου
ορόφου, στο κέντρο της πόλης, με
κουζίνα - σαλόνι ενιαίο χώρο, λουτρό, υπνοδωμάτιο, ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο
ρούχων, ψυγείο και καταψύκτη εντοιχισμένα, τραπεζαρία, εντοιχισμένη
ντουλάπα
στην
κρεβατοκάμαρα, 2 κλιματιστικά,
πλήρως ανακαινισμένο, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/241879
• 2ΑΡΙ καινούριο ισόγειο ανεξάρτητο, πολύ λειτουργικό, στην περιοχή Λενταριανών, σε κομβικό
σημείο για Σούδα, κέντρο, Ακρωτήρι, με κλιματισμό ψύξη - θέρμανση, αυλή με γκαζόν, πάρκινγκ
για δίκυκλο, δωρεάν ίντερνετ, δίπλα
σε στάση λεοφωρείου, με πολύ χαμηλούς λογαριασμούς.
Πληρ. Τηλ. 6973/356051, 6973/
356050
2ΑΡΙ 3ου ορόφου 58 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση και ηλιακό, στη
Βάσου 17, απέναντι από το ‘Ακάλη’,
διαμπερές.
Πληρ. Τηλ. 6976/512535, 28210/
98760
2ΑΡΙ μικρό, διαμπερές, καινούριο,
χωρίς κοινόχρηστα, σε καινούρια,
ωραία οικοδομή πολυτελούς κατασκευής, σε καλή - ήσυχη περιοχή
(σχολεία Αμπεριάς - κοντά στα Δικαστήρια) Ρήγα Φεραίου 5. Επίσης
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούρια, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6972/504746 9 π.μ. - 12
μ.
2ΑΡΙ στον Ταυρωνίτη επιπλωμένο.
Πληρ. Τηλ. 6977/576702
2ΑΡΙ 55 τ.μ. στην περιοχή Λενταριανών, α’ ορόφου, με ενιαίο χώρο,
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, χωρίς
κοινόχρηστα, με μεγάλη βεράντα
και αποθήκη. Αποκλείονται αλλοδαποί κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6974/816129
2ΑΡΙ με πάρκινγκ, ζεστό νερό από
ηλιακούς και αυτόνομη θέρμανση,
στην περιοχή Ν. Χώρας. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6972/028994 πρωινές
ώρες εώς 3μ.μ.
2ΑΡΙ 40 τ.μ. με a/c και αυτόνομη
θέρμανση, πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα, στα Κουνουπιδιανά.
Πληρ. Τηλ. 6983/706342, 6979/
891998
2ΑΡΙ καινούργιο, πλήρως επιπλωμένο (με ηλ.συσκευές) περιοχή Δικαστηρίων. Διαθέτει αυτόνομη
θέρμανση και κλιματισμό, χωρίς
κοινόχρηστα. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/69482, 6974/
093256, 6970/288151
2ΑΡΙ 50τμ διαμέρισμα ισόγειο στην
πιο υγιεινή περιοχή των Χανίων, πιο
πάνω από τα Δικαστήρια, σε ήσυχο
περιβάλλον, στην Σπ. Περράκη 24,
με καλοριφέρ, αυτονομία, χωρίς
κοινόχρηστα, πλήρως επιπλωμένο,
με μεγάλες αυλές και ευχέρεια
στάθμευσης, 250 ευρώ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6974/323736, 6973/
352165

2ΑΡΙ διαμέρισμα στην περιοχή
Κουμπελή, ισόγειο, επιπλωμένο, αυτόνομο με θέα τη θάλασσα, χωρίς
κοινόχρηστα. Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/41309

• 2ΑΡΙ μεγάλο στον α’ όροφο με
μεγάλο μπαλκόνι σε ήσυχη γειτονιά στο κέντρο. Τιμή 250 ευρώ.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6976/433314, 28210/
69360

2ΑΡΙ μαιζονέτα με βεράντα, θέα,
αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ,
στην περιοχή Δαράτσο.
Πληρ. Τηλ. 28214/01195, 6978/
901763
2ΑΡΙ επιπλωμένο πλήρως στην
οδό Δημητρακάκη, πίσω από το
‘Ρολόι’, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/900290 απογ.
ώρες

2ΑΡΙ καινούριο, περιοχή Λενταριανών, στην οδό 1η Μάη, με θέρμανση,
χωρίς
κοινόχρηστα.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/40819

2ΑΡΙ στην Χαλέπα (περιοχή Ευαγγελίστριας), β’ ορόφου, 42 τ.μ., με
θέα στη θάλασσα, πολυτελούς
κατασκευής, επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό,
ηλιακό θερμοσίφωνα, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/41952, 6948/
509044

• 2ΑΡΙ ισόγειο, μη επιπλωμένο
2όροφης οικοδομής, πηγαίνοντας
προς Περιβόλια, με κουζίνα και
σαλόνι ενιαίο χώρο και ξεχωριστή
κρεβατοκάμαρα με πίσω αυλή, με
αυτόνομη θέρμανση. Αποκλείονται αλλοδαποί. Τιμή 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6957/839911

2ΑΡΙ καινούριο επιπλωμένο, με
κουζίνα, ψυγείο, ηλιακό, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, στον Άγ. Ιωάννη, στην οδό
Φρε 55.
Πληρ. Τηλ. 6974/812572

2ΑΡΙ ευρύχωρο στον Καλυκά, Αγγέλων 180, 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/516935

• 2ΑΡΙ 50 τ.μ. 2ου ορόφου, απέναντι από το ΤΕΙ Χαλέπας, στην
οδό Βρίγκα 9, καινούριο, με άνετους χώρους, βεράντα με θέα,
αποθήκη και πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6985/014525, 6973/
441028

• 2ΑΡΙ 55 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, μεγάλο μπαλκόνι, στην Ε.
Καούδη 6, περιοχή Αγ. Ιωάννη.
Πληρ. Τηλ. 6977/482165, 28210/
27962

• 2ΑΡΙ με μεγάλη βεράντα στο
Κάτω Κουμ Καπί, στην οδό Αθηνών 13.
Πληρ. Τηλ. 6978/001202

• 2ΑΡΙ 45 τ.μ. στυλ μαιζονέτας,
καινούριο, πλήρως επιπλωμένο,
με αυτόνομη θέρμανση, επί της
κεντρικής οδού Αριστοτέλους
στα Κουνουπιδιανά.
Πληρ. Τηλ. 6970/180130

• 2ΑΡΙ β’ ορόφου, 65 τ.μ., επί της
οδού Ελύρου κοντά στο 3ο και 4ο
Γυμνάσιο του Κουμπέ και στο s/m
ΙΝΚΑ, με a/c. Δεν επιτρέπονται
αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/74681, 6974/
623456

• 2ΑΡΙ επιπλωμένο ή μη, χωρίς
κοινόχρηστα, με δική του αυλή,
απέναντι από το 16ο Δημοτικό
Σχολείο, στη Νικ. Σκουλά 103,
τιμή 220 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/339451

• 2ΑΡΙ στο Μ.Τοίχο, σε άριστη κατάσταση, το οποίο αποτελείται
από 1 κύριο υπνοδωμάτιο, 1 βοηθητικό δωμάτιο, κουζίνα, τραπεζαρία, ενιαίο χώρο, μεγάλη
βεράντα, αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό, a/c και θέση στάθμευσης.
Πληρ. Τηλ. 6985/076605

• 2ΑΡΙ ισόγειο, ανεξάρτητο,
ήσυχο, στην Αμπεριά, περιοχή Δικαστηρίων, με ψυγείο, φουρνάκι,
ντουλάπα, τηλεόραση (όλα καινούρια) και τραπεζαρία. Κατάλληλο για ζευγάρι και εργένηδες,
σε καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 28210/41033

• 2ΑΡΙ ανακαινισμένο, επιπλωμένο, με θέρμανση, ηλιακό, στο
Κόκκινο Μετόχι, κοντά στο Νοσοκομείο, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου αρ. 127.
Πληρ. Τηλ. 6973/077285
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• 2ΑΡΙΑ άνετα, ευήλια, γωνιακά,
ηλιόλουστα, επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση, με εντοιχισμένες
ντουλάπες, στις Κορακιές. Τιμή 200
ευρώ και 180 ευρώ. Επίσης γκαρσονιέρα μονόχωρη, ευήλια, επιπλωμένη, τιμή 150 ευρώ. Διαθέσιμη απο
1 Νοεμβρίου.
Πληρ. Τηλ. 6977/619296, 28213/
01750
• 2ΑΡΙΑ στις Πλακούρες Κουνουπιδιανών 50 τ.μ. σε άριστη κατάσταση
με θέση στάθμευσης, χωρίς κοινόχρηστα, με ή χωρίς έπιπλα, με a/c.
Aποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6945/341710
• 2ΧΩΡΑ επιπλωμένα διαμερίσματα
με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, a/c,
100 μ. από τη θάλασσα, στους Αγίους Αποστόλους, χωρίς κοινόχρηστα για όλο το χρόνο.
Πληρ. Τηλ. 28210/31876, 6938/
018269
2ΧΩΡΕΣ γκαρσονιέρες 55 τ.μ. και
35τ.μ. ισόγειες, πλήρως επιπλωμένες, χωρίς κοινόχρηστα, στον
Βλητέ Σούδας. Κουρνάς Αποκορώνου μαιζονέτα 90 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, πλήρως επιπλωμένη, με αυλή
και πάρκινγκ, ανεξάρτητο ξενώνα,
ενοικιάζεται με την ημέρα ή τον
μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6977/262688, 6970/
054331
• 2ΧΩΡΕΣ γκαρσονιέρες και μια μονόχωρη, στον γ’ όροφο, στην Κροκιδά 55-57 περιοχή Αμπεριάς,
(Αγιος Παντελεήμων).
Πληρ. Τηλ. 6974/427235, 28210/
50812
• 2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα 50 τ.μ. στην
Αγία Μαρίνα, επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, a/c, πάρκινγκ. Τιμή 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/808441, 28210/
68072
• 2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη,
με πλυντήριο, ισόγεια, καινούρια,
με αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ,
στην περιοχή Δαράτσο. Αποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6980/301779, 6942/
095729, 28210/32641
• 2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα στη Σύρου
17, στη Νέα Χώρα, 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6982/614057
• 2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα 37 τ.μ. σε
μονοκατοικία χωρίς κοινόχρηστα,
στον κόμβο προς Κουνουπιδιανά,
400 μ. πριν το Πολυτεχνείο.
Πληρ. Τηλ. 6974/855546
2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη,
με δωρεάν θέρμανση, δωρεάν ίντερνετ, a/c, πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα,
σε
οικογενειακή
πολυκατοικία, περιοχή Νεροκούρου, 1 χλμ. από το νοσοκομείο. Τιμή
230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/999065, 6983/
515734
2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη
στην οδό Μακράκη Στυλιανού 65,
Νέα Χώρα.
Πληρ. Τηλ. 28210/70388, 6982/
955481
2ΧΩΡΗ καινούρια επιπλωμένη
γκαρσονιέρα, με κλιματισμό - πάρκινγκ στα Κουνουπιδιανά.
Πληρ. Τηλ. 6944/207547
• 2ΧΩΡΗ επιπλωμένη γκαρσονιέρα
α’ ορόφου, στα Κουνουπιδιανά
(έναντι ΙΝΚΑ).
Πληρ. Τηλ. 6980/658398
2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα 45 τ.μ. ισόγεια
με μπαλκόνι, επιπλωμένη, με εντοιχιζόμενη κουζίνα, ψυγείο, αυτόνομη
θέρμανση και a/c, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χαλέπα - Κατσαμπάς, στην οδό Μανούσου
Κούνδουρου 54, 250 ευρώ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6976/512451
2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα 38 τ.μ. στην
οδό Αλ. Παναγούλη 16 στον
Κουμπέ, ανεξάρτητη, χωρίς κοινόχρηστα, με κήπο και a/c.
Πληρ. Τηλ. 6980/971669
2ΧΩΡΗ μαιζονέτα 50 τ.μ. νεόκτιστη,
επιπλωμένη ή μή, με κήπο με θέα,
ηλιακό, αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου στο Καλαμάκι, σε πολύ καλή
τιμή.
Πληρ. Τηλ. 28210/40024, 6943/
821970, 6941/647204
2ΧΩΡΗ ευρύχωρη γκαρσονιέρα
στον Πάνω Σταλό, επιπλωμένη, με
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, πάρκινγκ και αυλή, 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/743757

• 2ΧΩΡΗ καινούρια γκαρσονιέρα 35
τμ, στο Σόδυ Προφήτη Ηλία κοντά
στην καφετέρια ‘Κουκουβάγια’, α’
ορόφου με θυροτηλέφωνο, ηλεκτρικό εξοπλισμό, έπιπλα, πάρκινγκ
και αυτόνομη θέρμανση. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/80238, 6973/
869815

3ΑΡΙ 85τμ διαμπερές διαμέρισμα (2
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λουτρό), με κεντρική θέρμανση, θωρακισμένη πόρτα, 1ου ορόφου,
πλησίον δημοτικού κήπου, όπισθεν
Τράπεζας Κύπρου. Τιμή 350 ευρώ.
Αποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6943/500828

2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα στην περιοχή
Κουνουπιδιανών, επιπλωμένη.
Πληρ. Τηλ. 6975/260185

• 3ΑΡΙ σε άριστη κατάσταση στο
Αγροκήπιο με αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/91983, 6973/
380856 ώρες κατ/των

2ΧΩΡΗ επιπλωμένη γκαρσονιέρα
με γραφείο και a/c στα Κουνουπιδιανά, 100 μ. μετά το Πολυτεχνείο.
Τιμή 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/69840, 6977/
150016, 6973/919675
• 2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα 43 τ.μ. 190
ευρώ σε νεόκτιστη οικοδομή, με αυτόνομη θέρμανση, a/c, πάρκινγκ,
μεγάλη βεράντα, περιοχή Σούδα.
Πληρ. Τηλ. 6942/017691
2ΧΩΡΟ ισόγειο επιπλωμένο στο
Καμπάνι, (Κουνουπιδιανά) ανακαινισμένο 54 τ.μ., με αυλή, κήπο, χώρο
στάθμευσης, σε ήσυχο και καταπράσινο περιβάλλον, με ηλεκτρικές
συσκευές, οικοσκευές και λευκά
είδη, ηλιακό και ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, καλοριφέρ, θέρμανση από
ενεργειακό τζάκι του ιδιοκτήτη,
ελάχιστο κόστος θέρμανσης, μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ, κοντά στο
Πολυτεχνείο και την παραλία του
Καλαθά. Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/69221, 6944/
107491

3ΑΡΙ στον β’ όροφου πολυκατοικίας με 2 κρεβατοκάμαρες, σαλοτραπεζαρία, χωλ, κουζίνα και
λουτρό και 2αρι β’ ορόφου και στην
οδό Σελίνου 33, Νέα Χώρα. Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6972/029680
• 3ΑΡΙ ισόγειο, 80 τ.μ. σε 2όροφη
οικία, στην Παχιανών 37, με 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, βεράντα
και κήπο, με a/c. Χωρίς κοινόχρηστα, τιμή 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/107664
3ΑΡΙ 68 τ.μ. διαμπερές, γ’ ορόφου
πολυκατοικίας, στην οδό Μανουσογιαννάκηδων 19 και Σμύρνης πλησίον ΚΤΕΛ, αποτελούμενο από 2
υπνοδωμάτια,
σαλοτραπεζαρία,
κουζίνα, πλήρες λουτρό, κεντρική
θέρμανση, κεντρική κεραία τηλεόρασης, με ηλιακό θερμοσίφωνα και
τέντες σε όλα τα μπαλκόνια. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/97728

3ΑΡΙ ανακαινισμένο πλήρως Μητροπολίτου Κυρίλλου 1, γ’ ορόφου,
με 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι και κουζίνα ανεξάρτητα. Επίσης 2άρι μικρό,
επιπλωμένο ή μη. Επίσης οροφοδιαμέρισμα στο Κάτω Δαράτσο, πλήρως ανακαινισμένο, ανεξάρτητο.
Πληρ. Τηλ. 28210/33853, 6932/
695431

• 3ΑΡΙ στην Πατρ. Γερασίμου & Παπανικολάου γωνία Ν. Χώρα 90 τ.μ.
3ου ορόφου, με ανελκυστήρα, με
κεντρική θέρμανση, κοντά στα σχολεία και το κολυμβητήριο, με γκαράζ σε πιλοτή, 370 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/866595, 6943/
134798

3ΑΡΙ στα Χωραφάκια 80 τ.μ. άριστης κατάστασης, 200 μ. από την
παραλία του Τερσανά, με a/c,
ηλιακό και αυτόνομη θέρμανση, 300
ευρώ. Two-bedroom apartment 80
sqm in Chorafakia. It is 200 m. away
from Tersanas beach, in excellent
condition, with a/c, solar water heater and central heating.
Πληρ. Τηλ. 6978/339069

• 3ΑΡΙ μεγάλο καινούριο διαμέρισμα 90 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, Ρούφου 14, στα
Δικαστήρια.
Πληρ. Τηλ. 6944/231997, 6972/
055177, 28210/27549

3ΑΡΙ νεόκτιστο διαμέρισμα 103
τ.μ. με αυτόνομο σύστημα θέρμανσης και ηλιακό στην Ηρώων
Πολυτεχνείου 43 (στο συγκρότημα του Trianon Center).
Πληρ. Τηλ. 6946/124338
• 3ΑΡΙ 85 τ.μ. και 63 τ.μ. βεράντες,
νεόδμητο, πολυτελές, στη Χαλέπα,
με 2 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, αποθήκες, κλειστό γκαράζ για 2 αυτοκίνητα, πάρκινγκ και εντός του
οικοπέδου, αυτόνομη θέρμανση, 2
κλιματιστικά, θωρακισμένη πόρτα,
ηλεκτρικά ρολά, ηλιακό τριπλής
ενέργειας, ασανσέρ, 1ου ορόφου
με θέα, 500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/56343, 6970/
388170
3ΑΡΙ διαμέρισμα β’ ορόφου 100 τ.μ.
κοντά στο κέντρο της πόλης, σε
άριστη κατάσταση, με κεντρική
θέρμανση, ηλιακό και ηλεκτρικό
θερμοσίφωνα, μεγάλες ντουλάπες,
πατάρι, τέντες, ενιαία γωνιακά
μπαλκόνια, κατάλληλο για στρατιωτικούς, φοιτητές, οικογένειες,
χωρίς έπιπλα, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/685441, 6933/
124736, 28213/02863
3ΑΡΙ β’ ορόφου 80 τ.μ. με ξεχωριστή κουζίνα, στην ωραιότερη περιοχή των Χανίων, Ελ. Βενιζέλου
164Γ έναντι Αρχιτεκτονικής.
Πληρ. Τηλ. 6948/572764
3ΑΡΙ α’ ορόφου, στην Αγιά, 95 τ.μ.,
με θέρμανση αυτόνομη, τζάκι,
ηλιακό, a/c, 2 υπνοδωμάτια, θέση
πάρκινγκ, αποθήκη, 280 ευρώ. Επίσης 2άρι ισόγειο στην Αγιά με αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ και κήπο,
170 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6984/096261
3ΑΡΙ 2όροφης οικοδομής στην
Εφέδρων Πολεμιστών 43, διαμπερές, γωνιακό, με 2 υπνοδωμάτια,
μεγάλα μπαλκόνια και θέση πάρκινγκ. Αποκλείονται αλλοδαποί και
κατοικίδια. Τιμή αυτοπροσώπως.
Πληρ. Τηλ. 6971/739875, 28210/
72055
3ΑΡΙ στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, με 2
υπνοδωμάτια με ντουλάπες, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, με αυτονομία
ηλιακό, A/C, ξύλινα ταβάνια, μόνωση ταράτσας, μπαλκόνια γύρω γύρω, θέα το λιμάνι της Σούδας,
πάρκινγκ, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/92451, 6946/
839260

• 3ΑΡΙ 86 τ.μ. στην περιοχή Αμπεριάς, στην οδό Βάμου 25, κοντά στα
Γυμνάσια, ανεξάρτητο, με πλούσιο
φυσικό φως, με αυτόνομη θέρμανση, 2 υπνοδωμάτια, μεγάλη σαλοτραπεζαρία,
μπαλκόνι
και
βεράντα.
Πληρ. Τηλ. 6983/748784
• 3ΑΡΙ σε άριστη κατάσταση, με
αυτόνομη θέρμανση και ηλιακό,
στην περιοχή Δικαστηρίων, Δημητρακάκη 41.
Πληρ. Τηλ. 28210/92012, 6944/
231997
• 3ΑΡΙ με 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι,
1ου ορόφου στο κέντρο, Σήφακα
62.
Πληρ. Τηλ. 28210/57331, 6983/
395968
• 3ΑΡΙ ισόγειο στα Λενταριανά, με
ηλιακό, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστα, δίπλα σε στάση λεωφορείου, σε τιμή προσιτή. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6973/921428
• 3ΑΡΙ 75 τ.μ. στον α’ όροφο 2όροφης κατοικίας στον Γαλατά, διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση,
κλιματισμό, πλήρως επιπλωμένο.
Τιμή 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28213/03437, 6975/
969678
• 3ΑΡΙ 86 τ.μ., α’ ορόφου, περιοχή
Καλυκά, οδός Αριάδνης 2, με 2
υπνοδωμάτια, μπαλκόνια, ντουλάπες, ενιαίο χώρο κουζίνα - καθιστικό και αυτόνομη θέρμανση.
Επίσης στη Παλαίοχωρα σπίτι 62 τ.μ.
πλήρως επιπλωμένο με όλες τις ηλ.
συσκευές.
Πληρ. Τηλ. 28210/99560, 6977/
703294, 6977/718506
3ΑΡΙ 80 τ.μ. ισόγειο υπερυψωμένο,
με 2 υπνοδωμάτια, μπαλκόνια γύρω
- γύρω, κοντά στο Γυμνάσιο Καστελίου στην Κίσαμο Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/93330
• 3ΑΡΙ στο Aνω Κουμ - Καπί, Μ.
Ησυχάκη 5, α ορόφου, χωρίς κοινόχρηστα με ηλιακό και με αυτ. θέρμανση. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/45207 εκτός 12:30μμ
• 3ΑΡΙ διαμέρισμα, ισογείου, καινούργιο 80 τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια,
ενιαίο χώρο τραπεζαρία στον Προφ.
Ηλία κοντά στην Κουκουβάγια με
αυτόνομη θέρμανση και ηλιακό.
Τιμή 350 ευρώ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6972/449744

• 4ΑΡΙ διαμέρισμα, 235 τ.μ. ισόγειο
με 4 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, 110
τ.μ. σαλοτραπεζαρία, πλήρως επιπλωμένο, 600 τ.μ. κήπο περιμετρικά,
αυτόνομη
θέρμανση,
κατάλληλο για μεγάλη οικογένεια ή
για συγκατοίκιση σε φοιτητές, με
δικό του πάρκινγκ, στην περιοχή Αγ.
Ονουφρίου, πλησίον Κουνουπιδιανών, 490 ευρώ, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6973/920845
• 4ΑΡΙ με 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα,
σαλοτραπεζαρία, αυτόνομη θέρμανση, στον α’ όροφο, στην β’ πάροδο
Καράγιωργα
6,
στα
Λενταριανά, κατάλληλο για φοιτητές και οικογένεια.
Πληρ. Τηλ. 28250/51112, 6945/
045666
• 4ΑΡΙ διαμέρισμα στην Δημ. Κοκότση 4Β, δίπλα από τη βίλλα Κούνδουρου.
Πληρ. Τηλ. 6938/776649
4ΑΡΙ α ορόφου πολυτελούς κατασκευής με αυτονομία ηλιακό πάρκινγκ αποθήκη, 2αρια καινούρια,
χωρίς κοινόχρηστα, με πάρκινγκ
στον Κουμπέ με έπιπλα και χωρίς.
Επίσης 3άρι 100 τ.μ. ρετιρέ με αυτονομία, θέα, ηλιακό, πάρκινγκ και
παιδική χαρά. Αποκλείονται κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6970/860878
• 75Τ.Μ. α ορόφου, με 2 υπνοδωμάτια, βεράντες, χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ, στην Αγίου Ιωάννου
Ξένου 9 - Χαλέπα.
Πληρ. Τηλ. 28210/56092
Α.ΔΑΡΑΤΣΟ επιπλωμένο 2άρι,
με απεριόριστη θέα, με 2 μεγάλα μπαλκόνια, πάρκινγκ, αυτόνομη θέρμανση, a/c, αποθήκη,
σε ήσυχο - πράσινο περιβάλλον
και πρόσβαση σε πισίνα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Πληρ. Τηλ. 6932/277049, 6932/
289105, 28210/32126
• ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες 2χωρες, επιπλωμένες
με a/c, tv, αυτ. θέρμανση, βεράντες,
κήπο, λίγα μέτρα από την θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. 210/4111411
• ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ (άνωθεν Δικαστηρίων) διαμέρισμα αρίστης
κατασκευής με 3 υπνοδωμάτια,
μεγάλο σαλόνι και κουζίνα, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, κρυφό
φωτισμό και γκαράζ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/55809, 6947/
048492
• ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Εμμ. Πιμπλή 20, επί
2ορόφου οικίας, ενοικιάζονται: α)
ισόγειο 2άρι 70 τ.μ. με υπνοδωματιο
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, κήπο, β)
α’ όροφος 105 τ.μ με 2 υπνοδωμάτια (το 1 ανεξάρτητο), με 2 μπάνια,
σαλοτραπεζαρία, κουζίνα. Ανακαινισμένα, με αυτόνομη θέρμανση, εντοιχισμένες ντουλάπες, με λίγα
έπιπλα μεταχειρισμένα.
Πληρ. Τηλ. 28210/41665
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 2χωρη γκαρσονιέρα σε
ήσυχο περιβάλλον, με απεριόριστη
θέα, 300 μ. από την παραλία, με βεράντες, αποθηκούλα, πλήρως επιπλωμένη,
με
εντοιχισμένα
ντουλάπια κουζίνας, ψυγείο μεγάλο, κουζίνα, φούρνο, πλυντήριο,
δορυφορική κεραία, αυτόνομη θέρμανση, a/c, ατομικό ηλιακό και θέση
στάθμευσης.
Πληρ. Τηλ. 6974/539779 10 π.μ. 12 μ. και 6 - 8 μ.μ.
ΑΘΗΝΑ 5’ από τον σταθμό Αττικής
του μετρό στον Άγ. Μελέτιο, 2άρι
επιπλωμένο, 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/411127
• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ οικία πολυτελούς
κατ/ευής 145τ.μ., ενοικιάζεται στο
κέντρο των Κουνουπιδιανών, διαθέτει 3 υπν/τια, εναιαίο χώρο, ενεργειακό τζάκι, γκαράζ, αυτ.
θέρμανση a/c και κήπο, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/69807, 6980/
405781, 6972/927611
ΑΝΤ.ΜΕΛΙΔΟΝΗ 16 στην Παλιά
Πόλη, ενοικιάζεται 2όροφο 3άρι μεγάλο, μόνο σε ζευγάρι ή οικογένεια
με μεγάλα παιδιά. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/54818
ΑΡΩΝΙ μαιζονέτα 130 τ.μ., με 3
υπνοδωμάτια, τζάκι, καλοριφέρ,
ηλιακό, φαντασμαγορική θέα το λιμάνι της Σούδας και τα Λευκά Όρη.
Επίσης γκαρσονιέρα επιπλωμένη,
με θέα το Λιμάνι Σούδας.
Πληρ. Τηλ. 6944/678254

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ενοικιάζεται ο
επάνω όροφος σε 2όροφη οικοδομή, 120 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια,
μεγάλο ενιαίο χώρο, μπαλκόνια και
έξτρα αποθήκη, αυτόνομη θέρμανση, επί της οδού Μαγνησίας 7,
πλησίον παιδικού σταθμού και Δημοτικού σταθμού, 370 ευρώ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6983/518250, 28210/
69274
ΒΛΗΤΕΣ Σούδας διαμέρισμα 45 τ.μ.
χωρίς κοινόχρηστα, πλήρως επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσκευές, με αυτόνομη θέρμανση, a/
c, ηλιακό, πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6947/833731
ΓΑΛΑΤΑΣ διαμερίσματα 95 τ.μ.,
κοντά στο γήπεδο, με ηλιακό και
αυτόνομη θέρμανση.
Πληρ. Τηλ. 6978/772721
ΓΑΛΑΤΑΣ μαιζόνετα 70τμ με 2
υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο με κουζίνα, με μεγάλη βεράντα και απεριόριστη θέα. Διαθέτει ηλιακό και
αυτ. θέρμανση και μπόιλερ. Χωρίς
κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6940/068091
• ΓΑΛΑΤΑΣ 3 γκαρσονιέρες στο
κέντρο του Γαλατά, πλήρως επιπλωμένες, με κουζίνα, ψυγείο,
πλυντήριο ρούχων, χωρίς κοινόχρηστα, σε τιμή έκπληξη. Τιμές 150, 200
και 220 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρ. Τηλ. 6978/772269, 6970/
175225
ΓΕΡΑΝΙ κοντά στο Δημαρχείο,
ενοικιάζεται δωμάτιο με πάρκινγκ
και αυλή, σε καλή τιμή, με τον μήνα
ή τον χρόνο.
Πληρ. Τηλ. 6986/282892
• ΓΕΡΑΝΙ 2άρι μαιζονέτα με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό και πάρκινγκ, επιπλωμένη ή μή.
Πληρ. Τηλ. 6973/431614
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡA αυτόνομη καινούρια, πλήρως επιπλωμένη, με οικιακό εξοπλισμό και ηλεκτρικές
συσκευές, με πάρκινγκ, a/c, Λενταριανών 10 (κοντά στην Πλατεία Δικαστηρίων) ισογεία (160 ευρώ)
κατάλληλη και για εκπαιδευτικούς,
φοιτητές. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6977/750469, 28210/
78259
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη στο
Σόδυ Προφήτη Ηλία με a/c, μεγάλη
βεράντα και δωρεάν θέρμανση για
όλο τον χειμώνα. Τιμή 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/720581
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη, 180
ευρώ τον μήνα, στην Αν. Γογονή 69.
Πληρ. Τηλ. 28210/95328, 6979/
309412
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (μικρό studio) μονόχωρη, νεόδμητη, ρετιρέ, με θέα,
επιπλωμένη, στην περιοχή Νέας
Χώρας, 300 μ. από τη θάλασσα,
χωρίς κοινόχρηστα, κατάλληλη για
εκπαιδευτικό ή στρατιωτικό.
Πληρ. Τηλ. 6908/377750
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη 35 τ.μ. επιπλωμένη, στο κέντρο της Σούδας,
οδός Ποτιέ 4.
Πληρ. Τηλ. 28210/76083, 6977/
389878
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ με 2 δωμάτια,
μπαλκόνι, χωρίς υγρασία, με πανοραμική θέα, σε καινούργια οικοδομή
λίγων
χρόνων,
στην
περιφέρεια της Δεξαμενής, μόνο 10
λεπτά από το κέντρο με τα πόδια.
Για διάφορους λόγους ζητάμε ταχεία ενοικίαση με τιμή ενοικίου
πολύ χαμηλή και συζητήσιμη. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6973/274898
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ισόγεια μονόχωρη, με αυλή, άνετο πάρκινγκ, επιπλωμένη ή μη, χωρίς κοινόχρηστα,
με αυτόνομη θέρμανση, σε ήσυχη
γειτονιά, στην περιοχή Παχιανών,
Ανώπολης 19. Τιμή 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/87123 ώρες 9 - 1
μ.μ., 28210/72200, 6977/404552
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη με
ηλιακό, πάρκινγκ, χωρίς καταβολή
εγγύησης, για μόνιμη κατοικία, στη
διασταύρωση Κάτω Δαράτσου, πίσω
από την BMW, μόνο σε Έλληνες.
Πληρ. Τηλ. 28210/32998, 6974/
656571, 6986/163034
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη ρετιρέ στη
Μ. Κατράκη 39, 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/754385
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ισόγεια καινούρια, μονόχωρη, με αυλή, επιπλωμένη,
με
ψυγείο,
κουζίνα,
πλυντήριο, a/c, αυτόνομη θέρμανση, στην περιοχή Κολυμβητηρίου, Πετρώφ 32. Αποκλείονται
αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6973/406031, 6997/
730100
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ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη ισόγεια με
ντουλάπες, κρεβάτι, ψυγείο, a/c και
δωρεάν ίντερνετ, χωρίς κοινόχρηστα σε ωραίο και ήσυχο περιβάλλον,
στην περιοχή Πασακάκι, 220 ευρώ
(τιμή συζητήσιμη). Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6981/260489 9 π.μ. - 9
μ.μ.
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη, επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρμανση
έναντι ΤΕΙ και κοντά στην Αρχιτεκτονική σχολή, στην Χαλέπα, χωρίς
κοινόχρηστα. Αποκλείονται κατοικίδια και αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/54936, 6986/
087992
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην Χρυσή Ακτή,
μονόχωρη, επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρμανση, και χωρίς κοινόχρηστα, τιμή 140 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/434558
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.μ. επιπλωμένη,
με θέρμανση, αυλή, στα Δικαστήρια, Κ. Μητσοτάκη, τιμή 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/322736
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη στην
Πάνω Σούδα, πλάι της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6976/633696
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ με ενιαίο χώρο,
30 τ.μ., επιπλωμένη, με ηλεκτρικές
συσκευές και θέρμανση, κατάλληλη
για φοιτητές, 180 ευρώ, στην οδό
Παπαναστασίου και Δημ. Ρουκουτάκη (Λενταριανά), απέναντι από το
φαρμακείο. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/40908
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη επιπλωμένη στην οδό Γόρτυνος 7, στον Άγ.
Ιωάννη Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6932/639499
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη επιπλωμένη στο β όροφο, στη Λαχαναγορά από 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6949/590061, 28210/
94994
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη, πλήρως εξοπλισμένη (με ψυγείο, πολυκουζινάκι, tv και a/c) στην οδό
Κισσάμου 222, τιμή 170 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/104793, 28210/
87500, 28210/92246
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωμένη κοντά στα Δικαστήρια, με κεντρική θέρμανση, ηλιακό, a/c.
Πληρ. Τηλ. 6946/778870
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη επιπλωμένη
στο κέντρο της πόλης, κοντά στον
Μαρινόπουλο, σε ημιόροφο, επί
προσόψεως, χωρίς έξοδα κοινοχρήστων και νερού, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/336686, 6974/
852803
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη επί της
οδού Καλλιτσουνάκη 5, κατάλληλη
για φοιτητές, 50 μ. από την στάση
λεωφορείου για το ΤΕΙ - Πολυτεχνείο.
Πληρ. Τηλ. 6944/141060, 6946/
334801
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.μ. ισόγεια, μονόχωρη, επιπλωμένη, με a/c, tv,
χωρίς κοινόχρηστα, 150 μ. από τη
γέφυρα Κλαδισού προς Βαμβακόπουλο. Προτιμούνται Ελληνίδες ή
νεαρά ζευγάρια. Αποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/96591, 6936/
034284
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη, επιπλωμένη, στα Νεροκούρου, ανεξάρτητη
με αυτόνομη θέρμανση, κλιμαστιστικό, ζεστό νερό και από το καλοριφέρ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Τιμή 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/72225, 6974/
228777
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη επιπλωμένη στο ισόγειο, με a/c, στα Λενταριανά, κοντά στο βενζινάδικο ΒΡ,
210 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/277028
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη καινούρια, ισόγεια, πολυτελούς κατασκευής, με αυλή και αποθηκευτικό
χώρο, πλήρως επιπλωμένη, με ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, tv, αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό,
στην περιοχή Κολυμβητηρίου Νέας
Χώρας. Αποκλείονται αλλοδαποί και
κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6977/293908
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ισογείου και α’
ορόφου, στην Παλιά Πόλη, επιπλωμένες, με μονό κρεβάτι, ψυγείο,
κουζινάκι, σε ήσυχη περιοχή χωρίς
κοινόχρηστα. Τιμή 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/262863
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ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 2χωρες και μονόχωρες επιπλωμένες. Διατίθενται
μέχρι τον Απρίλιο ‘14 κατάλληλες
για εκπαιδευτικούς - φοιτητές,
τέρμα Σελίνου 149.
Πληρ. Τηλ. 6987/015306

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ μονόχωρες 40 τ.μ.
καινούριες πολυτελείς με κήπο,
bbq, ίντερνετ, αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα, 15 μ. από τη θάλασσα στην περιοχή Αγίου Ονουφρίου, τιμή 300 ευρώ. Αποκλείονται
αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6945/999500

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
επιπλωμένες,
2χωρες, μονόχωρες, 100 μ. από τα
ΤΕΙ και 200 μ. από την Αρχιτεκτονική, σε καινούρια, αντισεισμική οικοδομή.
Επίσης
στην
οδό
Ακρωτηρίου στο Μεϊντάνι, 2χωρες
γκαρσονιέρες από 170 - 200 ευρώ,
χωρίς κοινόχρηστα, εξαιρετικές, για
φοιτητές και εκπαιδευτικούς.
Πληρ. Τηλ. 28230/41620, 6977/
933787

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωμένες
από 160 ευρώ και πάνω, μονόχωρες
και δίχωρες, με μεγάλο μπάνιο και
μεγάλο μπαλκόνι, στα Χανιά Νέα
Χώρα.
Πληρ. Τηλ. 6982/774422

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ μονόχωρη και
2χωρη, ισόγειες, επιπλωμένες, με
κλιματισμό, χωρίς κοινόχρηστα, στο
Άνω Κουμ-Καπί, μόνο σε φοιτητές τριες. Τιμή 200 ευρώ
Πληρ. Τηλ. 6942/657562

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ μονόχωρες και
2χωρες, πλήρως επιπλωμένες με a/
c, για όλο τον χρόνο στην περιοχή
Αγίων Αποστόλων - Χρυσή Ακτή, 100
μ. από το Lidl και το ΙΝΚΑ.
Πληρ. Τηλ. 6932/071488, 6944/
434651

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωμένες,
στο Καλαμάκι με θέα τη θάλασσα
και το νησάκι Θοδωρού. Τιμή 150
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/669855

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 123 τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, στον β’ όροφο (ρετιρέ),
με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό
θερμοσίφωνα, τέντες, πάρκινγκ,
200 περίπου μέτρα από τον κόμβο
του Κλαδισού προς Βαμβακόπουλο.
Πληρ. Τηλ. 28210/72474, 6945/
766736
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 69 τ.μ. 1 υπνοδωματίου, με μεγάλο ενιαίο χώρο,
διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση, θυροτηλεόραση, 1ου
ορόφου, καινούριας κατασκευής, με απεριόριστη θέα, μηδαμινά κοινόχρηστα, σε μικρή
ιδιόκτητη πολυκατοικία άνωθεν
Δικαστηρίων, πλησίον ανθοπωλείου ‘Ροζ-Μωβ’, στην οδό
Ευελπίδων 10, κατάλληλο και
για φοιτητές - τριες, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/257353
• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2άρι, μονοκατοικία, με μπαλκόνια μεγάλα, ημιεπιπλωμένο ή μη, αυτόνομη
θέρμανση και κήπο στον Κάτω
Σταλό, με πάρκινγκ, σε ήσυχη περιοχή.
Πληρ. Τηλ. 28210/60059
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5άρι στη Χαλέπα,
με αυτόνομη θέρμανση, τζάκι,
αποθήκη, ηλιακό, γκαράζ, β’ ορόφου.
Πληρ. Τηλ. 28210/28332, 6972/
001646
ΔΩΜΑΤΙΑ στο κέντρο της πόλης,
στην Πλατεία Μητροπόλεως, πλήρως εξοπλισμένα με έπιπλα και
ηλεκτρικά, ενοικιάζονται μέχρι
τέλη Μαρτίου ‘14, με τον μήνα ή
για λίγες ημέρες ή με την ημέρα,
ιδανικά και για φοιτητές, με wi-fi
και a/c.
Πληρ. Τηλ. 6978/187357
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι, 80 τ.μ., με
δική του αποθήκη, σε καινούρια
πολυκατοικία, οδός Βρυσσών στα
Λενταριανά.
Πληρ. Τηλ. 6977/942687

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 25 τ.μ. μονόχωρο,
με wc και a/c στο Εμπορικό Κέντρο
‘Ερμής’, οδός Μπονιαλή 13-19.
Πληρ. Τηλ. 28210/60007

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κάτω Κουμ
Καπί στην Αγ. Λαύρας 10, διαμέρισμα 1ου ορόφου, σε 4όροφη πολυκατοικία, 3 υπνοδωματίων, με
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, διάδρομο, πατάρι, διπλά μπαλκόνια,
ασανσέρ, κεντρική θέρμανση, θέα
στη θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. 28210/53446 καθημερινά

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2άρι, 65 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, με αυτόνομη
θέρμανση, triplex τζάμια, στον α’
όροφο 2όροφης οικοδομής, στην
οδό Αποκορώνου 153.
Πληρ. Τηλ. 6973/321748, 6980/
376637

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Κουνουπιδιανά κατοικία 165 τ.μ. με 4 δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 2 wc,
κουζίνα, αποθήκη, βεράντες με
θέα, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό.
Πληρ. Τηλ. 28210/69273, 6939/
052624

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τ.μ. 2 υπνοδωματίων κ.λπ. βοηθητικών χώρων,
στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι, ισόγειο, επί της Νικηταράς 2.
Πληρ. Τηλ. 28210/91274 μετά τις 9
π.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 γκαρσονιέρα και
2 3άρια στην περιοχή Αρώνι.
Πληρ. Τηλ. 6972/766602

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωμένες,
ισόγειες, ανεξάρτητες, χωρίς κοινόχρηστα, στην Ηγουμένου Γαβριήλ
47, 140 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/691009

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στα Κουνουπιδιανά
με 2 κρεβατοκάμαρες, ενιαίο χώρο
και λουτρό, μεγάλη βεράντα, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό και a/c.
Πληρ. Τηλ. 6980/216468, 6972/
022835

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.μ. α’ ορόφου, με
2 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, χωλ,
στην οδό Ελευθ. Βενιζέλου, με κεντρική θέρμανση. Τιμή 260 ευρώ.
Αποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6973/694010

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 78 τ.μ. στα Χανιά και
στην οδό Βύρωνος 42Α με γκαράζ
και κεντρική θέρμανση. Έχει είσοδο
και από την οδό Αποκορώνου 165.
Πληρ. Τηλ. 28210/43521, 28230/
42254, 6977/258531

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι στην Λ. Καζαντζάκη 15, στον Κλαδισό. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6945/513567

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην περιοχή
Αγίας Ειρήνης πλησίον ΙΝΚΑ, ρετιρέ διπλοκατοικίας, με 2 υπνοδωμάτια, 100 τ.μ., με βεράντα,
πλήρως εξοπλισμένο.
Πληρ. Τηλ. 6940/598816
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε 2όροφη οικία
ο α’ όροφος 95 τ.μ., με 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, ενιαίο σαλόνι τραπεζαρία, λουτρό, αυτόνομη
θέρμανση με μπόιλερ, βεράντες
στην περιοχή της Πελεκαπίνας.
Αποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια. Τιμή 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/74892, 6944/
709911
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα
γκαρσονιέρα, πίσω από το βενζινάδικο, επιπλωμένη, λουξ, 180
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/715996
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο β’ όροφος 120
τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, ενιαίο
χώρο κουζίνα - σαλόνι, 2 λουτρά,
μεγάλες ντουλάπες, καλοριφέρ,
ηλιακό, μπόιλερ, μπαλκόνι γύρω γύρω, στην περιοχή Λειβάδια Αγ.
Ιωάννη, 400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/90414

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε 2όροφη οικοδομή, ολόκληρος ο 2ος όροφος, 100
τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, καθιστικό,
αυτόνομη θέρμανση, μπαλκόνια
γύρω - γύρω, πάρκινγκ για 3 αυτοκίνητα, 2 χλμ. από το κέντρο της
πόλης, στην οδό Ελευθερίας 109
Πασακάκι, χωρίς κοινόχρηστα, τιμή
280 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/94652, 6981/
810122

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Κουνουπιδιανά νεόκτιστο 2άρι διαμέρισμα,
ισόγειο, 65 τ.μ., ενεργειακής απόδοσης β’ αποτελούμενο από δωμάτιο, μπάνιο και ενιαίο χώρο
σαλόνι - κουζίνα. Διαθέτει ηλιακό
3πλής ενέργειας, αυτόνομη θέρμανση και πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6974/326327

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τ.μ., β’ ορόφου,
στην περιοχή Πανελλήνιο, δίπλα
στον Μαρινόπουλο. Κατάλληλο για
φοιτητές, εκπαιδευτικούς. Τιμή 250
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6992/763126

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες, η μία μονόχωρη επιπλωμένη,
και η άλλη 3χωρη, χωρίς έπιπλα,
στα Λενταριανά, Δ. Τσαγκαράκη
13.
Πληρ. Τηλ. 6973/790327

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3άρι και 2άρι
στην Ελευθ. Βενιζέλου στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό και ζεστό
νερό, καθώς και μαγαζιά στην ίδια
διεύθυνση. Επίσης 2άρια στην οδό
Καζαντζάκη, 40 τ.μ., με αυτόνομη
θέρμανση, επιπλωμένα ή μη, 200
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6983/512918, 28210/
69959
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α’ και β’ ορόφου δωμάτια στο κέντρο των Χανίων. Στον α’ όροφο το δωμάτιο
είναι με πολυκουζινάκι, a/c, κρεβάτι, ντουλάπα, tv, μπάνιο, μπαλκόνι, 155 ευρώ και στον β’ όροφο
έχει ντουλάπα, a/c, tv, κρεβάτι,
μπαλκόνι, 135 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6943/214041
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δίπλα στη θάλασσα, στην περιοχή Ν. Χώρας, Σελίνου 116, για όλο το χρόνο
γκαρσονιέρες μονόχωρες και δίχωρες πλήρως επιπλωμένες τιμή από
150 έως 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/76761
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 2χωρη γκαρσονιέρα και 2άρι. 1) γκαρσονιέρα
2χωρη, ισόγεια, με πάρκινγκ, αυτ.
θέρμανση, οδός Δημ. Χατζηδάκη 8,
Λενταριανά, τιμή 220 ευρώ. 2)ενοικιάζεται 2άρι ανεξάρτητο, με αποθήκη, αυλή, αυτόνομη θέρμανση,
κήπο και πάρκινγκ, στην ίδια διεύθυνση. Τιμή 280 ευρώ. Αποκλείονται
αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6977/392310, 28210/
57744, 6946/964500
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ διαμερίσματα στον
Κάτω Σταλό από 170 έως 200 ευρώ
τον μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6945/445706, 6976/
819854
• ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ διαμερίσματα 45
τ.μ. 2χωρα στους Αγίους Αποστόλους με αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό, a/c, από 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/456546, 28210/
31790
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ γκαρσονιέρα, α’
ορόφου, στην Κισάμου, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6986/809465
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ γκαρσονιέρα καινούρια, ισόγεια, με αυτ. θέρμανση,
στην Σούδα.
Πληρ. Τηλ. 6974/567311
• ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ πλήρως 3άρι ανεξάρτητο, ισόγειο, σε τιμή γκαρσονιέρας
στις
Πλακούρες
Κουνουπιδιανών, 10 μ. από στάση.
Πληρ. Τηλ. 6984/791156
• ΖΗΤΕΙΤΑΙ στην Νέα Χώρα 3άρι
διαμέρισμα με πάρκινγκ, ασανσέρ ή
μονοκατοικία από μόνιμο εκπαιδευτικό.
Πληρ. Τηλ. 6944/602252
• ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρή pension ή studio
για ενοικίαση.
Πληρ. Τηλ. 6994/260303
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σπίτι προς ενοικίαση
3άρι, ευάερο, ευήλιο, σε καλή κατάσταση, με θέα, μέχρι 5 χλμ. περιμετρικά της πόλης των Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6978/474788
• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες ή διαμερίσματα επιπλωμένα ή μη, από
πελάτες του γραφείου μας για μακροχρόνια μίσθωση.
Πληρ. Τηλ. 28210/56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ γκαρσονιέρα 2χωρη
στον Κουμπέ, δίπλα στο ΙΝΚΑ της
οδού Ελύρου.
Πληρ. Τηλ. 6972/022080
ΙΣΟΓΕΙΑ οικία 105 τ.μ. στους Αγίους Σαράντα Νεροκούρου, ευήλια,
ευάρη, με αυλή, αυτόνομη θέρμανση και ηλιακό, μόνο 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/73485
ΙΣΟΓΕΙΟ 70 τ.μ. έναντι Λυκείου
Νέας Κυδωνίας, πρώτη χρήση, 350
ευρώ, με νερό πληρωμένο. Επίσης
πωλείται 1 ζευγάρι παγώνια, 150
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6940/813678
• ΙΣΟΓΕΙΟ 4άρι οροφοδιαμέρισμα
με 3 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, σαλοκουζίνα, ανεξάρτητη θέρμανση,
ηλιακό, κατάλληλο για φοιτητές,
οδός Μουρνιδών 27, πλησίον Δικαστηρίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/90635, 6977/
083806
Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 33 γκαρσονιέρα
ισογείου 45τμ 1 υπν/τιο ξεχωριστή
κουζίνα. Τιμή 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/694397, 28210/
92886

Κ.ΣΤΑΛΟΣ ενοικιάζονται μαιζονέτες επιπλωμένες, 45 τ.μ. με a/
c.
Πληρ. Τηλ. 6946/203211 9 π.μ. 3 μ.μ.
• Κ.ΣΤΑΛΟΣ 2 διαμέρισματα 45 τ.μ.
και 55 τ.μ. κοντά στη θάλασσα, με
αυτόνομη θέρμανση και κλειστή
θέση στάθμευσης.
Πληρ. Τηλ. 28240/31438, 6973/
037896
• ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 2άρι διαμέρισμα με
υπέροχη θέα, α’ ορόφου, 55 τ.μ. με
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, ευρύχωρο πάρκινγκ, στα Κουνουπιδιανά
Ακρωτηρίου, περιοχή Αργουλιδές.
Πληρ. Τηλ. 6974/407905
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 3άρι στην περιοχή
Αγίου Στεφάνου, κοντά στο ΜΑΧ
Χαλκιαδάκη, με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, a/c, αποθήκη, 2
υπνοδωμάτια με ντουλάπες, χωρίς
κοινόχρηστα, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6981/951688
• ΚΑΛΑΘΑΣ πρώτος δρόμος από τη
θάλασσα (οδός Γλαύκου), οροφοδιαμέρισμα 140 τ.μ. στον α’ όροφο,
μη επιπλωμένο, χωρίς κοινόχρηστα,
με απεριόριστη θέα, δίπλα στη θάλασσα, 3 μεγάλα μπαλκόνια, 3 υπνοδωμάτια, καθιστικό - σαλόνι,
κουζίνα, λουτρό, 2 wc, αποθήκη,
τζάκι, ηλιακό, a/c.
Πληρ. Τηλ. 6978/001202, 6978/
001200
• ΚΑΛΑΜΑΚΙ 3άρι διαμπερές διαμέρισμα στον α’ όροφο, ευήλιο,
ευάερο, με 2 υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, μπαλκόνι με φανταστική θέα, ανεξάρτητο ατομικό
καλοριφέρ, τζάκι, ηλιακό, δικό του
χώρο στάθμευσης, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/31613, 6937/
126572
• ΚΑΛΑΜΑΚΙ πλάι στη θάλασσα
2άρι σε άριστη κατάσταση ημιεπιπλωμένο, ανεξάρτητο, σε ήσυχο και
φιλικό περιβάλλον και λογική τιμή.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6974/890341, 28210/
43392, 28210/42245
• ΚΑΛΑΜΑΚΙ ανεξάρτητα πλήρως
επιπλωμένα διαμερίσματα 2χωρα,
35 τ.μ., με a/c, πλυντήριο ρούχων,
θέρμανση και πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/33186
ΚΑΛΑΜΙ Αποκορώνου 2 από τα 4
πανέμορφα διαμερίσματα, στη
Βίλλα ‘Αρμονία’, 75 τ.μ. έκαστο, επιπλωμένο και πλήρως εξοπλισμένο
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, καθιστικό, βεράντες, πάρκινγκ, κήπο,
αυτόνομη θέρμανση, θέση και θέα
φανταστική, σε κτήμα 5 στρεμ., με
άμεση πρόσβαση στην Εθνική οδό.
Πληρ. Τηλ. 210/9845268
• ΚΟΡΑΚΙΕΣ μαιζονέτα 3 υπνοδωματίων, με ενιαίο χώρο, 2 wc, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό και
πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 28210/66685, 6949/
614664
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ διαμέρισμα 65
τ.μ., ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/49218, 6983/
512798
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 2χωρες αυτόνομες 5ετίας γκαρσονιέρες στο
κέντρο των Κουνουπιδιανών, οδός
Φοινικούντος, με ενδοδαπέδια θέρμανση, κλιματιστικό, ηλιακό, κήπο,
επιπλωμένες ή μη, 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/001077
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ (λίγο μακρύτερα στο Καλαθά) 2άρι, 250 ευρώ,
48 τ.μ. α’ ορόφου ρετιρέ, ευάερο,
ευήλιο, με ηλιακό, 3πλής ενέργειας,
ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, a/c,
κουρτίνες, φωτιστικά, διπλό κρεβάτι, τραπέζι-καρέκλες κουζίνας,
αυτόνομη θέρμανση, ενεργειακά
τζάμια, σίτες, κεραία tv, μεγάλο
μπαλκόνι με τέντα, ντουλάπα,
κοντά σε στρατιωτικές βάσεις και
Πολυτεχνείο. Οχι αλλοδαποί και
κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6972/355578
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 2άρι 64 τ.μ.,
τέρμα Ελευθ. Βενιζέλου, ισόγειο,
επιπλωμένο, σε 2όροφη οικοδομή,
καινούρια, με αυτόνομη θέρμανση,
a/c, χώρο στάθμευσης, 70 μ. από τη
στάση του Αστικού λεωφορείου, σε
ήσυχο και καθαρό περιβάλλον. Αποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/64287, 6976/
318786
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 3άρι ημιισόγειο, καινούριο, 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/000469

• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ απέναντι από
το Πολυτεχνείο, ενοικιάζεται 2άρι
υπερυψωμένο ισόγειο, με δική του
αυλή. Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση
και είναι μερικώς επιπλωμένο. Τιμή
170 ευρώ. ΑΜ 20313.
Πληρ. Τηλ. 28210/57007, 6979/
686900

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Δαράτσο
καινούρια 120 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο σαλόνι - κουζίνα, a/
c, καλοριφέρ, ηλιακό, κήπο, πάρκιγκ, αποθήκη, δίπλα σε στάση αστικού λεωφορείου, 600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/507585, 28210/
33948

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ καινούρια μεγάλη 2χωρη γκαρσονιέρα 50 τ.μ. με
αυτόνομη θέρμανση και πάρκινγκ,
απέναντι από το Πολυτεχνείο.
Πληρ. Τηλ. 6977/997236

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 3όροφη στην
Σπλάντζια αποτελούμενη από σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, 2 wc, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6986/779020

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 2άρια και γκαρσονιέρες, 900 μ. από την είσοδο του
Πολυτεχνείου, καινούρια, πλήρως
επιπλωμένα, διαμπερή, με a/c και
ηλιακό, ανεξάρτητη θέρμανση,
κήπο, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/54489, 6972/
225869

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 125 τ.μ. στον Καλαθά με θέα θάλασσα, 3 υπνοδωμάτια, 2 wc, a/c, καλοριφέρ, στην οδό
Γλαύκου 3.
Πληρ. Τηλ. 28210/96581, 6975/
535341 κα Ευαγγελία

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 2χωρο διαμέρισμα 40 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο, με αυτονομία στη
θέρμανση, άνετο πάρκινγκ,
χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6976/795029
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 3άρι 80τ.μ.,
οδός Κονδυλάκη, καινούριο, με μεγάλες ντουλάπες, μεγάλο μπάνιο,
σίτες, με ηλιακό, αυτόνομη θέρμανση.
Πληρ. Τηλ. 6981/928395
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ στις Πλακούρες, οικία αποτελούμενη από 2
υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο κουζίνα τραπεζαρία - καθιστικό, μεγάλη
αυλή, κήπο, κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 28210/74923, 6937/
940437, 6978/383367
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ισόγειο 2άρι 65
τ.μ. με a/c, αυτόνομη θέρμανση,
χώρο στάθμευσης.
Πληρ. Τηλ. 6974/073564
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ενοικιάζεται
διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, καθιστικό, χωλ, λουτρό, βεράντες.
Πληρ. Τηλ. 28210/64283, 6979/
600047, 6973/772391
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 2άρι με αυτόνομη θέρμανση, a/c, ψυγείο, κουζίνα, πλήρως εξοπλισμένο, με θέα,
τέρμα 5η παρόδου Αγ. Ονουφρίου,
τιμή 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/64388, 6944/
666142, 6947/805481
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ευκαιρία! στο
κέντρο, 2άρι, 50τμ, επιπλωμένο, με
αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, με internet. Τιμή 170 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/64880, 6978/
183249, 6934/045027
ΛΕΙΒΑΔΙΑ (ΙΚΕΑ) ολοκαίνουρια
2άρια 65 τ.μ. με σοφίτα, ηλιακό,
χώρο στάθμευσης, βεράντες, 300
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/312796
• ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ Παπαναστασίου
63, οικία 120 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/58242
ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ ισόγειο 3άρι με πάρκινγκ και κήπο, 260 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6938/304799
• ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ σε όμορφη περιοχή καλόγουστη επιπλωμένη
γκαρσονιέρα 35 τ.μ. με μεγάλο
μπαλκόνι και θέα, αυτ. θέρμανση.
Τιμή 250 ευρώ. Κωδ. 8502.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161
• ΛΥΓΙΔΕΣ ισόγειο 2.5άρι επιπλωμένο ή όχι, με πάρκινγκ και ηλιακό.
Πληρ. Τηλ. 6972/821286, 28210/
92489
ΜΑΛΕΜΕ 2άρι καινούριας κατασκευής 50 τ.μ. πλήρως επιπλωμένο,
με αυτόνομη θέρμανση, στην περιοχή Μάλεμε επί του κεντρικού
δρόμου.
Πληρ. Τηλ. 6976/308166
ΜΑΡΑΘΙ 300 μ. από την θάλασσα
βίλλα - μαιζονέτα 90 τ.μ., 2πατη, με
μεγάλο εξωτερικό χώρο με κήπους,
μπαλκόνια, πάρκινγκ, πλήρως εξοπλισμένη. Δίνεται επιπλωμένη ή μη.
Πληρ. Τηλ. 6947/252993
• ΜΕΓΑΛΟ διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη, κλιματιστικά,
κήπο, σε 2όροφη κατοικία, οδός
Πιμπλή, περιοχή Αγίου Ιωάννη.
Πληρ. Τηλ. 6940/670925, 28210/
54948 εκτός 2-5 μ.μ.
• ΜΟΝΟΚΑΤΟIKIA 140τμ, με θέση
πάρκινγκ, α’ ορόφου με 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, ηλιακό, στον
Κουμπέ, Αγίων Αποστόλων.
Πληρ. Τηλ. 6994/810669

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στον Παζινό
Ακρωτηρίου 120 τ.μ., με 3 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, αυτόνομη θέρμανση, θέσεις πάρκινγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, αυλές, κήπο, χώρο για
κατοικίδια σε περιφραγμένο οικόπεδο.
Πληρ. Τηλ. 6972/301252
ΜΟΝΟΧΩΡΗ γκαρσονιέρα πλήρως
εξοπλισμένη, σε οικογενειακό,
ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον,
στην περιοχή Καλαμάκι, άνωθεν
‘Κάλλιστον’. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6946/098356
ΜΟΝΟΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη, β’ ορόφου, Σ. Βενιζέλου 61 Γ
στο Κόκκινο Μετόχι.
Πληρ. Τηλ. 6932/769659
ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ Βαρυπέτρου, καινούργιο διαμέρισμα 3άρι 75 τ.μ. με
αυτόνομη θέρμανση, οικονομική,
με καυστήρα πυρήνα, αποθήκη, 2
δωμάτια, απόλυτη ησυχία, κήπο.
Πληρ. Τηλ. 6949/453860, 6985/
724033
• Ν.ΧΩΡΑ στην οδό Συντζανάκη,
ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 2άρι,
αυτόνομο, με αποθήκη, πάρκινγκ,
νεόδμητο και στην Πελεκαπίνα
2χωρη γκαρσονιέρα επιπλωμένη
στην Αγ. Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
Πληρ. Τηλ. 6977/572372, What’s up
6980/011109
• Ν.ΧΩΡΑ 2άρι στη Μονής Γωνιάς,
με αυτονομία, 250 ευρώ, Πελεκαπίνα 2χωρη γκαρσονιέρα στην Αγ.
Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Είναι και
τα δύο επιπλωμένα.
Πληρ. Τηλ. 6977/572372, What’s up
6980/011109
• ΟΙΚΙΑ κάτω από το κέντρο ‘Νεράϊδα’ 100 τ.μ. στην Παπαφλέσσα 4,
β’ ορόφου, με 2 υπνοδωμάτια, 2
λουτρά, μεγάλη σαλοτραπεζαρία,
κουζίνα, μικρή αποθήκη, μπλακόνια
γύρω - γύρω με θέα όλα τα Χανιά,
αυτόνομη θέρμανση και γκαράζ, σε
λογική τιμή ενοικίου και εφόσον ο
ενδαφερόμενος δει το σπίτι.
Πληρ. Τηλ. 28210/40473, 6979/
413878
ΟΙΚΙΕΣ στη Γιάννη Παΐζη 28 στη Χαλέπα, κοντά στο ‘Royal Sun’ α)145
τ.μ. α’ ορόφου με αυτόνομη θέρμανση, θέα τα Χανιά, 500 ευρώ,
β)110 τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, μεγάλο ενιαίο χώρο, αυτόνομη
θέρμανση, ηλιακό, θέα όλα τα
Χανιά, 430 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6984/627503
• ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ γ’ ορόφου
65 τ.μ., 3άρι, στην οδό Μίνωος Ησυχάκη στο Κουμ Καπί (πιο πάνω από
τον ‘Πειναλέων’), με αυτ. θέρμανση,
ηλιακό και 1 θέση πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6938/720283
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ. με
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό,
ηλιακό, Ν. Μαριακάκη 54.
Πληρ. Τηλ. 6906/178374
Π.ΠΟΛΗ ενοικιάζεται studio, πάνω
από το παλιό Τελωνείο, με θέρμανση και a/c, επιπλωμένο, με πατάρι, ανεξάρτητο, ήσυχο, με
φανταστική θέα στο Λιμάνι, για όλο
τον χρόνο ή για τη σεζόν.
Πληρ. Τηλ. 210/6524153, 6973/
825148
ΠΑΖΙΝΟΣ πλησίον Αεροδρομίου
εντός πλατείας, παραδοσιακός
ξενώνας - βίλλα Rodini, ενοικιάζονται 4 αυτόνομα διαμερίσματα
1 υπνοδωματίου, πλήρως επιπλωμένα, με a/c, bbq. Εξυπηρετούν
115
ΠΜ,
ΠΒΚ,
εργαζόμενους σε Αεροδρόμιο,
κ.λπ. Ελάχιστη παραμονή 1 έτος.
Αποκλείονται αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6972/257353
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• ΠΡ.ΗΛΙΑ 2άρι 55τμ σπίτι με γκαράζ, αυτόνομη θέρμανση, τιμή 300
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/334890
ΣΟΔΥ Πρ. Ηλία, 3άρι ισόγειο
ανεξάρτητο, με αυλή, αυτόνομη
θέρμανση και ηλιακό 3πλής
ενέργειας, Ανθέων 2, 320 ευρώ,
χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/51530, 6977/
057083
ΣΟΥΔΑ 3άρι ανακαινισμένο με κουζίνα, wc, 2 a/c, ηλιακό, 1ου ορόφου,
παράλληλα της Πλατείας Σούδας,
κατάλληλο για εργαζόμενους στον
Ναύσταθμο. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6933/098358
• ΣΟΥΔΑ 2άρι, στον κόμβο της
Σούδας με a/c, ηλιακό, αυτόνομη
θέρμανση. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6978/222999
ΣΟΥΔΑ 2άρι καινούριο στην Πάνω
Σούδα, με αυτόνομη θέρμανση και
a/c, επιπλωμένο ή μη.
Πληρ. Τηλ. 28210/89586
ΣΟΥΔΑ 2άρι ισόγειο με βεράντα,
αυλή και κεντρική θέρμανση.
Πληρ. Τηλ. 28210/81425
ΣΟΥΔΑ στον Κόμβο, 2άρι 45 τ.μ. και
γκαρσονιέρα 30 τ.μ., επιπλωμένα ή
μη, με 2 μπαλκόνια, αυτ. θέρμανση,
a/c, πάρκινγκ, καινούριας κατασκευής.
Πληρ. Τηλ. 6983/515747
• ΣΟΥΔΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
2χωρη επιπλωμένη 700 μ. από τον
Ναύσταθμο με a/c, πολυκουζινάκι,
φουρνάκι, πλυντήριο ρούχων, χωρίς
κοινόχρηστα, κατάλληλο και για
στρατιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6955/801007
• ΣΠΙΤΙ 85 τ.μ. στο Μάλεμε, με 2
κρεβατοκάμαρες, ηλιακό, καλοριφέρ, πάρκινγκ πρώτη φορά κατοικημένο.
Πληρ. Τηλ. 6973/825966
ΣΠΙΤΙ στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου
250 τ.μ. με εξωτερικούς χώρους 100
τ.μ. με bbq και φούρνο, αυτόνομη
θέρμανση, 3 a/c, 2 λουτρά, ηλιακό.
Τιμή 450 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/196425, 28210/
44753, 28210/54162
ΣΤΑΛΟΣ διαμέρισμα φουλ επιπλωμένο με μία κρεβατοκάμερα, πλυντήριο,
ψυγείο,
φούρνο
μικροκυμάτων, a/c, 2χωρο, 55 τ.μ.
με θέα θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. 6947/776315

120Τ.Μ. οικία υπερυψωμένο ισόγειο ανεξάρτητος όροφος χωρίς
κοινόχρηστα, 120 τ.μ., κατάλληλη
για φροντιστήριο, φυσικοθεραπευτήριο, ιατρείο κ.λπ. στην οδό Καλλιτσουνάκη 16, στάση Ολύμπια.
Πληρ. Τηλ. 6977/669566, 28210/
73322, 28210/43781
• 300ΤΜ κατάστημα οδός Ελευθερίας 17 στο Πασακάκι, 150μ από τη
Γογονή, με χώρο στάθμευσης.
Πληρ. Τηλ. 6974/147680
• 75Τ.Μ. κατάστημα απέναντι από
τον Άγιο Λουκά στην οδό Αναπαύσεως, με μεγάλη αυλή.
Πληρ. Τηλ. 6946/286161
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ χέρσο 9 στρεμμάτων, απόλυτα επίπεδο, στην περιοχή Πλατανιά Χανίων (πρώην
paintball), κοντά στην γέφυρα του
Πλατανιά, κατάλληλο για επαγγελματική ή αγροτική μίσθωση.
Πληρ. Τηλ. 6972/077880, 6944/
754517
• ΑΝΕΤΑ, διαμπερή, μοντέρνα μαγαζιά ενοικιάζονται στο Βαμβακόπουλο, κατάλληλα για κάθε
επιχείρηση. Διαθέτουν μεγάλο προαύλιο για πάρκινγκ - έκθεση καθώς
και αλάνα ασφαλτοστρωμένη. Τιμή
λογική.
Πληρ. Τηλ. 6939/631423
Α’ΟΡΟΦΟΣ
(οροφοδιαμέρισμα)
πάνω από την ‘Πατριδογευσία’, με 3
υπνοδωμάτια, 2 wc, γκαράζ, κήπο.
Κατάλληλο και για επαγγελματική
χρήση.
Πληρ. Τηλ. 28210/60405, 6979/
365436
ΑΠΟΘΗΚΗ 60 τ.μ. στην περιοχή Ξυλοκαμάρα, σε χαμηλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6979/049105
• ΑΠΟΘΗΚΗ 100 τ.μ. στο Βαμβακόπουλο.
Πληρ. Τηλ. 28210/72216, 6947/
267684

ΣΤΕΡΝΕΣ μαιζονέτα 118 τ.μ. με σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, wc, 2
κρεβατοκάμαρες και αυλές, ισόγειο
- α’ όροφος, με αυτόνομη θέρμανση
και κλιματισμό, 340 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/897523 9 π.μ. - 1
μ.μ. και 7 - 9 μ.μ.

• ΑΠΟΘΗΚΗ ή κατάστημα 400-500
τ.μ. με 200 τ.μ. πατάρι, μαρμάρινο
δάπεδο, τουαλέτα, πάρκινγκ, εντός
πόλεως.
Πληρ. Τηλ. 28210/76911, 6947/
797378

ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ Βιβιλάκη 38, ανεξάρτητο αναπαλαιωμένο 2πατο, πέτρινο οίκημα - γκαρσονιέρα, με
τζάκι και κεντρική θέρμανση. Ιδιαίτερο και ατμοσφαιρικό, ιδανικό για
φοιτητή - τρια, εργένη, ζευγάρι.
Πληρ. Τηλ. 6944/350806, 28210/
50360

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ κατάστημα 113
τμ. στην οδό Καζαντζάκη 169Α, ισόγειο, με πρόσοψη στο δρόμο, νεόδμητο, με wc και μεγάλο προαύλειο
χώρο, απέναντι από Ι.Ν.Αγ.Τριάδος.
(Κατάλληλο για γραφείο, εταιρεία,
φροντιστήριο, κλπ).
Πληρ. Τηλ. 28210/72232, 6979/
177914

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 3άρι, α’ ορόφου, καινούριο, με αυτόνομη θέρμανση,
θέση πάρκινγκ, ηλιακό τριπλής
ενέργειας, 200 μ. από το Δημοτικό
Σχολείο, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6973/018885

ΓΡΑΦΕΙΑ 65 και 100 τ.μ. με αυτόνομο σύστημα θέρμανσης,
στην Ηρώων Πολυτεχνείου 43
(στο νεόκτιστο συγκρότημα του
‘Trianon Center’).
Πληρ. Τηλ. 6946/124338

• ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 3άρι μεγάλο με
πολλά ντουλάπια και αυτόνομη θέρμανση και 2άρι καινούριο με αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ και πολλά
ντουλάπια.
Πληρ. Τηλ. 28210/89906, 6948/
894610
• ΧΡ.ΑΚΤΗ νεόδμητο διαμέρισμα,
επιφάνειας 110 τ.μ., με όμορφη θέα
σε προνομιακό σημείο. Αποτελείται
από 3 δωμάτια τα 2 με ντουλάπες,
μεγάλο σαλόνι με ενιαία κουζίνα.
Διαθέτει μπαλκόνια με ανεμπόδιστη
θέα, ηλιακό, θωρακισμένη πόρτα,
συναγερμό, ενδοδαπέδια θέρμανση
και θέση στάθμευσης και δωρεάν
internet.
Πληρ. Τηλ. 6976/468201
• ΧΡ.ΑΚΤΗ 3άρι ισόγειο.
Πληρ. Τηλ. 6978/395925
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ διαμέρισμα α’ ορόφου 100 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια και
αποθήκη, αυτόνομη - κεντρική θέρμανση, ηλιακό τριπλής ενέργειας,
χωρίς κοινόχρηστα, 350 ευρώ. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6970/386866

ΓΡΑΦΕΙΑ πλήρως ανακαινισμένα,
2χωρα ή μονόχωρα, 40 και 45 τ.μ. με
ατομικό wc, σε πολιτισμένο καθαρό
περιβάλλον, στο κέντρο της πόλης,
έναντι Δημαρχείου Χανίων. Τιμές
λογικές. Δεκτοί μεσίτες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Άμεσα διαθέσιμα.
Πληρ. Τηλ. 28210/87130, 6945/
883595, 6946/492466
ΓΡΑΦΕΙΟ κοντά στον Κήπο, 22 τ.μ.
μεγάλο, 3ου ορόφου, πολύ φωτεινό.
Πληρ. Τηλ. 6940/604294
• ΓΡΑΦΕΙΟ γωνιακό, 2χωρο 27.5
τ.μ. στη Σφακίων 2, στο κέντρο της
πόλης, 3ου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένο.
Πληρ. Τηλ. 6945/023936, 6942/
630799
ΓΡΑΦΕΙΟ στην Πλατεία Δικαστηρίων, στο Μέγαρο Φειδίας, 58.50
τ.μ. με θέση πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6972/355425
• ΓΡΑΦΕΙΟ 24 τ.μ. με wc στην οδό
Τζανακάκη 40-42.
Πληρ. Τηλ. 6947/870100 πρωινές
ώρες

• ΓΡΑΦΕΙΟ 2 δωματίων με wc, στην
πρόσοψη πολυκατοικίας, στον 3ο
όροφο, στην Κυδωνίας 17, πλησίον
Δημαρχείου.
Πληρ. Τηλ. 6974/427235, 28210/
50812

Κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 22 έναντι απο Δαίδαλο και δίπλα απο την Πολεοδομία
του Δήμου Χανίων, ενοικιάζεται κατάστημα 76τμ, 10 τ.μ. γκαράζ ανοιχτό και 20τ.μ. αποθήκη.
Πληρ. Τηλ. 6948/660361

ΠΛ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ γραφείο στο
ισόγειο πολυκατοικίας, δίλα στο
‘Σπιτικό’.
Πληρ. Τηλ. 28210/51093, 6977/
580514, 6977/336867 10 π.μ. - 2
μ.μ., 7 - 10 μ.μ.

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.μ., α’ ορόφου,
στο κέντρο της πόλης, κατάλληλο
και για επαγγελματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 28210/42680, 6978/
744089

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ κατάστημα 200 τ.μ.
μοντέρνας κατασκευής μετά το
Βαμβακόπουλο, πάνω στον κεντρικό δρόμο, έναντι Αγροτικών Φυλακών Αγιάς. Διαθέτει έκθεση 80
τ.μ. με μεγάλες τζαμαρίες και a/c,
καθώς και εργαστήριο - αποθήκη
120 τ.μ. και άνετο χώρο πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6977/319622, 6979/
773209, 28210/54506

• ΣΥΓΧΡΟΝΟ κατάστημα 80 τ.μ. κατάλληλο για φαρμακείο, σε προνομιούχο θέση στη διασταύρωση των
οδών Αγίας Μαρίνας 78 και Σοφοκλή Βενιζέλου στο προάστιο Χανίων
Κόκκινο Μετόχι, σε ακτίνα 800 μ.
δεν υπάρχει φαρμακείο.
Πληρ. Τηλ. 6975/365908, 210/
2133325

• ΕΚΘΕΣΗ μαγαζί 220 τ.μ. με αυλή
120 τ.μ., πρώην κατάστημα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Χαροντάκη,
επί της παλαιάς Εθνικής οδού Χανίων - Κισάμου, περιοχή Παρηγοριάς. Κατάλληλο για έκθεση.
Πληρ. Τηλ. 6948/467171
ΕΜΠΟΡΙΚΟ κατάστημα πολλαπλών
χρήσεων στο κέντρο της πόλης των
Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6973/399026

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της Λεωφ. Σούδας δίπλα στο πολυκατάστημα
ΙΚΕΑ, 150 τ.μ. με πατάρι 70τ.μ. και
άνω των 500 τ.μ. αύλειο χώρο, τριφασικό ρεύμα και wc.
Πληρ. Τηλ. 28210/99063, 6944/
179322

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη 2η πάρ. Χρυσοπηγής, κατάστημα 220 τ.μ. με 4 μ.
ύψος.
Πληρ. Τηλ. 6946/400968, 6942/
602060

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ καινούριο 35 τ.μ.
επί της οδού Σελίνου 54-56, στη
Νέα Χώρα, κοντά στο κέντρο,
κατά προτίμηση ως γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6944/126691

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μάντρα 750 τ.μ. με
κτίσμα 100 τ.μ. περίπου, πρώην μαρμαράδικο, κατάλληλη για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, στο
Πασακάκι. Επίσης πωλούνται δύο
κόπτες μαρμάρων και μια σβούρα
σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6973/474489, 6977/
500096
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίπλα στη Δημοτική Αγορά (πλατεία Χορτατσών),
ισόγειος, ανεξάρτητος, επαγγελματικός χώρος, 55τμ, κατάλληλος για
ιατρείο, δικηγορικό γραφείο, συμβολαιογραφείο και οποιοδήποτε
άλλο γραφείο. Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 28210/40577, 6978/
630858
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ιατρεία - γραφεία στην οδό Νεάρχου 18,
Χανιά, 35 τ.μ., 45 τ.μ., 80 τ.μ., 90
τ.μ., 135 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6977/655999, 6972/
444855
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα ή
γραφεία 600 τ.μ. μεταξύ ΙΚΑ και
ΙΚΕΑ στη Λεωφ. Σούδας.
Πληρ. Τηλ. 6939/186965
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην Κισάμου
182, 2 χώροι 45 και 40 τ.μ., με ξεχωριστό wc ο καθένας κατάλληλοι για
οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση,
μαζί ή χωριστά. Τιμή ενοικίου 200
και 150 ευρώ αντίστοιχα. Αν ενοικιαστούν μαζί γίνεται καλύτερη
τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6951/339184
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 107
τ.μ. α’ ορόφου με πρόσοψη Χατζημιχάλη Γιάνναρη, κατάλληλος για
γραφεία (μηχανικών, λογιστών) ή ιατρείο.
Πληρ. Τηλ. 6934/866088, 28213/
00292
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 35
τ.μ. στα Κουνουπιδιανά.
Πληρ. Τηλ. 6973/818342
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος, α’
ορόφου σε νεόδμητο κτήριο στο
κέντρο της πόλης, Κυδωνίας
106, έναντι ΚΤΕΛ και τράπεζας
Κύπρου, κατάλληλος για επαγγελματική στέγη.
Πληρ. Τηλ. 28210/45811, 6974/
795444
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 45 τ.μ.
κατάλληλος για κατάστημα και για
γραφείο, 170 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/74708, 6976/
716176
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οβελιστηρίου στην
Αγία Μαρίνα, με ενοίκιο χώρου και
επιχείρησης 500 ευρώ, έτοιμη για
λειτουργία, έως και την καλοκαιρινή
σαιζόν.
Πληρ. Τηλ. 6974/656466
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός αποθηκευτικός
χώρος έως 20 τ.μ. στο κέντρο ή
κοντά στο κέντρο.
Πληρ. Τηλ. 6980/970375
• ΖΗΤΕΙΤΑΙ pension ή ξενοδοχείο
8-50 δωμάτια, εντός πόλης Χανίων,
για ενοικίαση για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Πληρ. Τηλ. 6936/980240
• ΙΣΟΓΕΙΑ αποθήκη 200 τ.μ. ύψος
4.50 μ. κατάλληλη γαι οποιαδήποτε
χρήση στον κεντρικό δρόμο προς
Τσικαλαριά. Τιμή πολύ καλή.
Πληρ. Τηλ. 6973/833811

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 300 τ.μ. στην Όαση
Βαρυπέτρου έναντι φυλακών Αγιάς,
πρώην ΓΕΒΑ.
Πληρ. Τηλ. 6973/827098, 6947/
485254 κ. Γρηγόρης
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 250 τ.μ. συν 80 τ.μ.
πατάρι, και 400 τ.μ. αυλή, περιοχή
Συκολιά.
Πληρ. Τηλ. 6932/738181

• ΤΑΒΕΡΝΑ καφετέρια με απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μέσα στο
πράσινο, με εγγυημένη πελατεία,
περιοχή Κάτω Σταλού.
Πληρ. Τηλ. 28210/53265, 6985/
855990
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ισόγειο 2χωρο γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6972/881687
• ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 6, έναντι Εθνικής
Τραπέζης στην Αγορά, ενοικιάζονται γραφεία από 15-60 τ.μ. Τιμή 4
ευρώ το τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6977/262608, 6973/
695003
ΧΩΡΟΙ κατάλληλοι για κάθε επαγγελματική χρήση (κατάστημα, γραφείο, αποθήκη ή έδρα εταιρείας)
στο Κόμβο Κλαδισού. Ενοίκιο 450,
250, 140 αντίστοιχα.
Πληρ. Τηλ. 6936/292888

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 135 τ.μ. στην οδό Κτιστάκη 7. Τιμή ενοικίου εξαιρετικά
συμφέρουσα. Αποκλείονται επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Πληρ. Τηλ. 6946/998017

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό με πατάρι
και υπόγειο, στην οδό Ιωνίας και
Μανουσογιαννάκηδων.
Πληρ. Τηλ. 28210/99931, 6945/
751380
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 55 τ.μ. με πατάρι 30
τ.μ. χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό
Κωνσταντινουπόλεως 51-53.
Πληρ. Τηλ. 6972/908645
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γραφείο, στην Αν.
Γογονή 56, δίπλα στην Παγκρήτια
τράπεζα.
Πληρ. Τηλ. κ. Κονταράκης 6976/
683745
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 75 τ.μ. κατάλληλο
και για γραφείο, με μεγάλη αυλή,
στην Παρθ. Κελαϊδή 54.
Πληρ. Τηλ. 6977/482165, 28210/
27962
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισόγειο 90 τ.μ. στο
κέντρο της πόλης, 500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/56600, 6932/
372003
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με ισόγειο 44 τ.μ.
και α’ όροφο 90 τ.μ. στο κέντρο της
πόλης, 2.200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/56600, 6932/
372003
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.μ. στη Θεοτοκοπούλου 59 στην Παλιά Πόλη
2χωρο, με πέτρινο θόλο, διαθέσιμο
από 3/11. Shop 60 sqm in Theotokopoulou 59, in Old Town, with 2
rooms and a cove made of stone,
available from 3/11.
Πληρ. Τηλ. 6936/022241
• ΜΑΓΑΖΙ 75 τ.μ., με αυλή 100 τ.μ.
περίπου, στη Λεωφ. Σούδας 186, κατάλληλο για πολλές χρήσεις.
Πληρ. Τηλ. 28210/81287, 6907/
425671
ΜΑΓΑΖΙ 130 τ.μ. στο Πασακάκι,
στην οδό Ελευθερίας.
Πληρ. Τηλ. 28210/75577, 28220/
31649
• Π.ΛΙΜΑΝΙ επί της παραλιακής,
ενοικιάζεται ξενοδοχείο δυναμικότητας 10 δωματίων. Κωδ. 10270.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033

• 10ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγ. Μαρίνα - Πλατανιάς α) 2.5 στρεμ. εφαπτόμενα
θάλασσας κτίζει 1.500 τ.μ. 2.000.000
ευρώ, β) 2.5 στρεμ. δίπλα στη θάλασσα, κτίζει 1.500 τ.μ. 360.000
ευρώ, γ) 1.150 τ.μ. εφαπτόμενα θάλασσας κτίζει 800 τ.μ. 500.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6944/654502
165Τ.Μ. οικόπεδο Αγ.Μαρίνα,
εντός σχεδίου, ανεμπόδιστη θέα
θάλασσα, χτίζει 200τ.μ. 47.000
ευρώ. Επίσης 80.000 ευρώ ευκαιρία
οικόπεδο 1.800 τ.μ. στο δρόμο προς
Ελαφονήσι δίπλα στη θάλασσα.
Αναλαμβάνουμε κατασκευές και
αναπαλαιώσεις κτηρίων.
Πληρ. Τηλ. www.cretanhomes.gr,
e-mail: info@cretanhomes.gr,
28210/99142, 6944/215988, 6989/
086768
• 17ΣΤΡΕΜ. και 29 στρέμ. στα σύνορα Γαλατά - Σταλού με ανεμπόδιστη θέα.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016,
petroulakis.dim@gmail.com
• 2.800Τ.Μ. στις Κορακιές εντός οικισμού κτίζει 800 τ.μ. 250.000 ευρώ
και οικόπεδο εντός οικισμού 1.050
τ.μ. με παλιά πέτρινη κατοικία 80
τ.μ. 160.000 ευρώ. ΑΜ 19412.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com
• 2ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 200 μ. από την
παραλία της Νέας Χώρας, β’ και γ’
ορόφου, 2άρι 67 τ.μ. μικτά 65.000
ευρώ, 3άρι 84 τ.μ. μικτά 75.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/408686
• 3ΑΡΙ διαμέρισμα ρετιρέ στη Νέα
Χώρα, 87 τ.μ., 128.000 ευρώ και α’
ορόφου και β’ ορόφου νεόδμητο
105 τ.μ. με πάρκινγκ και αποθήκη
170.000 ευρώ, κέντρο (Δικαστήρια)
β’ ορόφου, νεόδμητο 77 τ.μ. 160.000
ευρώ με θέση στάθμευσης και αποθήκη.
Πληρ. Τηλ. 6942/846286

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - αποθήκη 500 τ.μ.,
ισόγειο, με μεγάλο προαύλειο χώρο
για στάθμευση φορτηγών, ύψους 6
μ. με υποδομή ιδανική για παρασκευαστήριο - catering, με μεγάλους ενιαίους χώρους κατάλληλους
για αποθήκη, με πρόσοψη επί της
οδού 25ης Μαρτίου στο Αγροκήπιο,
100 μ. από την Λεωφ. Σούδας.
Πληρ. Τηλ. 6946/117870
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 700 τ.μ. 6 μ. ύψος
στην Λ. Καζαντζάκη, 50 μ. από τη
γέφυρα Κλαδισού.
Πληρ. Τηλ. 6979/229981, 28210/
44259
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• 1)700Τ.Μ. οικόπεδο διαμπερές,
κτίζει 1.400 τ.μ., πάνω στον δρόμο
Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι Αγίας
Λαύρας στο Κουμ Καπί, 530.000
ευρώ. 2) Μάλεμε πάνω στον κεντρικό δρόμο οικόπεδο 1.100 τ.μ. κτίζει 1.426 τ.μ. με οικοδομική άδεια
πληρωμένη για 330 τ.μ. κατάστημα,
350.000 ευρώ. Δεκτοί μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6945/972026
100Μ. από την Αγορά μαγαζί 68 τ.μ.
στον Κάτωλα με 35 τ.μ. πατάρι και
τον αέρα δικό του (ενοικιασμένο
προς 1.000 ευρώ / μήνα), πωλείται
σε τιμή ευκαιρίας, μόνο 265.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/968431
100Τ.Μ. 4άρι καινούριο διαμέρισμα
ισόγειο στην Άνω Σούδα με βεράντες, μεγάλη αυλή και εξωτερικούς
χώρους και πάρκινγκ. Επίσης 2άρι
ισόγειο διαμέρισμα με αυλή και
πάρκινγκ και 2άρι ρετιρέ με θέα και
πάρκινγκ με βεράντα 120 τ.μ. στο
Δασύλλιο, όλα καινούργια, πολυτελόυς κατασκευής.
Πληρ. Τηλ. 6944/447868
• 10ΜΑΓΑΖΙΑ στο Παλιό Λιμάνι - Ν.
Χώρα: α) 200 τ.μ. εφαπτόμενο θάλασσας 700.000 ευρώ, β) Κονδυλάκη 150 τ.μ. 210.000 ευρώ, γ)
Αλυσίδες 40 τ.μ. 150.000 ευρώ, δ)
Χρυσάνθου Επισκόπου 25 τ.μ.
125.000 ευρώ, ε) Μητρόπολη 35 τ.μ.
68.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6944/654502
• 10ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στον βόρειο
άξονα Χανίων - Πλατανιά: α) 30 apts
εφαπτόμενα θάλασσας + pool bar
2.400.000 ευρώ, β) 55 apts με δρόμο,
δίπλα στη θάλασσα, 3.000.000
ευρώ., γ) 25 apts εφαπτόμενα θάλασσας + εστιατόρια 1.700.000
ευρώ, δ) Πλατανιάς 30 apts + pool
bar 1.600.000 ευρώ (επεκτείνεται).
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6944/654502
• 10ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγ. Απόστολοι
δίπλα στη θάλασσα α) 6 στρεμ. κτίζει 1.200 τ.μ. 700.000 ευρώ, β) 1.350
τ.μ. κτίζει 900 τ.μ. 270.000 ευρώ, γ) 1
στρεμ. κτίζει 800 τ.μ. 320.000 ευρώ,
δ) 1 στρεμ. κτίζει 800 τ.μ. 220.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6944/654502

3ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ
πολυτελές
οροφοδιαμέρισμα κοντά στα Δικαστήρια, με θέα θάλασσα, 2 θέσεις
στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη,
σε τιμή ευκαιρίας, μόνο 165.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/968431
• 4.000Τ.Μ. στο Πιθάρι με ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο της Σούδας,
μεγάλη πρόσοψη σε δρόμο, κτίζει
200 τ.μ., 180.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr
• 4.000Τ.Μ. οικόπεδο γωνιακό στο
Λουτράκι Ακρωτηρίου, επικλινές, με
θέα θάλασσα, κτίζει 200 τ.μ.,
120.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr
• 45.000ΕΥΡΩ ευκαιρία οικόπεδο
645,80 τ.μ. στον Σκουτελώνα Κολυμπαρίου, εντός οικισμού, γωνιακό, 31Χ22 ασφαλτόδρομος,
κοντά σε ξενοδοχεία - θάλασσα, με
φως, νερό, αποχέτευση, κτίζει 400
τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6944/321385 κ. Μανώλης
• 4ΑΡΙ στον Καλαθά 120 τ.μ. α’ ορόφου ανακαινισμένο σε άριστη κατάσταση, 130.000 ευρώ και 3άρι
ισόγειο 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com
4ΑΡΙ - Ευκαιρία! διαμέρισμα στο
Κουμπέ καινούργιο, μόνο 135.000
ευρώ, επίσης καινούργιο 3άρι, μόνο
100.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com
• 5.000Τ.Μ. οικόπεδο στην περιοχή
Αγιάς με πρόσοψη 50 μ. επί της
επαρχιακής οδού Χανίων - Ομαλού,
με άδεια για 1.600 τ.μ. κτήριο για
επαγγελματική χρήση, 225.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/57111, 6932/
372003
• 50ΣΤΡΕΜ. έκταση - περιουσία σε
χωριό κοντά στον Ταυρωνίτη με 800
ελιές σε τιμή ευκαιρίας, μόνο
85.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/968431
• 60Τ.Μ. διαμέρισμα α’ ορόφου στο
κέντρο, στην περιοχή Φράγκικου σε
άριστη κατάσταση, επιπλωμένο,
53.000 ευρώ. Δικαστήρια πλατεία,
διαμέρισμα γωνιακό, 132 τ.μ.
155.000 ευρώ. ΑΜ 17181.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/027111
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• 8.300Τ.Μ. οικόπεδο με πρόσοψη
42 μ. στον κεντρικό δρόμο Ταυρωνίτη, 230.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• 83Τ.Μ. 3άρι διαμέρισμα γωνιακό,
β’ ορόφου, πλήρως ανακαινισμένο,
επί της Ελευθερίου Βενιζέλου,
100.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/56600, 6932/
372003

• 90Τ.Μ. στα Λενταριανά οροφοδιαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια, καινούριο, με ηλιακό, φούρνο και
εστίες, εξοφλημένες συνδέσεις,
αποθήκη, θέση στάθμευσης 2 αυτοκινήτων. ΑΜ 19412.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6936/
741101,
petroulakis.dim@gmail.com

SUPER ευκαιρία οικόπεδο στο Βαρύπετρο 1.250 τ.μ., με έτοιμη οικοδομική άδεια σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6989/724111

α)Π.ΠΟΛΗ σε τουριστικό σημείο
πωλείται ισόγειος χώρος 160 τ.μ. β)
πωλείται 3οροφο κτήριο 135.000
ευρώ, γ) οδός Γαβαλάδων ακίνητο
80τμ (δύο στούντιο των 40τμ έκαστο) 90.000 ευρώ .
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com

• Α.ΣΟΥΔΑ πλησίον της πλατείας,
σε εμπορικότατο σημείο, πωλείται
οικόπεδο εντός σχεδίου, 622.76 τ.μ.
με σ.δ. 0.8, προσόψεις επί 2 οδών,
κατάλληλο για την όποια αξιοποίηση (οικιστική ή επαγγελματική).
Κωδ. 10358.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161

• ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ σε πολύ όμορφο
σημείο πωλείται πολύ προσεγμένης
κατασκευής μαιζονέτα 2ου-3ου
ορόφου. Διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, 2
μπάνια, όμορφο ενιαίο χώρο, ενδοδαπέδια θέρμανση, 2 στεγασμένους
χώρους στάθμευσης, αποθήκη,
ωραιότατη θέα. Κωδ. 9521. Τιμή
150.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161

• ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ Χαλέπα, επί της
οδού, οικόπεδο 360 τ.μ. με σ.δ. 1.
Κωδ. ΙΧ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6977/
858161, 6945/676942

• ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ εντός οικισμού
πωλούνται 2 συνεχόμενα όμοια οικόπεδα με συνολική έκταση 1.5
στρέμμα, κτίζουν 900 τ.μ. και 450
τ.μ. έκαστο. Πωλούνται μαζί ή το καθένα ξεχωριστά.
Πληρ. Τηλ. 6932/357080

• ΑΓΙΑ - κοντά στις Φυλακές 25
στρέμ. επίπεδο, μόνο 240.000 ευρώ,
Περβόλια δρόμος ΟΑΔΥΚ 6.500 τ.μ.
γωνιακό, 250.000 ευρώ, Σούδα ΒΙΟΠΑ 1.850 τ.μ. κτίζει 360 τ.μ.
120.000 ευρώ. ΑΜ 17181.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/027111

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 25 στρέμματα μονοκόματο, ποτιστικό, με 235 ελαιόδεντρα, πρόσβαση από 2 πλευρές, με
νερό-ρεύμα, στα Φαλελιανά Κισάμου Μεσονήσι.
Πληρ. Τηλ. 210/8069519, 6946/
676302

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ (από ιδιώτη) στην
περιμετρική ζώνη του οικισμού
Κυρτομάδω Δήμου Θερίσου: α)
3.434.37 τ.μ. β) 2.886.33 τ.μ. άρτια
και οικοδομήσιμα, τιμή ανά οικόπεδο: 100.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/44259

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αν σε ενδιαφέρουν 4-5 στρεμ. μαζεμένα, με 100
και πάνω ελιές μέσα, σε θεαματικό
μέρος, ημιορεινή περιμετρική ζώνη,
στην Σπηλιά Κισάμου, με δρόμο νερό μέσα, οικοδομήσιμο, σε τιμή
ευκαιρίας, επικοινώνησε μαζί μας.
Πληρ. Τηλ. 6937/636863

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 20 στρεμμάτων με
100 ελαιόδεντρα, έναντι Αλικιανού,
με θέα όλα τα Χανιά και είσοδο από
2 δρόμους. Επίσης στην διασταύρωση Μπαμπιόλο 2 στρέμματα με
25 ελαιόδεντρα, μεγάλα, παραγωγικά, με νερό και ρεύμα επί του κεντρικού δρόμου.
Πληρ. Τηλ. 6933/397896

• ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στις Καλύβες Καλάμι, 15 λεπτά από τα Χανιά,
1.250 τ.μ. με ελαιόδεντρα, άριστο,
με νερό πηγών Στύλου δωρεάν, με
2 δρόμους, δίπλα στο Κοιλιάρη ποταμό, σε καταπράσινο περιβάλλον,
στη φύση, με ησυχία. Τιμή 8.000
ευρώ. ΑΜ 17790.
Πληρ. Τηλ. 28520/32468, 6945/
750746

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
• ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο Νιό Χωριό
Αποκορώνου - Μαχαιροί, 8.938 τ.μ.,
οικοδομήσιμο, με ελαιόδεντρα, ποτιστικά, περιποιημένα, περιφραγμένα, με ίσιο τμήμα και
υπερυψωμένο, με θέα έως και την
θάλασσα των Καλυβών, 56.000
ευρώ. ΑΜ 17790.
Πληρ. Τηλ. 28520/32468, 6945/
750746
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στον Τσιβαρά
4.200 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο,
κτίζει 220 τ.μ. με θέα σε βουνό και
θάλασσα, με ρεύμα και νερό κοντά,
75.000 ευρώ, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6992/306877
• ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ με 900 ελαιόδεντρα σε άριστη κατάσταση,
έκτασης 34 στρεμ. στα Νέα Ρούματα. Προσβάσιμο από αγροτικό
δρόμο. Τιμή 80.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/602910
• ΑΘΗΝΑ περιοχή Αγίου Μελετίου
πωλείται διαμέρισμα 68 τ.μ. με μεγάλη αυλή, σε τιμή ευκαιρίας 42.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/672650
• ΑΚΡΩΤΗΡΙ Σταυρός σε όμορφο
σημείο με θέα στη θάλασσα, πωλείται κατοικία 232 τ.μ. εντός οικοπέδου 7.704 τ.μ., με πισίνα. Διαθέτει
ισόγειο διαμέρισμα 106 τ.μ., όροφο
διαμορφωμένο σε 3 ωραιότατα studio. Κωδ. Σ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033
• ΑΚΡΩΤΗΡΙ Σταυρός γωνιακό οικόπεδο 21.866 τ.μ. (γεωργική
έκταση), με θέα στην θάλασσα. Τιμή
εξαιρετική. Κωδ. 9322.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161
• ΑΚΡΩΤΗΡΙ Μαράθι σε ωραιότατο
σημείο με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, πωλείται οικόπεδο 10.481
τ.μ. (γεωργική έκταση), 130.000
ευρώ. Κωδ. 10435.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161
• ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ α) 130 πορτοκαλιές
βαλέντσια περιφραγμένες, πρόσοψη σε άσφαλτο, εισόδημα 2.000 3.000 ευρώ ετησίως, 22.000 ευρώ, β)
Επισκοπή Αγυιάς 200 πορτοκαλιές
σε χωράφι 4στρ, με καλή πρόσβαση,
55.000 ευρώ, γ) Κουφός οικόπεδο
1100τμ περίπου εντός οικισμού
πάνω στην άσφαλτο 25.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/334890, www.vasilispaterakis.gr
ΑΜΠΕΡΙΑ Κροκιδά 49, διαμερίσματα με θέα: α) 2άρι 58 τ.μ. 55.000
ευρώ, β) 4άρι 92 τ.μ. με πάρκινγκ
80.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/93598, 6978/
839174
• ΑΜΠΕΡΙΑ 50 μ. από το Παλιό Νοσοκομείο, πωλείται οικόπεδο 273
τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει παλαιά οικία 86 τ.μ., με πρόσοψη 13 μ.,
κτίζει 273 τ.μ., 200.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/162581
ΑΝ.ΓΟΓΟΝΗ αστικό ακίνητο
2όροφο κτίσμα, αποτελούμενο από
2 οικίες, 1 κατοικία ανά όροφο 100
τ.μ. έκαστη και οικόπεδο 280 τ.μ.
Δεν πωλούνται μεμονωμένες. Σημείο κατάλληλο για επαγγελματική
στέγη.
Πληρ. Τηλ. 6974/262995
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ή πωλούνται 2
διαμερίσματα στην Αθήνα, Ιλίσια και
Ζωγράφου με διαμέρισμα στα
Χανιά, στην περιοχή της Χαλέπας.
Πληρ. Τηλ. 28210/99931, 6945/
751380
ΑΠΟΘΗΚΗ 126 τ.μ. στην περιοχή
Αγροκηπίου (ύψωμα παλιού Ψυχιατρείου) υπόγειο, με ανεξάρτητη
ράμπα εισόδου, κατάλληλη και για
θέσεις στάθμευσης, κατασκευής
‘08, 33.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/059504
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ αγρόκτημα στην
περιοχή Ασπρουλιάνο προς Μπαλαρίνα εκτάσεως περίπου 5 στρεμ. με
110 ελιές από 15 - 20 χρόνων με
νερό και χωράφι, επίπεδο, σε τιμή
πολύ λογική.
Πληρ. Τηλ. 6972/234991
• ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ Ξηροστέρνι επί
πλατείας γωνιακή πετρόκτιστη,
αναπαλαιωμένη μονοκατοικία σε 2
επίπεδα, 112.20 τ.μ. με προσθήκη
(υπό κατασκευή - στα μπετά) στο
ισόγειο εμβ. 77.03 τ.μ., συνολικού
εμβαδού 189.50 τ.μ. εντός οικοπέδου 326 τ.μ. Κωδ. 7355.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6931/
501222, 6938/610033
• ΑΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ πλησίον αυτού,
ωραιότατο οικόπεδο εντός σχεδίου,
395 τ.μ. με σ.δ. 1 με παλαιά κατοικία
εντός (μισθωμένη). Κωδ. 10222.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161

• ΓΛΑΡΟΣ σε ωραιότατο και εμπορικότατο σημείο πωλείται οικόπεδο
1.060 τ.μ. εντός οικισμού (κτίζονται
400 τ.μ.), κατάλληλο για την όποια
οικιστική ή επαγγελματική αξιοποίηση. Κωδ. 10442.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161
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. έκαστη, γίνεται και σύσταση
καθέτου.
Πληρ. Τηλ. 6973/344763
• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με ανεξάρτητη
θέρμανση, ηλιακό κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6985/602111
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ από κατασκευαστική εταιρεία σε νεοανεγειρόμενη πολυκατοικία πολυτελούς
κατασκευής, 2άρια, 3άρια, 4άρια,
στην οδό Οδυσ. Ελύτη.
Πληρ. Τηλ. 28210/27860, 6937/
245377
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ μεταχειρισμένα:
Σφακίων 3άρι ανακαινισμένο (σαν
καινούριο) 110.000 ευρώ, Σολωμού 3άρι με πάρκινγκ 65.000
ευρώ, Ν. Χώρα Πευκάκια 3άρι με
πάρκινγκ και αποθήκη 80.000
ευρώ, Δικαστήρια Δημητρακάκη
4άρι με 2 αποθήκες και πάρκινγκ
135.000 ευρώ, Πασακάκι μονοκατοικία καινούρια 150.000 ευρώ,
Κυδωνίας 3άρι και γκαρσονιέρα.
Πληρ. Τηλ. 6947/823015
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ καινούρια: Κουμπές 3άρι 125.000 ευρώ, Λενταριανά 3άρι 135.000 ευρώ,
Λενταριανά 3άρι διαμέρισμα μαιζονέτα με θέα θάλασσα 160.000
ευρώ, μικρό 3άρι στα Λενταριανά
105.000 ευρώ, Λενταριανά 4άρι
180.000 ευρώ, Ν. Χώρα 3άρια και
4άρια Δικαστήρια, 3άρι ρετιρέ
220.000 ευρώ και 4άρι 250.000
ευρώ, Ν. Χώρα 2άρι 85.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6947/823015
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: α) στην οδό Δημητρακάκη 3άρι ανακαινισμένο
70.000 ευρώ, β) διαμέρισμα 100
τ.μ. ανακαινισμένο ρετιρέ 100.000
ευρώ, γ) Ν.Χώρα 3αρι 90τμ. ρετιρέ
δεκαετίας 150.000 ευρώ δ) στην
οδό Σφακίων διαμέρισμα 85 τ.μ. β’
ορόφου, πλήρως ανακαινισμένο,
115.000 ευρώ, ε) στην οδό Σολωμού 80 τ.μ. 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com
• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 58 τ.μ. με βεράντες, 130 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα δίπλα στο ΚΤΕΛ 88.000 ευρώ,
60 τ.μ. στο Γερμανικό Πουλί με
αποθήκη 50.000 ευρώ, 55 τ.μ. στη
Σούδα καινούριο με πάρκινγκ και
αποθήκη 85.000 ευρώ. ΑΜ 17181.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/027111
• ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - Κ. Μητσοτάκη,
2άρι 43 τ.μ. γ’ ορόφου, ανατολικό,
με καθιστικό - κουζίνα, 1 υπνοδωμάτιο, μπάνιο, βεράντα, αυτόνομη
θέρμανση, πλήρως επιπλωμένο,
55.000 ευρώ. ΑΜ 20313.
Πληρ. Τηλ. www.keramidoni.gr,
28210/57007, 28210/81072, 6974/
979674, 6979/686900
• ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - Κ. Μητσοτάκη,
4άρι 170 τ.μ. γ’ ορόφου, διαμπερές, υπερπολυτελούς κατασκευής, με 3 υπνοδωμάτια, 2
καθιστικά, τζάκι, κουζίνα με αποθήκη, μπάνιο, wc και βεράντα.
Διαθέτει 2 a/c, αυτόνομη θέρμανση και ηλιακό. Τιμή 220.000
ευρώ. ΑΜ 20313.
Πληρ. Τηλ. www.keramidoni.gr,
28210/81072, 28210/57007, 6974/
979674
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ οικόπεδο α) οδός
Γιαμπουδάκη και Σκαλτσούνη γωνιακό 216τ.μ., σ.δ 1, β) στην Ηγ.
Γαβριήλ αστικό ακίνητο 118 τ.μ.
σε οικόπεδο 256 τ.μ. γ) διαμέρισμα 4άρι, 50 μ. απο Πλ.Δικαστηρίων ισόγειο 10ετίας, πλήρως
ανακαινισμένο, μόνο 140.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com
• ΔΥΟ 3άρια διαμερίσματα στην
Χαλέπα κοντά στο γηροκομείο,
ένα στον α’ όροφο 97 τ.μ. 65.000
ευρώ και ένα β’ ορόφου με δική
του ταράτσα με θέα όλα τα Χανιά,
85.000 ευρώ. Τα διαμερίσματα
είναι κατασκευής ‘83 σε πολύ
καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6942/846286

• ΕΠΕΝΔΥΣΗ καινούργιο εξοπλισμένο οροφοδιαμέρισμα 4άρι μισθωμένο απο νατοϊκό υπάλληλο
700 ευρώ τον μήνα, στον Καλαθά.
Διαθέτει ενιαίο καθηστικό - κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά,
κλειστό πάρκινγκ και αποθήκη.
Υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Πανταχόθεν ελεύθερο, μεγάλες βεράντες, με ανεμπόδιστη
θέα θάλασσα και βουνό για
πάντα. Τιμή 180.000 ευρώ. Γίνονται άτοκες ευκολίες πληρωμής.
Πληρ. Τηλ. 6945/900555
• ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ πωλεί σε καλές
τιμές 4άρια οροφοδιαμερίσματα
και μονοκατοικίες στον Καλαθά
και στο Καλαμάκι, ετοιμοπαράδοτα και υπό κατασκευή, με μεγάλους περιβάλλοντες χώρους,
θέα, κλειστά πάρκινγκ, άψογης
ποιότητας και αισθητικής. Επίσης
πωλείται οικόπεδο 1.100 τ.μ. στο
Καλαμάκι ή σας κατασκευάζουμε
μονοκατοικία σε τμήμα του.
Πληρ. Τηλ. 6945/900555
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται 3άρι 6 ετών
ρετιρέ 4ου ορόφου, 88 τ.μ. μικτά,
με θέα, ηλιακό και τέντα, στη Νέα
Χώρα, 125.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6931/987774
• ΕΥΚΑΙΡΙΑ ιδιώτης πουλάει οικόπεδο 7.210.27 τ.μ. δίπλα στον οικισμό Κοντόπουλα Χανίων, με
νερό και ρεύμα, κτίζει 209.27 τ.μ.
Περιέχει περίπου 200 ελαιόδενδρα. Τιμή 40.000 ευρώ. Επισης
ενοικιάζεται ημιτελές κτήριο
170τμ στον κόμβο Σούδας δίπλα
στην εθνική.
Πληρ. Τηλ. 6948/109262, 6945/
772922
ΕΥΚΑΙΡΙΑ παλαιά οικία 90 τ.μ.,
ενοικιασμένη, εντός οικοπέδου
150 τ.μ. στον Άγιο Ιωάννη, Κωνσταντίνου Μαλινού 77, περιοχή
πρώην Στρατολογίας Χανίων,
90.000 ευρώ συζητίσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6942/517941
ΕΥΚΑΙΡΙΑ νεόκτιστη μαιζονέτα
165 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, μεγάλες βεράντες με θέα,
ενεργειακό τζάκι, κρυφούς φωτισμούς, εγκατάσταση συναγερμού, θερμομόνωση οροφής, σε
οικόπεδο 330 τ.μ. με διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους, στο
Αρώνι Ακρωτηρίου, μόνο 180.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/797885
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς αγορά οικόπεδο
περίπου 500 τ.μ. στις περιοχές
από Κλαδισό έως Γαλατά - Δαράτσο και Χρυσοπηγή, Καλυκά, Λενταριανά, από ιδιώτη. Πληρωμή
μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6973/491370
• ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά αγροτεμάχιο από 8 έως 25 στρέμματα, αποχαρακτηρισμένο, με θέα, θα
προτιμηθεί να περιλαμβάνει
παλιό κτίσμα, έως 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/479529 απογευματινές ώρες
• ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά μικρό οικόπεδο ή χωράφι εντός και εκτός
Χανίων, πρώτο στη θάλασσα για
εγκατάσταση τροχόσπιτου.
Πληρ. Τηλ. 6973/802886, 6955/
182188
• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση αγορά,
παλιές οικίες σε όλα τα χωριά,
από πελάτες του εξωτερικού της
εταιρείας μας.
Πληρ. Τηλ. 28210/56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ σε ένα εκ των
ωραιοτέρων σημείων της περιοχής πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο 901 τ.μ. εντός οικισμού
(κτίζονται 400 τ.μ.) με προσόψεις
50 μ. και 30 μ. Κωδ. 9354.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033, 6977/858161
• ΚΟΡΑΚΙΕΣ σε ωραιότατο σημείο
πωλείται οικόπεδο στην περιμετρική 2.300 τ.μ. (γεωργική γη), με
ωραιότατη και ανεμπόδιστη θέα
στη θάλασσα, κτίζονται 200 τ.μ.
Κωδ. 9383. Τιμή 130.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161
ΚΟΥΜΠΕΛΗ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου (4ο οικόπεδο, περιφραγμένο με πλέγμα), οικόπεδο άρτιο
και οικοδομήσιμο, 443,80 τ.μ., κτίζει 240 τ.μ. κατοικίες, έως 2 ορόφους και υπόγεια.
Πληρ. Τηλ. 6944/500185
• ΚΟΥΜΠΕΣ 4άρι 105 τ.μ. α’ ορόφου, με πάρκινγκ + μισό αέρα
45.000 ευρώ, Κουμπές 3άρι ισόγειο 100 τ.μ. με πάρκινγκ + μισό
αέρα 45.000 ευρώ, Κουνουπιδιανά
3άρι 60 τ.μ. α’ ορόφου, 5 ετών,
62.000 ευρώ, Δαράτσο 4άρι ισόγειο με 120 τ.μ. κήπο, 130.000
ευρώ, Παλιό Νοσοκομείο 4άρι ρετιρέ 140 τ.μ. με πάρκινγκ, 78.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/098232, 28210/
94425, 28210/96440, www.cretanproperties.gr
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ πωλείται ισόγειο 3άρι με πάρκινγκ και ποσοστά επί του οικοπέδου, με θέα
θάλασσα, 55.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/098232, 28210/
94425, 28210/96440, www.cretanproperties.gr
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ μονοκατοικία
110 τ.μ. με ημιυπόγειο 120 τ.μ.
διαμορφωμένο σε κατοικία, σε
450 τ.μ. οικόπεδο, 249.000 ευρώ.
ΑΜ 17181.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/027111
• ΛΥΓΙΔΕΣ ωραιοτάτη, ισόγειος
μονοκατοικία 154 τ.μ. (3 υπνοδωμάτια), μεθ’ υπογείου 60 τ.μ., στεγασμένο χώρο στάθμευσης,
εντός ωραιότατα διαμορφωμένου
και δεντροφυτευμένου οικοπέδου 2.000 τ.μ. Κωδ. 10337.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033
• Μ.ΜΕΤΑΞΑΚΗ επί της οδού
(πρόσοψη 13 μ.) σε ωραιότατο σημείο πωλείται γωνιακή κατοικία
214 τ.μ. σε 2 επίπεδα, μεθ’ υπογείου 81 τ.μ., εντός οικοπέδου
185.98 τ.μ. με σ.δ. 2 (κτίζονται 372
τ.μ.). Κωδ. ΤΑ-44042.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6937/
714369, 6977/858161, 6945/
676942
ΜΑΙΖΟΝΕΤΑ στα Κουνουπιδιανά
ανεξάρτητη με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, τζάκι, ηλιακό, ξενώνα,
playing - romm, κήπους, γκαράζ,
συνολικού εμβαδού 220 τ.μ. σε οικόπεδο 350 τ.μ. με θέα τη θάλασσα του Αγ. Ονουφρίου.
Πληρ. Τηλ. 28210/69273, 6939/
052624
• ΜΕΓΑΛΕΣ παραθαλάσσιες εκτάσεις 10 στρεμ. - 3.000 στρεμ. κατάλληλες για την όποια οικιστική εμπορική - τουριστική αξιοποίηση.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033

ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2άρι κατασκευής ‘04, 45 τ.μ. με αποθήκη και
πάρκινγκ. Επίσης γκαρσονιέρα 26
τμ κοντά στα Δικαστήρια 25.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com

ΜΕΓΑΛΗ ευκαιρία διαμέρισμα
ισόγειο 47 τ.μ., με ηλιακό, αυλή
μεγάλη, στην Χαλέπα Μελιδονίου
13, κοντά στο Γηροκομείο. Για 10
μέρες, τελευταία τιμή 58,000
ευρώ καθαρά.
Πληρ. Τηλ. 28210/42648, 6934/
669775 μετά τις 5 μ.μ.

• ΙΔΙΩΤΗΣ πωλεί 21.204 τ.μ. (837
τ.μ. εντός και 20.359 τ.μ. εκτός οικισμού) συνεχόμενα, με πανοραμική θέα. Απέχουν 25 χλμ. από τα
Χανιά, 6 χλμ. από τη θάλασσα και
1 χλμ. από τις Βουκολιές.
Πληρ. Τηλ. 28210/27127

ΜΟΔΙ μαιζονέτα με θέα, πολυτελούς κατασκευής, 133 τ.μ. και 110
τ.μ. υπόγειο, με 3 υπνοδωμάτια
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 500 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27860, 6937/
245377

• ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ακίνητο 156 τ.μ. με
4 2χωρες γκαρσονιέρες στα Κουνουπιδιανά, με θέα θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. 28210/46076, 6932/
968431
• ΚΑΛΑΜΑΚΙ σε οικιστικά και τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή,
πωλείται οικόπεδο 3.472 τ.μ.
εντός περιμετρικής (κτίζονται 200
τ.μ.), με πρόσοψη επί δημοτικής
οδού 49 μ. Κωδ. 10388.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ανεξάρτητη,
καινουρια, πολυτελέστατη και οικόπεδα 4 και 2 στρεμμάτων
(εντός σχεδίου), πωλούνται στο 1/
4 της αξίας τους. Η μονοκατοικία
έχει θέα, ηλιακό, τζάκια, σάουνες,
μάρμαρα, ψύξη - θέρμανση, εντοιχισμένες συσκευές, αυτοματισμούς. Επενδυτής εξωτερικού
αγοράζει μονοκατοικίες, εμπορικά οικόπεδα, κατασκευαστικές,
γηροκομεία, πλοία, μετοχές.
Πληρ. Τηλ. 6970/889004, EuropeanDR.physiotherapist@yahoo.co
m

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στον Άγιο
Λουκά, 70 τ.μ., επί οικοπέδου 244
τ.μ. με υπόλοιπο δόμησης 120.000
ευρώ και μονοκατοικία 2 ετών 70
τ.μ. στο Πασακάκι μοντέρνας αρχιτεκτονικής 100.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πολυτελούς
κατασκευής στις Κορακιές 200
τ.μ. με 200 τ.μ. βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, ξενώνες) σε οικόπεδο 1.7 στρέμ. εντός οικισμού.
ΑΜ. 19412.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.μ. στο
Πάνω Κουμ Καπί, 65.000 ευρώ, μονοκατοικία παραδοσιακή πέτρινη
στα Κουνουπιδιανά σε οικόπεδο
460 τ.μ. 95.000 ευρώ και στην
Παλιά Πόλη - Λιμάνι 3όροφο γωνιακό 40 τ.μ. 55.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com

• ΜΟΝΤΕ Βάρδια σε πολύ όμορφη
περιοχή οικόπεδο 4.085 τ.μ. διαμπερές (προσόψεις 77 και 73 τ.μ.),
με ωραιοτάτη θέα στην θάλασσα.
Διαθέτει βεβαίωση αρτιότητας.
Κωδ. 10376.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033, 6977/858161

• Ν.ΧΩΡΑ σε όμορφο σημείο και
σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, πωλούνται: α) ανώγειο
άνετο διαμέρισμα 70.16 τ.μ. και β)
ανώγειο διαμέρισμα 40 τ.μ. κατασκευής ‘04. Διαθέτουν άνετο ενιαίο χώρο, 1 μεγάλο υπνοδωμάτιο,
μπάνιο, αρκετά άνετο μπαλκόνι,
αυτόνομη είσοδο, αυτόνομη θέρμανση. Κωδ. 10240.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161

• Ν.ΧΩΡΑ γωνιακή μονοκατοικία
15ετίας 120 τ.μ. με πιλοτή, κήπο
και υπόλοιπο δόμησης. Τιμή
195.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/276865

Ν.ΧΩΡΑ α) 3άρι διαμέρισμα 4ου
ορόφου, 7 ετών, 100.000 ευρώ, β)
διαμέρισμα 12ετίας, 90 τ.μ. γ ορόφου, 145.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com
Ο Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Υπαλλήλων
ΓΕΣ Κρήτης διαθέτει προς πώληση 2 Συνεταιριστικές Μερίδες
(απόκτηση οικοπέδων) στην τιμή
του αρχικού ποσού που έχει καταβληθεί από τα Μέλη του. Για
την διάθεση των Μερίδων (οικόπεδα) θα τηρηθεί προτεραιότητα
ανάλογη
της
τηλεφωνικής δηλώσεως.
Πληρ. Τηλ. 6977/382021 (πρόεδρος του συνεταιρισμού)

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Χωραφάκια Σόδυ 490
τ.μ. κτίζει 260 τ.μ. με θέα θάλασσα
57.000 ευρώ, Στέρνες επί του κεντρικού δρόμου 1.000 τ.μ. κτίζει
400 τ.μ. 80.000 ευρώ, Αρώνι 950
τ.μ. κτίζει 400 τ.μ. 60.000 ευρώ,
Αρώνι 1.200 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ. με
θέα θάλασσα 85.000 ευρώ, Χωραφάκια 4.000 τ.μ. κτίζει 200 τ.μ. με
θέα θάλασσα και βουνά 135.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6947/823015

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Περιβόλια 1.300 τ.μ.
κτίζει 215 τ.μ. 95.000 ευρώ, Πασακάκι 1.315 τ.μ. κτίζει 160 τ.μ.
70.000 ευρώ, Πελεκαπίνα 3.560
τ.μ. κτίζει 200 τ.μ. και για βιομηχανικό 3.200 τ.μ. 135.000 ευρώ,
Αγ. Απόστολοι 1.145 τ.μ. κτίζει 400
τ.μ. και 800 τ.μ. για ξενοδοχείο,
Σταλός 5.700 τ.μ. κτίζει 230 τ.μ. με
ανεμπόδιστη
θέα
θάλασσα
200.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6947/823015

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Παρηγοριά 413 τ.μ.
κτίζει 225 τ.μ. 90.000 ευρώ, Λενταριανά 250 τ.μ. κτίζει 200 τ.μ.
105.000 ευρώ, Ν. Χώρα 390 τ.μ.
κτίζει 273 τ.μ. 130.000 ευρώ,
Κουμπελη 450 τ.μ. κτίζει 240 τ.μ.
80.000 ευρώ, Πιθάρι 2.043 τ.μ. κτίζει 200 τ.μ. με ανεμπόδιστη θέα
θάλασσα, 150.000 ευρώ, Κουνουπιδιανά 5.600 τ.μ. κτίζει 230 τ.μ.
120.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6947/823015

• ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 406 τ.μ. στην Νέα
Χώρα κτίζει 280 τ.μ. γωνιακό,
140.000 ευρώ, 320 τ.μ. δίπλα στην
Γογονή, κτίζει 200 τ.μ. 82.000
ευρώ. ΑΜ 17181.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/027111
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
• ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 1 στρέμ. στο Αρώνι,
κτίζει 400 τ.μ., 60.000 ευρώ, Πιθάρι
4 στρέμ. άρτιο και οικοδομήσιμο με
ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο της
Σούδας 160.000 ευρώ, Καμπάνι 2
στρέμ. κτίζει 400 τ.μ. 135.000 ευρώ,
Σόδυ Χωραφακίων οικόπεδο γωνιακό 960 τ.μ. κτίζει 480 τ.μ. 85.000
ευρώ και 480 τ.μ. γωνιακό απέναντι
από πάρκο, 65.000 ευρώ. ΑΜ 19412.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τ.μ. εντός οικισμού Κάινας Αποκορώνου, ψηλά, με
καταπληκτική ανεμπόδιστη θέα στα
Λευκά Όρη και τα χωριά της Ρίζας, 3
λεπτά από την Εθνική οδό - πλατεία
Αγίων Πάντων, 15-20 λεπτά από τα
Χανιά, σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6945/750746
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τ.μ. εντός οικισμού Βάμου, σε ήσυχη περιοχή, επίπεδο, σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6945/750746
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ πωλείται στο κέντρο
του Σαμωνά Αποκορώνου 152 τ.μ.
με σ.δ. 1, πανοραμική θέα και άριστο κλίμα.
Πληρ. Τηλ. 28210/98256, 6945/
919628
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ εντός οικισμού στην
Σούδα, πλησίον Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου, 840 τ.μ. Επίσης αγροτεμάχιο εκτός οικισμού 350 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6997/125910
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ με τοπογραφικό, 900
τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, με καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας, πρόσοψη 25 μ., στον κεντρικό δρόμο
Σκινέ. Περιέχει οπορωφόρα δέντρα.
Πληρ. Τηλ. 6947/838127, 6978/
469865
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ.
υπερυψωμένο, με θέα, στην περιοχή Παλαιό Ψυχιατρείο.
Πληρ. Τηλ. 6972/623266, email:
info@crete-lifestylehomes.gr
ΟΙΚΟΠΕΔΟ προνομιακό στην Χαλέπα, με ανεμπόδιστη θέα σε Χανιά
και θάλασσα,με είσοδο από οδό Ανδριανάκη 5, με κατεύθυνση προς
άγαλμα Ηλιάκη, 785 τ.μ. Ανάλογα με
τα τ.μ. του κτίσματος πωλούνται τα
αναγκαία τ.μ.. Σ.δ. 0,6.
Πληρ. Τηλ. 6973/399026
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην περιοχή Κορακιές
εντός οικισμού 1.800 τ.μ. Επίσης
σπίτι 170 τ.μ., διόροφο στη Χαλέπα
σε οικόπεδο 400 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6978/416096
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη Χαλέπα οδός
Ακρωτηρίου 220 τ.μ., με καταπληκτική θέα.
Πληρ. Τηλ. 6971/726162
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.000 τ.μ. εντός οικισμού, κτίζει 400 τ.μ., στον Αργουλιδέ, με πανοραμική θέα, 60.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/408686
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο κέντρο του χωριού
Καλόρουμα Ακρωτηρίου, σε κεντρικό δρόμο, 1.240 τ.μ. κτίζει 420
τ.μ. Επίσης 6.400 τ.μ. κτίζει 200 τ.μ.
κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, 80 μ.
από την είσοδο του αεροδρομίου,
με 170 ελαιόδεντρα, αποχαρακτηρισμένο.
Πληρ. Τηλ. 6946/380954
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στον Κεφαλά Αποκορώνου, εντός οικισμού, σε περιοχή Natura, 2.8 στρέμ., κτίζει
400 τ.μ., με 20 ελιές. Τιμή εξαιρετική.
Πληρ. Τηλ. 6948/802131
• Π.ΓΕΡΑΝΙ ωραιότατο οικόπεδο
εντός οικισμού 918 τ.μ. (κτίζονται
400 τ.μ.) Κωδ. 4529. Τιμή 30.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033, 6945/676942
• ΠΑΛΑΙΑ Πόλη τουριστικό ακίνητο
(μπουτίκ), συνολικού εμβαδού 198
τ.μ., 3 επιπέδων, με άδεια ΕΟΤ. Αναλυτικά: ισόγειο 68.94 τ.μ., διαθέτει
αίθουσα υποδοχής και κατάστημα
υγειονομικής χρήσης (με άδεια) 18
τ.μ., 20 καθισμάτων συν άλλα 3 στον
εξωτερικό χώρο, όροφος 72.09 τ.μ.
με 2 διαμερίσματα, β’ ορόφου 56,76
τ.μ. με 2 διαμερίσματα με οντά.
Κωδ. 7337.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6931/
501222, 6945/676942, 6977/858161
• ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ σε πολύ όμορφο
σημείο με εκπληκτική θέα στη θάλασσα, οικόπεδο 485 τ.μ. (αρτιότητα
ανά 400 τ.μ., σ.δ. 0.8), 85.000 ευρώ.
Κωδ. ΔΜ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033

ΠΑΝΕΛ διαστάσεων 6Χ8, με 2 κρεβατοκάμαρες, 1 λουτρό, ενιαίο
χώρο κουζίνα - σαλόνι, ηλιακό,
ντουλάπες μεγάλες, a/c, κουζίνα
εντοιχισμένη, πέργκολα γύρω γύρω, 12.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6986/930737
• ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ οικόπεδα: Μάλεμε 14.4 στρεμ. εντός σχεδίου πόλεως κτίζει 6.500 τ.μ. με πρόσοψη
σε 2 δρόμους και σε πεζόδρομο και
στον Πλατανιά 1 στρέμ. εντός οικισμού κτίζει 400 τ.μ. για κατοικίες και
600 τ.μ. για ξενοδοχείο. ΑΜ 19412.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com
• ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ επί της συμβολής 2
οδών οικόπεδο 724 τ.μ. εντός σχεδίου με σ.δ. 0.6. Κωδ. 10443.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161
• ΠΕΡ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ νεόδμητα
διαμερίσματα εμβαδού 92 τ.μ. - 143
τ.μ. (2-3 υπνοδωματίων) με θέση
στάθμευσης και αποθήκη κατάλληλα για κατοικία ή επαγγελματική
στέγη. Κωδ. 3302.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6937/
714369, 6977/858161, 6945/676942
• ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ διαμέρισμα 1ου
ορόφου, Κριτοβουλίδου 19, με 2
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, γραφείο,
μεγάλα μπαλκόνια εμπρός - πίσω,
τζάκι, τέντες, ηλιακό τριπλής ενέργειας, αυτόνομη θέρμανση, θυροτηλεόραση, θωρακισμένη πόρτα,
εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές Miele, κλειστή υπόγεια θέση
στάθμευσης, αποθήκη με ράφια,
bbq, κήπο. Οι ενδιαφερόμενοι θα
βλέπουν το διαμέρισμα κάθε Δευτέρα 7-9 μ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6942/630551, 6971/
675411
• ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ οικόπεδο οικοδομήσιμο με σ.δ. 0.5, εκτάσεως 500
τ.μ., εντός σχεδίου πόλεως Χανίων,
σε σύγχρονο οικισμό, στο προάστιο
Κόκκινο Μέτοχι. Με δίκτυα ΔΕΗ,
υδροδότησης, αποχέτευσης, ΟΤΕ,
με πρόσοψη σε ασφαλτόδρομο και
πεζοδρόμια. Ευκαιρία.
Πληρ. Τηλ. 6975/365908, 210/
2133325
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ευκαιρία στο Πατελάρι δήμου Πλατανιά πωλείται παλαιά οικία σε οικόπεδο 222 τ.μ., με
εμβαδό οικίας 70 τ.μ. Αγροτεμάχιο
3.890 τ.μ. με 180 μανταρινιές ανγκόρ σε προσιτή τιμή για την εποχή.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6984/224629
• ΠΥΡΓΟΣ Ψυλονέρου 4 στρέμματα
γωνιακά, μόλις 50 μ. από την θάλασσα, σε πολύ αναπτυσσόμενη περιοχή. ΑΜ 19412.
Πληρ. Τηλ. 28210/44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2όροφη οικία σε άριστη κατάσταση, στην Εφ. Πολεμιστών, πάρ. Ρόκας 2.
Πληρ. Τηλ. 6977/359713
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ανταλλάσσεται μονοκατοικία 100 τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
176 τ.μ., εντός σχεδίου, με θέρμανση που βρίσκεται στην 11η
στάση Μενιδίου, κάτω από την εκκλησία της Αγίας Άννας, στην οδό
Ηρακλείου 7, με οικία αντίστοιχης
αξίας στα Χανιά Κρήτης.
Πληρ. Τηλ. 28210/70515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξαιρετικής κατασκευής, 3όροφη οικοδομή, με
πυλωτή στα μπετά 133τ.μ. ανά
όροφο, με υ.δ. 40 τ.μ., επί της
Σαρατζόγλου 1Α - 3, στη Ν.
Χώρα, 100 μ. από Πανελλήνιο.
Πληρ. Τηλ. 6944/126691, 6945/
470495
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 μοντέρνα διαμερίσματα άνωθεν Πλ. Δικαστηρίων,
οδός Παπαναστασίου, κάθετος
Κνωσσού α) 98 τ.μ. 4ου ορόφου και
β) 112 τ.μ. β’ - γ’ ορόφου μαιζονέτα,
με πάρκινγκ, αποθήκη και απεριόριστη θέα.
Πληρ. Τηλ. 6939/885873, 6942/
846286

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 σπίτια 135 τ.μ.
έκαστο το ένα 20ετίας και το άλλο
5ετίας με γκαράζ και κήπους με πανοραμική θέα θάλασσα, σε οικόπεδο 650 τ.μ., 400.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ.
www.vasilispaterakis.gr, 6932/
334890
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Νέα Χώρα νεόδμητα διαμέρισματα με θέα θάλασσα, β) Λενταριανά 4άρι
νεόδμητο με διπλή θέση στάθμευσης και αποθήκη, θέα τα Χανιά,
165.000 ευρώ, γ) Χαλέπα 125 τ.μ.
καινούριο δ) 3άρι 80 τ.μ. καινούρΙο,
περιοχή Δικαστηρίων, 140.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) μονόχωρη γκαρσονιέρα στην οδό Μαργουνίου 25.000
ευρώ, β) στον Άγ. Ιωάννη 2άρια και
Ηρ.Πολυτεχνείου 2άρι α’ ορόφου με
θέση στάθμευσης και αποθήκη γ)
2άρια στην περιοχή Ν. Χώρας από
60.000 ευρώ, δ) καινούρια 2άρια
στην περιοχή Παχιανών από 60.000
ευρώ, ε) Σούδα 2άρι 55.000 ευρώ
στ) περιοχή ΜΑΙΧ 2άρι 55 τ.μ. ρετιρέ
με μεγάλες βεράντες, 75.000 ευρώ
Πληρ. Τηλ. 6976/434422

ΧΑΛΕΠΑ πωλούνται: α) 3άρι 92 τ.μ.
γ’ ορόφου διαμπερές συν 80 τ.μ.
υπόγειο πάρκινγκ και αποθήκη, β)
3άρι 119 τ.μ. με ανεμπόδιστη θέα,
πάρκινγκ και αποθήκη, γ) Δικαστήρια ισόγειο διαμέρισμα 100 τ.μ.
140.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com
• ΧΑΝΙΑ νεόδμητα και μη διαμερίσματα και μονοκατοικίες για αστική
ή και παραθεριστική κατοικία. Κωδ.
1111.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6977/
858161, 6945/676942, 6931/501222
ΧΡ.ΑΚΤΗ: α) 8.5 στρέμ. εντός οικισμού, β) 100 μ. από το πάρκο των
Αγίων Αποστόλων 6.5 στρέμ.
550.000 ευρώ, ολόκληρο ή το μισό,
γ) Αγ. Απόστολοι 800 τ.μ. εντός,
300.000 ευρώ, δ) Μ.Τοίχος 500 τ.μ.
εντός, 80.000 ευρώ, ε) Χαλέπα οικόπεδο 425 τ.μ. και οικόπεδο 500 τ.μ.
με θέα θάλασσα, στ) Παχιανά οικόπεδο 286τ.μ., με σ.δ 0,8, τιμή 70.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com

• ΡΕΤΙΡΕ 4ου ορόφου, καινούριο,
πολυτελές, 80 τ.μ., στο κέντρο Φράγκικο - ευάερο, με κλειστό γκαράζ και αποθήκη, μόνο 155.000
ευρώ. ΑΜ 17181.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/46076, 6932/027111
• ΣΤΑΛΟΣ σε ωραιότατο σημείο οικόπεδο 6.500 τ.μ. (γεωργική γη) με
θέα στη θάλασσα, κατάλληλο για
αστική ή επαγγελματική αξιοποίηση. Κωδ. 8220.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6945/
676942, 6977/858161
• ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ παραθαλάσσιο οικόπεδο 7.375.35 τ.μ. εκ των οποίων:
α) τμήμα εντός οικισμού 2.474.55
τ.μ. κτίζονται 400 τ.μ., β) τμήμα
εκτός οικισμού 4.900.80 τ.μ. (γεωργική έκταση) κτίζονται 200 τ.μ.,
διαμπερές, με πρόσοψη επί της παραλιακής οδού 34 μ. και πρόσοψη
σε οδό εντός οικισμού 53.47 μ. Κωδ.
10328.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ 3 οικόπεδα από 180 450 τ.μ. εντός οικισμού, σε κεντρικό
δρόμο από 29.000 - 58.000 ευρώ.
Ανεξάρτητο διαμέρισμα μαιζονέτα
98 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, ετοιμοπαράδοτο, με δικό του κήπο και κοινόχρηστη πισίνα 145.000 ευρώ.
Μαιζονέτα με 2 υπνοδωμάτια, ηλεκτρικές συσκευές, κήπο, ηλιακό,
πάρκινγκ, 600 μ. από την παραλία
του Ταυρωνίτη, 125.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.cretanhomes.gr,
28210/99142, 6944/215988
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία πουλάει μαιζονέτες 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
• ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ μαιζονέτα 84 τ.μ. σε
3 επίπεδα. Το ισόγειο διαθέτει κλιμακοστάσιο και αποθήκη, ο 1ος
όροφος 2 υπνοδωμάτια και μπάνιο
και ο 2ος όροφος άνετο ενιαίο χώρο
και κουζίνα, 90.000 ευρώ. Κωδ.
10327.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033
• ΥΠΕΡΛΟΥΞ διαμέρισμα 150
τ.μ. 5ου ορόφου στη Χαλέπα,
στη Βουλγαρίδη 15Α, σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών,
με πανοραμική θέα θάλασσα και
το Λιμάνι των Χανίων, φουλ εξοπλισμένο με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές Miele και
μεγάλες βεράντες περιμετρικά,
κλειστό πάρκινγκ και 2 αποθήκες.
Πληρ. Τηλ. 6944/866210

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2στρ.πλησίον του Νοσοκομείου Χανίων σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6976/988467

• ΧΑΛΕΠΑ σε ωραιοτάτη περιοχή,
διαμέρισμα 5 ετών 4ου ορόφου (ρετιρέ) 50.14 τ.μ. καθαρά (1 υπνοδωμάτιο), με αυτόνομη θέρμανση,
πάρκινγκ, αποθήκη, άνετα μπαλκόνια, ωραιοτάτη θέα στη θάλασσα.
Κωδ. 6986. Τιμή 75.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6931/
501222, 6977/858161

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 60 ελαιόδεντρα φορτωμένα επί του δρόμου Βρύσες Βαφέ, οικοδομήσιμα. Επίσης επί
του κεντρικού δρόμου πωλείται
1.200 τ.μ. οικόπεδο με ερειπωμένη
οικία, πλησίον δάσους, αποχαρακτηρισμένο.
Πληρ. Τηλ. 6977/072299

• ΧΑΛΕΠΑ σε ιδιαίτερα όμορφη περιοχή, ωραιότατο διαμέρισμα 55 τ.μ.
(1 υπνοδωμάτιο). Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό με μπόιλερ,
θέση στάθμευσης, μεγάλα μπαλκόνια. Κωδ. 10164. Τιμή 60.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6937/
714369, 6977/858161, 6945/676942

• 50ΤΜ κατάστημα στο κέντρο, με
υπόγειο 50 τ.μ., ήδη ενοικιασμένο,
165.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/56600, 6932/
372003
ΑΛΜΥΡΙΔΑ επιχείρηση οβελιστήριο - ψησταριά, πλήρως εξοπλισμένη, στην παραλία.
Πληρ. Τηλ. 6992/050018
• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ αναστηλωμένο με
θέρμανση, ηλιακό, μεγάλη αυλή, σε
οικόπεδο 2.5 στρέμ. κατάλληλο για
κάθε επιχείρηση (ενοικιαζόμενα,
παρδοσιακή ταβέρνα), πωλείται στο
Βαμβακόπουλο, σε ενδιαφέρουσα
τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6939/631423
ΕΝΕΡΓΗ επιχείρηση ‘Μι σε μέλι’
καφενείο - μπαρ, στη Χατζημιχάλη
Νταλιάνη 70. Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6977/087456, 6972/
086453

• ΕΤΟΙΜΗ επιχείρηση καφέ - αναψυκτήριο στο κέντρο της πόλης, επί
της Ανδρ. Παπανδρέου, πωλείται
λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό.
Πληρ. Τηλ. 28210/50611 ώρες κατ/
των
• ΕΥΚΑΙΡΙΑ μεγάλη! πωλείται
γραφείο τελετών, λόγω συνταξιοδοτήσεως, γίνονται και ευκολίες.
Πληρ. Τηλ. 28210/74783, 28210/
74366, 6977/070232
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην οδό Ποτιέ, 88
τ.μ., μαζί με την στήλη αέρος.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
6976/434422, 28210/44455
• ΚΕΝΤΡΟ νεόδμητο κατάστημα διαμπερές, 133 τ.μ. με πατάρι 30 τ.μ. ΑΜ 20313.
Πληρ. Τηλ. 28210/57007, 28210/
81072, 6974/979674

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (τσάντες - αξεσουάρ)
στο κέντρο των Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/75940, 6939/
908343
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφενείου πλήρως
εξοπλισμένη, με πολλά πλεονεκτήματα, σε πάρα πολύ συζητήσιμη
τιμή, λόγω αναχώρησης.
Πληρ. Τηλ. 6980/744417
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστιατορίου με πλήρη
εξοπλισμό στην Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. 6974/893622
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κρεοπωλείου σε
κεντρικό σημείο των Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/53227
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μεζεδοπωλείου
φουλ εξοπλισμένη, 150 τ.μ. και
εξωτερικός χώρος πάνω από 500
καθίσματα, στην περιοχή Κουμ
Καπί.
Πληρ. Τηλ. 28210/93805 8π.μ. 3μ.μ. και 10-11μ.μ.

• AUDI A4 μοντ. ‘97, χρώματος γκρι,
σε πολύ καλή κατάσταση, με ηλ. παράθυρα και καθρέπτες, κεντρικό
κλείδωμα, κλιματιστικό, αερόσακους και περασμένο από ΚΤΕΟ.
Τιμή 2000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/45433, 6977/
146413
• AUDI A4 μοντ. ‘97, 1.800 cc, περασμένο από το ΚΤΕΟ, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/643266
• BMW 318 compact μοντ. ‘97, 1.800
cc, μαύρο χρώμα, 1.200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/823846
• CHEROKEE 2.800 cc, turbo diesel, με 51.000 χλμ., 1η κυκλοφορία
τον Αύγουστο 2006.
Πληρ. Τηλ. 6942/552513
• CHEVROLET Aveo 1400cc, μοντ.
‘06, 16V, 60.000χλμ, μαύρο, σε πολύ
καλή κατάσταση, με πολλά έξτρα
(συναγερμό, φιμέ τζάμια κλπ), με
πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας. Τιμή
3.500 ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6973/058292

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση οβελιστηρίου στην Αγία Μαρίνα, έτοιμη προς
λειτουργία.
Πληρ. Τηλ. 6974/656466

• CITROEN Saxo 1.600 cc VTS
sport, μοντ. ‘01.
Πληρ. Τηλ. 6955/080019

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ζητείται συνεργάτηςίδα με εμπειρία και με μικρό κεφάλαιο για καφέ- μπαρ 70 τ.μ.
λιθόκτιστο, στο κέντρο του Ενετικού Λιμανιού, πολυτελούς κατασκευής. Κατάλληλο και για
λειτουργία το χειμώνα.
Πληρ. Τηλ. 28210/46672, 6939/
318193
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επιχειρήσεις εστίασης και καφέ στο κέντρο της πόλης
α) Π.Πόλη και β) Παλιό Λιμάνι, γ) Χάληδων.
Πληρ. Τηλ. 6976/434422, kkatoufas@gmail.com
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στην οδό
Κ. Σαρπάκη 4, πίσω από τη Μητρόπολη.
Πληρ. Τηλ. 6977/844229
• ΧΑΝΙΑ - κέντρο, σε εμπορικό σημείο πωλείται επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ πιτσαρία). Διαθέτει ισόγειο 65 τ.μ.,
υπόγειο 68 τ.μ. και αύλειο χώρο 20
τ.μ. Κωδ. 10400.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033

• CITROEN Saxo VTS με πολλά
έξτρα. Τιμή 2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/074059
CITROEN Xsara VTS 1.600 cc, με
34.000 χλμ, πραγματική ευκαιρία
(δεν χρειάζεται ούτε 1 ευρώ), με
clima, συναγερμός, προβολείς ομίχλης, parktronic, ζάντες αλουμινίου,
καινούρια
λάστιχα,
ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά
παράθυρα, αισθητήρες βροχής, περασμένο από ΚΤΕΟ, έχει γίνει το
μεγάλο service και αλλαγή των ιμάντων.
Πληρ. Τηλ. 6989/724111
DAIHATSU Sirion Sporty, μοντ.
8ος/-’06, φουλ έξτρα, 60.000 χλμ, σε
άριστη κατάσταση. Piaggio X9 evolution 500 από φουλ service, σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6978/993616
• DUCATI 750 cc μοντ. ‘06, με
40.000 χλμ., σε άριστη κατάσταση,
2.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6983/514900
• FIAT 126 μοντ. ‘77, 650 cc, για ανταλλακτικά ή αναπαλαίωση (αντίκα).
Τιμή 150 ευρώ. Το όχημα λειτουργεί
αλλά δεν έχει πινακίδες.
Πληρ. Τηλ. 6956/037664
FIAT 500 Puro, 1.242 cc, μοντ. 3ος/
-10, με 69 hp, λευκό 60.000 χλμ.,
3θυρο, abs, ηλεκτρικά παράθυρα κλειδαριές, panorama, start and
stop (πολύ χαμηλή κατανάλωση
βενζίνης), ζάντες αλουμινίου, usb
θύρα, blue and me, δερμάτινα καθίσματα - τιμόνι, σε άριστη κατάσταση, 9.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/956322

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 42 τ.μ.
ημιυπόγειος στην περιοχή Παλαιού
Νοσοκομείου, 25.000 ευρώ (τιμή συζητήσιμη).
Πληρ. Τηλ. 6939/179636

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μαζικής εστίασης
(μεζεδοπωλείο), με την άδειά της,
πλήρως εξοπλισμένη, χωρητικότητας 150 ατόμων, εσωτερικά 70 ατόμων, με εξαερισμό και a/c.
Πληρ. Τηλ. 6980/658276

AUDI A3 1.600 cc, μοντ. ‘99, με
ηλιοροφή, δερμάτινα καθίσματα,
2.000 ευρώ, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6944/285621

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο των Χανίων
κατάστημα 280 τ.μ. + πατάρι 40 τ.μ.
σε άριστη κατάσταση, με πρόσοψη
30 μ. προς 3.600 ευρώ το τ.μ. το κυρίως κατάστημα.
Πληρ. Τηλ. 6946/446709, 6977/
011020

• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ξενοδοχειακά συγκροτήματα κατάλληλα για την όποια
επαγγελματική απαίτηση.
Πληρ. Τηλ. 28210/27845, 6938/
610033

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενοικίασης σκάφους
αναψυχής με το σκάφος Searay,
Sundancer 245 ft diesel 190, σε άριστη κατάσταση. Η επιχείρηση συνεργάζεται με μεγάλα τουριστικά
γραφεία. Φορολογία μηδενική ανεξάρτητα των κερδών και χωρίς
καμία άλλη φορολογική ασφαλιστική επιβάρυνση. Τιμή 65.000
ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. www.chania-yacht.gr,
6977/076004
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• 1.300ΕΥΡΩ Citroen Saxo μοντ.
‘98, με ηλεκτρικά παράθυρα, 1.100
cc, με 100.000 χλμ., περασμένο από
το ΚΤΕΟ, με ζαντολάστιχα, σε καλή
κατάσταση, τιμή συζητήσιμη. Επίσης Fiat Pundo 1.250 cc, μοντ. ‘95,
μαύρο με φιμέ τζάμια και ζαντολάστιχα. Τιμή 1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6980/562213, 6949/
589252
• 3.650ΕΥΡΩ Toyota Corolla Sedan
1.300 cc με φθηνό σήμα κυκλοφορίας, στρογγυλοφάναρο, με 95.000
χλμ., υδραυλικό τιμόνι, airbags,
ηλεκτρικά παράθυρα, a/c, ζάντες
αλουμινίου, συναγερμό, ατρακάριστο, με πρόσφατο το service των
100.000 χλμ., καινούρια αμορτισέρ δισκόπλακες, υπεράριστο, πολύ οικονομικό.
Πληρ. Τηλ. 6944/363985
• 4X4 Mitsubishi L200 turbo diesel,
intercooler, μοντ. ‘98, 6.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6934/393223
ASIA Rocsta πωλείται σε άριστη κατάσταση, μετά από service, με 1.800
cc, 85 bhp, μοντ. 1ος/’98, με χειροκίνητο σασμάν, υδραυλικό τιμόνι, 3
πόρτες, τετρακίνητο (4Χ4) Hi Low,
με r/cd, βενζίνη.
Πληρ. Τηλ. 28210/91038 Μπάμπης,
+0046721513000 Γιώργος
AUDI 80 B4 2.000 cc βενζίνη, με
ζάντες αλουμινίου, υδραυλικό τιμόνι, πωλείται 300 ευρώ για ανταλλακτικά.
Πληρ. Τηλ. 6980/882670 Νίκος

FIAT Panda 1.240 cc μοντ. ‘04, με
ανοιγόμενη ηλιοροφή, υγραέριο,
κατανάλωση 500 χλμ. 33 ευρώ. Τιμή
3.700 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6947/716966
FIAT Seicento 1.100 cc μοντ. ‘03,
1.200 ευρώ. Ιδιώτης.
Πληρ. Τηλ. 6977/382341
FIAT Grande Punto μοντ. ‘06, 1.200
cc, με υδραυλικό τιμόνι, κεντρικό
κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα, a/c.
Πληρ. Τηλ. 6932/708356
FORD Transit επαγγελματικό, με
ανοιχτή καρότσα, diesel, μοντ. ‘91,
2.800 ευρώ και Renault Grand Scenic 7θέσιο, φουλ έξτρα, μοντ. ‘04,
πρώτη άδεια 5ος/’11, 6.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/144502
FORD Escord 1300cc, μοντέλο ‘96.
Τιμή 1600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/74181, 6973/
554414
GOLF FSI 1400cc 7ετίας σε άριστη
κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6946/698163
HONDA HR-V μοντ. ‘02, 4Χ4, τζιπ,
suv, με 81.400 χλμ, 1.600 cc, ασημί,
βενζίνη, esp, ατρακάριστο, με ηλεκτρικούς καθρέπτες, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα, EBS,
κλιματισμό
(a/c),
immobilzer,
υδραυλικό τιμόνι, a/b, δεκτός κάθε
έλεγχος, εγγύηση και βιβλίο service. Τιμή 5.700 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/877785
• HONDA Civic 1.600 cc, 125 hp, vtec, πωλείται για ανταλλακτικά, 800
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/768186
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• HYUNDAI Tuscon 4X4 μοντ. 10ος/
’05 1.970 cc, πετρέλαιο, σε άριστη
κατάσταση, φουλ έξτρα, με κοτσαδόρο, γνήσια μάσκα, φιμέ τζάμια,
καινούρια λάστιχα, περασμένο από
το ΚΤΕΟ, με κάρτα καυσαερίων,
7.000 ευρώ, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6948/577582

HYUNDAI accent, μοντ ‘02, σ άριστη κατάσταση, δεκτή ανταλλαγή
και με αποσυρόμενο, 1700 ευρώ,
Skoda φορτηγάκι μοντ. ‘00 πετρέλαιο 5.000 ευρώ, Saxo 3πορτο μοντ.
‘02, 1.100cc, 1.600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/671469, 28210/
94497

HYUNDAI Accent μοντ. 10ος/’04,
ασημί μεταλλικό, με ηλεκτρικά παράθυρα και καθρέπτες - τιμόνι, κεντρικό
κλείδωμα,
συναγερμό,
καινούρια λάστιχα, καινούρια μπαταρία, όλα τα service, περασμένο
από το ΚΤΕΟ, με κάρτα καυσαερίων,
με 110.000 χλμ., 3.700 ευρώ, μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6986/184148

• HYUNDAI Accent μοντ. ‘02, με
ζάντες αλουμινίου, ηλεκτρικούς καθρέπτες, κεραία, παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα, a/c, immobilizer,
υδρ. τιμόνι, προβολείς ομίχλης και
πίσω υαλοκαθαριστήρες. Τιμή 2.000
ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6977/080100

KAWASAKI KLR 650 μαύρο, μοντ.
‘03. Τιμή 1.700 ευρώ μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6932/740501

MAZDA B αγροτικό, 1.600 cc, σε
υπεράριστη κατάσταση, 1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/232022

MAZDA B 2.500, αγροτικό μοντ. ‘02,
4Χ4, 4θυρο, σε πολύ καλή κατάσταση, ατρακάριστο, με 150.000
χλμ. πραγματικά, βιβλίο service,
ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, a/
c, roll bar, σκαλοπάτια, κάλυμμα καρότσας, κοτσαδόρο, άριστο μηχανικά. Τιμή 10.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6984/610769

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
SMART 600 cc, περασμένο από
ΚΤΕΟ, σε άριστη κατάσταση, 4.000
ευρώ (με έξτρα ηλεκτρική οροφή).
Πληρ. Τηλ. 6980/225576 απογευματινές ώρες
SUZUKI Baleno μοντ. ‘97, με 74.000
χλμ., περασμένο από το ΚΤΕΟ, με
κάρτα καυσαερίων, σε άριστη κατάσταση, 700 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/491620
• SUZUKI Swift μοντ. ‘07, 1.400 cc
χρώμα μπλε, 1ο χέρι (ιδιώτης), με
54.500 χλμ., ατρακάριστο, με βιβλίο
service, σε πολύ καλή κατάσταση.
Δεκτός έλεγχος. Πωλείται σε τιμή
ευκαιρίας, 6.200 ευρώ, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6977/634250

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ανταλλακτικά αυτοκινήτου (από μπροστινό μέρος)
μοντέλου Nissan Navara D40.
Πληρ. Τηλ. 6948/467171 Κώστας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελαστικά μάρκας
Barum Bravuris 2 σε διαστάσεις:
195/50/15 με 30.000 χλμ., με αρκετά
καλό πέλμα προς 50 ευρώ. Δεκτός
έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6984/475318 απογ.
ώρες
• ΤΖΙΠ Vitara 1.600 cc (χωρίς τέντα),
μοντ. ‘96, χρώμα λευκό, με πολλά
έξτρα, καλοσυντηρημένο, από
ιδιώτη. Τιμή 2.100 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/240808

SYM Fiddle 150 s χρώμα μαύρο, με
2.900 χλμ. μοντ. 9ος/-’11, 1.200
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6983/527165

• TOYOTA Yaris 1.000 cc 5πορτο,
με a/c, ηλεκτρικά παράθυρα και
κλειδαριές, ασημί, φυλασσόμενο σε
γκαράζ, με πρόσφατο service έλεγχο, λάστιχα και μπαταρία. Τιμή
5.000 ευρώ, μετρητοίς. Επίδειξη δοκιμή μετά από συνεννόηση.
Πληρ. Τηλ. 28210/64638

ΜΙΚΡΑ γουρουνάκια εν ζωή 20-25
κιλά, προς 4 ευρώ το κιλό.
Πληρ. Τηλ. 6974/034449
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ παλιά κοσμήματα
μετρητοίς σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6974/906694
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ θέση πάρκινγκ
στην οδό Σφακίων 10-12.
Πληρ. Τηλ. 6977/278194
• ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης ή συνέταιρος για μια πολύ καλή δουλειά με
καλά κέρδη. Να διαθέτει κεφάλαιο
30.000 - 40.000 ευρώ. Τα χρήματα
θα του εξασφαλιστούν σε περίπτωση αποτυχίας (που δεν υπάρχει
περίπτωση). Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6977/070232

• MITSUBISHI αγροτικό ΙΧ πετρέλαιο, 4πορτο, 2.500 cc, μοντ. ‘03, με
120.000 χλμ.
Πληρ. Τηλ. 6972/391925

• TOYOTA Avensis σε άριστη κατάσταση, μοντ. ‘99, 1.600 cc.
Πληρ. Τηλ. 6996/665641

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος για γραφείο
τελετών.
Πληρ. Τηλ. 28210/74366, 28210/
74783

MITSUBISHI L200 αγροτικό 4Χ4
4πορτο, πετρέλαιο, μοντ. ‘02, φουλ
έξτρα. Επίσης BMW 2002 μοντ. ‘68,
αντίκα, ανακατασκευασμένο. Μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6932/097861, 6978/
877112

VW Passat ατρακάριστο, μοντέλο
‘93, 1800cc, με 2 αεροσακους, a/c,
ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό
κλείδωμα, ζάντες, λάστιχα και bluetooth, σε υπεράριστη κατάσταση,
1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/232022

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ με όρεξη για δουλειά ζητά έτοιμη επιχείρηση, μαγαζί,
κατάστημα, ξενοδοχείο ή άλλη δραστηριότητα να αναλάβει την λειτουργία της.
Πληρ. Τηλ. 6980/562213, 6949/
589252

• MODENAS 115 cc, 550 ευρώ, σε
πολύ καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6976/770512

• YAMAHA TDM 900 χρώματος
κόκκινο (brillante), μοντ. ‘10, με
11.500 χλμ., πλήρως εργοστασιακό,
χωρίς γρατζουνιές. Τιμή 4.600 ευρώ
συζητήσιμη. Δεκτές ανταλλαγές με
μηχανάκι μικρότερου κυβισμού.
Πληρ. Τηλ. 6944/267359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άδεια καζανιού.
Πληρ. Τηλ. 6942/221173

NISSAN Almera μοντ. ‘01, 1.500 cc,
σε καλή κατάσταση, 1.300 ευρώ μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6973/415405, 28210/
52828

• OPEL Astra 1.400 cc, σε άριστη
κατάσταση, μοντ. 2002, τιμή 2.100
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/623266

• OPEL Corsa μοντ. ‘01, 1.000 cc, με
υδραυλικό τιμόνι, 2.200 ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6985/768222
• PANDA 900 μοντ. ‘95, 800 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/52549

• PEUGEOT 206 μοντ. ‘01, 1.400 cc,
με υδραυλικό τιμόνι, a/c, ηλεκτρ.
καθρέπτες, ηλεκτρ. παράθυρα, ζάντες αλουμινίου, άριστα συντηρημένο. Τιμή 2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/768222

• PEUGEOT 206 1.400 cc, 2.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/074059

PEUGEOT 307 μοντ. ‘07, με 90.000
χλμ. σε άριστη κατάσταση. Τιμή
4.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/998015

RENAULT Renault Megane cabrio
1.600 cc, μοντ. ‘05, 40.000χλμ, σε
άριστη κατάσταση σε καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6972/728914

SCODA Fabia μοντ. ‘04, 1.400 cc, με
υδραυλικό τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα, a/c.
Πληρ. Τηλ. 6942/293233
• SCOOTER Beverly 250 cc,
μοντ. ‘05, 1.800 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/034022

• SEAT Ibiza μοντ. ‘05, 1.400 cc, με
abs, φουλ έξτρα, clima, υδραυλικό
τιμόνι, cd-player, 3θυρο, καινούρια
λάστιχα, βιβλίο service, εξοικονόμηση καυσίμου. Τιμή 3.800 ευρώ.
Περασμένο από το ΚΤΕΟ έως τον
Ιούλιο 2015.
Πληρ. Τηλ. 6978/889628

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ παπί Kymco 125 cc, σε
καλή κατάσταση, α’ χέρι, με 24.800
χλμ., σχάρα, μπαγκαζιέρα, κράνος
και δώρο ένας κινητήρας Kymco
ολόκληρος, πλήρης (λειτουργεί κανονικά - από τρακαρισμένο). Τιμή
μόνο 600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6947/981824
• ΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό αυτοκίνητο.
Πληρ. Τηλ. 6936/702029
ΚΛΟΥΒΑΚΙ Opel Corsa χρώμα
άσπρο, μοντ. 3ος/’08, 1.300 cc, με
clima και abs, για επαγγελματική ή
αγροτική χρήση, με 88.000 χλμ. γνήσια, σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 28210/74841, 6937/
031430 κ. Γιώργος
ΜΑZDA 4X2 επαγγελματικό 2.500
cc πετρέλαιο, μοντ. ‘99. Δεκτός
κάθε έλεγχος. Τιμή 6.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/300762
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ απόσυρση αυτοκινήτου προς 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/940810
ΠΩΛΕΙΤΑΙ απόσυρση.
Πληρ. Τηλ. 6984/048083

ΠΑΡΚΟ εκπαίδευσης λαγόσκυλων. Περιφραγμένος χώρος 25
στρεμ., ειδικά μελετημένος για
ξεκίνημα λαγόσκυλων. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εκπαίδευση
και τη φύλαξη των τετράποδων
σας. Διαθέτουμε προς πώληση ξεκινημένα λαγόσκυλα. Προς σκοπευτήριο Σκινέ Αγ. Κυριακή.
Πληρ. Τηλ. 6909/907418, 6938/
975704
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γνήσιο ντόμπερμαν, με
ημερομηνία γέννησης 1/9/’13.
Βλέπετε γονείς. Αριθμός microchip: 900182000057007.
Πληρ. Τηλ. 6979/223148
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σκυλάκι σεργκούτσι
γκέκα από άριστους κυνηγετικά
γονείς, αποπαρασιτωμένο, 50
ημερών, με αριθμό microchip:
941000013483857.
Πληρ. Τηλ. 6942/867147
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ σκυλάκι κανίς 7 εβδομάδων, λευκό, αρσενικό. Αριθμός
microchip:
939000010422544.
Βλέπετε γονείς.
Πληρ. Τηλ. 6974/281963

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράγος κούτουλος, 2
ετών, ήμερος και ένα άλογο ψαρί,
ήμερο, γεωργαλίδικο.
Πληρ. Τηλ. 6975/615951

• ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ή πωλείται αυτοκίνητο Seat Ibiza παλαιό, ατρακάριστο και σε καλή κατάσταση, με
αξιοπρεπές μηχανάκι μικρού κυβισμού.
Πληρ. Τηλ. 6974/895937

ΓΟΥΡΟΥΝΑ 150 cc, 4Χ4, με 5.000
χλμ, μοντ. ‘09, 1.400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/222380

ΜΩΡΑ παπαγάλοι κόκατιλ ταϊσμένοι στο χέρι, με κρέμα, ήμεροι και
πλήρως εξοικειωμένοι με τον άνθρωπο, 80 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/511926

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λαγουδόσκυλο θηλυκό
γιούρα - μπρούνο 2.5 ετών, καλά
ξεκινημένο με αριθμό microchip
939000010140976.
Πληρ. Τηλ. 6976/889159

• ΑΓΟΡΑΖΩ και αποσύρω το παλιό
ή τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με
πινακίδα ή χωρίς, μάρκας VW, Audi,
Seat, Skoda.
Πληρ. Τηλ. 28210/74896

• ΑΠΟ εταιρεία ζητείται άμεσα
προς αγορά αγροτικό 2Χ4, έως
3.000 ευρώ, ανάλογα κατάστασης.
Πληρωμή μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6936/537979

• ΚΟΥΤΑΒΙ λυκόσκυλο γερμανικό
ποιμενικό, θηλυκό, πωλείται.
Αριθμός
microchip
939000010422490. Επίσης κουνέλια από 3-10 ευρώ και αρσενικά,
έτοιμα για αναπαραγωγή. Επίσης
κουνέλες έγκυες.
Πληρ. Τηλ. 6985/699856

• ΛΑΓΟΥΔΟΣΚΥΛΟ γιούρα γκέκα
3 ετών, κυνηγάει παντού, έχει καταδίωξη, δεν μαχίζει την αποβολή, δεν πειράζει ζώα. Τιμή 500
ευρώ.
Αριθμός
microchip:
939000010667304.
Πληρ. Τηλ. 6930/821132

• SUZUKI FX 125 cc σε καλή κατάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6932/716039

• TOYOTA Corolla αυτόματο, 1.300
cc (σήμα 135 ευρώ), μοντ. ‘94, με
160.000 χλμ. με a/c, 4θυρο, λευκό,
σε πολύ καλή κατάσταση, 1.400
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/292315

• ΚΑΤΣΙΚΑ και τρία κατσικάκια.
Πληρ. Τηλ. 6937/230906

ΛΑΓΟΣΚΥΛΟ
γιούρα
τύπου
μπρούνο πωλείται (2 μηνών), από
γνήσιους γονείς, με πιστοποιητικό καθαροαιμίας. Αριθμός microchip: 939000010422553.
Πληρ. Τηλ. 6945/857635

• SUZUKI Grand Vitara 1.600 cc,
16V, 4X4 με a/c, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικό κλείδωμα, κοτσαδόρο, σε άριστη κατάσταση, 4.200
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6948/099950

• TOYOTA Corolla μοντ. ‘92, για ανταλλακτικά.
Πληρ. Τηλ. 28210/23213, 6973/
884746

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ πωλούνται 1 έτους,
άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, πολύχρωμα, φάρμακα καναρινιών της
beaphar και τροφές manitoba.
Πληρ. Τηλ. 28210/31002 (7.30
π.μ.-6 μ.μ.)

O σκύλος σας δεν είναι πειραματόζωο, εμπιστευτείτε την εκπαίδευσή
του σε πραγματικό επαγγελματία. Η
πολυετής πείρα, η σκληρή, υπεύθυνη δουλειά μέσα σ’ ένα φυσικό
περιβάλλον είναι ο λόγος απόλυτης
επιτυχίας της εκτροφής εκπαίδευσης των σκύλων μας... τον δικό σας
σκύλο. Κοκκινάκης Μηνάς. Μέλος
πανελλήνιου συλλόγου εκπαίδευσης σκύλων αναγνωρισμένου επαγγέλματος
Πληρ. Τηλ. 6945/760765
ΑΛΟΓΑΚΙ γεωργαλίδικο 5 μηνών,
από καλά αίματα, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/041118
ΒΡΕΘΗΚΕ στην περιοχή Πασακάκι
πανέμορφο γατάκι, 4ων μηνών περίπου, αρσενικό, χρώμα γκρι. Είναι
πολύ φιλικό και χαριτωμένο (ξέρει
να πηγαίνει τουαλέτα). Όποιος ενδιαφέρεται να το υιοθετήσει να επικοινωνήσει. Eίναι εμβολιασμένο.
Πληρ. Τηλ. 6974/147680
• ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ σακασμένα, ζωντανά. Παραλαβή από Χωραφάκια
Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6972/375682
• ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ από αγρότη
πωλούνται με το κιλό.
Πληρ. Τηλ. 28210/77864, 6982/
620759
• ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαλτεζάκι θηλυκό,
μικρό, αν γίνεται να γίνει δώρο σε
μικρό παιδί.
Πληρ. Τηλ. 6980/241421

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ επανιέλ μπρετόν τρίχρωμο θηλυκό, σχεδόν 5 ετών, με
χαρτιά καθαροαιμίας και μορφολογίας, σε καλή τιμή. Αριθμός microchip: 941000002770262.
Πληρ. Τηλ. 6947/888920
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια λαμπραντόρ από γνήσιους γονείς.
Αριθμοί microchip: 939000010666174,
9390000106661182,939000010666111.
Πληρ. Τηλ. 6973/324321, 6974/
147592
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κουτάβια γερμανικοί ποιμενικοί θηλυκά, 2 μηνών,
τσιπαρισμένα και αποπαρασιτωμένα. Βλέπετε γονείς. Αριθμοί microchip:
939000010667806,
939000010667790.
Πληρ. Τηλ. 6973/260405
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ορτύκια προς 3
ευρώ το ένα.
Πληρ. Τηλ. 6977/262608
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γουρούνια για λουκάνικα ή κιμά.
Πληρ. Τηλ. 6972/766602
• ΦΑΣΙΑΝΟΙ ράτσας Lady και Χρυσός, καναρίνια πανέμορφα από 15
ευρώ το ένα.
Πληρ. Τηλ. 6945/942122
• ΧΑΘΗΚΑΝ γάτες: 1 άσπρη αρσενική με διαφορετικά μάτια και 1
πορτοκαλί γατάκι με τη μαμά του
από τέρμα Σελίνου στην Νέα
Χώρα. Προσφέρεται αμοιβή.
Πληρ. Τηλ. 6982/020950 (what’s
up), 6992/100640

• ΧΑΘΗΚΑΝ 2 σκυλάκια στον
Πάνω Σταλό, 1 λαμπραντόρ μπεζ
με άσπρο και κόκερ καφέ. Έχουν
συναισθηματική αξία. Παρακαλείται όποιος τα βρει να επικοινωνήσει.
Πληρ. Τηλ. 6979/376739
ΧΑΘΗΚΕ σκύλος ράτσας μπόξερ
αρσενικός 3.5 μηνών (μεγαλόσωμος) καφέ χρώμα με άσπρα μπαλώματα στο πρόσωπο, από την
περιοχή Μακρύ Τοίχου. Φορούσε
μπλε λουράκι και έχει κομμένη
ουρά. Δίδεται αμοιβή.
Πληρ. Τηλ. 6944/936169
ΧΑΘΗΚΕ την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στην περιοχή Ακρωτηρίου
σκύλος άσπρος, ράτσας κρητικός
ιχνηλάτης με ουρά κουλούρα και
στο πλάι και σπαστά αυτάκια.
Πληρ. Τηλ. 6937/438358
ΧΑΘΗΚΕ στις 13/10 γάτος από τις
Κορακιές Ακρωτηρίου κοντά στο
εργοστάσιο Χιωτάκης, τιγρέ
σκούρο με άσπρο, φουντωτός,
στειρωμένος. Ακούει στο όνομα
Φοίβος. Παρακαλείται όποιος τον
βρει να τον κρατήσει και να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας.
Πληρ. Τηλ. 28210/64879, 6976/
632236, 6978/784347
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ γατάκι 2.5 μηνών.
Αριθμός
microchip:
93900010666129.
Πληρ. Τηλ. 6972/310682
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ από τον Φιλοζωϊκό
Σύλλογο ‘Η προστασία των ζώων’
κυνηγόσκυλο που θα γίνει μεσαίου μεγέθους.
Πληρ. Τηλ. 6977/717333
• ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ πανέμορφο σκυλάκι
4 μηνών που υπόσχεται να γεμίσει
το σπίτι σας με πολλά χαμόγελα.
Θα γίνει μικρό προς μεσαίο μέγεθος. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Αριθμός ηλεκτρονικής ταυτότητας: 939000010667228.
Πληρ. Τηλ. 6979/112980
• ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ πανέμορφο ημίαιμο
κουταβάκι με πατέρα boxer (αριθμός microchip 900182000215234).
Πληρ. Τηλ. 6972/019298
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ για από τον Φ.Σ. Χανίων ‘Η Προστασία των Ζώων’ 2
κουταβάκια, θηλυκό και αρσενικό,
ασπρόμαυρα, όμορφα, εμβολιασμένα, 2.5 μηνών (θα γίνουν μεσαία, 15-20 κιλά). Με το τσιπ
παρέχεται τροφή δωρεάν 6
μηνών.
Πληρ. Τηλ. 6976/632236
• ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ γνήσιο ροτβάιλερ
3ων ετών περίπου, από τον Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων,μόνο σε
φιλόζωους.
Πληρ. Τηλ. 6976/347643
• ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ από τον φιλοζωικό
σύλλογο ημίαιμα λαμπραντόρ κανελί χρώμα, αρσενικό και θηλυκό
. Το θηλυκό είναι στειρωμένο. Κατάλληλα για παιδιά και συντροφιά.
Επίσης ημίαιμο λυκόσκυλο με
χάσκυ γκρι-μπεζ, 1 έτους, αρσενικο, πανεμορφο, υπάκουο. Μόνο
σε φιλόζωους.
Πληρ. Τηλ. 6976/347643
• ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ από τον Φιλοζωικό
Σύλλογο Χανίων ‘Η προστασία
των ζώων’ 6 παιχνιδιάρικα γατάκια
για σπίτι 1 μηνός, μόνο σε φιλόζωους.
Πληρ. Τηλ. 6976/347643
• ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ από τον φιλοζωικό
σύλλογο πολύ μικρόσωμα και μεσαίου μεγάθους σκυλάκια θηλυκά
και αρσενικά. Τα θηλυκά έχουν
στειρωθεί. Είναι υπάκουα, παιχνιδιάρικα και φιλικά. Μόνο σε φιλόζωους. Επίσης κουτάβι αρσενικό
5 μηνών με κοντή τρίχα και μακριά αυτιά. Επίσης λαμπραντοράκια ημίαιμα 2 μηνών.
Πληρ. Τηλ. 6976/347643

APPLE Ipad 1 με θήκη της Apple
και iphone 3GS σε καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6973/914145 Νίκος
• KITE -Board North X- Ride 2011,
135 X 39 cm, like new, only 3 times
used. Original price 690 euros, including foot straps and 4 race fins,
now only 500 euros for sale.
Πληρ. Τηλ. 6938/639648
• LAPTOP HP 2.66 Ghz, με 120 gb
σκληρό δίσκο, 1 gb ram με windows
XP, άριστο. Τιμή 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6982/961773
TV Thomson 20’ LCD πωλούνται
από ανακαίνιση ξενοδοχείου, 60
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/450044
WC λεκάνες kerafina με καζανάκι
30 ευρώ, νιπτήρες kerafina με πόδι
30 ευρώ, πωλούνται από ανακαίνιση
ξενοδοχείου.
Πληρ. Τηλ. 6977/450044
ΑΓΝΟ κρασί κεραμειανό και μέλι
θυμαρίσιο.
Πληρ. Τηλ. 6973/267365
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ μετρητοίς ή πουλάμε για λογαριασμό σας αντίκες,
ηλεκτρικά είδη, έπιπλα, στερεοφωνικά, δίσκους, cd, βιβλία, γυαλικά,
είδη χόμπι, νομίσματα, γραμματόσημα, επαγγελματικούς εξοπλισμούς κλπ.
Πληρ. Τηλ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Κισάμου 121, 28210/98960
ΑΓΟΡΑΖΩ έπιπλα παλιά, διάφορα
αντικείμενα, δίσκους, βιβλία και
παλιά κοσμήματα. Άμεση αγορά.
Επίσης αγοράζω σπαθιά και παράσημα παλιά. Επίσης αγοράζω και παλιούς χειρόμηλους και παλιά
αντικείμενα.
Πληρ. Τηλ. 6947/982585, 6943/
224706, 6948/366160
ΑΓΟΡΑΖΩ και πουλάω καυσόξυλα.
Πληρ. Τηλ. 6974/324923
• ΑΓΟΡΑΖΩ καυσόξυλα κομμένα άκοπα στις καλύτερες τιμές της
αγοράς. Πληρωμή απολύτως μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6977/391080, 6975/
226055
• ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ μεταχειρισμένων ειδών: 1) επαγγελματικός εξοπλισμός: ψυγεία μηχανήματα, ράφια, είδη γραφείου, 2) οικιακός εξοπλισμός:
ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα,
εργαλεία, αντίκες, είδη κήπου,
3) σκάφη αναψυχής, είδη θαλάσσης, 4) stock εμπορεύματα.
Πληρ. Τηλ. νέα Δ/νση: κόμβος
Σούδας προς ΒΙΟΠΑ, 28210/
02266, 6985/577739, 6943/
644268 βρείτε ό,τι ψάχνετε
• ΑΛΑΤΙ χοντρό από το Μπάλο και
τη Γραμβούσα.
Πληρ. Τηλ. 6934/963909
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
αυτοκινήτων
παντός τύπου, απευθείας εισαγόμενα από Γερμανία και από Ελλάδα
πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. Γιάννης, 6979/130049
ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Κρήτη’ στο
κέντρο των Χανίων πωλείται ο
εξοπλισμός των: δωματίων,
εστιατορίου, μπαρ, κουζίνας,
μηχανολογικά κ.α. λόγω γενικής
ανακαίνισης.
Πληρ. Τηλ. 28210/51881
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
• ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Δώμα’ πωλούνται δρύινα μασίφ κρεβάτια, σε
πολύ καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 28210/51772, 28210/
43310
• ΑΠΟ ανακαίνιση ξενοδοχείου πωλούνται κρεβάτια, στρώματα, κομοδίνα, καθρέπτες, καναπέδες,
ντουλάπες κ.ά.
Πληρ. Τηλ. 6976/079835
• ΑΠΟ έμπειρο κατασκευαστή πωλούνται λίρες μαθητικές και επαγγελματικές σε χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6979/773186
• ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ YHF αρχησιμοποίητο τιμή 100 ευρώ και σκι θάλασσας, σε άριστη κατάσταση, σχεδόν
καινούρια. Τιμή 120 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/334890
• ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Philco για 40
τ.μ. αχρησιμοποίητος, 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/246027
ΒΑΡΚΑ ξύλινη 5 μ. με πετρελαιοκίνητη εσωλέμβια 21hp μηχανή.
Πληρ. Τηλ. 6932/858683
• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: ψυγείο μικρό 140
ευρώ, τραπέζι inox 40 ευρώ, βούτα
κατάψυξη 1.60 μ. 400 ευρώ, φριτέζα
μονή επιδαπέδια 750 ευρώ, παγομηχανή 90 κιλών 900 ευρώ, φούσκα
2.70 μ. 200 ευρώ, a/c 18άρι Hitachi
550 ευρώ, a/c 10άρι Hitachi 350
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/289147
• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: a/c 9άρι Carrier inverter 190 ευρώ, φούρνος 6 θέσεων
+ υγρασία 900 ευρώ, φούρνος 10
θέσεων 1.800 ευρώ, φούρνος 6 θέσεων + βάση + χοάνη 3.500 ευρώ,
μίξερ 40 κιλών 900 ευρώ, ζυγοκοπτικό 3.500 ευρώ, φούρνος περιστροφικός 2κάροτσος 6.500 ευρώ,
πλυντήριο καμπάνα 1.580 ευρώ, ψυγείο πάγκος 280 μ. 700 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/289147
• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: ερμάριο 1.40 μ. 280
ευρώ, ερμάριο + γούρνα + ντουλάπι
390 ευρώ, βιτρίνες ζαχαροπλαστείου 3 μ. 600 ευρώ, βιτρίνες ζαχαροπλαστείου 3 μ. 900 ευρώ, βιτρίνες
με ίσια τζάμια 1.40 μ. 600 ευρώ, συμπυκνωτικές μονάδες 3 hp 1.000
ευρώ, συμπιεστές a/c 100 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/289147
• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: συμπυκνωτικές μονάδες 3/8 150 ευρώ, συμπυκνωτικές
μονάδες 1/2 220 ευρώ, self service 2
μ. 900 ευρώ, self service 3 μ. 1.400
ευρώ, Toshiba 10άρι 190 ευρώ, ταχυζυμωτήρια 450 ευρώ, αεροκουρτίνες 120 ευρώ, κουτιά εξαερισμού
150-300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/289147
• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: ψυγείο όρθιο inox
590 ευρώ, ψυγείο όρθιο με τζάμι
350 ευρώ, όρθια με τζάμι κατάψυξη
450 ευρώ, φριτέζα διπλή υγραερίου
8+8 450 ευρώ, πλυντήριο 45άρι καλάθι 400 ευρώ, σχαριέρα διπλή 500
ευρώ, πλατό διπλό 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/289147
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κρεοπωλείου ολόκληρος ή μεμονωμένα.
Πληρ. Τηλ. 6980/200633
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ αρμόνιο Kotg
SA80.
Πληρ. Τηλ. 6980/603953
• ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Stock έπιπλα και μεγάλες προσφορές και στα καλοκαιρινά είδη, ποικιλία σε έπιπλα
εσωτερικού χώρου, στη Λ. Καραμανλή 83 Καλυκάς (100 μ. πριν τα
γραφεία του ΙΚΑ). Στον ίδιο χώρο
στρώμα οικολογικό, ανατομικό, ορθοπεδικό και απόσυρση με έκπτωση
10-20%.
Πληρ. Τηλ. 28210/90515, 6948/
403787
ΖΗΤΕΙΤΑΙ playstation 3.
Πληρ. Τηλ. 6949/122410

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ υπολογιστής
desktop χωρίς οθόνη με Windows 8
Pro OS, επεξεργαστή Intel 1155
G1620 2.70 ghz dual core διπύρηνο,
Ram Ddr 3 4gb, graphics intel-hd
2500, HDD 500 gb pcw 550w, dvd-rw
Liteon, με 3 χρόνια εγγύηση, καινούριος, έτοιμος για χρήση, εφαρμογές, internet, γραφείο. Έλεγχος
δεκτός. Τιμή 270 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6998/209298
• ΚΑΖΑΝΙ τσικουδιάς 128 κιλών με
την άδειά του. Τιμή 7.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/342855
• ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ θερμοσυσσωρευτής Stievel Eltron 5 KW 600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/425423
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 9σειρος σταθερός.
Πληρ. Τηλ. 6970/779564
• ΚΑΝΑΠΕΣ 3θέσιος εκρού με αποσπώμενα καλύμματα, σε άριστη κατάσταση, 100 ευρώ. Μεταφορά δική
σας.
Πληρ. Τηλ. 6978/396008
• ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ξερά ελιάς 130
ευρώ / τόνο.
Πληρ. Τηλ. 6940/940856

• ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ελιάς ξερά για τζάκι
και για σόμπα, κομμένα με πρέσσα
για καλύτερη απόδοση. Δωρεάν μεταφορά μαζί με ζυγολόγιο. Επίσης
αγοράζω ξύλα κομμένα ή άκοπα,
πληρωμή μετρητοίς. Αναλαμβάνω
κορμοτομές. Επίσης πωλείται ελαιόλαδο βιολογικό, και βιολογικό
μέλι.
Πληρ. Τηλ. 6973/017135
• ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ εξοπλισμός: 40 καρέκλες ψάθινες 700 ευρώ, 8 τραπέζια 350 ευρώ, ψυγείο πάγκος 1.80 μ.
550 ευρώ, φραπιέρα 70 ευρώ, αποχυμωτής 100 ευρώ, λάντζα (2 γούρνες) 300 ευρώ, ερμάριο 250 ευρώ,
τραπέζι τσόχας 50 ευρώ, 4 τραπεζάκια μικρά 50 ευρώ, πάγκος ξύλινος
300 ευρώ, ντουλάπια ξύλινα 300
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6975/756104, 28210/
72003
• ΚΟΠΡΙΑ σακιασμένη.
Πληρ. Τηλ. 6944/210075
• ΚΟΠΡΙΑ σακιασμένη και χύμα.
Επίσης μικρά γουρουνάκια και 2
αγελάδες.
Πληρ. Τηλ. 6982/450505

• ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ελιάς ξερά μόνο
κορμοί, περασμένα στην πρέσσα για
καλύτερη απόδοση, 90 ευρώ το κυβικό για τζάκι, 90 ευρώ το κυβικό
για σόμπα. Μεταφορά δωρεάν. Με
απόδειξη αγοράς.
Πληρ. Τηλ. 6977/391080

ΚΟΠΡΙΑ από πρόβατα ολοκάθαρη,
4 ευρώ / γεμάτο σακί (μεταφορά
προς Χανιά 5 σακιά). Βάμος Αποκορώνου Χανίων. Pure clear sheep’s
fertiliser sold 4 euros / hole bag
(transoportation to Chania 5 bags
).Vamos.
Πληρ. Τηλ. 6971/702389

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ελιάς ξερά 2 ετών 125
ευρώ/τόνος και ξύλα πορτοκαλιάς
ξερά 110 ευρώ/τόνος, σε μεγάλες
ποσότητες καλύτερες τιμές, ξύλα
για σόμπα 135 ευρώ/τόνος. Μεταφορά δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6977/235961

ΚΟΠΡΙΑ καθαρή στο Κολυμπάρι Άστρικας, με μεταφορά δική μας.
Τιμή 3 ευρώ / τσουβάλι και 2.80
ευρώ χωρίς τσουβάλι.
Πληρ. Τηλ. 6986/276633

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ξερά από ελιά, για
τζάκι κα για σόμπα.
Πληρ. Τηλ. 6946/337211
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ξερά για τζάκι ή
σόμπα, 130 ευρώ / τόνος, παραδοτέα.
Πληρ. Τηλ. 6946/570533 κ. Τάνι
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ πωλούνται. Επίσης
αναλαμβάνουμε κλάδεμα, ξερίζωμα,
φύτεμα ελιάς, εκχερσώσεις, περιφράξεις, γραμμικά αμπέλια. Αναλαμβάνουμε τη μακροχρόνια
συντήρηση του ελαιώνα σας. Όλες
οι εργασίες με ιδιόκτητα μηχανήματα.
Πληρ. Τηλ. 6977/006434
• ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ξερά ελιάς, κομμένα με πρέσσα, για τζάκι, 120 ευρώ
ο τόνος και για σόμπα 130 ευρώ ο
τόνος. Επίσης 2 ξυλόσομπες με
φούρνο 200 ευρώ η μία. Μεταφορά
δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6932/950404
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ελιάς 120 ευρώ/τόνος
για τζάκι και 130 ευρώ/τόνος για
σόμπα, με ζυγολόγιο.
Πληρ. Τηλ. 6938/331667
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ελιάς ξερά για τζάκι
και σόμπα. Δωρεάν διανομή στο
χώρο σας.
Πληρ. Τηλ. 6932/467940
• ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ελιάς 120 ευρώ ο
τόνος για τζάκι.
Πληρ. Τηλ. 6945/255685
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ για τζάκι και σόμπα
ξερά σχισμένα με πρέσα με ζύγιση
στο κατάστημά μας, 130 ευρώ ο
τόνος ή 70 ευρώ ανά κυβικό. Πυρινόξυλο μύλων Κρήτης 225 ευρώ το
τόνος και πυρίνα ΒΙΟΕΛ. Δωρεάν
διανομή με απόδειξη. Επίσης αγοράζω καυσόξυλα.
Πληρ. Τηλ. 28210/66330, 6976/
787969, 6977/508915
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ελιάς ξερά για τζάκι
και για σόμπα. Μεταφορά δωρεάν.
Τιμή 130 ευρώ / τόνος, με ζυγολόγιο.
Πληρ. Τηλ. 28240/41424

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ξυλεία, εργαλεία,
σανίδες, λατάκια, πύργοι κομπλέ 50
ευρώ, κλειδιά, σκαλιά, σιδερένια
νταμπάνια, μπετοφόρμ, βίδες, σωλήνες, δονητές, μαρκούτσια, μπετονιέρα, μαδέρια, πεταλούδες,
πυργάκια 1.20 μ., ξυλοκοπτικό (μεγάλο), χιαστά, σκαλωσιές σοβαντίσματος στο 1/3 της τιμής.
Πληρ. Τηλ. 6974/640880 (8 π.μ. - 12
μ. και 6-9 μ.μ.)
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ οικολογικό ποτό
από χαρούπια (χαρουπία), παραδίδεται στον χώρο σας για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση, γάμο,
βαπτίσεις, γιορτές, γενέθλια κα.
Επίσης ζητείται συνεργάτης για την
προώθηση του προϊόντος στην τοπική αγορά.
Πληρ. Τηλ. 6945/031080
ΠΛΑΚΙΔΙΑ δαπέδου ειδικά για
μόνωση ταρατσών σε ποσότητες, από 5, 6, 7 ευρώ το τ.μ.
Πληρ. Τηλ. Αγγελάκης Λεωφ.
Καζαντζάκη 191, Βαμβακόπουλο, τηλ.: 28210/92108
• ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ για laptop για
όλα τα μοντέλα 20 ευρώ, σκληρός
δίσκος εσωτερικός (3.5’’ κατάλληλος για σταθερό υπολογιστή) 45
ευρώ, 320 gb IDE και το παιχνίδι Pro
2014 για playstation III 40 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/301293 μετά τις
11 π.μ.
• ΠΟΡΤΕΣ θωρακισμένες 12 σημείων κλειδώματος, σε 7 διαφορετικά
χρώματα.
Τοποθέτηση
αυθημερόν χωρίς μερεμέτια και σοβαντίσματα. Δωρεάν το ξήλωμα της
παλιάς σας πόρτας, 700 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/95328, 6972/
083008

• ΚΟΥΒΕΡΤΑ χειροποίητη, πλεκτή,
με κουκουδάκι με ανάγλυφο σχέδιο, άσπρη, με νήμα, για νυφική,
διαστάσεων 1.80 Χ 2.06 μ αχρησιμοποίητη σε τιμή προσφοράς.
Πληρ. Τηλ. 6951/145082 απογευματινές ώρες 6-8 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούριο παράθυρο
από αλουμίνιο Europa, με διπλά
τζάμια, σίτα, ανάκλιση, σε σκούρο
καφέ (wege) λόγω λάθους παραγγελίας. Διαστάσεις 1.27 μ. πλάτος Χ
1.58 μ. ύψος. Τιμή 400 ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6971/870017

ΚΟΥΖΙΝΑ κεραμική Pitsos ελαφρώς
μεταχειρισμένη, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/621120

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισμός μίνι μάρκετ.
Πληρ. Τηλ. 6937/385098

• ΚΡΑΣΙ από ξύλινα βαρέλια 2 και 3
ετών μικρές ποσότητες με δοκιμή.
Επίσης και τσικουδιά. Μεταφορά
δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. 6978/860524

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ καλλιεργητής 11άρης,
δίσκος για κόψιμο χόρτων, κουβάς
φορτωτής για τρακτέρ, 10 βυτία
τόνου.
Πληρ. Τηλ. 6972/676526

• ΛΕΒΗΤΑΣ πετρελαίου μάρκας
Gulliver 80.000 θερμίδων, μαζί με
καμινάδα inox σχεδόν καινούριος, 1
έτους λόγω αλλαγής τρόπου θέρμανσης, σε πάρα πολύ καλή τιμή,
μόνο 500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6949/453860
• ΛΥΡΕΣ κρητικές από δικό μας εργαστήρι, με ξεχωριστή ποιότητα και
τιμές για μαθητές, ερασιτέχνες,
επαγγελματίες. Επίσης λαγούτα για
εκμάθηση.
Πληρ. Τηλ. 6947/549776
ΝΥΦΙΚΑ μεγάλη ποικιλία νυφικών
πωλούνται από 150 ευρώ. Βαπτιστικά όλο το σετ από 200 ευρώ. Στεφάνωση όλο το σετ από 300 ευρώ.
Τώρα και υλικά μπομπονιέρων,
ειδών γάμου και βάπτισης σε τιμές
κόστους.
Πληρ. Τηλ. για ραντεβού: 6972/
197988

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τραπέζι ανοιγόμενο έως
2.5 μ. (χρώματος βέγκε με τζάμι) με
6 καρέκλες inox, πλάτη βέγκε και
κάθισμα δερματίνη, επίσης ιταλικά.
Πληρ. Τηλ. 6951/920494
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μίνι μάρκετ 1 ψυγείο βιτρίνα 3μ.Χ 2μ., ράφια αλουμινίου και γόνδολα αλουμινίου. Σε
τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6972/027571
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κλασική κρεβατοκάμαρα πλήρης, σαλόνι, έπιπλο tv, 2
φωτιστικά σαλονιού πολυτελείας
και 3 υπνοδωματίου, σε άριστη κατάσταση, λόγω αλλαγής χώρου.
Πληρ. Τηλ. 6974/932362 Στέφανος

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τζαμαρίες 3 μ. Χ 3
μ. Χ 1 πόντο πάχος, 3 τεμάχια,
με τις κάσες τους, ελαφρώς
πράσινο χρώμα.
Πληρ. Τηλ. 28240/22012 9 π.μ. 5 μ.μ.

ΞΥΛΑ ελιάς ξερά 7 τόνοι, μαζεμένα,
110 ευρώ ο τόνος, ενώ ανά τόνο 120
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6996/426614, 6984/
842614

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πολλά και διάφορα
τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα σε
καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6947/037527

• ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ με φούρνο, 250
ευρώ (χρήση 1 έτος).
Πληρ. Τηλ. 6976/512109
ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ με φούρνο και 10 μ.
σωλήνες ανοξείδωτους, πωλείται ή
ανταλλάσσεται με Saiga καραμπίνα.
Πληρ. Τηλ. 6983/481703
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ μηχανήματα: κορδέλα, πλάνια και δίσκος Radial, όλα
μαζί 2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/018885

• ΣΚΑΦΟΣ ταχύπλοο Lamar 5 μ. με
μηχανή Mercury 75, βυθόμετρο και
τρέιλερ, όλα σε πολύ καλή κατάσταση και τέλεια πλεύση. Τιμή πολύ
καλή, λόγω ανάγκης.
Πληρ. Τηλ. 6979/130632, 6971/
743733
• ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Candy 8 κιλών,
πολύ καλή ευκαιρία, σχεδόν καινούριο. Τελική τιμή 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/772478 εκτός μεσημεριανές ώρες
• ΤΕΝΤΕΣ ολοκαίνουριες που τυλίγονται με μηχανισμό οριζόντιες με
διαφανές παράθυρο με σκρατς 4
τεμ. μαζί με τα σίδερα οι τρείς
έχουν ύψος 4 Χ 2.5, και η αλλη 1,70
Χ 2,5. Τιμή μεγάλης 230 ευρώ και
150 ευρώ η μικρή.
Πληρ. Τηλ. 6946/033601
• ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ καινούρια με κρυστάλλινο ορθογώνιο τραπέζι και 6
καρέκλες 350 ευρώ, 1 βιτρίνα με
τραπεζάκι σαλονιού ξύλινο, 300
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6947/033770
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ MS Windows 7 Ultimate 64 - bit AMD - Athlon 64 Processor 3.200 t 1.0 GB Ram, Radeon
X 1.600 series, με σκληρό δίσκο 153
GB + οθόνη - tv), πληκτρολόγιο,
ποντίκι, ηχεία. Τιμή 220 ευρώ, συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 28210/39264
• ΦΟΡΗΤΟΣ εξωτερικός δίσκος χωρητικότητασς 2ΤΒ μάρκας Western
Digital, My Passport σε κλειστή συσκευασία (αξίας 165 ευρώ) και φλασάκι χωρητικότητας 32 gb σε
κλειστή συσκευασία (αξίας 28 ευρώ)
και τα δύο μαζί 100 ευρώ. Είναι μοντέλα που κυκλοφορούν, ολοκαίνουρια και λειτουργικά.
Πληρ. Τηλ. 6977/647471

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τα κάτωθι αντικείμενα: 1 παλαιικός καναπές, 1 παλαιικό μεταλλικό κρεβάτι με σχέδια, 1
στρώμα κατακλίσεων. Όλα σε άριστη κατάσταση και σε λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6975/615951, 6998/
485080
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κλασικό σαλόνι
σκαλιστό αντίκα, Singer μηχανή,
χαλιά, μονό κρεβάτι ξύλινο, κομοδίνο, σερβάν, γραφείο, βιβλιοθήκη,
στρώματα μονά, τουαλέτα καθρέπτης, τραπέζι tv, κρεμάστρα καλόγερος και όργανα γυμναστικής.
Επίσης μηχανάκι 250 cc Kymco.
Πληρ. Τηλ. 6938/440367
ΣΑΛΟΝΙ κατασκευής ‘80, σκαλιστό
ξύλο μασίφ, σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6948/802131

• ΚΥΡΙΟΣ ζητά γνωριμία με κυρία
από 45 - 50 ετών για σοβαρή σχέση
- γνωριμία με σκοπό τον γάμο.
Πληρ. Τηλ. 6980/726280 what’s up,
κλήσεις με απόκρυψη δεν θα
απαντηθούν
• ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών, σοβαρός, ζητάει
γνωριμία με κυρία, για συγκατοίκηση και ότι προκύψει.
Πληρ. Τηλ. 6986/526195
ΚΥΡΙΟΣ πρόσφατα συνταξιούχος
του δημοσίου ζητά κυρία καλού χαρακτήρα και εμφάνισης έως 50
ετών.
Πληρ. Τηλ. 6976/076369 what’s up,
6943/736884 (vodafone), 6937/
766999 (Wind), κλήσεις με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν
ΟΠΟΙΟΣ επιθυμεί να αλλάξει τη
ζωή του και να βρει τον/την ιδανικό
σύντροφο με σκοπό το γάμο, ας
επικοινωνήσει μαζί μας.
Πληρ. Τηλ. 6992/527465 γραφείο
συνοικεσίων Ταυρωνίτης Veneta
• ΟΣΟ δύσκολη κι αν είναι η εποχή
μας, η ανθρώπινη φύση δεν παύει
ποτέ να αναζητά τον ιδανικό σύντροφο με τον οποίο θα μπορέσουμε
να μοιραστούμε τα όνειρά μας για
την υπόλοιπη ζωή μας και να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά μας.
Ελάτε να γνωριστούμε, να ακούσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες
σας, με σεβασμό προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Εχεμύθεια, εμπιστοσύνη,
εξυπηρέτηση
για
γνωριμίες, φιλία, συμβίωση, σχέση,
γάμο.
Πληρ. Τηλ. γραφείο συνοικεσίων γνωριμιών, Αρ. Πρωτ. 6748, 6943/
158787

• ΦΡΕΖΑ Γέμκα 1.60 ΒΤ, άροτρο 4V,
ψεκαστικό συρόμενο 1.000 L με
αντλία ΑΖ 90 Comet, σκαπτικό 10 hp
πετρέλαιο R 100 με ρόδες και φρέζες, σκαπτικό FM S125 με ρόδες και
φρέζες, σκαπτικό Κρόνος με ρόδες
και φρέζες.
Πληρ. Τηλ. 6982/939037
• ΨΥΓΕΙΟ ολοκαίνουριο θάλαμος
διαστάσεων 1.80 μ. Χ 3.00 μ. βάθος
Χ 2.20 μ. ύψος, με εξωτερική μηχανή 1.5 hp.
Πληρ. Τηλ. 6977/405826
• ΨΥΓΕΙΟ θάλαμος ελαφρύ φορτηγού (Sprinter) καθαρών διαστάσεων
3.33 Χ 2.08 Χ 2.08, με αυτόματο μηχάνημα Thermo King, σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6980/043882
ΨΥΓΕΙΟ Samsung 1.50 X 0.55 160
ευρώ και ψυγείο Pitsos 0.50 X 0.80
80 ευρώ και 3 Funk Oil Carrier συνδεόμενα με τα καλοριφέρ προς 250
ευρώ το ένα.
Πληρ. Τηλ. 6972/252832

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρισμένα: βιτρίνα παγωτού και γλυκού,
φούρνος αέρος και πάγκοι κουζίνας, ιδανικά για ξεκίνημα, σε πολύ
ενδιαφέρουσα τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6987/276576 10 π.μ. - 2
μ.μ. και 5 - 9 μ.μ.

ΞΥΛΑ ελιάς για τζάκι 130 ευρώ ο
τόνος, για σόμπα 140 ευρώ ο τόνος,
ξύλα πορτοκαλιάς και διάφορα άλλα
110 ευρώ ο τόνος. Επίσης μαλοτύρα
προς 0.60 ευρώ το μάτσο (για παραγγελίες άνω των 200 τεμ.).
Πληρ. Τηλ. 6972/510117

• ΞΥΛΑ, κορμοί πορτοκαλιάς ξερά,
μεγάλες ποσότητες, 80 ευρώ ο
τόνος.
Πληρ. Τηλ. 28240/31672, 6982/
731385

• ΣΑΛΟΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ με σύνθετο
μπαρ, παλαιά, σ’ άριστη κατάσταση,
όλα μαζί 500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/790432
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• 65ΧΡΟΝΗ μορφωμένη μη καπνίζουσα, εμφανίσιμη, καλού χαρακτήρα, κάτοικος Χανίων ζητά κύριο,
μη καπνιστή, μορφωμένο, αξιόλογο,
σοβαρό.
Πληρ. Τηλ. γραφείο συνοικεσίων
γνωριμιών, Αρ. Πρωτ. 6748, 6943/
158787
ΕΡΑΤΩ: γραφείο συνοικεσίων και
γνωριμιών με εχεμύθεια και εμπιστοσύνη σας φέρνει κοντά με μέλη
από όλη την Κρήτη και σας δίνει την
ευκαιρία για μία σοβαρή σχέση, με
σκοπό τον γάμο.
Πληρ. Τηλ. 2810/221551, 6980/
996901 What’s up
• ΖΗΤΩ μια κοπέλα έως 40 ετών για
κάτι σοβαρό και αληθινό. Με ενδιαφέρει να έχει απλά και μόνο αισθήματα
αγάπης,
τρυφερότητα,
χιούμορ και αυθορμητισμό. Είμαι
μόνος, με καλή διάθεση. Αν ενδιαφέρεσαι άφησε μήνυμα.
Πληρ. Τηλ. 6933/251873

• EUROPEAN Research Center.
Γραφείο ιδιωτικών ερευνών και ειδικών 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 αριθμού
τηλεφώνου. Νέες υπηρεσίες υπερσύγχρονης τεχνολογίας, εμφάνιση
αποκρύψεων, καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών και μηνυμάτων,
ανάκτηση παλαιών δεδομένων κινητού. Τίποτα δεν μπορεί πλέον να
μείνει κρυφό για εσάς. Πείρα, προσωπική επαφή, στήριξη, απόλυτη
εχεμύθεια και διακριτικότητα, αποτελεσματικότητα, 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 4891/7/150δ.
Πληρ. Τηλ. 6986/176066 Υψηλαντών 25
• ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ - Υπερίων: Περίδου
10 Χανιά. Αρ. Αδ. 4891/7/1/180-ε. Εμπιστευτικό γραφείο ερευνών - παρακολουθήσεων - πληροφοριών και
πάσης φύσεως οπτικοακουστικών
ηλεκτρονικών τηλεκαταγραφήσεων
πανελλαδικά. Προσπελάσιμη γνώση,
σύγχρονες τεχνικές έρευνας, εξειδικευμένα λογισμικά ελέγχου κινητών τηλεφώνων - υπολογιστών,
προϊόντα και υπηρεσίες εποπτείας
οχημάτων, πρωτοποριακός μικροηλεκτρονικός εξοπλισμός (εφαρμογές - διαθέσεις - ειδικές
κατασκευές κάθε αναγκαιότητας).
Αναλαμβάνονται με σοβαρότητα και
εχεμύθεια, θέματα συζυγικής απιστίας - διαζυγίων, βιντεοφωτογραφήσεις, τηλεφωνικά, επιτήρηση
ανηλίκων, επαγγελματικά, περιουσιακά, αδιάσειστες δικαστικές αποδείξεις, δορυφορικοί εντοπισμοί
θέσεων - διαδρομής οχημάτων, ιδιαίτερα δύσκολες υποθέσεις, περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα.
Άρτια κατάρτιση, γρήγορα αποτελέσματα, αδιάφθορη εντιμότητα, πρέπουσα δεοντολογία.
Πληρ. Τηλ. 6944/775785 επι
24ώρου
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κάθε Δευτέ
ρα

Πρεμιέρα σήμερα για “Ράδιο αρβύλα”
μετά από 2 αναβολές
Μπορεί η τηλεοπτική σεζόν να έχει ξεκινήσει περίπου δύο μήνες, όμως οι “Ραδιο αρβύλα” θα
μπουν στο παιχνίδι της AGB από σήμερα. Μετά τις
δύο αναβολές της πρεμιέρας (κανονικά ήταν να ξεκινήσει στις 28 Οκτωβρίου, στη συνέχεια στις 4 Νοεμβρίου), έντονη ήταν η φημολογία που ήθελε τις
σχέσεις του παρουσιαστή της εκπομπής, Αντώνη Κανάκη, με τον γενικό διευθυντή προγράμματος,
Γιάννη Λάτσιο να βρίσκονται “στον πάγο”.
Και να ίσχυε, όμως, κάτι τέτοιο, φαίνεται από την
εξέλιξη των γεγονότων ότι ξεπεράστηκε και ο λόγος
των δύο αναβολών ήταν ότι η ομάδα της εκπομπής
ήθελε ακόμα μια εβδομάδα παράταση για να προετοιμαστεί καλύτερα. Eτσι, λοιπόν, από σήμερα και
κάθε Δευτέρα οι “Ραδιο αρβύλα” επιστρέφουν στο
τηλεοπτικό τοπίο με το μοναδικό καυστικό τους χιούμορ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κάλλια Καρτσάκη

Τον Μάρτιο
σε λειτουργία η ΝΕΡΙΤ

Ο Αντώνης Σαμαράς
στην “Ανατροπή”
Σήμερα Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 στις 22.30, ο
Αντώνης Σαμαράς είναι καλεσμένος του Γιάννη Πρετεντέρη. Ο πρωθυπουργός παραχωρεί μία εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξη, για πρώτη φορά στην τηλεόραση μετά
την ανάληψη της πρωθυπουργίας, τον Ιούνιο του 2012.
Η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά θα προβάλλονταν
στην εκπομπή της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου.
Ωστόσο, όπως είχε ανακοινωθεί από το γραφείο του
Πρωθυπουργού αναβάλλεται λόγω της επίσκεψής του
Πρωθυπουργού σε Μάλτα και Ιταλία.

Στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου ελπίζει πως θα ξεκινήσει να λειτουργεί η ΝΕΡΙΤ,
ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλός της Γιώργος Προκοπάκης. Οπως δήλωσε στο
ΑΠΕ - ΜΠΕ. Ο κ. Προκοπάκης
έχει εναποθέσει την ευθύνη για
την εκκένωση του Ραδιομεγάρου της Αγ. Παρασκευής στο
υπουργείο Οικονομικών.
Ο κ. Προκοπάκης ελπίζει ότι
μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχει

Πρώτος στην τηλεθέαση
ο Γιώργος Παπαδάκης
Δυναμικό ξεκίνημα έκανε για ακόμα μια χρονιά ο Γιώργος Παπαδάκης και
η δημοσιογραφική του ομάδα. Η εμπιστοσύνη των τηλεθεατών στην εκπομπή “Πρωινό ΑΝΤ1” σημαντικό προβάδισμα στα ποσοστά τηλεθέασης της
πρωινής ζώνης. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδάκης από τις 23 Σεπτεμβρίου 2013 (την ημέρα της πρεμιέρας) έως και τις 30 Οκτωβρίου, βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού με μέσο όρο 31,3%.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, τερμάτισε πρώτος και στο δυναμικό κοινό
15-44 σημειώνοντας μέσο όρο 24%. Στους άντρες 15-24 ο μέσος όρος ήταν
17,6% και στις γυναίκες 25-44 η τηλεθέαση έφτασε το 25,6%.
Ο Γιώργος Παπαδάκης τερμάτισε πρώτος και στη ζώνη μετάδοσής του (διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου). Στο σύνολο του κοινού η απόσταση από το δεύτερο κανάλι έφτασε τις 6,3 μονάδες και στο δυναμικό κοινό 15-44 η διαφορά ήταν 5,2 μονάδες.
Τον μήνα Οκτώβριο, η εκπομπή βρέθηκε στην πρώτη θέση τόσο στο σύνολο του κοινού με 31,6% όσο και στους 15-44 με 25,1%. Τα υψηλότερα μερίδια προήλθαν από το κοινό 25-44 καθώς έφτασαν το 25,5% και κυρίως από
τις γυναίκες 25-44 που παρακολούθησαν τον Γιώργο Παπαδάκη σε ποσοστό 26,6%. Τον Οκτώβριο η εκπομπή «Πρωινό ΑΝΤ1» επικράτησε στη ζώνη
μετάδοσής της στο σύνολο του κοινού με 6,9 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Επίσης προηγήθηκε και στο δυναμικό κοινό 15-44 με 6,4 μονάδες.

εγκριθεί από τη διυπουργική
επιτροπή ο προϋπολογισμός
για το ΑΣΕΠ και για να αρχίσουν οι προσλήψεις στελεχών,
με προτεραιότητα την επιλογή
διευθυντικών στελεχών.
Ως προς τη διαδικασία στελέχωσης της ΝΕΡΙΤ, σημείωσε
πως δεν πρόκειται να υπάρξει
καμία προνομιακή μεταχείριση
σε πρώην εργαζομένους της
ΕΡΤ αλλά θα γίνει με διαδικασία ΑΣΕΠ 100%.

Νέα εκπομπή για
τη Μαρί Κυριακού
Πρεμιέρα έκανε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, η νέα εκπομπή της Μαρί Κυριακού, με τίτλο “Μια φορά κι έναν
καιρό”, η οποία από θα μεταδίδεται κάθε βδομάδα από
τα Δορυφορικά κανάλια του ΑΝΤ1.
Η νέα εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά των Ελλήνων, που ζουν στο εξωτερικό. Σε κάθε επεισόδιο, η
Μαρί Κυριακού θα διαβάζει παραμύθια γνωστών
Ελλήνων συγγραφέων, θέλοντας με αυτό τον τρόπο
να φέρει κοντά στους ομογενείς μας, την ελληνική
κουλτούρα και τον πολιτισμό.
Μέσα από την εκπομπή, θα υπάρχει μια ξεχωριστή
ενότητα με τίτλο: “Πες μου το παραμύθι σου”, στην
οποία η Μαρί Κυριακού θα διαβάζει παραμύθια που
θα γράφουν και θα στέλνουν τα ίδια τα παιδιά. Ηδη, από
την πρώτη εκπομπή, η ανταπόκριση των “μικρών συγγραφέων” που έχουν στείλει τις δικές τους φανταστικές ιστορίες, είναι πολύ μεγάλη.

Ο κύβος ερρίφθη: Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσιαστής του “The Voice”
Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ότι το παγκοσμίου φήμης talent show “The Voice” έρχεται στην Ελλάδα, ξεκίνησε η φημολογία
για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία της παρουσίασης, αλλά και ποιοι celebrities θα κάτσουν στην κριτική επιτροπή.
Πολλά και διάφορα έχουν ακουστεί και πολλά είναι τα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι του Αντ1. Τελικά, εκείνος, ο επικρατέστερος που
θα παρουσιάσει το show είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Μπορεί τα στελέχη του σταθμού, αλλά και ο ίδιος να μην το ανακοινώνουν ακόμα και
επίσημα, όμως οι πρώτες πληροφορίες, θέλουν τον παρουσιαστή του Πρωινού στο “τιμόνι” του “The Voice”.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

★ Κινηματογράφοι

■ Πρόγραμμα τηλεόρασης
22.30 ΧΘΕΣ – ΣΗΜΕΡΑ – ΑΥΡΙΟ [E]
23.30 Επίκαιρες ομιλίες
00.00 Game Reviews
00.30 Short Animations
Τηλ.: 210-6886100

Τηλ.: 210-3481000

06:00 Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή
07:00 Πρωινό ΑΝΤ1
10:00 Το πρωινό
12:50 Με αγάπη
13:00 Τα νέα του ΑΝΤ-1
13:30 Tv Quiz
13:40 Aκρως οικογενειακόν
14:50 Tv Quiz
15:00 Κωνσταντίνου και Ελένης
16:00 Tv Quiz
16:10 Το καφέ της χαράς
17:50 Τα νέα του ΑΝΤ1
18:00 Βαλς με 12 Θεούς
19:00 Μπρούσκο
20:00 Τα νέα του ΑΝΤ-1
21:15 Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής
22:15 Πλάκα κανείς - Hotel Edition
23:15 Κρατά γερά
00:15 Oλα τρέλα
01:30 Της Ελλάδος τα παιδιά
02:30 Τα μαχαιρώματα
03:30 Το καφέ της χαράς
04:30 Πατερ ημών
05:00 Τηλεμαρκετινγκ
05:20 Πότε δεν είναι αργά

07:15 Pichi pichi Pitch
07:45 Beyblade METAL fusion
08:15 Φμ live
10:00 Live u
13:00 Μελέτησε το!
14:45 Φμ live
16:30 Star ειδήσεις
16:45 Μίλα
18:40 Η προδοσία
19:45 Star ειδήσεις
21:00 Red
23:15 Στον Ενικό
02:15 Κικμποξερ 2
04:00 Μια δοκιμή θα σας πείσει

Τηλ.: 210-6994224

06:45 Κοινωνία ώρα MEGA
10:00 Πρωινό mou
13:10 Η νταντά
14:00 Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων
15:00 Το ρετιρέ
16:20 Απογευματινό δελτίο ειδήσεων
16:30 Λατρεμένοι μου γείτονες
17:50 Στο παρά πέντε
18:40 Fatmagul
20:00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
21:15 Κλεμμένα όνειρα
22:30 Ανατροπή
00:30 Τελευταία γεγονότα
00:50 Κριστίν
01:15 Τελευταία γεγονότα
01:30 Κριστίν
03:00 Ο 3ος νόμος
03:30 Ο 3ος νόμος
04:00 Παράλληλοι δρόμοι
05:00 Φιλοδοξίες
05:45 Τα μυστικά της Εδέμ

Τηλ.: 210-4897777

06:50 Eρωτας με επιδότηση ΟΓΑ
07:45 Θυρίδα τηλεπωλησης
08:00 Πες μου ναι
08:30 Χορεύοντας στη Σιώπη
09:30 Θυρίδα τηλεπωλησης
09:45 Frasier
10:45 Θυρίδα τηλεπωλησης
11:00 Avenida Brazil
12:00 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
16:00 Δέστε τους
17:25 Ειδήσεις
17:30 Οικογενειακές ιστορίες
18:30 Ειδήσεις
20:00 Κάτι ψήνεται
21:00 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
21:45 Ελληνοφρενεια
22:30 Homeland
23:30 Ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα
00:45 10η εντολή
01:45 CSI: las Vegas v
02:45 Θυρίδα τηλεπωλησης
03:00 Judging Amy

Tηλ.: 210 - 4800170 - 4

06:00 Πρώτη γραμμή
10:00 Τώρα ΣΚΑΪ
12:00 Magazino
13:00 Excel!ent
15:00 Live
16:30 Ειδήσεις
16:45 Μαγειρευω οικονομικά
17:30 Chef στον αέρα
18:30 ΣΚΑΪ με τον Νίκο Ευαγγελάτο
20:50 Like στον κόσμο
21:00 Τα νέα του ΣΚΑΪ
22:15 Hawaii ﬁve-0
23:15 GAME of thrones
00:30 Η δική στον ΣΚΑΪ
02:15 Hawaii ﬁve-0
03:00 Excel!ent
05:00 Στην πράξη

Τηλ.: 2810-281959

05:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ε)
06:30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ (Ε)
08:00 ΚΡΗΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ (ΠΑΛΙΑ
ΕΚΠΟΜΠΗ)
09:00 ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ
14:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17:15 ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ… ΑΓΙΟΣ
18:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:00 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ
20:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00 ΜΙΚΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΙ
ΕΞΥΠΝΑ
22:10 PRESSING
24:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ε)
01:45 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ (Ε)
03:15 ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΓΙΟΣ (Ε)
04:15 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ (Ε)

KΡΗΤΗ-1

Τηλ.: 28210-32744

08.00 Μια Κρητικιά καλημέρα
09.00 RETRO Cartoons
10.00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ
11.00 Εκπομπή τηλεπωλήσεων
12.00 Οι παραδοσιακοί μουσικοί της
Κρήτης
14.00 Εκπομπή τηλεπωλήσεων
15.00 ΧΘΕΣ – ΣΗΜΕΡΑ – ΑΥΡΙΟ
16.30 ΝΟ COMMENT
17.30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
19.00 Εκπομπή τηλεπωλήσεων
20.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΝΤRA
CHANNEL
21.00 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ
22.00 KABOYΡΟΜΑΝΩΛΑΙΝΑ
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Τηλ.: 2810 398 051

08:30 MAD ZONE (ΤΠ)
09:00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
09:20 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
11:10 MΑGICALLY SIMPLE
11:40 MAD ZONE (ΤΠ)
12:35 ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ
13:10 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΠ)
14:10 BEAUTY NEWS (ΤΠ)
15:00 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ (ΤΠ)
17:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:00 ΚΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ
20:05 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ της
DW
20:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00 ΜΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00:10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
02:00 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ (ε) (ΤΠ)

Τηλ.: 28210-74979

06.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
9.00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
10.00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
14.00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
14.55 ΚΡΗΤΗ ΩΡΑ… 3
16.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣHΜΕΡΙ
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18.40 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18.50 ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
20.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22.00 90 ΛΕΠΤΑ
23.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.15 ΜΕΡΑ ΜΕΣHΜΕΡΙ (E)
2.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
5.00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΑΤΤΙΚΟΝ CYTA (χειμερινό)
Τηλ.: 2821027717, www.cineattikon.gr
“Γεύσεις Κρήτης”
Η εκπομπή παραδοσιακής
μαγειρικής των “Χ.Ν.”
με ένα νέο επεισόδιο
κάθε Σάββατο στο
www.haniotika-nea.gr

✈ Δρομολόγια •
OLYMPIC AIR
Τηλέφωνακρατήσεων:
801-801-01-01απόσταθερό
(Μίααστικήμονάδα)ή

2103550500απόκινητό
τηλέφωνοκαιΚΡΑΤΗΣΗ
ΜΕΣΩWEB:
www.olympicair.com

Τα δρομολόγια της Olympic Air τροποποιούνται συνεχώς.
Περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρείας και στο τηλ.
κέντρο.

AEGEAN AIRLINES
Τηλέφωνακρατήσεων:
801-11-20000(απόσταθερό)2106261000(απόκινητό)
Χειμερινάδρομολόγια2013-2014
ΧΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ:
Καθημερινά εκτός Κυριακής: 06.50 (Από 27/10/13 - 29/3/2014)
Καθημερινά: 10.20, 17.15 (Από 27/10/13 - 29/3/2014)
Κάθε Παρασκευή και Κυριακή: 21.05 (Από 1/11 - 29/3/2014)
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ:
Καθημερινά: 09.00, 15.55 (Από 27/10/13 - 29/3/2014)
Κάθε Παρασκευή και Κυριακή: 19.45 (Από 1/11 - 29/3/2014)
Καθημερινά εκτός Σαββάτου: 20.30 (Από 27/10/13 - 29/3/2014)
ΧΑΝΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο: 15.45 (Από 27/10/13 - 29/3/2014)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΝΙΑ:
Κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο: 14.00 (Από 27/10/13 - 29/3/2014)
ΧΑΝΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ(μέσωΘεσ/νίκης):
Κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο: 15.45 (Από 27/10/13 - 29/3/2014)
ΜΟΝΑΧΟ-ΧΑΝΙΑ(μέσωΘεσ/νίκης):
Κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο: 10.20 (Από 27/10/13 - 29/3/2014)

Τα δρομολόγια ενίοτε τροποποιούνται με ευθύνη των εταιρειών.
ΑΝΕΚ
τηλ.:28210/27500-4και28210/80050
ΑναχώρησηαπόΠειραιά:9μ.μ.ΑναχώρησηαπόΣούδα:9μ.μ.

ΑΝΕΝΔΥΚ
Κρατήσειςθέσεωνοχημάτων:2821095511-2825091221.
Πληροφ.:www.anendyk.gr
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 19/10/2013 ΕΩΣ 31/10/2013
ΧΩΡΑΣΦΑΚΙΩΝ–ΛΟΥΤΡΟ–ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ10:30&13:00

ΑΙΘΟΥΣΑ Α’
“GLORIA”
Προβολές: 8 και 10.15 μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ Β’
“ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ”
Προβολές: 8.15 και 10.30 μ.μ.
ΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850 - 1
“MACHETE: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” (2D)
Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.
“CAPTAIN PHILLIPS” (2D)
Καθημερινά: 10.30 μ.μ.
“ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ” (2D)
Καθημερινά: 8.30 μ.μ.
“ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΗ ΨΥΧΗ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2”
Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.
“ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΡΕΝΟ ΓΙΑ
ΛΙΣΑΒΟΝΑ”
Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.
“ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΧΤΥΠΗΜΑ”
Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.
STER CINEMAS (MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9
“ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΗ ΨΥΧΗ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 8 και 10.30 μ.μ.
“CAPTAIN PHILIPS”
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 7 μ.μ.
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 10 μ.μ.
“ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ”
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 9.30 μ.μ.
“ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 2” (3D)
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 7.30 μ.μ.

✚ Φαρμακεία
70 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΝΟΙΧTΑ
από 5.30 - 9 μ.μ.
8.30 π.μ. - 2.30 μ.μ. & 6 μ.μ. - 8.30 π.μ.

Τηλ.: 28210-36700

07.00 ΝΕΑ ΤΟ ΠΡΩΙ
10:00 ΝΕΑ ΣΠΟΡΤ LIVE (Ε)
11:00 MTV
14:30 ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:30 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
17.00 PUNK'D 13 - 14
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:30 INVENTORS 21
19:00 ΝΕΑ ΣΤΙΣ 7
20:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:55 ΝΕΑ ΣΠΟΡΤ LIVE ΔΕΥΤΕΡΑΣ
23:30 LAST HORIZON 02
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00:30 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (Ε)
02:00 ΝΕΑ ΣΤΙΣ 7 (Ε)
03:30 ΝΕΑ ΣΠΟΡΤ LIVE ΔΕΥΤ (Ε)
04:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
05:30 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
06:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (E)

ΣHM.:Γιατυχόναλλαγέςσταπρογράμματατωνκαναλιώνδενευθύνονταιτα“X.N.”

● Ο καιρός
Αστατος θα είναι ο καιρός. Στα δυτικά,
κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες
και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και τη
Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν λίγες
νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα
βόρεια. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά
τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν
νότιοι - νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6
Μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει
αξιόλογη μεταβολή.

ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ–ΛΟΥΤΡΟ–ΧΩΡΑΣΦΑΚΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ11:30&17.00
ΧΩΡΑΣΦΑΚΙΩΝ–ΛΟΥΤΡΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ10:30&13:00&18:00

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Σ. - ΚΝΙΘΑΚΗ Μ. “Σ.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”
Κυδωνίας 27, Δημαρχείο
τηλ.: 28210/94311

ΛΟΥΤΡΟ-ΧΩΡΑΣΦΑΚΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ09:30&12:10&17:40
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ–ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ08:30
ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ–ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ17:00
ΣΟΥΓΙΑ-ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ09:00
ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ–ΣΟΥΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ17:00
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ–ΣΟΥΓΙΑ–ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ-ΓΑΥΔΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ&ΤΕΤΑΡΤΗ08:30
ΓΑΥΔΟΣ–ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ–ΣΟΥΓΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ&ΤΕΤΑΡΤΗ14:00
ΧΩΡΑΣΦΑΚΙΩΝ–ΛΟΥΤΡΟ–ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ-ΓΑΥΔΟΣ
ΤΡΙΤΗ&ΠΕΜΠΤΗ10:30
ΓΑΥΔΟΣ–ΑΓΙΑΡΟΥΜΕΛΗ–ΛΟΥΤΡΟ-ΧΩΡΑΣΦΑΚΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ&ΠΕΜΠΤΗ14:00
ΓΙΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕΤΗΝΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΜΑΣ
www.anendyk.gr

✆ Τηλέφωνα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΧΑΝΙΩΝ
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 28210 23302-4
ΔHMOΣΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ- Πληροφορίες 28213- 41- 600
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΓΕΙΑΣ
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
ΣΩΜΑΤΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πυροσβεστική 199
Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων 28210 28734
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 28210 98888
RADIOTAXI18300, 28210 98700, 94300
ΚΤΕΛΧΑΝΙΩΝ28210 93052

8.30 π.μ. - 9 μ.μ.
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τζανακάκη 30, έναντι ΟΤΕ
τηλ.: 28210/43737
ΑΡΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ι. Μαρκάκη 11, έναντι Λυκείου Ελ. Βενιζέλου
τηλ.: 28210/73766
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αρώνι Ακρωτηρίου, έναντι πρ. καυσίμων ΒΡ
τηλ.: 28210/47990
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Κισάμου - Κάτω Δαράτσο,
πλησίον BMW
τηλ.: 28210/33466
TΣΟΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Καλικάς, όπισθεν κτηρίων ΙΚΑ
τηλ.: 28210/95589
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ - ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
Χατζημιχάλη Γιάνναρη 31
τηλ.: 28210/02252
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
Χάληδων 25, τηλ.: 28210/54422
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Πλατεία Σοφ. Βενιζέλου
τηλ.: 28210/43011
ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΩ
Πλατεία 1866 (αρ. 37)
τηλ.: 28210/93717
ΒΛΑΧΑΚΗ Μ. - ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ Μ. “Σ/ΝΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”
Αριστοτέλους 1, Κουνουπιδιανά
τηλ.: 28210/69791
ΡΑΪΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ακρωτηρίου 2
τηλ.: 28210/58844
ΤΖΕΪΡΑΝΗ ΕΥΑ
Καλαμάκι - Κάτω Γαλατάς
τηλ.: 28210/31110
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επί τ’ αυτά
“Εχει πάρτι εδώ στην Ασκαμπαρ”

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΥΝΤΡΑΚΗΣ

Επί

του

Εχει πάρτι εδώ στο
χαλιφάτο της Ασκαμπαρ!
Οι εργαζόμενοι θα
εργάζονται 7 ημέρες
την εβδομάδα, από
το πρωί μέχρι το
βράδυ τις Κυριακές,
δεν θα τρώνε, δεν θα

Βαγγέλης Διαμαντάκης

πιεστηρίου

Παράταση απογραφής θεώρησης βιβλιαρίων
Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ:
6, 18, 25, 41, 44
ΤΖΟΚΕΡ: 8 ΤΖΑΚ ΠΟΤ

Η τυχερή επτάδα του ΠΡΟΤΟ:
4

Λες και δεν ήταν ενδεικτική της οικονομίστικης πολυπραγμοσύνης
τους η απορρύθμιση της αγοράς μέχρι σήμερα.
Οι Κυριακές φταίνε για όλα, για
την ύφεση, το σπιράλ θανάτου, την
ανεργία, την πτώση της κατανάλωσης.
Εκείνες οι μελαγχολικές Κυριακές
που πήγαιναν οι πολίτες στην κάλπη, μπουχτισμένοι από επικοινωνιακούς εκβιασμούς και ψευτοδιλήμματα.
Για εκείνες τις Κυριακές μάλλον θα
λένε…

Μία ωραία εικόνα
βλέπουμε κάθε Κυριακή
στο πρακτορείο
εφημερίδων του
Αλευράκη.
40 δέματα από
διάφορες εκδόσεις, 10
μέτρα σε μήκος! Αυτό
αρέσει σε όλους μας.

ΣΤΟΝ Ο.Π.Α.Δ.

3

πίνουν νερό.
Εχει πάρτι εδώ στην Ασκαμπαρ.
Θα ανοίγουμε τα καταστήματα τις
Κυριακές και παρ’ ό,τι λόγω της ανέχειας δεν θα μπαίνει κανείς να
ψωνίζει, εμείς θα ευαρεστούμεθα
στον καθρέφτη ότι κάναμε μεταρρυθμιστική τομή.
Ολοι, μα όλοι, εδώ στην Ασκα-

μπαρ, λένε ποιος σκέφτηκε τέτοια
καινοτομία, ποιος έκανε τέτοια
“επανάσταση” στο λιανικό εμπόριο;
Και όλοι ψάχνουν μόνο δεξιά μη
και ανακαλύψουν τον φωστήρα,
το φωτεινό μυαλό, μα παντού σκοτάδι και καταχνιά.
Ολοι υποκλίνονται με δέος μπροστά σε αυτούς που κατάφεραν να
χάσουν ακόμη και οι λέξεις την έννοιά τους.
Ολοι ψάχνουν, μα δεν βρίσκουν το
νεοφιλελεύθερο “καρότο” γιατί το
“μαστίγιο” είναι εδώ και καμουτσίζει νεοφιλελεύθερα.

6
4
9
9
ΤΖΑΚ ΠΟΤ

1

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
(Ο.Π.Α.Δ.) - Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) αποφάσισε την παράταση της Απογραφής και Θεώρησης των βιβλιαρίων των εν ενεργεία,
συνταξιούχων και μελών ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. έως τις 30 Νοεμβρίου 2013.
Σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν έως τώρα απογράψει/θεωρήσει τα

βιβλιάριά τους στα Κ.Ε.Π., οφείλουν να προσέρχονται στις
κατά τόπους Υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ. Οι λοιποί ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να ακολουθούν τις ήδη κοινοποιημένες εγκυκλίους. (Απογραφή θεώρηση των εν
ενεργεία υπαλλήλων και των ανηλίκων μελών από τις
υπηρεσίες τους και των ενηλίκων μελών από τις Υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ.).

