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παγκόσμια Ημέρα Ποίησης αλλά
και κατά του Ρατσισμού η σημερι-
νή. Τα τραγικά γεγονότα των τελευ-
ταίων ημερών, με τον άτυχο σπου-
δαστή από το Ρέθυμνο, κατά κά-
ποιον τρόπο επέβαλαν να αφιερώ-
σουμε το σημερινό τεύχος στο δεύ-
τερο και μάλιστα στη μορφή ρατσι-
σμού που μαστίζει τα σύγχρονα
σχολεία. Τον σχολικό εκφοβισμό. 
Προσεγγίσαμε εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων αλλά και μα-
θητές λυκείου και συζητήσαμε
μαζί τους για τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα αλλά και για τον
ρόλο του σχολείου και του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος στην αντι-
μετώπιση τέτοιων φαινομένων.

diadromes@haniotika-nea.gr

ηηπενταμελής συντροφιά στο έργο του Αν-
τρέα Σκιαβόνε (το καλλιτεχνικό προσωνύμιο
Schiavone = “Ο Σλάβος”, είχε προσδοθεί στο
ζωγράφο επειδή η οικογένεια του είχε μετοι-
κήσει στη Ζάρα της Κροατίας) εικονογραφεί
την “Κρίση του βασιλιά Μίδα”, ένα επεισόδιο
από τις “Μεταμορφώσεις” του Iταλού ποιητή
της αρχαιότητας Οβιδίου (Βιβλίο 11, 146-
193). 

Σε μία έκρηξη κομπορρημοσύνης, ο θεός
Πάνας θα υποστηρίξει, ότι η μουσική που ξε-
πηδά από τον αυλό του υπερκερνά σε ποι-
ότητα την αντίστοιχη της λύρας του θεού
Απόλλωνα. Καθεμιά από τις αντιμαχόμενες
πλευρές έμελλε να έχει στο πλευρό της τους
οπαδούς - υποστηρικτές της. Ενώ ο βασιλιάς
Τμόλος, θεότητα του τοπικού βουνού στο
οποίο έλαβε χώρα το συμβάν θα ταχθεί ανε-
πιφύλαχτα με το μέρος του Απόλλωνα, ο βα-
σιλιάς της Φρυγίας Μίδας θα ασκήσει
ως ισότιμο μέλος της κριτικής επιτροπής το
δικαίωμα αρνησικυρίας, χρίζοντας τον τραγο-
πόδαρο θεό νικητή της μουσικής αναμέτρη-
σης και προκαλώντας μ’ αυτόν τον τρόπο την
μήνιν του γιου τής Λητούς και αδερφού τής
θεάς Άρτεμης. Για να τιμωρήσει τον Μίδα για
τη διαπραχθείσα ύβριν, ο Απόλλωνας θα του
“χαρίσει” μάλιστα αυτιά γαϊδάρου.

Στην παράσταση η μέλλουσα αυτή τιμωρία
του ασεβούς βασιλιά υποδηλώνεται από τα
ανισομήκη αυτιά του, με το δεξιό να εμφανί-
ζεται ως ανεπαίσθητα μεγαλύτερο του αρι-
στερού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στον πίνακα η
αναχρονιστική λεπτομέρεια της απόδοσης
του μουσικού οργάνου που ο νεαρός Απόλ-
λωνας ασκεί κατά την παρουσία του ξαπλω-
μένου στο έδαφος ανταγωνιστή του, των δύο
θνητών κριτών και της θεάς Αθηνάς στο
δεξιό άκρο της σύνθεσης, όχι ως μια αρχαία
λύρα, αλλά ως μια lira da braccio, ως τον
επτάχορδο αναγγενησιακό δηλαδή πρόδρομο
του σύγχρονου βιολιού. Οι αυλοί του Πάνα
κείνται αντίθετα παραιτημένοι στο έδαφος,
γεγονός που μοιάζει να παραπέμπει στην επι-
κείμενη ήττα του στο μουσικό διαγωνισμό εν
εξελίξη, παρά τη θετική κρίση και υποστήριξη
του Μίδα. Η τελική επικράτηση του Απόλ-

λωνα υπογραμμίζεται εξάλλου και από την
επιτατική χειρονομία του δεξιού χεριού τού
Τμόλου, την απευθυνόμενη προς την καθή-
μενη Αθηνά. Η παρουσία τής τελευταίας στο
έργο σίγουρα δεν οφείλεται στην τύχη, λαμ-
βάνοντας κανείς υπόψιν τον κεντρικό, πρω-
ταγωνιστικό ρόλο που η θεά της σοφίας
καλούνταν να παίξει σε μια εξίσου διάσημη
μυθολογική μουσική αναμέτρηση, με αντιπά-
λους τον Απόλλωνα και τον σάτυρο Μαρσύα.
Και από την αναμέτρηση αυτή θα βγει νικητής
ο Απόλλωνας, με το Μαρσύα να γδέρνεται
ζωντανός ως συνέπεια της έπαρσης του απέ-
ναντι στο θείο. Στο πλαίσιο της μουσικής
αυτής διαμάχης αναφέρεται μάλιστα, ότι ήταν
η Αθηνά αυτή που εφηύρε τους αυλούς (το
μουσικό όργανο του Μαρσύα και του Πάνα),
αλλά τρομοκρατημένη από τη θέα του παρα-
μορφωμένου προσώπου της κατά την εξά-
σκησή τους, θα τους πετάξει μακριά,
εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την απο-
στροφή της. Η ανεύρεσή τους από τον Μαρ-
σύα θα υπάρξει μάλιστα αντικείμενο μιας
διάσημης γλυπτικής σύνθεσης του αρχαίου
γλύπτη Μύρωνα, η οποία σήμερα σώζεται
αποσπασματικά σε μεταγενέστερα αντί-
γραφα, όπως π.χ. στο μαρμάρινο σύνταγμα
του μουσείου του Βατικανού (εικ. 2).

ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείοΝοΝο. 453

Αντρέα Σκιαβόνε (Andrea Schiavone), “Η Κρίση του Μίδα”, 1548-1550, Λονδίνο,
Συλλογή της Βασιλομήτωρος.

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com
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Εχω χρησιμοποιήσει αρκετά συχνά τη λέξη
φόρμα στα προηγούμενα άρθρα του “χάρτινου
ωδείου” και γι’ αυτό αποφάσισα σήμερα να
δούμε μαζί, αγαπητέ αναγνώστη, τι κρύβεται
πίσω από αυτή τη λέξη. Στη μουσική υπάρχουν
διάφορες συνθετικές φόρμες, δηλαδή τυποποι-
ημένες κατηγοριοποιήσεις δομών που έχουν
προκύψει μέσα από την ιστορία της μουσικής.
Αρα όταν μιλάμε για φόρμα στη μουσική εννο-
ούμε μια συγκεκριμένη δομική μορφή. Αισθητικά,
το να έχει ένα κομμάτι μια φορμα σημαίνει πως
είναι οργανωμένο, δηλαδή πως δομείται από
διαφορετικά στοιχεία τα οποία λειτουργούν
όπως τα μέρη ενός ζωντανού οργανισμού. 
Η μουσική είναι, σε αντίθεση π.χ. με τη ζωγρα-
φική, άμεσα συνδεδεμένη με τον χρόνο και γι’
αυτό έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια συ-
νειδητή φυσική και ψυχική κίνηση. Ετσι η μορφή
ενός μουσικού έργου που ακούει κάποιος μπο-
ρει να κατανοηθεί μόνο μέσω της μνήμης.
Η μνήμη, τουλάχιστον αυτή των φυσιολογικών

ανθρώπων, δεν έχει την ικανότητα να θυμάται
πράγματα ατελείωτης διάρκειας τα οποία δεν
έχουν καμία εσωτερική συνοχή. Αυτή η εσωτε-
ρική συνοχή και οργάνωση σε ένα μουσικό έργο
εξετάζεται από τον τομέα της θεωρίας της μου-
σικής που ονομάζεται μορφολογία. 
Φυσικά είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως οι
περισσότερες φόρμες δημιουργήθηκαν ακριβώς
για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να κατα-
τάξουμε μουσικά έργα και όχι το αντίστροφο. Οι
συνθέτες δηλαδή στην ιστορία της μουσικής
πολύ σπάνια περιόρισαν τη δημιουργικότητά
τους απλά και μόνο για να μείνουν στο πλαίσιο
μιας δεδομένης φόρμας. Ετσι υπάρχουν πολλές
εξαιρέσεις όταν ψάχνει κανείς για παραδείγματα
εξετάζοντας μια μουσική φόρμα. Ως παράδειγμα
θα επικεντρωθούμε σήμερα στη Φόρμα - Σονάτα
που από τα μέσα του 18ου αιώνα έχει υπάρξει
ίσως η πιο σημαντική μουσική φόρμα μέχρι και
σήμερα.
Η θεωρία γύρω από την Φόρμα - Σονάτα στηρί-

ζεται σε έναν γενικό ορισμό και μια σειρά από
υποθέσεις γύρω απο την ποικιλομορφία και την
ανθεκτικότητά της. Είναι ενδιαφέρον επίσης να
αναφέρουμε πως ο ορισμός της Φόρμα - Σονάτα
εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά το πρώτο τέ-
ταρτο του 19ου αιώνα, δηλαδή γύρω στα 75
χρόνια μετά την εμφάνιση της ίδιας της Φόρμας.
Δομικά η Φόρμα αποτελείται από τρία βασικά
μέρη: την έκθεση, την επεξεργασία και την επα-
νέκθεση. Πέρα απο αυτό όμως τα περεταίρω
στοιχεία που την αποτελούν είναι δύσκολο να
οριστικοποιηθούν σε ένα και μοναδικό μοντέλο.
Η Φόρμα - Σονάτα χρησιμοποιείται κατα κύριο
λόγο ως Φόρμα για το πρώτο μέρος ενός με-
γαλύτερου έργου, Όπως το πρώτο μέρος μιας
σονάτας, ενός κοντσέρτου ή μιας συμφωνίας.
Πριν την έκθεση συχνά υπάρχει μια αργή εισα-
γωγή. Στην έκθεση γίνεται μια πρώτη παρου-
σίαση των μουσικών θεμάτων, δηλαδή των
ιδεών του συνθέτη. Συνήθως υπάρχουν δυο θέ-
ματα με αντίθετο χαρακτήρα, για παράδειγμα
ένα ζωηρό και ένα πιο λυρικό, καθώς και μου-
σικές γέφυρες που συνδέουν τα δύο αυτά θέ-
ματα μεταξύ τους, αλλά συχνά και την έκθεση
με την επεξεργασία. Η επεξεργασία είναι συνή-
θως πιο δραματική από την έκθεση λόγω της
χρήσης πιο απομακρυσμένων τονικοτήτων,
αλλά και επειδή ο συνθέτης έχει την ευκαιρία
να επεξεργαστεί τόσο τα θέματα της έκθεσης
όσο και οποιοδήποτε μουσικό μοτίβο προ-
ϋπήρξε, ελεύθερα. Τελικά η έκθεση επαναλαμ-

βάνεται στην επανέκθεση με μικρές αλλαγές και
οδηγείται εν τέλη στην coda δηλαδή τον επί-
λογο του μέρους. Εκεί ο συνθέτης έχει την ευ-
καιρία είτε να υπενθυμίσει στον ακροατή κάποια
μοτίβα είτε να οδηγήσει σε μια μουσική κορύ-
φωση.
Η Φόρμα - Σονάτα όπως είπαμε λειτουργεί σαν
ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να επεξεργα-
στούμε ενα ήδη υπάρχον έργο και συνήθως όχι
ως ένα εργαλείο σύνθεσης. Η τριμερής δομή
της όμως είναι κάτι που συναντάται σε πολλούς
τομείς του πνεύματος, ιδιαίτερα στη φιλοσοφία.
Ετσι δεν είναι περίεργο το γεγονός πως η
Φόρμα αυτή συγκρίθηκε με τη Διαλεκτική του
Γερμανού φιλοσόφου G.W.F. Hegel. Στη Διαλε-
κτική αυτή ο Hegel χωρίζει τρεις καταστάσεις
για την πρόοδο του πνεύματος: μια αρχική φι-
λοσοφική θέση, μια αντί-θέση που φαίνεται να
αντικρούει την πρώτη θέση και τέλος μια συν-
θεση όπου οι δυο πρώτες θέσεις, αν και αντι-
φατικές ενώνονται δημιουργικά. Οι
υποστηρικτές της σύγκρισης αυτής θεωρούν
πως η αρχική θεση και η αντίθεση αντιστοιχούν
στα δυο θέματα της έκθεσης ενώ η σύνθεση αν-
τιστοιχεί στην επεξεργασία. Το μεγαλύτερο κοινό
τους στοιχείο όμως είναι μάλλον ακριβώς αυτό:
πως και τα δύο αποτελούν εργαλεία κατασκευα-
σμένα από τον άνθρωπο για να αναλύσουν
πνευματικές διαδικασίες. Και ίσως αυτο τονίζει
ακόμη περισσότερο την ανάγκη μας για ανάλυση
και τελικά για μάθηση.
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ΜΙχΑλΗΣ χΟΪΠελ

hartinoodeio@gmail.com

Χάρτινο Ωδείο

Μάρκου Γερόλυμπος

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Διασταυρώσεις Ελλήνων“Διασταυρώσεις” Ελλήνων 
σύγχρονων φωτογράφωνσύγχρονων φωτογράφων

ΣΤΟ ΚΑΦΕ “ΚΗΠΟΣ”

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο
Με ένα αφιέρωμα στον ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσο,

συνεχίζεται ο κύκλος εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το Ιστο-
ρικό Καφέ “Κήπος”, ως πολυχώρος αναψυχής και πολιτισμού.
Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα Σάββατο στις 9 το βράδυ με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Συμμετέχουν οι: Μιχάλης Αεράκης, Δέσποινα Δρακάκη, Βαρ-
βάρα Περράκη, Δημήτρης Τσούρτος, Σταύρος Ψαρουδάκης,
Τάσος Ψαλλιδάκης.

Το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκδήλωση
παραχωρήθηκε ευγενικά από τον Γιώργο και την Ηρώ Σγου-
ράκη.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Συναυλία Μαχαιρίτσα -
Μουζουράκη

Τους αγαπημένους τραγουδιστές - τραγουδοποιούς Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα και Πάνο Μουσουράκη υποδέχονται τα Χανιά για
μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρ-
τίου στη μουσική σκηνή “Ninja Goat” (Astra), Ελ. Βενιζέλου
111. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8μ.μ.

Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6982105310.

σστην έκθεση “Διασταυρώσεις” παρουσιάζονται έργα τριών από
τους σημαντικότερους Ελληνες σύγχρονους φωτογράφους,
δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται ένα
σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής φωτογραφίας.
Παρότι ομαδική έκθεση, πρόκειται για την παρουσίαση τριών
ατομικών εκθέσεων, οι οποίες “διασταυρώνονται” στη σχέση
του ανθρώπου με το φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον και στις
βιωματικές αναμνήσεις του κάθε καλλιτέχνη αφηγημένες από
τον καθένα με τρόπο ώστε να αφήνουν το δικό του ξεχωριστό
αποτύπωμα.

Μέσα από τις εικαστικές διασταυρώσεις αλλά και μέσα από
τις διασταυρώσεις ιδεών ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να
διακρίνει την εξέλιξη του καλλιτεχνικού έργου του κάθε φω-
τογράφου αλλά και τα στοιχεία, που παρά τις αλλαγές συνε-
χίζουν να διατρέχουν το έργο του και να αποτελούν βασικό
στοιχείο του προβληματισμού του. Ταυτόχρονα ο τρόπος πα-
ρουσίασης και η επιλογή των έργων θα επιχειρήσει να καλ-
λιεργήσει ενδιαφέροντες συσχετισμούς μεταξύ των
καλλιτεχνών και των φωτογραφιών τους, μέσα σε ένα εκθε-
σιακό χώρο, στον οποίο, λόγω της πολυεπίπεδης χωροταξικής
του ιδιαιτερότητας, δίνεται από κάποια σημεία η δυνατότητα

ταυτόχρονης θέασης των έργων.
Μέσα από τα φωτογραφικά έργα, τα οποία παρουσιάζονται

στην έκθεση “Διασταυρώσεις”, ο θεατής βρίσκεται αντιμέτω-
πος με ζητήματα σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της ελ-
ληνικής φύσης και την αντίληψη του ανθρώπου ως μονάδας
στο πλήθος. Η έκθεση “Διασταυρώσεις” ξεπερνώντας το θε-
ματικό της περιεχόμενο διαμορφώνει τη θεματολογία της με
βάση το ιδιαίτερο εικαστικό στίγμα του κάθε καλλιτέχνη. 

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ (Ι.Ο.Χ.)

Ποιητική συνάντηση

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα ποίησης διοργανώνει την εκδήλωση με θέμα
“Απρόβλεπτες ποιητικές συναντήσεις” αύριο Κυριακή στις
7:30μ.μ. στο Νεώριο Μόρο (Ι.Ο.Χ.).

Δέκα Χανιώτες διαβάζουν αγαπημένα τους ποιήματα και οι
“Πασπαρτού” πλαισιώνουν μουσικά την εκδήλωση.

Κοκκινιάς

Εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 7:30μ.μ., η έκθεση με τίτλο “Διασταυρώσεις: Γιώργης
Γερόλυμπος - Πάνος Κοκκινιάς - Νίκος Μάρκου” που παρουσιάζει η Δημοτική Πινακοθήκη Χα-

νίων, υπό την επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Άννας Χατζηνάσιου.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουνίου 2015.



σσΤα γυρίσματα πραγματοποι-
ήθηκαν στην Κύπρο τα καλο-
καίρια 2013 και 2014 στα
μέρη όπου εργάστηκε ως ερ-
γοδηγός ο Ρεμπώ την περίοδο
1878-1880, έχοντας εγκατα-
λείψει την ποίηση κι αναζη-
τώντας βιοποριστική εργασία
σε μια ζεστή χώρα της ανατο-
λής, “από αλλεργική αντί-
δραση απέναντι στη Δύση”. 

Ο φακός του Χανιώτη σκη-
νοθέτη αναζητάει τα ίχνη του
ποιητή κατ’ αρχάς στον Πο-
ταμό Λιοπετρίου της επαρχίας
Λάρνακας. Εκεί ο Ρεμπώ ερ-
γάστηκε ως επιστάτης μιας
ομάδας εργατών σε λατομείο
πέτρας (Δεκέμβριος 1878 -
Μάϊος 1879) για λογαριασμό
μιας γαλλικής εταιρίας. Στη
συνέχεια μεταφέρεται στο
όρος Τρόοδος όπου κινημα-
τογραφεί τη θερινή κατοικία
του τότε Άγγλου κυβερνήτη,
αφού ο Ρεμπώ συνέβαλε στην
κατασκευή της (Μάρτιος -
Ιούλιος 1880) ως επιβλέπων
ξυλουργικών εργασιών για
λογαριασμό της βρετανικής
διοίκησης.  

Τις συνθήκες εργασίας και
διαμονής του στην Κύπρο μας
δίνει ο ίδιος ο Ρεμπώ στις
πέντε - έξι επιστολές που
έστειλε από το νησί στους δι-
κούς του. Ανυπόφορη ζέστη
με κουνούπια, μαρτύριο από
τους ψύλλους, καυγάδες με
τους εργάτες στη Λάρνακα
και φοβερό κρύο με ταχυπαλ-
μίες, πανάκριβο κόστος ζωής
κι ένα θανατηφόρο εργατικό
ατύχημα στο Τρόοδος που
έγινε η αιτία να εγκαταλείψει
εσπευσμένα την Κύπρο.

Ο Κώστας Νταντινάκης,
αφηγητής στην ίδια του την
ταινία, απευθύνεται σε πρώτο
πρόσωπο στον ποιητή, αφού,
όπως διαβάζουμε στο πρό-
γραμμα του Φεστιβάλ «Ενα
γυμνασιόπαιδο στην Ελλάδα
του 1975 ανακαλύπτει τον
Αρθούρο Ρεμπώ από ένα τρα-
γούδι των Μάνου Χατζιδάκι
και Νίκου Γκάτσου, στον
κύκλο τραγουδιών τους “Αθα-
νασία”. Αργότερα το ενδιαφέ-
ρον του για το τρομερό παιδί
της γαλλικής λογοτεχνίας δεν
περιορίζεται στο έργο του,

αλλά επεκτείνεται και στην
πολυτάραχη ζωή του, με έμ-
φαση στη σχέση του με τον
ελλαδικό χώρο [...]».

Στο ντοκιμαντέρ ο καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου Γιώργος Ιωάννου
προτάσσει την επίδραση που
είχε ο Ρεμπώ στην σύγχρονη
κυπριακή λογοτεχνία, αναφε-
ρόμενος μεταξύ άλλων στον
λαϊκό ποιητή Πετρή Ευαγγέ-
λου, ο οποίος σ’ ένα έξοχο
στιχούργημά του στην κυ-
πριακή διάλεκτο, διηγείται την
περίθαλψη που έτυχε ο ποι-
ητής από χωρικούς όταν κά-
ποτε αρρώστησε βαριά
έχοντας μαζί του τα χρήματα
για την πληρωμή των εργα-
τών:

«[...]Ομως ο νους το(υ) γύρε-
ψεν την κάσιαν με τες λίρες

τζιαι μπήκαν εις τον κόρφον
του, όπως λαλούμεν, ψείρες.

Ο νοικοτζιύρης είπεν του,
“Μεν φοάσαι κουμπάρε,

τσ η κάσια σο’ ’ν’ απείραχτη,
ετην, ορίστε, πάρε. [...]». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι “Το
πέρασμα του κομήτη Ρεμπώ

από την Κύπρο” είναι το πέμ-
πτο ντοκιμαντέρ του Κώστα
Νταντινάκη που αναφέρεται
σε ποιητές του 20ου αιώνα,
μετά τον Γιώργη Μανουσάκη,
την Βικτωρία Θεοδώρου, τον
Λουί Μανουέλ και τον Φεντε-
ρίκο Γκαρθία Λόρκα. 

Το επόμενο ντοκιμαντέρ του
Κ. Νταντινάκη θα έχει τίτλο
“Πυρετός της ψυχής - Μαρία
Πολυδούρη”, τα γυρίσματα
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
στο Παρίσι, και έχει ως θέμα
στις άθλιες συνθήκες ζωής
της ποιήτριας στη γαλλική
πρωτεύουσα το 1927 οι
οποίες ευνόησαν τη φυμα-
τίωση από την οποία προσε-
βλήθη και οδηγήθηκε στον
θάνατο στα 28 της χρόνια.

“Το πέρασμα του κομήτη
Ρεμπώ από την Κύπρο” που
προβλήθηκε χθες Παρασκευή
στην αίθουσα Τώνια Μαρκε-
τάκη του Φεστιβάλ Θεσσαλο-
νίκης θα προβληθεί και
σήμερα Σάββατο στις
10:30μ.μ.

Στα Χανιά η ταινία θα προ-
βληθεί τον Απρίλιο.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

Οικογενειακό Δίκαιο“Οικογενειακό Δίκαιο”
α ό την Αρένααπό την “Αρένα”

Το έργο “Οικογενειακό Δίκαιο” της Λένας Διβάνη, παρουσιά-
ζει η Θεατρική Ομάδα “ΑΡΕΝΑ” στο θέατρο “Δημ. Βλησίδη”
(κάτω Κουμ Καπί) έως την Κυριακή 29 Μαρτίου, καθημερινά

στις 9:30μ.μ. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
«Πρόκειται για μία κοινωνική σάτιρα. Η γνωστή πεζογράφος

δοκιμάζεται στο θέατρο παίζοντας, όπως ακριβώς και στο λο-
γοτεχνικό της έργο, ένα διεγερτικό παιχνίδι ανάμεσα στην
πραγματικότητα και τη φαντασία. Η οικονομική και κοινωνική
επιφάνεια μιας ευκατάστατης οικογένειας της ελληνικής επαρ-
χίας απειλείται ξαφνικά. Οσμή σκανδάλου. Τι θα γίνει τελικά;
Καταστάσεις οικείες και ήρωες σύγχρονοι, αναγνωρίσιμοι» ανα-
φέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Συνδιοργάνωση: Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.

πολιτισμός4 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
21 Μαρτίου 2015

κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“AMORE MIO ”

“CHAPPIE”

“ΤΙΜΠΟΥΚΤΟΥ”

“Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ HEINEKEN”

“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ”

“ΣΟΝ, ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ”

“Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

Εως Τετάρτη 25 Μαρτίου

“AMORE MIO ”

Καθημερινά: 8 & 10.15 μ.μ.

“ΤΙΜΠΟΥΚΤΟΥ”

Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΗ”

Καθημερινά: 10.30 μ.μ. 

& Σαββατοκύριακο: 6.45 & 10.30 μ.μ.

“ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 μ.μ.

“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ” (μεταγλ.)

Καθημερινά: 6.30 μ.μ. 

& Σαββατοκύριακο: 4.30 & 6.30 μ.μ.

“ΤΖΟΚΕΡ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 10.30 μ.μ.

“FOCUS”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 &

10.30 μ.μ.

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 μ.μ.

“ΣΟΝ, ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ: Η

ΤΑΙΝΙΑ” (μεταγ.)

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 7 μ.μ.

“ΜΠΟΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ: ΕΞΩ

ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ” (μεταγλ.)

Σαββατοκύριακο: 5.30 μ.μ.

“ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ”

Καθημερινά: 8.15 & 10.30 μ.μ.

STER CINEMAS

(MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9

“Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΗ”

ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ. 

“ΣΟΝ, ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ”

ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 6 μ.μ.

“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ” (μεταγλ.)

ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 6.15 μ.μ.

“STILL ALICE”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 8 μ.μ.

“ΤΕΤΑΡΤΗ 4:45”

ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 10 μ.μ.

“ΤΖΟΚΕΡ”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 10 μ.μ.

“FOCUS”

ΑΙΘ. 2 Πέμπτη έως Τρίτη: 7.45 μ.μ.

“ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ:

ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 6 μ.μ.

“CHAPPIE”

ΑΙΘ. 2 Τετάρτη 25/3: 7.30 μ.μ.

“Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

HEINEKEN”

ΑΙΘ. 1 Τετάρτη 25/3: 10.30 μ.μ.

την κυπριακή περιπέτεια του Γάλλου ποιητή-προδρόμου των σουρεαλιστών Αρθούρου Ρεμ-
πώ αναφέρεται το νέο ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Κώστα Νταντινάκη που προβλήθηκε χθες
και επαναλαμβάνεται σήμερα το βράδυ στο 17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

ΣΤΟ 17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το έρασ α του κο ήτη“Το πέρασμα του κομήτη 
Ρε ώ α ό την Κύ ροΡεμπώ από την Κύπρο”

■ Το νέο δημιουργικό ντοκιμαντέρ του Κώστα Νταντινάκη



δδ
Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο στις 7μ.μ.,

στην αίθουσα “Σταύρος Σ. Νιάρχος” του Με-
γάρου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης,
στη Χαλέπα, θα γίνουν οι απονομές των βρα-
βείων  του ΙΓ΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Δια-
γωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, που φέτος είχε θέμα “Το ευρωπαϊκό
όραμα του Ελευθερίου Βενιζέλου”. Την εκδή-
λωση οργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέ-
ριος Κ. Βενιζέλος” υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικά
ποσά και απονέμονται στις: 

i) Α΄ βραβείο, Κορνηλία Μανωλάκη, 6ο Γυ-
μνάσιο Χανίων, ii) Β΄ βραβείο, Σοφία Βερυ-
κίου, Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών,  iii) Γ΄
βραβείο, Νεκταρία Καλλιόπη Τσώρη, Εκπαι-
δευτήρια Γεωργίου Ζώη.

Χορηγοί των μαθητικών βραβείων είναι:  
i) Α΄ βραβείο, Οικογένεια Καλογερή, στη

μνήμη του Καπετάν Γιάννη Καλογερή,
ii) Β΄ βραβείο, Εφημερίδα “Χανιώτικα νέα”,

iii) Γ΄ βραβείο, Φαλή Βογιατζάκη, στη μνήμη
του πατέρα της Γεωργίου Βογιατζάκη.

Ακόμη, ο Γεώργιος Θεοδωράκης, επιχειρημα-
τίας, θα αναγορευτεί μεγάλος ευεργέτης του
Ιδρύματος, ενώ εταίροι του Ιδρύματος θα ανα-
γορευτούν ο Εμμανουήλ Γιαννούλης, πρό-
εδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Χανίων και ο
Σπήλιος Χαραμής, γενικός διευθυντής του Ομί-
λου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Αύριο Κυριακή στις 11:30 το πρωί, πραγμα-
τοποιείται στους Τάφους των Βενιζέλων, στον
Προφήτη Ηλία Χανίων το ετήσιο πολιτικό μνη-
μόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέ-
λου. Στο μνημόσυνο, που συνδιοργανώνουν η
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χα-
νίων και το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελε-
τών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, ομιλητής θα
είναι ο Βασίλειος Λαμπρινός, δήμαρχος Ηρα-
κλείου. Πριν από το μνημόσυνο θα τελεσθεί
αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό
Προφήτη Ηλία, χοροστατούντος του σεβα-
σμιωτάτου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου, κ. Δαμασκηνού. 
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ιήμερες εκδηλώσεις για
την επέτειο του θανάτου
των Ελευθερίου και Σο-
φοκλή Βενιζέλου θα πραγ-
ματοποιηθούν σήμερα
Σάββατο και αύριο Κυρια-
κή στα Χανιά. 

Το 1ο Φεστιβάλ Δημιουργικότητας
Τρίτης Ηλικίας με τη συμμετοχή όλων
των ΚΑΠΗ και του Γηροκομείου Χα-
νίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα
Σάββατο και αύριο Κυριακή από τις
6μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Το φεστιβάλ περιλαμβάνει χορό, τρα-
γούδι, ανάγνωση κειμένων, απαγγε-
λία μαντινάδων, θεατρικά σκέτς.

Οι εθελοντές που έδωσαν τον κα-
λύτερό τους εαυτό, είναι στο τρα-
γούδι: Νίκη Καντέρη (ακορντεόν),
Δημήτρης Μπιτζανάκης, Κατερίνα Πι-
τροπάκη, Αλεξάνδρα Σιάτου, Μάνος
Σφακιωτάκης.

Στον χορό: Μανώλης Βαρδαλάκης,
Vago Dancer, Στέλλα Κουρομιχελάκη,
Αννα Πατεράκη, Εύα Τσιχλάκη.

Στη γραφή: Μαίρη Σκαμνάκη, Δέ-
σποινα Τροχαλάκη.

Στη χειροτεχνία: Νεκταρία Αρκα-
λάκη, Ασπασία Βασιλικάκη, Στέλλα
Καρνάλη, Λούλα Κοκολάκη, Εύα Κυρ-
μιζάκη, Ροδούλα Παπαδάκη, Μαρία
Μπραουδάκη. 

Στα θεατρικά σκετς: Καίτη Κόρακα.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για

όλους.
Στο χώρο θα υπάρχει παζάρι για την

ενίσχυση των σκοπών του “Ορί-
ζοντα”.

Το φεστιβάλ διοργανώνει η Εθε-
λοντική Ομάδα “Μεγάλε έχεις τα-
λέντο” σε συνδιοργάνωση με την
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και
τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων.

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας
και ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων θα
παρουσιάσουν, στο Νεώριο Moro,
την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις
7.30μ.μ., το καινούριο βιβλίο της
συγγραφέως Αγγέλας Καστρινάκη
“Και βέβαια αλλάζει! Αφήγημα για τη
Μεταπολίτευση”, εκδόσεις Κίχλη. Το
βιβλίο θα παρουσιάσουν η Μαρία
Πατρελάκη και η Μαρίνα Αρετάκη,
φιλόλογοι.

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο
Γιάννης Δημητρακάκης, επίκουρος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρή-
της.

Η συγγραφέας Αγγέλα Καστρινάκη
είναι καθηγήτρια Νέας Ελληνικής
Φιλολογίας και πρόεδρος του Τμή-

ματος Φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.

Εχει δημοσιεύσει τέσσερις συλλο-
γές διηγημάτων, ένα μυθιστόρημα,
έναν τόμο με αυτοβιογραφικό δοκί-
μιο και πολλές μελέτες για την ελλη-
νική λογοτεχνία του 19ου και του
20ου αιώνα.

Εχει τιμηθεί με το βραβείο Ειρήνης
και Φιλίας Αμπντί Ιπεκτσί για εργα-
σίες σχετικές με την εικόνα του
Τούρκου σε ελληνικά μυθιστορήματα
και με το Κρατικό βραβείο δοκιμίου
για τη μονογραφία “Η λογοτεχνία
στην ταραγμένη δεκαετία 1940-
1950”.

Διηγήματά της έχουν μεταφραστεί
σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Διή ερες εκδηλώσειςΔιήμερες εκδηλώσεις
για τον Ελευθέριο Βενιζέλογια τον Ελευθέριο Βενιζέλο
■ Με το Πολιτικό Μνημόσυνο και την απονομή Πανελλήνιων Βραβείων

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Φεστιβάλ δημιουργικότητας
τρίτης ηλικίας

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ

Παρουσίαση Βιβλίου
Αγγέλας Καστρινάκη 

Εξάλλου, θεατρική παράσταση με τίτλο “Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος στη Βουλή των Ελ-
λήνων την άνοιξη του 1932”, σε σκηνοθε-
σία Μιχάλη Βιρβιδάκη θα κάνει πρεμιέρα
την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Θέατρο
“Κυδωνία” (Υψηλαντών 12, Χανιά). 

Το κείμενο της παράστασης έχει στηριχτεί
σε τρεις αγορεύσεις του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου στη Βουλή το 1932 με θέμα την τότε
οικονομική κατάσταση, τη μικρασιατική κα-
ταστροφή και τον εθνικό διχασμό.

Τον ρόλο του Ελευθερίου Βενιζέλου ερ-
μηνεύει ο Μιχάλης Βιρβιδάκης.

Βίντεο παρουσίασης: Σταύρος Ψυλλάκης.

Εικαστική αντίληψη: Ξανθή Κόντου.
Συνθέσεις ήχων: Δημήτρης Ιατρόπουλος.
Βοηθός σκηνοθέτη: Ρίτα Μαρτσάκη, Αιμί-

λιος Καλογερής.
Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαί-

σιο του έργου “Ελευθέριος Βενιζέλος: Βιω-
ματικές δράσεις στην εκπαίδευση και στον
πολιτισμό” με φορέα υλοποίησης το Εθνικό
Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και εν-
τάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων και
δράσεων του Ιδρύματος για τη συμπλή-
ρωση των 150 χρόνων από τη γέννηση του
μεγάλου πολιτικού, οι οποίες ξεκίνησαν το
2014. 

Θεατρική αράστασηΘεατρική παράσταση 
για τον Ελευθέριο Βενιζέλογια τον Ελευθέριο Βενιζέλο
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Ταξιδιωτικό
http://untappedcities.com

Tις κρυμμένες -αλλά και φανερές- ομορφιές των διάφορων
πόλεων επιχειρούν να φέρουν στο... διαδικτυακό φως περισ-
σότεροι από 400 ταξιδευτές που συμμετέχουν σε αυτόν τον
ιστότοπο. Οι συγγραφείς και φωτογράφοι που δίνουν τα “ρε-
πορτάζ” τους στο site, βρίσκονται τον περισσότερο από τον
χρόνο τους στον δρόμο για να περιγράψουν με λόγια και ει-
κόνες τις αγαπημένες τους γωνιές. Μάλιστα, αν θεωρείτε πως
μπορείτε και εσείς να γίνετε ένας από τους παπαράτσι του
site, έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία με τους
υπευθύνους του και να δώσετε δείγμα δουλειάς σας. Και πού
ξέρετε; Μπορεί αύριο να υπάρχουν οι δικές σας περιγραφές
ενός τόπου, στο site...

Η λίστα της μαμάς
http://themotherlist.com

Οι μαμάδες έχουν πάντα λύσεις για σχεδόν κάθε θέμα που
μπορεί να μας απασχολεί. Τη “μαμαδίστικη” σοφία, επιχειρεί
να παρουσιάσει σε όλο της το εύρος -ή τουλάχιστον στο μεγα-
λύτερο μέρος της- αυτός ο ιστότοπος που έχει συμβουλές και
οδηγίες για ταξίδια, μόδα, οικογένεια, κουζίνα και πολλά πολλά
ακόμα. Θα βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα, φωτογραφίες, τρικ που
θα σας λύσουν τα χέρια, ιδέες για συνταγές και “μαγικά” για να
τρώνε τα μικρά σας ό,τι αποφεύγουν και διάφορα ακόμα που
πιθανώς θα κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη. Δείτε το. 

Ντιζαϊνάτο!
www.decoist.com

Ο εσωτερικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική, είναι οι πυ-
λώνες του site που έχει πρωτότυπες ιδέες οι οποίες θα σας
δώσουν κίνητρο για ανανέωση στο σπίτι και όχι μόνο. Εδώ
θα βρείτε φωτογραφίες που θα σας εμπνεύσουν, ιδέες εύκο-
λες για να υλοποιήσετε, αλλά και άλλες που χρειάζονται κόπο
και χρήμα για να γίνουν, και σε κάθε περίπτωση, θα πάρετε
μια γεύση από πραγματικά ιδιαίτερες κατασκευές. Αν μάλιστα
“πιάνουν” τα χέρια σας, πολλές από τις μικροκατασκευές που
θα δείτε πιθανώς να επιχειρήσετε να τις “κοπιάρετε”. 

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

με αφορμή τη συναυλία που διοργανώ-
νει ο Σύνδεσμος για τη Διάδοση των
Καλών Τεχνών στην Κρήτη “Βενιζέλειο
Ωδείο Χανίων” οι “διαδρομές” “έκλεψαν”
λίγα λεπτά από τις πρόβες των δύο κα-
ταξιωμένων μουσικών και μίλησαν μαζί
τους για τα μυστικά της τέχνης που υπη-
ρετούν.  

Αυτό που λέμε κλασική μουσική πε-
ριγράφεται ως κάτι ωραίο αλλά και
δύσκολο. Συμφωνείτε με μια τέτοια
προσέγγιση; 

Κ.Ε.Α.: Η κλασική μουσική θέλει
πάνω από όλα πειθαρχία και συστη-
ματική μελέτη. Αν δεν υπάρχουν
αυτά είναι δύσκολο να παίξεις κλα-
σική μουσική και να σου αποκαλυ-
φθεί η ομορφιά της. Μέσα από την
καθημερινή άσκηση κατακτάς αυτή
την ομορφιά σταδιακά. 

Α.Μ.: Η όμορφη μουσική είναι μία,
ανεξάρτητα αν μιλάμε για την απλές
μορφές της ή πιο σύνθετες. Από εκεί
και πέρα, η κλασική μουσική χρει-
άζεται πειθαρχία καθώς είναι σύν-
θετη και πολύπλοκη, αλλά όσο
περισσότερο εμβαθύνεις σε αυτή,
τόσο περισσότερα πράγματα σου
αποκαλύπτει.   

Πέρα από την πειθαρχία τι άλλο δι-
δάσκει σε ένα παιδί η ενασχόληση
με την κλασική μουσική; 

Α.Μ.: Η μελωδία και ο ρυθμός είναι
πράγματα που υπάρχουν στον άν-
θρωπο μέσα από τη φωνή και την κί-
νηση. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή
είναι κομμάτια του εαυτού μας.
Μέσα από τη μουσική και την πει-
θαρχία που αυτή προϋποθέτει μα-
θαίνει κανείς να λειτουργεί
γενικότερα και στη ζωή. Καλλιεργεί-
ται ως άνθρωπος, γίνεται πιο πλού-
σιος και ώριμος ψυχικά και
συναισθηματικά. Βοηθάει λοιπόν
στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια
του ψυχισμού και την ισορροπία. 

Κ.Ε.Α.: Η μουσική σε διδάσκει να
είσαι πειθαρχημένος αλλά και ελεύ-
θερος. Το παιδί μαθαίνει πέρα από
τους κανόνες και να αυτοσχεδιάζει
και μέσα από τον αυτοσχεδιασμό να
εκφράζει αυτό που νιώθει καθώς
διαβάζει τις νότες. Τις ίδιες νότες ο
καθένας τις διαβάζει διαφορετικά
και βέβαια όπως συμβαίνει με τους
μεγάλους μουσικούς όταν ακούς
κάτι, ξέρεις ότι αυτό το έπαιξε ένας
συγκεκριμένος μουσικός.  

Η άρτια τεχνική φτάνει για να σου
δώσει μια άριστη εκτέλεση; 

Α.Μ.: Οχι σαφώς και δεν φτάνει
αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Χωρίς αυτήν δεν μπορείς να εκφρα-
στείς. Είναι σαν να θέλεις να μιλή-

σεις αλλά να μην κατέχεις τη
γλώσσα. Από εκεί και πέρα χρειάζε-
ται μελέτη και ανάλυση σε βάθος
του έργου που θα παίξεις, γνώση
των εκτελέσεων που έχουν προηγη-
θεί και τέλος μπαίνει το προσωπικό
στοιχείο που μπορεί να κάνει μια
εκτέλεση σημαντική.

Κ.Ε.Α.: Υπάρχει μια αληθινή ιστορία
όπου ο Ιταλός βιολονίστας Ακάρντο
βρέθηκε κάποτε στην Αμερική για
περιοδεία και επισκέφθηκε τον Χάι-
φετς. Είπε λοιπόν στον Χάιφετς ότι
θα παίξει ένα κοντσέρτο του Μέν-
τελσον και ο Χάιφετς τον ρώτησε
πόσες φορές έχει παίξει το συγκε-
κριμένο κοντσέρτο σε συναυλίες. Ο
Ακάρντο του απάντησε 12-13 και
τότε ο Χάιφετς σχολίασε: «Πιστεύετε
ότι το ξέρετε;». Κάθε φορά που παί-
ζεις ένα κομμάτι βγαίνουν στην επι-
φάνεια καινούργια πράγματα. Ποτέ

δεν μπορείς να πεις ότι το ξέρεις. 

Ολοι μιλάνε για τις συγκινήσεις που

προσφέρει η σκηνή για έναν καλλι-

τέχνη. Η διδασκαλία έχει ανάλογες

μαγικές στιγμές; 

Α.Μ.: Φυσικά και η διδασκαλία προ-

σφέρει συγκινήσεις και γίνονται πα-

ρατηρήσεις από τους μαθητές που

μας βάζουν σε σκέψεις. Πολλές

φορές δηλαδή μέσα από τη διδα-

σκαλία μαθαίνει και ο δάσκαλος.  

Κ.Ε.Α.: Είναι ωραίο να διδάσκεις

γιατί είναι σαν να φυτεύεις ένα λου-

λούδι. Μόλις το φυτέψεις περιμένεις

να βγάλει τις ρίζες του, το βάζεις

μέσα αν κάνει κρύο, περιμένεις να

βγάλει τα λουλούδια του κ.λπ. Είναι

μια ωραία διαδικασία που βλέπεις

τον κόπο σου να σου δίνει καρπούς.   

Μουσική σημαίνει πειθαρχία και συγχρόνως ελευθερία. Σημαίνει κανόνες αλλά και
αυτοσχεδιασμός. Σημαίνει τις ίδιες νότες για όλους, αλλά μοναδικές κάθε φορά ερ-
μηνείες. Μουσική σημαίνει όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα, όπως υπογραμμίζουν
ο βιολονίστας Κωνσταντίνος Έντμοντ Αλέξι και η πιανίστρια Αλκυόνη Μαλεκάκη που
αύριο, Κυριακή στις 7:30 το απόγευμα στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, θα ερμηνεύσουν
μελωδίες των Handel, Mozart, Dvorak και Bela Bartok. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΤΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙ – ΑΛΚΥΟΝΗ ΜΑΛΕΚΑΚΗ: 

Μουσική«Μουσική 
ση αίνει ελευθερίασημαίνει ελευθερία»



ΣΤΟ “ΟΝΕΙΡΟ”

Παράσταση
καραγκιόζη

Παράσταση καραγκιόζη
με το ηρωικό έργο “Ο Κα-
πετάν Αετός” θα παρου-
σιάσει το Θέατρο Σκιών
του Νίκου Μπλαζάκη σή-
μερα Σάββατο στις 7μ.μ.
στον παιδότοπο “Το
Ονειρο” Ουέλλιγκτον 30,
Νέα Χώρα. Θα προηγηθεί
εργαστήριο κατασκευής
φιγούρας Καραγκιόζη,
στις 6 μ.μ.

γγ
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ια το σκοπό αυτό δόθηκε χθες στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων συνέντευξη Τύπου,
στη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος της
Εκπαιδευτικής Εταιρείας Χανίων Δημή-
τρης Τσουρουπάκης τόνισε ότι «τα πρα-
κτικά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον,
γιατί μέσα απ’ αυτά μπορούμε να δούμε τι
συνέβαινε στη τοπική κοινωνία των Χα-
νίων την εποχή της Κρητικής Πολιτείας,
πριν την ένωση με την Ελλάδα και όταν
ακόμα η πόλη βρισκόταν μέσα στα τείχη». 
Ο κ. Τσουρουπάκης σημείωσε ακόμα ότι
«στα πρακτικά αναγράφονται γεγονότα,
όπως π.χ. ο έρανος μαθητών για την ενί-
σχυση του ελληνικού στόλου, κάποιες ποι-
νές, τιμωρίες και αποβολές μαθητών, για
διάφορυς λόγους, όπως π.χ. όταν οι μα-
θητές κατέβασαν την φωτογραφία του
Πρίγκηπα και πώς αυτό αντιμετωπίστηκε
από τη σχολική κοινότητα, ωράρια και το-
ποθεσίες των γυμναστικών επιδείξεων
κ.ά. Επίσης μέσα από τα πρακτικά φαίνε-
ται, πώς η κλειστή τότε κοινωνία των Χα-
νίων συμμετείχε ενεργά στη σχολική ζωή». 
«Το βιβλίο πρακτικών διεσώθη από μικρής
έκτασης πυρκαγιά, που είχε σημειωθεί στο
1ο Γυμνάσιο Χανίων, εκεί όπου φυλάσ-
σονταν», κατέληξε ο κ. Τσουρουπάκης.  
Από την πλευρά της η ειδική συνεργάτις
των Γενικών Αρχείων του κράτους Ζαχα-
ρένια Σημαντηράκη υπογράμμισε ότι «τα
πρακτικά του σχολείου έρχονται να συμ-
πληρώσουν το υπάρχον υλικό, που βρί-
σκεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, μαζί
με αρκετά ακόμα του 1ου Γυμνασίου, τα
οποία είχα τη χαρά να συγκεντρώσω στη
διάρκεια της θητείας μου, ως προϊσταμένη
του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης». 
Ο γενικός γραμματέας του Πνευματικού
Κέντρου Χανίων Μανώλης Κελαϊδής στη
συνέντευξη συνεχάρη όλους όσοι βοήθη-
σαν ώστε τα πρακτικά αυτά να παρουσια-
στούν σε εκδήλωση ενώ τόνισε ότι «είναι
πολύ σημαντικό και χρήσιμο να μάθουμε
άγνωστες πτυχές της εποχής εκείνης, που
ακόμα κι εμείς οι μεγαλύτεροι δεν γνωρί-
ζουμε. Γι’ αυτό καλούμε όλη την εκπαδευ-
τική κοινότητα και τους συμπολίτες μας να
παρευρεθούν στην εκδήλωση». 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμ-

βάνει δύο μέρη. Στο πρώτο η κα Σημαν-
τηράκη θα αναφερθεί στην Εκπαίδευση
στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας, ενώ
στο δεύτερο μέρος ο κ. Τσουρουπάκης θα
παρουσιάσει τα πρακτικά του Ελληνικού
Σχολείου.

Να σημειωθεί ότι παράλληλα με τις ομι-
λίες, θα υπάρξει προβολή διαφανειών,
ενώ στο τέλος τα πρακτικά του σχολείου
θα παραδοθούν στο Ιστορικό Αρχείο Κρή-
της. 
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ντοκου έντα για τη σχολικήΝτοκουμέντα για τη σχολική

ζωή στην Κρητική Πολιτείαζωή στην Κρητική Πολιτεία
Η εκπαιδευτική ζωή στην Κρήτη και στα Χανιά στα χρόνια της
Κρητικής Πολιτείας, καθώς και η παρουσίαση των πρακτικών
και αποφάσεων, του Συλλόγου του Ελληνικού Σχολείου της πε-
ριόδου 1901 - 1908, το οποίο περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα
στοιχεία και γεγονότα, από την κοινωνική και σχολική ζωή της
εποχής εκείνης, είναι το θέμα εκδήλωσης, που θα πραγματοποι-
ηθεί στο Πνευματικό Κέντρο, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 7 το
απόγευμα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”

Προβολή ντοκι αντέρ για το δάσοςΠροβολή ντοκιμαντέρ για το δάσος

ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Καλωσόρισμα στην Ανοιξη
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου Δημ. Σχολείου Χα-

νίων γιορτάζουν τον ερχομό της Άνοιξης σε μία εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 10:30
το πρωί στον πεζόδρομο της οδού Κοραή.

Στη δράση αυτή, συμμετέχουν επίσης, το 2ο Γυμνάσιο Χα-
νίων και το 2ο Λύκειο Χανίων.

Η “γιορτή” αυτή περιλαμβάνει τραγούδια, ποιήματα και
χορό.

ΣΤΟ “ΜΕΓΑΛΟ Ο”

Μουσικά παραμύθια
Μουσικά παραμύθια με την Μαρία Τσουκνάκη (αφήγηση)

και τον Αλκη Πασχαλίδη (μουσική) θα παρουσιάσει το “Με-
γάλο Ο” στους μικρούς του φίλους αύριο Κυριακή στις 6 το
απόγευμα.

“Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα” είναι ο τίτλος της παράστα-
σης που περιλαμβάνει μύθους, ανέκδοτα, ιστορίες από την
αρχαιότητα ως σήμερα με φαγητά νόστιμα και θρεπτικά.

Θα ακολουθήσει εικαστικό εργαστήρι για τη δημιουργία
ζώων και προσώπων και γλυκών με φρούτα και ξηρούς καρ-
πούς.

Είσοδος: 6 ευρώ.

ΣΤΟ “ΜΕΓΑΛΟ Ο”

Ομιλία για τις θεραπευτικές
ιδιότητες των βοτάνων

Ομιλία της Βάλιας Κουβάτσου με θέμα “Οι θεραπευτικές
ιδιότητες των βοτάνων” θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάβ-
βατο στις 6:30μ.μ. στον πολυχώρο “Το Μεγάλο Ο”, Γρηγο-
ρίου Ε’ 69.

ΣΤΟ Κ.Π.Δ. ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΩΝ

Εκδήλωση για την Παγκόσμια
Ημέρα Νερού

Εκδήλωση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 11 το πρωί στο Κέντρο Παι-
δικής Δημιουργίας Λενταριανών, με τη νηπιαγωγό, Αιμιλία
Κατράκη.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

markantonakis@haniotika-nea.gr

Από αριστερά ο πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Εταιρείας Χανίων Δημήτρης Τσουρουπάκης, η
ειδική συνεργάτις των Γενικών Αρχείων του κράτους Ζαχαρένια Σημαντηράκη και ο γενικός

γραμματέας του Πνευματικού Κέντρου Χανίων Μανώλης Κελαϊδής.

Το βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου του ελληνικού σχολείου της περιόδου 1901-1908.

Προβολή ντοκιμαντέρ για το δάσος οργανώνει η “Οικολογική
Πρωτοβουλία Χανίων” σήμερα Σάββατο στις 7:30μ.μ. στο Νεώ-
ριο Μόρο.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
του Δάσους (21 Μαρτίου).

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η “Οικολογική Πρω-
τοβουλία” θα προβάλλει δωρεάν το ντοκιμαντέρ “Once Upon A
Forest/ Il etait une foret”. Η προβολή πραγματοποιείται με τη
βοήθεια της Anemon Productions και του Γαλλικού Ινστιτούτου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και γίνεται δυνατή με τη δωρεάν πα-
ραχώρηση του χώρου από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων.

Το γαλλικό ντοκιμαντέρ παραγωγής 2014 και διάρκειας 75 λε-
πτών είναι σκηνοθετημένο από τον βραβευμένο με Όσκαρ δημι-
ουργό, Luc Jacquet. Η ταινία προσκαλεί τον θεατή σ’ έναν κόσμο
που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Για πρώτη φορά, παρακολουθούμε
ένα τροπικό δάσος να αναπτύσσεται μπροστά στα μάτια μας, τα-

ξιδεύοντας στα βάθη της τροπικής ζούγκλας. Η συνάντησή του
Luc Jacquet με τον πρωτοπόρο βοτανολόγο και οικολόγο Fran-
cis Hallé ήταν το έναυσμα για αυτή την εξαιρετική εξερεύνηση
των προϊστορικών τροπικών δασών, «τους μεγάλους πράσινους
πνεύμονες του πλανήτη μας».

Η ταινία παρουσιάζει έναν κόσμο τέλειας ισορροπίας όπου κάθε
ζωντανό πλάσμα -από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο- έχει
έναν ουσιαστικό ρόλο μέσα στο δάσος. Ο θεατής γίνεται μάρτυ-
ρας σε συγκλονιστικές, άγνωστες εικόνες απερίγραπτης ομορ-
φιάς, (ένα ταξίδι σ’ έναν παρθένο και ανέγγιχτο κόσμο) που
προσκαλούν το κοινό να ανακαλύψει και να θαυμάσει ένα σύμ-
παν με ανείπωτους θησαυρούς. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί ορό-
σημο για την ευαισθητοποίηση της προστασίας της φύσης και
του πλανήτη, κι είναι σκηνοθετημένη από το Luc Jacquet, ο
οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και το βραβευμένο με
Οσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, “March of the Penguins”. 

ΓΙΑ ΤΟΝ “ΟΡΙΖΟΝΤΑ”

Πασχαλινό παζάρι αγάπης
Πασχαλινό παζάρι αγάπης υπέρ των σκοπών του Συλλόγου

Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης “Ορίζοντας” θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 23 Μαρτίου μέχρι τις 11 Απριλίου στην
οδό Τσουδερών 38Α. «Χαρίστε στα παιδιά του “Ορίζοντα” ένα
λαμπερό ήλιο στον ουρανό της ζωής τους. Κάνοντας τις πα-
σχαλινές σας αγορές στηρίζετε τις οικογένειες παιδιών και
ενηλίκων με καρκίνων της πόλης μας» αναγράφεται στην σχε-
τική αφίσα του Συλλόγου.

Ωρες λειτουργίας: Καθημερινές 9π.μ. - 3μ.μ. και 5μ.μ. - 9μ.μ.
Σάββατο: 9π.μ. - 3μ.μ.



σσυγκεκριμένα, την Παρα-
σκευή 27 Μαρτίου στις 7μ.μ.
θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ
“Κισμέτ” της Νίνας-Μαρίας
Πασχαλίδου (διάρκεια 66’)
και στη συνέχεια, στις
8:30μ.μ. η ταινία “Η γιορτή
του Τράγου”.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου
στις 8μ.μ. θα πραγματοποι-
ηθεί λογοτεχνική εκδήλωση
με παρουσίαση του προγράμ-
ματος της Γενικής Γραμμα-
τείας Ισότητας των Φύλων
σε συνεργασία με τοn Δήμο
Χανίων και τον Ιστιοπλοϊκό
Ομιλο Χανίων για τη δημι-
ουργία Ξενώνα στα Χανιά για
τις γυναίκες - θύματα βίας.
Θεατρικό αναλόγιο με το
έργο της συγγραφέα Νίκης
Τρουλλινού “Μαράλ όπως
Μαρία”.

Συμμετέχουν οι: Ιωάννα Γα-
λανάκη (συγγραφέας, ποι-
ήτρια), Αριάδνη Παπιδάκη
(φιλόλογος), Eλενα Σταγκου-
ράκη (μεταφράστρια), Λίλα
Τρουλινού (φιλόλογος).

Για τον Ξενώνα θα μιλήσει

η: Χρυσή Πευκιανάκη (κοινω-
νική λειτουργός).

Χαιρετίζει ο: Κώστας Κου-
τσουρέλης (ποιητής, μετα-
φραστής, δ/ντης περιοδικού
Νέο Πλανόδιον,).

Θεατρικό αναλόγιο: Μαρία
Φουράκη (ηθοποιός).

Στη διοργάνωση συνέβαλε
o Μιχάλης Βιρβιδάκης (σκη-
νοθέτης, ηθοποιός) / Θέατρο
“Κυδωνία”.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου
στις 8μ.μ. στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Δήμου Κισά-
μου θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση με επίσημη προ-
σκεκλημένη την ποιήτρια Νε-
κταρία Μενδρινού. Στην
εκδήλωση, που πραγματοποι-
είται σε συνεργασία με τον
Φιλολογικό Σύλλογο Κισά-
μου συμμετέχουν οι: 

Ελένη Γεωργακάκη (φιλό-
λογος), Ειρήνη Ξηρουχάκη
(φιλόλογος), Eλενα Σταγκου-
ράκη (μεταφράστρια), Μιχά-
λης Στρατάκης (βιολόγος)
κ.ά.

Χαιρετίζουν οι: Κώστας

Κουτσουρέλης (ποιητής, με-
ταφραστής, δ/ντης περιοδι-
κού Νέο Πλανόδιον),
Πευκιανάκη Χρυσή (κοινω-

νική λειτουργός).

Σε όλες τις εκδηλώσεις η εί-
σοδος θα είναι ελεύθερη.

πολιτισμός8 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
21 Μαρτίου 2015

Στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ “Γυναικεία κραυγή” που πραγματοποιείται σε 40 χώρες για
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον κόσμο, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε
Χανιά και Κίσαμο. Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ έχουν ήδη αρχίσει στην Αθήνα, τη σκυτάλη θα πά-
ρει από τις 18 Μαρτίου η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά στις 27 και 28 Μαρτίου και τέλος η Κίσαμος στις
29 Μαρτίου.

ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΣΑΜΟ

Φεστιβάλ για την εξάλειψηΦεστιβάλ για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικώντης βίας κατά των γυναικών

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

Ο Κύριος Α ιλκάρ του Υβ Ζα ιάκΟ Κύριος Αμιλκάρ του Υβ Ζαμιάκ1
ΜΕ ΘΕΜΑ “ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ”

Προκήρυξη λογοτεχνικού
διαγωνισμού

Ο Δήμος Σφακίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Στι-
χουργών Ν. Χανίων, προκηρύσσει Παγκρήτιο λογοτεχνικό
διαγωνισμό (μαντινάδας - ρίμας - ριζίτικου) με θέμα “Οι Δρο-
σουλίτες”.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προβολή και διάδοση των
Ιστορικών γεγονότων της ηρωικής μάχης, στο Φραγκοκά-
στελο και ο θρύλος με τους Δροσουλίτες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι όπου γης, απανταχού Κρή-
τες, που μπορούν να συμμετέχουν με τρεις μαντινάδες τους,
μία ρίμα (που δεν θα ξεπερνά όμως τα δέκα δίστιχα) ή ένα
Ριζίτικο τραγούδι, όλα σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού,
πρωτότυπα και αδημοσίευτα, υπογεγραμμένα με ψευδώ-
νυμο. Μέσα στο φάκελο αποστολής, θα εσωκλείεται μικρό-
τερος φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας).

Τα κείμενα δακτυλογραφημένα, θα αποσταλούν σε πέντε
αντίτυπα, μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΙ-
ΧΟΥΡΓΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ Τ.Κ. 73 300 ΧΑΝΙΑ, υπόψη κου Θανάση Πατεράκη.

Οι εργασίες δεν επιστρέφονται. Μέλη της Κριτικής Επιτρο-
πής είναι λογοτέχνες και καταξιωμένοι στιχουργοί του Παγ-
κρητίου Συλλόγου Κρητών Στιχουργών “ΜΙΧ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ”
και του Συλλόγου Στιχουργών Ν. Χανίων, με πρόεδρο της
Επιτροπής, τον κορυφαίο Σφακιανό λαογράφο και ποιητή, κ.
Κανάκη Γερωνυμάκη. Οι εργασίες θα γίνονται δεκτές έως 30
Απριλίου 2015. Στους διακριθέντες θα δοθούν βιβλία ως
έπαθλα με την απονομή των βραβείων, η οποία θα γίνει τον
Μάιο, στο Φραγκοκάστελο, σε ειδική μουσικοχορευτική εκ-
δήλωση, η οποία θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2821 0 86319 &
6932124264.

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ (Ι.Ο.Χ.)

Ποιητική συνάντηση

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης διοργανώνει την εκδήλωση με
θέμα “Απρόβλεπτες ποιητικές συναντήσεις” αύριο Κυριακή
στις 7:30μ.μ. στο Νεώριο Μόρο (ΙΟΧ).

Δέκα Χανιώτες διαβάζουν αγαπημένα τους ποιήματα και οι
“Πασπαρτού” πλαισιώνουν μουσικά την εκδήλωση.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ    

Συνομιλία με την ποίηση
τεσσάρων Κρητών ποιητών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης το Κέντρο Κρητι-
κής Λογοτεχνίας, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, οργανώνει εκδήλωση - συνομιλία (για) με την
ποίηση τεσσάρων Κρητών ποιητών: της (+) Σοφίας Μαυροειδή
- Παπαδάκη (Λασίθι), του Γιώργη Καράτζη (Ηράκλειο), του Δη-
μήτρη Καλοκύρη (Ρέθυμνο) και του (+) Νικολάου Τωμαδάκη
(Χανιά), η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στην αί-
θουσα Ξενία του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (απέναντι
από τη μαρίνα) και σας προσκαλεί να την παρακολουθήσετε.

Διαμεσολαβητές στη συνομιλία αυτή με την ποίηση των τεσ-
σάρων ποιητών θα είναι οι: Μαρία Κωστάκη, φιλόλογος, διευ-
θύντρια του Λυκείου Νεαπόλεως, Παρασκευή Επιτροπάκη,
δικηγόρος - ποιήτρια, Ειρήνη Βογιατζή, πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Φιλολόγων Ρεθύμνου, και Μαρία Πατρελάκη, φιλόλο-
γος.

Την εκδήλωση θα συντονίζει η Ελένη Κωβαίου, φιλόλογος.

Η “Θεατρική Ομάδα Πρόβα
Τετραώρου” γνωστή τα τελευ-
ταία χρόνια για τη πνευματική
προσφορά της στην περιοχή
της Κισάμου μάς επεφύλαξε
την έκπληξη μιας παράστασης
άρτια δομημένης σε επίπεδο
που και αρκετοί επαγγελματίες
του χώρου θα ζήλευαν.

Το έργο επιλεγμένο, είναι
κλασικά και διαχρονικά μια φι-
λοσοφική προσέγγιση των αν-
θρωπίνων σχέσεων και
κοινωνικού προβληματισμού.

Μια θεατρική παράσταση
που ισορροπεί σταθερά ανά-
μεσα στο κωμικό και δραμα-
τικό των ανθρωπίνων
σχέσεων. 

Η “αρετή” είναι διδακτή κατά
τη Σωκρατική φιλοσοφία και ο
σκηνοθέτης Θανάσης Τριαντα-
φύλλου, γνώστης της επιστή-
μης και τη τέχνης τόσο για το
σενάριο όσο και τη σκηνοθε-
σία είχε την ευκαιρία να ανα-
δείξει και τα δυο.

Η “Θεατρική Ομάδα Πρόβα
Τετραώρου” είχε -εκτός από το
μεράκι και τη θέληση- την
προπαιδεία εκείνη ώστε να συ-
νεργασθεί και στο πλαίσιο μιας
συλλογικής προσπάθειας να
αναδείξει επί σκηνής μια εξαι-
ρετική παράσταση ενός όχι εύ-
κολου θεατρικού έργου.

Στο πλαίσιο των πνευματι-
κών δραστηριοτήτων του ο

Φιλολογικός Σύλλογος συνέ-
δραμε με μια πλειάδα συντε-
λεστών, που εξίσου επίπονα με
τους πρωταγωνιστές εργάσθη-
καν για το θαυμάσιο έργο που
χειροκροτήσαμε.

Συνοπτικά και μόνο για τους
επί σκηνής: θαυμάσιοι οι πρω-
ταγωνιστές Χάρης Κοκολάκης
και Ινώ Γεωργακάκη. Ισοδύνα-
μοι ρόλοι ερμηνεύονται από
τον Σπύρο Παπά, την Ελσα
Κουμή, την Ουρανία Αργυρο-
πούλου και Θοδωρή Παρα-
σκάκη.

Οι ερμηνείες των ηθοποιών
δικαιώνουν το θέατρο ως
αέναο χώρο ψυχαγωγίας και
παιδαγωγίας. 

Η προτροπή μου: αξίζει να
δουν όλοι μια τέτοια παρά-
σταση, και με χαρά να γνωρί-
σουν τη συλλογική προσπά-
θεια όλης της ομάδας των
συντελεστών, που για να φθά-
σει στο ολοκληρωμένο αυτό
αποτέλεσμα δούλεψαν πολύ
χρόνο με διάθεση και ανιδιο-
τέλεια. 

Ευχαριστούμε και συγχαί-
ρομε γι’ αυτή τους την προ-
σφορά .

Οι παραστάσεις στη Κίσαμο
ολοκληρώνονται σήμερα Σάβ-
βατο 21 Μαρτίου στην αί-
θουσα του Δήμου Κισάμου
στις 9 το βράδυ. 

Γ. Πευκιανάκης

ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΟΞΩ ΝΟΥ”

Κρίσις"Κρίσις…"
Συνεχίζονται σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή οι παραστά-

σεις του έργου “Κρίσις…” του Αρκάδιου Λευκού του Κρητικού
συγγραφέα (με πραγματικό όνομα Κωνσταντίνος Κωστουλάκης),
με την προσωπική ερμηνεία του Βαγγέλη Λιοδάκη. Οι παραστά-
σεις δίνονται στις 9:30μ.μ. στο Στούντιο “Οξω Νου” στα Ταμπα-
καριά. 

Θεατρική Διασκευή: Αντώνης Παπαϊωάννου Σκηνοθεσία: Τόνια

Σταυροπούλου Ερμηνεία: Βαγγέλης Λιοδάκης Μουσική Ερμη-
νεία: Βασίλης Πετροδασκαλάκης 

Μουσική Επιμέλεια: Θανάσης Βαλάσκας Επιμέλεια Σκηνικού
Χώρου: Νίκος Κασαπάκης Επιμέλεια Κίνησης: Δημήτρης Ράϊκος
Κοστούμια: Έλενα Βαρδαβά Σχεδιασμός Φωτισμού: Χάρης Δάλ-
λας

Τιμή Εισιτηρίου: 10 ευρώ, Φοιτητικό - Ανέργων: 6 ευρώ.



Ο Μεγάλος Δημιουργός της Νεότερης Ελλάδας θα πεθάνει μα-
κριά από τις κρητικές μαδάρες, σε ξένο τόπο, στο Παρίσι, στην οδό
Μποζόν, σαν να ήταν αποκληρωμένος από τον άστοργο κι αχάρι-
στο λαό του.

Στις 19 Μαρτίου 1936, την επομένη ακριβώς του θανάτου του
Εθνάρχη, ο  κορυφαίος αλλά και αντιβενιζελικός δημοσιογράφος,
ο Γεώργιος Βλάχος θ’ απευθύνει από τις στήλες των εφημερίδων
δημόσια κατηγορία. «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος απέθανεν χθες, σχε-
δόν εξόριστος, μακράν της Ελλάδος. Ο άνθρωπος, του οποίου η
μορφή ηπλώθη άλλοτε ως παμμέγιστον φως κι άλλοτε ως βαρύ-
τατη σκιάν εις τον τόπον, ο οποίος έφερε προ είκοσι πέντε ετών
την χαράν, διά να καταλίπη προ έτους το πένθος, ο οποίος υψώθη
κάποτε ως δικαία πυγμή και κατέπεσεν ύστερα ως άδικος γρόν-
θος, ο οποίος ήλθεν ως ηδονική φρικίασις ολοκλήρου του Έθνους
κι έφυγεν ως τρομακτικός σεισμός του Πανελληνίου, ο οποίος εχαι-
ρετίσθη ως υπόσχεσις της εκ των κρητικών βουνών υπέρτατης ελ-
ληνικής αρετής και κετεδιώχθη ως οικτρά από το ελληνικόν
υπέδαφος αμαρτία, ο οποίος έκτισεν και κατεδάφισεν, ο οποίος
εζωογόνησεν κι εμάρανεν, ο οποίος ύψωσεν και διέσωσεν και κα-
τέστησεν με τον πλούτον του νου του διπλήν την πατρίδαν του,
διά να καταστήση με την διαδήλωσιν των ελαττωμάτων του την εκ-
θεμελίωσίν της διπλήν, ο άνθρωπος αυτός δεν εύρε τέσσαρα μέτρα
γης ελληνικής διά να στήση την επιθανάτιον κλίνην του. Απέθανεν
έξω»...(!)

Τρίτη 27 Μαρτίου. Προς τα Χανιά. Προς Κρήτη. Το αντιτορπιλικό
“Κουντουριώτης”, με τιμητική συνοδεία το “Υδρα”, γλιστρά στα κρη-
τικά νερά και μεταφέρει τόνους, τόνους μελαγχολία στο όμορφο
νησί. Ο Μεγάλος Εθνάρχης, το αητόπουλο της Κρήτης, δε θα πε-
ράσει από την Αθήνα. Το μέρος τον πίκρανε πολύ, άλλωστε είναι
ανεπιθύμητος ακόμη και νεκρός. Εξάλλου είναι και το γεγονός ότι
αδημονεί να φθάσει για τελευταία φορά, και ποτέ να μην ξαναφύ-
γει, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά.

Ο Κρητικός λαός τον περιμένει. Η προκυμαία όλο και περισσό-
τερο μαυρίζει. Κόσμος κατεβαίνει από παντού. Κόσμος χύνεται από
τις βάρκες. Όλη η περιοχή του Σαντριβανιού είναι μαύρη, ολόμαυρη
από τα κρέπια και τα πένθιμα και τους βαμμένους τοίχους, που σου
πλακώνουν το στήθος. Τα μαυροστόλιστα μπαλκόνια στενάζουν
από το πλήθος. 

Ο Βενιζέλος ξαναβρίσκεται στην Κρήτη. Αυτή τη φορά δεν ακούει
χαρές και τραγούδια. Όλα είναι βουβά και παγωμένα. Οι Βρακο-
φόροι, που άλλοτε τον περιτριγύριζαν, κυπαρισσένια παλικάρια
τώρα τον φέρνουν στους ώμους. Μαυροφόρες Κρητικοπούλες
ραίνουν με ροδοπέταλα κι ανθόνερο το σκήνωμα του. Η νεκρώσιμη
ακολουθία εψάλη στη Μητρόπολη. Τόσος ήταν ο συνωστισμός
στην εκκλησία και ο θρήνος και ο οδυρμός των Κρητών, ώστε ο Γ.
Καφαντάρης δεν κατέστη δυνατό να εκφωνήσει τον επικήδειο, τον
οποίο είχε προετοιμάσει. Οι συμπατριώτες του θα του απονείμουν
το τελευταίο «Χαίρε» στο εκκλησάκι της Αγίας Μαγδαληνής στη
Χαλέπα. Ζωσμένοι βρακοφόροι με πονεμένη την καρδιά, θα σύ-
ρουν τη σορό στο Ακρωτήρι, στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, σ’
ένα ύψωμα που τ’ αγκαλιάζουν πεύκα και τ’ αντικρύζει, άλλοτε χα-
ρωπό κι άλλοτε ταραγμένο, το πέλαγος της Κρήτης.

Το φέρετρο γλιστρά στον τάφο... Ο επικεφαλής της τελετής ανα-
φωνεί: «Κρήτες αγωνισταί! Γονυπετήσατε! Ο Αρχηγός φεύγει». Οι
τουφεκιές που πέφτουν στον αέρα από τους ένοπλους Κρητικούς,
οι φλόγες που ξεσπάνε από τα όπλα τους και η ηχώ που αναδύε-
ται είναι ο “Αποχαιρετισμός”. Κι έπειτα η μαρμαρένια πλάκα με τ’

όνομα εκείνου που απέρχεται, με τ’ όνομα που συμβολίζει μια ιστο-
ρία ολόκληρη, μια ιστορία πύρινη: Δόξα και πτώση, μίσος κι αγάπη,
όνειρα και σκιές.

Μια μαρμαρένια στήλη θα στηθεί δίπλα στον σταυρό, για να
δώσει μήνυμα στον διαβάτη, στον περαστικό. Υπαγορευμένα τα
λόγια της από τον ίδιο, που κοσμεί με μια δωρική λιτότητα, θα
δώσει στον προσκυνητή του Ακρωτηρίου να κατανοήσει το περιε-
χόμενο της.

«Ο ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ
ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΡΡΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗ-
ΣΙΝ ΚΑΙ ΔΙ’ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΛΗΘΗ
ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΙΣΩΣ ΕΚΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΙΨΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΙ-
ΡΟΛΑΤΡΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΝ ΝΑ
ΙΔΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΝ, ΑΛΛ’ ΕΘΕΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΥΡ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ, ΚΑΘΕ ΔΥ-
ΝΑΜΙΝ, ΨΥΧΙΚΗΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΝ».

*καθηγητής - συγγραφέας

ΜΑΡΤΙΟΣ 1936

Το τέλος ιας ολυκύ αντηςΤο τέλος μιας πολυκύμαντης 
και εγαλειώδους ε οχήςκαι μεγαλειώδους εποχής

οοΧάρος, που δεν τόλμησε να χτυπή-
σει τον λεβέντη Κρητικό στον κολο-
φώνα της δόξας του, στις 18 Μαρ-
τίου 1936, θα ’ρθει πισώπλατα κι
άνανδρα, βρίσκοντας τον μακριά
από τα λημέρια του, τσακισμένο, να
του στερέψει τη ζωή. Το απαίσιο πο-
λιτικό πάθος θα εμποδίσει τον Βε-
νιζέλο να ξεψυχήσει πάνω στο ελ-
ληνικό χώμα κοντά στα πρόσωπα
που αγάπησε. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ANT.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ, Στη σκιά του Βενιζέλου, Εκδόσεις Ωκεανίδα,
Αθήνα 2002.
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο παππούς μου και το κακό, Αθήνα
2005.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ελευθέριος Βενιζέλος, ο εθνικός
ηγέτης, εκδόσεις Αστερίας, Αθήνα 2007.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Νεότερη Ιστορία του ελληνικού έθνους 1826-
1974, Αθήνα 1975.
Εφημερίδα “Παρατηρητής” Χανίων, φύλλα από 15 Μαρτίου έως 1
Απριλίου 1936.

Στο λιμάνι των Χανίων (Σαντριβάνι), όλα μαύρα, μα πιο μαύρες οι ψυχές των Κρητικών.  

Γαλλικό στρατιωτικό άγημα αποδίδει τιμές στη σορό του Ελευθερίου Βενιζέλου
πριν αποχωρήσει από το Παρίσι για την Ελλάδα! Η Ελενα Βενιζέλου.

«Τον αντρειωμένο μην τον κλαις».
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Η Σα αριά δεν είναι όνο βράχιαΗ Σαμαριά δεν είναι μόνο βράχια
■ Είχε ζωή, ανθρώπους, ιστορία, θρύλους, πολιτισμό, παραγωγικές ασχολίες και εγκαταστάσεις κ.λπ.

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΛΥΜΑΚΗΣ*

Γι’ αυτό επί 63 χρόνια δεν έπαψα ν’ ασχολούμαι με αυτό και να
έχω στη θύμησή μου νωπές τις ώρες που έζησα με τους αν-
θρώπους του φαραγγιού όταν ακόμη ζούσαν εκεί στο χωριό.

Γι’ αυτό έχω αναφερθεί, κυρίως στον τοπικό Τύπο, για προ-
βλήματα ή με περιγραφές στη Σαμαριά και την ευρύτερη πε-
ριοχή με περισσότερα από 250 άρθρα και σχόλια που οι τίτλοι
τους αναφέρονται στο ως άνω βιβλίο. 

Ετσι, διαβάζοντας το δισέλιδο δημοσίευμα της 13ης Φε-
βρουαρίου στα “Χ.Ν.” για κάποια στοιχεία, στατιστικά κυρίως,
που προέκυψαν από δραστηριότητες του Μ.Α.Ι.Χ., ίσως δι-
καιούμαι να αναφερθώ κι εγώ σ’ αυτόν τον αγαπημένο τόπο. 

Ως γνωστό η δημιουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
επραγματοποιήθηκε το 1962 και με πρωτεργάτες τον αείμνη-
στο γεν. γραμματέα της ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύ-
σεως Βύρωνα Αντύπα, τον Κων/νο Μητσοτάκη και Μανούσο
Μανουσάκη. Η οικογένεια Βίγλη νομίζω αναχώρησε τότε, αλλά
οι οικογένειες Γιώργη και Γιάννη Κατσανεβάκη το 1966 αφού
έλαβαν τα χρήματα της απαλλοτρίωσης για την έκταση που κα-
τείχαν. Κάποτε ο οικισμός Σαμαράς, π.χ. το έτος 1900 είχε 75
κατοίκους και το 1951, 21, αλλά μερικοί διέμεναν και στην Αγία
Ρουμέλη.

Οι τότε ιθύνοντες της Δασικής Υπηρεσίας στα Χανιά με αφάν-
ταστη αμέλεια και επιπολαιότητα δεν έπραξαν ό,τι έπρεπε για να
διασωθεί ο υπάρχων οικισμός παρά τις προσπάθειες και υπο-
δείξεις μας να κλειδώσουν τα εγκαταλειφθέντα σπίτια για να
διαφυλάξουν τον πλούτο της Σαμαριανής παράδοσης που
έμεινε σε αυτά, το ανέπαφο αλιτριβιδιό κ.λπ. Επίσης να συντη-
ρήσουν τα οικήματα για να μην χρειαστούν αργότερα μεγάλα
ποσά για αναστηλώσεις. Ετσι αργαλειοί, ξυλόγλυπτες κασέλες,
σκεύη, ακόμη και κουρδιστά γραμμόφωνα, το αλιτριβιδιό κ.λπ.,
κ.λπ. λεηλατήθηκαν ή καταστράφηκαν από τους διερχόμενους
επισκέπτες. Διέσωσα μόνο ό,τι μπορούσα να... φορτωθώ. Εναν
τρίφωτο λύχνο με λυχνοστάτη και μερικούς προπολεμικούς δί-
σκους γραμμοφώνου των 75 στροφών.

Εκτός αυτού, η βυζαντινή εκκλησία της Οσίας Μαρίας ανα-
σκάφτηκε και χρησιμοποιήθηκε άφθονο τσιμέντο αντί τοπικά
υλικά και οι άλλες εκκλησίες κατέρρευσαν.

Τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να γίνεται σωστή περίπου δου-
λειά, αλλά με μεγάλα έξοδα και με χαμένο πλέον ό,τι παραδο-
σιακό σκεύος.

Φυσικά δεν είναι καινούργιο ότι το φαράγγι αυτό αποτελεί
“μαγνήτη” για τους τουρίστες αλλά είναι “υπόθεση” μισού
αιώνα.

Στην αξιόλογη έρευνα του Μ.Α.Ι.Χ. τα ενδιαφέροντα στατιστικά
στοιχεία και προτάσεις έχουν την αξία των, αλλά όχι για κάτι
ουσιαστικό. Εχουμε την απόλυτη εκτίμηση και σεβασμό για τους
επιστήμονες που ασχολήθηκαν με αυτήν. Οταν είσαι μέσα στο
θέμα για 63 χρόνια τα βλέπεις διαφορετικά όλα. Η διαπιστού-
μενη διαφορά στον αριθμό επισκεπτών για το 2014 από το 2013
με αύξηση 8,41% (148.136) υστερεί κατά 50% από τον αριθμό
επισκεπτών των ετών 1990-1993 και 1994. Συγκεκριμένα την
πενταετία από 1990, η κίνηση ήταν:

* 1990: 297.680
* 1991: 272.298
* 1992: 291.136
* 1993: 297.369
* 1994: 290.401 και
* 1995: 270.100
Το ποσοστό μείωσης είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερο γιατί τότε

οι τουρίστες στην Κρήτη ήταν στον μισό αριθμό από το πλήθος
του 2014.

Δεν γνωρίζουμε γιατί από τότε άρχισε η ετήσια μείωση του
αριθμού επισκεπτών. Αυτά που η ταπεινότητά μου έχει να προ-
τείνει είναι:

Πληροφορήθηκα ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης, νομίζω, έχει
πραγματοποιήσει μελέτη για την αναστήλωση του Κάτω χωριού,
οικισμού Σαμαριάς. Ουσιαστικά δηλαδή, το ξαναχτίσιμο γιατί
είναι τελείως ερειπωμένα τα λίγα σπίτια για εκατό χρόνια από
τότε, περίπου 1913 με ’15, που εγκαταλείφθηκε λόγω βεντέτας.
Είναι κρίμα, είναι απαράδεκτο, να πεταχτούν τόσα χρήματα,
αφού σε αυτό το δύσκολο σημείο η κάθε δαπάνη θα είναι δε-
καπλάσια από μια κανονική, και που δεν θα προσφέρει τίποτα

στο φαράγγι όταν υπάρχουν τόσες άλλες ανάγκες.
Και αν ακόμη ενταχθεί σε πρόγραμμα, που με αυτή τη δικαιο-

λογία έχουν γίνει εκατοντάδες άχρηστα έργα, δεν αλλάζει η κα-
τάσταση. Κανείς απολύτως δεν πρόκειται να περάσει από εκεί
αφού πρέπει να περάσει απέναντι από την κοίτη του ποταμού
για να δει τι; Και στην κοντινή Οσία Μαρία δεν φθάνει σχεδόν
κανείς, όχι σε κάποια σπίτια που δεν θα διαφέρουν από αυτά
του κεντρικού οικισμού.

Τόσες δεκαετίες η προβολή του φαραγγιού, και τα περισσό-
τερα έργα σε αυτό προσπαθούν να αναδείξουν τη γεωλογική
όψη και ομορφιά του φαραγγιού. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο
βράχια και κάποια ζώα και φυτά. Είχε ζωή, ανθρώπους, πολιτι-
σμό, ιστορία, και πολλών ειδών εγκαταστάσεις και παραγωγή
του όποιου πλούτου.

Γι’ αυτό έπρεπε εξαρχής να έχει δοθεί βάρος στα παρακάτω
εκτός από τον πλούτο που χάθηκε από τα σπίτια και που ίσως
είναι δυνατόν ακόμη κάτι να γίνει.

• Το υδροπρίονο που εργαζόταν μέχρι που έγινε ο δρυμός και
αφέθηκε να καταρρεύσει να ανακατασκευαστεί, αν είναι δυνα-
τόν.

• Το αλιτριβιδιό Καλογεράκη στο χωριό να αποκατασταθεί
πλήρως

• Ο νερόμυλος που λειτουργούσε μεταπολεμικά, ένας από τους
αρκετούς που ευρίσκονται κοντά στην Αγία Ρουμέλη, όπως του
Μανωλέ του Μαλαμά κ.λπ. Είναι κρίμα που κι αυτοί από αμέλεια
της υπηρεσίας, στην αρχή εγκαταλείφθηκαν.

• Να κατασκευαστεί - δημιουργηθεί σε κάποια πεύκα, κεντρικά,
η εικόνα τού πώς μάζευαν το ρετσίνι σε τενεκεδάκια ή τον φλοιό
του πίτυκα. Aναπαράσταση καρβουνοκάμινου και ασβεστοκάμι-
νου καθώς και πιεστηρίου μελιού - κεριού.

• Ο γεννημένος στη Σαμαριά Γιάννης Καλογεράκης, έχει προ-
τείνει από χρόνια να καθαριστεί ο χώρος με το λιόφυτο, απέ-
ναντι από τον οικισμό Σαμαριάς, να φύγουν τα νεοφυτρωμένα
πεύκα και να κλαδευτούν τα ελαιόδεντρα, να προσφέρουν την
εικόνα ενός ακόμη βιοποριστικού προϊόντος του χωριού.

• Να αναδειχθούν, οι σχεδόν καλυμμένες πλέον δυο πέτρινες
γέφυρες κοντά στην ακτή Αγίας Ρουμέλης.

• Να καθαριστεί και αναδειχθεί ο χώρος του ναού της Αρτέμι-
δας και χριστιανικός της Παναγίας και να μην εισέρχονται ζώα
εκεί.

• Μερικά στα οποία αναφέρομαι φυσικά δεν αφορούν τα όρια
του Δρυμού αλλά και την εκτός ορίων ανάγκη επεμβάσεων.

• Οι επισκέπτες που φθάνουν στην Αγία Ρουμέλη γνωρίζουν

ότι

οοπως γράφω στον πρόλογο του βιβλίου μου “Μνήμες Σαμαριάς”
(Χανιά 2010) όταν το έτος 1952 πέρασα το φαράγγι με την πρώ-
τη μεταπολεμική οργανωμένη εκδρομή, με μάγεψε, μπήκε στην
καρδιά μου. 

Η οικογένεια του Γιάννη Κατσανεβάκη φωτογραφίζεται για
τελευταία φορά στο χωριό της Σαμαριάς πριν την εγκαταλείψουν

το 1966.

Το νεροπρίονο (ξυλοπρίονο) μετά τις Πόρτες, 
όπως λειτουργούσε το 1960.

Ντελικανήδες στο καφενείο “Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ” Ι. Μανωλεδάκη. Το μοναδικό στην Αγία Ρουμέλη.
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εκεί ευρίσκεται όμορφο παραλιακό χωριό, όπου ευτυχώς, δεν
φτάνει αμαξιτός δρόμος και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οχή-
ματα και καυσαέρια. Μένουν όμως κατάπληκτοι όταν αντικρί-
ζουν το θέαμα των γεμάτων με κάθε λογής οχήματα, λίγων
δρόμων του χωριού. Εκτός από αυτά των ντόπιων, οι επισκέ-
πτες φέρνουν και από τη Χώρα Σφακίων τα δικά τους για να τα
έχουν μαζί. Είχε προταθεί, αλλά δεν εφαρμόστηκε, να παρκά-
ρουν στον χώρο του ελικοδρομίου.

Επίσης, άλλο θέαμα τελείως ανάρμοστο, είναι τα διαφημιστικά
πανό, κρεμασμένα πάνω από τους κεντρικούς δρόμους ακαλαί-
σθητα.

• Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και ανάδειξη των
αρχαιολογικών χώρων στην ακτή, την εκκλησία κ.λπ., πέρα από
την ανασκαφική έρευνα μέσα στο φαράγγι σε διάφορα σημεία,
και κυρίως στην περιοχή Αγίου Νικολάου, που θα πολλαπλα-
σιάσει το ενδιαφέρον για την περιοχή όπως αναφέρθηκα σε προ
ημερών δημοσίευμά μου.

• Ο καθαρισμός - επισκευή και σηματοδότηση του μονοπατιού
προς το θαυμαστό κτίσμα του τουρκικού κάστρου στην τοποθε-
σία Πίσκοπος απ’ όπου η θέα είναι υπέροχη. Κάποτε είχε γίνει
συζήτηση για τοποθέτηση αναβατορίου ως αυτό. Η βελτίωση
προς την παραδοσιακή εμφάνιση των καντινών στην έξοδο από
τα όρια του Δρυμού προς Αγία Ρουμέλη και ακόμη και των κα-
ταστημάτων - περιπτέρων κ.λπ. στην ακτή. Τα τελευταία χρόνια
η ανάγκη για περισσότερα οικονομικά οφέλη έφερε και οχήματα
που μεταφέρουν επισκέπτες που φθάνουν και μέχρι στον επάνω
οικισμό. Καλύτερα να μην υπήρχε και αυτό αλλά τώρα πλέον
καθιερώθηκε.

Είναι περισσότερα από πενήντα χρόνια που, για λογαριασμό
του τότε Υπουργείου Συντονισμού, είχε πραγματοποιηθεί μια
υπέροχη πλήρης τετράτομη μελέτη με τίτλο Σφακιά - Σαμαριά
για την ανάπτυξη, τουρισμό, με πρωτοποριακές προτάσεις,
αλλά, όπως δεκάδες άλλες, ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Ο μελετη-
τής ήταν ο Νίκος Χατζημιχάλης, που τον βοήθησα όσο μπο-
ρούσα. Ημουν παρών όταν παρακάλεσε τους Αγιορουμελιώτες
για ό,τι νέο χτίσουν να τον ενημερώνουν για να τους κάνει δω-
ρεάν σχέδια - μελέτη κ.λπ. για να μην δημιουργηθούν άσχετες
από την παράδοση κατασκευές. Κανείς δεν το έπραξε.

• Το θαυμάσιο μικρό μουσείο πέτρας, όπως το ονομάζει η Δα-
σική, στην πάνω Αγία Ρουμέλη δυστυχώς δεν το επισκέπτεται

σχεδόν κανείς. Ευτυχώς αυξάνεται η κίνηση στο κέντρο πληρο-
φόρησης - μουσείο στο Ξυλόσκαλο όπου έπρεπε να φθάνουν
και όλα τα σχολεία. Ισως καλό θα ήταν τα παλαιά εκθέματα να
επανατοποθετηθούν στο κάτω δωμάτιο, νομίζω πως είναι κενό.

Οσο για την περίοδο διάβασης, αυτή θα μπορούσε να επεκτα-
θεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και να επιτραπεί, με ευ-
θύνη των διερχομένων, η κατάβαση CANYONING πράγμα
συναρπαστικό για τους λάτρεις αυτού του σπορ και που θα έχει
αρκετούς ενδιαφερόμενους.

Αλησμόνητη μου έχει μείνει η εμπειρία από ένα μερόνυχτο
αποκλεισμού με φίλο στο χωριό της Σαμαριάς τον Φεβρουάριο
του 1974 από φοβερή καταιγίδα που έπληξε το φαράγγι.

Οι αμέτρητοι καταρράχτες από κάθε νεύρο γκρεμνού. Οι κε-
ραυνοί που ο ήχος τους περνούσε από πλαγιά σε πλαγιά με επα-
νάληψη ανατριχιαστικά. Οι φοβεροί όγκοι του νερού που
κατεβαίνουν στην κοίτη μαζί με κορμούς δέντρων, βράχια, κλπ.

Τώρα ως προς τον άρχοντα του Δρυμού, τον αίγαγρο (όχι το

Κρι - Κρι) εκτός από το σφαγείο στον Καλόκαμπο και το κυνήγι
και σε άλλες περιοχές όπως Γκίγκιλο, Ποριά, κ.λπ., είναι κατα-
νοητό ότι η υπηρεσία με το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να
κάνει πολλά πράγματα. Ομως τα αγρίμια σε ορισμένα σημεία
κινδυνεύουν από μια απρόβλεπτη αιτία. Την αλματώδη αύξηση
των πεύκων και που οι βελόνες τους στο έδαφος εμποδίζουν
το φύτρωμα - ανάπτυξη χόρτου που τρέφονται τα αγρίμια.

Ετσι κατά τον Γιάννη Καλογεράκη αναγκάζονται να φτάνουν
ψηλά σε σημεία ευάλωτα από λαθροκυνηγούς. Πρέπει να με-
λετηθεί πώς θα αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα.

Ως προς τα “πακέτα” διαμονής στον Ομαλό η Αγία Ρουμέλη,
για έστω μια νύχτα αλλά και περισσότερο, θα αναφερθώ στο
επόμενο και για τη Χώρα Σφακίων.

*Διορισμένος - τιμής ένεκεν από το Δασαρχείο Χανίων- άμι-
σθος Επόπτης Πράσινου από το 1969.

Ο τελευταίος νερόμυλος πριν την Αγία Ρουμέλη. Καρβουνοκάμινο.

Η συλλογή του ρετσινιού.

Τεχνητός καταρράχτης για την αποφλοίωση των κορμών δέντρων,
δίπλα στο νεροπρίονο. Στην φωτογραφία, ο γράφων το 1955.

Το αλιτριβιδιό της Σαμαριάς, 1965. Οικισμός Σαμαριάς, έτος 1890 (αρχείο Ανδρέα Χατζηπολάκη).

Η Ελένη Βίγλη - Μανωλεδάκη στο ξάσιμο μαλλιών των
αιγοπροβάτων στη Σαμαριά, προπολεμικά.

Πέθανε σε ηλικία 100 χρόνων.

Πλύσιμο - προετοιμασία των μαλλιών για τον αργαλειό. Σαμαριά,
Παρασκευή Τζατζιμάκη.
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Ε. ΣΟΦΙΑΝΟΥ 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

οοι γυναίκες σταθερά κρατούν την πρώτη
θέση, ωστόσο το τελευταίο διάστημα κατα-
γράφεται αύξηση του ποσοστού των αν-
δρών» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας
Κούκουλης, υπεύθυνος επικοινωνίας καφέ
στην Καμάρα για μια υπηρεσία (διάβασμα
του φλιτζανιού) που παρέχεται από τις 8 το
πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

«Ενώ πρώτα το 95% των πελατών που πή-
γαιναν για να μάθουν τα... μελλούμενα από
το φλιτζάνι ήταν γυναίκες και μόλις 5% άν-
δρες, τώρα, οι άνδρες κατέχουν ένα ποσοστό
15%» λέει και αποδίδει την αυξητική αυτή
τάση στο γεγονός ότι «ο άντρας εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης αισθάνεται ανασφάλεια
και προσπαθεί απελπισμένα να βρει πατή-
ματα».

«Χαλάει ο “ρόλος” του άνδρα, δεν είναι ο
κουβαλητής του σπιτιού πια [...] Η ανασφά-
λεια ξεχειλίζει, ψάχνουν να βρουν ασφάλεια»
θα συμπληρώσει ο κ. Κούκουλης.

Πώς, όμως, εξηγείται η στροφή των αν-
δρών σε αυτή τη... γυναικεία -όπως έχει κα-
ταγραφεί στην “κουλτούρα” γενεών και
γενεών - συνήθεια;

Κατ’ αρχάς, επισημαίνουν ψυχίατροι με
βάση την εμπειρική τους -όπως τονίζουν-
ενασχόληση, πρόκειται για ένα θέμα άρρη-
κτα συνδεδεμένο με την προαιώνια αγάπη
του ανθρώπου για την ελπίδα, την οποία
αποζητούν με τρόπους σχεδόν απίθανους.
Όπως τα παιδιά, που έχουν ένα μαγικό τρόπο
σκέψης για να θεραπεύουν τα προβλήματά
τους.

Στον καφέ στην Καμάρα, που αποτελεί
μέρος αλυσίδας καταστημάτων, άνθρωποι
όλων των ηλικιών, ψάχνουν απαντήσεις
στα... μελλούμενα, πληρώνοντας δύο ευρώ
για τον καφέ και κρατώντας χαρτάκι προτε-
ραιότητας (!) για να αποφευχθούν... παρεξη-
γήσεις στην εξυπηρέτηση.

Πέραν του καφέ στην Καμάρα, σε άλλα δύο
καταστήματα της ίδιας “αλυσίδας” (στις
οδούς Παύλου Μελά και Μαρτίου), οι πελά-
τες απολαμβάνουν ανάλογες υπηρεσίες. Μά-
λιστα, το κατάστημα της Μαρτίου έχει μια
ιδιαιτερότητα, καθώς είναι παιδότοπος. Κι
ενόσω τα παιδιά παίζουν, οι μαμάδες τους
απολαμβάνουν τον καφέ τους και μπορούν
να ζητήσουν να τούς “διαβάσουν” το φλι-
τζάνι.

Τα θέματα που κυριαρχούν στις αγωνίες
όσων καταφεύγουν στο φλιτζάνι είναι τα οι-
κονομικά και τα αισθηματικά. «Η βασική
ερώτηση είναι αν θα βρω δουλειά, όχι αν θα
βγάλω περισσότερα λεφτά» εξηγεί ο κ. Κού-
κουλης.

ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΙ... ΛΕΞΙΚΟ

«Κυρίες ζητούνται για συνεργασία - ημια-
πασχόληση, δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις
/ καφεμαντεία - αριθμομαντεία, αμοιβή 4
ευρώ ανά ώρα» αναφέρει η αγγελία σε εφη-
μερίδα της πόλης, δείχνοντας ότι
τελικά, το “διάβασμα” του φλιτζανιού είναι
εξίσου διαχρονικό, όσο και η ταινία του Αλέ-
κου Σακελάριου “Η Καφετζού” με πρωταγω-
νίστρια τη Γεωργία Βασιλειάδου.

Την ίδια ώρα, το διαδίκτυο έχει γεμίσει από
ιστοσελίδες καφεμαντείας on line, αλλά και
λεξικών (!) καφεμαντείας, όπου ο κάθε εν-
διαφερόμενος μπορεί να μάθει τι σημαίνουν
τα σχέδια που σχηματίζονται στο φλιτζάνι

του καφέ και να “διαβάσει” το μέλλον του.
Ορισμένα σχήματα αντιστοιχούν, μάλιστα,

σε περισσότερες από μία ερμηνείες, ενώ
πάντα απαραίτητη προϋπόθεση -όπως υπο-
γραμμίζεται στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες-
είναι η απόδοση των συμβόλων να γίνεται σε
συνδυασμό με τα υπόλοιπα σχέδια.

Με βάση το λεξικό, αν κάποιος εντοπίσει
στον πάτο του φλιτζανιού αγελάδα σημαίνει
ότι θα έχει αφθονία και ευημερία στη ζωή
του, αλλά ίσως και γονιμότητα: σωματική ή
πνευματική. Αν πάλι εμφανιστεί ανεμόσκαλα,
τότε ανοίγει ο δρόμος για προαγωγή. Προ-

αγωγή σημαίνει και η καμπάνα, όμως αν βρί-
σκεται κοντά στο χείλος του φλιτζανιού. Αν
είναι κοντά στον πάτο σημαίνει άσχημα νέα.
Αν δε, η καμπάνα ή η ανεμόσκαλα συνο-
δεύεται από αχλάδι που ερμηνεύεται ως οι-
κονομική άνεση, τότε τα νέα είναι, αν μη τι
άλλο, καλά...

Τα βράχια αντιστοιχούν σε δυσκολίες, η
γάτα σε απάτη, φίλο ανάξιο εμπιστοσύνης ή
καβγά και εξαπάτηση, το γεράκι σε ξαφνικό
κίνδυνο και ζήλια. Όσο για το κέρατο, μην
βιαστείτε να το κατακρίνετε, αφού αντιστοι-
χεί σε αφθονία! Βέβαια, σε συνδυασμό με μια

μαϊμού που αντιστοιχεί σε κόλακα και “ανα-
κατωσούρα” άνθρωπο που προσπαθεί να ξε-
γελάσει, ίσως η ερμηνεία να μην είναι
θετική...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΞΕΣ

“ΚΑΦΕΤΖΟΥΔΕΣ”

Αλλες ιστοσελίδες δίνουν, σε εκτενή κεί-
μενά τους, οδηγίες για το πώς διαβάζουν το
φλιτζάνι, ποιος έχει το χάρισμα, οδηγίες για
να εξασκεί κάποιος τη διαίσθησή του και, τε-
λικά, πώς να γίνει η σωστή... προπόνηση για
να επιτευχθεί το σωστό “διάβασμα” του φλι-
τζανιού.

Οσοι διαθέτουν αυτό το χάρισμα, αν εξα-
σκήσουν τη διαίσθησή τους, «με μερικές μαν-
τεψιές σε καθημερινά πράγματα, όπως το
ποιος σε καλεί στο τηλέφωνο» ή «αν θα στρί-
ψει το μπροστινό σου αυτοκίνητο στην επό-
μενη διασταύρωση» μπορεί να πετύχουν τα
πρώτα “βήματα” στη διαδικασία του... διαβά-
σματος.

Ομως, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγε-
ται, αφού, όπως λένε οι... ειδήμονες, όλα
παίζουν το ρόλο τους: Η ετοιμασία του φλι-
τζανιού (να στραγγίξει, να στεγνώσει και να
σταθεροποιηθούν τα σχήματα), ο τρόπος και
η σειρά του διαβάσματος και η θέση που
έχουν τα σχήματα.

Οπως τονίζουν, όταν φτιάχνουν τον καφέ
πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σ’ αυτόν, να
“μελετούν” να σκέφτονται δηλαδή αυτά που
θέλουν να τους δείξει ο καφές. Τι “μελε-
τούν”; Πρόσωπα και καταστάσεις που τους
ενδιαφέρουν και έτσι, η προσωπική τους
αύρα διαχέεται στο φλιτζάνι και «βοηθάει
στο φανέρωμα των μελλούμενων». Όσο
ασχολούνται με τη διαδικασία του φλιτζα-
νιού, η σκέψη πρέπει να είναι συγκεντρω-
μένη σ' αυτά που περιμένουν.

ΤΣΑΪ... ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ

Οχι, δεν είναι διαφημιστικό κόλπο, αλλά
τσάι από φυτικά βότανα που περιέχει αποξη-
ραμένα φρούτα και ονομάζεται τσάι αυτοπε-
ποίθησης. Το προϊόν το συναντά κάποιος
δίπλα στο τσάι... εκτόνωσης και το τσάι συμ-
πάθειας σε καταστήματα πώλησης βιολογι-
κών, κυρίως, προϊόντων, στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ροφήματα που έχουν κάνει
δυναμικά την εμφάνισή τους και έχουν προ-
σελκύσει σημαντικό μερίδιο καταναλωτών
που τα προτιμά και τα αγοράζει. Οι κατανα-
λωτές -κυρίως νέοι με άγχος που ζητούν πε-
ρισσότερη ενέργεια- στρέφονται σε αυτά τα
προϊόντα για να δώσουν μια τονωτική
“ένεση” στους εαυτούς τους, ούτως ώστε να
αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερι-
νότητας.

Στις προθήκες των καταστημάτων που επι-
σκεφθήκαμε το τσάι αυτοπεποίθησης, όπως
και άλλα, έχουν πρωταγωνιστική θέση και
πωλούνται σε προσιτές τιμές, ικανές να “κεν-
τρίσουν” και την περιέργεια για να τα αγο-
ράσει κάποιος.

Το ερώτημα που αναδύεται τελικά ίσως
είναι εάν η ανάγκη του ανθρώπου, όταν κα-
ταρρέει το “οικοδόμημα” της βεβαιότητας
που τον περιβάλλει, είναι αυτή που τον οδη-
γεί να αναζητά λύσεις για την αγωνία του σε
διάφορες... διεξόδους, που περιλαμβάνουν
από το διάβασμα του φλιτζανιού, μέχρι το
τσάι αυτοπεποίθησης.

Ο άντρας ο ολλά βαρύςΟ άντρας ο πολλά... βαρύς 
ιστεύει στο φλιτζάνιπιστεύει στο φλιτζάνι

■ Ολοένα και περισσότεροι εκπρόσωποι του “ισχυρού φύλου” στρέφονται στην καφεμαντεία

Στο... φλιτζάνι αναζητούν την τύχη τους ολοένα και περισσότεροι άνδρες, που σπάζοντας το πρότυπο... "του άνδρα του
πολλά βαρύ" -κατά το γνωστό λαϊκό άσμα- στρέφονται προς την καφεμαντεία, μία κατ' εξοχήν γυναικεία συνήθεια, για να
"διαβάσουν" τα μελλούμενα.

Η Γεωργία Βασιλειάδου, θρυλική “καφετζού”
του ελληνικού κινηματογράφου. 

«



εεχει γράψει μουσική για 1840 δικά του τραγούδια και έχει παί-
ξει σε περισσότερα από 20.000. Ο “μάγος” του μπουζουκιού
και συνθέτης εκατοντάδων επιτυχιών, μίλησε στις “διαδρομές”
κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο Τυπογραφίας, λίγο πριν
από το “ρεσιτάλ” στο ιστορικό καφέ “Κήπος”. 

Ξεκινήσατε την πορεία σας, σε πολύ μικρή ηλικία και σε
χρόνια δύσκολα. Πόσο πρέπει κανείς να αγαπά αυτό που
κάνει, ώστε να αψηφίσει κάθε αντιξοότητα; 

Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, εκεί στα 10-11 χρό-
νια μου ένιωθα πως αγαπώ την μουσική. Το πρώτο όργανο
που έπαιξα, ήταν ένα παιδικό ακορντεόν. Λίγο μετά, ο αδελ-
φός μου βρήκε ένα μπουζούκι και το έφερε σπίτι. Και από
τη στιγμή που το έπιασα στα χέρια μου ήξερα πως δεν θα
το αφήσω ποτέ. Η οικογένειά μου βέβαια δεν το “καλό-
βλεπε” το μπουζούκι, γιατί τα χρόνια εκείνα ήταν συνδεδε-
μένο με τον... υπόκοσμο και ήθελαν να με αποτρέψουν.
Ομως όταν ο πατέρας μου συνειδητοποίησε πως δεν αλ-
λάζω γνώμη, δέχτηκε και πήγα σε σχολή. Εκεί σε χρόνο
ρεκόρ -5 μήνες- έμαθα να διαβάζω νότες, παρτιτούρες. Και
έπαιζα διαρκώς. Επειδή η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή
-τα αδέλφια μου και οι γονείς μου μέναμε σε ένα πλινθό-
κτιστο δωμάτιο- έκανα διάφορα “μεροκάματα” για να βοη-
θήσω οικονομικά παίζοντας σε γάμους, πανηγύρια... Και
σιγά-σιγά, οι μουσικοί της περιοχής με έμαθαν.

Και από εκεί ξεκινά μια πορεία που “μετρά” περισσότερα
από 50 χρόνια...

Ναι. Αρχικά έπαιζα για ένα ελάχιστο χαρτζιλίκι στην Ημα-
θία και σε γύρω χωριά. Επαιξα σε κέντρα στη Βέροια, την
Κοζάνη, τη Φλώρινα.. Σε κάθε δουλειά γνώριζα όλο και κα-
λύτερους μουσικούς, και εξελισσόμουν πολύ γρήγορα. Το
1963 αποφάσισα να πάω στην Αθήνα. Πήρα λοιπόν την
ευχή του πατέρα μου, που ήταν ένας πολύ καλός άνθρω-
πος, ευγενικός και ευαίσθητος, μου έδωσε και ένα μικρό
χαρτζιλίκι και ξεκίνησα για το... άγνωστο. Το μόνο που
ήξερα είναι πού συχνάζουν οι μουσικοί. Εκεί πήγα και εγώ:
στο Μπαράκι των Μουσικών στην Βερανζέρου. Με είδαν
λοιπόν πιτσιρικά με το μπουζούκι και με έβαλαν να παίξω:
“παίξε αυτό και παίξε και εκείνο” και εγώ έπαιζα. Είχα θάρ-
ρος με το μπουζούκι, ήξερα ότι παίζω καλά. Κάποια φορά,
με άκουσαν και οι “ατζέντηδες” που επίσης σύχναζαν εκεί.
Και μου “έκλεισαν” δουλειά, στο Ηράκλειο της Κρήτης στο
μαγαζί... “ο μαύρος γάτος”. 
Μετά ξαναγύρισα στην Αθήνα. Στη στάση του λεωφορείου,
μπροστά από το σπίτι μου, υπήρχε μια ταβέρνα, η “ταβέρνα
του Μανωλιά”. Εκεί, άκουγα συχνά να παίζουν μουσική,
μπήκα και εγώ μια μέρα και ζήτησα να με ακούσουν. Τους
άρεσα και με πήραν στη δουλειά. Τότε έπαιζα αμισθί και σε
στούντιο, για να γνωρίσω κόσμο και να με μάθουν. Αλλη
μια σύμπτωση μετά, με πήγε στην Θεσσαλονίκη. Ο Μανώ-
λης Αγγελόπουλος έψαχνε μπουζούκι, γιατί το μπουζούκι
του συγκροτήματος έπρεπε να πάει φαντάρος.

Ηταν λοιπόν και η... μοίρα που σας έσπρωχνε την κα-
τάλληλη στιγμή στα κατάλληλα σημεία. 

Ναι, ναι ήταν κάπως έτσι. Μετά από τη Θεσσαλονίκη, που
είχα αρχίσει πια να γίνομαι γνωστός, ζήτησε να με ακούσει
ο Καζαντζίδης. Με έβαλε να παίζω ξανά και ξανά και τελικά
με πήρε μαζί του, τον τελευταίο ενάμισι χρόνο που εμφα-
νιζόταν σε κέντρα. Πήγαμε και περιοδεία στην Αμερική. Το
1966 ο Καζαντζίδης σταμάτησε τις εμφανίσεις, όμως ήδη
ήμουν γνωστός και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν
λίγο πιο εύκολα. 

Είστε -κυρίως- αυτοδίδακτος. Από την πορεία σας θεω-
ρείτε ότι το ταλέντο, ασχέτως μαθημάτων, είναι τελικά
αυτό που “λάμπει”;

Οποιος δεν έχει ταλέντο, δεν θα κάνει καριέρα. Μπορεί να
κάνει κάτι για λίγο, αλλά θα “ξεφουσκώσει”. Εγώ μετρώ
ατελείωτες ώρες δουλειάς. Επαιζα ασταμάτητα, ήμουν στα
στούντιο, εμφανιζόμουν σε κέντρα.
Για περισσότερα από 20 χρόνια, χωρίς υπερβολή, έπαιζα
15 ώρες τη μέρα μπουζούκι. Και τις Κυριακές που δεν είχα
πολύ “σφιχτό” πρόγραμμα, έγραφα τα δικά μου τραγούδια. 

Πριν από λίγες εβδομάδες, έγιναν δυο συναυλίες για τα
50 χρόνια παρουσίας σας στη μουσική, στο Μέγαρο.

Είναι δικαίωση που το λαϊκό τραγούδι μπήκε πλέον τόσο
δυναμικά και σε αυτόν τον “ελιτίστικο” χώρο; 

Αισθάνθηκα περηφάνια και συγκίνηση, και επειδή με τίμη-
σαν, και επειδή η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη, το κοινό
ενθουσιώδες, αλλά και επειδή ξανάσμιξα με καλλιτέχνες
μετά από 10-15 χρόνια στη σκηνή. Το ότι άνοιξε τις πόρτες
του το Μέγαρο για το λαϊκό τραγούδι, είναι σίγουρα δι-
καίωση.
Γιατί το λαϊκό τραγούδι έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο
τόσο στην τέχνη, όσο και στην πορεία των Ελλήνων. 

Εκτός από την μεγάλη αγάπη, τη μουσική, έχετε και δυο
“λατρείες”: τα εγγόνια σας. Τι θα θέλατε να “πάρουν”
από εσάς; 

Είμαι ένας άνθρωπος που έχει δείξει ήθος, όλα αυτά τα
χρόνια, δεν ζηλεύω τους άλλους, ίσα-ίσα χαίρομαι με εκεί-
νους που δημιουργούν, έχω βοηθήσει πολύ πολλούς αν-
θρώπους...
Αυτά τα στοιχεία θα ήθελα να πάρουν τα εγγόνια μου.
Αλλά και κάτι ακόμα: Μπορεί να είμαι όλα τα παραπάνω,
και ήπιος και χαμηλών τόνων, αλλά δεν μου αρέσει να με
πειράζουν. Αν με πειράξει κάποιος, θα αντιδράσω...  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο άγος του ουζουκιούΟ “μάγος” του μπουζουκιού

ΜΑΡΙΑ

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Από τη στιγμή που κατάλαβε τον εαυτό του, ήξερε πως μοίρα του, ήταν η μουσική. Oταν έπιασε για πρώτη φορά μπουζούκι
στα χέρια του, πιτσιρικάς, η μαγεία είχε ξεκινήσει. Και για 50 χρόνια, ο Χρήστος Νικολόπουλος συνεπαίρνει όσους τον ακούν,
από κάθε γωνιά του πλανήτη. 

«Το ότι άνοιξε τις όρτες του το Μέγαρο για το λαϊκόΤο ότι άνοιξε τις πόρτες του το Μέγαρο για το λαϊκό
τραγούδι είναι σίγουρα δικαίωση Γιατί το λαϊκότραγούδι, είναι σίγουρα δικαίωση. Γιατί το λαϊκό
τραγούδι έχει αίξει ση αντικότατο ρόλο τόσοτραγούδι έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο τόσο 
στην τέχνη όσο και στην ορεία των Ελλήνωνστην τέχνη, όσο και στην πορεία των Ελλήνων»

Ε ίσκεψη στοΕπίσκεψη στο 
Μουσείο Τυ ογραφίαςΜουσείο Τυπογραφίας
“Είμαι άνθρωπος που θέλω να μαθαίνω. Μου αρέσει να μαθαίνω, ακόμα
και πράγματα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα και να μην έχω έρθει στο πα-
ρελθόν σε επαφή μαζί τους. Το Μουσείο ήταν έκπληξη για μένα. Κα-
ταρχάς είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Και έχει τα πάντα για μια πολύ
ενδιαφέρουσα τέχνη. Πραγματικά αξίζει κανείς να το δει”,  είπε ο Χρή-
στος Χρήστος Νικολόπουλος, λίγο μετά την ξενάγηση του στο “Μου-
σείο Τυπογραφίας”.  

Ο μουσικοσυνθέτης των μεγάλων επιτυχιών και δεξιοτέχνης στο μπου-
ζούκι, απόλαυσε μια διαφορετική “βόλτα” στις αίθουσες του Μουσείου,
τύπωσε σε αυθεντικό τυπογραφικό πιεστήριο του 19ου αιώνα και πα-
ρακολούθησε με ενδιαφέρον την εξέλιξη της Τυπογραφίας, της τέχνης
που έκανε τα βιβλία πρωτίστως, προσιτά στον καθένα. Μάλιστα, σε αρ-
κετά από τα μηχανήματα, στάθηκε αρκετά λεπτά, για να παρατηρήσει
πώς δουλεύουν, τους μηχανισμούς τους, τα “γρανάζια” τους... 

Φωτ.: Παύλος Μπουζάκης.
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μιλώντας στις “διαδρομές” ο κ. Καφάογλου
τόνισε ότι: «1900 - 1940, είναι δύο καταλυτι-
κές ημερομηνίες, που ορίζουν τα δύο άκρα
της πρώιμης φάσης της ελληνικής αυτοκίνη-
σης, εάν θεωρήσουμε ότι αυτή αναπτύσσεται
μετά τον πόλεμο και κυρίως τη δεκαετία του
1960». 

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμα ότι «ήταν ένα
πολύ επίπονο και χρονοβόρο εγχείρημα, η
συγγραφή αυτού του βιβλίου, γιατί το πρό-
βλημα που υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρ-
χει είναι ότι ο χώρος της αυτοκίνησης στη
Ελλάδα, βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά.
Για να συλλέξουμε όλο αυτό το υλικό ψάξαμε
μόνο από πρωτογενείς πηγές. Να σημειώσω
ότι δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως, πολύ μεγάλο
μέρος αρχείων εταιρειών και αντιπροσωπειών,
τα οποία αρχεία μπορεί να υπάρχουν στα
ντουλάπια κάποιων, αλλά κυρίως στη Εθνική
Τράπεζα. Δεν έχουν αξιοποιηθεί, επίσης,
πολλά από τα αρχεία της διεύθυνσης στρατού,
μέσα από τα οποία μπορούμε να μάθουμε
πολλά πράγματα για την αυτοκίνηση. Παρεμ-
πιπτόντως δεν είχε αξιοποιηθεί και η βιβλιο-
θήκη του μεγάλου ηγέτη της χώρας του
Ελευθερίου Βενιζέλου, που μετά εκπλήξεως
είδα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων ότι
υπάρχει, την οποία θα μπορούσα να την είχα
αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό αν την είχα επι-
σκεφτεί πιο νωρίς». 

Στο βιβλίο μεταξύ άλλων υπάρχουν κεφά-
λαια όπως: “Ποιοι ήταν οι πρώτοι Ελληνες
αμαξοποιοί;”, “Γιατί ο Οδυσσέας Ελύτης
"τρώει τα χιλιόμετρα";”, “Ποιο ρόλο έπαιξε η

χρήση του αυτοκινήτου εν πολέμω στη διά-
δοση της αυτοκίνησης;”, “Γιατί ο ελληνικός
στρατός δεν έπρεπε να προχωρήσει προς την
Άγκυρα;”, “Πως συνέβαλε η αυτοκίνηση στην
εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και την ανά-
πτυξη της οικονομίας;”.

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που
διερευνά και απαντά ο συγγραφέας, μέσα από
συνεντεύξεις με διακεριμένους ανθρώπους
του χώρου της αυτοκίνησης και όχι μόνο. Στην
παρουσίαση παρευρέθηκε και μίλησε ο ομότι-
μος καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ., Πέ-
τρος Μαρτινίδης, καθώς και ο ποιητής
Λεωνίδας Κακάρογλου, ο οποίος υπέβαλε
ερωτήσεις στο συγγραφέα. 
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Eνα δοκίμιο για την ιστορία της ελληνικής αυτοκίνησης, από τον ίππο στην ιπποδύναμη, όπως
εξελίχτηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και τις παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέ-
μου μέσω λεωφόρων και μικρών δρόμων, αποτελεί το νέο βιβλίο 600 σελίδων του συγγρα-
φέα Ηλία Καφάογλου, με τίτλο “ελληνική αυτοκίνηση 1900-1940, άνθωποι δρόμοι οχήματα
αγώνες”, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. 

ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΦΑΟΓΛΟΥ

Α ό τον ί ο στην ι οδύνα ηΑπό τον ίππο… στην ιπποδύναμη

ΣΤΟ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

Εκθεση και εκδηλώσεις για το αιδικό βιβλίοΕκθεση και εκδηλώσεις για το παιδικό βιβλίο
■ Με προσκεκλημένη τη συγγραφέα Σοφία Μαντουβάλου

Η 3η Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου εγ-
καινιάζεται τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 7μ.μ.
στους χώρους του “Τσατσαρωνάκειου” Πολύκεν-
τρου. Την έκθεση διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολις
Κισάμου και Σελίνου και οι Σύλλογοι Γονέων και Κη-
δεμόνων Α/θμιας Εκπαίδευσης Κισάμου. Προσκε-
κλημένη ομιλήτρια είναι η συγγραφέας Παιδικών και
Εφηβικών Βιβλίων Σοφία Μαντουβάλου, η οποία θα
μιλήσει με θέμα: “Ο ρόλος της Παιδικής Λογοτεχνίας
σε ένα κόσμο που αλλάζει”. Της ομιλίας θα ακολου-
θήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της
Παιδικής Χορωδίας του Ωδείου της Ι.Μ. Κισάμου και
Σελίνου και σχολείων της περιοχής. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαρτίου και θα
είναι ανοιχτή από τις 9π.μ. έως 9μ.μ.

Αναλυτικά, οι εκδηλώσεις οι οποίες θα πλαισιώ-
σουν την έκθεση περιλαμβάνουν:

Δευτέρα 23 Μαρτίου  
9π.μ. - 1:30μ.μ.: Επισκέψεις σχολείων στην έκθεση

βιβλίου, συναντήσεις σχολείων με τη συγγραφέα
Σοφία Μαντουβάλου.

7μ.μ.: Εκδήλωση με την Σοφία Μαντουβάλου και
θέμα: “Ο ρόλος της παιδικής λογοτεχνίας σε ένα
κόσμο που αλλάζει”. Συμμετοχή 4ο νηπιαγωγείο Κι-

σάμου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου και Παιδική
Χορωδία του ωδείου Ι.Μ.Κ.Σ.

Τρίτη 24 Μαρτίου 
9π.μ. - 1:30μ.μ.: Επισκέψεις σχολείων στην έκθεση

βιβλίου, συναντήσεις με τη συγγραφέα Σοφία Μαν-
τουβάλου

5:30μ.μ. - 8:30μ.μ.: Λειτουργία της έκθεσης για το
κοινό.

“Το φουστάνι με τις πεταλούδες” της Σ. Μαντου-
βάλου - αφήγηση - εργαστήριο από τους εθελοντές
της Συντροφιάς της Χαράς.

Τετάρτη 25 Μαρτίου
7μ.μ.: Εκδήλωση με τον προϊστάμενο της Β/Θμιας

Εκπαίδευσης Μανούσο Μαραγκάκη με θέμα: “Διοί-
κηση και κοινωνία από την Επανάσταση του 1821
έως σήμερα”. Συμμετοχή: Βυζαντινή και παραδοσιακή
χορωδία Ωδείου Ι.Μ.Κ.Σ.

Πέμπτη 26 Μαρτίου
9π.μ. - 1:30μ.μ.: Επισκέψεις σχολείων στην έκθεση

βιβλίου, συναντήσεις με τη λογοτέχνη Φωτεινή Σε-
γρεδάκη: “Ρήγας κι Ηλιος αντάμα, στο τρέξιμο θα…
παραβγούν”.

5:30μ.μ. - 8:30μ.μ.: Λειτουργία της έκθεσης για το
κοινό

7μ.μ.: Ζωγραφίζοντας με τον εικαστικό Θοδωρή
Παρασκάκη

7:30μ.μ.: Παρουσίαση βιβλίου “Η Ποίηση και η προ-
σφορά της” της Ρουμπίνης Βολανάκη - Γεωργακάκη.
Παρουσιάζουν: Ελένη Γεωργακάκη και Φωτεινή Σε-
γρεδάκη.

8μ.μ.: Συναυλία της έντεχνης χορωδίας της ΙΜΚΣ.
-Παρασκευή 27 Μαρτίου:
9π.μ. - 1:30μ.μ.: Επισκέψεις σχολείων στην έκθεση

βιβλίου, συναντήσεις με τη συγγραφέα Ευδοκία
Σκορδαλά - Κακατσάκη “Τα βιβλία οι φίλοι μας”.      

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Από αριστερά ο συγγραφέας Ηλίας Καφάογλου,
ο καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πέτρος Μαρτινίδης και ο ποιητής Λεωνίδας

Κακάρογλου.

ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

ΔιεθνήςΔιεθνής 

βραδιάβραδιά

οίησηςποίησης

Διεθνής βραδιά ποίησης θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31
Μαρτίου στις 7μ.μ. στο “Co-
lombo Kitchen Bar”, Εισοδίων
17-19, στην Παλιά Πόλη.

Θα γίνει ανάγνωση ποιημάτων
στα ελληνικά, στα αγγλικά και
στα γαλλικά, ενώ οι συμμετέχον-
τες στην εκδήλωση θα μπορούν
να διαβάσουν και δικά τους ποι-
ήματα.



βιβλίαβιβλία

Η ση ασίαΗ σημασία 

των ραγ άτωντων πραγμάτων
Μάρτα ντε λα Κρουθ

Ριβέρα
Εκδότης: Ωκεανίδα

Η μονότονη ζωή
του Μάριο Μέν-
κελ, ενός ντρο-
παλού καθηγητή
πανεπιστημίου,
αλλάζει εντελώς
ξαφνικά όταν
χρειάζεται να
αδειάσει το δια-
μέρισμα του νοι-
κάρη του που

αυτοκτόνησε, του Μοντάλβο. Ο μονα-
χικός και άτυχος Μένκελ ανακαλύπτει
πως στο διαμέρισμα βρίσκονται μαζε-
μένα τα πιο αλλόκοτα και σπάνια αν-
τικείμενα: μια συλλογή από δαχτυλίδια
πούρων, μια σειρά από παλιά γραμμό-
φωνα, πορσελάνες, μινιατούρες,
κουμπαράδες, μολυβένια στρατιωτά-
κια… Μετά το πρώτο σοκ, συνειδητο-
ποιεί πως ίσως όλα αυτά τα πράγματα
να είναι μια ευκαιρία να ανοίξει την
πόρτα στην καλή τύχη. Με τη βοήθεια
της Μπεατρίθ, της γυναίκας που αγα-
πάει κρυφά εδώ και χρόνια, ο Μάριο
Μένκελ ανασυνθέτει την εκπληκτική
ιστορία του Μολντάβο και βρίσκει τη
μεγάλη ευκαιρία της ζωής του.

Εγκλη αΕγκλημα 

στο Πέραστο Πέρα
Αχμέτ Ουμίτ
Εκδότης: Πατάκης

Παραμονή Πρω-
τοχρονιάς, το
πτώμα ενός
ωραίου νέου
άντρα εντοπίζε-
ται στα πίσω σο-
κάκια μιας
γωνιάς του
Πέρα, στην καρ-
διά της Πόλης,
που κάποτε ήταν
η πιο περιζήτητη

γειτονιά της. Το αίμα του βάφει κόκκινο
το φρέσκο χιόνι. Το πιο ωραίο θύμα,
ίσως και το πιο μοχθηρό. 
Μια φοβερή αλήθεια που τη φέρνουν
στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά. Αν-
τρες θύματα της περηφάνιας τους, γυ-
ναίκες που υποχρεώνονται να ζήσουν
τη ζωή αυτών των αντρών. Σε αυτό το
άντρο των εγκλημάτων, σε αυτό τον
κήπο της κακίας, σε αυτή την αγορά
όπου πουλιέται η ανθρώπινη σάρκα,
ένας άντρας προσπαθεί να κρατήσει την
αγνότητά του.
«Γυναίκες...» λέει μια φωνή απ τα βάθη
της ψυχής του. «Με τις γυναίκες δεν
μπορείς να παίζεις... Μπορεί να έχεις
την εντύπωση ότι παίζεις, αλλά κάποια
στιγμή καταλαβαίνεις ότι εσύ ο ίδιος
έγινες παιχνιδάκι».

Αν ο ΙουλιανόςΑν ο Ιουλιανός....
Αγάπη Καρακατσάνη
Εκδότης: Aγρα

Αν ο Ρωμαίος
αυτοκράτορας
Φλάβιος Κλαύ-
διος Ιουλιανός
δεν είχε σκοτω-
θεί στα τριαντα-
δύο του χρόνια
μαχόμενος κατά
των Περσών
κοντά στην Κτη-
σιφώντα τον

Ιούνιο του 363, θα μπορούσε ο κόσμος
να ήταν διαφορετικός ακόμα και σή-
μερα; Κατά τη σύντομη βασιλεία του ο
«αναιδώς ελληνίζων» Ιουλιανός επα-
νέφερε την ανεξιθρησκία, πήρε μέτρα
για την περιστολή των αλόγιστων δα-
πανών του κράτους και της αυλής,
καθώς και για την ορθή και ουσιαστική
απονομή της δικαιοσύνης και προ-
νόησε για την αυτονομία των πόλεων
και των βουλών τους.
Τι θα μπορούσε λοιπόν να είχε συμβεί; 
Ο θάνατος τους Ιουλιανού σήμανε και
το τέλος του αρχαίου κόσμου. Το ερώ-
τημα, λοιπόν, μοιάζει ανώφελο. Ολα
είναι παγιωμένα εδώ και αιώνες. Εχει
ωστόσο ενδιαφέρον. Επιτρέπει να στο-
χαστούμε ελεύθερα για την περιπέτεια
της πολιτικής και πνευματικής διαμόρ-
φωσης της λεκάνης της Μεσογείου και
της Ευρώπης, για τις ιδέες, για τις πε-
ποιθήσεις και εμμονές που γεννήθηκαν
ή αναδύθηκαν και μορφοποιήθηκαν
τότε, και εισέτι στοιχειώνουν τον
κόσμο. 

Εγκλή αταΕγκλήματα

δη οσιονο ικήςδημοσιονομικής

ροσαρ ογήςπροσαρμογής
Τεύκρος Μιχαηλίδης
Εκδότης: Πόλις

Η υπαστυνό-
μος Oλγα Πε-
τ ρ ο π ο ύ λ ο υ
λατρεύει τον
Μπόρχες και
τα μαθηματικά.
Aριστη μαθή-
τρια, θα μπο-
ρούσε να έχει
εισαχθεί σε
οποιαδήποτε

ανώτατη σχολή και να έχει ακολου-
θήσει οποιαδήποτε σταδιοδρομία. Η
επιθυμία της για γρήγορη επαγγελμα-
τική αποκατάσταση, σε συνδυασμό με
μια ρομαντική ψευδαίσθηση για τη
δουλειά του αστυνομικού, βγαλμένη
περισσότερο μέσα από τα βιβλία
παρά από τη μελέτη της πραγματικό-
τητας, την οδήγησαν, τελικά, να προ-
τιμήσει τη Σχολή Αξιωματικών της
αστυνομίας. Φυσικά, οι αυταπάτες
για τη δουλειά που επέλεξε δεν άρ-
γησαν να διαλυθούν. Για τους άνδρες
συναδέλφους της, “γυναίκα αστυνο-
μικός” σήμαινε απλώς γραμματέας
χωρίς ωράριο. 
Στις επτά αυτοτελείς ιστορίες αυτού
του τόμου, στην καρδιά της κρίσης, η
Oλγα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια
σειρά από δύσκολες υποθέσεις, όπου
το κοινό έγκλημα, η πολιτική αυθαι-
ρεσία και η λεγόμενη τρομοκρατία
διαπλέκονται, με ασαφή, δυσδιάκριτα
όρια. 

Aφορμή

Και τότε αρχίζω να τραγου-
δάω και το στόμα μου μεγα-
λώνει. Ο μπαμπάς γελάει
βλέποντάς με τόσο χαρού-
μενο. Αλλά η μαμά δεν γελάει.

Τους το ζητούσα κι εγώ δεν
ξέρω πόσα καλοκαίρια. Πάντα
μου έδιναν την ίδια απάντηση.
Αργότερα. Σιχαίνομαι όταν
μου το λένε αυτό. Φαντάζομαι
μια πολύ μεγάλη ουρά με παι-
διά κι εγώ είμαι τελευταίος.
Τώρα το συζήτησαν. Oχι δυ-
νατά. Με πολλές χειρονομίες.
Κλείστηκαν στην κουζίνα. Δε
μ’ αρέσει καθόλου όταν το κά-
νουν αυτό. Η κουζίνα είναι για
όλους! Eβαλα τ’ αφτί μου στην
πόρτα. Δεν άκουγα καλά.
Μετά από λίγο βγήκαν. Η μαμά
ήταν πολύ σοβαρή. Πήγε στο
παράθυρο. Φύσηξε τη μύτη
της. Μετά ήρθε και με φίλησε
στη φράντζα. Ο μπαμπάς μού
ζήτησε να καθίσω μαζί του.
Eτσι, σαν να ’ταν να συζητή-
σουμε. Μου έπιασε τα χέρια
και είπε: Είσαι άντρας τώρα
πια, Λίτο, πάμε. Κι εγώ άρχισα
να χοροπηδάω στον καναπέ.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
Σε λίγο ο πατέρας θα είναι νε-
κρός. Η ανάμνηση πρέπει να δη-
μιουργηθεί άμεσα, μια ύστατη,
δυνατή ανάμνηση, μια συναισθη-
ματική παρακαταθήκη, ένα ιδιό-
τυπο περιουσιακό στοιχείο. Eνα
ταξίδι με τη νταλίκα του θείου,
γνωστή ως Πέδρο, ένα ταξίδι μα-
κρινό, οι δυο τους, ο πατέρας με
τον μεγάλο -πια- γιο για συνο-
δηγό. Η μητέρα ανησυχεί. Η υγεία
του Μάριο είναι εύθραυστη, το
ταξίδι απαιτητικό. Τελικώς συνη-
γορεί, είναι σημαντικό να έχει κάτι
να θυμάται απ’ τον πατέρα του το
παιδί. Εκείνο ενθουσιάζεται, δεν
ξέρει.

Η κατάρα να γνωρίζει κανείς το
μέλλον, το άμεσο μέλλον, ιδιότητα
θεϊκή, βάρος δυσβάσταχτο για τις
εύθραστες ανθρώπινες πλάτες.

Πώς προετοιμάζεται άραγε κανείς;
Η φθορά του αγαπημένου σώμα-
τος, η κόπωση που δημιουργεί
ενοχές, η προστασία των αδύνα-
μων. Η μοναξιά εκείνου που φεύ-
γει, το άγνωστο. Η μοναξιά
εκείνου που μένει, το άγνωστο.
Τρεις μονόλογοι συνθέτουν την
αφήγηση. Ο Λίτο γράφει μια έκ-
θεση με θέμα: Πώς πέρασα στο
ταξίδι με τον πατέρα μου. Ο
Μάριο μαγνητοφωνεί εκείνα που
θα ήθελε να εκμυστηρευτεί κά-
ποια στιγμή στον γιο του. Η Eλενα
καταφεύγει στο ημερολόγιο της.
Τρεις διακριτές αφηγηματικές
φωνές που εναλλάσσονται.

Ο Νέουμαν επιτυχάνει κάτι φαι-
νομενικά απλό, που όμως χάσκει
λάκος ανοιχτός για πλήθος συγ-
γραφέων: να μιλήσει με φωνή πει-
στικά παιδική. Στις φωνές του
ζεύγους, παρακάμπτοντας την
προφανή διάκριση σε άντρα-γυ-
ναίκα, εντοπίζει την πραγματική
διαφορά: τη στάση απέναντι στο
μέλλον. Eτσι, η τεχνική υπηρετεί
την κεντρική ιδέα, αποτελώντας
το τέλειο σώμα για να του εμφυ-
σήσει πνοή η γλώσσα. Γιατί, όσο
και αν εθελοτυφλούμε, μόνος του
περνά κανείς τον πόνο, με τις ανο-
μολόγητες σκέψεις, τους φόβους
και τα πάθη του. Επίτευγμα ακόμα
πιο δύσκολο, η απουσία συναι-
σθηματικού εξαναγκασμού.

Η απώλεια και ο θάνατος διαθέ-
τουν τέτοια δυναμική, λογοτε-
χνικά μιλώντας, που μπορούν να
παραπλανήσουν τον συγγραφέα
σε μονοπάτια γλυκανάλατα, ψευ-
δοποιητικά, εκεί που ακόμα και ο
θάνατος δημιουργεί, μου δημι-
ουργεί, αναγνωστική αποστροφή,
τι με νοιάζει εμένα, σκέφτομαι. Με
το ζόρι συναίσθημα δεν γεννιέται,
ο Νέουμαν το ξέρει και αποφεύγει
τον σκόπελο με άνεση, η αφήγηση
πρέπει να μπλέκεται με τις σκέ-
ψεις του αναγνώστη, και όχι μόνο
με αυτές, μα και με τους φόβους
και τα πάθη του, να μπορεί να
υπερπηδήσει το ατομικό.

Ο συγγραφέας - αναγνώστης
που αγαπά τη λογοτεχνία, που
διψά για ιστορίες, που εμπνέεται
και στοιχειώνεται απ’ αυτές. Ο Νέ-
ουμαν είναι τέτοια περίπτωση
συγγραφέα, ποικιλογραφότατος,
φόρμα μικρή και μεγάλη, ποίηση
και δοκίμιο, ακολουθεί τη λογοτε-
χνική παραγωγή, δεν ζει απομο-
νωμένος, πιστεύοντας πως ο
κόσμος μόνο τα δικά του πεπραγ-
μένα αναμένει. Η αφήγηση της
Eλενα, φιλολόγου στο επάγγελμα
-ναι, μια φιλόλογος που διαβάζει
λογοτεχνία- διάσπαρτη από λογο-
τεχνικές αναφορές, η ανάγνωση
ως συναισθηματικό καταφύγιο, η
ιδιαίτερη αυτή αίσθηση, που μόνο
η τέχνη μπορεί να χαρίσει: δεν
είμαι μόνος. Τα αναγνώσματα του
Νέουμαν δημιουργούν έναν επι-
πλέον δεσμό, τα γνωστά και αγα-
πημένα χτίζουν ένα κοινό
παρελθόν, τα άγνωστα προστίθεν-
ται στη μεγάλη λίστα με τα προ-
σεχώς. Eνας συγγραφέας που
δικαιολογεί τον ντόρο γύρω από
το ονομά του, δικαιώνει -έστω και
σε αυτό το δείγμα- τον χαρακτη-
ρισμό ενός από τα νέα μεγάλα τα-
λέντα της λατινοαμερικάνικης
λογοτεχνίας.      

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

yannis.kalo@gmail.com  • no14me.blogspot.gr/

Κατά όναςΚατά μόνας
» Andrés Neuman (μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις opera)

Παγκρήτιος διαγωνισ όςΠαγκρήτιος διαγωνισμός
δη οσιογραφικών δεξιοτήτωνδημοσιογραφικών δεξιοτήτων
O Σύλλογος Νεανικής Δημοσιο-
γραφίας “Λευτέρης Δασκαλάκης”
με την Eνωση Συντακτών Ημερη-
σίων Εφημερίδων Πελ/σου - Ηπεί-
ρου - Νήσων και την Ε.Λ.Μ.Ε.
Χανίων καλούν μαθητές των Γυ-
μνασίων και των Λυκείων του Ν.
Χανίων να συμμετάσχουν στον 1ο
Παγκρήτιο Διαγωνισμό Δημοσιο-
γραφικών Δεξιοτήτων (2014-
2015).
Στον διαγωνισμό υπάρχουν τέσσε-
ρις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγο-
ρία αφορά στα έντυπα των
σχολείων και οι τρεις επόμενες, τις
εργασίες ενός μαθητή ή μιας μι-
κρής ομάδας.
Α) Η κατηγορία του σχολικού εν-
τύπου αφορά στις εφημερίδες και

τα περιοδικά τάξεων ή σχολείων
που έχουν εκδοθεί κατά την τρέ-
χουσα σχολική χρονιά 2014 -
2015. Στην κατηγορία αυτή περι-
λαμβάνονται και οι ηλεκτρονικές
εφημερίδες και περιοδικά.
Β) Κατηγορία μαθητικού ρεπορτάζ.
Η ουσία του ρεπορτάζ είναι η
έρευνα και η ανάδειξη ενός γεγο-
νότος, δηλαδή οι απαντήσεις στα
βασικά ερωτήματα του τι συνέβη,
με όλα εκείνα τα στοιχεία που το
αναδεικνύουν. 
Γ) Κατηγορία μαθητικής συνέντευ-
ξης. Συνέντευξη είναι η συζήτηση
που έχει ένας δημοσιογράφος με
ένα πρόσωπο ή πρόσωπα που για
διάφορους λόγους έχουν προκα-
λέσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Δ) Κατηγορία Φωτορεπορτάζ:
Αφορά σε ένα συγκεκριμένο είδος
ρεπορτάζ το οποίο δημιουργείται
από εικόνες με σκοπό την εξιστό-
ρηση ενός γεγονότος. 
Οι εργασίες μπορούν να παραδί-
δονται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά, ατομικά ή ομαδικά με την
υποσημείωση “Για τον Διαγωνισμό
Λευτέρης Δασκαλάκης”, στις πα-
ρακάτω διευθύνσεις, μέχρι την Πα-
ρασκευή 3 Απριλίου 2015:
Α) Δασκαλάκης Γιώργος diagonis-
mos@lesterisdaskalakis.gr  
Β) Ε.Λ.Μ.Ε. Χανίων, 1ο Γυμνάσιο
Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 1) Χανιά
elmechanion@gmail.com.
Για περισσότερη ενημέρωση:
www.lesterisdaskalakis.gr
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ:

Ο σεβασ ός στη διαφορετικότητα κλειδίΟ σεβασμός στη διαφορετικότητα “κλειδί”
για την κατα ολέ ηση του ρατσισ ούγια την καταπολέμηση του ρατσισμού

■ Η ενδοσχολική βία (bullying) είναι η κύρια έκφραση ρατσισμού στα σχολεία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

«Είσαι άνθρωπος, αξίζεις αγάπη, όποιο
χρώμα κι αν έχει το δέρμα σου, όπου κι
αν πιστεύεις, όπως κι αν σκέφτεσαι,
όποια δυσκολία κι αν αντιμετωπίζεις...»
είναι ένα από τα συνθήματα που ζωγρά-
φισαν στους τοίχους των σχολείων τους
μαθητές των Χανίων, στέλνοντας μηνύ-
ματα κατά του ρατσισμού και του φαινο-
μένου της ενδοσχολικής βίας που παρά-
γει. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα
κατά του Ρατσισμού αλλά και τον άδικο
χαμό του 20χρονου σπουδαστή από το Ρέ-
θυμνο -θύμα του ενδοσχολικού εκφοβι-
σμού- οι “διαδρομές” μίλησαν με εκπαι-
δευτικούς και μαθητές από σχολεία της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στα Χανιά για τη σημασία
του σεβασμού στη διαφορετικότητα, την
καλλιέργεια αξιών και την αλληλεγγύη.

«Η διαφορετικότητα πολλές
φορές δίνει το έναυσμα να αν-
τιμετωπιστεί και ρατσιστικά»
μας λέει η διευθύντρια του 4ου
Γ.Ε.Λ. Χανίων Ρουμπίνη Μο-
σχοχωρίτου. 
«Στο σχολείο μας δεν έχουμε
ιδιαίτερα φαινόμενα ραντισμού
και ενδοσχολικού εκφοβισμού.
Πάντα υπάρχουν κάποια μικρά,
αλλά ο σύλλογος διδασκόν-
των, το δεκαπενταμελές των
μαθητών στέκονται πάντα
ενωμένοι. Το θέμα τώρα είναι
να το αντιληφθούμε νωρίς»
ανέφερε .
Μάλιστα η διευθύντρια του
σχολείου μάς διηγήθηκε ένα
περιστατικό που συνέβη στην
αρχή της χρονιάς: «έμαθα από
τα παιδιά ότι ένας συμμαθητής

τους που ήταν πολύ ντροπα-
λός, είχε γίνει στόχος τριών
παιδιών που του κάνανε
“αστειάκια”, τα οποία ο μαθη-
τής δεν “τα σήκωνε”, αισθανό-
ταν άσχημα, με τον τρόπο που
του συμπεριφέρονταν. Τα
αστεία αφορούσαν την εμφά-
νισή του, τη συμπεριφορά του,
δηλαδή γιατί δεν τους ακολου-
θούσε, γιατί δεν φώναζε όπως
αυτοί, γιατί δεν έπαιρνε μέρος
στα... αστεία τους, γιατί δεν
τους έκανε παρέα κ.λπ. Μέσα
στην τάξη, το παιδί φαινόταν
πολύ μαζεμένο, ότι κάτι το είχε
ενοχλήσει. Και έτσι ψάξαμε και
είδαμε τι συνέβαινε».
«Οταν κάλεσα τους τρεις μα-
θητές στο γραφείο μου, απευ-
θυνόμενη προς τον καθένα

ρώτησα τον πρώτο: «Εσύ νομί-
ζεις ότι είσαι πολύ ωραίος;»,
έπειτα τον δεύτερο, «Εσύ νομί-
ζεις ότι είσαι πάρα πολύ καλός
μαθητής;» και τον τρίτο «Εσύ
είσαι μήπως ο καλύτερος
αθλητής;». Και οι τρεις ξαφνιά-
στηκαν με τις ερωτήσεις. Τους
είπα ότι, όπως και οι τρεις τους
ήταν διαφορετικοί και όμως
έκαναν παρέα, γιατί δημιουρ-
γούσαν θέμα με το άλλο παιδί
που φέρονταν διαφορετικά;
Χωρίς να τους πω τίποτε άλλο,
καταλαβαίνανε και για ποιον
πρόκειται και για τι πρόκειται.
Κατέβασαν το κεφάλι τους και
δέχθηκαν ότι δεν θα το ξανα-
κάνουν. Φωνάξαμε και τους
γονείς τους ενημερωτικά και το
θέμα έληξε εκεί».

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Σεβασ ός στη διαφορετικότηταΣεβασμός στη διαφορετικότητα

Οι μαθητές του 16ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων σε έργο που φιλοτέχνησαν με τον εικαστικό Κωνσταντίνο Κουνάλη.  

Η διευθύντρια του 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου και οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ,
Τηλέμαχος Κουτουράτσας, Στέλιος Μαρκάκης, Γιώργος Καλλίθρακας μπροστά από μια σχολική ομαδική

εργασία για τον ρατσισμό. 

ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚατανόησηΟΙ ΕΦΗΒΟΙ: «Κατανόηση, 
ενσυναίσθηση ε ικοινωνίαενσυναίσθηση, επικοινωνία»

«Ολοι οι μαθητές θα πρέπει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα
του άλλου και να μην εξαναγκάζεται κανείς να ακολουθήσει
αυτήν την μαζοποίηση που δέχεται η σημερινή νεολαία. Διότι
εκεί βρίσκεται το φαινόμενο. Οποιος είναι διαφορετικός, όποιος
δεν δέχεται να μοιάσει στο κοινωνικό σύνολο, δέχεται και τις
συνέπειες. Οποιοσδήποτε μαθητής εάν παρατηρήσει φαινόμενα
τα οποία ξεπερνούν κάποια όρια, θα πρέπει να το αναφέρει
στους καθηγητές του αλλά και αυτοβούλως να προσπαθήσει να

επικοινωνήσει με τα παιδιά. Και οι μαθητές πρέπει να κατανοούν
ότι η πλάκα για εμάς δεν είναι πλάκα για τον άλλον και όσοι πα-
ρατηρούν τέτοιες συμπεριφορές να τις “κόβουμε” σε όποιον το
επιχειρεί» αναφέρει ο μαθητής του 4ου ΓΕΛ Στέλιος Μαρκάκης.
«Οταν ένα παιδί δείχνει μια συμπεριφορά ιδιαίτερα αντικοινω-
νική, θα πρέπει οι άλλοι μαθητές όχι μόνο να δείχνουν κατα-
νόηση αλλά να το βοηθήσουν, αλλιώς δημιουργείται ένας
φαύλος κύκλος. Αλλιώς εάν τον κοροϊδεύουν που είναι αντικοι-
νωνικός, αυτό θα έχει ως συνέπεια να γίνει ακόμη πιο αντικοι-
νωνικός. Χρειάζεται βοήθεια από την οικογένεια και το φιλικό
περιβάλλον» επισημαίνει ο μαθητής του 4ου ΓΕΛ Γιώργος Καλ-

λίθρακας.
«Η ενδοσχολική βία εκφράζει την αποστροφή μιας κοινωνίας,
το μίσος της προς την διαφορετικότητα. Χρειάζεται ενημέρωση
για τον περιορισμό φαινομένων όπως ο ρατσισμός και η ενδο-
σχολική βία. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό για μια σχολική κοι-
νότητα είναι να μην εθελοτυφλεί μπροστά στην ύπαρξη τέτοιων
φαινομένων, να έχει “ανοικτά τα μάτια της”, να μην συμπεριφέ-
ρεται ατομικιστικά και εγωιστικά και να προσπαθεί να κατανοεί
τον πόνο του άλλου, να έχει ενσυναίσθηση. Πολλές φορές
ακόμη και ο θύτης είναι το ίδιο πονεμένος με το θύμα» επεσή-
μανε ο μαθητής του 4ου Γ.Ε.Λ. Τηλέμαχος Κουτουράτσας.
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ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ Να σ άσει η σιω ήΟΙ ΕΦΗΒΟΙ: «Να “σπάσει” η σιωπή»
«Ο ρατσισμός συνδέεται με τον ενδοσχολικό εκφοβισμό όταν
παιδιά περιθωριοποιούνται και στοχοποιούνται λόγω της δια-
φορετικότητάς τους. Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα σε καμία
περίπτωση η στάση μας δεν πρέπει να είναι παθητική αλλά να
ενημερώνουν τους καθηγητές, να στηρίζουν τον μαθητή-θύμα,
να κάνουν παρέα μαζί του και επιπλέον να κάνουν διάλογο με
τα παιδιά που ασκούν ρατσιστικές πράξεις, γιατί πιθανόν και
αυτοί έτσι θα έχουν μάθει από τις οικογένειές τους. Οπως έχουν
μάθει το μίσος, έτσι μπορούν να μάθουν και την αγάπη για να
αλλάξουν χαρακτήρα και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους,
ζητώντας συγγνώμη από το παιδί. Προσωπικά με συγκλόνισε η
υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη και κυρίως το γεγονός ότι
όσον καιρό συνέβαινε ο εκφοβισμός εναντίον του Βαγγέλη, κα-
νείς από τους συμμαθητές του, δεν έκανε κάτι, κανείς δεν

έδρασε, αλλά συμπεριφέρονταν σαν να μην συμβαίνει τίποτα,
ακόμη και οι καθηγητές, δεν τον βοήθησαν. Πρέπει να σπάσει η
απάθεια, η σιωπή» μας λέει η μαθήτρια του 2ου Λυκείου Χανίων
Μαρία Ναούμ. 
«Είναι καθημερινό φαινόμενο μέσα σε μια τάξη να ασκούνται
όχι ακριβώς ρατσιστικές συμπεριφορές αλλά ενέργειες κάποιων
που θέλουν να επιβληθούν για να δείξουν ανώτεροι. Δείχνοντας
έτσι ασέβεια προς άλλους μαθητές που δεν ανήκουν στην ίδια
κοινωνική τάξη ή δεν έχουν τις ίδιες μαθησιακές ικανότητες και
φέρνουν σε δύσκολη θέση μαθητές. Αυτό για μένα αποτελεί
μορφή ρατσισμού διότι έτσι τα παιδιά-θύματα γίνονται πολύ
εσωστρεφείς, ξαφνικά χάνουν την αυτοπεποίθηση τους, δεν
έχουν πού να στηριχθούν. Και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό ο
ένας μαθητής να βοηθάει τον άλλον και εάν παρατηρήσει κάτι
άσχημο να μιλήσει γιατί κάποιος άλλος μπορεί να χρειάζεται την

υποστήριξή του. Το σχολείο θα έπρεπε να λειτουργούσε ως
ομάδα, αυτό που λείπει σήμερα είναι η συνεργασία και η ομαδι-
κότητα, η αλληλεγγύη, η αλληλοϋποστήριξη» επεσήμανε ο Γιώρ-
γος Μπραουδάκης, μαθητής του 2ου Λυκείου Χανίων.
«Διακρίσεις μέσα σε μια σχολική κοινότητα δεν θα έπρεπε να γί-
νονται, ούτε φυσικά στην κοινωνία. Ομως το σχολείο είναι μια
προέκταση της κοινωνίας. Πιστεύω πως όλα προέρχονται από
την οικογένεια, διότι είναι ο βασικός φορέας αγωγής που καλ-
λιεργεί αξίες σε κάθε παιδί. Γι’ αυτό και τα προβλήματα θα πρέ-
πει να επιλύονται πρώτα σε οικογενειακό επίπεδο και έπειτα σε
σχολικό. Αυτό που με επηρέασε πολύ από την ιστορία του Βαγ-
γέλη Γιακουμάκη είναι το ότι ενώ ήξεραν οι περισσότεροι μα-
θητές και ο διευθυντής, κανείς δεν μιλούσε... Κάτι το οποίο είναι
απαράδεκτο» ανέφερε ο μαθητής του 2ου Γενικού Λυκείου Χα-
νίων Γιώργος Βροντάκης.

«Παρά το γεγονός ότι στο δικό
μας σχολείο δεν έχουμε εντοπί-
σει φαινόμενα ρατσιστικής βίας,
παρόλα αυτά θεωρώ ως ρατσι-
στική βία τον κάθε μορφής απο-
κλεισμό, την περιθωριοποίηση
ενός ατόμου λόγω κοινωνικών
ιδιαιτεροτήτων που έχουν
σχέση με την εμφάνιση, με τις
προτιμήσεις του κ.λπ.» ανέφερε
η εκπαιδευτικός στο 2ο Γενικό
Λύκειο Χανίων, Ουρανία Κα-
τσουλάκη.
«Τα παιδιά που δέχονται ρατσι-
σμό και ενδοσχολική βία συνή-
θως είναι άτομα απομονωμένα,
ανασφαλή, χωρίς αυτοπεποί-
θηση και χωρίς ιδιαίτερη στή-

ριξη από το οικογενειακό τους
περιβάλλον. Η εκπαιδευτική κοι-
νότητα πρέπει να κατανοήσει
ότι πέρα από το μαθησιακό
κομμάτι πάρα πολύ σημαντική
είναι η καλλιέργεια αξιών στα
παιδιά, η καλλιέργεια πνεύμα-
τος αλληλεγγύης, ανεκτικότη-
τας, συνεργασίας, ομαδικότητας
και της αντιμετώπισης των επι-
μέρους διαφορών» ανέφερε η
κα Κατσουλάκη η οποία επεσή-
μανε τον ρόλο της επιμόρφω-
σης των εκπαιδευτικών μέσα
από βιωματικά σεμινάρια κ.ά. 
Ρωτάμε την εκπαιδευτικό εάν
ποτέ αντιλήφθηκε μεταξύ μα-
θητών περιστατικά ρατσισμού

και ενδοσχολικής βίας και μας
απαντά: «χρειάστηκε να το συ-
ζητούμε με τον διευθυντή και τα
ίδια τα παιδιά, το παιδί-θύμα
ώστε να το στηρίξουμε στον
αγώνα που έκανε στο σχολείο,
προσπαθώντας να λάβουμε γε-
νικότερα κάποια μέτρα. Το πε-
ριστατικό πέρυσι είχε να κάνει
με εκφοβισμό, λεκτική βία και
απειλές με αποτέλεσμα το παιδί
να μην θέλει να συνεχίσει το
σχολείο, να κλειστεί στον εαυτό
του και να μειωθεί η αυτοπε-
ποίθησή του. Όμως καταφέ-
ραμε να αντιμετωπίσουμε το
περιστατικό και η κατάσταση
τώρα είναι ομαλή».

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Καλλιέργεια αξιών και αλληλεγγύηςΚαλλιέργεια αξιών και αλληλεγγύης

Η Ουρανία Κατσουλάκη, εκπαιδευτικός στο 2ο Γενικό Λύκειο Χανίων, ανάμεσα στους μαθητές του 2ου ΓΕΛ
Γιώργο Βροντάκη (αριστερά) Μαρία Ναούμ και Γιώργο Μπραουδάκη (δεξιά).  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τα αιδιά στέλνουν ήνυ α κατά του ρατσισ ούΤα παιδιά στέλνουν μήνυμα κατά του ρατσισμού

Πώς αντιλαμβάνεται ένα παιδί τον ρατσισμό; Πώς τον βιώνει; Αλλά και πώς έμπρακτα μέσα από
την καθημερινότητα γκρεμίζονται τα τείχη που ορθώνει η όποια μισαλλοδοξία και ρατσιστική
προκατάληψη; Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά έδωσαν με δικά τους λόγια και έργα οι μα-
θητές του 16ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Απαντήσεις που άλλοτε είχαν τη
μορφή μιας μαρτυρίας, όπως αυτή του μικρού Γιώργου ή του συμμαθητή του Α. που ήρθε προ-
σφυγόπουλο από τη Συρία, κι άλλοτε κάποιας ζωγραφιάς ή ενός κυκλικού χορού που έσυραν
στην αυλή τους όλα μαζί τα παιδιά στέλνοντας το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού. 
Τα μηνύματα αυτά μαζί με την ξεχωριστή ματιά της διευθύντριας του σχολείου Ειρήνης Τσι-
καλάκη, παρουσιάζουν σήμερα οι “διαδρομές”.   

Οι μαθητές από το Τμήμα Υποδοχής. Οι μαθητές της Στ2 τάξης.



αφιέρωμα18 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

21 Μαρτίου 2015

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς
πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων βίας, των φυ-
λετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και του ρα-
τσισμού σε όλες τις μορφές του. Ακόμα και στην
καθημερινότητα η αποφυγή συγχρωτισμού με
άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων, η αναφορά σε
κάποιον με βάση την εθνικότητά του ή κάποιο ιδι-
αίτερο χαρακτηριστικό του, δείχνει την έκταση του
προβλήματος.

Ωστόσο η διαφορετικότητα δεν είναι μειονέ-
κτημα, είναι χαρακτηριστικό. Δεν μπορούμε να κα-
ταλογίζουμε ευθύνες σε κάποιον επειδή είναι
αλλοεθνής, επειδή είναι αλλόδοξος, επειδή είναι
ευτραφής, επειδή είναι λιγότερο όμορφος, επειδή
δεν είναι αρτιμελής, επειδή έχει χαμηλές επιδό-
σεις. Κάθε ανθρώπινη οντότητα είναι μοναδική και
σημαντική» μας λέει η κα Ειρήνη Ι. Τσικαλάκη επι-
σημαίνοντας ακόμη ότι «το Σύνταγμα, όπως και
διεθνείς συμβάσεις, επιβάλλουν την απαγόρευση
των διακρίσεων κάθε είδους, και δη των αντιλή-
ψεων, των στάσεων και των συμπεριφορών που
ενισχύουν τον ρατσισμό. 

Το οποιοδήποτε όμως νομοθετικό πλαίσιο απο-
δεικνύεται αποτελεσματικό μόνον διά της ενερ-
γούς συμμετοχής και στάσης όλων των πολιτών.

Δυστυχώς, πριν πολεμήσουμε τον ρατσισμό στην
κοινωνία θα πρέπει να τον νικήσουμε μέσα μας.

Ιδιαίτερα το δημόσιο σχολείο αποτελεί καθρέ-
φτη των κοινωνικών φαινομένων. 

Όμως το σχολείο επιβάλλεται να βοηθήσει τους
μαθητές να οικοδομήσουν τις αξιακές τους θέσεις
και να τους καθοδηγήσει ώστε να επιτευχθούν η
ειρηνική συνύπαρξη των ατόμων, στη βάση της
ισονομίας και της ισότητας, η αλληλοκατανόηση
και αλληλοεκτίμηση, η αποδοχή και ο σεβασμός
της πολιτισμικής ετερότητας, η καταπολέμηση ρα-
τσιστικών τάσεων, προκαταλήψεων και εκδηλώ-
σεων μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας κ.λπ.  

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων δεν είναι
αποτέλεσμα απλής εφαρμογής εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Ο σεβασμός στην ετερότητα, η
αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση θα πρέπει να δια-
ποτίζουν την κουλτούρα του σχολείου, τους κα-
νόνες λειτουργίας και τις μεθόδους διδασκαλίας. 

Βασικοί άξονες μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτή-
σουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν την
ανισότητα, την αδικία, τον ρατσισμό, τα στερεό-
τυπα και τις προκαταλήψεις. Να τους δώσει τη δυ-
νατότητα και τις ικανότητες που θα τους

βοηθήσουν να αμφισβητήσουν και να αλλάξουν
αυτές τις καταστάσεις. 

Τέλος, θα ήθελα ως διευθύντρια του 16ου Δια-
πολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων, να απο-
σαφηνίσω την ταυτότητα των διαπολιτισμικών
σχολείων, διότι συχνά λανθασμένα ακούγεται ότι
τα διαπολιτισμικά είναι τα σχολεία για τους αλλο-
δαπούς. Τα σχολεία είναι για όλα τα παιδιά και
κάθε σχολείο εγγράφει τους μαθητές της δικής
του γεωγραφικής περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά στα
διαπολιτισμικά σχολεία, στην Ελλάδα υπάρχουν
13 δημοτικά - ένα εκ των οποίων και το δικό μας.
Τα σχολεία αυτά μετονομάστηκαν σε διαπολιτι-
σμικά την περίοδο 1996-1998 με την ψήφιση του
Νόμου για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Σκοπός
της ίδρυσής τους τότε ήταν να λειτουργήσουν πι-
λοτικά μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών και την εφαρμογή δράσεων σε συνεργασία
με πανεπιστήμια, ώστε να αναπτυχθούν μέθοδοι
αξιοποίησης της πολιτισμικής ετερότητας και ανά-
πτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που θα προ-
ετοιμάσουν τους μαθητές για τη μελλοντική
αρμονική συνύπαρξή τους σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία. 

Σήμερα τα προγράμματα αυτά έχουν ολοκλη-

ρωθεί, οι μέθοδοι έχουν διαχυθεί στην εκπαιδευ-
τική κοινότητα και σε κάθε σχολική τάξη επιδιώ-
κεται η διαμόρφωση κλίματος διαπολιτισμικού
διαλόγου, σεβασμού και επικοινωνίας». 

«Πριν πολεμήσουμε τον ρατσισμό, πρέπει να τον νικήσουμε μέσα μας»

Ειρήνη Ι. Τσικαλάκη, διευθύντρια του 16ου
Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων.  

Η οικονομική κρίση έχει επιτεί-
νει τα βίαια περιστατικά ακόμα
και στα δημοτικά σχολεία τα
τελευταία χρόνια, μας εξηγεί η
δασκάλα του 3ου Δ.Σ. Χανίων
Αναστασία Καστρινάκη. Η κα
Καστρινάκη δίνει πολύ μεγάλη
σημασία στην αντιμετώπιση τέ-
τοιων φαινομένων και έχει ερ-
γαστεί εντατικά για τον
περιορισμό τους.
Οπως μας τονίζει φαινόμενα
ρατσισμού σε αυτές τις ηλικίες
είναι ελάχιστα καθώς τα αλλο-
δαπά παιδιά επειδή έχουν γεν-
νηθεί στη χώρα μας έχουν γίνει
αποδεκτά από τους συνομήλι-
κούς τους και ανάμεσα στους
μαθητές δεν υπάρχει λεκτική ή
άλλου είδους βία. Ωστόσο πα-
ρατηρούνται φαινόμενα “μπού-
λινγκ”. Όπως χαρακτηριστικά
δηλώνει η εκπαιδευτικός «εξαι-
τίας της κρίσης τα φαινόμενα
βίας έχουν αυξηθεί δραματικά
γιατί τα παιδιά βιώνουν πολύ
μεγάλο άγχος μέσα στις οικο-

γένειές τους, νιώθουν την ανα-
σφάλεια των γονέων ή και οι
ίδιοι οι γονείς λειτουργούν επι-
θετικά πάνω τους. Ετσι τα παι-
διά εκδηλώνουν βία σε πολλές
μορφές στο σχολείο. Οταν ένα
παιδί δημοτικού ασκεί βία κατά
μεγάλο ποσοστό μεταφέρει την
κατάσταση που το ίδιο βιώνει
σπίτι του. Υπάρχει στο μεγαλύ-
τερο ποσοστό ένα οικογενει-
ακό υπόβαθρο καθώς το παιδί
δεν έχει την ανάλογη στήριξη
από το σπίτι και την ανάλογη
αποδοχή. Ενα παιδί που ει-
σπράττει την αγάπη που έχει
ανάγκη από την οικογένεια του
και καλύπτονται οι συναισθη-
ματικές ανάγκες του δεν θα
έλθει στο σχολείο να προκαλέ-
σει προβλήματα. Είχαμε στο
παρελθόν μαθητή που
ασκούσε βία στο σχολείο και ο
οποίος κάποια στιγμή μας είπε
πως “αν δεν σταματούν να με
δέρνουν στο σπίτι δεν θα στα-
ματώ και εγώ να τους δέρνω

εδώ στο σχολείο” Είναι ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα».
Ποιος είναι όμως ο ρόλος του
εκπαιδευτικού, της σχολικής
κοινότητας; Πώς αντιδρά σε
αυτές τις περιπτώσεις; Προ-
σπερνά το πρόβλημα γιατί...
δεν είναι στη διδακτική ύλη ή
προσπαθεί να συμβάλει στην
αντιμετώπιση του. Η κα Κα-
στρινάκη μάς τονίζει πως η
συντριπτική πλειοψηφία των
δασκάλων θέλει να βοηθήσει
και αναζητεί λύσεις. «Το βασικό
είναι η συνεργασία με τους γο-
νείς. Αν δεν υπάρχει συνεργα-
σία, τότε ο εκπαιδευτικός όση
προσπάθεια και να κάνει δεν
θα έχει το αναμενόμενο αποτέ-
λεσμα. Απαιτείται πολλή αγάπη
για το ίδιο το παιδί και συνερ-
γασία με τον διευθυντή και
τους συναδέλφους. Αξιοποί-
ηση των προγραμμάτων του
Υπουργείου Παιδείας που ανα-
φέρονται σε αυτά τα ζητήματα.
Προσωπικά αναλαμβάνω και

άλλες πρωτοβουλίες. Ασκήσεις
των μαθητών μεταξύ τους το
Σαββατοκύριακο ώστε να γνω-
ριστούν και οι οικογένειές
τους, διάβασμα παραμυθιών
και βιβλίων σχετικών με το αν-
τικείμενο, πέρυσι φτιάξαμε και

ένα video που αναφέρονταν
στην απόρριψη ενός παιδιού
από τους συμμαθητές του και
τι συναισθήματα που προκα-
λούνται.
Ολα αυτά για περιπτώσεις
όπου δεν διαπιστώνεται κά-

ποιο παθολογικό πρόβλημα
π.χ. αυτισμός που πολλές
φορές φέρνει βίαιη αντίδραση
καθώς τότε απευθυνόμαστε
στους ειδικούς» απαντάει η κα
Καστρινάκη.  

«Οπως το ουράνιο τόξο έχει διάφορα χρώματα και όλα μαζί ενω-
μένα παρουσιάζουν ένα πολύ όμορφο σύνολο έτσι και οι άνθρω-
ποι μπορεί να είναι διαφορετικοί αλλά ενωμένοι παρουσιάζουν ένα
ωραίο θέαμα όπως το ουράνιο τόξο». Με απλά παραδείγματα,
βγαλμένα μέσα από τις παιδικές ψυχές οι εκπαιδευτικοί τής προ-

σχολικής αγωγής απευθύνονται στις πιο μικρές ηλικίες θέλοντας
να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν και να αποδεχθούν την
διαφορετικότητα. Μιλάμε με την κα Βάσω Κεχαγιόγλου και την κα
Πόπη Γενειατάκη νηπιαγωγούς στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου.
Εχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία, μας σημειώνουν πως τα φαινόμενα
φυλετικού ρατσισμού είναι πολύ σπάνια σε αυτές τις ηλικίες. Εκεί
που διαπιστώνονται ζητήματα είναι με τα παιδιά που παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες.
«Εχουμε κατά καιρούς παιδιά με ιδιαιτερότητες π.χ. με στοιχεία αυ-
τισμού ή διάσπαση προσοχής. Για την ένταξη τους στην ομάδα
υπάρχει ένα σχέδιο συζήτησης μεταξύ μας. Προσπαθούμε να κά-
νουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ο καθέ-
νας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα. Θα είμαστε πιο
ελαστικοί με το παιδάκι που έχει διάσπαση προσοχής ώστε να κα-
ταλάβει και αυτό τους κανόνες και να ενταχθεί στην ομάδα» μας
δηλώνει η κα Γενειατάκη. 
Από τη μεριά της η κα Κεχαγιόγλου υπογραμμίζει πως «αναπτύσ-
σουμε παιγνίδια, διαβάζουμε παραμύθια ή βιβλία που πιάνουν το
θέμα της διαφορετικότητας και προσπαθούμε να μιλήσουμε για
αυτό. Η κατεύθυνσή μας είναι τα παιδιά μας να γνωρίσουν τον
εαυτό τους αλλά και τους άλλους. Να καταλάβουμε ότι όλοι είμα-

στε διαφορετικοί, έχουμε όμως τις ίδιες ανάγκες στο φαγητό, στο
παιγνίδι, επιζητούμε την αγάπη, τη φιλία».
Οταν διαπιστώνονται προβληματικές συμπεριφορές ο ρόλος του
νηπιαγωγού είναι να επέμβει άμεσα. «Δεν αφήνουμε τίποτα να πε-
ράσει απαρατήρητο. Αν ένα παιδάκι μάς πει ότι ένα άλλο του μίλησε
άσχημα θα καθήσουμε και θα το συζητήσουμε όλοι μαζί. Γιατί ει-
πώθηκε αυτό το πράγμα; Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά
ώστε να μην πληγωθεί κανείς; Οταν π.χ. ένα παιδάκι έκλεισε στην
τουαλέτα ένα άλλο. Μαζευτήκαμε πάλι όλοι μαζί. Είπαμε ότι αυτό
δεν είναι παιγνίδι. Οτι ο φίλος μας στεναχωρήθηκε και τρόμαξε και
ενημερώσαμε τους γονείς καθώς το περιστατικό μπορεί να μην
είναι σοβαρό αλλά δεν πρέπει να μείνει έτσι αλλά να γίνει συζήτηση
και στο σπίτι. Πρέπει να καταλάβει το παιδί πώς πρέπει να συμπε-
ριφέρεται και να αντιδρά» αναφέρει η κα Γενειατάκη.
Οσο για την αποδοχή των παιδιών από άλλες χώρες αυτή γίνεται
από την πρώτη στιγμή και σταδιακά. Η κα Κεχαγιόγλου μας σημει-
ώνει πως «επιζητούμε να κάνουμε οικείο τον τρόπο σκέψης τους.
Να μας πει λέξεις από τη χώρα του, να μας φέρει φαγητό από τον
τόπο του, να δούμε φωτογραφίες με τις ενδυμασίες τους, να μά-
θουμε για τον πολιτισμό τους. Αυτά τα απλά πράγματα είναι αρκετά
ώστε τα παιδιά να γίνουν μια ομάδα».

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η κρίση αύξησε τα βίαια εριστατικά«Η κρίση αύξησε τα βίαια περιστατικά»

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ

Διαφορετικοί άλλα ίσοι«Διαφορετικοί άλλα ίσοι»

Η Αναστασία Καστρινάκη στο 3ο Δ.Σ. Χανίων εργάζεται μεθοδικά και επισταμένα
για την αντιμετώπιση φαινομένων “μπούλινγκ”. 

Από αριστερά: Β. Κεχαγιόγλου, Π. Σαριδάκη και Π. Γενειατάκη στο 2ο
Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου.
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επιθετικότητα στον χώρο του σχολείου επηρεάζει αρνητικά τους ευαίσθητους μαθητές και τους προκαλεί αισθήματα
μοναξιάς, δυσαρέσκειας ανασφάλειας και φόβου. Αισθάνονται προβληματικοί, μειώνεται η αυτοπεποίθησή τους και σε
μερικές περιπτώσεις αποφεύγουν το σχολείο ή παρουσιάζουν αγχογόνα σωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, γα-
στρεντερικές διαταραχές, εξανθήματα και αδικαιολόγητη κόπωση. Μερικά παιδιά γίνονται θύματα χωρίς να συντρέχει κα-
νένας ιδιαίτερος λόγος αλλά μερικές φορές αυτό συμβαίνει γιατί είναι διαφορετικά σε κάποιο χαρακτηριστικό σημείο όπως:
σωματική ιδιαιτερότητα, συμπεριφορά που προδίδει ανασφάλεια, γλωσσικό ιδίωμα, διαφορετική εθνικότητα κ.λπ.

Ε ιθετικότητα και εκφοβισ όςΕπιθετικότητα και εκφοβισμός
στον χώρο του σχολείουστον χώρο του σχολείου

ΝικηΤαΣ καυκιοΣ,

ψυχολόγος

1: Πώς εκδηλώνεται η επίμονη παρενόχληση

• Η διαφορά ανάμεσα στο βίαιο παιχνίδι και το νταηλίκι βρί-
σκεται κυρίως στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον νταή
(τσαμπουκά, ψευτόμαγκα) και το θύμα του αλλά και στην πρό-
θεση της επικοινωνίας. 
Τις περισσότερες φορές το νταηλίκι δεν συμβαίνει ανάμεσα σε
φίλους και χαρακτηρίζεται από μια διαφορά δύναμης ανά-
μεσα στον νταή και το θύμα του. Ο νταής είναι πιο μεγαλό-
σωμος, πιο βίαιος, με περισσότερη φυσική δύναμη και με την
εξουσία να πετάει έξω από την ομάδα αυτούς που δεν του
αρέσουν. Οι βιαιοπραγίες είναι σύντομες, διαρκούν κατά
μέσον όρο 40 δευτερόλεπτα και συμβαίνουν συνήθως στον
χώρο του σχολείου. Τα περισσότερα θύματα αρνούνται να πα-
ραδεχτούν ότι υφίστανται βία διότι αισθάνονται αμηχανία,
φόβο και ντροπή. Μόνο το 25% των μαθητών αναφέρουν ότι
οι δάσκαλοι επεμβαίνουν σε περίπτωση βίας ενώ το 71% των
δασκάλων πιστεύουν ότι πάντοτε επεμβαίνουν. 
Οι νταήδες θέλουν να φαίνονται δυνατοί. Δημιουργούν περι-
στατικά άσκησης ψυχολογικής και σωματικής βίας για να εξα-
θλιώσουν το θύμα τους και να ικανοποιήσουν την ανάγκη
τους να κυριαρχήσουν. Συνήθως εκφράζουν την επιθετικό-
τητά τους με βίαιες συμπεριφορές όπως: 
• Προφορικά ή γραπτά αρνητικά σχόλια και κοροϊδίες.
• Απομάκρυνση των θυμάτων τους από τις ομαδικές δραστη-
ριότητες και τα παιχνίδια.
• Αγνόηση. 
• Εκφοβισμός.
• Χειρονομίες.
• Ψέματα.
• Κλέψιμο ή χάλασμα προσωπικών αντικειμένων. 
• Χτυπήματα, λαβές, κλωτσιές, τσιμπιές, φτύσιμο.
• Σαρκασμός, ειρωνεία, υποβιβασμός, εξευτελισμός. 
• Εξαναγκασμός του θύματος να κάνει πράγματα που δεν
θέλει.

6: Τι να μην κάνεις αν σε παρενοχλούν 

• Μην προσπαθήσεις να τα βγάλεις πέρα μόνος σου. Οποιοσδή-
ποτε άλλος στη θέση σου θα ζητούσε βοήθεια για να αντιμετω-
πίσει μια ανάλογη δυσκολία. 
• Μην χτυπήσεις αυτόν που σε παρενοχλεί διότι μπορεί να χει-
ροτερέψει η συμπεριφορά του ή να κατηγορήσει εσένα για πα-
ρενόχληση.
• Μη λες ψέματα. Αν υπερβάλλεις και παρουσιάζεις τα πράγματα
πιο τραγικά από ό,τι είναι, μπορεί οι άλλοι να το καταλάβουν και
μετά να μην σε πιστεύουν καθόλου.
• Μην πιστεύεις όσα λέει για σένα αυτός που σε ενοχλεί. Είναι
ψέματα. Τα λέει για να σε πειράξει.
• Μην κρύβεις όσα σου συμβαίνουν από τους ενηλίκους που εμ-
πιστεύεσαι.

3: Χαρακτηριστικά του νταή

• Επιθετικότητα.
• Επιθυμία κυριαρχίας στους συνομήλικους.
• Ανάγκη να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, και να κερδίζει.
• Αδιαφορία για την οδύνη που προκαλεί στα θύματά του.
• Αρνηση ανάληψης ευθύνης για τη βίαιη συμπεριφορά του.
• Οι νταήδες συνήθως είναι οι ίδιοι θύματα βίαιης συμπεριφο-
ράς από το οικογενειακό περιβάλλον. 

• Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους λέγοντας
ότι φταίνε τα θύματα επειδή έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό.
• Διαλέγουν κάποιον που είναι ψηλός ή κοντός, παχύς ή αδύ-
νατος, που φοράει γυαλιά, ή έχει κάποια δυσκολία στην προ-
φορά, που είναι άλλης εθνικότητας ή όμορφος ή ανάπηρος.
Κάθε δικαιολογία είναι αρκετή και αν δεν υπάρχει, ο νταής θα
επινοήσει μια για να δικαιολογήσει τη βία που θέλει να εκφρά-
σει.

2: Σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί είναι
ίσως το θύμα 

• Ξεσχισμένα ρούχα.
• Σωματικές κακώσεις όπως μελανιές και γρατσουνιές.
• Συχνή απώλεια χρημάτων.
• Αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο.
• Απροθυμία παρακολούθησης των μαθημάτων.
• Νυχτερινή ενούρηση.
• Τάσεις απομόνωσης.
• Αρνηση συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
• Αύξηση ή μείωση του φαγητού.
• Εκρήξεις θυμού.
• Κατεστραμμένα σχολικά είδη.
• Αισθήματα: Κατάθλιψης, άγχους, μοναξιάς, μειονεκτικότη-
τας, ντροπής.
• Σκέψεις: Φυγής, αναξιότητας, αυτοκτονίας.

5: Πώς μπορεί ο γονιός να βοηθήσει το παιδί 

• Δείξε ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή σε όσα σου λέει το
παιδί. Ενθάρρυνέ το να σου πει περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει. 
• Αν διαφωνείς με τον τρόπο που το παιδί χειρίστηκε την κα-
τάσταση μην το κρίνεις. Προσπάθησε να μπεις στη θέση του.
Μην του ρίχνεις ευθύνη για ό,τι γίνεται. 
• Ζήτησε να σου εκφράσει τα συναισθήματά του. Δείξε αγάπη
και κατανόηση. 
• Ενθάρρυνε το παιδί να μην απομονώνεται αλλά να παίζει
κοντά σε μια ομάδα παιδιών ή κοντά σε κάποιον δάσκαλο.
• Ζήτησε από το παιδί να αφήνει ακριβά αντικείμενα ή χρήματα
στο σπίτι.
• Βοήθησε το παιδί να κάνει γνωριμίες και να συμμετάσχει σε
δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση.
• Ρώτησε το παιδί αν θέλει να το συνοδεύεις στο σχολείο και
να επιστρέφετε μαζί.
• Δείξε στο παιδί ότι το αγαπάς, το εκτιμάς και το σέβεσαι πάν-
τοτε ό,τι και αν συμβαίνει.
• Μίλησε προσωπικά με κάποιον δάσκαλο που εμπιστεύεσαι ή
με τον διευθυντή του σχολείου. Αν το πρόβλημα είναι έντονο
επικοινώνησε με κάποιον ειδικό παιδαγωγό ή ψυχολόγο. 
• Μη ξεχνάς ότι τα αρνητικά σχόλια και οι κριτικές που δέχεται
το παιδί λειτουργούν μέσα του σαν αντισώματα τα οποία θα το
ενδυναμώσουν ώστε να μπορεί να αμύνεται σε προσβολές και
επιθέσεις που θα δέχεται στην μετέπειτα ζωή του.

4: Τι να κάνεις για να βοηθήσεις τον εαυτό σου
αν σε παρενοχλούν 

• Αν σου συμβεί να είσαι το θύμα, γνώριζε ότι δεν φταις εσύ.
Ο νταής προβάλλει το δικό του πρόβλημα πάνω σου. Μην παίρ-
νεις προσωπικά την κοροϊδία που γίνεται σε βάρος σου. Να θυ-
μάσαι ότι ο νταής έχει σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας και
μελλοντικά είναι πολύ πιθανόν να είναι αποτυχημένος. (Έχει πε-
ρισσότερες πιθανότητες από τον μέσο όρο όταν μεγαλώσει να
καταδικαστεί ποινικά, να γίνει αλκοολικός ή να αναπτύξει ψυ-
χοπαθητική προσωπικότητα με αντικοινωνική συμπεριφορά.
Σύμφωνα με έρευνα στην Αμερική από την ηλικία των 24 ετών,
το 60% των νταήδων έχουν κάποια καταδίκη εις βάρος τους).
Λυπήσου τον, αγνόησε τον και μην τον παίρνεις στα σοβαρά.
Με τη βίαιη συμπεριφορά του εκφράζει τους δικούς του φό-
βους και τις δικές του ανασφάλειες. Να θυμάσαι ότι είναι δύ-
σκολο να βοηθηθεί και να αλλάξει διότι η “μαγκιά” του δεν του
επιτρέπει να καταλάβει τις αδυναμίες του ή να ζητήσει βοήθεια
για να βελτιωθεί.
• Μίλησε σε κάποιον που εμπιστεύεσαι: δάσκαλο, γονιό, συγ-
γενή ή μεγαλύτερο φίλο.
• Να επιμείνεις μέχρις ότου να βρεις κάποιον που μπορεί να σε
καταλάβει. Αν τύχει ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες να μη σε
καταλάβει δοκίμασε με κάποιον άλλο.
• Αν είναι δυνατόν γράψε σε ένα χαρτί όσα σου λένε ή κάνουν
αυτοί που σε ενοχλούν και μετά προσπάθησε να γράψεις τα αι-
σθήματα που ένοιωσες από τη συμπεριφορά τους. Οταν βρεις
το άτομο που μπορείς να εμπιστευτείς συζήτησε μαζί του όσα
έχεις γράψει. Είναι σημαντικό όσα γράφεις να είναι η αλήθεια.
• Αν είναι δύσκολο για σένα να μιλήσεις σε κάποιο ενήλικο, ζή-
τησε από κάποιο φίλο σου να μιλήσει στη θέση σου ή μιλήστε
του και οι δύο μαζί.
• Αν θέλεις μπορείς να επικοινωνήσεις με τον συγγραφέα του

κειμένου που διαβάζεις στα τηλέφωνα 28210-99050 και
6948583480 ή να στείλεις e-mail στο Nikitas@psyche.gr .
• Είναι απαραίτητο να κάνεις κάτι για να αμυνθείς, διότι δεν
μπορείς να ξέρεις πόσο θα κρατήσει αυτή η ενοχλητική κατά-
σταση που δημιουργείται εις βάρος σου.
• Φαντάσου την προσβολή που σου έγινε να είναι γραμμένη σε
ένα μπαλόνι. Αφησε το μπαλόνι να πετάξει ψηλά. Δες το με τα
μάτια της φαντασίας σου να απομακρύνεται και στο τέλος να
σπάει και να εξαφανίζεται.
• Σκέψου ότι θα προτιμούσες οι άλλοι να σου φέρονται καλά.
Ομως είναι αλήθεια ότι εσύ μπορείς να συνεχίσεις να είσαι χα-
ρούμενος και να νιώθεις δυνατός κάτω από οποιαδήποτε πε-
ρίσταση. 
• Οταν είσαι μόνος κάνε ασκήσεις - δοκιμές ομιλίας με δυνατή
και ξεκάθαρη φωνή που να δείχνει αυτοπεποίθηση.
• Δοκίμασε να απαντήσεις σε ελαφρά πειράγματα με μια από τις
παρακάτω φράσεις κοιτώντας τον νταή στα μάτια και μιλώντας
του με ήρεμη και σταθερή φωνή:
«Αν θέλεις να συζητήσουμε για κάτι που σε απασχολεί ας μι-
λήσουμε με καλύτερο τρόπο». 
«Μου φαίνεσαι αγχωμένος». «Εχεις κάποιο πρόβλημα; Θέλεις
να μου πεις πως αισθάνεσαι;», «Δεν ανέχομαι να μου ξαναμι-
λήσεις με αυτό τον τρόπο. Απαιτώ να μου φέρεσαι με σεβα-
σμό». 
• Οταν ο αντίπαλος υποπτευθεί μια αδυναμία σου, εκεί ακρι-
βώς θα επιτεθεί. Αντί να κρύβεις τις αδυναμίες και τα ευαίσθητα
σημεία σου, μάθε να τα αναγνωρίζεις να τα δέχεσαι ήρεμα και
να συμφιλιώνεσαι μαζί τους. Μάθε να ελέγχεις, να εκπαιδεύεις
και να μετατρέπεις τις αδυναμίες σου σε σημεία δύναμης και
προτερήματα. Οι αδυναμίες σου είναι ευκαιρίες και κίνητρα για
να γίνεις καλύτερος και πιο δυνατός. 

(Πρώτη Δημοσίευση: “Χανιώτικα νέα”, 04-10-05)



Από τους “Ελεύθερους 

Πολιορκημένους” 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω γω στο χέρι;
οπού συ μού ’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει».

Διονύσιος Σολωμός

παιδότοπος
Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, σήμερα 21 Μαρτίου, δεν το ξεχνώ! Μα και προ-προ-προ-παραμονή της 25ης Μαρτίου. Τι καλύτερο απ’ το

να φιλοξενηθούν ποιήματα μεγάλων ποιητών εμπνευσμένα απ’ την Επανάσταση του 1821 λοιπόν! Και τι... καλυτερότερο απ’ το να διαν-
θιστούν αυτά τα ποιήματα από πίνακες σπουδαίων ζωγράφων που εμπνεύστηκαν απ’ τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία!

Η ποίηση είναι ζωγραφική που μιλά, η ζωγραφική είναι ποίηση που σωπαίνει, λένε...

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος
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Ας μη βρέξει ποτέ 
το σύννεφον, και ο άνεμος 
σκληρός ας μή σκορπίση 
το χώμα το μακάριον 
που σας σκεπάζει. 

Ας το δροσίση πάντοτε 
με τ’ αργυρά της δάκρυα 
η ροδόπεπλος κόρη' 
και αυτού ας ξεφυτρώνουν 
αιώνια τ’ άνθη. 

Ω γνήσια της Ελλάδος 
τέκνα· ψυχαί που επέσατε 
εις τον αγώνα ανδρείως, 
τάγμα εκλεκτών Ηρώων, 
καύχημα νέον 

σας άρπαξεν η τύχη 
την νικητήριον δάφνην, 
και από μυρτιά σας έπλεξε 
και πένθιμον κυπάρισσον 
στέφανον άλλον. 

Αλλ’ άν τις απεθάνη 
δια την πατρίδα, η μύρτος 
είναι φύλλον ατίμητον 
και καλά τα κλαδιά 
της κυπαρίσσου. 

Αφ’ ου εις του πρώτου
ανθρώπου 
τους οφθαλμούς η πρόνοος 
φύσις τον φόβον έχυσε 
και τας χρυσάς ελπίδας 
και την ημέραν 

επί το μέγα πρόσωπον 
της γης πολυβοτάνου, 
ευθύς το ουράνιο βλέμμα 
βαθυσκαφή εφανέρωσε 
μνήματα μύρια. 

Πολλά μεν σκοτεινά· 
φέγγει επ’ ολίγα τ’ άστρον 
το της αθανασίας· 
την εκλογήν ελεύθερον 
δίδει το θείον. 

Ελληνες της πατρίδος 
και των προγόνων άξιοι·
Έλληνες σεις, πώς ήθελεν 
από σας προκριθείν 
άδοξος τάφος; 

Ο Γέρων φθονερός 
και των έργων εχθρός 
και πάσης μνήμης έρχεται·
περιτρέχει την θάλασσαν 
και την γην όλην. 

Από την στάμναν χύνει 
τα ρεύματα της λήθης 
και τα πάντα αφανίζει. 
Χάνονται οι πόλεις, χάνονται 
βασίλεια κ’ έθνη. 

Αλλ’ ότε πλησιάση 
την γην οπού σας έχει, 
θέλει αλλάξειν τον δρόμον
του 
ο Χρόνος, το θαυμάσιον 
χώμα σεβάζων. 

Αυτού, αφού την αρχαίαν 
πορφυρίδα και σκήπτρον 
δώσωμεν της Ελλάδος, 
θέλει φέρειν τα τέκνα της 
πάσα μητέρα, 

και δακρυχέουσα θέλει 
την ιεράν φιλήσειν 
κόνιν και ειπείν: τον ένδοξον 
Λόχον, τέκνα, μιμήσατε, 
Λόχον Ηρώων. 

Ανδρέας Κάλβος 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ
Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα.

Η Χίο, τ’ όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα,
με τα κρασιά, με τα δεντρά

τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια
και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια

καθρέφτιζε μεσ’ τα νερά.
Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο,

στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο
κάθεται, σκύβει θλιβερά

το κεφαλάκι στήριγμα και σκέπη του απομένει
μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό ξεχασμένη

μεσ’ την αφάνταστη φθορά.
Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες

για να μην κλαις λυπητερά, τ' ήθελες τάχα να ’χες
για να τα ιδώ τα θαλασσά

ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι

με τα μαλλάκια τα χρυσά;
Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω

για να τα πλέξης ξέγνοιαστα, για να τα καμαρώσω
ριχτά στους ώμους σου πλατιά

μαλλάκια που του ψαλιδιού δεν τάχει αγγίξει η κόψη
και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρω γέρνουν όψη

και σαν την κλαίουσα την ιτιά;
Σαν τι μπορούσε να σου διώξει τάχα το μαράζι;

Μήπως το κρίνο απ’ το Ιράν, που του ματιού σου μοιάζει;
Μην ο καρπός απ’ το δεντρί

που μεσ’ στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει,
κ’ έν’ άλογο χρόνια εκατό κι αν πιλαλάει, Δεν σώνει

μεσ’ απ’ τον ίσκιο του να βγει;
Μη το πουλί που κελαηδάει στο δάσος νύκτα μέρα
και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι και φλογέρα;

Τι θες κι απ’ όλα τα αγαθά
τούτα; Πες. Τ’  άνθος, τον καρπό; Θες το πουλί;

-Διαβάτη,
μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι:

Βόλια, μπαρούτι θέλω. Νά.

Βίκτωρ Ουγκώ
(Απόδοση στα ελληνικά Κωστής Παλαμάς)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ποιή αταΠοιήματα καικαι ίνακεςπίνακες ζωγραφικήςζωγραφικής
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ΑΠΟ τα ξενοδοχεία ‘Kiani Beach
Resort’ και ‘Καλύβες Beach Hotel’
ζητούνται Α’ και Β’ μάγειρες για
άμεση πρόσληψη.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο hr@kianibeach.com ή στο φαξ
28250/ 32260*

ΑΠΟ διαφημιστική εταιρία ζητούν-
ται 3 άτομα με ελαστικό ωράριο και
ανάλογα κέρδη. Επιθυμητή η γνώση
Η/ Υ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 991221 Αντώνης
Καλατζάκης*

ΑΠΟ το cafe Arena h Mar στις Κα-
λύβες ζητούνται σερβιτόρες για
πρωϊνή ή βραδυνή απασχόληση.
Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση αγ-
γλικών και προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 296630*

ΑΠΟ το εστιατόριο Mistrali στις Κα-
λύβες ζητούνται: α) βοηθός σερβι-
τόρου για πρωϊνή απασχόληση, β)
σερβιτόρες για πρωϊνή ή βραδυνή
απασχόληση. Απαραίτητη προϋπό-
θεση, γνώση αγγλικών και προϋπη-
ρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 296630*

ΑΠΟ εστιατόριο στην Γεωργιού-
πολη ζητείται βοηθός σερβιτόρου,
με γνώσεις αγγλικών και συστάσεις.
Θα προτιμηθούν από την γύρω πε-
ριοχή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 80191, 6972/
994582*

ΑΠΟ επιχείρηση τουριστικών ειδών
στην Αγία Μαρίνα, ζητούνται νέοι
και νέες με προϋπηρεσία και να
γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
με πρόσφατη φωτογραφία: mnme-
top@gmail.com, 6947/ 409112

ΑΠΟ ψυχαγωγικό πάρκο - παιχνίδια
δραστηριότητας παιδιών στον Πλα-
τανιά, ζητείται προσωπικό για βρα-
δινή απασχόληση τη θερινή
περίοδο. Απαραίτητη η γνώση αγ-
γλικών και το βιβλιάριο υγείας.
Πληρ. Τηλ. αιτήσεις - βιογραφικά
στο email: info@plataniasexpo@gr*

ΑΠΟ το ξενοδοχείο Fereniki Beach
Resort στη Γεωργιούπολη Χανίων
ζητείται προσωπικό των παρακάτω
ειδικοτήτων: μάγειρες α’ και β’ , νυ-
χτερινός ρεσεψιονίστ, υπάλληλος
κρατήσεων, σερβιτόροι, καμαριέ-
ρες.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο info@fereniki.gr ή στο φαξ:
28250/ 61096

• ΑΠΟ το καφέ ‘Ενταση’ ζητούνται
κοπέλες για βραδινό ωράριο.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 452223*

• ΑΠΟ το ξενοδοχείο Selini Sui-
tes Sea View στα Ραπανιανά, ζη-
τείται υπεύθυνος εστιατορίου.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 394561

ΑΠΟ την ‘Ιαπωνική Α.Ε.’ ζητείται
υπάλληλος για το κατάστημα
των Χανίων. Απαραίτητα, δί-
πλωμα αυτοκινήτου και μοτό
125cc. Η προϋπηρεσία στο χώρο
των ανταλλακτικών αυτοκινή-
των θα θεωρηθεί επιπλέον προ-
σόν.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά στο
a.karkalis@iaponiki.gr και στο
φαξ: 28210/ 91183

ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Vardis
Olive Garden’ στη Γεωργιού-
πολη ζητείται σερβιτόρος με
σπαστό ωράριο για την ερχό-
μενη σαιζόν. Επιθυμητή η προ-
ϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών.
Γνώση γερμανικών θα εκτιμηθεί
επιπλέον.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικών με φωτογραφία στο
info@vardishotel.gr, 6932/
467766 κα Μιξάκη*

• 3D studio Max - Autocad - Photo-
shop: σχεδίαση, τρισδιάστατη απει-
κόνιση, φωτορεαλισμός και
animation. Αρχιτέκνων Μηχανικός
Α.Π.Θ. με εμπειρία στη διδασκαλία
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πλή-
ρης κάλυψη των απαιτήσεων σχε-
διασμού και παρουσίασης μελετών
με τη χρήση και συνεργασία των
τριών προγραμμάτων.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 698324

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται από καθη-
γήτρια με μητρική γλώσσα τα Αγ-
γλικά και πολυετή πείρα διδάσκει
μαθητές όλων των επιπέδων. Ειδική
προετοιμασία για τα διπλώματα
FCE, ECCE, CPE, ECPE κ.λπ.). Ει-
δικά μαθήματα για ενήλικες. Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 044990*

• ΑΓΓΛΙΚΑ - Γαλλικά - Γερμανικά
ιδιαίτερα οικονομικά, γρήγορα, ευ-
χάριστα από έμπειρη καθηγήτρια με
μεταδοτικότητα, σεμινάρια και επι-
πλέον εκπαίδευση. Αποτελεσματική
προετοιμασία εξετάσεων και μαθή-
ματα για όλα τα επίπεδα. Μαθήματα
εντατικά, υπερεντατικά ή σε φυσιο-
λογικούς ρυθμούς. Περιοχή Ακρω-
τήρι.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 172766*

• ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια με πο-
λυετή εκπαιδευτική πείρα και κα-
τάρτιση διδάσκει παιδιά, εφήβους
και ενήλικες. Κατέχει Proficiency,
τίτλος σπουδών αγγλικού πανεπι-
στημίου και certificate στην μεθο-
δολογία διδασκαλίας.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 310996*

• ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ δασκάλα με 2ετή
εμπειρία στη σχολική τάξη παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, με εξατομικευμένες δι-
δασκαλίες και πλούσιο εκπαιδευ-
τικό υλικό. Τιμές προσιτές, για
περιοχές Κουνουπιδιανών και κέν-
τρο πόλεως.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 796990

ΑΡΜΟΝΙΟΥ και κιθάρας μαθήματα
παραδίδονται κατ’ οίκον σε μικρούς
και μεγάλους, εντός και εκτός Χα-
νίων. Επίσης και μαθήματα μπου-
ζουκιού.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 855391

ΑΡΧΑΙΑ Ελληνικά, Λατινικά, Φιλο-
λογικά Γυμνασίου - Λυκείου. Ιδιαί-
τερα μαθήματα ή ολιγομελή
τμήματα. Πολυετής εμπειρία. Τιμές
προσιτές. Περιοχή Κολυμβητηρίου
Νέας Χώρας.
Πληρ. Τηλ. 28211/ 13691, 6972/
987364

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ μηχανικός Ε.Μ.Π.
με μεγάλη διδακτική εμπειρία, ανα-
λαμβάνει την προετοιμασία για τις
πανελλήνιες εξετάσεις στο ελεύ-
θερο και γραμμικό σχέδιο. Τιμή
γνωριμίας για τους νεοεγγραφέν-
τες μόνο ο πρώτος μήνας 80 ευρώ
και τα δύο σχέδια. Ώρες διδασκα-
λίας 3 ώρες την εβδομάδα για το
κάθε σχέδιο.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 602300*

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ -ψυχολόγος
αναλαμβάνει να προετοιμάσει αδύ-
νατους μαθητές Α’ γυμνασίου για
τις προαγωγικές εξετάσεις του Ιου-
νίου. Λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 810131*

• ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα σε όλες τις
τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου
από αριστούχα πτυχιούχο του Παι-
δαγωγικού Τμήματος του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Τιμή από 6 ευρώ/
ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 442450

• ΙΣΠΑΝΙΚΑ από Ισπανίδα με φρον-
τιστηριακή εμπειρία. Για αρχάριους
και προχωρημένους (ανήλικους και
ενήλικες). Προετοιμασία για εξετά-
σεις, δωρεάν παροχή ψηφιακού υλι-
κού και μεταφράσεις. Ειδικές τιμές
για φοιτητές. Γρήγορη εκμάθηση.
Περιοχή Δικαστηρίων. Επίσης ιδιαί-
τερα μαθήματα αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 165876*

• ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα αγγλι-
κών από πτυχιούχο Αγγλικής Φι-
λολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών. Προετοιμασία για όλα
τα επίπεδα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 878967*

ΚΑΘHΓHTHΣ με μεγάλη, πο-
λυετή πείρα στα φροντιστη-
ριακά μαθήματα με ειδικές
μεταπτυχιακές και παιδαγωγι-
κές σπουδές, παραδίδει Mαθη-
ματικά, Άλγεβρα, Στατιστική,
Διαφορικές Εξισώσεις, Φυσική,
Xημεία, Mηχανική, Πιθανότητες,
Hλεκτρονικά, Hλεκτροτεχνία,
Διαφορικό Λογισμό, σε Β’, Γ’
τάξη Eνιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ,
φοιτητές AEI, Πολυτεχνείου,
TEI, EAΠ, AEN. Tιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 433252, 28210/
41221*

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με εμπειρία παρα-
δίδει μαθήματα σε μαθητές Δη-
μοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
στα μαθήματα Φυσική, Χημεία,
Μαθηματικά και Βιολογία. Επί-
σης παραδίδει μαθήματα Χη-
μείας σε φοιτητές του ΤΕΙ.
Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 032514*

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική, Χημεία,
ιδιαίτερα μαθήματα για μαθητές
Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ.
Πληρ. Τηλ. 6958/ 475904

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ όλων των επιπέ-
δων Φυσική - Χημεία Γυμνασίου,
Ανάπτυξη σε προγραμματιστικό
περιβάλλον, προγραμματισμός -
δίκτυα ΕΠΑΛ, παραδίδονται από
απόφοιτο Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών Ηρακλείου Κρήτης,
με φροντιστηριακή πείρα, είδι-
κευση 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*

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυ-
χιακές σπουδές παραδίδει σε
φοιτητές μαθήματα: Διαφορικός
Λογισμός 1, 2, Γραμμική Άλγε-
βρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Πι-
θανότητες, Στοχαστικές
Διαδικασίες, Εφαρμοσμένα Μα-
θηματικά, Βασική Θεωρία Κυ-
κλωμάτων. Ατομικά ή σε γκρουπ
2-4 ατόμων. Παρέχονται σημει-
ώσεις. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 172565*

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές Δη-
μοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Ειδικές τιμές
στις περιοχές Μακρύς Τοίχος,
Δαράτσο, Γαλατάς, Αγ. Απόστο-
λοι, Καλαμάκι, Σταλός.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 116215*

ΜΟΥΣΙΚΗ μαθήματα μουσικών
οργάνων: μπουζουκιού 4χορδου
- 3χορδου, μπαγλαμά 4χορδου -
3χορδου, κιθάρας, θεωρία των
οργάνων, ακόρντα, ηλεκτρικής
κιθάρας. Δρόμους της ελληνι-
κής μας μουσικής, ταξίμια, με
πολυετή πείρα στην ελληνική
μουσική και στη διδασκαλία.
Γρήγορη εκμάθηση με επαγγελ-
ματικό τρόπο.
Πληρ. Τηλ. 28215/ 00807, 6972/
678143 Φαίδων

ΜΟΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα
πιάνου και αρμονίου. Τιμές προ-
σιτές. Περιοχή Μακρύς Τοίχος.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 254883

• ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ρω-
σικών από καθηγήτρια με μη-
τρική γλώσσα τη ρωσική,
εργατική, υπεύθυνη, προετοι-
μασία για εξετάσεις στα ρωσικά.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 015608

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χορωδίας ενηλί-
κων. Μάθετε να τραγουδάτε τα
ωραιότερα ελληνικά τραγούδια
μέσα από τη συμμετοχή σας στη
χορωδία.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 855391

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος με
φροντιστηριακή πείρα και με
εμπειρία στο δημόσιο παραδίδει
μαθήματα (φιλολογικά δημοτι-
κού, γυμνασίου, λυκείου, ελλη-
νικά ως β’ γλώσσα).
Πληρ. Τηλ. 6972/ 990006*

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με εμ-
πειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε παιδιά Γυμνασίου -
Λυκείου. Παρέχεται πολύ καλό
διδακτικό υλικό δωρεάν. Τιμές
6-10 ευρώ (συζητήσιμες).
Πληρ. Τηλ. 6987/ 111864*

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια από-
φοιτος του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Κλασικής Φιλολογίας)
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου.
Δίνονται σημειώσεις. Τιμές λογι-
κές.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 926564*

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος με
φροντιστηριακή πείρα παραδί-
δει μαθήματα σε μαθητές Δημο-
τικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Δίνονται δωρεάν σημειώσεις.
Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 874262*

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές Δη-
μοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου. Υπεύθυνη εργασία,
τιμές χαμηλές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 831099, 28210/
98642

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές Γυ-
μνασίου (7 ευρώ), Λυκείου (9
ευρώ). Επίσης αναλαμβάνει και
την καθημερινή μελέτη σε μα-
θητές Δημοτικού (5 ευρώ). Πα-
ρέχονται δωρεάν πλούσιες
σημειώσεις και γίνονται συχνές
αξιολογήσεις.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 682193

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει με
υπευθυνότητα ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου. Αναλαμβάνονται με
επιτυχία μαθητές με μαθησια-
κές δυσκολίες, καθώς και άτομα
που διαμένουν εκτός πόλης.
Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 335079*

ΦΥΣΙΚΟΣ καθηγήτρια με 20ετή
πείρα αναλαμβάνει την εκπαί-
δευση μαθητών και φοιτητών,
με σοβαρότητα και όρεξη για
μάθηση στις θετικές επιστήμες.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58236, 6980/
023710 What’s up

AL Hammam - Authentic Turkish
Bath ζητείται έμπειρο προσω-
πικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
φυσικοθεραπεύτριες - μασέρ,
κομμώτριες, αισθητικοί, mani-
cure - pedicure. Βασική προϋπό-
θεση η άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών και συστατικών επιστολών
στο info@alhammam.gr, τηλ.
28210/ 59005, για πληροφορίες
στον ιστότοπο www.alham-
mam.gr

BARMAN και barwoman Έλλη-
νες για το after club.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 220354*

CHEF ζητείται προς στελέχωση
εστιατορίου ξενοδοχείου στην
περιοχή των Αγίων Αποστόλων
για την περίοδο Μαϊου - Οκτω-
βρίου, με προοπτική μακροχρό-
νιας συνεργασίας. Θα ληφθούν
υπ’ όψιν συστάσεις και εμπειρία
στον χώρο της μαζικής εστία-
σης.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών στο hotel@flamingos.gr με
τίτλο ενδιαφέροντος θέσης

F&B ζητείται προς στελέχωση
εστιατορίου - ξενοδοχείου στην
περιοχή Αγίων Αποστόλων για
την περίοδο Μαϊου - Οκτωβρίου
με προοπτική μακροχρόνιας συ-
νεργασίας. Θα ληφθούν υπ’
όψιν συστάσεις και εμπειρία στο
χώρο της μαζικής εστίασης.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών στο hotel@flamingos.gr με
τίτλο ενδιαφέροντος θέσης

• HORSE help wanted. Do you
have an interest in horses? Do
you live near Perivolia? If you
can help look after my horse,
you are welcome to ride her.
Also I am looking for a place to
keep her nearer to where I live,
in Daratso (or Galatas).
Πληρ. Τηλ. If you would like to
help with horse care, or know
of a field with stable available,
please contact Lynn on 6938/
402684

MCWEB.GR ζητά: α) πωλήτριες
για Χανιά - Ρέθυμνο εμφανίσι-
μες για εξωτερική εργασία με
προοπτικές για μεγάλα κέρδη
με γνώσεις Η/ Υ, (γνώσεις αγγλι-
κών θα ληφθούν υπόψιν) β) νέα
κοπέλα για πρωϊνή απασχόληση
με γνώσεις Η/ Υ και αγγλικών να
εργαστεί ως υπάλληλος γρα-
φείου.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών στο info@mcweb.gr

• ROLE purpose: sales engineer.
The job holder will be responsible
for the sales of Data networking &
fixed telephony services and solu-
tions, through the cooperation &
support of the business sales teams.
Must have technical/ professional
qualifications. Essential: -University
degree in Engineering or Marketing/
Business Administration - postgra-
duate degree in any of those areas,
is considered as a plus. - Excellent
command in writing and speaking of
the Greek and English language. De-
sired: previous working experience
in B2B, ideally in the technology in-
dustry.
Πληρ. Τηλ. CV: salesengineer-
team@gmail.com*

SEEKING an experienced General
Manager for a 14 room hotel in Agia
Marina. Must be fluent in Greek and
English and other languages prefer-
red.
Πληρ. Τηλ. please sent your re-
sume to giannis@contract-re.com*

ΑΓΟΡΙ και κορίτσι έως 30 ετών με
εμπειρία σε κρέπα να εργαστούν σε
κρεπερί στον Πλατανιά. Απαραίτητη
η γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 443419

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ -τεχνήτρια νυχιών, μ’
εμπειρία στα προϊόντα creative, ζη-
τείται να εργαστεί στην Αγία Μα-
ρίνα, για την καλοκαιρινή σαιζόν.
Μισθός + ποσοστά.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 761525*

• ΑΜΕΣΑ 2 κοπέλες έως 40 ετών
για ταβέρνα σε επαρχία εκτός Χα-
νίων με 600 ευρώ το μήνα με δια-
μονή και διατροφή (κατά προτίμηση
από τη Γεωργία).
Πληρ. Τηλ. από γραφείο (Μίνωος
21) 10 π.μ. - 6 μ.μ., 28215/ 03033,
6992/ 186229

• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη κυρία υπεύ-
θυνη με ευχάριστη προσωπικότητα,
να μιλάει ελληνικά για φροντίδα και
παρέα ηλικιωμένης χωρίς προβλή-
ματα υγείας. Εσωτερική εργασία,
άριστες συνθήκες.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 835471*

• ΑΠΟ ξενοδοχείο στην Αγία Μα-
ρίνα, ζητείται άτομο γενικών καθη-
κόντων. Απαραίτητη η γνώση
αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό
επίπεδο. Στοιχειώδης γνώση για
συντήρηση, καθαριότητα πισίνας,
κηπουρική. Γνώση χειρισμού Η/ Υ.
Επιπλέον γνώσεις άλλων ξένων
γλωσσών, ως και άλλα προσόντα θα
ληφθούν υπόψιν. Σε περίπτωση
ανάγκης υπάρχει δυνατότητα δια-
μονής στο ξενοδοχείο.
Πληρ. Τηλ. αποστείλατε βιογρα-
φικά με πρόσφατη φωτογραφία και
τυχόν προϋπηρεσία στο farmpa-
vlos@gmail.com. Τηρείται απόλυτη
εχεμύθεια.

ΑΠΟ καφέ - εστιατόριο ζητείται
βοηθός σερβιτόρου-σερβιτόρας,
έως 22 ετών, να γνωρίζει αγγλικά,
για απογευματινό ωράριο.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 219919

ΑΠΟ εμπορική εταιρεία ζητείται
αποθηκάριος υπεύθυνος με γνώ-
σεις κλάρκ.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο info@apicreta.gr

ΑΠΟ ξενοδοχείο στις Καλύβες ζη-
τείται receptionist για πρωϊνή απα-
σχόληση. Απαραίτητη η γνώση
αγγλικών και Η/ Υ. Η προϋπηρεσία
θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 296630

ΑΠΟ Ανώνυμη Εταιρεία διανο-
μής τροφίμων ζητείται αποθηκά-
ριος με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογρα-
φικών στο fax: 28210/ 91410 ή
στο e-mail:
2014proslipsi@gmai.com (συνε-
χόμενο το email , χωρίς παύλα)

Η γνωστή εταιρεία λευκών ειδών

Ζητά για το κατάστημα στα ΧΑΝΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

Απαραίτητα προσόντα
·  Εμπειρία στην λιανική πώληση 
·  Γνώση Αγγλικών και Η/Υ
· Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου & επικοι-
νωνίας.
Εμπειρία στην πώληση λευκών ειδών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν
βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@tenbusiness.gr ή mpdokos1@yahoo.gr 
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• ΑΠΟ ψησταριά ζητείται έμπειρος
σουβλατζής με μηχανάκι.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 87300 7-9 μ.μ.

• ΑΠΟ ψητοπωλείο στη Νέα Χώρα
ζητείται κοπέλα εμφανίσιμη για
βραδινή μόνιμη εργασία για ταμείο
και service. Θα προτιμηθούν με
γνώσεις Η/ Υ και αγγλικών. Μισθός
ικανοποιητικός + ασφάλιση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 91777*

• ΑΠΟ ψαροταβέρνα στο Κολυμ-
πάρι ζητείται προσωπικό για τη θε-
ρινή περίοδο:α) μαγείρισσα με
εμπειρία στην κρητική κουζίνα,β)
γυναίκα με προϋπηρεσία στο ψή-
σιμο ψαριών και κρεατικών,γ) βοη-
θός κουζίνας γυναίκα για τηγανητά,
σαλάτες, λάντζα,δ) σερβιτόρος με
καλή γνώση αγγλικών και για υπο-
δοχή.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 890255*

• ΑΠΟ Super Market στην Αγία Μα-
ρίνα ζητείται αποθηκάριος άνω των
22 ετών (με εκπληρ. στρατιωτικές
υποχρεώσεις) για πλήρη απασχό-
ληση και ΙΚΑ. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η γνώση αγγλικών και Η/ Υ. Και
επίσης άτομο με γνώσεις συσκευα-
σίας τροφίμων που να γνωρίζει καλά
αγγλικά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 38114, αποστολή
βιογραφικών στο email: atlasworld-
ltd@hotmail.gr

• ΑΠΟ σουβλατζίδικο στο Πλατανιά
ζητούνται σουβλατζής- ψήστης και
σερβιτόρος-σερβιτόρες.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 843757 (11 π.μ. - 3
μ.μ.)

• ΑΠΟ το τουριστικό γραφείο http:/
/ www.thehotel.gr ζητείται υπεύθυ-
νος κρατήσεων με άριστη γνώση
Αγγλικών (Proficiency) και Ελληνι-
κών, επικοινωνιακές ικανότητες,
ικανότητα να δουλεύει σε ομάδα
και πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις
και η προϋπηρεσία στο χώρο του
τουρισμού.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 90760, αποστολή
βιογραφικών στο hr@thehotel.gr*

ΑΠΟ καντίνα-fast food στον Σταυρό
Ακρωτηρίου ζητείται μαγείρισσα ή
μάγειρας, σερβιτόρος και λαν-
τζιέρα.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 519711, αποστολή
βιογραφικού:
pirates_stavros@yahoo.gr

ΑΠΟ εστιατόριο - πιτσαρία στην
Αγία Μαρίνα ζητείται για την καλο-
καιρινή σαιζόν: πιτσαδόρος ή βοη-
θός πιτσαδόρου, κοπέλα για
βοηθός στην κουζίνα και σερβι-
τόρα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο pizza.hus@outlook.com.gr*

• ΑΠΟ κατάστημα ηλεκτρικών
ειδών ζητείται άτομο με άριστες
γνώσεις αγγλικών (Proficiency)
και πολύ καλή γνώση Microsoft
Office. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στη
χρήση λογιστικών προγραμμά-
των και πωλήσεων.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικών (φωτογραφία απαραί-
τητη) στο email:
bouzakis@megaeuronics.gr

ΑΠΟ ξενοδοχείο Forum Suites
στη Χρ.Ακτή ζητείται μάγειρας
Α’ και μάγειρας Β’, καθώς και
υπάλληλος υποδοχής και σερβι-
τόρος για τη θερινή σαιζόν. Απα-
ραίτητη προυπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογρα-
φικών με φωτογραφία στο
email:
viografikachania@gmail.com,
6942/ 038239 μόνο πρωί*

ΑΠΟ την εταιρεία ‘Γιαννενάκης
Α.Ε.’ ζητείται εξωτερικός πωλη-
τής με προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικών στο
giannenakis_ae@yahoo.gr

ΑΠΟ επιχειρήσεις εστίασης και
μπαρ στο Καστέλι Κισάμου ζη-
τούνται έμπειροι επαγγελματίες
σερβιτόροι και μπουφετζήδες για
πλήρη απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 590000

ΑΠΟ το κατάστημα δερματίνων
και τουριστικών ειδών Amazon
ζητείται πωλήτρια με προϋπηρε-
σία. Δεύτερη γλώσσα θα εκτιμη-
θεί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55860

ΑΠΟ ταβέρνα στο Φραγκοκά-
στελο στα Σφακιά ζητούνται: μά-
γειρας για ελληνική κουζίνα
(ψαρικά, λαδερά, κρεατικά). Επί-
σης λαντζιέρα, σερβιτόροι επαγ-
γελματίες, να γνωρίζει αγγλικά
οπωσδήποτε (επιθυμητά και γερ-
μανικά), βοηθοί σερβιτόρων και
άτομα για το μπαρ ταβέρνας.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 717027*

ΑΠΟ το Φραγκοκάστελο στα
Σφακιά ζητείται μαραγκός να
γνωρίζει από πέργκολες, σκάλες,
αλλαγή ξυλείας και γενικά από
μεγάλες αλλά και μικρές δου-
λειές. Επίσης ηλεκτρολόγος
επαγγελματίας για εγκαταστά-
σεις, μερεμέτια κ.λπ. και μάστο-
ρας πλακιδίων για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους και επι-
σκευές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 717027*

ΑΠΟ το ‘Bello Cafe’, τέρμα Σελί-
νου στη Νέα Χώρα, ζητείται κο-
πέλα με εμπειρία σε μπουφέ και
service.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 266016*

ΑΠΟ κατάστημα τουριστικών
ειδών ζητούνται πωλήτριες από
18 έως 30 ετών με απαραίτητες
γνώσεις ξένων γλωσσών και εμ-
πειρία στο χώρο.
Πληρ. Τηλ. αποστείλατε βιογρα-
φικό σημείωμα στο cvplata-
nias@gmail.com*

ΑΠΟ εστιατοριο κρητικής κουζί-
νας στα Χανιά ζητούνται: α) σερ-
βιτόρος για μόνιμη εργασία, β) β’
σερβιτόρος για part-time εργα-
σία. Απαραίτητες συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 72700, 6936/
128082,
nprinianakis@gmail.com*

• ΑΠΟ τα ξενοδοχεία Βάνταρης
Α.Ε. στον Καβρό Αποκορώνου ζη-
τείται προσωπικό όλων των ειδι-
κοτήτων για την καινούρια
σαιζόν ‘15. Απαραίτητη η καλή
γνώση Αγγλικών - Γερμανικών ή
Ρωσικών. Η προϋπηρεσία θα
εκτιμηθεί.
Πληρ. Τηλ. καθημερινά εκτός
Κυριακής από 9.00 - 14.30 στα
τηλ.: 28250/ 61231, 28250/ 61135,
28250/ 61157, για αποστολή βιο-
γραφικών φαξ: 28250/ 61006,
28250/ 61698, email: sofia@vanta-
rishotels.gr

ΑΠΟ την επιχείρηση ‘Conte Ma-
rino Villas’ στο Κοντομαρί, ζητεί-
ται γυναίκα Ελληνίδα να
εργαστεί ως  καμαριέρα. Απαραί-
τητη προϋπόθεση προϋπηρεσία,
όρεξη για δουλειά, καλή γνώση
αγγλικών, μεταφορικό μέσον. Θα
προτιμηθεί από κοντινές περιο-
χές. Άριστο περιβάλλον εργα-
σίας. Μισθός ικανοποιητικός.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 414570, απο-
στολή βιογραφικού στο email:
qeidesi@hotmail.com*

ΑΠΟ το γυμναστήριο Fitness Mo-
tivation ζητείται γυμνάστρια για
επιτήρηση και για TRX και για
yoga.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 615091

ΑΠΟ την Brinks Hellas Χανίων ζη-
τούνται άτομα (άνδρες - γυναί-
κες), ηλικίας έως 40 ετών για την
κάλυψη θέσεων προσωπικού
ασφαλείας. Απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις: άδεια εργασίας secu-
rity σε ισχύ, απολυτήριο λυκείου.
Επιθυμητά προσόντα: τίτλος
σπουδών ΤΕΙ/ ΑΕΙ, γνώσεις Η/ Υ.
Πληρ. Τηλ. υποβολή αιτήσεων
στο φαξ: 28210/ 87799, email:
Branch.Chania@brinksinc.com*

• ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Silver Beach’
στο Γεράνι Πλατανιά ζητείται προ-
σωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
σερβιτόροι, barmen.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 61602 αιτήσεις -
βιογραφικά μπορούν να σταλούν
ηλεκτρονικά στο email: info@silver-
beach-hotel.gr ή να παραδίδονται
στο ξενοδοχείο καθημερινά 11 π.μ.
- 2 μ.μ.*

• ΑΠΟ καφε - εστιατόριο στο Κο-
λυμπάρι ζητείται κοπέλα για μόνιμη
εργασία. Παρέχεται μισθός και
ασφάλιση ΙΚΑ.
Πληρ. Τηλ. 28240/ 23569, 6974/
678057*

• ΑΠΟ εστιατόριο, ζητείται βοηθός
μάγειρα από σχολή.
Πληρ. Τηλ. (8π.μ.-2μ.μ.) 6980/
636704*

• ΑΠΟ εστιατόριο στη Χρυσή Ακτή
ζητείται για την κουζίνα βοηθός
σεφ, μπουφέ, λάντζα και για τη
σάλα βοηθοί σερβιτόρου.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 838109*

• ΑΠΟ ψητοπωλείο ζητούνται έμ-
πειροι σουβλατζήδες- τυλιχτές και
ψήστες. Επίσης λαντζιέρα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 521225

• ΑΠΟ την εταιρεία Απολυμάνσεων
‘Υγειονομική Κρήτης’ ζητείται Τε-
χνικός Εφαρμογών, Έλληνας, κάτο-
χος διπλώματος οδήγησης, ηλικίας
έως 35 ετών.
Πληρ. Τηλ. και κατάθεση βιογρα-
φικών αυτοπροσώπως καθημερινά
9 π.μ. - 4 μ.μ., στην Ελευθ. Βενιζέ-
λου 72, Χανιά

• ΑΠΟ το κατάστημα αθλητικών
Stefan ζητείται πωλήτρια έως 30
ετών για πλήρη απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
με φωτογραφία στο e-mail:
stefan.xania@yahoo.gr

• ΑΠΟ εστιατόριο - beach bar στο
Μάλεμε ζητείται προσωπικό όλων
των ειδικοτήτων, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ηλικίας έως 30 ετών, ο μάγει-
ρας να γνωρίζει από κρητική και
gourmet κουζίνα. Προϋπηρεσία,
γνώση αγγλικών και συστάσεις απα-
ραίτητα.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 053416, βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο
alekmpa@gmail.com*

• ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Galini Sea
View’στην Αγία Μαρίνα, ζητείται
προσωπικό για: σέρβις, guest rela-
tion και καθαρίστριες.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών: metal.kmarakas@hotmail.com
και 6937/ 955023*

• ΑΠΟ συνεργείο αυτοκινήτων ζη-
τείται μηχανικός με προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 442223*

ΑΠΟ παραδοσιακό ξενώνα στο
Βλάτος Κισάμου ζητούνται: α)
υπάλληλος υποδοχής. Καλή
γνώση αγγλικής και γνώση χειρι-
σμού υπολογιστή. β) Μάγειρας ή
μαγείρισσα. Βασική γνώση αγ-
γλικών και γνώση κρητικής κου-
ζίνας. Απαραίτητο ιδιόκτητο
μεταφορικό μέσο. Θα προτιμη-
θούν οι διαμένοντες στην Κί-
σαμο.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικών στο info@milia.gr

• ΑΠΟ καφέ - εστιατόριο στο
Παλιό Λιμάνι ζητoύνται άτομα
για μπουφέ και σερβις ( Α’ και Β’
) και βοηθός μάγειρα. Προυπη-
ρεσία απαραίτητη.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογρα-
φικών isaias1983@gmail.com
(φωτογραφία απαραίτητη)*

• ΑΠΟ εστιατόριο στο Παλιό Λι-
μάνι ζητούνται για την καλοκαι-
ρινή σαιζόν 2015: 1)σερβιτόρα
με γνώσεις ξένων γλωσσών
2)βοηθοί σερβιτόρων με γνώση
απαραίτητα αγγλικής γλώσσας
3)γυναίκα για λάντζα με προ-
ϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 894288 10 π.μ.
- 2μ.μ., 6-10 μ.μ.*

• ΑΠΟ εστιατόριο στο Γεράνι ζητεί-
ται σερβιτόρος α’ και βοηθοί.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 349742

• ΑΠΟ Food bar στην Αγία Μαρίνα
ζητούνται μαγείρισσα και πιτσαδό-
ρος με εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο piazzafoodbar@yahoo.gr*

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ηλικίας έως 30
ετών, με άδεια οδήγησης, κάρτα
ανεργίας, γνώσεις αγγλικών και Η/ Υ,
απαραίτητα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: gsn@got.com.gr*

ΑΤΟΜΑ έως 30 ετών για πλήρη
απασχόληση στο νεανικό κατά-
στημα εστίασης γρήγορου γεύμα-
τος (pizza, κρέπα, καφές) Funkys.
Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία
στον χώρο εστίασης. Πλήρης ασφά-
λιση και ικανοποιητικός μισθός.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 920410*

• ΑΤΟΜΑ κοπέλες ή αγόρια, νεα-
ρής ηλικίας να εργαστούν σε mini
market.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως με βιο-
γραφικό στον Μακρύ Τοίχο, Χρυσή
Ακτή, mini market Πλανάκη

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία με πολυε-
θνική εταιρεία, με ευέλικτο ωράριο,
για ημιαπασχόληση. Επίσης ζητούν-
ται τηλεφωνήτριες με ευέλικτο
ωράριο.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 373461*

• ΑΤΟΜΑ ζητούνται με γνώσεις Η/ Υ
και ίντερνετ, για μερική ή πλήρη
απασχόληση. Παρέχεται δωρεάν εκ-
παίδευση.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 973510 10 π.μ. - 3
μ.μ. και 5-9 μ.μ.*

• ΑΤΟΜΟ να γνωρίζει από καλλιέρ-
γεια και οργάνωση χονδρικού - λια-
νικού εμπορίου, οπωροκηπευτικών,
να αναλάβει θέρμοκήπιο με χωράφι
και αγροτικό σπίτι στο Ακρωτήρι.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 895722*

• ΑΤΟΜΟ κατά προτίμιση κοπέλα,
με εμπειρία, για την υποδοχή σε
εστιατόριο στον Πλατανιά, απογευ-
ματινές ώρες. Μισθός, ασφάλιση
και πριμ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 190836, 6942/
946090*

• ΑΤΟΜΟ να γνωρίζει από καλι-
τσούνια ζητείται.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 390436*

• ΑΤΟΜΟ να μένει και να εργάζεται
σε ξενοδοχείο για 5 μήνες, με γνώ-
σεις συντήρησης και άτομο με γνώ-
σεις reception για 5 μήνες επίσης.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτο-
γραφία στην Τ.Θ. 195, 73103*

ΑΤΟΜΟ για διανομή, άντρας - γυ-
ναίκα, με γνώση στον καφέ και δικό
του μηχανάκι.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 698960 12 μ. - 3
μ.μ.*

• Β’ΜΑΓΕΙΡΑΣ με προϋπηρεσία για
μπαρ-εστιατόριο στο Π. Λιμάνι. Ερ-
γασία όλο το χρόνο.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
στο fax: 28210/ 56386 ή στο email:
pallascb@otenet.gr

ΒΟΗΘΟΣ σερβιτόρου και άνδρας
για λάντζα, από ξενοδοχείο στο
Κάτω Δαράτσο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31320

ΒΟΗΘΟΣ μάγειρα και μάγειρας Α’,
με εμπειρία, καθώς και σερβιτόρος
μ’ εμπειρία στο σέρβις, ζητούνται
από cafe - bar - restaurant.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο elefkat@hotmail.gr

ΒΟΗΘΟΣ σερβιτόρου για απασχό-
ληση όλο τον χρόνο σε εστιατόριο
στο Παλιό Λιμάνι με γνώσεις αγγλι-
κών. Αποκλειστικά Έλληνας.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 369578

ΒΟΗΘΟΣ μάγειρα απόφοιτος σχο-
λής μαγείρων, στην περιοχή Χρυσο-
σκαλίτισσα. Χορηγείται διαμονή-
διατροφή.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 796383 Μιχάλης*

• ΑΤΟΜΑ στην περιοχή των Χα-
νίων, για τη στελέχωση θέσεων
που αφορούν την προώθηση
προϊόντων. Παρέχεται εκπαί-
δευση, μισθός και bonus.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 162065

• ΓΙΑ εστιατόριο ζητούνται ελληνί-
δες μαγείρισσες με σχετική εμπει-
ρία στην ιταλική κουζίνα και
κοπέλες για το service και το μπαρ.
Πληρ. Τηλ. 6989/ 447592*

ΓΙΑ την τουριστική κυρίως περίοδο,
για τον Νομό Χανίων ζητείται από
γραφείο ευρέσεως εργασίας Χα-
νίων ‘Μεσόγειος’ προσωπικό έμ-
πειρο και ικανό (μάγειρα/ σες,
σερβιτόροι/ ρες και βοηθοί αυτών,
μπουφετζούδες για snack bar- κα-
μαριέρες) χωρίς υποχρεώσεις κατά
προτίμηση, με γνώση τουλάχιστον
αγγλικής, για εργασία με διαμονή-
διατροφή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 97107, 6947/
565616*

ΓΡΗΓΟΡΗΣ μικρογεύματα: ζητείται
έμπειρη πωλήτρια για το πόστο των
σάντουϊτς έως 35 ετών.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως Πλ. 1866 (11
π.μ. - 2μ.μ.,) 28210/ 88588*

ΓΥΝΑΙΚΑ νέα για πλήρη φροντίδα
κυρίας, στην περιοχή Χρυσοπηγής.
Κατά προτίμηση Ελληνίδα, με συ-
στάσεις και προυπηρεσία. Ωράριο
8.30-2 μμ καθημερινά, εκτός Κυρια-
κής. Μισθός 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 792625*

• ΓΥΝΑΙΚΑ για λάντζα από εστια-
τόριο στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 983575

• ΓΥΝΑΙΚΑ για κουζίνα από εστια-
τόριο στην Παλιά Πόλη. Απαραίτητη
η προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 701932*

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρεία ζητά
άμεσα νέους - νέες έως 27 ετών,
κατοίκους Χανίων και Ρεθύμνου,
για προώθηση καρτοκινητής τηλε-
φωνίας σε σχολές και πανεπιστήμια.
Εργασία 5νθήμερη 9.00 - 15.00. Πα-
ρέχεται βασικός μισθός και bonus.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: gerolymatou@cha-
pter5.gr

• ΕΛΛΗΝΑΣ πωλητής με προϋπη-
ρεσία, επαγγελματικό δίπλωμα και
γνώση αγγλικών, ηλικίας έως 35
ετών. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 803630*

ΕΜΠΕΙΡΗ πωλήτρια έως 30 ετών,
για κατάστημα ρούχων. Απαραίτητη
η γνώση αγγλικών. Επιπλέον γνώ-
σεις και άλλων ξένων γλωσσών θα
εκτιμηθούν.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρ. στο
irekok@hotmail.com, 6974/ 791411

• ΕΜΠΕΙΡΟΣ βοηθός και τεχνίτης,
Έλληνες, ζητούνται για ξυλουργι-
κές εργασίες.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 361144*

• ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ κοπέλα για καφε-
τέρια στη περιοχή Φυλακές Αγιάς
να γνωρίζει από καφέδες, για ρεπό.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 198081*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελεύθερος επαγγελμα-
τίας αισθητικός προσώπου και σώ-
ματος, μανικιούρ - πεντικιούρ.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι
αδειούχος (να έχει άδεια εξάσκη-
σης επαγγέλματος) και να μιλά
πολύ καλά αγγλικά για συνεργασία
στον Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 68469, 6975/
703013*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λουστραδόρος από βιο-
τεχνία.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 382597

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας - μαγείρισσα
για την περίοδο 15 Ιουλίου - 15 Σε-
πτεμβρίου για εργασία στη Γαύδο.
Εξασφαλισμένη και η διαμονή - δια-
τροφή.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 642554*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κομμώτριες στη
Γεωργιούπολη Αποκορώνου. Εργα-
σία όλο το χρόνο ή μόνο την καλο-
καιρινή περίοδο. Μισθός και
ασφάλιση.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 347697

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για μόνιμη απασχό-
ληση βοηθός σεφ και barman ή bar-
woman με εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 724687 κος Γρη-
γόρης*

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ πωλητής: Έχεις
το μικρόβιο της πώλησης; Δια-
θέτεις εμπειρία στον χώρο της
προώθησης προϊόντων, σου
αρέσει να επικοινωνείς με πολ-
λούς και διαφορετικούς ανθρώ-
πους, είναι σημαντικό για σένα
να έχεις ένα ευέλικτο ωράριο
και να εργάζεσαι σε ένα περι-
βάλλον γεμάτο προκλήσεις;
Πληρ. Τηλ. 6945/ 699219 και
Αποστολή βιογραφικού για τη
θέση του εξωτερικού πωλητή
καρτοκινητής σε κατάστημα
συνεργάτη Vodafone στα
Χανιά: adamantia.teamhun-
ter@gmail.com*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες για δια-
δικτυακό μέσο, για το τμήμα Πωλή-
σεων/ marketing. Σπουδές και
προϋπηρεσία στις πωλήσεις απα-
ραίτητα.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο
adv_chania@hotmail.com

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες για εται-
ρεία λογισμικού, για τα τμήματα: α)
πωλήσεων και β) τεχνικής υποστή-
ριξης πληροφοριακών συστημάτων.
Σπουδές και προϋπηρεσία απαραί-
τητα.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο
adv_chania@hotmail.com (αναφέ-
ροντας το τμήμα που σας ενδιαφέ-
ρει)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: υπεύθυνη τμήματος
Οροφοκομίας, μασέρ και συντηρη-
τής για την τουριστική σαιζόν 2015.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σο-
βαρά υπόψη.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο plataniashotel@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: έμπειρος ψήστης -
σουβλατζής για πλήρη απασχόληση
και ψήστης - σουβλατζής για τα
ρεπό (3 ημέρες).
Πληρ. Τηλ. 28210/ 32555 ή αυτο-
προσώπως 7-9 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) επαγγελματίας ψή-
στης με γνώσεις και στα θαλασσινά-
φρέσκο ψάρι και β) επαγγελματίας
βοηθός μάγειρα για να εργαστούν
σε παραλιακή ταβέρνα στο Μάλεμε
για τη θερινή σαιζόν. Θα προτιμη-
θούν απόφοιτοι σχολής. Μόνο Ελ-
ληνες.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 183476 (12 μεση-
μέρι - 8 μ.μ.)

Η εταιρεία G4S ζητά οδηγούς - συ-
νοδούς χρηματαποστολών. Απαραί-
τητα προσόντα: ηλικία έως 30 ετών,
εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, άδεια σύμφωνα με τον Ν.
2518/ 97, δίπλωμα οδήγησης Γ’ κα-
τηγορίας (οδηγοί).
Πληρ. Τηλ. κατάθεση αιτήσεων
καθημερινά από 10 π.μ. - 4 μ.μ. στα
γραφεία της εταιρείας ‘Γ. Μαυρε-
δάκης ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΠΕ’ τηλ.
28210/ 88660*

• Η εταιρεία βιομηχανικών πλυντη-
ρίων ‘Bianco’ με έδρα τις Μουρνιές
Χανίων Μεγ.Λαύρας 57 ζητά υπαλ-
λήλους (άντρες-γυναίκες) και οδη-
γούς -διανομείς για 8ωρη
απασχόληση για την χρονική πε-
ρίοδο από Μάϊο έως Οκτώβριο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 76634. Υποχρεω-
τική η κατάθεση βιογραφικού κα-
θημερινά 12.00 - 16.00 ή αποστολή
του (με φωτογραφία) στο biancola-
undry@gmail.com

• Η ομάδα του Soul Kitchen μεγα-
λώνει. Εάν είσαι επαγγελματίας μά-
γειρας ή σερβιτόρος και
ενδιαφέρεσαι για μόνιμη εργασία,
έλα με το βιογραφικό σου Τρίτη-
Πέμπτη 16.00 - 17.30 Καλλεργών &
Σαρπηδώνος γωνία.
Πληρ. Τηλ. 

• Η AegeoSpas αναζητά συνεργά-
τες των ειδικοτήτων Managers, Αι-
σθητικοί, Φυσικοθεραπευτές,
Πωλητές για να στελεχώσουν spa
της εταιρίας στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
με φωτογραφία στο manager@ae-
geospas.gr, τηλ. 2810/ 263700, 6940/
650127

• Η AegeoSpas αναζητά συνεργά-
τες των ειδικοτήτων Managers, Αι-
σθητικοί, Φυσικοθεραπευτές,
Πωλητές για να στελεχώσουν Spa
της εταιρίας στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. αποστείλατε βιογρα-
φικό με φωτογραφία στο mana-
ger@aegeospas.gr, (τηλ. 2810/
263700, 6940/ 650127)

• Η εταιρεία Χατζηδάκης Μανούσος
& Υιοί Τ.Ε. Ε.Π.Ε., ζητάει επαγγελ-
ματίες οδηγούς για την καλοκαιρινή
περίοδο 2015. Απαραίτητα προ-
σόντα, δίπλωμα Δ’ κατηγορίας και
γνώση Αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 357360

• ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ με γνώσεις Αγγλι-
κών να εργαστεί σε ενοικιαζόμενα
δωμάτια στην Παλιά Πόλη.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 500901

• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Μακρύ
Τοίχο, ζητά κοπέλα έμπειρη με προ-
ϋπηρεσία 2 ετών και άνω για Παρα-
σκευή- Σάββατο με προοπτική
πλήρους απασχόλησης.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 33931*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα και
βοηθοί σερβιτόρου.
Πληρ. Τηλ. απαραίτητη η προ-
σκόμιση βιογραφικού σημει-
ώματος αυτ/ πως 10 π.μ. - 2 μ.μ.
Σκουφών 8, Π. Λιμάνι, 28210/
98650*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Κατάστημα ένδυσης στον Πλατανιά 

Χανίων ζητά πωλήτριες ηλικίας 20-35 ετών.
Προοπτικές εξέλιξης, ικανοποιητικός 

μισθός. Αποκλείονται αλλοδαποί.

Τηλ. επικοινωνίας: 6971/678333

Το κατάστημα καφεστίασης “Da Vinci”
στα Κουνουπιδιανά, οδός Αριστοτέλους 39,

ζητά άτομα (20 - 35 ετών) 
για τη στελέχωση της θέσης Barista.

Aποστολή βιογραφικού 
(με επισυναπτόμενη φωτογραφία) 

στο email: EspressoDavinci@yahoo.gr,
τηλ. 28210/09115
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• ΚΟΠΕΛΑ με γνώση στην πώληση
για κατάστημα με δερμάτινα είδη
στο Παλιό Λιμάνι με γνώση αγγλι-
κών και ρωσικών. Ωράριο εργασίας
πρωϊνό, μισθός ικανοποιητικός, πε-
ριβάλλον εργασίας άριστο.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
ή ενδιαφέροντος στο email: ponti-
kakisg@yahoo.gr

• ΚΟΠΕΛΑ με προϋπηρεσία για
ημιαπασχόληση για κατάστημα αν-
δρικών ρούχων.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως με προσκό-
μιση βιογραφικού Ανδρ. Παπαν-
δρέου 52, τηλ.: 28210/ 44447*

• ΚΟΠΕΛΑ για ημιαπασχόληση
πρωινές ώρες σε εμπορικό κατά-
στημα με αντικείμενο τα ανταλλα-
κτικά αυτοκινήτων. Απαιτούνται
προϋπηρεσία στις πωλήσεις λιανι-
κής, γνώση Η/ Υ και αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο gzachop@gmail.com*

• ΚΟΠΕΛΑ για mini market στα
Κουνουπιδιανά, έναντι πύλης Πολυ-
τεχνείου. Ωράριο 2 μ.μ. - 10 μ.μ.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως 10 - 11
π.μ.

• ΚΟΠΕΛΑ μέχρι 35 ετών, να οδη-
γεί μηχανάκι για εργασία σε φαστ
φουντ (εστιατόριο) της πόλης μας.
Επιθυμητή προυπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 070321 (what’ s
up) μετά τις 3 μ.μ.*

• ΚΟΠΕΛΑ με γνώσεις μπουφέ και
αγγλικών και δεύτερη γλώσσα επι-
θυμητή για αναψυκτήριο Froyo-
shop στην Αλμυρίδα Αποκορώνου.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 252929 (1-9 μ.μ.)*

• ΚΟΠΕΛΑ για μανικιούρ- πεντι-
κιούρ, τεχνητά νύχια για ημιαπα-
σχόληση στην περιοχή
Κολυμπαρίου. Απαραίτητα προ-
σόντα: εμπειρία, άπταιστα αγγλικά,
ευγένεια.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 916342 κα Μαθι-
ουδάκη*

• ΚΟΠΕΛΑ από 19-30 ετών ελλη-
νίδα για απογευματινό ωράριο για
καφέ-μπουφέ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 824210*

• ΚΟΠΕΛΑ για την υποδοχή και το
pool bar ξενοδοχείου στο Καστέλι
Κισάμου. Προσφέρεται και διαμονή
αν χρειαστεί.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 445891*

• ΚΟΠΕΛΑ για το καφενείο ‘Χρυσο-
πηγή’ στην Χρυσοπηγή. Αποκλείον-
ται αλλοδαπές.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 997363

ΚΟΠΕΛΑ έως 35 χρονών για να ερ-
γαστεί ως πωλήτρια στο ‘Περί
Αρτου και Γλυκού Δέσποινα’. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικό με φωτο-
γραφία θα παραδίδεται αυτοπρο-
σώπως, Αποκορώνου 55 ή
Ζυμβρακάκηδων 21*

ΚΟΠΕΛΑ για κατάστημα τουριστι-
κών ειδών στο Π. Λιμάνι. Απαραί-
τητη η γνώση αγγλικών. Η γνώση
ρωσικών θα ληφθεί υπόψιν και θα
προτιμηθεί.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 477931

ΚΟΠΕΛΑ από 20-35 ετών για κατά-
στημα με τουριστικά είδη στην
Παλιά Πόλη. Απαραίτητη η καλή
γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η
γνώση δεύτερης γλώσσας (γαλλικά,
γερμανικά, ρωσικά) και η προϋπη-
ρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 370721 28210/
40704 καθημερινά 10 π.μ. - 2 μ.μ.*

ΚΟΠΕΛΑ να εργαστεί στο κατά-
στημα υποδημάτων ‘Φυτράκης’,
Τσουδερών 32 - 34.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως καθημερινά 11
π.μ. - 2 μ.μ.*

ΚΟΠΕΛΑ για κατάστημα τουριστι-
κών ειδών στη Σούγια Σελίνου.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 909898*

ΚΟΠΕΛΑ να εργαστεί ως πωλήτρια
για τουριστικό κατάστημα στην Αγία
Μαρίνα με προϋπηρεσία και γνώ-
σεις αγγλικών για απογευματινό
ωράριο.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 552386*

ΚΟΠΕΛΑ ηλικίας έως 30 ετών, μό-
νιμη κάτοικος Χανίων με ευχάριστη
προσωπικότητα και όρεξη για εργα-
σία, με γνώσεις Αγγλικών για μόνιμη
απασχόληση σε κατάστημα ενδυμά-
των και επιπλέον ζητείται κοπέλα με
τις προαναφερόμενες δεξιότητες
για μερική απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως 11 π.μ. - 2 μ.μ. στο κατά-
στημα ‘4you’ Πλατεία 1866, αρ.19

ΚΟΠΕΛΑ για καφετέρια επί της
οδού Κισσάμου πρωί ή απόγευμα
(μπουφέ - service).
Πληρ. Τηλ. 6973/ 225533 10 π.μ. - 2
μ.μ. και 7-12 μ.μ.

• ΚΟΠΕΛΑ Ελληνίδα πωλήτρια για
μινι μάρκετ, πλήρης απασχόλιση,
25-35 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 576506*

ΚΟΠΕΛΑ για αναψυκτήριο στη
Μουσούρων και Τσουδερών γωνία.
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως απογ. ώρες

ΚΟΠΕΛΑ να εργαστεί σε κατά-
στημα με παραδοσιακά προϊόντα
στο Κολυμπάρι Χανίων, για πλήρη
απασχόληση. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η γνώση ξένων γλωσσών. Η
προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 770497*

ΚΟΠΕΛΑ για spa με γνώσεις πεντι-
κιούρ - μανικιούρ και μασάζ, για ερ-
γασία στην περιοχή Κολυμβαρίου.
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Απα-
ραίτητη προυπόθεση η προϋπηρε-
σία.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 983870*

ΚΟΠΕΛΑ για κέντρο αισθητικής με
άριστη γνώση μανικιούρ-πεντι-
κιούρ. Χρήσιμη οποιαδήποτε γνώση
στο αντικείμενο της αισθητικής.
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπη-
ρεσία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 49223, για απο-
στολή βιογραφικών στο email:
info@elixir-beaute.gr*

• ΚΟΠΕΛΑ ή κυρία Ελληνίδα με εμ-
πειρία να προσέχει κοριτσάκι περί-
που 3 χρονών στα Καμισιανά από
Δευτέρα - Σάββατο 7 π.μ. - 5.00 μ.μ.
Κατά προτίμιση κάτοικος των γύρω
χωριών. Μισθός 400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 685818, 6988/
341447*

• ΚΟΠΕΛΑ εμφανίσιμη για internet
cafe με γνώσεις αγγλικών, υπολογι-
στών, internet και καφέ για 2 φορές
την εβδομάδα Τετάρτη από 14.00 -
20.00 και Κυριακή από 13.00 - 21.00.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 141030*

• ΚΟΠΕΛΕΣ για ένα 2ωρο promo-
tion από μεγάλη πολυεθνική εται-
ρεία καλλυντικών.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 348962, 6976/
610212*

• ΚΟΠΕΛΕΣ για service για εργασία
σε καφετέρια στη Ν. Χώρα, ηλικίας
έως 25 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 854968*

• ΚΟΠΕΛΕΣ με γνώσεις καφέ - σάν-
τουιτς για mini market στην είσοδο
του Αερολιμένα Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 270620 μετά τις
11 π.μ.*

• ΚΟΠΕΛΕΣ για 4ωρη ή 8ωρη απο-
γευματινή απασχόληση με βιβλιά-
ριο υγείας στο καφέ-εστιατόριο
‘Ονειρο’ στη Σούδα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 705774, 28210/
81622*

• ΚΟΠΕΛΕΣ να εργαστούν σε
καφέ-μπαρ που βρίσκεται στο κέν-
τρο της πόλης , οδός Υψηλαντών
19, πίσω από το Δημαρχείο Χανίων,
για πρωϊνό, απογευματινό και βρα-
δινό ωράριο.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως μετά
τις 8 το βράδυ*

• ΚΥΡΙΑ έως 45 ετών που να μιλά
πολύ καλά ελληνικά για 24ωρη φύ-
λαξη παιδιών και την φροντίδα του
σπιτιού. Συστάσεις απαραίτητες.
Αμοιβή 600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6951/ 703095

• ΚΥΡΙΑ 45-50 ετών, με προϋπηρε-
σία, ζητείται να φροντίζει γυναίκα
κατάκοιτη από τις 8 πρωί - 11.00
βράδυ στην περιοχή Νέας Χώρας.
Μισθός 350 ευρώ. Απαραίτητα με
γνώσεις και εμπειρία στο μαγεί-
ρεμα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 029680

• ΚΥΡΙΑ να γνωρίζει από κουζίνα
για να εργαστεί σε ξενοδοχείο στην
Αγία Μαρίνα από αρχές Απριλίου
έως τέλη Οκτωβρίου.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 651508 10 π.μ. - 3
μ.μ.

• ΚΥΡΙΑ με εμπειρία για καθαρισμό
σε επαγγελματικό χώρο, στην πε-
ριοχή των Κουνουπιδιανών.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 078246

ΚΥΡΙΑ έως 45 ετών, κατά προτί-
μηση Ελληνίδα, να εργαστεί ως οι-
κιακή βοηθός 4 πρωινά την
εβδομάδα από 5 ώρες και ένα
βράδυ από 5 ώρες για φύλαξη παι-
διών στην περιοχή Κορακιών. Συ-
στάσεις απαραίτητες. Μισθός 350
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 030945

• ΚΥΡΙΑ ελληνίδα ή αλλοδαπή που
να γνωρίζει καλά ελληνικά για
φροντίδα ηλικιωμένης για όλο το
24ωρο, εντός πόλεως.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 075632, 6974/
430828

ΚΥΡΙΑ να προσέχει ηλικιωμένη
στην περιοχή του Αποκόρωνα. Μι-
σθός 450 ευρώ με 1 ρεπό την εβδο-
μάδα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 540254

ΚΥΡΙΑ με εμπειρία σε ψησταριά, σε
τηγάνι και παραδοσιακά φαγητά.
Δουλειά για όλο το χρόνο. Καλός
μισθός και ΙΚΑ για τη ταβέρνα ‘Ο
κήπος της Φροσύνης’ στις Βουκο-
λιές.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 601049

ΚΥΡΙΑ χωρίς υποχρεώσεις να προ-
σέχει και να φροντίζει ένα παιδί 2
ετών και ένα 12 ετών και να κάνει
και οικιακές εργασίες (μαγείρεμα,
καθαρίσμα κ.λπ.) στην περιοχή Αγ.
Απόστολοι.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 972739*

ΜΑΓΕΙΡΑΣ για τη θερινή σαιζόν
2015, ζητείται από ταβέρνα στο
Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογραφικών
στο email: hooper804@gmail.com

ΜΑΓΕΙΡΑΣ για το εστιατόριο
‘Oscar’ στον Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 946090*

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ή μαγείρισσα για παρα-
λιακό μαγαζί στην Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 827742 μετά τις 9
π.μ.*

ΜΑΓΕΙΡΕΣ-ΣΣΕΣ για εστιατόριο
στο Μαράθι Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 738574*

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ να γνωρίζει από ψη-
σταριά και τηγάνια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 92267

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΑ με εμπειρία και
βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας
για συνεργασία με ξενοδοχείο.
Πληρ. Τηλ. e-mail για αποστολή
βιογραφικού: hotel@flamingos.gr

• ΜΑΣΤΟΡΑΣ να εργαστεί σε ξυ-
λουργείο, έως 45 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 960564

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ για φορτηγά ζητείται
από εταιρεία με οικοδομικά υλικά.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71642*

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ευκαιρία για τα Χανιά.
Ζητούνται 4 συνεργάτες σε ελεύ-
θερη σχέση εργασίας με ευρωπαϊκή
εταιρεία στο χώρο υγείας, ευεξίας
και ομορφιάς. Προσφέρονται κέρ-
δος 40%, bonus έως 21%. Παθητικό
εισόδημα στην τράπεζα και αυτοκί-
νητο, βάσει προϋποθέσεων.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 991221 Αντώνης
Καλατζάκης*

• ΜΟΥΣΙΚΟΣ άνδρας ή γυναίκα ζη-
τείται για ξενοδοχείο περιοχής Μά-
λεμε Χανίων με σχετική εμπειρία σε
πιάνο ή αρμόνιο σε ελληνικό και
ξένο ρεπερτόριο και αν είναι δυνα-
τόν μικρή απόδοση σε τραγούδι.
Ώρες εργασίας 2 φορές την εβδο-
μάδα από 19.00 - 21.00.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 62100, email:
info@castro-hotel.gr*

• ΝΕΑ με απαιτούμενη προϋπηρε-
σία και γνώση αγγλικών από κεν-
τρική καφετέρια της πόλης.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 95555, 6947/
559864 (11 π.μ. - 9 μ.μ.)*

• ΝΕΑ κοπέλα για ημιαπασχόληση
με εμπειρία στο service από το
‘Σχάρα ψωμάκι’.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 868855*

• ΝΕΟΣ ως 25 ετών με δίπλωμα μη-
χανακιού για διανομή σε κατάστημα
ανταλλακτικών αυτοκινήτων (απο-
κλείονται αλλοδαποί).
Πληρ. Τηλ. 28210/ 96211

ΝΥΦΙΚΑ Δημητριάδη - ατελιέ. Πα-
ραλαβές καινούργιων επώνυμων
νυφικών, από 800 ευρώ μόνο 200
έως 280 ευρώ ενοικίαση και δώρο
τα παρανυφικά και νυφικά περσινής
σαιζόν αγορά μόνο 150 ευρώ. Προ-
σφορά: Βαφτιστικό παπούτσι Νο 23
δερμάτινο εκρού (από 75 ευρώ)
μόνο 35 ευρώ. Επίσης βίντεο- φωτό
σε χαμηλές τιμές. Καθημερινά από
τις 9 πρωί έως τις 9 το βράδυ (στο
κέντρο της πόλης) εκτός αργίες.
Επίσης βίντεο, φωτό, ανθοστολι-
σμός σε χαμηλές τιμές. Κλείστε το
ραντεβού σας τώρα.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 707678 What’s up

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ή μαγείρισσα για
εστιατόριο στον Πλατανιά. Ωρά-
ριο λογικό, δυνατότητα ρεπό.
Πληρ. Τηλ. 9 π.μ. - 2 μ.μ. και 5 -
10 μ.μ. 6977/ 315409*

ΝΕΟΣ-ΝΕΑ μέχρι 30 ετών με
απαραίτητη γνώση αγγλικών να
εργασθούν σε cafe-mini golf
στην Αγία Μαρίνα. Μόνο Ελλη-
νες.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 182188 μετά
τις 11 π.μ.

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Γεωργιού-
πολη ζητά μάγειρα Α’, βοηθό μά-
γειρα, σερβιτόρο - ρα, barman -
barwoman. Απαραίτητη η γνώση αγ-
γλικών. Επιπλέον γλώσσα επιθυ-
μητή.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο info@silver-beach.com*

ΟΙΚΙΑΚΗ βοηθός για απογευματι-
νές ώρες στην περιοχή Κάτω Δαρά-
τσο.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 655935

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για αρτοποιείο στην
Κίσαμο, τεχνίτες για το εργαστήριο
και πωλήτριες.
Πληρ. Τηλ. 28220/ 23500 μόνο 3-6
μ.μ.*

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( άντρες εώς 45
ετών) για βιοτεχνία μεταλλικών κα-
τασκευών.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 95651

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για την καλοκαιρινή
σαιζόν από μαγαζί στον Πλατανιά,
service και κουζίνα. Θα προτιμη-
θούν με προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 385151

ΠΩΛΗΤΕΣ και τηλεφωνήτριες με
ευέλικτο ωράριο. Κατά προτίμηση
περιοχή Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 544397*

• ΠΩΛΗΤΗΣ Έχεις το μικρόβιο της
πώλησης; Διαθέτεις εμπειρία στον
χώρο της προώθησης προϊόντων;
Σου αρέσει να επικοινωνείς με πολ-
λούς και διαφορετικούς ανθρώ-
πους; Είναι σημαντικό για σένα να
έχεις ένα ευέλικτο ωράριο; Στείλε
σήμερα το βιογραφικό σου για τη
θέση του εξωτερικού πωλητή στη
Vodafone. Μόνιμη εργασία, σταθε-
ρός μισθός, ασφάλιση, μπόνους,
προοπτικές εξέλιξης.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 045607 και e-mail:
ageliajob@gmail.com*

• ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη να εργαστεί
σε τουριστικό κατάστημα στην οδό
Κονδυλάκη 5, στο Παλιό Λιμάνι,
απαραίτητα με γνώσεις ξένης γλώσ-
σας.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως

• ΠΩΛΗΤΡΙΑ σε τουριστικό κατά-
στημα στην οδό Χάληδων στα
Χανιά, με εμπειρία, κατά προτίμηση
στις πωλήσεις ρούχων. Απαραίτητη
η γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 549237

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ με καλή γνώση αγγλι-
κών για να εργαστούν σε καταστή-
ματα δερματίνων ειδών. Η γνώση
άλλων ξένων γλωσσών και η προ-
ϋπηρεσία θα θεωρηθούν προσόν.
Πληρ. Τηλ. Σκρύδλωφ 67 και 75,
28210/ 52428, 6932/ 298218 ώρες κα-
ταστημάτων

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ για κοσμηματοπωλείο
και mini market στo ξενοδοχείο
Louis στο Μάλεμε. Η γνώση της ρω-
σικής γλώσσας θα θεωρηθεί προ-
σόν.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
με φωτογραφία στο
racoongsx@gmail.com*

• ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ για κατάστημα του-
ριστικών ειδών στο κέντρο της
πόλης, με γνώσεις Η/ Υ και ξένων
γλωσσών, ηλικίας έως 24 ετών.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογραφι-
κών: delta1@obre.gr*

ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΣ και σερβιτόρος για
σουβλατζίδικο στην Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 655935

• ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία στα Περβόλια
ζητάει εργάτη με εμπειρία σε αλου-
μινοκατασκευές - σιδηροκατα-
σκευές.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 465623*

ΠΛΑΤΑΝΙΑ κατάστημα ρούχων,
ζητά  πωλήτριες- πωλητές με
προϋπηρεσία στο χώρο για τη
θερινή σαιζόν, με προοπτικές
συνέχισης της εργασίας για την
χειμερινή περίοδο.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών με φωτογραφία στο email:
newchaniaopening@hotmail.co
m

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ για κατάστημα
στον Πλατανιά Χανίων. Προϋπο-
θέσεις: ηλικία 20-35 ετών και
γνώση αγγλικών. Αποκλείονται
αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 678333 καθη-
μερινά 10 π.μ. - 5 μ.μ.*

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατά-
στημα παραδοσιακών προϊόντων
και καλλυντικών στην Παλιά
Πόλη στα Χανιά. Εμπειρία στον
χώρο και γνώση ξένων γλωσσών
απαραίτητα.
Πληρ. Τηλ. στείλτε βιογραφικό
σημείωμα Τ.Θ. 67, Σούδα Χανιά
Κρήτης Τ.Κ. 73200

• ΤΕΧΝΙΤΕΣ και βοηθοί για καλούπι
ζητούνται.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 910413*

• ΤΟ οβελιστήριο ‘Καλυκάς’ ζητά
σουβλατζή.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 562110

• ΤΟ Portray - Photobook στον Πλα-
τανιά ζητάει άτομο με άριστη γνώση
γραφιστικής και κυρίως Corel και
Photoshop. Απαραίτητα βιογραφικό
και γνώση ξένων γλωσσών.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 60492, 6945/
999850

ΤΟ τουριστικό γραφείο ‘Elafonissos
Tours’ αναζητά για την καλοκαιρινή
σαιζόν 2015 υπάλληλο γραφείου
απαραίτητα με γνώσεις τουλάχι-
στον μιας ξένης γλώσσας και γνώ-
σεις χειρισμού Η/ Υ. Επίσης άτομο
να εργαστεί ως συνοδός- ξεναγός.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο: elafonissostours@gmail.com*

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με ευχάριστη προ-
σωπικότητα, να γνωρίζει μανικιούρ
- πεντικιούρ, μασάζ και αγγλικά, ζη-
τείται από το ‘Aqua Spa’ στον Πλα-
τανιά.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 127488*

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου - πωλη-
τής σε κατάστημα υδραυλικών -
θέρμανσης, με γνώσεις Η/ Υ, γρα-
φείου, πωλήσεων, αποθήκης. Να
διαθέτει μηχανάκι ή ποδήλατο,
χωρίς υποχρεώσεις. Θα προτιμη-
θούν οι έχοντες προϋπηρεσία στο
είδος.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 91379, 28210/
76145

• ΤΟ ξενοδοχείο ‘Pilot Beach
Resort’ 5* στη Γεωργιούπολη
Χανίων ζητά για την τουριστική
περίοδο ‘15, αισθητικό με γνώση
μασάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ,
γνώση ξένων γλωσσών και σχε-
τική προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 61901-5,
αποστολή βιογραφικών στα fax:
28250/ 61397, 28250/ 61119 ή στο
e-mail: info@pilot-beach.gr υπ’
όψιν κ. Κων/ νου Παπαδάκη

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ με εμπειρία σε δο-
σομετρικά συστήματα πλυντη-
ρίων για μόνιμη απασχόληση
από εταιρεία εμπορίας Χημικών
- Απολυμαντικών - Χαρτικών
κ.λπ. Νόμιμος μισθός και ασφά-
λιση.
Πληρ. Τηλ. e-mail επικοινω-
νίας: info.chania@hygiene-ser-
vice.gr*

• ΤΟ ξενοδοχείο ‘Pilot Beach
Resort’ 5* στη Γεωργιούπολη
Χανίων ζητά για την τουριστική
περίοδο ‘15, σερβιτόρους Α’ με
σχετική προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 61901-5,
αποστολή βιογραφικών στα fax:
28250/ 61397, 28250/ 61119 ή στο
e-mail: info@pilot-beach.gr υπ’
όψιν κ. Κων/ νου Παπαδάκη

ΤΟ εστιατόριο Παλιό αρχοντικό
στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλα-
τανιά ζητά να προσλάβει για την
περίοδο Απρίλιο- Οκτώβριο
2015: 1) Βοηθούς μάγειρα 2)
Σερβιτόρες/ ους. Απαραίτητα
προσόντα: Αριστη γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας. Γνώση δεύτε-
ρης ξένης γλώσσας θα
θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογρα-
φικού με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο email:
palioarhontiko@yahoo.gr

• ΤΟ ξενοδοχείο ‘Pilot Beach
Resort’ 5* στη Γεωργιούπολη
Χανίων ζητά για την τουριστική
περίοδο ‘15, Α’, Β’ μάγειρες και
πιτσαδόρο με σχετική προϋπη-
ρεσία.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 61901-5,
αποστολή βιογραφικών στα fax:
28250/ 61397, 28250/ 61119 ή στο
e-mail: info@pilot-beach.gr υπ’
όψιν κ. Κων/ νου Παπαδάκη

• ΤΟ ξενοδοχείο ‘Pilot Beach
Resort’ 5* στη Γεωργιούπολη
Χανίων ζητά για την τουριστική
περίοδο ‘15, υπάλληλο υποδο-
χής με γνώσεις γερμανικών και
αγγλικών και σχετική προϋπηρε-
σία.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 61901-5,
αποστολή βιογραφικών στα fax:
28250/ 61397, 28250/ 61119 ή στο
e-mail: info@pilot-beach.gr υπ’
όψιν κ. Κων/ νου Παπαδάκη

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το κατάστημα
‘Γερμανός’ στο Καστέλι Κισάμου.
Απαραίτητα προσόντα προϋπηρεσία
σε πωλήσεις, άριστη γνώση Η/ Υ και
αγγλικής γλώσσας.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο m.cheretakis@gmail.com

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ και βαφέας αυτοκινή-
των για εργασία.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 698876*

• D.J. Jimmy’s. Γνωστός και έμπει-
ρος, με πολλά χρόνια εμπειρίας στη
διασκέδαση και μεγάλη εμπειρία
στις κοινωνικές εκδηλώσεις και
δικό του εξοπλισμό, αναλαμβάνει
γάμους - βαπτίσεις και οποιαδήποτε
εκδήλωση.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 615280*

• Α-Ω για κήπους, γκαζόν, κλαδέ-
ματα και διάφορες άλλες εργασίες
σε χωράφια.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 940030

• ΑΓΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ για όλες τις
αγροτικές, κηπευτικές εργασίες,
έχουμε τη λύση. Σκάψιμο κήπου,
αγρού, κλάδεμα, κόψιμο, ξερίζωμα
δέντρων, χόρτων, βάτων. Διαθέ-
τουμε σκαφτικά, κοπτικά, μικρά και
μεγάλα μηχανήματα. Άμεση και
γρήγορη εξυπηρέτηση, μόνο με ένα
τηλέφωνο. Επίσης πωλούνται αν-
ταλλάκτικα Atos και 2 ποδήλατα.
Πληρ. Τηλ. whats up 6989/ 850735*

ΑΓΡΟΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ (μελέτη), ερ-
γασίες σε παλιό κήπο και δημιουρ-
γία καινούριου κήπου. Επίσης
δημιουργία, διόρθωση, συντήρηση
ανθόκηπου καθώς και μάζεμα
ελιών. Σκάψιμο, φύτεμα, κλάδεμα
παντώς τύπου (και κρεβατίνες),
κούρεμα. Διαθέτω δικά μου εργα-
λεία και μηχανήματα, εγγυημένη
εργασία, καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 831127

ΑΓΡΟΤΗΣ Έλληνας αναλαμβάνει
περιφράξεις, κλαδέματα, καθάρι-
σμα χωραφιών από χόρτα και βά-
τους.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 237351, 6984/
335830*

ΑΓΡΟΤΗΣ ζευγαρίζει αμπέλια και
κήπους με σκαπτικό μηχανάκι στην
περιοχή Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6930/ 776180

ΑΓΡΟΤΗΣ Έλληνας με εμπειρία
αναλαμβάνει κλάδεμα, κόψιμο δέν-
τρων και περιποίηση κήπων, καθα-
ριότητα χωραφιών από χόρτα, βάτα,
με τα απαραίτητα εργαλεία. Συνερ-
γασία με γεωπόνους. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 774891, 28210/
44740*

ΑΓΡΟΤΗΣ έμπειρος, Έλληνας, ανα-
λαμβάνει σκάψιμο κήπων, αμπελιών
κ.λπ., κόψιμο χόρτων με θαμνοκο-
πτικό,κόψιμο ξύλων με ξυλοκο-
πτικό, φύτεμα δέντρων και φυτών,
κλάδεμα λουλουδιών τοποθέτηση
αυτόματου ποτίσματος.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 758968 Στέλιος*

• ΑΓΡΟΤΗΣ - κηπουρός Έλληνας,
αναλαμβάνει κατασκευή και συντή-
ρηση κήπων από 15 ευρώ τον μήνα
(βίλλες - ξενοδοχεία κ.λπ.). Επίσης
κλάδεμα αμπελιών - εσπεριδοειδών,
χρέωση με το δέντρο. Ακόμη καθά-
ρισμα χωραφιών, κόψιμο χόρτων -
σκαψίματα με την ώρα. Επιμελη-
μένη εργασία, εξαιρετικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 766676, 28210/
31464, 6977/ 198256 κ. Κώστας*

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Χανιώτης με πείρα
και γνώσεις 35 ετών, αναλαμβάνει
παντός τύπου επισκευές, τοποθε-
τήσεις, κατασκευές σε γκαραζό-
πορτες, μοτέρ, αυτοματισμούς,
ελαττήρια, ρολά σπιτιών, αλλαγή
στους ιμάντες, σκισμένες σίτες,
καινούρια κουφώτα αλουμινίου, σι-
δήρου, κάγκελα, αυλόπορτες συρό-
μενες και μοτέρ. Αλλάζει ροδάκια.
Διαθέτει επίσης τηλεχειριστήρια για
γκαραζόπορτες.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 245449, 28210/
91423 κος Γιάννης*
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ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ αναλαμβάνει αντι-
κατάσταση κουφωμάτων αλου-
μινίου, ρολά, σίτες,
γκαραζόπορτες, αυλόπορτες,
κάγκελα. Πόρτες θωρακισμένες
από 890 ευρώ. Αλλάζω κλειδα-
ριές, ράουλα στα συρώμενα.
Επίσης τοποθετώ δαγκάνες αν-
τικλεπτικές στα συρώμενα κου-
φώματα. Τζάμια μονά και διπλά
ενεργειακά, καθώς και κάθε επι-
σκευή αυτών από έμπειρο συ-
νεργείο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 75777, 6944/
393818, Γιώργος

• ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Χανιώτης πουλά
και τοποθετεί κουφώματα και
σίτες για αλουμίνια και ξύλινα,
κάγκελα και ανοδιωμένα, αλλά-
ζει κλειδαριές και τοποθετεί στα
συρόμενα και ανοιγόμενα δαγ-
κάνες για τους κλέφτες και αλ-
λάζει ροδάκια. Επίσης
τοποθετεί τζάμια και καθρέ-
πτες. Γνήσιες θωρακισμένες
πόρτες 880 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 229741*

ΑΝΑΛΑΜΒANOYME ξεροτή-
γανα και αυγοκαλάμαρα όλα
σπιτικά, με αγνά υλικά και σε
πολύ καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 50947,
6945/ 749958

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ελληνίδα το
καθάρισμα γραφείων, επαγγελ-
ματικών χώρων, πολυκατοικιών
και σπιτιών. Τιμή 5-6 ευρώ /  ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 568437*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ σε τιμές
κρίσης, βαψίματα παντός τύπου,
τοποθετήσεις πλακιδίων.
Πληρ. Τηλ. 6994/ 100495, 6998/
947739

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ κόψιμο
χόρτων με θαμνοκοπτικό με την
ώρα ή κατόπιν συζήτησης. Επί-
σης οποιαδήποτε άλλη εργασία.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 726989*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ την κατα-
σκευή με πέτρα της οικίας σας
από την θεμελίωση έως την
αποπεράτωση. Διαμορφώνουμε
τους εξωτερικούς χώρους με
πετρόκτιστα, καμάρες, θόλους
και πλακοστρώσεις.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 817419*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ την κατα-
σκευή πέτρινων σπιτιών, αναπα-
λαιώσεις, κεραμοσκεπές,
πλακάκια, γυψοσανίδες και βα-
ψίματα.
Πληρ. Τηλ. 6994/ 817800

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ μπετά,
κτισίματα, σοβάδες, εμφανή
μπετά, αναπαλαιώσεις, κεραμο-
σκεπές, περιφράξεις και μερε-
μέτια. Εγγυημένη εργασία,
καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 595904*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κτίσιμο με
πέτρα, τοίχους, κατοικίες, καμά-
ρες, αναπαλαιώσεις, πλακο-
στρώσεις, τζάκια, φούρνους,
bbq, γλυπτά, κεραμοσκεπές,
πέργκολες, μονώσεις, περιφρά-
ξεις, σιδεροκατασκευές, πετρό-
κτιστους τάφους και παντός
είδους μερεμέτια, με 25ετή
πείρα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 656454*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ σιδέρωμα
ρούχων στον χώρο μου ή στο
δικό σας σε πολύ χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 879091

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ελαιοχρωματι-
σμούς παντός τύπου, τούβλα,
σοβάδες, μονώσεις, αναπαλαι-
ώσεις. Επίσης ενοικιάζονται
σκαλωσιές.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 569850, 6994/
677282

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ελαιοχρωματι-
σμούς, υδροχρωματισμούς, μο-
νώσεις ταρατσών, τοποθέτηση
γυψοσανίδων - πλακιδίων, βαψί-
ματα, στοκαρίσματα, τούβλα και
πέργκολες. Με 35ετή πείρα
στην Αμερική. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. κ. Δημήτρης 6970/
364476*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα, το-
ποθέτηση γυψοσανίδας και
ελαιοχρωματισμούς.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 844567*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κλαδέματα σε
ελιές. Χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 855824*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ μεταφορές -
μετακομίσεις σε οικίες και επαγ-
γελματικούς χώρους σε όλη την
Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη
Ελλάδα, όλο το 24ωρο και Σαβ-
βατοκύριακα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 620446 Δημή-
τρης*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τρίψιμο μπετόν
με μηχανή για μόνωση ταρατσών,
αυλές, πυλώτες μόνο 2 ευρώ /  τ.μ.
Τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμά-
ρων, μωσαικών, σε δάπεδα, μπάνια,
σκάλες. Επίσης γυαλίσματα μαρμά-
ρων, μωσαϊκών, σε παλιά και και-
νούρια πατώματα, σε παλιούς
τάφους και σκάλες, από επαγγελ-
ματία Έλληνα τεχνίτη σε πολύ
καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 133131

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ οικοδομικές ερ-
γασίες, μπετά, κτίσιμο πέτρας, σο-
βάδες, τούβλα, αναπαλαιώσεις
παλαιών κτηρίων, αρμολόγηση, με-
ρεμέτια, μονώσεις και ελαιοχρωμα-
τισμούς.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 386805, 6974/
931964*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ σοβάδες, κτισί-
ματα, μερεμέτια.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 331720

ΑΠΟ το πρότυπο μεσιτικό γραφείο
Χανίων ‘Μεσόγειος’ διατίθεται προς
κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία
ή ιδιώτη μεγάλος αριθμός ντόπιου
και ξένου επιλεγμένου, εποχιακού
και όχι μόνο, ξενόγλωσσου προσω-
πικού ανωτέρας μόρφωσης, κατάρ-
τισης και εμπειρίας με ανάλογο
αριθμό βιογραφικών, με φωτογρα-
φία για κάθε ανάγκη. Α.Μ. 21064.
Πληρ. Τηλ. Μεσιτικό γραφείο ‘Με-
σόγειος’, 28210/ 97107, 6947/
565616*

ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΑ μωσαϊκών, μαρμά-
ρων, τριψίματα ταρατσών, από Έλ-
ληνα τεχνίτη, σε πολύ καλές τιμές.
Επίσης επιδιορθώσεις και φρεσκα-
ρίσματα με λούστρο σε μάρμαρα και
μωσαϊκά από 1 ευρώ το τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 277086*

• ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ, ελαιοχρωματι-
σμοί, σπατουλαριστά, τεχνοτρο-
πίες, μονώσεις ταρατσών και άλλα
σε χαμηλές τιμές. Αμεση εξυπηρέ-
τηση.
Πληρ. Τηλ. 6906/ 271128*

• ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ Αιγύπτιος
26 ετών, αναλαμβάνει ελαιοχρωμα-
τισμούς και παντός τύπου μερεμέ-
τια (στοκάρισμα, 2 χέρια και ψιλό,
σοβάς και στοκάρισμα σοβά, μό-
νωση ταρατσών, πλακάκια). Δου-
λειές α’ ποιότητας. Τιμές χαμηλές.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 247342, 6938/
663717

• ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ Χανιώτης
αναλαμβάνει φρεσκαρίσματα με 1
ευρώ το τ.μ., καινούριους σοβάδες
προς 2 ευρώ το τ.μ., σπατουλαριστά
3.5 ευρώ το τ.μ.. Αναλαμβάνουμε
μονώσεις ταρατσών, επαναβαφή με
1.5 ευρώ το τ.μ. και ξύλινα κουφώ-
ματα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 520704

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ αναλαμβά-
νει ελαιοχρωματισμούς, φρεσκαρί-
σματα, μερεμέτια, και μονώσεις
ταρατσών, σε χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 443692 what’s up

ΕΛΛΗΝΑΣ αναλαμβάνει κατα-
σκευές, τσιμεντοσανίδες, γυψοσα-
νίδες, ψευδοροφές, μεσοχωρήσεις.
Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 109479*

• ΕΛΛΗΝΑΣ με μεγάλη κατασκευα-
στική εμπειρία αναλαμβάνει ανακαι-
νίσεις κτηρίων, διαμερισμάτων,
διαρρύθμιση χώρων με μελέτη μη-
χανικού και διακοσμητή. Διαθέ-
τουμε όλα τα συνεργεία για
οικοδομικές εργασίες, υδραυλικά,
ηλεκτρολογικά, στέγες παντός
τύπου, πατητή τσιμεντοκονία, μο-
νώσεις ταρατσών. Προκοστολόγηση
εργασιών, καθορισμένος χρόνος
παράδοσης, ποιότητα, συνέπεια,
λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 911262

• ΕΛΛΗΝΑΣ αναλαμβάνει καθαρι-
σμούς - συντηρήσεις κήπων.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 414142*

ΕΛΛΗΝΙΔΑ κυρία ζητά εργασία να
φροντίζει ηλικιωμένη κυρία, πρωι-
νές ώρες, εντός Χανίων. Διαθέτει
συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 091021*

• ΕΛΛΗΝΙΔΑ με προϋπηρεσία για
φροντίδα ηλικιωμένων (που δεν
πίνει, δεν καπνίζει και είναι ειλικρι-
νής) αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιω-
μένων, όχι κατάκοιτων, για 8 ή για
24 ώρες. Επίσης ζητά εργασία σε
ταβέρνα (στη λάντζα).
Πληρ. Τηλ. 6979/ 071878 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν*

ΕΛΛΗΝΙΔΑ καθαρίζει σπίτια με 5
ευρώ/  ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 541933

• ΕΛΛΗΝΙΔΑ κυρία, αναλαμβάνει
να καθαρίζει σπίτια και να σιδερώ-
νει.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 712898*

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ πιστοποιητικά και
πιστοποιητικά πυρασφάλειας εκδί-
δονται άμεσα και στις καλύτερες
τιμές από μηχανολόγο - μηχανικό.
Επίσης εκπόνηση κάθε είδους μη-
χανολογικής μελέτης.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 313001, 28210/
42976*

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΩ την τηλεόρασή σας,
τοποθετώ κεραίες tv, ψηφιακούς
αποκωδικοποιητές και αναπαλαι-
ώνω παλαιά ραδιόφωνα, σε τιμές
κρίσης. Έλληνας τεχνίτης.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 971769 κ. Γιάν-
νης*

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ σε τοίχο παιδικών δω-
ματίων, οικιών, επαγγελματικών
χώρων. Μελέτη και δημιουργία ενός
φανταστικού χώρου για εσάς και το
παιδί σας, από μια τεράστια γκάμα
σχεδίων και προτάσεων.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 788446

ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Γιάννης και Σταύρος.
Κλειστήκατε έξω από το σπίτι ή το
αυτοκίνητο, άμεση εξυπηρέτηση
όλο το 24ωρο. Επίσης τοποθετούμε
κλειδαριές  ασφαλείας και υπερα-
σφαλείας. Περιοχή Δικαστηρίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 41505-55340,
6937/ 118099, 6974/ 423649, 6946/
906889

ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για babysit-
ting ή καθαριότητα ή φύλαξη ηλι-
κιωμένων για πρωϊνές ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6998/ 008114

ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία να προσέχει
ηλικιωμένους (όχι κατάκοιτους),
ορισμένες ώρες ή 24 ώρες. Επίσης
να εργαστεί σε καφενείο ή ταβέρνα.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 449049, 6993/
443854

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για 24 ώρες ή
ορισμένες ώρες, στο νοσοκομείο να
προσέχει ηλικιωμένους.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 449269

ΚΥΡΙΑ ζητά να προσέχει ηλικιω-
μένο στο σπίτι, οποιεσδήποτε ώρες.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 960476

ΚΥΡΙΑ ελληνίδα αναλαμβάνει σιδέ-
ρωμα ρούχων, τραπεζομάντηλα, πε-
τσέτες εστιατορίων. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 772985

• ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει να προσέχει
ηλικιωμένους ή να καθαρίζει σπίτια,
γραφεία. Επίσης ζητά οποιαδήποτε
εργασία.
Πληρ. Τηλ. 6997/ 930828*

• ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει καθάρισμα
σπιτιών, σκάλες, μαγαζιών, σίδερο,
ως οικιακή βοηθός, να φροντίζει
ηλικιωμένους ορισμένες ώρες και
μέρες την εβδομάδα. Επίσης ανα-
λαμβάνει ρεπό. Διαθέτει μεταφο-
ρικό μέσο.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 987505 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν

ΚΥΡΙΑ κάτοικος Καλαμακίου, ανα-
λαμβάνει να προσέχει ηλικιωμένους
έως 12 ώρες. Επίσης ζητά να εργα-
στεί ως καθαρίστρια.
Πληρ. Τηλ. 6997/ 267893 κλήσεις
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν

ΚΥΡΙΑ από τη Μολδαβία ψάχνει ερ-
γασία, εντός Χανίων ή στις γύρω πε-
ριοχές, ως λαντζιέρα, καθαρίστρια,
βοηθός κουζίνας. Επίσης αναλαμ-
βάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 622809*

• ΚΥΡΙΑ από τη Ρουμανία αναλαμ-
βάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων 8
π.μ. - 4 μ.μ. εντός και εκτός Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 560935

• ΚΥΡΙΑ νοσηλεύτρια ζητά να ερ-
γαστεί στο νοσοκομείο, 8ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 730260

• ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να προσέχει
ηλικιωμένους 24 ώρες, ή πρωί ή
βράδυ.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 424211

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ πραγματο-
ποιεί συνεδρίες λογοθεραπείας
κατ’ οίκον σε παιδιά με διαταραχές
λόγου και ομιλίας.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 956795

• ΜΑΣΑΖ από φυσιοθεραπεύτρια
μασέρ, έμπειρη κοπέλα από Ρωσία
αναλαμβάνει αποκατάσταση, προ-
βλήματα αυχένα και μέσης, χαλά-
ρωση, άγχος, στρες, κρυώματα,
κατόπιν ραντεβού.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 594636, 6949/
362717, 6970/ 962677 (από 9π.μ. - 9
μ.μ.), δεν θα απαντηθούν κλήσεις
με απόκρυψη

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ηλεκτρο-
λόγοι αναλαμβάνουν επανελέγ-
χους (σχέδια ΔΕΗ) και παντός
τύπου επισκευές στην ηλεκτρ.
εγκατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 753344

• ΜΑΣΑΖ επαγγελματικό φυσικοθε-
ραπευτικό, για άνδρες και γυναίκες
για προβλήματα αυχένα, μέσης, αρ-
θρίτιδας, στρες, κυτταρίτιδας.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 556447

ΜΑΣΑΖ από πτυχιούχο για άνδρες
ή γυναίκες, χαλαρωτικό, θεραπευ-
τικό, κυτταρίτιδα, αλατοθεραπεία
βεντούζες και πετροθεραπεία πεν-
τικιούρ και αποτρίχωση. Eπίσης
ανακούφιση από τα πιασίματα, τα
κρυώματα και την κούραση από το
πρώτο μασάζ. Συνεργασία και με ξε-
νοδοχεία.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 917159 Vodafone,
6936/ 761588 Cosmote*

ΜΑΣΑΖ Art Loreana: Αν έχετε πόνο
στον αυχένα, μέση, πλάτη, σπονδ.
στήλη, κ.λπ. για χαλάρωση, βεντού-
ζες και ρεφλεξολογία. Εμπιστευ-
τείτε με, ανακούφιση από το πρώτο
μασάζ. Τιμή 25 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 898793 10 π.μ. - 9
μ.μ.*

• ΜΑΣΑΖ επαγγελματικό φυσικοθε-
ραπευτικό, προβλήματα με αυχένα,
μέση, θρόμβωση, κυτταρίτιδα, αρ-
θρίτιδα, με ρώσικο πτυχίο. Δεν
απαντά σε απόκρυψη αριθμού.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 538779

• ΜΑΣΑΖ κοπέλα Eλληνίδα, πτυχι-
ούχος, προσφέρει στον χώρο της
μασάζ, αποτρίχωση, μανικιούρ, πεν-
τικιούρ για γυναίκες και άνδρες, σε
πολύ καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 894226 (10 π.μ. - 2
μ.μ. και 5-9 μ.μ.), κλήσεις με από-
κρυψη δεν θα απαντηθούν

ΜΟΥΣΙΚΟ λαϊκό συγκρότημα με
πλούσιο λαϊκό, και ποικίλο πρό-
γραμμα και  με πολύχρονη εμπειρία,
ζητά συνεργασία με μουσικά μαγα-
ζιά. Επίσης αναλαμβάνει κάθε κοι-
νωνική σας εκδήλωση σε
συμφέρουσες τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 075651*

• ΝΕΑ με γνώσεις αποκλειστικής
και καμαριέρας αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη ηλικιωμένων-ρεπό, άρρωστων,
πρωί και βράδυ, καθώς και μασάζ.
Επίσης ως οικιακή βοηθός ή καθά-
ρισμα σπιτιών. Επίσης ζητά 2άρι
προς ενοικίαση στην περιοχή
Σπλάντζιας ή στις γύρω περιοχές, ή
σοβαρή συγκατοίκηση.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 425325, 6985/
594614

ΝΕΑΡΟΣ κάτοχος Proficiency Αγ-
γλικών, με γνώσεις Ισπανικών, άρι-
στη χρήση Η/ Υ, τυφλό σύστημα
δακτυλογράφησης, δίπλωμα οδήγη-
σης αυτοκινήτου, ψάχνει οποιαδή-
ποτε εργασία.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 589534, 6975/
806665*

• ΝΕΑΡΟΣ Ελληνας 19 ετών, επι-
κοινωνιακός, με άριστες γνώσεις
αγγλικών, ενδιαφέρεται να εργα-
στεί ως βοηθός σερβιτόρου. Μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 138820*

• ΝΕΟΣ απόφοιτος νοσηλευτικής
σχολής με προϋπηρεσία στη νοση-
λευτική και αποκλειστική φροντίδα,
αναλαμβάνει περιστατικά κατ’
οίκον, καλλωπισμούς, κατακλίσεις,
χορήγηση νοσηλειών και κινησιοθε-
ραπεία σε κατακεκλιμένα άτομα.
Πληρ. Τηλ. (facebook: φυσιοθερα-
πεια-μασαζ Τάσος Ξηράκης) 6909/
837237 Τάσος

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ εργασίες, έπιπλα,
κουφώματα, κουζίνες, ντουλάπες,
παιδικά υπνοδωμάτια, ειδικές κατα-
σκευές πάσης φύσεως, πέργκολες,
ξυλουργικά μερεμέτια. Χαμηλές
τιμές, άμεση παράδοση. Χανιώτικη
βιοτεχνία από Χανιώτη τεχνίτη με
25ετή εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 626269 What’s up

ΣΟΒΑΡΗ κυρία από τη Βουλγαρία
μη καπνίζουσα, με 15ετή προϋπηρε-
σία, αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιω-
μένων τη νύκτα.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 987407

• ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ έμπειρο αναλαμβά-
νει μερεμέτια, σίδερα, κτισίματα,
σοβάδες, πλακάκια, ελαιοχρωματι-
σμούς, πέτρες. Καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 586532, 6999/
397196, 6948/ 717638*

• ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ έμπειρο αναλαμβά-
νει μερεμέτια, σίδερα, κτισίματα,
σοβάδες, πλακάκια, ελαιοχρωματι-
σμούς, πέτρες. Καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 586532, 6999/
397196, 6948/ 717638*

• ΝΕΑ 27 ετών με όρεξη για
δουλειά, ψάχνει επειγόντως
οποιαδήποτε εργασία (καθαρί-
στρια, λαντζιέρα, σερβιτόρα, κα-
μαριέρα, βοηθός μάγειρα και ότι
άλλο υπάρχει), αν είναι δυνατόν
εντός Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6906/ 812838 Χρι-
στίνα*

• ΣΥΡΙΟΣ με 15ετή παραμονή στα
Χανιά αναλαμβάνει πάσης φύσεως
ελαιοχρωματισμούς, σπατουλαρι-
στά, πάσης φύσεως μερεμέτια, τού-
βλα, σοβάδες, πλακάκια, τοίχους,
μόνωση σε ταράτσες. Υπεύθυνη και
άριστη εργασία. Τιμες πολύ φιλικές,
άριστες συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 588597

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο με εξειδίκευση
στον τουρισμό, αναλαμβάνει πα-
κέτο την έκδοση σήματος ΕΟΤ για
κατάταξη ξενοδοχείων- τουριστι-
κών επαύλεων και κατοικιών- ενοι-
κιαζόμενων τουριστικών δωματίων
και διαμερισμάτων. Την φωτογρά-
φιση, την δημιουργία ιστοσελίδας
την προώθηση στα απαραίτητα του-
ριστικά site και μετέπειτα διαχεί-
ριση κρατήσεων επί 24ώρου βάσεως
χωρίς χάσιμο κρατήσεων και over-
booking. Εγγυημένα η βέλτιση πλη-
ρότητα για το κατάλυμά σας!
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58775, 6976/
559231, 9 π.μ. - 2 μ.μ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ Υ με πολυετή πείρα,
αναλαμβάνει την επιδιόρθωση - επι-
σκευή, αναβάθμιση ή μετατροπή
(modding) του desktop σας (επιτρα-
πέζιου Η/ Υ) ή του laptop σας (φορη-
τού), καθώς και τη μελέτη για την
εγκατάσταση αυτοματισμών στην
οικία σας, σύμφωνα με την τρέ-
χουσα τεχνολογία.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 985916 Νίκος*

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ θέρμανση, ηλιακά,
υδρορροές, μερεμέτια, από Χα-
νιώτη έμπειρο τεχνίτη.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 672917, 28211/
13898*

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Έλληνες έμπειροι,
αδειούχοι, αναλαμβάνουν κάθε εί-
δους υδραυλικές εργασίες, θερ-
μάνσεων, αερίων κ.λπ. Επισκευές,
συντηρήσεις, εγκαταστάσεις. Χαμη-
λές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 91379, 28210/
76145*

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Έλληνας αδειούχος
αναλαμβάνει πάσης φύσεως υδραυ-
λικές εγκαταστάσεις, συντηρήσεις
ηλιακών, θέρμανση, ηλιακά, αποχε-
τεύσεις, αποφράξεις αποχευτεύ-
σεων, καθώς και μερεμέτια.
Τοποθέτηση σόμπας και λέβητα
ξύλου. Εργασία και με κομπρεσέρ.
Τιμές προσιτές, άμεση εξυπηρέ-
τηση.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 304812

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Έλληνας με άδεια
εγκαταστάτη αναλαμβάνει κάθε εί-
δους υδραυλικές εγκαταστάσεις
καθώς επίσης θέρμανσης, ηλιακών
και αποχετεύσεις. Επίσης αναλαμ-
βάνει και καθαρισμούς καυστήρων.
Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 99101, 6972/
836331*

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ νυφικά από 450
ευρώ και εισαγωγής. Χειροποίητα
βαπτιστικά, χειροποίητες μπομπο-
νιέρες απλές από 30 λεπτά, χειρο-
ποίητες μπομπονιέρες με μέταλλο
και ντεκουπάζ, συμβουλές διακό-
σμησης για το γάμο σας, την βά-
πτιση και τις εορτές σας.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 933610, 6989/
476465*

1.5ΧΛΜ. από την 115 Π.Μ. με θέα
τον κόλπο της Σούδας 2χωρο δια-
μέρισμα επιπλωμένο, με a/ c, κεν-
τρική θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστα. For rent full furnished
sea view appartment with 1 be-
droom, central heating, a/ c, only few
klm from one of the most famous
beaches Marathi.
Πληρ. Τηλ. 6934/ 888906*

100Μ. από το Δημαρχείο Ακρωτη-
ρίου, στον Αργουλιδέ, διαμέρισμα
3άρι, σε πολύ καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58650, 6971/
542260*

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

• 100Μ. ακριβώς από φανάρια
Κουμπέ προς Σούδα και επί της
οδού Λεωφ. Κωνσ. Καραμανλή 16,
πάνω σε στάση του αστικού λεωφο-
ρείου και άνωθεν φαρμακείου, δί-
χωρο διαμέρισμα 2ου ορόφου 55
τ.μ. γωνιακό με δύο βεράντες, επι-
πλωμένο. Μόνο σε εργαζόμενη γυ-
ναίκα προσεκτική, σχολαστική.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 931531 Γιάννης

• 100Μ. από τον κόμβο ΕΟΤ ΙΝΚΑ
Μακρύ Τοίχου και 300 μ. πριν την
παραλία, στο ύψωμα Μακρύ Τοίχου
έναντι Lidl, διαμέρισμα 35 τ.μ. ρε-
τιρέ, για 1 εώς 2 άτομα, 2ώροφης οι-
κοδομής, με μεγάλες βεράντες με
θέα, πάρκινγκ, οικονομικό internet.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 575453

• 10Μ. από το s/ m Χαλκιαδάκη στην
Λεωφ. Ηρακλείου επιπλωμένες μαι-
ζονέτες (με πολυκουζινάκι, κρεβα-
τοκάμαρα, τραπεζαρία και a/ c).
Τιμές: για την 40 τ.μ. 220 ευρώ και
για την 50 τ.μ. 250 ευρώ. Στο ενοί-
κιο συμπεριλαμβάνονται ΔΕΥΑΧ και
κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 834749, 28210/
98045

• 140ΕΥΡΩ γκαρσονιέρα με την
ημέρα ή τον μήνα, σε ήσυχο περι-
βάλλον, πλήρως επιπλωμένη, κλιμα-
τιζόμενη, τηλεόραση, internet,
πλυντήριο προαιρετικά, θέα τον
κόλπο της Σούδας, 2 χλμ. από
Χανιά, 2 χλμ. από Σούδα, 500 μ. από
Σχολή Εμποροπλοιάρχων, δίπλα στο
στρατόπεδο 5ης Μεραρχίας. Επίσης
μικρό 2άρι στη ίδια περιοχή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55257, 6945/
657639*

2ΑΡΙ στον Απόλλωνα, οδός Σολω-
μού και Βώμ 1, ισόγειο γωνιακό, πέ-
τρινο, με αυλή, έναντι
μικροβιολογικού.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 391925

• 2ΑΡΙ μεγάλο, 2ου ορόφου, στο
κέντρο, κοντά στο ΚΤΕΛ, επί της
οδού Παρθ. Κελαϊδή 65, με ηλιακό
θερμοσίφωνα, a/ c και αυτόνομη
θέρμανση πετρελαίου.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 622152 9 π.μ. - 12
μ. και 6-9 μ.μ.*

• 2ΑΡΙ στον Καλαθά Ακρωτηρίου 50
τ.μ. επιπλωμένο ισόγειο, με θέση
πάρκινγκ, 180 ευρώ. Διαθέτει αυτό-
νομη θέρμανση και κλιματισμό.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 86661 (μετά τις 6
μ.μ.), 6973/ 738085*

• 2ΑΡΙ σε υπερυψωμένο ισόγειο
2ώροφης οικοδομής, καινούριας
κατασκευής, με αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακό και άνετο χώρο στάθ-
μευσης, στα Λενταριανά.
Πληρ. Τηλ. 6956/ 029636, 6956/
029635, 6946/ 017658

• 2ΑΡΙ 45 τ.μ. σε νεόκτιστη οικο-
δομή, με θέα. Διαθέτει θωρακι-
σμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμανση
και θυροτηλεόραση. Αποκλείονται
αλλοδαποί. Περιοχή Λενταριανών,
οδός Λουλακάκη 16.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 504754*

• 2ΑΡΙ μικρό, καινούριο, κοντά στο
ΚΤΕΛ.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 160103*

• 2ΑΡΙ στην περιοχή Αγίου Ιωάννου,
ισόγειο, σε 2ώροφη οικοδομή,
χωρίς κοινόχρηστα, με αυτόνομη
θέρμανση, χώρο πάρκινγκ, δίπλα σε
στάση λεωφορείου.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 371856

• 2ΑΡΙΑ ,2χωρες καινούργιες γκαρ-
σονιέρες, μη επιπλωμένες στην Κι-
σάμου B’ ενεργειακή κλάση, με
ηλιακό, τριπλά τζάμια, ηλεκτρικά
πατζούρια, a/ c ψύξης θέρμανσης,
πλακάκια από γρανίτη από μεσιτικό
γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 472392

2ΑΡΙΑ καινούρια στο κέντρο,
2χωρη ισόγεια γκαρσονιέρα επιπλω-
μένη στο κέντρο, 2άρια επιπλωμένα
στα Κουνουπιδιανά, γκαρσονιέρες
επιπλωμένες στη Χαλέπα. Από μεσι-
τικό γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 472392*

• 2ΧΩΡΕΣ γκαρσονιέρες επιπλωμέ-
νες με ηλεκτρικά είδη, οδός Σφα-
κιωτάκη Στ. 42.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 454385

2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη,
στο Μεϊντάνι Χαλέπας , πολύ κοντά
στο ΤΕΙ και στον δρόμο για Πολυτε-
χνείο, δίπλα σε στάση λεωφορείου,
χωρίς κοινόχρηστα, αντισεισμική
καινούρια οικοδομή, με πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 28230/ 41620, 6977/
933787*

• 2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη
επί της Ηρ. Πολυτεχνείου 10, β’
ορόφου, κατά προτίμηση σε φοι-
τητή - φοιτήτρια.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 188555*
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• 2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα με αυτ. θέρ-
μανση, a/ c, χωρίς κοινόχρηστα, πλή-
ρως επιπλωμένη, με εξοπλισμένη
κουζίνα, στην περιοχή Φοινικούντος
Κουνουπιδιανά. Αποκλείονται αλλο-
δαποί.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 650027*

• 3ΑΡΙ στην Ηγουμένου Γαβριήλ,
πλησίον Δικαστηρίων, κατάλληλο
και για ιατρείο και για γραφεία, 250
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 772027, 6946/
744762

3ΑΡΙ 80 τ.μ. στα Χωραφάκια 200 μ.
από την παραλία του Τερσανά, σε
άριστη κατάσταση, με 2 a/ c, ηλιακό,
αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη βε-
ράντα, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 339069

3ΑΡΙ διαμέρισμα διαμπερές, 1ου
ορόφου, με ηλιακό, νυχτερινό
ρεύμα, a/ c, στην περιοχή Ολύμπια
στο κέντρο της πόλης, οδός Καλι-
τσουνάκη. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 138521, 6974/
708842*

• 3ΑΡΙ 70 τ.μ. ισόγειο, με κήπο, αυ-
τόνομη θέρμανση, ηλιακό, στο Αλ-
σύλιο Αγροκηπίου, Μακεδονίας 60,
270 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28214/ 01406, 6974/
794643*

• 3ΑΡΙ διαμέρισμα διαμπερές (μη
επιπλωμένο), 2ου ορόφου, 90 τ.μ.,
με 2 υπνοδωμάτια, ανακαινισμένο
πέρυσι, κοντά στο κέντρο, στην οδό
Περιβολίων 52, δίπλα στην εκκλησία
του Αγίου Νεκταρίου, με αυτόνομη
θέρμανση, ηλιακό θερμοσίφωνα,
χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 869491

• 3ΑΡΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου,
στην Αμπεριά, σε καινούρια οικο-
δομή, με ενδοδαπέδια θέρμανση,
θέα, ηλιακό, αποθήκη και πάρκινγκ
στην πιλοτή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 51055 ώρες κα-
ταστημάτων, 6947/ 430223, 6945/
493739

3ΑΡΙ α) ημιυπόγειο πολυτελούς κα-
τασκευής, με αυτόνομη θέρμανση,
a/ c, 2 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, σε
πολύ καλή τιμή. Επίσης β) 2άρι πο-
λυτελούς κατασκευής με αυτ. θέρ-
μανση και κλιματισμό στη
Θεοτοκοπούλου 5, στα Κουνουπι-
διανά Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 159808, 6947/
699777*

• 4ΑΡΙ διαμέρισμα ισόγειο, με κήπο,
125 τ.μ., σε άριστη κατάσταση,
κοντά στο ΙΝΚΑ της Αναγν. Γογονή,
με 4 υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο σα-
λόνι - κουζίνα, wc και λουτρό, 450
ευρώ. Επίσης 3άρι ισόγειο στο
Σόδυ, με κήπο και θέα θάλασσα, 350
ευρώ και Χαλέπα 3άρι καινούριας
κατασκευής με ανεμπόδιστη θέα
θάλασσα, 450 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44890, 6907/
727527, δείτε τα ακίνητα στο
www.csm-realestate.gr

• AKROTIRIOU Street, for rent pen-
thouse apartment 101 m2 with two
bedrooms, kitchen, living room, 2
bathrooms, fireplace and autono-
mous heating, a/ c, big terraces with
sea and mountain view, close to bus
station. It has shared maintenance
expenses. Price 650 euro.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 715830 from 17.00
to 22.00, http:/ / restch15.wix.com/
akrotirioustr*

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Εμμ. Πιμπλή 20: ισό-
γειο επί 2ώροφης οικίας 105 τ.μ., με
2 υπνοδωμάτια (το 1 ανεξάρτητο), 2
μπάνια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα,
ψυγειοκαταψύκτη, ηλιακό, ανακαι-
νισμένο, με αυτόνομη θέρμανση,
εντοιχισμένες ντουλάπες. Διαθέτει
βιβλιοθήκη, τραπέζι με καρέκλες
σαλοτραπεζαρίας, τηλεόραση, ψυ-
γείο, καταψύκτη. Ενοίκιο 380 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 41665*

ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ μονοκατοικία 70
τ.μ., κατασκευής 1980, με κήπο,
κοντά στη θάλασσα, επιπλωμένη,
270 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 210/ 7776741, 6979/
158040*

ΓΑΛΑΤΑΣ 2 γκαρσονιέρες πλήρως
επιπλωμένες, με ψυγείο, κουζίνα,
πλυντήριο ρούχων, για όλο τον
χρόνο, σε καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 772269*

• ΓΕΡΑΝΙ ενοικιάζεται 2άρι 60τμ με
θέρμανση και ηλιακό.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 781660*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη ημιεπι-
πλωμένη, με κλιματισμό ψύξη - θέρ-
μανση, στα Κουνουπιδιανά, στην 3η
πάροδο Καραϊσκάκη, έναντι Πολυ-
τεχνείου. Τιμή 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 866295*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη  ισό-
γεια επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακό, a/ c, ψυγείο,
πολικουζινάκι, τηλεόραση, στην β’
πάροδο Λεωφ. Σούδας κοντά στο
ΙΚΑ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 323123

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη, 35 τ.μ., ισό-
γεια, υπερυψωμένη, με ανεξάρτητη
είσοδο, επιπλωμένη, με ψυγείο,
κουζίνα, αυτ. θέρμανση, καλοριφέρ,
a/ c, χωρίς κοινόχρηστα, στην πε-
ριοχή Χαλέπας, πίσω από τα ΤΕΙ,
260 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 426671

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ημισόγεια, 2χωρη,
επιπλωμένη, χωρίς κοινόχρηστα,
στην περιοχή Παχιανών, 220 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 314653*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 3ου ορόφου με
θέα, σε καινούρια οικοδομή πολυ-
τελούς κατασκευής, ήσυχη ωραία,
οδός Ρήγα Φεραίου 5 (σχολεία Αμ-
περιάς - κοντά στα Δικαστήρια).
Πληρ. Τηλ. 6972/ 504746 (9 π.μ. - 12
μ.)

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη πλήρως
επιπλωμένη και εξοπλισμένη χωρίς
κοινόχρηστα, έναντι ΤΕΙ Χαλέπας.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 276442, 6936/
922846

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη στην
περιοχή Καλαμάκι, 50 μ. από τη θά-
λασσα, μονόχωρη, ισόγεια, με αυτό-
νομη είσοδο, κεντρική θέρμανση,
κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι.
Εξαιρούνται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31953, 6944/
794147*

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούργιεα, επι-
πλωμένη στην Παλιά Πόλη, κατάλ-
ληλη για φοιτητές.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44358, 6945/
942408

• ΓΛΑΡΟΣ - Καλαμάκι, διαμέρισμα
γ’ ορόφου, μαιζονέτα, 40 τ.μ., πλή-
ρως επιπλωμένο, με ελεύθερο in-
ternet, χωρίς κοινόχρηστα, με
απεριόριστη θέα θάλασσα. Ενοικιά-
ζεται από 1η Απριλίου - 20 Μαϊου.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 785755*

• ΔΑΡΑΤΣΟ Κυδωνίας, έναντι ξε-
νοδοχείου Σκαράκη (Αlthea Village)
οικολογικές γκαρσονιέρες και 2άρια
50 τ.μ. πλήρως επιπλωμένα για μό-
νιμη διαμονή. Το ακίνητο διαθέτει
πάρκινγκ, ηλιακούς θερμοσίφωνες,
a/ c, κήπους, θέα κ.λπ. Χωρίς κοινό-
χρηστα. Ενοικιάζονται και με τον
μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 461177 ζητήστε κ.
Γιάννη

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2χωρο 75 τ.μ. στις
Μουρνιές, με αυτόνομη θέρμανση
και ηλιακό. Ανά 15 λεπτά περνάει η
γραμμή νοσοκομείου. Επίσης υπό-
γειο διαμέρισμα 75 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 644529

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.μ. στην Τζανα-
κάκη 13, με μπαλκόνι προς την Τζα-
νακάκη, παραπλεύρως ΟΤΕ και
έναντι φαρμακείου Παπαδάκη, κα-
τάλληλο και για επαγγελματική
χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 618131, 28210/
44889

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι 80 τ.μ. 1ου
ορόφου, ανακαινισμένο, Κυδωνίας
87.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 97992

• ΔΙΧΩΡΕΣ επιπλωμένες γκαρσο-
νιέρες καινούργιες στη Νέα Χώρα
δίπλα στη θάλασσα. Προτιμούνται
κορίτσια. Από 180 ευρώ το μήνα
χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 72771, 6975/
782783

• ΔΙΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη
με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη
θέρμανση, ηλιακό θερμοσίφωνα
στο Λυγιδέ, 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 32644, 6972/
543589 μετά τις 5 μ.μ.

• ΔΙΧΩΡΗ ισόγεια γκαρσονιέρα 40
τ.μ. κοντά στα ΤΕΙ με a/ c, ηλιακό,
ημιεπιπλωμένη χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 352070

ΔΩΜΑΤΙΑ επιπλωμένα στο κέντρο
της πόλης, στο πίσω μέρος της Αγο-
ράς, με πολυκουζινάκι, a/ c, με το
μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 662577

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Τσικαλαριά, πε-
ριοχή Παναγιάς, ισόγειο 2άρι με a/ c
και ηλιακό, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 395901

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στη
Σκαλίδη 128, 180 τ.μ. Επίσης πάρ-
κινγκ κλειστό στο κέντρο των Χα-
νίων.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 421350*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δίπλα στη θά-
λασσα, στην περιοχή Ν. Χώρας, Σε-
λίνου 116, για όλο το χρόνο
γκαρσονιέρες μονόχωρες και δίχω-
ρες πλήρως επιπλωμένες τιμή από
150 έως 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 76761

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 50 τ.μ.
ή κατοικία, στην οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου 12, στον 2ο όροφο, απέ-
ναντι από το 1ο Γυμνασίο, με με-
γάλη βεράντα από την πλευρά του
δρόμου.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 989956*

• ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ διαμερίσματα με 2
υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο, κήπο
ενοικιάζονται στον Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 167262

• ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ γκαρσονιέρα και
studio με τον μήνα ή μεγαλύτερο
διάστημα, οδός Κνωσού 43, πλησίον
Δικαστηρίων.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 618098, 28210/
56264

• ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ισόγειο οροφο-
διαμέρισμα διώροφης οικίας, στα
Μεγάλα Χωράφια (πλησίον αρχαι-
ολογικού χώρου) 110 τ.μ., με με-
γάλο χώρο υποδοχής, 3
υπνοδωμάτια, αποθήκη, πάρκινγκ,
αυτόνομη θέρμανση, αυλή, κήπο,
θέα, κοντά στην εθνική οδό, 10’ από
το Νοσοκομείο Χανίων, 480 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 569733*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πολυετή ενοικίαση
από νεαρό ζευγάρι, 3άρι με 2 υπνο-
δωμάτια, ενιαίο σαλόνι - κουζίνα, 70
- 90 τ.μ., κατά προτίμηση με πάρ-
κινγκ και αποθήκη, στις περιοχές
Κουμπέ, Χαλέπα, Λενταριανά, Ν.
Χώρα και γύρω περιοχές.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 202667*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανεξάρτητη κατοικία με
αυλή προς ενοικίαση, με πάρκινγκ,
στις περιοχές Ακρωτήρι, Αγ. Από-
στολοι, Παρηγοριά, Χρυσή Ακτή,
Σόδυ, Χαλέπα, Λενταριανά, Αγ.
Ιωάννης.
Πληρ. Τηλ. 6930/ 684608*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από πελάτες του
γραφείου μας πολυτελή διαμερί-
σματα εντός και εκτός της πόλης
για ενοικίαση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44890, 6907/
727527, www.csm-realestate.gr

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2άρια επιπλωμένα
στην ευρύτερη περιοχή Ακρωτη-
ρίου για μακροχρόνια ενοικίαση.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 829822, 6974/
913007

• ΖΗΤΩ προς ενοικίαση 3άρι ισό-
γειο ή μονοκατοικία με κήπο ή
αυλή. Εχω ήσυχο κατοικίδιο. Δια-
θέτω έως 300 ευρώ περιοχές εντός
πόλεως ή περιμετρικά (Περιβόλια,
Αγ. Απόστολοι, Γαλατά κλπ).
Πληρ. Τηλ. 6980/ 216184

Κ.ΜΕΤΟΧΙ 2χωρη γκαρσονιέρα 30
τ.μ. με ηλιακό, θέρμανση και a/ c,
χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 664797*

ΚΑΛΑΘΑΣ Ακρωτηρίου: διαμερί-
σματα 65 τ.μ., 80 τ.μ., 84 τ.μ., α’ και
β’ ορόφου, πλήρως ανακαινισμένα,
με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό
θερμοσίφωνα, διπλά τζάμια, κήπο,
θέα στη θάλασσα, εύκολο πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 908393 (12 μ. - 5
μ.μ.)*

ΚΑΛΑΜΙ Αποκορώνου 2 από τα 4
πανέμορφα διαμερίσματα 2ώροφης
βίλλας ‘Αρμονία’, 2 υπνοδωμάτια, 2
μπάνια, καθιστικό, τραπεζαρία, κου-
ζίνα, σε αμφιθεατρικό κτήμα 5
στρεμμάτων σε εξαιρετική θέση, με
φανταστική θέα στον κόλπο της
Σούδας, τροπικά φυτά, αμπέλι,
ελιές, άνετο πάρκινγκ, αυτόνομη
θέρμανση.
Πληρ. Τηλ. 210/ 9845268*

• ΚΑΛΥΒΕΣ α) α’ ορόφου ανάμεσα
στο Δημαρχείο και την Πλατεία, 60
τ.μ. διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια
προς ενοικίαση και β) μαγαζί 60 τ.μ.
διαμπερές παραλιακό, προς ενοι-
κίαση.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 449001*

ΚΟΡΑΚΙΕΣ διαμέρισμα 100 τ.μ.,
έναντι κλινικής ‘Ολύμπιον’.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 744110*

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες ή
διαμερίσματα επιπλωμένα ή μη,
από πελάτες του γραφείου μας
για μακροχρόνια μίσθωση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003,
www.ktimatoemporiki.gr

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ περιοχή Αγίου
Ονουφρίου, οπισθεν Πολυτεχνείου,
οροφοδιαμέρισμα 140 τ.μ., γωνιακό,
σχεδόν καινούριο, τζάκι, a/ c, αυτό-
νομη θέρμανση, ηλιακό, ψυγείο,
κουζίνα, πλυντήριο, σε ήσυχο περι-
βάλλον, με θέα στα Χανιά, στη θά-
λασσα και στα Λευκά Όρη, 200
μέτρα από το λιμανάκι Αγίου Ονου-
φρίου.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 009102*

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ (8η πάροδος Αγ.
Ονουφρίου) διαμερίσματα από 35 -
75 τ.μ. σε συγκρότημα κατοικιών με
εντοιχισμένες ντουλάπες και ηλε-
κτρικές συσκευές, πάρκινγκ, δια-
μορφωμένο εξωτερικό χώρο με 2
κιόσκια.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 453134  ή στο
email rolex544@gmail.com (το
email είναι χωρίς παύλα)*

• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 2άρι 50 τ.μ.
στις Πλακούρες, στην οδό Εμμ.
Στρατηγάκη, καινούριο, με ηλιακό,
αυτόνομη θέρμανση, internet, χωρίς
κοινόχρηστα, με προσωπικό χώρο
στάθμευσης και απαλλαγή από απο-
χέτευση. Τιμή 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 703008*

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ μαιζονέτα στην
Καληδονία στο Κολυμπάρι, πλήρως
επιπλωμένη και εξοπλισμένη αποτε-
λούμενη από δωμάτιο, κουζίνα,
λουτρό, τραπεζαρία και σαλόνι με
τζάκι στο ισόγειο και σοφίτα 60 τ.μ.
περίπου. Διαθέτει μεγάλη βεράντα,
κήπο, κλιματισμό και θέση στάθ-
μευσης, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 846286, 28210/
44890, www.csm-realestate.gr

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ μαιζονέτα πο-
λυτελείας, 180 τ.μ., στο Καμπάνι
Ακρωτηρίου, αποτελούμενη από 4
υπνοδωμάτια, μεγάλες βεράντες με
θέα και μπάνιο στον όροφο και με-
γάλο σαλόνι, κουζίνα και wc στο
ισόγειο, με υπόγειο πάρκινγκ και
κήπο, 750 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44890, 6907/
727527, δείτε τα ακίνητα στο
www.csm-realestate.gr

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.μ. στο
Ακρωτήρι με εντοιχιζόμενες ηλε-
κτρικές συσκευές, επιπλωμένη ή μη
σε τιμή προσιτή, 450 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6906/ 604601*

ΜΟΝΟΧΩΡΗ επιπλωμένη γκαρσο-
νιέρα με ενοίκιο 160 ευρώ στην πε-
ριοχή της Χαλέπας με αυτόνομη
θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα με
άνετο πάρκινγκ, πλησίον ΤΕΙ. Απο-
κλείονται αλλοδαποί. Οδός Εγκώ-
μης Κύπρου και Μεσκλών 16.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 802671*

ΜΟΝΟΧΩΡΗ γκαρσονιέρα 38 τ.μ.
στο Δαράτσο και 1 χλμ. από τους
Αγ. Αποστόλους, επιπλωμένη, με
θέρμανση, πάρκινγκ και θέα στη θά-
λασσα. Επίσης μονόχωρη σοφίτα 40
τ.μ. Αποκλείονται αλλοδαποί και κα-
τοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 32754, 6983/
142373, 6978/ 725649*

ΜΟΝΟΧΩΡΗ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητη με ασφαλής καγκελόπορτα
δίχως κοινόχρηστα σε τοποθεσία
ψηλά δίχως υγρασία. Ο ιδιοκτήτης
φεύγει εξωτερικό και γι’ αυτό η τιμή
ενοικιάσεως θα είναι ικανοποιητική
για γρήγορη ενοικίαση. Αποκλείον-
ται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 42663, 6970/
915609

• Ν.ΧΩΡΑ ενοικιάζεται 2άρι 40 τ.μ.
οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ, καινού-
ριας κατασκευής, με μεγάλα μπαλ-
κόνια, εντοιχισμένη κουζίνα, ενιαίο
χώρο, μεγάλη κρεβατοκάμαρα στην
οδό Κομνηνής Αννας αρ. 4, περιοχή
Κολυμβητηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 197786

• ΟΙΚΙΑ ισόγεια, νεόδμητη στον
Πύργο Ψηλονέρου, 130 τ.μ. που πε-
ριλαμβάνει 3 υπνοδωμάτια, εντοιχι-
σμένη κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία,
2 μπάνια με τζακούζι, τζάκι, καλορι-
φέρ, ηλιακό, a/ c, συναγερμό όλα τα
δωμάτια με βεράντες, φανταστική
θέα βουνό και θάλασσα, ήσυχο πε-
ριβάλλον. Από 1/ 4/ 15 διαθέσιμο.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 333186*

• ΠΑΖΙΝΟΣ πλησίον Αεροδρο-
μίου εντός πλατείας, παραδο-
σιακός ξενώνας - βίλλα Rodini:
ενοικιάζονται 4 αυτόνομα διαμε-
ρίσματα 1 υπνοδωματίου, πλή-
ρως επιπλωμένα, με a/ c, bbq,
internet. Εξυπηρετούν 115 ΠΜ,
ΠΒΚ, εργαζόμενους σε Αερο-
δρόμιο, κ.λπ. Αποκλείονται αλ-
λοδαποί και κατοικίδια. Τιμή 180
και 200 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 257353*

• ΠΑΣΑΚΑΚΙ 3άρι μικρό, παλαιού
τύπου (έθνικ), με εσωτερική αυλή,
κοντά στο Δημοτικό σχολείο, στην
οδό Μικράς Ασίας, με χώρο πάρ-
κινγκ, κατάλληλο για ζευγάρι.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 793254 Χριστίνα

• ΣΟΥΔΑ μονόχωρες γκαρσονιέρες
επιπλωμένες ή μη, με μεγάλα μπαλ-
κόνια, 1ου ορόφου, με σκεπαστό
γκαράζ, δωρεάν internet, χωρίς κοι-
νόχρηστα, στη Λ.Σούδας, 2 χλμ. από
τη Σούδα και σχολή εμποροπλοιάρ-
χων και 5 χλμ. από τα Χανιά. Τιμή
λογική.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 89255, 6972/
485121*

• ΣΟΥΔΑ 3άρι 2ου ορόφου, 80 τ.μ.
1000 μ. από τον Ναύσταθμο και
1500 μ. από τη Σχολή Εμπορικού
Ναυτικού, με αυτόνομη θέρμανση,
a/ c, με πλυντήριο ρούχω, κουζίνα,
ηλιακό και μπαλκόνια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 80147, 6956/
134778

ΣΠΙΤΙ στις Κορακιές Ακρωτηρίου (ο
2ος όροφος) διπλοκατοικίας, 68
τ.μ., αποτελούμενο από ένα μεγάλο
υπνοδωμάτιο, ευρύχωρο ενιαίο
χώρο, κουζίνα, μπάνιο. Το σπίτι δια-
θέτει μπαλκόνια, απεριόριστη θέα
προς τον κόλπο της Σούδας και τον
Σταυρό, τζάκι, ηλιακό θερμοσίφωνα,
καλοριφέρ με πυρηνόξυλο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 28823, 6978/
382683*

• ΣΤΑΛΟΣ 2άρι, ισόγειο, με μπαλ-
κόνια μεγάλα, ημιεπιπλωμένο ή μη,
με αυτόνομη θέρμανση και κήπο
στον Κάτω Σταλό, με πάρκινγκ, σε
ήσυχη περιοχή. Επίσης 1 γκαρσο-
νιέρα μονόχωρη επιπλωμένη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 60059, 6976/
302434, 6945/ 021661*

• ΣΤΕΡΝΕΣ ενοικιάζεται οικία επι-
πλωμένη ή μη 200 τ.μ. σε 4 στρέμ.
δενδροφυτευμένο κτήμα. Επίσης
πάρκινγκ κλειστό στο κέντρο των
Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 421350*

ΣΤΗΝ Χρυσή Ακτή ενοικιάζεται
δυάρι πλήρως εξοπλισμένο, επιπλω-
μένο με κλιματισμό και internet με
κήπο και κοντά στη θάλασσα. Κα-
τάλληλο για πασχαλινές και θερινές
διακοπές.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31744, 6972/
643597*

• 200Τ.Μ. μαγαζί δίπλα στον κόμβο
Σούδας, κατάλληλο για επαγγελμα-
τική στέγη ή αποθήκη, σε λογική
τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 688900*

28Τ.Μ. περίπου, πέτρινο τουριστικό
μαγαζάκι στον Πάνω Πλατανιά,
έτοιμο προς χρήση (βιτρίνες, a/ c
κ.λπ.) γωνιακό, κατάλληλο για πολ-
λές χρήσεις, και για γραφείο, σε
πολύ καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 665744 12 μ. - 10
μ.μ.*

2ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ συνεχόμενα, το
καθένα 110 τ.μ. ύψους 4.20 μ., με
αυλή μπροστά 160 τ.μ.. Βρίσκονται
στην οδό Αγγελάκη Καμίνη στα
Χανιά. Ενοικιάζονται και τα δύο μαζί
680 ευρώ, το καθένα χωριστά 350
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 903565, 28210/
66346*

2ΜΑΓΑΖΙΑ 90 τ.μ. έκαστο, συν
άλλα 90 τ.μ. πατάρι έκαστο, έχοντας
πρόσοψη με τζαμαρία, πάρκινγκ και
άλλη εφαπτόμενη, με την παλιά
εθνική οδό στον Κάτω Δαράτσο.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 798962*

70Τ.Μ. αποθήκη ή κατάστημα με
5μ. ύψος, στην πλατεία Αγ. Κων-
σταντίνου στη Νέα Χώρα, με άνετο
πάρκινγκ, 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 94083, 6937/
745830*

100Τ.Μ. επαγγελματικός χώρος,
α’ ορόφου, σε νεόδμητο κτήριο,
στο κέντρο της πόλης, Κυδωνίας
106, έναντι ΚΤΕΛ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 45811, 6974/
795444*

• 70Τ.Μ. μαγαζί στην Πελεκαπίνα
οδός Γιαμπουδάκη 11, με τριφασικό
ρεύμα, internet, τουαλέτα, εσωτε-
ρική αποθήκη, πατάρι και κλειστό
εξωτερικό μεταλλικό υπόστεγο.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 336638*

ΑΠΟΘΗΚΗ (κατάστημα) 152 τ.μ.,
στην οδό Αγίου Νεκταρίου 31,
Μουρνιές - Πασακάκι, 220 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71855, 6948/
556832*

ΑΡΩΝΙ ενοικιάζεται κατάστημα 105
τ.μ. επί κεντρικού δρόμου αερο-
δρομίου Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 070814, 28210/
58346

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ενοικιάζεται
κατάστημα 150τμ (ή το μισό 75τμ),
επι της Λεωφ. Καζαντζάκη 189, ισό-
γειο, νεόδμητο, άριστη κατάσταση,
wc, μεγάλο προαύλιο χώρο. Πρώην
εκθεσιακός χώρος, κατάλληλο για
φαρμακείο ή άλλη χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 072561

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ επί της Λεωφ.
Καζαντζάκη, σε κεντρικό σημείο,
μαγαζιά και αποθήκες από 144 τ.μ.,
σε συγκρότημα συνολικού εμβαδού
1.000 τ.μ., με άνετους χώρους φορ-
τοεκφόρτωσης, περίπου 4.000 τ.μ.,
συν άνετο πάρκινγκ και αυλές εμ-
πρός από τα καταστήματα. Δίνονται
και μεμονωμένα. Λογικότατες τιμές.
Παρακαλώ μόνο σοβαρά ενδιαφε-
ρόμενοι.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 631423

ΓΡΑΦΕΙΟ δίχωρο, 56 τ.μ. α’ ορό-
φου, διαμπερές, Κ. Χιωτάκη 7 και
Τζανακάκη άνωθεν καταστήματος
‘Μοντέρνο’, κατάλληλο για ιατρείο
ή για οποιαδήποτε άλλη επαγγελ-
ματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 393708

• ΓΡΑΦΕΙΟ ισόγειο, Κυδωνίας 100,
απέναντι από την είσοδο του ΚΤΕΛ,
σε άριστη κατάσταση. Κατάλληλο
για λογιστικό γραφείο κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 670179*

ΓΩΝΙΑΚΟ κατάστημα έναντι 8ου
δημοτικού, 42 τ.μ., Ηγουμένου Γα-
βρίηλ και Γ. Χατζηδάκη. Ιδανικό για
μίνι μάρκετ, ψιλικά, ιατρείο, γρα-
φείο μηχανικού, λογιστήριο, ασφα-
λιστικής εταιρείας,
κτηματομεσιτικό κ.α. αποκλείονται
κάθε είδος εστίασης, cafe bar, προ-
πό κ.α.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 118870

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έναντι πνευματι-
κού κέντρου γραφείο 20 τ.μ. με wc,
μπαλκόνι και πρόσοψη επί του κεν-
τρικού.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 245445, 28210/
59188, 210/ 6715513*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίπλα στη Δημο-
τική Αγορά (πλατεία Χορτατσών),
ισόγειος, ανεξάρτητος, επαγγελμα-
τικός χώρος 55 τ.μ., κατάλληλος για
ιατρείο, δικηγορικό γραφείο, συμ-
βολαιογραφείο και οποιοδήποτε
άλλο γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα
και σε τιμή πολύ χαμηλή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 40577, 6978/
630858

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται επιχεί-
ρηση κρεπερί - παγωτατζίδικο στην
Αγ. Μαρίνα επί του κεντρικού. Επί-
σης επιχείρηση ειδών δώρων και
αξεσουάρ. Πραγματική ευκαιρία,
χαμηλό ενοίκιο.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 352502

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καταστήμα 90 τ.μ.
στην οδό Αποκορώνου 177.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 044036*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 118 τ.μ.
στους Αγίους Αποστόλους δίπλα
από το ΙΝΚΑ και απέναντι από την
είσοδο του Lidl.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31273, 6979/
350474*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη - μαγαζί
210 τ.μ. στα Λειβάδια Αγίου Ιωάννη.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 439578, 6939/
852335*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κάτω Κουμ-
Καπί, κατάστημα, Ακτή Μιαούλη με
μεγάλο χώρο επί της πλατείας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56309, 6977/
985558*

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

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην περιοχή Κα-
βρού του Δήμου Αποκορώνου επαγ-
γελματικός χώρος κατάλληλος για
γραφείο, ιατρείο, τουριστικό κατά-
στημα κ.λπ., περίπου 120 τ.μ. με 2
wc και προαύλειο χώρο, κοντά στο
πρώην περίπτερο. Τιμή προσιτή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 644491*
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• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στις Μουρνιές
καινούργια οικοδομή 200 τ.μ. (4 μ.
ύψος) για μαγαζί ή αποθήκη. Ανετο
παρκάρισμα.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 950536*

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κέντρο στη
Μυλωνογιάννη 6 (έναντι Public και
Benetton) ισόγειο κατάστημα 55 τ.μ.
με πατάρι 38 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 210/ 6136570, 6974/
263002*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ στέγη 62 τ.μ.
ισόγεια με 2 βεράντες και κομμάτι
κήπου, επί της οδού Σολωμού 30 -
Αποκορώνου και Κορνάρου γωνία
ενοικιάζεται (καταλληλη και για
καφέ)
Πληρ. Τηλ. 6979/ 232671, 28210/
39116 (10 π.μ. - 12 μ. και 6-9 μ.μ.)*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος (γρα-
φείο) που βρίσκεται στην οδό Απο-
κορώνου 9, στον 2ο όροφο, 20 τ.μ.,
με ασανσέρ. Κατάλληλο και για ιδι-
αίτερα μαθήματα. Αποκλείονται αλ-
λοδαποί. Τιμή 110 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 359173*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 500 τ.μ.
στην περιοχή Καλύβες, με άνετο
εξωτερικό χώρο, τριφασικό ρεύμα,
2 εισόδους. Κατάλληλο για κάθε
επαγγελματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 202622 απογευ-
ματινές ώρες, 00491722556325*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 50 τ.μ.
ή κατοικία, στην οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου 12, στον 2ο όροφο, απέ-
ναντι από το 1ο Γυμνασίο, με με-
γάλη βεράντα από την πλευρά του
δρόμου.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 989956*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος α’ ορό-
φου 150 τ.μ. στην Σκαλίδη και Πει-
ραιώς γωνία απέναντι από το νέο
cosmos.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 400208*

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 120
τ.μ. με μεγάλη αυλή, επί της Λεωφ.
Σούδας, στο ύψος της Hyundai.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 273868, 6945/
794976

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναψυκτηρίου 25τμ
στο κεντρικότερο σημείο των Χα-
νίων, σε λειτουργία, μαζί με την
άδεια (για περαστικούς και ορθίους)
και πλήρη εξοπλισμό.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 988851 απογ.
ώρες μετά τις 5 μ.μ.*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χωράφι προς ενοικίαση
με το χρόνο περιμετρικά των Χα-
νίων μέχρι 10 χλμ. κατά προτίμηση
περιφραγμένο.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 733651, 6958/
475371

ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ στην οδό Κόρακα, 20
τ.μ., για επαγγελματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 476792*

ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστημα 75 τ.μ., με
αυλή 100 τ.μ. περίπου, στη Λεωφ.
Σούδας 186, κατάλληλο για πολλές
χρήσεις.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 81287, 6907/
425671

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της Αν. Γογονή,
έναντι αντιπροσωπείας Bosch, πε-
ρίπου 60 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 501059*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ νόμιμο 137 τ.μ. επί
της οδού Οσίας Ειρήνης 4 και Αν.
Γογονή, με ύψος 4.5 μ., αυλή 100
τ.μ., τριφασικό ρεύμα, wc, συνδεδε-
μένο σε αποχέτευση, κατάλληλο για
επαγγελματική στέγη, 490 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 600838, 28210/
90101

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 230 τ.μ. με υπόστεγο
125 τ.μ. και πάρκινγκ 500 τ.μ. στον
κεντρικό δρόμο Χανίων - Αεροδρο-
μίου, μεταξύ Αρώνι - Πιθάρι.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 757515*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 170 τ.μ. με πατάρι
και κουζίνα, απέναντι από το κο-
λυμβητήριο Πατρ. Αθανασίου γωνία
Κανάρη, κατάλληλο για οποιαδή-
ποτε χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 051297*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κατάλληλο για
οποιαδήποτε χρήση στον Πλα-
τανιά (δίπλα στην ταβέρνα ‘Δρο-
σιά’) και απέναντι από τον
πολυχώρο Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 860525

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Κάτω Γεράνι
Πλατανιά 150 τ.μ. χωρισμένο σε
4 χώρους και καθιστικό, το
οποίο διαμορφώνεται σε ενιαίο
χώρο με μεγάλο ασφαλτοστρω-
μένο εσωτερικό πάρκινγκ, 450
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 49382, 6944/
931655

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100 τ.μ. + 30 τ.μ.
υπόγειο, στην Αγία Μαρίνα, πάνω
στον κεντρικό δρόμο, απέναντι από
το ‘Everest’, με αυλή.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 213406*

ΚΤΗΡΙΟ Αρχιτεκτονικής προβολής
στον Πλατανιά 200 τ.μ. με υπόγειο
100 τ.μ., πάρκινγκ και ανελκυστήρα,
απέναντι από το ‘Minoa Palace’ κα-
τάλληλο για εστιατόριο ή ταβέρνα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 607580*

ΜΑΓΑΖΙ -αποθήκη 150 τ.μ. τέρμα
Κόκκινο Μετόχι στον παράλληλο
της Εθνικής. Διαθέτει αυλή, τουα-
λέτα και ηλεκτρική εγκατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 778847, 6973/
616072, 28210/ 02056*

ΜΑΓΑΖΙ 182 τ.μ. κατάλληλο και για
αποθήκη, με εξωτερικούς χώρους,
Λ. Παναγιωτάκη 7.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 779092*

• ΠΑΛΙΑ Πόλη μαγαζί 37 τ.μ. γω-
νιακό με μπάνιο, κατάλληλο για
όλες τις χρήσεις, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 782945, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΠΛ.ΜΟΥΡΝΙΩΝ κοντά στο νέο
κτήριο της ΔΕΥΑΧ, ενοικιάζονται α)
μαγαζί 42τ.μ κατάλληλο για γρα-
φείο, ζαχαροπλαστείο, internet cafe
κλπ, ενοίκιο 260 ευρώ , β) μαγαζί 85
τ.μ. 2χωρο, τιμή 350 ευρώ και γ) μα-
γαζί 90 τ.μ., τιμή 380 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 932226

ΡΕΓΓΙΝΑ 2 αίθουσες 200 τ.μ. έκα-
στη, κατάλληλες για φροντιστήριο ή
τεχνικό γραφείο. Επίσης κατάστημα
με ημιώροφο 400 τ.μ. Ενοικιάζεται
ολόκληρο ή τμηματικά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44465, 6957/
306189*

ΤΑΒΕΡΝΑ με όλο τον εξοπλισμό
στην Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 558965*

• ΤΑΒΕΡΝΑ πλήρως εξοπλισμένη
στον παραλιακό δρόμο του Γερα-
νίου.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 937495*

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ισόγειο 2χωρο γρα-
φείο (πρώην ιατρείο) πλήρως ανα-
καινισμένο και εξοπλισμένο (a/ c,
φωτιστικά κ.τ.λ.).
Πληρ. Τηλ. 6972/ 881687*

ΧΩΡΟΣ 60 τ.μ. πετρόκτιστος κα-
τάλληλος για επαγγελματική χρήση
στην Πλάκα Αποκορώνου. Place 60
sqm, stone - build, appropriate for
business use at Plaka Apokoronou.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 024904*

1)ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ οικόπεδο 1 στρεμ.
κτίζει 400 τ.μ. 75.000 ευρώ και 600
τ.μ. κτίζει 240 τ.μ. 90.000 ευρώ, 2)
Μάλεμε 900 τ.μ. γωνιακό, κτίζει 720
τ.μ. 80.000 ευρώ, 3) Βαμβακόπουλο
(επί του κεντρικού δρόμου) 1.500
τ.μ. κτίζει 720 τ.μ. 120.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

1)ΚΑΛΑΜΑΚΙ (δίπλα στη θάλασσα)
οικόπεδο 340 τ.μ. κτίζει 300 τ.μ. κα-
τάλληλο για σπίτια ή για μικρή ξε-
νοδοχειακή μονάδα μόνο 95.000
ευρώ, 2) Καλαμάκι (θάλασσα) 305
τ.μ. κτίζει 240 τ.μ. 85.000 ευρώ, 3)
Πλατανιάς (εφαπτόμενο θάλασσας
2 στρεμ. κτίζει 1.200 τ.μ. 1.000.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

1)ΚΕΝΤΡΟ α’ όροφος 150 τ.μ. (3
γκαρσονιέρες και 2 γραφεία) όλα
μαζί 150.000 ευρώ, 2) Γερμανικό
Πουλί ισόγειο, ανεξάρτητο διαμέρι-
σμα 74 τ.μ. (με αποθήκη, σε καλή
κατάσταση) 60.000 ευρώ, 3) Χαλέπα
ισόγεια επιπλωμένη γκαρσονιέρα 38
τ.μ. (ανεξάρτητη) 35.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 027111

ΝΕΟΔΜΗΤΑ γραφεία από 50 -
103 τ.μ. με δυνατότητα επέκτα-
σης, επί της οδού Σκαλίδη 41-43
πάνω από το Bershka.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 790043, 6946/
790042, 6946/ 790041*

• 1)ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην Κάτω Σούδα
(Ιχθυόσκαλα) 700 τ.μ. κτίζει 700 τ.μ.
, 400.000 ευρώ 2)Αγ.Ονούφριο (επί
του κεντρικού δρόμου) 2 στρ. θέα
θάλασσα 140.000 ευρώ, 3)Αρώνι 14
στρ. 175.000 ευρώ, 4)Σταυρό 2 στρ.
40.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 46076, 6944/
906709, www.contract-re

• 1)ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Επισκόπου μα-
γαζί (με μεγάλη πρόσοψη) 65
τ.μ.+πατάρι με κουζίνα, wc και χώρο
ξεκούρασης, τώρα με νέα τιμή μόνο
210.000 ευρώ (ευκαιρία). 2)Τζανα-
κάκη μαγαζί (χαμηλά με μεγάλη
πρόσοψη) 100 τ.μ.+υπόγειο+πατάρι,
τώρα με νέα τιμή 420.000 ευρώ (ευ-
καιρία).
Πληρ. Τηλ. 28210/ 46076, 6944/
654502, www.contract-re

1.000Τ.Μ. οικόπεδο στα Κουνουπι-
διανά (προς Άγιο Ονούφριο) με θέα
θάλασσα, κτίζει 400 τ.μ. 110.000
ευρώ και 1.000 τ.μ. οικόπεδο στα
Κουνουπιδιανά (κέντρο) κτίζει 400
τ.μ. 85.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 873914

1.000Τ.Μ. οικόπεδο ευκαιρία στην
Αγιά, εντός οικισμού, με θέα, κτίζει
400 τ.μ. Τιμή μόνο 45.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 027111

1.830Τ.Μ. μοναδικό οικόπεδο στο
Καλαμάκι, με ανεμπόδιστη θέα θά-
λασσα και δόμηση 400 τ.μ. για κα-
τοικίες. Τιμή 320.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• 10-3ΑΡΙΑ 1)Δικαστήρια 90 τ.μ.
100.000 ευρώ, 2) Αγ. Ιωάννης 96 τ.μ.
85.000 ευρώ, 3) Φράγκικο 70 τ.μ.,
80.000 ευρώ 4) Πάνω Κουμ Καπί 70
τ.μ., 80.000 ευρώ 5) Κέντρο 80 τ.μ.,
65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 46076, 6944/
906709, www.contract-re

• 100Μ. από την Αγορά (περιοχή
Κάτωλας) μαγαζί 70 τ.μ. + πατάρι 30
τ.μ. μόνο 210.000 ευρώ (ευκαιρία).
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

• 100Τ.Μ. μαγαζί στη Τζανακάκη
(χαμηλά - με μεγάλη πρόσοψη) +
100 τ.μ. υπόγειο + 50 τ.μ. πατάρι,
πωλείται μόνο 450.000 ευρώ (ευκαι-
ρία).
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

• 100Τ.Μ. μονοκατοικία στον Προφ.
Ηλία με 3 υπνοδωμάτια και 2 μπάνια
σε οικόπεδο 600 τ.μ., τιμή ευκαιρίας
μόνο 135.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 46076, 6932/
968431, www.contract-re

100Τ.Μ. 4άρι διαμέρισμα με απο-
θήκη και πάρκινγκ, πολύ κοντά στη
Νεάρχου, 160.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

10ΜΑΓΑΖΙΑ στο Παλιό Λιμάνι 1)
260 + 120 τ.μ. αυλές 550.000 ευρώ,
2) Αλυσίδες 40 + 40 τ.μ. 350.000
ευρώ, 3) Νταλιάνη γωνιακό 40 + 40
τ.μ. 270.000 ευρώ, 4) Κονδυλάκη γω-
νιακό 150 τ.μ. 210.000 ευρώ, 5) Αλυ-
σίδες 42 τ.μ. 120.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

• 110Τ.Μ. ρετιρέ στα Δικαστήρια,
πολυτελούς κατασκευής, με 3
υπνοδωμάτια, 2 wc, μεγάλη βε-
ράντα με θέα, αποθήκη και πάρ-
κινγκ, σε τιμή ευκαιρίας, μόνο
215.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

110Τ.Μ. ρετιρέ στα Δικαστήρια, πο-
λυτελούς κατασκευής, με 3 υπνο-
δωμάτια, 2 wc, μεγάλη βεράντα με
θέα, αποθήκη και πάρκινγκ, σε τιμή
ευκαιρίας, μόνο 215.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

1300Τ.Μ. γωνιακό οικόπεδο στους
Αγίους Αποστόλους με 36 μ. πρό-
σοψη επί κεντρικού δρόμου και 100
μ. από την παραλία, κτίζει 400 τ.μ.
για κατοικίες και 750 τ.μ. για επαγ-
γελματική χρήση. Τιμή 400.000
ευρώ
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

140Τ.Μ. οικόπεδο στον Άγιο
Ιωάννη, κτίζει 96 τ.μ. δίπλα στο
στρατόπεδο (με παλιά οικία). Τιμή
ευκαιρίας μόνο 45.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 906709

20ΣΤΡΕΜ. στο Ορθούνι Κυδωνίας
και στη θέση Λαγκός, με 700 ελαι-
όδεντρα, 70 πορτοκαλιές και πηγή
δική τους. Επίσης αγριάδα 30
στρεμ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 842920 κος Αντώ-
νης

280Τ.Μ. μαιζονέτα στα Κουνουπι-
διανά, σε 1.000 τ.μ. περιφραγμένο
οικόπεδο με 5 υπνοδωμάτια, 3 μπά-
νια, ανεξάρτητη κουζίνα, κατα-
σκευής 1998, σε άριστη κατάσταση,
βαμμένο εξωτερικά, με κλειστό
πάρκινγκ, διαμορφωμένο υπόγειο,
πλήρως τακτοποιημένο, ευκαιρία
δίνεται μόνο 215.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58833, 6977/
707798, 9.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00,
www.the-broker.gr, Θεόδωρος Πο-
λυράκης*

2ΑΡΙ διαμέρισμα 58 τ.μ. α’ ορόφου
σε 2ώροφη οικοδομή, πλήρως ανα-
καινισμένο, με αυτόνομη θέρμανση,
επί της οδού Αποκορώνου.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 321748*

• 2ΑΡΙΑ α) καινούρια, στην περιοχή
ΚΤΕΛ, 60 τ.μ., με θέση στάθμευσης,
β) Δικαστήρια ισόγειο 60 τ.μ. 55.000
ευρώ, γ) Ν. Χώρα 2άρι 5ου ορόφου,
δ) 2άρι στο Π. Νοσοκομείο 47 τ.μ., α’
ορόφου, 50.000 ευρώ, ε) ΜΑΙΧ 50
τ.μ. ρετιρέ με βεράντες 100 τ.μ. και
θέση στάθμευσης 65.000 ευρώ, στ)
Πρ.Ηλία 2άρι 50τ.μ. με κλειστή θέση
στάθμευσης, 70.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

2ΟΙΚΟΠΕΔΑ με θέα θάλασσα: 1)
Αργουλιδές 1004 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ.
60.000 ευρώ, δίδεται και το μισό με
30.000 ευρώ, 2) Μάλεμε 397 τ.μ. κτί-
ζει 190 τ.μ., 30.000 ευρώ, έχει και 8
ρίζες ελιές που αποδίδουν 100 κιλά
λάδι τον χρόνο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55249, 6932/
408686*

3.500Τ.Μ. οικόπεδο στις Κορακιές
(με φανταστική ανεμπόδιστη θέα
θάλασσα), κτίζει 200 τ.μ. 200.000
ευρώ. Επίσης 1.800 τ.μ. οικόπεδο
στις Κορακιές κτίζει 400 τ.μ. 150.000
ευρώ και 500 τ.μ. οικόπεδο στις Κο-
ρακιές (κοντά στο Μοναστήρι) κτί-
ζει 240 τ.μ. 80.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 873914

3ΑΡΙ στην περιοχή Πευκάκια ανα-
καινισμένο, α’ ορόφου, σε τιμή ευ-
καιρίας, μόνο 60.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

• 3ΑΡΙ στην περιοχή Πευκάκια ανα-
καινισμένο, α’ ορόφου, σε τιμή ευ-
καιρίας, μόνο 60.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

3ΑΡΙ διαμέρισμα ρετιρέ 84 τ.μ. 3ου
ορόφου, με πάρκινγκ, κοντά στο
Πανελλήνιο, 100.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

3ΑΡΙ διαμέρισμα 75 τ.μ. 2ου ορό-
φου, στην Ηρώων Πολυτεχνείου,
πολύ κοντά στα Δικαστήρια, 92.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

3ΑΡΙ 84 τ.μ. μικτό και 74 τ.μ. κα-
θαρό στη Νέα Χώρα, β’ ορόφου,
διαμπερές, ανατολή - δύση, φωτει-
νότατο, κτισμένο το 1991, σε πάρα
πολύ καλή κατάσταση, με αυτόνομη
θέρμανση, 75.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55249, 6932/
408686*

3ΑΡΙ διαμέρισμα στο Κουμ Καπί, 84
τ.μ. επιπλωμένο, 3ου ορόφου, με
ανεμπόδιστη θέα θάλασσα, 195.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

3ΑΡΙ ρετιρέ στη Χαλέπα με θέα όλη
την πόλη, μεγάλες βεράντες, πάρ-
κινγκ, αποθήκη κ.λπ. σε τιμή ευκαι-
ρίας μόνο 95.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

3ΑΡΙ διαμέρισμα στα Δικαστήρια
(βίλλα Κούνδουρου) δίπλα στη θά-
λασσα, με εκπληκτική θέα, ανακαι-
νισμένο, 3ου ορόφου, 83 τ.μ.,
125.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

3ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ συνολικής επι-
φάνειας 300 τ.μ. σε οικόπεδο 400
τ.μ. με υπόλοιπο δόμησης 100 τ.μ.
Μηνιαίο εισόδημα 850 ευρώ. Τιμή
προσφοράς 178.000 ευρώ. Χαλέπα
2άρι 62 τ.μ., 3ου ορόφου, με θέα, 9
ετών, με πάρκινγκ και αποθήκη, με
ενοικίο, 330 τ.μ., 87.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

4.100Τ.Μ. στα Ποτιστήρια Βαρυπέ-
τρου, οικοδομήσιμο, πωλείται
100.000 ευρώ από ιδιώτη.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 764146

4.300Τ.Μ. κτίζει 210 τ.μ. με θέα,
έναντι ‘Limnoupolis’ πωλείται
100.000 ευρώ από ιδιώτη.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 764146

• 4ΑΡΙ οροφοδιαμέρισμα στα Λεν-
ταριανά με θέση στάθμευσης και
αποθηκη, 160.000 ευρώ, 3άρι και-
νούριο, στην Β. Ουγκώ (περιοχή Δι-
καστηρίων), 145.000 ευρώ, 4άρι
Σούδα, ισόγειο, καινούριο, 115.000
ευρώ, 3άρι γ’ ορόφου, στην περιοχή
Δικαστηρίων, 5ετίας.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422

80Τ.Μ. διαμέρισμα πολυτελούς κα-
τασκευής στα Λενταριανά (περιοχή
Μόντε Βάρδια) με 2 υπνοδωμάτια,
μαρμάρινα πατώματα, αυτόνομη
θέρμανση, διπλά τζάμια, θυροτηλε-
όραση, μεγάλες ντουλάπες, φαντα-
στική ανεμπόδιστη θέα από Χανιά
έως Κολυμπάρι και κοινόχρηστους
χώρους με γκαζόν, bbq κ.λπ.
115.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 873914

89Τ.Μ. διαμπερές ρετιρέ διαμέρι-
σμα 4ου ορόφου κοντά στο Παλιό
Νοσοκομείο, κατασκευής ‘00, σε
άριστη κατάσταση, με ανεμπόδιστη
θέα, 2 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι,
ανεξάρτητη κουζίνα, ηλιακό, 2 μπά-
νια, υπόγειο πάρκινγκ και αποθήκη,
μισθωμένο προς 400 ευρώ, δίνεται
μόνο με 140.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58833, 6977/
707798, 9.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00,
www.the-broker.gr, Θεόδωρος Πο-
λυράκης*

• 93Τ.Μ. καθαρής επιφάνειας, ευ-
καιρία, πωλείται καινούριο πρωτο-
κατοίκητο διαμέρισμα,
αποτελούμενο από 2 υπνοδωμάτια,
κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, λουτρό,
αποθήκη, φως και νερό, ενδοδαπέ-
δια θέρμανση και a/ c, ευήλιο και
ευάερο, με μεγάλο μπαλκόνι, 800 μ.
από τα Δικαστήρια, 95.000 ευρώ,
χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 670797*

OLIVE grove of 2000 sqm (40 olive
trees /  10 years old) is sold. It is si-
tuated in Xamoudochori, a small vil-
lage 3 km away from Maleme. The
property includes water network and
electricity supply. Price 15.000
euros.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 810033*

• ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ οροφοδιαμέρι-
σμα α’ ορόφου 100 τ.μ. καθαρό, με 3
υπνοδωμάτια και 2 μπάνια, 9 ετών +
αέρα, με οικόπεδο 350 τ.μ., 148.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ με ελιές 12.600 τ.μ.
περιοχή Περβόλια, προς Βαρύπε-
τρο (2 χλμ.) αμφιθεατρικό, δίπλα
στον δρόμο ΟΑΔΥΚ. Eπίσης οικό-
πεδα εντός οικισμού στα Ποτιστή-
ρια.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 261336

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ αν θέλεις να αγο-
ράσεις, τώρα μπορείς να πάρεις με
16.000 ευρώ 3.5 στρέμμα με 100
ρίζες ελιές, με νερό και αγροτικό
δρόμο, σε ημιορεινή περιμετρική
ζώνη στην Σπηλιά Κισάμου. Διαθέ-
τει τοπογραφικό.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 636865

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο Μάλεμε 3.090
τ.μ. με 80 ελαιόδεντρα ποτιστικά
απεριόριστη θέα θάλασσα και προ-
οπτική ένταξης σε νέο ΣΧΟΑΠ. Ιδιώ-
της.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 692101*

• ΑΓΥΙΑ Χανίων, οικόπεδο επιφά-
νειας 590 τ.μ. εντός οικισμού σε
προνομιακή θέση κτίζει 220 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 798069*

• ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ α) σπίτι παλιό 130 τ.μ.
σε οικόπεδο 420 τ.μ., 40.000 ευρώ,
β) προς Κουφό 290 πορτοκαλιές σε
4.300 τ.μ. 63.000 ευρώ, γ) 1650 τ.μ.
40 αβοκάντο, προς Κουφό 15.000
ευρώ, δ) Επισκοπή 200 πορτοκα-
λιές, 4 στρέμ. 39.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890,  δείτε τα
στο www.vasilispaterakis.gr

ΑΛΜΥΡΙΔΑ πωλούνται: αγροτεμά-
χιο 1.900 τ.μ. επίπεδο, 13.000 ευρώ,
αγροτεμάχιο 3 στρ. επίπεδο με
ελιές 18.000 ευρώ και 4 στρεμ. επί-
πεδο με ελιές που κτίζει 200 τ.μ.,
35.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 963003*

ΑΜΕΣΑ ζητούνται από πελάτες του
γραφείου μας και μέχρι 100.000
ευρώ: α) Νέα Χώρα κατά προτίμηση
κοντά στη θάλασσα διαμέρισμα
3άρι, ορόφου, έως 20ετίας, σε καλή
κατάσταση και β) οικόπεδα νότιο/
ανατολικά της πόλης των Χανίων ή
δυτικά μέχρι Χρυσή Ακτή.
Πληρ. Τηλ. Μεσιτικό γραφείο ‘Με-
σόγειος’, 28210/ 97107, 6947/
565616*

• ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ διαμέρισμα 64
τ.μ. στη Θεσσαλονίκη με 2 υπνοδω-
μάτια, σαλοκουζίνα, a/ c, καλοριφέρ,
με αντίστοιχο στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 879091

• ΑΠΟ ιδιώτη πωλούνται 2 οικόπεδα
στον βόρειο άξονα: κοντά Κολυμ-
πάρι εντός οικισμού 650 τ.μ. γω-
νιακό, 45.000 ευρώ και 6 χλμ. από
Χανιά 90 μ. από θάλασσα με άδεια
300 τ.μ. για 2 μαιζονέτες, 75.000
ευρώ και ορισμένες ευκολίες.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44957, 6938/
532883 κος Μανώλης

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ Λικοτιναρά 26
στρεμ. με θέα, αποχαρακτηρισμένα
και οικοδομήσιμα. Τιμή προσφοράς
35.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΓΑΛΑΤΑΣ πετρόκτιστη αναπαλαι-
ωμένη μαιζονέτα 120 τ.μ. σε οικό-
πεδο 268 τ.μ. με υ.δ. 150 τ.μ. με θέα
θάλασσα 128.000 ευρώ. Άγιος Ματ-
θαίος 3άρι ρετιρέ 110 τ.μ. με απε-
ριόριστη θέα 155.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε τιμή ευκαιρίας,
επιπλωμένη στο Σόδυ Προφήτη
Ηλία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 96551, 6945/
402954*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ με υπνοδωμάτιο,
ξεχωριστή κουζίνα και λουτρό, 1ου
ορόφου, ησυχία κοντά στο ΚΤΕΛ,
23.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 134738*

• ΓΛΑΡΟΣ οικόπεδο 600 τ.μ. με
2πατη κατοικία και μεγάλο υπόγειο
στα μπετά μαζί με την άδεια, σε
μικρή απόσταση (με τα πόδια) από
τη θάλασσα και με θέα σε αυτήν.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 053671*

ΔΑΡΑΤΣΟ 2.5 στρέμ. επικλινές, με
ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα,
250 μ. από το Λύκειο, με έτοιμη
άδεια για 2 μαιζονέτες, 200 τ.μ. έκα-
στη, γίνεται και σύσταση καθέτου.
Κατάλληλο και για τουριστική εκμε-
τάλλευση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 344763*

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ από κατασκευα-
στική εταιρεία σε νεοανεγειρόμενη
πολυκατοικία πολυτελούς κατα-
σκευής, 2άρια, 3άρια, 4άρια, στην
οδό Οδυσ. Ελύτη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 27860, 6932/
274215

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Ν. Χώρα ρετιρέ
84 τ.μ. με μεγάλη βεράντα, πάρ-
κινγκ και αποθήκη 75.000 ευρώ.
Κοντά στο ΚΤΕΛ τριάρι ρετιρέ 82
τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο, προ-
σφορά 63.000 ευρώ. Λενταριανά
τεσσάρι 120 τ.μ. με θέα θάλασσα
τιμή 180.000 ευρώ. Λενταριανά 3άρι
65 τ.μ. καινούριο, με πάρκινγκ και
αποθήκη, 85.000 ευρώ, Λενταριανά
ρετιρέ 130 τ.μ. με βεράντες 65 τ.μ.
με απεριόριστη θέα, Ηρ. Πολυτε-
χνείου 3άρι ισόγειο υπερυψωμένο
100 τ.μ. 98.000 ευρώ, κέντρο γκαρ-
σονιέρα 4ου ορόφου, 2χωρη, 25.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ στο Πανελλήνιο διαμέ-
ρισμα 50 τ.μ., 1ου ορόφου, 40.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 639175*

ΕΥΚΑΙΡΙΑ νεόδμητο διαμέρισμα
100 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, κήπο,
στον κόμβο Σούδας, 110.000 ευρώ,
2άρι στο ΜΑΙΧ ρετιρέ, με 100 τ.μ.
βεράντα και ανεμπόδιστη θέα
67.000 ευρώ, μαιζονέτα 2ου - 3ου
ορόφου 95 τ.μ. κοντά στον Άγιο Χα-
ράλαμπο, πολυτελείας, μόνο
135.000 ευρώ, 3άρι 1ου ορόφου 65
τ.μ. διαμπερές, 85.000 ευρώ και και-
νούριο 105 τ.μ. με τζάκι στο κέντρο,
145.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.csm-realestate.gr,
28210/ 44890, 6942/ 846286

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χωραφάκια Ακρωτη-
ρίου ανεξάρτητη μονόχωρη γκαρ-
σονιέρα 40 τ.μ., με ένα μπάνιο, 2
βεράντες, σε κεντρικό δρόμο,
26.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.europacretepro-
perties.com, 6932/ 682045*

• ΕΚΤΑΣΗ παραθαλάσσια περί-
που 1,5 στρέμ. εφαπτόμενη σε
ασφάλτινο δρόμο και με πρό-
σοψη σε αιγιαλό, δυτικά της
Κρήτης, στα Λειβάδια Ινναχω-
ρίου, 6 χλμ. από το Ελαφονήσι.
Έχει εντός πλάκα από οπλι-
σμένο μπετόν, έτοιμη για τοπο-
θέτηση λυόμενου με πλήρεις
τίτλους.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 652431 Όλγα
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ μεγάλη! Κοντά στην οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου πωλείται σε
3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρι-
σμα 1ου ορόφου 156 τ.μ. με βε-
ράντα 30 τ.μ. και μπαλκόνι 17 μ. με
πρόσοψη στον δρόμο.
Πληρ. Τηλ. 6997/ 508197*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά γκαρσονιέρα,
2χωρη, 40 τ.μ. περίπου, όχι υπόγεια,
σε περιοχή των Χανίων, κοντά στο
κέντρο. Πληρωμή μετρητοίς. Απο-
κλείονται μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 422215 6-8 μ.μ.*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση αγορά γκαρ-
σονιέρα στο κέντρο, όχι υπόγεια, σε
όροφο με ασανσέρ.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 178515 8-10 π.μ.
και 6-8 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα για άμεση
αγορά. Διαμερίσματα και μονοκα-
τοικία από Ακρωτήρι μέχρι Καλα-
μάκι και αγροτεμάχιο
αποχαρακτηρισμένο 4-10 στρεμ.
από Πυθάρι έως Κολυμπάρι με
ανεμπόδιστη θέα θάλασσα για
άμεση αγορά, πληρωμή μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58833, 6977/
707798, 9.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00,
www.the-broker.gr, Θεόδωρος Πο-
λυράκης*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα στην Παλιά
Πόλη των Χανίων προς ενοικίαση
και πώληση σε οποιαδήποτε κατά-
σταση και αν είναι.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα οικοδομή-
σιμα, μεγάλες και μικρές εκτάσεις
με θέα θάλασσα. Επίσης ζητούνται
ακίνητα, μαιζονέτες, μονοκατοικίες
προς πώληση και ενοικίαση για του-
ριστική εκμετάλλευση.
Πληρ. Τηλ. e-mail: info@stofige.gr,
6986/ 817419 Stofige Real Estate*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα στον Αποκό-
ρωνα για άμεση αγορά.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 097776

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) ξενοδοχεία με-
γάλα και μικρά, β) μαγαζιά στο
Παλιό Λιμάνι και στο κέντρο των
Χανίων, γ) 20στρ. και άνω, για ξενο-
δοχείο δ) οικόπεδα (παραθαλάσσια
ή μη, μεγάλα ή μικρά) ε) μονοκατοι-
κίες και διαμερίσματα, στ) οικίες σε
κοντινά χωριά.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ. σε 2.050 τ.μ.
οικόπεδο, 13 χλμ. από την Παλαι-
όχωρα Σελίνου, δίπλα σε κοινοτικό
δρόμο, ισόγειο 75 τ.μ., όροφος 75
τ.μ., κατάλληλη για ευρωπαϊκά προ-
γράμματα οικοτουρισμού, αγροτο-
τουρισμού, Leader, ΟΠΑΧ, ΕΣΠΑ,
ειδικά και για νέους αγρότες. Τιμή
πώλησης πλησίον αντικειμενικής.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 96920, 6972/
058921, 6983/ 652791*

ΚΕΝΤΡΟ 2πλοκατοικία παλιά πέ-
τρινη, 110 τ.μ. ισόγειο και 110 τ.μ.
1ος όροφος, σε οικόπεδο 215 τ.μ.
με σ.δ. 2, κτίζει 432 τ.μ. 240.000
ευρώ. Μουρνιές μαιζονέτα παλιά
πέτρινη 150 τ.μ. με κήπο, με υπό-
λοιπο δόμησης. Τιμή προσφοράς
49.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΚΕΝΤΡΟ 2άρι 53 τ.μ. 1ου ορόφου,
νεόδμητο, με πάρκινγκ, 80.000
ευρώ. Νέα Χώρα 2χωρη γκαρσο-
νιέρα 30 τ.μ., ισόγεια, 22.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 782945, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΚΟΝΤΑ στα Δικαστήρια ισόγεια κα-
τοικία 95 τ.μ. 2 ετών με κήπο, 90.000
ευρώ, Άγιος Νεκτάριος ισόγεια
γκαρσονιέρα νεόδμητη και 3άρι 65
τ.μ., Παχιανά μονοκατοικία 85 τ.μ.
62.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΚΟΥΜΠΕΛΗ επί της οδού Μ. Αλε-
ξάνδρου (4ο οικόπεδο, περιφραγ-
μένο με πλέγμα), οικόπεδο άρτιο
και οικοδομήσιμο, 443.80 τ.μ., κτίζει
240 τ.μ. για κατοικίες, έως 2 ορό-
φους και υπόγεια.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 500185

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ παλιές οικίες στην
Π. Πόλη των Χανίων για άμεση
αγορά από πελάτες της εται-
ρείας μας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003,
www.ktimatoemporiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έκταση (αγροτεμάχιο)
προς αγορά από 12 έως 35
στρέμματα με κοντινή πρό-
σβαση στην Εθνική οδό από την
περιοχή της Αγιας Μαρίνας έως
τον κόμβο του Κολυμπαρίου.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 463885*

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 3άρι 65 τ.μ. ισό-
γειο, υπερυψωμένο, με θέα θά-
λασσα, 38.000 ευρώ, Χαλέπα
μαιζονέτα 75 τ.μ. πετρόκτιστη
38.000 ευρώ, Καλυκάς μονοκατοικία
85 τ.μ. σε οικόπεδο 190 τ.μ. 53.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ οικόπεδο σε
τιμή ευκαιρίας, 1.000 τ.μ. με δόμηση
400 τ.μ. και ανεμπόδιστη θέα
(κάμπο και θάλασσα).Τίτλοι καθα-
ροί. Ιδιώτης. Τιμή 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55134 μεταξύ
2.30 - 21.30 και 6932/ 989979

• ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ οικόπεδο 400 τ.μ.
75.000 ευρώ, β) Γαλατάς μαιζονέτα
190τμ κατ.2011 σε οικόπεδο 1400τμ,
γ) Σταλός 270τμ σπίτι  σε 3στρ πρό-
σοψη στον παραλιακό, 600.000
ευρώ, δ) Σταλός οικ. 2800τμ (τα
500τμ εντός οικ.) θέα θάλασσα
150.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890, δείτε το
στο www.vasilispaterakis.gr

ΜΑΙΖΟΝΕΤΕΣ: Παχιανά ισόγεια 90
τ.μ. 5 ετών με κήπο 115.000 ευρώ,
κοντά στο κέντρο μαιζονέτα ορό-
φου 128 τ.μ. 3 ετών με 4 υπνοδωμά-
τια και θέα θάλασσα, Λενταριανά
καινούρια με θέα θάλασσα 91 τ.μ.
με πάρκινγκ και αποθήκη, προ-
σφορά 135.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΜΟΔΙ μαιζονέτα με θέα, πολυτε-
λούς κατασκευής, 133 τ.μ. και 110
τ.μ. υπόγειο, με 3 υπνοδωμάτια και
2 μπάνια, σε οικόπεδο 500 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 27860, 6932/
274215

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α) Ηγ.Γαβριήλ
118τ.μ σε οικόπεδο 256τ.μ. με υπό-
λοιπο δόμησης, 210.000 ευρώ, β)
Ν.Χώρα μονοκατοικία 100τ.μ. σε οι-
κόπεδο 212τ.μ. με σ.δ. 0,2 170.000
ευρώ, γ) 8ης Δεκεμβρίου γωνιακή
μονοκατοικία 200τ.μ. σε οικόπεδο
360τ.μ, δ) μονοκατοικία 80τ.μ. σε
300τ.μ. οικόπεδο επί της Αν.Γογονή
170.000 ευρώ, ε) Θερίσου μονοκ/ κία
165τ.μ. με οικόπεδο 500τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 434422, 28210/
44455, email:kkatoufas@gmail.com*

Ν.ΧΩΡΑ 2ώροφη οικοδομή 240 τ.μ.
σε οικόπεδο 265 τ.μ. με σ.δ. 2,
210.000 ευρώ, μονοκατοικία στη Χα-
λέπα 70 τ.μ. σχεδόν καινούρια, σε
οικόπεδο με υπόλοιπο δόμησης
μαζί με παλιά οικία 100 τ.μ. που χρή-
ζει ανακαίνισης. Προσφορά 95.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• Ν.ΧΩΡΑ α) 3άρι ανακαινισμένο γ’
ορόφου, 40 μ. από τη θάλασσα,
110.000 ευρώ, β) 3άρι 10ετίας στη Ν.
Χώρα, 96 τ.μ. ρετιρέ, γ) 3άρι α’ ορό-
φου στη Μ. Πηγά, ανακαινισμένο,
με αποθήκη, θέση στάθμευσης,
100.000 ευρώ, δ) 3άρι 3ου ορόφου,
90 τ.μ., με αποθήκη και θέση στάθ-
μευσης, 90.000 ευρώ, ε) 3άρι στην
Ηρ. Πολυτεχνείου κατάλληλο και
για επαγγελματική στέγη, ανακαινι-
σμένο, 65.000 ευρώ, στ) 3άρι στην
Ηρ. Πολυτεχνείου 45 τ.μ., με θέση
στάθμευσης και αποθήκη.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΝΕΑ Χώρα 2άρι 2ου ορόφου, 57 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο, 59.000
ευρώ, Χαλέπα 2άρι 55 τ.μ. 1ου ορό-
φου, πολυτελούς κατασκευής
80.000 ευρώ και ισόγειο 55 τ.μ.
75.000 ευρώ, Χαλέπα 2άρι 50 τ.μ.
1ου ορόφου, 6 ετών, με θέα θά-
λασσα, 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 580 τ.μ. στα μπετά, σε
οικόπεδο 680 τ.μ., κοντά στη θά-
λασσα, τιμή πολύ καλή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΟΙΚΟΠΕΔΑ με άδεια οικοδομής
α) Μ. Τοίχος 500 τ.μ. με άδεια οικο-
δομής 102 τ.μ., β) Γαλατάς 460 τ.μ.
με άδεια 180 τ.μ. και υπόλοιπο δό-
μησης 120 τ.μ. 120.000 ευρώ, γ) γρα-
φεία ΔΕΗ 250 τ.μ. με άδεια 200 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
6976/ 434422*

• ΟΙΚΟΠΕΔΑ στις περιοχές 1)
Χρυσή Ακτή α) 800 τ.μ., β) 1.500 τ.μ.,
γ) 1.300 τ.μ., 2) Χαλέπα α) 500 τ.μ. με
σ.δ. 0.6, 110.000 ευρώ, β) 400 τ.μ.
σ.δ. 0.6 150.000 ευρώ, 3) Αγ. Ιωάν-
νης α) 330 τ.μ. με σ.δ. 1, 120.000
ευρώ, β) ΒΙΟΧΥΜ 286 τ.μ. 65.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Καλαμάκι 3.620 τ.μ.
κτίζει 200 τ.μ. με θέα θάλασσα
130.000 ευρώ, Χρυσή Ακτή 3.600 τ.μ.
κτίζει 400 τ.μ. θέα θάλασσα, Γλάρος
1.000 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ. με θέα θά-
λασσα, Κουνουπιδιανά 1.000 τ.μ.
κτίζει 400 τ.μ. με θέα θάλασσα,
115.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440,  www.cretan-
properties.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Μαράθι 4.500 τ.μ. με
ελιές, κοντά στη θάλασσα, με θέα,
κτίζει 210 τ.μ., 125.000 ευρώ. Στέρ-
νες οικόπεδο 4.000 τ.μ. οικοδομή-
σιμο με θέα, 55.000 ευρώ. Νέα Χώρα
310 τ.μ. εντός σχεδίου, τιμή πολύ
καλή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Χαλέπα 800 τ.μ. κτίζει
640 τ.μ. Χαλέπα οικόπεδο 6.500 τ.μ.
κτίζει 200 τ.μ. με απεριόριστη θέα,
270.000 ευρώ. Ανω Γεράνι 505 τ.μ.
κτίζει 240 τ.μ. με θέα θάλασσα,
25.000 ευρώ, Αρώνι 900 τ.μ. κτίζει
400 τ.μ. 45.000 ευρώ, Μόδι 500 τ.μ.
εντός οικισμού με θέα 25.000 ευρώ
και 1.000 τ.μ. εντός οικισμού κτίζει
400 τ.μ. 50.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ.
στην περιοχή Άγιος Χριστόφορος
Καλυκά. Μόνο ιδιώτες. Τιμή 95.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6909/ 932637 (9 π.μ. - 1
μ.μ.) κλήσεις με απόκρυψη δεν θα
απαντηθούν*

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 570 τ.μ. άρτιο και οικο-
δομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ.  θέα θά-
λασσα και βουνό.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 821441*

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.000 τ.μ. στα Κουνου-
πιδιανά, εντός οικισμού, κτίζει 400
τ.μ. με 27 μ. πρόσοψη στον δρόμο,
120.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 402669 κ. Δημή-
τρης, ώρες καταστημάτων

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην Αγυιά 628 τ.μ.
εντός οικισμού, κτίζει 150 τ.μ.
50.000 ευρώ. Επίσης αγροτεμάχιο
στον Βλητέ με θέα τον κόλπο της
Σούδας, 30.000 ευρώ και 6,5 στρεμ.
στα Κουνουπιδιανά, 25.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 311211

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 600 τ.μ. στον Παζινό
Ακρωτηρίου, εντός σχεδίου οικι-
σμού, περιέχει 9 ρίζες ελιές. Τιμή
συζητήσιμη. Οχι μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 987842 κ. Νίκος,
ιδιώτης

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ στα Καμισιανά του
Δήμου Πλατανιά, πάνω στον κεν-
τρικό δρόμο, γωνιακό, 700 τ.μ., κα-
τάλληλο και για επαγγελματική
χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 389877

• ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορό-
φου, σε 3ώροφο κτήριο 123 τ.μ.
(25% του οικοπέδου), με 3 υπνοδω-
μάτια, καινούρια κουζίνα, λουτρό,
χωλ, σαλόνι, αυτόνομη θέρμανση
(καινούρια καλοριφέρ), ηλιακό, εν-
τοιχισμένες ντουλάπες, μεγάλες
βεράντες, στο Άνω Κουμ Καπί,
γωνία Πολυχρονίδη και Άλμπερτ.
Τιμή 115.000 ευρώ, μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 540859 5-8 μ.μ.*

• Π.ΠΟΛΗ α) 2ώροφο 340 τ.μ.
270.000 ευρώ, β) 3ώροφο κτίσμα
ανακαινισμένο 175.000 ευρώ, γ)
2ώροφο 50τ.μ 60.000 ευρώ, δ)
100τ.μ. ισόγειο, 100.000 ευρώ, ε)
2ώροφο κτήριο αυτόνομο, 150.000
ευρώ, ζ) 3ώροφο 120 τ.μ. 110.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ διαμερίσματα επαγ-
γελματικά ή ενοικιαζόμενα από
ιδιώτη, 6 2χωρα επιπλωμένα  μεγά-
λες ταράτσες, θέα βουνό και θά-
λασσα, κοντά στην παραλία, τιμή
λογική, 320.000 ευρώ, συζητήσιμη,
μετρητοίς. Επίσης μονοκατοικία
στο Πάνω Κουμ Καπί, ισόγειο με α’
όροφο, με ταράτσα  πλυσταριό, ευ-
καιρία, μόνο 65.000 ευρώ. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 685909

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ διαμέρισμα 1ου ορό-
φου, Κριτοβουλίδου 19, 2 υπνοδω-
μάτια, 2 μπάνια, γραφείο, μεγάλα
μπαλκόνια εμπρός - πίσω, τζάκι,
τέντες, ηλιακό, αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση στάθμευσης, αποθήκη
με ράφια, bbq, κήπο. Δεκτά μεσιτικά
γραφεία. Τιμή 145.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 630551*

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6 στρέμματα με
πρόσοψη στην εθνική οδό Χα-
νίων - Ρεθύμνου και θέα την θά-
λασσα των Καλυβών.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 744730

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Φαλάσαρνα μικρή
οικία παλαιά, με απεριόριστη θέα.
Επίσης οικόπεδο 1.5 στρεμ. με απε-
ριόριστη θέα, τιμές συζητήσιμες.
Επίσης ενοικίαζονται 3 οικόπεδα το
ένα 40στρ, το άλλο 15 στρ. και το
τελευταίο 6 με 7 στρ περίπου.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 870982*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 1400τ.μ.
στα Περβόλια, με δυνατότητα οικο-
δόμησης 160 τ.μ. Περιλαμβάνει
λυόμενο 56 τ.μ. σε άριστη κατά-
σταση, με αποχέτευση και ηλιακό.
Τιμή 50.000 ευρώ (ή ανταλλάσσεται
με σπίτι εντός πόλεως τουλάχιστον
80τ.μ.).
Πληρ. Τηλ. 6933/ 349990*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή Κοντο-
μαρί 2 οικόπεδα οικοδομήσιμα, με
ελαιόδεντρα. Επίσης στον Πύργο
Ψηλονέρου μαγαζί.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 143305*

ΣΤΕΡΝΕΣ πωλείται έκταση 4
στρεμμάτων, κατάλληλη για διάφο-
ρες χρήσεις.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 131853*

• ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ α) ακίνητο 140
τ.μ., αρχική τιμή 200.000 ευρώ, β)
ακίνητο 670 τ.μ. πάνω στη θάλασσα,
γ) οικόπεδο 500τ.μ. με θέα θά-
λασσα.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προσφορά: στο κέντρο
των Χωραφακίων (καφέ Μακρής) α)
4 καταστήματα 250 τ.μ. - το ένα
στον όροφο μαζί με 148 τ.μ. δώμα
συν τον αέρα τους, β) στο υπόγειο
87 τ.μ. αποθήκες - γκαράζ, γ) στη
θέση Φράγγος Χωραφακίων αγρο-
τεμάχιο 1.357 τ.μ. με 18 ελαιόδεν-
τρα περιφραγμένο, με δικό του
αγροτικό δρόμο. Πληρώνεται το κα-
τάστημα στον όροφο και παίρνεται
δώρο άλλα τρία καταστήματα στο
ισόγειο με το αγροτεμάχιο. Όλα
μαζί για λίγες ημέρες μόνο 160.000
ευρώ. Τίτλοι καθαροί. Δίνονται και
χωριστά. Δεκτοί μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 632814*

• ΧΑΛΕΠΑ 2άρι 65 τ.μ. καθαρό, 3ου
ορόφου, με θέα θάλασσα, 6 ετών,
με πάρκινγκ και αποθήκη, ενοικια-
σμένο 330 ευρώ, 85.000 ευρώ.
Κοντά στα Δικαστήρια 2χωρο ημιυ-
πόγειο 40 τ.μ., 12.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 782945, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΧΩΡΑΦΙ 3 στρεμ. εντός κτηματο-
λογίου, με 9 πορτοκαλιές και 50
ελιές νεοφύτευτες στο Βαμβακό-
πουλο και οικόπεδο 92 τ.μ. εντός
σχεδίου, οικοδομήσιμο στο Βαρύ-
πετρο.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 973022*

ΓΡΑΦΕΙΟ ισόγειο, πολυτελές, με
ξύλινα πατώματα, ηλεκτρικά παν-
τζούρια, κουζίνα και wc, άνετο πάρ-
κινγκ, επί της Παπαναστασίου και
Κνωσού, 70.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44890, 6942/
846286

ΓΡΑΦΕΙΟ επιπλωμένο, 20 τ.μ., 1ου
ορόφου, στην οδό Σφακίων, 22.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εστίασης πωλούν-
ται: α) Χ.Μ. Γιάνναρη, β) Χ.Μ. Ντα-
λιάνη, γ) Χάληδων, δ) Μητρόπολη
και σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αλουμινοκατασκευών
και εμπορίου σιδηρικών και χρωμά-
των λόγω συνταξιοδότησης.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 757515*

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο της
πόλης, βιβλιοχαρτοπωλείο, 8.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 702661*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο της
πόλης, αρχή Αποκορώνου, με με-
γάλο προαύλιο χώρο. Αποκλείεται
χρήση σουβλατζίδικου. Τιμή 10.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 500897 κος Αν-
δρέας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σουβλατζίδικο ή ο
εξοπλισμός όλος σε καλή τιμή,
λόγω αναχώρησης.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 302336

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναψυκτηρίου 25τμ
στο κεντρικότερο σημείο των Χα-
νίων, σε λειτουργία, μαζί με την
άδεια (για περαστικούς και ορθί-
ους) και πλήρη εξοπλισμό, πωλεί-
ται σε τιμή ευκαιρίας, λόγω
αναχώρησης.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 988851 απογ.
ώρες μετά τις 5 μ.μ.*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (καφέ-μπαρ) στην
Π.Πόλη πλήρως εξοπλισμένη
λόγω αναχώρησης.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 927055*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ-εστιατόριο-
μπαρ πλήρως εξοπλισμένη, χωρη-
τικότητας 150 ατόμων και μ’
εξωτερικό χώρο στο κέντρο της
πόλης με στάνταρ πελατεία σε
τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6906/ 116754, 6955/
702638*

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται καντίνα εν
λειτουργία, συρόμενη, σε τιμή ευ-
καιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 257918*

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται επιχείρηση
οβελιστηρίου σε πολύ καλό ση-
μείο σε λειτουργία λόγω αλλαγής
επαγγέλματος.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 457769

ΚΑΛΥΒΕΣ Αποκορώνου κατά-
στημα 75 τ.μ. κατάλληλο για όλες
τις χρήσεις. Σοβαρές προτάσεις.
Ενοικιάζεται ή πωλείται.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 808428 από τις
5μ.μ εώς τις 10μ.μ.

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο κέντρο της
πόλης: α) οδός Τζανακάκη, β)
οδός Ποτιέ, γ) Σκαλίδη, δ) Κυδω-
νίας, ε) Π.Πόλη οδός Πόρτου κα-
τάστημα 160τ.μ. 210.000 ευρώ, ζ)
ισόγειο κατάστημα 113τ.μ. κοντά
στον Αγ.Νεκτάριο 60.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ.
kkatoufas@gmail.com, 28210/
44455, 6976/ 434422*

ΜΑΓΑΖΙ Κισάμου 90 τ.μ. + 30 τ.μ.
πατάρι ενοικιασμένο, 215.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΜΑΓΑΖΙ - συνεργείο εξατμίσεων
αυτοκινήτου με όλο τον εξοπλι-
σμό του, με εξασφαλισμένη πελα-
τεία, στην περιοχή Κλαδισού.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 949868 2-5 μ.μ.
και 8-10 μ.μ., κλήσεις με από-
κρυψη δεν θα απαντηθούν*

ΜΑΓΑΖΙΑ: κέντρο 138 τ.μ. + 250
τ.μ. υπόγειο + 50 τ.μ. αυλή, 50 τ.μ.
75.000 ευρώ, κέντρο 200 τ.μ., κέν-
τρο 75 τ.μ., Αποκορώνου 100 τ.μ.
με μεγάλο ενοίκιο, Αποκορώνου
150 τ.μ. τιμή συζητήσιμη, Παρηγο-
ριά 400 τ.μ. σε οικόπεδο 800 τ.μ.,
Περίδου 52 τ.μ., 34 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΜΕΓΑΛΟ συσκευαστήριο πορ-
τοκαλιών σχεδόν αχρησιμοποί-
ητο,αποτελούμενο απο
ανεβατόριο, πλυντήριο απολυ-
μαντήριο αφρού, τούνελ θερμού
αέρα, κεροτήριο, ταινίες διαλο-
γής 8 νούμερα, 2 πάγκους διαλο-
γής 15 μέτρα διπλοί και
αλυσομεταφορέας 4 κιβωτίων με
καλιμπραδώρο με πιανόλες,
65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890, δείτε το
στο www.vasilispaterakis.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση μεγάλου in-
ternet - cafe σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 880004*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται επιχεί-
ρηση super market ισόγειο 160
τ.μ. και υπόγειο 100 τ.μ., στο κέν-
τρο της πόλης.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 327006*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ μισό ταξί (50%) με
έδρα τα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 117031*

• ΧΑΛΗΔΩΝ κατάστημα 38 τ.μ.
περίπου, ενοικιασμένο.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 898938

• AUDI A4 turbo Quattro 1.781 cc
μοντ. ‘04, 210 hp, ελληνικής αντι-
προσωπείας, με 123.000 χλμ.,
ατρακάριστο, γκρι, σε κλειστό
γκαράζ, με πρόσφατο γενικό με-
γάλο service, βιβλίο service, και-
νούρια ψαλίδια, ελαστικά,
μπαταρία, 18’’ ζάντες, ελεγμένο
από το ΚΤΕΟ έως τις 20-02-’16,
8.900 ευρώ, τιμή συζητήσιμη, με
πληρωμένα τέλη 2015. Δεκτός
κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 602999*

• BMW X5 diesel σε άριστη κατά-
σταση, ατρακάριστο, χωρίς τεκ-
μήριο και φόρο πολυτελείας,
άδεια έκδοσης 2007, μοντελο
2003. Τιμή 14.000 ευρώ, με πρό-
σφατο γενικό service. Δεκτή και
ανταλλαγή.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 382042*

• CITROEN Saxo 1100 cc μοντ. ‘02
a/ c , καινούργια λάστιχα υδραυ-
λικό τιμόνι, σε άριστη κατάσταση,
δεκτός κάθε έλεγχος, 2.450 ευρώ.
Τέλη κυκλοφορίας 2015 πληρω-
μένα, ΚΤΕΟ περασμένο σήμα 135
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 079617*

• CITROEN C5 μοντ. ‘01, σε άρι-
στη κατάσταση, με πληρωμένα
τέλη του 2015, περασμένο από
ΚΤΕΟ εώς 2017 3.500 ευρώ, τιμή
συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 49144, 6983/
515757

• DAEWOO Lanos μοντ.’98
1349cc, 165.000 χλμ. ηλεκτρικά
παράθυρα και κλειδαριές με τέλη
κυκλοφορίας 135 ευρώ, τιμή 1.000
ευρώ λόγω αγοράς καινούργιου.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 895711*

• DAEWOO Nubira Station, 1.600
cc, με 120.000 χλμ., μοντ. ‘02, σε
καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 455953*

• FIAT Strada αγροτικό 1.248cc,
βενζινοκίνητο, μοντ. ‘05, με
118.000 χλμ., a/ c, μεγάλη καμπίνα,
κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά πα-
ράθυρα, άσπρο, σε άριστη κατά-
σταση, 4.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 495654

FIAT Marea 1.600 cc, φουλ έξτρα,
με 120.000 χλμ., σε πάρα πολύ
καλή κατάσταση, με πρόσφατο
service, 2.000 ευρώ (τιμή συζητή-
σιμη).
Πληρ. Τηλ. 6936/ 220934*

• FORD Sierra, 1.600 cc, φυλασ-
σόμενο σε γκαράζ, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 099784

GOLF μοντ. ‘05, χρώμα μπλε, με
90.000 χλμ., φυλασσόμενο σε γκα-
ράζ, σε άριστη κατάσταση, 5.500
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 433742

• GOLF μοντ. ‘00 4πορτο μπλε
1400cc και Ford Focus 3πορτο γα-
λάζιο 11ος/ ’02.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 434416*

• HONDA Varadero 1.000 cc, σε
καλή κατάσταση, δεκτός κάθε
έλεγχος, με 20.000 χλμ, 3.500
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 697225

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜERCEDES
E200 CDI W212, χρονολογία 12/2010

400.000 χλμ. Τιμή: 13.500 ευρώ 
με Φ.Π.Α.  (τελική)

Τιμή για ταξί: 13.500 ευρώ με Φ.Π.Α. (τελική)
Τιμή για πολύτεκνους: 15.500 ευρώ με Φ.Π.Α. (τελική)

Τιμή για ιδιώτες: 17.000 με Φ.Π.Α.  (τελική)

Υπάρχουν 2 αυτοκίνητα διαθέσιμα
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• HONDA CBF 1000cc τέλος του
‘09, αγρατζούνιστη σε γκαράζ,
13.500 χλμ. διπλά xenon φώτα, πρό-
γραμμα, φίλτρο ΚΝ, διπλές remus,
bagster, ζελατίνα givi, συναγερμός
metasystems, άριστη αξίας άνω των
13.000 ευρώ μόνο 6.000 ευρώ λόγω
ανάγκης.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 758499*

• HONDA μοντ. ‘93, 1493 cc πωλεί-
ται ή ανταλλάσσεται μόνο με Fiat
Panda 1000 cc 10ετίας μέχρι 500
ευρώ και τα υπόλοιπα μέχρι τα
1.900 σε μετρητά, για μείωση φορο-
λογίας σε σχέση με τα κυβικά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 96920*

HONDA CB 400 super four σε πολύ
καλή κατάσταση, από σχολή οδη-
γών, 24.000 χλμ, με καινούρια αλυ-
σίδα, πληρωμένα τέλη 2015,
ελεγμένο από ΚΤΕΟ έως τον 2ο/
2016. Τιμή 1.500 ευρώ (συζητήσιμη).
Πληρ. Τηλ. 6976/ 728058*

HONDA CBR 600F μοντ. ‘00, 61.000
χλμ. , full extra, σε πολύ καλή κατά-
σταση, πολύ καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 932362 Στέφα-
νος*

• HONDA Varadero 1.000 cc, μοντ.
‘04, με 15.700 χλμ. πραγματικά, και-
νούρια λάστιχα, μπαταρία, service,
bagster, βαλίτσα, κάγκελα, ασημί -
μαύρο, τιμή 3.850 ευρώ, συζητή-
σιμη. Δεκτός κάθε έλεγχος, ελεγ-
μένο από το ΚΤΕΟ και με βιβλίο
service. Τo όχημα φυλάσσεται σε
κλειστό γκαράζ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 602999*

• HYUNDAI Accent 1.400 cc μοντ.
‘07, με 72.000 χλμ, μπλε, σε άριστη
κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 777150*

ISUZU D-Max 3 lt, 3.000 cc, μοντ.
‘07, με 130.000 χλμ., χρυσαφί, 1,5
καμπίνα σε καλή κατάσταση, τιμή
ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 243679*

MERCEDES CLK 2πορτο, 1.800 cc,
με 187 hp, κλιματιστικό, δερμάτινα
καθίσματα, ηλιοροφή, ηλεκτρικούς
καθρέπτες κ.λπ., 33.000 χλμ., σε
υπαράριστη κατάσταση, φυλασσό-
μενο σε γκαράζ, 15.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 502202

MG F VVC cabrio σε άριστη κατά-
σταση, ατρακάριστο, με καινούρια
κουκούλα και λάστιχα, 1.800 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 753704*

• MITSUBISHI Lancer 1.200 cc μον-
τέλο ‘90, σε υπεράριστη κατάσταση,
φυλασσόμενο σε γκαράζ, με πληρω-
μένα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια
και περασμένο από Κ.Τ.Ε.Ο.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 810122

• MITSUBISHI L-200 4Χ4 ημιδιπλο-
κάμπινο χρώμα ασημί- κόκκινο αντι-
προσωπείας μοντ. ‘00 με 225.000
χλμ. πρώτο χέρι, άριστη κατάσταση.
Δεκτός κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 063032 κος Στέ-
λιος, 6974/ 700213 κα Ελένη, 28210/
49272 απογευματινές ώρες*

• NISSAN μοντ.’00, μονοκάμπινο,
μονό, διαφορικό, a/ c, καινούργια
λάστιχα και φρεσκοβαμμένο, 6.000
ευρώ. Δεκτός κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 99380, 4 μ.μ. - 9
μ.μ.

OPEL Corsa C σε άριστη κατά-
σταση, ασημί χρώμα, μοντ. ‘03, full
extra, πληρωμένα τέλη 2015, ΚΤΕΟ
έως 2016, 2.800 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 130049 Γιώργος

PEUGEOT 307 1.600 cc, μοντ. ‘01,
σε καλή κατάσταση, με 185.000
χλμ., 2.900 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 035510

PEUGEOT 106 1.100 cc, 2θυρο, με
ηλεκτρικά παράθυρα, με πληρω-
μένα τέλη κυκλοφορίας και με πρό-
σφατο έλεγχο από ΚΤΕΟ,
πληρωμένη και ασφάλεια, με λίγες
μικροζημιές. Πωλείται σε τιμή προ-
σφοράς.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 633031*

• PEUGEOT 206 μοντ. ‘01, 1.400 cc,
6.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 100227

SCODA φορτηγάκι πετρέλαιο ελλη-
νικό, 160.000 χλμ άριστο από γενικό
σέρβις, 3.800 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 769133 Γιώργος*

SMART For four πωλείται, μπλε,
μοντ. ‘07, cdi diesel, injection, νέας
τεχνολογίας, με φουλ έξτρα. Τιμή
μόνο 6.400 ευρώ. Δεκτές ευκολίες.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 601111

SMART cabrio, μοντ. 3ος/ -’05, με
ηλεκτρική οροφή, φουλ έξτρα, με
84.000 χλμ., καινούριο σαλόνι, 3.900
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 167462*

• TOYOTA Corolla μοντ. ‘99, περα-
σμένο από ΚΤΕΟ, πληρωμένα τέλη
του ‘15, 1.500 ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 996244*

• TOYOTA Corolla μοντ. ‘06,
2πορτο, 1.400 cc, full extra, με
117.000 χλμ., 4.200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 028062*

• VW Golf Plus 1.4 TSI, 140 hp μοντ.
5ος/ ’08, έκδοση Highline, σε άριστη
κατάσταση, με καινούρια λάστιχα,
με μόνο 69.500 χλμ., 8.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 984118 Κυριάκος

YAMAHA XT 660 R μοντ. ‘07, με
23.000 χλμ., από πρόσφατο service.
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή ευκαι-
ρίας.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 314962*

• ΑΥΤΟΜΑΤΟ BMW 318 Μ40, full
injection, 125 hp (E36), με δισκό-
φρενα εμπρός - πίσω, ABS, φουλ
έξτρα, μόνο 100.000 χλμ., σαν και-
νούριο, 2.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 483482*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ μικρό αυτοκί-
νητο ζητείται για αγορά. Κατά προ-
τίμηση βενζινοκίνητο.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 472660

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Opel Insignia 1.800cc,
ατμοσφαιρικό, 5θυρο, ανοιγόμενο
τζάμι πορτ-μπαγκάζ, 35.000 χλμ.,
μαύρο, μπεζ δερμάτινο σαλόνι,
μοντ. ‘09, φουλ ηλεκτρικά, πλοηγό,
συναγερμό, κάλυμμα πορτ-μπαγ-
κάζ, ηλεκτρικά καθίσματα και χειρό-
φρενο, αισθητήρες τζαμιών -
φώτων, αυτόματο πιλότο, ατρακάρι-
στο, σε τιμή ευκαιρίας. Δεκτός κάθε
έλεγχος. Πληρωμένα τέλη ‘15, τιμή
ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 621022

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς αγορά μικρό αγρο-
τικό επαγγελματικό αυτοκίνητο.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 003287*

ΚΛΟΥΒΑ Opel vivaro μοντ. ‘08,
20.500 χλμ. Δεκτός οποιοσδήποτε
έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 159808*

ΚΛΟΥΒΑ Hyundai turbo diesel, 105
hp , μοντ.’05, 132.000 χλμ., ατρακά-
ριστο, 5.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 628028

• ΚΛΟΥΒΑΚΙ Opel Astra F άσπρο
μοντ. ‘95, 1.7 turbo diesel σε υπερά-
ριστη κατάσταση με ζάντες αλουμι-
νίου, κοτσαδόρο και βιβλίο service.
Αψογο και πάρα πολύ οικονομικό.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 036867*

ΚΛΟΥΒΑΚΙ Renault Kangoo 1.500
cc diesel, μοντ. 3ος/ ’09, με 115.000
χλμ., βιβλίο service, ξύλινα ράφια
στο εσωτερικό του πίσω, σχάρα
οροφής αλουμινίου, χρώμα άσπρο,
με πλάγια πόρτα, λάστιχα σχεδόν
καινούρια, σε εξαιρετική κατά-
σταση, για αγροτική ή επαγγελμα-
τική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 031430, 28210/
74841*

• ΠΑΠΙ Modenas GT135 4ος ‘13
4.800 χλμ. φυλασσόμενο σε γκαράζ
σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 266941*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό κλειστό μικρό
αγροτικό-επαγγελματικό Golf III
turbo diesel. Επίσης ένα τρέιλερ (ρι-
μούλκα) 500 κιλών.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 080707

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) NISSAN X- Trail
4Χ4, 1997cc, New, μοντ. 10ος/ ’08, με
40.000 χλμ., καινούριο, φουλ έξτρα,
6τάχυτο, χρώματος γκρι - καφέ, με
βιβλίο service. Δεκτός έλεγχος,
10.000 ευρώ συζητήσιμη. β) μηχανή
suzuki V-Strom 650cc, μοντ. 8ος/
’05, με 55.000 χλμ., φουλ έξτρα,
3.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 697533*

• ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ -κοστολογούμε
απολύτως μετρητοίς τον επαγγελ-
ματικό εξοπλισμό σας στις καλύτε-
ρες τιμές της αγοράς.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 95687, 6974/
050070 Τσοντάκη

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ παλιά κοσμήματα
μετρητοίς σε οποιαδήποτε κατά-
σταση.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 906694

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ 4 στρεμ. με 60 ελιές
σε καλή τιμή, σε οικισμό του
Δήμου Πλατανιά, με ωραία θέα.
Πληρ. Τηλ. 6941/ 495933

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος να διαθέ-
τει αγροτεμάχια άνω των 50
στρεμμάτων σε ακτίνα έως 30
χλμ. από την πόλη των Χανίων για
καλλιέργεια, συσκευασία και με-
ταποίηση φραγκόσυκων. Εξασφα-
λισμένα κέρδη.
Πληρ. Τηλ. 210/ 8613532, 6977/
901414*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ άδεια ΟΠΑΠ.
Πληρ. Τηλ. 210/ 7482605, 6934/
811333*

O σκύλος σας δεν είναι πειραμα-
τόζωο, εμπιστευτείτε την εκπαί-
δευσή 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 πανελ-
λήνιου συλλόγου εκπαίδευσης
σκύλων αναγνωρισμένου επαγ-
γέλματος
Πληρ. Τηλ. 6945/ 760765*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ εκπαίδευση λα-
γουδόσκυλων και πουλόσκυλων.
Επίσης πωλούνται έτοιμα λαγου-
δόσκυλα και πουλόσκυλα. Πω-
λούνται και κουτάβια Επανιέλ
Μπρετόν κουτάβια λαγουδό-
σκυλα και ένα κουτάβι μολοσσός.
Επίσης ξενοδοχείο σκύλων για
όλα τα είδη σκυλιών.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 013044, 6985/
072776*

• ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ άσπρα, μαύρα και
μπρονζέ, παπάκια, χηνάκια, φραγ-
κόκοτες, πουλάδες για αβγό και
κλωσσόπουλα όλων των ηλικιών,
γουρουνόπουλα και κουνέλια.
Επίσης κοτόπουλα (σφαγμένα ή
ζωντανά χωριάτικα) και αβγά
όλων των ειδών.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 235961*

• ΕΓΚΥΕΣ κουνέλες πωλούνται.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 013044*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρσενικό γερμανικό
ποιμενικό για ζευγάρωμα. Επίσης
πωλούνται φλυτζάνια Illy Single
Espresso.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 426111*

• ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ πωλούνται σε διά-
φορα χρώματα και ράτσες. Επίσης
πωλούνται ζευγαρώστρες, τρο-
φές και πολυβιταμίνες.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31002 (7.30 π.μ.
- 3 μ.μ.)*

ΚΟΥΝΕΛΙΑ διάφορες ράτσες, από
6 ευρώ σακασμένα και 10 ευρώ τα
μεγάλα. Πωλούνται και σφαγμένα.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 167009

ΚΟΥΝΕΛΙΑ σφαγμένα ντόπια
1,600 kg περίπου 10 ευρώ/ κιλό και
πέρδικες ζωντανές 16 ευρώ/ τεμά-
χιο. Ορτύκια ζωντανά αρσενικά
3ευρώ/  το ένα. Επίσης κοτόπουλα
ντόπια 7 ευρώ το κιλό.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 209099*

• ΛΥΚΟΣ μαύρος, θηλυκός βελγι-
κός groenendael (belgian shepherd)
4 ετών. Αρ. microchip:
941000017283936. Φύλακας, συν-
τροφιά. Πωλείται λόγω αλλαγής κα-
θηκόντων. Ενδεικτική τιμή 400
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 423649

• ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ κουνέλια 6 ευρώ το
κιλό. Ζωντανά 4 μηνών 10 ευρώ, έγ-
κυος 15 ευρώ, αρσενικά 15 ευρώ,
σακασμένα 5 ευρώ (1.5 μηνών). Επί-
σης κοπριά 2 ευρώ το τσουβάλι (40
κιλών).
Πληρ. Τηλ. 6986/ 508941*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι βέλγικο λυκό-
σκυλο μαύρο, με αριθμό microchip
982009106544288, ημερομηνία γέν-
νησης 8/ 1/ 15, 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6956/ 033052

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γνήσιο μαλτέζ γεννη-
μένο 2/ 2/ 15. Βλέπετε γονείς. Αρ. mi-
crochip 968000005333490.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 197548*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι γερμανικός
ποιμενικός, 2.5 μηνών, πλήρως εμ-
βολιασμένος, με όλα τα απαραίτητα
έγγραφα. Τιμή 350 ευρώ. Μόνο σο-
βαρά ενδιαφερόμενους. Αρ. micro-
chip 900062000222315.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 052280

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι Jack Rassel,
άριστο μορφολικά, θα γίνει 5-7 κιλά,
χρώμα άσπρο - καφέ. Τιμή 350
ευρώ. Αριθμός microchip
941000017161198.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 205053

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι Presa Canario,
άριστο μορφολικά, από πολύ μεγα-
λόσωμους γονείς. Τιμή 400 ευρώ
(συζητήσιμη). Αριθμός microchip
941000017161835.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 205053

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι Cane Corso
άριστο μορφολογικά. Βλέπετε γο-
νείς από κοντά. Τιμή 400 ευρώ (συ-
ζητήσιμη). Αριθμός microchip
900182000057023.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 205053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι 2 μηνών καυκά-
σιο ποιμενικό. Τιμή 100 ευρώ. Αρ.
microchip: 941000017397965.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 324799*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγελάδα Holstein υψη-
λής απόδοσης, μαζί με το μοσχα-
ράκι της. Τιμή 2.500 ευρώ
μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 961472

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 φοράδες με τα που-
λάρια τους γεωργαλίδικα και αρσε-
νικό 5χρονο μαύρο γεωργαλίδικο.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 679048

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γουρουνάκια εμβο-
λιασμένα για εντεροξιναιμια και
πνευμονία, από 18 - 28 κιλά, 3.5
ευρώ/  κιλό. Επίσης κουνέλια ζων-
τανά 5 ευρώ το κιλό, κουνέλια θη-
λυκά έγκυος 30 ευρώ το ένα,
κουνέλια θηλυκά γεννημένα 5
ευρώ/  κιλό + 4 ευρώ/  κουνελάκι.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 561000

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τραγάκια 4 μηνών,
διασταύρωσης μούρθια με αλπίνες
και 2 τράγοι αλπίνοι, 2 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 968674*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 άλογα γνήσια γε-
ωργαλίδικα, 1 φοράδα 6 ετών, 1 αρ-
σενικό βαρβάτο 6 ετών και 1
πουλάρι 3 ετών. 1 τρέϊλερ διπλό
γερμανικό με φρένο μπροστά. Επί-
σης 10 αρνιά λίγες μέρες σακα-
σμένα στην περιοχή του
Αποκόρωνα.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 333796

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κατσίκια για ζωή και
για σφάξιμο και 2 πρόβατα με 3
μικρά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 64953, 6984/
266014

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια dogo ca-
nario από εξαίρετους γονείς, κα-
τάλληλα για φύλαξη και προστασία.
Τιμή 150 ευρώ έκαστο. Αριθμοί mi-
crochip: 977200007623940,
977200007622878.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 791805

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ορτύκια ντόπια και
αβγά από ορτύκια.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 694328, 6939/
315392*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 κατσίκες αλπίνες
με 25 μικρά κατσικάκια και 7 πρό-
βατα με τα αρνιά τους.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 64369 μετά τις 7
μ.μ. και 6980/ 283680

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 κατσίκες ντόπιες
που σακάζονται τέλος του μήνα από
τα ρίφια τους.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 333452, 6955/
080897

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γουρουνόπουλα γά-
λακτος ζωντανά, 15-20 kg περίπου,
τιμή ζυγολογίου 4,50 ευρώ/ kg από
περιοχή Βατόλακκο.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 423649

• ΤΗΝ Κυριακή 15 Μαρτίου χάθηκε
από την Αμπεριά σκυλί κρητικός
ιχνηλάτης, τιγρέ χρώμα, με γυριστή
ουρά, μικρά αυτιά, αρκετά ψηλό.
Οποιος γνωρίζει κάτι ή το βρήκε,
παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί
μας.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 455706*

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ κουταβάκι καθαρόαιμο
πίτμπουλ, 2 μηνών. Αριθμός micro-
chip: 939000010716677.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 908331, 28210/
49361*

• ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ αρσενικό ημίαιμο
γκριφόν κουτάβι πανέμορφο 3
μηνών. Διαθέτει βιβλιάριο υγείας με
τα δύο πρώτα του εμβόλια, αποπα-
ρασιτωμένο εσωτερικά και εξωτε-
ρικά. Είναι πολύ φιλικός με τους
ανθρώπους και τα ζώα, κοινωνικο-
ποιημένος, παιχνιδιάρης, εκπαιδευ-
μένος στις βασικές εντολές.
Αποκλειστικά σε άτομα που θα το
φροντίζουν. Αρ. microchip:
939000010691565.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 608363

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ μόνο σε φιλόζωους, 2
γνήσια λυκόσκυλα, γερμανικά ποι-
μενικά, θηλυκό και αρσενικό, 1.5
ετών, στειρωμένα, πολύ όμορφα, με
βιβλιάριο υγείας και όλα τους τα εμ-
βόλια. Αρ. microchip
939000010720912, 
939000010720913.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 713396*

100% από ξύλο ελιάς, 110 εώς 140
ευρώ, καυσόξυλα ελιάς χλωρά και
ξερά, α’ ποιότητας, για τζάκι και
σόμπα, τα 4 κυβικά 240 ευρώ,
χλωρά, ξερά, 130 ευρώ ο τόνος, τα
ξύλα είναι σκεπασμένα και στεγνά.
Σε μεγάλες ποσότητες καλύτερες
τιμές. Τακτοποιούνται στον χώρο
σας.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 235961*

100-130ΕΥΡΩ καυσόξυλα ελιάς
μόνο ξερά, α’ ποιότητας, σκισμένα
σε πρέσσα για τζάκι ή σόμπα. Προ-
σοχή: τα ξύλα παραδίδονται μόνο
με ζυγολόγιο και με την παρουσία
σας, αν το επιθυμείτε. Δωρεάν με-
ταφορά και τακτοποίηση. Δώρο ένα
σακί προσάναμμα.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 730911, 6996/
440435*

• ΧΑΘΗΚΑΝ από το Βατόλακκο
το Σάββατο 7 Μαρτίου 2 σκυλιά
θηλυκά, ένα γκριφόν άσπρο με
λίγο καφέ μαλλιαρό και ένα γκέ-
κας μπίγκλ μαύρο καφέ κοντού-
λικο. Οποιος έχει δεί η γνωρίζει
κάτι ας επικοινωνήσει.
Πληρ. Τηλ. 6907/ 552301*

120ΕΥΡΩ ο τόνος, καυσόξυλα,
ελιάς, ξερά. Διανομή δωρεάν, δυνα-
τότητα τακτοποίησης στο χώρο
σας.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 226055*

• 2NOTEBOOK HP 100 ευρώ Assus
150 ευρώ, με τσάντα μεταφοράς και
ποντίκι, καρέκλα γραμματέως τιμή
20 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 724560 6-8 μ.μ.*

• 2ΑΝΤΛΙΕΣ νερού τριφασικές
10hp και 3hp αντίστοιχα.
Πληρ. Τηλ. 6909/ 493009*

• I-PAD 3rd Generation 64 gb, σε
πάρα πολύ καλή κατάσταση, με
δώρο θήκη μεταφοράς. Διαθέτει
προστασία οθόνης. Τιμή 280 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 327302*

• ISO -BOX 2.5X7.0 με 2 τουαλέτες,
ντουζιέρες, ηλεκτρική εγκατά-
σταση, air condition σε καλή κατά-
σταση κατάλληλο για αποδυτήρια ή
εξοχική οικία.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 327006*

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ μετρητοίς ή που-
λάμε για λογαριασμό σας αντίκες,
ηλεκτρικά είδη, έπιπλα, στερεοφω-
νικά, δίσκους, cd, βιβλία, γυαλικά,
είδη χόμπι, νομίσματα, γραμματό-
σημα, επαγγελματικούς εξοπλι-
σμούς κλπ.
Πληρ. Τηλ. Μοναστηράκι Κισάμου
121 Χανιά, 28210/ 98960

ΑΓΟΡΑΖΩ καυσόξυλα στις καλύτε-
ρες τιμές της αγοράς, απολύτως
μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 226055*

ΑΓΟΡΑΖΩ καυσόξυλα, ξερά ή
χλωρά, μικρές - μεγάλες ποσότη-
τες. Πληρωμή μετρητοίς, από 0.06 -
0.095 ευρώ το κιλό, κομμένα ή
άκοπα. Επίσης αναλαμβάνω κορμο-
τομές και κλαδέματα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 235961*

ΑΓΟΡΑΖΩ αντίκες, παλαιά έπιπλα,
μπουφέδες, σιφουνιέρες, ντουλά-
πες, τραπεζαρίες, κομούς, γραφεία,
βιβλία, δίσκους, ραπτομηχανές,
χαλιά, στερεοφωνικά, τζουκ-μποξ,
μπιμπελό, στοκ εμπορεύματα, διά-
φορα μικροαντικείμενα, ασημικά,
πίνακες, χρυσαφικά. Καθαρίζω,
αδειάζω υπόγεια, ολοκληρωμένα
παλαιά σπίτια, επίσης και ξενοδο-
χεία. Ταχεία εξυπηρέτηση.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 982585*

ΑΓΟΡΑΖΩ διάφορες συλλογές: πί-
νακες ζωγραφικής, ρολόγια, κομπο-
λόγια, νομίσματα, διάφορα βιβλία,
γραμματόσημα, καρτ - ποστάλ, διά-
φορα κοσμήματα, σπάνια παρά-
σημα.
Πληρ. Τηλ. 6906/ 724257, 6947/
982585*

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ επαγγελματικό τύπου
τρεχαντήρι 7.5 μ. με μηχανή 18 hp
Mitsubishi με τέντα, υδραυλικό βίν-
τσι για δίχτυα, με άδεια 1.45 GΤ με
σωστικά, βυθόμετρο, δίχτυα και
VHF έτοιμο για εργασία. Τιμή συζη-
τήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 812945 κ. Γιάννης

• ΑΛΚΑΤΕΛ τηλέφωνο καινούριο
σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 526195

• ΑΠΟ ξενοδοχείο πωλούνται πο-
λυκουζινάκια 60 ευρώ έκαστο.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 135249

ΑΠΟ ανακαίνιση καφετέριας και
λόγω αλλαγής χρήσης, πωλείται
ο κάτωθι εξοπλισμός σε άριστη
κατάσταση: καρέκλες, σκαμπό,
τραπέζια, καναπέδες, ψυγεία
κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 211616*

• ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ μεταχειρι-
σμένων ειδών: 1) επαγγελματι-
κός εξοπλισμός: ψυγεία -
μηχανήματα, ράφια, είδη γρα-
φείου, 2) οικιακός εξοπλισμός:
ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα,
εργαλεία, αντίκες, είδη κήπου,
3) σκάφη αναψυχής, είδη θα-
λάσσης, 4) stock εμπορεύματα.
Βρείτε ό,τι ψάχνετε.
Πληρ. Τηλ. αποθήκη ΒΙΟΠΑ,
Δευτέρα εως Παρασκευή 9πμ-
5μμ, Σάββατο 9-3μμ 28210/
02266, 6985/ 577739*

Βρέθηκε 
αρσενικό 
σκυλάκι, 

πολύ φιλικό, 
περιοχή 

Παρηγοριάς.

Τηλ. επικ.:
6976/116932
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ΑΠΟ παραγωγό πωλείται μυζήθρα
αγνή άριστης ποιότητας.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 267365

ΑΡΜΟΝΙΟ Synthesizer Technics με
ελληνικούς και ξένους ρυθμούς KN
6500 και ακορντεόν μάρκας Crucia-
nelli, σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 023731*

• ΒΙΤΡΙΝΑ σάντουιτς ψυχόμενη,
μήκους 2 μ., με 6 συρτάρια επίσης
ψυχόμενα, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένη, σε άριστη κατάσταση, εν λει-
τουργία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 09115

• ΒΙΤΡΙΝΕΣ κρυστάλινες κατάλλη-
λες για Μ/ Μ, τουριστικά και είδη
δώρων, καθώς και 3 βιτρίνες κατά-
ψυξης.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 890502

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ πετρελαίου κλειστού
τύπου 40 KWA μαζί με τον πίνακα σε
άριστη κατάσταση με 50 ώρες λει-
τουργίας περίπου. Δεκτός κάθε
έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 247425

ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ τσεριμόγιας, ροδιάς
- φραγκοσυκιάς.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 431770

ΔΙΚΑΝΟ super pose μάρκας Brow-
ning Β525 Light Hunter με 71 cm
κάνη, σε άριστη κατάσταση, 1.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 336884*

• ΔΙΚΑΝΟ Luigi Franchi Alchione
ατσάλινο του 2002 με το καλύτερο
κλείδωμα της Franchi σε υπεράρι-
στη κατάσταση (σχεδόν καινούργιο)
μονοσκάνδαλο με επιλογέα, αυτό-
ματους εξωλκείς και πέντε τσοκ,
750 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 504977*

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ τζάκι καλοριφέρ ca-
mineti monde crapa light 80 ιταλικό,
έχει λειτουργήσει 3 μήνες.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 527205*

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εστιατορίου εκ των
οποίων ορισμένα τεμάχια καινού-
ρια. Τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 710099*

• ΕΞΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο από
μικρό παραγωγό, χωρίς φάρμακα,
λιπάσματα, 0,3- 0,8 οξύτητα. Στην
καλύτερη τιμή της αγοράς, 3,5 ευρώ
το κιλό, δωρεάν μεταφορά στο
χώρο σας. Μικρές και μεγάλες πο-
σότητες. Δωρεάν δοκιμή και έλεγ-
χος.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55677 ώρες κα-
ταστημάτων, 6986/ 115598 What’s
up

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ εξοπλισμός
pool - bar σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6958/ 202835 μετά τις
11 π.μ.

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται σύνθεση σα-
λονιού τριών κομματιών πολύ μον-
τέρνα, χρώμα ανοικτό καφέ με λίγο
λευκό σε πολύ καλή κατάσταση.
Πωλείται λόγω αλλαγής επίπλων.
Τιμή ευκαιρίας μόνο 150 ευρώ, τιμή
συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 377905, 28214/
00405

• ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ stock έπιπλα και με-
γάλες προσφορές και στα καλοκαι-
ρινά είδη, ποικιλία σε έπιπλα
εσωτερικού χώρου, στη Λ. Καρα-
μανλή 83 Καλυκάς (100 μ. πριν τα
γραφεία του ΙΚΑ). Στον ίδιο χώρο
στρώμα οικολογικό, ανατομικό, ορ-
θοπεδικό και απόσυρση με έκπτωση
10-20%. Είδη εξοχής σε τιμές σοκ,
λόγω τέλους εποχής.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 90515, 6948/
403787*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός οικίσκος για να
στεγάσει γεννήτρια ή μικρό κοντέι-
νερ ή καρότσα ψυγείου αυτοκινή-
του σε καλή κατάσταση (όχι
σκουριασμένο).
Πληρ. Τηλ. 6944/ 785755*

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ γυμναστηρίου
Panatta (ελεύθερα βάρη, μηχα-
νήματα, διάδρομοι) σε πολύ
καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 652431

ΖΗΤΩ για αγορά ξυλεία (σανίδες,
λατάκια, μαδέρια)
Πληρ. Τηλ. 6977/ 858899

Η/Υ από ίντερνετ καφέ σε τιμή ευ-
καιρίας: AMD Athlon 64X2,2GB
RAM, 500 GB, GT 8800/ 9800,
PSU650W, 19’ οθόνη TFT, 200 ευρώ.
CORE2 Quad 2.33 GHz, 2GB RAM,
500 GB, GTS 450, PSU 650W, 22’
οθόνη TFT, 300 ευρώ. I5 650 3.2 GHz
(1156) 2GB RAM, 500 GB,GT640,
PSU 650W, 22’ οθόνη TFT, 400
ευρώ. Ολα περιλαμβάνουν micro-
soft mouse και keyboard.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 534058*

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ κουζίνα Bosch
3ετίας , πλυντήριο, τριθέσιος κανα-
πές-κρεβάτι, σύνθετο, τραπεζάκι
σαλονιού και άλλα μικροέπιπλα.
Επίσης σκαλιστή τραπεζαρία μασίφ
ξύλου της δεκαετίας ‘70 με ροτόντα
διαμέτρου 1,20 και επεκτάσεις 80
εκ. και 6 καρέκλες σε πολύ καλή κα-
τάσταση λόγω μετακόμισης.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 088743*

ΚΑΡΟΤΣΑ για τρακτέρ, βαρέου
τύπου, μήκους 2.70, πλάτους 2 μ.,
σε υπεράριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 963003*

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 130 lt μάρκας Lie-
bherr gt 1402 ελάχιστα χρησιμοποι-
ημένος σε τιμή ευκαιρίας 150 ευρώ
διαστάσεων 55Χ60Χ90.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 800880*

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ κορμός, ξερά. Μετα-
φορά δωρεάν. Δυνατότητα τακτο-
ποίησης στον χώρο σας κατόπιν
συνεννόησης.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 391080*

ΚΟΠΡΙΑ από αιγοπρόβατα χωνε-
μένη, καθαρή, ιδανική για γλάστρες
εξωτερικού χώρου και λαχανόκη-
πους. Επίσης κοπριά αποστειρω-
μένη, άοσμη, για γλάστρες
εσωτερικού χώρου. Τιμή από 4 ευρώ
/  σακί. Παράδοση στον χώρο σας.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 006519

• ΚΟΠΡΙΑ από πρόβατα, 4 ευρώ /
γεμάτο σακί (μεταφορά προς Χανιά
5 σακιά). Περιοχή Βάμος Αποκορώ-
νου Χανίων. Pure clear sheep’s ferti-
liser sold 4 euros /  hole bag
(transoportation to Chania 5 bags).
Vamos. Επίσης πωλείται μπιλιάρδο
Τσιβισίδη, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 702389

• ΚΡΑΝΟΣ γερμανού αλεξιπτωτι-
στή Β’ Παγκοσμίου, πωλείται.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 857504

• ΚΡΑΣΙ cabernet χύμα προς 1.5
ευρώ το κιλό.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 533693*

ΚΡΕΒΑΤΙ ημίδιπλο με στρώμα
καλής κατασκευής, ορθοπεδικό,
αξίας 100 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 420880

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ μεταχειρισμένοι 70
τ.μ. Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 33100, 6984/
616922

Λ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 πωλείται επαγ-
γελματικός εξοπλισμός παντοπω-
λείου, πλήρης, σε πάρα πολύ καλή
κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 689870, 28210/
87205*

ΛΑΔΙ κρασί, τσικουδιά, ξύδι και ρα-
κόμελο πωλούνται, όλα παραγωγής
μας. Διατίθονται ακόμη και σε διά-
φορες συσκευασίες. Επίσης ξύλα
για τζάκι και σόμπα. Αναλαμβά-
νουμε το κλάδεμα των δέντρων
σας, ελιών - πορτοκαλιών και ζη-
τάμε περιουσία προς ενοικίαση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 62166, 28210/
62676, 6976/ 164965*

ΛΟΓΩ κλεισίματος βιβλιοπωλείου
πωλούνται: μελαμίνη 16 mm ση-
μύδα με κολλημένο PVC στα περι-
θώρια 3 mm, 2 γόνδολες, 1 γυάλινη
βιτρίνα, εξαερισμός χώρου, κουρ-
τίνα εισόδου, τέντα εξωτερικού
χώρου.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 702661

• ΛΟΓΩ ανάγκης πωλούνται:
διπλό κρεβάτι με αποθηκευτικό
χώρο 220 ευρώ, κεραίες 80 ευρώ,
λάστιχα ποτίσματος 70 ευρώ,
στρώμα 50 ευρώ, DVD εγγραφής
80 ευρώ, κρητική λύρα 150 ευρώ,
καινούργιο μπουζούκι 150 ευρώ,
κερματοδέκτης 30 ευρώ, σινεμά
αντίκα 40 ευρώ, ψύκτης νερού
150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 612652

ΛΟΥΤΗΡΑΣ κομμωτηρίου ιταλικός
Maleti με μεγάλο νιπτήρα από
πορσελάνη και αναπαυτικό κάθι-
σμα, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 664668*

• ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ πολυκουζι-
νάκια σε οικονομικές τιμές (που
περιέχουν νεροχύτη, εστίες και
ψυγειάκι).
Πληρ. Τηλ. 6944/ 595205

• ΜΗΧΑΝΗ τριψίματος μαρμάρου
επαγγελματική προς 800 ευρώ,
κατάλληλη για τρίψιμο μονώσεων
ταρατσών.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 092426*

ΜΟΚΕΤΑ διαστάσεων 4Χ4 ρελια-
σμένη χρώμα μπεζ με πέλος εντε-
λώς αχρησιμοποίητη αξίας 550
ευρω, μόνο 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 115569*

• ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ καναπές γωνία
(2.80Χ1.60) σε άριστη κατάσταση
καθώς και γυάλινο ανοιγόμενο
τραπέζι κουζίνας με μεταλλικά
πόδια.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 128087*

• ΝΤΟΥΛΑΠΑ 2πορτη με 4 συρτά-
ρια σε πολύ καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 015608

• ΝΥΦΙΚΑ Δημητριάδη - ατελιέ.
Παραλαβές καινούργιων επώνυ-
μων νυφικών, από 800 ευρώ μόνο
200 έως 280 ευρώ ενοικίαση και
δώρο τα παρανυφικά και νυφικά
περσινής σαιζόν αγορά μόνο 150
ευρώ. Επίσης βίντεο- φωτό σε χα-
μηλές τιμές. Καθημερινά από τις
9 πρωί έως τις 9 το βράδυ (στο
κέντρο της πόλης οδός Δημακο-
πούλου & Καζατζάκη πάνω απο τα
δικαστήρια) εκτός αργίες . Επίσης
βίντεο, φωτό, ανθοστολισμός σε
χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 707678 What’s
up

• ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ (κλαδευτήρι)
STYL MS 150 TC, σχεδόν και-
νούργιο (έχει δουλέψει 2 ώρες),
εγγύηση μέχρι 12ος/ ’16, 280
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6941/ 452446

• ΞΥΛΟΚΟΡΔΕΛΑ για τρακτέρ Eu-
ropa C620 ελαφρώς μεταχειρι-
σμένη (5 χρόνων).
Πληρ. Τηλ. 6974/ 863550

• ΠΛΑΙΣΙΟ σκαλωσιάς σοβατζή,
τεμάχια 30 από 15 ευρώ/ το ένα
και χιαστή μεγάλα από 10 ευρώ/ το
ένα, 30 τεμάχια. Επίσης πιεστικό
επαγγελματικό σχεδόν καινούρ-
γιο, 400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 092426*

• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ρούχων Zanussi 6
μηνών, χωρητικότητας 5 κιλών,
σχεδόν καινούριο, 190 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 004261

• ΠΟΔΗΛΑΤΟ πόλης Cannondale
Bad Boy 7 hybrid, σχεδόν και-
νούργιο, 600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 738513  (10 π.μ. -
7 μ.μ.)*

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑ 30 ευρώ, άσπρα
ντουλάπια σε άριστη κατάσταση,
απορροφητήρας, ράφια κουζίνας
μόνο 40 ευρώ και στρώματα μονά
15 ευρώ, καρέκλες γραφείου επώ-
νυμες 25 ευρώ, από ξενοδοχείο
που ανακαινίζεται.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 304142 μόνο
πρωινές ώρες

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ πλήρες με
εστίες, ψυγείο και απορροφη-
τήρα, σε καλή κατάσταση, 12 τε-
μάχια, από ξενοδοχείο. Τιμή
ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 409969

• ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ κατασκευής κα-
ναπές διθέσιος 1,60 μ. μασίφ κα-
ρυδιά με σοκολατί μοντέρνο
ύφασμα 240 ευρώ, ΙΚΕΑ καναπές-
κρεβάτι 1,40 μ. 90 ευρώ, αυθεν-
τικό ινδονησιακό τραπέζι
Sheesham μασίφ με 4 καρέκλες,
250 ευρώ, ξύλινο έπιπλο τηλεόρα-
σης αντικέ 80 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 738513  (10 π.μ. -
7 μ.μ.)*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω αλλαγής θέρ-
μανσης σχεδόν καινούριο fan-
coils Fyrogenis CE τύπος Fyuem
200, 280 ευρώ και ένα σώμα πάνελ
900 Χ 800 100 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 69718 8 -10 π.μ.
και 4-6 μ.μ.*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο νοσοκομειακό ηλεκτροκί-
νητο κρεβάτι, πολύσπαστο,
ανύψωση ολόκληρου του κρεβα-
τιού, πλάτης, γονάτων και ποδιών.
Περιλαμβάνεται ζεύγος πτυσσό-
μενων πλαϊνών κάγκελων και
στρώμα αφρολέξ, 2.04 μ. Χ 0.89 μ.,
800 ευρώ, συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 407274*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρη κουζίνα
εστιατορίου (λάντζες, πάγκοι,
χοάνη,ψυγείο ντουλάπα, ψυγείο
βιτρίνα, πόρτα πυρασφάλειας,
πλήρες σύστημα πυρασφάλειας
κ.α.) Δίδονται μόνο όλα μαζί.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 318193

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τραπέζι ανοιγόμενο
έως 2.5 μ. (χρώματος βέγκε με
τζάμι) με 6 καρέκλες inox, πλάτη
βέγκε και κάθισμα δερματίνη, επί-
σης ιταλικά.
Πληρ. Τηλ. 6951/ 920494*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και κατασκευάζονται
πισίνες πολυεστερικές sexion,
που δεν χρειάζονται άδεια, 8 μ. Χ
3.60 μ. διάσταση βάθους 1μ. x
1,5μ. μαζί με τον μηχανισμό. Τιμή
6.500 ευρώ. Εγγύηση για όλη τους
τη ζωή. Δεν κινδυνεύετε από σκα-
σίματα, τριχοειδή κλπ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 09760, 6936/
493430*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 βαρέλια 1.100
κιλών καστανιάς, σε άριστη κατά-
σταση, 4 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 571633

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και είδη υγι-
εινής σε άριστη κατάσταση λόγω
ανακαίνισης ξενοδοχείου. Συγκε-
κριμένα: σετ υπνοδωματίου από
μασίφ ξύλο (πλάτη, κρεβάτι, κο-
μοδίνα, τουαλέτα, καθρέπτη,
σκαμπό, επιπλάκι βοηθητικό), κα-
ρέκλες, πολυθρόνες, σαλόνια,
ψυγειάκια, λεκάνες με καζανάκι,
νιπτήρες με μπαταρία, καμπίνες
ντουζ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 449008

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 μονά κρεβάτια
σετ με 2 κομοδίνα χρώμα σουη-
δικό μεταχειρισμένα σε καλή κα-
τάσταση (χωρίς στρώματα), 150
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 667843, 6973/
018202*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 πόρτα 2φυλλη
κρυστάλλινη, 4 πόρτες ξύλινες με
τις κάσες τους, 1 ντουζιέρα 0.80 Χ
0.80 εκ., 3 νιπτήρες με βρύσες, 1
πολυκουζινάκι, κάγκελα αλουμι-
νίου, τραπεζομάντηλα και ναπε-
ρόν μωβ και λιλά και 2 ηχεία.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 504341*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: γωνιακός καναπές,
τραπεζαρία με καρέκλες και
μπουφές με καθρέπτη, σχεδόν
ολοκαίνουρια, από 400 ευρώ το
καθένα. Τιμή συζητήσιμη. Δώρο
τραπεζάκι σαλονιού και έπιπλο tv.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 419697*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 2 ψυγεία λαχανικών
σε καλή κατάσταση 2.5 μ. μήκος Χ
1.10 μ. πλάτος Χ 2 μ. ύψος, 900
ευρώ έκαστο, ψυγείο βιτρίνα
πομπέ 2.5 μ. 1.200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 415605

• ΣΑΛΟΝΙ ολοκληρωμένο κλα-
σικό, παπουτσοθήκη μεγάλη, ψυ-
γείο και διάφορα άλλα
μικροέπιπλα, λόγω μετακόμισης
σε χαμηλές τιμές. Επίσης ελλει-
πτικό μηχάνημα γυμναστικής
Kettler Rivo-P ελαφρώς μεταχει-
ρισμένο με εγγύηση.
Πληρ. Τηλ. 6958/ 733434*

• ΣΑΛΟΝΙ χρώμα καφέ σκούρο
γωνία 1.80Χ2 με μαξιλάρες, που
γίνεται και κρεβάτι με χώρο απο-
θήκευσης 3 χρόνων, μόνο 250
ευρώ. Επίσης τηλέφωνο-fax σε
χαμηλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 707678

• ΣΚΑΦΟΣ για θαλάσσια σπορ Α’
Hellas 18Β ταχυπλοο, μοντ 2012,
ένα κινητήρα Yamaha 115 hp και
ένα 6 hp, δερμάτινα καθίσματα,
βυθόμετρο, GPS, ηλεκτρ. ντου-
ζιέρα και τρέιλερ, με 35 ώρες χρή-
σης. Αρχική τιμή 32.446 ευρώ
πωλείται 18.900 ευρώ με δυνατό-
τητα έκδοσης τιμολογίου και δυ-
νατότητα χρήσης
επαγγελματικού.
Πληρ. Τηλ. www.eshops.gr/ ska-
fos, 28210/ 88102*

• ΣΚΑΦΟΣ Quicksilver Cruiser
5,60 μ. με καμπίνα και μηχανή
90hp δίχρονη Mercury, τρέιλερ με
φρένο, υδατοπαγίδα, πυξίδα,
σκάλα μπάνιου, όλα τα σωστικά,
κουπιά, με καμπίνα. Καλή πλεύση
ιδανικό για εκδρομές-ψάρεμα,
9.000 ευρώ. Πωλείται και χωριστά
σκάφος-μηχανή.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 349764*

• ΣΥΝΘΕΤΟ χρώμα βέγκε οξιά
καινούργιο 2Χ2 σε τιμή μεγάλης
ευκαιρίας. Επίσης ενυδρείο.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 403787

• ΣΥΣΤΗΜΑ τζακιών αερόθερμο
στη μισή τιμή, ελάχιστα δουλε-
μένο με πολύ καλή απόδοση 120
ευρώ. Επίσης ποδήλατο μαγνη-
τικό Ketller ελάχιστα χρησιμοποι-
ημένο με όργανα μέτρησης
παλμών, αρχική τιμή 750 ευρώ
πωλείται μόνο 300 ευρώ και TV
Panasonic 42’’ plasma άριστης
κατάστασης και home cinema
Pionner 380 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 76657, 6977/
917152*

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ παλαιού τύπου 14’
από ξενοδοχείο στο Μάλεμε (15
ευρώ) η μία.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 610457, κος Μα-
ραβελάκης

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 14’’ από ξενοδο-
χείο, 40 τεμάχια, με βάσεις τοί-
χου. Τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 409969

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG 42’’, 250 ευρώ,
τηλεόραση Panasonic 50’’, 350
ευρώ, 2θέσιος καναπές - κρεβάτι,
150 ευρώ, Tablet Vero 6-7’’ 30
ευρώ με θήκη.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 506238

• ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ καταδιοπτρικό
Skywalker ΜΑΚ102ΕQ2, καινούρ-
γιο, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 738513 (10 π.μ. -
7 μ.μ.)*

ΤΡΑΚΤΕΡ Ford 3.600, 48 hp, από
γενική επισκευή, μαζί με πολλά
παρελκόμενα (φρέζα, τρίγινο, πα-
τατοφυτευτή, πατατοεξαγωγέα,
νύχια, αυλακωτήρα, καρότσα).
Όλα πλήρως λειτουργικά. Τιμή
12.000 ευρ. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 488417, 6956/
033052

• ΤΡΑΚΤΕΡ Ford 4100 με τα εξαρ-
τήματά του (φρέζα, ρυμούλκα,
καλάθι), σε καλή κατάσταση. Τιμή
5.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 104809

• ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ και
επαγγελματικός φούρνος σε άρι-
στη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 915435*

• ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ πωλείται σε καλή
κατάσταση, μαζί με σκηνή με-
γάλη, σε καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 78764, 6982/
697115*

• ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ από σταφύλια ρω-
μέϊκο 200 κιλά σε καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 354406*

ΦΟΥΣΚΩΤΟ σκάφος Mostro 5.81
μ. με Suzuki 140 hp 4χρονη μη-
χανή, 250 ώρες λειτουργίας, GPS,
σε άριστη κατάσταση, φυλασσό-
μενο.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 190836*

• ΦΡΕΖΑ Γέμκα 7σειρη, 1,60 φάρ-
δος, 1.500 ευρώ σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 639588*

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ παραδοσιακά από 50
δωμάτια ξενοδοχείου, τιμή ευκαι-
ρίας.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 409969

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ του μισού τόνου για
τρακτέρ. Έχει μπάρες 7 μ. πλή-
ρως λειτουργικό. Τιμή 900 ευρώ,
συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 488417*

• ΨΥΓΕΙΑΚΙ βιτρίνα και προϊόντα
για κάβα παραδοσιακά (ποτά,
λικέρ, είδη δώρων) όλα μαζί σε
πολύ χαμηλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 556405*

• ΨΥΓΕΙΟ επαγγελματικό βάθους
0,70 κα πλάτους 1,30 σε καλή κα-
τάσταση, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 697225

• ΨΥΓΕΙΟ -βιτρίνα σάντουϊτς με
διπλά τζάμια πολύ καλής ποιότη-
τας, φούρνος πίτσας με πέτρα με
2 κάμερες ιταλικής κατασκευής
και μηχανή soft παγωτού. Ολα σε
καλή κατάσταση, καλές τιμές, συ-
ζητήσιμες.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 443419

• ΨΥΓΕΙΟ self service 2 μ. πωλεί-
ται.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 381795

• ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ βούτα με
τζάμια 1.20 Χ 0.60 Χ 0.80 σε άρι-
στη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 72003, 6930/
959570

• ΑΝΤΡΑΣ 38 ετών οικονομικά
ανεξάρτητος, ζητά γυναίκα 40
ετών και άνω, ανεξαρτήτως εμφά-
νισης, για όμορφες στιγμές.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 543723

ΕΡΑΤΩ: αν αισθάνεστε μοναξιά
και σας ενδιαφέρει μια σοβαρή
σχέση ή ο γάμος, σας περιμέ-
νουμε στο νέο μας γραφείο να
γνωριστούμε και να σας προσφέ-
ρουμε τις υπηρεσίες μας. Τώρα
κοντά σας και με 2ο υποκατά-
στημα και με δεκάδες νέα μέλη.
Πληρ. Τηλ. κεντρικό Ηράκλειο
τηλ.: 2810/ 221551, υποκατάστημα
Ρέθυμνο Ηγ. Γαβριήλ 103 - 105
τηλ.: 28310/ 55621, 6986/ 786412,
www.eratw-gnwrimies.gr*

• ΝΕΟΣ ζητά γνωριμία με κοπέλα
σοβαρή, συνεσταλμένη, ηλικίας
30 - 35 ετών χωρίς οικογενειακές
υποχρεώσεις με σκοπό αποκλει-
στικά τον γάμο. Δεκτά μόνο μη-
νύματα. Παρακαλώ μόνο σοβαρά.
Δεκτή και αλλοδαπή.
Πληρ. Τηλ. 6957/ 547299

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 αριθ-
μού τηλεφώνου. Νέες υπηρεσίες
υπερσύγχρονης τεχνολογίας, εμ-
φάνιση αποκρύψεων, καταγραφή
τηλεφωνικών συνομιλιών και μη-
νυμάτων, ανάκτηση παλαιών δε-
δομένων κινητού. Τίποτα δεν
μπορεί πλέον να μείνει κρυφό για
εσάς. Πείρα, προσωπική επαφή,
στήριξη, απόλυτη εχεμύθεια και
διακριτικότητα, αποτελεσματικό-
τητα, γρήγορη αντιμετώπιση. Οι
τιμές μας είναι προσαρμοσμένες
στα νέα οικονομικά δεδομένα με
24ωρη συμβουλευτική υπηρεσία
(Κυριακή και αργίες). Αρ. ειδ.
άδειας υπουργείου προστασίας
του πολίτη 4891/ 7/ 150-δ.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 176066 Υψηλαν-
τών 25*

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ - Υπερίων: Περίδου
10 Χανιά. Αρ. Αδ. 4891/ 7/ 1/ 180-ε.
Εμπιστευτικό γραφείο ερευνών -
παρακολουθήσεων - πληροφο-
ριών και πάσης φύσεως οπτικοα-
κουστικών ηλεκτρονικών
τηλεκαταγραφήσεων πανελλα-
δικά. Προσπελάσιμη γνώση, σύγ-
χρονες τεχνικές έρευνας,
εξειδικευμένα λογισμικά ελέγχου
κινητών τηλεφώνων - υπολογι-
στών, προϊόντα και υπηρεσίες
εποπτείας οχημάτων, πρωτοπο-
ριακός μικροηλεκτρονικός εξο-
πλισμός (εφαρμογές - διαθέσεις -
ειδικές κατασκευές κάθε ανα-
γκαιότητας). Αναλαμβάνονται με
σοβαρότητα και εχεμύθεια, θέ-
ματα συζυγικής απιστίας - διαζυ-
γίων, βιντεοφωτογραφήσεις,
τηλεφωνικά, επιτήρηση ανηλίκων,
επαγγελματικά, περιουσιακά,
αδιάσειστες δικαστικές αποδεί-
ξεις, δορυφορικοί εντοπισμοί θέ-
σεων - διαδρομής οχημάτων,
ιδιαίτερα δύσκολες υποθέσεις,
περίπλοκα κοινωνικά προβλή-
ματα. Άρτια κατάρτιση, γρήγορα
αποτελέσματα, αδιάφθορη εντι-
μότητα, πρέπουσα δεοντολογία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 775785 επί
24ώρου*
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Α.Ο. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Παγκρήτιος τίτλος στο άσκετΠαγκρήτιος τίτλος στο μπάσκετ
α ό την ο άδα αίδων Βαπό την ομάδα παίδων Β'

Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ηη

Επιβράβευση της πολύ καλής προσπάθειας που γίνεται στο τμήμα μπάσκετ του Α.Ο. Ακρωτηρίου αποτελεί ο φετινός παγκρήτιος
τίτλος τον οποίο κατέκτησε η ομάδα της κατηγορίας παίδων Β', με την επιτυχία να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση από
το γεγονός ότι σημειώθηκε με τον “απόλυτο” απολογισμό, δηλαδή 15 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

πρωτιά αυτή έδωσε στην ομάδα
του Ακρωτηρίου την άνοδο στους
παίδες Α', αλλά και το δικαίωμα να
πάρει μέρος στο φάιναλ φορ -μαζί
με τις τρεις πρώτες ομάδες- αυτής
της ηλικιακής κατηγορίας. Στα δυο
παιχνίδια της διοργάνωσης που φι-
λοξενήθηκε στο Ηράκλειο, προσπά-
θησε για το καλύτερο δυνατόν,
απέναντι σε σωματεία πιο έμπειρα
και με πολύ μεγαλύτερη παρουσία
στον χώρο, γνωρίζοντας τελικά δυο
ήττες.

Για τη φετινή διάκριση, αλλά και
την πορεία του τμήματος γενικό-
τερα, μας μίλησαν ο προπονητής
Θανάσης Αζάς, ο πρόεδρος Παύλος
Μαρινάκης και πέντε παίκτες -από
τους συνολικά 16 που χρησιμοποι-
ήθηκαν- της ομάδας παίδων Β'.

ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

«Δεν συναντήσαμε ιδιαίτερη αντί-
σταση στην πορεία μας προς τον
τίτλο, αφού είχαμε πολύ δυνατό σύ-
νολο, μιας και διατηρήθηκε σχεδόν
όλη η ομάδα η οποία τα είχε πάει
εξαιρετικά στην περυσινή σεζόν. Στο
φάιναλ φορ οι αντίπαλοι ήταν
σαφώς πιο δυνατοί, όμως μπορού-
σαμε να πετύχουμε κάτι περισσό-
τερο, ειδικά στον μικρό τελικό».

• Γεννήθηκε στις 13-1-1999, είναι
μαθητής της Α' Λυκείου και αγωνίζε-
ται ως πλέι μέικερ (θέση “1”). 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

«Τηρουμένων των αναλογιών η
ομάδα τα πήγε πολύ καλά και σί-
γουρα άξιζε την κατάκτηση του τίτ-
λου. 

Αν δεν είχαμε τις δυο απουσίες και
τον τραυματισμό που προέκυψε
στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της
ανώτερης κατηγορίας, η κατάκτηση
του χάλκινου μεταλλίου ήταν μέσα
στις δυνατότητές μας».

• Γεννήθηκε στις 23-2-1999, είναι
μαθητής της Α' Λυκείου και αγωνίζε-
ται στη θέση “3”. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ

«Αν και δώσαμε πολλούς αγώνες,
αφού σχεδόν όλοι παίζαμε και με
τους έφηβους, πιστεύω ότι εκπρο-
σωπήσαμε επάξια τον Όμιλο, αλλά
και το χανιώτικο μπάσκετ γενικό-
τερα. Ο προπονητής και το γεγονός
ότι είμαστε όλοι μια καλή παρέα,
βοηθάει στο να παρουσιάζει το
τμήμα καλό αγωνιστικό πρόσωπο
όλα τα χρόνια που λειτουργεί». 

• Γεννήθηκε στις 9-2-1999, είναι
μαθητής της Α' Λυκείου και αγωνίζε-
ται στη θέση “4”.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΑΚΗΣ

«Συνεχίστηκε η πολύ καλή προ-
σπάθεια που άρχισε πέρυσι στην
ομάδα παίδων, ενώ μας βοήθησε και
η συμμετοχή στην κατηγορία εφή-
βων. Περίμενα κάτι καλύτερο στο
φάιναλ φορ, που δεν ήρθε κυρίως
από ατυχία, ενώ ο Εργοτέλης δίκαια
πήρε τον τίτλο, έχει μια εξαιρετική
12άδα και πιστεύω ότι θα τα πάει
καλά και στην πανελλήνια διοργά-
νωση». 

• Γεννήθηκε στις 4-7-2000, είναι
μαθητής της Γ' Γυμνασίου και αγω-
νίζεται στη θέση “2”.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ

«Ουσιαστικά ήταν η πρώτη σεζόν
που έπαιξα μπάσκετ και σίγουρα
είμαι πολύ ικανοποιημένος για τον
τίτλο που κατακτήσαμε, τον οποίο
αξίζαμε, αφού είχαμε καλύτερη
ομάδα. Στο φάιναλ φορ τα πράγ-
ματα ήταν πιο δύσκολα, ο Εργοτέ-
λης είναι πολύ δυνατός, ενώ με τον
ΑΓΟΡ έχω τη γνώμη ότι αν είμαστε
πλήρεις θα κερδίζαμε». 

• Γεννήθηκε στις 20-1-2000, είναι
μαθητής της Γ' Γυμνασίου και αγω-
νίζεται στη θέση “5”.

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την κατάκτηση του παγκρήτιου τίτλου.
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Οι ρωταθλητές ΚρήτηςΟι πρωταθλητές Κρήτης
Ανέστης Ηλίας (έτος γεν. 1999)
Κωσταριδάκης Βασίλης (2000)
Γαλανάκης Ειρηναίος (1999)
Καλούμενος Δημήτρης (1999)
Φυντριλάκης Δημήτρης (2000)
Τζανάκης Κυριάκος (1999)
Μπαρμπουνάκης Άγγελος (1999)
Πετράκης Αριστοτέλης (1999)
Παπουτσάκης Δημήτρης* (2001)
Μαγγελάκης Ανδρέας (2000)
Φασαράκης Γιώργος* (2000)
Τσαγκαράκης Νίκος* (2001)        
Νεονάκης Νίκος* (2001)
Κατιέ Αλέξανδρος (1999) 
Καούκης Παναγιώτης (1999)
Φλεμετάκης Μανώλης (1999)
Σχεδόν όλοι οι προαναφερόμενοι ήταν μέλη και της ομά-

δας εφήβων, οι αθλητές με (*) αγωνίζονται επίσης με την
ομάδα παμπαίδων, ενώ οι γεννηθέντες τα έτη 1999 και
2000 θα ανήκουν στην κατηγορία παίδων και τη σεζόν
2015-16.

Για συγκοινωνιακούς λόγους το πρωτάθλημα διοργανώθηκε
σε 2 ομίλους και στον Α', μαζί με ακόμη 7 ομάδες, μετείχε ο
Α.Ο. Ακρωτηρίου, σημειώνοντας 10 πολύ εύκολες νίκες στο
παρκέ και τέσσερις... στα χαρτιά (αφού μια ομάδα αποχώρησε
τελικά από τη διοργάνωση και άλλες δυο παραιτήθηκαν από
τον αγώνα στο Καμπάνι).

Οι αγώνες άρχισαν στις 5/10/2014, ενώ ολοκληρώθηκαν
στις 25/1/2015 και συνοπτικά τα αποτελέσματα του Ακρωτη-
ριανού Ομίλου ήταν τα παρακάτω:

Α' γύρος: Με Αθλητική Ενωση Πλατανιά (έξω) 22-95, ΟΦΗ2
(μέσα) 20-0α.α., Εργοτέλης2 (ε) 42-64, Ακαδημία Ρεθύμνου
(μ) 84-42, Ηράκλειο3 (ε) 47-82, Κύδων2 (μ) 74-38, Άσκηση
(μ) 20-0αα. 

Β' γύρος: Με Αθλητική Ενωση Πλατανιά (μ) 82-24, ΟΦΗ2
(ε) 29-84, Εργοτέλης2 (μ) 52-24, Ακαδημία  Ρεθύμνου (ε) 42-
76, Ηράκλειο3 (μ) 20-0α.α., Κύδων2 (ε) 30-79, Άσκηση (ε) 0-
20α.α. 

Τελική βαθμολογία α' φάσης (σε 14 αγώνες): A.O. Ακρωτη-
ρίου (14 νίκες) 28, Εργοτέλης2 (11 νίκες-3 ήττες) 25, Κύδων2
(10-4) 24, Ηράκλειο3 (8-6) 21, Ακαδημία Ρεθύμνου (6-8) 19,

Αθλητική Ένωση Πλατανιά (4-10) 18, ΟΦΗ2 (3-11) 16.
Η Ασκηση δεν πήρε τελικά μέρος στη διοργάνωση, ενώ Ηρά-
κλειο3, ΟΦΗ2 και Ακαδημία Ρεθύμνου έχουν από έναν μηδε-
νισμό.

Πρώτος στον B' όμιλο τερμάτισε -επίσης αήττητος- ο Σητει-
ακός, που εξασφάλισε -όπως και ο Α.Ο. Ακρωτηρίου- την
άνοδο στους παίδες Α', ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη οι
δύο ομάδες έπαιξαν μεταξύ τους μονό αγώνα-τελικό για την
ανάδειξη της πρωταθλήτριας, η οποία θα συμμετείχε και στο
φάϊναλ φορ των παίδων.

Το παιχνίδι έγινε (15/2) στο Ηράκλειο και ο Α.Ο. Ακρωτηρίου
νίκησε εύκολα 80-51, κατακτώντας τον τίτλο. 

Στη συνέχεια πήρε μέρος στο φάϊναλ φορ (που διεξήχθη μια
εβδομάδα αργότερα, επίσης στο Ηράκλειο).

Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Εργοτέλη (που αναδείχθηκε
αήττητος πρωταθλητής στους παίδες Α') και γνώρισε την ήττα
με 46-70. Ετσι έπαιξε στον μικρό τελικό, όπου αγωνιζόμενος
χωρίς δυο βασικούς του παίκτες, έχασε από τον ΑΓΟΡ (3ος
στους παίδες Α' -ηττήθηκε στον άλλο ημιτελικό από το Ηρά-
κλειο) με 60-69.

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

«Κατ’ αρχήν θέλω να συγχαρώ όλους
τους παίκτες του Ομίλου μας και τον προ-
πονητή, για την πολύ καλή πορεία που είχαν
τα δυο τμήματα τα οποία ολοκλήρωσαν με
επιτυχία τους αγώνες τους. Οι παίδες Β'
πήραν απόλυτα δίκαια τον τίτλο, ενώ οι
έφηβοι, στην πρώτη παρουσία του Ακρω-
τηρίου στην κατηγορία, άξιζαν να πάνε στην
τελική φάση, κάτι που δεν έγινε αφού υστε-
ρούσαμε στους πόντους στην ισοβαθμία με
τον ΑΓΟΡ. Πλέον, η αγωνιστική δράση συ-
νεχίζεται με τους παμπαίδες, όπου περιμέ-
νουμε ανάλογη πορεία, ενώ θ’ ακολουθήσει
η κατηγορία μίνι. Πιστεύω ότι έχουν μπει
καλές βάσεις στο τμήμα και αυτό, παρά το
γεγονός ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη, επι-
τρέπει την αισιοδοξία ότι θα τα πάμε καλά
και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οσον αφορά το οικονομικό, εκεί υπάρχει
πρόβλημα, το οποίο πιστεύω είναι γενικό-
τερο. Φέτος θα ανταπεξέλθουμε πολύ
οριακά στις υποχρεώσεις μας, όμως τη νέα
σεζόν θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες
κινήσεις για να ανταποκριθούμε στα έξοδα
που θα είναι αυξημένα». 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΖΑΣΘΑΝΑΣΗΣ ΑΖΑΣ
«Εχοντας ολοκληρωθεί οι διοργανώσεις παίδων και εφήβων, μπο-

ρούμε να μιλάμε για μια πολύ καλή σεζόν, μέσα στην οποία συνεχί-
ζουμε μια προσπάθεια που άρχισε πριν περίπου 10 χρόνια. Η απόφαση
να πάρουμε μέρος για πρώτη φορά στην κατηγορία εφήβων, σε συν-
δυασμό με τις σχολικές υποχρεώσεις, μας “οδήγησαν” στο να επιλέ-
ξουμε τελικά συμμετοχή στη Β' κατηγορία παίδων, αν και είχαμε
δικαίωμα να παίξουμε στην Α'.

Είναι φανερό ότι δεν δυσκολευτήκαμε να πάρουμε την 1η θέση στον
όμιλο, κερδίσαμε εύκολα όλα τα παιχνίδια, παίζοντας μάλιστα σε πιο
χαμηλούς ρυθμούς, ενώ ο Κύδωνας2 και ο Εργοτέλης2 ήταν οι πιο
ανταγωνιστικές ομάδες. Στον τελικό της κατηγορίας αντιμετωπίσαμε
τον πιο δύσκολο μέχρι τότε αντίπαλο, όμως η απόδοση των παιδιών,
που είχαν μεγάλη επιθυμία να πάρουν μέρος στο φάιναλ φορ, έκαναν
εύκολη την επικράτηση και την κατάκτηση του τίτλου. 

Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία, η άρνηση της ΕΚΑΣΚ να ικανοποι-
ήσει το αίτημα μας για μη ορισμό του φάιναλ φορ το Σαββατοκύριακο
που παιδιά της ομάδας θα απουσίαζαν σε σχολική εκδρομή μας επη-
ρέασε, ακόμη και στις προπονήσεις, αφού ήταν θέμα συζήτησης όλων
των αθλητών μας.

Τελικά αποφασίστηκε να πάμε στο Ηράκλειο, κάτι που θεωρώ ότι
ήταν η σωστή κίνηση, έστω και χωρίς τους Τζανάκη, Πετράκη και στα-
θήκαμε αξιοπρεπώς, παρά το γεγονός ότι είχαμε την ατυχία να τραυ-
ματιστεί στο ημίχρονο του ημιτελικού ο Κωσταριδάκης, με αποτέλεσμα
να μην αγωνιστεί ξανά. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργοτέλης
έχει μια πολύ πλήρη ομάδα, ανάλογη της οποίας έχει καιρό να εμφα-
νιστεί στην Κρήτη, ενώ οι άλλες τρεις ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο.
Σύμφωνα με την προκήρυξη εμείς έπρεπε να παίξουμε στα ημιτελικά
με τον Εργοτέλη, “κόντρα” στον οποίο τα παιδιά τα πήγαν πολύ καλά,
χωρίς όμως να αποφύγουμε την ήττα. Η πίεση από τον αγώνα αυτό,
συν τις τρεις απουσίες και την αποβολή με 5ο φάουλ του Φυντριλάκη,
φάνηκε να μας επηρεάζουν την επόμενη ημέρα στον μικρό τελικό και
έτσι χάσαμε ένα παιχνίδι που υπό άλλες συνθήκες ήταν στα μέτρα
μας.

Όσον αφορά τους έφηβους, ουσιαστικά ήταν η ομάδα παί-
δων συν τον Μαρινάκη, τον Κάμπουτζ και σε κάποια παιχνίδια
τον Γεωργά. Πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις “χτυ-
πήσαμε στα ίσια” την πρόκριση και τελικά μείναμε εκτός τε-
λικής φάσης υστερώντας στις... λεπτομέριες. Είναι βέβαια
ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή των παίδων στη μεγαλύτερη κα-
τηγορία, τους βοήθησε σημαντικά στην ηλικιακή τους διορ-
γάνωση.

Συνοψίζοντας λοιπόν, κρίνεται πολύ θετικός ο τε-
λικός απολογισμός στις δυο αυτές κατηγορίες. Τα
παιδιά που τις αποτελούν παίζουν μαζί αρκετά
χρόνια, έχουν καλή χημεία, είναι φίλοι και έξω
από το γήπεδο, είναι καλοί μαθητές και σί-
γουρα έχουν μέλλον στο μπάσκετ. Εγώ σε
όλους τονίζω ότι πρώτη προτεραιότητα είναι
το σχολείο και επόμενη ο αθλητισμός, ο
οποίος τους δίνει σημαντικά εφόδια σε πολ-
λούς τομείς.

Οι δραστηριότητες του τμήματος συνεχίζον-
ται με την κατηγορία παμπαίδων, όπου έχουμε
ήδη δύο νίκες. Στο ρόστερ της ομάδας περι-
λαμβάνοντα τρία παιδιά που έπαιξαν στους
παίδες και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο
δυνατόν στον όμιλο μας, όπου Κύδων1 και ΑΓΟΡ
έχουν καλές ομάδες και μαζί μ’ εμάς είναι αυτές
που θα “παλέψουν” για την 1η θέση στον όμιλο.

Η κατηγορία έχει συνολικά τέσσερις ομίλους, η

πρώτη ομάδα στον καθένα ανακηρύσσεται νικήτρια, ενώ θα γίνει ένα
φιλικό μεταξύ παικτών που θα επιλέξουν οι περιφερειακοί προπονητές
απ’ όλους τους ομίλους. 

Τέλος, υπάρχει η κατηγορία μίνι, η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμη και
μακάρι η φετινή διοργάνωση να είναι καλύτερη από την περυσινή,
οπότε παίξαμε πολύ λίγα παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει με-
γάλο ενδιαφέρον για το άθλημα στις ηλικίες του Δημοτικού. 

Ενα από τα θέματα που συζητιούνται στις προπονήσεις είναι και η
πορεία του Αντώνη Κόνιαρη, κάτι που πιστεύω ότι αποτελεί μεγάλο κί-
νητρο για όλους τους παίκτες. Ο Αντώνης έπαιξε 5 χρόνια στο Ακρω-
τήρι, ήταν συμπαίκτης με κάποια από τα τωρινά παιδιά, τα οποία
επαναλαμβάνω, παρακολουθούν την εξέλιξη του τόσο στον ΠΑΟΚ

στην αρχή, όσο και στον Παναθηναϊκό τώρα. Τα πολύ καλά
λόγια που ακούγονται για τον διεθνή παίκτη είναι πιστεύω
ό,τι καλύτερο όχι μόνο για το Ακρωτήρι, αλλά και για το
άθλημα στα Χανιά γενικότερα.

Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπήρχαν μέχρι τον περα-
σμένο Δεκέμβριο, οπότε άρχισε το εργασιακό, κάτι που
είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε δυο προπονητικές ημέ-

ρες. Στην αρχή ήταν η Δευτέρα, μετά προστέθηκε και η Τε-
τάρτη, οπότε περιορίζονται οι προπονήσεις σε τρεις

ημέρες, όμως κάτι τέτοιο δεν βοηθάει στο να γυ-
μνάζονται όπως πρέπει τους τελευταίους μήνες
τα σχεδόν 100 παιδιά που έχουμε συνολικά σε
όλες τις ηλικιακές κατηγορίες».

•Ο 46χρονος (έχει γεννηθεί στις 2-10-1969)
Θεσσαλονικιός καθηγητής Φυσικής Αγωγής
συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια -δηλαδή όσα
χρόνια λειτουργεί το τμήμα μπάσκετ- ως
προπονητής στον Α.Ο. Ακρωτηρίου. Στο διά-
στημα αυτό έχει κατακτήσει ακόμη έναν τίτλο
στ’ αγόρια (στη σεζόν 2009-10, στους παμ-
παίδες Β') και πέντε στα κορίτσια, όπου είχε

μια εξαιρετική ομάδα το διάστημα 2006-10
(πρωταθλήτριες είχαν αναδειχθεί οι παγκορασί-

δες Β' τις σεζόν 2006-7 και 2007-8, οι παγκορασί-
δες Α' το 2008-9 και 2009-10, οι κορασίδες την
αγωνιστική περίοδο 2009-10, ενώ 1η θέση είχαν
πάρει -άτυπα, αφού δεν έγινε τελική φάση- και οι
παγκορασίδες Α', τη σεζόν 2007-8).

Η ορεία ρος τον τίτλοΗ πορεία προς τον τίτλο

Ο Α.Ο. Ακρωτηρίου όπως παρατάχθηκε στο φάιναλ φορ.



Προφυλάξεις 
Ο χυμός του νωπού φυτού έχει δριμεία και

καυστική γεύση. Οταν τρίβεται πάνω στο
δέρμα, προκαλεί κοκκίνισμα και κατόπιν πρή-
ξιμο και φλύκταινες, καταστρέφοντας τους
ιστούς. Αν ο χυμός αυτός καταποθεί σε μεγάλη
δόση, το στομάχι ερεθίζεται έτσι που προκαλεί
γαστρικούς κολικούς και γαστρεντερίτιδα με
βλεννοαιματηρές κενώσεις. 

Οσοι κάνουν βόλτες στην εξοχή και μαζέψουν
τα όμορφα λουλούδια της Νεραγκούλας, πρέπει
να προσέχουν να μην τα κρατούν στα χέρια τους
για πολύ ώρα γιατί ο νωπός χυμός τους είναι
καυστικός και προσβάλλει το δέρμα. Για τον ίδιο
λόγο δεν επιτρέπεται να το πατούμε ξυπόλυτοι . 

Φύεται σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ κοινό
σε πλούσια λιβάδια, σε πεδινές και ορεινές πε-
ριοχές. Είναι ποώδες, πολυετές φυτό, το ύψος
του οποίου φτάνει τα 30 έως 70 εκατοστά.

Τα κατώτερα φύλλα παλαμοειδή, με βαθιές
διαιρέσεις, χνουδωτά, με ανοιχτό πράσινο γυα-
λιστερό χρώμα. Τα ανώτερα είναι πιο μικρά και
ολόκληρα. Το είδος αυτό παρουσιάζει ποικιλία
μορφών. Aνθη με λαμπερό κίτρινο χρώμα. Είναι
πολύ δηλητηριώδες μόνο φρέσκο. Στη φύση το
φυτό παρέχει πολύτιμο χούμο. Εξισορροπούν
το έδαφος και το προφυλάσσουν από κάθε
ακραία χημική αντίδραση, πολύ αλκαλική ή
πολύ όξινη. Αν μαγειρευτεί το φυτό λαχανεύε-
ται γιατί με το μαγείρεμα χάνεται η τοξική του
δύναμη. 

Ιστορικά στοιχεία 
Οι δηλητηριώδεις ιδιότητες του φυτού ήταν

γνωστές στους Γαλάτες, οι οποίοι έβαφαν τα
βέλη τους κατά την αρχαία εποχή για να είναι
εξίσου δηλητηριώδη και επικίνδυνα. Στην
Κύπρο το ονομάζουν προβατάρη γιατί τα άνομ-
βρα χρόνια, όποτε υπάρχει ξηρασία, το φυτό
αυτό βλαστάνει και τα πρόβατα, αναγκάζονται
να το φάνε, γιατί δεν υπάρχει άλλο χόρτο, με
αποτέλεσμα να παθαίνουν εντερικές διαταρά-
ξεις και κάποτε ψοφούν. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το φυτό περιέχει αλκαλοειδή (ακονιτίνη κ.ά.),

καρδιοτονωτικά ετεροσίδια (αδονιτοξίνη), σα-
πωνίνες, και πτητικές λακτόνες ή ρανουγκου-
λοσίδια. Από τα τελευταία προέρχονται η
πρωτοανεμονίνη και ανεμονίνη που βρίσκονται
σε όλο το φυτό. 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη
- συλλογή 

Ανθίζει από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται το
νωπό φυτό, το οποίο συλλέγεται από τον Μάιο
μέχρι και τον Ιούλιο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Η Νεραγκούλα είναι τοξικό φυτό. Η Ρανγ-
κουλίνη έχει δράση σπασμολυτική και κατα-
πραϋντική. Η πρωτοανεμονίνη έχει δράση
αντιβιοτική. 

Δυστυχώς όμως η δραστική
ουσία δεν είναι πολύ σταθερή.
Με την αποξήρανση του
φυτού, μετατρέπεται σε ανε-
μονίνη, ένα διμερές που με-
τατρέπεται γρήγορα σε
ανεμονικό οξύ, που δεν έχει
φαρμακευτικές ιδιότητες. Για τον
λόγο αυτό το φυτό πρέπει να χρησι-
μοποιείται νωπό και να γίνονται από αυτό βάμ-
ματα, γιατί το οινόπνευμα παρεμποδίζει τα
ένζυμα να καταστρέψουν τις δραστικές ουσίες.
Τα άνθη λοιπόν που συλλέγονται είναι ανώ-
φελο να αποξηραίνονται και να φυλά-
γονται για φαρμακευτική χρήση. 

Στην ομοιοπαθητική παρασκευάζουν
ένα βάμμα από το νωπό φυτό. Το
χρησιμοποιούν σε περιπτώσεις
δερματικών παθήσεων όπως
έρπη, έκζεμα, ερυσίπελας και
κνίδωση. Το χρησιμοποιούν
ακόμη σε ρευματικές παθήσεις,
ισχιαλγίες, αρθρίτιδα και σε πε-
ριπτώσεις ρινίτιδας. 

Παρασκευή και
δοσολογία 

Το φυτό δεν το χρησιμοποιούμε στην βοτα-
νοθεραπευτική.  Στην ομοιοπαθητική ακολου-
θούμε τις οδηγίες του γιατρού μας. 
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ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ
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ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι RANUNCULUS acris (Ρα-
νούγκουλος ο δριμύς). Ονομάζεται και Βατράχιον το Ολέθριον. Ανή-
κει στην οικογένεια των Ρανουγκουλιδών ή Βατραχιϊδών. Το συ-
ναντούμε με την κοινή ονομασία Νεραγκούλα. 

Y.Γ:   Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπορούμε να τα βρούμε στη διεύθυνση www.herb.gr. 
Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει  οποιαδήποτε  θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου μας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή  έχει κάποιο ερώτημα μπορεί να
το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com 
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