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με νοσταλγική διάθεση 
ταξιδεύουμε για μία ακόμα
φορά πίσω στο χρόνο για 
να λικνιστούμε στους ρυθμούς
της ντίσκο και να γνωρίσουμε
(ή να θυμηθούμε) τα θρυλικά
στέκια της δεκαετίας του ’70 
στα Χανιά, τις ντισκοτέκ “Stork”
και “Figaro”.
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ττο καλλιτεχνικό θεματικό είδος της “νεκράς
φύσης”, το οποίο προϋποθέτει τη ζωγραφική
απόδοση μοτίβων όπως σκεύη και άλλα χρη-
στικά αντικείμενα, λουλούδια και φρούτα,
αποκλείοντας επομένως κατά κανόνα σε τέ-
τοιου είδους συνθέσεις την παρουσία ζώντων
οργανισμών, έμελλε να γνωρίσει τη μεγαλύ-
τερη του άνθηση κατά τον 17ο αιώνα στις
Κάτω Χώρες και την Ισπανία. Oπως και κάθε
άλλη ζωγραφική θεματική κατηγορία, η
“νεκρά φύση” θα προσελκύσει ζωγράφους-
σπεσιαλίστες, οι οποίοι και θα επιδοθούν κα-
θόλη τη διάρκεια της ζωής τους στην
αποκλειστική ενασχόληση με το συγκεκρι-
μένο είδος, παραλλάσσοντας πολύ συχνά
ελάχιστα μόνο το αρχικό μοτίβο, ανταποκρι-
νόμενοι με τον τρόπο αυτό στις απαιτήσεις
της αγοράς. Στον ολλανδικό χώρο η “νεκρά
φύση” είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
όνομα του Βίλλεμ Κάλφ, καλλιτέχνη από το
Ρότερνταμ. Ο Κάλφ, ο οποίος ήδη σε πρώιμο
στάδιο της καριέρας του είχε υπάρξει επιφα-
νές μέλος της συντεχνίας των ζωγράφων του
Αγίου Λουκά στο Αμστερνταμ, θα αφήσει όχι
τυχαία το καλλιτεχνικό στίγμα του σε τρεις
από τις εμπορικά ακμάζουσες πόλεις της επο-
χής, το Παρίσι, το Αμστερνταμ και τη γενέ-
τειρά του, το Ρότερνταμ. 

Γόνος ο ίδιος ενός ευκατάστατου εμπόρου
υφασμάτων, ο Κάλφ θα μεταφέρει στον
καμβά την ιδιαίτερη ευαισθησία για την υφή
των άψυχων αντικειμένων που μοιάζει να
είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, όπως
αφήνει να διαφανεί και το έργο της Εθνικής
Πινακοθήκης της Ουάσινγκτον. Αγκαλιασμένη
από ένα φινετσάτο βελούδινο ύφασμα ανα-
τολίτικης προέλευσης παρελαύνει μπροστά
στα μάτια του θεατή μια ομάδα φρούτων και
εσπεριδοειδών (διακρίνονται πορτοκάλι, λε-
μόνι και ροδάκινα), συνοδευόμενη με τη
σειρά της από πολύτιμα αντικείμενα-εκπρο-

σώπους της τέχνης της υαλουργίας, βενε-
τσιάνικα ποτήρια με περίτεχνα σκαλίσματα
και μια κινέζικη πορσελάνινη γαβάθα.

Με τη δεξιοτεχνική πινελιά του και τη ντε-
λικάτη χρήση του φωτός, που με το ερωτικό
του παιχνίδισμα πάνω στα αντικείμενα, τους
προσδίδει μια μεταφυσική σχεδόν διάσταση,
ο Κάλφ πετυχαίνει να ταξιδέψει και να πλα-
νέψει τις αισθήσεις, προσκαλώντας τον εκ-
στασιασμένο θεατή να νιώσει την απαλότητα
της υφής του βελούδου, να αισθανθεί την
κρυστάλλινη καθαρότητα του βενετσιάνικου
γυαλιού, να γευθεί την ξινή, έντονη μυρωδιά
του φρεσκοκαθαρισμένου λεμονιού. Το έργο
αποπνέει μια φετιχιστική σχεδόν αντιμετώ-
πιση των υλικών αντικειμένων (παρατηρείστε
εκτός των ποτηριών και του λεμονιού π.χ. τον
τρόπο που η πορσελάνη έχει ενσυνείδητα
στηθεί, ελαφρώς γερμένη, έτσι ώστε να απο-
καλύπτει την περίτεχνη διακόσμησή της), η
οποία δεν είναι ασύμβατη με τις συνήθειες
του αγοραστικού κοινού στο οποίο και απευ-
θυνόταν: Νεόπλουτοι έμποροι, τους οποίους
μπορούμε να φανταστούμε να αγοράζουν τα
έργα του Κάλφ, για να πλαισιώσουν με τους
πίνακες αυτούς τη συλλογή τους με τα πολύ-
τιμα, εξωτικά αντικείμενα που αυτοί απεικο-
νίζουν -βενετσιάνικο γυαλί, ανατολίτικα
χαλιά, χειροποίητα μαχαίρια, σεβιλλιάνικα
πορτοκάλια- τεκμήρια οικονομικής ευμάρειας
και ευημερίας και ταυτόχρονα περήφανα
σύμβολα της παγκόσμιας εμπορικής πρωτο-
καθεδρίας της Ολλανδίας κατά τον 17ο
αιώνα.

ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείοΝοΝο. 454

Βίλλεμ Κάλφ (Willem Kalf), “Νεκρά Φύση”, 1660, Εθνική Πινακοθήκη, Ουάσινγκτον.
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Aυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με τον “πα-
τέρα” του κλασσικισμού, τον Franz Joseph
Haydn. Ο Haydn είναι από τους σημαντικότερους
συνθέτες για την ιστορία της μουσικής. Μόνος
του έθεσε τις βάσεις για τη συμφωνία, τα κουαρ-
τέτα εγχόρδων, τη φόρμα σονάτας (που συζητή-
σαμε στο προηγούμενο άρθρο) και τη σύσταση
της κλασικής ορχήστρας. Πρόκειται στην ουσία
για έναν ήσυχο επαναστάτη και η πορεία της
ζωής του μπορεί να θεωρηθεί συμβολικά ως ενα
πρότυπο για την πορεία που αναγκαστικά ακο-
λουθεί κάθε μουσικός. 
Ο Haydn γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια
χωρίς καμία σχέση με μουσικές η καλλιτεχνικές
αναζητήσεις. Ενώ από μικρός έδειξε μια ιδιαίτερη
αγάπη για τη μουσική δεν υπήρξε ποτέ παιδί
θαύμα. Από μια σειρά συμπτωματικών γνωριμιών
εγκατέλειψε την οικογένειά του και το μικρό
χωριό στο οποίο γεννήθηκε στην ηλικία των 6

ετών και βρέθηκε στην ηλικία των 8 να τραγουδά
στην παιδική χορωδία της Βιέννης. Ο ίδιος αφη-
γείται πως ήξερε πως είχε ταλέντο μέσα του,
αλλά χρειάστηκε πολλή δουλειά για να το βγάλει
προς τα έξω. Αφιέρωσε όλη του την προσοχή και
όλο του τον χρόνο στη μελέτη της μουσικής. Στα
17 του βρέθηκε απόρος και άστεγος στους δρό-
μους της Βιέννης. Ήταν όμως αποφασισμένος να
γίνει μουσικός και έτσι αποφάσισε, ίσως από τον
φόβο να χρειαστεί να εγκαταλείψει το όνειρό
του, να μην επιστρέψει στην οικογένειά του,
αλλά να αναλάβει όποια δουλειά μπορούσε να
βρει, αρκεί να είχε κάποια σχέση με τη μουσική
και να του προσέφερε ό,τι χρειαζόταν για να επι-
ζήσει. Οσο δεν έπαιζε βιολί στον δρόμο ή παρέ-
διδε μαθήματα ή τραγουδούσε σε διάφορες
χορωδίες, αφοσιωνόταν στη μελέτη της σύνθε-
σης και έργων άλλων συνθετών με ιδιαίτερη
προτίμηση στον Carl Philipp Emanuel Bach, γιο
του Johan Sebastian Bach. Η σκληρή δουλειά
του άρχισε να αναγνωρίζεται σιγά-σιγά στους
μουσικούς κύκλους της Βιέννης. Αρχισε να πα-
ραδίδει μαθήματα σε γόνους άριστοκρατικών οι-
κογενειών και δεν άργησε να γίνει, για ένα

σύντομο χρονικό διάστημα, αρχιμουσικός σε εκ-
κλησιαστικές κοινότητες. Η μεγάλη ευκαιρία πα-
ρουσιάστηκε όταν τον κάλεσαν να γίνει
αρχιμουσικός στην αυλή των Esterhazy, όπου και
υπηρέτησε για το μεγαλύτερο μέρος της καριέ-
ρας του, σχεδόν 30 χρόνια. Ετσι ο Haydn κατά-
φερε να γίνει ένας από τους πιο φημισμένους
μουσικούς της εποχής του, κοντινός φίλος του
Wolfgang Amadeus Mozart και δάσκαλος του
θρυλικού Beethoven. Το έργο του ήταν καθορι-
στικό για την εξέλιξη της ιστορίας της μουσικής.
Ο ίδιος, ταπεινά, έγραψε «έκανα κάτι από το τί-
ποτα». Και πράγματι, τι παραπάνω θα μπορούσε
να ζητήσει κανείς; 
Τα έργα του διαπνέονται από τον χαρακτήρα τού
δημιουργού τους. Οι σύγχρονοί του, αλλά και τα
γραπτά που άφησε, μας δίνουν μια εικόνα ενός
ιδιαίτερα γενναιόδωρου, ταπεινού ανθρώπου με
πολύ έντονη αίσθηση του χιούμορ. Τα έργα του
έχουν όλα μια θέρμη και ζωντάνια που πρέπει να
προέρχονται από την αγάπη του δημιουργού
τους για την τέχνη του. Αυτό φαίνεται και στο γε-
γονός πως δεν φοβόταν να πειραματιστεί με δια-
φορα μέσα ώστε να εκφράσει αυτό που ήθελε
μέσα απο τη μουσική του. Στην “Über-
raschungssynfonie” (τη συμφωνία - έκπληξη στα
ελληνικά) ξεκινά πολύ σιγανά και ξαφνικά εκ-
πλήσσει το κοινό με μια δυνατή συγχορδία που
είχε σκοπό όπως ο ίδιος λέει «να κάνει όλες τις

κυρίες στο κοινό να ουρλιάξουν», ενώ στην “απο-
χαιρετιστήρια” συμφωνία βάζει τους μουσικούς
να φεύγουν ένας-ένας από την ορχήστρα θέ-
λοντας να εκφράσει στον πρίγκιπα και εργοδότη
του πως πρέπει να επιτρέψει στους μουσικούς να
επιστρέψουν στις οικογένειές τους, μιας και είχαν
μείνει για πολύ καιρό μακριά τους, όντας στην
υπηρεσία του.
Οπως είπαμε ο Haydn δεν ήταν παιδί θαύμα, έτσι
όπως και η επιτυχία του που ήταν μεγάλη αλλά
ήρθε αργότερα στη ζωή του, έτσι και το αποκο-
ρύφωμα της τέχνης του το βρίσκει κανείς στα τε-
λευταία του έργα. Κορυφή της δημιουργίας
θεωρείται, και θεωρούνταν και από τον ίδιο, το
ορατόριο “η Δημιουργία” (die Schöpfung). Σε
αυτό το έργο δανείστηκε κείμενα από την Πα-
λαιά Διαθήκη και έπλασε ένα βαθιά και προσω-
πικά θρησκευτικό έργο. Σε προτρέπω λοιπόν
αγαπητέ αναγνώστη να βρεις χρόνο και να καθί-
σεις να ακούσεις αυτή τη μουσική με την ιστορία
του Haydn στο μυαλό σου, δηλαδή την πορεία
του πνεύματος που γνωρίζει τον προορισμό του
και συνεχίζει την πορεία του μέσα από όλες τις
δυσκολίες χωρίς να κάνει συμβιβασμούς παρα-
μένοντας γεμάτο αγάπη για τον κόσμο γύρω του.
Ο Haydn άφησε τον κόσμο αυτό σε μεγάλη ηλι-
κία έχοντας ζήσει μια πλήρη ζωή και αφήνοντας
την περιουσία του σε ανθρώπους που είχαν
ανάγκη και την οικογένεια του.
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ΣΤΟΥΣ ΛΑΚΚΟΥΣ

Εκδήλωση τι ής και νή ηςΕκδήλωση τιμής και μνήμης
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ

Αφιέρωμα 

στον Νίκο Καββαδία

«Σαράντα χρόνια από τον θάνατο του ποιητή των θαλασ-
σών, Νίκου Καββαδία, ξεφυλλίζουμε τις σελίδες της ποιητικής
μαγείας του και σας προσκαλούμε σ’ αυτό το ταξίδι αύριο
Κυριακή 29 Μαρτίου στις 6 μ.μ στο Γενικό Λύκειο Σούδας»
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Γ.Λ.Χ. «Οι μαθητές
απαγγέλλουν και τραγουδούν ενώ ο δικηγόρος Γιώργος
Φραντζεσκάκης με την κιθάρα του θα σας ταξιδέψει μουσικά.
Την εκδήλωση, που οργανώνουν ο Σύλλογος διδασκόντων
και ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Λυκείου Σούδας,
επιμελείται η φιλόλογος Λαμπρινάκη Νεκταρία».

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΚΥΔΩΝΙΑ”

Θεατρική παράσταση για 

τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Θεατρική παράσταση με τίτλο “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη
Βουλή των Ελλήνων την Ανοιξη του 1932”, σε σκηνοθεσία
Μιχάλη Βιρβιδάκη παρουσιάζεται στο Θέατρο “Κυδωνία”
(Υψηλαντών 12). 

Το κείμενο της παράστασης έχει στηριχτεί σε τρεις αγορεύ-
σεις του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βουλή το 1932 με θέμα
την τότε οικονομική κατάσταση, τη μικρασιατική καταστροφή
και τον εθνικό διχασμό. Η παράσταση θα παίζεται μέχρι και
την Κυριακή 31 Μαΐου κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις
9:30μ.μ. και τις Κυριακές απογευματινή στις 8μ.μ. με γενική
είσοδο 12 ευρώ. Μαθητές Λυκείων μπορούν να παρακολου-
θήσουν την παράσταση μετά από συνεννόηση των σχολείων
με το Ιδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”. Μάλιστα τα πρώτα
10 Λύκεια που θα δηλώσουν ενδιαφέρον θα μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν την παράσταση δωρεάν.  

ττην εκδήλωση διοργανώνει η Eνωση των Απανταχού Λακ-
κιωτών (Ε.Τ.Α.Λ.) και θα γίνει στην εκκλησία του Αγίου Αν-
τωνίου στους Λάκκους, αμέσως μετά τη θεία λειτουργία.
Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Πλατανιά και η Ενορία Λάκ-
κων.

Στην εκδήλωση θα τιμηθούν και όλοι οι εκπρόσωποι των
επαρχιών που συνήλθαν στους Λάκκους στις 10 Μαρτίου
όπου αποφάσισαν την προετοιμασία της επανάστασης -με
τη ρήση του Παρθενίου Κελαϊδή «ο κύβος ερρίφθη» αλλά
και των πολυάριθμων ένοπλων επαναστατών απ’ όλες τις
επαρχίες που ξεκίνησαν ένα μήνα μετά, στις 10 Απριλίου
1866, μετά από δοξολογία για τη νίκη από την ίδια αυτή εκ-
κλησία.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο διευθυντής του Ιστορικού
Αρχείου Κρήτης Κωνσταντίνος Φουρναράκης.

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

Επετειακές εκδηλώσεις στον 

Ι.Ν. Αγ. Κωσταντίνου και Ελένης

Την εκατονταετηρίδα από τα εγκαίνια του Ιερού των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης και την συγκρότηση της ευχαρι-
στιακής ενοριακής κοινότητας γιορτάζει η ενορία της Νέας
Χώρας, με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυ-
ριακή. Eιδικότερα, στις 9 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική
Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του μητροπολίτη Κυδωνίας
και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και αρχιερατικό μνημόσυνο
“υπέρ αιωνίας μνήμης και αφέσεως των αμαρτιών των κτη-
τόρων και ανακαινιστών του Ναού”.

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 27 Λακκιώτες που στις 30 Μαρτίου 1866 έδωσαν έξω από
την εκκλησία τον όρκο των Αδερφοχτών για την νίκη της επανάστασης του 1866, 

που κηρύχτηκε επίσημα τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29
Μαρτίου στους Λάκκους. 

Παράσταση με τίτλο “Οι φωνές στα
όνειρα έμειναν” θα παρουσιαστεί τη
Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 9 το βράδυ
στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Πρόκειται για μία performance με
λόγο και κίνηση, βασισμένη στις ποιητι-
κές συλλογές του Λεωνίδα Κακάρογλου
“Μνήμη σχεδόν πλήρης” και “Αδεια εξό-
δου”. Μια performance που οδηγεί από
την πληρότητα της μνήμης στη λύτρωση
της νέας ζωής, όπως αναφέρεται στο
σχετικό δελτίο Τύπου της Δημοτικής Πι-
νακοθήκης. 

Η απώλεια εμφανίζεται “ζωντανή” και
παίρνει μορφή. Κινείται σε άλλη διά-
σταση αλλά δίπλα μας: μας μιλά, μας
απαντά, μας αγγίζει. Μπορεί να προκύ-
πτει από ένα πρόσωπο που “έφυγε”,
από μια σχέση που χάθηκε, από μια συ-
νήθεια που δεν υπάρχει πια.

Το στοίχημα είναι να φτάσουμε στη λύ-

τρωση με την “απώλεια” ως ανάμνηση
αλλά και έναυσμα για μια καινούρια
ζωή.  

Συντελεστές: Σοφία Πατέλη: σύλληψη,
μονόλογος, σκηνοθετική επιμέλεια.

Βιργινία Αληζιώτη: χορογραφία και αυ-
τοσχεδιασμός.

Λεωνίδας Μαριδάκης: μουσική.
Στέλλα Πελαντάκη, Ειρήνη Κοτσιφάκη:

επιμέλεια ήχου και φωτισμού.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Παράσταση ε λόγο και κίνησηΠαράσταση με λόγο και κίνηση
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Στην ταινία, που απέσπασε το Βραβείο

Κοινού στο 17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης στην κατηγορία ταινιών
έως 45 λεπτά, καθηλώνοντας τους θεα-
τές που γέμισαν ασφυκτικά τη σκοτεινή
αίθουσα, παρακολουθούμε την 33χρονη
Ολυμπία να ακροβατεί ανάμεσα στον θά-
νατο και τη ζωή. 

Λίγους μήνες νωρίτερα κι ενώ βρισκό-
ταν στον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης της,
είχε πληροφορηθεί ότι είχε καρκίνο στον
πνεύμονα. Τα ερωτήματα προβάλλονταν
αμείλικτα: Μπορούσαν να σωθούν και η
μητέρα και το παιδί; Και αν όχι, ποιος από
τους δύο είχε προτεραιότητα στη ζωή;
Μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις και
δυσκολίες το έμβρυο κρατήθηκε και γεν-
νήθηκε ένα υγιέστατο μωρό, ο Παναγιώ-
της.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, κι ενώ η
ασθένεια της μητέρας επιδεινώνεται ρα-
γδαία, ο Χανιώτης σκηνοθέτης συναντάει
την Ολυμπία και την οικογένειά της και
κινηματογραφεί 4 ημέρες από τη ζωή
τους. 

Το αρχικό έναυσμα είχε δοθεί από τον
γιατρό της Ολυμπίας και διευθυντή της
Πνευμονολογικής-Ογκολογικής Κλινικής
του Θεαγένειου Νοσοκομείου, Ιακώβου

Άντζελ, ο οποίος επικοινώνησε με τον κ.
Ψυλλάκη όταν είδε την ταινία του “Με-
ταξά: Ακούγοντας τον χρόνο”, με θέμα
τους καρκινοπαθείς θεραπευτές του νο-
σοκομείου “Μεταξά”.

«Για πολύ καιρό δεν ήμουν σίγουρος ότι
μπορούσε να γίνει ταινία. Το μεγάλο μου
δίλημμα αφορούσε τον πόνο του ανθρώ-
που που με τίποτα δεν μπορεί να τον εμ-
πορεύεσαι. Ακόμα όμως και αργότερα
όταν ήμουν κοντά στο τελικό μοντάζ
πήρα 2-3 ανθρώπους, συναδέλφους που
εκτιμώ, και ζήτησα τη γνώμη τους. Αφού
πήρα τη δική τους συγκατάθεση αποφά-
σισα να προχωρήσει η ταινία, ενώ η πα-
ρουσία του κόσμου και η αντίδρασή του
με έπεισαν τελικά ότι καλώς έγινε το ντο-
κιμαντέρ», εξομολογείται ο κ. Ψυλλάκης.
Συνεχίζοντας παραδέχεται ότι η “Ολυμ-
πία” είναι ό,τι πιο δύσκολο έχει γυρίσει
μέχρι τώρα: «Για καιρό είχα χάσει τον
ύπνο μου. Αυτά τα θέματα δεν είναι θέ-
ματα που μπορείς να αποστασιοποιηθείς,
δεν μπορείς να μην έχεις μια συναισθη-
ματική συμμετοχή», εξηγεί. 

Ποιο είναι όμως για τον ίδιο τον δημι-
ουργό το απόσταγμα της τραγικής ιστο-
ρίας της Ολυμπίας, του μικρού
Παναγιώτη και της οικογένειάς τους; 

«Παρακολουθούμε μια λαϊκή οικογένεια
που την ώρα του μεγάλου πόνου και της
μεγάλης απόγνωσης είναι κοντά. Η
Ολυμπία έχει μια τεράστια αγκαλιά από
τους δικούς της ανθρώπους. Κι αυτό αν
θέλεις είναι από τα ουσιαστικότερα πράγ-
ματα στη ζωή. Είναι από τα πράγματα
που αν δεν τα έχεις, δεν έχει νόημα η
ζωή. Είναι ίχνη ανθρωπιάς που όταν τα
ανιχνεύεις σε εξαιρετικά δύσκολες κατα-
στάσεις, σού δίνουν αισιοδοξία. Δεν
υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να
δώσει κάποιος», απαντά ο κ. Ψυλλάκης,
χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή του. 

Κι ίσως αυτή η αγκαλιά, που μπορεί
όπως υποστηρίζει ο Χανιώτης σκηνοθέ-
της να γλυκάνει ακόμα και τον θάνατο,
αυτή η αγκαλιά που περιέχει μέσα της
έναν λυγμό και που αφήνει ένα γλυκόπι-
κρο χαμόγελο στα χείλη των θεατών,
ήταν εκείνη που καθήλωσε τον κόσμο
στο 17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσα-
λονίκης. 

Εν τέλει, η ιστορία της Ολυμπίας, που
με απόλυτο σεβασμό προσέγγισε ο Σταύ-
ρος Ψυλλάκης, είναι συγκλονιστική ιστο-
ρία για την ανθρωπιά που καταφέρνει να
επιβιώνει ακόμα και στις πιο δύσκολες
καταστάσεις.  

Αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ η Λέσχη Φωτογραφίας και Κι-
νηματογράφου Χανίων προβάλει στο Πνευματικό κέντρο τη ται-
νία του Φριτς Λανγκ “Μ, Ο Δράκος του Ντίσελντορφ”.

Το “Μ” είναι η πρώτη ταινία που έγινε για serial killer και είναι
γυρισμένη το 1931, την κρίσιμη εποχή του μεσοπολέμου. Στο Βε-
ρολίνο η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός
τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Κανείς δεν
μπορεί να φανταστεί ποιος είναι, το μόνο που ξέρουν για τον δο-
λοφόνο είναι ότι έχει ένα χαρακτηριστικό: ένα ανατριχιαστικό
σφύριγμα με μια εμμονή σε μια κλασική μελωδία. Σε μια κλει-
στοφοβική, δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα όπου ανθεί η αμοιβαία
καχυποψία, η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εν-
τοπίσει τον δολοφόνο ενώ παράλληλα οι μικροκακοποιοί της πε-

ριοχής αποφασίζουν να αναλάβουν δράση.
Ο σκηνοθέτης μέσα από τις σκοτεινές εικόνες που δημιουργεί

και το ζοφερό κλίμα φόβου, προοιωνίζει το επικείμενο κακό που
εγκυμονούσε στη γερμανική κοινωνία καθώς οι ναζί αρχίζουν
σιγά-σιγά να κάνουν αισθητή τη παρουσία τους.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Πέτερ Λόρε συγκλονιστικός και
αξεπέραστος σε μια ερμηνεία που τον καθιέρωσε, ενσαρκώνει
τέλεια τη διαταραγμένη προσωπικότητα του δράκου. 

“Ο Δράκος του Ντίσελντορφ” ψηφίστηκε ως η σημαντικότερη
γερμανική ταινία όλων των εποχών (Ένωση Γερμανικών Ταινιο-
θηκών) και θεωρείται ταινία - σταθμός του γερμανικού εξπρε-
σιονισμού.

Διάρκεια:105 λεπτά. Είσοδος ελεύθερη.
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“AMORE MIO ”

“CHAPPIE”

“ΤΙΜΠΟΥΚΤΟΥ”

“Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ HEINEKEN”

“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ”

“ΣΟΝ, ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ”

“ΤΗΕ GUNMAN: 

ΣΕ ΘΕΣΗ ΒΟΛΗΣ”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

Εως και Τετάρτη 1/4

“AMORE MIO ”

Καθημερινά: 8 & 10.15 μ.μ.

“ΤΙΜΠΟΥΚΤΟΥ”

Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

HEINEKEN”

Καθημερινά & Σαβ/κο: 8.30 & 10.30 μ.μ.

“CHAPPIE”

Καθημερινά & Σαβ/κο: 8.30 & 10.30 μ.μ.

“FOCUS”

Καθημερινά & Σαβ/κο: 8.30 & 10.30 μ.μ.

“ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ”

Καθημερινά & Σαβ/κο: 7 μ.μ.

“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ” (μεταγλ.)

Καθημερινά: 6.30 μ.μ. 

& Σαβ/κο: 4.30 & 6.30 μ.μ.

“ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ”

Καθημερινά & Σαβ/κο: 8.15 & 10.30 μ.μ.

“ΣΟΝ, ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ: Η

ΤΑΙΝΙΑ” (μεταγ.)

Καθημερινά & Σαβ/κο: 7 μ.μ.

“ΜΠΟΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ: ΕΞΩ

ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ” (μεταγλ.)

Σάββατο - Κυριακή: 5.30 μ.μ.

STER CINEMAS

(MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9

“Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

HEINEKEN”

ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.

“CHAPPIE”

ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 7.30 μ.μ.

“ΤΗΕ GUNMAN: ΣΕ ΘΕΣΗ

ΒΟΛΗΣ”

ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 10 μ.μ.

“Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΗ”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 8 μ.μ.

“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ” (μεταγλ.)

ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 6.15 μ.μ.

“STILL ALICE”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 6 μ.μ.

“ΤΖΟΚΕΡ”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 10 μ.μ.

“ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ:

ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ”

ΑΙΘ. 2 Σαββατοκύριακο: 5.30 μ.μ.

“ΣΟΝ, ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ”

ΑΙΘ. 3 Σαββατοκύριακο: 4.30 μ.μ.

ίμαι καλά και είμαι ευτυχισμένη. Μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο το
μωρό μου, ο Παναγιώτης. Οταν είμαστε καλά λέμε, έλα μωρέ, εντά-
ξει… Οταν, όμως, λες, έχω καρκίνο, κάθε ώρα, κάθε στιγμή πρέπει να
τη χαρώ». Με αυτά τα λόγια η Ολυμπία, πρωταγωνίστρια στο συγ-
κλονιστικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη, περιγράφει το σημείο
καμπής που βρίσκεται η ζωή της.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΝΙΩΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟ ΨΥΛΛΑΚΗ

Ολυ ία Μια ιστορία ανθρω ιάς“Ολυμπία”: Μια ιστορία ανθρωπιάς

«
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Ο Χανιώτης δημιουργός Σταύρος
Ψυλλάκης που απέσπασε το

Βραβείο Κοινού στο 17ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.   

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προβολή ταινίας α ό τη ΛΕ Φ ΚΙΠροβολή ταινίας από τη ΛΕ.Φ.ΚΙ.
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Οι δύο δημιουργοί μίλησαν

για το εικαστικό έργο τους και
τη μοναδικότητα του, στο
πλαίσιο διάλεξης με τίτλο
“Ιπτάμενα γλυπτά” που διορ-
γάνωσαν η Περιφέρεια Κρή-
της, η Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, το Εθνικό Ιδρυμα
“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, το
artAmari Residency και το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Χανίων - Ελαιουργείον στο
πλαίσιο της σειράς “To Bήμα
της Τέχνης”,  στο Εθνικό
Ιδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος”, στη Χαλέπα. Την επιμέ-
λεια είχαν ο δρ Κωνσταντίνος
Β. Πρώιμος, η Αγγελική Δου-
βέρη και ο Ιωάννης Ν. Αρχον-
τάκης.

Οι εικαστικοί αναφέρθηκαν
στην εικαστική παραγωγή τους
και την εμπειρία τους από τη
συμμετοχή τους στην 5η πε-
ρίοδο του artAmari Residency
που πραγματοποιήθηκε τον τε-
λευταίο μήνα στην ενδοχώρα
του Νομού Ρεθύμνου. Οπως
ανέφεραν στις “διαδρομές” η
Elodie Laurent και ο
Stephane Kiszak που αποτε-
λούν ένα ζευγάρι
“νομάδων/εικαστικών” που

δημιουργεί φωτογραφία, βίν-
τεο και εγκαταστάσεις, «ταξι-
δεύουμε ανά τον κόσμο,
κάνοντας μια σειρά φωτο-
γραφήσεων από ιπτάμενες ει-
καστικές συνθέσεις που δημι-
ουργούμε και στη συνέχεια
απαθανατίζουμε στον αέρα.

Μέχρι στιγμής έχουμε επι-
σκεφθεί την Πορτογαλία, το
Μαρόκο, τη Μάλτα και τώρα
την Κρήτη. Αυτήν την περίοδο
δουλεύουμε το σχέδιο εικαστι-
κής δημιουργίας που λέγεται
“Flying Sculptures” (Ιπτάμενα
Γλυπτά). Το τοπίο της Κρήτης,
ειδικά το χωριό στο Αμάρι που

μέναμε με φόντο τα βουνά,
την φύση, τους ελαιώνες,
πραγματικά μας ενέπνευσαν,
χρησιμοποιώντας το ως κάδρο
για τις φωτογραφίες μας».

Από την πλευρά του ο κ. Ι.
Αρχοντάκης, ανέφερε ότι οι
καλλιτέχνες αναζητώντας νέα
ερεθίσματα και εικαστικές
προκλήσεις κινούνται από
τόπο σε τόπο και “χαρτογρα-
φούν” μέσα από την εικαστική
τους εμπειρία διαφορετικά
μέρη του πλανήτη, κάνοντας
ένα σιωπηλό σχόλιο για τον
καταναλωτισμό και τις “αστι-
κές αξίες” μέσα από μια δυ-

νατή εννοιολογική εικαστική
παρουσία και μια φωτογρα-
φική σειρά υψηλών αξιών.

Στο πλαίσιο της παρουσία-
σης η εικαστικός Αγγελική
Δουβέρη αναφέρθηκε στην
έννοια του Residency γενικό-
τερα και παρουσίασε την πο-
ρεία του artAmari Residency
τα τελευταία δύο χρόνια.

«Οι εικαστικοί δημιουργούν
στιγμιαία γλυπτά από φυσικά
υλικά και χρησιμοποιούν την
φωτογραφία ως μέσο. Η εικα-
στική τους δημιουργία υφίστα-
ται μόνο κατά τη διάρκεια ενός
φωτογραφικού κλικ. Πρόκειται
για ένα μοναδικό κόνσεπτ,
εξαιρετικό τόσο εννοιολογικά
όσο και οπτικά» σημείωσε.

Από την πλευρά του ο κ. Κ.
Πρώιμος επεσήμανε ότι και οι
δύο εικαστικοί έχουν σπουδά-
σει Ιστορία της Τέχνης και στο
έργο τους αποτυπώνουν «το
διαρκές μέλημα της σύνδεσης
της Τέχνης με τη ζωή. Κι αυτό
είναι που κινητοποιεί το proj-
ect τους. Πρόκειται για μια
ιδέα που έχει μια μεγάλη πα-
ράδοση πίσω της, από τον
σουρεαλισμό και τον Νταντά». 

ΕΛ.Φ.
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ΣΤΗΝ “ΟΔΟ ΟΝΕΙΡΩΝ”

Μουσική βραδιά με 
Αβυσσινό και Λούκα

Ο Κωστής Αβυσσινός συναντά τη Μαρία Λούκα σήμερα
Σάββατο στην “Οδό Ονείρων”, Ά Πάροδος Νικηφόρου Επι-
σκόπου 6-8. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα βασισμένο
στην προσωπική δισκογραφία και των δύο καλλιτεχνών με
διαδρομές μέσα στην παράδοση.

Κωστής Αβυσσινός: τραγούδι, λαούτο, μαντολίνο, μπουλ-
γαρί.

Μαρία Λούκα: τραγούδι, κρουστά.
Γιώργος Ζαχαριουδάκης: πιάνο, λύρα, πνευστά.
Τηλ.: 6944155252, 28210 55737.

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ “Μ. ΚΑΤΡΑΚΗΣ”:

“Της Ιθάκης 
το ωραίο ταξίδι...” 

Την παράσταση “Της Ιθάκης το ωραίο ταξίδι...” (σε 3 πρά-
ξεις) θα φιλοξενήσει η αίθουσα “Μάνος Κατράκης” (οδ. Ιφι-
γενείας, Χρυσή Ακτή) σήμερα Σάββατο στις 9μ.μ. με
ελεύθερη οικονομική συνεισφορά.

Μία παράσταση, στην οποία συνομιλούν η μουσική με τις
εικόνες, μέσα από τις αφορμές που δίνουν τρεις στίχοι από
την “Ιθάκη” του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Συντελεστές: Γιώργος Λουτσέτης: Ιδέα, σκηνοθεσία, πιάνο
- τραγούδι. Ελισάβετ Βερούλη: Τραγούδι.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Κώστας Βερονίκης, Αργυρώ Βου-
τετάκη, Κατερίνα Βουτετάκη. Ηχογραφημένη φωνή - βοηθός
σκηνοθέτη: Κατερίνα Παπαδάκη. Διερμηνεία στην ελληνική
νοηματική γλώσσα: Κάλλι Ρουμελιώτου.

Τηλ. επικοινωνίας: 2821033472 & 6975861592.

ΣΤΟ “ΠΟΛΥ-ΤΕΧΝΕΙΟ”

Απογευματινό live
Ο Γιώργης Μανωλάκης παρέα με τον Γιάννη Παπατζανή θα

παρουσιάσουν ένα απογευματινό Κυριακάτικο live στο
“Πολυ-Τεχνείο” αύριο Κυριακή στις 6μ.μ.

Ο Γιώργης Μανωλάκης είναι ένας αξιόλογος λαουτιέρης.
Δεξιοτέχνης στο λαούτο και το μπουζούκι, μυήθηκε σε αυτά
από μικρή ηλικία κοντά στον πατέρα του Κώστα Μανωλάκη,
ενώ μαθήτευσε στους δασκάλους Ανδρέα Στεφανάκη και
Ιωσήφ Κέρπελη. Οι μουσικές του δεξιότητες αναδεικνύον-
ται μέσα από τα διαφορετικά μουσικά όργανα που επιλέγει,
όπως το μαντολίνο, ο τζουράς, ο μπαγλαμάς και η κιθάρα.

ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Διεθνής βραδιά ποίησης
Διεθνής βραδιά ποίησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31

Μαρτίου στις 7μ.μ. στο “Colombo 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
ποιήματα.

ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗ

Παράσταση χορού
Παράσταση χορού Butoh με τίλτο “Divergent”, θα δοθεί

στο στούντιο “Οξω Νού” (Αγ. Κυριακής 29, Ταμπακαριά - Χα-
λέπα) 28 και 29 Μαρτίου και ώρα 9:30μ.μ. από τη Μαρία
Μαλαξιανάκη. Είσοδος 10 ευρώ μειωμένο 7 ευρώ.

Πληροφορίες-κρατήσεις θέσεων: 6972 694294.

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΠΡΟΒΑ 4ΩΡΟΥ”

“Ο Κύριος Αμιλκάρ” 
στην Κίσαμο

Μία τελευταία παράσταση με το θεατρικό έργο “Ο Κύριος
Αμιλκάρ” θα δώσει το ερασιτεχνικό θεατρικό σχήμα “Πρόβα
4ώρου” σήμερα Σάββατο στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δήμου Κισάμου, στις 9 το βράδυ. Η τιμή εισιτηρίου είναι 10
€ και 5 € για μαθητές, φοιτητές και ανέργους. Ολα τα έσοδα
θα διατεθούν για τη συντήρηση της βιβλιοθήκης του Φιλο-
λογικού Συλλόγου Κισάμου. 

φήμερες εικαστικές
συνθέσεις από φυσι-
κά υλικά που απο-
κτούν γλυπτική διά-
σταση τη στιγμή της
σύντομης πτήσης
τους στον αέρα και ει-
καστική αξία τη φευ-
γαλέα στιγμή της φω-
τογράφισης τους, πα-
ρουσιάζουν η Γαλλίδα
εικαστικός Elodie
Laurent και ο Βέλγος
εικαστικός Stephane
Kiszak που συνθέ-
τουν το δημιουργικό
εικαστικό δίδυμο “El
Ka”.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Εικαστική έκθεση
του Γιάννη Γαλανάκη

Εκθεση του Γιάννη Γαλανάκη με τίτλο:
“Πλανόδιες Εικόνες”, σε επιμέλεια της
δρος Κατερίνας Πιζάνια, εγκαινιάζεται
την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 8μ.μ. στην
S.G. Gallery, στο Κολωνάκι (St. George
Lycabettus Boutique Hotel). Ο Γιάννης
Γαλανάκης είναι ψηφιακός φωτογρά-
φος, ο οποίος ζει και εργάζεται στα
Χανιά της Κρήτης. Πρόκειται για έναν
αυτοδίδακτο καλλιτέχνη, έργα του
οποίου έχουν παρουσιαστεί σε ατομι-
κές και ομαδικές εκθέσεις. Ολα αυτά τα
χρόνια, με μια φωτογραφική μηχανή
στο χέρι, οξυδέρκεια στο βλέμμα για το «εδώ και τώρα» και καρ-
διά ποιητή, συγκεντρώνει χιλιάδες εικόνες, αποσπάσματα ζωής, τα
οποία στη συνέχεια μεταμορφώνει στο στούντιό του σε σπουδαία
διοράματα, ψηφιακά κατασκευασμένες κινηματογραφικές βινιέτες
που αντιστέκονται στην περιγραφή.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Video-art για την
ελληνική ποίηση

Η Video-Art οπτικοποιημένη σειρά νεοελληνικής ποίησης
“Πνοές” του σκηνοθέτη Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη θα παρου-
σιαστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 8:30μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο δράσεων του προγράμματος “ΧΑ-
ΝΙaRT 2015 - Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χανίων”. Η
προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη Κυριάκου Χατζη-
μιχαηλίδη. 

Οκτώ από τις “Πνοές” έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο των
βίντεο προβολών με τίτλο “Time Lapse”, στο Project Room
του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, από
10 έως 17 Μαΐου 2014.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων,
την Εταιρεία Πολιτισμού t-short και το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης Χανίων - Ελαιουργείον με αφορμή την παγκόσμια
Ημέρα Ποίησης.

Είσοδος Ελεύθερη.

Από αριστερά ο κ. Ι. Αρχοντάκης, οι εικαστικοί Stephane Kiszak και Elodie Laurent,
ο δρ Κ. Πρώιμος και η κα Α. Δουβέρη.

“Ιπτάμενα Γλυπτά” της Elodie Laurent και του Stephane Kiszak.

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

Διάλεξη γιαΔιάλεξη για
Ι τά ενα Γλυ τά“Ιπτάμενα Γλυπτά” 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
28 Μαρτίου 2015

Μαθήματα δωρεάν
www.coursera.org

Η διαδικασία γνώσης δεν σταματά ποτέ. Και επειδή όσο και
να μεγαλώνουμε πάντα έχει ενδιαφέρον να μαθαίνουμε νέα
πράγματα, υπάρχουν στον Ιστό πολλά sites που προσφέρουν
μαθήματα, τα περισσότερα μάλιστα δωρεάν. Στο συγκεκρι-
μένο θα βρείτε μια τεράστια γκάμα παραδόσεων που μπορείτε
να παρακολουθήσετε διαδικτυακά, από διάφορα πανεπιστή-
μια ανά τον κόσμο. Το μόνο που χρειάζεται για να συμμετέ-
χετε, είναι να εγγραφείτε -εντελώς δωρεάν- μέλη, και στη
συνέχεια να έχετε όρεξη και διάθεση να διαλέγετε και να πα-
ρακολουθείτε μαθήματα. Είναι αναμφίβολα ενδιαφέρον και
εξαιρετικά χρήσιμο για όσους αγαπούν τις γνώσεις και τα και-
νούργια πράγματα. 

Γράμμα στο μέλλον
www.futureme.org

Φανταστείτε πως λαμβάνετε ένα γράμμα από το μέλλον. Και
μάλιστα, ένα γράμμα που έχετε γράψει εσείς! Ακούγεται πα-
ράδοξο, αλλά στον Ιστό, όλα γίνονται. Eτσι λοιπόν, αν θέλετε
να γράψετε κάτι που θα το λάβετε πολλά πολλά -ή και λιγό-
τερα- χρόνια μετά, κάντε κλικ εδώ, γράψτε όσα θέλετε να
γράψετε, και στείλτε το στον μελλοντικό εαυτό σας, επιλέ-
γοντας πότε θέλετε να το παραλάβετε. Εννοείται πως μετά
από μερικές μέρες θα το έχετε ξεχάσει εντελώς, και όταν θα
περάσει ο καιρός και θα το λάβετε, η έκπληξή σας θα είναι
τεράστια και αυθεντική. Είναι μια καλή ιδέα για τα πιτσιρίκια
σας. Που θα γράψουν κάτι σήμερα και θα το λάβουν στο μέλ-
λον. Κάτι σαν χρονοκάψουλα, εντελώς διαδικτυακή!

Διάφορα και διαφορετικά!
www.buzzfeed.com

Ανακαλύψτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον περιοδικό που έχει
σχεδόν ό,τι μπορεί να ζητήσει κανείς. Από άρθρα για σειρές
και ταινίες, έξυπνα κουίζ, συνταγές μαγειρικής, ενδιαφέροντα
links, συμβουλές για τις... κακοτυχίες, τα νέα που συμβαίνουν
γύρω μας, παλιά tweets και posts που θα σας κάνουν να γε-
λάσετε, φωτογραφίες, βίντεο και ένα σωρό ακόμα. Eνας δια-
δικτυακός τόπος, ιδανικός για να ξεφεύγετε για λίγο από την
καθημερινότητα, να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα από τη δου-
λειά σας, ή να σερφάρετε για να χαλαρώσετε στον ελεύθερό
σας χρόνο. Δείτε το. 

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Το θεατρικό έργο “Οι Δίκαιοι” του Γάλλου νομπελίστα φιλόσο-
φου και συγγραφέα Αλμπέρ Καμύ παρουσιάζει ο Θεατρικός Ορ-
γανισμός “Πολιτισμικός Νότος” στην αίθουσα “Αλέξης Μινωτής”
του 1ου Γενικού Λυκείου (πρώην ΑΒΕΑ, Νέα Χώρα).

Παραστάσεις θα δοθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, την Τετάρτη
1, το Σάββατο 4, την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6 Απριλίου στις
9:30 το βράδυ.

Συντελεστές:
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Κριαρά Βαγγελιώ.
Μουσική Επιμέλεια: Κολομπάκης Γρηγόρης.
Σκηνικά: Δημητρουλάκης Δημήτρης, Ξανθουδάκης Νεκτάριος.

Video - Γραφικά: Καλομοιράκης Μάνος.
Φωτογραφίες: Δουλαβέρη Σοφία.
Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Δουλαβέρη Χριστίνα, Καπνισάκη Φω-

τεινή, Κολομπάκης Γρηγόρης, Ματσαμάκης Γιάννης, Ξανθουδά-
κης Νεκτάριος, Στυλιανίδου Σωτηρία.

Ο Αλμπέρ Καμύ γράφει: «Ο επαναστατημένος δε φυλάει τίποτα,
τα παίζει όλα για όλα». Αυτή η απόλυτη και χωρίς εκπτώσεις επι-
λογή που ορίζει και τη στάση ζωής απέναντι στα πράγματα, εξυ-
μνείται στους Δίκαιους. Οι Δίκαιοι υποστηρίζουν μέχρι θανάτου
την επιλογή τους γνωρίζοντας εκ των προτέρων την αδιέξοδη
κατάληξή της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

“Οικογενειακό Δίκαιο”
από την “Αρένα”

Το έργο “Οικογενειακό Δίκαιο” της Λένας Διβάνη, παρου-
σιάζει η Θεατρική Ομάδα “ΑΡΕΝΑ” στο θέατρο “Δημ. Βλη-
σίδη” (κάτω Κουμ Καπί) σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή
στις 9:30μ.μ. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό
σκοπό.

«Η οικονομική και κοινωνική επιφάνεια μιας ευκατάστατης
οικογένειας της ελληνικής επαρχίας απειλείται ξαφνικά.
Οσμή σκανδάλου. Τι θα γίνει τελικά; Καταστάσεις οικείες
και ήρωες σύγχρονοι, αναγνωρίσιμοι” αναφέρεται στη σχε-
τική ανακοίνωση.

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

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Τελευταίες παραστάσεις
“Χωρίς εσένα”

Για πέντε τελευταίες παραστάσεις επιστρέφει στα Χανιά
η παράσταση του έργου “Χωρίς εσένα” του Πολυχρόνη
Κουτσάκη που παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέ-
ατρο Κρήτης.

Οι παραστάσεις θα δοθούν την Τετάρτη 1 Απριλίου στις
7:30 μ.μ., την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 9μ.μ., την Παρασκευή
3 Απριλίου στις 9μ.μ., το Σάββατο 4 Απριλίου στις 9μ.μ. και
την Κυριακή 5 Απριλίου στις 7:30μ.μ.

Κατάλληλο άνω των 15 ετών.
Τιμή εσιτηρίου: 10 ευρώ και 7 ευρώ (μειωμένο).
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.
Προπώληση: Γραφεία Θεάτρου (Νικ. Φωκά 5).
Τηλ.: 2821044256, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

θθ
Θεατρικό αναλόγιο με το έργο της συγ-

γραφέα Νίκης Τρουλλινού “Μαράλ όπως
Μαρία”. Συμμετέχουν οι Ιωάννα Γαλα-
νάκη (συγγραφέας, ποιήτρια) Αριάδνη
Παπιδάκη (φιλόλογος), Έλενα Σταγκου-
ράκη (μεταφράστρια) Λίλα Τρουλινού
(φιλόλογος).

Για τον Ξενώνα θα μιλήσει η Χρυσή
Πευκιανάκη (κοινωνική λειτουργός).

Χαιρετίζει ο Κώστας Κουτσουρέλης
(ποιητής, μεταφραστής, δ/ντης περιοδι-
κού Νέο Πλανόδιον).

Θεατρικό αναλόγιο: Μαρία Φουράκη
(ηθοποιός).

Στη διοργάνωση συνέβαλε o Μιχάλης
Βιρβιδάκης (σκηνοθέτης, ηθοποιός) /Θέ-
ατρο “Κυδωνία”.

Επίσης αύριο Κυριακή στις 8μ.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κισά-
μου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με
επίσημη προσκεκλημένη την ποιήτρια Νε-
κταρία Μενδρινού. Στην εκδήλωση, που
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον
Φιλολογικό Σύλλογο Κισάμου συμμετέ-
χουν οι Ελένη Γεωργακάκη (φιλόλογος)

Ειρήνη Ξηρουχάκη (φιλόλογος), Ελενα
Σταγκουράκη (μεταφράστρια), Μιχάλης
Στρατάκης (βιολόγος) κ.ά.

Χαιρετίζουν οι Κώστας Κουτσουρέλης
(ποιητής, μεταφραστής, δ/ντης περιοδι-

κού Νέο Πλανόδιον), Πευκιανάκη Χρυσή

(κοινωνική λειτουργός).

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος θα

είναι ελεύθερη.

Στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ “Γυναικεία κραυγή” που πραγματοποιείται
σε 40 χώρες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον κόσμο, σήμε-
ρα Σάββατο στις 8μ.μ. θα πραγματοποιηθεί λογοτεχνική εκδήλωση με παρουσίαση
του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με
τοn Δήμο Χανίων και τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Χανίων για τη δημιουργία Ξενώνα στα
Χανιά για τις γυναίκες-θύματα βίας. 

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ (Ι.Ο.Χ.)

Λογοτεχνική εκδήλωσηΛογοτεχνική εκδήλωση
για τις γυναίκες θύ ατα βίαςγια τις γυναίκες-θύματα βίας

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΝΟΤΟ”

Θεατρική αράσταση Οι δίκαιοι του Κα ύΘεατρική παράσταση “Οι δίκαιοι” του Καμύ



πρόσωπο της Τέχνης αλλά και της Πολιτικής, το 2012 είχε ανα-
δειχθεί ως ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης ενώ πρόσφατα το όνομά
του ήταν ανάμεσα στα υποψήφια -μη πολιτικά πρόσωπα- που συ-
ζητούνταν για την πρόεδρία της Δημοκρατίας, ο Ηρακλειώτης
σκηνοθέτης, σήμερα παραμένει πιστός στη μεγάλη του αγάπη: τον
Κινηματογράφο, επιμένοντας -σε δύσκολους καιρούς- στις ποι-
οτικές παραγωγές. 

Με αφορμή την νέα του ταινία για τον Καζαντζάκη που θα γυ-
ριστεί σε επτά χώρες του κόσμου “ταξιδεύοντας” το μεγαλείο της
Κρητικής ψυχής, συναντήσαμε τον Γιάννη Σμαραγδή στα Χανιά
και μιλήσαμε σχεδόν για όλα: την Τέχνη του Κινηματογράφου και
της Πολιτικής, τον Καζαντζάκη, την Κρήτη και τους ανθρώπους
της. 

Μεγάλο εγχείρημα η νέα παραγωγή που ετοιμάζετε για τον
Καζαντζάκη.

Όταν μια χώρα δεν επιχειρήσει τα μεγάλα, μένει μικρή χώρα.
Είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε Ελληνες όπως έλεγε και ο
Καζαντζάκης. Και είμαστε τυχεροί που ο Καζαντζάκης ήταν
Ελληνας, και πολύ δε περισσότερο Κρητικός, ο οποίος διεκδί-
κησε τα μεγάλα. Πώς μπορείς να κάνεις μια ταινία πάνω στον
μέγα Κρήτα, στον πυλώνα του ελληνικού αισθήματος, τον ου-
σιώδη συνεχιστή του Μινωικού Πολιτισμού και αυτό να είναι
μικρό; Πρέπει να διεκδικήσεις το μεγάλο.
Ξεκίνησα να κάνω μια ταινία ώστε ο θεατής σε οποιοδήποτε
σημείο του κόσμου να καταλάβει ποιος ήταν ο Καζαντζάκης,
τι σημαίνει Ελληνας, τι είναι να είσαι Κρητικός και τι είναι το
εσωτερικό μεγαλείο και η ομορφιά της Κρήτης.

Γιατί επιλέξατε να γυρίσετε μια ταινία για τον Καζαντζάκη,
τη δεδομένη χρονική στιγμή;

Δεν αποφασίζουμε εμείς τα έργα, τα έργα αποφασίζουν για
εμάς ή εμάς. Για μένα ο Καζαντζάκης είναι ένα κομμάτι του
πνευματικού μου “είναι”... 
Η ταινία στηρίζεται πάνω στο βιβλίο “Αναφορά στον Γκρέκο”
για το οποίο οι εκδόσεις Καζαντζάκη μας έδωσαν τα δικαιώ-
ματα για το βιβλίο χωρίς να πάρουν χρήματα. Στηρίζεται επί-
σης σε ορισμένα “Ταξιδιωτικά” του Καζαντζάκη όπως το
“Ιαπωνία - Κίνα”. Γι’ αυτό ένα κομμάτι της ταινίας, που έχει
κεντρικό ρόλο, πρόκειται να γυριστεί στην Κίνα. Γυρίσματα θα
γίνουν επίσης, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στη
Ρωσία, στην Αίγυπτο, στο Σινά, και φυσικά στην Ελλάδα και
στην Κρήτη.
Η ταινία όλη είναι όνειρα και ταξίδια. Ξεκινάει με ένα όνειρο
και τελειώνει με κάτι που δεν θέλω ακόμη να πω τι ακριβώς
είναι, αλλά ας πούμε ότι είναι πάλι ένα όνειρο...

Ποια είναι η διαφορά της νέας παραγωγής από την ταινία
για τον Ελ Γκρέκο;

Η παραγωγή του “Ελ Γκρέκο” ξεκίνησε με τους επιχειρηματίες
του Ηρακλείου, αυτοί δώσανε τα πρώτα χρήματα. Η παρα-
γωγή για τον Καζαντζάκη υπολογίζεται στα πέντε εκατομμύ-
ρια ευρώ με σημερινές τιμές όσο και ο “Ελ. Γκρέκο”. Βέβαια και
η ταινία για τον Καζαντζάκη θα είναι επίσης όπως και ο Ελ
Γκρέκο. Θα είναι συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας, Αυστρίας,
Γερμανίας και Κίνας.
Εχουν διαβάσει το σενάριο το οποίο τους άρεσε παρά πολύ
και θα συμβάλλουν οικονομικά αφού πρόκειται να κάνουμε
γυρίσματα σε όλες αυτές τις χώρες. Τώρα είναι η σειρά της
Ελλάδας που πρέπει να συμβάλλει... 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει ζητηθεί η διανομή της από το
Χόλιγουντ κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για ελληνική ταινία. Και
επειδή η ταινία θα πάρει διεθνείς διαστάσεις, επιθυμία μου
είναι να μην την κάνω μόνο με τους Ηρακλειώτες αλλά με
όλη την Κρήτη. Διότι ο Καζαντζάκης μιλάει για την “Κρητική
ματιά”, δεν λέει για την Ηρακλειώτικη ματιά. 
Ετσι έχουμε έρθει σε επαφή με τους τέσσερις κεντρικούς δή-
μους της Κρήτης, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τον
Αγ. Νικόλαο όπου θα γίνουν γυρίσματα. Συγχρόνως θα χρη-
σιμοποιήσουμε την ταινία ως πλατφόρμα για όλες τις εταιρίες
που εξάγουν προϊόντα ή τουρισμό ώστε ενισχύοντας την πα-
ραγωγή να προβληθούν μέσω αυτής.
Ούτως ή άλλως η ταινία από μόνη της θα λειτουργήσει δια-
φημιστικά για την Κρήτη σε μια στιγμή που η χώρα μας βάλ-
λεται στο εξωτερικό. Πάντως ο δήμος Χανίων έχει

ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο και είμαι ευτυχής που
θερμός συνομιλητής μας είναι ο δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας
και ο λίαν αποτελεσματικός γ.γ. του Δήμου Χανίων Δημήτρης
Φραγκάκης, που θα στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Θα ήθελα η
ταινία να αντιμετωπιστεί ενιαία από όλη την Κρήτη, γιατί κάθε
φορά που μαζεύονται οι Ελληνες, γίνονται θαύματα.

Πιστεύετε δηλαδή ότι η Τέχνη ενώνει... 
Αν βγάλεις από την Ελλάδα τον Πολιτισμό της και την πολύ-
μορφη ομορφιά της, τότε τι μένει σε αυτήν την χώρα;
Το ότι  μαζί με την ομορφιά έχουμε έναν τέτοιο Πολιτισμό,
αυτό δίνει ένα “φωτοστέφανο” στη χώρα και ποτέ δεν θα την
καταλύσει κανείς, όποιος θελήσει να την κατακτήσει με τα
όπλα ή με τα οικονομικά. Διότι πρέπει να το πούμε ότι οι πό-
λεμοι πλέον γίνονται αλλιώς.
Σήμερα η χώρα μας είναι το... πειραματάζωο της Ευρώπης,
αλλά δεν έχουν υπολογίσει τη μέσα δύναμη του ελληνισμού,
τον μέσα ανώτερο εαυτό του Ελληνα. Αλλά και εμείς πρέπει
επιτέλους να γίνουμε πιο σοβαροί και να ξαναβρούμε αυτό
που ήμασταν. Ωραίοι σαν ήρωες και αρμονικοί με το σύμπαν…

Πρωταγωνιστή έχετε επιλέξει;
Και βέβαια, όλους τους ηθοποιούς της ταινίας τους έχω βρει.
Ομως δεν θέλω να τον αποκαλύψω ακόμη... Πάντως ο Κα-
ζαντζάκης στην ταινία θα έχει τρεις ηλικίες: ως παιδί, στην ηλι-
κία από 18 έως 35 ετών και μετά ως ενήλικος. Στα γυρίσματα
σε όλη την Κρήτη και στα Χανιά θα συμμετάσχουν και εντό-
πιοι ηθοποιοί, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες.

Το μέλλον του Κινηματογράφου σε εποχές κρίσιμες; 
Ο Κινηματογράφος είναι η τέχνη που σμιλεύει τον χρόνο.
Κάνει μια στιγμιαία κατάργηση θανάτου, στην ουσία.
Ο Πλάτωνας έλεγε ότι ο χρόνος είναι κινούμενη εικόνα της αι-
ωνιότητας. Κινηματογράφος δηλαδή, ο χρόνος.
Αρα ο αιώνιος χρόνος έχει σχέση με τον τρόπο που λειτουρ-
γεί ο κινηματογράφος πάνω στις ανθρώπινες ψυχές.
Είναι μια τέχνη πιο ισχυρή από ό,τι νομίζουμε, γιατί εκτός του
ότι επηρεάζει την ανθρώπινη ψυχή, φτιάχνει στην εποχή μας
και τους μύθους των χωρών! Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε
πώς την χρησιμοποιούμε.

Πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα;
Οι πολιτικοί στην Ελλάδα εδώ και χρόνια ακολουθούν σκο-
τεινούς δρόμους. Δεν ακολούθησαν τον Ελύτη, τον Σεφέρη,
τον Καβάφη, τον Τσαρούχη, τον Καζαντζάκη αντιθέτως -ει-
δικά τους τελευταίους τους λοιδορούσαν- οι οποίοι αντίθετα
δείχνουν προς το φως άρα την αλήθεια και τη δικαίωση. Προ-
σωπικά, ανήκω στην πατριωτική αριστερά και ναι, είμαι και
φίλος του Σαμαρά! Νομίζω όμως ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα
βρουν τον μπελά τους με τον Τσίπρα... Ο Τσίπρας κατάφερε να
βάλει σε κίνηση τον αντιστασιακό χαρακτήρα του Ελληνα, τον
επαναστατημένο, εγερμένο εαυτό του. Προσωπικά πιστεύω
ότι θα συγκρουστεί με την Ευρώπη. Μπορεί να κάνει κάποι-
ους συμβιβασμούς -δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς- όμως στα
κρίσιμα πράγματα θα πει όχι. «Στα σοβαρά πράγματα θα φανεί
επιμελέστατος» όπως έλεγε και ο Καβάφης. Γι’ αυτό και προ-
βλέπω προς το Φθινόπωρο, ρήξη, σύγκρουση... Ωστόσο ο Τσί-
πρας θα κερδίσει τη Μέρκελ αν έχει τη στήριξη όλου του
πολιτικού κόσμου και την αποδοχή του ελληνικού λαού. Τότε
ναι μεν, θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο αλλά μετά
θα αρχίσει να “ανεβαίνει” η Ελλάδα, θα περάσουμε σε ανά-
πτυξη. 

Πρόσφατα υπήρξαν φαινόμενα που δεν τιμούν την Κρήτη,
όπως ο εκφοβισμός που οδήγησε στον τραγικό θάνατο του
Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οπλοκατοχή με τραυματισμούς
αθώων ανθρώπων κ.ά. Ποιο είναι το σχόλιό σας;

Είμαστε ένας ευλογημένος λαός, έχουμε συμπαντικά δώρα.
Και όταν το σύμπαν σου δίνει δώρα, σου δίνει και προβλή-
ματα. Διλημματικά βάζει τους ανθρώπους να επιλέξουν ανά-
μεσα στο καλό και στο κακό. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν
συναίσθηση του κυττάρου τους πάνε με το κακό. Εάν όμως ο
Ελληνας αποκτήσει την πνευματικότητα που χρειάζεται και μι-
λήσει με τον μέσα του ανώτερο εαυτό, θα απομακρυνθεί από
το κακό. Αυτοί οι νταήδες, είναι η πολύ κακή πλευρά της Κρή-
της. Οι Κρητικοί έχουν μεγάλα καλά αλλά έχουν και μεγάλα
κακά. Ομως όσο ανεβαίνει πνευματικά ένας λαός, τέτοια φαι-
νόμενα θα ελαχιστοποιηθούν. Δεν θα έχουν χώρο γιατί αυτά
τα φαινόμενα σε απομακρύνουν από την συμπαντική αρμονία
που είναι το αιώνιο ζητούμενο της ψυχής κατά Πλάτωνα.
Γνώθι σαυτόν, χρειάζεται για την αρμονία. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ:

Ο κινη ατογράφος είναι η τέχνη«Ο κινηματογράφος είναι η τέχνη 
ου σ ιλεύει τον χρόνοπου σμιλεύει τον χρόνο»

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

«Όταν μια χώρα δεν επιχειρήσει τα μεγάλα, μένει μικρή χώρα» λέει στις “διαδρομές” ο καταξιωμένος Κρητικός σκηνοθέτης Γιάν-
νης Σμαραγδής, που μετά τον “Ελ Γκρέκο”, την ταινία “ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι”, επιστρέφει με ένα ακόμη μεγαλεπήβολο σχέ-
διο, μια κινηματογραφική υπερπαραγωγή για τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη, βασισμένη πάνω στην “Αναφορά στον Γκρέκο” και
στα “Ταξιδιωτικά” του μεγάλου στοχαστή. 

«Ξεκίνησα να κάνω ια ταινία ώστε ο θεατής σε ο οιοδή οτεΞεκίνησα να κάνω μια ταινία ώστε ο θεατής σε οποιοδήποτε

ση είο του κόσ ου να καταλάβει οιος ήταν ο Καζαντζάκηςσημείο του κόσμου να καταλάβει ποιος ήταν ο Καζαντζάκης, 

τι ση αίνει Ελληνας τι είναι να είσαι Κρητικός και οιο είναιτι σημαίνει Ελληνας, τι είναι να είσαι Κρητικός και ποιο είναι 

το εσωτερικό εγαλείο και η ο ορφιά της Κρήτηςτο εσωτερικό μεγαλείο και η ομορφιά της Κρήτης»
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Τα α οξηρα ένα ανιτάρια έχουνΤα αποξηραμένα μανιτάρια έχουν
ρωταγωνιστικό ρόλο και στη νηστείαπρωταγωνιστικό ρόλο και στη νηστεία 

ττ
«Κλέβουν την παράσταση» στο τραπέζι μας με τη γεύση τους, όταν ας πούμε θέλουμε να εν-
τυπωσιάσουμε με ένα πρώτο πιάτο σούπας, με μια πρωτότυπη σαλάτα, με εξαιρετικά
ορεκτικά - συνοδευτικά πιάτα, με κορυφαίες σάλτσες ή ιδιαίτερα υλικά σε κυρίως πιάτα. 

Φανh Μαραγκaκη

caravelspices@gmail.com

α μανιτάρια αγαπούν και τη σιλουέτα μας, καθώς απο-
δίδουν μόλις 22 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Οσο για τη θρε-
πτική τους αξία; Αναγνωρισμένα υψηλή! 

Οι πρωτεΐνες τους είναι πολύ ανώτερες σε βιολογική αξία
από τις φυτικές, τόσο που πλησιάζουν την ποιότητα των ζωι-
κών και γι’ αυτό θεωρείται ότι μπορούν να αντικαταστήσουν
επάξια το κρέας σε περιόδους νηστείας, έχουν χαμηλή περιε-
κτικότητα σε κορεσμένο λίπος, νάτριο και υδατάνθρακες, ενώ
δεν έχουν καθόλου χοληστερίνη.

Γενικότερα, τα μανιτάρια συμβάλλουν στη μείωση των επιπέ-
δων της χοληστερίνης, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στη
ρύθμιση του ζαχάρου, στη βελτίωση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος

Με γεύση χορτώδη και βουνίσια πότε απαλή και πότε επιβλη-
τική. Μανιτάρια από όλο τον κόσμο, όπως: τα πορτσίνι ή βασι-
λομανίταρα (porcini ή cepes) είναι μια ευωδιαστή ποικιλία,
εξαιρετικά δημοφιλής στην ευρωπαϊκή μαγειρική. Αφράτα και
χοντρουλά, μοιάζουν στη γεύση με κρέας ενώ έχουν έντονο
άρωμα καρπών όπως το κάστανο.

Οι πλευρώτοι, τα μεγάλα αυτά αυλακωτά μανιτάρια με το
ακανόνιστο σχήμα, οι κανθαρέλλες (chanterelles) τα χαρού-
μενα πορτοκαλί μανιτάρια, οι τρούφες (γενικότερα, μανιτάρια
που αναπτύσσονται υπόγεια) έχουν σχήμα ακανόνιστο και έν-
τονο άρωμα, οι μορχέλες (morels) μανιτάρια κατάλληλα για
γαρνιτούρα σε γκουρμέ πιάτα με το χαρακτηριστικό κωνικό κα-
πελάκι και χρώμα που ποικίλλει από ανοιχτό μπεζ μέχρι σκούρο
γκρι, τα σιτάκε (shiitake)με άσπρη και σφικτή σάρκα και τα κέ-
ρατα της Αμάλθειας ή αλλιώς “τρομπέτες του θανάτου” με κα-
ταπληκτικά αρώματα βανίλιας (black trumpets), που μας
βάζουν σε γευστικούς πειρασμούς. 

Το κάθε ένα από τις παραπάνω ποικιλίες έχει τη δική
του ξεχωριστή γεύση και δοκιμάζοντάς τα θα μπορείτε
να ξεχωρίσετε αυτό που θα σας αρέσει περισσότερο

Τα αποξηραμένα μανιτάρια έχουν πολύ έντονη γεύση και αν
τα έχετε στο ντουλάπι της κουζίνας σας, χρησιμοποιήστε τα σε
διάφορα πιάτα. Εφόσον τα ενυδατώσετε, δε θα έχετε μόνο νό-
στιμα μανιτάρια αλλά κι έναν γευστικότατο ζωμό που μπορείτε
να τον προσθέσετε σε σούπες, μαγειρευτά και σάλτσες.

Ρίξτε ζεστό νερό πάνω από τα μανιτάρια κι αφήστε τα για 25-
30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Εναλλακτικά, μπορείτε να
μουσκέψετε τα μανιτάρια σε ζωμό, κρασί, σέρυ ή κονιάκ.

Μην πετάξετε το υγρό διότι είναι γεμάτο γεύση. Περάστε το
από τουλπάνι ή από φίλτρο του καφέ, καθαρίζοντάς το έτσι
από χώμα και τυχόν ακαθαρσίες, και χρησιμοποιήστε το στην
προετοιμασία του φαγητού σας αντικαθιστώντας άλλα υγρά
που θα χρησιμοποιούσατε (όπως ζωμό ή νερό) ή κρατήστε το
για μελλοντική χρήση.

Αποθηκεύστε τα αποξηραμένα μανιτάρια σε αεροστεγείς συ-
σκευασίες με καπάκια που κλείνουν καλά και διατηρήστε τα σε
ένα σκοτεινό και ξηρό μέρος.

Αν βρείτε έστω και ένα ζωύφιο μέσα στα αποξηραμένα μανι-
τάρια πετάξτε τα, όλα.
• Να μερικές προτάσεις για να δοκιμάσετε τα αποξηρα-

μένα μανιτάρια: 
Πλευρώτοι: Ιδανικά ως ψητός μεζές, αλλά και ως συνο-

δευτικά κρεατικών. Κατάλληλα και για σούπες.
Πορτσίνι (βασιλομανίταρα): Ιδανικά για ψητά, σοτέ, τη-

γανητά, με σκόρδο και για πιάτα ζυμαρικών ή κρεα-

τικών.
Τρούφες: Ιδανικά για να αρωματίσουν ρύζι ή ζυμαρικά

ή να συνοδέψουν κρεατικά. Πολλοί προτιμούν το
ακριβούτσικο αυτό έδεσμα ακόμα και ωμό!

Κανθαρέλες: Ιδανικά για άσπρες σάλτσες και κρεατικά
- ταιριάζουν ακόμα και με αρνί. 

Μορχέλες: Ιδανικά για σάλτσες με κρέμα γάλακτος ή για
πιάτα με κοτόπουλο ή μοσχαράκι.

Σιτάκι: Ταιριάζουν σε ασιατικά πιάτα όμως οι περισσό-
τεροι τα προτιμούν τηγανητά.

1. H αποξήρανσή τους γίνεται σε πολύ χαμηλές θερμο-
κρασίες (30-35oC) στις οποίες δεν καταστρέφονται
τα ωφέλιμα βιοδραστικά συστατικά.

2. Τα αποξηραμένα μανιτάρια περιέχουν όλα τα θρε-
πτικά και βιονεργά συστατικά σε συγκέντρωση 8-10
φορές μεγαλύτερη από τα φρέσκα.

3. Τα αποξηραμένα μανιτάρια συντηρούνται χωρίς να
γίνεται χρήση κανενός απολύτως συντηρητικού ή
προσθέτου.

Καλή σας απόλαυση!

3 Λόγοι για να αγοράσετε
αποξηραμένα μανιτάρια σήμερα!



βιβλίαβιβλία

Γυρεύοντας στηνΓυρεύοντας στην

εξορία τηνεξορία την

ατρίδα σουπατρίδα σου
Γιάννης Κιουρτσάκης
Εκδότης: Πατάκης

Εξορία: να είσαι
ξένος στον
κόσμο που
φ τ ι ά χ ν ε τ α ι
γύρω σου και
στον ίδιο σου
τον τόπο. Σή-
μερα περισσό-
τερο παρά
ποτέ.
Και να γυ-

ρεύεις, μέσα σ’ αυτή την εξορία, μια
πατρίδα: έναν τόπο -ή μήπως μια ου-
τοπία;- για να δώσεις στη ζωή σου
νόημα. Ενα ανθρώπινο πρόσωπο. Σή-
μερα περισσότερο παρά ποτέ, όταν
όλα σε υποχρεώνουν να γυμνωθείς
από τις αυταπάτες σου και να κοιτά-
ξεις κατάματα τον εαυτό σου. Να σκε-
φτείς από πού έρχεσαι και πού
πηγαίνεις, για να καταλάβεις το πώς
και το γιατί της εξορίας σου.
Τότε ίσως γεννηθούν μέσα σου κά-
ποια απρόσμενα ερωτήματα για σένα
και για όλους τους εξόριστους σαν
εσένα:
Μήπως μπορούμε να ανακαλύψουμε,
μέσα στην παρακμή και στην απελπι-
σία μας, την ευλογία να είμαστε Έλλη-
νες - να είμαστε άνθρωποι;
Μήπως το σημερινό οικουμενικό
δράμα θα μπορούσε να αναστήσει τη
νεκρή ελπίδα για μιαν άλλη Ελλάδα,
μιαν άλλη Ευρώπη, έναν άλλον κόσμο;

Οι γυναίκεςΟι γυναίκες 

στην αραλίαστην παραλία
Tove Alsterdal
Εκδότης: Μεταίχμιο

ΝΟΤΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ:
Η Τερέσε ξυπνά
μιαν αυγή σε μια
παραλία, προ-
σπαθώντας να
θυμηθεί τι συ-
νέβη κατά τη
διάρκεια της νύ-
χτας. Μπαίνει
στη θάλασσα για
να ξεπλυθεί και

νιώθει να πατάει σε κάτι μαλακό. Πρό-
κειται για το πτώμα ενός μαύρου άντρα.
Λίγο πιο πέρα, στο γειτονικό λιμάνι, μια
γυναίκα καταφέρνει να βγει στη στεριά,
αφού έδωσε μάχη με τα κύματα στα
οποία την πέταξαν οι λαθρέμποροι που
τη μετέφεραν από την Αφρική. Το
όνομα της είναι Μέρι.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Η Αλίνα προσπαθεί να εν-
τοπίσει τον άντρα της, έναν γνωστό δη-
μοσιογράφο, ο οποίος ερευνά το θέμα
της λαθρομετανάστευσης και του τρά-
φικινγκ στην Ευρώπη. Συνειδητοποιών-
τας ότι αυτός μπορεί να κινδυνεύει,
αψηφά τη φοβία της για τα αεροπλάνα
και ταξιδεύει ως το Παρίσι ακολουθών-
τας τα ίχνη του. Ενα συναρπαστικό θρί-
λερ με πρωταγωνίστριες τρεις πολύ
διαφορετικές γυναίκες των οποίων οι
ζωές δοκιμάζονται. 

Νο αδικόνΝομαδικόν -

Η ερολόγιοΗμερολόγιο

δρό ουδρόμου
Δημήτρης Μαμάκος
Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Η ιστορία κά-
ποιου που
άφησε την
πόλη, την κα-
ριέρα και τους
αγαπημένους
του, για ν ανα-
ζητήσει τη ζωή.
Η καταγραφή
του οδοιπορι-
κού του από τα

μονοπάτια των Ιμαλαΐων ως τις μεσαι-
ωνικές πόλεις του Κατμαντού. Από τις
εξωτικές παραλίες του ινδικού νότου
μέχρι τα ορεινά χωριά του Ταμίλ Νάν-
του. Στα αγροτοχώρια του Τεράι και
στους δρόμους της Καλκούτα. Στις
ζούγκλες της Καρνάτακα. Το χρονικό
της γνωριμίας ενός “homo urbanus” με
την κουλτούρα του δρόμου και των τα-
ξιδευτών· με την πνευματικότητα της
Ανατολής· με τη νηφάλια παρατήρηση.
Η απόπειρα της αποτύπωσης των συ-
ναισθημάτων της πρώτης του πορείας
δίχως προκαθορισμένο σκοπό. 

Τό οι τηςΤόποι της

λογοτεχνίαςλογοτεχνίας
ΣυλλογικόΣυλλογικό
Επιμέλεια: Μιχάλης

Μοδινός
Εκδότης: Καστανιώτης

Στόχος της
σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς
αυτής έκδοσης
της Εταιρείας
Συγγραφέων
είναι να ανα-
δειχθεί η
σχέση της σύγ-
χρονης λογο-
τεχνικής μας
παραγωγής με

τη γεωγραφία. Tο θέμα προσεγγίζε-
ται ως ένα είδος “πατριδογνωσίας”,
μια νεωτερική γεωγραφία των σύγ-
χρονων συγγραφέων μας με άξονα
όχι υποχρεωτικά τον τόπο καταγωγής
τους, αλλά κάποιο ελληνικό γεωγρα-
φικό μήκος και πλάτος που τους ορί-
ζει (ή τους ερεθίζει) ως δημιουργούς. 
134 συγγραφείς δίνουν εδώ το
“παρών” με πρωτότυπα κείμενα ή
αποσπάσματα δημοσιευμένου έργου
τους. Παρά δε την έντονη αστικοποί-
ηση και την εγκατάλειψη της ελληνι-
κής υπαίθρου στα μεταπολεμικά
χρόνια, οι τόποι και τα τοπία εξακο-
λουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο
στο έργο τους ως ενεργό πλαίσιο
αλλά και ως ανασκάλεμα της μνήμης,
ως χώροι πατρογονικών αφηγήσεων,
ως επανεπίσκεψη και επινόηση του
παρελθόντος. 

Aφορμή

Eρχεται κάποτε η ώρα
που συνειδητοποιείς ότι
όλα είναι ένα όνειρο, και
μόνο όσα διασώζονται
επειδή κάποιος έγραψε
γι’ αυτά, έχουν πιθανό-
τητες να θεωρηθούν αλη-
θινά.

Το εισαγωγικό μότο, πέραν της
ποιητικότητας, αποτελεί και έναν
συμπυκνωμένο οδηγό ανάγνω-
σης εκ μέρους του συγγραφέα. Η
διάσωση της ζωής του Φίλιπ
Μπάουμαν μέσω της καταγρα-
φής, ξεκινά από τις αναμνήσεις
της θητείας του στο Πολεμικό
Ναυτικό κατά τη διάρκεια του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
σε ιαπωνικά χωρικά ύδατα, φτά-
νοντας μέχρι το αναπόφευκτο,
στη ζωή του καθενός, σημείο
απολογισμού, που για τον Μπά-
ουμαν συμπίπτει με την είσοδο
στο τελευταίο τρίτο αυτής. 

Ο αφηγητής μοιάζει παντογνώ-
στης όμως δεν είναι, γνωρίζοντας
απλώς εκείνα που θυμάται, υπο-
ταγμένος σε μια μνήμη επιλεκτική,
που άλλα τα μεγεθύνει και άλλα
τα εξαλείφει, μια μνήμη προσω-
πική. Aλλωστε, η καταφυγή στη
μνήμη περιλαμβάνει αρκετά σκο-
τεινά σημεία, με νήματα να στέ-
κουν ασύνδετα, λεπτομέρειες να
αναδύονται στην επιφάνεια, εκεί
είναι που καταβάλλεται η μεγαλύ-
τερη μάχη, εκείνα είναι που πρέ-
πει να επανασυσταθούν σε ένα
σώμα, τα δυσπρόσιτα κατά την
πρώτη προσέγγιση σημεία. Τα
υπόλοιπα, τα προφανή, που βρί-
σκονται σε ράφια χαμηλά, εύ-
καιρα σε πρώτη ζήτηση, χάνουν
τη σημαντικότητά τους, χωράνε
σε μια απλή φράση. Eτσι, η αφή-
γηση διαθέτει μια αυθεντικότητα,

μια ειλικρίνεια. 
Ο Μπάουμαν είναι ένα τυπικός

μεσοαστός στην μεταπολεμική
Αμερική, ζώντας στις ανατολικές
ακτές και έχοντας τη δυνατότητα
να βρεθεί τόσο στην Ευρώπη, όσο
και σε πολιτείες πιο κεντρικές, γε-
γονός που δίνει μια ευρύτερη
αφηγηματική διάσταση στην ιστο-
ρία, ξεφεύγοντας από τα στενά
όρια του προσωπικού. Μια τέτοια
ζωή, όπως του Μπόουμαν, επιθυ-
μεί να διηγηθεί ο Σόλτερ, μια ζωή
συμβατική -επίθετο που δεν πρέ-
πει να συγχέεται ή να ταυτίζεται
με το βαρετή- και τέτοια είναι η
γλώσσα που επιλέγει, μια γλώσσα
απλή, αλλά όχι αδούλευτη, από-
φαση συνειδητή και τελικά λει-
τουργική. Όπως λειτουργική είναι
και η επιμονή σε διάφορα κλισέ
και επαναλήψεις, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα να αποτελούν
οι ερωτικές σχέσεις του Μπάου-
μαν, στις οποίες μπαίνει με ορμή
για να συντριβεί στη συνέχεια ως
άλλος ήρωας άρλεκιν. 

Η ενασχόληση του Μπάουμαν
με τον εκδοτικό χώρο, ως επιμε-
λητή και συμβούλου εκδόσεων,
προσδίδει μια γοητευτική βιβλιο-
φιλική διάσταση, υποταγμένη
όμως στα όρια του ίδιου του
ήρωα, στον οποίο ο Σόλτερ
στιγμή δεν σκέφτεται να προσδώ-
σει μια γοητεία που δεν διαθέτει.
Χαρακτήρας αδιάφορος και συ-
νηθισμένος, δεν προκαλεί ούτε
την ταύτιση, ούτε την απόρριψη,
σε κάποιες στιγμές όμως νιώθει
κανείς την έντονη ανάγκη να τον
πιάσει από τους ώμους, να τον
ταρακουνήσει και να του πει:
ξύπνα! Ακριβώς επειδή προκαλεί
αυτή την οικειότητα του μέσου
ανθρώπου. 

Από τις πρώτες κιόλας σελίδες
μού δημιουργήθηκε ο συσχετι-

σμός ανάμεσα στον Φίλιπ Μπά-

ουμαν και τον Φρανκ Μπάσκομπ,

πρωταγωνιστή της τριλογίας του

-τεράστιου- Ρίτσαρντ Φορντ

(Αθλητικογράφος, Independence

Day, Η χώρα όπως είναι).

Βέβαια, πέραν της ομοιότητας

των δύο συγγραφέων, πρέπει να

επισημανθεί το γεγονός πως ο

Φορντ χρειάστηκε τρία ογκώδη

μυθιστορήματα για να διηγηθεί

το ίδιο χρονικό διάστημα της

ζωής του ήρωά του, διάστημα το

οποίο ο Σόλτερ συμπύκνωσε σε

μια μεσαίου μεγέθους διήγηση. 

Eνα αμερικάνικο μυθιστόρημα,

που στέκεται ισάξια μεταξύ

άλλων σπουδαίων. Μια αυθεν-

τική αναγνωστική απόλαυση. 

Υ.Γ. το επίμετρο που επιμελή-

θηκε η μεταφράστρια Αθηνά Δη-

μητριάδου είναι ιδανικό συμπλή-

ρωμα της ελληνικής έκδοσης, με

τον συσχετισμό ανάμεσα στο μυθι-

στόρημα του Σόλτερ και το “Πώς

Είναι” του Σάμουελ Μπέκετ να

παρουσιάζει μεγάλο ενδαφέρον.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Αυτό είν όλοΑυτό είν’ όλο
» James Salter (μτφρ. Αθηνά Δημητριάδου, εκδόσεις Αλεξάνδρεια)

Νέα ύλη στον ΚεδρισόΝέα ύλη στον “Κεδρισό”
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Συνέντευξη της Αγγελικής Καραθανάση φιλοξενεί
το ηλεκτρονικό περιοδικό “Κεδρισός” (www.kedri-
sos.com) με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της “Η
καθηγήτρια, Αφηγήσεις από τα χρόνια της δικτατο-
ρίας” (Γαβριηλίδης, Μάρτιος 2015). 

Η ύλη του ηλεκτρονικού περιοδικού περιλαμβάνει
επίσης δύο νέα ποιήματα της Μαρινέλλας Βλαχάκη
(“Με τη μικρή μου Εύα”, “Το ταξίδι μας”) την “Ωδή
στην αθωότητα” της Ειρήνης Παραδεισανού, ένα
μικρό αφιέρωμα στο εικαστικό έργο της Μαρίας

Άιραμ κ.ά. Η ύλη του περιοδικό, σύμφωνα με το σχε-
τικό δελτίο Τύπου εμπλουτίζεται στο εξής καθημερινά
μέσα από τις μόνιμες στήλες του (Ανθοδέσμη, Αφί-
ξεις, Κριτική, Συνεντεύξεις, Μεταγραφές κ.λπ.) παρα-
μένοντας σταθερά ένα εργοτάξιο διαρκούς
ευαισθησίας.

Τον Ιούνιο, εξάλλου, αναμένεται να κυκλοφορήσει
το θεματικό τεύχος του Κεδρισού, “Ποιητές από την
Κρήτη”, ένα ανθολόγιο από την ύλη της ηλεκτρονικής
του έκδοσης.

ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου

Την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Απριλίου η μεταφράστρια και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Μαρία Αγ-
γελίδου, θα βρίσκεται στις Παιδικές - Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δημοτικού Κήπου και της Σούδας, με την
καινούργια σειρά βιβλίων “Τα καράβια που δεν φοβήθηκαν” και “Καράβια που ταξίδεψαν τη φαντασία”.
Πρόκειται για βιβλία γνώσεων των συγγραφέων, Μ. Αγγελίδου & Αν. Παπαθεοδούλου, με ιστορίες πραγμα-
τικών καραβιών αλλά και καραβιών από τη λογοτεχνία, οι οποίες παρουσιάζονται από τη γνώριμη και πάντα
άμεση, ζεστή και ανθρώπινη αφήγηση της Μαρίας Αγγελίδου. 



παιδότοπος
Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
“Πώς βλέπει το βιβλίο ένας δάσκαλος, ποιητής και δημοσιογράφος”, ήταν το θέμα της ομιλίας που έκανα και της συζήτησης που ακολούθησε στα (και

με τα) παιδιά των 5 τμημάτων της Β’ τάξης του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών στο πλαίσιο μιας διήμερης Εκθεσης Βιβλίου, (10 και 11 Φεβρουαρίου), ύστερα
από πρόσκληση του διευθυντή του Σχολείου Σταύρου Κασιμάτη. Κάποιες απ’ τις εντυπώσεις των παιδιών, απ’ αυτήν την επίσκεψη (δυστυχώς δεν χωρούν
όλες) φιλοξενούνται στον σημερινό Παιδότοπο. Και για να μου δοθεί η ευκαιρία να πω τόσο στα παιδιά όσο και στους δασκάλους των, ιδιαίτερα στον φίλο
μου, τον Σταύρο, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη χαρά που μου έδωσαν. Εκ των ων ουκ άνευ ότι αυτά που έδωσαν είναι ασυγκρίτως περισσότερα απ’ όσα
τους έδωσα. Σπουδαίοι δάσκαλοι οι μαθητές για τους δασκάλους των, πάντα!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

ΟΟ αγικόςμαγικός κόσ οςκόσμος τουτου βιβλίουβιβλίου

Μόλις άκουσα ότι θα έρθει ο κ. Κακατσάκης στο
σχολείο μας χάρηκα πολύ που θα ερχόταν ένας
σπουδαίος συγγραφέας σαν κι αυτόν που τόσες
φορές είχα ακούσει. Στην αρχή μας ταξίδεψε
στην εφηβική του ζωή, όπου μας διηγήθηκε τι
είχε κάνει πριν από κάποια χρόνια εκείνη την
ημέρα που μας επισκέφτηκε. 

Επειτα του κάναμε διάφορες ερωτήσεις και οι
απαντήσεις του μας ενθουσίασαν, και μας συγ-
κίνησαν.
Προσωπικά, όλα τα λόγια του με εντυπωσίασαν,
όμως αυτό που μας παρομοίασε τα βιβλία και το
ίντερνετ μ’ ένα μαχαίρι, που τη μια στιγμή μας
είναι απαραίτητο αλλά την άλλη μπορεί να μας

σκοτώσει. Ηθελε μ’ αυτό να δείξει ότι η μη ορ-
θολογική χρήση ενός πράγματος μπορεί να οδη-
γήσει στην καταστροφή.
Καταλήγοντας μπορώ να πω ότι με εντυπωσία-
σαν οι γνώσεις, οι εμπειρίες, ο τρόπος σκέψης
και οι αξίες του.

Ελίνα Δασκαλάκη (Β1)

Πριν από λίγες εβδομάδες ο κύριος Βαγγέ-
λης  Κακατσάκης  επισκέφτηκε  το  σχολείο
μας με σκοπό να μας μιλήσει για τη δουλειά
του ως αρθρογράφος στη γνωστή εφημε-
ρίδα “Χανιώτικα νέα” και γενικότερα για τη
ζωή του ως δάσκαλος και ποιητής. Πρέπει
να ομολογήσουμε πως μας συγκίνησε ιδι-
αίτερα λέγοντάς μας για τη δική του παι-
δική  ηλικία  διότι  έτσι  μας  έδειξε  τις
κακουχίες, εκείνης της εποχής. Παράλληλα
μας έμαθε πολλά πράγματα για το σχολείο,
τις σπουδές και φυσικά τη ζωή. Μόλις τέ-
λειωσε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή
μας, όλοι τρέξαμε προς τον κ. Κακατσάκη
για να του κάνουμε ερωτήσεις. Εκείνος μας
δέχτηκε με χαρά, επιδοκιμάζοντας, το εν-
διαφέρον μας.
Ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να ξα-
ναμπορέσει να μας επισκεφτεί έχοντας απο-
κτήσει πλέον ακόμα περισσότερες γνώσεις
και εμπειρίες!

Κωνσταντίνος Μαυρακάκης 
και Πάνος Μιχελάκης (Β3)

Πριν λίγες μέρες, ήρθε στο σχολείο μας ο κύ-
ριος  Βαγγέλης  Κακατσάκης.  Θεωρώ  πως
ήταν μια από τις καλύτερες σχολικές μέρες
αφού συζητήσαμε πράγματα για τη ζωή του,
τα παιδιά και τα βιβλία σε ένα πολύ ευχάρι-
στο κλίμα! Ετσι χάρη σ’ αυτόν ήρθαμε πιο
κοντά με τα βιβλία αλλά και τα ποιήματα, δια-
μορφώνοντας έτσι μια καλύτερη συμπερι-
φορά, έναν καλύτερο χαρακτήρα! Εγώ όπως
και πολλά ακόμα παιδιά θα θέλαμε πολύ ο
κύριος  Κακατσάκης  να  ξαναεπισκεφτεί  το
σχολείο μας, γιατί σίγουρα μπορούμε να μά-
θουμε πολλά πράγματα ακόμα από αυτόν!

Μαίρη Βόλτση (Β1)
***

Πρώτα απ’ όλα ο κ. Κακατσάκης είναι ένας
ευγενικός και φιλόξενος άνθρωπος. Στη συ-
νέχεια ήταν παθιασμένος με τα βιβλία του
σαν να ήταν όλη του η ζωή. Επίσης ο κ. Κα-
κατσάκης ήταν πρόθυμος να μας απαντήσει
στις ερωτήσεις που του κάναμε. Τα βιβλία
του ήταν όλα καταπληκτικά, τα είχε γράψει
με τόση φαντασία και πολύ μεράκι.

Αρτεμις Τζατζιμάκη
***

Η ομιλία μαζί σας ήταν πραγματικά μια από
τις καλύτερες μέρες της ζωής μας. Μας δι-
δάξατε  και  μας  δώσατε  τις  εμπειρίες  σας
αποδίδοντάς μας έτσι το πιο χαρούμενο συ-
ναίσθημα χαράς. Ηταν τόσο μαγικό το ότι μας
μεταδώσατε με τον πιο ισχυρό τρόπο τις εμ-
πειρίες και τις σκέψεις σας τόσο μέσα από
τον χώρο της ποίησης όσο και από τη ζωή
σας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε γι’ αυτό
το ταξίδι μάθησης και αγάπης που μας απο-
δώσατε.

Μαρία Λιόλιου (Β2)

Ηταν μεγάλη τιμή για όλα τα παιδιά να
γνωρίσουμε και από κοντά τον κ. Βαγ-
γέλη  Κακατσάκη  ο  οποίος  πρόθυμα
απάντησε στις ερωτήσεις που του θέ-
σαμε και μοιράστηκε μαζί μας τις σκέ-
ψεις  του,  τις  ιδέες  του  και  τα
προβλήματα  που  αντιμετωπίζουμε  ως
μέλη αυτής της κοινωνίας.
Αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύ-
πωση κατά τη διάρκεια της συζήτησής
μας μαζί του ήταν η οικειότητα που είχε
μαζί μας και η θετική ενέργεια που μας
μετέδιδε
Επίσης μέσα απ’ τη συνάντηση αυτή συ-
νειδητοποίησα  περισσότερο  πόσο  ση-
μαντικά  είναι  τα  βιβλία  στη  ζωή  μας,
αφού αυτά ήταν το κυρίως θέμα της συ-
ζήτησής μας. Ελπίζω ο κύριος Βαγγέλης
να ξαναθελήσει να μας επισκεφτεί και
να  συζητήσουμε  και  για  κάποια  άλλα
πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο τους
εφήβους όσο και τους μεγάλους.

Μαρία Ζαχαριά (Β2)

Η επίσκεψη του κ. Βαγγέλη Κακατσάκη στις 10 Φεβρουαρίου
του 2015 ήταν μια συναρπαστική και ξεχωριστή εμπειρία κυ-
ρίως για μένα. Συζητήσαμε και μιλήσαμε για την καλή χρήση
του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης συ-
ζητήσαμε για την αξία του καλού βιβλίου, το οποίο μπορεί
να καλλιεργήσει τις ηθικές αξίες, την κριτική σκέψη κυρίως
να διευρύνει τους ορίζοντές μας και να μας ευαισθητοποι-
ήσει. Ο κ. Βαγγέλης Κακατσάκης είναι ένας λογοτέχνης, ποι-
ητής,  εκπαιδευτικός,  δημοσιογράφος  και  κυρίως  θετικός
άνθρωπος. Κατά τη γνώμη μου, ήταν μεγάλη τιμή η επίσκεψή
αυτή, καθώς με βοήθησε με τον λόγο του, να προβληματι-
στώ αλλά ταυτόχρονα και να φωτιστεί η καρδιά μου.

Βαγγελίτσα Καζάκου (Β2)

***
Προς τον κ. Κακατσάκη
σας ευχαριστούμε πολύ. Στις 10 του Φεβρουαρίου έγινε μια
εκπληκτική παρουσίαση που πολλά παιδιά εκμεταλλεύτηκαν
για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να γνωρί-
σουν έναν υπέροχο συγγραφέα. Επίσης, θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω και τον ίδιο μας τον διευθυντή που μας έφερε τον
κ. Κακατσάκη στο σχολείο μας. Τέλος η παρουσίαση ήταν μια
αξιότιμη εμπειρία η οποία θα μας μείνει αξέχαστη.

Εβελίνα Σταμπολάκη (Β4)

***
Η συνάντηση μαζί σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ηταν πραγ-
ματικά μια ευκαιρία ζωής αφού είχαμε τη δυνατότητα να συ-
ζητήσουμε μαζί σας και να μάθουμε πράγματα για εσάς αλλά
ακόμα περισσότερα για την πορεία σας στον χώρο της ποί-
ησης. Ειλικρινά, σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας
για όλες αυτές τις γνώσεις που μας μεταδώσατε και ακόμα
περισσότερο για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.

Κυριακή Κανακάκη (Β2)
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ηη
με εξάλειψη. Οι προσπάθειες που γίνονται ώστε
να μετατραπεί το φυτό σε καλλιεργήσιμο δεν
έχουν αποδώσει ακόμη.

Ιστορικά στοιχεία 
Είναι από πολύ παλιά γνωστό σαν φαρμακευ-

τικό φυτό με τους Βουσμάνους της ερήμου Κα-
λαχάρι να το έχουν χρησιμοποιήσει πρώτοι εδώ
και πολλές γενιές.

Ενας Γερμανός ο G.H. Mehnert έμαθε γι’ αυτό
το φυτό από τους Βουσμανούς της Ναμίμπια
και το έκανε γνωστό στην Ευρώπη το 1904
όταν το εξήγαγε στη Γερμανία. Η παγκόσμια κα-
τανάλωση του φυτού άρχισε να αυξάνεται δρα-
ματικά μετά το 1962 και η αύξηση αυτή
συνεχίζεται και στον αιώνα μας όπου θεωρείται
θεραπευτικό για πάρα πολλές ασθένειες.

Οι Βουσμάνοι το χρησιμοποιούσαν ως αναλ-
γητικό, για τις αλλεργίες, για την τόνωση της
πέψης.

Οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν το βότανο ως δι-
ουρητικό και ηρεμιστικό. 

Οι Γερμανοί το χρησιμοποίησαν για προβλή-
ματα δυσπεψίας και εκφυλιστικές παθήσεις του
μυοσκελετικού συστήματος. 

Το βότανο χρησιμοποιήθηκε ακόμη για το
ήπαρ και τις νεφρικές διαταραχές, ως καθαρ-
τικό, σαν τοπικός παράγοντας για το κλείσιμο
των πληγών και για δερματικά εξανθήματα. 

Τους δευτερεύοντες μακριούς κονδύλους
τους χρησιμοποιούσαν για να μετριάσουν τον
πόνο και τον πυρετό και να διεγείρουν τη χώ-
νεψη. Οι Ευρωπαίοι άποικοι που μετέφεραν το
αρπαγόφυτο στα σπίτια τους το χρησιμοποί-
ησαν σαν φάρμακο κατά της αρθρίτιδας. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το βότανο περιέχει γλυκοζίτες (αρπαγοσίδη,

αρπαγίδη, προκαμπίδη – αυτές οι ουσίες βρί-
σκονται στους κονδύλους του φυτού και θεω-
ρούνται ως τα κύρια συστατικά που δίνουν τις
θεραπευτικές ιδιότητες στο βότανο), σάκχαρα
(κύρια τετρασακχαρίτη), τριτερπενοειδή (ελαι-
ανολικό και ουρσολικό οξύ), φυτοστερόλες (κυ-
ρίως β-σιτοστερόλη), αρωματικά οξέα
(καφεϊκό, κινναμωμικό, και χλωρογενικό οξύ),
φλαβονοειδή (λουτεολίν και καμπφερόλη). 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη
- συλλογή 

Τα φυτά ανθίζουν κυρίως από τον Νοέμβριο
ως τον Απρίλιο, δηλαδή εποχή καλοκαιριού για
το νότιο ημισφαίριο και ξεκινούν να καρπίζουν
από τον Ιανουάριο. 

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται η
βολβώδης ρίζα του φυτού.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το βότανο έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιρρευ-
ματικές, αναλγητικές, ηρεμιστικές και διουρητι-

κές ιδιότητες. Στη σύγχρονη βοτανοθεραπεία,
το αρπαγόφυτο χρησιμοποιείται κυρίως για την
αντιμετώπιση της αρθρίτιδας, και της μυαλγίας. 

Πολλές κλινικές μελέτες έχουν γίνει για τις
ιδιότητες του βοτάνου. Έρευνες που έγιναν στη
Γερμανία στο Πανεπιστήμιο της Ιένας (1958-
1976) διαπίστωσαν πως έχει ισχυρές αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητες, που συγκρίνονται με τις
αντίστοιχες της κορτιζόνης και του συστατικού
phenylbutazine (φενυλβουταζόνη) που χρησι-
μοποιείται ως αναλγητικό σε φάρμακα κατά
των μυοσκελετικών πόνων (αρθρίτιδα, τενοντί-
τιδα, πόνοι πλάτης κ.ο.κ.).

Η χρήση του βοτάνου θεωρείται ότι έχει συμ-
πληρωματικά οφέλη σε περιπτώσεις δυσπεψίας
και χρησιμοποιείται εξωτερικά για δερματοπά-
θειες (κατάπλασμα). 

Χρησιμοποιείται ακόμη σε περιπτώσεις αρθρί-
τιδας, ποδάγρας, μυϊκού άλγους και διαφόρων
μορφών μυϊκού ρευματισμού, πόνων στη μέση
και γενικότερα ρευματοειδών παθήσεων. Το βό-
τανο είναι δυνατό να ανακουφίσει τον πόνο και
τη φλεγμονή από αρθρίτιδα, καθώς και του πό-
νους χαμηλά στην πλάτη, στα γόνατα και στο
ισχίο. 

Χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της
οστεοαρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτι-
δας, της τενοντίτιδας κ.ά. 

Επίσης, έχει βρεθεί ότι βελτιώνει την όρεξη
και ανακουφίζει από ήπιες στομαχικές διατα-
ραχές. 

Η φαρμακευτική του ελκυστικότητα έγκειται
στο ότι δεν περιέχει τοξικές ουσίες και δεν έχει
καμία γνωστή παρενέργεια, κατά συνέπεια είναι
κατάλληλο για γενικό καθαρισμό των οργάνων
και έχει καλή διουρητική επίδραση. Λόγω
αυτών των ιδιοτήτων του, δρα προληπτικά
κατά πιθανών ανεπιθύμητων καταστάσεων. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως αφέψημα. Ενα κουταλάκι

του γλυκού με τρίμματα αποξηραμένης ρίζας το
βράζουμε σε ενάμιση φλιτζάνι νερό για 15
λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε τρεις φορές
την ημέρα. Η ημερήσια δοσολογία να μην ξε-
περνά τα 2-2,6 γραμμάρια. 

Προφυλάξεις 
Το βότανο προάγει την έκκριση του οξέος στο

στομάχι. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες σε άτομα
με πεπτικό έλκος, γαστρίτιδα ή χολόλιθους και
πρέπει να το αποφεύγουν. Δεν πρέπει να κατα-
ναλώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Δεν θα πρέπει να λαμβάνεται από διαβητικούς
χωρίς την επίβλεψη κάποιου ειδικού γιατρού
(το βότανο έχει υπογλυκαιμικές ιδιότητες, δη-
λαδή μειώνει το σάκχαρο του αίματος). Δεν συ-
νίσταται σε άτομα που υπόκεινται σε θεραπεία
για τη ρύθμιση της πίεσης τους (είτε είναι χα-
μηλή είτε υψηλή).

Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι
HARPAGOPHYTUM  Procumbens (Αρπαγόφυ-
τον το πρηνές). Ανήκει στην οικογένεια των Πη-
δαλιϊδών. Το συναντούμε με τις ονομασίες
Αρπαγόφυτο, ξύλινη αράχνη ή νύχι του διαβό-
λου. 

Η ονομασία “Νύχι του Διαβόλου” δεν σχετί-
ζεται με τη δράση και τις ιδιότητες του, αλλά
με το γαμψό καρπό του που τραυματίζει ζώα
βοσκής στην επαφή μαζί του.

Είναι ένα έρπον ποώδες, πολυετές φυτό με
μια ανθεκτική κεντρική ρίζα που περιλαμβάνει
μία ομάδα από δευτερεύοντες κονδύλους που
κρέμονται από αυτήν. Τα φύλλα είναι ακανόνι-
στα και γκριζοπράσινα, που καλύπτονται από
μικροσκοπικά υπόλευκα κολλώδη κύτταρα ενώ
τα άνθη του έχουν σχήμα τρομπέτας και βρί-
σκονται σε κόκκινο, μωβ και ροζ χρώμα, που
στο εσωτερικό τους κιτρινίζουν. Μπορεί να βρε-
θούν και φυτά με εντελώς κίτρινα ή λευκά
άνθη. Οι χαρακτηριστικοί καρποί του είναι ξυ-
λώδεις, ωοειδείς κάψες με δύο κεντρικά αγκά-
θια και δύο παράπλευρες σειρές από 12 ως 16

μυτερά αγκάθια σε σχήμα γάντζου (άρπαγες),
που περιέχουν καφέ και μαύρους στενόμα-
κρους τραχείς σπόρους. 

Οι καρποί έχουν προσαρμοστεί στη διασπορά
από τα ζώα καθώς γαντζώνονται στα πόδια
τους στις τρίχες και στο δέρμα τους και έτσι με-
ταφέρονται μακριά. Oταν κάποτε αποκολλη-
θούν και πέσουν στο έδαφος, ανοίγουν, και οι
σπόροι σκορπίζονται σε νέες περιοχές. Μερικές
φορές τα ζώα μπορεί να πεθάνουν από ασιτία
καθώς οι καρποί του αρπαγόφυτου γαντζώ-
νονται στο στόμα τους και δεν μπορούν να
αποκολληθούν. Οι δευτερεύοντες κόνδυλοι
των απραγόφυτων ξεθάβονται και τρώγονται
από φυτοφάγα ζώα όπως αντιλόπες και σκαν-
τζόχοιρους.

Το αρπαγόφυτο είναι ένα από τα πιο πολύτιμα
φαρμακευτικά φυτά που έχει δώσει η Νότια
Αφρική στον κόσμο. Η χρήση του είναι πολυ-
σχιδής και πολλοί τόνοι από αποξηραμένους
κονδύλους του φυτού εξάγονται κάθε χρόνο
κυρίως στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι από αυ-
τούς συλλέγονται από άγρια φυτά, γι’ αυτό δί-
νεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρξει
υπερβολική συλλογή και κινδυνεύσει το είδος

Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

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
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Αν δεν έχει ζήσει κάποιος τη χρυσή εποχή
της μουσικής disco ίσως να του είναι δύ-
σκολο να συλλάβει, το τι πραγματικά συνέ-
βαινε στις δεκάδες πίστες των ντισκοτέκ της
εποχής εκείνης σε ολόκληρη την Ελλάδα, κα-
θώς και την απήχηση που είχε τότε η μου-
σική αυτή στη νεολαία και όχι μόνο. Ο χο-
ρός disco είχε σαφέστατες μουσικές επιρρο-
ές από rock, blues και funk, mambo και sal-
sa. Κυρίως όμως ήταν επηρεασμένος από τις
αρχές της δεκαετίας του ’70 από αφροαμε-
ρικάνικες και λατινοαμερικάνικες κοινότητες.

έρα όμως από τον χορό και τη μου-
σική, η disco σαν ολοκληρωμένη
κουλτούρα περιελάμβανε και άλλα
στοιχεία, όπως τις ενδυματολογικές
επιλογές που κυριαρχούσαν οι πολύ-
χρωμοι συνδυασμοί, μαλλί αφάνα με
ιδιαίτερα χτενίσματα, ενώ χαρακτηρι-
στικό στοιχείο των ντισκοτέκ της επο-
χής ήταν βέβαια η πίστα, εκεί όπου οι
επίδοξοι χορευτές λικνίζονταν αστα-
μάτητα όλο το βράδυ. Επίσης υπήρχε
η κλασική ντισκομπάλα πάνω από την
πίστα, που δημιουργούσε μια ξεχωρι-
στή ατμόσφαιρα, τα πολύχρωμα φω-
τορυθμικά, ενώ στη πόλη μας για
πρώτη φορά είδαμε τότε, στη Disco
Figaro, μια γυάλινη πίστα, που απο-
γείωνε πραγματικά τον κόσμο, όταν
ανέβαινε να χορέψει. Να μην ξεχά-
σουμε επίσης τους άνετους καναπέ-
δες, τους δεκάδες καθρέπτες που
ήταν καλυμένοι οι τοίχοι και την πολύ
έντονη και δυνατή μουσική, που αψη-
φούσε τα επίπεδα θορύβου..
Η “τρέλα” της disco χώρισε εν τέλει
την νεολαία σε δύο αντιμαχόμενες
παρατάξεις. Η μία ήταν οι “ροκάδες”
και η άλλη οι “καρεκλάδες”. Ο δεύτε-
ρος όρος αναφερόταν σε αυτούς που
διασκέδαζαν στις ντισκοτέκ. Ακριβώς
από πού προήλθε η λέξη “καρεκλάς”
δεν έχει εξηγηθεί με σαφήνεια. Κά-

ποιοι λένε ότι οι “καρεκλάδες” ήταν
όπως οι σημερινοί γιάπηδες στους
οποίους άρεσε η πολυτέλεια, ενώ
ήθελαν να απολαμβάνουν το ποτό
τους καθισμένοι είτε στο μπαρ, είτε
στους καναπέδες, σε αντίθεση με

τους ροκάδες που “χτυπιόντουσαν”
πάντα στο όρθιο. Εκφράζοντας την
προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ότι
μάλλον περισσότερη ώρα χόρευαν οι
“καρεκλάδες” στις πίστες των ντισκο-
τέκ, από οποιονδήποτε άλλον… 

Τα Χανιά λοιπόν δεν μπορούσαν να
μείνουν αμέτοχα την εποχή της disco.
Ετσι εμφανίστηκαν πολλές ντισκοτέκ,
αλλά εμείς θα σταθούμε σε δύο από
αυτές, που πραγματικά και διάρκεια
ζωής είχαν, ενώ ακούστηκαν σε ολό-
κληρη την Ελλάδα. Ο “πατριάρχης”
της βραδινής διασκέδασης την εποχή
που μεσουράνησε η disco μουσική,
ακούει στο όνομα Stork, που βρισκό-
ταν στη οδό Νικολάου Πλαστήρα
κάτω από το ξενοδοχείο ΚΥΔΩΝ.
Η δεύτερη δεν ήταν άλλη από την Fi-
garo, στο οδό Τζανακάκη, λίγα μέτρα
πριν το κτήριο του ΟΤΕ και απέναντι
από το κτήριο που στεγάζονταν το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Να σημει-
ώσουμε ότι τα πολύ καλά τραγούδια
disco που γράφτηκαν και ακούγονται
μέχρι και σήμερα ήταν μέχρι το 1981.
Το διάστημα αυτό λειτούργησαν και
κάποιες άλλες ντισκοτέκ όπως η
Space, Mekka, η 20h Century.
Τα πρωτεία στη βραδινή διασκέδαση,
μετά το 1984, ανέλαβαν να συνεχί-
σουν οι ντισκοτέκ όπως: Λατώ,
Αριάδνη, Εστέλ, Σφίγγα, Πόρτο Κάλι
κ.ά. με disco μουσική, -κυρίως στην
space disco εκδοχή της- όπως εξε-
λίχθηκε σε αυτό που γενικότερα ονο-
μάστηκε τότε στην Ελλάδα ως “Italo
disco”. Η Italo disco ήταν μία πολύ
ευρεία μουσική έννοια, που περιλαμ-
βάνει πολλά είδη χορευτικής μουσι-
κής από όλη την Ευρώπη και τον
Καναδά. 
Αξίζει όμως πριν ξετυλίξουμε την
ιστορία των δύο παραπάνω ντισκο-
τέκ, να κάνουμε μια στάση και να

δούμε κάποια σημαντικά γεγο-
νότα που σημάδεψαν το πλανήτη
μας τη δεκαετία του 1970:
• Τέσσερις φοιτητές σκοτώνονται
κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής δια-
δήλωσης στο Οχάιο. 
• Οι Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis
Joplin πεθαίνουν πριν τα 30 τους από
ναρκωτικά. 
• Παλαιστίνιοι ανατινάζουν τρία αε-
ροπλάνα στο Αμάν και μεταφέρονται
στο Λίβανο μετά τη διακοπή των σχέ-
σεων με τον Χουσεΐν. 
• Ο George Harrison οργανώνει συ-
ναυλία στη Madison Square Garden
για το δοκιμαζόμενο από λιμό λαό
του Μπανγκλαντές. 
• Η δικτατορία στην Ελλάδα πέφτει,
ενώ έχουμε και την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο. Ο τέως βασιλεύς περνά
στο ταμείο ανεργίας κατόπιν δημο-
ψηφίσματος και ο κοινοβουλευτισμός
επανέρχεται στη χώρα. 
• Ισπανία και Πορτογαλία ακολου-
θούν την ίδια πορεία. 
• Στη Χιλή ο πρόεδρος Αλιέντε δολο-
φονείται και ο στρατηγός Πινοσέτ με
αιματηρό πραξικόπημα καταλαμβάνει
την εξουσία. 
• Ο Νίξον παραιτείται κάτω από το
βάρος του Γουότεργκέιτ. 
• Οι ειδικές δυνάμεις των Ισραηλινών
ελευθερώνουν στο Εντεμπε 100 πο-
λίτες από αεροσκάφος όπου έχουν
κάνει αεροπειρατεία Παλαιστίνιοι. 
• Οι Γερμανοί κλείνουν το θέμα Μπά-
αντερ-Μάινχοφ με αυτοκτονίες στα
“λευκά κελιά του Σταμχάιμ”. 
• Οι Σαντινίστας ανατρέπουν στη Νι-

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Μουσικές διαδρο ές στις αλιές ντισκοτέκΜουσικές διαδρομές... στις παλιές ντισκοτέκ 

Κάθε δίσκος ήταν γεμάτος από επιτυχίες.

Ο Αποστόλης επί τo έργoν. Δύο πικάπ με μειωτήρες στροφών για “σωστές”
εναλλαγές τραγουδιών και δεκάδες δίσκοι βινυλίου, φρόντιζαν

για τη διασκέδαση του κόσμου. 

Ατελείωτος χορός μέχρι τελικής πτώσης… 



καράγουα τον δικτάτορα Σομόζα. 
• Η ισλαμική επανάσταση απομακρύνει
τον σάχη και καταλαμβάνει την πρε-
σβεία των ΗΠΑ. 
• Στο Camp David ο Σαντάτ και ο Μπε-
τζίν υπογράφουν σύμφωνο ειρήνης και
μοιράζονται το Νόμπελ, αλλά στη Μέση
Ανατολή τα προβλήματα είναι ακόμα άλυτα.
• Ο Οδυσέας Ελύτης μετά τον Γιώργο Σεφέρη
τιμάται με το Νόμπελ λογοτεχνίας.

Οι δισκογραφικές
εταιρείες της

εποχής έστελναν
δίσκους ως

δείγμα, πριν αυτοί
κυκλοφορήσουν
στο δισκοπωλεία,

για την
προώθηση των

διαφόρων
καλλιτεχνών και
συγκροτημάτων. 
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Ο Ανδρέας Κατσινδαράκης έζησε από κοντά τη
χρυσή εποχή της ντίσκο Stork, μιας και ο αδελ-
φός του ο Φώτης ήταν ο ιδιοκτήτης. Ενώ όπως
συνηθίζει να λέει ο Ανδρέας «την Stork αγόρασε
ο Φώτης και τα αδέλφια του. Η λειτουργία της
ξεκίνησε το 1972 από τον πρωτεργάτη της βρα-
δινής διασκέδασης των Χανίων τον επιχειρημα-
τία Μάνο Μαρκάκη (Κρι-Κρι, Day Night) και το
1974 την αγόρασε ο Φώτης. Οι τίτλοι τέλους
παίχτηκαν το 1982, αλλά ακόμα και σήμερα οι
περισσότεροι συμπολίτες μας που βρίσκονται
στα πρώτα -ηντα, είχαν κατέβει έστω και μια
φορά τα σκαλιά που οδηγούσαν στη πίστα και
έχουν λικνιστεί στους ρυθμούς της Donna Sum-
mer, James Brown, Bee Gees, City, Gloria Gay-
bor, Diana Ross και αμέτρητων άλλων ιερών
τεράτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής της
δεκαετίας του ’70…».

Disco oπωσ λeμε... ρυθμoσ 
«Τη δεκαετία του 1970 οι νέοι αναζήτησαν
νέους τρόπους εκτόνωσης, από τα καθιερωμένα
μέχρι τότε πρότυπα διασκέδασης. Η άνοδος της
ξένης μουσικής και ιδιαίτερα της Disco αποτέ-
λεσε ένα παγκόσμιο φαινόμενο στα μουσικά
δρώμενα της εποχής, και που δικαίως συγκρίνε-
ται με το rock ’n’ roll, που κυριαρχούσε τη δε-

καετία του ’60. Η Ελλάδα “γέμισε” από μαγαζιά
Discο, που οι νέοι και όχι μόνο γέμιζαν ασφυ-
κτικά». 

“πΑτριaρχησ” τησ διΑσκeδΑσησ
η ντiσκο sToRK

«Στη πόλη μας όπως ήταν φυσικό υπήρξαν κά-
ποιες απόπειρες δημιουργίας τέτοιων μαγαζιών,
αλλά για κάποιο λόγο είχαν σύντομη διάρκεια
πριν εξαφανιστούν. Η ντίσκο που έμμελλε να
είναι σταθμός στη διασκέδαση, και πάνω σ’ αυτή
στηρίχτηκαν μετέπειτα αρκετά άλλα κέντρα δια-
σκέδασης, δεν ήταν άλλη από την Stork. Είχε
μεγάλη διάρκεια ζωής, αφού για δέκα χρόνια
κρατούσε τα πρωτεία της διασκέδασης. Η επι-
τυχία της Stork οφείλεται στο γεγονός, ότι κα-
τασκευάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα
μεγάλων αθηναϊκών ντίσκο. Η πολυτέλεια σε
κάθε της λεπτομέρεια την έκανε διάσημη σε όλη
την Ελλάδα. Ηταν εξ ολοκλήρου επενδυμένη με
ραμποτέ, καθρέπτες στις κολώνες, άνετους κα-
ναπέδες και μια πίστα που κάποιες φορές
έπαιρνε τη μορφή διαστημόπλοιου, ενώ αλλοτε
θύμιζε εξωγήινη ατμόσφαιρα με τα δεκάδες
φωτιστικά και εφέ. Επίσης το μουσικό πρό-
γραμμα περιελάμβανε όλες τις νέες κυκλοφο-
ρίες της εποχής, ενώ στη

διάρκεια μια βραδιάς, παίζονταν όχι μόνο ντίσκο
τραγούδια, αλλά και ποπ καθώς και καλή ροκ
μουσική, ενώ πάντα στις πρώτες πρωινές ώρες,
λίγο πριν το κλείσιμο, το rock ’n’ roll είχε την τι-
μητική του». 

τΑ μπλουζ τρΑγοyδιΑ ΑιτiΑ
πολλων γΑμων

«Σε μια ώρα πρόγραμμα τα τρία τέταρτα
κάλυπταν τα τραγούδια ντίσκο και ποπ
ενώ τα υπόλοιπα δέκα πέντε λεπτά, παί-
ζονταν τα λεγόμενα κομμάτια μπλουζ.
Εκεί τα φώτα χαμήλωναν και τα ζευγα-
ράκια ανέβαιναν στη πίστα και χόρευαν
face to face. Η διαδικασία αυτή γινόταν,
γιατί οι θαμώνες δεν άντεχαν συνέχεια να
χορεύουν σε ξέφρενους ρυθμούς, ενώ με τα
μπλουζ, αγόρια και κορίτσια έρχονταν πιο
κοντά. Ετσι δημιουργήθηκαν σχέσεις που στη
συνέχεια, πολλές από αυτές κατέληξαν
σε γάμο».

πΑνελληνιΑ
ΑνΑγνωριση 

«Το 1976 είχε ανοίξει δισκο-
πωλείο στα Χανιά η Co-
lumbia.
Η εταιρεία έψαξε σε
όλη την Ελλάδα να

βρει και να

αξιολογήσει τις πιο γνωστές και διάσημες ντί-
σκο. Επέλεξε λοιπόν τη Stork, μια ντίσκο στη
Ρόδο και μια στη Κέρκυρα να στέλνει τις μήτρες
δίσκων με τα νέα τραγούδια, πριν ακόμα αυτά

κυκλοφορήσουν στο εμπόριο,
τα οποία έπαιζε ο εκά-

στοτε DJ στο πρό-
γραμμα. Αυτό και
μόνο δείχνει το πόσο
γνωστή ήταν η

Stork στα μου-
σικά δρώμενα
της εποχής».  

Disco sToRK 

Ο Φώτης και τα αδέλφια τουΟ Φώτης και τα αδέλφια του… 

Παρέα στη disco Figaro.

Disco Figaro 

DJ Α οστόληςΑποστόλης
Από το 1979 μέχρι το 1984 ο Αποστόλης Περβολαράκης
είχε την επιμέλεια του προγράμματος στη disco Figaro.
Τον συναντήσαμε και τον βάλαμε να ξαναθυμηθεί κάποια
από τα δρώμενα της θρυλικής αυτής ντισκοτέκ. Τελικά
δεν ξαναθυμήθηκε, γιατί απλά δεν έχει ξεχάσει τίποτα… 

ΑστΑμaτητη μουσικh
Απo 6 μ.μ. μeχρι 6 π.μ. 

«H Figaro ξεκίνησε το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς
του 1979 και έκλεισε αρχές του 1985. Την άνοιξε ο αδελ-
φός μου ο Νίκος, μαζί με το Γιάννη Παπανικολάκη. Από
εκεί ξεκίνησα κι εγώ ως dj. Η ντισκοτέκ λειτουργούσε όλη
την εβδομάδα, αλλά κάθε Παρασκευή και Σάββατο
υπήρχε το αδιαχώρητο από κόσμο. Το πρόγραμμα ξεκι-
νούσε καθημερινά στις 6μ.μ. γεμίζαμε από μαθητόκοσμο,
κάποια στιγμή τα παιδιά έφευγαν, η ντίσκο ξαναγέμιζε και
αυτό συνεχίζονταν μέχρι τις 6π.μ.».

ο χορoσ ξεκινοyσε Απo τΑ σκΑλιa
«Για να εισέλθουν στο μαγαζί, επειδή ήταν υπόγειο, ο κό-
σμος κατέβαινε μια σκάλα. Θυμάμαι ότι ξεκινούσαν να χο-
ρεύουν πριν ακόμα ανέβουν στη πίστα ακόμα και πριν
καθήσουν στους καναπέδες. Οταν δε κάποια στιγμή στη
Figaro τοποθετήσαμε τη γυάλινη πίστα, που τότε υπήρχε
μόνο σε μια ντίσκο στη Κέρκυρα, δεν μπορώ να σου πε-
ριγράψω το τι επικρατούσε κάθε βράδυ. Εκείνη την εποχή
όλα τα τραγούδια ήταν επιτυχίες, είχαν πολύ ρυθμό που
δεν άφηναν κανένα ασυγκίνητο. Και καθιστός να ήσουν
τα πόδια σου ξεκινούσαν ασυναίσθητα από μόνα τους να
κινούνται στο ρυθμό. Ο κόσμος έβγαινε για να διασκεδά-
σει και να χορέψει, και όχι να πιει ιδιαίτερα. Σήμερα δεν
ξέρω αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί να συμβαίνει το
αντίθετο». 

ολοι μιΑ πΑρeΑ
«Θυμάμαι ότι η Figaro χωρούσε περίπου 250 άτομα, και
όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ετσι η κάθε
βραδιά ήταν και ένα πάρτυ μεταξύ φίλων. Δεν υπήρχαν
παρεξηγήσεις φασαρίες, όλοι ερχόντουσαν με σκοπό
να διασκεδάσουν. Κανείς δεν σταματούσε να χορεύει.
Για να καλύψουμε το πρόγραμμα από μουσική είχαμε
αποκτήσει μια τεράστια συλλογή από δίσκους. Στη
αρχή τους αγοράζαμε είτε από το δισκοπωλείο
του Σταθόπουλου, ενώ δεκάδες δίσκους τους
έφερνε ο Γιάννης, μιας και ήταν ιδιοκτήτης του δι-
σκοπωλείου London. Oταν η φήμη της Figaro ξε-
πέρασε τα σύνορα της Κρήτης, οι δισκογραφικές
εταιρείες μας έστελναν δίσκους με τραγούδια

πρώτης κυκλοφορίας, πριν αυτά ακουστούν οπουδήποτε
αλλού». 

Disco οι... προξενhτρεσ!
«Κάθε δύο ώρες και όταν βλέπαμε ότι ο κόσμος δεν κρα-
τιόταν στα πόδια του από τον έντονο χορό, χαμηλώναμε
τα φώτα και παίζαμε για μισή ώρα τραγούδια μπλούζ.
Πάνω λοιπόν στο χορό, γινόντουσαν γνωριμίες ενώ κά-
ποια φλερτ εξελίσσονταν σε έρωτα. Η Figaro ήταν τελικά
η αιτία, που προέκυψαν πολλοί γάμοι, όπως μας εκμυ-
στυρεύθυκαν κάποιοι από τους πελάτες μας». 

στο ρΑδιoφωνο κΑι στισ ντισκοτeκ
oλΑ τΑ νeΑ τρΑγουδιΑ… 

«Ξέρεις τότε μόνο στις ντικσοτέκ και στο ραδιόφωνο,
συγκεκριμενα στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, μπο-
ρούσαν οι νέοι που ενδιαφέρονταν για τη μουσική να μά-
θουν το τι καινούργιο πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ετσι
όταν άκουγαν νέα τραγούδια να παίζουν, μου ζητούσαν
να μάθουν ποιο συγκρότημα ή τραγουδιστής είναι. Ξεκί-
νησα λοιπόν να γράφω σε
κασέτες ολόκληρο το
πρόγραμμα κάθε
βραδιάς και στη
συνέχεια έδινα
τις κασέτες σε
φίλους και
γνωστούς». 

Ισως η
μοναδική

φωτογραφία
που υπάρχει

και στη
οποία

φαίνεται η
disco Stork. 



Τα 57 γκολ πέτυχαν οι: Στόϊ-
τσος Γιάννης 25, Κογιαννάκης
Χαράλαμπος 12, Μωραιτάκης Αγ-
γελος 4, Βροντάκης Εμμανουήλ
4, Μαναρώλης Δημήτρης 3, Κυμι-
νουλάκης Ευτύχης 3, Νικολάου
Γιώργος 2, Τσιγκουνάκης Γεράσι-
μος 1 ενώ άλλα 3 τέρματα προ-
ήλθαν από μηδενισμό. 
Προπονητής: Κατσαβριάς Δημή-
τρης.

Τερματοφύλακες: Τζιμενάκης Δημήτρης*,
Πατεράκης Αντρέας*, Ζαχαρίας*, Κώστας*
Αμυντικοί: Μαναρώλης Δημήτρης (11), Μπε-
λώνης Βασίλης*, Ροντήρης Γεώργιος, Νιαυ-
ραδάκη Κατερίνα*, Ρενιέρης Αχιλλέας*, Σκίλο
Ανδρέας, Μανιουδάκης Μανώλης*, Βουρ-
δουμπάκη Κορίνα*
Μέσοι: Μαυρίδης Αγησίλαος (2), Παράκης
Φίλιππος*, Γιανναράκης Κώστας, Γιανναράκης
Ηλίας.

Επιθετικοί: Αθανασάκης Γιάννης* (8), Ρακι-
λάρι Φρανσουανό (4), Σκίλο Σπύρος (3), Ζα-
χαρωτάκης Νίκος (2), Κουρουπλής Γιώργος*
(1), Φραγκιαδάκης Παναγιώτης.
Τα παιδιά με αστερίσκο έχουν γεννηθεί το
2003 και τα υπόλοιπα το 2004.
Σε παρένθεση τα γκολ που είχαν πετύχει τις 5
πρώτες αγωνιστικές όταν και από την ομάδα
ανακοίνωναν σκόρερ.
Προπονητής: Πασβάντης Νίκος.

Tερματοφύλακες: Κατερουδάκης Γιάννης,
Σγουρομάλλης Κων/νος.
Αμυντικοί: Περαθωράκης Ιπποκράτης*
1γκολ, Πατεράκης Γιάννης 1, Καστρινάκης Αν-
τώνης*, Κουνελάκης Γιώργος, Μαραγκουδά-
κης Βασίλης*, Παπαντωνάκης Μανώλης*,
Στρατάκης Γιάννης, Χριστοφοράκης Δημή-
τρης, Κορακάκης Σίμος, Σημαντηράκης Νίκος
(παίζει και τερματοφύλακας).
Μέσοι: Γοναλάκης Φειδίας 9 γκολ, Νικολο-

ζάκης Μιχάλης* 8, Σχετάκης Μανώλης 8,
Ηλιάκης Μανώλης 4, Πολίτης Χαράλαμπος 4,
Χαρτζουλάκης Γιώργος* 1, Ραϊσάκης Βαγγέ-
λης, Χάνι Μαρσέλ*.
Επιθετικοί: Καστανοπουλάκης Γιάννης 23
γκολ, Παπαδάκης Κων/νος* 19, Ραϊσάκης Μα-
νώλης*.
Τα παιδιά με αστερίσκο έχουν γεννηθεί το
2003 και τα υπόλοιπα το 2004.
Προπονητής: Σημαντηράκης Γιώργος.

Παπαθανασάκης Γιώργος 5, Πολυκαν-
δριώτης Στέλιος 4, Λενταράκης Λευτέρης

3, Ματαράγκας Γιώργος 2, Κοπάσης Γιάν-
νης 1, Πατεράκης Χαράλαμπος 1, Κονό-
μης Κώστας 1, Σολινταδάκης Μανώλης 1,
Καλλιβρετάκης Μιχάλης 1
Προπονητής: Κολοκοτρώνης Κώστας.

Τα 57 γκολ πέτυχαν οι:
Μπερβανάκης Μάρκος 14,
Τσιτσιριδάκης Αναστάσης 8,
Χρυσοβιτσιάνος Δημήτρης 6,
Παπαδομανωλάκης Βαγγέ-
λης 6, Μπούχλης Ιωσήφ 4,

Αναστασάκης Ιωάννης 4,
Μπραουδάκης Γιώργος 3,
Φίλκας Νέστορας 2, Περρά-
κης Σωκράτης 2, Χριστουλά-
κης Ιωσήφ 2, Φανουργιάκης
Αλέξανδρος 1, Ζέρβας Πάρης

1, Κουγεντάκης Στέλιος 1,
Κλωθάκης Μάνος 1 ενώ άλλα
2 τέρματα προήλθαν από αυ-
τογκόλ.
Προπονητής: Παπαγεωρ-
γίου Αντώνης.

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

Νέος Κισσα ικόςΝέος Κισσαμικός 

ΙωνίαΙωνία 2000 

Δόξα ΠαχιανώνΔόξα Παχιανών

Αρης ΣούδαςΑρης Σούδας

ΜινώταυροςΜινώταυρος
ΜουρνιώνΜουρνιών

Τα 42 γκολ πέτυχαν οι: Σολανάκης Ευτύ-
χης 13, Ξηράκης Φ 6, Αθητάκης Μιχάλης 4,
Σάμπα Αλέξανδρος 3, Σελινιωτάκης Αρης 3,

Φατζικμανώλης Μιχάλης 2, Ροκάς Αλέξαν-
δρος 2, Φωστιέρης Αντώνης 2, Ρισάνος Δη-
μήτρης 1, Χατζάκης Μανόλης 1, Τζουτζουράκη
Βούλα 1, Φραγκονικολάκης Βαγγέλης 1 ενώ
άλλα 3 τέρματα προήλθαν από μηδενισμό.
Προπονητής: Παϊζάκης Γιώργος.

ετά τους προτζούνιορ, στην τελική ευθεία μπαίνει και το πρωτάθλημα των προπαίδων με τους ημιτελικούς να διεξάγονται σήμερα στην
Μοναχή Ελιά. Σειρά λοιπόν να παρουσιάσουμε και τις ομάδες με όλους τους σκόρερ -πλην Πλατανιά. Στις “διαδρομές” οι σκόρερ των
ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις από 3η έως 10η σε κάθε όμιλο. Οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου που αγωνίζονται σήμερα στα ημιτελι-
κά, παρουσιάζονται στις αθλητικές στήλες της εφημερίδας με το πλήρες ρόστερ τους.

ΑΕΕΚ ΙΝΚΑΑΕΕΚ ΙΝΚΑ 



Τα 7 γκολ πέτυχαν οι: Χρυσαφάκης
Ζαχαρίας 5, Γεωργιάδης Ορφέας 2.
Προπονητής: Μαντζουράνης Κώ-
στας.

Τα 35 γκολ πέτυχαν οι:
Φούκας Κων/νος 13,
Μπαντουβάκης Διονύσης
7, Γαβριήλ Βασίλης 4, Τσο-
λάκης Βαγγέλης 3, Αν-
δρέου Μελισσάρης 2,
Χαρχαλάκης Κων/νος 1,
Τσιρίβας Παναγιώτης 1,
Σκουλουδάκης Μιχάλης 1,
Πετράκης Ιωσήφ 1, Μπο-
λούμπασης Βαγγέλης 1,
Πισσαδάκης Ιωάννης 1.
Προπονητής: Φούρλας
Δημήτρης.

Τα 3 γκολ πέτυχαν οι: Τερεζά-
κης Απόστολος 2, Ζαφίροβ
Ιορδάνης 1.
Προπονητής: Τερεζάκης
Γιάννης (αρχικά Κουρούπης
Γιάννης).

Τα 35 γκολ πέτυχαν οι: Κουκουράκης Μι-
χαήλ 6, Μαλαξιανάκης Αναστάσιος 6, Καμη-
λάκης Γεώργιος 4, Σβουράκης Εμμανουήλ 3,
Παντζελιουδάκης Νίκος 3, Λένα Ματθαίος 2,
Γιακουμάκης Αγγελος 2, Σταματάκης Γεώργιος

2, Μαυρούλης Παντελής 2, Τζανάκης Λυσίμα-
χος 1, Μυλωνάς Παναγιώτης 1, Καραβούλιας
Κων/νος 1 ενώ άλλα 3 τέρματα προήλθαν από
μηδενισμό.
Προπονητής: Ανδρεαδάκης Βαγγέλης.

Τα 29 γκολ πέτυ-
χαν οι: Χατζάκης
Νίκος 11, Τζατζι-
μάκης Στράτος
10, Λαδόπουλος
Νίκος 4, Περου-
λάκης Μανώλης
2, Σερβάκης Λευ-
τέρης 1, Σελινιω-
τάκης Ανδρέας 1
Προπονητής :
Β ο υ λ γ α ρ ά κ η ς
Λευτέρης.

Πέτυχε 50 γκολ
αλλά κατόπιν επιθυ-
μίας της ομάδας δεν
κρατήθηκαν σκόρερ.
Πάντως τα περισσό-
τερα τα σημείωσαν
οι Γκολόσι Ματέο
και Καρτάκης Λευτέ-
ρης
Προπονητής: Σχοι-
ναράκης Γιάννης.

αθλητισμόςΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΠλατανιάςΠλατανιάς 

Ηρακλής ΝεροκούρουΗρακλής Νεροκούρου

Τα 53 γκολ πέτυχαν οι: Μαραβελάκης Φιλοκτήτης 28, Κιμινουλάκης Κώστας 15,
Σκουλάς Θοδωρής 8, Φιωτοδημητράκης Αντώνης 1 ενώ άλλο ένα τέρμα προήλθε
από αυτογκόλ. Προπονητής: Νικολιουδάκης Νεκτάριος.

ΑΕ ΚυδωνίαςΑΕ Κυδωνίας 
ΠανακρωτηριακόςΠανακρωτηριακός 

Αρης ΒουκολιώνΑρης Βουκολιών 

Α Π ΣούδαςΑ.Π. Σούδας

Τα 36 γκολ πέ-
τυχαν οι: Κλέσι
14, Παπαδάκης
Παύλος 6, Τζίτζι-
κας Αλέξης 5,
Ξυπολιτάκης Αν-
τώνης 4, Καλαϊ-
τζάκης Μανώλης
2, Κισσόπουλος
Βαγγέλης 1,
Ντουντουλάκης
Θέμης 1 ενώ άλλα
3 τέρματα προήλ-
θαν από μηδενι-
σμό.
Π ρ ο π ο ν η τ ή ς :
Πασβάντης Νίκος.

ΓρανίτηςΓρανίτης 
Αγ ΜαρίναςΑγ. Μαρίνας ΠαγχανιακόςΠαγχανιακός

ΟΦΧΟΦΧ

Τα 50 γκολ πέτυ-
χαν οι: Δασκαλάκης
Γιώργος 16, Γκιόκας
Εμμανουήλ 12, Κα-
ραγιαννάκης Γιάννης
9, Μαραγκουδάκης
Ευτύχης 5, Μπολα-
νάκης Λευτέρης 3,
Στρατάκης Γιάννης 2,
Ντόκος Ραφαήλ 1,
Γαροφαλάκης Στέ-
λιος 1, Δεσποτάκης
Αντώνης 1.
Προπονητής: 
Παλιουδάκης Αλέξης.

Τα 37 γκολ πέτυχαν οι: Σταφυλίδης Οδυσσέας 9, Παρασκάκης Παύλος 9, Γλυνιαδάκης Μανώ-
λης 3, Παλαθούρας Γιώργος 3, Μελίδης Βίκτωρας 2, Λαδάς Αγγελος 2, Περογιάννης Γιάννης 1, Στα-
θάκης Νίκος 1, Μπαγιάτης Σταύρος 1, Δασκαλάκης Ιωάννης 1, Μαραγκουδάκης Νίκος 1,
Παπαφιλιππάκης Νίκος 1 ενώ άλλα 3 τέρματα προήλθαν από μηδενισμό.
Προπονητής: Παπαδάκης Γιάννης.

Νέοι ΧανίωνΝέοι ΧανίωνΠεριβόλιαΠεριβόλια
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• ΑΠΟ οικογενειακό ξενοδοχείο στην
Αγία Μαρίνα ζητούνται καμαριέρες με εμ-
πειρία και στο στήσιμο πρωινού, όπως
επίσης barman με γενικότερα καθήκοντα.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντικεί-
μενο και γνώση αγγλικών. Θα γίνει δοκι-
μαστικό τις επόμενες ημέρες.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
στο amarakdeco@gmail.com ή τα-
χυδρομικά στην δ/ νση Aντιγόνη
Α.Ε., Αγία Μαρίνα, Χανιά, Τ.Κ.
73014, τηλ. 28210/ 68109

• ΑΠΟ Super Market στην Αγία Μαρίνα
ζητείται άτομο για να εργαστεί στο ba-
kery εντός του καταστήματος για παρα-
γωγή και συσκευασία σαλατών και
σάντουϊτς. Απαραίτητη προϋπόθεση να
γνωρίζει καλά αγγλικά.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο email: atlasworld-ltd@ho-
tmail.gr, τηλ. επικοινωνίας:28210/
38114

• ΑΠΟ εστιατόριο στην παραλία του Πλα-
τανιά ζητείται γυναίκα για την κουζίνα,
για πρωϊνό ωράριο.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 554247*

• ΑΠΟ καινούριο καφέ - μεζεδοπωλείο
στο κέντρο των Χανίων, ζητούνται γυναί-
κες για κουζίνα, σερβιτόρος έως 30 ετών
και εμφανίσιμες κοπέλες για μπαρ και
service.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 987715

• ΑΠΟ hotel στην Αγία Μαρίνα ζητούνται:
barwoman για απόγευμα (full time), σερ-
βιτόρα για απόγευμα (full time), προετοι-
μασία φαγητού και beach bar 11.00 - 17.00
και βοηθός καθαρίστριας.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά στο email:
verginahotel@yahoo.gr*

• ΑΠΟ εστιατόριο - beach bar στο Μά-
λεμε ζητείται προσωπικό όλων των ειδι-
κοτήτων, χωρίς υποχρεώσεις, ηλικίας έως
30 ετών, ο μάγειρας να γνωρίζει από κρη-
τική και gourmet κουζίνα. Προϋπηρεσία,
γνώση αγγλικών και συστάσεις απαραί-
τητα.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 053416, βιογραφικά
με φωτογραφία στο
alekmpa@gmail.com*

• ΑΠΟ μεζεδοπωλείο της Παλιάς Πόλης,
ζητείται για εργασία νέος -νέα, με γνώ-
σεις μπουφέ και σέρβις.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58930, 6977/
835493*

• ΑΠΟ αλυσίδα υποδημάτων ζητείται πω-
λητής - τρια, ηλικίας 18 - 30 ετών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
με φωτογραφία στο e-mail:
xania@zancoushoes.gr

• ΑΠΟ τουριστικό γραφείο ζητούνται
άτομα με ελαστικό ωράριο και ανάλογα
κέρδη. Επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσ-
σών.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 049266*

• ΑΠΟ τεχνική κατασκευαστική εταιρεία
ζητείται χειριστής για πλήρη απασχό-
ληση.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 202839, 6-9 μ.μ.

• ΑΠΟ το γραφείο Χανίων της INTERA-
MERICAN θα επιλεγούν 3 άτομα, άνδρες
ή γυναίκες, ηλικίας 25 έως 33 ετών, από-
φοιτοι ΑΕΙ- ΤΕΙ, ώστε να αναλάβουν
υπεύθυνες θέσεις στην προώθηση ασφα-
λιστικών υπηρεσιών. Πλήρης εκπαίδευση,
πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, ομαδική ασφάλιση.
Πληρ. Τηλ. Υπεύθυνος: κ. Ριζάκης
Διονύσιος, email:
rizakisd@agency.interamerican.gr*

• ΑΠΟ ξενοδοχείο δίπλα στην πόλη
των Χανίων ζητείται βοηθός σερβιτό-
ρου (γυναίκα) με ανάλογη προϋπηρε-
σία και πολύ καλή γνώση αγγλικών να
εργαστεί στο bar - εστιατόριο του ξε-
νοδοχείου.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών με φωτογραφία στο:
info@fridahotel.gr

3D studio Max - Autocad - Photoshop:
σχεδίαση, τρισδιάστατη απεικόνιση, φω-
τορεαλισμός και animation. Αρχιτέκνων
Μηχανικός Α.Π.Θ. με εμπειρία στη διδα-
σκαλία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα.
Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων σχεδια-
σμού και παρουσίασης μελετών με τη
χρήση και συνεργασία των τριών προ-
γραμμάτων.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 698324

• AUTOCAD Cadware, 3dstudio Max,
Rhino 5 (Δυσδιάστατη και τρισδιάστατη
σχεδίαση- Φωτορεαλισμός) ιδιαίτερα μα-
θήματα  από μηχανικό εργαζόμενο στο
Πολυτεχνείο Κρήτης. Πλήρης κάλυψη au-
tocad, 3-d studio max και Rhino 5 μέσα σε
20 ώρες. Δωρεάν χορήγηση σημειώσεων
και ασκήσεων. Προετοιμασία για ECDL
AUTOCAD με ασκήσεις και σημειώσεις.
Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 683141*

ΑΓΓΛΙΚΑ - Γαλλικά - Γερμανικά ιδιαίτερα
οικονομικά, γρήγορα, ευχάριστα από έμ-
πειρη καθηγήτρια με μεταδοτικότητα, σε-
μινάρια και επιπλέον εκπαίδευση.
Αποτελεσματική προετοιμασία εξετά-
σεων και μαθήματα για όλα τα επίπεδα.
Μαθήματα εντατικά, υπερεντατικά ή σε
φυσιολογικούς ρυθμούς. Περιοχή Ακρω-
τήρι.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 172766*

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται από καθηγήτρια
με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά και πο-
λυετή πείρα διδάσκει μαθητές όλων των
επιπέδων. Ειδική προετοιμασία για τα δι-
πλώματα FCE, ECCE, CPE, ECPE κ.λπ.).
Ειδικά μαθήματα για ενήλικες. Τιμές προ-
σιτές.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 044990*

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ δασκάλα με 2ετή εμπειρία
στη σχολική τάξη παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Δημοτικού, με εξατο-
μικευμένες διδασκαλίες και πλούσιο
εκπαιδευτικό υλικό. Τιμές προσιτές, για
περιοχές Κουνουπιδιανών και κέντρο πό-
λεως.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 796990

ΑΡΧΑΙΑ Ελληνικά, Λατινικά, Φιλολογικά
Γυμνασίου - Λυκείου. Ιδιαίτερα μαθήματα
ή ολιγομελή τμήματα. Πολυετής εμπει-
ρία. Τιμές προσιτές. Περιοχή Κολυμβητη-
ρίου Νέας Χώρας.
Πληρ. Τηλ. 28211/ 13691, 6972/
987364

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ μηχανικός Ε.Μ.Π. με
μεγάλη διδακτική εμπειρία, αναλαμβάνει
την προετοιμασία για τις πανελλήνιες
εξετάσεις στο ελεύθερο και γραμμικό
σχέδιο. Τιμή γνωριμίας για τους νεοεγ-
γραφέντες μόνο ο πρώτος μήνας 80 ευρώ
και τα δύο σχέδια. Ώρες διδασκαλίας 3
ώρες την εβδομάδα για το κάθε σχέδιο.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 602300*

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ μηχανικοί τελειόφοι-
τοι από Πανεπιστήμιο Αγγλίας, παραδί-
δουν μαθήματα AutoCAD 2d & 3d,
Photoshop, Sketchup, 3d Studio Max και
V-Ray (ατομικά ή μικρά γκρουπ). Ακόμα
βοήθεια σε εργασίες, πτυχιακές αρχιτε-
κτονικής κ.λπ. Στον χώρο σας ή στον
χώρο μας. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. email:
arctech@email.com, 6979/ 229981,
6982/ 136924

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα σε όλες τις τάξεις
Δημοτικού και Γυμνασίου από αριστούχα
πτυχιούχο του Παιδαγωγικού Τμήματος
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Τιμή από 6 ευρώ/ ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 442450

• ΙΣΠΑΝΙΚΑ από Ισπανίδα με φροντιστη-
ριακή εμπειρία. Για αρχάριους και προ-
χωρημένους (ανήλικους και ενήλικες).
Προετοιμασία για εξετάσεις, δωρεάν πα-
ροχή ψηφιακού υλικού και μεταφράσεις.
Ειδικές τιμές για φοιτητές. Γρήγορη εκ-
μάθηση. Περιοχή Δικαστηρίων. Επίσης
ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 165876*

ΚΑΘHΓHTHΣ με μεγάλη, πολυετή πείρα
στα φροντιστηριακά μαθήματα με ειδικές
μεταπτυχιακές και παιδαγωγικές σπου-
δές, παραδίδει Mαθηματικά, Άλγεβρα,
Στατιστική, Διαφορικές Εξισώσεις, Φυ-
σική, 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 παραδίδει μα-
θήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου και Λυκείου στα μαθήματα Φυσική,
Χημεία, Μαθηματικά και Βιολογία. Επίσης
παραδίδει μαθήματα Χημείας σε φοιτη-
τές του ΤΕΙ. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 032514*

• ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών με πτυχιακές
και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία,
αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα στον
χώρο του μαθητή ή του καθηγητή σε όλα
τα επίπεδα, με δυνατότητα δημιουργίας
γκρουπ. Επίσης αναλαμβάνει μεταφρά-
σεις κειμένων. Τιμές φιλικές.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 533364*

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με 20ετή πείρα παραδί-
δει Γυμνασίου - Λυκείου Μαθηματικά
καθώς προσφέρει και βοήθεια στη Φυσική
- Χημεία - Βιολογία. Περιοχές: Χανιά -
Σούδα - Δαράτσο - Σταλός - Ακρωτήρι.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 267350*

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τιμές προσιτές. Ειδικές
τιμές στις περιοχές Μακρύς Τοίχος, Δα-
ράτσο, Γαλατάς, Αγ. Απόστολοι, Καλα-
μάκι, Σταλός.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 116215*

ΜΟΥΣΙΚΗ μαθήματα μουσικών οργάνων:
μπουζουκιού 4χορδου - 3χορδου, μπα-
γλαμά 4χορδου - 3χορδου, κιθάρας, θεω-
ρία των οργάνων, ακόρντα, ηλεκτρικής
κιθάρας. Δρόμους της ελληνικής μας
μουσικής, ταξίμια, με πολυετή πείρα στην
ελληνική μουσική και στη διδασκαλία.
Γρήγορη εκμάθηση με επαγγελματικό
τρόπο.
Πληρ. Τηλ. 28215/ 00807, 6972/
678143 Φαίδων

ΟΔΗΓΗΣΗΣ μαθήματα από 16 ετών μο-
τοσυκλέτας, από 18 ετών φορτηγό. Ανα-
λαμβάνουμε και μαθήματα για να
ξαναθυμηθείτε, με πείρα άνω των 20
ετών. Τιμή από 16,10 ευρώ το μάθημα.
Πτυχιούχος εκπαιδευτής με εξειδίκευση
Παιδαγωγικά και Ψυχολογία Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας (2008).
Πληρ. Τηλ. Ηλίας Αγγελάκης τηλ.
6944/ 602000

• ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ρωσικών
από καθηγήτρια με μητρική γλώσσα τη
ρωσική, εργατική, υπεύθυνη, προετοιμα-
σία για εξετάσεις στα ρωσικά.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 015608

• ΡΩΣΙΚΑ καθηγήτρια πτυχιούχος ρωσι-
κής φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε
μικρούς και μεγάλους ή προσφέρει πα-
ράδοση μαθημάτων ρωσικής με αντάλ-
λαγμα παράδοση μαθηματικών, γλώσσας
ή και άλλων μαθημάτων σε παιδί 3ης γυ-
μνασίου.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 376911

• ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα παραδίδονται
από πτυχιούχο του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μα-
θητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
Παρέχεται δωρεάν υποστηρικτικό υλικό.
Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 067233*

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, με εμπειρία, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου -
Λυκείου. Παρέχεται πολύ καλό διδακτικό
υλικό δωρεάν. Τιμές 6-10 ευρώ (συζητή-
σιμες).
Πληρ. Τηλ. 6987/ 111864*

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει με υπευθυνό-
τητα ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυ-
μνασίου και Λυκείου. Αναλαμβάνονται με
επιτυχία μαθητές με μαθησιακές δυσκο-
λίες, καθώς και άτομα που διαμένουν
εκτός πόλης. Τιμές προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 335079*

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

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα και βοήθεια στο διάβασμα σε παιδιά
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.Δίδον-
ται σημειώσεις. Τιμές χαμηλές.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 143137

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου. Υπεύθυνη εργασία, τιμές χα-
μηλές.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 831099, 28210/
98642

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος με φροντιστη-
ριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μα-
θητές Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου. Δίνονται δωρεάν σημειώσεις.
Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 874262*

• ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ της Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Επίσης αναλαμβάνει
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τιμές
προσιτές.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 312367, 6972/
725682*

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια απόφοιτος
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Κλασικής Φιλο-
λογίας) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Δί-
νονται σημειώσεις. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 926564*

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

• 2ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με δικό τους μηχανάκι
για εστιατόριο-πιτσαρία στη Σούδα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 886566, 6946/
692332 ώρες 10πμ-5μμ και 8-11μμ

AL Hammam - Authentic Turkish Bath ζη-
τείται έμπειρο προσωπικό των παρακάτω
ειδικοτήτων: φυσικοθεραπεύτριες -
μασέρ, κομμώτριες, αισθητικοί, manicure
- pedicure. Βασική προϋπόθεση η άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
και συστατικών επιστολών στο
info@alhammam.gr, τηλ. 28210/
59005, για πληροφορίες στον ιστό-
τοπο www.alhammam.gr

• BAR Tenter ζητείται από το εστιατόριο
‘ΚΑΡΙΑΤΙΣ’ με γνώσεις αγγλικών και προ-
ϋπηρεσία. Ωράριο βραδινό και εργασία
όλο τον χρόνο σε εξαιρετικό περιβάλλον
εργασίας.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως μετά τις
8 μ.μ.*

BARMAN και barwoman Έλληνες για το
after club.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 220354*

• HORSE help wanted. Do you have an in-
terest in horses? Do you live near Perivo-
lia? If you can help look after my horse,
you are welcome to ride her. Also I am lo-
oking 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 con-
tact Lynn on 6938/ 402684

PORTRAY-PHOTOBOOK στον Πλατανιά
ζητάει άτομο με άριστη γνώση γραφιστι-
κής και κυρίως Corel και Photoshop. Απα-
ραίτητα βιογραφικό και γνώση ξένων
γλωσσών.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 60492, 6945/
999850

• RECEPTION Έλληνας-ίδα με άριστη
γνώση αγγλικών από ξενοδοχείο στην
Αγία Μαρίνα. Απαραίτητα με γνώση του
προγράμματος ‘Ερμής’ ή παραπλήσιο.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: staffosc@yahoo.com*

ROLE purpose: sales engineer. The job
holder will be responsible for the sales of
Data networking & fixed telephony servi-
ces and solutions, through the coopera-
tion & support of the business sales teams.
Must have technical/ professional qualifi-
cations. Essential: -University degree in
Engineering or Marketing/ Business Admi-
nistration - postgraduate degree in any of
those areas, is considered as a plus. - Ex-
cellent command in writing and speaking
of the Greek and English language. Desi-
red: previous working experience in B2B,
ideally in the technology industry.
Πληρ. Τηλ. CV: salesengineer-
team@gmail.com*

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

• ΑTOMO ελληνικής καταγωγής, ζητείται
για απογευματινή απασχόληση, για την
υποδοχή του Fatma Hanoum Boutique
Hotel στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων. Απα-
ραίτητα προσόντα: εμπειρία στις υπηρε-
σίες υποδοχής (αφίξεις - αναχωρήσεις -
τιμολόγηση - εξυπηρέτηση πελατών),
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, άρι-
στη γνώση Η/ Υ.
Πληρ. Τηλ. οι ενδιαφερόμενες - οι
να αποστείλουν το βιογραφικό
τους με απαραίτητη φωτογραφία
στο e-mail info@fatmahotel.com*

• ΑΓΟΡΙ και κορίτσι έως 30 ετών με εμ-
πειρία σε κρέπα να εργαστούν σε κρεπερί
στον Πλατανιά. Απαραίτητη η γνώση αγ-
γλικών.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 443419

• CAFE -Εστιατόριο σε ξενοδοχείο
στην Αγία Μαρίνα ζητά κοπέλα για
πρωινή βάρδια. Απαραίτητα: προϋπη-
ρεσία, πολύ καλή γνώση Αγγλικών,
γνώσεις καφέ/ σέρβις.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών με φωτογραφία στο
info@apladas.gr, 6977/ 450045 (9
π.μ. - 2 μ.μ.)

• ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ -τεχνήτρια νυχιών, μ’ εμ-
πειρία στα προϊόντα creative, ζητείται να
εργαστεί στην Αγία Μαρίνα, για την κα-
λοκαιρινή σαιζόν. Μισθός + ποσοστά.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 761525*

Α’ΜΑΓΕΙΡΑΣ - μαγείρισσα να εργαστεί
σε παραθαλάσσια ταβέρνα στην περιοχή
των Καλυβών. Απαραίτητη προϋπόθεση η
προϋπηρεσία. Θα προτιμηθεί κάτοχος
πτυχίου.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 139306 Σταύρος*

• ΑΝ είσαι δικαιούχος του Voucher ΑΕΙ-
ΤΕΙ, έλα στο ΚΕΚ Δέλτα και προγραμμά-
τισε να ξεκινήσεις άμεσα,
εξασφαλίζοντας μια θέση εργασίας με
διάρκεια στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
της αγοράς.
Πληρ. Τηλ. Πειραιώς 1 και Σκαλίδη -
Χανιά, τηλ.: 28210/ 79383*

• ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην Αγία Μαρίινα
ζητά άτομα με προϋπηρεσία για την του-
ριστική περίοδο.
Πληρ. Τηλ. 6909/ 868173 10πμ-2μμ*

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ συνεργάτες από με-
γάλη πολυεθνική εταιρεία καλλυντικών
ζητούν κοπέλες για 24ωρο promotion.
Αμεση πληρωμή.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 348962, 6985/
712856 (what’s up)*

• ΑΠΟ την εταιρεία προϊόντων έτοιμης
κατεψυγμένης ζύμης Αφοί Χιωτάκη
ΑΒΕΕ, ζητείται βοηθός Μηχανουργού.
Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία 20 έως 35
ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, απαραίτητη σχετική εργασιακή
εμπειρία (2-5 έτη), άριστη γνώση ηλε-
κτροκόλληση και TIG.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
με φωτογραφία στο email: hr@hio-
takis.eu και προσωπικά στα γρα-
φεία της εταιρείας (Κορακιές
Ακρωτηρίου), τηλ.: 28210/ 64515*

• ΑΠΟ την εταιρεία προϊόντων έτοιμης
κατεψυγμένης ζύμης Αφοί Χιωτάκη
ΑΒΕΕ, ζητείται Α’ Μάγειρας για μόνιμη
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Ηλι-
κία 23 έως 45 ετών, εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις, απαραίτητη
σχετική εργασιακή εμπειρία (2-5 έτη), ευ-
γένεια και ομαδικό πνεύμα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
με φωτογραφία στο email: hr@hio-
takis.eu και προσωπικά στα γρα-
φεία της εταιρείας (Κορακιές
Ακρωτηρίου), τηλ.: 28210/ 64515*

• ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Atrion’ στην Αγία
Μαρίνα ζητείται άτομο για ζεστή και κρύα
κουζίνα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο info@hotelatrion.com

• ΑΠΟ κατασκευαστική εταιρεία ζητείται
συνεργείο για τοποθετήση πλακών πεζο-
δρομείου.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 53395, 9 π.μ. - 1
μ.μ.

• ΑΠΟ εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
ζητείται υπάλληλος άνδρας με γνώσεις
αγγλικών για 6μηνη απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 844334*

• ΑΠΟ εταιρεία τροφίμων ζητείται
πωλητής/ τρια για τους νομούς Χα-
νίων-Ρεθύμνου. Προϋπηρεσία σε πω-
λήσεις απαραίτητη. Ετήσια
απασχόληση. Ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών: idfepe@gmail.com*

• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων στα
Χανιά ζητάει ηλεκτρολόγο - διαγνώ-
στη αυτοκίνητων.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών στο
servicechania@gmail.com

Η Εταιρεία ΜΕ.Τ.Ε. Α.Ε. 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα 

Στέλεχος για το τμήμα Πωλήσεων

Απαραίτητα Προσόντα:
- Hλικία 25-40 ετών
- Πτυχίο ανάλογης κατεύθυνσης ή/και εργασιακή

εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
- Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικός – γραπτός

λόγος)
- Καλή χρήση Η/Υ (Office, Internet)
- Κάτοχος ΙΧ

Η Εταιρεία προσφέρει:
- Επτάμηνη πλήρη απασχόληση
- Μηνιαίο μισθό αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να στείλουν βιογραφικό
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@limnoupolis.gr
μέχρι την 31η Μαρτίου 2015
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• ΑΠΟ γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων
και μοτοσυκλετών ζητούνται άτομα για
υπάλληλοι γραφείου και για το καθάρισμα
των αυτοκινήτων. Αγγλικά και δίπλωμα
αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας είναι απα-
ραίτητα.
Πληρ. Τηλ. 6931/ 086429, 12 μ. - 4
μ.μ.

• ΑΠΟ το εστιατόριο Mistrali στις Καλύ-
βες ζητούνται: α) βοηθός σερβιτόρου για
πρωϊνή απασχόληση, β) σερβιτόρες για
πρωϊνή ή βραδυνή απασχόληση. Απαραί-
τητη προϋπόθεση, γνώση αγγλικών και
προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 296630*

• ΑΠΟ το cafe Arena h Mar στις Καλύβες
ζητούνται σερβιτόρες για πρωϊνή ή βρα-
δυνή απασχόληση. Απαραίτητη προϋπό-
θεση γνώση αγγλικών και προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 296630*

• ΑΠΟ ξενοδοχείο στις Καλύβες ζητείται
receptionist για πρωϊνή απασχόληση.
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και Η/ Υ. Η
προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 296630

• ΑΠΟ ταβέρνα στον Ππλατανιά, ζητούν-
ται σερβιτόρος-τορα και βοηθός σερβι-
τόρου-τόρας. Απαραίτηση η γνώση
αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 252126, 6974/
195278*

• ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Galini Sea
View’στην Αγία Μαρίνα, ζητείται προσω-
πικό για: σέρβις, guest relation και καθα-
ρίστριες.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών:
metal.kmarakas@hotmail.com και
6937/ 955023*

• ΑΠΟ εστιατόριο ζητούνται: σερβιτόρος
έως 35 ετών να μιλά αγγλικά και μάγειρας
κατά προτίμηση με γνώσεις θαλασσινής
κουζίνας.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 983575

• ΑΠΟ τα ψητοπωλεία ‘Θράκα’ ζητούνται:
έμπειρος σουβλατζής - τυλιχτής έως 40
ετών, για μόνιμη απασχόληση, έμπειρος
πιτσαδόρος, μάγειρας και βοηθός σερβι-
τόρου εμφανίσμος έως 30 ετών με προ-
ϋπηρεσία, έμπειρος διανομέας με δικό
του μηχανάκι. Επίσης κυρία έως 40 ετών
για νυχτερινή καθαριότητα.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως Αναγν. Γογονή
77,  με βιογραφικό, Δευτέρα - Πα-
ρασκευή, 12 μ. - 2.30 μ.μ., κ. Κων-
σταντίνος

• ΑΠΟ ταβέρνα στη Γεωργιούπολη ζητεί-
ται μαγείρισσα με προϋπηρεσία για την
καλοκαιρινή σαιζόν. Επιθυμητές οι συ-
στάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 827191*

• ΑΠΟ το Mojito Beach Bar στην Αγία
Μαρίνα ζητείται για την σαιζόν 2015 μά-
γειρας-ισσα και άτομο για service με γνώ-
σεις μπουφέ. Απαραίτητα γνώση
αγγλικών, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
και συστάσεις. Γνώση δεύτερης γλώσσας
θα θεωρηθεί προσόν.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 085263 10 π.μ. - 2
μ.μ. και 6-9 μ.μ.*

ΑΠΟ ψησταριά ζητείται έμπειρος διανο-
μέας με μηχανάκι.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 87300 7-9 μ.μ.

ΑΠΟ το ξενοδοχείο Selini Suites Sea
View στα Ραπανιανά, ζητείται υπεύ-
θυνος εστιατορίου.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 394561

• ΑΠΟ τα ξενοδοχεία ‘Kiani Beach
Resort’ και ‘Καλύβες Beach Hotel’ ζη-
τούνται receptionist με προυπηρεσία
για άμεση πρόσληψη.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών με πρόσφατη φωτογραφία
στο hr@kianibeach.com ή στο
φαξ 28250/ 32260*

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

ΑΠΟ σουβλατζίδικο στο Πλατανιά ζη-
τούνται σουβλατζής- ψήστης και σερβι-
τόρος-σερβιτόρες.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 843757 (11 π.μ. - 3
μ.μ.)

ΑΠΟ ψαροταβέρνα στο Κολυμπάρι ζητεί-
ται προσωπικό για τη θερινή περίοδο:α)
μαγείρισσα με εμπειρία στην κρητική
κουζίνα,β) γυναίκα με προϋπηρεσία στο
ψήσιμο ψαριών και κρεατικών,γ) βοηθός
κουζίνας γυναίκα για τηγανητά, σαλάτες,
λάντζα,δ) σερβιτόρος με καλή γνώση αγ-
γλικών και για υποδοχή.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 890255*

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

ΑΠΟ το τουριστικό γραφείο http:/ /
www.thehotel.gr ζητείται υπεύθυνος κρα-
τήσεων με άριστη γνώση Αγγλικών (Profi-
ciency) και Ελληνικών, 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 την Brinks Hellas Χανίων ζητούνται
άτομα (άνδρες - γυναίκες), ηλικίας έως 40
ετών για την κάλυψη θέσεων προσωπικού
ασφαλείας. Απαραίτητες προϋποθέσεις:
άδεια εργασίας security σε ισχύ, απολυ-
τήριο λυκείου. Επιθυμητά προσόντα: τίτ-
λος σπουδών ΤΕΙ/ ΑΕΙ, γνώσεις Η/ Υ.
Πληρ. Τηλ. υποβολή αιτήσεων στο
φαξ: 28210/ 87799, email:
Branch.Chania@brinksinc.com*

• ΑΠΟ διαφημιστική εταιρεία ζητούνται
εξωτερικοί πωλητές κατά προτίμηση με
προϋπηρεσία σε πωλήσεις B2B, Door to
door (πωλήσεις στο δρόμο) ηλικίας 25
έως 45 ετών. Προσφέρεται μισθός και
bonus. Ωράριο εργασίας 5νθήμερο, 5ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 390379*

• ΑΠΟ εταιρεία ζητείται οδηγός με δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 63726

• ΑΠΟ τα ξενοδοχεία ‘Kiani Beach
Resort’ και ‘Καλύβες Beach Hotel’ ζη-
τούνται animateur για kids club με
άπταιστα Γερμανικά για άμεση πρόσ-
ληψη. Παρέχεται διαμονή και  δια-
τροφή.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών με πρόσφατη φωτογραφία
στο hr@kianibeach.com ή στο
φαξ 28250/ 32260*

ΑΠΟ ξενοδοχείο Forum Suites στη
Χρ.Ακτή ζητείται μάγειρας Α’ και μά-
γειρας Β’, καθώς και υπάλληλος υπο-
δοχής και σερβιτόρος για τη θερινή
σαιζόν. Απαραίτητη προυπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογραφι-
κών με φωτογραφία στο email:
viografikachania@gmail.com,
6942/ 038239 μόνο πρωί*

ΑΠΟ εταιρεία που διατηρεί κατά-
στημα επώνυμων ενδυμάτων στα
Χανιά ζητούνται για πρόσληψη εμφα-
νίσιμες κοπέλες ως πωλήτριες. Απα-
ραίτητα προσόντα: γνώση αγγλικών
και Η/ Υ, προϋπηρεσία στον χώρο του
επώνυμου ενδύματος, επαγγελματική
συμπεριφορά - επικοινωνιακό χάρι-
σμα, προτεινόμενη ηλικία έως 28
ετών. Προσφέρεται άκρως ικανοποι-
ητικό πακέτο αποδοχών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κού με μια πρόσφατη φωτογρα-
φία απαραίτητα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: fash-
iontags2000@gmail.com

ΑΠΟ κατάστημα ηλεκτρικών ειδών
ζητείται άτομο με άριστες γνώσεις
αγγλικών (Proficiency) και πολύ καλή
γνώση Microsoft Office. Απαραίτητη η
προϋπηρεσία. Θα εκτιμηθεί η εμπει-
ρία στη χρήση λογιστικών προγραμ-
μάτων και πωλήσεων.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών (φωτογραφία απαραίτητη)
στο email: bouzakis@megaeu-
ronics.gr

ΑΠΟ το κατάστημα δερματίνων και του-
ριστικών ειδών Amazon ζητείται πωλήτρια
με προϋπηρεσία. Δεύτερη γλώσσα θα
εκτιμηθεί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55860

ΑΠΟ καφε - εστιατόριο στο Κολυμπάρι
ζητείται κοπέλα για μόνιμη εργασία. Πα-
ρέχεται μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ.
Πληρ. Τηλ. 28240/ 23569, 6974/
678057*

ΑΠΟ το ξενοδοχείο Fereniki Beach Re-
sort στη Γεωργιούπολη Χανίων ζητείται
προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
μάγειρες α’ και β’ , νυχτερινός ρεσεψιο-
νίστ, υπάλληλος κρατήσεων, σερβιτόροι,
καμαριέρες.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο info@fereniki.gr ή στο φαξ:
28250/ 61096

• ΑΠΟ το ξενοδοχείο ‘Indigo Mare’ στον
Πλατανιά ζητούνται 2 άτομα για το ser-
vice στο εστιατόριο bar και ένα άτομο για
τη reception με γνώσεις του προγράμμα-
τος sysco.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 60420, email:
dora@indigomare.gr*

ΑΠΟ την εταιρεία Απολυμάνσεων ‘Υγει-
ονομική Κρήτης’ ζητείται Τεχνικός Εφαρ-
μογών, Έλληνας, κάτοχος διπλώματος
οδήγησης, ηλικίας έως 35 ετών.
Πληρ. Τηλ. και κατάθεση βιογραφι-
κών αυτοπροσώπως καθημερινά 9
π.μ. - 4 μ.μ., στην Ελευθ. Βενιζέ-
λου 72, Χανιά

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 το ξενοδοχείο ‘Αμφιτρίτη’ ζητεί-
ται κοπέλα για τη ρεσεψιόν, ηλικίας 25-35
ετών, να μένει κοντά στο κέντρο της
πόλης. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει
προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών και
Η/ Υ και να γνωρίζει τον χειρισμό των por-
tal, booking.com, expedia.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 20170 11 π.μ. - 1
μ.μ. και 5-7 μ.μ.

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

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

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ -πωλητής για κατά-
στημα υδραυλικών, είδων χρωματοπω-
λείου- είδων υγιεινής με γνώση του
αντικειμένου και προϋπηρεσία. Απαραί-
τητη η γνώση χειρισμού Η/ Υ και αγγλικών.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού:
fanimonahou@yahoo.gr

ΑΤΟΜΑ κοπέλες ή αγόρια, νεαρής ηλι-
κίας να εργαστούν σε mini market.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως με βιο-
γραφικό στον Μακρύ Τοίχο, Χρυσή
Ακτή, mini market Πλανάκη

ΑΤΟΜΑ έως 30 ετών για πλήρη απασχό-
ληση στο νεανικό κατάστημα εστίασης
γρήγορου γεύματος (pizza, κρέπα,
καφές) Funkys. Απαραίτητη προϋπόθεση
η εμπειρία στον χώρο εστίασης. Πλήρης
ασφάλιση και ικανοποιητικός μισθός.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 920410*

• ΑΤΟΜΑ για συνεργασία με πολυεθνική
εταιρεία, με ευέλικτο ωράριο, για ημιαπα-
σχόληση. Επίσης ζητούνται τηλεφωνή-
τριες με ευέλικτο ωράριο.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 373461*

• ΑΤΟΜΑ στην περιοχή των Χανίων,
για τη στελέχωση θέσεων που αφο-
ρούν την προώθηση προϊόντων. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση, μισθός και
bonus.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 162065

ΑΠΟ Ανώνυμη Εταιρεία διανομής
τροφίμων ζητείται αποθηκάριος με δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογραφι-
κών στο fax: 28210/ 91410 ή στο
e-mail: 2014proslipsi@gmai.com
(συνεχόμενο το email , χωρίς
παύλα)

ΑΤΟΜΟ κατά προτίμιση κοπέλα, με εμ-
πειρία, για την υποδοχή και service σε
εστιατόριο στον Πλατανιά, απογευματι-
νές ώρες. Μισθός, ασφάλιση και πριμ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 190836, 6942/
946090*

ΑΤΟΜΟ να μένει και να εργάζεται σε ξε-
νοδοχείο για 5 μήνες, με γνώσεις συντή-
ρησης και άτομο με γνώσεις reception για
5 μήνες επίσης.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτο-
γραφία στην Τ.Θ. 195, 73103*

ΒΟΗΘΟΣ μάγειρα απόφοιτος σχολής μα-
γείρων, στην περιοχή Χρυσοσκαλίτισσα.
Χορηγείται διαμονή- διατροφή.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 796383 Μιχάλης*

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

• ΒΟΗΘΟΣ για συντήρηση και επισκευές
σε ξενοδοχείο στους Αγ. Αποστόλους. Θα
προτιμηθεί άτομο που θα έχει γνώσεις
από οικοδομές. Περίοδος απασχόλησης
1-1,5 μήνες περίπου. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η δυνατότητα εγγραφής στο
ΙΚΑ.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 067038

• ΒΟΗΘΟΣ σερβιτόρου για εστιατόριο
στο Παλιό Λιμάνι απαραίτητα με γνώση
αγγλικών και βοηθός μάγειρα με προϋπη-
ρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 174992, 11 π.μ. - 5
μ.μ.*

• ΒΟΗΘΟΣ για ξυλουργείο για μερική
απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 626269

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

ΓΙΑ εστιατόριο ζητούνται ελληνίδες μα-
γείρισσες με σχετική εμπειρία στην ιτα-
λική κουζίνα και κοπέλες για το service
και το μπαρ.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 890490*

• ΓΥΝΑΙΚΑ να προσέχει άτομο ΑΜΕΑ
στην περιοχή Αγίου Ιωάννη. Μόνο Ελλη-
νίδα. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία. Πλή-
ρες ωράριο. Μισθός ικανοποιητικός.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44456, 6947/
422412

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ για airport fast food να
είναι γνώστης της περιοχής Ακρωτηρίου
και να διαθέτει δίπλωμα για μηχανάκι.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 270620 μετά τις 11
π.μ.*

• ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ από το κατάστημα Eve-
rest που βρίσκεται στην πλατεία 1866, με
δικό του μηχανάκι. Πληρωμή 5 ευρώ/  ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 737106

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρεία ζητά άμεσα
νέους - νέες έως 27 ετών, κατοίκους Χα-
νίων και Ρεθύμνου, για προώθηση καρτο-
κινητής τηλεφωνίας σε σχολές και
πανεπιστήμια. Εργασία 5νθήμερη 9.00 -
15.00. Παρέχεται βασικός μισθός και
bonus.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: gerolymatou@cha-
pter5.gr*

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: μεγάλες εκπτώσεις μέχρι
50% μόνο στο ‘Χανιώτικο Σπίτι’. Μεγάλη
ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων σε ισπα-
νικά υφάσματα που δεν θέλουν σίδερο.
Υφάσματα επιπλώσεων, κουβερλί, λευκά
είδη, μαξιλάρια, καλύμματα σαλονιού.
Επαγγελματικός εξοπλισμός, κουρτίνες
από 8 ευρώ το μέτρο και το ράψιμο δω-
ρεάν.
Πληρ. Τηλ. Κυδωνίας 15-17, 28210/
90789

ΕΛΛΗΝΑΣ πωλητής με προϋπηρεσία,
επαγγελματικό δίπλωμα και γνώση αγγλι-
κών, ηλικίας έως 35 ετών. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 803630*

• ΒΟΗΘΟΣ φαρμακείου (αδειούχος
κατά προτίμηση) για εργασία σε φαρ-
μακείο, σε κεντρικό σημείο της
πόλης.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κού manpapad@ath.forthnet.gr
με φωτογραφία*

• ΕΜΠΕΙΡΗ κοπέλα που να μιλάει αγ-
γλικά για μπουφέ πρωϊνού με γνώσεις σε
παρασκευή σάντουϊτς και κρέπας. Επίσης
κοπέλα για να εργαστεί σε pool- bar και
να γνωρίζει αγγλικά.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 800500 και what’s
up 6975/ 369259

• ΕΜΠΕΙΡΗ κυρία για γύρο και ψησταριά
στον Πλατανιά και κυρία για σαλάτες και
λάντζα.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 235664*

ΕΜΠΕΙΡΟΙ πλύστες ζητούνται από πλυν-
τήριο αυτοκινήτων.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71434

• ΕΜΠΕΙΡΟΣ σερβιτόρος να γνωρίζει
ξένες γλώσσες για την καλοκαιρινή σαι-
ζόν.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως στο
‘Κεντρικόν’ στον πεζόδρομο πίσω
από τη Μητρόπολη, τηλ.: 6945/
198222*

• ΕΜΠΕΙΡΟΣ μάγειρας, Έλληνας, έως 45
ετών, για υπεύθυνη θέση με γνώσεις Ιτα-
λικής κουζίνας a la carte σε εστιατόριο
στην Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: staffosc@yahoo.com*

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία χονδρικής πώλη-
σης τουριστικών και παραδοσιακών προ-
ϊόντων, ζητεί εξωτερική πωλήτρια για το
νομό Χανίων,κάτοχο ΙΧ έως 50 ετών που
να γνωρίζει την τουριστική αγορά, για
πλήρη ή συμπληρωματική απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 252147*

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ πωλητής για τη καλοκαι-
ρινή σαιζόν από εμπορική τουριστική
εταιρεία Ο.Ε. Ικανοποιητικές αποδοχές +
ασφάλιση + bonus. Απαραίτητα προ-
σόντα, εμπειρία στις πωλήσεις, άριστη
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κάτο-
χος αυτοκινήτου.
Πληρ. Τηλ. αποστείλατε βιογραφικό
στο email:
designmementoes@gmail.com*

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ-Η πωλητής - τρια για κα-
τάστημα που απευθύνεται σε χώρους
εστίασης (καφέ - μπαρ - εστιατόριο). Στα-
θερός μισθός + ποσοστά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 60847, 6974/
450907

• ΕΤΑΙΡΙΑ που ειδικεύεται στον τομέα
του τουρισμού ζητάει άνδρα ή γυναίκα
25-35 ετών, να εργαστεί ως υπάλληλος
γραφείου part time, απογευματινό ωρά-
ριο. Θα προτιμηθούν άτομα από την πε-
ριοχή Αποκόρωνα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 370490 πρωϊνές
ώρες 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 6-8μ.μ.*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 19-30 ετών για
μπουφέ - καφέ, έμπειρη, για απογευμα-
τινό ωράριο, στον κόμβο Σούδας.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 824210

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για επιδιορθώσεις
ενδυμάτων.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 937103, 28210/
28412

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα μοδίστρα πεπειρα-
μένη για στελέχωση επιχείρησης, να
ξέρει βελόνα και κατασκευές μπομπονιέ-
ρας.
Πληρ. Τηλ. 10 π.μ. - 4 μ.μ., 28215/
03033

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελεύθερος επαγγελματίας αι-
σθητικός προσώπου και σώματος, μανι-
κιούρ - πεντικιούρ. Απαραίτητη
προϋπόθεση να είναι αδειούχος (να έχει
άδεια εξάσκησης επαγγέλματος) και να
μιλά πολύ καλά αγγλικά για συνεργασία
στον Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 68469, 6975/
703013*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοδύτης να εργαστεί σε
glass bottom boat στο Παλιό Λιμάνι Χα-
νίων. Απαραίτητη προϋπόθεση η άπται-
στη γνώση αγγλικών. Diver is wanted for
a glass bottom boat in the Old Harbour of
Chania. Must speak perfect English.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 262364*

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ πωλητής: Έχεις το
μικρόβιο της πώλησης; Διαθέτεις εμ-
πειρία στον χώρο της προώθησης
προϊόντων, σου αρέσει να επικοινω-
νείς με πολλούς και διαφορετικούς
ανθρώπους, είναι σημαντικό για σένα
να έχεις ένα ευέλικτο ωράριο και να
εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον γεμάτο
προκλήσεις;
Πληρ. Τηλ. 6945/ 699219 και Απο-
στολή βιογραφικού για τη θέση
του εξωτερικού πωλητή καρτο-
κινητής σε κατάστημα συνερ-
γάτη Vodafone στα Χανιά:
adamantia.teamhunter@gmail.c
om*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας ή γυναίκα με γνώσεις
ψησταριάς και ελληνκής κουζίνας, από το
εστιατόριο ‘Στέκι’. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 53490, αυτ/ πως,
Αγ.Δέκα 3-5 (πίσω από τη Μητρό-
πολη)

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για ταβέρνα a la
carte στο ξενοδοχείο ‘Eliros Mare’ στον
Καβρό Χανίων. Προϋπηρεσία απαραίτητη.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 83024, 28250/
61739 εκτός Κυριακής 9 π.μ. - 3
μ.μ. , fax: 28250/ 61678, email:
info@eliros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας - μαγείρισσα για την
περίοδο 15 Ιουλίου - 15 Σεπτεμβρίου για
εργασία στη Γαύδο. Εξασφαλισμένη και η
διαμονή - διατροφή.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 642554*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κομμώτριες στη Γεωρ-
γιούπολη Αποκορώνου. Εργασία όλο το
χρόνο ή μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
Μισθός και ασφάλιση.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 347697

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες για διαδι-
κτυακό μέσο, για το τμήμα Πωλήσεων/
marketing. Σπουδές και προϋπηρεσία στις
πωλήσεις απαραίτητα.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο
adv_chania@hotmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες για εταιρεία λο-
γισμικού, για τα τμήματα: α) πωλήσεων
και β) τεχνικής υποστήριξης πληροφο-
ριακών συστημάτων. Σπουδές και προ-
ϋπηρεσία απαραίτητα.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο
adv_chania@hotmail.com (αναφέ-
ροντας το τμήμα που σας ενδια-
φέρει)

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για την περιοχή
Χώρα Σφακίων, 1 καμαριέρα έως 40 ετών.
Μισθός 800 ευρώ. Διαμονή, διατροφή
εξασφαλισμένα. Επίσης ζητείται β’ μαγεί-
ρισσα με 800 ευρώ και διαμονή - δια-
τροφή, αλλοδαπές και δύο και σερβιτόροι
με γνώσεις αγγλικών με 800 ευρώ μισθό
και διαμονή - διατροφή, αλλοδαποί, από
γραφείο.
Πληρ. Τηλ. Μίνωος 21 10 π.μ. - 6
μ.μ., 28215/ 03033, 6992/ 186229

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εστιατόριο στην Αγία
Μαρίνα: μάγειρας - ισσα, βοηθός μάγειρα
από σχολή.
Πληρ. Τηλ. 6933/ 165276*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες από 18-60 ετών για
φροντίδα ηλικιωμένων 24ωρο. Επίσης άν-
δρες 18-30 ετών να εργαστούν σε οικο-
δομή, αγροτικές δουλειές, ξενοδοχεία,
εστιατόρια, καφετέριες, ως σερβιτόροι,
βοηθοί κουζίνας, μάγειρες, καμαριέρες.
Aκόμα κυρίες να εργαστούν ως οικιακοί
βοηθοί και να φροντίζουν παιδιά.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 527465 γραφείο
εύρεσης εργασίας Ταυρωνίτης Ve-
neta*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: σερβιτόρος ή σερβιτόρα
και βοηθός σερβιτόρου με εμπειρία και
άριστη γνώση αγγλικών, ζητούνται από
ταβέρνα στην Αγία Μαρίνα. Επίσης σερ-
βιτόρος - α και barman για καφέ - μπαρ
στην ίδια περιοχή. Θα προτιμηθούν Έλ-
ληνες. Θα ζητηθεί βιογραφικό.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 125366 9 π.μ. - 1
μ.μ. και 5-7 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: υπεύθυνη τμήματος Ορο-
φοκομίας, μασέρ και συντηρητής για την
τουριστική σαιζόν 2015. Σχετική προϋπη-
ρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο plataniashotel@gmail.com

Η AegeoSpas αναζητά συνεργάτες των
ειδικοτήτων Managers, Αισθητικοί, Φυσι-
κοθεραπευτές, Πωλητές για να στελεχώ-
σουν spa της εταιρίας στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
με φωτογραφία στο manager@ae-
geospas.gr, τηλ. 2810/ 263700,
6940/ 650127

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το ψητοπωλείο ‘Ο
Γρήγορος’ στην πλατεία Σούδας: α) 2
διανομείς με δίπλωμα και δικό τους
μηχανάκι, β) εμφανίσιμη κοπέλα για
ταμείο - τηλέφωνο, με γνώσεις Η/ Υ,
αγγλικών και προυπηρεσία. Απαραί-
τητα όλοι να έχουν σχετική προϋπη-
ρεσία, βιβλιάριο υγείας και να έχουν
ανώτατο όριο ηλικίας 35 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 922360

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

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΜΑΡΙΑ 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

- Barman, ηλικίας έως 35 ετών, με εμπειρία σε ανά-
λογη θέση σε ξενοδοχείο και πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικής.
- Μάγειρας με εμπειρία σε a-la-carte

Απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Πληροφορίες αυτοπροσώπως, 15.00–17.00 και

20.30-21.30 καθημερινά στο ξενοδοχείο. 
Συστάσεις απαραίτητες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
να εργαστεί σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου στην περιοχή 

Σπήλια Κολυμπαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η γνώση Αγγλικών και Γαλλικών.
Πληρ. τηλ.: 6946/124338
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Η εταιρεία βιομηχανικών πλυντηρίων
‘Bianco’ με έδρα τις Μουρνιές Χανίων
Μεγ.Λαύρας 57 ζητά υπαλλήλους (άν-
τρες-γυναίκες) και οδηγούς -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 bianco-
laundry@gmail.com

Η AegeoSpas αναζητά συνεργάτες των
ειδικοτήτων Managers, Αισθητικοί, Φυσι-
κοθεραπευτές, Πωλητές για να στελεχώ-
σουν Spa της εταιρίας στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. αποστείλατε βιογραφικό
με φωτογραφία στο manager@ae-
geospas.gr, (τηλ. 2810/ 263700,
6940/ 650127)

Η εταιρεία Χατζηδάκης Μανούσος & Υιοί
Τ.Ε. Ε.Π.Ε., ζητάει επαγγελματίες οδη-
γούς για την καλοκαιρινή περίοδο 2015.
Απαραίτητα προσόντα, δίπλωμα Δ’ κατη-
γορίας και γνώση Αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 357360

• ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ από το ξενοδοχείο Fatma
Boutique Hotel που να πληρεί τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις: ελληνική καταγωγή,
απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας,
απαραίτητες συστάσεις από προηγού-
μενη εργασία, εμπειρία στην προετοιμα-
σία του πρωινού μπουφέ.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο 28210/ 92805 ή στο email:
info@fatmahotel.com

• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητάει κοπέλα Ελλη-
νίδα, έως 30 ετών, με προϋπηρεσία για
ημιαπασχόλιση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 74887*

• ΚΟΠΕΛΑ για τη καλοκαιρινή σαιζόν να
εργαστεί σε καφέ-οβελιστήριο στον Πλα-
τανιά, να ξέρει καλά αγγλικά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 60451 (9 π.μ. - 3
μ.μ.)

• ΚΟΠΕΛΑ ηλικίας έως 30 ετών, μόνιμη
κάτοικος Χανίων με ευχάριστη προσωπι-
κότητα και όρεξη για εργασία, με γνώσεις
Αγγλικών για μόνιμη απασχόληση σε κα-
τάστημα ενδυμάτων και επιπλέον ζητεί-
ται κοπέλα με τις προαναφερόμενες
δεξιότητες για μερική απασχόληση.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά αυτοπροσώ-
πως 11 π.μ. - 2 μ.μ. στο κατάστημα
‘4you’ Πλατεία 1866, αρ.19

• ΚΟΠΕΛΑ να προσέχει μωρό 20 μηνών
για 5 ώρες ημερησίως, κυρίως απογευμα-
τινές, 5 φορές την εβδομάδα, στην πε-
ριοχή Μουζουρά Ακρωτηρίου. Θα
προτιμηθούν κοπέλες από Ακρωτήρι. Μι-
σθός 300 ευρώ. Απαραίτητες συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 587760 Ελένη,
6975/ 129239 Θανάσης

• ΚΟΠΕΛΑ για άμεση πρόσληψη σε καφέ
- αναψυκτήριο, για πρωινή ή απογευμα-
τινή βάρδια.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 607895 (από 8:00πμ
έως και 2:00 μμ)*

• ΚΟΠΕΛΑ σε κατάστημα ενδυμάτων
στον Πλατανιά. Απαραίτητη προϋπόθεση
η άριστη γνώση αγγλικών. Προϋπηρεσία
θα θεωρηθεί προσόν. Ηλικία 18-25.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 894211 (10 π.μ. - 12
μ.)*

• ΚΟΠΕΛΑ ελληνίδα με γνώσεις αγγλι-
κών για μικρό ξενοδοχείο στην Παλιά
Πόλη στο τμήμα καθαριότητας, περίπου
για 2 φορές την εβδομάδα.
Πληρ. Τηλ. 6934/ 628328

ΚΟΠΕΛΑ με προϋπηρεσία για ημιαπα-
σχόληση για κατάστημα ανδρικών ρού-
χων.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως με προσκόμιση
βιογραφικού Ανδρ. Παπανδρέου
52, τηλ.: 28210/ 44447*

ΚΟΠΕΛΑ για spa με γνώσεις πεντικιούρ -
μανικιούρ και μασάζ, για εργασία στην πε-
ριοχή Κολυμβαρίου. Απαραίτητη η γνώση
αγγλικών. Απαραίτητη προυπόθεση η
προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 983870*

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

ΚΟΠΕΛΑ ή κυρία Ελληνίδα με εμπειρία
να προσέχει κοριτσάκι περίπου 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 για κέντρο αισθητικής με άρι-
στη γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ. Χρή-
σιμη οποιαδήποτε γνώση στο αντικείμενο
της αισθητικής. Απαραίτητη προϋπόθεση
η προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 49223, για απο-
στολή βιογραφικών στο email:
info@elixir-beaute.gr*

ΚΟΠΕΛΑ για μανικιούρ- πεντικιούρ, τε-
χνητά νύχια για ημιαπασχόληση στην πε-
ριοχή Κολυμπαρίου. Απαραίτητα
προσόντα: εμπειρία, άπταιστα αγγλικά,
ευγένεια.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 916342 κα Μαθιου-
δάκη*

• ΚΟΠΕΛΑ για ημιαπασχόληση πρωινές
ώρες σε εμπορικό κατάστημα με αντικεί-
μενο τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Απαι-
τούνται προϋπηρεσία στις πωλήσεις
λιανικής, γνώση Η/ Υ και αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο gzachop@gmail.com*

ΚΟΠΕΛΑ μέχρι 35 ετών, να οδηγεί μηχα-
νάκι για εργασία σε φαστ φουντ (εστια-
τόριο) της πόλης μας. Επιθυμητή
προυπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 070321 (what’ s up)
μετά τις 3 μ.μ.*

ΚΟΠΕΛΑ για κατάστημα τουριστικών
ειδών στο Π. Λιμάνι. Απαραίτητη η γνώση
αγγλικών. Η γνώση ρωσικών θα ληφθεί
υπόψιν και θα προτιμηθεί.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 477931

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

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 για την υποδοχή και το pool bar
ξενοδοχείου στο Καστέλι Κισάμου. Προ-
σφέρεται και διαμονή αν χρειαστεί.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 445891*

ΚΟΠΕΛΑ με γνώση στην πώληση για κα-
τάστημα με δερμάτινα είδη στο Παλιό Λι-
μάνι με γνώση αγγλικών και ρωσικών.
Ωράριο εργασίας πρωϊνό, μισθός ικανο-
ποιητικός, περιβάλλον εργασίας άριστο.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
ή ενδιαφέροντος στο email: ponti-
kakisg@yahoo.gr

ΚΟΠΕΛΑ για σαλάτα-λάντζα και κοπέλες
για service με προϋπηρεσία και γνώση αγ-
γλικών από εστιατόριο στον Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 115215

• ΚΟΠΕΛΑ να εργαστεί στο καφέ ‘Όαση’
στην Κίσαμο, για μόνιμη εργασία. Δια-
μονή συζητίσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 792758*

• ΚΟΠΕΛΑ ηλικίας 28-40 ετών, να εργα-
στεί ως καμαριέρα, σε τουριστική βίλλα
στο Ακρωτήρι, απαραίτητα να έχει προ-
ϋπηρεσία σε ξενοδοχείο και άριστη
γνώση αγγλικών. Επιπλέον γλώσσα θα θε-
ωρηθεί προσόν. Παρέχεται μισθός και
ΙΚΑ.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού
με φωτογραφία:
aggeliavilla@gmail.com*

• ΚΟΠΕΛΑ να εργαστεί σε ανδρικό κομ-
μωτήριο στο κέντρο της πόλης, ημιαπα-
σχόληση με ασφάλιση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 95942

• ΚΟΠΕΛΑ για τόστ - σαλάτες, από το κα-
τάστημα Everest που βρίσκεται στην πλα-
τεία 1866, με απαραίτητες γνώσεις
αγγλικών και υπολογιστή. Προϋπηρεσία
θα εκτιμηθεί.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 737106

• ΚΟΠΕΛΑ για μπουφέ και service για
ρεπό και 4ωρη απογευματινή απασχό-
ληση.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως 3-6 μ.μ.
Λ. Μουρνιών 46, τηλ. 28210/ 26552*

• ΚΟΠΕΛΑ 20-30 ετών με γνώσεις
μπουφέ- καφέ και άπταιστα αγγλικά για
αναψυκτήριο στο Σταλό, ωράριο 1 μ.μ. - 8
μ.μ. Επίσης κοπέλα για τα ρεπό, 3 φορές
την εβδομάδα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 581758*

• ΚΟΠΕΛΑ να εργαστεί σε κατάστημα με
παραδοσιακά προϊόντα στο Κολυμπάρι
Χανίων, για πλήρη απασχόληση. Απαραί-
τητη προϋπόθεση η γνώση ξένων γλωσ-
σών. Η προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 770497*

• ΚΟΠΕΛΑ να εργαστεί ως πωλήτρια για
τουριστικό κατάστημα στην Αγία Μαρίνα
με προϋπηρεσία και γνώσεις αγγλικών για
απογευματινό ωράριο.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 552386, 28210/
68255*

• ΚΟΠΕΛΑ ελληνίδα ευπαρουσίαστη, με
δικό της μηχανάκι για delivery για πρωι-
νές ώρες.
Πληρ. Τηλ. αυτ/ πως πρωί Πλ. Δικα-
στηρίων ‘Ελληνικό καφενείο’ ή
6930/ 939000 κ. Μιχάλης (12 μεση-
μέρι - 10 βράδυ)

• ΚΟΠΕΛΕΣ μέρα και νύχτα για το καφέ
- μπαρ ‘Άίνιγμα’.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 996739

• ΚΟΠΕΛΕΣ εμφανίσιμες για πρωινό και
απογευματινό από καφέ μπαρ.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 761204

• ΚΟΠΕΛΑ υπεύθυνη στο τμήμα mar-
keting του Α.Ο. Χανιά. Απαραίτητο
προσόν πτυχίο marketing ή ανάλογης
σχολής και η γνώση ξένης γλώσσας.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών στο email: info@aoxania.gr*

• ΚΟΠΕΛΑ έως 35 ετών για καφέ - αρ-
τοζαχαροπλαστείο στην περιοχή
Ακρωτηρίου. Θα προτιμηθεί κάτοικος
Ακρωτηρίου.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 034450

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

• ΚΟΠΕΛΕΣ για μόνιμη απασχόληση και
ημιαπασχόληση από το The Web. Γνώσεις
μπουφέ, Η/ Υ.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως 10 π.μ. -
1 μ.μ. καθημερινά (με βιογραφικό)
Παρθενίου Κελαϊδή 6*

• ΚΟΠΕΛΕΣ για πρωινή και βραδινή
πλήρη απασχόληση για καφέ - bar στον
Πλατανιά. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών.
Επίσης μια καθαρίστρια για πλήρη απα-
σχόληση, με καλή γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 186006*

• ΚΥΡΙΑ να εργαστεί ως υπάλληλος απο-
θήκης με γνώσεις αγγλικών, Η/ Υ, άδεια
οδήγησης και κάρτα ανεργίας.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά στο email:
gsn@got.com.gr

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

ΚΥΡΙΑ έως 45 ετών, κατά προτίμηση Ελ-
ληνίδα, να εργαστεί ως οικιακή βοηθός 4
πρωινά την εβδομάδα από 5 ώρες και ένα
βράδυ από 5 ώρες για φύλαξη παιδιών
στην περιοχή Κορακιών. Συστάσεις απα-
ραίτητες. Μισθός 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 030945

• ΚΥΡΙΑ για καθαρισμό γραφείων 1-2
φορές την εβδομάδα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 73706, 6945/
808730

ΜΑΓΕΙΡΑΣ για τη θερινή σαιζόν 2015, με
δικό του μεταφορικό μέσο, ζητείται από
ταβέρνα στο Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. Αποστολή βιογραφικών
στο email: hooper804@gmail.com,
6978/ 486384

• ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ και βοηθός εώς 30 ετών,
με εμπειρία ζητούνται για να εργαστούν
σε καινούργιο εστιατόριο ιταλικής κουζί-
νας. Προσφέρεται άριστο εργασιακό πε-
ριβάλλον και δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο
cb.restaurant.chania@gmail.com,
τηλ. επικοινωνίας 6987/ 256576

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

• ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ να γνωρίζει από ψησταριά
και τηγάνια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 92267

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

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ευκαιρία για τα Χανιά. Ζη-
τούνται 4 συνεργάτες σε ελεύθερη
σχέση εργασίας με ευρωπαϊκή εταιρεία
στο χώρο υγείας, ευεξίας και ομορφιάς.
Προσφέρονται κέρδος 40%, bonus έως
21%. Παθητικό εισόδημα στην τράπεζα
και αυτοκίνητο, βάσει προϋποθέσεων.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 991221 Αντώνης
Καλατζάκης*

ΜΟΥΣΙΚΟΣ άνδρας ή γυναίκα ζητείται
για ξενοδοχείο περιοχής Μάλεμε Χανίων
με σχετική εμπειρία σε πιάνο ή αρμόνιο
σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο και αν
είναι δυνατόν μικρή απόδοση σε τρα-
γούδι. Ώρες εργασίας 2 φορές την εβδο-
μάδα από 19.00 - 21.00.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 62100, email:
info@castro-hotel.gr*

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

• ΝΕΑΡΟΣ με λίγες γνώσεις αγγλικών και
λίγες τεχνικές γνώσεις (ελαιοχρωματι-
σμούς, ηλεκτρικά, υδραυλικά, ξυλουρ-
γικά κλπ.).
Πληρ. Τηλ. 6973/ 210506*

• ΝΕΑΡΟΣ για να εργαστεί ως βοηθός
σερβιτόρου στη ταβέρνα ‘Μιχάλης’ στο
παλιό λιμάνι.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58330, 6939/
027725*

• ΝΕΟΙ - νέες έως 25 ετών σε γνωστό
club στο κέντρο του Πλατανιά. Απαραί-
τητα να γνωρίζουν αγγλικά.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 145543, 6976/
005613*

• ΝΕΑΡΗ κοπέλα με προϋπηρεσία και
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
για τουριστικό κατάστημα με δερμα-
τινα είδη στον Πλατανιά. Ωράριο απο-
γευματινό.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 822380 (10 π.μ. -
3 μ.μ.)

• ΚΟΠΕΛΑ για πρωινή βάρδια service
στο ‘Incontro’ cafe στον Πλατανιά, για
τη θερινή σαιζόν Απριλίου - Οκτω-
βρίου. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και
η γνώση αγγλικών. Eπίσης άτομο για
κουζίνα για βραδινή βάρδια.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κών στο email:
incontro_cafe@yahoo.gr*

• ΝΕΟΣ για γραφείο ενοικιάσεως αυτοκι-
νήτων στο Αεροδρόμιο Χανίων. Απαραί-
τητα με γνώση αγγλικών - ιταλικών.
Δίπλωμα οδήγησης θα ληφθεί υπ’ όψιν.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 63035

• ΝΕΟΣ να εργαστεί σε internet-cafe με
άριστες γνώσεις software και hardware.
Προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 382042

• ΝΕΟΣ-Α για γραμματειακή υποστήριξη
σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων,
στο Αρώνι Χανίων. Απαραίτητα με πτυχίο
ΤΕΙ ή ΙΕΚ, δίπλωμα οδήγησης, γνώση αγ-
γλικών και Η/ Υ.
Πληρ. Τηλ. για ραντεβού 28210/
63035

ΝΥΦΙΚΑ Δημητριάδη - ατελιέ. Παραλα-
βές καινούργιων επώνυμων νυφικών, από
800 ευρώ μόνο 200 έως 280 ευρώ ενοι-
κίαση και δώρο τα παρανυφικά και νυφικά
περσινής σαιζόν αγορά μόνο 150 ευρώ.
Προσφορά: 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 ραν-
τεβού σας τώρα.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 707678 What’s up

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Γεωργιούπολη ζητά
μάγειρα Α’, βοηθό μάγειρα, σερβιτόρο -
ρα, barman - barwoman. Απαραίτητη η
γνώση αγγλικών. Επιπλέον γλώσσα επι-
θυμητή.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο info@silver-beach.com*

• ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ ηλικίας 25-45 ετών με
εμπειρία σε ξυλόφουρνο, στη Γεωργιού-
πολη, για την καλακαιρινή περίοδο.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 334977, 6946/
334975 12 μ. - 10 μ.μ.

• ΠΡΑΤΗΡΙΟ καυσίμων ζητά υπεύθυνο
άτομο, να γνωρίζει από χρήση αντλίας
βενζίνης, οδήγηση και πλυντήριο αυτοκι-
νήτων.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 60700

• ΠΩΛΗΤΗΣ για κατάστημα ειδών υγιει-
νής- πλακιδίων- υδραυλικών με άριστες
γνώσεις Η/ Υ, αγγλικών και γνώση του αν-
τικειμένου.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικού:
fanimonahou@yahoo.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ σε τουριστικό κατάστημα
στην οδό Χάληδων στα Χανιά, με εμπει-
ρία, κατά προτίμηση στις πωλήσεις ρού-
χων. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 549237

• ΠΩΛΗΤΡΙΑ για το κατάστημα γυναι-
κείων ενδυμάτων ‘White Angel’ στα
Χανιά, έως 30 ετών, με προϋπηρεσία και
γνώση ξένης γλώσσας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 46512 ή αυτοπρο-
σώπως στο κατάστημα

• ΠΩΛΗΤΡΙΑ για να εργαστεί σε τουρι-
στικό μαγαζί. Απαραίτητη η προϋπηρεσία
και η γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 727300

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα
παραδοσιακών προϊόντων και καλ-
λυντικών 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

ΠΩΛΗΤΗΣ Έχεις το μικρόβιο της πώ-
λησης; Διαθέτεις εμπειρία στον χώρο
της προώθησης προϊόντων; Σου αρέ-
σει να επικοινωνείς με πολλούς και
διαφορετικούς ανθρώπους; Είναι ση-
μαντικό για σένα να έχεις ένα ευέλι-
κτο ωράριο; Στείλε σήμερα το
βιογραφικό σου για τη θέση του εξω-
τερικού πωλητή στη Vodafone. Μό-
νιμη εργασία, σταθερός μισθός,
ασφάλιση, μπόνους, προοπτικές εξέ-
λιξης.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 045607 και e-
mail: ageliajob@gmail.com*

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

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Γε-
ωργιούπολη, ζητεί υπάλληλο υποδο-
χής. Απαραίτητη προϋπόθεση η
γνώση γερμανικής γλώσσας. Προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί, καθώς και η
γνώση προγράμματος ‘Αλέξανδρος’.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κού: office@corissia.com, τηλ.
28250/ 83011, ώρες επικοινω-
νίας: 10.00-16.00

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

• ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ για κατάστημα τουριστι-
κών ειδών στο κέντρο της πόλης, με γνώ-
σεις Η/ Υ και ξένων γλωσσών, ηλικίας έως
24 ετών.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών:
delta1@obre.gr*

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ με καλή γνώση αγγλικών για
να εργαστούν σε καταστήματα δερματί-
νων ειδών. Η γνώση άλλων ξένων γλωσ-
σών και η προϋπηρεσία θα θεωρηθούν
προσόν.
Πληρ. Τηλ. Σκρύδλωφ 67 και 75,
28210/ 52428, 6932/ 298218 ώρες
καταστημάτων

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ να εργαστεί σε παραθαλάσ-
σια ταβέρνα στην περιοχή των Καλυβών.
Απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει
πολύ καλά Ρώσικα, Αγγλικά και Ελληνικά.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 139306 Σταύρος*

• ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ εμφανίσιμη για ψησταριά
στις Καλύβες, με προϋπηρεσία.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 050018*

• ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ-ΟΣ και γυναίκα για κου-
ζίνα, για εστιατόριο στην περιοχή Κολυμ-
βαρίου, μέχρι 26 ετών. Απαραίτητα να
έχει γνώση αγγλικών, επιθυμητή η δεύ-
τερη ξένη γλώσσα.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 978390

• ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ από ταβέρνα στην Παλιά
Πόλη. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 878392

• ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ βοηθός σερβιτόρου, ηλι-
κίας έως και 30 ετών για εστιατόριο στον
Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 606911, 10 π.μ. - 6
μ.μ.*

• ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ και βοηθοί σερβιτόροι,
κορίτσια ή αγόρια όχι αλλοδαποί. Απαραί-
τητα αγγλικά.
Πληρ. Τηλ. αυτοπροσώπως ‘Γιαουρ-
τοπλημμύρα’ στον Πλατανιά, 12 μ.
- 12 μ.μ.

• ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α για ξενοδοχείο στον
Πλατανιά. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και
η καλή γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 326672*

• ΣΙΔΕΡΑΣ και πλακάς για εργασία.
Πληρ. Τηλ. 6934/ 393223*

• ΣΤΑΛΟΣ από καφέ σνακ μπαρ ζητείται
ευπαρουσίαστη κοπέλα απαραίτητα με
γνώσεις αγγλικών και βασικές γνώσεις
μπουφέ και service για απογευματινό
ωράριο για τη θερινή περίοδο 2015. Επι-
πλέον γνώσεις άλλων γλωσσών θα εκτι-
μηθούν.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 831504*

• ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά χειριστή χωμα-
τουργικού μηχανήματος με επαγγελμα-
τικό δίπλωμα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 23600, email:
ydata@otenet.gr

• ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία στα Περβόλια ζητά
εργάτη με εμπειρία σε αλουμινοκατα-
σκευές - σιδηροκατασκευές.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 465623*

ΤΕΧΝΙΤΕΣ για καλούπι, ζητούνται.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 910413*

• ΤΕΧΝΙΤΗΣ να γνωρίζει να δουλεύει
etalbon.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 731860*

• ΤΟ ξενοδοχείο ‘Stelina’ στη Χρυσή
Ακτή ζητά μάγειρα.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 433742*

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

ΤΟ κατάστημα καφεστίασης Da Vinci
στα Κουνουπιδιανά, οδός Αριστοτέ-
λους 39, ζητά άτομα (20 - 35 ετών) για
τη στελέχωση της θέσης Barista.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 09115, απο-
στολή βιογραφικού (με επισυ-
ναπτόμενη φωτογραφία) στο
email:
EspressoDavinci@yahoo.gr

• ΤΟ ξενοδοχείο Creta Palm στο Κ.
Σταλό ζητά για την τουριστική πε-
ρίοδο, νεαρό για τη θέση του βοηθού
συντηρητή και κοπέλα ως βοηθό σερ-
βιτόρου.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 83660, 10 π.μ. -
2 μ.μ.*

• ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α μπουφετζής για το
snack bar ξενοδοχείου στις Καλύβες
Αποκορώνου. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία και η καλή γνώση αγγλικών.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο email:
ibatzelis@gmail.com, τηλ. 6944/
784100*

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ για κατάστημα στον
Πλατανιά Χανίων. Προϋποθέσεις: ηλι-
κία 20-35 ετών και γνώση αγγλικών.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 678333 καθημε-
ρινά 10 π.μ. - 5 μ.μ.*

• ΤΟ εστιατόριο ‘Λουτράκι’ στο Ακρωτήρι
ζητά μάγειρα Γ’ για την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφικών
στο info@villasincrete.gr*

• ΤΟ ξενοδοχείο Castle Suites Αφών Σχε-
τάκη Α.Ε. στον Πλατανιά ζητά για την κα-
λοκαιρινή περίοδο καμαριέρες, κοπέλες
για το spa, κοπέλα για το μίνι μάρκετ, έμ-
πειρη μαγείρισσα και σερβιτόρες με προ-
ϋπηρεσία για το εστιατόριο.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά αυτ/ πως κα-
θημερινά 11 π.μ. - 1 μ.μ. (είσοδος
ξενοδοχείου στο ΑΤΜ της Εθνικής
μπροστά από το ξενοδοχείο) τηλ.
6942/ 011446, 6979/ 779870 (11 π.μ. -
1 μ.μ.)*

• ΤΟΥΡΚΙΚΑ ζητείται άτομο με γνώσεις
της τουρκικης γλώσσας και internet.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 703839*

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το κατάστημα ‘Spe-
cial Friends’ μ’ εμπειρία στις πωλήσεις.
Πληρ. Τηλ. βιογραφικά με φωτό
αυτ/ πως Κ. Χιωτάκη 7 καθημερινά
μετά τις 11 π.μ.

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για πλυντήριο
αυτοκινήτων - βενζινάδικο.
Πληρ. Τηλ. Κ. Μάνου 18 Πελεκα-
πίνα, 28210/ 88992

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με ευχάριστη προσωπικό-
τητα, να γνωρίζει μανικιούρ - πεντικιούρ,
μασάζ και αγγλικά, ζητείται από το ‘Aqua
Spa’ στον Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 127488*

• 45ΧΡΟΝΟΣ με εμπειρία άνω των 15
ετών, αναλαμβάνει τοποθετήσεις πλακι-
δίων, σκάλες, μάρμαρο, πλακάκια και πέ-
τρας καρύστου. Πολύ καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 186807*

D.J. Jimmy’s. Γνωστός και έμπειρος, με
πολλά χρόνια εμπειρίας στη διασκέδαση
και μεγάλη εμπειρία στις κοινωνικές εκ-
δηλώσεις και δικό του εξοπλισμό, ανα-
λαμβάνει γάμους - βαπτίσεις και
οποιαδήποτε εκδήλωση.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 615280*

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

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

• ΑΓΡΟΤΗΣ Έλληνας αναλαμβάνει περι-
φράξεις, κλαδέματα, καθάρισμα χωρα-
φιών από χόρτα και βάτους.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 237351, 6984/
335830*

ΑΓΡΟΤΗΣ έμπειρος, Έλληνας, αναλαμ-
βάνει σκάψιμο κήπων, αμπελιών κ.λπ., κό-
ψιμο χόρτων με θαμνοκοπτικό,κόψιμο
ξύλων με ξυλοκοπτικό, φύτεμα δέντρων
και φυτών, κλάδεμα λουλουδιών τοποθέ-
τηση αυτόματου ποτίσματος.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 758968 Στέλιος*

ΑΓΡΟΤΗΣ Έλληνας με εμπειρία αναλαμ-
βάνει κλάδεμα, κόψιμο δέντρων και περι-
ποίηση κήπων, καθαριότητα χωραφιών
από χόρτα, βάτα, με τα απαραίτητα εργα-
λεία. Συνεργασία με γεωπόνους. Τιμές
λογικές.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 774891, 28210/
44740*

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

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου για πολυια-
τρείο με γνώσεις αγγλικών, γερμανι-
κών, Η/ Υ.
Πληρ. Τηλ. αποστολή βιογραφι-
κού στο vioxania@gmail.com
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ΑΓΡΟΤΗΣ - κηπουρός Έλληνας, αναλαμ-
βάνει κατασκευή και συντήρηση κήπων
από 15 ευρώ τον μήνα (βίλλες - ξενοδο-
χεία κ.λπ.). Επίσης κλάδεμα αμπελιών -
εσπεριδοειδών, χρέωση με το δέντρο.
Ακόμη καθάρισμα χωραφιών, κόψιμο χόρ-
των - σκαψίματα με την ώρα. Επιμελη-
μένη εργασία, εξαιρετικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 766676, 28210/
31464, 6977/ 198256 κ. Κώστας*

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ αναλαμβάνει επισκευές και
συντηρήσεις παντός τύπου κουφωμάτων
αλουμινίου και συνθετικά (pvc). Επίσης
επισκευές ρολών και τοποθετήσεις
σιτών.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 320082 Γιάννης*

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ αναλαμβάνει αντικατά-
σταση κουφωμάτων αλουμινίου, ρολά,
σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, κάγ-
κελα. Πόρτες θωρακισμένες από 700
ευρώ. Αλλάζω κλειδαριές, ράουλα στα
συρώμενα. Επίσης τοποθετώ δαγκάνες
αντικλεπτικές στα συρώμενα κουφώματα.
Τζάμια μονά και διπλά ενεργειακά, καθώς
και κάθε επισκευή αυτών από έμπειρο
συνεργείο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 75777, 6944/
393818, Γιώργος

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Χανιώτης με πείρα και γνώ-
σεις 35 ετών, αναλαμβάνει παντός τύπου
επισκευές, τοποθετήσεις, κατασκευές σε
γκαραζόπορτες, μοτέρ, αυτοματισμούς,
ελαττήρια, ρολά σπιτιών, αλλαγή στους
ιμάντες, σκισμένες σίτες, καινούρια κου-
φώτα αλουμινίου, σιδήρου, κάγκελα, αυ-
λόπορτες συρόμενες και μοτέρ. Αλλάζει
ροδάκια. Διαθέτει επίσης τηλεχειριστή-
ρια για γκαραζόπορτες.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 245449, 28210/
91423 κος Γιάννης*

• ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Χανιώτης πουλά και το-
ποθετεί κουφώματα και σίτες για αλουμί-
νια και ξύλινα, κάγκελα και ανοδιωμένα,
αλλάζει κλειδαριές και τοποθετεί στα συ-
ρόμενα και ανοιγόμενα δαγκάνες για
τους κλέφτες και αλλάζει ροδάκια. Επί-
σης τοποθετεί τζάμια και καθρέπτες.
Γνήσιες θωρακισμένες πόρτες 880 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 229741*

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ελληνίδα το καθάρισμα
γραφείων, επαγγελματικών χώρων, πολυ-
κατοικιών και σπιτιών. Τιμή 5-6 ευρώ /
ώρα.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 568437*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ μπετά, κτισίματα,
σοβάδες, εμφανή μπετά, αναπαλαιώσεις,
κεραμοσκεπές, περιφράξεις και μερεμέ-
τια. Εγγυημένη εργασία, καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 595904*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τοποθέτηση μαρμά-
ρων, πλακάκια, πέτρα καρύστου, γυάλι-
σμα μαρμάρων - μωσαϊκών - μπετών, από
1 τ.μ και πάνω, σε πολύ καλές τιμές. Eπί-
σης ελαιοχρωματισμούς. Ακόμα συντή-
ρηση ξενοδοχείων.
Πληρ. Τηλ. Αντώνης 6977/ 960364
whats up, 6999/ 855903*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τρίψιμο μπετόν με μη-
χανή για μόνωση ταρατσών, αυλές, πυ-
λώτες μόνο 2 ευρώ /  τ.μ. Τοποθετήσεις
πλακιδίων, μαρμάρων, μωσαικών, σε δά-
πεδα, μπάνια, σκάλες. Επίσης γυαλίσματα
μαρμάρων, μωσαϊκών, σε παλιά και και-
νούρια πατώματα, σε παλιούς τάφους και
σκάλες, από επαγγελματία Έλληνα τε-
χνίτη σε πολύ καλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 133131

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κτίσιμο με πέτρα, τοί-
χους, κατοικίες, καμάρες, αναπαλαι-
ώσεις, πλακοστρώσεις, τζάκια, φούρνους,
bbq, γλυπτά, κεραμοσκεπές, πέργκολες,
μονώσεις, περιφράξεις, σιδεροκατα-
σκευές, πετρόκτιστους τάφους και παν-
τός είδους μερεμέτια, με 25ετή πείρα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 656454*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ οικοδομικές εργασίες,
μπετά, κτίσιμο πέτρας, σοβάδες, τούβλα,
αναπαλαιώσεις παλαιών κτηρίων, αρμο-
λόγηση, μερεμέτια, μονώσεις και ελαι-
οχρωματισμούς.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 386805, 6974/
931964*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ελαιοχρωματισμούς,
υδροχρωματισμούς, μονώσεις ταρατσών,
τοποθέτηση γυψοσανίδων - πλακιδίων,
βαψίματα, στοκαρίσματα, τούβλα και
πέργκολες. Με 35ετή πείρα στην Αμε-
ρική. Τιμές λογικές.
Πληρ. Τηλ. κ. Δημήτρης 6970/
364476*

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ σοβάδες, κτισίματα, με-
ρεμέτια.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 331720

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ μεταφορές - μετα-
κομίσεις σε οικίες και επαγγελματι-
κούς χώρους σε όλη την Κρήτη και σε
όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όλο το
24ωρο και Σαββατοκύριακα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 620446 Δημή-
τρης*

• ΑΝΘΟΚΟΜΟΣ - κηπουρός αναλαμβά-
νει συντήρηση - αρχιτεκτονική κήπων,
καλλωπισμούς, κλαδέματα, πότισμα, λί-
πανση, βραχόκηπους, μεταφυτεύσεις,
ψεκάσματα σε κήπους, μπαλκόνια, βε-
ράντες, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες,
οροφοδιαμερίσματα.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 253685

ΑΠΟ το πρότυπο μεσιτικό γραφείο Χα-
νίων ‘Μεσόγειος’ διατίθεται προς κάθε
ενδιαφερόμενο επαγγελματία ή ιδιώτη
μεγάλος αριθμός ντόπιου και ξένου επι-
λεγμένου, εποχιακού και όχι μόνο, ξενό-
γλωσσου προσωπικού ανωτέρας
μόρφωσης, κατάρτισης και εμπειρίας με
ανάλογο αριθμό βιογραφικών, με φωτο-
γραφία για κάθε ανάγκη. Α.Μ. 21064.
Πληρ. Τηλ. Μεσιτικό γραφείο ‘Με-
σόγειος’, 28210/ 97107, 6947/
565616*

• ΓΑΜΟΣ βάφτιση. Αναλαμβάνω φωτο-
γραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις για γά-
μους και βαπτίσεις. Χρόνια εμπειρίας. Στη
διάθεσή σας με χαμηλές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 092680*

ΓΥΝΑΙΚΑ από την Γεωργία ζητά εργασία
να προσέχει ηλικιωμένους όλο το 24ωρο.
Διαθέσιμες συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6997/ 932864, 6946/
775912

• ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ηλεκτρολόγος με
πείρα σε συντήρηση ξενοδοχείων, επε-
κτάσεις οικιών και μαγαζιών, ζητά ανά-
λογη εργασία.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 922717

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ Χανιώτης ανα-
λαμβάνει 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
κουφώματα.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 520704

ΕΛΛΗΝΑΣ με μεγάλη κατασκευαστική
εμπειρία αναλαμβάνει ανακαινίσεις κτη-
ρίων, διαμερισμάτων, διαρρύθμιση χώρων
με μελέτη μηχανικού και διακοσμητή.
Διαθέτουμε όλα τα συνεργεία για οικο-
δομικές εργασίες, υδραυλικά, ηλεκτρο-
λογικά, στέγες παντός τύπου, πατητή
τσιμεντοκονία, μονώσεις ταρατσών. Προ-
κοστολόγηση εργασιών, καθορισμένος
χρόνος παράδοσης, ποιότητα, συνέπεια,
λογικές τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 911262

• ΕΛΛΗΝΑΣ με κατασκευαστική εμπειρία
αναλαμβάνει αναπαλαιώσεις κτιρίων και
ανακαινίσεις καταστημάτων, μπετά, κτι-
σίματα, σοβάδες, πλακάκια, πέτρες, μο-
νώσεις ταρατσών, ελαιοχρωματισμούς,
γυψοσανίες, βιομηχανικό δάπεδο-πατητή
τσιμεντοκονία, με ιδέες και λύσεις όπως
εσείς επιθυμείτε, σε λογικές τιμές. Εγ-
γυημένη εργασία.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 940844*

• ΕΛΛΗΝΑΣ πολύ καλός στην δουλειά
του, αναλαμβάνει μονώσεις ταρατσών
(υγρομόνωση, θερμομόνωση), επισκευές
και συντήριση, ελαιοχρωματισμούς και
μερεμέτια, σε πολύ χαμηλές και λογικές
τιμές. Επίσης αναλαμβάνουμε ασφαλτική
αλουμινοβαφή για ασφαλτόπανο.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 481703*

• ΕΛΛΗΝΙΔΑ κυρία, αναλαμβάνει να κα-
θαρίζει σπίτια και να σιδερώνει.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 712898*

• ΕΛΛΗΝΙΔΑ φυσικοθεραπεύτρια ανα-
λαμβάνει χειρομαλάξεις /  εναλλακτικές
θεραπείες για ψυχοσωματικά προβλή-
ματα /  μυοσκελετικά /  κατάθλιψης /  αϋ-
πνίας /  άγχους.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 611029 τηλέφωνα
με απόκρυψη δεν θα απαντηθούν

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

ΕΛΛΗΝΙΔΑ με προϋπηρεσία για φρον-
τίδα ηλικιωμένων (που δεν πίνει, δεν κα-
πνίζει και είναι ειλικρινής) αναλαμβάνει
φροντίδα ηλικιωμένων, όχι κατάκοιτων,
για 8 ή για 24 ώρες. Επίσης ζητά εργασία
σε ταβέρνα (στη λάντζα).
Πληρ. Τηλ. 6979/ 071878 κλήσεις με
απόκρυψη δεν θα απαντηθούν*

• ΕΛΛΗΝΙΔΑ κυρία νοσηλεύτρια, με προ-
ϋπηρεσία, αναλαμβάνει να φροντίζει ηλι-
κιωμένους, 4, 8, 10 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 735361*

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ πιστοποιητικά και πιστο-
ποιητικά πυρασφάλειας εκδίδονται άμεσα
και στις καλύτερες τιμές από μηχανο-
λόγο - μηχανικό. Επίσης εκπόνηση κάθε
είδους μηχανολογικής μελέτης.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 313001, 28210/
42976*

• ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟ γραφείο: αστρολο-
γία, επιστημονική έρευνα σε αστρολο-
γικές προβλέψεις με το ηλεκτρονικό
σύστημα κέπλερ, κάρτες ταρώ, κρυ-
σταλλομαντεία (κρυστάλλινη σφαίρα),
καφεμαντεία. Επίσης επαναφορές
προσώπων, υποβολές, λύσεις σε επαγ-
γελματικά, οικογενειακά, ερωτικά
προβλήματα. Κάθε μέρα εκτός Κυρια-
κής 8 π.μ. - 2 μ.μ. και 5.30 - 9 μ.μ. Κυ-
δωνίας 15-17, 1ος όροφος. Κατόπιν
ραντεβού.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 70031

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ θεραπευτικό μασάζ
για προβλήματα αυχένα, μέσης, αρθρίτι-
δας, τοπικού πάχους, κυτταρίτιδας. Επί-
σης αθλητικό μασάζ, αποτρίχωση,
ενέργεια, ρέικι.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 513233

• ΖΗΤΑΜΕ Έλληνες εργοδότες να προσ-
λάβουν εργάτες ντόπιους και αλλοδα-
πούς, σε οικοδομή, εργοδότη για
φροντίδα ηλικιωμένου σε σπίτια, ξενοδο-
χεία, καμαριέρες, καθαρίστριες, άνδρες
για κήπο, ταβέρνες, σερβιτόρους, μάγει-
ρες και βοηθός, βοηθούς κουζίνας, για
καφετέρια, άτομα για εργασία σε φάρμα.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 527465 γραφείο
έυρεσης εργασίας Ταυρωνίτης Ve-
neta*

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

• ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ τελειόφοιτος της Βυ-
ζαντινής Μουσικής του Ωδείου Χανίων,
με πολυετή πείρα στα αναλόγια, ζητά
αναλόγιο. Είναι διαθέσιμος για καθημερι-
νές, βραδινές και πανηγυρικές ακολου-
θίες.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 324221 Νίκος*

ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Γιάννης και Σταύρος. Κλει-
στήκατε έξω από το σπίτι ή το αυτοκί-
νητο, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
Επίσης τοποθετούμε κλειδαριές  ασφα-
λείας και υπερασφαλείας. Περιοχή Δικα-
στηρίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 41505-55340,
6937/ 118099, 6974/ 423649, 6946/
906889

ΚΟΠΕΛΑ βορειοηπειρώτισσα, με άριστα
ελληνικά, ζητά εργασία για λάντζα, σε
φούρνο, ως καμαριέρα ή ως οικιακή βοη-
θός ή οποιαδήποτε άλλη εργασία στις πε-
ριοχές Ταυρωνίτη, Κολυμπάρι, Βουκολιές
κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6989/ 389634

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

• ΚΟΠΕΛΑ 30 ετών αναλαμβάνει να
φροντίζει ηλικιωμένους ή μικρό παιδί, ή
να εργαστεί σε ταβέρνα ή καφετέρια,
εντός Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6994/ 717060

• ΚΟΠΕΛΑ αναλαμβάνει να φροντίζει
ηλικιωμένους 24 ή 12 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6997/ 373817

• ΚΟΠΕΛΑ από τη Βουλγαρία ζητά εργα-
σία, να προσέχει ηλικιωμένους την ημέρα
και ώρες. Επίσης και στο νοσοκομείο.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 425271

• ΚΟΠΕΛΑ πτυχιούχος νοσηλευτικής
σχολής ΤΕ ζητά ανάλογη εργασία σε ιδιω-
τικό και δημόσιο τομέα.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 892763*

• ΚΥΡΙΑ με γνώσεις αγγλικών ζητά να ερ-
γαστεί σε λάντζα. Επίσης αναλαμβάνει
καθάρισμα σπιτιών, ξενοδοχείων. Διαθέ-
τει μεταφορικό μέσο. Περιοχές Χανίων ή
Ρεθύμνου.
Πληρ. Τηλ. 6994/ 273495

• ΚΥΡΙΑ ζητά να προσέχει ηλικιωμένους
για 24 ώρες στα Χανιά και στις γύρω πε-
ριοχές μέχρι και Αγία Μαρίνα, με 1 ρεπό.
Πληρ. Τηλ. 6989/ 119428

• ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει να προ-
σέχει γιαγιά 24 ώρες ή παιδί στα Χανιά.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 631630, 6945/
479150*

• ΚΥΡΙΑ από την Ουκρανία ζητά εργασία
να προσέχει ηλικιωμένους, 24 ώρες.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 319270

• ΚΥΡΙΑ από την Βουλγαρία 51 ετών με
10ετή προϋπηρεσία σε φροντίδα ηλικιω-
μένων, αναλαμβάνει να φροντίζει ηλικιω-
μένο ή και ζευγάρι (εντός και εκτός
Χανίων). Γνωρίζει καλά ελληνικά και ελ-
ληνική κουζίνα. Επίσης έχει εργαστεί ως
αποκλειστική.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 573856

• ΚΥΡΙΑ ζητά να προσέχει ηλικιωμένο
στο σπίτι, οποιεσδήποτε ώρες. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 960476

• ΚΥΡΙΑ από τη Ρωσία 55 ετών, υπεύ-
θυνη, με καλό χαρακτήρα, μη καπνί-
ζουσα, ζητά να εργαστεί ως οικιακή
βοηθός σε κυρία, εντός Χανίων. Δίδονται
συστάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 124497

• ΚΥΡΙΑ νοσηλεύτρια ζητά να εργαστεί
στο νοσοκομείο, 8ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 730260*

• ΚΥΡΙΑ αναζητά εργασία ως λαντζιέρα ή
καμαριέρα, στην περιοχή Γεράνι έως Κο-
λυμπάρι. Επίσης να προσέχει ηλικιωμέ-
νους 8ώρο-12ώρο.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 216339

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ηλεκτρολόγοι
αναλαμβάνουν επανελέγχους (σχέδια
ΔΕΗ) και παντός τύπου επισκευές
στην ηλεκτρ. εγκατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 753344

• ΚΥΡΙΑ από τη Ρωσία που μιλά καλά ελ-
ληνικά ζητά εργασία να προσέχει ηλικιω-
μένους, με γνώσεις αναρρόφησης, για
8ωρο, 12ωρο και 24ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 845670

• ΚΥΡΙΑ από τη Μολδαβία με καλή γνώση
της ρωσικής ζητά να εργαστεί σε ταβέρνα
μόνο τη μέρα. Επίσης αναλαμβάνει να
προσέχει ηλικιωμένους, να καθαρίζει σπί-
τια, γραφεία και οποιαδήποτε άλλη εργα-
σία εντός Χανίων μπονο τη μέρα.
Πληρ. Τηλ. 6999/ 375407*

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να προσέχει ηλικιω-
μένους μόνο τη μέρα. Ξέρει να μαγει-
ρεύει. Επίσης αναλαμβάνει να καθαρίζει
σπίτια, σκάλες, κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 423831, 6980/
964570

• ΚΥΡΙΑ μη καπνίζουσα, ψάχνει δουλειά
να φροντίζει ηλικιωμένη κυρία, όλο το
24ωρο.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 839772

• ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει καθάρισμα σπι-
τιών, σκάλες, μαγαζιών, σίδερο, ως οι-
κιακή βοηθός, να φροντίζει ηλικιωμένους
ορισμένες ώρες και μέρες την εβδομάδα.
Επίσης αναλαμβάνει ρεπό. Διαθέτει με-
ταφορικό μέσο.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 987505 κλήσεις με
απόκρυψη δεν θα απαντηθούν

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

ΚΥΡΙΟΣ ζητά εργασία ως μάστορας, ελαι-
οχρωματιστής.
Πληρ. Τηλ. 6994/ 399211

• ΚΥΡΙΟΣ ζητά εργασία ως κηπουρός, σε
ελιές, σε ξενοδοχεία, ως μάστορας σε
ελαιοχρωματισμούς, στοκαρίσματα, κάγ-
κελα, πόρτες. Έχει δικά του εργαλεία.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 044358*

• ΚΥΡΙΟΣ από Ρουμανία με χαρτιά, ζητά
οποιαδήποτε εργασία.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 091228

• ΜΑΣΑΖ Art Loreana: Αν έχετε πόνο
στον αυχένα, μέση, πλάτη, σπονδ. στήλη,
κ.λπ. για χαλάρωση, βεντούζες και ρε-
φλεξολογία. Εμπιστευτείτε με, ανακού-
φιση από το πρώτο μασάζ. Τιμή 25 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 898793 10 π.μ. - 9
μ.μ.*

ΜΑΣΑΖ επαγγελματικό φυσικοθεραπευ-
τικό, για άνδρες και γυναίκες για προ-
βλήματα αυχένα, μέσης, αρθρίτιδας,
στρες, κυτταρίτιδας. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 556447

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

ΜΑΣΑΖ επαγγελματικό φυσικοθεραπευ-
τικό, προβλήματα με αυχένα, μέση, θρόμ-
βωση, κυτταρίτιδα, αρθρίτιδα, με ρώσικο
πτυχίο. Δεν απαντά σε απόκρυψη αριθ-
μού.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 538779

ΜΑΣΑΖ από φυσιοθεραπεύτρια μασέρ,
έμπειρη κοπέλα από Ρωσία αναλαμβάνει
αποκατάσταση, προβλήματα αυχένα και
μέσης, χαλάρωση, άγχος, στρες, κρυώ-
ματα, κατόπιν ραντεβού.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 594636, 6949/
362717, 6970/ 962677 (από 9π.μ. - 9
μ.μ.), δεν θα απαντηθούν κλήσεις
με απόκρυψη

ΜΑΣΑΖ από πτυχιούχο για άνδρες ή γυ-
ναίκες, χαλαρωτικό, θεραπευτικό, κυττα-
ρίτιδα, αλατοθεραπεία, βεντούζες,
πεντικιούρ, μανικιούρ, αποτρίχωση, κου-
ρέματα κατ’ οίκον. Eπίσης ανακούφιση
από τα πιασίματα, τα κρυώματα και την
κούραση από το πρώτο μασάζ. Συνεργα-
σία και με ξενοδοχεία.
Πληρ. Τηλ. 6940/ 917159 Vodafone,
6936/ 761588 Cosmote*

ΜΟΥΣΙΚΟ λαϊκό συγκρότημα με πλούσιο
λαϊκό, και ποικίλο πρόγραμμα και  με πο-
λύχρονη εμπειρία, ζητά συνεργασία με
μουσικά μαγαζιά. Επίσης αναλαμβάνει
κάθε κοινωνική σας εκδήλωση σε συμφέ-
ρουσες τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 075651*

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ εργασίες, έπιπλα, κου-
φώματα, κουζίνες, ντουλάπες, παιδικά
υπνοδωμάτια, ειδικές κατασκευές πάσης
φύσεως, πέργκολες, ξυλουργικά μερεμέ-
τια. Χαμηλές τιμές, άμεση παράδοση. Χα-
νιώτικη βιοτεχνία από Χανιώτη τεχνίτη με
25ετή εμπειρία.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 626269 What’s up

ΝΕΑ 27 ετών με όρεξη για δουλειά,
ψάχνει εργασία (καθαρίστρια, λαν-
τζιέρα, σερβιτόρα, καμαριέρα, βοη-
θός μάγειρα και ότι άλλο υπάρχει), αν
είναι δυνατόν εντός Χανίων. Μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6906/ 812838 Χρι-
στίνα*

• ΣΟΒΑΡΗ κυρία με πολλά χρόνια στην
Ελλάδα με γνώσεις νοσηλευτικής, ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη του ασθενούς σας
στο νοσοκομείο για 12 ώρες με 30 ευρώ ή
στο σπίτι να εργαστεί ως οικιακή βοηθός
για 24 ώρες (με 1 ρεπό την εβδομάδα).
Πληρ. Τηλ. 6943/ 032228*

ΣΥΡΙΟΣ με 15ετή παραμονή στα Χανιά
αναλαμβάνει πάσης φύσεως ελαιοχρωμα-
τισμούς, σπατουλαριστά, πάσης φύσεως
μερεμέτια, τούβλα, 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 πακέτο την έκ-
δοση σήματος ΕΟΤ για κατάταξη ξενοδο-
χείων- τουριστικών επαύλεων και
κατοικιών- ενοικιαζόμενων τουριστικών
δωματίων και διαμερισμάτων. Την φωτο-
γράφιση, την δημιουργία ιστοσελίδας την
προώθηση στα απαραίτητα τουριστικά
site και μετέπειτα διαχείριση κρατήσεων
επί 24ώρου βάσεως χωρίς χάσιμο κρατή-
σεων και overbooking. Εγγυημένα η βέλ-
τιση πληρότητα για το κατάλυμά σας!
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58775, 6976/
559231, 9 π.μ. - 2 μ.μ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ Υ με πολυετή πείρα, ανα-
λαμβάνει την επιδιόρθωση - επισκευή,
αναβάθμιση ή μετατροπή (modding) του
desktop σας (επιτραπέζιου Η/ Υ) ή του la-
ptop σας (φορητού), καθώς και τη μελέτη
για την εγκατάσταση αυτοματισμών στην
οικία σας, σύμφωνα με την τρέχουσα τε-
χνολογία.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 985916 Νίκος*

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ θέρμανση, ηλιακά, υδρορ-
ροές, μερεμέτια, από Χανιώτη έμπειρο
τεχνίτη.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 672917, 28211/
13898*

100Μ. από τον κεντρικό δρόμο στις Κο-
ρακιές, 2άρι και 3άρι, με a/ c σε όλα τα δω-
μάτια, αυτόνομη θέρμανση, πισίνα και
bbq.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 703838

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

• 100Μ. από την Αγορά των Χανίων (κέν-
τρο) επιπλωμένα δωμάτια με ατομικό
λουτρό, κλιματισμό, πολυκουζινάκι με
φουρνάκι, ψυγείο, πλήρως ανακαινισμένα
με ηχομονωτικά κρύσταλλα.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 316969, 6949/
335561*

• 100Μ. από την Κισάμου σε πάροδο,
ενοικιάζεται 3χωρη καινούρια επιπλω-
μένη γκαρσονιέρα ρετιρέ, με απεριόρι-
στη θέα, ηλεκτρικές συσκευές, a/ c,
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό θερμοσί-
φωνα, ηλεκτρική κουζίνα, εντοιχισμένα
ντουλάπια και ντουλάπα, σε τιμή πολύ
καλή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 73115, 6938/
271812

10Μ. από το s/ m Χαλκιαδάκη στην Λεωφ.
Ηρακλείου επιπλωμένες μαιζονέτες (με
πολυκουζινάκι, κρεβατοκάμαρα, τραπε-
ζαρία και a/ c). Τιμές: για την 40 τ.μ. 220
ευρώ και για την 50 τ.μ. 250 ευρώ. Στο
ενοίκιο συμπεριλαμβάνονται ΔΕΥΑΧ και
κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 834749, 28210/
98045

210ΕΥΡΩ καινούργια γκαρσονιέρα πολυ-
τελούς κατασκευής με αυτονομία, θερ-
μομπόϊλερ, πάρκινγκ, κοντά στο ΤΕΙ.
Αποκλείονται κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 593925*

• 250ΕΥΡΩ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
υπερλούξ, α’ ορόφου, καινούρια, με
ηλιακό, αυτόνομη θέρμανση, θυροτηλεό-
ραση, πόρτα ασφαλείας, ηλ. παράθυρα,
κατάλληλη για φοιτητές, κοντά στα ΤΕΙ
και στην Αρχιτεκτονική Σχολή, 5 λεπτά
από το κέντρο.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 540526, 6909/
152127*

• 2ΑΡΙ ισόγειο 48 τ.μ. Μεσολογγίου 5
(Κουμ Καπί), επιπλωμένο, σε άριστη κα-
τάσταση, με ανεξάρτητη είσοδο, χωρίς
κοινόχρηστα, κατάλληλο για φοιτητές.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 507035*

2ΑΡΙ στην περιοχή Αγίου Ιωάννου, ισό-
γειο, σε 2ώροφη οικοδομή, χωρίς κοινό-
χρηστα, με αυτόνομη θέρμανση, χώρο
πάρκινγκ, δίπλα σε στάση λεωφορείου.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 371856

2ΑΡΙ 45 τ.μ. σε νεόκτιστη οικοδομή, με
θέα. Διαθέτει θωρακισμένη πόρτα, αυτό-
νομη θέρμανση και θυροτηλεόραση. Απο-
κλείονται αλλοδαποί. Περιοχή
Λενταριανών, οδός Λουλακάκη 16.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 504754*

2ΑΡΙ 70 τ.μ. α’ ορόφου, καινούργιο, πο-
λυτελούς κατασκευής, πάνω από το s/ m
Χαλκιαδάκη της Ακρωτηρίου, με a/ c, ίν-
τερνετ, αυτονομία, ηλιακό, μεγάλο μπαλ-
κόνι.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 337348*

2ΑΡΙ στα Λενταριανά, ισόγειο, χωρίς κοι-
νόχρηστα, επιπλωμένο ή μη, με αυλή, 250
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 267350, 28210/
73095*

• 2ΑΡΙ στον Απόλλωνα, οδός Σολωμού
και Βώμ 1, ισόγειο γωνιακό, πέτρινο, με
αυλή, έναντι μικροβιολογικού.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 391925

2ΑΡΙ μεγάλο, 2ου ορόφου, στο κέντρο,
κοντά στο ΚΤΕΛ, επί της οδού Παρθ. Κε-
λαϊδή 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 μεγάλο 75 τ.μ. ανεξάρτητο, ενοι-
κιάζεται στην περιοχή Σταυρός Ακρωτη-
ρίου μπροστά στη θάλασσα πλήρως
εξοπλισμένο, επιπλωμένο ή μη, με ηλιακό
και πάρκινγκ.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 180151*

• 2ΑΡΙ διαμπερές β’ ορόφου, με θέα τα
Χανιά, αυτόνομη θέρμανση, στη Νικο-
λάου Καραφά 7 στα Λενταριανά, έναντι
19ου Δημοτικού Σχολείου.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56480, 6974/
037983

• 2ΑΡΙ πλήρως επιπλωμένο, τέρμα Παπα-
ναστασίου Λενταριανά, όλα τα ηλεκτρικά,
250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 145773

• 2ΑΡΙ Κνωσού 36, κοντά στα Δικαστήρια,
πολυτελές, επιπλωμένο, με αυτονομία,
μεγάλη βεράντα με θέα τα Χανιά, πάρ-
κινγκ, κατάλληλο για παραθεριστική ή μι-
κρού χρόνου μίσθωση. Τιμή 650 ευρώ
μηνιαίως χωρίς άλλες χρεώσεις. Διαθέ-
σιμη από 5/ 4/ 15.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 846286, 6948/
827788

• 2ΑΡΙ καινούριο 55 τ.μ. 4ου ορόφου, επί
της Β. Ουγκώ 9, με αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό και πάρκινγκ. Αποκλείονται αλλο-
δαποί.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 974449*

2ΑΡΙΑ ,2χωρες καινούργιες γκαρσονιέ-
ρες, μη επιπλωμένες στην Κισάμου B’
ενεργειακή κλάση, με ηλιακό, τριπλά τζά-
μια, ηλεκτρικά πατζούρια, a/ c ψύξης θέρ-
μανσης, πλακάκια από γρανίτη από
μεσιτικό γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 472392

2ΑΡΙΑ καινούρια στο κέντρο, 2χωρη ισό-
γεια γκαρσονιέρα επιπλωμένη στο κέν-
τρο, 2άρια επιπλωμένα στα
Κουνουπιδιανά, γκαρσονιέρες επιπλωμέ-
νες στη Χαλέπα. Από μεσιτικό γραφείο.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 472392*

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

2ΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη, 100 μ.
από τα ΤΕΙ στη Χαλέπα, ισόγεια, με αυτό-
νομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 975330, 28210/
54108*

• 2ΧΩΡΟ διαμέρισμα στον Σταλό, ανε-
ξάρτητο, με αυτόνομη θέρμανση, θέα,
επιπλωμένο ή μη.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 980170*

• 2ΧΩΡΟ διαμέρισμα επιπλωμένο στην
πάνω Αγ. Μαρίνα. Μόνο σε Ελληνες.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 125366, 9 π.μ. - 1
μ.μ. και 5-7 μ.μ.

• 3ΑΡΙ στα Λενταριανά 100 μ. από τα σχο-
λεία Αμπεριάς, στην οδό Ιωάννη Βαλυ-
ράκη 16 και Ρήγα Φεραίου γωνία, 96 τ.μ.,
με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρη-
στα. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 698920, 6971/
584705*

• 3ΑΡΙ ρετιρέ 101 τ.μ. επί της Ακρωτη-
ρίου, 4ου ορόφου, ενιαίο χώρο σαλοτρα-
πεζαρία - κουζίνα, τουαλέτα + wc, τζάκι,
a/ c, μεγάλες βεράντες με τέντες εμπρός,
πίσω θέα θάλασσα - βουνό, αυτ. θέρ-
μανση, κοινόχρηστα, στάση λεωφορείου
(περνάει κάθε 15 λεπτά). Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Όχι αλλοδαποί. 450 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 715830 5-10 μ.μ.,
http:/ / restch15.wix.com/ akrotiri-
oustr*

3ΑΡΙ διαμέρισμα διαμπερές (μη επιπλω-
μένο), 2ου ορόφου, 90 τ.μ., με 2 υπνοδω-
μάτια, ανακαινισμένο πέρυσι, κοντά στο
κέντρο, στην οδό Περιβολίων 52, δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, με
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό θερμοσί-
φωνα, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 869491
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3ΑΡΙ στην Ηγουμένου Γαβριήλ, πλησίον
Δικαστηρίων, κατάλληλο και για ιατρείο
και για γραφεία, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 772027, 6946/
744762

• 3ΑΡΙ 90 τ.μ. στον 2ο όροφο, με παλιά οι-
κοδομή, στην περιοχή της Παρηγοριάς,
με 3 a/ c θέρμανσης και ψύξης, καινούριο
ηλιακό θερμοσίφωνα, χωρίς κοινόχρηστα,
με χαμηλά πάγια, άνετο χώρο για πάρ-
κινγκ, σε ήσυχη γειτονιά, 320 ευρώ. Απο-
κλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 402355 αυστηρά
12.00 μ. - 17.00 μ.μ.*

3ΑΡΙ 80 τ.μ. στα Χωραφάκια 200 μ. από
την παραλία του Τερσανά, σε άριστη κα-
τάσταση, με 2 a/ c, ηλιακό, αυτόνομη θέρ-
μανση, μεγάλη βεράντα, 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 339069

3ΑΡΙ στην Νέα Χώρα, 95 τ.μ., 2ου ορό-
φου, σε άριστη κατάσταση, επιπλωμένο,
550 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, Κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

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

• 4ΑΡΙ οροφοδιαμέρισμα περιφραγμένο,
σχεδόν μονοκατοικία, με αποθήκη, 2 λου-
τρά, στο Δαράτσο, 7ετίας, με θέα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 077190*

• 4ΑΡΙ διαμπερές, 1ου ορόφου, στην Πει-
ραιώς 65, περιοχή Νέας Χώρας.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 694398*

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

• ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ενοικιάζονται επιπλω-
μένα δωμάτια 100 μ. από τη θάλασσα για
όλο το χρόνο. Διαθέτουν internet, ηλιακό.
Πληρ. Τηλ. 6930/ 529236, 6945/
240862, 10 π.μ. - 10 μ.μ.

• ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Εμμ. Πιμπλή 20: ισόγειο
επί 2ώροφης οικίας 105 τ.μ., με 2 υπνο-
δωμάτια (το 1 ανεξάρτητο), 2 μπάνια, σα-
λοτραπεζαρία, κουζίνα,
ψυγειοκαταψύκτη, ηλιακό, ανακαινι-
σμένο, με αυτόνομη θέρμανση, εντοιχι-
σμένες ντουλάπες. Διαθέτει
(προαιρετικά) βιβλιοθήκη, τραπέζι με κα-
ρέκλες σαλοτραπεζαρίας, τηλεόραση,
ψυγείο, καταψύκτη. Ενοίκιο 380 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 41665*

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

• ΒΛΗΤΕΣ Σούδας studio 28 τ.μ. 2ου ορό-
φου, επιπλωμένο με αυτόνομη θέρμανση,
απεριόριστη θέα θάλασσα, κατάλληλο για
στρατιωτικούς του Ναυστάθμου και Εμ-
ποροπλοιάρχους, 170 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 590268

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

• ΓΕΡΑΝΙ ενιαίος χώρος με 4 κρεβάτια,
ανεξάρτητη είσοδο, κοντά στη στάση λε-
ωφορείου, με ηλιακό, κοντά στη θά-
λασσα, 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 205704*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη στους Αγί-
ους Αποστόλους - Κάτω Δάρατσο, 120
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 145773

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη, πλήρως
επιπλωμένη, χωρίς κοινόχρηστα, με θέση
πάρκιγκ, στην περιοχή Προφήτη Ηλία
(Τάφοι Βενιζέλων) κοντά σε Πολυτεχνείο
και Πολυκλαδικό, Ζαϊμη 9. Τιμή 160 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 59958, 6986/
647108, 28210/ 56439*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2χωρη, πλήρως επι-
πλωμένη, αυτόνομη, ανεξάρτητη, στην
περιοχή Χαλέπας, απέναντι από τα ΤΕΙ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 225051

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δ’ ορόφου, στην
Νέα Χώρα στην οδό Σύρου 17, με a/ c,
μη επιπλωμένη, με χαμηλά κοινόχρη-
στα, 210 ευρώ. Αποκλείονται αλλοδα-
ποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 86279, 28210/
91530, 6947/ 202653, 6947/
202654*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.μ. ισόγεια, με a/ c
και μεγάλη αυλή, κατάλληλη για εργένη
ή ηλικιωμένο στην περιοχή Αγίου Ιωάννη.
Δεκτά κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 553037*

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη χωρίς κοινό-
χρηστα, με αυλή και καγκελόπορτα που
κλειδώνει οικοδομή ψηλά χωρίς υγρασία.
Ο ιδιοκτήτης για διάφορους λόγους, ζητά
ταχεία ενοικίαση, με πολύ χαμηλή τιμή
ενοικίου. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 42663, 6970/
915609

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη  ισόγεια επι-
πλωμένη, με αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακό, a/ c, ψυγείο, πολικουζινάκι, τηλεό-
ραση, στην β’ πάροδο Λεωφ. Σούδας
κοντά στο ΙΚΑ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 323123

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 3ου ορόφου με θέα, σε
καινούρια οικοδομή πολυτελούς κατα-
σκευής, ήσυχη ωραία, οδός Ρήγα Φε-
ραίου 5 (σχολεία Αμπεριάς - κοντά στα
Δικαστήρια).
Πληρ. Τηλ. 6972/ 504746 (9 π.μ. - 12
μ.)

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 48 τ.μ. ημιεπιπλωμένη,
μεγάλη αυλή, πάρκινγκ στο Κ. Δαράτσο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 33919

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2 μεγάλων δωματίων 45
τ.μ., ημιώροφος, με μεγάλο μπαλκόνι με
πέργκολα, σε ήσυχη πολυκατοικία στον
Άγιο Ιωάννη, πλήρως επιπλωμένη. Τιμή
μαζί με νερό και κοινόχρηστα 180 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 730294*

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μονόχωρη ισόγεια, χωρίς
έπιπλα, Κ. Μητσοτάκη 32.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 366442

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στο κέντρο της πόλης,
σε άριστη κατάσταση, αυτονομη θέρ-
μανση στη Μάρκου Μπότσαρη 15Α , κα-
τάλληλη για φοιτητές και επαγγελματική
χρήση. Τιμή 240 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 540526, 6909/
152127*

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη στην πε-
ριοχή Καλαμάκι, 50 μ. από τη θάλασσα,
μονόχωρη, ισόγεια, με αυτόνομη είσοδο,
κεντρική θέρμανση, κλιματιστικό, μεγάλο
μπαλκόνι. Εξαιρούνται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31953, 6944/
794147*

• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωμένες με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα,
ιδανικές για φοιτητές. Περιοχή Χαλέπα,
δίπλα στο ‘Lidl’, κάτω από τη ‘Νεράιδα’,
ενοικιάζονται για όλο το έτος ή ανά
μήνα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57516, 28210/
50181, 6978/ 554410*

• ΔΑΡΑΤΣΟ Κυδωνίας, έναντι ξενοδο-
χείου Σκαράκη (Αlthea Village) οικολογι-
κές γκαρσονιέρες και 2άρια 50 τ.μ.
πλήρως επιπλωμένα για μόνιμη διαμονή.
Το ακίνητο διαθέτει πάρκινγκ, ηλιακούς
θερμοσίφωνες, a/ c, κήπους, θέα κ.λπ.
Χωρίς κοινόχρηστα. Ενοικιάζονται και με
τον μήνα.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 461177 ζητήστε κ.
Γιάννη

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α’ ορόφου 70 τ.μ. με 2
υπνοδωμάτια, σε άριστη κατάσταση, στην
Πελεκαπίνα, με θέρμανση, ηλιακό και
πάρκινγκ. Αποκλείονται αλλοδαποί. Επί-
σης γκαρσονιέρα 2χωρη 35 τ.μ. α’ ορόφου
πλησίον ξενοδοχείου ‘’Οαση’, στην Πελε-
καπίνα.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 716120

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμένο 60 τ.μ. στον
Πλατανιά Χανίων 1ου ορόφου με θέα
προς τη θάλασσα και δίπλα σε αυτήν.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 87597, 6989/
929477

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κέντρο 45 τ.μ. κα-
τάλληλο για φοιτήτρια.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 160103*

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κέντρο της πόλης,
επί της Καραϊσκάκη 82, διαμπερές, 3
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζινοτραπεζα-
ρία, 2 μπάνια, αποθήκη, ηλιακός, a/ c, θέρ-
μανση αυτόνομη, κατασκευής 2008.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 390411, 28210/
71228 απογευματινές ώρες

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή Κατσαμπά
Χαλέπας (Δαγκλή 15) 80 τ.μ. πλήρως ανα-
καινισθέν με απεριόριστη θέα προς
βουνό και θάλασσα. Αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακός, τέντες, μεγάλες βεράντες και
ιδιόκτητη ευμεγέθης αποθήκη για χρήση
στο ισόγειο της πολυκατοικίας, 450 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 221001, ώρες επι-
κοινωνίας 9-11.30 π.μ., 6-9 μ.μ.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.μ. στην Τζανακάκη 13,
με μπαλκόνι προς την Τζανακάκη, παρα-
πλεύρως ΟΤΕ και έναντι φαρμακείου Πα-
παδάκη, κατάλληλο και για
επαγγελματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 618131, 28210/
44889

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2χωρο 75 τ.μ. στις Μουρ-
νιές, με αυτόνομη θέρμανση και ηλιακό.
Ανά 15 λεπτά περνάει η γραμμή νοσοκο-
μείου. Επίσης υπόγειο διαμέρισμα 75 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 644529

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

• ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ στην Ηγ. Γαβριήλ 61,
2χωρα σε όροφο με τζάκι, a/ c, χωρίς κοι-
νόχρηστα , καθώς και μονόχωρα ισόγεια,
ανεξάρτητα, κατάλληλα για νέους νέες
και ζευγάρια.
Πληρ. Τηλ. 6931/ 700814, 6937/
797099

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

• ΔΙΧΩΡΗ γκαρσονιέρα επιπλωμένη με
ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακό θερμοσίφωνα στο Λυγιδέ,
200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 32644, 6972/
543589*

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στη Σκαλίδη
128, 180 τ.μ. Επίσης πάρκινγκ κλειστό στο
κέντρο των Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 421350*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δίπλα στη θάλασσα,
στην περιοχή Ν. Χώρας, Σελίνου 116, για
όλο το χρόνο γκαρσονιέρες μονόχωρες
και δίχωρες πλήρως επιπλωμένες τιμή
από 150 έως 230 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 76761

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες - μαι-
ζονέτες στην περιοχή Κουμ Καπί, χωρίς
κοινόχρηστα, 210 ευρώ/ μηνιαίως.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 747704, 6944/
333869*

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

• ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ γκαρσονιέρα εντός
πόλης.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 702241

• ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ισόγειο οροφοδιαμέρι-
σμα διώροφης οικίας, στα Μεγάλα Χωρά-
φια (πλησίον αρχαιολογικού χώρου) 110
τ.μ., με μεγάλο χώρο υποδοχής, 3 υπνο-
δωμάτια, αποθήκη, πάρκινγκ, αυτόνομη
θέρμανση, αυλή, κήπο, θέα, κοντά στην
εθνική οδό, 10’ από το Νοσοκομείο Χα-
νίων, 480 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 569733*

• ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ διαμέρισμα με 2 υπνο-
δωμάτια, ενιαίο σαλόνι - τραπεζαρία, κου-
ζίνα, με ηλεκτρικές συσκευές ,
βιβλιοθήκη, γραφείο. Χωρίς κοινόχρηστα,
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, a/ c. Κατάλ-
ληλο για 2 φοιτητές, περιοχή Μεϊντάνι
Χαλέπας, 10 μ. από στάση λεωφορείου
για Πολυτεχνείο και 200 μ. από ΤΕΙ. Δια-
θέσιμο από 1/ 4.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 660447

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ σπίτι προς ενοικίαση, γκαρ-
σονιέρα ή 2άρι, επιπλωμένο για μόνιμη
κατοικία στο Μάλεμε, Μετόχι, Γεράνι,
Πλατανιάς ή Αγ. Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. 6955/ 196065*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση μονοκατοικία ή
ισόγειο με 3 υπνοδωμάτια, από οικογέ-
νεια Ελλήνων, για μακροχρόνια μίσθωση.
Κατά προτίμηση εντός Χανίων και περι-
μετρικά.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 586565*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση από ζευγάρι
ηλικιωμένων ισόγεια κατοικία ή διαμέρι-
σμα 3άρι, πλήρως λειτουργικό, σε καλή
κατάσταση, στις περιοχές Νέα Χώρα, Πα-
χιανά, Παρηγοριά, Δαράτσο, Γαλατά,
Γλάρο, Καλαμάκι, Χρυσή Ακτή και Βαμβα-
κόπουλο.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 839060

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανεξάρτητη κατοικία με αυλή
προς ενοικίαση, με πάρκινγκ, στις περιο-
χές Ακρωτήρι, Αγ. Απόστολοι, Παρηγοριά,
Χρυσή Ακτή, Σόδυ, Χαλέπα, Λενταριανά,
Αγ. Ιωάννης.
Πληρ. Τηλ. 6930/ 684608*

• ΙΣΟΓΕΙΑ μονόχωρη γκαρσονιέρα στην
Μ. Κατράκη 39, Παχιανά, 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 91600

ΙΣΟΓΕΙΟ με 2 υπνοδωμάτια, σαλοτραπε-
ζαρία, κλιματιστικό, θέρμανση, μεγάλη
αυλή για αυτοκίνητο, στην Α’ πάροδο
Αγίων Πάντων στα Κουνουπιδιανά. Κα-
τάλληλο για συγκατοίκηση φοιτητών -
στρατιωτικών. Ενοίκιο 280 ευρώ (για 3
χρόνια).
Πληρ. Τηλ. 28210/ 69417, 6942/
673325, 28210/ 98674

• ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα στην οδό Ι. Μα-
νούσακα, στα Λενταριανά, με 1 υπνοδω-
μάτιο, κουζίνα με ενιαίο χώρο
σαλοτραπεζαρία και αυτόνομη θέρμανση.
Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 511065

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες ή διαμε-
ρίσματα επιπλωμένα ή μη, από πελά-
τες του γραφείου μας για
μακροχρόνια μίσθωση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003,
www.ktimatoemporiki.gr

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

• ΚΑΛΑΜΑΚΙ ανεξάρτητα, πλήρως επι-
πλωμένα διαμερίσματα 2χωρα, 35 τ.μ., με
a/ c, πλυντήριο ρούχων, θέρμανση και
πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα, για όλο το
χρόνο. Αποκλείονται αλλοδαποί.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 33186*

• ΚΑΛΑΜΙ Αποκορώνου 2 από τα 4 πανέ-
μορφα διαμερίσματα 2ώροφης βίλλας
‘Αρμονία’, 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, καθι-
στικό, τραπεζαρία, κουζίνα, σε αμφιθεα-
τρικό 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 Δη-
μαρχείο και την Πλατεία, 60 τ.μ. διαμέρι-
σμα με 2 υπνοδωμάτια προς ενοικίαση και
β) μαγαζί 60 τ.μ. διαμπερές παραλιακό,
προς ενοικίαση.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 449001*

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ δίπλα στον κόμβο, 3άρι αυ-
τόνομο, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 28240/ 23469, 6972/
175499*

• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα με 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, καθι-
στικό, χωλ, λουτρό, βεράντες.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 64283, 6979/
600047, 6973/ 772391*

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

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

• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ (λίγο μακρύτερα
στο Καλαθά) 2άρι, 48 τ.μ. α’ ορόφου ρε-
τιρέ, ευάερο, ευήλιο, με ηλιακό, 3πλής
ενέργειας, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, a/
c, κουρτίνες, φωτιστικά, διπλό κρεβάτι,
τραπέζι-καρέκλες κουζίνας, ενεργειακά
τζάμια, σίτες, κεραία tv, μεγάλο μπαλκόνι
με τέντα, ντουλάπα, κοντά σε στρατιωτι-
κές βάσεις και Πολυτεχνείο. Οχι αλλοδα-
ποί και κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 355578*

• ΜΑΙΖΟΝΕΤΑ επιπλωμένη, με θέρ-
μανση και a/ c, στην περιοχή Κοντομαρί
του Δήμου Πλατανιά, 400 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 645672

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

• ΜΟΝΟΧΩΡΗ γκαρσονιέρα 38 τ.μ. στο
Δαράτσο και 1 χλμ. από τους Αγ. Αποστό-
λους, επιπλωμένη, με θέρμανση, πάρ-
κινγκ και θέα στη θάλασσα. Επίσης
μονόχωρη σοφίτα 40 τ.μ. Αποκλείονται
αλλοδαποί και κατοικίδια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 32754, 6983/
142373, 6978/ 725649*

• ΜΟΥΡΝΙΕΣ 3άρι καινούριο 75 τ.μ. με 2
υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, πάρκινγκ, αυτό-
νομη θέρμανση και ηλιακό, 200 μ. από το
νοσοκομείο, 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 521532

• ΝΕΟΚΤΙΣΤΗ δίχωρη γκαρσονιέρα 39
τ.μ. στα Κουνουπιδιανά χωρίς κοινόχρη-
στα με αυτόνομη θέρμανση και a/ c. Πλή-
ρως επιπλωμένη και με τις απαραίτητες
ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήριο,κου-
ζίνα, ψυγείο). Επίσης διαθέτει μεγάλο
μπαλκόνι με θέα, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 022956*

• ΟΙΚΙΑ ισόγεια, νεόδμητη στον Πύργο
Ψηλονέρου, 130 τ.μ. που περιλαμβάνει 3
υπνοδωμάτια, εντοιχισμένη κουζίνα, σα-
λόνι, τραπεζαρία, 2 μπάνια με τζακούζι,
τζάκι, καλοριφέρ, ηλιακό, a/ c, συναγερμό
όλα τα δωμάτια με βεράντες, φανταστική
θέα βουνό και θάλασσα, ήσυχο περιβάλ-
λον.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 333186*

• ΟΙΚΙΑ 3 υπνοδωματίων, με μεγάλη κου-
ζίνα, σαλόνι, λουτρό, μεγάλη αυλή και
κήπο, στην περιοχή Πρεβαντόριου στα
Λενταριανά, στην οδό Εμμαν. Κατσίγαρη,
αριθμός 7, σε πολύ καλή κατάσταση, τιμή
συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 59773, 6982/
445540, 6974/ 428149

• ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή
Παχιανών στη Θερίσου 30, στον 2ο
όροφο, αποτελούμενο από 2 υπνοδωμά-
τια, καθιστικό, σαλόνι, μεγάλο μπάνιο,
χωλ και απεριόριστη θέα, χωρίς κοινό-
χρηστα, με ηλιακό θερμοσίφωνα και αυ-
τόνομη κεντρική θέρμανση. Τιμή 330
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. στον 1ο όροφο ή 6972/
908645, 28210/ 73165*

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

• 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, κου-
ζίνα, ηλιακό και μπαλκόνια.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 80147, 6956/
134778

• ΣΠΙΤΙ 5άρι 2ου ορόφου, περιοχή Λειβά-
δια, με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό και a/
c.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 043728 μόνο πρωϊ-
νές ώρες

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

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

ΣΤΕΡΝΕΣ ενοικιάζεται οικία επιπλωμένη
ή μη 200 τ.μ. σε 4 στρέμ. δενδροφυτευ-
μένο κτήμα. Επίσης πάρκινγκ κλειστό στο
κέντρο των Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 421350*

ΣΤΗΝ Χρυσή Ακτή ενοικιάζεται δυάρι
πλήρως εξοπλισμένο, επιπλωμένο με κλι-
ματισμό και internet με κήπο και κοντά
στη θάλασσα. Κατάλληλο για πασχαλινές
και θερινές διακοπές.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31744, 6972/
643597*

• 150Τ.Μ. παλιά μονοκατοικία στο Σόδυ,
σε 3.500 τ.μ. περιφραγμένο οικόπεδο με
μεγάλα πεύκα, στο καλύτερο σημείο της
πόλης, με πανοραμική θέα πόλη και θά-
λασσα, δίνεται και για επαγγελματική
χρήση (καφετέρια - εστιατόριο) με 2.500
ευρώ /   μήνα.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58833, 6977/
707798, 9.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00,
www.the-broker.gr, Θεόδωρος Πο-
λυράκης*

200Τ.Μ. μαγαζί δίπλα στον κόμβο Σού-
δας, κατάλληλο για επαγγελματική στέγη
ή αποθήκη, σε λογική τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 688900*

28Τ.Μ. περίπου, πέτρινο τουριστικό μα-
γαζάκι στον Πάνω Πλατανιά, έτοιμο προς
χρήση (βιτρίνες, a/ c κ.λπ.) γωνιακό, κα-
τάλληλο για πολλές χρήσεις, και για γρα-
φείο, σε πολύ καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 665744 12 μ. - 10
μ.μ.*

2ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ συνεχόμενα, το κα-
θένα 110 τ.μ. ύψους 4.20 μ., με αυλή
μπροστά 160 τ.μ.. Βρίσκονται στην οδό
Αγγελάκη Καμίνη στα Χανιά. Ενοικιάζον-
ται και τα δύο μαζί 680 ευρώ, το καθένα
χωριστά 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 903565, 28210/
66346*

ΠΑΖΙΝΟΣ πλησίον Αεροδρομίου
εντός πλατείας, παραδοσιακός ξενώ-
νας - βίλλα Rodini: ενοικιάζονται 4 αυ-
τόνομα διαμερίσματα 1
υπνοδωματίου, πλήρως επιπλωμένα,
με a/ c, bbq, internet. Εξυπηρετούν
115 ΠΜ, ΠΒΚ, εργαζόμενους σε Αε-
ροδρόμιο, κ.λπ. Αποκλείονται αλλο-
δαποί και κατοικίδια. Τιμή 180 και 200
ευρώ αντίστοιχα.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 257353*

• 155Τ.Μ. ισόγειος χώρος στο Μέ-
γαρο Τριανόν (Ηρώων Πολυτεχνείου
43) πολυτελούς κατασκευής έτοιμος
διαμορφώμενος με αυτόνομο κλιμα-
τισμό, που μπορεί να φιλοξενήσει έως
και 4 γραφεία ξεχωριστά, με κοινή ρε-
σεψιόν και είσοδο. Κατάλληλος για ια-
τρεία, μικροβιολογικό εργαστήριο,
δικηγορικά γραφεία.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 124338, 6944/
544068

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 Δα-
ράτσο.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 798962*

• 450ΕΥΡΩ στα Περβόλια, χώρος 45 τ.μ.
με δυνατότητα επέκτασης, στον δρόμο
για Θέρισο, με μεγάλη κίνηση χειμώνα -
καλοκαίρι, κατάλληλος για μίνι μάρκετ,
καφέ, κατάστημα παραδοσιακών προϊόν-
των κ.λπ., πλήρως επιπλωμένος. Διατίθε-
ται και υπόγειο 120 τ.μ. για οποιαδήποτε
χρήση. Συζητήσιμη και η συνεργασία.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 233479*

70Τ.Μ. αποθήκη ή κατάστημα με 5μ.
ύψος, στην πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου
στη Νέα Χώρα, με άνετο πάρκινγκ, 200
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 94083, 6937/
745830*

• 70Τ.Μ. μαγαζί στην Πελεκαπίνα οδός
Γιαμπουδάκη 11, με τριφασικό ρεύμα, in-
ternet, τουαλέτα, εσωτερική αποθήκη,
πατάρι και κλειστό εξωτερικό μεταλλικό
υπόστεγο.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 336638*

• ΑΚΡΩΤΗΡΙ Αγία Τριάδα, οικοδομήσιμο
οικόπεδο προς ενοικίαση κατάλληλο και
για επαγγελματική χρήση. Επίπεδη
έκταση 14 στρ. περίφραξη, πόρτα εισό-
δου. Εξαιρετικό σημείο 107,5 μ. πρόσοψη
σε δρόμο. Σε απόσταση περιπάτου από το
μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 914459

ΑΠΟΘΗΚΗ (κατάστημα) 152 τ.μ., στην
οδό Αγίου Νεκταρίου 31, Μουρνιές - Πα-
σακάκι, 220 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71855, 6948/
556832*

• ΑΡΩΝΙ ενοικιάζονται 2 κατάστηματα
συνεχόμενα 105 τ.μ. επί κεντρικού δρό-
μου αεροδρομίου Χανίων. Ενοικιάζονται
μαζί ή χωριστά.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 070814, 28210/
58346

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ επί της Λεωφ. Κα-
ζαντζάκη, σε κεντρικό σημείο, μαγαζιά και
αποθήκες από 144 τ.μ., σε συγκρότημα
συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ., με άνε-
τους χώρους φορτοεκφόρτωσης, περί-
που 4.000 τ.μ., συν άνετο πάρκινγκ και
αυλές εμπρός από τα καταστήματα. Δί-
νονται και μεμονωμένα. Λογικότατες
τιμές. Παρακαλώ μόνο σοβαρά ενδιαφε-
ρόμενοι.
Πληρ. Τηλ. 6939/ 631423

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ενοικιάζεται κατά-
στημα 150τμ (ή το μισό 75τμ), επι της
Λεωφ. Καζαντζάκη 189, ισόγειο, νεόδ-
μητο, άριστη κατάσταση, wc, μεγάλο προ-
αύλιο χώρο. Πρώην εκθεσιακός χώρος,
κατάλληλο για φαρμακείο ή άλλη χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 072561

• ΒΡΥΣΕΣ Αποκορώνου δίπλα στο Δη-
μαρχείο, σε συγκρότημα γραφείων ενοι-
κιάζεται μοντέρνος χώρος 31 τ.μ. με
πατάρι 4.5 μ. και τουαλέτα ΑΜΕΑ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 034579*

• ΓΡΑΦΕΙΑ 38 τ.μ. β’ ορόφου και 43 τ.μ. γ’
ορόφου με wc στην οδό Μυλωνογιάννη
23.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 71940, 6944/
248201*

• ΓΡΑΦΕΙΟ 2 δωματίων 40 τ.μ. στον α’
όροφο πολυκατοικίας στην οδό Σφακίων
2 και Ν. Πλαστήρα με πρόσοψη στην οδό
Σφακίων.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 59441, 6974/
791648

ΓΡΑΦΕΙΟ στην Παπαναστασίου με Κνω-
σού, ισόγειο, πολυτελείας, με αυτ. θέρ-
μανση και a/ c, εύκολη δυνατότητα
πάρκινγκ, 320 ευρώ, ενοικιάζεται ή πω-
λείται.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44890, 6907/
727527, www.csm-realestate.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ δίχωρο, 56 τ.μ. α’ ορόφου,
διαμπερές, Κ. Χιωτάκη 7 και Τζανακάκη
άνωθεν καταστήματος ‘Μοντέρνο’, κα-
τάλληλο για ιατρείο ή για οποιαδήποτε
άλλη επαγγελματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 393708

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έναντι πνευματικού
κέντρου γραφείο 20 τ.μ. με wc, μπαλκόνι
και πρόσοψη επί του κεντρικού.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 245445, 28210/
59188, 210/ 6715513*

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έναντι Πνευματικού
κέντρου, 2 καταστήματα 60 τ.μ. και 55 τ.μ.
με πατάρι και wc και με δυνατότητα συ-
νένωσης.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 245445*

• ΔΩΡΕΑΝ παραδοσιακή οικία- βίλλα
διατίθεται σε τουριστικό γραφείο ή ιδιώτη
για μακροχρόνια τουριστική εκμετάλ-
λευση στα Τσικαλαριά Χανίων. Τα δύο
πρώτα χρόνια δωρεάν. Απεριόριστη θέα
θάλασσα και βουνό. Υπάρχει πάρκινγκ και
700 τ.μ. οικόπεδο.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 870020, μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Αφήστε μήνυμα
και θα σας καλέσουμε*

• ΓΡΑΦΕΙΟ 50 τ.μ. με αυτονομία σε
ψύξη/ θέρμανση στην Ηρώων Πολυτε-
χνείου 43 στο Μέγαρο Τριανόν 2ος
όροφος. Κατάλληλο για ιατρείο, δικη-
γορικό γραφείο κ.α.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 124338
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• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καταστήμα 90 τ.μ. στην
οδό Αποκορώνου 177.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 044036*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην περιοχή Καβρού
του Δήμου Αποκορώνου επαγγελματικός
χώρος κατάλληλος για γραφείο, ιατρείο,
τουριστικό κατάστημα κ.λπ., περίπου 120
τ.μ. με 2 wc και προαύλειο χώρο, κοντά
στο πρώην περίπτερο. Τιμή προσιτή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 644491*

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιχείρηση περίπτε-
ρου, στην περιοχή Κλαδισού σε πολύ
καλή τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 887438*

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Αρχολέων
στο Λιμάνι, κατάστημα 20 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 31489*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίπλα στη Δημοτική
Αγορά (πλατεία Χορτατσών), ισόγειος,
ανεξάρτητος, επαγγελματικός χώρος 55
τ.μ., κατάλληλος για ιατρείο, δικηγορικό
γραφείο, συμβολαιογραφείο και οποιοδή-
ποτε άλλο γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα
και σε τιμή πολύ χαμηλή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 40577, 6978/
630858

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται επιχείρηση
κρεπερί - παγωτατζίδικο στην Αγ. Μαρίνα
επί του κεντρικού. Επίσης επιχείρηση
ειδών δώρων και αξεσουάρ. Πραγματική
ευκαιρία, χαμηλό ενοίκιο.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 352502

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κάτω Κουμ-Καπί, κα-
τάστημα, Ακτή Μιαούλη με μεγάλο χώρο
επί της πλατείας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56309, 6977/
985558*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη 2η πάρ. Χρυσοπη-
γής, κατάστημα 220 τ.μ. με 4 μ. ύψος.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 400968, 6942/
602060*

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 στο κέντρο στη Μυλω-
νογιάννη 6 (έναντι Public και Benetton)
ισόγειο κατάστημα 55 τ.μ. με πατάρι 38
τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 210/ 6136570, 6974/
263002*

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα 44 και
48 τ.μ., κατάλληλα για οποιαδήποτε
χρήση στον Πάνω Πλατανιά, στη θέση Χα-
ρουπιά.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 357672*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ στέγη 62 τ.μ. ισόγεια
με 2 βεράντες και κομμάτι κήπου, επί της
οδού Σολωμού 30 - Αποκορώνου και Κορ-
νάρου γωνία ενοικιάζεται (καταλληλη και
για καφέ)
Πληρ. Τηλ. 6979/ 232671, 28210/
39116 (10 π.μ. - 12 μ. και 6-9 μ.μ.)*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 500 τ.μ. στην
περιοχή Καλύβες, με άνετο εξωτερικό
χώρο, τριφασικό ρεύμα, 2 εισόδους. Κα-
τάλληλο για κάθε επαγγελματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 202622 απογευμα-
τινές ώρες, 00491722556325*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χώρος 120 τ.μ. με
μεγάλη αυλή, επί της Λεωφ. Σούδας, στο
ύψος της Hyundai.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 273868, 6945/
794976

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 450 τ.μ. δίπλα στη θά-
λασσα, παραπλεύρως Astra Live, στην πε-
ριοχή Χαλέπας, για οποιαδήποτε
υγειονομική χρήση, κατάλληλο για χει-
μώνα - καλοκαίρι. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 211616*

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χωράφι προς ενοικίαση με το
χρόνο περιμετρικά των Χανίων 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

• ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστημα 75 τ.μ. στο κέντρο
των Μουρνιών παραπλεύρως ταχυδρο-
μείου. Διαθέτει πάρκινγκ. Τιμή συζητή-
σιμη.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 822935

• ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστημα στο Ηράκλειο
Κρήτης επί της Λεωφ. Καλοκαιρινού
182(ΤΚ 71201) πλήρως ανακαινισμένο
(2011), επιφ. 26 τ.μ. με τουαλέτα, υπό-
γειο 26 τ.μ. και πατάρι 14 τ.μ. Μηνιαίο
μίσθωμα για τα 2 πρώτα έτη 650 ευρώ
(διαπραγματεύσιμο). Μόνο σοβαρές
προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 267880, 6944/
881531 καθημερινά 9 π.μ. - 9
μ.μ.

• ΚΑΛΑΜΑΚΙ κατάστημα 100 τ.μ. στον
δρόμο προς τον Γαλατά (50 μ. από το cafe
‘Baboo’) πρώην κρεοπωλείο, κατάλληλο
για πολλές χρήσεις (φαρμακείο, κομμω-
τήριο, φροντιστήριο, πρατήριο άρτου, ζα-
χαροπλαστείου κ.λπ.).
Πληρ. Τηλ. 6944/ 540825*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 170 τ.μ. ύψους 4 μ. με τρι-
φασικό ρεύμα, επί της επαρχιακής οδού,
περίπου 2 χλμ. πριν τις Φυλακές Αγιάς,
στη θέση Συκολιά. Κατάλληλο για εμπο-
ρική παραγωγική, αποθηκευτική ή υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος χρήση. Τιμή
λογική. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 08050 μέρες και
ώρες λειτουργίας καταστημάτων*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισόγειο με 1ο όροφο συ-
νολικής επιφανείας 180 τ.μ. και με ιδιό-
κτητη αυλή 25 τ.μ. επί της πλατείας
Μητροπόλεως. Το κατάστημα έχει 2 προ-
σόψεις επί της οδού Μπετόλο 28 και επί
της πλατείας Μητροπόλεως.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 98634, 6942/
839210, 6974/ 387714

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, συνδεδεμένο 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 - Αεροδρομίου, μεταξύ
Αρώνι - Πιθάρι.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 757515*

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*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 170 τ.μ. με πατάρι και κου-
ζίνα, απέναντι από το κολυμβητήριο
Πατρ. Αθανασίου γωνία Κανάρη, κατάλ-
ληλο για οποιαδήποτε χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 051297*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μεγάλο ισόγειο, 182 τ.μ.
με εξωτερικούς χώρους, με μεγάλη πρό-
σοψη (τζαμαρία), κατάλληλο για πολλές
χρήσεις, στην Λεωφ. Παναγιωτάκη 7, 100
μ. από την Κισάμου.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 779092*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 150 τ.μ. στην Λεωφ. Σού-
δας, έναντι ΙΚΑ, πρώην mini market.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 703839

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.μ. επί της Αν. Γο-
γονή και Ελευθερίας γωνία.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 822877

ΚΛΑΔΙΣΟΣ ισόγειος χώρος 45 τ.μ. κα-
τάλληλο για κατάστημα- γραφείο κλπ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 366422

• ΜΑΓΑΖΙ στον Κάτω Σταλό κοντά στον
δρόμο, 120 τ.μ., με μεγάλη αυλή. Τιμή λο-
γική.
Πληρ. Τηλ. 28240/ 31438, 6973/
037896*

• ΜΑΓΑΖΙ -αποθήκη 150 τ.μ. τέρμα Κόκ-
κινο Μετόχι στον παράλληλο της Εθνι-
κής. Διαθέτει αυλή, τουαλέτα και
ηλεκτρική εγκατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 778847, 6973/
616072, 28210/ 02056*

ΠΛ.ΜΟΥΡΝΙΩΝ κοντά στο νέο κτήριο
της ΔΕΥΑΧ, ενοικιάζονται α) μαγαζί 42τ.μ
κατάλληλο για γραφείο, ζαχαροπλαστείο,
internet cafe κλπ, ενοίκιο 260 ευρώ , β)
μαγαζί 85 τ.μ. 2χωρο, τιμή 350 ευρώ και γ)
μαγαζί 90 τ.μ., τιμή 380 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 932226

• ΡΕΓΓΙΝΑ 2 αίθουσες 200 τ.μ. έκαστη,
κατάλληλες για φροντιστήριο ή τεχνικό
γραφείο. Επίσης κατάστημα με ημιώροφο
400 τ.μ. Ενοικιάζεται ολόκληρο ή τμημα-
τικά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44465, 6957/
306189*

ΤΑΒΕΡΝΑ με όλο τον εξοπλισμό στην
Αγία Μαρίνα.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 558965*

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ισόγειο 2χωρο γραφείο
(πρώην ιατρείο) πλήρως ανακαινισμένο
και εξοπλισμένο (a/ c,  φωτιστικά κ.τ.λ.).
Πληρ. Τηλ. 6972/ 881687*

• ΧΩΡΑΦΙ στην περιοχή Αγιάς, 3.5 στρέμ-
ματα, ιδανικό για κάθε καλλιέργεια. Δια-
θέτει νερό.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 70141

• ΧΑΝΙΑ πλατεία Δημ. Αγοράς, οδός
Στρατηγού Τζανακάκη 10. Ενοικίαση
επαγγελματικού χώρου προσόψεως,
άριστης κατάστασης. Ισόγειο 68 τ.μ.
(με wc) και πατάρι 65 τ.μ. κάθε όρο-
φος ύψος 3 μέτρα (πρώην γραφείο
Consort Travel).
Πληρ. Τηλ. 6972/ 364252, 210/
6133791*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κατάλληλο για οποι-
αδήποτε χρήση στον Πλατανιά (δίπλα
στην ταβέρνα ‘Δροσιά’) και απέναντι
από τον πολυχώρο Πλατανιά.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 860525

• 1)3ΑΡΙ στη βίλλα Κουνδούρου (δίπλα
στη θάλασσα) με εκπληκτική θέα, ανακαι-
νισμένο 3ου ορόφου 83 τ.μ. 125.000 ευρώ
2)3άρι στη Χαλέπα (με θέα όλη την πόλη),
μεγάλες βεράντες, πάρκινγκ, αποθήκη
κτλ. μόνο 95.000 ευρώ. 3)3άρι στα Πευκά-
κια, ανακαινισμένο μόνο 60.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

• 1)CINEMA Απόλλων γωνιακό οικόπεδο
425 τ.μ. κτίζει 425 τ.μ. 360.000 ευρώ, 2)
Αγιά (επί του κεντρικού δρόμου), 18
στρεμ. κατάλληλα για βιοτεχνικά κτήρια
μόνο 720.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

• 1)ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 5 στρ. (πανορα-
μικά και κοντά στη θάλασσα) κτίζουν
1.600τ.μ., 2.000.000 ευρώ. 2) Πλατανιά 2
στρ. (εφαπτόμενα θάλασσας) κτίζουν
1.200 τ.μ. μόνο 1.000.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

• 1)ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟ (εφαπτόμενο θάλασ-
σας) 2 στρ. κτίζει 200 τ.μ. 260.000 ευρώ,
2) Αγ. Ονούφριο (θάλασσα) 5,5 στρ. κτί-
ζουν 240 τ.μ., 240.000 ευρώ 3) Χορδάκι επί
ασφάλτου (με θέα θάλασσα και Σταυρό)
805 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ., κατάλληλο και για
2 αγοράστές 35.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

• 1)ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ οικόπεδο γω-
νιακό 300 τ.μ. κτίζει 240 τ.μ., 130.000
ευρώ. 2) Νοσοκομείο Χανίων (επί του κεν-
τρικού δρόμου) οικόπεδο 330 τ.μ. κτίζει
260 τ.μ. μόνο 130.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

• 1)ΚΕΝΤΡΟ Τζανακάκη διαμέρισμα ρε-
τιρέ γωνιακό, διαμπερές, 82 τ.μ., σε άρι-
στη κατάσταση, με τεράστια βεράντα και
ανεμπόδιστη θέα, 140.000 ευρώ, 2) Αγ.
Ματθαίος μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικό-
πεδο 600 τ.μ., 130.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 027111

• 1)ΚΤΗΡΙΟ καινούριο γωνιακό στα Χανιά
1.700 τ.μ. (ενοικιασμένο 5.500 ευρώ/
μήνα) μόνο 1.000.000 ευρώ, 2) κτήριο
1.200 τ.μ. σε οικόπεδο 2.5 στρεμ. 700.000
ευρώ, 3) κτήριο 550 τ.μ. (ύψους 6 μ.) σε
οικόπεδο 2.5 στρεμ. 370.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

• 1)ΜΑΓΑΖΙ στη Τζανακάκη (χαμηλά) 140
τ.μ.+ υπόγειο 250 τ.μ. + πατάρι 520.000
ευρώ, 2) Τζανακάκη (χαμηλά) 100 τ.μ. +
υπόγειο + πατάρι μόνο 420.000 ευρώ, 3)
κέντρο 50 + 50 τ.μ. 200.000 ευρώ, 4) Μάρ-
κου Μπότσαρη 75 τ.μ. + υπόγειο 100 τ.μ.
175.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

• 1)Ν.ΧΩΡΑ κτήριο 1.600 τ.μ. (κατάλληλο
για ξενοδοχείο) 800.000 ευρώ. 2)Ν.Χώρα
7 apartments (εφαπτόμενα θάλασσας)+
μαγαζί στο ισόγειο 400.000 ευρώ, 3)Αγ.
Αποστόλους 6 apts με roof garden
400.000 ευρώ και 10 apts 500.000 ευρώ.
4)Σταλό 6 apts (θάλασσα) 210.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re, 28210/
46076, 6944/ 654502

• 1)ΝΕΡΑΙΔΑ (Lidl) οικόπεδο 1.750 τ.μ.
(με πανοραμική θέα όλα τα Χανιά και τη
θάλασσα), κτίζει 1.400 τ.μ. 900.000 ευρώ,
2) Τάφοι Βενιζέλων 2 στρεμ. (με πανορα-
μική θέα όλα τα Χανιά και τη θάλασσα) με
άδεια για 2 κτήρια επαγγελματικά 400 τ.μ.
και 1.100 καρέκλες 700.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 027111

• 1.000Τ.Μ. οικόπεδο στα Κουνουπιδιανά
(κέντρο), κτίζει 400 τ.μ. 85.000 ευρώ και
500 τ.μ. οικόπεδο στις Κορακιές (κοντά
στο Μοναστήρι) κτίζει 240 τ.μ. 80.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re, 28210/
46076, 6944/ 873914

• 1)ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ μονοκατοικία 100 τ.μ. (3
υπνοδωμάτια-2 μπάνια) σε οικόπεδο 600
τ.μ. μόνο 135.000 ευρώ. 2) Δικαστήρια ρε-
τιρέ πολυτελούς κατασκευής 110 τ.μ. (3
υπνοδωμάτια-2 μπάνια) με μεγάλη βε-
ράντα, πάρκινγκ και αποθήκη μόνο
215.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6932/ 968431

1.830Τ.Μ. μοναδικό οικόπεδο στο Καλα-
μάκι, με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα και
δόμηση 400 τ.μ. για κατοικίες. Τιμή
320.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57111, 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 γω-
νιακό 40 + 40 τ.μ. 270.000 ευρώ, 4) Κον-
δυλάκη γωνιακό 150 τ.μ. 210.000 ευρώ, 5)
Αλυσίδες γωνιακό 42 τ.μ. 120.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 654502

• 120Τ.Μ. οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου,
στην περιοχή Νέας Χώρας, με ανεξάρ-
τητη κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, 3 κρε-
βατοκάμαρες, 1 λουτρό, μεγάλα
μπαλκόνια. Χρήζει μερικής ανακαίνισης.
Τιμή 60.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

1300Τ.Μ. γωνιακό οικόπεδο στους Αγί-
ους Αποστόλους με 36 μ. πρόσοψη επί
κεντρικού δρόμου και 100 μ. από την πα-
ραλία, κτίζει 400 τ.μ. για κατοικίες και 750
τ.μ. για επαγγελματική χρήση. Τιμή
400.000 ευρώ
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57111, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• 150Τ.Μ. κτίριο στο κεντρικό δρόμο
στον Πλατανιά αποτελούμενο από 75 τ.μ.
ισόγειο μαγαζί, 75 τ.μ. 1ο όροφο και 75
τ.μ. υπόγειο, 250.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 873914

• 185Τ.Μ. άριστη μαιζονέτα σε 1.000 τ.μ.
περιφραγμένο οικόπεδο στα Κουνουπι-
διανά με θέα θάλασσα, διαθέτει 5 υπνο-
δωμάτια, μεγάλα μπαλκόνια, ανεξάρτητη
φωτεινή κουζίνα και επιπλέον 85 τ.μ.
ημιυπόγειο διαμορφωμένο σε διαμέρι-
σμα, κλειστό πάρκινγκ και αποθήκες. Με-
γάλη ευκαιρία δίνεται μόνο με 215.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58833, 6977/
707798, 9.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00,
www.the-broker.gr, Θεόδωρος Πο-
λυράκης*

• 25ΣΤΡΕΜ. σε κορυφή, με πανοραμική -
απεριόριστη θέα σε βουνό και θάλασσα,
δίπλα στη νέα παράκαμψη Τοπολίων, με
καθαρούς τίτλους, νερό, ρεύμα, μεγάλο
συντελεστή δόμησης, αποχαρακτηρι-
σμένο, κατάλληλο και για τουριστική μο-
νάδα. Δίνεται και συνεταιριστικά.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 233479*

2ΑΡΙ διαμέρισμα 58 τ.μ. α’ ορόφου σε
2ώροφη οικοδομή, πλήρως ανακαινι-
σμένο, με αυτόνομη θέρμανση, επί της
οδού Αποκορώνου.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 321748*

• 2ΑΡΙΑ α) καινούρια, στην περιοχή
ΚΤΕΛ, 60 τ.μ., με θέση στάθμευσης, β) Δι-
καστήρια 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) Αρ-
γουλιδές 1004 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ. 60.000
ευρώ, δίδεται και το μισό με 30.000 ευρώ,
2) Μάλεμε 397 τ.μ. κτίζει 190 τ.μ., 30.000
ευρώ, έχει και 8 ρίζες ελιές που αποδί-
δουν 100 κιλά λάδι τον χρόνο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55249, 6932/
408686*

2ΟΙΚΟΠΕΔΑ συνεχόμενα στο Σόδυ Χω-
ραφακίων δίνονται και μεμονωμένα, σε
τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, Κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email:petroula-
kis.dim@gmail.com

3ΑΡΑΚΙΑ 60 τ.μ. καινούρια, στα Λεντα-
ριανά, με πάρκινγκ και αποθήκη, μόνο
85.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

3ΑΡΙ καινούριο 94 τ.μ. στα Λενταριανά,
με πάρκινγκ και αποθήκη, μόνο 135.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

3ΑΡΙ διαμέρισμα ρετιρέ 84 τ.μ. 3ου ορό-
φου, με πάρκινγκ, κοντά στο Πανελλήνιο,
100.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

3ΑΡΙ διαμέρισμα 75 τ.μ. 2ου ορόφου,
στην Ηρώων Πολυτεχνείου, πολύ κοντά
στα Δικαστήρια, 92.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

3ΑΡΙ διαμέρισμα στο Κουμ Καπί, 84 τ.μ.
επιπλωμένο, 3ου ορόφου, με ανεμπόδι-
στη θέα θάλασσα, 195.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003, www.ktimatoemporiki.gr

• 3ΑΡΙ 84 τ.μ. μικτό και 74 τ.μ. καθαρό
στη Νέα Χώρα, β’ ορόφου, διαμπερές,
ανατολή - δύση, φωτεινότατο, κτισμένο
το 1991, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση,
με αυτόνομη θέρμανση, 75.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55249, 6932/
408686*

• 3ΑΡΙ νεόδμητο με μεγάλες βεράντες
85.000 ευρώ, μαιζονέτα 2ου - 3ου ορό-
φου, 94 τ.μ., στην ίδια οικοδομή κοντά
στη Βρυσών, με θέα τα Χανιά, πολύ ερ-
γονομική, 135.000 ευρώ, με πάρκινγκ και
αποθήκη και τα δύο. Επίσης 3άρι στην
Νέα Χώρα, 4ου ή 3ου ορόφου, 87 τ.μ.,
κοντά στην παραλία, 180.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44890, 6942/
846286 ή στη σελίδα μας
www.csm-realestate.gr

• 3ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ συνολικής επιφά-
νειας 300 τ.μ. σε οικόπεδο 400 τ.μ. με
υπόλοιπο δόμησης 100 τ.μ. Μηνιαίο εισό-
δημα 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 Βαρυπέτρου,
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 Λενταριανά
με θέση στάθμευσης και αποθηκη,
160.000 ευρώ, 3άρι καινούριο, στην Β.
Ουγκώ (περιοχή Δικαστηρίων), 145.000
ευρώ, 4άρι Σούδα, ισόγειο, καινούριο,
115.000 ευρώ, 3άρι γ’ ορόφου, στην πε-
ριοχή Δικαστηρίων, 5ετίας.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422

4ΑΡΙ διαμέρισμα στην Σούδα, καινούριο,
με εξωτερικούς χώρους, αυτόνομη θέρ-
μανση και πάρκινγκ, σε τιμή ευκαιρίας.
Επίσης ρετιρέ 2άρι στο Δασύλλιο, με τε-
ράστια βεράντα.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 447868

780Τ.Μ. οικόπεδο γωνιακό εντός οικι-
σμού στα Μεγάλα Χωράφια 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

• 7ΒΙΛΛΕΣ παραδοσιακές (19ου αιώνα)
ξενοδοχειακού τύπου, πλήρως ανακατα-
σκευασμένες πριν 5 χρόνια, σε λειτουρ-
γία με σήμα ΕΟΤ και μεγάλη πισίνα, στην
Κίσαμο, 800 τ.μ. συνολικής έκτασης και
κτισμένες σε 20 στρέμ. πανοραμικής γης,
μόνο 4 χλμ. από τη θάλασσα και 6 χλμ.
από την κωμόπολη του Καστελίου, πω-
λούνται. Αποκλείονται μεσίτες. Τιμή
1.000.000 ευρώ (αδιαπραγμάτευτη).
Πληρ. Τηλ. 6973/ 239591 κ. Ανδρέας*

• 80Τ.Μ. διαμέρισμα, πολυτελούς κατα-
σκευής, στα Λενταριανά (περιοχή Μόντε
Βάρδια) με δύο υπνοδωμάτια, μαρμάρινα
πατώματα, αυτόνομη θέρμανση, διπλά
τζάμια, θυροτηλεόραση, μεγάλες ντου-
λάπες, φανταστική ανεμπόδιστη θέα από
Χανιά έως Κολυμπάρι και κοινόχρηστους
χώρους με γκαζόν, BBQ κλπ. 115.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076, 6944/ 873914

• 89Τ.Μ. διαμπερές ρετιρέ διαμέρισμα
4ου ορόφου κοντά στο Παλιό Νοσοκο-
μείο, κατασκευής ‘00, σε άριστη κατά-
σταση, με ανεμπόδιστη θέα, 2
υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι, ανεξάρ-
τητη κουζίνα, ηλιακό, 2 μπάνια, υπόγειο
πάρκινγκ και αποθήκη, μισθωμένο προς
400 ευρώ, δίνεται μόνο με 135.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58833, 6977/
707798, 9.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00,
www.the-broker.gr, Θεόδωρος Πο-
λυράκης*

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ με ελιές 12.600 τ.μ. πε-
ριοχή Περβόλια, προς Βαρύπετρο (2 χλμ.)
αμφιθεατρικό, δίπλα στον δρόμο ΟΑΔΥΚ.
Eπίσης οικόπεδα εντός οικισμού στα Πο-
τιστήρια.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 261336

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - θέση “Άγιος Ιωάννης”, διατίθεται αποθήκη του υπογείου, επιφα-
νείας 15,14 τ.μ. και θέση στάθμευσης του υπογείου, καθαρής επιφανείας 12,00
τ.μ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ διατίθεται διαμέρισμα 2ου ορόφου επιφανείας 103,32 τ.μ. με απο-
κλειστική χρήση της ελεύθερης και ακάλυπτης επιφανείας 117,72 τ.μ. του 2ου
ορόφου. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 50 μ. από τα λιοντάρια, διατίθεται διαμέρισμα α΄ορόφου επιφ. 23
τμ. Έτος κατασκευής 1995. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Χερσόνησος, μονοκατοικία συνολικής επιφ. 100τ.μ. σε δύο επί-
πεδα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ. 
ΡΕΘΥΜΝΟ, μεζονέτα συνολικής επιφανείας 182 τμ περίπου σε 3 επίπεδα με
μία θέση στάθμευσης 15 τμ. Έτος κατασκευής 2006. 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, πλησίον πλατείας Πλαστήρα, διαμέρισμα Α' ορόφου επιφανείας
100τμ με 3 δωμάτια, σαλόνι - κουζίνα και μπάνιο. Έτος κατασκευής 2008. 
ΛΑΣΙΘΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ στον οικισμό Καρυδίου διατίθεται οικόπεδο εντός οικισμού
άρτιο και οικοδομήσιμο επιφανείας 55,04τ.μ. με κτίσμα αποτελούμενο από ισό-
γειο επιφανείας 48,76 τ.μ. και Α’ όροφο επιφανείας 33,56 τ.μ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μασταμπάς, πωλείται διαμέρισμα α' ορόφου, επιφ. 105 τμ με απο-
θήκη υπογείου επιφ. 11 τμ και θέση στάθμευσης. Κατασκευή 2003. 
ΣΗΤΕΙΑ, σε εξαιρετικό σημείο  δίπλα στη θάλασσα, διαμπερές διαμέρισμα Β'
ορόφου επιφανείας 70 τμ με κουζίνα - σαλόνι σε ενιαίο χώρο, δωμάτιο και μπά-
νιο. Έτος κατασκευής 2007. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Άνω Χερσόνησος, διώροφη κατοικία, συνολικής επιφ. 150 τμ σε
οικόπεδο 107 τμ. Έτος κατασκευής 1987. 
ΧΑΝΙΑ, Βαρύπετρο, διαμέρισμα Α' ορόφου επιφανείας 108 τμ. Έτος κατα-
σκευής 2007.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Διαμέρισμα Α' ορόφου επιφ. 100 τμ με καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο,
2 δωμάτια 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ διατίθεται μεζονέτα με υπόγειο επιφανείας 121,83 τ.μ., ισόγειο
όροφο επιφανείας 69,34τ.μ. και Α’ όροφο επιφανείας 73,99 τ.μ. 
ΣΗΤΕΙΑ, Ρούσσα Εκκλησιά,  διαμέρισμα Α' ορόφου επιφ. 55τμ με δώμα 55 τμ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, διαμέρισμα Β' ορόφου επιφ. 105τμ με 2 δωμάτια, μπάνιο, wc, κου-
ζίνα - σαλόνι και τζάκι
ΓΑΖΙ, Άνω Καλέσσα, πωλείται δυώροφη κατοικία αποτελούμενη από ισόγειο
και α΄όροφο, συνολικής επιφανείας 75 τμ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, πλησίον πλατείας Νεάρχου, 200μ από τη θάλασσα διατί-
θεται προς πώληση διαμέρισμα επιφανείας 50 τμ.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ οικισμός "ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ" διατίθεται κατάστημα ισογείου επιφ. 98,87
τ.μ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ περιοχή “Μανωλιανά” κατάστημα ισογείου επιφανείας  83,93τ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
EUROBANK PROPERTY SERVICES A.E.

Αμαλιάδος 20 & Έσλιν 13, Β’ όροφος, Αθήνα, τ.κ. 11523
Τηλ.: 211-88 09 380 / 211-88 09 388

Fax: 211-88 09 389
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93Τ.Μ. καθαρής επιφάνειας, ευκαιρία,
πωλείται καινούριο πρωτοκατοίκητο δια-
μέρισμα, αποτελούμενο από 2 υπνοδω-
μάτια, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, λουτρό,
αποθήκη, φως και νερό, ενδοδαπέδια
θέρμανση και a/ c, ευήλιο και ευάερο, με
μεγάλο μπαλκόνι, 800 μ. από τα Δικαστή-
ρια, 95.000 ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 670797*

• ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ οροφοδιαμέρισμα α’
ορόφου 100 τ.μ. καθαρό, με 3 υπνοδωμά-
τια και 2 μπάνια, 9 ετών + αέρα, με οικό-
πεδο 350 τ.μ., 148.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ γωνιακό οικόπεδο 250
τ.μ. κτίζει 200 τ.μ. 75.000 ευρώ. Επίσης
πλησίον Ακρωτηρίου οικόπεδο 500 τ.μ.
κτίζει 300 τ.μ. 150.000 ευρώ, τιμή συζητή-
σιμη.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 926782, 28210/
02242, 28210/ 02155, chania-
group1@gmail.com

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ αν θέλεις να αγοράσεις,
τώρα μπορείς να πάρεις με 16.000 ευρώ
3.5 στρέμμα με 100 ρίζες ελιές, με νερό
και αγροτικό δρόμο, σε ημιορεινή περι-
μετρική ζώνη στην Σπηλιά Κισάμου. Δια-
θέτει τοπογραφικό.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 636865

ΑΓΥΙΑ Χανίων, οικόπεδο επιφάνειας 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.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890,  δείτε τα
στο www.vasilispaterakis.gr

ΑΛΜΥΡΙΔΑ πωλούνται: αγροτεμάχιο
1.900 τ.μ. επίπεδο, 13.000 ευρώ, αγροτε-
μάχιο 3 στρ. επίπεδο με ελιές 18.000
ευρώ και 4 στρεμ. επίπεδο με ελιές που
κτίζει 200 τ.μ., 35.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 963003*

• ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ Λικοτιναρά 26 στρεμ.
με θέα, αποχαρακτηρισμένα και οικοδο-
μήσιμα. Τιμή προσφοράς 35.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΑΡΓΟΥΛΙΔΕΣ μονοκατοικία 60 τ.μ. σε
οικόπεδο 750 τ.μ. τιμή 90.000 ευρώ. Επί-
σης Αργουλιδες μαιζονέτα - μονοκατοι-
κία 135 τ.μ. κατασκευής ‘08, με 3
υπνοδωμάτια, 2 wc, 3 πάρκινγκ, τέντες
και πέργκολα, 185.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 926782, 28210/
02242, 28210/ 02155, chania-
group1@gmail.com

• ΑΡΓΟΥΛΙΔΕΣ μονοκατοικία 70 τ.μ. σε
οικόπεδο 750 τ.μ., 90.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 639175*

• ΒΑΜΟΣ αγροτεμάχιο 3.800 τ.μ., στη
θέση Χαρακιάς, με θέα και 50 ελαιόδεν-
τρα, 40.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 22670, 28250/
22869, 6937/ 280321*

• ΓΑΛΑΤΑΣ οικόπεδο 2 στρ. οικοδομή-
σιμο με νερό και ρεύμα, 80.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 639175*

• ΓΑΛΑΤΑΣ ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρι-
σμα 65 τ.μ. λουξ με αποθήκη 32 τ.μ. πάρ-
κινγκ καινούργιο φουλ επιπλωμένο με
θέα μόνο 120.000 ευρώ. ΑΜ 17181
Πληρ. Τηλ. www.contract-re, 28210/
46076, 6932/ 027111

• ΓΑΛΑΤΑΣ πετρόκτιστη αναπαλαιωμένη
μαιζονέτα 120 τ.μ. σε οικόπεδο 268 τ.μ. με
υ.δ. 150 τ.μ. με θέα θάλασσα 128.000
ευρώ. Άγιος Ματθαίος 3άρι ρετιρέ 110
τ.μ. με απεριόριστη θέα 155.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΓΕΡΑΝΙ οικόπεδο 6.150 τ.μ. με μεγάλη
πρόσοψη στην παλιά εθνική, κοντά στον
κόμβο του Πλατανιά, με τμήμα εντός οι-
κισμού, σε πολύ λογική τιμή.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε τιμή ευκαιρίας, επι-
πλωμένη στο Σόδυ Προφήτη Ηλία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 96551, 6945/
402954*

ΔΑΡΑΤΣΟ 2.5 στρέμ. επικλινές, με ανεμ-
πόδιστη θέα προς τη θάλασσα, 250 μ. από
το Λύκειο, με έτοιμη άδεια για 2 μαιζονέ-
τες, 200 τ.μ. έκαστη, γίνεται και σύσταση
καθέτου. Κατάλληλο και για τουριστική
εκμετάλλευση.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 344763*

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ από κατασκευαστική
εταιρεία σε νεοανεγειρόμενη πολυκατοι-
κία πολυτελούς κατασκευής, 2άρια,
3άρια, 4άρια, στην οδό Οδυσ. Ελύτη.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 27860, 6932/
274215

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Ν. Χώρα ρετιρέ 84
τ.μ. με μεγάλη βεράντα, πάρκινγκ και
αποθήκη 75.000 ευρώ. Κοντά στο ΚΤΕΛ
τριάρι ρετιρέ 82 τ.μ. πλήρως ανακαινι-
σμένο, προσφορά 63.000 ευρώ. Λεντα-
ριανά 4άρι 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. Πολυτεχνείου 3άρι ισόγειο υπερυψω-
μένο 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 Χωραφάκια Ακρωτηρίου ανε-
ξάρτητη μονόχωρη γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,
με ένα μπάνιο, 2 βεράντες, σε κεντρικό
δρόμο, 26.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.europacretepro-
perties.com, 6932/ 682045*

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Σούδα οικόπεδο 760 τ.μ. εντός
σχεδίου πόλεως κτίζει 450 τ.μ. με παλιά
μονοκατοικία 50 τ.μ. μόνο 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, Κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ αγορά ακινήτου στην Παλιά
Πόλη, 70 τ.μ. περίπου. Αποκλείονται με-
σίτες.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 936959*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή διαμέρισμα
μέχρι 15 ετών περιμετρικά ή πλησίον της
πόλης των Χανίων 80 τ.μ. και άνω έως
120.000 ευρώ μετρητά. Αποκλείονται με-
σίτες.
Πληρ. Τηλ. 6951/ 161521, 9 π.μ. - 2
μ.μ.

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ 2άρι ή μικρό 3άρι για πελάτη
μας σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχές
Δικαστήρια, Χαλέπα, Αη Γιάννη και
αλλού.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 488937

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα στην Παλιά Πόλη
των Χανίων προς ενοικίαση και πώληση
σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα για άμεση αγορά.
Διαμερίσματα και μονοκατοικία από
Ακρωτήρι μέχρι Καλαμάκι και αγροτεμά-
χιο 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 οικόπεδα οικοδομήσιμα, με-
γάλες και μικρές εκτάσεις με θέα θά-
λασσα. Επίσης ζητούνται ακίνητα,
μαιζονέτες, μονοκατοικίες προς πώληση
και ενοικίαση για τουριστική εκμετάλ-
λευση.
Πληρ. Τηλ. e-mail: info@stofige.gr,
6986/ 817419 Stofige Real Estate*

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση αγορά παραθα-
λάσσιο οικόπεδο σε τουριστική πε-
ριοχή, κατάλληλο για ανέγερση
τουριστικής μονάδας και με δόμηση
τουλάχιστον 13.000 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 57111, 6932/
372003,
www.ktimatoemporiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έκταση (αγροτεμάχιο)
προς αγορά από 12 έως 35 στρέμματα
με κοντινή πρόσβαση στην Εθνική
οδό από την περιοχή της Αγιας Μαρί-
νας έως τον κόμβο του Κολυμπαρίου.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 463885*

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα στον Αποκόρωνα
για άμεση αγορά.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 097776

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) ξενοδοχεία μεγάλα και
μικρά, β) μαγαζιά στο Παλιό Λιμάνι και
στο κέντρο των Χανίων, γ) 20στρ. και άνω,
για ξενοδοχείο δ) οικόπεδα (παραθαλάσ-
σια 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

ΚΑΛΑΜΑΚΙ σε 2ώροφη οικοδομή 6ετίας
ισόγειο 3αράκι 50 τ.μ., με πάρκινγκ και
αποθήκη, 87.000 ευρώ και ισόγειο 2άρι 34
τ.μ. με πάρκινγκ και αποθήκη, 57.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ. σε 2.050 τ.μ. οικό-
πεδο, 13 χλμ. από την Παλαιόχωρα Σελί-
νου, δίπλα σε κοινοτικό δρόμο, ισόγειο 75
τ.μ., όροφος 75 τ.μ., κατάλληλη για ευρω-
παϊκά προγράμματα οικοτουρισμού,
αγροτοτουρισμού, Leader, ΟΠΑΧ, ΕΣΠΑ,
ειδικά και για νέους αγρότες. Τιμή πώλη-
σης πλησίον αντικειμενικής.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 96920, 6972/
058921, 6983/ 652791*

• ΚΕΝΤΡΟ 2πλοκατοικία παλιά πέτρινη,
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

• ΚΟΝΤΑ στα Δικαστήρια ισόγεια κατοι-
κία 95 τ.μ. 2 ετών με κήπο, 90.000 ευρώ,
Άγιος Νεκτάριος ισόγεια γκαρσονιέρα νε-
όδμητη και 3άρι 65 τ.μ., Παχιανά μονοκα-
τοικία 85 τ.μ. 62.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 3άρι 65 τ.μ. ισόγειο,
υπερυψωμένο, με θέα θάλασσα, 38.000
ευρώ, Χαλέπα μαιζονέτα 75 τ.μ. πετρό-
κτιστη 38.000 ευρώ, Καλυκάς μονοκατοι-
κία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 190 τ.μ. 53.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ ισόγεια κατοικία 70 τ.μ.
περίπου με κήπο, 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, email:
petroulakis.dim@gmail.com

• ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ οικόπεδο 400 τ.μ. 75.000
ευρώ, β) Γαλατάς μαιζονέτα 190τμ
κατ.2011 σε οικόπεδο 1400τμ, γ) Σταλός
270τμ σπίτι  σε 3στρ πρόσοψη στον πα-
ραλιακό, 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

• ΜΑΓΑΖΙ στο κέντρο (Μυλωνογιάννη) 40
τ.μ. + πατάρι 15 τ.μ. ελεύθερο, 50.000
ευρώ, γραφείο κέντρο (Τζανακάκη) 30
τ.μ. (με δικό του wc), 19.500 ευρώ, γρα-
φείο στο Πάνθεον 30 τ.μ. δίχωρο, 27.000
ευρώ, Σόδυ γκαρσονιέρα ισόγεια, με
αυλή, επιπλωμένη, 21.000 ευρώ. Χαλέπα
(ΤΕΙ), 2χωρη γκαρσονιέρα με ωραία θέα,
35.000 ευρώ. ΑΜ 17181.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re.com,
28210/ 46076,  6932/ 027111

• ΜΑΙΖΟΝΕΤΑ 160 τ.μ. πολυτελείας,
στον Κατσαμπά Χαλέπας, με 4 υπνοδω-
μάτια, 2 λουτρά, ημιωρόφου και φωτεινού
ημιυπογείου, με αποθήκη και πάρκινγκ
στο υπόγειο, 240.000 ευρώ μονοκατοικίες
εκτός πόλης και άλλα ακίνητα στην σε-
λίδα μας www.csm-realestate.gr.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44890, 6942/
846286

• ΜΑΙΖΟΝΕΤΕΣ: Παχιανά ισόγεια 90 τ.μ.
5 ετών με κήπο 115.000 ευρώ, κοντά στο
κέντρο μαιζονέτα ορόφου 128 τ.μ. 3 ετών
με 4 υπνοδωμάτια και θέα θάλασσα, Λεν-
ταριανά καινούρια με θέα θάλασσα 91 τ.μ.
με πάρκινγκ και αποθήκη, προσφορά
135.000 ευρώ. Νέα Χώρα 75 τ.μ. κοντά στη
θάλασσα, 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΜΑΛΕΜΕ οικόπεδο 1300 τ.μ. με οικο-
δομή στα μπετά και υπόλοιπο δόμησης
180 τ.μ., 80.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 434498*

• ΜΟΔΙ μαιζονέτα με θέα, πολυτελούς
κατασκευής, 133 τ.μ. και 110 τ.μ. υπόγειο,
με 3 υπνοδωμάτια και 2 μπάνια, σε οικό-
πεδο 500 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 27860, 6932/
274215

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ παλιές οικίες στην Π.
Πόλη των Χανίων για άμεση αγορά
από πελάτες της εταιρείας μας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 56600, 6932/
372003,
www.ktimatoemporiki.gr

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α) Ηγ.Γαβριήλ
118τ.μ σε οικόπεδο 256τ.μ. με υπόλοιπο
δόμησης, 210.000 ευρώ, β) Ν.Χώρα μονο-
κατοικία 100τ.μ. σε οικόπεδο 212τ.μ. με
σ.δ. 0,2 170.000 ευρώ, γ) 8ης Δεκεμβρίου
γωνιακή μονοκατοικία 200τ.μ. σε οικό-
πεδο 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 α) 3άρι ανακαινισμένο γ’ ορό-
φου, 40 μ. από τη θάλασσα, 110.000 ευρώ,
β) 3άρι 10ετίας στη Ν. Χώρα, 96 τ.μ. ρε-
τιρέ, γ) 3άρι α’ ορόφου στη Μ. Πηγά, ανα-
καινισμένο, με αποθήκη, θέση
στάθμευσης, 100.000 ευρώ, δ) 3άρι 3ου
ορόφου, 90 τ.μ., με αποθήκη και θέση
στάθμευσης, 90.000 ευρώ, ε) 3άρι στην
Ηρ. Πολυτεχνείου κατάλληλο και για
επαγγελματική στέγη, ανακαινισμένο,
65.000 ευρώ, στ) 3άρι στην Ηρ. Πολυτε-
χνείου 45 τ.μ., με θέση στάθμευσης και
αποθήκη.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• Ν.ΧΩΡΑ Πανελλήνιο, διαμέρισμα σε
άριστη κατάσταση, 85.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 639175*

• ΝΕΑ Χώρα 2άρι 2ου ορόφου, 57 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο, 59.000 ευρώ, Χα-
λέπα 2άρι 55 τ.μ. 1ου ορόφου, πολυτε-
λούς κατασκευής 80.000 ευρώ και ισόγειο
55 τ.μ. 75.000 ευρώ, Χαλέπα 2άρι 50 τ.μ.
1ου ορόφου, 6 ετών, με θέα θάλασσα,
65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΝΕΑ Χώρα διώροφη οικοδομή 240 τ.μ.
σε οικόπεδο 265 τ.μ. με συντελεστή δό-
μησης 2. Τιμή 210.000 ευρώ. Μονοκατοι-
κία στη Χαλέπα 70 τ.μ. σχεδόν
καινούργια, σε οικόπεδο με υπόλοιπο δό-
μησης, μαζί με παλιά οικία 100 τ.μ. που
χρίζει ανακαίνισης. Τιμή προσφοράς
95.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΟΙΚΟΔΟΜΗ 580 τ.μ. στα μπετά, σε οι-
κόπεδο 680 τ.μ., κοντά στη θάλασσα, τιμή
πολύ καλή.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• 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. Ιωάννης α) 330 τ.μ. με σ.δ. 1, 120.000
ευρώ, β) ΒΙΟΧΥΜ 286 τ.μ. 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• ΟΙΚΟΠΕΔΑ με άδεια οικοδομής α) Μ.
Τοίχος 500 τ.μ. με άδεια οικοδομής 102
τ.μ., β) Γαλατάς 460 τ.μ. με άδεια 180 τ.μ.
και υπόλοιπο δόμησης 120 τ.μ. 120.000
ευρώ, γ) γραφεία ΔΕΗ 250 τ.μ. με άδεια
200 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
6976/ 434422*

• ΟΙΚΟΠΕΔΑ με ανεμπόδιστη θέα: Γαλα-
τάς 2.100 τ.μ. κτίζει 200 τ.μ. με πολύ
ωραία θέα 140.000 ευρώ, Δαράτσο 2.400
τ.μ. κτίζει 200 τ.μ. με πολύ ωραία θέα,
180.000 ευρώ. Μάλεμε 3.100 τ.μ. με ωραία
θέα θάλασσα, ελαιώνας, κτίζει 200 τ.μ.
νέα τιμή 85.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.contract-re, 28210/
46076, 6932/ 027111

• 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 θάλασσα, 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. Στέρνες οικόπεδο
4.000 τ.μ. οικοδομήσιμο 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. κτί-
ζει 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 600 τ.μ. στον Παζινό Ακρω-
τηρίου, εντός σχεδίου οικισμού, περιέχει
9 ρίζες ελιές. Τιμή συζητήσιμη. Οχι μεσί-
τες.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 987842 κ. Νίκος,
ιδιώτης

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό Κωνσταντινου-
πόλεως, 110 τ.μ., κτίζει 220 τ.μ., 48.000
ευρώ και στο κέντρο της πόλης, πλήρως
ανακαινισμένη μονοκατοικία 150 τ.μ.
220.000 ευρώ, συν οικόπεδο
Πληρ. Τηλ. 6936/ 926782, 28210/
02242, 28210/ 02155, chania-
group1@gmail.com

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 38 στρεμ. με πανοραμική
θέα, στην αρχή του δρόμου προς Μα-
λάξα, με πρόσοψη 140 μ. στον κεντρικό
δρόμο και δόμηση 400 τ.μ. για κατοικία
και 600 τ.μ. για κατάστημα. Τιμή 270.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 926782, 28210/
02242, 28210/ 02155, chania-
group1@gmail.com

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στα Καμισιανά του Δήμου
Πλατανιά, πάνω στον κεντρικό δρόμο,
γωνιακό, 700 τ.μ., κατάλληλο και για
επαγγελματική χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 389877

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τ.μ. με παλιά μονοκατοι-
κία στον Άγ. Ιωάννη 60 τ.μ. με σ.δ. 0.8,
90.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην Χαλέπα 529 τ.μ. με συν-
τελεστή δόμησης 1, τιμή μόνο 90.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 159 τ.μ. στην Χαλέπα κοντά
στην Ευαγγελίστρια 50.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

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 πάνω στο κύμα, 2 στρεμ.,
στην περιοχή Γεράνι.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 205704, 6982/
506709*

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ με σπίτι ημιτελές, 2ώροφο,
στον Μακρύ Τοίχο Νέας Κυδωνίας.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 190082

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, σε
3ώροφο κτήριο 123 τ.μ. (25% του οικοπέ-
δου), με 3 υπνοδωμάτια, καινούρια κου-
ζίνα, λουτρό, χωλ, σαλόνι, αυτόνομη
θέρμανση (καινούρια καλοριφέρ), ηλιακό,
εντοιχισμένες ντουλάπες, μεγάλες βε-
ράντες, στο Άνω Κουμ Καπί, γωνία Πολυ-
χρονίδη και Άλμπερτ. Τιμή 115.000 ευρώ,
μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 540859 5-8 μ.μ.*

Π.ΠΟΛΗ Θεοτοκοπούλου 3ώροφο 150
τ.μ. 180.000 ευρώ, πάρ. Θεοτοκοπούλου
3ώροφο ανακαινισμένο 75 τ.μ. 155.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

• Π.ΠΟΛΗ α) 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*

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ οικόπεδο 13 στρεμ.
στο Γεράνι, σε πολύ τουριστική θέση,
κοντά στον Πλατανιά, με μεγάλη πρό-
σοψη στην παραλία, κατάλληλο για ξενο-
δοχείο.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44455, 6944/
181016, κτηματομεσιτικό Πετρου-
λάκης Δημήτρης, email: petroula-
kis.dim@gmail.com

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ διαμερίσματα επαγγελμα-
τικά ή ενοικιαζόμενα από ιδιώτη, 6 2χωρα
επιπλωμένα  μεγάλες ταράτσες, θέα
βουνό και θάλασσα, κοντά στην παραλία,
τιμή λογική, 320.000 ευρώ, συζητήσιμη,
μετρητοίς. Επίσης μονοκατοικία στο
Πάνω Κουμ Καπί, ισόγειο με α’ όροφο, με
ταράτσα  πλυσταριό, ευκαιρία, μόνο
65.000 ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 685909

• ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1.700 τ.μ. με πρόσοψη σε
δημοτικό δρόμο 350 μ. από γνωστά εστια-
τόρια, 150 μ. από ξενοδοχεία σε από-
σταση περιπάτου από την πλατεία του
Πλατανιά και τη θάλασσα, 20.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 914459, 6944/
698633

• ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ προς Γεράνι διαμέρισμα
75 τ.μ. με υπόγειο 75 τ.μ., 75.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 639175*

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6 στρέμματα με πρό-
σοψη στην εθνική οδό Χανίων - Ρεθύ-
μνου και θέα την θάλασσα των
Καλυβών.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 744730

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ διαμέρισμα 1ου ορόφου,
Κριτοβουλίδου 19, 2 υπνοδωμάτια, 2 μπά-
νια, γραφείο, μεγάλα μπαλκόνια εμπρός -
πίσω, τζάκι, τέντες, ηλιακό, αυτόνομη
θέρμανση, θέση στάθμευσης, αποθήκη
με ράφια, bbq, κήπο. Δεκτά μεσιτικά γρα-
φεία. Τιμή 145.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 630551*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Σταυρό Ακρωτηρίου οι-
κόπεδο 800 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας λόγω
ανάγκης.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 118199*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Φαλάσαρνα μικρή οικία
παλαιά, με απεριόριστη θέα. Επίσης οικό-
πεδο 1.5 στρεμ. με απεριόριστη 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*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο Κάτω Γεράνι Κυδωνίας
2 ανεξάρτητα συνεχόμενα οικόπεδα
εντός του Παλαιού οικισμού, το πρώτο
εκτάσεως 730 τ.μ. και το δεύτερο 820 τ.μ.
με κτίσμα (κατάστημα) 200 τ.μ. Το καθένα
οικοδομεί 400 τ.μ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 158809

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) Σταυρός οικόπεδο 10.4
στρέμ. με έγκριση για ξενοδοχείο, περι-
φραγμένο β) Χωραφάκια οικόπεδο 7.8
στρέμ. περιφραγμένο, με 70 ελιές, ρεύμα,
νερό, γ) Σταυρός μαγαζί 280 τ.μ. σε οικο-
πεδο 4.5 στρέμ. παραθαλάσσιο, γωνιακό,
σύνορα με το ‘Blue beach’, πωλείται ή
ενοικιάζεται, δ) Παλιό Λιμάνι, Ικάρου 18,
ενοικιάζονται γκαρσονιέρες επιπλωμέ-
νες.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 267662, 28210/
96818*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή Κοντομαρί 2
οικόπεδα οικοδομήσιμα, με ελαιόδεντρα.
Επίσης στον Πύργο Ψηλονέρου μαγαζί.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 143305*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Λιβάδεια Αγ. Ιωάννη
520 τ.μ. κτίζει 400 τ.μ. 80.000 ευρώ, β) Λει-
βάδια Αγ. Ιωάννου μονόχωρη γκαρσο-
νίερα 30 τ.μ. κατασκευής ‘05 με πάρκινγκ,
28.000 ευρώ, γ) Σούδα εντός οικισμού 380
τ.μ. 75.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 926782, 28210/
02242, 28210/ 02155, chania-
group1@gmail.com

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: μικρή μονοκατοικία στο
κέντρο, 2άρια και 2χωρη γκαρσονιέρα
στην περιοχή Δικαστηρίων. Επίσης οικό-
πεδα στις περιοχές Σούδα, Βαρύπετρο,
Άγιοι Απόστολοι. Όλα σε πολύ καλές
τιμές.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 718635, 6976/
987496*

• ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ α) ακίνητο 140 τ.μ., αρ-
χική τιμή 200.000 ευρώ, β) ακίνητο 670
τ.μ. πάνω στη θάλασσα, γ) οικόπεδο
500τ.μ. με θέα θάλασσα.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προσφορά: στο κέντρο των
Χωραφακίων (καφέ Μακρής) α) 4 κατα-
στήματα 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 αγροτε-
μάχιο 1.357 τ.μ. με 18 ελαιόδεντρα περι-
φραγμένο, με δικό του αγροτικό δρόμο.
Πληρώνεται το κατάστημα στον όροφο
και παίρνεται δώρο άλλα τρία καταστή-
ματα στο ισόγειο με το αγροτεμάχιο. Όλα
μαζί για λίγες ημέρες μόνο 160.000 ευρώ.
Τίτλοι καθαροί. Δίνονται και χωριστά. Δε-
κτοί μεσίτες.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 632814*

• ΧΑΛΕΠΑ πωλείται παλαιό διαμέρισμα
85 τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια, 58.000 ευρώ,
τιμή συζητήσιμη και Αν. Γογονή οικόπεδο
σε παράλληλο 300 τ.μ., με δόμηση 240
τ.μ., 80.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6936/ 926782, chania-
group1@gmail.com

ΧΑΛΕΠΑ 2άρι 65 τ.μ. καθαρό, 3ου ορό-
φου, με θέα θάλασσα, 6 ετών, με πάρ-
κινγκ και αποθήκη, ενοικιασμένο 330
ευρώ, 85.000 ευρώ. Κοντά στα Δικαστή-
ρια 2χωρο ημιυπόγειο 40 τ.μ., 12.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 782945, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΓΡΑΦΕΙΟ επιπλωμένο, 20 τ.μ., 1ου ορό-
φου, στην οδό Σφακίων, 22.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο της πόλης, βι-
βλιοχαρτοπωλείο, 8.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 702661*
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αλουμινοκατασκευών και
εμπορίου σιδηρικών και χρωμάτων λόγω
συνταξιοδότησης.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 757515*

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο της πόλης,
αρχή Αποκορώνου, με μεγάλο προαύλιο
χώρο. Αποκλείεται χρήση σουβλατζίδι-
κου. Τιμή 10.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 500897 κος Αν-
δρέας

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παγωτού - κρέπας 22 τ.μ.
σε σημείο μεγάλης κυκλοφορίας, διαθέ-
τουσα άδεια για περαστικούς και καθή-
μενους, κοντά στο Ενετικό λιμάνι,
πλήρως εξοπλισμένη.
Πληρ. Τηλ. 6907/ 470335*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης πωλείται: 70τ.μ.,
οδός Χ.Μ. Νταλιάνη.
Πληρ. Τηλ. kkatoufas@gmail.com,
28210/ 44455, 6976/ 434422*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τουριστικών ειδών πλή-
ρως εξοπλισμένη στην οδό Μουσούρων
στο κέντρο των Χανίων.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 970293*

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (καφέ-μπαρ) στην Π.Πόλη
Χατζ. Νταλιάνη 39 πλήρως εξοπλισμένη.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 927055*

• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Αγία Μαρίνα λόγω
συνταξιοδότησης.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 503849*

ΕΥΚΑΙΡΙΑ 75 τ.μ. σε καλή κατάσταση,
1ου ορόφου, Καλιτσουνάκη με Παπαν-
δρέου, κοντά στα Δικαστήρια, κατάλληλο
για επαγγελματική χρήση, γραφείο, πολύ
καλής προβολής, τώρα μόνο 53.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.csm-realestate.gr,
28210/ 44890, 6942/ 846286

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται καντίνα εν λει-
τουργία, συρόμενη, σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 257918*

• ΚΑΛΥΒΕΣ Αποκορώνου κατάστημα 75
τ.μ. κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Σο-
βαρές προτάσεις. Ενοικιάζεται ή πωλεί-
ται.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 808428 5 μ.μ - 10
μ.μ.*

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο κέντρο της
πόλης: α) οδός Τζανακάκη, β) οδός Ποτιέ,
γ) Σκαλίδη, δ) Κυδωνίας, ε) Π.Πόλη οδός
Πόρτου κατάστημα 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*

ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Παλιά Πόλη, πλήρως
εξοπλισμένο, λόγω συνταξιοδότησης.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 54960, 6939/
390394

ΜΑΓΑΖΙ - συνεργείο εξατμίσεων αυτοκι-
νήτου με όλο τον εξοπλισμό του, με εξα-
σφαλισμένη πελατεία, στην περιοχή
Κλαδισού. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 949868 2-5 μ.μ. και
8-10 μ.μ., κλήσεις με απόκρυψη
δεν θα απαντηθούν*

• ΜΑΓΑΖΙ Κισάμου 90 τ.μ. + 30 τ.μ. πα-
τάρι ενοικιασμένο, 215.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 098232, 28210/
94425, 28210/ 96440, www.cretan-
properties.gr

• ΜΑΓΑΖΙΑ: κέντρο 138 τ.μ. + 250 τ.μ.
υπόγειο + 50 τ.μ. αυλή, 50 τ.μ. 75.000
ευρώ, κέντρο 200 τ.μ., κέντρο 75 τ.μ.,
Αποκορώνου 100 τ.μ. με μεγάλο ενοίκιο,
Αποκορώνου 150 τ.μ. τιμή συζητήσιμη,
Παρηγοριά 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 πορτοκαλιών
σχεδόν αχρησιμοποίητο,αποτελούμενο
απο ανεβατόριο, πλυντήριο απολυμαντή-
ριο αφρού, τούνελ θερμού αέρα, κεροτή-
ριο, ταινίες διαλογής 8 νούμερα, 2
πάγκους διαλογής 15 μέτρα διπλοί και
αλυσομεταφορέας 4 κιβωτίων με καλιμ-
πραδώρο με πιανόλες, 65.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 334890, δείτε το
στο www.vasilispaterakis.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση μεγάλου internet -
cafe σε τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 880004*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μισό ταξί (50%) με έδρα τα
Χανιά.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 117031*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ επικερδής επιχείρηση στον
Πλατανιά μανικιούρ - πεντικιούρ - κομ-
μωτήριο, με καλό τζίρο και σταθερή πε-
λατεία, πλήρως εξοπλισμένη, λόγω
αναχώρησης σε άλλη πόλη. Τιμή 32.000
ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6989/ 299177 (10 π.μ.- 2
μ.μ. και 5-9 μ.μ.)*

• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ μαγαζί σε εμπορικότατο
σημείο, λόγω συνταξιοδότησης.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 025905

• ΧΑΛΗΔΩΝ κατάστημα 38 τ.μ. περίπου,
ενοικιασμένο.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 898938

BMW X5 diesel σε άριστη κατάσταση,
ατρακάριστο, χωρίς τεκμήριο και φόρο
πολυτελείας, άδεια έκδοσης 2007, μον-
τελο 2003. Τιμή 14.000 ευρώ, με πρό-
σφατο γενικό service. Δεκτή και
ανταλλαγή.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 382042*

• BMW 318, αυτόματο, Μ40, γνήσιο, με
κινητήρα 125 hp, full injection (E36), πολύ
οικονομικό, σε άριστη κατάσταση, με abs,
κλιματισμό, δισκόφρενα πίσω, μόνο με
100.000 χλμ., 2.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 483482*

• CITROEN Xsara 1.400 cc μοντ. ‘98, με
καινούριο κινητήρα, σε καλή κατάσταση,
με πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, ελεγ-
μένο από το ΚΤΕΟ, 1.600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 716120

DAEWOO Nubira Station, 1.600 cc, με
120.000 χλμ., μοντ. ‘02, σε καλή κατά-
σταση.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 455953*

• DODGE Dodge Calliber - Craysler του
‘08, 1790cc, 60.000 χλμ. ένας ιδιοκτήτης
σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 44890, 6948/
827788, 6942/ 846286*

• FIAT Ρunto μοντ.’01, 600 ευρώ. Είναι
τρακαρισμένο μπροστά αριστερά και έχει
ασφάλεια έως Σεπτέμβριο και τέλη κυ-
κλοφορίας 2015 πληρωμένα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 450045

FORD Sierra, 1.600 cc, φυλασσόμενο σε
γκαράζ, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 099784

HONDA μοντ. ‘93, 1493 cc πωλείται ή αν-
ταλλάσσεται μόνο με Fiat Panda 1000 cc
10ετίας μέχρι 500 ευρώ και τα υπόλοιπα
μέχρι τα 1.900 σε μετρητά, για μείωση φο-
ρολογίας σε σχέση με τα κυβικά.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 96920*

HONDA Varadero 1.000 cc, σε καλή κα-
τάσταση, δεκτός κάθε έλεγχος, με 20.000
χλμ, 3.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 697225

• HONDA Civic 1.800 cc, αυτόματο, με 5
πόρτες, 54.000 χλμ., book service αντι-
προσωπείας, χρώματος μαύρου, μοντ.
‘10, φυλασσόμενο πάντα σε γκαράζ, φουλ
έξτρα, σε υπεράριστη κατάσταση, από
ιδιώτη. Τιμή 11.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 307314 ώρες κατ/
των

• HYUNDAI Atos Prime χρώματος ασημί,
1.000 cc, μοντ. ‘02, με 110.000 χλμ., πω-
λείται 2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 674309

• KAWASAKI Kle 500 cc μοντ. ‘91, σε
καλή κατάσταση, τιμή συζητήσιμη. Δεκτή
και ανταλλαγή με μικρότερο έως και
150cc.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 938832*

• MERCEDES C180 Sports Coupe μοντ.
‘07, με 46.000 χλμ., φουλ έξτρα, 12.000
ευρώ (τιμή συζητήσιμη).
Πληρ. Τηλ. 6943/ 486018*

MERCEDES CLK 2πορτο, 1.800 cc, με
187 hp, κλιματιστικό, δερμάτινα καθί-
σματα, ηλιοροφή, ηλεκτρικούς καθρέ-
πτες κ.λπ., 33.000 χλμ., σε υπαράριστη
κατάσταση, φυλασσόμενο σε γκαράζ,
15.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 502202

MITSUBISHI Lancer 1.200 cc μοντέλο
‘90, σε υπεράριστη κατάσταση, φυλασσό-
μενο σε γκαράζ, με πληρωμένα τέλη κυ-
κλοφορίας, ασφάλεια και περασμένο από
Κ.Τ.Ε.Ο.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 810122

MITSUBISHI L-200 4Χ4 ημιδιπλοκάμπινο
χρώμα ασημί- κόκκινο αντιπροσωπείας
μοντ. ‘00 με 225.000 χλμ. πρώτο χέρι, άρι-
στη 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 Astra Sedan 1.700 cc, turbo diesel
μοντ. ‘97, σε καλή κατάσταση, πωλείται
για ανταλλακτικά, 700 ευρώ (τιμή συζητή-
σιμη).
Πληρ. Τηλ. 6985/ 768222

• PEUGEOT 106 XR μοντ. ‘97, 1.400 cc,
φουλ έξτρα, με ζάντες αλουμινίου,
υδραυλικό τιμόνι, immobilizer, ηλεκτρι-
κούς καθρέπτες, 1.200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 820120*

PEUGEOT 206 μοντ. ‘01, 1.400 cc, 6.000
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 100227

• PIAGGIO Carnaby 300 cc, μοντ. ‘09, με
30.000 χλμ., 1.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 824210

• PIAGGIO vespa αυτόματη, 150άρα, με
18.500 χλμ. σε άριστη κατάσταση με
παρμπρίζ μαύρου χρώματος.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 995789*

• SEAT Ibiza 1.400 cc, μοντ. ‘01, με 75 hp,
2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 672771*

SMART cabrio, μοντ. 3ος/ -’05, με ηλε-
κτρική οροφή, φουλ έξτρα, με 84.000
χλμ., καινούριο σαλόνι, 3.900 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 167462*

• SUZUKI Grand Vitara 2000 cc του ‘07
υγραεροκίνητο, με χαρτιά, πωλείται για
ανταλλακτικά με ή χωρίς το υγραέριο.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 797026*

• SYM 300 cc, χρώμα μαύρο, μοντέλο ‘08,
με 20.000 χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση.
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή 2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6993/ 617144*

TOYOTA Corolla, 2πορτο, μοντ. ‘99, πε-
ρασμένο από ΚΤΕΟ, πληρωμένα τέλη του
‘15, 1.500 ευρώ συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 996244*

VW Golf IV, 1.400 cc, μοντ. ‘02, υγραερο-
κίνητο, με συναγερμό, dvd player, abs, a/
c, clima, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρ. κλεί-
δωμα, 4 a/ b. Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή
3.000 ευρώ (λόγω αναχώρησης).
Πληρ. Τηλ. 6992/ 146121

• VW Polo 1.200 cc 500 ευρώ, μετρητοίς.
Δεκτός κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 150448

• VW Golf 6 2πορτο, 1.400 cc, μοντ. ‘10,
TSI, 8.900 ευρώ, Peugeot 107 μοντ. ‘11,
λευκό, με 25.000 χλμ., 4πορτο, 5.900
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 728666

• VW Golf Plus 1.4 TSI, 140 hp μοντ. 5ος/
’08, έκδοση Highline, σε άριστη κατά-
σταση, με καινούρια λάστιχα, με μόνο
69.500 χλμ., 8.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 984118 Κυριάκος*

• YAMAHA FZR 1.000 cc, μοντ. ‘01, σε
άριστη μηχανική κατάσταση, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 408171*

• YAMAHA Xenter 150cc scooter, μοντ.
‘12, λευκό χρώμα, με εργοστασιακό παρμ-
πρίζ και μπαγαζιέρα, σε άριστη κατά-
σταση, σαν καινούριο, με βιβλίο service,
τιμή 2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 579672*

• ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ τη μοτοσυκλέτα σας
μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 99405, 6980/
127373 Γιάννης Σταυρουλάκης

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ Toyota Hilux 1800cc βενζι-
νοκίνητο με  υδραυλικό τιμόνι και a/ c, 1
1/ 2 καμπίνα με μονό μπλοκέ διαφορικό,
2.700 ευρώ. Δεκτός κάθε έλεγχος με βι-
βλίο service.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 664355 μόνο σοβα-
ρές προτάσεις

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Opel Insignia 1.800cc, ατμο-
σφαιρικό, 5θυρο, ανοιγόμενο τζάμι πορτ-
μπαγκάζ, 35.000 χλμ., μαύρο, μπεζ
δερμάτινο σαλόνι, μοντ. ‘09, φουλ ηλε-
κτρικά, πλοηγό, συναγερμό, κάλυμμα
πορτ-μπαγκάζ, ηλεκτρικά καθίσματα και
χειρόφρενο, αισθητήρες τζαμιών -
φώτων, αυτόματο πιλότο, ατρακάριστο,
σε τιμή ευκαιρίας. Δεκτός κάθε έλεγχος.
Πληρωμένα τέλη ‘15, τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 621022

ΚΛΟΥΒΑ Hyundai turbo diesel, ελληνικό,
105 hp, μοντ. ‘05, 132.000 χλμ., ατρακάρι-
στο, 5.500 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 628028

ΚΛΟΥΒΑΚΙ Opel Astra F άσπρο μοντ. ‘95,
1.7 turbo diesel σε υπεράριστη κατά-
σταση με ζάντες αλουμινίου, 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., βι-
βλίο 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 επαγγελματική
χρήση.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 031430, 28210/
74841*

• ΜΗΧΑΝΑΚΙ Modenas 125cc, 35.000
χλμ. σε πολύ καλή κατάσταση και σε καλή
τιμή.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 737176*

• ΜΗΧΑΝΗ Honda Transalp 700V abs,
680 cc, 60 hp, μοντέλο 4ος/ -’09, με 35.000
χλμ., με διπλό stand, ψιλή ζελατίνα, κάγ-
κελα, συναγερμό, βαλίτσα 52 L Civi, χρώ-
ματος κίτρινο - μαύρο, σε άριστη
κατάσταση, ελεγμένη από ΚΤΕΟ και πλη-
ρωμένα τέλη 2015, 4.200 ευρώ. Πωλείται
λόγω αγοράς καινούριας.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 632814 και Κεχα-
γιάς Σταύρος 28210/ 70530, 28210/
90050*

• ΠΑΠΙ Modenas GT135 4ος ‘13 4.800 χλμ.
φυλασσόμενο σε γκαράζ σε άριστη κατά-
σταση.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 266941*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό κλειστό μικρό
αγροτικό-επαγγελματικό Golf III turbo
diesel. Επίσης ένα τρέιλερ (ριμούλκα) 500
κιλών.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 080707

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ -κοστολογούμε απολύ-
τως μετρητοίς τον επαγγελματικό εξο-
πλισμό σας στις καλύτερες τιμές της
αγοράς.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 95687, 6974/
050070 Τσοντάκη

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ παλιά κοσμήματα μετρη-
τοίς σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 906694

• ΑΘΗΝΑΙΟΣ ζητά να αγοράσει ολό-
κληρη άδεια ταξί με έδρα τα Χανιά, μαζί
με σκάφος. Διαθέτει 80.000 - 85.000 ευρώ
μετρητά.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 732488

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άδεια ΟΠΑΠ.
Πληρ. Τηλ. 210/ 7482605, 6934/
811333*

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ άδεια ΠΡΟΠΟ. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 326166*

• ΧΑΘΗΚΕ διαβατήριο στο όνομα Abdul-
lah Dalati του Mohamed με αριθμό Ν
004195452 στην περιοχή Δικαστήρια.
Πληρ. Τηλ. 6995/ 281058

O σκύλος σας δεν είναι πειραματόζωο,
εμπιστευτείτε την εκπαίδευσή του σε
πραγματικό επαγγελματία. Η πολυετής
πείρα, η σκληρή, υπεύθυνη δουλειά μέσα
σ’ ένα φυσικό περιβάλλον είναι ο λόγος
απόλυτης επιτυχίας της εκτροφής εκπαί-
δευσης των σκύλων μας... τον δικό σας
σκύλο. Κοκκινάκης Μηνάς. Μέλος πανελ-
λήνιου συλλόγου εκπαίδευσης σκύλων
αναγνωρισμένου επαγγέλματος
Πληρ. Τηλ. 6945/ 760765*

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ εκπαίδευση λαγουδό-
σκυλων και πουλόσκυλων. Επίσης πω-
λούνται έτοιμα λαγουδόσκυλα και
πουλόσκυλα. Πωλούνται και κουτάβια
Επανιέλ Μπρετόν κουτάβια λαγουδό-
σκυλα και ένα κουτάβι μολοσσός. Επίσης
ξενοδοχείο σκύλων για όλα τα είδη σκυ-
λιών.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 013044, 6985/
072776*

• ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ άσπρα, μαύρα και
μπρονζέ, 2,5 κιλά, 12 ευρώ, παπάκια 15
ευρώ,, χηνάκια 20 ευρώ, φραγκόκοτες,
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*

• ΓΝΗΣΙΑ χωριάτικα κοτόπουλα στα Τσι-
καλαριά (ζωντανό βάρος 3 κιλά και άνω)
μόνο 9 ευρώ έκαστο.
Πληρ. Τηλ. 6906/ 724246

• ΓΟΥΡΟΥΝΑ 4 ετών 200 κιλά περίπου
τιμή 300 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 579672*

• ΕΓΚΥΕΣ κουνέλες πωλούνται.
Πληρ. Τηλ. 6980/ 013044*

ΚΟΥΝΕΛΙΑ διάφορες ράτσες, από 6
ευρώ σακασμένα και 10 ευρώ τα μεγάλα.
Πωλούνται και σφαγμένα.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 167009

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ κουνέλια 6 ευρώ το κιλό.
Ζωντανά 4 μηνών 10 ευρώ, έγκυος 15
ευρώ, αρσενικά 15 ευρώ, σακασμένα 5
ευρώ (1.5 μηνών). Επίσης κοπριά 2 ευρώ
το τσουβάλι (40 κιλών).
Πληρ. Τηλ. 6986/ 508941*

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 μεγαλόσωμους γο-
νείς. Τιμή 400 ευρώ (συζητήσιμη). Αριθ-
μός microchip 941000017161835.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 205053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι Cane Corso άριστο
μορφολογικά. Βλέπετε γονείς από κοντά.
Τιμή 400 ευρώ (συζητήσιμη). Αριθμός mi-
crochip 900182000057023.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 205053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουτάβι γερμανικός ποιμενι-
κός, 2.5 μηνών, πλήρως εμβολιασμένος,
με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Τιμή 350
ευρώ. Μόνο σοβαρά ενδιαφερόμενους.
Αρ. microchip 900062000222315.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 052280

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατσίκα για γάλα, ντόπια.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 593925

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγελάδα Holstein υψηλής
απόδοσης, μαζί με το μοσχαράκι της. Τιμή
2.500 ευρώ μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 961472

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γουρουνάκια για ζωή.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 627005*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γουρουνάκια περίπου 20
κιλά. Τιμή 70 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 978529, 6973/
353152

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ορτύκια μικρά 3 ευρώ, με-
γάλα 5 ευρώ και αβγά 25 λεπτά, κοτονα-
νάκια μικρά 8 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 694328, 6939/
315392*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τραγάκια 4 μηνών, δια-
σταύρωσης μούρθια με αλπίνες και 2 τρά-
γοι αλπίνοι, 2 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 968674*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γουρούνες, η μια έγ-
κυος και ένας κάπρος.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 793097

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1 κριάρι με 2 προβατίνες
με αρνάκια και 2 τραγιά ράτσας.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 64953, 6984/
266014

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουνέλες έγκυες και κού-
νελοι αναπαραγωγής 15 ευρώ, κουνελά-
κια διαφόρων ηλικιών 5-10 ευρώ. Επίσης
γαλοπούλες μαύρες μεγάλες για αναπα-
ραγωγή.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 835161

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια 3 μηνών καυκά-
σια ποιμενικά. Αρ. microchip:
941000017397965 και 941000017397584.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 324799*

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ κουταβάκι 1.5 μηνών άσπρο
- μπεζ, από μικρόσωμη σκυλίτσα. Αριθμός
microchip 939000010727907.
Πληρ. Τηλ. Αγ. Παντελεήμονας
στον Κατσαμπά, Νεοκόρος Κώστας

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ κουταβάκι 40 ημερών (μπεζ -
άσπρο), από μικρόσωμη μητέρα 5 kg.
Αριθμός microchip 939000010727977.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 347643

• ΧΑΘΗΚΕ στις 22/ 3 από περιοχή Χα-
λέπας σκυλάκι μικρόσωμο μαύρο με
λευκό λαιμό και πόδια, όρθια αυτάκια,
χωρίς ουρά. Φορούσε πορτοκαλί λου-
ράκι, ακούει στο όνομα Ζιζέλ. Είμαστε
πολύ συναισθηματικά δεμένοι μαζί
του και παρακαλούμε πολύ δώστε μας
ότι πληροφορία μπορεί να βοηθήσει
στην ανεύρεσή του. Δίδεται αμοιβή.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 820458, 6944/
987093*

• ΧΑΘΗΚΕ κόκερ στα Λενταριανά, 20
Μαρτίου 2015. Ακολουθεί φαρμακευ-
τική αγωγή και πρέπει άμεσα να πάει
σε κτηνίατρο. Είναι ήρεμος, φοράει
κόκκινο λουράκι. Δίνεται αμοιβή σε
όποιον το βρει.
Πληρ. Τηλ. Σας παρακαλώ αν τον
βρήκατε επικοινωνήστε στο
6986/ 990062 ή στο 6973/ 321947*

ΧΑΘΗΚΑΝ από το Βατόλακκο το
Σάββατο 7 Μαρτίου 2 σκυλιά θηλυκά,
ένα γκριφόν άσπρο με λίγο καφέ μαλ-
λιαρό και ένα γκέκας μπίγκλ μαύρο
καφέ κοντούλικο. Οποιος έχει δεί η
γνωρίζει κάτι ας επικοινωνήσει.
Πληρ. Τηλ. 6907/ 552301*

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ μόνο σε φιλόζωους, 2 γνή-
σια λυκόσκυλα, γερμανικά ποιμενικά, θη-
λυκό και αρσενικό, 1.5 ετών, στειρωμένα,
πολύ όμορφα, με βιβλιάριο υγείας και όλα
τους τα εμβόλια. Αρ. microchip
939000010720912, 939000010720913.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 713396*

• ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑ έγκυος 40 ημερών 250
ευρώ. Επίσης μικρό τρέιλερ με καπάκι,
250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 605630

• 100% από ξύλο ελιάς, 110 εώς 140
ευρώ, καυσόξυλα ελιάς χλωρά και ξερά,
α’ ποιότητας, για τζάκι και σόμπα, τα 4 κυ-
βικά 240 ευρώ, χλωρά, ξερά, 130 ευρώ ο
τόνος, τα ξύλα είναι σκεπασμένα και στε-
γνά. 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. Προσοχή: τα ξύλα πα-
ραδίδονται μόνο με ζυγολόγιο και με την
παρουσία σας, αν το επιθυμείτε. Δωρεάν
μεταφορά και τακτοποίηση. Δώρο ένα
σακί προσάναμμα.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 730911, 6996/
440435*

• 120ΕΥΡΩ ο τόνος, καυσόξυλα, ελιάς,
ξερά. Διανομή δωρεάν, δυνατότητα τα-
κτοποίησης στο χώρο σας.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 226055*

• ESPRESSO επαγγελματική μηχανή με
2 γκρουπ Sanremo capri ελαφρώς μετα-
χειρισμένη.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 494531*

• WESCOMPUTERS Skyvision L.A.I.S.:
Πώληση Η/ Υ και μεταχειρισμένων, επι-
σκευές, κάμερες ασφαλείας, υπηρεσίες
απεικόνισης. Βαρανάκη 410 Γαλατάς.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 51538, 6977/
745998, email:
weskyvision@gmail.com, www.we-
skyvision.blogspot.gr*

• ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ τον εξοπλισμό σας για
εξαγωγές και αναλαμβάνουμε τις μετα-
φορές και το άδειασμα δωρεάν.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ μετρητοίς ή πουλάμε για
λογαριασμό σας αντίκες, ηλεκτρικά είδη,
έπιπλα, στερεοφωνικά, δίσκους, cd, βι-
βλία, γυαλικά, είδη χόμπι, νομίσματα,
γραμματόσημα, επαγγελματικούς εξοπλι-
σμούς κλπ.
Πληρ. Τηλ. Μοναστηράκι Κισάμου
121 Χανιά, 28210/ 98960

• ΑΓΟΡΑΖΩ καυσόξυλα, ξερά ή χλωρά,
μικρές - μεγάλες ποσότητες. Πληρωμή
μετρητοίς, από 0.06 - 0.095 ευρώ το κιλό,
κομμένα ή άκοπα. Επίσης αναλαμβάνω
κορμοτομές και κλαδέματα.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 235961*

• ΑΓΟΡΑΖΩ καυσόξυλα στις καλύτερες
τιμές της αγοράς, απολύτως μετρητοίς.
Πληρ. Τηλ. 6975/ 226055*

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ επαγγελματικό τύπου τρε-
χαντήρι 7.5 μ. με μηχανή 18 hp Mitsubishi
με τέντα, υδραυλικό βίντσι για δίχτυα, με
άδεια 1.45 GΤ με σωστικά, βυθόμετρο, δί-
χτυα και VHF έτοιμο για εργασία. Τιμή συ-
ζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 812945 κ. Γιάννης

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ μεταχειρισμένων
ειδών: 1) επαγγελματικός εξοπλισμός:
ψυγεία - μηχανήματα, ράφια, είδη
γραφείου, 2) οικιακός εξοπλισμός:
ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, εργα-
λεία, αντίκες, είδη κήπου, 3) σκάφη
αναψυχής, είδη θαλάσσης, 4) stock
εμπορεύματα. Βρείτε ό,τι ψάχνετε.
Πληρ. Τηλ. αποθήκη ΒΙΟΠΑ,
Δευτέρα εως Παρασκευή 9πμ-
5μμ, Σάββατο 9-3μμ 28210/
02266, 6985/ 577739*
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ΑΛΚΑΤΕΛ τηλέφωνο καινούριο σε τιμή
ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 526195

• ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ καφέ εξώπορτες με
τζάμι και κλειδαριά ασφαλείας, διαστ.
1.05 Χ 2.00 μ. και 0.85 Χ 2.00 μ. Τιμή 200
ευρώ και οι δύο.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 575080

• ΑΝΑΜΟΝΕΣ Ελληνικών: ψυγεία όρθια
350 ευρώ, ψυγεία πάγκοι 350 - 500 ευρώ,
φούρνοι  μικροί 200 ευρώ, πλυντήρια
μικρά 200 ευρώ, πλυντήρια μεσαία 500
ευρώ, ερμάρια 200 ευρώ, παγομηχανές
400 - 600 ευρώ, φούρνοι μεγάλοι 1.100
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΑΠΟ περιοχή Πλατανιά πωλούνται δύο
ηλεκτρονικά παιχνίδια (Ice hockey) και
μπασκέτα σε τιμή ευκαιρίας. Επίσης χα-
ρίζονται 2 photo play.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 756253*

ΑΠΟ παραγωγό πωλείται μυζήθρα αγνή
άριστης ποιότητας.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 267365

• ΑΠΟ ανακαίνιση καφετέριας και λόγω
αλλαγής χρήσης, πωλείται ο κάτωθι εξο-
πλισμός σε άριστη κατάσταση: καρέκλες,
σκαμπό, τραπέζια, καναπέδες, ψυγεία
κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 211616*

• ΑΠΟ cafe bar καρέκλες Almeco 4 χρό-
νων, αγορασμένες 130 ευρώ, πωλούνται
μόνο 30 ευρώ η μία (70 τεμάχια), τραπέζια
και σκαμπό μόνο 20 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 007655*

• ΑΠΟ καφέ - μπαρ πωλούνται: κόκκινα
δερμάτινα σκαμπό με ρυθμιζόμενο ύψος
και μεσόπορτες, επαγγελματικός κλιμα-
τισμός Mitsubishi.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 198242*

ΒΙΤΡΙΝΑ σάντουιτς ψυχόμενη, μήκους 2
μ., με 6 συρτάρια επίσης ψυχόμενα, ελα-
φρώς μεταχειρισμένη, σε άριστη κατά-
σταση, εν λειτουργία.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 09115

ΒΙΤΡΙΝΕΣ κρυστάλινες κατάλληλες για
Μ/ Μ, τουριστικά και είδη δώρων, καθώς
και 3 βιτρίνες κατάψυξης.
Πληρ. Τηλ. 6947/ 890502

ΒΡΕΦΙΚΑ είδη πωλούνται: πάρκο τετρά-
γωνο με στωματάκι, καρότσι bebe - com-
fort με αποσπώμενο port bebe και
μπανάκι με διχτάκι. Όλα μαζί 150 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 699033, 28210/
64065*

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ πετρελαίου κλειστού τύπου
40 KWA μαζί με τον πίνακα σε άριστη κα-
τάσταση με 50 ώρες λειτουργίας περίπου.
Δεκτός κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 247425

• ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 8KVA βενζίνης μάρκας
Suzuki , 800 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6956/ 763862

• ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ηλεκτρονική Brother,
γράφει αγγλικά και ελληνικά, με μνήμη,
μόνο 50 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 229741*

ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ τσεριμόγιας, ροδιάς -
φραγκοσυκιάς.
Πληρ. Τηλ. 6983/ 431770

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ αναμένονται προσεχώς:
περιστροφικοί και ταμπανωτοί φούρνοι,
ψυχτικοί θάλαμοι 40 τεμάχια περίπου,
διαφόρων διαστάσεων καταψύξεις - συν-
τηρήσεις.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ αναμένονται προσεχώς:
τραπέζια και ερμάρια διαφόρων διαστά-
σεων (inox 1.2), πλυντήρια μικρά- μεσαία-
καμπάνες (Meiko- Kuperbusch- Rhina),
γύρος αμερικάνικος, εστίες με 4 μάτια και
φούρνο από κάτω, φούρνοι μεσαίοι, μι-
κροί, μεγάλοι και με steamer (Electrolux-
Rational- Leventi- Miwe).
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ αναμένονται προσεχώς:
μούλτι ψυχτικά συγκροτήματα με co2-
404 αμμωνία (Copeland - Carrier), βιτρί-
νες s/ m (Arnec), ψύκτες νερού για
κλιματισμό ξενοδοχείων (Carrier), ταχυ-
ζυμωτήρια (Diosna- Kemper), ψυγεία πάγ-
κοι με μηχανές 1.80-2.40-1.60-2.00 Gram-
Foster- Zanussi- Fruilinox, βιτρίνες κρεο-
πωλείου, λάντζες 2πλές- 3πλές (inox 1.2).
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Γερμανίας: φριτέζα επιδα-
πέδια αμερικάνικη Pitco και ιταλική Ma-
reno 2πλή και μονή, τραπέζι Inox
180X80X85, στόφα 12 θέσεων, ερμάριο
κλειστό 80Χ90Χ85, εξαερισμός 8500 κυ-
βικά, εξαερισμός 2500 κυβικά, ψυγείο
2πλό όρθιο συντήρηση (Fruilinox), ψα-
ριέρα όρθια με συρτάρια (Mercatus), ψα-
ριέρα βιτρίνα, πλατό 2πλο (Roeder),
σχαριέρα διπλή.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Γερμανίας: φούρνοι με-
σαίοι (Smeg- Foinox), φούρνοι μεγάλοι
(Leventi), self service επιτραπέζιο 1.40 μ.
με μηχανή (Gram), self service 2 μ. ανοι-
χτό με μηχανή μαζί (Zanussi), ζυγοκο-
πτικό (Kalmeyer), μίξερ 40 κιλά (Diosna),
φριτέζα 2πλή υγραερίου 8+8, φριτέζα
2πλή ηλεκτρική 8+8 (Roeder).
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Γερμανίας: θάλαμος από
πάνελ 245Χ185Χ250 εκ. με πάτωμα, στοι-
χείο και μηχανή κομπλέ όλα, ψυγεία
όρθια καταψύξεις και συντηρήσεις
(Gram- Foster- Fruilinox- Electrolux), ψυ-
γείο πάγκος 1.20 και 1.80 μ. μήκος (ελλη-
νικό) 250 ευρώ, φούρνος μικρός
(ελληνικός) 200 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. www.rapidairsystems.gr,
6932/ 289147

• ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ρεθύμνου από τσουνάτες
ελιές 4 γραμμών, ο τενεκές 17 κιλών κο-
στίζει 57 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 89139, 6974/
937908 what’s up*

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ από κατάστημα γυναι-
κείων ενδυμάτων (κούκλες, πάγκοι, βιτρί-
νες και εμπορεύματα).
Πληρ. Τηλ. 28210/ 95650 ώρες κατα-
στημάτων*

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κομμωτηρίου εντός της
πόλης, σε τιμή ευκαιρίας, 1.000 ευρώ, με
λουτήρα.
Πληρ. Τηλ. 6978/ 057423*

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ για οβελιστήριο: χοάνη
πλήρης, εγκατάσταση πυρασφάλειας κα-
τηγορίας F με αναγομωμένο πυροσβε-
στήρα και πλήρη εγκατάσταση
υγραερίου.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 656466*

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 μετα-
φορά στο χώρο σας. Μικρές και μεγάλες
ποσότητες. Δωρεάν δοκιμή και έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 55677 ώρες κατα-
στημάτων, 6986/ 115598 What’s up

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ψυγεία για s/ m self -
service, σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 439472, 6979/
008541

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ εξοπλισμός: ψυ-
γεία βιτρίνα, ψυγείο ανοξείδωτο πάγκος
μπαρ, θερμοθάλαμος, καρέκλες - τραπέ-
ζια.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 697509*

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ σε άριστη κατάσταση: 1)
σύνθετο από Γερμανία  διαθέτει μπαράκι
και κρυσταλλιέρα  πολλούς αποθηκευτι-
κούς χώρους, αξίας 2.000 ευρώ, μόνο 250
ευρώ, 2) 2 σώματα καλοριφέρ 30 ευρώ
έκαστο, 3) 5 κουρτινόξυλα ξύλινα 5 ευρώ
έκαστο, 4) ντουλάπι μπάνιου λακαριστό,
80 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 90107, 6932/
880402

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ αλουμινίου κούφωμα τζάμι
και παντζούρι με ενιαία κάσα, λίγους
μήνες μεταχειρισμένο, διαστάσεων πλά-
τος: 116 εκ., ύψος 208,5 εκ. Μόνο 450
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 229741*

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ stock έπιπλα και μεγάλες
προσφορές και στα καλοκαιρινά είδη,
ποικιλία σε έπιπλα εσωτερικού χώρου,
στη Λ. Καραμανλή 83 Καλυκάς (100 μ.
πριν τα γραφεία του ΙΚΑ). Στον ίδιο χώρο
στρώμα οικολογικό, ανατομικό, ορθοπε-
δικό και απόσυρση με έκπτωση 10-20%.
Είδη εξοχής σε τιμές σοκ, λόγω τέλους
εποχής.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 90515, 6948/
403787*

• ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ κιθάρα Cort
Earth Grand σε άριστη κατάσταση, 190
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 589526*

• ΚΑΙΚΙ επαγγελματικό, 7.15 μ., 3.5 gd.
Πληρ. Τηλ. 28250/ 31654*

• ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Μ2 comfort, με 61 πόν-
τους κάννη, αγρατζούνιστη, σε άριστη
κατάσταση, 1 έτους, τιμή 800 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 989848*

ΚΑΡΟΤΣΑ για τρακτέρ, βαρέου τύπου,
μήκους 2.70, πλάτους 2 μ., σε υπεράριστη
κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 963003*

• ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ κορμός, ξερά. Μεταφορά
δωρεάν. Δυνατότητα τακτοποίησης στον
χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 391080*

• ΚΙΝΗΤΟ HTC sensation 100 ευρώ, HTC
mini 70 ευρώ, tablet με οθόνη 10.01 μαζί
με θήκη 120 ευρώ, laptop - netbook acer
& asus με τσάντα μεταφοράς και ποντίκι
από 100 ευρώ, όλα σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6949/ 724560*

ΚΟΠΡΙΑ από πρόβατα, 4 ευρώ /  γεμάτο
σακί (μεταφορά προς Χανιά 5 σακιά). Πε-
ριοχή Βάμος Αποκορώνου Χανίων. Pure
clear sheep’s fertiliser sold 4 euros /  hole
bag (transoportation to Chania 5 bags).
Vamos. Επίσης πωλείται μπιλιάρδο Τσιβι-
σίδη, 1.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 702389

• ΚΟΠΡΙΑ από αιγοπρόβατα χωνεμένη,
καθαρή, ιδανική για γλάστρες εξωτερικού
χώρου και λαχανόκηπους. Επίσης κοπριά
αποστειρωμένη, άοσμη, για γλάστρες
εσωτερικού χώρου. Τιμή από 4 ευρώ /
σακί. Παράδοση στον χώρο σας.
Πληρ. Τηλ. 6984/ 006519

ΚΡΑΣΙ cabernet χύμα προς 1.5 ευρώ το
κιλό.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 533693*

ΛΑΔΙ κρασί, τσικουδιά, ξύδι και ρακόμελο
πωλούνται, όλα παραγωγής μας. Διατί-
θονται ακόμη και σε διάφορες συσκευα-
σίες. Επίσης ξύλα για τζάκι και σόμπα.
Αναλαμβάνουμε το κλάδεμα των δέν-
τρων σας, ελιών - πορτοκαλιών και ζη-
τάμε περιουσία προς ενοικίαση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 62166, 28210/
62676, 6976/ 164965*

• ΛΟΓΩ ανακαίνισης ξενοδοχείου πω-
λούνται: σετ τουαλέτας, νιπτήρας, λε-
κάνη, καζανάκι. Διαθέσιμο υπόλοιπο 80
σετ, τιμή 60 ευρώ κάθε σετ. Επίσης πω-
λούνται 10 fan coil 20ετίας αχρησιμοποί-
ητα, 20 διπλά στρώματα 30 ευρώ/ τεμάχιο
και 20 μονά στρώματα 20 ευρώ/ τεμάχιο.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 299984

ΛΟΥΤΗΡΑΣ κομμωτηρίου ιταλικός Maleti
με μεγάλο νιπτήρα από πορσελάνη και
αναπαυτικό κάθισμα, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 664668*

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ πολυκουζινάκια σε
οικονομικές τιμές (που περιέχουν νερο-
χύτη, εστίες και ψυγειάκι).
Πληρ. Τηλ. 6944/ 595205

• ΜΙΚΡΟ ψυγείο, ράφια για  ποτά, 2 ψηλά
τραπεζάκια και ψηλά σκαμπό, μικρό θερ-
μοσιφωνάκι.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 950456

• ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ καναπές γωνία
(2.80Χ1.60) σε άριστη κατάσταση καθώς
και γυάλινο ανοιγόμενο τραπέζι κουζίνας
με μεταλλικά πόδια.
Πληρ. Τηλ. 6982/ 128087*

• ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ οροφής αυτοκινήτου
JetBag τύπου Apollo 100 από Γερμανία,
ολοκαίνουρια, μόνο 130 ευρώ (90 Χ 145 Χ
ύψος 40 εκ.).
Πληρ. Τηλ. 6944/ 336638*

• ΝΤΟΥΛΑΠΑ 2πορτη με 4 συρτάρια σε
πολύ καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 015608

• ΠΑΛΑΙΑ τούβλα τα συμπαγή με το χια-
στί καθαρισμένα σε καλή κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 912292

• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ χειροποίητα πλεκτά
(τραπεζομάντηλα, καρέ, σεμέν), σε διά-
φορα μεγέθη και σχέδια. Αναλαμβάνω
παραγγελίες.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 58662, 6989/
647253*

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ρούχων Zanussi 6 μηνών,
χωρητικότητας 5 κιλών, σχεδόν καινού-
ριο, 190 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 004261

• ΠΟΔΗΛΑΤΟ πόλης Cannondale Bad
Boy 7 hybrid, σχεδόν καινούριο 580 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 738513 10 π.μ. -
19.00 μ.μ.*

• ΠΟΔΗΛΑΤΟ Sector Helix 1.0 woman
μέγεθος small (240 ευρώ), μοντέλο 2014,
με περιφερειακά προεγκαταστημένα.
Επίσης πωλούνται κλειδαριές ABUS και
καινούρια ποιοτικά κράνη.
Πληρ. Τηλ. 6996/ 925736*

• ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ κατασκευής καναπές
2θέσιος 1.60 μ. μασίφ καρυδιά, με σοκο-
λατί μοντέρνο ύφασμα 240 ευρώ, αυθεν-
τικό ινδονησιακό τραπέζι μασίφ 150
ευρώ, ξύλινο έπιπλο τηλεόρασης αντικέ
80 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 738513 10 π.μ. -
19.00 μ.μ.*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τραπέζι ανοιγόμενο έως 2.5 μ.
(χρώματος βέγκε με τζάμι) με 6 καρέκλες
inox, πλάτη βέγκε και κάθισμα δερματίνη,
επίσης ιταλικά.
Πληρ. Τηλ. 6951/ 920494*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και κατασκευάζονται πισί-
νες πολυεστερικές sexion, που δεν χρει-
άζονται άδεια, 8 μ. Χ 3.60 μ. διάσταση
βάθους 1μ. x 1,5μ. μαζί με τον μηχανι-
σμό. Τιμή 6.500 ευρώ. Εγγύηση για όλη
τους τη ζωή. Δεν κινδυνεύετε από σκα-
σίματα, τριχοειδή κλπ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 09760, 6936/
493430*

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και είδη υγιεινής σε
άριστη κατάσταση λόγω ανακαίνισης ξε-
νοδοχείου. Συγκεκριμένα: σετ υπνοδω-
ματίου από μασίφ ξύλο (πλάτη, κρεβάτι,
κομοδίνα, τουαλέτα, καθρέπτη, σκαμπό,
επιπλάκι βοηθητικό), καρέκλες, πολυ-
θρόνες, σαλόνια, ψυγειάκια, λεκάνες με
καζανάκι, νιπτήρες με μπαταρία, καμπί-
νες ντουζ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 449008

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 24 φωτιστικά pl χωνευτά,
μεταχειρισμένα, 10 ευρώ το ένα.
Πληρ. Τηλ. 6989/ 809705*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω αναχώρησης: πλυν-
τήριο pitsos 5 κιλών 150 ευρώ, ψυγείο LG
No Frost 152 X 54 X 61 εκ 150 ευρώ, κου-
ζίνα ELCO 150 ευρώ, γραφείο 50 ευρώ,
κρεβάτι ημίδιπλο με κομοδίνο και ανα-
τομικό στρώμα 120 ευρώ, ντουλάπα εξω-
τερική 25 ευρώ, ντουλαπάκι μπάνιου 15
ευρώ, 2 χαλιά 40 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 014737*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 130 ξύλινες καρέκλες
εστιατορίου, ντυμένες με δερματίνη,
προς 10 ευρώ/  τεμ.
Πληρ. Τηλ. 6972/ 422874

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τα εξής είδη: στρώμα κα-
τακλίσεων με ηλεκτρικό μηχανισμό φου-
σκώματος, 100 ευρώ. Αναπηρικό καρότσι
με μικρούς τροχούς 80 ευρώ. Πολυμη-
χάνημα Lexmark συμβατό με Windows
XP, 35 ευρώ. Ολα σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31986, 6978/
787435*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 βάσεις για ομπρέλες.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 31767, 6947/
377899

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πλυντήριο, κουζίνα και
ψυγείο από φοιτητή λόγω αποφοίτησης,
500 ευρώ, τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. Τηλ. 6938/ 902375*

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουβέρτες μάλλινες,
κουβέρτες πικέ, κουβερλί, στολές καμα-
ριέρας, σε τιμές ευκαιρίας.
Πληρ. Τηλ. 6942/ 718524

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κρεβάτια μονά διάστα-
σης 2.00 Χ 0.90, σχεδόν καινούρια, πω-
λούνται αναχώρησης, αγορασμένα το
2014, 180 ευρώ και τα δύο.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 247933

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αποροφητήρας-χοάνη
220V, φούρνος πίτσας group (12 L) μαζί
με τη βάση, ψυγείο πάγκος, τυροπιτιέρα
inox (1.70Χ60Χ35), 4 τραπέζια, καρέκλες,
ξύλινα και μεταλλικά σκαμπό, ξύλινοι
πάγκοι.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 579272

• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: εξοπλισμός εστιατορίου
σε άριστη κατάσταση, πολυκοπτικό μη-
χάνημα ιταλικής κατασκευής, με δυνα-
τότητα κοπής 300 kg/ h διαστ. 25Χ43Χ53
εκ. Pasquini, πλατό υγραερίου με 2 σει-
ρές κατανάλωσης αερίου, επιτραπέζιο,
διαστ. 30Χ30Χ80 εκ. ανοξείδωτο.
Πληρ. Τηλ. 6948/ 461685

• ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 9.1 καναλιών, Pio-
neer SC-LX, σε άριστη κατάσταση, στο
κουτί του, 790 ευρώ, LCD tv Philips Ci-
neos 47’’, με σετ ηχείων κεντρικού και 2
δορυφορικών Q-acoustics με subwoofer
Yamaha 350 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 738513 10 π.μ. -
19.00 μ.μ.*

• ΣΑΛΟΝΙ ολοκληρωμένο νεοκλασικό
150 ευρώ, ψυγειοκαταψύκτης Bosch
(1.85Χ70) 200 ευρώ, κρεβάτι διπλό με
στρώμα 100 ευρώ και διάφορα άλλα μι-
κροέπιπλα λόγω μετακόμισης. Επίσης
ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής Kett-
ler Rivo-P με εγγύηση 1 χρόνου, 300
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6958/ 733434*

• ΣΚΑΠΤΙΚΟ Lopartin 7.5 hb με Sep σα-
σμάν, δεν έχει λειτουργήσει σχεδόν κα-
θόλου, 2.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 670369

ΣΚΑΦΟΣ για θαλάσσια σπορ Α’ Hellas
18Β ταχυπλοο, μοντ 2012,  ένα κινητήρα
Yamaha 115 hp και ένα 6 hp, δερμάτινα
καθίσματα, βυθόμετρο, GPS, ηλεκτρ.
ντουζιέρα και τρέιλερ, με 35 ώρες χρή-
σης. Αρχική τιμή 32.446 ευρώ πωλείται
18.900 ευρώ με δυνατότητα έκδοσης τι-
μολογίου και δυνατότητα χρήσης επαγ-
γελματικού.
Πληρ. Τηλ. www.eshops.gr/ skafos,
28210/ 88102*

• ΣΗΜΑΙΕΣ ελληνικές, ευρωπαϊκές
πωλούνται. Επίσης όλων των κρατών.
Έτοιμες και κατά παραγγελία. Ιδανι-
κές για ξενοδοχεία, καταστήματα, δη-
μοτικά καταστήματα, εκλογικά κέντρα
κ.λπ.
Πληρ. Τηλ. 6931/ 503603

ΣΚΑΦΟΣ Quicksilver Cruiser 5,60 μ. με
καμπίνα και μηχανή 90hp δίχρονη Mer-
cury, τρέιλερ με φρένο, υδατοπαγίδα, πυ-
ξίδα, σκάλα μπάνιου, όλα τα σωστικά,
κουπιά, με καμπίνα. Καλή πλεύση ιδανικό
για εκδρομές-ψάρεμα, 9.000 ευρώ. Πω-
λείται και χωριστά σκάφος-μηχανή.
Πληρ. Τηλ. 6973/ 349764*

• ΣΚΑΦΟΣ ταχύπλοο πολυεστερικό, καμ-
πινάτο, μάρκας Drago, μήκους 5.70 μ., σε
άριστη κατάσταση, με όλες τις άδειες σε
ισχύ, κύρια μηχανή 4χρονη, καινούρια,
Yamaha 115 hp, 200 ώρες λειτουργίας,
βοηθητική Mercury 6 hp, πλήρως εξοπλι-
σμένο, με πολλά έξτρα, gps, βυθόμετρο,
2 μπαταρίες, τέντα και πολλά εργαλεία
ψαρέματος.
Πληρ. Τηλ. 6945/ 545409

• ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ αγοράζει ελληνικά νομί-
σματα από το 1830 και μετά, Καποδίστρια,
Όθωνα, Γεωργίου Α’, Κρητικής Πολιτείας,
Ιονικού Κράτους και ασημένια νομίσματα,
αναμνηστικά, επετειακά.
Πληρ. Τηλ. 6946/ 146688*

• ΣΥΝΘΕΤΟ 4 ετών σχεδόν καινούργιο
από 1.750 ευρώ μόνο 500 ευρώ, φωτιστικά
από 400 ευρώ μόνο 180 και τραπεζάκι σα-
λονιού ανοιγόμενο από 500 ευρώ μόνο
100, κρεβάτι διπλό με κομοδίνα μόνο 250
ευρώ, πωλούνται λόγω μετακόμισης.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 823425*

• ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ καταδιοπτρικό Sky-Wat-
cher Mak102EQ2, καινούριο, 250 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6971/ 738513 10 π.μ. -
19.00 μ.μ.*

• ΤΡΑΚΤΕΡ Ford 3.600, 48 hp, από γενική
επισκευή, μαζί με πολλά παρελκόμενα
(φρέζα, τρίγινο, πατατοφυτευτή, πατατο-
εξαγωγέα, νύχια, αυλακωτήρα, καρότσα).
Όλα πλήρως λειτουργικά. Τιμή 12.000
ευρ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6943/ 488417, 6956/
033052

ΤΡΑΚΤΕΡ Ford 4100 με τα εξαρτήματά
του (φρέζα, ρυμούλκα, καλάθι), σε καλή
κατάσταση. Τιμή 5.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 104809

• ΤΡΑΚΤΕΡ 4x4 Fiat 7066 δεντροκομικό
13.000 ευρώ και μια φρέζα Yemka 8σειρη,
τιμή 2.500 ευρώ, σε καλή κατάσταση. Επί-
σης δέχομαι ανταλλαγή με μονό διαφο-
ρικό.
Πληρ. Τηλ. 6977/ 651894*

• ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ, πολυθρόνα και σαλόνι
σε άριστη κατάσταση, καινούρια.
Πληρ. Τηλ. 6987/ 160103*

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ και επαγγελμα-
τικός φούρνος σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 915435*

• ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 8 μ. με μηχανή Mercedes
85 hp, 3.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6970/ 157685

• ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ καναπές-κρεβάτι με απο-
θηκευτικό χώρο 100 ευρώ, σύνθετο με βι-
τρίνα 2Χ2 σε καλή κατάσταση 100 ευρώ ,
τραπεζάκι σαλονιού 50 ευρώ, σόμπα
υγραερίου με φιάλη καινούρια 70 ευρώ,
ηλεκτρική κουζίνα Bosch 3ετίας 260
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6979/ 445111*

• ΦΟΥΣΚΩΤΟ σκάφος Mostro 5.81 μ. με
Suzuki 140 hp 4χρονη μηχανή, 250 ώρες
λειτουργίας, GPS, σε άριστη κατάσταση,
φυλασσόμενο.
Πληρ. Τηλ. 6974/ 190836*

• ΦΟΥΣΚΩΤΟ σκάφος 3.6 μ. με μηχανή
Tohatsu 10 hp, κονσόλα, τιμονιέρα, τρέι-
λερ, πολυεστερική γάστρα, βυθόμετρο
κ.λπ., σε ισχύ όλες οι άδειες, σε άριστη
κατάσταση, φυλασσόμενο σε γκαράζ.
Τιμή 3.000 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 000466*

ΦΡΕΖΑ Γέμκα 7σειρη, 1,60 φάρδος, 1.500
ευρώ σε πολύ καλή κατάσταση. Δεκτός
κάθε έλεγχος.
Πληρ. Τηλ. 6988/ 639588*

• ΦΡΙΤΕΖΑ ηλεκτρική 10 λίτρων, γύρος
υγραερίου, πλατό υγραερίου, μηχανάκι
ηλεκτρικό κοπής γύρου και χοάνη 2,5
μέτρα με το μοτέρ της.
Πληρ. Τηλ. 6981/ 135170

• ΦΥΤΑ ζαχαροκάλαμου πωλούνται. Η πιο
συμφέρουσα κτηνοτροφική καλλιέργεια
για φρέσκια τροφή στα βοοειδή και αιγο-
πρόβατα. Παραγωγή 40 έως 80 τόνοι ετη-
σίως /  στρέμμα.
Πληρ. Τηλ. 6997/ 811069

• ΨΥΓΕΙΑ -πάγκοι 2 διπλά και 1 τριπλό τα
διπλά 650 ευρώ/ έκαστο και το τριπλό 800
ευρώ και δύο όρθια το ένα 800 ευρώ και
το άλλο 600 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 28210/ 70763

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 κατάσταση, 350
ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6976/ 697225

• ΨΥΓΕΙΟ -βιτρίνα σάντουϊτς με διπλά
τζάμια πολύ καλής ποιότητας, 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 δίπορτο Whirlpool έχει δου-
λέψει 6 μήνες ύψος 1.70 υπεράριστη κα-
τάσταση προς 260 ευρώ.
Πληρ. Τηλ. 6937/ 469688

• ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΣ κύριος ζητάει γνωρι-
μία.
Πληρ. Τηλ. 6932/ 800684*

ΕΡΑΤΩ: αν αισθάνεστε μοναξιά και σας
ενδιαφέρει μια σοβαρή σχέση ή ο
γάμος, σας περιμένουμε στο νέο μας
γραφείο να γνωριστούμε και να σας
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Τώρα
κοντά σας και με 2ο υποκατάστημα και
με δεκάδες νέα μέλη.
Πληρ. Τηλ. κεντρικό Ηράκλειο
τηλ.: 2810/ 221551, υποκατάστημα
Ρέθυμνο Ηγ. Γαβριήλ 103 - 105
τηλ.: 28310/ 55621, 6986/ 786412,
www.eratw-gnwrimies.gr*

• ΟΠΟΙΟΣ επιθυμεί να αλλάξει τη ζωή
του και να βρει τον - την ιδανικό σύν-
τροφο με σκοπό τον γάμο, ας επικοινω-
νήσει μαζί μας.
Πληρ. Τηλ. 6992/ 527465 γραφείο
συνοικεσίων Ταυρωνίτης Veneta*

ΧΑΝΙΩΤΗΣ Έλληνας νέος 43 ετών, ζητά
γνωριμία με κυρία από 34-40 ετών, όχι
διαζευγμένη, για παρέα και σκοπό το
γάμο. Κατά προτίμηση Ελληνίδα. Μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. Τηλ. 6985/ 827058 κλήσεις με
απόκρυψη δεν θα απαντηθούν*

EUROPEAN Research Center. Γραφείο
ιδιωτικών ερευνών και ειδικών συμβού-
λων διασφάλισης απορρήτου. Μοιχείες,
διαζύγια, προγαμιαίες έρευνες, παντός
τύπου εξακριβώσεις, βιομηχανική αντι-
κατασκοπεία, εξαφανίσεις προσώπων,
προστασία ανηλίκων, επιτήρηση, αντι-
παρακολούθηση. Εντοπισμός κινητού
και θέσεις προσώπου, εύρεση κατόχου
αριθμού τηλεφώνου. Νέες υπηρεσίες
υπερσύγχρονης τεχνολογίας, εμφάνιση
αποκρύψεων, καταγραφή τηλεφωνικών
συνομιλιών και μηνυμάτων, ανάκτηση
παλαιών δεδομένων κινητού. Τίποτα δεν
μπορεί πλέον να μείνει κρυφό για εσάς.
Πείρα, προσωπική επαφή, στήριξη, από-
λυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα, απο-
τελεσματικότητα, γρήγορη
αντιμετώπιση. Οι τιμές μας είναι προ-
σαρμοσμένες στα νέα οικονομικά δεδο-
μένα με 24ωρη συμβουλευτική
υπηρεσία (Κυριακή και αργίες). Αρ. ειδ.
άδειας υπουργείου προστασίας του πο-
λίτη 4891/ 7/ 150-δ.
Πληρ. Τηλ. 6986/ 176066 Υψηλαν-
τών 25*

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ - Υπερίων: Περίδου 10
Χανιά. Αρ. Αδ. 4891/ 7/ 1/ 180-ε. Εμπιστευ-
τικό γραφείο ερευνών - παρακολουθή-
σεων - πληροφοριών και πάσης φύσεως
οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών τηλε-
καταγραφήσεων πανελλαδικά. Προσπε-
λάσιμη γνώση, σύγχρονες τεχνικές
έρευνας, εξειδικευμένα λογισμικά ελέγ-
χου κινητών τηλεφώνων - υπολογιστών,
προϊόντα και υπηρεσίες εποπτείας οχη-
μάτων, πρωτοποριακός μικροηλεκτρονι-
κός εξοπλισμός (εφαρμογές - διαθέσεις
- ειδικές κατασκευές κάθε αναγκαιότη-
τας). Αναλαμβάνονται με σοβαρότητα
και εχεμύθεια, θέματα συζυγικής απι-
στίας - διαζυγίων, βιντεοφωτογραφή-
σεις, τηλεφωνικά, επιτήρηση ανηλίκων,
επαγγελματικά, περιουσιακά, αδιάσει-
στες δικαστικές αποδείξεις, δορυφορι-
κοί εντοπισμοί θέσεων - διαδρομής
οχημάτων, ιδιαίτερα δύσκολες υποθέ-
σεις, περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα.
Άρτια κατάρτιση, γρήγορα αποτελέ-
σματα, αδιάφθορη εντιμότητα, πρέ-
πουσα δεοντολογία.
Πληρ. Τηλ. 6944/ 775785 επί
24ώρου*


