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Ψηφίζουμε 
για το μέλλον 
του τόπου μας 

■ Θέσεις υποψηφίων: Χάρης Παπαδάκης,
Λευτέρης Κοπάσης, Νίκος Σπανουδάκης  

Νίκος
Καλογερής

Σοφία
Μαλανδράκη 

Γιώργος
Γεωργακάκης

■ Συνεντεύξεις υποψηφίων: 

■ Oλα όσα πρέπει να ξέρετε για την εκλογική 
διαδικασία της Κυριακής: οι κάλπες, οι σταυροί, 
οι καινοτομίες της φετινής εκλογικής διαδικασίας 



Μια μεγάλη προεκλο-
γική περίοδος φτάνει
στο φινάλε της, καθώς
οι ώρες για ν’ ανοίξουν
οι κάλπες της Κυρια-
κής μετρούν αντίστρο-
φα. 

Υ
ποψήφιοι σε Δήμους και Περι-

φέρεια, παρουσίασαν θέσεις -

προτάσεις, με στόχο να βελτιώ-

σουν τις τοπικές τους κοινωνίες. Τις γει-

τονιές, τα χωριά, τις πόλεις. 

Η καθημερινότητά μας έρχεται στο επί-

κεντρο. Μικρά και μεγάλα προβλήματα

που θα κάνουν τη ζωή μας πιο απλή, πιο

εύκολη, πιο ασφαλή. 

Διαβάσαμε όλο αυτό το διάστημα ιδέ-

ες ανθρώπων από πολλούς συνδυα-

σμούς. Καθένας έχει και κάτι σωστό και

ωφέλιμο να πει. Αυτό θα πρέπει να το

θυμούνται όλοι τους την επομένη των

εκλογών, όταν θα κληθούν να

συναποφασίσουν στα δημοτικά

συμβούλια, λόγω και της νέας

νομοθεσίας. 

Μέσα από το σημερινό μας έν-

θετο, παρέχουμε σημαντικές

πληροφορίες για την εκλογική

διαδικασία, η οποία φέτος είναι αρ-

κετά πιο σύνθετη.  

Παράλληλα, παρέχουμε μια ακόμα δυ-

νατότητα προβολής σε συνδυασμούς και

μεμονωμένους υποψηφίους. 

Aλλωστε τις ημέρες αυτές, προσπα-

θήσαμε να εξυπηρετήσουμε με τον κα-

λύτερο δυνατό τρόπο όλους όσοι εμπι-

στεύτηκαν τα “Χανιώτικα νέα” για να πε-

ράσουν το μήνυμά τους στους ψηφο-

φόρους. Και τους ευχαριστούμε γι’

αυτό.

Το εμπορικό τμήμα της εφημερίδας, το

γραφιστικό, οι τυπογράφοι, οι ενθέτες

και οι διανομείς, όλοι κοπίασαν, ξενύ-

χτησαν για να δώσουν ένα άρτιο απο-

τέλεσμα. 

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι της

εφημερίδας, προσπάθησαν ν’ ανταπο-

κριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

στις ανάγκες της επικαιρότητας, πα-

ρουσιάζοντας με τη μέγιστη δυνατή

αντικειμενικότητα την ειδησεογραφία.

Παράλληλα, με σχολιασμό και άποψη

-πάντα ενυπόγραφα και ξεκάθαρα- το-

ποθετηθήκαμε όπου κρίναμε απαραί-

τητα. Οπως επιτάσσει η 50χρονη ιστο-

ρία της εφημερίδας μας, όπως απαιτούν

από εμάς οι 35 και πλέον χιλιάδες κα-

θημερινοί αναγνώστες της έντυπης έκ-

δοσής μας. 

Ετσι λοιπόν, ολοκληρώνεται η πορεία

προς τις κάλπες. Ετοιμαζόμαστε για τη

μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας. 

Καλή επιτυχία και
καλή δύναμη σε όλους. 

Ψηφίζουμε
για το μέλλον 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Χρηστικά εν όψει

εκλογών 
• Επιστρέφονται πινακίδες και άδει-

ες οδήγησης: Επιστρέφονται από χθες οι

άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδει-

ες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμέ-

νου να διευκολυνθούν οι πολίτες για την

άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

στις επικείμενες εκλογές, σύμφωνα με

απόφαση της υφυπουργού Προστασίας

του Πολίτη, Κατερίνας Παπακώστα- Σιδη-

ροπούλου. Όπως διευκρινίζεται στην ανα-

κοίνωση, η απόφαση αφορά στα στοιχεία

οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν

αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρ-

χές μέχρι και την Τρίτη 21 Μαΐου 2019,

αποκλειστικά για τις παραβάσεις: Στάση και

στάθμευση, καθώς και παραβίαση πινακί-

δας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η

στάθμευση), για την οποία προβλέπεται

αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και

των πινακίδων κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Εξαιρούνται από την απόφαση οι παρα-

βάσεις στάθμευσης που παρεμποδίζουν ρά-

μπες διάβασης Ατόμων με Αναπηρία και σε

αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης

Ατόμων με Αναπηρία. Προϋπόθεση για την

επιστροφή των προαναφερόμενων στοι-

χείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η

καταβολή του διοικητικού προστίμου. Ση-

μειώνεται ότι η εκτέλεση αποφάσεων που

έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες αρ-

χές εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν

εμπίπτουν στην παραπάνω διαδικασία

επιστροφής των στοιχείων. 

• Διευρυμένο ωράριο υπηρεσιών για

ταυτότητες και διαβατήρια: Διευρυμέ-

νο θα είναι το ωράριο λειτουργίας των Γρα-

φείων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων στο

αστυνομικό μέγαρο Χανίων με στόχο να

εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες. Από

το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

ανακοινώνεται ότι για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των πολιτών, ενόψει των επι-

κείμενων Περιφερειακών και Δημοτικών

Εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα

Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Δια-

βατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε

όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του

καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους,

ως ακολούθως: 

Γραφεία Ταυτοτήτων

• Σάββατο, 25 Μαΐου και 01 Ιουνίου, κατά

τις ώρες 08.00 έως 18.00

• Κυριακή, 26 Μαΐου και 02 Ιουνίου, κατά

τις ώρες 07.00 έως 19.00 

Γραφεία Διαβατηρίων (για την παρά-

δοση διαβατηρίων που δεν έχουν παρα-

ληφθεί από τους δικαιούχους) 

• Σάββατο, 25 Μαΐου και 01 Ιουνίου , κατά

τις ώρες 07.30 έως 18.00

• Κυριακή, 26 Μαΐου και 02 Ιουνίου, κατά

τις ώρες 07.00 έως 19.00 

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχι-

κής έκδοσης - αντικατάστασης δελτίων ταυ-

τότητας, αυτό θα εκδίδεται άμεσα, ακόμα

και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον

προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον

ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όλα τα προβλε-

πόμενα δικαιολογητικά. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ 

perakisp@haniotika-nea.gr

του τόπου μας
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Μπροστά σε 4 κάλπες θα βρεθούν οι ψη-
φοφόροι την ερχόμενη Κυριακή, 26 Μαΐου,
καθώς καλούνται να ψηφίσουν για τις ευ-
ρωεκλογές, τις περιφερειακές, τις δημοτικές
και τις κοινοτικές εκλογές. Η διαδικασία της
ψηφοφορίας θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί και
θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα.  

• Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις το

Υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει μέτρα ώστε η διαδι-

κασία να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στο πλαί-

σιο αυτό κάθε ψηφοφόρος θα ψηφίζει σε 2 εκλογι-

κά τμήματα που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο και

έχουν τον ίδιο αριθμό αλλά αλλάζει το γράμμα (πχ. 123Α,

123Β). Στο Α θα ψηφίσει για τις ευρωεκλογές και τις πε-

ριφερειακές εκλογές, ενώ στο Β για τις δημοτικές και κοι-

νοτικές εκλογές.  

• Αντιθέτως σε 1 εκλογικό τμήμα χωρίς την εφαρμο-

γή της διάκρισης Α΄ και Β΄ θα διεξαχθούν οι εκλογές εφό-

σον ο αριθμός των εγγεγραμμένων δεν υπερβαίνει τους

300 καθώς και στα τμήματα των δήμων στους οποίους

που δεν αναδεικνύονται συμβούλια ή πρόεδροι κοινό-

τητας στα οποία θα υπάρχουν 3 κάλπες.

• Στα Χανιά θα λειτουργήσουν συνολικά 259 εκλογι-

κά τμήματα (Α' και Β'), 95 ενιαία εκλογικά τμήμα-

τα και 2 ειδικά εκλογικά τμήματα φυλακών. 

Για να μάθει κάποιος που ψηφίζει μπορεί να βρει πλη-

ροφορίες στη διεύθυνση:  Αν δεν βρει το όνομά του, στους 

εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να απευθυνθεί στον

Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος,

μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας. Να σημειωθεί ότι

οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου 2019

περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

2019 και δεν επιδέχονται αλλαγές. 

• Αν κάποιος είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια 2 ή

περισσοτέρων Δήμων οφείλει να ψηφίσει στο Δήμο της

νόμιμης εγγραφής του, η οποία εξακριβώνεται κατόπιν επι-

κοινωνίας με τους οικείους Δήμους. Ο δικαστικός αντι-

πρόσωπος θα τον καλέσει να υπογράψει μια υπεύθυνη

δήλωση, ότι γνωρίζει πως είναι διπλοεγγεγραμμένος και

δεν ψήφισε ούτε και θα ψηφίσει αλλού. 

• Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δικαίωμα ψήφου έχουν

όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά

το έτος των εκλογών. Άρα για τις εκλογές της Κυριακής,

μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/2002

μέχρι τις 31/12/2002. Στο πλαίσιο αυτό, φέτος, θα ψηφί-

σουν για πρώτη φορά 536.920 νέοι ψηφοφόροι εκ των

οποίων 106.760 πολίτες ηλικίας 17 ετών. 

• Οι ψηφοφόροι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι έχουν

τη δυνατότητα να ψηφίσουν δημοτικούς συμβούλους

από έναν συνδυασμό και συμβούλους κοινοτήτων από

άλλο συνδυασμό καθώς θα υπάρχει ξεχωριστή κάλπη και

ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των συμβουλίων κοινότητας. 

Μπροστά σε τέσσερις κάλπες
θα βρεθούν οι ψηφοφόροι

Oλα όσα πρέπει να ξέρετε για
τη διαδικασία της ψηφοφορίας 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

dmaridakis@yahoo.gr

Οδηγός… επιβίωσης 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ



       
     

      
    

      
       

       

      

       

         

        

        

         

          

         

   

       

          

       

       

      

      

       

       

      

        

           

      

      

        

        

      

     

        

       

       

       

       

      

       

       

         

         

       

        

        

      

         

    

      

       

       

Eγγραφα, άδειες, απαλλαγή

Οι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες μπο-

ρούν να ψηφίσουν με την ταυτότητα, το δια-

βατήριο, την άδεια οδήγησης ή το ατομι-

κό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών

ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες

ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα εί-

ναι αποδεκτή. Εάν έχουν αλλάξει τα προσω-

πικά τους στοιχεία (π.χ. μεταβολή επωνύμου

λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσουν

τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα

ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή

τους ταυτότητα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο

αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

• Σε περίπτωση που τα στοιχεία στους εκλογι-

κούς καταλόγους είναι διαφορετικά από αυτά

στην ταυτότητα τότε κρίνεται από τις δια-

φορές που υπάρχουν για το αν θα μπορέσει

ο πολίτης να ασκήσει το δικαίωμά τους. Αν οι

διαφορές είναι ουσιώδεις, μπορεί να απαιτηθεί

πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από τον

Δήμο.

• Οι ετεροδημότες εκλογείς στις δημοτικές και

περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυ-

ριακή) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα απο-

κλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του Δή-

μου που είναι δημότες και για τις ευρωεκλο-

γές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμο-

νής τους, στους ειδικούς καταλόγους των οποί-

ων είναι εγγεγραμμένοι. Φέτος θα ψηφίσουν

σε όλη την Επικράτεια 112.504 ετεροδημότες.

• Σε ό,τι αφορά την εκλογική άδεια όσοι ερ-

γάζονται 5 ημέρες δικαιούνται: Από 200-400

χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα και από 401 και άνω

2 εργάσιμες ημέρες, εφόσον κινηθούν εξ

ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δή-

λωση τους.  Όσοι εργάζονται 6 ημέρες δικαι-

ούνται: Από 100-200 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα,

από 201-400 χλμ, 2 εργάσιμες ημέρες και από

401 και άνω 3 εργάσιμες ημέρες. 

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι με-

τακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρ-

χει πρόσβαση, ο αριθμός ημερών άδειας, θα

εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την

απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακί-

νησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις

3 εργάσιμες ημέρες.

• Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού

δικαιώματος εξαιρούνται οι κάτοικοι του εξω-

τερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της

ηλικίας τους και όσοι διαμένουν την ημέρα

της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των

200 χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο

οποίο ψηφίζουν.

Ποιοι και πώς ψηφίζουν στις Ευρωεκλογές

Φέτος συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές 40 πο-

λιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων. Η

Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να εκλέξει ένα

κόμμα ευρωβουλευτή θα πρέπει να συγκε-

ντρώσει τουλάχιστον το 3% των ψήφων. 

• Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτί-

μησή του υπέρ 4 κατά ανώτατο όριο υπο-

ψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξει.

• Ψηφίζουμε αποκλειστικά με σταυρό (+)

στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του ψηφο-

δελτίου. Εάν βάλουμε σταυρούς, και αριστερά και

δεξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Οι σταυ-

ροί πρέπει να μπαίνουν όλοι ενιαία, είτε από την

αριστερή μεριά του ψηφοδελτίου, είτε από την

δεξιά.

• Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελλή-

νων - μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν

οι Έλληνες πολίτες που: 

- συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους

μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019. Σε αυτές τις εκλο-

γές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν

όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2002. 

- είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο

δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δι-

καιώματος του εκλέγειν.

• Το εκλογικό δικαίωμα έχουν επίσης και οι πο-

λίτες της Ε.Ε. που:

- διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν

το 17 έτος της ηλικίας κατά το έτος της εκλογής

(μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019), δεν έχουν στερη-

θεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα και

στο κράτος μέλος καταγωγής τους και έχουν εγ-

γραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φε-

βρουαρίου 2019. Φέτος έχουν εγγραφεί στους

εκλογικούς καταλόγους 22.812 πολίτες των λοι-

πών κρατών – μελών της Ε.Ε.

• Για να μάθει κανείς σε ποιον εκλογικό κα-

τάλογο είναι εγγεγραμμένος μπορεί να αναζη-

τήσει πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση https://www.ypes.gr/mathe-poy-psi-

fizeis-forma/

• Στην Ελλάδα δεν μπορεί να ψηφίσει κα-

νείς ταχυδρομικά ή με πληρεξούσιο, ούτε

με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του διαδικτύου. 

• Οι ψηφοφόροι με αναπηρία ψηφίζουν

κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Εφόσον ζητη-

θεί, οι εφορευτικές επιτροπές υποχρεούνται να

τους διευκολύνουν. 

Π
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τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές ψηφίζουμε για την

ανάδειξη περιφερειάρχη και μελών περιφερεια-

κού συμβουλίου, δημάρχου και μελών δημοτικού

συμβουλίου και οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων

(συμβούλους κοινότητας για τις κοινότητες άνω των 300

κατοίκων ή προέδρων κοινοτήτων για τις κοινότητες

έως 300 κατοίκων). 

• Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου

2019, και αν χρειαστεί, και την Κυριακή 2 Ιουνίου

2019 (για όσους Δήμους και Περιφέρειες δεν υπήρξε

συνδυασμός που συγκέντρωσε το 50% συν 1 ψήφο). 

• Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τη

δυνατότητα να επιλέξουν έναν συνδυασμό για να ψη-

φίσουν δημοτικούς συμβούλους κι έναν άλλο συν-

δυασμό για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας. Κι

αυτό διότι η κάλπη για την ανάδειξη συμβούλων κοι-

νότητας θα είναι ξεχωριστή με ξεχωριστά ψηφοδέλτια.

• Ψηφοδέλτια που φέρουν πάνω από περισσότερους

από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης για την

ανάδειξη συμβούλων κοινότητας, είναι έγκυρα και

προσμετρώνται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμ-

βάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.  

• Αντίθετα στα ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων

προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως 300 κατοίκων,

όταν ένα ψηφοδέλτιο δεν φέρει κανένα σταυρό προτί-

μησης ή περισσότερους του 1 σταυρού θεωρείται

άκυρο.

• Για να μάθει κανείς που ψηφίζει θα βρει πληροφο-

ρίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/

• Στις αυτοδιοικητικές εκλογές ψηφίζουμε αποκλειστικά

με σταυρό (+) στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του ψη-

φοδελτίου. Εάν βάλουμε σταυρούς, και αριστερά και δε-

ξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Οι σταυροί πρέ-

πει να μπαίνουν όλοι ενιαία, είτε από την αριστερή με-

ριά του ψηφοδελτίου, είτε από την δεξιά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

• Στις Περιφερειακές Εκλογές στην Κρήτη οι ψηφο-

φόροι μπορούν να βάλουν έως 4 σταυρούς. Σε περί-

πτωση που μπουν περισσότεροι από 4 σταυροί προ-

τίμησης το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο αλλά προ-

σμετράται υπέρ του συνδυασμού. Επίσης, δεν χρειάζεται

σταυρός προτίμησης στον υποψήφιο περιφερειάρχη. Αν,

ωστόσο, κάποιος βάλει δεν συνεπάγεται ακυρότητα του

συνδυασμού.  

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

• Στον Δήμο Αποκορώνου και στις δημοτικές ενό-

τητες Αρμένων, Βάμου, Γεωργιούπολης και Κρυο-

νερίδας οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως 3 σταυ-

ρούς προτίμησης για δημοτικούς συμβούλους της

εκλογικής τους περιφέρειας συν 1 σταυρό σε υποψή-

φιο δημοτικό σύμβουλο απ' όλες τις άλλες εκλογικές πε-

ριφέρειες του Δήμου. Εξαίρεση αποτελούν οι Δημοτι-

κές Ενότητες Ασή Γωνιάς και Φρε που οι ψηφοφόροι

μπορούν να βάλουν 1 σταυρό προτίμησης σε υποψή-

φιο δημοτικό σύμβουλο από την εκλογική περιφέρειά

τους συν 1 σταυρό σε κάποιον υποψήφιο από άλλη εκλο-

γική περιφέρεια του Δήμου τους. Σε ό,τι αφορά τους

σταυρούς  για  συμβούλους κοινότητας οι ψηφοφόροι

στον Αποκόρωνα μπορούν να βάλουν  1 ή 2 σταυρούς

ανάλογα την κοινότητα, ενώ για προέδρους συμβουλίων

κοινότητας όταν πρόκειται για οικισμό κάτω των 300

κατοίκων η ψήφος είναι πάντα 1.  

Παράδειγμα: ένας ψηφοφόρος που ψηφίζει στην κοι-

νότητα Κεφαλά μπορεί να βάλει έως 3 σταυρούς σε υπο-

ψηφίους δημοτικούς συμβούλους από την εκλογική πε-

ριφέρεια Βάμου, 1 σταυρό σε υποψήφιο άλλης εκλογι-

κής περιφέρειας του Δήμου (π.χ. της Γεωργιουπόλεως)

και 2 σταυρούς για το συμβούλιο κοινότητας. Ωστόσο,

ένας ψηφοφόρος στην Ασή Γωνιά μπορεί να σταυρώ-

σει μόνο 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από την εκλο-
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γική του περιφέρεια, συν 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο

από άλλη εκλογική περιφέρεια του Δήμου (π.χ. Κρυνε-

ρίδα) και 2 υποψήφιους για το συμβούλιο κοινότητας.    

• Στον Δήμο Γαύδου οι ψηφοφόροι μπορούν να βά-

λουν έως 3 σταυρούς προτίμησης για δημοτικούς συμ-

βούλους καθώς η εκλογική περιφέρεια θεωρείται ενιαία.

• Στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου σε όλες τις δη-

μοτικές ενότητες (Σελίνου, Καντάνου, Πελεκάνου) οι

ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως 3 σταυρούς προ-

τίμησης για δημοτικούς συμβούλους και από 1 έως 2

σταυρούς προτίμησης, ανάλογα την κοινότητα, για

συμβούλους κοινότητας.

Παράδειγμα: στην κοινότητα Επανωχωρίου οι ψη-

φοφόροι δικαιούνται να βάλουν έως 3 σταυρούς για δη-

μοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας του

Ανατολικού Σελίνου, 1 σταυρό σε έναν υποψήφιο από

κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια (Καντάνου ή Πελε-

κάνου) και 2 σταυρούς για το συμβούλιο κοινότητας. Ελα-

φρώς διαφορετικά είναι τα πράγματα στην κοινότητα

Σούγιας όπου μπορούν να σταυρώσουν έως 3 υποψη-

φίους για δημοτικούς συμβούλους από την εκλογική πε-

ριφέρεια Ανατολικού Σελίνου, 1 υποψήφιο από τις

εκλογικές περιφέρειες Καντάνου ή Πελεκάνου, αλλά και

1 για πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας καθώς η Σού-

για έχει λιγότερους από 300 κατοίκους.   

• Στον Δήμο Κισσάμου στις δημοτικές ενότητες Κισ-

σάμου και Μυθήμνης οι ψηφοφόροι μπορούν να βά-

λουν έως 3 σταυρούς προτίμησης για δημοτικούς συμ-

βούλους, ενώ στην δημοτική ενότητα Ιναχωρίου 1 σταυ-

ρό προτίμησης. Για συμβούλους κοινότητας οι ψηφο-

φόροι μπορούν να βάλουν από 1 ή 2 σταυρούς προτί-

μησης ανάλογα την κοινότητα.

Παράδειγμα: ένας ψηφοφόρος στην κοινότητα Έλους,

μπορεί να βάλει 1 σταυρό σε κάποιον υποψήφιο δημο-

τικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας Ιναχωρίου, 1

σταυρό σε κάποιον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από

την Κίσσαμο ή τη Μύθημνα και 1 σταυρό για πρόεδρο

του συμβουλίου κοινότητας. Ωστόσο, ένας ψηφοφόρος

στην κοινότητα Κισσάμου, θα βάλει έως 3 σταυρούς προ-

τίμησης για δημοτικούς συμβούλους από την εκλογική

του περιφέρεια, 1 σταυρό σε κάποιον υποψήφιο από τις

άλλες 2 εκλογικές περιφέρειες και 2 σταυρούς για την

εκλογή συμβούλων κοινότητας.   

• Στον Δήμο Πλατανιά σε όλες τις δημοτικές ενότη-

τες (Βουκολιών, Κολυμπαρίου, Μουσούρων και

Πλατανιά) οι ψηφοφόροι μπορούν να σταυρώσουν έως

3 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους  και 1 ή 2 σταυ-

ρούς, ανάλογα την κοινότητα, σε υποψήφιους συμβού-

λους κοινότητας.

Παράδειγμα: στην κοινότητα Βουκολιών οι ψηφοφόροι

θα σταυρώσουν έως 3 υποψήφιους δημοτικούς συμ-

βούλους από την εκλογική περιφέρεια Βουκολιών, συν

1 υποψήφιο από τις άλλες 3 εκλογικές περιφέρειες και

2 υποψήφιους συμβούλους κοινότητας. Στην κοινότη-

τα Αφράτων, όμως, μπορούν να βάλουν μέχρι 3 σταυ-

ρούς προτίμησης για δημοτικούς συμβούλους της

εκλογικής περιφέρειας Κολυμπαρίου, συν 1 σταυρό σε

υποψήφιο από κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια του Δή-

μου και 1σταυρό  για πρόεδρο του συμβουλίου κοινό-

τητας. 

• Στον Δήμο Σφακίων, που θεωρείται ενιαία εκλογική

περιφέρεια, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως 3

σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους δημοτικούς συμ-

βούλους και 1 ή 2 σταυρούς σε υποψήφιους τοπικούς

συμβούλους ανάλογα με την κοινότητα που ψηφίζουν.

Παράδειγμα: ένας ψηφοφόρος στην Αγία Ρουμέλη θα

ψηφίσει έως 3 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και

1 για πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας, ενώ στην κοι-

νότητα Ασκύφου θα ψηφίσει έως 3 δημοτικούς συμ-

βούλους και 2 για συμβούλους κοινότητας. 

• Στον Δήμο Χανίων στις δημοτικές ενότητες Ακρω-

τηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Ν. Κυδω-

νίας, Σούδας και Χανίων οι ψηφοφόροι μπορούν να

βάλουν έως 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους δη-

μοτικούς συμβούλους συν 1 σταυρό σε υποψήφιο από

κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια. Εξαίρεση αποτελεί η

δημοτική ενότητα Κεραμειών όπου οι ψηφοφόροι έχουν

δικαίωμα να βάλουν 1 σταυρό προτίμησης σε ό,τι

αφορά τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της

εκλογικής τους περιφέρειας. Σχετικά με τα συμβούλια

κοινοτήτων οι σταυροί προτίμησης είναι 1 ή 2 ανάλο-

γα την κοινότητα που ψηφίζει κανείς. 

Παράδειγμα: ένας ψηφοφόρος στην κοινότητα Απτέ-

ρας έχει δικαίωμα να βάλει έως 3 σταυρούς προτίμησης

για δημοτικούς συμβούλους από την εκλογική περιφέ-

ρεια Σούδας, συν 1 σταυρό σε κάποιον υποψήφιο από

κάποια άλλη από τις υπόλοιπες 5 εκλογικές περιφέρει-

ες του Δήμου και 2 για το συμβούλιο κοινότητας. Δια-

φορετική περίπτωση αποτελεί ένας ψηφοφόρος στην κοι-

νότητα Δρακόνας στα Κεραμειά καθώς μπορεί να επι-

λέξει 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από την εκλογι-

κή περιφέρεια Κεραμειών, 1 υποψήφιο από κάποια άλλη

εκλογική περιφέρεια του Δήμου και 1 για πρόεδρο του

συμβουλίου κοινότητας.   
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•“Δημοτική Συνεργασία Σφα-

κίων” Γιάννης Ζερβός με 20

υποψήφιους στο Δ.Σ. και 15

υποψήφιους τοπ. συμβούλους, 

•“Ολοι μαζί για τα Σφακιά”

Μανούσος Χιωτάκης με 20

υποψήφιους στο Δ.Σ. και 15

υποψήφιους τοπ. συμβούλους, 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

•“Ενωτική Μαχητική

Αποκορωνιώτικη Ανε-

ξάρτητη Κίνηση” υπ. δή-

μαρχος Χαράλαμπος

Κουκιανάκης με 42

υποψήφιους δημοτικούς

συμβούλους

•“Αποκόρωνας η γη μας”

υπ. δήμαρχος Παντελής

Καραγιαννάκης με 41

υποψήφιους 

•“Λαϊκή Συσπείρωση

Αποκορώνου” υπ. δή-

μαρχος Νικήτας Με-

λισσάκης με 42 υπο-

ψήφιους στο Δ.Σ. και 1

υποψήφιο σε τοπικό, 

•“Αποκόρωνας, Ενότητα,

Ελπίδα, Προοπτική” υπ.

δήμαρχος Σταμάτης

Σγουράκης με 41 υπο-

ψήφιους. 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

Χαράλαμπος Κουκιανάκης Παντελής Καραγιαννάκης

Νικήτας Μελισσάκης Σταμάτης Σγουράκης

Γιάννης Ζερβός Μανούσος Χιωτάκης

•“Η Απάντηση... Τα Χανιά

μας”, Aρης Παπαδογιάν-

νης με 190 υποψήφιους.

•“Δήμος Ενεργών Πολι-

τών”, Τάσος Βάμβουκας

με 98 υποψήφιους. 

•“Χανιά - Κοιτάμε μπρο-

στά”, Ευτύχης Δαμιανά-

κης με 98 υποψηφίους 

•“Πρωτοβουλία Πολιτών -

Πρώτα ο Aνθρωπος”, Γιάν-

νης Σαρρής με 85 υπο-

ψήφιους. 

•“Για τα Χανιά”, Παναγιώτης Σημανδηράκης με 98 υποψηφίους. 

•“Μαζί για τα Χανιά της Επόμενης Μέρας”, Γρηγόρης Αρχοντάκης με 97

υποψήφιους.

•“Λαϊκή Συσπείρωση”, Νίκος Βουρλάκης με 119 υποψήφιους. 

•“ΑΝΤΑΡΣΙΑ στα Χανιά”, Σεραφείμ Ρίζος με 50 υποψήφιους. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Aρης Παπαδογιάννης Τάσος Βάμβουκας Ευτύχης Δαμιανάκης 

Γιάννης Σαρρής                 Παναγιώτης Σημανδηράκης Γρηγόρης Αρχοντάκης

Νίκος Βουρλάκης Σεραφείμ Ρίζος

•“Λαϊκή Συσπείρωση Κα-

ντάνου - Σελίνου”, Γιώργος

Γεωργιλάκης με 24 υπο-

ψηφίους δημοτικούς συμ-

βούλους 

•“Συνεργασία για το Σέλινο”,

Αντώνης Περράκης με 26

υποψήφιους δημοτικούς

συμβούλους και 25 υποψή-

φιους τοπικούς συμβούλους. 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ

Γιώργος Γεωργιλάκης  Αντώνης Περράκης

•“Αλληλέγγυοι Πολίτες Γαύδου”, Γκέλυ Καλλίνικου με 14 υποψήφιους, 

•“Γαύδος με Όραμα”, Λίλιαν Στεφανάκη με 19 υποψήφιους, 

•“Ομάδα Ανάπτυξης Γαύδου” Μανώλης Τσιγωνάκης με 15 υποψήφιους. 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 

Γκέλυ Καλλίνικου Λίλιαν Στεφανάκη Μανώλης Τσιγωνάκης 
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•Πρωτεύουσα Δύναμη”, Γιώργος Μυλωνάκης με 41 υποψήφιους δημ. συμ-

βούλους συν 19 τοπικούς συμβούλους σε Καστέλι και Πλάτανο, 

•“Κίσσαμος Πορεία Ανοδική”, Θοδωρής Σταθάκης με 41 υποψήφιους, 

•“Λαϊκή Συσπείρωση Κισσάμου” Γιώργος Φραγκιουδάκης με 27 υποψήφιους.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Γιώργος Μυλωνάκης                 Θοδωρής Σταθάκης              Γιώργος Φραγκιουδάκης

•“Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά”, Δημήτρης Ανθούσης με 86 υποψήφιους

(42 υποψ. δημοτικοί και 44 υποψ. τοπικοί), 

•“Αυτοδιοικητική Συνεργασία Πολιτών”, Γιάννης Μαλανδράκης με 141 (42

δημοτικοί και 99 στα πενταμελή τοπικά συμβούλια) , 

•“Ενωτική Κίνηση Πλατανιά-Νέα Εποχή”, Μανώλης Ντουντουλάκης με 128

υποψήφιους (41 δημ. Συμβούλους και 87 τοπικούς συμβούλους).

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δημήτρης Ανθούσης               Γιάννης Μαλανδράκης            Μανώλης Ντουντουλάκης

Μια εκπαιδευτικός απολογείται.
Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της σχολικής χρονιάς. Γονείς και μα-
θητές αισθάνονται ευτυχείς, που ένα ολόκληρο καλοκαίρι θα αφή-
σουν κατά μέρος τον καθημερινό αγώνα της εκμάθησης του
σχολικού εγχειριδίου και ανέμελοι θα απολαύσουν στιγμές γαλήνης
και χαλάρωσης.
Όμως υπάρχει και ο εκπαιδευτικός. Ο καλός διδάσκαλος. Εκείνος
που με ιδρώτα και μόχθο αγωνίστηκε καθ' όλη τη σχολική περίοδο
για να χτίσει χαρακτήρες και να εμφυσήσει γνώσεις, αρχές και αξίες
σε μικρές και μεγάλες παιδικές ψυχές.
Εν αρχή ην ο λόγος.
Η ελληνική γλώσσα μας πάσχει σήμερα από ξενόφερτα στοιχεία
που παρεμποδίζουν το έργο του καλού δασκάλου. Πόσος κόπος
και πόση ενέργεια χρειάζεται για να μπορέσει στο τέλος της ημέ-
ρας να αισθανθεί την ικανοποίηση, την βαθιά ικανοποίηση, πως η
ημέρα δεν πήγε χαμένη! Πως το έργο του απέδωσε καρπούς.
Η μάθηση δεν είναι στείρα γνώση. Εμπεριέχει στοιχεία αυτογνω-
σίας, δύναμης, αρχών και αξιών, που με την μεσολάβηση του δι-
δάσκοντος, γίνονται κτήμα και συνοδεύουν το μαθητή δια βίου.
Δύσκολος ο ρόλος του δασκάλου. Εύκολος για τους μη έχοντες
γνώση του ιερού λειτουργήματός του, το οποίο δεν σταματά
ποτέ. 
Οι τελευταίες παραινέσεις του πριν κλείσουν τα σχολεία: Μην χά-
νετε παιδιά μου την επαφή σας με το βιβλίο. Το καλό βιβλίο. Και
να ο κατάλογος των βιβλίων εκείνων, των λογοτεχνικών, από την
πλούσια κληρονομιά που μας άφησαν παρακαταθήκη οι λογοτέ-
χνες μας, ποιητές και πεζογράφοι, αθάνατοι στην μνήμη μας.
Η Ελληνική, η ωραιότερη γλώσσα του κόσμου, η κοιτίδα των
άλλων γλωσσών . Η μητέρα των πολιτισμών.Η αξία της υμνήθηκε
και θα υμνείται εις τους αιώνες.
Και μία υποσημείωση.
Άραγε έχουμε εμπλουτίσει τα σχολεία μας με βιβλιοθήκες κατάλ-
ληλες, ώστε οι μικροί και μεγάλοι μαθητές μας να καταφεύγουν
εκεί για να συμπληρώσουν κενά, που μόνο η ανάγνωση και η συ-
νεχής εντρυφή θα τους προσφέρει;
Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε τον ρόλο του εξωσχολικού βι-
βλίου που θα κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών μας, ώστε να
εφοδιαστούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους με κατάλληλα για
την ηλικία τους βιβλία, που θα συμπληρώσουν το έργο του δασκά-
λου και που η μάθηση θα γίνει εργαλείο χρήσιμο για την μετέπειτα
πορεία του;
Ας μιλήσουμε και για τις Δημοτικές βιβλιοθήκες. .
Πόσοι μαθητές καταφεύγουν εκεί για μια όαση ανάγνωσης και για
όσους έχουν δίψα για μάθηση; Άραγε υπάρχουν βιβλία κατάλληλα
για όλους και ιδίως για τους έχοντες ιδιαιτερότητες, όπως οι έχο-
ντες χάσει το φως τους και που χρειάζονται την γραφή Μπραιγ,
το χρήσιμο εκείνο εργαλείο, που θα εμπλουτίσει και αυτά τα παιδιά
με γνώσεις, αναφαίρετο δικαίωμά τους;
Ας σκεφτούμε και ας δράσουμε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη μά-
θηση. Όλοι είμαστε πολίτες ίδιας κατηγορίας. Ουδείς διαφορετικός
και στο περιθώριο. Η μάθηση είναι για όλους.
Έχουμε την ευθύνη, ας αναλογιστούμε τους αυριανούς πολίτες,
που εμείς παραδίδουμε άξιους να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, στα
κοινά του τόπου μας.
Οι σημερινοί μαθητές, είναι οι μελλοντικοί μας επιστήμονες και
ηγέτες ο καθένας στον τομέα του. Όλοι περνούν από τα σχολικά
έδρανα. 
Καλό καλοκαίρι σε όλους μαθητές, γονείς, διδάσκοντες.

«Μην ρωτάς τι μπορεί να κάνει ο τόπος σου για σένα, 
αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον τόπο σου»

Αυτή η εμβληματική φράση του Τζων Κένεντι, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο

τον λόγο που αποφάσισα να είμαι υποψήφια στις επόμενες δημοτικές εκλογές!

Ενώ είναι η πρώτη φορά  που παίρνω μέρος σε εκλογές, τα "κοινά " πάντα μ

ενδιέφεραν.Οποτε οι αυξημένες οικογενειακές και επαγγελματικές μου υπο-

χρεώσεις μου το επέτρεπαν, συμμετείχα ενεργά σε συλλογικές δράσεις, πχ

ήμουν αντιπρόεδρος στον οδοντιατρικο σύλλογο, μέλος του ΔΣ της Ένωσης

Γονέων του Δήμου, μέλος του ΔΣ της Δημοτικής Πινακοθήκης , συμμετείχα

ενεργά στη δημιουργία και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του

Κυττάρου Χαλέπας 

Μια σύγχρονη γυναίκα καλείται να παίξει πολλούς ρολους: Της συζύγου, της

μητέρας, του επαγγελματία! Μέχρι σήμερα προτεραιότητα για μένα είχε η αντα-

πόκριση στις απαιτήσεις της οικογένειας και της δουλειάς μου, παραμένοντας

πάντα κοινωνικά ενεργή! 

Τώρα που ελπίζω και η μικρή μου κόρη ν ανοίξει τα φτερά της, ο χρόνος που

απαιτούσε ο ρόλος της μητέρας, μπορεί να διατεθεί στην μεγάλη " κοινή " μας

οικογένεια, το Δήμο μας!

Όταν ο Γρηγόρης Αρχοντάκης με τίμησε με την πρόταση του , η μέχρι τώρα αυ-

τοδιοικητική του πορεία, το ήθος και η ανιδιοτέλεια του και το κοινό μας όραμα

για την πόλη μας ήταν στοιχεία που με οδήγησαν να συμπορευθώ μαζι του.

Έχει δώσει δείγματα γραφής σαν επιχειρηματίας και σαν Νομάρχης, πως όχι

μόνο έχει καινοτόμες και τολμηρές ιδέες, αλλά και τον τρόπο να τις πραγματο-

ποιήσει!

Η πόλη μας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια εικόνα παρακμής και εγκατά-

λειψης! 

Προβλήματα που αφορούν στην  καθημερινοτητα του Πολίτη, είναι νομίζω τα

πρώτα που θα κληθεί να βρει λύση το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

Και μην ξεχνάμε πως αυτή την φορά η συνθεση του Δημοτικού Συμβουλιου θα

εχει πρωτευοντα ρολο στην λήψη η όχι αποφάσεων και την παραγωγή έργου!

Χρειάζονται άτομα με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης και της συνεργα-

σίας, που θα δουλέψουν ομαδικά στο πνεύμα του Κλεισθενη!

Θεωρώ πως το δικαίωμα του "εκλέγειν

και εκλέγεσθαι " είναι ταυτόχρονα και

υποχρέωση για τον πολίτη. Όποιος δη-

μότης της πόλης μας, θεωρεί πως έχει

χρόνο, ενέργεια και θέληση να δουλέ-

ψει για την πόλη μας είναι καλοδεχού-

μενος σε κάθε συνδυασμό! Στο δικό

μας συνδυασμό αυτά ήταν τα κριτήρια!

Είχαμε την τύχη να έχουμε και αναγνω-

ρισμένους επαγγελματίες και νέα παι-

διά στο ξεκίνημα της ζωής τους, που ότι τους λείπει σε εμπειρία το

αναπληρώνουν με τον ενθουσιασμό της νιότης και τις νέες ιδέες τους!

Κάνοντας επισκέψεις σε διάφορες υπηρεσίες, εντυπωσιάστηκα από την εκτί-

μηση και το σεβασμό που έχουν οι εργαζόμενοι στο πρόσωπο του Αρχοντάκη ,

για την αποτελεσματικότητα και το έργο του στις προηγούμενες θητείες του,

σαν Αντιδήμαρχος και σαν Νομάρχης. 

Θα προσθέσω πως είναι πεποίθηση του Γρηγόρη πως οι εργαζόμενοι του

Δήμου, είναι αυτοί που σηκώνουν το βάρος της εκτέλεσης του οποίου έργου,

κατά συνέπεια η άριστη συνεργασία μεταξύ αιρετών και υπαλλήλων είναι προ-

ϋπόθεση για επιτυχία!

Στο πρόγραμμα μας έχουμε πολύ ψηλά το δίπτυχο Τουρισμος-Πολιτισμος! Θα

μ ενδιέφερε ιδιαίτερα να ασχοληθώ με αυτούς τους

τομείς, πιστεύοντας πως έχουμε έναν αναξιο-

ποίητο πολιτιστικό πλούτο που θα μπο-

ρούσε να γίνει μοχλός κοινωνικής και

οικονομικής ανάπτυξης! 

Ονειρεύομαι για την πόλη μου να

γίνει ένας τουριστικός προορισμός

για όλο το χρόνο! Το brand name

Χανιά να είναι συνώνυμο της ποιότη-

τας και της προόδου!



“Κρήτη η Ζωή μας” - 

Σταύρος Αρναουτάκης 

78 υποψήφιοι σε όλη την Κρήτη στελεχώνουν το ψη-

φοδέλτιο του συνδυασμού “ΚΡΗΤΗ η ζωή μας” με

επικεφαλής τον νυν περιφερειάρχη Σταύρο Αρ-

ναουτάκη. 
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Eξι πρόσωπα τέθηκαν επικεφαλής ισάριθμων συνδυασμών οι οποί-
οι διεκδικούν τη νίκη στις εκλογές για την Περιφέρεια Κρήτης. 

Eξι υποψήφιοι περιφερειάρχες στην Κρήτη 

“Λαϊκή Συσπείρωση”: Μανώλης

Συντυχάκης 

Από 78 άτομα απαρτίζονται τα ψηφοδέλτια της Λαϊ-

κής Συσπείρωση με επικεφαλής τον υποψήφιο πε-

ριφερειάρχη Κρήτης Μανώλη Συντυχάκη.  

“Ανυπόταχτη Κρήτη”: Γιώργος

Πιαγκαλάκης 

60 υποψηφίους Περιφερειακούς συμβούλους έχει

στα ψηφοδέλτιά της η “Ανυπόταχτη Κρήτη” με επι-

κεφαλής τον Γιώργο Πιαγκαλάκη. 

“Ξαστεριά! Ανατροπή στην Κρήτη”:

Μιχάλης Κριτσωτάκης 

53 υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους σε όλη την

Κρήτη θα έχει η “ΞΑΣΤΕΡΙΑ! Ανατροπή στην Κρή-

τη” με επικεφαλής τον Μιχάλη Κριτσωτάκη. 

“Η Κρήτη Μπροστά” - 

Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης 

77 υποψηφιότητες σε όλη την Κρήτη έχει ο συν-

δυασμός “Η Κρήτη Μπροστά” με επικεφαλής

τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη.  

“Ελληνική Αυγή”: Γιώργος Σπυρόπουλος 
Με το συνδυασμό «Ελληνική Αυγή» για την Κρήτη» κατεβαίνει υποψήφιος ο

Γιώργος Σπυρόπουλος. Ονόματα που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό του δεν είχαν

κοινοποιηθεί μέχρι χθες στα “Χ.ν.” 
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Π
ολλές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει

με σκοπό την ανάδειξη των προ-

βλημάτων των δημοτών όχι μόνο για

τα Χανιά αλλά και για άλλους δήμους, κα-

τατάσσουν ως νούμερο ένα πρόβλημα, την

καθημερινότητα του πολίτη. 

Στη λέξη καθημερινότητα θα λέγαμε ότι

εμπεριέχονται όλα αυτά τα μικρά ή μεγάλα

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημότης,

κατά την μετακίνηση του, την διαβίωση στη

γειτονιά του, στα αιτήματα του προς τις δη-

μοτικές υπηρεσίες και γενικότερα στην

ποιότητα ζωής του.

Ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη δη-

μοτική αρχή των Χανίων, είναι το να βελ-

τιώσει το συντομότερο δυνατό τα προβλή-

ματα της καθημερινότητας, καθώς ήδη

έχουν γιγαντωθεί,  με τελικό στόχο να τα εξα-

λείψει τελείως. 

Πιστεύω ότι στην ερώτηση, το πως μπο-

ρεί να αντιμετωπιστεί η καθημερινότητα των

Χανιωτών, η πληρέστερη απάντηση έχει δο-

θεί από τον υποψήφιο δήμαρχο Άρη Πα-

παδογιάννη, σύμφωνα με τις προγραμμα-

τικές του θέσεις. Οι άμεσες ενέργειες που εί-

ναι απαραίτητες να γίνουν, είναι:

Ορίζεται αντιδήμαρχος μόνο για την κα-

θημερινότητα, δίπλα στον πολίτη. Άμεσες

αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, λακκούβες,

φθορές ασφάλτου σε όλο το μήκος του δη-

μοτικού οδικού δικτύου, συντηρήσεις κτι-

ρίων, παιδικές χαρές, αποκομιδή σκουπιδιών,

αντικατάσταση λαμπτήρων, και καθαριότητα

θα είναι μερικά από τα αντικείμενα που θα

διαχειρίζεται με σκοπό να δίνει άμεσες λύ-

σεις, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρε-

σίες του δήμου.

Άμεση επικαιροποίηση  της κυκλοφορια-

κής μελέτης, εντάσσοντας παρατηρήσεις και

ενστάσεις φορέων και προχωρούμε στην

εφαρμογή της.

Εστιάζουμε στο κυκλοφοριακό

των αστικών και τουριστικών

περιοχών βάζοντας ως

προτεραιότητα τις δη-

μοτικές συγκοινωνίες

και τους δημοτικούς

χώρους στάθμευσης.

Ανανέωση και

επέκταση του επαρ-

χιακού και αγροτι-

κού οδικού δικτύ-

ου.

Υλοποίηση του δι-

κτύου ποδηλατοδρόμων

που προβλέπεται από την

υφιστάμενη μελέτη εφαρμο-

γής.

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης δη-

μιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές και

εφαρμόζουμε μέτρα όπως δωρεάν στάθ-

μευση και φόρτιση. 

Προώθηση δανεισμού ηλεκτρικών ποδη-

λάτων και μέτρων κίνησης με ηλεκτρικό πο-

δήλατο

Προχωρούμε άμεσα στην εκπόνηση με-

λετών για την αποκατάσταση ακτών και πα-

ραλιών.

Εφαρμογή του κυκλικού δρομολογίου με

πράσινα μικρά λεωφορεία (mini-bus).

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσβα-

σιμότητα των ΑΜΕΑ, στους κατοίκους και

τους επισκέπτες. 

Δημιουργία υπαίθριων πάρκων και παι-

δικών χαρών, σε όλη την επικράτεια του Δή-

μου, με τρόπο που θα φιλοξενούνται, θα συ-

νυπάρχουν και θα αλληλεπιδρούν τα

παιδιά με ιδιαιτερότητες με τα

τυπικά παιδιά.

Η καθημερινότητα

έχει να κάνει και με

τον αποτελεσματι-

κό τρόπο διαχεί-

ρισης των αιτη-

μάτων των δη-

μοτών, σε ότι

πρόβλημα και

αν αντιμετωπί-

ζουν. Οι παρακά-

τω ολοκληρωμένες

προτάσεις, φέρνουν

την δημοτική αρχή δί-

πλα στον πολίτη, ο οποί-

ος αισθάνεται ότι τα προ-

βλήματα του καταγράφονται επί-

σημα και επεξεργάζονται ώστε να ικανο-

ποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πρόγραμμα

ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δήμου,

που θα περιλαμβάνει την διαχείριση δη-

μοτικών φόρων, διαχείριση αιτημάτων και

καταγγελιών, οικονομικών εκκρεμοτήτων, πι-

στοποιητικών, εξόφλησης οικονομικών υπο-

χρεώσεων μέσω διαδικτύου, και θα κοινο-

ποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

Θεσπίζεται η ημέρα του δημότη για την

άμεση επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τους

αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμ-

βούλους.

Καθιέρωση λειτουργίας του γραφείου Δη-

μάρχου κάθε Σάββατο.

Τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου στους περαστικούς δήμους.

Όλες οι προτάσεις που αναφέρθηκαν για

την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώ-

πιση της καθημερινότητας είναι το από-

σταγμα, εμπειρίας, γνώσης και επιμελούς με-

λέτης των προβλημάτων του δήμου Χανίων.

Η επεξεργασία τους μαζί με όλους τους συ-

νεργάτες και υποψηφίους του συνδυασμού

αποτελεί τη βάση ενός ολοκληρωμένου

πλαισίου αποτελεσματικής οργάνωσης και

διοίκησης του δήμου ώστε όχι μόνο να αντι-

μετωπιστεί η καθημερινότητα αλλά και να

υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα αστικών και

δομικών υποδομών που θα προωθήσουν τη

βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του

δήμου μας.

Ο συνδυασμός μας, με επικεφαλή τον υπο-

ψήφιο δήμαρχο Άρη Παπαδογιάννη, απαρ-

τίζεται από έμπειρους αυτοδιοικητικούς

αλλά και πολλούς νέους στην ηλικία στο πε-

δίο της αυτοδιοίκησης, με γνώση των το-

πικών προβλημάτων, όπου χωρίς όρους και

προϋποθέσεις, έχουμε μοναδική μας επι-

θυμία, να διαμορφώσουμε έναν δήμο αντά-

ξιο της ομορφιάς των Χανίων.

Χάρης Παπαδάκης: Κερδίζοντας το στοίχημα της καθημερινότητας  
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Ο Παπαδάκης Χαράλαμπος (Χάρης) είναι φυσικός Msc - υπ/ντής ΔΙΕΚ Αποκορώνου
υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Χανίων “Η Απάντηση… τα Χανιά μας”

- υποψήφιος δήμαρχος Αρης Παπαδογιάννης
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ΑΠΕ-ΜΠΕ » Τη χορή-
γηση ειδικής άδειας
απουσίας με αποδο-
χές για την άσκηση
του εκλογικού δικαι-
ώματος κατά τις προ-
σεχείς περιφερειακές
και δημοτικές εκλο-
γές και τις ευρωε-
κλογές της 26ης
Μαΐου 2019, καθώς
και κατά τις τυχόν
επαναληπτικές περι-
φερειακές και δημο-
τικές εκλογές της 2ας
Ιουνίου 2019, ενέ-
κριναν η υπουργός
Εργασίας Έφη
Αχτσιόγλου και ο γε-
νικός γραμματέας Αν-
δρέας Νεφελούδης,
με απόφαση η οποία
αναρτήθηκε στη «Δι-
αύγεια».

Σ
ύμφωνα με την από-

φαση, όλες οι βιο-

μηχανικές, βιοτεχνι-

κές και εμπορικές επιχει-

ρήσεις, εκμεταλλεύσεις και

εργασίες του ιδιωτικού το-

μέα, καθώς και όσοι γενι-

κώς απασχολούν προσω-

πικό και υπάγονται στον

ιδιωτικό τομέα, υποχρεού-

νται να χορηγήσουν στο

προσωπικό τους ειδική

άδεια απουσίας με αποδο-

χές για τη διευκόλυνση

άσκησης του εκλογικού δι-

καιώματός τους, κατά τις

προσεχείς περιφερειακές

και δημοτικές εκλογές και

τις ευρωεκλογές της 26ης

Μαΐου 2019, καθώς και

κατά τις τυχόν επαναλη-

πτικές περιφερειακές και

δημοτικές εκλογές της 2ας

Ιουνίου 2019.

Ο αριθμός των ημερών

αδείας απουσίας που χο-

ρηγείται για τον ανωτέρω

σκοπό και που καλύπτει

τον απολύτως αναγκαίο

χρόνο για τη μετάβαση του

προσωπικού των υπόχρεων

στον τόπο άσκησης του

εκλογικού δικαιώματός

τους και την επιστροφή

του από αυτόν καθορίζεται,

ως ακολούθως:

Α. Για τους μισθωτούς

για τους οποίους εφαρμό-

ζεται καθεστώς εξαήμερης

εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινη-

θούν για την άσκηση του

εκλογικού δικαιώματός

τους σε απόσταση 100-200

χιλιομέτρων, χορηγείται

άδεια μίας εργάσιμης ημέ-

ρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν

σε απόσταση άνω των 200-

400 χιλιομέτρων, χορηγεί-

ται άδεια δύο εργάσιμων

ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν

σε απόσταση 400 χιλιομέ-

τρων και άνω χορηγείται

άδεια τριών εργάσιμων

ημερών, εφόσον μετακινη-

θούν εξ ολοκλήρου οδικώς,

με βάση υπεύθυνη δήλωσή

τους.

δ) Σε όσους μετακινη-

θούν σε νησιά για τα οποία

δεν υπάρχει οδική πρό-

σβαση, ο αριθμός των ημε-

ρών αδείας που χορηγείται

θα εξετάζεται κατά περί-

πτωση, ανάλογα με την

απόσταση και τις ειδικές

συνθήκες μετακίνησης, χω-

ρίς, ωστόσο, η άδεια στις

περιπτώσεις αυτές να υπερ-

βαίνει τις τρεις εργάσιμες

ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για

τους οποίους εφαρμόζεται

καθεστώς πενθήμερης

εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινη-

θούν για την άσκηση του

εκλογικού δικαιώματός

τους σε απόσταση άνω των

200-400 χιλιομέτρων, χο-

ρηγείται άδεια μίας εργά-

σιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν

σε απόσταση 400 χιλιομέ-

τρων και άνω, χορηγείται

άδεια δύο εργάσιμων ημε-

ρών, εφόσον μετακινηθούν

εξ ολοκλήρου οδικώς, με

βάση υπεύθυνη δήλωσή

τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν

σε νησιά για τα οποία δεν

υπάρχει οδική πρόσβαση, ο

αριθμός των ημερών αδεί-

ας που χορηγείται θα εξε-

τάζεται κατά περίπτωση,

ανάλογα με την απόσταση

και τις ειδικές συνθή-

κες μετακί-

νησης, χωρίς,

ωστόσο, η

άδεια στις πε-

ρ ι π τ ώ σ ε ι ς

αυτές να

υπερβαίνει τις

τρεις εργάσιμες

ημέρες.

3. Για όσους εκ των μι-

σθωτών που μετακινού-

νται κατά τα ανωτέρω, η

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

ή/και η Κυριακή 2 Ιουνίου

2019 (ημέρες διεξαγωγής

ψηφοφορίας) είναι εργά-

σιμη/ες ημέρα/ες, αυτή/ές

θεωρείται/ούνται ως ημέ-

ρα/ες ειδικής αδείας απου-

σίας με αποδο-

χές, πέραν

αυτών που

ο ρ ί ζ ο ν τ α ι

στην προη-

γούμενη

παράγρα-

φο της παρούσας απόφα-

σης.

4. Η κατά τα ανωτέρω

χορηγούμενη άδεια δεν

συμψηφίζεται με την ετή-

σια άδεια μετ΄ αποδοχών.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ποιοι εργαζόμενοι 
δικαιούνται ειδική άδεια; 
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«Υποχρέωσή μας είναι
να υπηρετήσουμε τους
Χανιώτες και μόνο».
Αυτό διαμηνύει ο διακε-
κριμένος επιστήμονας
και γιατρός αλλά και
έμπειρος αυτοδιοικητικός
Γιώργος Γεωργακάκης. Μι-
λώντας στα “Χ.ν.” εξηγεί τους
λόγους για τους οποίους εμπι-
στεύθηκε τον Ευτύχη Δαμιανάκη
και τον συνδυασμό “Χανιά Κοι-
τάμε Μπροστά”. 

Σ
χολιάζοντας το έντονο παρασκήνιο

αυτής της εκλογικής διαδικασίας, ο

κ. Γεωργακάκης δεν διστάζει να

κατονομάσει πρόσωπα και να θίξει κατα-

στάσεις που παραπέμπουν στις χειρότερες

πρακτικές παλαιοκομματισμού. 

• Υπήρξατε ένα από τα πιο βασικά

στελέχη της παράταξης Σκουλάκη

που σε αυτή την εκλογική αναμέτρη-

ση την είδαμε να διασπάται ή ν’

απορροφούνται τα στελέχη της από

άλλον συνδυασμό. Τι συνέβη και

υπήρξε αυτή η εξέλιξη; 

Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα

ματαιοδοξίας.  Σίγουρα διέπεται όλη αυτή

η λογική από τη ματαιοδοξία πολλών με-

λών της κοινωνίας μας, που είναι η προ-

έκταση του “καπετανάτου” που επικρατεί

στον τόπο μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε

πει «όπου δέκα Κρητικοί, έντεκα καπετά-

νιοι». Πραγματικά νομίζω ότι αυτή η λο-

γική του “καπετανάτου” και κακό κάνει

στον τόπο αλλά κάνει κακό και στους ίδι-

ους. Οι πολίτες δεν είναι αφελείς ώστε να

εμπιστευθούν ανθρώπους που δεν έχουν

καμία φερεγγυότητα στην προσωπική

τους πορεία, στην πολιτική  και αυτοδι-

οικητική τους σταδιοδρομία. Ανθρώπους

που υρνάνε από την μια μεριά και από την

άλλη και ταυτόχρονα προσπαθούν να

τους πείσουν ότι θα είναι τα “φρούρια” της

φερεγγυότητας για αυτά που τους λένε σή-

μερα. Ό,τι κάναν μια ζωή θα συνεχίσουν

να κάνουν. Όταν χθες πούλησαν τον

αρχηγό τους, αύριο θα πουλήσουν

τους συμπολίτες τους. Δεν υπάρ-

χει καμία αμφιβολία για αυτό, εί-

ναι δεδομένο. 

Οι Χανιώτες λοιπόν, οι συ-

μπολίτες μου, θα πρέπει

να αξιολογήσουν με

αυστηρά κριτήρια και

βαθύ ορθολογισμό

όλους τους υποψη-

φίους. Να τους πε-

ράσουν από “ψιλό κόσκινο”. Όλη

τους την πορεία. Γιατί αυτά είναι

τα εχέγγυα του πώς θα λειτουρ-

γήσουν αύριο. Δεν υπάρχουν

άλλα. Και αν δεν έχουν αυτοδιοι-

κητική πορεία, θα έχουν προσω-

πική ζωή. Θα πρέπει και αυτό να

εκτιμήσουν οι ψηφοφόροι. Και χωρίς

κανένα, μα κανένα συναίσθημα, να απο-

φασίσουν με ορθολογισμό. 

• Εσείς δείξατε εμπιστοσύνη στο

πρόσωπο του Ευτύχη Δαμιανάκη και

πήγατε στον συνδυασμό “Χανιά –

Κοιτάμε Μπροστά”. Ξέρουμε όμως

ότι είχατε και άλλες προτάσεις. Τι σας

έκανε να εμπιστευτείτε τον κ. Δαμια-

νάκη συγκριτικά με τους υπόλοιπους

υποψηφίους δημάρχους;

Είχα προτάσεις από όλους σχεδόν. Ο Ευ-

τύχης Δαμιανάκης όμως δεν έχει μία

αφερέγγυα πορεία. Είναι ένας άνθρωπος

με βαθιά διοικητική γνώση. Τριάντα χρό-

νια κάνει διοίκηση. Έχει περάσει από το

επίμαχο για την αυτοδιοίκηση υπουργείο

Εσωτερικών επί σειρά ετών. Έχει σπουδές

σε μία χώρα που την γνωρίζω πάρα πολύ

καλά.

Επικρατεί η απόλυτη, “τετράγωνη” λογική

και προγραμματισμός. Δεν υπάρχουν ούτε

υπεκφυγές, ούτε “στροφές”, ούτε πι-

σωγυρίσματα. Υπάρχει μία συ-

γκεκριμένη πορεία, βάσει-

ενός σταθερού προγράμ-

ματος . Αυτή τη στιγμή

λοιπόν, ο μόνος άν-

θρωπος που απευθύ-

νεται στους πολίτες και

ζητά να τον επιλέξουν

και ο οποίος έχει στην

“αγκαλιά” του ένα από-

λυτα ορθολογισμένο

πρόγραμμα και εφαρμό-

σιμο είναι ο Ευτύχης

Δαμιανάκης. Ενας

λόγος είναι

α υ -

τός. 

Ο άλλος λόγος

είναι ότι τον

ξέρω πάρα πολλά

χρόνια και με

αυτό το κριτήριο

μπορώ να τον

ε μ π ι σ τ ε υ τ ώ .

Ξέρω όλη την προσωπική

και οικογενειακή πορεία. Μπορώ να εμπι-

στευθώ ότι αύριο δεν θα με προδώσει. Εί-

ναι ένας “γεμάτος” άνθρωπος και το μόνο

που τον ενδιαφέρει αυτή την στιγμή είναι

η υστεροφημία του. Θέλει να κλείσει την

πολιτική του πορεία υπηρετώντας- αν-

θρώπινο το βρίσκω- τον τόπο που μεγά-

λωσε.

Είμαι σίγουρος ότι έχει παρέμβαση στα

τεκταινόμενα της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

γιατί είναι γνώστης της Γερμανικής και Αγ-

γλικής γλώσσας και είναι πολύ πιο εύκο-

λο να επηρεάσεις έναν άνθρωπο που μι-

λάει την δική σου γλώσσα και μπορεί να

σε καταλάβει και  ξέρει να διεκδικεί. Ξέρει

επίσης όλο το γίγνεσθαι της κεντρικής πο-

λιτικής σκηνής. Ξέρει ποιες πόρτες να χτυ-

πήσει. 

• Εσείς έχετε ξεχωρίσει στην αυτο-

διοίκηση για το έργο που κάνατε στο

Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Εργα-

στήκατε για παράδειγμα για την επέ-

κτασή του, κάτι που είδαμε τα τελευ-

ταία πέντε χρόνια να μην “προχωρά-

ει” την ώρα που οι ανάγκες και της δο-

μής και της κοινωνίας αυξάνονται.

Στον συνδυασμό Δαμιανάκη υπάρχει

σχέδιο για το Γηροκομείο;

Στον συνδυασμό Δαμιανάκη υπάρχει

πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο για οτι-

δήποτε έχει σχέση με την κοινωνική πο-

λιτική. Στο σχέδιο αυτό και εγώ έχω πει πέ-

ντε πράγματα, κάποιες απόψεις μου. Ιδι-

αίτερα για το Γηροκομείο, που το γνωρί-

ζω πάρα πολύ καλά. Επίσης,

υπάρχουν οι εξειδικευμέ-

νοι άνθρωποι που γνω-

ρίζουν πάρα πολύ

καλά τα κοινωνικά

προβλήματα που

υπήρχαν αλλά και

αυτά που προέκυ-

ψαν με την οικονομι-

κή κρίση.  

Πιστεύω ότι αυτό το

κοινωνικό πρόγραμμα

σε όλη του την διά-

σταση αν μπορέσει να

εφαρμοστεί - ή αν προ-

τιμάτε τα μισά από

αυτά να υλοποιη-

θούν- νομίζω

ότι θα βελ-

τ ι ω -

θούν οι συνθήκες

διαβίωσης κάθε

πολίτη. Είναι

πραγματικά ένα

πρόγραμμα ολο-

κληρωμένο, που

κοιτάει μπροστά,

απόλυτα μετρημένο

και απόλυτα εφαρμόσιμο. Δεν

είναι ένα πρόγραμμα φέιγ βολάν για να

προκαλέσουμε εντυπώσεις. Δεν είναι αυ-

τός ο Δαμιανάκης. Πιστεύω ότι αυτό το

πρόγραμμα έχει και όραμα και προοπτική. 

Όσον αφορά εξειδικευμένα το Γηροκο-

μείο. Δεν θέλω να μιλήσω για την πορεία

μου. Αυτό  το κρίνουν οι Χανιώτες και οι

εργαζόμενοι εκεί. Ηδη το έχουν κρίνει και

είναι τιμή μου που μετά από τόσα χρόνια

πηγαίνω εκεί και με αγκαλιάζουν, γιατί αυ-

τοί ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Τα

ζουν τα προβλήματα, και οι παππούδες και

οι γιαγιάδες και οι συγγενείς τους. Με φω-

νάζουν με το μικρό μου όνομα. Όπως κά-

νουν οι μισοί Χανιώτες. Δουλεύω στα Χα-

νιά τόσα χρόνια και θέλω να πιστεύω πως

τόσο σαν γιατρός όσο και σαν άνθρωπος,

έχω βοηθήσει πολλούς συμπολίτες μου. 

Το να πηγαίνω στο νοσοκομείο μετά από

τόσα χρόνια και να με αγκαλιάζουν είναι

κορυφαία ικανοποίηση και τιμή για έναν

άνθρωπο που προσπάθησε να κάνει το κα-

λύτερο.

Όταν πήγα στο Γηροκομείο, δεν υπήρχαν

ούτε οι άδειες του κτηρίου. Όταν προ-

σπαθήσαμε να βάλουμε πυρασφάλεια,

μας πήρε ένα χρόνο να βγάλουμε τις

άδειες.

Νομίζω ότι το Γηροκομείο έχει προο-

πτική. Μπορεί να υπάρξει και επέκταση

και αναβάθμιση αρκεί να το πάρουν στα

χέρια τους -και δεν λέω ότι θα είμαι

εγώ- οι κατάλληλοι άνθρωποι. Όποιος

και να είναι εγώ θα είμαι δίπλα του,

όπως είμαι και στον νυν πρόεδρο κ. Κου-

κλάκη.  Δεν πιστεύω ότι εγώ είμαι καλύ-

τερος.  Νομίζω ότι όποιος δήμαρχος και

να εκλεγεί, όποιος πρόεδρος και να το-

ποθετηθεί θα πρέπει να τον αγκαλιάσου-

με όλοι με την αγάπη που έχουμε για τον

τόπο μας. Να δημιουργήσουμε κάτι για το

καλό του τόπου και όχι για το καλό της πα-

ράταξης, κάποιου κόμματος. Δεν με εν-

διαφέρουν εμένα αυτά. Αυτή την στιγμή

εγώ καλούμε από τους συμπολίτες μου να

πάρω αυτοδιοικητικές αποφάσεις και όχι

αποφάσεις εθνικής πολιτικής. Πιστεύω ότι

μέσα σε αυτά τα πλαίσια όποιος δήμαρχος

και να εκλεγεί θα πρέπει να τον αγκαλιά-

σουμε. Νομίζω ότι ο νόμος του Κλεισθέ-

νη βοηθά σε αυτό, να τον βοηθήσουμε να

δημιουργήσει και όχι να του “τραβάμε το

χαλί κάτω από τα πόδια” ή να του φέρ-

νουμε δυσκολίες και προβλήματα για να

τον απαξιώσουμε και να επιβεβαιωθούμε

εμείς οι ίδιοι ή να εκτελέσουμε κάποια δια-

τεταγμένη υπηρεσία κάποιου κομματικού

μηχανισμού. Γιατί αυτό γίνεται δυστυχώς. 

• Μιας και αναφερθήκατε στο πρό-

γραμμα της παράταξης “Χανιά – Κοι-

τάμε Μπροστά” , το οποίο όντως εί-

ναι αναλυτικό, όπως παρουσιάζεται,

απαντά στις προκλήσεις της επο-

χής μας;

Πιστεύω ότι είναι το μόνο πρό-

γραμμα που απαντάει σε όλα τα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ: 

«Τα “καπετανάτα” 
κάνουν κακό 

στον τόπο μας»  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕΡΑΚΗΣ 

perakisp@haniotika-nea.gr

Ο έμπειρος αυτοδιοικητικός
του συνδυασμού Δαμιανάκη

μιλά στα “Χ.ν.” για
τη “μάχη” της Κυριακής



προβλήματα. Δεν πιστεύω εγώ σε αυτά που

λένε διάφορες παρατάξεις για ανανέωση,

νέες αντιλήψεις, χωρίς να πουν τίποτε πρα-

κτικό. Νέες αντιλήψεις χωρίς πρόγραμμα

γίνονται; Ποια είναι η νέα αντίληψη; Η κα-

τάργηση των προγραμμάτων και υφαρ-

παγή της ψήφου; 

• Οντως ακούμε σε αυτές τις εκλογές

έντονα να γίνονται αναφορές περί

ανανέωσης, περί κύκλων που έχουν

κλείσει κτλ. Οι Χανιώτες ξέρουν καλά

και τον επιστήμονα Γεωργακάκη και

την πολιτική και αυτοδιοικητική διά-

σταση της προσωπικότητάς σας. Θε-

ωρείται ότι σε αυτή την εκλογική ανα-

μέτρηση έχετε και άλλα να προσφέ-

ρετε; Και εσείς προσωπικά και ο κ. Δα-

μιανάκης;

Όταν δεν έχει κανείς άλλα να προσάψει

σε έναν άνθρωπο αρχίζει να ροκανίζει την

καρέκλα ενός ανθρώπου με κάθε τρόπο

προκειμένου να τον απαξιώσει. Το 73% της

παράταξης Δαμιανάκη είναι νέοι άνθρω-

ποι κ. Περάκη. Το ξέρετε αυτό; Αλλά να ρω-

τήσω και κάτι άλλο. Ποιος είναι γέρος; Γέ-

ρος είναι αυτός που πεθαίνει. Κανείς άλ-

λος. Μπορεί να είναι και 20 ετών. Αυτό λεω

και στους ασθενείς μου όταν μου λένε “για-

τρέ είμαι γέρος, δεν μπορώ”. Δεν είσαι γέ-

ρος τους λέω. Γέρος είναι αυτός που θα πε-

θάνει αύριο. 

Όσον αφορά στις νέες αντιλήψεις και

στους νέους ανθρώπους, Ποιες οι νέες

αντιλήψεις; Να υπηρετείς κομματικά συμ-

φέροντα; Να υπηρετείς τον όποιο μαται-

όδοξο θέλει να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

με “όχημα” τον δήμο Χανίων; Ποιος είναι

νέος; Ο φίλος μου ο Παναγιώτης; Ο Πα-

ναγιώτης από όσο ξέρω έχει πάρει τρεις

παλιούς συμβούλους από άλλους συν-

δυασμούς ακολουθεί μια τελείως παλαιο-

κομματική αντίληψη, όπως έκανε και ο φί-

λος μου ο Τάσος ο Βάμβουκας.

Και αυτός είναι και ο λόγος που κατέρ-

ρευσε το όλο σκηνικό της δημοτικής αρ-

χής. Φύγανε οι μισοί σύμβουλοι, δεν

υπήρξε ομοιογένεια, δεν υπήρξαν σοβα-

ρά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το υλικό

της συνοχής ήταν τόσο σαθρό που κιν-

δύνευσε να διαλυθεί το ίδιο το δημοτικό

συμβούλιο. Είναι δυνατόν να παράξεις

έργο, να έχεις προτάσεις και καινοτόμες

ιδέες με ένα συμβούλιο που δεν έχει κα-

μία συνοχή και ο καθένας τράβαγε το δικό

του δρόμο;

Οι μισοί αντιδήμαρχοι χάθηκαν στην πο-

ρεία και τα ξέρουν πολύ καλά οι Χα-

νιώτες. Δεν θα ήθελα να βρεθώ

στη θέση του Τάσου Βάμβουκα

και μπράβο του, του ανθρώπου

που κατάφερε να τραβήξει αυτό το

“καρότσι” μέχρι το τέλος. 

• Συνεπώς δεν αρκούν οι καλές

προθέσεις. Χρειάζεται συνοχή

αλλά και προγραμματισμός, για

το οποίο κατηγορήθηκε η σημε-

ρινή δημοτική αρχή. Εσείς λοι-

πόν έχετε προγραμματισμό, ότι

βήμα – βήμα θα κάνουμε αυτά τα

έργα και τις παρεμβάσεις; 

Οταν δεν έχεις πρόγραμμα ή έχεις

πρόγραμμα και δεν μπορείς να το

εφαρμόσεις γιατί δεν υπάρχει ομοι-

ογένεια στους ανθρώπους που θα το

εφαρμόσουν. Είτε έχεις πρόγραμμα

είτε δεν έχεις είναι το ίδιο πράγμα.

Εδώ δεν υπήρχε σοβαρό πρόγραμμα πε-

νταετίας.

Τα διάφορα έργα που ζούμε τώρα, δεν

μπορώ να φανταστώ γιατί εφαρμόζονται

τελευταία στιγμή. Είναι μια πολιτική

αντίληψη προεκλογική για να πουν στους

Χανιώτες ότι “κάναμε έργο αλλά δεν προ-

λάβαμε και το κάναμε τελευτάια στιγμή”

; Νομίζω ότι αυτά πιο πολύ εξοργίζουν

παρά πείθουν τους πολίτες. Εγώ όμως θα

πάω παραπέρα. Σε κάτι ουσιστικό: Δεν

μπορείς μέσα στην αρχή της τουριστικής

περιόδου να κλείνεις τους δρόμους και να

δημιουργείς τεράστια προβλήματα στους

συμπολίτες αλλά και στους επισκέπτες,

στους ξένους που δεν ξέρουν δρόμους και

εναλλακτικές.

Ψάχνουν ας πούμε να πάνε στο νοσο-

κομείο και βλέπουν κλειστούς κεντρικούς

δρόμους. Κάνουν τον γύρο της πόλης μέ-

χρι να φτάσει. Οι πολίτες δεν πείθονται

έτσι λοιπόν. Χρειάζονται προοδευτικά

αναπτυσσόμενο έργο και βιώσιμο για

όλα τα χρόνια και όχι για μια στιγμή. 

• Προοδευτικό όμως πρόσιμο θα

χρειαστεί νομίζω και στο επόμενο δη-

μοτικό συμβούλιο. Υπό την έννοια ότι

ο Κλεισθένης θα “επιβάλει” συνέργειες

στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

Όμως εμείς είδαμε, ειδικά τα τελευταία

πέντε χρόνια, ένα δημοτικό συμβού-

λιο γεμάτο εντάσεις, αντιπαραθέσεις,

πολύ υψηλούς τόνους. Θα είναι εφι-

κτό να δούμε ανθρώπους να συζητούν

και να συμφωνούν για το καλό της πό-

λης; 

Το είπα και νωρίτερα. Καθήκον μας είναι

να αγκαλιάσουμε τον οποίον δήμαρχο και

να τον στηρίξουμε για το καλό του τόπου

μας. Το επιβάλει έμμεσα και ο “Κλεισθέ-

νης”. Το να στέλνεις για παράδειγμα στον

πρόεδρο του Γηροκομείου την 25η Μαρ-

τίου το ΙΚΑ, τη Μ. Παρασκευή την Διεύ-

θυνση Εργασίας, ίσα – ίσα για να βρεις κάτι

του Γεωργακάκη  και να τον σταματήσεις.

Η εν πάσει περιπτώσει να βγεις και να λες

διάφορα πράγματα για να δημιουργή-

σεις πρόβλημα. Ή να φέρεις σε μία νύχτα

48 άστεγους για να τους φιλοξενήσεις

στη δομή. Ισα - ίσα για να στιγματί-

σεις τον πρόεδρο, είναι ολέθριο και

για τους παππούδες και για την πο-

λιτική και για τις αρχές και τις αξίες

σου. Δεν βοηθάει πουθενά. Μικρο-

πολιτική στις μικρές κοινωνίες δεν

χωράει. Πρέπει να κάνουμε πολιτι-

κή ανάπτυξης, δημιουργίας, καινο-

τομίας. Πολιτική κοινωνικής αντί-

ληψης για να βοηθήσουμε τους αν-

θρώπους που έχουν ανάγκη. Να

δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Καλούμαστε να υπηρετήσουμε τους

Χανιώτες και μόνο. 

• Μήπως έκανε τελικά καλό

στην παράταξη Δαμιανάκη,

παρόλο που έχει τα πολιτικά

χαρακτηριστικά, ότι δεν έχει

την ταμπέλα ενός κόμματος μπροστά; 

Μα δεν θέλουμε κομματικές στηρίξεις και

αυτό το είχαμε πει με τον Ευτύχη. Θέλουμε

την ανθρώπινη στήριξη των συμπολι-

τών μας. Την λογική των συμπολιτών μας

και να προσπαθήσουμε να “παντρέψουμε”

την εμπειρία με το νεανικό ενθουσιασμό.

Να συνδυάσουμε την γνώση της αυτοδι-

οίκησης με τις αντιλήψεις των νέων. Με

αυτά τα δύο να προχωρήσεις. 
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Λένε διάφορες παρατάξεις
για ανανέωση, νέες αντιλή-
ψεις, χωρίς να πουν τίποτε
πρακτικό. Νέες αντιλήψεις
χωρίς πρόγραμμα γίνονται;
Ποια είναι η νέα αντίληψη;

Η κατάργηση των προ-
γραμμάτων και υφαρπαγή

της ψήφου; 



Οι τεχνολογίες διαδικτύου και επικοι-

νωνιών δίνουν τη δυνατότητα στους πο-

λίτες να έρχονται πιο κοντά στον έλεγχο

αλλά και στη συμμετοχή στην λήψη απο-

φάσεων.

Μία σύγχρονη πρακτική στους δήμους

είναι η δημοσιοποίηση ενός ισολογι-

σμού όπου φαίνεται η κατανομή των εξό-

δων του δήμου σε δραστηριότητες που

έχουν νόημα. Τέτοιες δραστηριότητες

μπορεί να είναι η αποκομιδή και διαχεί-

ριση των σκουπιδιών, ο πολιτισμός, ο φω-

τισμός, τα σχολεία κ.ο.κ. Αυτό έχει κάποιο

νόημα εξαρχής, για να μπορέσει να αξιο-

λογήσει ο πολίτης τις υπηρεσίες που

του παρέχει ο δήμος.

Η πραγματική αξία όμως των ανοι-

χτών δεδομένων, και του ισολογισμού εν

προκειμένω, είναι στη διαχρονική τους

διάσταση. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο για

τον πολίτη να αξιολογήσει τη δουλειά μιας

δημοτικής αρχής συγκρίνοντας

τα έξοδα (και τα έσοδα)

που παρέλαβε σε σχέ-

ση με αυτά που πα-

ραδίδει. Εκεί γί-

νεται φανερό

εάν βελτίωσε

κάποιες υπηρε-

σίες, νοικοκύ-

ρεψε άλλες και

μετέφερε πιθα-

νώς χρήματα

εκεί που υπάρχει

ανάγκη. 

Ένα άλλο σημαντικό

ζήτημα είναι η συμμετοχή

στη λήψη αποφάσεων. Στην Ευρώπη έχει

κατοχυρωθεί η έννοια της αίτησης των

πολιτών να συζητηθεί κάποιο ζήτημα που

τους αφορά και το οποίο δεν έχει απα-

σχολήσει τους πολιτικούς. Με αυτό τον

τρόπο η αίτηση μιας κοινωνικής

ομάδας για κάποιο έργο ή

δράση δεν μπαίνει στην

ατζέντα με τη μορφή

εξυπηρέτησης από αι-

ρετούς. Στα Χανιά

έχουμε σημαντικό

αριθμό ενεργών πο-

λιτών και συλλογικο-

τήτων οι οποίες προ-

τείνουν δράσεις (ενίο-

τε καινοτόμες).

Μια ψηφιακή πλατφόρμα

που θα μπορεί να ταυτοποιεί

τον δημότη και να τον πληροφο-

ρεί για τις ενεργές αιτήσεις και θα του δί-

νει την δυνατότητα είτε να προτείνει το

δικό του αίτημα, είτε να στηρίζει αιτήματα

συμπολιτών του, είτε να υποστηρίζει

προτεινόμενες δράσεις από το δήμο, θα

είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για το σύγ-

χρονο δήμο και ιδιαίτερα για το δήμο Χα-

νίων. 

Πέρα από τη δύναμη που θα δίνει στον

πολίτη θα αυξάνει και την εμπιστοσύνη

στο πολιτικό προσωπικό καθώς θα είναι

στο φως τα κίνητρα για τα έργα που θα γί-

νονται. Τέλος οι πολίτες θα ξέρουν πόσο

κόστισε κάθε έργο και κίνηση και θα σέ-

βονται περισσότερο το δημόσιο χώρο

και τα έργα - που θα είναι δικά τους.

*Ο Νικόλαος Σπανουδάκης

είναι διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Χανίων,

Εκλογική Περιφέρεια Χανίω

με το συνδυασμό “Για τα Χανιά”

του Παναγιώτη Σημανδηράκη

Στις εκλογές για την Περιφέρεια
Κρήτης οι πολιτικές συμμαχίες
θα παρέλθουν σύντομα όπως
και οι ανταγωνισμοί όταν ο αυ-
ριανός περιφερειάρχης όσο και το
Περιφερειακό Συμβούλιο οφεί-
λουν να γράψουν τη Βίβλο για
την Περιφερειακή Διακυβέρνη-
ση της Κρήτης με την ανάκτηση
της πρωτοβουλίας για να πάει η
Κρήτη Μπροστά και να ξεδι-
πλώσουμε όλοι μαζί τον χάρτη με
τη μεθοδολογία, τους εταίρους και
τις διεκδικήσεις μας.

Ζ
ούμε σ ένα τόπο μοναδικής ιστορίας

και αγώνων, χριστιανικής παράδο-

σης και απαράμιλλης φυσικής ομορ-

φιάς που μας καλεί να τον διαφυλάξουμε

και να τον αναδείξουμε και οι Κρητικοί και

όσοι μένουμε και αγαπάμε το νησί μπο-

ρούμε και το αξίζουμε.

Αυτή τη φορά πρέπει να τοποθετήσου-

με τον πήχη ψηλά με την συμμετοχή όλων

μας και την συνεργασία των Δημάρχων

και των Δημοτικών Συμβουλίων για να

χτίσουμε την ατράνταχτη επιχειρηματο-

λογία διεκδίκησης και συνέργιας με την

αυριανή Κυβέρνηση. 

Σύμμαχός μας η Ευρώπη των Περι-

φερειών και οι Στρατηγικές της συ-

μπληρωματικά και διεκδικητικά, μαζί με

την Α’βάθμια αυτοδιοίκηση σε μια ισότι-

μη σχέση αλληλοβοήθειας και αλληλοε-

νίσχυσης, με τις υπηρεσίες της Περιφέ-

ρειας Κρήτης καταρτισμένες και αξιόμα-

χες, τις αναπτυξιακές εταιρείες και τον Ορ-

γανισμός Ανάπτυξης Κρήτης που πρέπει

να ορθοποδήσει, κυρίως όμως με τον κάθε

πολίτη που σκέφτεται και διεκδικεί που

συμμετέχει και προσφέρει εθελοντικά για

την Κρήτη που πιστεύουμε, την Κρήτη

που εμπιστευόμαστε, την Κρήτη

που αξίζει θυσίες και λατρεία. 

Βασικό εργαλείο χρηματο-

δότησης το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Κρήτη 2014-

2020 και οι άξονές του

για την ενίσχυση της αντα-

γωνιστικότητας, της και-

νοτομίας και της επιχει-

ρηματικότητας, για την

αναβάθμιση του περι-

βάλλοντος και της αντι-

μετώπισης των επιπτώσε-

ων της κλιματικής αλλα-

γής, την ενίσχυση

της εκπαί-

δευ-

σης και της κοινωνικής συνοχής, της απα-

σχόλησης και της προσαρμογής στις αλ-

λαγές, την προώθηση της κοινωνικής

ένταξης και της καταπολέμησης της φτώ-

χειας που βασίζονται στο πλαίσιο ανα-

φοράς της Στρατηγικής  ΕΥΡΩΠΗ 2020 για

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς

ανάπτυξη, όπως και τα τομεακά Επιχει-

ρησιακά Προγράμματα του ΥΜΕΠΕΡΑ, του

Αγροτικής Ανάπτυξης, του προγράμματος

Δημοσίων Πόρων, τα Ανταγωνιστικά Προ-

γράμματα της ΕΕ και κάθε ευκαιρία δη-

μόσιας χρηματοδότησης. 

Συνδυαστικά θα ενσωματωθεί ο υπό κα-

τάρτιση κανονισμός της ΕΕ όπως δια-

μορφώνεται για το νέο Πολυετές Δημο-

σιονομικό Πλαίσιο ΠΔΠ 2021-2027 και

την εφαρμογή του στα Ταμεία Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικό, Συνο-

χής, Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, Ασύ-

λου και Μετανάστευσης, Διαχείρισης Συ-

νόρων και Εξωτερικής Ασφάλειας, όπως

και την αναπροσαρμογή των προτεραιο-

τήτων του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού

στην αύξηση πόρων στους τομείς

έρευνας και καινοτομίας, της

μετανάστευση και της δια-

χείρισης των συνόρων,

της ασφάλειας και της

άμυνας, που ατυχώς

φαίνεται να προβλέ-

πει περικοπές στην

πολιτική συνοχής και

κοινής αγροτικής

πολιτικής. 

Η Περιφέρεια

Κρήτης οφείλει να

έχει ολοκληρωμένους

Στρατηγικούς Σχεδια-

σμούς Χωροτα-

ξίας, Χρή-

σεων Γης, Θαλάσσιας Ανάπτυξης, Ειδικά

Χωροταξικά, Κτηματολόγιο Δασικούς Χάρ-

τες, Θεσμικές Γραμμές πχ Αιγιαλού, Δια-

χειριστικό Υδάτων, Περιφερειακό Σχέδιο

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαχει-

ριστικό της Ενέργειας με μηχανισμό άμε-

σης επικαιροποποίησης.

Όπλο στην φαρέτρα για την ανάπτυξη η

αναζήτηση μόχλευσης πόρων για την

υβριδική χρηματοδότηση Έργων Δημο-

σίου Συμφέροντος αξιοποιώντας το πακέτο

Γιουνκέρ όπως μετασχηματιστεί και η

ΕΤΕπ, το Πράσινο Ταμείο για Πράσινα Πε-

ριβαλλοντικά Έργα, η δημιουργία και λει-

τουργία Τράπεζας Γης για τον  απεγκλω-

βισμό οικοδομικών συνεταιρισμών, η

αγορά και μεταφορά συντελεστή δόμησης

σε συνδυασμό με την αποκατάσταση δια-

τηρητέων κτιρίων, η αξιοποίηση των

συμφωνημένων διοδίων σε έργα υψηλής

ανταποδοτικότητας για την χρηματοδό-

τηση έργων μεγάλων προοπτικών ανά-

πτυξης, και ‘’Value Engineering’’ σε απαλ-

λοτριωμένες ζώνες για την εγκατάσταση

ΑΠΕ αλλά και η αξιοποίηση με την έγκαι-

ρη πολεοδόμηση εκτάσεων για υποδομές

που θα μετεγκατασταθούν όπως το Νίκος

Καζαντζάκης για την χρηματοδότηση έρ-

γων σε όλη την Κρήτη για την ισόρροπή

επιτέλους ανάπτυξη του νησιού. 

Αυτή τη φορά οφείλουμε να αξιοποιή-

σουμε ορθολογικά και στρατηγικά τους πό-

ρους του Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

γιατί η ευημερία στο Νησί είναι ευθύνη

της Περιφέρειας, που είναι ευθύνη διεκ-

δίκησης και διαχείρισης πόρων και μέσων. 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΠΑΣΗΣ:

Για την Κρήτη 
που θέλουμε 

μετά τις Εκλογές

ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: 

Για ένα ανοιχτό δήμο που ενθαρρύνει τη συμμετοχή
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Ο Λευτέρης Κοπάσης είναι

ηλεκτρολόγος μηχανικός Msc,

πρόεδρος Αντιπροσωπίας

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

τμ. Δυτικής Κρήτης, υποψήφιος

περιφερειακός σύμβουλος με

επικεφαλής τον Αλέξανδρο

Μαρκογιαννάκη, του Συνδυασμού

“Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ”



Την πεποίθηση ότι η Περιφέρεια
μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο
σε θέματα Παιδείας και Περι-
βάλλοντος κι ότι ο Σταύρος Αρ-
ναουτάκης είναι εκείνος που
μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση
της αναπτυξιακής πορείας της
Κρήτης, εξέφρασε, μιλώντας στα
“Χ.ν.”, η υποψήφια περιφεριακή
σύμβουλος Σοφία Μαλανδράκη
- Κρασουδάκη με τον συνδυασμό
“Κρήτη - Η ζωή μας”.

Π
αράλληλα, αναφέρθηκε στην ανά-

γκη αλλά και σε συγκεκριμένες

δράσεις που μπορούν να γίνουν

ώστε οι νέοι να μην εγκαταλείπουν την

Κρήτη, ενώ μιλώντας για τη συνεργασία

των παρατάξεων Αρναουτάκη και Ριζο-

σπαστικής Συνεργασίας Κρήτης τόνισε ότι

η κρίση κατέδειξε πως μόνο με συνεργα-

σίες προχωράνε τα πράγματα.

• Γιατί υποψήφια με τον συνδυασμό

του Στ. Αρναουτάκη; 

Γιατί ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι ένας

άνθρωπος που από δήμαρχος Αρχανών, με

το γραφείο που είχε ανοίξει στις Βρυξέλ-

λες, έδειχνε ότι κοιτάει μπροστά και αξιο-

ποιεί τα πλεονεκτήματα κάθε εποχής για

να κάνει πράγματα. Στην Περιφέρεια έχει

αποδείξει ότι έχει όραμα, ξέρει να διεκδι-

κεί, έχει κάνει έργο και είναι δεκτικός στις

συνεργασίες. Αυτό σημαίνει και για εμέ-

να ότι εφόσον εκλεγώ θα βρεθώ σε ένα πε-

ριβάλλον που είναι λειτουργικό, ήδη κά-

νει  έργο και φέρνει αποτελέσματα. Οπό-

τε και για εμένα θα είναι πιο εύκολο να

προχωρήσω κάποια πράγματα μέσα από

συνεργασίες με ικανούς ανθρώπους. Συ-

στρατεύομαι με τον Στ. Αρναουτάκη, λοι-

πόν, γιατί πιστεύω ότι αυτός μπορεί  να κά-

νει αυτά που πρέπει να γίνουν για την

Κρήτη. Είναι αυτός που μπορεί. 

• Γιατί Περιφέρεια και σε ποιον το-

μέα θέλατε να δουλέψετε εάν εκλεγείτε;

Γιατί η Περιφέρεια έχει τα χρηματοδο-

τικά εργαλεία και έχει επιτελικό ρόλο,

δηλαδή χαράσσει στρατηγική. Από

εκεί και πέρα προσωπικά θα ήθελα

λόγω της ενασχόλησής μου με την

Ενωση Γονέων Χανίων στην οποία

υπήρξα πρόεδρος για 6 χρόνια, να

ασχοληθώ με τον τομέα της Παι-

δείας. Θεωρώ ότι μπορούν να γί-

νουν πολλά πράγματα. Για πα-

ράδειγμα θα μπορούσε η Πε-

ριφέρεια να ενισχύσει το έργο

που γίνεται στα σχολεία και

να ενταχθούν δράσεις που

δεν είναι μέσα στο ωρολό-

γιο πρόγραμμα. Λόγου χάρη

θα μπορούσε να μπει κάποιο μάθημα το-

πικής ιστορίας, δράσεις για το περιβάλλον

ή την άυλη κληρονομιά. Από εκεί και πέρα,

η Περιφέρεια οφείλει να κάνει ενέργειες

για να κρατήσει τους νέους στον τόπο μας.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα από τη

διασύνδεση της Περιφέρειας με τα ανώ-

τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνη-

τικά κέντρα της Κρήτης προκειμένου η

Κρήτη να γίνει ένας ελκυστικός προορι-

σμός για εταιρείες που παράγουν προϊό-

ντα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Με αυτό τον τρόπο οι νέοι μας θα μπορούν

να δουλέψουν σε καλά αμειβόμενες ερ-

γασίες. Μέσα από τη διασύνδεση αυτή

μπορούμε ακόμα να δούμε σε ποια κα-

τεύθυνση πρέπει να στραφεί η παραγωγή

μας και να ξεφύγουμε από την προσφορά

μόνο υπηρεσιών κυρίως στον τουριστικό

τομέα. Ως γιατρός με απασχολεί επίσης η

Περιφέρεια να αναπτύξει περαιτέρω δρά-

σεις στον τομέα της υγείας, να αναπτυχθεί

ο ιατρικός τουρισμός κ.ά. Ένα ακόμα πε-

δίο που με ενδιαφέρει είναι η επαφή και

εξυπηρέτηση του πολίτη από

την πολιτεία. Π.χ. όταν

κάνει ένα ερώτημα θα

πρέπει να υπάρχει

υποχρεωτική απά-

ντηση και η δια-

δικασία που θα

ακολουθείται θα

πρέπει να ξεφύ-

γει από το πα-

λιό μοντέλο που

θέλει τον πολί-

τη να παίρνει

τηλέφωνο τον

γνωστό του

κ.λπ. Στο

πλαίσιο αυτό της βελτίωσης αυτής της επα-

φής με ενδιαφέρει το ζήτημα της οργά-

νωσης του εθελοντισμού, τον οποίο υπη-

ρέτησα μέσα από την Ένωση Γονέων, το

Κύτταρο Χαλέπας που υπήρξα ιδρυτικό μέ-

λος αλλά και το μητρώο εθελοντών του Δή-

μου Πλατανιά που φτιάχτηκε μετά τις κα-

ταστροφές. Όραμά μου είναι να δημιουρ-

γηθεί ένα παγκρήτιο δίκτυο όλων των συλ-

λόγων ώστε να γίνει μια καταγραφή, να

υπάρξει δικτύωση και παράλληλα να δο-

θεί η δυνατότητα πιστοποίησης των συλ-

λόγων από αρμοδίους φορείς (π.χ. το

ΕΚΑΒ, τον Ερυθρό Σταυρό κ.λπ.). Αυτό θα

βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό και

οργάνωση των εθελοντών αλλά και θα προ-

σφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

όταν υπάρχει ανάγκη.  

• Τι θα θέλατε να δείτε να αλλάζει τα

επόμενα χρόνια; 

Το πρώτο είναι να μην φεύγει κανείς νέος

από τον τόπο μας. Το οφείλουμε αυτό

στους νέους μας και πρέπει να το εξα-

σφαλίσουμε. Στον τουρισμό

πρέπει να δούμε εναλλα-

κτικές μορφές. Πέρα

από τον τουρισμό

όμως να δούμε και

τις άλλες δυνατό-

τητες που έχουμε.

Έχουμε εξαιρετι-

κό πρωτογενή

τομέα, χρειάζε-

ται να βοηθή-

σουμε στο κομ-

μάτι της τυποποί-

ησης και πιστο-

ποίησης για να

μπορούν να

διακινη-

θ ο ύ ν

τ α

προϊόντα μας στις αγορές. Θα ήθελα να αλ-

λάξει επίσης η κατάσταση των δρόμων

(ΒΟΑΚ, επαρχιακό οδικό δίκτυο κ.λπ.). Θε-

ωρώ ότι είναι κάτι αυτονόητο και θα

πρέπει να λυθεί το ζήτημα της επικάλυψης

αρμοδιοτήτων που αποτελεί τροχοπέδη. Ο

πολίτης θέλει αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ση-

μειώσω, σχετικά, ότι τα αντανακλαστικά

της Περιφέρειας ήταν καλά στο θέμα της

αποκατάστασης των καταστροφών που

προκάλεσε η θεομηνία. Θεωρώ, δε, ότι οι

καταστροφές θα πρέπει να γίνουν ένα

εφαλτήριο για μια άλλου τύπου ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δούμε τις

περιοχές «Natura» και πως μπορεί να

υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας και αξιο-

ποίησης αυτών των περιοχών μέσα από

τη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.

Παράλληλα, η Κρήτη θα πρέπει να αξιο-

ποιήσει τους θησαυρούς που έχει, που εί-

ναι ο ήλιος, ο αέρας και το νερό, και να

στραφεί  περισσότερο στις ΑΠΕ, πάντα

μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν θα αλλοιώ-

νει το φυσικό περιβάλλον και θα προστα-

τεύεται η φύση. Οι ΑΠΕ θα πρέπει να

βρουν επίσης εφαρμογή σε όλα τα δημό-

σια κτήρια και σιγά σιγά να επεκταθούν

και σε όλα τα άλλα.    

• Η σύμπραξη των παρατάξεων Αρ-

ναουτάκη με τη Ριζοσπαστική Συ-

νεργασία Κρήτης θα είναι λειτουργι-

κή την επόμενη ημέρα; 

Τα χρόνια της κρίσης είδαμε και μάθα-

με ότι με συνεργασίες προχωράνε τα

πράγματα. Κι αυτό ήταν ένα καλό μάθη-

μα για τον Έλληνα που έχει μάθει να τσα-

κώνεται στα καφενεία. Πιστεύω, λοιπόν, ότι

θα είναι λειτουργική αλλά εξαρτάται κι από

το ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκλεγούν.

Οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα. Προ-

σωπικά καλώ τους πολίτες να επιλέξουν

και να εκλέξουν εκείνους που θα συνερ-

γαστούν για την ευημερία και το καλό του

τόπου.  

• Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης

υποστηρίζει ότι ο κύκλος του κ. Αρ-

ναουτάκη στην Περιφέρεια έχει κλεί-

σει. Πώς το σχολιάζετε;  

Πώς έχει κλείσει με τόσα έργα σε εξέλι-

ξη και με μια Κρήτη που ήδη την έχει πάει

μπροστά και μπορεί να την πάει ακόμα

παραπέρα; Πραγματικά δεν καταλαβαί-

νω τι εννοεί ο κ. Μαρκογιαννάκης. Δεν

έχω δει άλλωστε καμία πρότασή του

που έστω να προσεγγίζει αυτά που

λέει και οραματίζεται ο κ. Αρναου-

τάκης. 

23

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
dmaridakis@yahoo.gr

ΣOΦΙΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ - ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ: 

«Με συνεργασίες 
προχωράνε τα πράγματα»
■ Η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό Αρναουτάκη  

μιλά για την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης 
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Δεν υπήρχε εναλλακτική
επιλογή από τη συνερ-
γασία με το ΣΥΡΙΖΑ στις
αυτοδιοικητικές εκλογές
λέει ο αντιπεριφερειάρ-
χης και υποψήφιος εκ
νέου περιφερειακός σύμ-
βουλος με την παράταξη Αρ-
ναουτάκη, Νίκος Καλογερής. 

O
κ. Καλογερής μιλάει για ισόρρο-

πη και βιώσιμη ανάπτυξη της

Κρήτης και σχολιάζει την αντί-

δραση της Περιφέρειας μετά την πρόσφατη

κακοκαιρία αλλά και για το αν θα είναι ο

νέος αντιπεριφερειάρχης Χανίων αν ο συν-

δυασμό “Κρήτη η ζωή μας” του Στ. Αρ-

ναουτάκη κερδίσει τρίτη θητεία. 

• Το ψηφοδέλτιό σας φέτος χαρα-

κτηρίζεται και από τη συμμετοχή με-

λών της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ .Ισχύ-

ει ότι υπήρξαν επιφυλάξεις και αντιρ-

ρήσεις των περιφερειακών συμβούλων

των Χανίων για τη συνεργασία με την

παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ;

Στο θέμα της συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ,

όλοι οι εκλεγμένοι σύμβουλοι είχαμε αντι-

δράσει αρχικά και μάλιστα έντονα. Γνω-

ρίζαμε ότι αν κατέβουμε μόνοι όπως το

2014, δεν θα βγαίναμε αυτοδύναμοι.

Όμως θα παίρναμε ένα καλό ποσοστό στον

Α΄γύρο και στο Β΄γύρο θα κερδίζαμε

άνετα. Με τον “Κλεισθένη” όμως δεν θα

είχαμε πλειοψηφία στο περιφερειακό συμ-

βούλιο, δεν θα παίρναμε τα 3/5 των συμ-

βούλων ως πρώτη παράταξη. Θα έπρεπε

να συμπράξουμε οπωσδήποτε με άλλη πα-

ράταξη για να διοικήσουμε την Κρήτη. Νο-

μοτελειακά θα πηγαίναμε σε μια συνερ-

γασία με το ΣΥΡΙΖΑ, την τρίτη παράταξη

κατά πάσα πιθανότητα. Σε ένα τέτοιο εν-

δεχόμενο, οι όροι και οι απαιτήσεις που

θα ετίθετο από την πλευρά τους  θα ήταν

πολύ περισσότεροι. Τώρα έγινε μια συμ-

φωνία καθαρά αυτοδιοικητική χωρίς κα-

νένα προαπαιτούμενο. Πράγματι λοιπόν

στα Χανιά αντιδράσαμε για τη συνερ-

γασία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι

η παράταξη είναι ενιαία από τη μια

άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη και

οι σύμβουλοι μας σε Ρέθυμνο,

Ηράκλειο, Λασίθι την ήθελαν.

Η άρνηση ήταν μόνο στα

Χανιά παρά του ότι ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ έχει 4 βουλευτές, 2 προ-

βεβλημένους Υπουργούς και

το μεγαλύτερο ποσοστό στην

Ελλάδα στο “ΌΧΙ” στο δημο-

ψήφισμα του 2015. Επομένως

δεν είναι εύκολο να ερμηνευ-

τεί αυτή η καθολική αντίδραση στη

συνεργασία, ιδιαίτερα από τα μέλη

του δικού μας πολιτικού χώρου,

όταν εμείς, ο κ. Αρναουτάκης και

εγώ κυρίως, είμαστε εκείνοι που

τον είχαμε στηρίξει αποφασιστικά

στις εκλογές του 2015 όταν εκείνος

κινδύνευε να "εξαερωθεί"  κυριολεκτι-

κά στα Χανιά. Την περίοδο δηλαδή που

πολλοί από αυτούς που μας κατηγορούν

σήμερα, μας λοιδορούσαν γιατί του δώ-

σαμε το φιλί της ζωής και δεν τον αφήσαμε

να καταρρεύσει και να απαλλαγεί η χώρα

μια και καλή από το ΠΑΣΟΚ και τους "πα-

σόκους". Δικαιολογώ μόνον αυτούς τους

ελάχιστους που παρέμειναν μαζί μας

όταν τα ποσοστά μας ήταν 2,8%, και μας

κατηγορούσαν όλοι εν χορώ για όλα τα δει-

νά της χώρας. Ειδικά λοιπόν όλους αυτούς

αλλά και όσους έχουν επανέρθει τελευταία

στο χώρο, τους παρακαλώ να μας στηρί-

ξουν σε μια καθαρά αυτοδιοικητική προ-

σπάθεια, στην οποία δεν πρέπει να απο-

δίδουν υπερβολικά πολιτικά χαρακτηρι-

στικά. Επίσης  γιατί όλοι αυτοί γνωρίζουν

στο βάθος ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επι-

λογή για την Κρήτη, και χωρίς να θέλω να

φανώ αλαζονικός πιστεύω ότι η εκλογή

μας από την πρώτη Κυριακή είναι μονό-

δρομος για την ισόρροπη και βιώσιμη ανά-

πτυξη της Κρήτης, καθώς και την

βελτίωση του επιπέδου διαβίω-

σης αλλά και της κοινωνικής

συνοχής των Κρητικών.

• Επίσης απουσιάζει

και ο Απ. Βουλγαρά-

κης, γιατί; 

Ο Αποστόλης εργάστη-

κε για 9 χρόνια σκληρά,

έχει προσφέρει πάρα

πολλά στα Χανιά και

στην Περιφέ-

ρ ε ι α ,

αλλά 

για λόγους αποκλειστικά δικούς του δεν

ήθελε να συνεχίσει. Δεν ξέρω αν είναι η

συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ που τον απέ-

τρεψε, δεν ξέρω αν είναι ο τρόπος εκλογής

που δεν τον ενθουσίασε. Υπάρχει πιθα-

νότητα να έχει κουραστεί, ή να έχει κάτι

άλλο στο μυαλό του. Ο Αποστόλης είναι

ενεργός, δεν θεωρώ ότι είναι απόστρατος

από την πολιτική, μπορεί να προσφέρει

πολλά ακόμα και πιστεύω ότι θα έχει πολ-

λές ευκαιρίες να κάνει πράγματα στο

μέλλον.

• Μιλώντας με πολίτες των Χανίων,

κανένας και κυριολεκτικά το λέω δεν

πιστεύει ότι αν είχαμε μια ανάλογη

κατολίσθηση στο ΒΟΑΚ στο ύψος του

Σταλού, ανάμεσα π.χ. σε Ηράκλειο και

Χερσόνησο θα είχαμε ένα δρόμο κλει-

στό για σχεδόν 2 μήνες και μια αντι-

παράθεση Υπουργείου-Περιφέρειας

για το ποιος έχει την αρμοδιότητα να

παρέμβει. Δεν έχουν δίκιο;

Οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν και με το

δίκιο τους θα έλεγα, ποιος έχει την Α΄ και

ποιος τη Β΄ αρμοδιότητα. Μας θεωρούν

όλους μέρος του κράτους. Και έχουν μεν

δίκιο σε ένα βαθμό, αλλά πρέπει να ξεκα-

θαρίσουν κάποια πράγματα. Κα-

ταρχήν καθοριστικό ρόλο έχει

η αστυνομία ,  είναι αυτή

που επιβάλλει τις απαγο-

ρεύσεις, σε περίπτωση

που κρίνει αν ένας δρό-

μος είναι επικίνδυνος και

πρέπει να κλείσει. Και

βέβαια όταν έχεις μια τέ-

τοια εκτεταμένη ζημιά στο

Εθνικό οδικό δίκτυο αρ-

μόδιο είναι το

Υπουργείο.

Η δική

μας

αρμοδιότητα είναι η ελαφριά συντήρηση

του οδικού δικτύου. Αυτό ήταν ξεκάθαρο

από την αρχή, και για το λόγο αυτό το

Υπουργείο  ανέλαβε και έστειλε μηχανή-

ματα να κάνουν τις ερευνητικές γεωτρή-

σεις, το ίδιο ανέθεσε μέσω του ΟΑΚ τις με-

λέτες και βέβαια αυτό θα εκτελέσει τα έργα.

Έχει ήδη δώσει 15 εκ. ευρώ στον ΟΑΚ για

να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ζημιές από

τα Νοπήγια μέχρι το Καλάμι, και ευελπι-

στούμε ότι και με την πίεση τη δική μας

θα ολοκληρωθούν σύντομα. Και βέβαια δεν

πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι

στελέχη μας που είναι στις αρμόδιες Τε-

χνικές Υπηρεσίες σύρονται πολλές φορές

στα δικαστήρια και καταδικάζονται για

ατυχήματα στο ΒΟΑΚ χωρίς να έχουμε

ούτε ευθύνη ούτε αρμοδιότητα. Πχ. για μια

παράνομη διάβαση στο ΒΟΑΚ από την

οποία προκλήθηκε ατύχημα και σκοτώ-

θηκε ένα νεαρό παιδί, καταδικάστηκε

υπάλληλος μας  γιατί έστειλε συνεργείο να

κλείσουν τη  διάβαση παρότι δεν είχε ευ-

θύνη ή αρμοδιότητα. “Αφού πήγατε να την

κλείσετε είχατε αρμοδιότητα” έκρινε το δι-

καστήριο. Σχετικά με τις κατολισθήσεις επί

του ΒΟΑΚ στο Σταλό ο κόσμος σχημάτι-

σε την εντύπωση ότι πρόκειται για καθα-

ρά χωματουργικό έργο και ότι σε 3 - 4 μέ-

ρες τα χώματα θα έπρεπε να απομακρυν-

θούν και να ανοίξει ο δρόμος. Τα χώμα-

τα πράγματι έφευγαν από το ΒΟΑΚ σε δύο

ημέρες, αλλά από πάνω κρέμονταν πρανή

κορεσμένα από νερό και όλα αυτά αντι-

στηρίζονταν από τα πεσμένα εδάφη. Αν

βγάζαμε επομένως τα χώματα που λει-

τουργούσαν ως αντιστήριξη, υπήρχε σο-

βαρός κίνδυνος εκτεταμένης κατολίσθησης

με πολύ σοβαρές συνέπειες. Χρειάστηκε να

περάσουν 2 μήνες, να στεγνώσουν κάπως

τα χώματα, ώστε να μπορέσουμε να τα

απομακρύνουμε με ασφάλεια.

• Εντάξει για τα μεγάλα έργα, απορ-

ροφώντας όμως οι τεχνικές υπηρεσίες

της Περιφέρειας  την ΔΕΚΕ και τη

ΔΕΣΕ  πήρατε την ευθύνη της ελα-

φριάς συντήρησης. Για το κλάδεμα στα

δέντρα και στα φυτά που  έχουν "πνί-

ξει" κυριολεκτικά την εθνική οδό στα

όρια των Χανίων είχαν οι τεχνικές σας

υπηρεσίες μια εργολαβία περίπου

400.000 ευρώ η οποία όμως στα Χα-

νιά έφτασε να εκτελείται.. τον Απρί-

λη του 2019. Δικαιολογείται αυτή η

κατάσταση ; Τα μεγάλα έργα είναι του

Υπουργείου, το κλάδεμα ;

Δεν θέλω να δικαιολογηθώ γι αυτό το ζή-

τημα διότι οι καθυστερήσεις ήταν κατά τη

γνώμη μου απαράδεκτες. Λίγο οι αλλαγές

στο νόμο που πήγαν πίσω τα έργα σχεδόν

ένα χρόνο, λίγο οι αντιδράσεις των υπη-

ρεσιών που θεωρούν ότι δεν γίνεται να σύ-

ρονται κάθε τρεις και λίγο στα δικαστή-

ρια για ατυχήματα σε διευρωπαϊκό

οδικό δίκτυο αρμοδιότητας υπουρ-

γείου, όταν μάλιστα δεν τους πα-

ρέχονται επαρκείς πιστώσεις για

να έχουν σε καλή κατάσταση

έναν δρόμο 300 χιλιομέτρων,

όλα αυτά μας καθυστέρησαν

υπερβολικά. Όμως τώρα ευ-

τυχώς το τοπίο έχει ξεκα-

θαρίσει απόλυτα και δε-

σμεύομαι προσωπικά από

όποια θέση με ορίσει  αν

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ: 

«Ισόρροπη και
βιώσιμη ανάπτυξη
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εκλεγώ ο Περιφερειάρχης, τα

ζητήματα του ΒΟΑΚ να αντιμε-

τωπίζονται άμεσα. Για να γνω-

ρίζουν επομένως οι πολίτες, στην

αρμοδιότητα της Περιφέρειας είναι

η ελαφρά συντήρηση και η απο-

κατάσταση των ζημιών στο οδό-

στρωμα, η οριζόντια και κάθετη σή-

μανση, τα στηθαία ασφαλείας, ο

ηλεκτροφωτισμός και το κλάδεμα,

που ειδικά στα Χανιά λόγω των πε-

ρισσότερων βροχοπτώσεων, απαι-

τεί συχνότερη επέμβασή μας.

• Στην κατηγορία ότι ο περι-

φερειάρχης λειτουργεί ως πε-

ριφερειάρχης Ηρακλείου πώς

απαντάτε;

Οταν ο λαϊκισμός λόγω έλλειψης

σοβαρών επιχειρημάτων προσπαθεί να

χρησιμοποιείσει παλιά και ξεπερασμένα

στερεότυπα αντιπαλότητας Χανίων - Ηρα-

κλείου, η απάντησή μας είναι ότι για πρώ-

τη φορά στην πρόσφατη ιστορία, η Κρή-

τη ενώθηκε! Ο Στ. Αρναουτάκης είναι

πραγματικά ο περιφερειάρχης όλου του νη-

σιού, διεκδικεί με επιτυχία πρόσθετους πό-

ρους για όλη την Κρήτη και προωθεί την

ισόρροπη ανάπτυξη απ άκρη σ άκρη.

Αντιλαμβάνεστε ότι 170εκ € διασφαλι-

σμένοι πόροι μόνο για τα Χανιά τα 3 τε-

λευταία χρόνια συνιστούν όχι αδικία

αλλά μεροληπτική μεταχείριση υπέρ των

Χανίων. Υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες

με τα έργα και τους προϋπολογισμούς στη

διάθεση όλων, αλλά θα πρότεινα σε όποι-

ον δεν έχει πρόσβαση ή χρόνο να ασχο-

ληθεί να ρωτήσει τις δημοτικές αρχές των

Χανίων για το έργο της Περιφέρειας στα

Χανιά. Και για να γνωρίζουν οι Χανιώτες,

πολλές φορές το έργο μας δεν είναι εύκο-

λα ορατό. Για παράδειγμα οι υποδομές πε-

ριβάλλοντος όπως είναι οι μονάδες δια-

χείρισης στερεών απορριμμάτων αλλά

και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστι-

κών λυμάτων,  ολοκληρώθηκαν ή ολο-

κληρώνονται  με διασφαλισμένες χρημα-

τοδοτήσεις, δίνοντας στα Χανιά ένα πολύ

σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα,

παρέχοντας παράλληλα μια ασπίδα προ-

στασίας στο μοναδικό φυσικό μας περι-

βάλλον. Αν εξιστορήσω τους αγώνες και τις

παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη για την

υλοποίηση του ΒΟΑΚ όλα αυτά τα χρόνια

και με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν,

θα χρειαστώ ολόκληρο βιβλίο. Μην ξεχνάτε

ότι τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια, προη-

γούμενες κυβερνήσεις απένταξαν από το

ΒΟΑΚ έτοιμα έργα προκειμένου να χρη-

ματοδοτηθούν οι μεγάλοι άξονες στην

ηπειρωτική χώρα. Ο κ. Αρναουτάκης και

εμείς μαζί, δώσαμε μάχες για να το απο-

τρέψουμε, όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν

αποδεχόμαστε αυτούς που έκοψαν έργα

του ΒΟΑΚ από την Κρήτη, τη ναυαρχίδα

του τουρισμού της χώρας με το προβλη-

ματικότερο οδικό δίκτυο, σήμερα να γί-

νονται τιμητές και να μας κατηγορούν για

αδιαφορία και καθυστερήσεις. Επιμείνα-

με και στη σημερινή κυβέρνηση να προ-

χωρήσει άμεσα τις μελέτες, αφού έτσι και

αλλιώς το 1-1,5 δις. που θα κοστίσει το έργο

θα απαιτηθούν σε βάθος 5 ετίας, και δεν

υπάρχει λόγος να χάνεται χρόνος σε αυτή

τη φάση. Επιμείναμε πάρα πολύ ώστε να

μπει και το τμήμα προς Κίσαμο και με  τη

βοήθεια των μετρήσεων του κυκλοφο-

ριακού φόρτου που έδειξαν την πολύ με-

γάλη κίνηση στο οδικό δίκτυο προς Κίσαμο

όπως και έγινε ενώ ως Περιφέρεια χρη-

ματοδοτήσαμε μελετη και για το τμήμα

Ηρακλειο- Αγ. Νικόλαο που δεν περιλαμ-

βάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό, για να

έχουμε τις 4 πρωτεύουσες ενωμένες. Στο

Ηράκλειο δεν είναι όλα...ρόδινα, όπως

νομίζουν πολλοί. Έχουν και εκεί τα δικά

τους θέματα. Ο δρόμος της Μεσαράς για

παράδειγμα, ένα έργο που είχε ενταχθεί και

ξεκινήσει πριν 20 χρόνια και δεν είχε ολο-

κληρωθεί,  κινδύνευε να απενταχθεί με συ-

νέπεια την επιστροφή 70 εκ € που είχαν

δαπανηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός εί-

ναι και ο λόγος που έρχονταν συνέχεια ο

Υπουργός και ο γενικός γραμματέας συ-

νοδευόμενοι από διευθυντές και συμ-

βούλους. Τώρα που τελειώνει, τον βλέπουν

οι Χανιώτες και λένε “κοιτάτε τι δρόμο

έχουν οι Ηρακλειώτες”. Αυτός ο δρόμος

ήταν στα Διευρωπαικά δίκτυα, χρηματο-

δοτείται εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει κα-

μία αρμοδιότητα η Περιφέρεια, είναι κα-

θαρά του Υπουργείου, παρά το γεγονός ότι

και εκεί βοηθήσαμε όποτε χρειάστηκε.

Πόσα χρόνια αγωνίζονται και αυτοί να δη-

μοπρατήσουν τους κόμβους στην Αγ. Πε-

λαγία όπου δυστυχώς έχουν σκοτωθεί πολ-

λοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια και δεν

το καταφέρνουν;

• Ενα μεγάλο ποσό θα δοθεί με δά-

νειο την Ευρωπαική Τράπεζα επεν-

δύσεων δεν θα βάλει αυτή τους όρους

για να πάρει τα χρήματα της πίσω

έγκαιρα; Δεν θα πει «για να σας δα-

νείσω βάλτε διόδια»; 

Θέλουμε ένα δρόμο λειτουργικό, ασφα-

λή που να προωθεί και να ενισχύει την

ανάπτυξη.  Επειδή δεν υπάρχει αξιόλογη

εναλλακτική διαδρομή για να εξυπηρετή-

σει δεν θα μπουν διόδια. Η Κρήτη έχει

αναπτυχθεί πάνω σε αυτό τον άξονα, με

τις μεγάλες πόλεις και τις σημαντικότερες

τουριστικές περιοχές. Το χρησιμοποιούν

καθημερινά οι πολίτες για τις μετακινήσεις

τους, με δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι δρό-

μοι καταλήγουν σε αυτόν το βασικό άξο-

να. Επομένως δεν είναι δυνατόν αυτοί οι

καθημερινοί χρήστες να αναλάβουν το βά-

ρος αποπληρωμής και συντήρησης που εί-

ναι πολύ υψηλό και πρέπει να αναζητη-

θούν άλλες δοκιμασμένες λύσεις. Η πρό-

ταση του περιφερειάρχη είναι η δανειο-

δότηση από τη Ε.Τ.ΕΠ με ρήτρα διαθεσι-

μότητας με την εγγύηση του Ελληνι-

κού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή

και προκειμένου να υπάρχουν έσοδα

για την αποπληρωμή, θα μπορού-

σαν για παράδειγμα να παραχωρη-

θούν παρόδιοι χώροι στους κατα-

σκευαστές για την εμπορική αξιο-

ποίηση τους, ή να επιβληθεί στους

επισκέπτες μια άδεια χρήσης αυτο-

κινητοδρόμου για όσο διάστημα πα-

ραμένουν εδώ και χρησιμοποιούν

αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους,

μέθοδος που χρησιμοποιείται άλλω-

στε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες

• Είστε ικανοποιημενος από

τη διαχείριση που κάνατε ως

Περιφέρεια τις πρώτες ώρες και

μέρες μετά την καταστροφή; Σας

το λέω επειδή είστε και μηχανικός και

έχετε ακούσει από συναδέλφους σας

να λένε πχ. οτι δεν χρειάζονταν να

μπει η στρατιωτική γέφυρα στον

Πλατανιά αλλά στον Αλικιανό,ότι δό-

θηκαν στην αρχή υποσχέσεις ότι θα γί-

νουν γρήγορα οι παρακαμπτήριο δρό-

μοι όπου έπεσαν γέφυρες (Φουρνές -

Σκινές) που όμως δεν υλοποιήθη-

καν; 

Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να κα-

τηγορήσει κανείς την Περιφέρεια, τον

αντιπεριφερειάρχη, τους δημάρχους, τις

υπηρεσίες για καθυστερήσεις ή αδιαφορία.

Από την πρώτη στιγμή έπεσαν στη μάχη

και οι άνθρωποι για μέρες δεν κοιμόνταν

στα σπίτια τους. Βοήθησε και ο εργολη-

πτικός κόσμος με τα διαθέσιμα μηχανή-

ματα πάρα πολύ! Είχαμε αποκλεισμένα χω-

ριά χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς πρόσβαση σε

νοσοκομεία και σχολεία! Με τις δυνάμεις

που είχαμε και τη σύμπραξη της πολιτεί-

ας που αντέδρασε αρκετά γρήγορα οι βα-

σικές αποκαταστάσεις έγιναν. Τώρα αν με

ρωτάτε μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα αν

έγιναν λάθη και αν κάποιες επιλογές δεν

ήταν οι καλύτερες αυτό μπορεί να συμ-

βαίνει. Δεν υπήρχε χρόνος, ούτε για με-

λέτες, ούτε για αυτοψίες. Στη γέφυρα του

Κερίτη, όταν μπήκε ο εργολάβος μετά την

14η Φεβρουαρίου, το βάθρο από τη μεριά

του Αλικιανού είχε μετακινηθεί μισό μέ-

τρο. Ήταν θέμα ωρών να πέσει η γέφυρα.

Μπήκε ο εργολάβος, άλλαξε το ρου του πο-

ταμού και σώθηκε το βάθρο και η γέφυρα

στη δεδομένη στιγμή. Όμως μετά που ήλθε

ο κατακλυσμός πριν στεγνώσουν τα τσι-

μέντα και αποκατασταθεί η κοίτη, δεν

άντεξε η γέφυρα. Ήταν κάτι που δεν το

ήθελε κανείς αλλά δεν μπορούσε να προ-

βλεφθεί. Αυτοί που εκ των υστέρων πα-

ρουσιάζονται ως προφήτες και ως εξειδι-

κευμένοι μηχανικοί, δεν τους είδαμε να

κάνουν κάτι. Ότι έγινε ήταν κάτω από την

πίεση του χρόνου και της ανάγκης.

• Την ίδια στιγμή οι κάτοικοι εκεί

έκαναν τη δική τους διάβαση. Πως εί-

δατε την πρωτοβουλία τους αυτή  ;

Ο συγκεκριμένος δρόμος, είναι δρόμος

ζωής για τα χωριά αυτά. Όλοι οι επαγ-

γελματίες στα χωριά αυτά από αυτόν τον

δρόμο ζουν, πάνω σε αυτό το δρόμο

έχουν αναπτυχθεί οι περισσότερες εμπο-

ρικές επιχειρήσεις που επιβιώνουν σε με-

γάλο βαθμό από τους διερχόμενους προς

την ενδοχώρα και τα νότια παράλια. Επί-

σης οι κάτοικοι του Αλικιανού και του Βα-

τόλακου έπρεπε να κάνουν 10 και 20 χλμ.

παραπάνω σε κάθε μετακίνησή τους με συ-

νέπεια την υποβάθμιση της ζωής τους από

τη μια μέρα στην άλλη. Ακόμα και με τις

διαδικασίες του κατεπείγοντος κάτω από

τις οποίες όντως ξεκίνησαν τα έργα, οι ρυθ-

μοί του δημοσίου και η γραφειοκρατία που

πρέπει να ξεπεραστεί μέχρι να δοθούν

αδειοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις είναι

γνωστοί σε όλους μας. Κάτω από αυτές τις

συνθήκες  οι άνθρωποι πήραν την κατά-

σταση στα χέρια τους. Ο Αποστόλης Βουλ-

γαράκης στεναχωρήθηκε γιατί θεωρώ ότι

φοβήθηκε για ενδεχόμενο κίνδυνο ατυ-

χήματος στη διάβαση αυτή . Από εκεί και

πέρα η αλήθεια είναι ότι αυτό το αυτο-

σχέδιο έργο βελτίωσε την καθημερινότη-

τα των ανθρώπων ενώ διέσωσε κυριολε-

κτικά σημαντικό κομάτι της τοπικής οι-

κονομίας. Δεν σου κρύβω ότι και εγώ περ-

νάω από εκεί, με δική μου ευθύνη ασφα-

λώς...

• Και κάτι τελευταίο έχετε συμφω-

νήσει με τον κ. Περιφερειάρχη ότι θα

είστε ο επόμενος αντιπεριφερειάρχης

Χανίων;

Απαραίτητο για να συμβεί αυτό είναι ο

λαός είναι ο λαός να με τιμήσει με τη ψήφο

του. Ο "Κλεισθένης" αναφέρει ότι από

τους εκλεγμένους συμβούλους ο αντιπε-

ριφερειάρχης ορίζει τον χωρικό αντιπε-

ριφερειάρχη. Εγώ είχα αντίθετη άποψη

και το είχα πει και στον κ. Σκουρλέτη και

στον διάδοχό του τον κ. Χαρίση. Τους είπα

ότι αν θέλουν να στηρίξουν την περιφε-

ρειακή ανάπτυξη, ο χωρικός αντιπεριφε-

ρειάρχης παίζει σημαντικό ρόλο και πρέ-

πει να είναι ενισχυμένος, ώστε  να έχει αυ-

ξημένος κύρος και δυνατότητα συντονι-

σμού των φορέων του νομού. Όπως για

παράδειγμα να οριζόταν από το νόμο ως

χωρικός αντιπεριφερειάρχης ο 1ος σε

ψήφους περιφερειακός σύμβουλος  της

πλειοψηφούσας παράταξης.  Βεβαίως σε

μια τέτοια περίπτωση, ο κόσμος γνωρίζει

εξ αρχής ότι εκλέγει αντιπεριφερειάρχη και

δεν  ψηφίζει απλά για εκλογή περιφερει-

ακών συμβούλων. Δυστυχώς δεν έγιναν δε-

κτές οι παρατηρήσεις μου. Τώρα για το αν

θα είμαι εγώ ο αντιπεριφερειάρχης, δεν το

γνωρίζω, αυτό είναι θέμα αποκλειστικά του

περιφερειάρχη. Συζητήσεις έχουν γίνει

αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο.

Όπου με τοποθετήσει ο περιφερειάρχης αν

εκλεγώ, εκεί θα πάω να βοηθήσω. Θέλω να

πιστεύω ότι ως αντιπεριφερειάρχης Πε-

ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας και

Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

όλα αυτά τα χρόνια, έχω δώσει δείγματα

γραφής για την επάρκεια και την αποτε-

λεσματικότητά μου. Είχα κρίσιμες για

την περιφέρεια αρμοδιότητες, και θεωρώ

πολύ τιμητικό το γεγονός  ότι ο Σταύρος

Αρναουτάκης με εμπιστεύτηκε αδιάκοπα

όλα αυτά τα χρόνια για το χειρισμό όλων

σχεδόν των αναπτυξιακών θεμάτων. Ποτέ

μόνος μου αλλά με την πολύτιμη συν-

δρομή και άλλων συναδέλφων αλλά και

των άξιων και ικανών υπηρεσιακών στε-

λεχών που εργάζονται για μας στην Πε-

ριφέρεια Κρήτης τους οποίους και ευχα-

ριστώ από καρδιάς.

25

Ο Σταύρος Αρναουτάκης
είναι πραγματικά 

ο περιφερειάρχης όλου 
του νησιού, διεκδικεί 

με επιτυχία πρόσθετους
πόρους για όλη την Κρήτη
και προωθεί την ισόρροπη
ανάπτυξη απ’ άκρη σ’ άκρη 



A
πό το 1897 - 1900 δήμαρχοι Χανίων

με χρονολογική σειρά διετέλεσαν οι

Χουσεΐν Βέης Γιαννιτσαράκης, Ιω-

άννης Ξηράς και Αριστείδης Κριάρης. 

Το 1900 με σχετικό διάταγμα διορίστηκε

δήμαρχος Χανίων ο Τούρκος Μεχμέτ Χα-

μίτ Μπεηζαδέ ο οποίος και παρέμεινε δή-

μαρχος ως τα τέλη του 1901, οπότε τον αντι-

κατέστησε ο Χαράλαμπος Πλουμιδάκης.

Αμέσως μετά, και συγκεκριμένα τον Δε-

κέμβριο του 1901 διορίστηκε Δήμαρχος ο

Κωνσταντίνος Μάνος, ο οποίος και παρέ-

μεινε μέχρι το 1905. Από το 1905 μέχρι το

1906 χρέη δημάρχων εκτελούν οι  Μ. Χα-

μίτ Μπεηζαδέ και Χουσεΐν Ε. Μπαλζάκης.

Τον Ιανουάριο του 1906 γίνονται οι πρώ-

τες Δημαρχιακές εκλογές στις οποίες ανα-

δείχτηκε δήμαρχος για μια τετραετία ο Εμ-

μανουήλ Σειραδάκης που υποστηρίχθηκε

και από τους Τούρκους.

Τον Ιούνιο του 1911, εκλέγεται δήμαρχος

ο Εμμανουήλ Μουντάκης (επί δημαρχίας

του κτίστηκε η Δημοτική Αγορά των Χα-

νίων, δημιουργήθηκε η πλατεία Νέων Κα-

ταστημάτων, ιδρύθηκε το υδροηλεκτρικό ερ-

γοστάσιο στην Αγιά, ανακατασκευάστηκε ο

Δημοτικός Κήπος των Χανίων και μπήκαν

τα θεμέλια για τη δημιουργία του Δημοτι-

κού Ρολογιού). Ο Εμμ. Μουντάκης θα

εκλέγεται συνέχεια μέχρι το 1929 όταν και

θα εκλεγεί δήμαρχος ο ωάννης Μουντάκης

οποίος εκλέγονταν δήμαρχος έως και το

1937. Ο Ιωάννης Μουντάκης θα ιδρύσει το

Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ενώ όταν

έφυγε από τη ζωή με απόφαση του τότε Δη-

μοτικού Συμβουλίου, η πλατεία Μεταπο-

λιτεύσεως (Κατσαμπά) μετονομάστηκε σε

πλατεία Ιωάννη Μουντάκη. 

ΑΠΟ ΤΟ 1894 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Οι 29 δήμαρχοι
στην ιστορία 
των Χανίων 
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ΒΑΣΙλΙΚΗ

ΤΩΜΑΔΑΚΗ
vasiliki_tk@yahoo.com

Αλής Βέης Καλλιοτντζηζαδές
(Οθωμανός, την περίοδο του 1894)

Μεχμέτ Χαμίτ Μπεηζαδέ (1900-1901)

Ιωάννης Ξηράς

Χαράλαμπος Πλουμιδάκης

Κωνσταντίνος Μάνος (1901 – 1902)

Εμμανουήλ Μουντάκης (1911 - 1929)

Ιωάννης Μουντάκης (1929 - 1937) 
• (1945 - 1946)

Νικόλαος Σκουλάς (1937 – 1939) 
• (1941 - 1942) • (1951 - 1954) • (1959 - 1963)

Nικόλαος Σκαμνάκης (1903 - 1905)

Μ. Χαμίτ Μπεηζαδέ (1905)

Χουσεΐν Ε. Μπαλζάκης (1905 - 1906)

Εμμανουήλ Σειραδάκης (1906 - 1910)

Χουσεΐν Βέης Γιαννιτσαράκης

Αριστείδης Κριάρης

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΧΑΝΙΩΝ

Τον 30ο δήμαρχο της ιστορίας της πόλης ετοι-
μάζονται να εκλέξουν οι Χανιώτες αυτή την Κυ-
ριακή ή την επόμενη, αν το αποτέλεσμα οδη-
γήσει σε δεύτερο γύρο. 
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Αντώνιος Ησυχάκης (1940 - 1941) 
• (1946 - 1950)

Απόστολος Φυτράκης (1942 - 1945)

Νικόλαος Μουντάκης (1955 - 1959)

Μιχ. Αρπακουλάκης (7/1945 - 12/1945)

Στυλιανός Τσυλιγκαρίδης (1950 - 1951)

Στέφανος Λεκανίδης (1963 - 1967)

Αντώνιος Μαρής (1975 - 1979)

Ιωάννης Κλωνιζάκης (1979 - 1982) Σκουλάκης Εμμανουήλ (2011-2014) Βάμβουκας Τάσος (2014 - 2019)

Κατσανεβάκης Γιώργος (1983 - 1990)

Tζανακάκης Γιώργος (1991 - 2002)

Βιρβιδάκης
Κυριάκος
(2003 - 2010)

Παναγιώτης Μαλινάκης (1939 - 1940)

Νικόλαος Νικολακάκης 
(22/3/1959 - 24/5/1959)



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΙΟΥΛΤΣΗ / 

ΑΠΕ – ΜΠΕ 
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Λίγες ώρες απομένουν
ως τις εκλογές της 26ης
Μαΐου και τα διλήμ-
ματα των ψηφοφόρων
είναι πλέον πιεστικά.
Οι υποψήφιοι εντεί-
νουν τις επικοινωνια-
κές τους κινήσεις, στην
προσπάθειά τους να
επηρεάσουν θετικά όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο
τμήμα του εκλογικού
σώματος. Εκείνο, στη
συνέχεια, καλείται να
αποφασίσει μεταξύ
κομματικών συνδυα-
σμών, "ανταρτών" ή
ανεξάρτητων κινήσε-
ων.

Σ
το προεκλογικό σκη-

νικό "συμμετέχουν"

πλέον ενεργά και τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

καθώς οι υποψήφιοι χρησι-

μοποιούν κάθε τρόπο να έρ-

θουν σε επαφή με τον κόσμο:

από μηνύματα και τηλεφω-

νήματα, μέχρι επισκέψεις σε

λαϊκές αγορές και καφενεία.

Στο τέλος, λίγα βήματα πριν

την κάλπη, στο μυαλό του ψη-

φοφόρου έρχονται ακόμη και

τηλεοπτικά πρόσωπα, τρα-

γουδιστές, ηθοποιοί ή ποδο-

σφαιρικές ομάδες.

Δεν είναι λίγοι και εκείνοι

που αποφασίζουν να ψηφί-

σουν κάποιον ή κάποια που

το όνομά τους αρχίζει από "α",

"β", "γ" ή "χ", "ψ", "ω", επιβεβαι-

ώνοντας όσους υποστηρί-

ζουν ότι μπορεί μεν οι πολί-

τες να ξέρουν ποιον επιλέ-

γουν για δήμαρχο ή περιφε-

ρειάρχη, ωστόσο δεν γνωρί-

ζουν καθόλου τους συμβού-

λους που θα συγκροτήσουν το

συμβούλιο που θα λαμβάνει

τις αποφάσεις στον τόπο τους.

Κομματικοί υποψήφιοι ή “αντάρτες”; 
Πρόσωπα ή ιδέες;

Facebook ή καφενείο; 
» Πώς ψηφίζουν οι πολίτες στις αυτοδιοικητικές εκλογές

✓
✓

✓

«Σε γενικές γραμμές, το εκλογικό σώμα επηρεάζεται από τρεις

παράγοντες: το πρόσωπο, το κόμμα που το υποστηρίζει και τα

προγραμματικά χαρακτηριστικά μιας υποψηφιότητας», εξηγεί στο

ΑΠΕ - ΜΠΕ ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Χα-

τζηπαντελής. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η βαρύτητα κάθε παράγο-

ντα διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εκλογών και υπο-

γραμμίζει ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές τα προσωπικά χα-

ρακτηριστικά του υποψηφίου είναι σαφώς πιο ενισχυμένα.

Αυτό, κατά τον κ. Χατζηπαντελή συμβαίνει περισσότερο στις δη-

μοτικές εκλογές και λιγότερο στις περιφερειακές που προσομοι-

άζουν περισσότερο στις εθνικές εκλογές.

Παρόλα αυτά και στα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψη-

φίου παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. «Τα προσωπικά χαρα-

κτηριστικά του φύλου και της ηλικίας επηρεάζουν περισσότερο

τους ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σχέ-

ση με την πολιτική ενώ τα πολιτικά χαρακτηριστικά ενός υπο-

ψηφίου επηρεάζουν τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την

πολιτική. Στο ενδιάμεσο βρίσκονται τα κοινωνικά - επαγγελμα-

τικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου που 'συγκινούν' όσους δεν

επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική αλλά νοι-

άζονται για τις εκλογές και το τι συμβαίνει γύρω τους» σχολιά-

ζει ο κ. Χατζηπαντελής.

Αποκαλύπτει, παράλληλα, και τη συσχέτιση της επίδρασης που

έχει ένα πρόσωπο στο εκλογικό σώμα με την πολιτική ιδεολογία

των ψηφοφόρων. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα της

ιδεολογίας από τα αριστερά προς το κέντρο επηρεάζονται πε-

ρισσότερο από τα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των

υποψηφίων ενώ εκείνοι που βρίσκονται ανάμεσα στη δεξιά και

το κέντρο επηρεάζονται περισσότερο από τα προσωπικά και τα

πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι κάτι που το ξέρουμε εδώ και πολ-

λά χρόνια» προσθέτει.

Πρόσωπο, κόμμα και προγραμματικά χαρακτηριστικά

Τη σημασία του κομματικού προσανατολισμού υπογραμμίζει και ο

ομότιμος καθηγητής πολιτικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Δώδος, παρά το γεγονός ότι, όπως

λέει, "η απεξάρτηση από τις κομματικές γραμμές και την κομματική

νομιμοφροσύνη είναι μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια σε σχέση με

το παρελθόν".

«Κατ' αρχάς, υπάρχει ένας αριθμός ψηφοφόρων που ψηφίζει κομ-

ματικά. Ωστόσο, επειδή στις δημοτικές εκλογές συμβαίνει - όπως και

τώρα - να μην υπάρχουν αμιγή κομματικά ψηφοδέλτια, με την έν-

νοια ότι υπάρχουν και οι λεγόμενοι 'αντάρτες', δίδεται στον εκλογέα

μια δυνατότητα να εκφραστεί επί του προσώπου του υποψήφιου δη-

μάρχου, έστω κι αν αυτός δεν έχει το χρίσμα ή τη βούλα του κόμματος»

αναφέρει ο κ. Δώδος.

«Συχνά τις επιλογές των βασικών στελεχών των υποψηφίων δη-

μάρχων τις κάνουν οι κομματικοί μηχανισμοί, κυρίως από την Αθή-

να, με συνέπεια οι επιλογές αυτές να μην έχουν καμία σχέση και επα-

φή με τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος σε άλλες περιοχές, όπως

για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη» προσθέτει. Δεν παραλείπει, μάλιστα,

να αναφερθεί και στη δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται ορισμένες φο-

ρές από το εκλογικό σώμα προς τις αποφάσεις της κομματικής ηγε-

σίας γιατί επέλεξε να υποστηρίξει υποψηφίους που δεν είχαν μεγά-

λη απήχηση στο κοινό ή απέτυχαν στις προηγούμενες θητείες.

Μεγαλύτερη απεξάρτηση από τις κομματικές γραμμές σε σχέση με το παρελθόν

Πώς ψηφίζουμε συμβούλους
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Χατζηπαντελής εκφράζει την πεποί-

θηση ότι το εκλογικό σώμα γνωρίζει πολύ καλά τους επικεφα-

λής των συνδυασμών, υποψηφίους δημάρχους ή περιφερειάρ-

χες, ωστόσο εκτιμά ότι «δεν γνωρίζει τους συμβούλους που θα

αποτελέσουν το 'σώμα' που αποφασίζει».

«Αν σκεφτείτε ότι στις προηγούμενες εκλογές αυτός που βγή-

κε πρώτος στο Δήμο Θεσσαλονίκης πήρε το 2,5% του εκλογικού

σώματος σε σταυρούς, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα

αντιπροσώπευσης σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, με χιλιάδες υπο-

ψηφίους είναι σίγουρο ότι θα χειροτερέψει πολύ αυτό το πράγ-

μα» σημειώνει.

Από την πλευρά του, ο κ. Δώδος επισημαίνει ότι «τα κριτή-

ρια της ψήφου σε ό,τι αφορά τους συμβούλους είναι λίγο ασα-

φή» και εξηγεί: «καμιά φορά συμβαίνει οι πολίτες να ψηφίζουν

αυτόν που έχουν δει στην τηλεόραση, σε κάποια εκπομπή, σε κά-

ποιο σήριαλ ή σε κάποιο γήπεδο και κάποιο μαγαζί. Υπάρχει και

ο κόσμος που δεν καταφεύγει στη λύση του διάσημου αλλά στην

επιλογή υποψηφίων που είτε είναι νέοι στην ηλικία είτε είναι

γνωστοί, συγγενείς, φίλοι, κομματικά μέλη ή γυναίκες, αν και

τώρα πια οι γυναίκες είναι το ένα τρίτο των υποψηφίων υπο-

χρεωτικά από το νόμο».

Aλλοι, όπως αναφέρει, καταφεύγουν στη λύση των επωνύμων

των υποψηφίων που αρχίζουν από "α", "β", "γ" ή "χ", "ψ", "ω", χω-

ρίς, βέβαια, να είναι αυτό ο γενικός κανόνας αλλά η εύκολη λύση.

Συμβαίνει, επίσης, και ορισμένοι να δίνουν τον τελευταίο τους

σταυρό σε κάποιον που δεν έχει ελπίδες εκλογής, σε μια ένδει-

ξη αλληλεγγύης, ή να επηρεάζονται από την ομάδα ποδοσφαί-

ρου που υποστηρίζουν. «Υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα που στις

εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ δραστήρια. Στην

περίπτωση αυτή ανήκουν όσοι ψηφίζουν συγκεκριμένους υπο-

ψήφιους γιατί ανήκουν στο κοινωνικό στρώμα των οπαδών του

ΠΑΟΚ, ή του Άρη, ή του Ηρακλή.

Η προτίμηση στην ομάδα ποδοσφαίρου επηρεάζει, λοιπόν, και

την ψήφο ακόμη και στις βουλευτικές εκλογές, το έχουμε δει αυτό»

υπογραμμίζει με νόημα.



Η προεκλογική εκστρατεία αλλιώς

Στο μεταξύ, οι συνθήκες και ο τρόπος διεξαγωγής της

προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων φαίνεται

να έχουν αλλάξει. Δεν παρατηρούνται πλέον οι μεγά-

λες συγκεντρώσεις στις οποίες ο κόσμος γέμιζε τερά-

στιες πλατείες αλλά επικρατεί το μοντέλο των επισκέ-

ψεων των υποψηφίων στις γειτονιές, σε καφέ και σε

σπίτια. «Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε κεντρική εκ-

δήλωση σε πλατεία ή γήπεδο στις αυτοδιοικητικές εκλο-

γές» σημειώνει ο κ. Χατζηπαντελής ενώ ο Δώδος σχο-

λιάζει: «πριν από είκοσι χρόνια ο υποψήφιος γυρνούσε

στις λαϊκές και πήγαινε απρόσκλητος στα καφενεία.

Τώρα οι υποψήφιοι οργανώνουν επισκέψεις σε καφέ

όπου καλούν πολίτες και φίλους για να συζητήσουν

μαζί».

Την ίδια στιγμή, εκλογικό κλίμα επικρατεί και στα

μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  με  ανακοινώσεις  υπο-

ψηφιοτήτων και δημοσιεύσεις μηνυμάτων εκλογικού

περιεχομένου. «Προφανώς το γεγονός ότι μέσω Face-

book κάποιοι είναι φίλοι με κάποιους άλλους τους οποί-

ους δεν γνωρίζουν, πιθανόν να τους παρακινεί να ψη-

φίσουν έναν 'φίλο' υποψήφιο. Παρόλα αυτά δεν νομίζω

ότι παρακινεί το εκλογικό σώμα να ψηφίσει κάποιον

φίλο, ο οποίος είναι σε αντίθετο συνδυασμό από αυ-

τόν που υποστηρίζει» σχολιάζει.

Ο κ. Χατζηπαντελής εκτιμά πάντως μόλις στο

10% με 12% το ποσοστό της χρήσης των μέσων κοι-

νωνικής δικτύωσης αναφορικά με την πολιτική. "Κυ-

ρίως οι χρήστες του Facebook το χρησιμοποιούν για

το λόγο για το σκοπό που έχει φτιαχτεί, δηλαδή για να

διατηρούν επαφή με φίλους και να ενημερώνονται για

κοινωνικά γεγονότα. Για την πολιτική δεν το πολυ-

χρησιμοποιούν ούτε δίνουν και μεγάλη σημασία σε όσα

δημοσιεύονται από πλευράς αξιοπιστίας" τονίζει.
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Νέα δεδομένα με την απλή αναλογική
Νέα δεδομένα στην εκλογική διαδικασία αλλά και στα αποτελέσματα που θα έχει αυτή φέρνει,

άλλωστε, η απλή αναλογική. «Οι φετινές εκλογές έχουν την ιδιαιτερότητα ότι δεν ισχύει πλέον αυτό

που συνέβαινε στο παρελθόν, ότι 'σταυρώναμε', δηλαδή, τον φίλο μας, έστω και αν ήταν σε δια-

φορετικό ψηφοδέλτιο από εκείνο που εκφράζει τις απόψεις μας. Η προοπτική που υπήρχε ήταν

έτσι κι αλλιώς στον δεύτερο γύρο να ψηφίσουμε το ψηφοδέλτιο της καρδιάς μας. Φέτος η κάθε

ψήφος στον πρώτο γύρο μετρά για τον προσδιορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων που

θα εκλέξει κάθε συνδυασμός, λόγω απλής αναλογικής. Αυτό συνιστά και μια πιο γνήσια έκφρα-

ση της βούλησης του ψηφοφόρου» υπογραμμίζει ο κ. Δώδος.

Για προβλήματα λειτουργίας των Δήμων, κάνει, ωστόσο, λόγο ο κ. Χατζηπαντελής καθώς, όπως

αναφέρει, «δεν ξέρουμε πώς θα συγκροτηθούν τα δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια, λόγω

του μεγάλου πλήθους των υποψηφιοτήτων». «Έχουμε καιρό ακόμη, θα δούμε τι θα γίνει στην πρά-

ξη» προσθέτει.

Σχετικά με την ψήφο των 17χρονων, και οι δύο καθηγητές συμφωνούν ότι δεν αλλάζει ουσια-

στικά κάτι, καθώς, γενικά, σε όλες τις εποχές οι νεότεροι άνθρωποι έχουν λιγότερες προσλαμβά-

νουσες παραστάσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε σχέση με μεγαλύτερους που ενδιαφέρο-

νται με την πολιτική, λόγω της σχέσης τους με το εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο

είναι ενταγμένοι.

Όσο για το ποσοστό της αποχής, ο κ. Χατζηπαντελής εκτιμά ότι η συμμετοχή στις εκλογές στην

Ελλάδα δεν έχει πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις, όμως τα ποσοστά της αποχής εμφανίζονται εσφαλ-

μένα μεγάλα, εξαιτίας των εκλογικών καταλόγων στους οποίους εμφανίζονται περισσότεροι εγ-

γεγραμμένοι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. «Με βάση την απογραφή στην Ελλάδα υπάρ-

χουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι, 8 εκατομμύρια πάνω από 17 ετών. Στην πραγματικότητα όμως

ο αριθμός των εκλογέων είναι 8 εκατομμύρια και η συμμετοχή φτάνει τα 6 εκατομμύρια καθώς

υπάρχουν εγγεγραμμένοι που είτε έχουν φύγει από την Ελλάδα και δεν έχουν επιστρέψει ποτέ

είτε έχουν πεθάνει και κανείς δεν έχει δηλώσει τον θάνατό τους» σημειώνει. Τονίζει, τέλος, την

ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκλογικής νομοθεσίας, ώστε να σταματήσει το σύστημα των ετερο-

δημοτών και να υπάρξει επιστολική ψήφος.



Οι “μονομάχοι” στους μεγάλους
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Ο αριθμός “ρεκόρ” για
τα δεδομένα του Δήμου
Ηρακλείου που αποτε-
λούν οι εννέα υποψή-
φιοι δήμαρχοι οι οποί-
οι διεκδικούν την ψήφο
των πολιτών στις εκλο-
γές της 26ης Μαΐου,
αποτελεί ένα από τα χα-
ρακτηριστικά των εκλο-
γών της Κυριακής, λαμ-
βανομένου υπόψη ότι
μέχρι πρόσφατα ο αριθ-
μός αυτός έφτανε τους 5.
Πέντε είναι υποψήφιοι
δήμαρχοι για τον Δήμο
Ρεθύμνου, ενώ στον
Δήμο Αγίου Νικολάου
οι υποψήφιοι ανέρχο-
νται στους 4.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι στον Δήμο Ρεθύμνου και οι συνδυασμοί τους:

Στον Δήμο Ηρακλείου:

Γιώργος Μαρινάκης, 
“Νέα Αντίληψη”

Δημήτρης Βρύσαλης,
«Λαϊκή Συσπείρωση» 

Πέτρος Ινιωτάκης,
“Συν+Πραξη Δημοτών

Ηρακλείου”  

Ευριπίδης
Κουκιαδάκης, 

“ΣυνΕργασία για
το Ηράκλειο”

Γιάννης Κουράκης, 
“Ηράκλειο 3.7.5.” 

Βασίλης Λαμπρινός, 
“Δύναμη Πολιτών” 

Ηλίας Λυγερός, 
“Ηράκλειο Ενεργοί

Πολίτες”

Γιώργος Σισαμάκης, 
“Ηράκλειο για όλους” 

Βαγγελιώ
Σχοιναράκη,

“Ηράκλειον Αξίζεις” 

Μανώλης Βασιλάκης,
“Ηράκλεια

Πρωτοβουλία” 

Θωμάς Κρεβετζάκης,
“Οι πολίτες μπροστά -

ένας Δήμος
για όλους”

Σταύρος
Βουρβαχάκης,  

“Ρέθυμνο – Ενεργοί
πολίτες”

Μανούσος
Μαζωγιάννης,   

“Λαϊκή Συσπείρωση” 

Θοδωρής Νίνος,
“Ρέθυμνο Αξίζεις”

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου:

Γιάννης Ανδριώτης,
“Νέα Πορεία”

Νίκος Κοκκίνης, 
“Αλλάζουμε τον Δήμο”

Γιώργος Φιλιππάκης, 
“Λαϊκή Συσπείρωση”

Αντώνης Ζερβός,
“Δικαίωμα στην Πόλη”
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ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Περιφέρεια Κρήτης




