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δρόµουςτωνΧανίωνπραγ-
µατοποιούνµαθητέςκαιεκ-
παιδευτικοί του1ουΕΠΑΛ
Χανίων,στοπλαίσιοτης
ευαισθητοποίησηςτωνπαι-
διώναπέναντιστοπεριβάλ-
λον.

Χθες µία οµάδα µαθητών του
σχολείου βρέθηκε στο Πάρκο Ει-
ρήνης και Φιλίας, δίπλα στο ∆ηµο-
τικόΚήπο,καιπροχώρησεσεκαθα-
ρισµό του χώρου, σε συνεργασία
µε το Τµήµα Καθαριότητας του ∆ή-
µουΧανίων.

Η Φιλόλογος του 1ου ΕΠΑΛ Χα-
νίων Νάνσυ Γεωργαράκη υπο-
γράµµισε στο «ν.Κ.» ότι «ο ∆ιευ-
θυντής µας κ. Στέλιος Ζερβάκης εί-
ναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος

σε θέµατα που άπτονται του περι-
βάλλοντος. Εξάλλου στη σύγχρο-
νη εποχή της ηθικής σύγχυσης,
που ακούµε καθηµερινά γεγονότα,
τα οποία µας αποπροσανατολί-
ζουν, θεωρούµε ότι είναι ιδιαίτερα

σηµαντικό τα παιδιά να λαµβάνουν
ανθρωπιστική παιδεία και µε βιω-
µατικό τρόπο, όπως µε το να καθα-
ρίζουν τα πάρκα της πόλης µας, να
εµπεδώνουν τη σηµασία του να
έχουµε στενούς κοινωνικούς δε-
σµούς µεταξύ µας και ο ένας να
βοηθάει τονάλλο.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαµε
ως σύλλογος εκπαιδευτικών και
µαθητών να καθαρίσουµε αυτό το
διάστηµα τα πάρκα της πόλης, ενώ
έχει προηγηθεί και δενδροφύτευ-
ση σε πολλά σηµεία. Το σύνθηµά
µας είναι: «Όλοι µαζί, καθηγητές
καιπαιδιά,γιαµιακαλύτερηπόλη».

Ο Αντιδήµαρχος Χανίων Βαγ-
γέλης Σαµατάς σηµείωσε απ’ την

πλευρά του ότι «συνεχίζουµε για
δεύτερη εβδοµάδα µε τα παιδιά
του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων τον καθαρι-
σµό των πάρκων της πόλης µας,
και τη δενδροφύτευση σε διάφο-
ρους δρόµους, όπως στην οδό Κο-
ραή. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα
παιδιά για την προσπάθειά τους για
τη βοήθεια που µας προσφέρουν,
αλλά και για την ευαισθησία που
δείχνουν γύρω από την προστασία

τουφυσικούπεριβάλλοντος.
Κουβεντιάσαµε µαζί για τις

ενέργειες που κάνει ο δήµος σε
σχέση µε το περιβάλλον και µε την
καθαριότητα της πόλης. Συνεχίζω
να πιστεύω ότι η νέα γενιά θα είναι
καλύτερη από τη δική µας και γι’
αυτό ελπίζω ότι η πατρίδα µας θα
πάει καλύτερα στο µέλλον, σε µία
δύσκοληώραπουπερνάει».

Μ.Π.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

CMYK
Παρασκευή 30 Απριλίου 201012

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

Συµβολικός καθαρισµός πάρκων και πλατειών από µαθητές
• Χθες οµάδα παιδιών καθάρισε από τα σκουπίδια το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας

Όλα τα παιδιά µε τους καθηγητές τους και τον κ. Σαµατά,
που συµµετείχαν στο χθεσινό καθαρισµό του πάρκου

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ για την Πρωτοµαγιά,
µε πολλές εκπλήξεις και πλούσιο
µουσικοχορευτικό πρόγραµµα,
διοργανώνουν το Σάββατο 1 Μαΐ-
ου στη Λίµνη της Αγυιάς η Νοµαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και ο
∆ήµος Θερίσου. Το πρόγραµµα
της εκδήλωσης θα περιλαµβάνει
Κρητικό και λαϊκό µουσικό πρό-
γραµµα, δηµιουργική απασχόλη-
ση των παιδιών, τη λειτουργία
ενός παιδότοπου και πλούσιο κέ-
ρασµα. Ο Νοµάρχης Χανίων Γρη-
γόρης Αρχοντάκης σηµείωσε
χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης τύπου, ότι «εδώ και περίπου
1,5 χρόνο έχουµε ξεκινήσει µία
µεγάλη προσπάθεια µε το ∆ήµο
Θερίσου, προκειµένου να δηµι-
ουργήσουµε στη Λίµνη της Αγυιάς
και στον περιβάλλοντα χώρο ένα
περιβαλλοντικόπάρκο,όπουπολί-
τες και επισκέπτες του νοµού θα
έχουν την ευκαιρία να περάσουν
µερικές ευχάριστες ώρες, µαζί µε
τις οικογένειές τους. Καλούµε
όλους τους Χανιώτες το επόµενο
Σάββατο, στη γιορτή της Πρωτο-
µαγιάς, να περάσουν την ηµέρα
τους σ’ ένα πανέµορφο τόπο. Πα-
ράλληλα τόσο εµείς, όσο και ο ∆ή-

µος Θερίσου έχουµε σχεδιάσει
ένα πρόγραµµα, για να περάσει
ευχάριστα η ώρα αυτών που θα
προτιµήσουν να έλθουν στη Λίµνη
της Αγυιάς». Ο ∆ήµαρχος Θερί-
σου Γιώργος Τσαπάκος υπογράµ-
µισε µε τη σειρά του ότι «όπως και
τα προηγούµενα τρία χρόνια, έτσι
και φέτος διοργανώνουµε µία εκ-
δήλωση για την Πρωτοµαγιά στη
Λίµνη της Αγυιάς. Με τη διαφορά
ότι φέτος συνδιοργανωτής αυτής
της γιορτής είναι και η Νοµαρχια-
κή Αυτοδιοίκηση Χανίων, µιας και
όπως είπε ο Νοµάρχης εδώ και 1,5
χρόνο έχει ξεκινήσει µία συνεργα-
σία για την ανάδειξη αυτού του
εξαιρετικού χώρου. Πρόκειται για
τη δηµιουργία ενός Περιβαλλοντι-
κού Πάρκου, που δεν θα εξυπηρε-
τεί µόνο τους δηµότες του ∆ήµου
Θερίσου, αλλά και ολόκληρου του
νοµού. Η εκδήλωση θα περιλαµ-
βάνει Κρητική και λαϊκή µουσική,
θα έχουµε δηµιουργική απασχό-
ληση για τα παιδιά, θα βρίσκεται
εκεί ο Σύλλογος «Φίλοι Αλόγων
Ελευθέριος Βενιζέλος» και θα
υπάρχουν παιγνίδια και άλλες εκ-
πλήξεις».

Μ.Π.

ΜΕ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΘΕΡΙΣΟΥ

Πρωτοµαγιάτικη εκδήλωση
στη Λίµνη της Αγυιάς
• Θα υπάρχει πλούσιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα

και δηµιουργική απασχόληση για τα παιδιά

Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Χανίων
του ΚΚΕ και το Νοµαρχιακό Συµ-
βούλιο της ΚΝΕ, στο πλαίσιο του
εορτασµού της εργατικής Πρωτο-
µαγιάς διοργανώνει εκδήλωση
αφιερωµένη στη νεολαία, σήµερα
Παρασκευή 30 Απριλίου, στις 8:30
το βράδυ, στη αίθουσα συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του∆ηµαρχείουΧανίων.

Εκδήλωση είναι επίσης αφιε-
ρωµένη στην εργατική Πρωτοµα-
γιά και στους πέντε Κρήτες κοµ-
µουνιστές που εκτελέστηκαν την 1
Μάητου1944στηνΚαισαριανή.

Ειδικότερα, εκείνη τη µέρα
εκτελέσθηκαν:

-ΝίκοςΜαριακάκηςαπόταΧανιά
- Θρασύβουλος Καλαφατάκης από

ΠλατανιάΚυδωνίας
- Παναγιώτης Κορνάρος από το

ΣφακοπηγάδιΚισσάµου
- Ναπολέων Σουκατζίδης από τις

ΑρχάνεςΗρακλείου
- Γίωργης Μαµαλάκης από τα

ΑκουσελιανάΡεθύµνου
Ηεκδήλωσηθαπεριλαµβάνει:
• Κεντρική οµιλία αφιερωµένη

στηνεργατικήΠρωτοµαγιά
•Θεατρικόσκετς
• Προβολή βίντεο-αφιέρωµα στην

εργατικήΠρωτοµαγιά
• Μουσική παρέµβαση από την χο-

ρωδίατηςΚΝΕ

Εκδήλωση για την
Πρωτοµαγιά από το ΚΚΕ
• Σήµερα στο δηµαρχείο Χανίων

ΑΝΟΙΚΤΗ συγκέντρωση κατοίκων
της περιοχής του Αποπηγαδίου και
πολιτών που αντιτάσσονται στην
εγκατάσταση αιολικού πάρκου
στην περιοχή, διοργανώνεται σή-
µερα στις 7 το απόγευµα, στο αί-
θριο του καφενείου του ∆ηµοτικού
κήπου των Χανίων. Όπως αναφέ-
ρεται στην πρόσκληση, οι φορείς
θα ενηµερώσουν τους παραβρι-
σκόµενους «για τα απαράδεκτα
γεγονότα που συµβαίνουν στο

Αποπηγάδι, που µας επιστρέφουν
σε γκρίζες «ολοκληρωτικές» επο-
χές και µας προκαλούν ντροπή,
θλίψη και οργή. Θα προβληθούν
βίντεο, όπου καταγράφονται οι αυ-
θαιρεσίες της πολιτείας, που µε
την παρουσία ισχυρών αστυνοµι-
κών δυνάµεων, αρπάζει τις περιου-
σίες µας, τα νερά µας και κατα-
στρέφει το φυσικό περιβάλλον, µε-
τατρέποντας το Αποπηγάδι σε βα-
ριάβιοµηχανικήζώνη».

Συγκέντρωση
κατοίκων του Αποπηγαδίου
Σήµερα το απόγευµα στο ∆ηµοτικό Κήπο

Ο κ. Τσαπάκος, ο κ. Αρχοντάκης και ο κ. Σπανουδάκης

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και φέτος
στο µνηµείο Ειρήνης και εργαζο-
µένων στο Πασακάκι, η καθιερωµέ-
νη εκδήλωση για τον εορτασµό
τηςεργατικήςΠρωτοµαγιάς.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα η
τελετή θα ξεκινήσει στις 11:30 το
πρωί επιµνηµόσυνη δέηση και θα

ακολουθήσουν σύντοµοι χαιρετι-
σµοί από τους εκπροσώπους των
αρχών και των φορέων που θα πα-
ραβρίσκονται. Η εκδήλωση θα ολο-
κληρωθεί µε κατάθεση στεφάνων
και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη
µνήµη των αγωνιστών της πρωτο-
µαγιάς.

Πρωτοµαγιάτικη
εκδήλωση στο Πασακάκι


