
Προσφορές και στο κομμωτήριο..!
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Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 

“Η χώρα δεν καταρρέει”
Για ορυμαγδό απαισιοδοξίας από διάφορους,
που δημιουργούν ένα κλίμα καταστροφολογίας,
έκανε λόγο ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο, τονίζοντας ότι “η χώρα δεν καταρρέει”.

σελίδα 15

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ:

Αποζημιώσεις σε αγρότες
Από ΠΣΕΑ και ΕΛΓΑ θα απο-
ζημιωθούν οι αγρότες της
Κουντούρας, για τις καταστρο-
φές που υπέστησαν τα θερμοκή-
πιά τους από την πρόσφατη
χαλαζόπτωση, δεσμεύθηκε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Κώστας Σκανδαλίδης, κατά
τη διάρκεια της συνάντησης,
που είχε, χθες, στην Αθήνα, με
μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτι-
κών Συλλόγων Ν. Χανίων.

σελίδα 12

ΣΤΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ 

Σφοδρές συγκρούσεις

Με ανησυχία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα
την κατάσταση στο Μπαχρέιν, όπου τουλάχιστον
τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους, εκατοντάδες
τραυματίστηκαν και 60 αγνοούνται, έπειτα από
βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με τον Στρατό. 

σελίδα 22

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Χανιώτικα νέα 

Αυτόφωρο και αυξημένες ποινές για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής φέρνει και
μετά τη διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που παρουσίασε στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ο Γ. Παπακωνσταντίνου. Ειδικότερα για τη μη πληρωμή Φ.Π.Α.,
εισφορών και παρακρατούμενων φόρων το Αυτόφωρο θα ισχύει από την πρώτη
ημέρα που έληξε η προθεσμία πληρωμής. Επίσης, με νέα διάταξη υποχρεώνει
τους επιτηδευματίες να ενημερώνουν με στοιχεία για τις πωλήσεις τους τη βάση
δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

σελίδα 29

σελίδα 16

Γκουρμέ γεύμα -50%!Καφές σε τιμή ευκαιρίας! Φθηνή πίτσα για τρίτεκνους - φοιτητές!Ενα παντελόνι συν ένα δώρο! 

Η κρίση
φέρνει
προσφορές
Από επιχειρήσεις - καταστήματα στους καταναλωτές

Η
παρατεταμένη περίοδος της οικονομικής κρίσης έφερε...
προσφορές προς τους καταναλωτές και στον Νομό Χα-
νίων από επιχειρήσεις και καταστήματα. Οι μειωμένες
τιμές στον καφέ,  οι προσφορές σε ρούχα αλλά και στο de-
livery, οι ευκαιρίες ακόμα και για το κομμωτήριο ή για τη

νυκτερινή έξοδο είναι “η απάντηση” αρκετών επιχειρηματιών απέναντι
στην κρίση προκειμένου, όχι μόνο να μην χάσουν πελατεία, αλλά και
να την αυξήσουν, όσο μπορούν. Τα “Χανιώτικα νέα”, σε πρώτη φάση,
απευθύνθηκαν σε μια σειρά από επαγγελματίες, που έχουν ανακοινώσει
καλύτερες τιμές, παρουσιάζοντας τις προσφορές της... κρίσης! 

σελίδες 32 - 33

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αυξημένες ποινές για

τη φοροδιαφυγή

“ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ” 

“Να γίνει καταδυτικό
πάρκο στον Καλαθά”

“Να ληφθεί επιτέλους η πολιτική απόφαση” από το Δημοτικό
Συμβούλιο Χανίων, για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη
θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Καλαθά, προκειμένου να μη χαθεί
άλλη μία χρονιά, ζητά ο Σύλλογος “Φίλοι του Βυθού”, με ανοι-
χτή επιστολή του προς τον δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη.

σελίδα 19



ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
“Συντάξεις στρατιωτικών”

Η εφημερίδα γράφει ότι “σύνταξη με
6 έως 10 χρόνια επιπλέον «στο χακί»
θα πάρουν οι «ένστολοι», που δεν θα
συμπληρώσουν μέχρι το 2015 τα 24,5
έτη πραγματικής υπηρεσίας και την
20ετία, αν έχουν τρία παιδιά. Θα
απαιτούνται είτε 40 χρόνια
υπηρεσίας είτε η συμπλήρωση του
60ού έτους”.

ΕΘΝΟΣ
“Τα νέα όρια σε Στρατό - Σώματα
Ασφαλείας”

Η εφημερίδα σημειώνει ότι “το νέο
ασφαλιστικό καθεστώς για τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας αποτυπώνεται σε εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών”.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
“Κοροϊδία με τους ημιυπαίθριους”

Στο βασικό της θέμα η εφημερίδα
επισημαίνει ότι “εγκύκλιος - βόμβα του
Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα στον πρόσφατο
νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για
«τακτοποίηση» παρανομιών σε
ημιυπαίθριους, πιλοτές, σοφίτες, υπόγεια
κ.λπ., με τον οποίο είχαν διασφαλιστεί οι
ενδιαφερόμενοι ότι δεν οφείλουν
φόρους και εισφορές στο ΙΚΑ”.

Η ΑΥΓΗ
“«Πωλητήρια» με βούλα και υπογραφή”

Σύμφωνα με την εφημερίδα “έγγραφο -
απόφαση του Ecofin της 20ής Δεκεμβρίου
2010, που αναφέρεται σε «πώληση
περιουσιακών στοιχείων», κατέθεσε στη
Βουλή ο Αλ. Τσίπρας καθιστώντας κενές
περιεχομένου τις κυβερνητικές
διαβεβαιώσεις περί μη εκποίησης
δημόσιας περιουσίας”.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
“Εντονο παρασκήνιο με την τρόικα”

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι
“παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις
διεξάγονται μεταξύ της Αθήνας και της
τρόικας με σκοπό να αλλάξει το κείμενο
του Μνημονίου σε ό,τι αφορά το
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων”.

ΤΑ ΝΕΑ
“Ημιυπαίθριοι. Είπα - ξείπα για τα
δημοτικά τέλη”

Στο βασικό της θέμα η εφημερίδα
σημειώνει ότι “Διπλωματικό... επεισόδιο
προκλήθηκε χθες μεταξύ των
Υπουργείων Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος μετά το «είπα - ξείπα»
για τα δημοτικά τέλη”.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
“Εχθρός τα μονοπώλια για μικρομεσαίους
και εργάτες”

Η εφημερίδα αναφέρει ότι “η
«απελευθέρωση» των λεγόμενων «κλειστών
επαγγελμάτων» σημαίνει τον βίαιο εκτοπισμό
μικρομεσαίων στρωμάτων, που θα
αναζητήσουν θέση στη μισθωτή εργασία ή
στη συγκαλυμμένη ανεργία με τα μπλοκάκια,
είναι υποψήφιοι άνεργοι χωρίς να μπορούν
ούτε να ενταχθούν στο Ταμείο Ανεργίας,

στον ΟΑΕΔ ούτε να πάρουν αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας”.

17/2/2011
Ποια θέματα κυριάρχησαν:  
“Δόκανο” για τους ιδιοκτήτες των
ημιυπαίθριων που είχαν σπεύσει
να μπουν σε ρύθμιση, τα 50 δισ.
ευρώ που... ζητά η τρόικα στο
επίκεντρο των αντιπαραθέσεων,
νέα όρια συνταξιοδότησης για
Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα
Ασφαλείας, προς ματαίωση ο
αγωγός Μπουργκάς -
Αλεξανδρούπολης.
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Του 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

«Να ληφθεί
επιτέλους η πολιτική

απόφαση» από το
Δημοτικό Συμβούλιο

Χανίων για τη
δημιουργία

καταδυτικού πάρκου
στη θαλάσσια

περιοχή ανοιχτά του
Καλαθά προκειμένου
να μη χαθεί άλλη μία

χρονιά, ζητά ο
Σύλλογος «Φίλοι του
Βυθού», με ανοιχτή
επιστολή του προς

τον δήμαρχο Χανίων

Μανώλη Σκουλάκη.

Ω
ς γνωστόν, ο Σύλλο-
γος έχει καταθέσει
εγγράφως τη σχετική
πρόταση από το 2005

στα συναρμόδια Υπουργεία και
στις τοπικές Αρχές, ωστόσο μέ-
χρι σήμερα δεν έχει γίνει το πα-
ραμικρό, παρά το γεγονός ότι η
υλοποίησή της δεν έχει οικονο-
μικό κόστος.

«Η φετινή χρονιά όμως ελ-
πίζουμε ότι θα είναι η χρονιά
της απόφασης καθώς εσείς κύ-
ριε δήμαρχε είχατε ενεργήσει α-
πό τη θέση του βουλευτή για
την προώθηση της πρότασης
του Συλλόγου μας -καταθέτο-
ντας σχετική επερώτηση στη
Βουλή- αλλά και την εντάξατε
στο προεκλογικό σας πρόγραμ-
μα», αναφέρουν οι «Φίλοι του
Βυθού» στην ανοιχτή επιστολή
τους προς τον κ. Σκουλάκη.

Παράλληλα, υπογραμμί-
ζουν ότι «η δημιουργία κατα-
δυτικού πάρκου στον κόλπο
του Καλαθά είναι μια πρόταση
για τη βελτίωση του περιβάλλο-
ντος και την τουριστική ανά-
πτυξη του τόπου, που έχει πια
ωριμάσει και έχει την υποστή-
ριξη της τοπικής κοινωνίας.
Πολλά άρθρα στον τοπικό Τύ-
πο, με τελευταίο το εμπεριστα-
τωμένο άρθρο του υποναυάρ-
χου κ. Τσιτωνάκη, έχουν επιβε-
βαιώσει τα κυριότερα θετικά
σημεία της πρότασης: (α) ανα-
βαθμίζει το περιβάλλον και
βοηθά στην τόνωση του θαλάσ-
σιου οικοσυστήματος, (β) προ-

ωθεί την ανάπτυξη του τουρι-
σμού στον τόπο μας, (γ) δεν έχει
οικονομικό κόστος επένδυσης.
Είναι λίγες οι αναπτυξιακές
προτάσεις που συνδυάζουν αυ-
τά τα χαρακτηριστικά και πι-
στεύουμε ότι δεν πρέπει τέτοιες
προτάσεις να καθυστερούν λό-
γω αδράνειας», σημειώνει ο
Σύλλογος «Φίλοι του Βυθού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλο-
γος είχε επαναφέρει την πρότα-
σή του για τη δημιουργία του
πρώτου καταδυτικού πάρκου
στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια
του 2ου παγκρήτιου καταδυτι-
κού φεστιβάλ, που πραγματο-
ποιήθηκε στις αρχές του περα-
σμένου Οκτωβρίου στον Καλα-
θά.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
«Φίλοι του Βυθού» Χάρης Κα-
ραβαράκης μιλώντας, τότε, στα
«Χ.Ν.» είχε επισημάνει πως
«ευελπιστούμε ότι ο νέος δή-
μαρχος που θα εκλεγεί θα δεί-
ξει το ανάλογο ενδιαφέρον για
να προχωρήσει αυτή η πρότα-
ση, για την υλοποίηση της ο-
ποίας δεν χρειάζονται πόροι,
δεν χρειάζονται κεφάλαια. Τη
μελέτη, τη χαρτογράφηση, την

εξερεύνηση των σπηλαίων την
έχουν κάνει οι “Φίλοι του Βυ-
θού”. Το μόνο που χρειάζεται
είναι μία μερική απαγόρευση
της αλιείας στην περιοχή, για
να ξαναδημιουργηθεί ζωή, που
δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει
καθόλου θαλάσσια ζωή στην
περιοχή. Θέλουμε, λοιπόν, να
ξαναζωντανέψουμε τη θάλασ-
σα του τόπου μας και θέλουμε
να κάνουμε κάτι καλό και χρή-
σιμο για τα Χανιά, χωρίς κεφά-
λαια, χωρίς πόρους».

Την πρόταση για τη δημι-
ουργία καταδυτικού πάρκου εί-
χε παρουσιάσει ο καθηγητής
του Πολυτεχνείου Κρήτης και
μέλος του Συλλόγου «Φίλοι του
Βυθού» Βασίλης Σαμολαδάς, ο
οποίος είχε αναφερθεί στα πλε-
ονεκτήματα από τη δημιουργία
καταδυτικού πάρκου ανοιχτά
του Καλαθά επισημαίνοντας ό-
τι ανάλογες περιπτώσεις, σε Ι-
σπανία, Γαλλία και αλλού, εί-
χαν ως αποτέλεσμα τόσο την οι-
κονομική ανάπτυξη συγκεκρι-
μένων περιοχών όσο και την α-
ναγέννηση της θαλάσσιας ζωής
καθώς στις περιοχές που καθο-
ρίζονται ως καταδυτικά πάρκα

απαγορεύεται το ψάρεμα.
Ο κ. Σαμολαδάς είχε υπο-

γραμμίσει, ακόμη, ότι η δημι-
ουργία καταδυτικού πάρκου α-
ποτελεί και τη λύση στο πρό-
βλημα της εξαφάνισης της θα-
λάσσιας ζωής από την περιοχή.
Όπως είχε υπογραμμίσει, σήμε-
ρα οι άνθρωποι ψαρεύουν με
μεγαλύτερο ρυθμό από τη φυσι-
κή αναπλήρωση, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τη θαλάσσια
ζωή. Χαρακτηριστικά είχε ανα-
φέρει ότι το έτος 1900 η θάλασ-
σα είχε εξαπλάσιο αριθμό ψα-
ριών απ’ ό,τι το 2009, αναφέρ-
θηκε στην ανθρώπινη απλη-
στία, που οδηγεί σε όλο και πιο
εντατικές μορφές αλιείας κα-
θώς και σε καταστροφικές πρα-
κτικές αλιείας -όπως το παρά-
κτιο ψάρεμα από τράτες- σε
χρήση δυναμίτη καθώς και σε
ψάρεμα τις περιόδους αναπα-
ραγωγής των ψαριών.

Λύση σε αυτό το σημαντικό
πρόβλημα είναι η «δημιουρ-
γία» περιοχών προστασίας, ό-
πως τα θαλάσσια πάρκα και τα
καταδυτικά πάρκα, είχε τονίσει
ο κ. Σαμολαδάς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ “ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ” ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΝΙΩΝ

“Να γίνει καταδυτικό

πάρκο στον Καλαθά”
«Τη μελέτη, 

τη χαρτογράφηση, 
την εξερεύνηση 

των σπηλαίων την έχουν
κάνει οι “Φίλοι του Βυθού”.

Το μόνο που χρειάζεται
είναι μία μερική

απαγόρευση της αλιείας
στην περιοχή, για να

ξαναδημιουργηθεί ζωή, 
που δεν υπάρχει τώρα»,

τονίζει ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Χάρης

Καραβαράκης.

Τη δημιουργία καταδυτικού
πάρκου στη θαλάσσια περιοχή
ανοιχτά του Καλαθά ζητά εκ νέου
ο Σύλλογος «Φίλοι του Βυθού».
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