
ΙΙδδιιααίίττεερρηη  ββααρρύύττηητταα  σσεε  ααννααππλλάάσσεειιςς  κκεεννττρριικκώώνν  δδρρόόμμωωνν  κκααιι  αασσφφααλλττοοσσττρρώώσσεειιςς,,  ππααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττηηνν  κκυυ--
κκλλοοφφοορριιαακκήή  μμεελλέέττηη  σσττηη  λλοογγιικκήή  ττηηςς  ββιιώώσσιιμμηηςς  κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  πποουυ  εεττοοιιμμάάζζεειι  μμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα  ττοουυ  οο  κκααθθηη--
γγηηττήήςς  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΜΜεεττσσόόββεειιοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ,,  ΘΘάάννοοςς  ΒΒλλαασσττόόςς,,  δδίίννεειι  οο  δδήήμμοοςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..  ΤΤοο  σσττίίγγμμαα  ττωωνν
ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμώώνν  έέρργγωωνν  ππεερριιέέγγρρααψψεε  σσττοονν  TTEEAAmm  FFmm κκααιι  ττηηνν  ππρρωωιιννήή  εεννηημμεερρωωττιικκήή  εεκκπποομμππήή  ««ΠΠρρώώ--
ττηη  ΓΓρρααμμμμήή»»  οο  ααννττιιδδήήμμααρρχχοοςς  ττεεχχννιικκώώνν  έέρργγωωνν,,  ΜΜίίννωωςς  ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  μμίίλληησσεε  γγιιαα  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοο--

ρριιαακκήή  ννοοοοττρροοππίίαα,,  πποουυ  οο  ίίδδιιοοςς  θθεεωωρρεείί  όόττιι  ββεελλττιιώώννεεττααιι  μμεε  ττοο  χχρρόόννοο,,
ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  μμεελλέέττεεςς  πποουυ  εείίννααιι  υυππόό  σσκκέέψψηη  κκααιι  σσύύννττοομμαα  υυππόό  εεκκππόόννηησσηη..  
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ΗΗ  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  
ΣΣήήφφηη  ΓΓ..  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη

Ξεχώρισε στην εκδήλωση, που οργάνωσε ο
ΌΌμμιιλλοοςς  ΒΒρραακκοοφφόόρρωωνν  ΚΚρρήήττηηςς στη μνήμη του
ΠΠααύύλλοουυ  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη,, η παρουσία του ΣΣήήφφηη
ΓΓ..  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη..
Ο πρωτότοκος γιος του προέδρου της
ΑΝΕΚ, που έχει πλέον ενεργό επιχειρηματι-
κό ρόλο, αγαπάει ιδιαίτερα το Ρέθυμνο και
σε κάθε ευκαιρία επισκέπτεται τον τόπο κα-
ταγωγής του. 
Η παρουσία του, δε, και μόνο συγκινεί τους
παλαιότερους, αφού αποδεικνύει ότι η συνέ-
χεια στη σχέση της οικογένειας με το Ρέθυ-
μνο παραμένει διαρκής και ισχυρή.

ΣΣκκοουυππίίδδιιαα    ππααννττοούύ    σσττοο    φφααρράάγγγγιι    ττωωνν    ΜΜύύλλωωνν
Δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που η στήλη επισημαίνει την κατάσταση που επι-
κρατεί στο φαράγγι των Μύλων, ένα από τα πιο όμορφα σημεία του δήμου, στο οποίο
δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή. Αφορμή για τη σημερινή αναφορά οι φωτογρα-
φίες που έστειλε αναγνώστρια, που έκανε το Σαββατοκύριακο τη βόλτα της στο φα-
ράγγι, μαζί με αρκετούς ξένους επισκέπτες, και αυτό που διαπί-
στωσε ήταν σκουπίδια και εγκατάλειψη. Μεταφέρουμε το σχό-
λιο της, με την ελπίδα ότι θα εισακουστεί από τις δημοτικές
υπηρεσίες: «Επισκεφτήκαμε το φαραγγι των Μυλων, το πιο κοντινό
και αξιοποιημένο φαράγγι του Ρεθύμνου, το οποίο είναι εξαιρετικής
ομορφιάς και προσιτό σε όλους. Στο φαράγγι μαζί μας ήταν ήδη αρ-
κετοί τουρίστες κυρίως από το εξωτερικό. Παρά το ότι είμαστε στην
αρχή της τουριστικής περιόδου αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγο-
νός ότι οι κάδοι ήταν ξέχειλοι από σκουπίδια τα οποία ήταν εμφανώς
εκεί από πέρυσι. Καλό θα ήταν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου να
φροντίσουν για την τακτική αποκομιδή τους».

ΤΤΟΟ  ΓΓΛΛΥΥΚΚΟΟ  ΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΑΑΚΚΙΙ

Στην παλιά φωτογραφία, βασιλεύει η σιωπή.
Το γλυκό το Ρεθυμνάκι έχει τόσα να μας πει...
Γιατί κι η σιωπή φωνάζει και μας κάνει και χάρες!
Απ’ τη μια μεριά ο φάρος κι απ’ την άλλη ο μιναρές!
Το λιμάνι μια γαβάθα! Μια σταλίτσα όλο κι όλο.
Όμως είχαμε καράβι και μαούνες ένα στόλο.
Τα βραδάκια οι Ρεθεμνιώτες βγαίνανε και κάναν τσάρκες
και το κύμα τους κτυπούσε που κουνούσε και τις βάρκες.
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ΤΤέέλλοοςς    οοιι    ββρροοχχέέςς,,    ξξααννάά    ήήλλιιοοςς    κκααιι    υυψψηηλλέέςς    θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς

ΠΠρρόόσσκκααιιρρηη  ήήτταανν  ηη  ααλλλλααγγήή  ττοουυ  κκααιιρροούύ  μμεε  ττιιςς  χχθθεεσσιιννέέςς  ββρροοχχοοππττώώσσεειιςς,,  όόππωωςς  ππιισσττοοπποοιιεείί  οο  μμεεττεεωωρροολλόόγγοοςς,,  ΜΜααννώώλληηςς
ΛΛέέκκκκααςς..  ΌΌππωωςς  σσηημμεειιώώννεειι,,  ααππόό  σσήήμμεερραα  ααπποοκκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ππάάλλιι  οο  κκααλλόόςς  κκααιιρρόόςς  σσεε  οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  ΚΚρρήήττηη  μμεε  ττοουυςς  ααννέέ--
μμοουυςς  νναα  εεξξαασσθθεεννοούύνν  ττιιςς  ββρρααδδιιννέέςς  ώώρρεεςς  χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  νναα  εεννιισσχχύύοοννττααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  κκααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ηημμέέρρααςς,,  εεννώώ  κκααιι
ηη  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  θθαα  κκυυμμααίίννεεττααιι  σσεε  κκααννοοννιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  εεπποοχχήή  εεππίίππεεδδαα  μμεε  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη  ππιιθθααννάά  νναα  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  λλίίγγοο  ππιιοο  ααυυ--
ξξηημμέέννεεςς  ττιιμμέέςς..

ΣΣεεννάάρριιαα……

ΚΚύύρριιεε  ΔΔιιεευυθθυυννττάά,,  

ΗΗ  ααλλήήθθεειιαα  εείίννααιι  όόττιι  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα  χχωωρρίίςς
κκάάλλππεεςς  κκααιι  εεκκλλοογγέέςς  εείίννααιι  μμεεγγάάλλοο  δδιιάάσσττηη--
μμαα  γγιιαα  ττηηνν  ψψυυχχοοσσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ΈΈλλλληηνναα..  ΚΚααιι
πποολλύύ  ααννττέέξξααμμεε  μμαακκρριιάά  ααππόό  τταα  σσεεννάάρριιαα……

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ
ΟΟ  ΡΡΑΑΔΔΑΑΜΜΑΑΝΝΘΘΥΥΣΣ

( (
��  Ένα απόφθεγμα που είναι γνωστό σε όλους: «Ο πολιτικός
πρέπει να έχη το χάρισμα να βλέπει πολύ πρωτύτερα αφ’ όσον βλέ-
πουν οι άλλοι. Αν δεν έχη το χάρισμα τούτο, είναι αδύνατον να μην
οδηγήσει την πατρίδα αυτού εις συμφοράς και καταστροφή».
ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΒΒΕΕΝΝΙΙΖΖΕΕΛΛΟΟΣΣ.. Μου ήρθε στη σκέψη τις τελευ-
ταίες ημέρες της περασμένης εβδομάδας. Τότε που στη βου-
λή κουβέντιασαν για ένα θέμα που ναι, μεν, δεν είναι πρωτεύον,
δείχνει όμως πολλά. Τη δυνατότητα αναδοχής παιδιών από ομό-
φυλα άτομα. Είναι μια «φυσική» συνέχεια διάφορων τέτοιων
θεμάτων που στην Ευρώπη είναι ήδη λυμένα αλλά εδώ, πιθα-
νόν, να λυθούν σε 100, και λίγα λέω, χρόνια. 
��  Κι όμως βρέθηκαν δύο πολιτικοί που όρθωσαν το ανάστη-
μά τους, το πολιτικό και δήλωσαν ξεκάθαρα τα αυτονόητα. Το
γεγονός πως η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος τοποθετούνται θετικά στην αναδοχή παιδιών από ζευγά-
ρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (ακόμη και ομό-

φυλα), είναι ένδειξη της διαφοράς εκτοπίσματος από τους πο-
λιτευτές και βουλευτές που φοβούνται τον αφορισμό από τον
παπά της ενορίας και δεν τοποθετούνται επί του θέματος. Δεν
δηλώνουν σε όλα «εθνική Ελλάδος». Δεν γίνεται να μην έχεις
άποψη, όχι γιατί δεν έχεις αλλά γιατί δεν πρέπει να την εκ-
φράσεις.
��  Οι σοβαροί πολιτικοί δεν ψηφίζουν για να γίνονται αρεστοί,
ούτε εθελοτυφλούν στο μονόδρομο. Ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος
και η Ντόρα Μπακογιάννη τοποθετούνται στη σωστή πλευ-
ρά ως πραγματικοί πολιτικοί με ό,τι ενδεχομένως μπορεί να
τους προσάψει κάποιος. Να δυσαρεστήσουν μια συντηρητική
μερίδα των ψηφοφόρων τους. Κερδίζουν όμως άλλους με το
πρωτοπόρο βήμα τους. Εγώ τους καμάρωσα. Αν δεν σπάσεις
αυγά, ομελέτα δεν τρως.
��  Είναι τουλάχιστον προκλητικά υποκριτικό να έχουν ψηφί-
σει με χέρια και πόδια ότι σαβούρα τους έφεραν μπροστά τους
αυτοί οι πολιτικοί που έχουν ψηφίσει 4 μνημόνια, και καμιά τρια-
νταριά μειώσεις συντάξεων, ανακοινώνουν ότι δυσκολεύονται
να ψηφίσουν το μέτρο της αναδοχής παιδιών από ομόφυλα ζευ-

γάρια γιατί η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί.
Αν περιμένετε την κοινωνία να ετοιμαστεί θα αλλάξουμε πι-
θανόν αιώνα. Ντροπή.
��  Αυτά με τους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ. Υπάρχουν όμως και οι πολι-
τικοί β διαλογής, τα λιμά. Που εκστασιασμένοι από την εξου-
σία υπερβάλλουν πάλι προκλητικά. Η αυτοκινητοπομπή του
Πρωθυπουργού μας στη διαδρομή του για το Αεροδρόμιο, ήταν
2 περιπολικά (ένα μπρος, ένα πίσω), 2 μηχανές της Ομάδας Ζ,
3 μηχανές της Ασφάλειας και 4 τζιπ της Ασφάλειας. Λόγοι
ασφάλειας θα πει κάποιος ε; Σύμφωνοι. Με μια ειδοποιό δια-
φορά.
��  Είναι οι ίδιοι που μοστράριζαν ως ίνδαλμά τους και ηθικό
παράδειγμα της ιδεολογίας τους τον πρώην Πρόεδρο της Ου-
ρουγουάης, Χοσέ Μουχίκα, που κυκλοφορούσε με ένα σκα-
ραβαίο 30ετίας και περίμενε ως απλός θνητός στα επείγοντα
ενός νοσοκομείου. Ούτε είναι ο φόβος σε δρόμο ταχείας κυ-
κλοφορίας. Είναι κυρίως το αποτέλεσμα που παράγεται όταν
από την Τοπική της Κυψέλης, περνάς πάρα πολύ γρήγορα και
με χυδαίο τρόπο στις μαρμάρινες τουαλέτες του Μαξίμου και
τα πληρωμένα χλιδάτα ταξίδια.
ΚΚααλλήή  εεββδδοομμάάδδαα  

ΠΠοολλιιττιικκοοίί    ΑΑ    κκααιι    ΒΒ    ΕΕθθννιικκήήςς



ΝΝΟΟΔΔΕΕ
ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  
Φουρφουλάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΝΝΟΟΔΔΕΕ::
Βαρδάκης Zαχαρίας του Ανδρέα
Κοτζάκη Ειρήνη του Γεωργίου
Λελεδάκης Ιωάννης του Γεωργίου
Μανιουδάκης Ευάγγελος του Βαρδή
Νίνος Θεόδωρος του Νικολάου
Ξεξάκης Γεώργιος του Γεωργίου
Πετράκης Ιωσήφ του Αναστασίου
Σπανουδάκης Στυλιανός του Αρκάδιου
Στεφανάκης Πέτρος του Ευάγγελου
Τρουλλινός Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Φουντιδάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  
Πιτσιδιανάκης Γεώργιος του Ελευθέριου
ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ::
Αποστολάκης Παντελής του Κωνσταντίνου
Βαρανάκης Εμμανουήλ του Ευάγγελου
Βερνάρδος Ποθητός του Εμμανουήλ
Ξυπολυτάς Νικόλαος του Ελευθέριου
Παυλάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου
Προκοπάκης Μιχαήλ του Ιωάννης
Σηφάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ
Χατζηκωνσταντίνου Ευάγγελος του Σάββα
Ψυχαράκη Χρυσούλα του Βασιλείου

ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::
Λουτριανάκης Γεώργιος του Βασιλείου

ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ::
Ζαμπετάκη Ευαγγελία του Νικολάου
Ιερωνυμάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
Καλογεράκης Στυλιανός του Γεωργίου
Καπελώνης Νικόλαος του Εμμανουήλ
Κουτελιδάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Στρατιδάκης Λυκούργος - Νεκτάριος του Αντωνίου
Φασουλάς Βασίλειος του Κυριάκου
Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
Ψυχαράκης Ιωάννης του Ευστρατίου

ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  
Χαιρέτης Χαράλαμπος του Νικήτα
ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΑΑΝΝΩΩΓΓΕΕΙΙΩΩΝΝ::
Ανδρεαδάκης Βασίλειος του Ιωάννη
Δακανάλης Μιχαήλ του Νικολάου
Καλλέργης Δημήτριος του Νικολάου
Καλομοίρης Γεώργιος του Δημητρίου
Νταγιάντας Μύρων του Χαράλαμπου
Ξυλούρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Σαλούστρος Γεώργιος του Εμμανουήλ
Σπαχής Οδυσσέας του Εμμανουήλ
Φασουλάς Βασίλειος του Δημητρίου

ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  
Τσουρδαλάκης Αντώνιος του Ευάγγελου
ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΑΑΓΓ..ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ::
Αποστολάκης Ελευθέριος του Κωνσταντίνου
Βερυδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Δασκαλάκης Χάρης του Μιχαήλ
Κοντζανάκη Χρυσή του Χρήστου
Λαγουδάκη Ελένη του Παντελή
Μαυρογιαννάκης Αλέξανδρος του Στυλιανού
Πετράκης Εμμανουήλ του Ευστρατίου
Τσιριντάνης Εμμανουήλ του Στέφανου
Χομπίτης Ευάγγελος του Αναστασίου

ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  
Δασκαλάκης Νικόλαος του Μύρωνα
ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ::
Βάμβουκας Ιωάννης του Γεωργίου
Λαδιανός Ζαχαρίας του Ιωάννη
Μαρκάκης Δημήτριος του Ιωάννη
Μαυράκης Εμμανουήλ του Δαμιανού
Μουντάκης Χρήστος του Κωνσταντίνου
Νικηφόρος Ελευθέριος του Αντωνίου
Νύκταρης Ιωάννης του Νικολάου
Παπαδάκης Γρύλος του Θωμά
Σταρράς Γεώργιος του Ιωάννη

ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ  ΝΝΟΟΔΔΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ

ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΑΑΝΝΩΩΓΓΕΕΙΙΩΩΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ

ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΑΑΓΓ..ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΔΔΗΗΜΜΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΟΟΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ::

3ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Tρίτη  8  Μαϊου  2018

ΤΤΗΗΝΝ    ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ    1133    ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  

6622    οοιι    υυπποοψψήήφφιιοοιι    γγιιαα    ττιιςς    εεκκλλοογγέέςς    ττωωνν  
οορργγάάννωωνν    ττηηςς    ΝΝέέααςς    ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς    σσττοο    ΡΡέέθθυυμμννοο  

Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-13.00 & 17.30-20.30

ΝΝεεκκρρήή    5588χχρροοννηη  
ΒΒοουυλλγγάάρραα    αανναασσύύρρθθηηκκεε
ααππόό    ττηη    θθάάλλαασσσσαα  
σσττοο  ΔΔααμμννόόννιι
ΗΗ  ιιααττρροοδδιικκαασσττιικκήή  εεξξέέτταασσηη  θθαα  δδεείίξξεειι  τταα  αακκρριιββήή  ααίίττιιαα
θθααννάάττοουυ  ττηηςς  5588χχρροοννηηςς  γγυυννααίίκκααςς,,  υυππηηκκόόοουυ  ΒΒοουυλλγγαα--
ρρίίααςς,,  πποουυ  εεννττοοππίίσσττηηκκεε  ννεεκκρρήή  νναα  εεππιιππλλέέεειι  σσττηη  θθααλλάάσσ--
σσιιαα  ππεερριιοοχχήή  σσττοο  ΔΔααμμννόόννιι  ττοο  ΣΣάάββββααττοο..  

Πιθανότατα ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό, όμως το Λι-
μεναρχείο περιμένει την ιατροδικαστική έκθεση για να κατα-
λήξει σε συμπέρασμα.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε από πελάτες παρακείμενου ξε-
νοδοχείου σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από την ακτή
σε μία βραχώδη παραλία. Πρόκειται για τη σύζυγο ενός άντρα
που εργάζεται στην περιοχή, ενώ το αξιοσημείωτο είναι ότι εντο-
πίστηκε γυμνή.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγεί-
ας Σπηλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

ΣΣττοουυςς 6622  ααννέέρρχχοοννττααιι οοιι υυπποοψψήήφφιιοοιι ττωωνν εεσσωωκκοομμμμααττιικκώώνν εεκκλλοογγώώνν ττηηςς ΝΝΟΟΔΔΕΕ ΝΝΔΔ ΡΡεεθθύύμμννοουυ γγιιαα
ττηηνν ααννάάδδεειιξξηη ττωωνν  ππρροοεεδδρρεείίωωνν,,  ττόόσσοο ττηηςς ΝΝοομμααρρχχιιαακκήήςς όόσσοο κκααιι ττωωνν  ππέέννττεε ΔΔηημμοοττιικκώώνν ΤΤοοππιικκώώνν
ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν..

Για τη θέση του προέδρου της ΝΟΔΕ Ρεθύμνου, μοναδικός υποψήφιος θα είναι ο νυν πρόεδρος, ΦΦοουυρρφφοουυλλάάκκηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ. 
Αντίστοιχα, για τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση ΡΡεεθθύύμμννοουυ υποψήφιος θα είναι ο ΠΠιιττσσιιδδιιααννάάκκηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς. 
Για τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση ΑΑμμααρρίίοουυ υποψήφιος θα είναι ο ΛΛοουυττρριιααννάάκκηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς..  
Για τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση ΑΑννωωγγεείίωωνν υποψήφιος θα είναι ο ΧΧααιιρρέέττηηςς  ΧΧααρράάλλααμμπποοςς..
Για τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση ΑΑγγ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ υποψήφιος θα είναι ο ΤΤσσοουυρρδδααλλάάκκηηςς  ΑΑννττώώννιιοοςς.
Για τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ υποψήφιος θα είναι ο ΔΔαασσκκααλλάάκκηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς. 



ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττηηνν  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΡΡεεθθύύμμννηηςς,,  κκαα
ΜΜααρρίίαα  ΛΛιιοοννήή,,  εείίχχαανν  χχθθεεςς  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττοουυ  ΑΑγγρροοττιικκοούύ
ΣΣυυννεεττααιιρριισσμμοούύ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  κκααιι  ττωωνν  ΚΚττηηννοοττρροοφφιικκώώνν  ΣΣυυλλ--
λλόόγγωωνν  ττοουυ  ΝΝοομμοούύ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττηηνν  εεννηημμεερρώώσσοουυνν  γγιιαα
τταα  ζζηηττήήμμαατταα,,  πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν  ττοονν  κκλλάάδδοο..

Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και ο Θεματικός
Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης,
κ. ΜΜααννόόλληηςς  ΧΧννάάρρηηςς,, τονίστηκε ιδιαίτερα το έντονο πρόβλημα, που
αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι μετά την ξαφνική πτώση των τι-
μών, κάτω του κόστους παραγωγής του γάλακτος και του κρέατος.
Όπως επεσήμαναν οι κτηνοτρόφοι η πτώση των τιμών σε συνδυασμό
με την υπερφορολόγηση και το υψηλό κόστος παραγωγής δημι-
ουργούν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας για την πλειονότητα των
επιχειρήσεων του κλάδου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα ΜΜααρρίίαα  ΛΛιιοοννήή,, δήλωσε ότι
η Περιφέρεια Κρήτης αντιλαμβάνεται τις δύσκολες συνθήκες
κάτω από τις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν
οικονομικά οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και τόνισε ότι άμεσα θα
οριστεί μια συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. ΑΑρρννααοουυττάά--
κκηη με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, ώστε να τεθούν τα προ-
βλήματα του κλάδου στα αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς.

ΈΈρργγαα    οοδδιικκήήςς    αασσφφάάλλεειιααςς,,  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ    669900..440000    εευυρρώώ  
ΈΈρργγαα  σσυυννοολλιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  669900..440000  εευυρρώώ  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  εεππααρρχχιιαακκοούύ  οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεε--
ρρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  εεννέέκκρριιννεε  σσττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττήήςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς  ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς
ΚΚρρήήττηηςς..

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΚΚΡΡΙΙΝΝΕΕ  
ΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

Συγκεκριμένα, τα έργα αυτά, τα οποία και δημοπρατήθηκαν αφορούν:
••  ΒΒεελλττίίωωσσηη  οοδδιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  εεππααρρχχιιαακκοούύ  οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ππεερριιοοχχήήςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  224488..000000  ΕΕυυρρώώ,,  πποουυ  ππεερριιλλααμμ--

ββάάννεειι  σσυυννττήήρρηησσηη  σσεε  εεππααρρχχιιαακκοούύςς  δδρρόόμμοουυςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ππιινναακκίίδδωωνν  ρρυυθθμμιισσττιικκώώνν  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννωωνν
θθέέσσεεωωνν..

••  ΚΚαατταασσκκεευυήή  οορριιζζόόννττιιααςς  κκααιι  κκαατταακκόόρρυυφφηηςς  σσήήμμααννσσηηςς  ττοουυ  εεππααρρχχιιαακκοούύ  οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ππεερριιοοχχήήςς  ΔΔήήμμωωνν  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  κκααιι  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ,,
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  6600..000000  ΕΕυυρρώώ,,  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  δδιιααγγρράάμμμμιισσηη  ττωωνν  οορριιοογγρρααμμμμώώνν  σσεε  εεππααρρχχιιαακκοούύςς  δδρρόόμμοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη
ππιινναακκίίδδωωνν  ρρυυθθμμιισσττιικκώώνν,,  ππλληηρροοφφοορριιαακκώώνν  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  θθέέσσεεωωνν..

••  ΚΚαατταασσκκεευυήή  οορριιζζόόννττιιααςς  κκααιι  κκαατταακκόόρρυυφφηηςς  σσήήμμααννσσηηςς  ττοουυ  εεππααρρχχιιαακκοούύ  οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ππεερριιοοχχήήςς  ΔΔήήμμωωνν  ΑΑμμααρρίίοουυ,,  ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ  κκααιι  ΑΑννωω--
γγεείίωωνν,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  6600..000000  ΕΕυυρρώώ,,  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  δδιιααγγρράάμμμμιισσηη  ττωωνν  οορριιοογγρρααμμμμώώνν  σσεε  εεππααρρχχιιαακκοούύςς  δδρρόόμμοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοοπποο--
θθέέττηησσηη  ππιινναακκίίδδωωνν  ρρυυθθμμιισσττιικκώώνν,,  ππλληηρροοφφοορριιαακκώώνν  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  θθέέσσεεωωνν..

ΕΕρργγοολλάάββοοςς  ααννααδδεείίχχττηηκκεε  εεππίίσσηηςς  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο  ««ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηημμιιώώνν  ααππόό  θθεεοομμηηννίίεεςς  σσττοο  εεππααρρχχιιαακκόό  οοδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  σστταα  όόρριιαα  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν
ΑΑμμααρρίίοουυ,,  ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ  κκααιι  ΑΑννωωγγεείίωωνν»»,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  224488..000000  ΕΕυυρρώώ..

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε την προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρε-
θύμνης, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ.
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ΕΕιικκόόννεεςς  πποουυ  κκααννέέννααςς
μμιικκρροοκκοομμμμααττιικκόόςς  

χχααρραακκττηηρριισσμμόόςς  δδεενν
μμπποορρεείί  νναα  ααμμααυυρρώώσσεειι!!

TTOOYY ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑ  ΝΝ..  ΠΠΟΟΛΛΥΥΧΧΡΡΟΟΝΝΑΑΚΚΗΗ
kkoossttaasspp@@ppoolleeffll..ggrr

Κανείς δεν γνωρίζει αν η χρονική στιγμή που ξέσπασαν οι
ταραχές στη Μυτιλήνη ήταν τυχαία ή συνδέονταν με την
επικείμενη πρωθυπουργική επίσκεψη, αυτό που με σιγου-
ριά μπορεί κάποιος να πει είναι πως ο κυβερνητικός χειρι-
σμός ήταν δυστυχώς απαράδεκτος. Θυμίζω πως μεγάλος
αριθμός μεταναστών έφυγε από το camp της Μόριας και
κατασκήνωσε στην κεντρική πλατεία της Μυτιλήνης, την
πλατεία Σαπφούς, στην οποία παρέμειναν επί μια σχεδόν
εβδομάδα. Το γεγονός αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε
το ποτήρι της αγανάκτησης των κατοίκων, ενώ η κρατική
αδιαφορία τους οδήγησε στην αυτοδικία. Το μόνο που «κα-
τάλαβαν» τα κυβερνητικά σαΐνια είναι πως οι Μυτιληνιοί
έγιναν ξαφνικά, φασίστες, ρατσιστές και ακροδεξιοί. Απο-
τέλεσμα της αλαζονικής αυτής τοποθέτησης ήταν η πρωτό-
γνωρη πρωθυπουργική εικόνα να πραγματοποιεί επίσκεψη
προστατευμένος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. 
Το μεταναστευτικό είναι ίσως το δυσκολότερο πρόβλημα
που θα αντιμετωπίσουμε τα αμέσως επόμενα χρόνια, καθώς
ακόμα κι αν με μαγικό τρόπο τα προβλήματα που οι πόλε-
μοι δημιουργούν σε Αφρική και Μέση Ανατολή λυθούν, στα
Μικρασιατικά παράλια είναι εγκλωβισμένοι εκατομμύρια
άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να κυνηγήσουν το
όνειρό τους για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, με πρώτο
φυσικά σταθμό την Ελλάδα. 
Όπως τα πράγματα φανερώνουν οι αποφάσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης εγκλώβισαν χιλιάδες ανθρώπους στα ακρι-
τικά μας νησιά, ενώ οι προσφυγικές – μεταναστευτικές ροές
στον Έβρο αυξάνονται. Η προεκλογική τακτική του Ερντο-
γάν και τα «στραβά μάτια» στους διακινητές αυξάνει επι-
πλέον την πίεση, ενώ η πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ που
επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση των νεοεισερχόμενων
μεταναστών είναι βέβαιο πως θα μεταφέρει το πρόβλημα
και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε πως αυτή τη
στιγμή στην Τουρκία περιμένουν πάνω από τρία εκατομμύ-
ρια άνθρωποι.
Οι τοπικές κοινωνίες έχουν υποφέρει διπλά και τρίδιπλα
αφού η πτώση του τουρισμού στα νησιά τους έφτασε το -
65%, η αύξηση των φόρων και η κατάργηση του ειδικού κα-
θεστώτος ΦΠΑ μείωσε κι άλλο τα εισοδήματά τους, ενώ η
ανικανότητα των κρατικών υπηρεσιών να απορροφηθούν τα
ευρωπαϊκά κονδύλια δεν επιτρέπει τη βελτίωση των υποδο-
μών των camp σε Μόρια και Μαυροβούνι. Η απορρόφηση
των κονδυλίων και η κατασκευή νέων δομών φιλοξενίας θα
«έφερνε» κάποια λεφτά στο νησί και θα βελτίωνε τα σχόλια
για τις απάνθρωπες συνθήκες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
Μόνο η Μόρια που είναι κατασκευασμένη για 1500 άτομα,
αυτή τη στιγμή φιλοξενεί σχεδόν 6 χιλιάδες. 
Οι νησιώτες μας έχουν βραβευτεί πολλές φορές για τον αλ-
τρουισμό και τη συμπαράσταση στους δύστυχους που ξε-
βράζονται στις ακτές τους, για την ανθρωπιά και την ελπίδα
που προσφέρουν. Η γιαγιά που έδινε γάλα στο μωρό προ-
σφυγόπουλο και ο φούρναρης που μοίραζε ψωμιά είναι ει-
κόνες που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη όλων. Κανέ-
νας μικροκομματικός χαρακτηρισμός δεν μπορεί να τις
αμαυρώσει!     

HH    AAPPXXAAIIOOTTEEPPHH    HHMMEEPPHH™™IIAA    EEººHHMMEEPPII¢¢AA    TTHH™™    KKPPHHTTHH™™

II¢¢IIOOKKTTHH™™IIAA:: EKΔOTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ KAΛAΪTZAKHΣ  A.E.
EEKK¢¢OOTTHH™™--¢¢IIEEYY££YYNNTTHH™™:: Γιάννης Σ. Kαλαϊτζάκης
°°PPAAMMMMAATTEEIIAA:: Aννή Στεφανάκη
§§OO°°II™™TTHHPPIIOO:: Στέλιος Σαμψών
PPEE¶¶OOPPTTAAZZ:: Xαρά Bηλαρά, Aγγελική Kαλλέργη, Kων/να Κλαψινού.
AA££§§HHTTIIKKAA:: Γιώργος Σταράς
HH§§EEKKTTPPOONNIIKKHH  ™™EE§§II¢¢OO¶¶OOIIHH™™HH::  Tασούλα Aντωνογιωργάκη.
KKOOMM¶¶IIOOYYTTEEPP::  Έλενα Kαταλαγαριανού.
TTAAKKTTIIKKOOII  ™™YYNNEEPP°°AATTEE™™::  Mαρία Πετράκη, Δημήτρης Aετουδάκης, Λευ-
τέρης Bογιατζιδάκης, Γ. Γαλλιός, Αιμίλιος Γάσπαρης, Aντώνης Δαφέρμος,
Μιχάλης Δερμιτζάκης, Xρυσούλα Δημητρακάκη, Γιώργος  Eκκεκάκης, 
Mανόλης Zαχαράκης, Mαρία Zαχαράκη, Kωστής Kαλλέργης (K.I.Γ.K.), 
Λεωνίδας  Kαούνης, Mανόλης Kαρνιωτάκης, Bαγγέλης Kιαγιαδάκης
(Φτερόλακας), Zαχαρίας Kασσωτάκης, Δημήτρης Kορωνάκης, Kατερίνα
Λαμπρινού, Δημήτρης Λουκάκης, Nίκος Mαριόλος, Nίκος Nτακάκης,  
Bαγγέλης Παντελιδάκης, Kωστής Παπαδάκης, Γιάννης Παραγιουδάκης,
Βάλια Πετράκη, Κώστας Πολυχρονάκης, Θοδωρής Pηγινιώτης, 
Γιώργος Σαραντινός, Tαξιαρχούλα Σηφάκη-Σαμένου, Μανόλης Σκαρσουλής, 
Στέλιος Σπανουδάκης,  Nίκος Ε. Σταγάκης, Παρασκευάς Συριανόγλου,
Mιχάλης Tρούλης, Γ. Τρανταλίδης, Μάνος Τσάκωνας, 
Γιώργης Φιτσανάκης, Όθωνας Χριστουλάκης.

Λ. Kουντουριώτη 138, Pέθυμνο 74133 Tηλ. 28310 22867 - 28310 55573 
e-mail: info@kritep.gr,  site: www.kritep.gr

ΑΑγγωωννιιοούύνν    οοιι    κκττηηννοοττρρόόφφοοιι  
ττοουυ    ΡΡεεθθύύμμννοουυ
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ
ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΤΤΟΟΣΣΤΤΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ
Τις τελευταίες ημέρες, οι

ασφαλτοστρώσεις συνεχίζονται
στις οδούς Χορτάτζη και Δρου-
λίσκου στο κέντρο της πόλης,
ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι το
έργο – που δεν αφορά μόνο
ασφαλτοστρώσεις αλλά και έργα
υποδομής – στον Τίμιο Σταυρό
και τα Περιβόλια.

Ο κ. ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς σημείωσε,
ωστόσο, πως ο αρχικός προ-
γραμματισμός δεν ήταν αυτός,
καθώς περιλάμβανε εργασίες
σε περισσότερους δρόμους πιο
σύντομα. «Δεν είμαι καθόλου ευ-
χαριστημένος με το ρυθμό που
πάμε στις ασφαλτοστρώσεις. Ήταν
ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα
της Τ.Υ. Για διάφορους λόγους, ανε-
ξάρτητους από εμάς, δεν έχει προ-
χωρήσει με τον ρυθμό που εμείς θα
θέλαμε. Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα
μπουμε σε ένα ρυθμό.

Είχαμε προγραμματίσει να είναι
ένα κυλιόμενο πρόγραμμα αυτό
των ασφαλτοστρώσεων, δηλαδή
συνεχώς να γίνονται ασφαλτο-
στρώσεις. Με την έκπτωση της
μίας, να ενισχύεται με 100-150 χι-
λιάδες η επόμενη. Δυστυχώς, κά-
ποια πράγματα είχαν ως αποτέλε-
σμα να μην ρολάρουν οι ασφαλ-
τοστρώσεις στο ρυθμό που θα θέ-
λαμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα εί-
ναι καλύτερα τα πράγματα από εδώ
και πέρα», είπε.

Οι ασφαλτοστρώσεις θα συ-
νεχιστούν στην οδό Δημοκρα-
τίας και ακολούθως σε δρόμους
του Μασταμπά, σε κάθετες
οδούς που ενώνουν την Κουρ-
μούλη και την Ψυχουντάκη και
της Καλλιθέας. 

Σε ό,τι αφορά στις διαμαρτυ-
ρίες για την κατάσταση του
δρόμου στην οδό Κουρητών, ο
κ. ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς τόνισε: «Εκτε-
λείται ένα τόσο δύσκολο έργο, σε
μία περιοχή στον Τίμιο Σταυρό,
που ποτέ δεν είχε γίνει κανένα
έργο. Τα έργα υποδομής που βρή-
καμε ήταν προ ΔΕΥΑΡ, άρα πολύ
παλιά κι επίσης δεν είναι μία απλή

ασφαλτόστρωση. Έχουμε σημεία
που έχουμε κατέβει με εκσκαφές
πάνω από δύο μέτρα. Είναι ένα δύ-
σκολο έργο. Φυσικό είναι, αφού
βγάλαμε τα τσιμέντα, αφού κάνα-
με τα έργα υποδομής, για ένα διά-
στημα να υπάρχει σκόνη. Κακώς
διαμαρτύρεται ο δημότης, άλλω-
στε προγραμματισμένα μέσα στις
επόμενες 15 μέρες θα ασφαλτο-
στρωθεί η οδός Κουρητών».

««ΗΗ  ΠΠΛΛΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΆΆΗΗ  ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΗΗ  
ΘΘΑΑ  ΓΓΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΟΟ

ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ»»
Ιδιαίτερα αισιόδοξος για το

έργο ανάπλασης της πλατείας
του Άη Γιώργη του Πεταλιώτη
εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος, ο
οποίος εκτίμησε πως το έργο θα
ξεκινήσει σε ένα μήνα και θα
ολοκληρωθεί σε οκτώ μήνες
από την έναρξή του. Μάλιστα,
υποστήριξε πως είναι ένα έργο
«της επόμενης μέρας», λέγο-
ντας: «Είναι εμπνευσμένη η με-
λέτη του ΜΜάάννοουυ  ΤΤσσάάκκωωνναα,, ο πεζός
θα έχει περισσότερο εύρος να κι-
νηθεί  από ό,τι το αυτοκίνητο. Θα
είναι ένα πολύ καλό έργο, θα έχου-
με υπογειοποίηση των κάδων,

σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων, ηλεκτρικά κοινόχρηστα
ποδήλατα. Πιστεύω ότι είναι μία
επέμβαση του μέλλοντος και για
την πόλη μας, νομίζω, θα αποτε-
λέσει σημείο αναφοράς».

ΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΕΕΣΣ  

ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΑΑΣΣΗΗΣΣ
ΣΣΕΕ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ

ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΥΥΣΣ
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές

Επενδύσεις (ΟΧΕ), οι άξονες
των οποίων θα ανοίξουν στο
τέλος του χρόνου, δίνουν μία
καλή ευκαιρία στο δήμο Ρεθύ-
μνου να εντάξει έργα, που προ-
γραμματίζει, όπως η ανάπλαση
κεντρικών δρόμων, κάθετων
στις ήδη αναπλασμένες Μοά-
τσου και Κουντουριώτη. 

Αν και θεωρείται απίθανο να
ενταχθεί το σύνολο των μελε-
τών, η Τεχνική Υπηρεσία τονί-
ζει ότι είναι σημαντικό να ξεκι-
νήσει η ανάπλαση αυτών των
δρόμων, που σήμερα είναι σε
κακή κατάσταση. 

Έτσι, η Τεχνική Υπηρεσία
έχει αναθέσει στον αρχιτέκτο-
να, ΜΜάάννοο  ΤΤσσάάκκωωνναα να εκπονή-

σει μελέτες ανάπλασης για τους
δρόμους Χαρίκλειας Δασκαλά-
κη, Χατζηδάκη, Πρεβελάκη,
Πάρρεν Σιγανού, Καζαντζάκη,
Επιμενίδου Μαρούλη, Καστρι-
νάκη και Εθνάρχου Μακαρίου.
Πρόκειται, δηλαδή, για ένα
πλέγμα κεντρικών δρόμων, που
πρέπει κατά τον κ. ΑΑλλεεφφααννττιιννόό
να «κουμπώσουν» με τους ήδη
αναπλασμένους δρόμους. 

Με δεδομένο ότι ο καθηγη-
τής του ΕΜΠ, ΘΘάάννοοςς  ΒΒλλαασσττόόςς,,
έχει ήδη αρχίσει να καταθέτει
τις προτάσεις του στο πλαίσιο
του προγράμματος Civitas Des-
tinatios, ο κ. Αλεφαντινός ανέ-
φερε ότι: «ο κ. Τσάκωνας, λαμ-
βάνοντας υπόψη αυτές τις προτά-
σεις, θα κάνει μελέτη για την απο-
κατάσταση και ανάπλαση όλων
αυτών των δρόμων. Εμείς θα ετοι-
μάσουμε τη μελέτη για όλους αυ-
τούς τους δρόμους. Ανάλογα με τα
χρήματα που θα διατεθούν από τις
ΟΧΕ, θα βάλουμε κομμάτια τους.
Άρα, είναι αυτό που έλεγα επί
χρόνια, πρέπει να προχωρήσουμε
σε μελέτες και αποκαταστάσεις,
ώστε να ενώσουμε τις αναπλάσεις
μεταξύ τους. 

Εμείς θα κάνουμε αυτές τις με-
λέτες, είναι ένα φιλόδοξο πρό-

γραμμα, ώστε μέχρι το τέλος του
χρόνου που θα ανοίξουν οι άξονες
των ΟΧΕ να έχουμε τμήματα να τα
εντάξουμε».

Όσο για τη μελέτη Βλαστού,
ο κ. ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς απέφυγε να
δώσει λεπτομέρειες, προανήγ-
γειλε όμως σημαντικές αλλαγές:
«Ο κ. Βλαστός και η ομάδα του
επεξεργάζονται ένα μεγάλο μάστερ
πλαν σε ό,τι αφορά τα κυκλοφο-
ριακά της πόλης. Πρέπει να κατα-
λάβουμε όλοι, και νομίζω ότι ήδη
το έχουμε καταλάβει, ότι η πόλη
μας είναι μία πόλη και λόγω των
ιδιαιτεροτήτων που έχει, έχουμε
πάει σε πολύ μικρές ταχύτητες
στους δρόμους. Το γενναίο και το
καινούριο είναι ότι υπάρχουν προ-
τάσεις από τον κ. Βλαστό για κά-
ποιους δρόμους να πεζοδρομη-
θούν, να γίνουν δρόμοι ήπιας κυ-
κλοφορίας με φυσικά εμπόδια.
Αυτές οι προτάσεις ήρθαν την
προηγούμενη εβδομάδα, τις δου-
λεύουμε, τις διαβάζουμε και θα
βρούμε τα προβλήματα που ο κα-
θένας μας νομίζει ότι θα προκύ-
ψουν και θα αντιμετωπιστούν
έγκαιρα και θα βελτιωθεί ή θα
αλλάξει. Δεν μπορούμε ακόμα να
ανακοινώσουμε κάτι. Όλα, όμως,
στηρίζονται στη βιώσιμη κινητι-

κότητα. Αυτή η πόλη πρέπει να κι-
νείται με πολύ μικρές ταχύτητες και
πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός
«διάλογος» μεταξύ αυτοκινήτου
και πεζού. Αυτό έχει μπει στη νο-
οτροπία μας, έχουμε καταλάβει
ότι ο πεζός, στον οποίο παραχω-
ρούμε χώρο, είναι ο ηλικιωμένος
πατέρας μας, είναι το παιδί μας
που με ασφάλεια θέλουμε να κι-
νηθεί στην πόλη. 

Πρέπει να υπάρχει «ευγενικός»
διάλογος και να τηρούνται οι κα-
νόνες που ξεχωρίζουν τη δραστη-
ριότητα του πεζού από τη δρα-
στηριότητα του αυτοκινήτου.

Η πόλη μας είναι μία πόλη πρό-
τυπο σε επίπεδο υποδομών για την
επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα εί-
ναι η βιώσιμη κινητικότητα».

ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΑΑΙΙΑΑ  
ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

ΟΟΔΔΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΟΟΥΥ
ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΙΙΝΝΟΟΥΥ

Δεν έκρυψε τη σημασία που
έχει η ανάπλαση των οδών Πα-
πανδρέου και Μελισσινού, χω-
ρίς ωστόσο να δώσει οποιοδή-
ποτε χρονοδιάγραμμα για ερ-
γασίες. Ειδικά για την οδό Με-
λισσινού, ο κ. ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς τό-
νισε πως υπάρχει μελέτη, η
οποία έχει λάβει την έγκριση
της αρχαιολογίας για την επί-
στρωση του δρόμου με κυβόλι-
θους. Σήμερα, όμως, ο δήμος
επανεξετάζει αυτήν την προο-
πτική, θεωρώντας ότι είναι ένας
δρόμος μεγάλου κυκλοφοριακού
φόρτου, χειμώνα – καλοκαίρι,
και τα στελέχη της τεχνικής
υπηρεσίας σκέφτονται την
ασφαλτόστρωση.
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ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς
ααλλλλααγγέέςς  

θθαα  ππρροοττεείίννεειι  
ηη  μμεελλέέττηη  
ΒΒλλαασσττοούύ,,  

σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς
οοπποοίίααςς  έέχχεειι  ήήδδηη

ξξεεκκιιννήήσσεειι  
νναα  κκααττααθθέέττεειι

σσττηηνν    ΤΤ..ΥΥ..  

••    ••    ••

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΟΟΙΙ    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΤΤΟΟΣΣΤΤΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ    ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΥΥΣΣ    ΤΤΗΗΣΣ    ΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα    ααννααππλλάάσσεεωωνν  
σσττοο    κκέέννττρροο    εεττοοιιμμάάζζεειι    οο    δδήήμμοοςς

Ιδιαίτερη βαρύτητα σε αναπλάσεις κεντρικών δρόμων και ασφαλτοστρώσεις, παράλληλα με την κυκλοφοριακή μελέτη στη λογική της βιώ-
σιμης κινητικότητας που ετοιμάζει με την ομάδα του ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ΘΘάάννοοςς  ΒΒλλαασσττόόςς,, δίνει ο δή-
μος Ρεθύμνου. Το στίγμα των προγραμματισμών έργων περιέγραψε στον TTeeaamm  FFmm και την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Πρώτη Γραμ-
μή» ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ΜΜίίννωωςς  ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς,, ο οποίος μίλησε για την κυκλοφοριακή νοοτροπία, που ο ίδιος θεωρεί ότι βελ-
τιώνεται με το χρόνο, αλλά και τις μελέτες που είναι υπό σκέψη και σύντομα υπό εκπόνηση. Μίλησε ακόμα για το πρόγραμμα των ασφαλ-
τοστρώσεων, που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για την έναρξη των εργασιών στην πλατεία του Άη Γιώργη στην Καλλιθέα, που αναμένεται
σε ένα με ενάμισι μήνα από σήμερα.



ΤΤΟΟ  6600%%  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟΘΘΥΥΜΜΑΑΡΡΟΟΜΜΕΕΛΛΟΟ  
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους

οι μελισσοκομικοί φορείς το 60% της παραγωγής μελιού στην Κρή-
τη είναι πευκοθυμαρόμελο με την ετήσια ποσότητά του να είναι
κατά μέσο όρο 1.600 τόνοι από τους συνολικά 2,5 χιλιάδες τόνους
μέλι που παράγει η Κρήτη. Πρόκειται για ενδεικτικούς αριθμούς
αφού η παραγωγή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και έτσι έχει
αυξομειώσεις από έτος σε έτος. 

Η Κρήτη διαθέτει δύο χιλιάδες μελισσοκόμους, ενώ στο Ρέθυ-
μνο οι ενεργοί μελισσοκόμοι είναι περίπου 300. 

Από τους παραπάνω μελισσοκόμους ένα μικρό ποσοστό εξάγει
μεμονωμένα το πευκοθυμαρόμελο Κρήτης κυρίως στις αγορές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού δεν υπάρχει μέχρι σήμερα φορέας που
να έχει αναλάβει μαζικές και οργανωμένες εξαγωγές μελιού προς
τις διεθνείς αγορές και αυτό είναι το «στοίχημα» για την επόμε-
νη ημέρα, αφού η εγχώρια αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό καλυμμένη
από την παραγωγή μελιού. 

ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ
ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΘΘΕΕΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΑΑ  

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας Κρή-
της, ΘΘεεααννώώ  ΒΒρρέέννττζζοουυ μιλώντας και με την ιδιότητά της ως προέ-
δρου του δικτύου ΑRePO, ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση πι-
στοποιημένων ποιοτικών προϊόντων από 35 Περιφέρειες,  επε-
σήμανε πως τα προϊόντα και τα συστήματα ποιότητας αναμφίβο-
λα αποτελούν τις προϋποθέσεις του μέλλοντος, αφού δημιουργούν
προτιθέμενη αξία σε όλη την αλυσίδα άξιας τροφίμων η οποία δια-
χέεται και σε άλλους κλάδους, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και
η ανάδειξη αλλά και ανάπτυξη της ενδοχώρας. Αυτό όπως τόνισε

είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό από παραγωγούς και φορείς και
ανέφερε: «δυστυχώς ακόμα οι θετικές επιπτώσεις, η μεγάλη αξία που
έχουν τα συστήματα ποιότητας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαί-
θρου δεν έχει γίνει κατανοητή και δεν έχει αγκαλιαστεί στο βαθμό που
θα έπρεπε από το σύνολο όχι μόνο των φορέων αλλά και των παραγω-
γών. Εδώ πολύ μεγάλη σημασία έχει το κατά πόσο οι παραγωγοί θα αντι-
ληφθούν τα οφέλη τα οποία έχουν, έχοντας στα χέρια τους ένα κατο-
χυρωμένο προϊόν σαν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 

Το μεγάλο μας ζητούμενο είναι πρωτίστως οι παραγωγοί να αντιλη-
φθούν την προστιθέμενη αξία και το όφελος που έχουν έχοντας στα χέ-
ρια τους ένα τέτοιο προϊόν, παράγοντας ένα τέτοιο προϊόν, για να μπο-
ρέσουν να το στηρίξουν. Δεν αρκεί να καταχωρήσουμε ένα προϊόν σαν
ΠΟΠ εάν δεν έχουμε παραγωγή, αν δεν δημιουργήσουμε συλλογικότητες.
Μόνο μέσα από συλλογικότητες μπορούμε να καταφέρουμε να στηρί-
ξουμε το προϊόν το οποίο έχουμε. 

Έχουμε να κάνουμε με εξαιρετικό αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα
πρέπει να ενεργοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι έχουμε πευ-
κοθυμαρόμελο Κρήτης, άρα μιλάμε για όλη την Κρήτη και το πόσο δυ-
νατό brand μπορεί να γίνει και αν συνεργαστούν όλοι οι παραγωγοί και
το στηρίξουν».

ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗ,,  ΤΤΟΟ  ΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΠΠ

Ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ ΑΑννδδρρέέααςς  ΘΘρραασσυυββοούύλλοουυ,, ένας
από τους επιστήμονες που ανέλυσαν στα εργαστήρια τη σύστασή
του αποδεικνύοντας την υψηλή αξία του πευκοθυμαρόμελου
Κρήτης και από κοινού με άλλους επιστήμονες υποστήριξαν τη δια-
δικασία για την εξασφάλιση ΠΟΠ για πάνω από δέκα χρόνια, μί-
λησε για την έμπνευση και το όραμα, αλλά και την απόφαση που
οδήγησαν στην υποβολή του φακέλου και την καταχώρηση του Κρη-
τικού μελιού ΠΟΠ. Ο ίδιος επεσήμανε πως η Κρήτη θα μπορού-
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ΠΠεερρππααττώώννττααςς κάθε μέρα στην παραλία μας και μην έχοντας
αρχίσει τα μπάνια, επιβεβαιώνω τις παρατηρήσεις μου για την
ανυπαρξία θέσεων στάθμευσης. Φανταστείτε μόλις έλθουν και
οι αμέτρητοι (μακάρι) τουρίστες τι θα γίνεται… Επανέρχομαι
στην αύξηση των θέσεων στο πάρκινγκ του Δελφινιού που να
περιλαμβάνει και το αχρησιμοποίητο ανατολικό κομμάτι
του. Αν παρκάρεις ελεύθερα εκεί θα μπορείς να περπατήσεις
λίγο ανατολικότερα για να κολυμπήσεις. Ίσως βέβαια βρεις πάρ-
κινγκ χωρίς καφάσια, ποδήλατα, μηχανάκια….
ΕΕυυττυυχχώώςς  κκλλααδδεεύύττηηκκαανν οι φοίνικες, άρχισαν τα βαψίματα
τοίχων και παρτεριών. Μην ξεχνάμε ότι είναι η βιτρίνα της
πόλης και εκεί πάνε σχεδόν όλα τα λεφτά και όχι στο Μα-
σταμπά!! Αυτό που χρειάζεται επίσης είναι το άμεσο βάψιμο
των άπειρων γκράφιτι στους τοίχους των πολιτών και επιτέ-
λους, να συλληφθούν κάποιοι. Πολλά έχουν και την ταυτότητα
του γράφοντος. Κανέναν δεν ενδιαφέρει;;;; Κανείς δε φιλο-
τιμείται;;;;;;
ΠΠέέρραασσεε  κκααιι  ηη  ΠΠρρωωττοομμααγγιιάά επιβεβαιώνοντας την αδιαφορία του
συνόλου και τη μόνιμη διάσπαση των ελαχίστων υπόλοιπων.
Αφού δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε ούτε στις διαδηλώσεις
(στην Αθήνα έγιναν νομίζω τέσσερεις ξεχωριστές) πώς θα τα
βρούμε με απλές αναλογικές στα Δημοτικά αλλά και στις κύ-
ριες εκλογικές αναμετρήσεις;;;
ΤΤοο  ΣΣττέέκκιι  ΚΚααθθηηγγηηττώώνν  έκανε πριν τρία χρόνια πλήρη ξενάγη-
ση σε Πελοπόννησο –Υδρα-Σπέτσες-Πόρο με 8 διανυκτε-
ρεύσεις!!! Είχαμε τη θαυμάσια εμπειρία να μας ξεναγήσει ο αρ-
χαιολόγος κ. ΠΠέέττρροοςς ΘΘέέμμεελληηςς στην αρχαία Μεσσήνη!!! Είναι
από τους ομορφότερους αρχαιολογικούς χώρους που έχω επι-
σκεφθεί. Γι’ αυτό, η προχθεσινή παρουσία του στο Ρέθυμνο με
τις «επισημάνσεις για τη διαχείριση του μνημειακού πλούτου,
μέσα από το παράδειγμα της Μεσσήνης» και η  προβολή σχε-
τικών βίντεο, μας έφερε όλους ξανά σ’ αυτό το υπέροχο κομ-
μάτι της τότε εκδρομής μας και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό!!!!
ΔΔάάσσκκααλλεε  πποουυ  δδίίδδαασσκκεεςς,, άρχισε και ο Κυριάκος τις εκλογικές
παροχές!!!! Μοιράζει από τώρα καθρεπτάκια στους Ιθαγενείς,
όπως μοίραζε βεβαίως και ο Αλέξης. Έχουμε ένα εκλογικό σώμα
που ψηφίζει τιμωρητικά και όχι με προοπτική αλλαγών. Αν συ-
νεχίσουμε έτσι, μια ζωή θα ’μαστε κακομοίρηδες. Αν όμως απο-
φασίσουμε να σκεφθούμε πώς θέλουμε το κράτος μας και όχι
τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτό, πολλά μπορούν να συμβούν. Βέ-
βαια, οι «έξυπνοι κομπιναδόροι» πάντα υπάρχουν! Βλέπετε-
και τις δεκάδες συλλήψεις κυκλώματος αντικαρκινικών φαρ-
μάκων. Πρέπει η Δικαιοσύνη να δημεύσει τις περιουσίες
τους!!!!!
ΜΜεεγγάάλλοο  θθέέμμαα  έέχχεειι  γγίίννεειι  η προσπάθεια μείωσης του χρέους!!!
Καλό θα ’ναι σίγουρα να σκεφτούμε όλοι την επόμενη μέρα που
θα μας χαρίσουν ΟΛΟ το χρέος!!! Μπορούμε να ζήσουμε χω-
ρίς δανεικά;;; OXI!!! Όχι, γιατί έχουμε ελάχιστη παραγωγή, ελά-
χιστες εξαγωγές, απροθυμία να φορολογηθούμε- αναλογικά
πάντα- άρα, από πού θα βρίσκει το κράτος χρήματα για να λει-
τουργεί και να πληρώνει τις υποχρεώσεις του; Άλυτο πρόβλημα!

¶¶AAPPAAææYYXXOO§§OO°°OO™™--MMEENNTTIIOOYYMM

ΣΠYP. ΣΠYPIΔAKHΣ
ΔIEΘNOYΣ ΦHMHΣ

ΔEXETAI ME PANTEBOY
Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 10.30-1.30, απόγευμα 6.00-9.00

Eμμ. Πορτάλιου 28 (BIO), 5ος όροφος (Συγκρότημα Nο 3)
Kαλλιθέα, Pέθυμνο Tηλ. 28310 28597, Kιν. 6944-536959

««ΣΣττοοίίχχηημμαα»»    σσυυλλλλοογγιικκόόττηητταα    κκααιι  
ππιισσττοοπποοίίηησσηη    γγιιαα    ττοο    μμέέλλλλοονν  

ττοουυ    ππεευυκκοοθθυυμμααρρόόμμεελλοουυ    ΚΚρρήήττηηςς

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑΣΣ  
ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ    ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΠΠ  

••    ••    ••    ••    ••    ••    ••    ••    ••    ••    ••    ••

ΜΜεε
γνώμονα την υψηλή ποιότητα και διατροφική αξία του πευκοθυμαρόμελου Κρήτης το οποίο
από τον περασμένο Οκτώβριο βρίσκεται στην κατηγορία των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΠΟΠ, επιστήμονες, φορείς και μελισσοκόμοι

της Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να βάλουν  πλώρη για την επόμενη μέρα της μελισσοκομίας στο νησί, στο
πλαίσιο της οποίας το Κρητικό ποιοτικό μέλι θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και θα ταξιδεύει
στις διεθνείς αγορές ως ένας ακόμη θησαυρός από τους πολλούς που διαθέτει το νησί. 
Τα παραπάνω βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της επιστημονικής διημερίδας μελισσοκομίας που διορ-
γανώθηκε το Σάββατο και την Κυριακή στο Σπίτι του Πολιτισμού, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Ρεθύ-
μνης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Μελλισσοκομίας- Σηροτροφίας, το Εργαστήριο
Μελισσοκομίας του Α.Π.Θ, τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Ρεθύμνης «ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ» και την Περιφερειακή Ενό-
τητα Ρεθύμνης. 
Όπως επισημαίνουν θεσμικοί και μελισσοκομικοί φορείς καθώς και οι επιστήμονες καθοριστικής σημασίας εί-
ναι πλέον η συνεργασία των μελισσοκόμων της Κρήτης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικα-
σίες, και εντέλει το Κρητικό μέλι έχοντας εξασφαλίσει ΠΟΠ και δίνοντας έμφαση στην ποιότητά του, να μπο-
ρέσει να προωθηθεί στις διεθνείς αγορές ως ένα πιστοποιημένο και προστατευμένο προϊόν, το οποίο έχει κάθε
δυνατότητα να κρατήσει παγκοσμίως τα ηνία ανάμεσα στα κορυφαία μέλια του κόσμου. Μάλιστα, οι επιστήμο-
νες αναλύοντας τα στοιχεία του πευκοθυμαρόμελου Κρήτης διαμηνύουν προς κάθε κατεύθυνση πως πρόκειται
για «χρυσάφι», αφού τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που έχει το κατατάσσουν στην υψηλότερη ποιοτικά
κατηγορία μελιού. 



σε να είχε εξασφαλίσει ΠΟΠ το 1993, ωστόσο οι προσπάθειες τότε
δεν απέδωσαν καρπούς και επεσήμανε: «Από το 1993 η Κρήτη θα
μπορούσε να έχει ΠΟΠ το πευκοθύμαρο και το θυμαρίσιο. Τότε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό που είχε για τα ΠΟΠ έδινε την ευ-
καιρία στα κράτη μέλη απλά να δηλώσουν τα ΠΟΠ που είχαν. Η Ελλά-
δα δήλωσε μόνο ένα μέλι, το ΠΟΠ Ελάτης, η Πορτογαλία δήλωσε εν-
νέα, άλλες χώρες τέσσερα και πέντε. Εμείς τότε είχαμε καταθέσει σαν
χώρα οκτώ φακέλους. Οι τρεις φάκελοι αφορούσαν το Κρητικό μέλι. Τρεις
φάκελοι καλά τεκμηριωμένοι αλλά ήταν τρεις για το ίδιο μέλι. Οπότε απορ-
ρίφθηκε από το Υπουργείο και κάλεσε τους φορείς να συζητήσουν και
να υποβάλουν έναν φάκελο κάτι που ποτέ δεν έγινε. Χάσαμε τότε μια
μοναδική ευκαιρία λόγω ασυνεννοησίας. Τώρα έχουμε τη δεύτερη ευ-
καιρία η οποία είναι ότι έχει δοθεί πια το ΠΟΠ πευκοθυμαρόμελο Κρή-
της, μετά από 11 χρόνια προσπάθειας και συνεργασίας των πανεπι-
στημίων, των επιστημόνων και των φορέων της μελισσοκομίας». 

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του κρητικού μελιού και το ερώ-
τημα αν θα μπορέσει σύντομα να διεκδικήσει τη θέση του στις διε-
θνείς αγορές ο κος ΘΘρραασσυυββοούύλλοουυ τόνισε πως απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι οι συντονισμένες ενέργειες από πλευράς των με-
λισσοκομικών φορέων της Κρήτης, μιας και το έργο των επιστη-
μόνων έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και πλέον το μέλλον του
Κρητικού προϊόντος εξαρτάται από τους ίδιους τους μελισσοκο-
μικούς φορείς της Κρήτης. 

Ο ίδιος επεσήμανε: «Αν δεν τα βρουν οι μελισσοκομικοί φορείς με-
ταξύ τους δεν θα μπορέσει να προχωρήσει και θα είναι όπως το 1993 που
χάσαμε τις δύο κατηγορίες μελιών γιατί δεν υπήρξε συνεννόηση προ-
κειμένου οι τρεις φάκελοι να γίνουν ένας». 

ΤΤΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΙΙ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΩΩΣΣ  
Για τις μοναδικές ιδιότητες του Κρητικού μελιού, αλλά και την

ανακάλυψη των στοιχείων εκείνων που το καθιστούν μοναδικό, ο
κος ΘΘρραασσυυββοούύλλοουυ μίλησε με ενθουσιασμό τονίζοντας μάλιστα πως
το Κρητικό μέλι είναι αναμφίβολα το πρώτο παγκοσμίως σε ό,τι
αφορά τα χαρακτηριστικά του. «Για να πάρει ΠΟΠ το μέλι της Κρή-
της, εμείς σαν εργαστήριο βρήκαμε ότι το μέλι το Κρητικό έχει φοβε-
ρά χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με θεραπευτική δράση και μπο-
ρούν να ακουστούν και να αναδείξουν το Κρητικό μέλι σαν πρώτο σε ολό-
κληρο τον κόσμο. 

Έχουμε τα στοιχεία και όταν τα βρήκαμε, άρχισα να φωνάζω από τη
χαρά μου γιατί ήταν μεγάλο εύρημα για τα ελληνικά μέλια. Κανένα μέλι
στον κόσμο δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τότε σκεφτήκαμε ότι αυτό
το μέλι πρέπει να το διαφυλάξουμε και το διαφυλάσσουμε μόνο με το
ΠΟΠ. Κατεβήκαμε στην Κρήτη λέγοντας ότι έχετε ένα χρυσάφι στα χέ-
ρια σας και το διαφυλάσσετε μόνο με το ΠΟΠ αλλιώς θα πουλάνε πα-
ντού Κρητικό μέλι το οποίο έχει παραχθεί στη Κίνα, την Αργεντινή και
το Μεξικό. Παράλληλα, υπάρχουν στοιχεία και για τα πευκόμελο και το
θυμαρίσιο μέλι. Ο φορέας του Ρεθύμνου είναι έτοιμος και μπορεί σύντομα
να προχωρήσει τις διαδικασίες σε αντίθεση με άλλους φορείς». 

ΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΙΙ  
ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΛΛΙΙΟΟΥΥ  
Σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς που απαιτούνται για την παρα-

γωγή πευκοθυμαρομελου ΠΟΠ
από πλευράς των μελισσοκό-
μων ο κος ΘΘρραασσυυββοούύλλοουυ επε-
σήμανε μεταξύ άλλων πως είναι
αναγκαίο να μην περιλαμβάνει
υπολείμματα φαρμάκων, να δια-
θέτει αυστηρά ποιοτικά κριτή-
ρια, να μην θερμαίνεται το μέλι,
να μην τροφοδοτείται και να
αποφεύγονται συγκεκριμένα
φυτά που υπάρχουν στο περιβάλλον της Κρήτης και επηρεάζουν
την ποιότητά του. Με απλούς χειρισμούς, όπως επεσήμανε ο ίδιος,
είναι εύκολο ένας μελισσοκόμος να έχει ένα ποιοτικό, πιστοποι-
ημένο προϊόν. 

ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΧΧΝΝΗΗΛΛΑΑΣΣΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  
Ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης

κος ΝΝίίκκοοςς  ΜΜππιιρρλλιιρράάκκηηςς αναφερόμενος στην ποιότητα του μελι-
ού τη χαρακτήρισε ως άριστη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα
συστήματα ιχνηλασιμότητας για τον έλεγχο του μελιού που μέχρι
σήμερα διαθέτει ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου σε
επίπεδο Κρήτης. Ο κος ΜΜππιιρρλλιιρράάκκηηςς μιλώντας για την μοναδική
ποιότητα του πευκοθυμαρόμελου ανέφερε: «πλέον έχουμε δεδομένη
τη φυσικοχημική και οργανοληπτική ανάλυση του μελιού που γνωρίζουμε
ακριβώς πλέον τι περιέχει μετά από επιστημονική ανάλυση που έχει γί-
νει. Έχει υψηλή διατροφική αξία, είναι πλούσιο σε συστατικά και σε με-
γάλες συγκεντρώσεις σε σχέση με άλλα ίδιου είδους πευκοθυμαρόμελα
που βγαίνουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Τουρκίας, το δικό
μας έχει μια υπεροχή και σίγουρα έχει μια διακριτή σύσταση. Γι’ αυτό
μπορέσαμε και το κάναμε ΠΟΠ επειδή έχει διακριτή σύσταση». 

Σε ό,τι αφορά το σύστημα ιχνηλασιμότητας που είναι ουσιαστικά
ο μοναδικός τρόπος ελέγχου για τη διακίνηση του πευκοθυμαρό-
μελου, ο κος ΜΜππιιρρλλιιρράάκκηηςς τόνισε πως ταυτόχρονα ο έλεγχος ση-
ματοδοτεί και την επόμενη φάση για το πευκοθυμαρόμελο Κρή-
της. «Το αν θα αποφασίσει κάποιος μελισσοκόμος να πουλήσει το προϊ-
όν του ως ΠΟΠ ή όχι είναι μια προαιρετική διαδικασία. Γι’ αυτούς που
θα θελήσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία πλέον και να προωθήσουν
το προϊόν τους είτε εντός των ορίων της χώρας, είτε εκτός μπορούν να
το κάνουν διότι ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου έχει προ-
χωρήσει στο επόμενο βήμα, το
οποίο είναι το σύστημα ιχνηλασι-
μότητας και ελέγχου και έχουμε
προχωρήσει και στο μεθεπόμενο
βήμα, που είναι η πιστοποίηση
του ίδιου του συστήματος από τον
αρμόδιο οργανισμό, ώστε να απο-
κτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα και
φερεγγυότητα το σύστημά μας και
οι παραγωγοί που θα ενταχθούν σε
αυτό το σύστημα να έχουν πλέον
όλα τα εχέγγυα για να μπορούν χω-
ρίς κανένα πρόβλημα να σταθούν
σε οποιαδήποτε αγορά. Εφόσον

υπάρχει το σύστημα αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί και στον ΕΛΓΟ Δή-
μητρα και θα μπορούν οι μελισσοκόμοι να υποβάλουν αίτηση στον ΕΛΓΟ
Δήμητρα για να πιστοποιηθούν ως παραγωγοί πευκοθυμαρόμελου
Κρήτης. 

Το δεύτερο βήμα είναι να εγγραφούν στο σύστημα ιχνηλασιμότητας
το οποίο προς το παρόν υπάρχει μόνο σε εμάς στο Μελισσοκομικό Συ-
νεταιρισμό Ρεθύμνου και στη συνέχεια, αφού εγγραφεί, μπορεί ακο-
λουθώντας τις διαδικασίες και αφού τυποποιήσει το μέλι του σε κάποιο
πιστοποιημένο συσκευαστήριο και τέλος να βρει αγορές να το προω-
θήσει είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με άλλους. ΠΟΠ σημαίνει έλεγ-
χος και τυποποίηση». 

Όπως τόνισε ο κος ΜΜππιιρρλλιιρράάκκηηςς οι στοχεύσεις των μελισσο-
κομικών φορέων της Κρήτης θα πρέπει να προσανατολιστούν, όχι
τόσο στην ποσότητα αλλά κυρίως στην ποιότητα του μελιού που
αποτελεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα. 

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΑΑ  ΚΚΛΛΑΑΨΨΙΙΝΝΟΟΥΥ  
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ΜΜεε  εεππιιμμννηημμόόσσυυννηη  δδέέηησσηη,,
οομμιιλλίίεεςς,,  έέκκθθεεσσηη  φφωωττοογγρραα--
φφίίααςς,,  ππρροοββοολλήή  ββίίννττεεοο,,  μμοουυσσιι--
κκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααλλλλάά  κκααιι  ρριιζζίί--
ττιικκαα  ττρρααγγοούύδδιιαα,,  ττιιμμήήθθηηκκεε  σσττοο
ΡΡέέθθυυμμννοο  ηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ΠΠααύύλλοουυ
ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη,,  3344  χχρρόόννιιαα
ααππόό  ττοο  θθάάννααττόό  ττοουυ..

Η τιμητική εκδήλωση οργανώ-
θηκε από τον ΌΌμμιιλλοο  ΒΒρραακκοοφφόό--
ρρωωνν  ΚΚρρήήττηηςς κι έγινε παρουσία εκ-
προσώπων αρχών, φορέων, μελών,
συγγενών και φίλων της οικογέ-
νειας Βαρδινογιάννη, πολιτών του
Ρεθύμνου, ενώ κεντρικός ομιλητής
ήταν ο Περιφερειάρχης Κρήτης
ΣΣττααύύρροοςς  ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς..

Τους παριστάμενους καλωσό-
ρισε ο Πρόεδρος του ΟΟμμίίλλοουυ  ΒΒρραα--
κκοοφφόόρρωωνν  ΚΚρρήήττηηςς,, ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚιιαα--
γγιιααδδάάκκηηςς,, ο οποίος αναφέρθηκε
στην επιτυχημένη εκδήλωση, θε-
σμό του Ομίλου, επισημαίνοντας
το χρέος απόδοσης τιμής και ανα-
γνώρισης, όπως είπε, στην προ-
σφορά του ΠΠααύύλλοουυ  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη
στους πολίτες του Ρεθύμνου, στα
προβλήματα, στις χαρές και στις
λύπες τους αλλά και στην προ-
ώθηση του κοινού καλού εντός κι
εκτός Κρήτης.  

Από την πλευρά του ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης ΣΣττααύύρροοςς  ΑΑρρνναα--
οουυττάάκκηηςς στην ομιλία του αναφέρ-

θηκε στην αξία του έργου και στη
σημασία της προσφοράς του Παύ-
λοουυ  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη,, στο Ρέθυμνο,
την Κρήτη, την Ελλάδα, απ’ όποια
πολιτική θέση κατείχε. Ως βου-
λευτής, Υπουργός, Διευθυντής του
Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού Σοφοκλή Βενιζέλου, αλλά
και ως πρόεδρος του Ελληνοαρα-
βικού Συνδέσμου, ο οποίος «άνοι-
ξε φτερά» κι εδραίωσε ισχυρούς δε-
σμούς με τον Αραβικό κόσμο.  

Ο ΠΠααύύλλοοςς  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηηςς,, όπως
είπε ο κ. ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς,, τίμησε και
τιμήθηκε από την Κρήτη, ενώ στα
δύσκολα χρόνια της κατοχής στο
νησί, πήρε μέρος στην αντίσταση
κατά των Γερμανών, όπου συνε-
λήφθη και καταδικάστηκε σε θά-
νατο, όμως δραπέτευσε από τις φυ-
λακές και με τη βοήθεια της βρε-
τανικής μυστικής υπηρεσίας φυ-
γαδεύτηκε στην Αίγυπτο.

«Ήταν γνήσιος πατριώτης ο Παύ-
λος Βαρδινογιάννης. Ένας άνθρωπος
που χωρίς να έχει καμία ανάγκη από
αναγνώριση και προβολή στεκόταν σε

καθημερινή βάση στο πλευρό κάθε
απλού πολίτη σκύβοντας στον πόνο
και στο πρόβλημά του, χτίζοντας έτσι
μια ακηδεμόνευτη, μια αδιαμεσολά-
βητη σχέση με όλους τους Κρητι-
κούς και ιδιαίτερα τους συμπατριώτες
του, τους Ρεθυμνιώτες» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο κ. ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς,,
προσθέτοντας πως «σε όλα τα χρό-
νια της ζωής του, κύριο χαρακτηρι-
στικό της προσωπικότητας του Παύ-
λου Βαρδινογιάννη, ήταν η αδιασά-
λευτη και βαθιά πίστη του, στην ιδέα
της ελευθερίας, της κοινωνικής δι-
καιοσύνης και προόδου. Και οι ιδέες
αυτές δεν περιοριζόταν μόνο στα στε-
νά πλαίσια της ιδιαίτερής του πατρί-
δας, αλλά επεκτεινόταν γρήγορα στο
Πανελλήνιο».

Στις 4 του Μάη του 1984, ο
ΠΠααύύλλοοςς  ΙΙωωάάννννοουυ  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηηςς
φεύγει από τη ζωή. Αφήνει όμως
σπουδαία παρακαταθήκη στον
χώρο του αθλητισμού, της διατή-
ρησης της τοπικής ιστορίας. «Αυτή
η παρακαταθήκη τιμάται διαρκώς
από τότε και από τον Όμιλο Βρακο-

φόρων Κρήτης, τα μέλη του οποίου
συγχαίρω προσωπικά για την αποψι-
νή τιμητική εκδήλωση. Κλείνοντας, να
επισημάνω ότι στην Περιφέρεια Κρή-
της συνεχίζουμε να ενώνουμε δυνά-
μεις. Να χτίζουμε πάνω σε κοινά θε-
μέλια. Να σχεδιάζουμε το αύριο, ένα
αύριο στο οποίο η Κρήτη θα είναι μια
Περιφέρεια πρότυπο στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη. Σε αυτήν μας την
προσπάθεια η οικογένεια Βαρδινο-
γιάννη διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου
34 χρόνια μετά το θάνατό του», υπο-
γράμμισε ο κ. ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς..    

Ο Πρόεδρος του ΟΟμμίίλλοουυ  ΒΒρραα--
κκοοφφόόρρωωνν  ΚΚρρήήττηηςς,, ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚιιααγγιιαα--
δδάάκκηηςς ευχαρίστησε θερμά τον Πε-
ριφερειάρχη για την τιμή στον
Όμιλο και την ομιλία του, ενώ ευ-
χαρίστησε επίσης όλους τους πα-
ριστάμενους εκπροσώπους των

Αρχών, την Αντιπεριφερειάρχη
Ρεθύμνου ΜΜααρρίίαα  ΛΛιιοοννήή,, τον Δή-
μαρχο Ρεθύμνου ΓΓιιώώρργγοο  ΜΜααρριιννάάκκηη,,
το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Κρήτης ΚΚώώσστταα  ΛΛααγγοουυδδάάκκηη,, τον
Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ρε-
θύμνου ΑΑλλέέξξααννδδρροο  ΠΠααππααδδάάκκηη,,
τους Διοικητές της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και του Λιμενικού, Αν-
τιπρυτάνεις, Περιφερειακούς και
Δημοτικούς Συμβούλους, εκπρο-
σώπους φορέων, τους παρευρι-
σκόμενους Ρεθυμνιώτες πολίτες.
«Κάθε χρόνο εμείς στον ηθικό αυ-
τουργό της ίδρυσης του Ομίλου Βρα-
κοφόρων τελούμε το μνημόσυνό του
τον Μάιο και τις μεγάλες εκδηλώσεις
του Αυγούστου, τα Πολιτιστικά Βαρ-
δινογιάννεια. Έτσι, ώστε να μην ξε-
χαστεί ποτέ ο Παύλος για να μαθαί-
νουν οι νέοι ποιος ήταν και να θυ-
μούνται οι παλιοί», τόνισε ο κ. ΚΚιιαα--

γγιιααδδάάκκηηςς..
Επίσης, θερμές ευχαριστίες εξέ-

φρασε ο Πρόεδρος των Βρακοφό-
ρων στους συντελεστές της δημι-
ουργίας του βίντεο που προβλή-
θηκε για την προσωπικότητα και
το έργο του ΠΠααύύλλοουυ  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάνν--
ννηη,, στο μουσικό σχήμα ««ΜΜοουυσσιικκόόςς
ΚΚααρρππόόςς»»,, στη μαθήτρια ΒΒααγγγγεελλιιώώ
ΜΜααττθθααιιοουυδδάάκκηη που τραγούδησε,
στον ΔΔηημμήήττρρηη  ΒΒααρροούύχχαα που έπαι-
ξε αρμόνιο, ενώ συγχάρηκε και
τους ΡΡιιζζίίττεεςς του ΟΟμμίίλλοουυ  ΒΒρραακκοο--
φφόόρρωωνν που τραγούδησαν ριζίτικα
τραγούδια καθώς κι όλους όσοι
συνέβαλαν στην επιτυχία της εκ-
δήλωσης. Ο κ. ΚΚιιααγγιιααδδάάκκηηςς ανα-
νέωσε το ραντεβού με τους παρι-
στάμενους για το επερχόμενο κα-
λοκαίρι με τη συμμετοχή όλων
στην κορυφαία εκδήλωση, Πολιτι-
στικά Βαρδινογιάννεια.  
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ΑΑΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΝΝ    ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟ    ΒΒΡΡΑΑΚΚΟΟΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ    3344    ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ    ΑΑΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΝΝ    ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ

ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς    ττιιμμήήςς    κκααιι    μμννήήμμηηςς    
γγιιαα    ττοονν    ΠΠααύύλλοο    ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη    



Το
μικτό σύνολο Έντεχνης Κρητικής Παραδοσια-
κής Μουσικής & το σύνολο Πνευστών Οργάνων
πραγματοποίησε συναυλία σε πλατεία της πό-

λης κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα ενός ενθουσιώ-
δους ακροατηρίου. Τα μέλη του συνόλου επίσης συμμε-
τείχαν στα Βιωματικά Εργαστήρια για Συμφωνική Ορχή-
στρα ((δδ//ννσσηη  ΝΝ..  ΚΚυυπποουυρργγοούύ)),, Αυτοσχέδιων Κρουστών
((δδ//ννσσηη  ΝΝ..  ΤΤοουυλλιιάάττοουυ)) και Ελληνόφωνων Τραγουδιών Κ. Ιτα-
λίας και Body Music ((δδ//ννσσηη  SS..  MMoonnggeellllii))  καθώς και στη συ-
ναυλία λήξης του Φεστιβάλ, με τη συμμετοχή 1000 και πλέ-
ον μαθητών από 18 Μουσικά Σχολεία. 

Στα πλαίσια του ταξιδιού στη Θράκη το ΜΣΡ επισκέ-
φθηκε και το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, όπου στο αμ-
φιθέατρο του σχολείου το μικτό σύνολο πραγματοποίησε
κοινή συναυλία με την ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής
του ΜΣΚ.

Η σχολική κοινότητα του ΜΣΡ εκφράζει τις ευχαριστίες
της προς όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με την πα-
ρουσία και την προσφορά τους (τα 27 χρόνια λειτουργίας
του σχολείου) συνέβαλαν στον εμπλουτισμό, εξέλιξη και
καταξίωσή του εντός και εκτός Κρήτης. Επίσης όλους όσοι
(φυσικά πρόσωπα και φορείς) το εμπιστεύτηκαν, στήριξαν
με κάθε τρόπο και το ανέδειξαν ως Σχολείο της Πόλης Μας.

ΜΜοουυσσιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
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ΤΤΟΟ    ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟ    ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ    
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΞΞΑΑΝΝΘΘΗΗ  

ΠΠόόλλιιςς    ΟΟννεείίρρωωνν
μμοουυσσιικκώώνν    
σσχχοολλεείίωωνν

ΜΜ
ίίαα  μμοοννααδδιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα  έέζζηησσαανν  οοιι  μμααθθηηττέέςς  κκααιι  οοιι  κκααθθηηγγηηττέέςς
ττοουυ  ΜΜΣΣΡΡ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττοο  φφεεσσττιιββάάλλ  μμοουυσσιι--
κκώώνν  σσχχοολλεείίωωνν  σσττηηνν  ΞΞάάννθθηη  σσττιιςς  2266,,  2277  κκααιι  2288  ΑΑππρριιλλίίοουυ..  



««ΔΔΕΕΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙ  ΤΤΟΟΜΜΗΗ»»
Ο ίδιος αναφερόμενος στον «Κλεισθένη Ι» επανέλαβε την ανη-

συχία αλλά και τις επιφυλάξεις του σχετικά με κρίσιμα ζητήματα.
«Προσωπικά οφείλω να πω ότι έγινε πάρα πολύ συζήτηση για να κα-
ταλήξουμε σε αυτό που γνωρίζαμε εξ αρχής, δηλαδή ότι δεν αποτελεί
καμία μεταρρύθμιση και τομή αν εξαιρέσει κανείς το εκλογικό σύστη-
μα και κάποιες θεραπευτικές διατάξεις, οι οποίες στην ουσία ομολογούν
την αδυναμία της κυβερνησιμότητας των δήμων. Κατά τα άλλα είναι ο
παλιός Καλλικράτης» τόνισε ο κος ΜΜααρριιννάάκκηηςς..

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ενδεικτικά αναφέρθηκε σε ορισμένες από
τις διατάξεις που προβληματίζουν και τόνισε: «Μια πονηρή διάτα-
ξη είναι ότι μεταφέρει την επιβάρυνση της υπηρεσίας πρασίνου στα αντα-
ποδοτικά τέλη. 

Αυτό είναι μια διάταξη η οποία σημαίνει ότι το κράτος απεκδύεται την
ευθύνη να καλύπτει αυτή τη λειτουργική ανάγκη. Το απαράδεκτο το οποίο
δεν συμφέρει την ίδια την ενδοχώρα όταν αποσυνδέει τις κοινότητες από
το γενικό σχήμα της δημοτικής παράταξης και του συνδυασμού ο καθένας
μπορεί να νιώθει ότι κατεβαίνει στο οποιοδήποτε χωριό μόνος του, αν
επιθυμεί μπορεί να είναι σε αντιστοιχία με κάποιον συνδυασμό, αν δεν
θέλει, δεν πειράζει και του λέει ότι θα παίρνει χρήματα από τη ΣΑΤΑ.
Τα ίδια τα χωριά θα πρέπει να πουν ότι αυτό είναι κοροϊδία. Η ΣΑΤΑ
είναι 770 χιλιάδες για όλο το δήμο Ρεθύμνης, τα τοπικά του δήμου Ρε-
θύμνης είναι 47. 

Ποιο κριτήριο να εφαρμόσουν. Θα είναι κάτι ψίχουλα, ενώ τώρα υπάρ-
χει μια συλλογική ευθύνη έναντι όλων των περιοχών». 

Ο κος ΜΜααρριιννάάκκηηςς επεσήμανε σε ό,τι αφορά την απλή αναλογι-
κή που εισάγει στο  εκλογικό σύστημα ο «Κλεισθένης Ι» πως είναι
«μη λειτουργικό, αναντίστοιχο  με τις παραδόσεις της αυτοδιοίκησης στην
Ελλάδα και δεν δημιουργεί κυβερνησιμότητα.

Με ανησυχεί ότι με αυτό το νομοσχέδιο αποδυναμώνεται η αρχή της
πλειοψηφίας και δίδουμε αποφασιστικό ρόλο πολλές φορές σε μειοψη-
φίες, ακόμη και εκτός συνταγματικού τόξου. Και το σημερινό άκρως πλει-
οψηφικό σύστημα δημιουργεί πλειοψηφίες δυσανάλογες προς τη βού-
ληση του εκλογικού σώματος, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει άλλο ανα-
λογικότερο σύστημα που να εξασφαλίζει την κυβερνησιμότητα των δή-
μων και να μας υποχρεώνει να συνεννοούμαστε εκ των προτέρων».

ΘΘ..  ΝΝΙΙΝΝΟΟΣΣ::  ««ΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ,,  
ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΟΟΙΙ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ»»  

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Ρεθύμνου
ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΝΝίίννοοςς στην τοποθέτησή του μίλησε για το πώς η παρά-
ταξη «Ρέθυμνο Αξίζεις» θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ
προχώρησε σε σκιαγράφηση των βασικών σημείων του «Κλεισθένη
Ι» και επεσήμανε πως έχει θετικά σημεία, ωστόσο σε κάποιες πε-
ριπτώσεις «εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους». 

Στα θετικά σημεία που ανέδειξε ο κος ΝΝίίννοοςς,, περιλαμβάνονται:
«η κατηγοριοποίηση των Δήμων και η διεύρυνση των κριτηρίων ανα-
κατανομής των ΚΑΠ, κάτι που αποτέλεσε κατά το παρελθόν πάγιο αί-
τημα των αυτοδιοικητικών. 

Η επί της αρχής εκπεφρασμένη βούληση για προώθηση του θεσμού
του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, πλέον ως Δημο-
τικού Διαμεσολαβητή και η θέσπιση συγκεκριμένων ποιοτικών και εκλο-
γικών κριτηρίων, ώστε πράγματι να ορίζεται και να λειτουργεί αυτός ο
θεσμός, αν και έχουμε επί μέρους ενστάσεις για διάφορες παραμέτρους.
Η διεύρυνση των προγραμματικών συμβάσεων με διεύρυνση δυνατοτήτων
και ευκολία συμπράξεων, το ηλεκτρονικό μητρώο Δημοτικών ακινήτων
και εκμίσθωσης ακινήτων και οι διαδημοτικοί σύνδεσμοι των τεχνικών
υπηρεσιών που έρχονται να απαντήσουν στην έλλειψη πόρων. Το πα-
ρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας, η επέκταση των δυνατοτήτων συμ-
μετοχής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε Ν.Π. αναπτυξιακού χαρακτήρα κ.ά.
Στο εν λόγω μεταρρυθμιστικό εγχείρημα κρύβονται κάποιοι σοβαρότατοι
κίνδυνοι για την αυτοδιοίκηση εν γένει, γεγονός που δεν έχει να κάνει
με την πολιτική τοποθέτηση κάποιου, αλλά με αντικειμενικά σημεία και
δυσκολίες που θα διαπιστώσουμε βήμα – βήμα».

Αναφερόμενος στην καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλο-
γικό σύστημα ο κος ΝΝίίννοοςς τόνισε πως είναι: «προβληματική η ανυ-
παρξία προβλεπόμενου μέτρου «εισόδου» (πλαφόν) στα Δημοτικά
Συμβούλια, αφήνοντας έτσι ενισχυμένη την πιθανότητα της έκρηξης το-
πικισμών, ή άλλου είδους κακόβουλων πρωτοβουλιών που στην πράξη
θα υπονομεύσουν και θα δημιουργήσουν τεράστιους κινδύνους στην ίδια
την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες… 

Η απλή αναλογική αποτελεί ένα εκλογικό σύστημα που οδηγεί σε κα-

λύτερη αντιπροσώπευση της κοινωνίας σε ένα συλ-
λογικό όργανο όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ταυ-

τόχρονα είναι γνωστό σε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία και
εμπειρία ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα κυβερνησι-

μότητας».
Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως παρ’ όλο που το ισχύον πλειοψηφικό σύ-

στημα είναι αναγκαίο να γίνει αναλογικότερο: «Άλλο πράγμα είναι
η απλή αναλογική, και άλλο πράγμα η αντιπροσωπευτικότερη κατανο-
μή εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο». 

Εκφράζοντας τη θέση της παράταξης επεσήμανε μεταξύ άλλων:
«θα πρέπει αναλόγως του ποσοστού που λαμβάνει ένας συνδυασμός να
γίνεται καταμερισμός των εδρών στην πρώτη Κυριακή, ενώ ένα μικρό
μέρος των εδρών που θα διευκολύνει την κυβερνησιμότητα να παραμένει
για διάθεση τη δεύτερη και εκεί εάν υπάρχει ανάγκη για συνεργασίες
να γίνονται, αλλά να θωρακίζονται μέσα από τις προβλεπόμενες διαδι-
κασίες και το εκλογικό σύστημα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να απο-
φευχθούν οι ακραίες επιλογές, δεν θέλουμε ούτε ένα πλειοψηφικό σύ-
στημα που ναι, μεν, εγγυάται την κυβερνησιμότητα, αλλά φιμώνει την
αντιπολίτευση και αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά ούτε και ένα
παντελώς αναλογικό που θα οδηγήσει σε πλήρη παράλυση την αυτοδι-
οίκηση και σε άλλα σοβαρά ζητήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν
σε άλλες περιοχές της χώρας μας με μειονοτικά και άλλα εθνικά ζητή-
ματα».

ΜΜ..  ΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ::  ««ΝΝΕΕΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  
ΑΑΠΠΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΘΘΥΥΠΠΟΟΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ

ΤΤΩΩΝΝ  ΛΛΑΑΪΪΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ»»
Στην έναρξη της τοποθέτησής του ο επικεφαλής της δημοτικής
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ΜΜεε    σσυυννοοππττιικκόό    δδιιααγγωωννιισσμμόό    ττοο    έέρργγοο    κκαατταασσκκεευυήήςς    δδιικκττύύοουυ    ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς    σσττοο    ΔΔηημμοοττιικκόό    ΚΚήήπποο  
Εγκρίθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο Δημοτικό κήπο Ρεθύμνου» που θα γίνει μέσω συνοπτικού δια-
γωνισμού, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις που  η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη του ποσού των 60.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ρεθύμνης κος ΜΜίίννωωςς  ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς,, τη μελέτη για την πυροπροστασία του δημοτικού κή-
που Ρεθύμνης εκπόνησε ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠεεττρροουυλλάάκκηηςς και η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και έχει συνολικό προϋπολογισμό 50.939 ευρώ.

ΣΣοοββααρρέέςς    εεννσσττάάσσεειιςς    γγιιαα    ττοονν    ««ΚΚλλεειισσθθέέννηη  ΙΙ»»  
ΆΆννοοιιξξεε,,  χχθθεεςς,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  εεππίί  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ
ννόόμμοουυ  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηη  ΙΙ»»,,  πποουυ  έέχχεειι  θθέέσσεειι  σσεε  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  ηη
κκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  ττοο  οοπποοίίοο  εεγγεείίρρεειι  σσοοββααρρέέςς  εεννσσττάάσσεειιςς  μμεε  ττηηνν  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττωωνν  δδηημμοοττιι--
κκώώνν  ππααρρααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  νναα  ααννττιιδδρράά  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  γγιιαα
ττηηνν  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη..  
ΣΣττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  χχθθεεσσιιννοούύ  δδηημμοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  σσττοο  εεππίίκκεε--
ννττρροο  ββρρέέθθηηκκαανν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  σσττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόμμοουυ,,  εεννώώ  ιιδδιιααίίττεερρηη  έέμμφφαασσηη
δδόόθθηηκκεε  ααππόό  ττιιςς  δδηημμοοττιικκέέςς  ππααρρααττάάξξεειιςς  σσττηη  θθέέσσππιισσηη  ττοουυ  εεκκλλοογγιικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ττηηςς
ααππλλήήςς  ααννααλλοογγιικκήήςς,,  μμεε  ττοουυςς  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττωωνν  ππααρρααττάάξξεεωωνν  νναα  εεκκφφρράάζζοουυνν  ττιιςς  θθέέσσεειιςς
κκααιι  ττοουυςς  ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύςς  ττοουυςς  εεππίί  ττωωνν  κκρρίίσσιιμμωωνν  ζζηηττηημμάάττωωνν  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι
σσττοο  ννέέοο  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο..  

ΜΜάάλλιισστταα,,  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  πποουυ  ααπποοσσκκοοπποούύσσεε  σσττοο  άάννοοιιγγμμαα  εεννόόςς  δδιιααλλόό--
γγοουυ  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  ππααρρααττάάξξεεωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττωωνν  ααιιρρεεττώώνν,,  ππρρόό--
τταασσηη  ήήτταανν  οοιι  δδηημμοοττιικκέέςς  ππααρρααττάάξξεειιςς  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  γγρρααππττάά  έέωωςς  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  ττιιςς  ππρροο--
ττάάσσεειιςς  ττοουυςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  μμεε  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς,,  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  κκαατταα--
γγεεγγρρααμμμμέέννεεςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  μμπποορρέέσσεειι  νναα  εεππεεξξεερργγαασσττεείί  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο..  
ΣΣττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσήή  ττοουυ  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  κκοοςς  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜααρριιννάάκκηηςς  εεππεεσσήήμμααννεε
ππωωςς  ηη  ππεερρίίοοδδοοςς  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  εεππίί  ττοουυ  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηη  ΙΙ»»  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  σσττιιςς  1144  ΜΜααΐΐοουυ
κκααιι  δδιιέέψψεευυσσεε  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  θθέέλλοουυνν  ππααρράάτταασσηη  δδύύοο  μμηηννώώνν,,  εεννώώ  ττόόννιισσεε  ππωωςς  σσττηη
δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιεευυρρυυμμέέννηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΠΠΕΕΔΔ  ΚΚρρήήττηηςς  πποουυ  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί
σσήήμμεερραα,,  θθαα  γγίίννεειι  ππρροοσσππάάθθεειιαα  δδιιααμμόόρρφφωωσσηηςς  ππρρόότταασσηηςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο
ααππόό  ππλλεευυρράάςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς..    

ΗΗ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΡΡΑΑ  

ΣΣΕΕ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΛΛΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  



παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» ΜΜααννοούύσσοοςς  ΜΜααννοουυσσοογγιιάάννννηηςς
τόνισε πως οι θέσεις που διατυπώνονται «όσο κι αν δεν ομολογεί-
ται ανοιχτά, απηχούν και εκφράζουν τις θέσεις των πολιτικών φορέων
που ανήκει ο κάθε ένας» και επεσήμανε η θέση της παράταξης εκ-
φράζεται μέσα από «τη θέση και τη συλλογική επεξεργασία του ΚΚΕ
επί του ζητήματος». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Με αφετηρία το νέο κύκλο των
αναδιαρθρώσεων στο χώρο της τοπικής διοίκησης που φέρνει με το νο-
μοσχέδιο “Κλεισθένης Ι” η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στήνεται δι-
ευρυμένα ένα πλαίσιο αποπροσανατολισμού και καθυπόταξης των ερ-
γατικών λαϊκών στρωμάτων εν μέσω διευρυμένης φτώχειας, ανεργίας και
γενικευμένης ανασφάλειας, που κλιμακώνεται και προσαρμόζεται στις
ανάγκες της νέας φάσης του κύκλου της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της
αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος».

Με τον «Κλεισθένη Ι» όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο κος ΜΜαα--
ννοουυσσοογγιιάάννννηηςς η κυβέρνηση επιχειρεί μέσα από συγκεκριμένες δια-
τάξεις τη: «μεταφορά νέων φορολογικών βαρών στις πλάτες των λαϊ-

κών νοικοκυριών και νομιμοποίηση παλιών μέσω της Τοπικής Διοί-
κησης». 

Ο ίδιος επεσήμανε πως με βάση το νομοσχέδιο οι φορείς της το-
πικής διοίκησης: «Δήμοι και Περιφέρειες, δημοτικές επιχειρήσεις, ανα-
πτυξιακές Α.Ε. κάθε είδους, διαδημοτικά δίκτυα και οι σύνδεσμοι τους
εξοπλίζονται με νέο θεσμικό πλαίσιο ώστε να συνδράμουν, σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, πιο αποφασιστικά τις ανάγκες κερδοφορίας και
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην εξει-
δίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής στην Περιφέρεια, να κάνουν “πιο ελ-
κυστικό” το χώρο για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων». 

ΜΜ..  ΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ::  
««ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ»»  

Ως μια μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει σε «αυτοδιοίκηση με δη-
μοκρατία» χαρακτήρισε τον «Κλεισθένη Ι», ο επικεφαλής της δη-

μοτικής παράταξης «Ρέθυμνο Αλληλεγγύη Ανατροπή» ΜΜιιχχάάλληηςς ΑΑνν--
δδρροουυλλάάκκηηςς,, εκφράζοντας τη θέση της δημοτικής παράταξης που
βλέπει θετικά τη νέα μεταρρύθμιση για την αυτοδιοίκηση. Ο κος
ΑΑννδδρροουυλλάάκκηηςς στην τοποθέτησή του επεσήμανε μεταξύ άλλων:
«Αυτό, που ενοχλεί και ανησυχεί τους «ισχυρούς» της αυτοδιοίκησης εί-
ναι η καθιέρωση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής που
εμπεριέχεται στην ανωτέρω μεταρρύθμιση και η οποία θα θέτει προσεχώς
ως προϋπόθεση διακυβέρνησης των Δήμων και Περιφερειών τη δια-
βούλευση, τη σύνθεση, τη συναίνεση και σαφώς το σεβασμό του συνο-
μιλητή. Η δημοτική παράταξή μας θεωρεί εκτός της καθιέρωσης του εκλο-
γικού συστήματος της απλής αναλογικής ως θετικές τομές του επικεί-
μενου νομοσχεδίου παραδείγματος χάριν την κατηγοριοποίηση των δή-
μων, την ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων, τη διερεύνηση ανακατα-
νομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), τα τοπικά δημοψηφί-
σματα, την τμηματική ψήφισή του προϋπολογισμού ανά κωδικό δαπά-
νης και έργου, το ηλεκτρονικό μητρώο Δημοτικών ακινήτων και εκμί-
σθωσής των, τους Διαδημοτικούς Συνδέσμους των Τεχνικών Υπηρεσιών,
τη θεσμοθέτηση επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης χωρικών
και αναπτυξιακών σχεδίων, τη θεσμοθέτηση επιτροπής διερεύνησης των
δυνατοτήτων παρέμβασης στον αγροτικό τομέα και αξιοποίησης των δη-
μοτικών εδαφών».

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΑΑ  ΚΚΛΛΑΑΨΨΙΙΝΝΟΟΥΥ
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ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε    κκααττάά    ππλλεειιοοψψηηφφίίαα    ηη    δδιιεεννέέρργγεειιαα  
ννέέοουυ    δδιιααγγωωννιισσμμοούύ    γγιιαα    ττηη    ννααυυααγγοοσσωωσσττιικκήή    κκάάλλυυψψηη  

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  κκααττάά  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  χχθθεεσσιιννήήςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ννέέοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  μμεε  ννέέαα  μμεελλέέττηη  γγιιαα  ττηη  ννααυυααγγοοσσωωσσττιικκήή  κκάά--
λλυυψψηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς..  

Αξίζει να σημειωθεί πως, στο πλαίσιο της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο,
προέκυψε η αύξηση του ποσού για το ναυαγοσωστικό κατά 70 χιλιάδες ευρώ, ποσό που αυξάνει τον συνολικό προϋπολογισμό για τη ναυαγοσωστική κάλυψη στα 290 χιλιάδες ευρώ. 

Υπενθυμίζεται πως το νέο προεδρικό διάταγμα εκδόθηκε την ώρα που ο διαγωνισμός για τη ναυαγοσωστική κάλυψη βρισκόταν σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άγονος και πλέον να είναι
αναγκαίο να γίνει εκ νέου διαγωνισμός βάσει των όσων ορίζονται στο νέο Προεδρικό Διάταγμα. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ύπαρξη ναυαγοσωστών ανά τετρακόσια μέτρα κάτι που αυξάνει τον
αριθμό τους,  επέκταση της διάρκειας του ναυαγοσωστικού έργου από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, κάτι όμως που ήδη είχε εφαρμοστεί από το Δήμο Ρεθύμνης, ενώ παράλληλα ορίζεται πως για
αριθμό πέραν των τριών ναυαγοσωστών θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονιστής, χειριστής σκάφους και ένας ακόμη ναυαγοσώστης για τη διενέργεια περιπολιών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την υλοποίηση του νέου δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού .
Στο μεταξύ και επειδή το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την 1η Ιουνίου που οι παραλίες του Ρεθύμνου θα πρέπει να έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη, είναι μικρό, όπως αναφερόταν στην ει-

σήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, από την 1η Ιουνίου έως ότου ολοκληρωθεί ο νέος διαγωνισμός θα γίνει απευθείας ανάθεση μέσω πλατφόρμας με τους ίδιους όρους, ενώ το ποσό που θα δαπανη-
θεί θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού. 

Επιπλέον, ζητήθηκε να προστεθεί ένας επιπλέον όρος που προϋποθέτει την ύπαρξη απινιδωτή από τον ανάδοχο του ναυαγοσωστικού έργου. 
Τη διαδικασία καταψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» ΜΜααννοούύσσοοςς  ΜΜααννοουυσσοογγιιάάννννηηςς..  

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δράσης «ΑΛΛΑΖΩ
ΖΩΗ» ξαναρχίσουμε τη λειτουργία συμβουλευτικού ιατρεί-
ου για την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου. 
Η διεύθυνσή μας είναι Ζαμπελίου 8-10 Α’ όροφος. 
Μπορείτε να μας επισκεφθείτε κατόπιν ρατεβού στα τηλέ-
φωνα 28310 30310 (κάθε Δευτέρα 17.00-22.00) & 6985 637783
(καθημερινά 17.00-20.00).
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Κι όταν εκείνη εκλήθη στους
Ουρανούς πήρε τη θέση της ο
γιος της ο ππααππαα  ΣΣττααύύρροοςς..  

Ήταν από τους ιερείς που
λάτρευε το ποίμνιό του.

Κατά παράδοξο τρόπο η με-
γάλη αποστολή του σπουδαίου
αυτού κληρικού φάνηκε από
την πρώτη παιδική του ηλικία.
Σχεδόν νεκρός ήταν όταν με
τον Τίμιο Σταυρό τον ανάστη-
σε η μητέρα του. Κι όταν εκεί-
νη έφυγε από τον κόσμο, το
σπίτι του ππααππαα  ΣΣττααύύρροουυ,, εκεί
στην οδό Καλλιρρόης Παρρέν,
είχε μεταβληθεί σε κέντρο
διερχομένων. Δεκάδες απελ-
πισμένοι άνθρωποι κατέφευγαν
σε κείνο για να τους σταυρώσει
και να τους δώσει ελπίδα ζωής.
Κι όταν εκείνοι δεν μπορούσαν
να τον επισκεφθούν, ο ππααππαα
ΣΣττααύύρροοςς έσπευδε όπου τον
καλούσαν, με δικές του δαπά-
νες, προκειμένου να βοηθήσει
τους βαριά ασθενείς να ανα-
κάμψουν. Πόσες φορές δεν
συναντηθήκαμε σε πλοία και
αεροπλάνα πετυχαίνοντας τον
αγαθό λευίτη στην υψηλή απο-
στολή του. 

Σαν εφημέριος Περιβολίων
άφησε σημαντικό ποιμαντι-
κό και πνευματικό έργο. Μό-
νος με τη βοήθεια των ενορι-
τών κατάφερε να εξωραΐσει
τους υπάρχοντες ναούς και
να αναγείρει τον περικαλλή
ναό των Αγίων Αναργύρων.
Είχε ένα μοναδικό τρόπο να
δημιουργεί σχέσεις ζωής με
τους ανθρώπους.

Κι αυτό φαίνεται από τα
μηνύματα θλίψης στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης μόλις
έγινε γνωστή η εκδημία του εις
Κύριον. 

Με τις θερμές ευχές μας για
θεία ενδυνάμωση στην οικογέ-
νειά του, της οποίας συμμερι-
ζόμαστε το πένθος, κλείνουμε
τον σεμνό αποχαιρετισμό μας
στον ππααππαα  ΣΣττααύύρροο ΤΤζζααγγκκααρράά--
κκηη,, με το έμμετρο αφιέρωμα
της ΕΕύύααςς  ΛΛααδδιιάά που ανάρτησε
στον προσωπικό της λογαρια-
σμό. Και που πιστεύουμε ότι εκ-
φράζει και όλους εμάς.

ΤΤρρίίττοο    ππλλήήγγμμαα    σσττηηνν    ιιεερροοσσύύννηη    ηη    
ααννααχχώώρρηησσηη    κκααιι    ττοουυ    ππααππαα    ΣΣττααύύρροουυ  

ΣΣττοονν    αακκρριιββόό    μμααςς    ππααππαα    ΣΣττααύύρροο  

ΣΣ-ημείο θείο ήσουν απ’ τη γέννησή σου 

TT- έκνο με χάρισμα  γερόντισσας Αγίας 

AA- φιερώθηκες στο Φως με θέλησή σου 

YY-πηρετώντας τους θεσμούς της Εκκλησίας 

ΡΡ-άντιζες πίστη στις καρδιές μ’ ένα σου βλέμμα

ΟΟ-λους τους ένιωθες παιδιά σου ευλογημένα 

ΣΣ- άρωνες πάθη στις καρδιές με γνώσης πνεύμα.

ΤΤ- ις ώρες που ανήκουν στον καθένα 

ΖΖ-ούσες τον πόνο όσων τρέχανε μ’ ελπίδα 

ΑΑ-ναζητώντας στο Σταυρό τη σωτηρία 

ΓΓ-ι’ αυτούς γινόσουν η αλώβητη ασπίδα 

ΚΚ-όντρα στης άρνησης τη δόλια απορία  

ΑΑ- νάσα Εδέμ, άσβεστος φάρος για τη νιότη   

ΡΡ-οή αγάπης, αρετής πανευλογία 

ΑΑ-γγελος μνήμης, επί γης, του Ζωοδότη 

ΚΚ-όσμημα Πίστης Ζωντανής κι Υπεραγίας    

ΗΗ-σουνα γέροντα σε όλη τη ζωή σου 

ΣΣ –τέρξε σε μας τους αναξίους την Ευχή σου 

ΉΉτταανν  μμιιαα  οοιικκοογγεεννεειιαακκήή  σσυυννήήθθεειιαα  κκααιι  ππρριινν  αακκόόμμαα  οο
ααεείίμμννηησσττοοςς  ππααττέέρρααςς  μμααςς  ιιδδρρύύσσεειι  ππααρράάρρττηημμαα  ττηηςς
εεφφηημμεερρίίδδααςς  σστταα  ΧΧααννιιάά  νναα  εεππιισσκκεεππττόόμμαασσττεε  ττηη  ΧΧααττζζίί--
νναα  γγιιαα  εευυλλοογγίίαα..  

Εμείς τα παιδιά ιδιαίτερα περιμέναμε με λαχτάρα τη στιγμή
γιατί φθάνοντας σ’ ένα χαμηλό σπίτι, κοντά στο σημερινό Βε-
νιζέλειο Ωδείο, μας υποδεχόταν χαμογελαστή πάντα μια σεβαστή
γιαγιούλα. Μας κοιτούσε με τόση αγάπη πίσω από τα χοντρά
μυωπικά της γυαλιά. Κι έπειτα έπαιρνε το Τίμιο Ξύλο και μας
σταύρωνε. 

Ειλικρινά φεύγοντας από εκεί αισθανόμασταν, αν και παιδιά,
δύναμη να κατακτήσουμε τον κόσμο. Και μια σιγουριά πως όλα
θα πάνε καλά στην υγεία μας, στο σχολείο, στην πρόοδό μας.

Έτσι είχαμε αποκτήσει στενούς δεσμούς φιλίας με την κατά
κόσμο ΣΣττυυλλιιααννήή  ΤΤζζααγγκκααρράάκκηη,, την περίφημη Χατζίνα που απο-
κτούσε στα χέρια της θαυματοποιό δύναμη ο Τίμιος Σταυρός. 



ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  ΠΠεειιρρααιιώώςς  ((««ηη  ΤΤρράάππεεζζαα»»))  έέλλααββεε  γγννώώσσηη  ττηηςς  αανναακκοοίίννωωσσηηςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς
ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ((««EEKKTT»»))  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκήήςς
ΆΆσσκκηησσηηςς  ΠΠρροοσσοομμοοίίωωσσηηςς  ΑΑκκρρααίίωωνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  22001188  ((««SSttrreessssTTeesstt»»))  πποουυ  δδιιεεννήήρργγηη--
σσεε  ηη  ΕΕΚΚΤΤ  σσττιιςς  ττέέσσσσεερριιςς  εελλλληηννιικκέέςς  σσυυσσττηημμιικκέέςς  ττρράάππεεζζεεςς..

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με σημείο αναφοράς τα μεγέθη του ισολογισμού της 31ης Δεκεμ-
βρίου 2017, με προσομοίωση ακραίων καταστάσεων υπό τις παραδοχές «βασικού» και «δυσμε-
νούς» σεναρίου. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι για την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του
2020, ο μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Transitional Common
Equity Tier 1CET-1) υπό το «Βασικό» σενάριο διαμορφώνεται σε 14,5%, ενώ υπό το «Δυσμενές»
σενάριο σε 5,9%.

ΔΔεείίκκττηηςς  CCEETT--11  
22001177 22002200

ΜΜεεττααββοολλήή
(α) «Βασικό» σενάριο StressTest 14,8% 14,5%
-0,3%
(β) «Δυσμενές» σενάριο StressTest 14,8% 5,9%
-8,9%

Η μεθοδολογία του Stress Test βασίζεται στην παραδοχή στατικού ισολογισμού και δεν λαμβάνει
υπόψιν οποιεσδήποτε προγραμματισμένες ή εν εξελίξει ενέργειες.

H Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι
συνεχίζει να υπερτερεί των κεφαλαιακών απαιτήσεων και με σκοπό να επιταχύνει τη διαδικασία μεί-
ωσης των κινδύνων του ισολογισμού και τη στρατηγική απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων. 

Η Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην εφαρμογή του στρατηγικού της σχε-
δίου "Ατζέντα 2020", με στόχο την εξομάλυνση του ισολογισμού της μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών,

καθώς και την αποκατάσταση της κερδοφορίας της.
«Τα αποτελέσματα του StressTest που διενήργησε η ΕΚΤ επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες αγοράς στην Ελ-

λάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο
απαιτητική εποπτική άσκηση. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου "Ατζέ-
ντα 2020" για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και
τη στήριξη της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης της χώρας», δήλωσε ο κ. ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜεεγγάάλλοουυ,, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του
StressTest.
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ΠΠααρροουυσσίίαασσηη    ΠΠττυυχχιιαακκώώνν    ΕΕρργγαασσιιώώνν  
ττωωνν    ααππόόφφοοιιττωωνν    ττοουυ    ΙΙΙΙΕΕΚΚ    GGRRAANNTT
ΜΜεε  μμεεγγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα  σσττέέφφθθηηκκεε  ηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττωωνν  ππττυυχχιιαακκώώνν  εερργγαασσιιώώνν  ττωωνν
ττεελλεειιόόφφοοιιττωωνν  σσπποουυδδαασσττώώνν  ττοουυ  ΙΙ..ΙΙΕΕΚΚ  GGrraanntt..

Οι απόφοιτοι της Σχολής Γαστρονομίας (Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας & Τεχνικός Αρ-
τοποιίας- Ζαχαροπλαστικής Τέχνης) παρουσίασαν θεματικές με κεντρικό πυλώνα τις «Μαγειρικές
του κόσμου από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή», ενώ οι απόφοιτοι της σχολής τουρισμού (Τε-
χνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) παρουσίασαν τον  «Τουρισμό μέσα από
τα μάτια του σύγχρονου σπουδαστή».
Αναλυτικά οι θεματικές:
11..  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό
22..  ΠΠρροοοοππττιικκέέςς  εεννααλλλλαακκττιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
33..  ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα  κκααιι  ττοουυρριισσμμόόςς
44..  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττοουυρριισσμμόόςς  γγιιαα  ΑΑΜΜΕΕΑΑ
55..  ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  ττοουυρριισσμμοούύ
66..  ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  υυπποοδδοοχχήήςς  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  άάλλλλαα  ττμμήήμμαατταα  εεννόόςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ
77..  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  aanniimmaattiioonn  σσεε  μμιιαα  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκήή  μμοοννάάδδαα
88..  ΑΑννεερργγίίαα  κκααιι  ττοουυρριισσττιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα  ((έέρρεευυνναα))
99..  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  σσεε  ππεερρίίοοδδοο  κκρρίίσσηηςς
1100..  AAlllliinncclluussiivvee  ––  εευυκκααιιρρίίαα  ήή  ααππεειιλλήή  γγιιαα  ττοονν  εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσμμόό
1111..  ΟΟιι  σσυυννέέππεειιεεςς  ττοουυ  ΔΔιιααδδιικκττύύοουυ  σσττοονν  ΤΤοουυρριισσμμόό
1122..  ΣΣυυμμππεερριιφφοορράά  κκααττααννααλλωωττήή  σσττηηνν  ψψηηφφιιαακκήή  εεπποοχχήή
1133..  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  κκααιι  SSoocciiaall  MMeeddiiaa
1144..  ΗΗ  εεππίίδδρραασσηη  ττωωνν  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  σσττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν..  ΜΜεελλέέττηη  ππεερρίίππττωωσσηηςς  ΤΤοουυρριισσττιικκόόςς  ΠΠρροοοορριισσμμόόςς
1155..  ΕΕρργγααλλεείίαα  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  MMaarrkkeettiinngg  σσττοονν  ΤΤοουυρριισσμμόό
1166..  ΗΗ  ππεερρίίππττωωσσηη  ττooυυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ωωςς  ττοουυρριισσττιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς..  ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  κκααιι  μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα
1177..  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ααεειιφφόόρροο  ττοουυρριισσττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη
1188..  ΜΜέέθθοοδδοοιι  δδιιοοίίκκηησσηηςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυςς  σσεε  εελλλληηννιικκάά  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα
1199..  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ΣΣχχέέσσεεωωνν  μμεε  ΠΠεελλάάττεεςς  ((CCuussttoommeerr  rreellaattiioonnsshhiipp  mmaannaaggeemmeenntt))
2200..  ΠΠοοιιαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ηη  ππααρροοχχήή  ττηηςς  δδιιααττρροοφφήήςς  σσεε  έένναα  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  κκααιι  πποοιιαα  νναα  εείίννααιι  ηη  εεμμππλλοοκκήή  ττηηςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  κκοουυζζίίννααςς  σσεε  έένναανν  ττόόπποο  ππλλοούύσσιιοο  σσεε  ππααρράάδδοοσσηη  όόππωωςς  οο  ττόόπποοςς  μμααςς;;
Η πρώτη πτυχιακή από τον Τομέα του Τουρισμού λαμβάνει Υποτροφία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τουρισμού MBA, ενώ από τον Τομέα της Γαστρονομίας, λαμβάνει Υποτροφία σε μια σειρά
επαγγελματικών σεμιναρίων της GGRRAANNTT.. Και στις δύο περιπτώσεις όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της Γαστρονομίας αλλά και τον Τουριστικό τομέα, έτσι όπως
τον διδάχθηκαν οι σπουδαστές και σήμερα απόφοιτοι του ΙΙ..ΙΙΕΕΚΚ  GGrraanntt!!  Η Διοίκηση και η Ομάδα Εκπαιδευτών εύχονται ολόψυχα μια άριστη Σταδιοδρομία, να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους καθημερινά στη σύγχρονη αγορά του Τουρισμού.

ΤΤαα    ααπποοττεελλέέσσμμαατταα    ττηηςς    ΤΤρράάππεεζζααςς    ΠΠεειιρρααιιώώςς    σσττηηνν    ππααννεευυρρωωππααϊϊκκήή  
άάσσκκηησσηη    ππρροοσσοομμοοίίωωσσηηςς    αακκρρααίίωωνν    κκαατταασσττάάσσεεωωνν



ΠΠΡΡΕΕΜΜΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΤΤΟΟ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  1122  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ

ΟΟ  ««ΜΜιικκρρόόςς  ΠΠρρίίγγκκιιππααςς»»  ττοουυ  
AAnnttooiinnee ddee SSaaiinntt EExxuuppeerryy
σσττοονν  ΘΘεεααττρριικκόό  ΠΠεερρίίππλλοουυ
«Θα μου άρεσε να αρχίσω αυτήν
την ιστορία όπως αρχίζουν τα πα-
ραμύθια: Μια φορά κι έναν και-
ρό ήταν ένας μικρός πρίγκιπας
που κατοικούσε σ’ έναν μικρού-
λη πλανήτη, λίγο πιο μεγάλο
από το μπόι του, κι είχε ανάγκη
από ένα φίλο…».
Κάπως έτσι, μέσα από τα λό-
για του συγγραφέα Antoine
de Saint Exupery, ξεκινά η
γνωριμία μας με τον μικρό
του φίλο, τον Μικρό του
Πρίγκιπα, κάπου εκεί έξω
στην έρημο της Σαχάρας.
Ο «Μικρός Πρίγκιπας», ο
αγαπημένος ήρωας μικρών
και μεγάλων ζωντανεύει στη σκηνή του ΘΘεεααττρριικκοούύ  ΠΠεερρίί--
ππλλοουυ και μας καλεί όλους να τον ακολουθήσουμε στο ταξίδι του…
Ένα ταξίδι διασκεδαστικό που έχει όμως να μας μάθει πολλά για
την ουσία της ζωής…
Παίρνοντας την απόφαση να αφήσει τον μικρούλη πλανήτη του και
το αγαπημένο του τριαντάφυλλο, ο Μικρός Πρίγκιπας ξεκινά για
να γνωρίσει καινούριους φίλους. Με τα παιδικά του μάτια προσπαθεί
να καταλάβει τους μεγάλους, να μάθει καινούρια πράγματα για τον
κόσμο… Ταξιδεύοντας από πλανήτη σε πλανήτη θα γνωρίσει
πολλούς και πολλά: Θα επισκεφτεί τον πλανήτη του Βασιλιά, του
Ματαιόδοξου, του Μπεκρή, του Επιχειρηματία, του Φαναρανάφτη,
του Γεωγράφου φτάνοντας τέλος στον πλανήτη Γη, όπου θα πά-
ρει το πιο ουσιαστικό του μάθημα συναντώντας, όχι έναν άνθρω-
πο, αλλά μια αλεπού…
Ο ΘΘεεααττρριικκόόςς  ΠΠεερρίίππλλοουυςς μας περιμένει για ένα μαγικό ταξίδι στον
ουρανό! Να ακολουθήσουμε τον Μικρό Πρίγκιπα και να γνωρίσουμε
μαζί τους πλανήτες και τους φίλους του!!! Να δούμε τον κόσμο μέσα
από τα δικά του μάτια, τα μάτια της καρδιάς…
Παίζουν: ΘΘωωμμάάςς  ΚΚααννττιιφφέέςς,,  ΆΆνννναα  ΤΤζζααννιιδδάάκκηη
Το κοστούμι του Μικρού Πρίγκιπα δημιούργησε ο ΣΣττέέλλιιοοςς  ΡΡοουυ--
κκοουυννάάκκηηςς
ΠΠααρραασσττάάσσεειιςς::  
ΑΑππόό  1122  ΜΜααΐΐοουυ  έέωωςς  κκααιι  11  ΙΙοουυλλίίοουυ  κκάάθθεε  ΣΣάάββββααττοο  κκααιι  ΚΚυυρριιαακκήή..
Ώρα έναρξης: 1122..3300  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι
Κουρμούλη 127, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 6945458516
(Υπάρχει η δυνατότητα, έπειτα από συνεννόηση, ο «Μικρός Πρί-
γκιπας» να παιχτεί extra μέρες ειδικά για το Σχολείο ή το Σύλλο-
γό σας).
Η παράσταση είναι για όλες τις ηλικίες.
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ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  88  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ

ΠΠρροοββοολλήή  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  
««ΕΕρρρρίίκκοοςς  ΝΝττυυννάάνν»»
Προβολή της ταινίας ««ΕΕρρρρίίκκοοςς  ΝΝττυυννάάνν»»,, (ο οποίος υπήρξε
ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού), διοργανώνει το ΠΠεερριιφφεε--
ρρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΕΕρρυυθθρροούύ  ΣΣττααυυρροούύ,,
στο ΣΣππίίττιι  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ,, την ΤΤρρίίττηη  88  ΜΜααΐΐοουυ και ώρα 88..0000μμ..μμ..
Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια εορτασμών για την Πα-
γκόσμια Ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς  Ημι-
σελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ  99  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  
««ΈΈλλαα  ττώώρραα  ττέέλλεειιωωννεε»»
Το βιβλίο ««ΈΈλλαα  ττώώρραα  ττέέλλεειιωωννεε»» των συγγραφέων ΑΑλλίίκκηηςς  ΣΣ..
ΧΧιιωωττάάκκηη και ΑΑλλεεξξάάννδδρρααςς  ΖΖεερρββοούύ,, θα παρουσιαστεί την ΤΤεε--
ττάάρρττηη  99  ΜΜααΐΐοουυ στις 77..0000μμμμ.. στην αίθουσα του ΕΕμμπποορριικκοούύ  κκααιι
ΒΒιιοομμηηχχααννιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ Ρεθύμνης, στην οδό Καστρι-
νογιαννάκη 3 (Παλιά Πόλη), υπό τη διοργάνωση της ΧΕΝ
Ρεθύμνου και του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με
Αυτισμό Ρεθύμνου..
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: ΕΕλλππιιννίίκκηη  ΝΝιικκοολλοουυδδάάκκηη--ΣΣοουυρρήή,,
τ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, ΧΧρριισσττίίνναα
ΛΛεεππττίίδδηη,, Ψυχολόγος Msc-πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια
γονέων στον Αυτισμό, ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΖΖεερρββοούύ,, Καθηγήτρια
ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΗΗμμεερρίίδδαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  
ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  σσεε  φφοορρεείίςς
κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις»,
διοργανώνει το Επιμελητήριο, την ΤΤεεττάάρρττηη,,  99  ΜΜααΐΐοουυ & ώρα
1188::3300,,  στην αίθουσα εκδηλώσεών του.
O Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυ-
κλοφορία των δεδομένων αυτών θα εφαρμοστεί άμεσα σε
όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών
από τις 25/5/2018. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται
ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.
Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
GDPR, θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης
και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχει-
ρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Απαιτεί ένα νέο επίπεδο συμμόρφωσης των Οργανι-
σμών, επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, το
οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του
2018.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το σύνολο της πληροφόρη-
σης που αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού, σε ένα ιδι-
αίτερα διευρυμένο πλαίσιο, αφού εισάγονται αυξημένες υπο-
χρεώσεις και περιορισμοί για τις επιχειρήσεις που διατηρούν,
διαχειρίζονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ενώ
προβλέπονται και αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις πα-
ραβίασης των διατάξεών του.
Εισηγητές στην ημερίδα είναι οι:
ΠΠέέλλλλαα  ΧΧρριισσττοοννάάκκηη, Account Manager στη Διεύθυνση Πω-
λήσεων Intrasoft International
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΑΑννττωωννιιάάδδηηςς,, Διευθυντής του τμήματος ασφαλείας
Πληροφοριακών Συστημάτων IntrasoftInternational

ΧΧααρρίίττωωνν  ΜΜααρριιννάάκκηηςς,, Δικηγόρος Ρεθύμνης
ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΣΣαακκεελλλλααρρίίδδηηςς,, Ειδικός Πληροφορικής στη σχο-
λή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Συντονίζει η ΑΑνναασστταασσίίαα  ΜΜααννώώλλαα,, μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. 

ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  1100  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  1111  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ

ΠΠρροοββοολλέέςς  ττααιιννιιώώνν  ααππόό  ττοο  ΔΔιιεεθθννέέςς
ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΚΚιιννηημμααττοογγρράάφφοουυ  
ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  ««ΓΓέέφφυυρρεεςς»»
Η Λέσχη κινηματογράφου και ανάγνωσης Ρεθύμνου σε συ-
νεργασία με το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Πελοποννήσου Γεφύρες και το Δήμο Ρεθυμνου παρουσιά-
ζει το διήμερο προβολών 1100  κκααιι  1111  ΜΜααΐΐοουυ, ώρα: 2211::0000  έέωωςς
2233::0000 στο ΣΣππίίττιι  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ..
Είσοδος: Ελεύθερη συνεισφορά
ΠΠρρώώττηη  ηημμέέρραα  ((1100  ΜΜααΐΐοουυ  ώώρραα  2211..0000)):: - ΑΑννααρρωωττιιέέμμααιι  γγιιαα  ττοονν
εεααυυττόό  μμοουυ..  Σκην. ΤΤζζ..  ΣΣοολλττααννιι (Wander about me) Περσία, 76
λεπτά, 2016 υποψήφια για βραβείο μοντάζ).
Μια τριαντάχρονη Περσίδα αγωνίζεται για τη μητρότητα μα-
κριά από τον κοινωνικό εξαναγκασμό του γάμου.
--ΛΛεευυκκόό  ααίίμμαα.. Σκην: ΘΘααννάάσσηηςς  ΔΔεελληηγγιιώώρργγηηςς 15 λεπτά. Ελλά-
δα 2016 (Ειδική μνεία για το κοινωνικό μήνυμα της ταινίας).
Μια ταινία για τη δωρεά μυελού των οστών.
--  ΜΜππρριιζζόόλλαα  μμεε  σσααρρδδέέλλεεςς.. Σκην: ΕΕρριιφφύύλληη  ΜΜήήσσιιοουυ 14 λεπτά. (κα-
λύτερη ταινία μικρού μήκους στην κατηγορία. Γυναίκες κι-
νηματογράφουν σε Ελλάδα και Κύπρο) Αγγλία, 2017, 14’. Ένα
13χρονο αγόρι παλεύει να αντιμετωπίσει την άσχημη σχέ-
ση των γονιών του, δραπετεύοντας στη φαντασία του. Πα-
ρελθόν, παρόν, πραγματικότητα και όνειρο αναμειγνύονται
και έχουν εκρηκτικά αποτελέσματα. Η ταινία «Μπριζόλα με
Σαρδέλες» είναι μια μαύρη κωμωδία για τις κτηνωδίες των
σχέσεων και την οικογενειακή αποξένωση.
ΔΔεεύύττεερρηη  ηημμέέρραα  ((1111  ΜΜααΐΐοουυ  ώώρραα  2211::0000))::
-ΤΤοο  μμεεγγάάλλοο  μμυυσσττιικκόό::  ΟΟδδηηγγόόςς  εεππιιββίίωωσσηηςς  γγιιαα  ττηη  ννέέαα  χχιιλλιιεεττίίαα.. Σκην:
ΣΣοούύζζαανν  ΝΝττόόοουυννςς,, ΗΠΑ 2017, 60 λεπτα. (Υποψήφια για βρα-
βείο μοντάζ. Η ταινία αποτελεί το πιο πρόσφατο έργο του
5 φορές νικητή των Βραβείων Έμμυ, παραγωγού και σκη-
νοθέτη Άλεξ Βος και της πολυβραβευμένης σκηνοθέτιδας
και ιατρού Εναλλακτικής Ιατρικής, Σούζαν Ντοουνς. Αυτή
η επαναστατική ταινία τεκμηρίωσης, εξερευνά την αλήθεια
που κρύβεται πίσω από τις σύγχρονες ιατρικές πρακτικές,
οι οποίες είναι ευρύτερα αποδεκτές. Παράλληλα, η ταινία
επιδιώκει να εστιάσει στο πώς η επιμονή στο κέρδος επη-
ρεάζει την κλασική ιατρική θεραπεία στις ΗΠΑ. 
--  ΜΜηη  μμεε  ααγγααππάάςς  ττόόσσοο  πποολλύύ.. Σκην: ΠΠέέττρραα  ΤΤεερρζζήή,, 12 λεπτα. Eλλά-
δα 2017. Η Αλεξία και ο Γιάννης είναι ζευγάρι και ζουν στην
Αθήνα. Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η Αλε-
ξία είναι άνεργη και ο Γιάννης απολύεται από τη δουλειά του.
Ο Γιάννης κάνει αίτηση για να μεταναστεύσει στον Κανα-
δά και η βίζα εγκρίνεται. 
--  ΤΤρριιααννττάάφφυυλλλλαα  χχωωρρίίςς  ααγγκκάάθθιιαα..  Σκην: ΠΠέέττρραα  ΤΤεερρζζήή,, Ελλάδα
2017. Διάρκεια 12 λεπτά. O Μαχμούντ Αμπντέλ Ρασούλ, παι-
δί δεύτερης γενιάς μεταναστών από το Σουδάν, διακόπτει
εντελώς την καριέρα του ως ιατρός κι εθελοντικά διοργα-
νώνει καλλιτεχνικές, αθλητικές δραστηριότητες και μαθή-
ματα ελληνικών για πρόσφυγες με στόχο την καλύτερη έντα-
ξή τους στην Ελληνική κοινωνία.

ΠΠααζζάάρριι  ττοουυ  ΕΕΕΕΕΕΕΕΚΚ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  μμεε
ααφφοορρμμήή  ττηη  ΓΓιιοορρττήή  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς
Tην ΠΠέέμμππττηη  1100 και την ΠΠααρραασσκκεευυήή  1111  ΜΜααΐΐοουυ το ΕΕΕΕΚ Ρε-
θύμνου διοργανώνει Bazaar στην εείίσσοοδδοο  ττοουυ  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ με

αφορμή τη «Γιορτή της Μητέρας», η οποία είναι την Κυριακή
13 Μαΐου. Στο παζάρι θα βρούμε κατασκευές και δημιουρ-
γήματα των μαθητών, προσαρμοσμένες στο θέμα της ημέ-
ρας, τη Γιορτή της Μητέρας, όπως:
• Ανθοσυνθέσεις • Ανθοδέσμες • Μπρελόκ
• Κολιέ • Γλάστρες με ανθοκομικά, αρωματικά, φραουλιές
κ.ά. • Μπισκότα
Οι τιμές είναι συμβολικές (από 1 ευρώ έως 5 ευρώ) και το
σχολείο μας καλεί να επισκεφτούμε το παζάρι, αφενός για
να προμηθευτούμε τα δωράκια μας, αφετέρου για να γνω-
ρίσουμε το ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου και
τους μαθητές του. 
Απώτερος στόχος του Bazaar εί-
ναι να πραγματοποιηθεί μια από
τις βασικότερες επιδιώξεις της
ειδικής αγωγής, που είναι η απο-
δοχή, η ενσωμάτωση μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, η ισότιμη κοινωνική τους
ένταξη και η αναγνώριση της
προσπάθειάς τους. 

xxaarraa@@kkrriitteepp..ggrr



ΜΜεε    ττιιμμήή    κκααιι    σσεεμμννόόττηητταα    γγιιοορρττάάσσττηηκκεε    ηη    7744ηη  
εεππέέττεειιοοςς    ττοουυ    ΟΟλλοοκκααυυττώώμμααττοοςς    ττηηςς    ΛΛοοχχρριιάάςς  

ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  44  ΜΜααΐΐοουυ  οοιι  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  μμννήήμμηηςς  κκααιι  ττιιμμήήςς  γγιιαα  ττηηνν  7744ηη  εεππέέττεειιοο  ττοουυ  ΟΟλλοοκκααυυ--
ττώώμμααττοοςς  ττηηςς  ΛΛοοχχρριιάάςς  ααππόό  τταα  ννααζζιισσττιικκάά  σσττρρααττεεύύμμαατταα  κκααττοοχχήήςς,,  πποουυ  δδιιοορργγάάννωωσσεε  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑμμααρρίίοουυ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα
μμεε  ττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα  κκααιι  ττοονν  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΛΛοοχχρριιάάςς..

Στο Μνημείο Πεσόντων τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ακο-
λούθησε εκφώνηση πανηγυρικού από την κ. ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ΔΔηημμηηττρραα--
κκάάκκηη,, μέλος Δ.Σ.  Πολιτιστικού Συλλόγου Λοχριάς και κατάθεση στε-
φάνων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας
Κρήτης ο Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος Ρεθύμνου κ. ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΔΔααννδδοουυλλάάκκηηςς,, ο Δή-
μαρχος Αμαρίου κ. ΠΠααννττεελλήήςς  ΜΜοουυρρττζζααννόόςς,, οι Αντιδήμαρχοι Ρε-
θύμνου κ. ΣΣττέέλλιιοοςς  ΣΣππααννοουυδδάάκκηηςς,, Ανωγείων κ. ΒΒαασσίίλληηςς  ΣΣμμππώώκκοοςς και
Φαιστού κ. ΓΓιιάάννννηηςς  ΞΞηηρροουυδδάάκκηηςς,, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καθώς και  εκπρόσω-
ποι Συλλόγων της περιοχής. Συγκινητική, επίσης, υπήρξε η συμ-
μετοχή απλών δημοτών που θέλησαν, με την παρουσία τους, να  απο-
τίσουν ελάχιστο φόρο τιμής στους πεσόντες - ήρωες του Ολοκαυ-
τώματος της Λοχριάς.
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ΔΔωωρρεεάάνν  σσεεμμιιννάάρριιοο  ααυυττοοάάμμυυννααςς  
γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  

Η Αυτοάμυνα είναι μια στάση ζωής! Οι πιθανές και απίθανες πε-
ριπτώσεις και καταστάσεις αυτοάμυνας που μπορεί να προκύ-
ψουν στην καθημερινότητά μας, είναι πραγματικά άπειρες. Ετυ-
μολογικά η αυτοάμυνα αποτελείται από δύο λέξεις: εαυτός και
άμυνα. 
Σημαίνει την προστασία του εαυτού μας, δηλαδή της σωματι-
κής μας ακεραιότητας και της ίδιας μας της ζωής. Η Αυτοάμυ-
να με την ευρύτερη έννοιά της καλύπτει και τις περιπτώσεις της
ηθικής μας υπόστασης και της αξιοπρέπειάς μας, της σωματι-
κής ακεραιότητας των αγαπημένων μας προσώπων αλλά και των
συνανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Tα στοιχεία για
την κακοποίηση των γυναικών είναι ανησυχητικά καθώς σύμφωνα
με τους ειδικούς, μέσα στο έτος 2016, 16.700.000 γυναίκες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστησαν σωματική βία ή σεξουαλική κα-
κοποίηση. 
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που επικαλείται
η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία, φαίνεται πως σωματική βία
αναφέρει ότι έχει υποστεί το 24% των γυναικών, ενώ σεξουα-
λική βία αναφέρεται από το 6% των γυναικών. Έτσι το Κέντρο
Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνης στα
πλαίσια των δράσεων προστασίας της γυναίκας καθώς και ευ-
αισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, διοργανώνει, σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου, Σεμι-
νάριο Γυναικείας Αυτοάμυνας, που θα πραγματοποιηθεί στον ει-
δικά διαμορφωμένο χώρο του Συλλόγου (Λουκάρεως 9, κοντά
στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνης). 
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν υπό την καθοδήγηση του κ. ΚΚαα--
νναακκααρράάκκηη  ΠΠααννααγγιιώώττηη,, Προπονητή Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού και Εκπαιδευτή στην Σχολή Αστυφυλάκων, Μαύρη
Ζώνη 7 Dan Ζίου Ζίτσου και Μαύρη Ζώνη 7 Dan Καράτε.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το ΣΣάάββββααττοο  1199  ΜΜααΐΐοουυ και ώρα
66--88μμμμ  και θα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
1η ώρα: Θεωρία Αυτοάμυνας, Αυτοπροστασίας και Εκτίμηση Κιν-
δύνου 
2η ώρα: Τεχνικές Αυτοάμυνας     
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και μόνο για γυναίκες
18 ετών και άνω.
Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε εγκαίρως στο 
Συμβουλευτικό Κέντρο: Τηλέφωνο επικοινωνίας; 2831056607
Email: isotitavia.reth@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/isotitavia.reth.

««ΔΔύύοο  ΓΓυυvvααίίκκεεςς  ΧΧοορρεεύύοουυvv»»  
σσττοο  TThhee GGaarraaggee
Η Ομάδα Θεατρικής και Παραστατικής Τέχvης «Το Σαvίδι» πα-
ρουσιάζει το έργο του Καταλαvού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία
Μπεvέτι Ζουρvέτ ««ΔΔύύοο  ΓΓυυvvααίίκκεεςς  ΧΧοορρεεύύοουυvv»»,, το ΣΣάάββββααττοο  1122  & την
ΚΚυυρριιαακκήή  1133  ΜΜααΐΐοουυ στις 2211..0000 στο TThhee  GGaarraaggee (Δημοκρατίας 36,
Ρέθυμvο)
ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΑΑ::
(...) 
«Όταv έγραφα το έργο
είχα συvέχεια στο μυαλό
μου τις γυvαίκες στη γει-
τοvιά που γεvvήθηκα.
Γυvαίκες που είτε από
επιλογή, είτε από αvάγκη,
ζούσαv μόvες τους, εκού-
σια προσκολλημέvες σε
κάποιο αvτικείμεvο, κάτι
ίσως εvτελώς ασήμαvτο
μα χρήσιμο με τοv τρόπο του. (...)
Διηγείται λοιπόv η ιστορία μας τη σιωπηλή μάχη αvάμεσα σε δυο
γυvαίκες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, που δεv θέλουv ή δεv μπο-
ρούvvα καταλάβουv η μια τηv άλλη; Ίσως. Εv μέρει, τουλάχιστοv. Ίσως
πάλι, κουρασμέvες, καταφέρουv με έvαv -σχεδόv κωμικό- τρόπο, μαζί
- μα παράλληλα και η καθεμιά μόvη της-, vα μπορέσουvvα αποδε-
χθούv πως πάvτα υπάρχει έvας τρόπος vα γιατρέψουv τους φόβους
τους και vα φτάσουv χέρι-χέρι μέχρι το φως (...).
Με καταλαβαίvετε; Ελπίζω πως όχι. Μα Εκείvες θα τις καταλάβετε.
Και ο χορός τους θα σας κάvει, ελπίζω, μάλλοv vα χαμογελάσετε παρά
vα δακρύσετε».
ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΣΣ::

Σκηvοθεσία: ΈΈφφηη  ΔΔρράάκκοουυ,,  ΦΦααίίηη  ΤΤααμμιιωωλλάάκκηη
Σκηvικά - Κοστούμια: ΆΆvvvvαα  ΧΧιιλλεεττζζάάκκηη
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ΤΤοο  ρρόόλλοο  εευυρρωωββοουυλλεευυττώώνν
ααννέέλλααββαανν  σσυυννοολλιικκάά  5500  μμαα--
θθηηττέέςς  ααππόό  σσχχοολλεείίαα  ττωωνν
ττεεσσσσάάρρωωνν  ννοομμώώνν  ττηηςς  ΚΚρρήή--
ττηηςς  τταα  οοπποοίίαα  μμεε  ττηη  δδέέοουυσσαα
υυππεευυθθυυννόόττηητταα,,  ττηηνν  άάρρττιιαα
εεννηημμέέρρωωσσηη  γγύύρρωω  ααππόό  ζζηη--
ττήήμμαατταα  ααιιχχμμήήςς  σσττηηνν    ΕΕυυ--
ρρώώππηη,,  εεξξέέφφρραασσαανν  ττιιςς  ααππόό--
ψψεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  ππήήρραανν  εεννεερρ--
γγάά  ττοο  λλόόγγοο  ββάάζζοοννττααςς  ττοο
δδιικκόό  ττοουυςς  λλιιθθααρράάκκιι  σσττοο  ΕΕυυ--
ρρωωππααϊϊκκόό  οοιικκοοδδόόμμηημμαα..  

Με επίκεντρο την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτέλεσε
τη θεματική που επιλέχθηκε για τη φετινή χρονιά, οι μαθητές πήραν τις θέσεις τους στην αί-
θουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και ανέλυσαν ζητήματα, ακο-
λουθώντας όλες τις θεσμικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
αφορούν στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη, τις προκλήσεις για το μέλ-
λον της ΕΕ, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία σή-
μερα αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

Την Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Europa T.E.EN.S. 2018 διοργάνωσε το Ιν-
στιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων- I.R.T.E.A. σε συνεργασία με τον Όμι-
λο Students4Europe του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Κρήτης - Ρέθυμνο και ήταν υπό
την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Πρόκειται για μια δράση εγκεκριμένη από
την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας και υλο-
ποιήθηκε με την υποστήριξη
του Δήμου Ρεθύμνου, του Eu-
rope Direct Crete και του Γρα-
φείου Ενημέρωσης του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην
Αθήνα.

Στόχος της διοργάνωσης
ήταν οι μαθητές να συμμετέ-
χουν στη διαδικασία της λήψης
αποφάσεων, όπως ακριβώς γί-
νεται στο πλαίσιο του Ευρω-
κοινοβουλίου, να ευαισθητο-
ποιηθούν ως μελλοντικοί πολί-

τες για τη συμμετοχή τους στις
διαδικασίες αυτές και να κατα-
νοήσουν με ποιο τρόπο λαμ-
βάνονται οι αποφάσεις που αν
μη τι άλλο έχουν προεκτάσεις
στην καθημερινότητα όλων .

Αξίζει να σημειωθεί πως στην
προσομοίωση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου συμμετείχαν μα-
θητές από το Πειραματικό Λύ-
κειο Ρεθύμνου, το 4ο ΓΕΛ Ρε-
θύμνου, το ΓΕΛ Βάμου, το ΓΕΛ
Σούδας, το 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλεί-
ου, το ΓΕΛ Τυμπακίου και το 1ο
ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, ενώ ιδιαί-
τερα εντυπωσιακός ήταν ο τρό-

πος με τον οποίο οι μικροί Ευρωβουλευτές προσέγγισαν τα ζητήματα που αφορούσαν τη θεμα-
τική τους, αλλά και η αφοσίωση με την οποία συμμετείχαν τόσο στη διαδικασία όσο και στην προ-
ετοιμασία που έκαναν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους.  Η Γενική Γραμματέας του Ιν-
στιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων και υπεύθυνη για τη διοργάνωση της
προσομοίωσης κα ΔΔέέσσπποοιινναα  ΠΠααππααδδάάκκηη σε δηλώσεις της επεσήμανε: «Συμμετέχουν διαφορετικά σχο-
λεία από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης.  Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων στο πλαίσιο
της προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Ο κάθε μαθητής έχει αναλάβει το ρόλο ενός Ευρω-
βουλευτή, εκπροσωπεί μια πολιτική ομάδα από αυτές που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα
κράτος από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Το θέμα το οποίο συζητούν είναι η άνοδος του Ευρωσκεπτικισμού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία πραγματεύονται τα αίτια και τις επιπτώσεις που έχει ο ευρωσκε-
πτικισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο σημαντικό είναι οι πολίτες να ενεργοποιηθούν και να εκφράσουν
εάν το επιθυμούν τη δυσαρέσκειά τους προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά με παραγωγικό τρόπο».

ΗΗ
ίδια υπογράμμισε πως οι διοργανωτές εντυπωσιάστηκαν από το επίπεδο και το βά-
θος των γνώσεων των μαθητών αλλά και την ετοιμότητά τους, στη διάρκεια της προ-
ετοιμασίας αλλά και στην προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

«Οι μαθητές και γενικά η νέα γενιά είναι απίστευτα προβληματισμένοι για όσα συμβαίνουν στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, την έλλειψη αλληλεγγύης, σεβασμού και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και
διεκδικούν με κάθε τρόπο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών έτσι ώστε σε πρώ-
τη φάση να ξέρουν τι είναι τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να καταλάβουν πού μπορούν οι πολίτες
να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των κοινών και των θεμάτων που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένω-
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ΝΝεεααρροοίί    εευυρρωωββοουυλλεευυττέέςς    ππααίίρρννοουυνν  
ττοο    λλόόγγοο    γγιιαα    ττοο    μμέέλλλλοονν    ττηηςς    ΕΕυυρρώώππηηςς

ΜΜΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑ  
ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ
ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΜΜΟΟΙΙΩΩΣΣΗΗ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟΥΥ  
ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  

ΗΗ    ΝΝΕΕΑΑ    ΓΓΕΕΝΝΙΙΑΑ    ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ    ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ    ΓΓΙΙΑΑ    ΟΟΣΣΑΑ    ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΕΕ



ση.  Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικά μεγάλο και το μεγαλύτερο όφελος για τους μα-
θητές είναι ότι μαθαίνουν τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη, καταλαβαίνουν πως λειτουργούν
οι θεσμοί και τη σημασία και το εύρος των πολιτών, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός Ευρωβου-
λευτή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ακόμη σημαντικότερο είναι
ότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να πουν τις δικές τους απόψεις για ζητήματα που
τα αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Επίσης συνεργάζονται, είναι πολύ σημαντικό που τα παιδιά λαμβάνουν τέτοιου είδους πρότυ-
πα ή προσλαμβάνουσες από το ελληνικό κοινοβούλιο ή ακόμη και από τις συζητήσεις των μεγα-
λύτερων που παρακολουθούν. 

Είναι ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη να καταλάβουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνεργασία και
με την πλειοψηφία. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι ανοίγουν οι πνευματικοί τους ορίζοντες» ανέφε-
ρε η κα ΠΠααππααδδάάκκηη..  
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ΟΟΙΙ    ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΕΕΣΣ    ΜΜΙΙΛΛΟΟΥΥΝΝ    ΓΓΙΙΑΑ    ΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ    ΤΤΟΟΥΥΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ
ΜΜααθθηηττέέςς  ααππόό  σσχχοολλεείίαα  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηηνν  ππρροοσσοομμοοίίωωσσηη  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ  ααννααφφέέρρθθηηκκαανν  σσεε  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυςς  σσττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα,,  ττιιςς

ααννηησσυυχχίίεεςς  ττοουυςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  ττοουυ  ααύύρριιοο..  

ΗΗΗΗ ΙΙωωάάνννναα  ΣΣαακκεελλάάρρηη,, μαθήτρια της Β΄τάξης του ΠΠεειιρρααμμααττιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ Ρεθύμνου ανέφερε για την προσομοίωση στην οποία συμμετείχε:  «Η διαδικασία αυτή αφή-
νει στον κάθε συμμετέχοντα δύο οφέλη, ο πρώτος είναι ότι ο καθένας μας τίθεται σε μια διαδικασία έκθεσης του εαυτού του, καλούμαστε να διαμορφώσουμε απόψεις, να

τις υποστηρίξουμε, κάτι που συνδέεται με τον δεύτερο άξονα που έχει να κάνει με τον ενεργό πολίτη, άσχετα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Τέτοια προγράμματα ενισχύουν την ενημέρωση γιατί ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει γνώση δεν μπορεί να έχει και άποψη.
Θεωρώ ότι τέτοια προγράμματα μας βάζουν στη διαδικασία να μπορούμε να ακούμε, να εκφραζόμαστε και συγχρόνως να μπορούμε να διαμορφώνουμε μια άποψη η οποία έχει
διαμορφωθεί με την προσωπική μας πείρα και να μπορούμε να επηρεάσουμε την πορεία της Ευρώπης που επηρεάζει τη καθημερινότητά μας». 

ΗΗΗΗ ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣεερρλλήή,, μαθήτρια της Α΄ τάξης του 44οουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛύύκκεειιοουυ Ρεθύμνου δήλωσε ενθουσιασμένη από τη συνολική διαδικασία, ενώ τόνισε πως και στο
μέλλον επιθυμεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Η ίδια ανέφερε σε ό,τι αφορά το επίπεδο ενημέρωσης των νέων παιδιών σήμερα για την

Ευρώπη και τις εξελίξεις: 
«Ευτυχώς και από το σχολείο έχουμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση και από τις οικογένειές μας για το τι γίνεται στην Ευρώπη καθώς η περίοδος που διανύουμε τα τελευ-
ταία χρόνια είναι αρκετά κρίσιμη και πιστεύω ότι όντας μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες που θα ψηφίζουμε σε μερικά χρόνια πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Η
Ευρώπη του σήμερα θα μπορούσε να γίνει καλύτερη». 

OOOO KKωωννσσττααννττίίννοοςς  ΦΦρρααγγκκοούύλληηςς,, μαθητής της Β΄ Λυκείου του 11οουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ Ιεράπετρας, συμμετείχε για πρώτη φορά στη διαδικασία η οποία, όπως τόνι-
σε, αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για τη συμμετοχή των μαθητών της Κρήτης που θα μπορούσαν να δουν από κοντά π΄ψς λειτουργούν οι θεσμοί της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και να την αισθανθούν ως κάτι οικείο. Ο ίδιος ανέφερε: «Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να εκφράσουμε τις ανησυχίες, τους προβληματι-
σμούς μας ως μέλλοντες Ευρωπαίοι πολίτες. Είμαι ενθουσιασμένος και εύχομαι να αποτελέσει μια αφετηρία για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στην Ευρώπη. Ακούμε για οικο-
νομικά προβλήματα και άλλα, αλλά πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν, το σχολείο δεν έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ΕΕ και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Πρέπει να υπάρ-
ξει μια πιο ανθρωποκεντρική παιδεία που να προσεγγίζει τις κοινές βάσεις πάνω στις οποίες εδράζεται ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και να ενισχυθούν αυτά τα προγράμματα».

ΗΗΗΗ ΔΔααννάάηη  ΠΠααππααχχρριισσττοοδδοούύλλοουυ,, μαθήτρια του ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΤΤυυμμππαακκίίοουυ ανέφερε:  «Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς έτσι οι νέοι θα ανακτήσουν
την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μια χαμένη εμπιστοσύνη γιατί, όπως φαίνεται, η άνοδος του Ευρωσκεπτικισμού είναι μεγάλη σε όλη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι δεν είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα όσα γίνονται,
οι καθηγητές μας όμως μπορούν να μας ενημερώσουν όσο γίνεται περισσότερο». 

ΗΗΗΗ ΉΉλλιιαα  ΝΝιικκοολλοουυδδάάκκηη,, μαθήτρια του ΛΛύύκκεειιοουυ  ΒΒάάμμοουυ στάθηκε στην ενημέρωση, η οποία -όπως τόνισε- δεν είναι ιδιαίτερα για τους νέους της ηλικίας της επαρ-
κής και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία, διότι μαθαίνουμε πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και μας δίνεται η ευκαιρία να συμμετέ-

χουμε σε μια συζήτηση, να πούμε οι ίδιοι τι θέλουμε για την Ευρώπη, να δώσουμε λύσεις. 
Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη δράση δεν θα ήμασταν ιδιαίτερα ενημερωμένοι επειδή και τα μαθήματα που κάνουμε στο σχολείο δεν μας βοηθάνε τόσο. Έχω συμ-
μετάσχει δύο φορές στη διαδικασία αυτή. 



ΤΤαα  ΣΣαακκττοούύρριιαα  ττίίμμηησσαανν  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ  ττηηνν  7744ηη  εεππέέττεειιοο  οολλοοκκααυυττώώμμααττοοςς  ααππόό  ττοουυςς  ΝΝααζζίί..

Στο εξωκκλήσι του Αγίου Κυρίλλου σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, το οποίο αποτε-
λεί ιστορικό σημείο αναφοράς για τους Σακτουριανούς, παρουσία Αρχών φορέων και πλήθους
κόσμου, τελέστηκε Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια ομιλία του προέδρου του συλλόγου για
τον αγώνα και τη θυσία των Σακτουριανών κατά την περίοδο του β' παγκοσμίου πολέμου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ΓΓιιάάννννηηςς
ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηηςς,, ο περιφερειακός σύμβουλος Ρεθύμνου ΝΝίίκκοοςς  ΚΚαακκοογγιιααννννάάκκηηςς,, ο Δήμαρχος
Αγίου Βασιλείου ΙΙωωάάννννηηςς  ΤΤααττααρράάκκηηςς,, οι Αντιδήμαρχοι Αγίου Βασιλείου ΑΑννττώώννιιοοςς  ΤΤσσοουυρρδδαα--
λλάάκκηηςς και ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΘΘεεοοδδωωρράάκκηηςς,, οι Δημοτικοί σύμβουλοι ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΤΤσσιιρριιννττάάννηηςς και ΔΔήή--
μμοοςς  ΣΣααρρττζζεεττάάκκηηςς,, ο προεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κρύας Βρύσης ΙΙωωάάννννηηςς  ΜΜααννοουυσσάάκκηηςς
και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΙΙωωάάννννηηςς  ΒΒααββοουυρράάκκηηςς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους συντοπίτες από την Κρύα
Βρύση, τις Μέλαμπες, την Αγία Γαλήνη, Πλατανέ, Κισσό και Βρύσες.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας ευχαριστεί όσους λάμπρυναν με την παρουσία τους αυτήν την εκ-
δήλωση, τιμώντας τους αγώνες και τις θυσίες των Σακτουριανών για το υπέρτατο αγαθό, την
Ελευθερία.
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Ο ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΛΛααγγοουυδδάάκκηηςς του
Ιωάννη και της Ιωάννας το
γένος Λαμπρινού που γεν-
νήθηκε στο Ρέθυμνο και κα-
τοικεί στα Αβδελλά Μυλο-
ποτάμου και η ΜΜααρρίίαα  ΚΚααλλοο--
κκίίδδηη του Αντωνίου και της
Γεωργίας το γένος Τζονευ-
ράκη που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στο Ρέθυμνο πρόκει-
ται να παντρευτούν.

ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ  οο  ΠΠααγγκκρρήήττιιοοςς  ΕΕννωωττιικκόόςς  ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττηηςς  ΠΠρρωωττοομμααγγιιάάςς,,  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττεερργγάάττηη  ττοουυ
εεοορρτταασσμμοούύ  ττηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ΣΣττααύύρροουυ  ΚΚααλλλλέέρργγηη  σσττοο  ΜΜππρρααχχίίμμοο  ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ..  

Στην εκδήλωση τιμής για τον συντοπίτη μας ΣΣττααύύρροο  ΚΚααλλλλέέρργγηη,, συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. ΜΜααίίρρηη  ΛΛιιοοννήή,, οι Δήμαρχος Πε-
ράματος κ. ΔΔηημμ..  ΚΚόόκκκκιιννοοςς και των Ανωγείων κ. ΕΕμμμμ..  ΚΚααλλλλέέρργγηηςς,, Στρατιωτικές και Αστυνομικές Αρχές, αντιπρόσωποι των Εργατικών Κέντρων Κρή-
της, όπως και πλήθος εργαζομένων και συνταξιούχων του Νομού . 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ΣΣττέέλλιιοοςς  ΒΒοορργγιιάάςς,, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.  

ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ    ΣΣΤΤΟΟ    ΜΜΠΠΡΡΑΑΧΧΙΙΜΜΟΟ

ΤΤιιμμήή    σσττοονν    ππρρωωττεερργγάάττηη    ΕΕρργγααττιικκήήςς
ΠΠρρωωττοομμααγγιιάάςς    ΣΣττααύύρροο    ΚΚααλλλλέέρργγηη

ΤΤιιμμήήθθηηκκεε    ηη    εεππέέττεειιοοςς    ττοουυ    οολλοοκκααυυττώώμμααττοοςς    ττωωνν    ΣΣαακκττοουυρρίίωωνν



ΣΣττιιςς  2266,,  2277,,  2288  ΑΑππρριιλλίίοουυ
δδιιεεξξήήχχθθηησσαανν  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο
οοιι  δδεεύύττεερροοιι  ΠΠααγγκκρρήήττιιοοιι
ΑΑγγώώννεεςς  ΡΡηηττοορριικκήήςς  ΤΤέέ--
χχννηηςς,,  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυμμ--
μμεεττεείίχχεε  κκααιι  ττοο  22οο  ΓΓυυμμννάά--
σσιιοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..  ΤΤοουυςς  ααγγώώ--
ννεεςς  δδιιοορργγάάννωωσσαανν  ττοο  ττμμήή--
μμαα  ΦΦιιλλοολλοογγίίααςς  κκααιι  ττοο
ττμμήήμμαα  ΦΦιιλλοοσσοοφφιικκώώνν  κκααιι
ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  σσπποουυδδώώνν  ττοουυ
ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς,,  οο
ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  ΦΦιιλλοολλόόγγωωνν
ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη
ΔΔεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίί--
δδεευυσσηηςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ηη  ΕΕλλλληη--
ννιικκήή  ΈΈννωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρροο--
ώώθθηησσηη  ττηηςς  ρρηηττοορριικκήήςς
σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  μμεε  ττηηνν
υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΡΡεεθθύύμμννοουυ..

Στη διοργάνωση έλαβαν μέ-
ρος 33 σχολεία από τις τέσσερις
περιφερειακές ενότητες της
Κρήτης και 180 μαθητές Γυ-

μνασίων και Λυκείων του νησι-
ού. Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν
στο 3ο Λύκειο Ρεθύμνου την
πρώτη ημέρα και στα διδακτή-
ρια της Φιλοσοφικής σχολής
τις δύο επόμενες ημέρες. Οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να
ζήσουν σημαντικές εμπειρίες, να
ενισχύσουν τις επικοινωνιακές
και εκφραστικές δεξιότητές
τους και να καλλιεργήσουν τη
δημιουργική και κριτική τους
σκέψη.

Το 2ο Γυμνάσιο εκπροσωπή-
θηκε από έξι μαθητές και τις φι-
λολόγους ΜΜααρργγααρρίίττηη  ΕΕλλέέννηη και
ΣΣααλλββααρράάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη.. Οι μαθή-
τριες του σχολείου μας που
συμμετείχαν είναι: ΙΙωωάάνννναα  ΚΚαα--
νναακκααρράάκκηη,,  ΜΜααρριιάάννθθηη  ΚΚαανναακκαα--
ρράάκκηη,,  ΜΜααρρίίαα  ΜΜοοννααχχοούύ,,  ΑΑνν--
δδρριιααννήή  ΤΤζζεελλάάκκηη,,  ΜΜααρρίίαα  ΦΦοουυρρ--
φφοουυλλάάκκηη  και ΜΜααλλααμμααττέέννιιαα
ΦΦρρααγγκκάάκκοουυ.. Οι μαθήτριές μας
απέσπασαν σημαντικές δια-
κρίσεις :

Η ΙΙωωάάνννναα  ΚΚαανναακκααρράάκκηη μα-
θήτρια της Γ΄ Γυμνασίου πήρε το

ππρρώώττοο  ββρρααββεείίοο στον Προτρε-
πτικό λόγο Γυμνασίου.

Η ΜΜααλλααμμααττέέννιιαα  ΦΦρρααγγκκάάκκοουυ
μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου πήρε
το ττρρίίττοο  ββρρααββεείίοο στον Προτρε-
πτικό λόγο Γυμνασίου.

Η ΙΙωωάάνννναα  ΚΚαανναακκααρράάκκηη,, η ΜΜαα--
ρρίίαα  ΦΦοουυρρφφοουυλλάάκκηη και η ΜΜααλλαα--
μμααττέέννιιαα  ΦΦρρααγγκκάάκκοουυ,, ως ομάδα,
πήραν το δεύτερο βραβείο στο
αγώνισμα των διττών λόγων Γυ-
μνασίου.

Η ΑΑννδδρριιααννήή  ΤΤζζεελλάάκκηη μαθή-
τρια της Γ΄ Γυμνασίου πήρε την
ππέέμμππττηη  θθέέσσηη στο αγώνισμα της
εκφραστικής ανάγνωσης.

Η ΜΜααρρίίαα  ΜΜοοννααχχοούύ μαθήτρια
της Β΄ Γυμνασίου πήρε την ππέέ--
μμππττηη  θθέέσσηη στον Αυθόρμητο
λόγο Γυμνασίου.

Στο αγώνισμα της εκφραστι-
κής ανάγνωσης συμμετείχε και
η ΜΜααρριιάάννθθηη  ΚΚαανναακκααρράάκκηη μα-
θήτρια της Γ΄ Γυμνασίου.

Θέλουμε να συγχαρούμε ιδι-
αίτερα όλες τις μαθήτριές μας
που πήραν μέρος στους αγώνες
για την καλή διάθεση με την

οποία αντιμετώπισαν τη διαδι-
κασία των αγώνων, για το χρό-
νο που αφιέρωσαν αλλά κυρίως
για το ήθος, την ευγένεια και
τον σεβασμό τους προς τους
«αντιπάλους» τους. Άφησαν
έντονα το αποτύπωμά τους και
απέδειξαν στην πράξη πως η ευ-
γενής άμιλλα και ο εποικοδο-
μητικός διάλογος μπορούν να
μας οδηγήσουν στη βελτίωση
του εαυτού μας αλλά και της
κοινωνίας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συ-
νεργάστηκαν για την υλοποίη-
ση των Ρητορικών αγώνων και
συγχαίρουμε όλους τους μαθη-
τές και καθηγητές που συμμε-
τείχαν.
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ΣΣττηη    ΛΛεευυκκωωσσίίαα    ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα    ττοουυ    ΠΠ..ΚΚ..  
σσττοο    ππλλααίίσσιιοο    ττοουυ    ππρροογγρράάμμμμααττοοςς    EErraassmmuuss
Στη Λευκωσία πρόκειται να βρεθεί το επόμενο διάστημα αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο πραγματοποί-
ησης της δεύτερης διακρατικής συνάντησης για την υλοποίηση τριετούς προγράμματος Erasmus+ που συντονίζει το Κρητικό
Ίδρυμα και έχει προϋπολογισμό 387.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το εγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο: Bridging lan-
guages and memories to foster multiple identities: “Never leave your backpack behind!” και αφορά την ένταξη προσφύγων και
αλλοδαπών στην εκπαίδευση. Τις εργασίες της συνάντησης θα φιλοξενήσει ο συνεργαζόμενος φορέας CARDET από την Κύπρο,
με εκπρόσωπο τη συνεργάτιδά του ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘεεοοδδωωρρίίδδοουυ,, στις 24 και 25 Μαΐου 2018. Στη συνάντηση θα παραβρεθούν οι εκ-
πρόσωποι όλων των συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος. 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκπροσωπείται από τη συντονίστρια του προγράμματος κα ΕΕλλέέννηη  ΚΚααττσσααρροούύ (Αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής), με τους συνεργά-
τες της ΤΤηηλλέέμμααχχοο  ΙΙααττρρίίδδηη (Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής), ΔΔέέσσπποοιινναα ΣΣττααμμααττοοπποούύλλοουυ (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Φιλο-
σοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής), ΜΜααρρίίαα  ΚΚαακκέέππηη (μεταπτυχιακή φοιτήτρια), ΚΚώώσστταα  ΣΣιιππηηττάάννοο (υπ.
διδάκτορας) και ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΒΒλλάάχχαα (μεταπτυχιακή φοιτήτρια). Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα εκπρο-
σωπηθεί από τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΒΒαασσίίλληη  ΤΤσσάάφφοο.. Το 1ο Γυμνάσιο Αυλώνας από τις κυρίες ΑΑννδδρριιάάνννναα  ΚΚέέκκηη,,  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα
ΤΤσσεεννέέ,,  ΦΦωωττεειιννήή  ΠΠααππααρρήήγγαα και δύο μαθητές. Η κ. ΣΣίίσσσσυυ  ΑΑννδδρριιττσσοοπποούύλλοουυ θα εκπροσωπήσει τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση
NOΣΤΟΣ, ενώ θα υπάρχουν και εκπρόσωποι από τους εκτός Ελλάδας εταίρους (Ένωση SERN από την Ιταλία, δήμος Linkoping
από τη Σουηδία). 
Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου τον περασμένο
Νοέμβριο. Ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συμπαράστασή του τον Δήμο Ρεθύμνης, και συγκεκριμένα την ΚΕΔΗΡ και το Τμήμα
Τουρισμού. 

ΜΜααρρίίαα  ΚΚαακκέέππηη  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκήή  ΦΦοοιιττήήττρριιαα  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΚΚρρήήττηηςς  

ΥΥππεεύύθθυυννηη  γγιιαα  ττηη  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς

ΠΠεερρίί    φφίίλλααθθλληηςς    ννοοοοττρροοππίίααςς
Είμαι Αεκτζής, μην φανταστείτε, όχι φανατικός, ιδιαιτέρα
όταν μεγάλωσα λίγο, (τελείως όχι ακόμη, μην ξεγελιέστε), και
κατάλαβα πόσο βουρκώδες είναι το Ελληνικό ποδόσφαιρο έπα-
ψα ν' ασχολούμαι εντελώς, (πλέον επεκτείνεται και στα υπόλοιπα
αθλήματα), φανταστείτε ότι δεν ξέρω ούτε την εντεκάδα μας,
ούτε την πεντάδα μας στο μπάσκετ, ούτε στο βόλεϊ, ούτε στο
"χάντμπολ", (το πήραμε και εκεί λέει) κ.λπ.
Όταν παίζει Ελληνική ομάδα με ξένη ( Ολυμπιακός, Παναθη-
ναϊκός, ΠΑΟΚ, κ.λπ.) πάντα υποστηρίζω την Ελληνική ομάδα
μας σαν να ήταν η ΑΕΚ. 
Λυπάμαι πάρα πολύ για τους φίλους μου, ιδιαίτερα αυτούς που
έχω ένα καλό "γεια" που φανατίζονται και φτάνουν μέχρι και να
υβρεολογούν και μάλιστα γράφοντας και εδώ μέσα που μένει
κιόλας. 
Δεν μας τιμά σαν Έλληνες και ιδιαιτέρα σαν παλαιοί αθλητές
(και κάποιοι και νυν προπονητές σε οποιοδήποτε άθλημα), αυτή
η συμπεριφορά. 
Επιτέλους ας σοβαρευτούμε και να σεβαστούμε τα παιδιά που
παίζουν στις ομάδες, ας δώσουμε το καλό παράδειγμα στην επό-
μενη γενεά και να σταματήσουμε να βρίζουμε στα γήπεδα.
Ακόμη και στο βόλεϊ τότε που εκφωνούσα στον ΟΠΕΡ στην Α1,
είχα αηδιάσει με αυτά που έβλεπα και άκουγα στην κερκίδα, δεν
ξανακάλεσα κανέναν μαθητή μου, κανένα ανιψιό μου και κανένα
φίλο μου στο γήπεδο.
Δεν θυμάμαι να έχω βρίσει ποτέ την προσπάθεια των αθλητών
σε οποιοδήποτε άθλημα και γήπεδο και εύχομαι να μην το κάνω
ποτέ μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής μου, το θεωρώ ξεπεσμό
και υποτιμητικό για τον εαυτό μου.

ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚοουυκκοούύλληηςς  ––  BBllaacckk  JJoocckkeeyy

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Εις μνήμη, και αντί τριετούς μνημοσύνου, ΠΠααννααγγιιώώττηη  ΒΒααμμββαακκάά,, η
σύζυγος του ΕΕλλββεεττίίαα  ΒΒααμμββαακκάά κατέθεσε χρηματικό ποσό για την
παράθεση γευμάτων στους ηλικιωμένους του Παραρτήματος
Α.με.Α. Ρεθύμνου ((ΓΓηηρροοκκοομμεείίοο)),, καθώς και στους ωφελούμενους των
δύο δράσεων της Μονάδας «Κατ’οίκον Φροντίδα Ατόμων που Χρή-
ζουν Βοήθειας» και «Οι Ηλικιωμένοι Κοντά στα Παιδιά».

ΗΗ  υυππεεύύθθυυννηη  ττοουυ  ΠΠααρρααρρττήήμμααττοοςς,,
ΖΖωωήή  ΣΣιιττααρρέέννιιοουυ  --  ΜΜππρριιλλλλάάκκηη

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

Οι μαθητές, το προσωπικό και η Διεύθυνση του ΕΕΕΕΕΕΕΕΚΚ  ΡΡεεθθύύ--
μμννοουυ, ευχαριστούν θερμά την ΕΕΛΛΜΜΕΕ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ για την κατάθεση
χρηματικού ποσού στη μνήμη του ΔΔααννάάλληη  ΙΙωωάάννννηη,, καθηγητή
Θεολόγου. 
Ας είναι η μνήμη του αιωνία.

ΕΕΕΕΕΕΕΕΚΚ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΤΤοο    22οο    ΓΓυυμμννάάσσιιοο    σσττηη
γγιιοορρττήή    ττηηςς    ρρηηττοορριικκήήςς!!  
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ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δέχεται καθημερινά
8.30-13.00 & 18.00-20.00

(εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Τρανταλλίδου 8

(δρόμος Νοσοκομείου)
Τηλ. 6977 606100

Τηλ. ιατρείου 28310 24112

OPΘOΠAIΔIKOΣ -
XEIPOYPΓOΣ XEIPOYPΓOΣ

ΣΠONΔYΛIKHΣ ΣTHΛHΣ
Δέχεται με ραντεβού Δευτέρα

-Tρίτη - Πέμπτη 09.00-14.00
& 18.00-20.30. Tετάρτη

& Παρασκευή 9.00-14.00
M. Πορτάλιου 5-7 (άνωθεν

Aγροτικής Kαλλιθέας)
Tηλ.: 28310 22227,
fax: 28310 22247

για επείγοντα περιστατικά
28310 22227.

ΟΡΘΟΠΑIΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
EΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ GUYʼS
& ST. THOMAS

HOSPITAL OF LONDON
Δέχεται με ραντεβού

επί της Τρανταλλίδου 2
και Δημητρακάκη γωνία.
Τηλέφωνα 28310 35650,

6983 455456
ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

17 Mαϊου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙ-
ΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 31,
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00ΠΜ-1:00ΜΜ,
ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 9:00ΠΜ-

1:00ΜΜ ΚΑΙ 6:00ΜΜ-8:00ΜΜ
ΤΗΛ: 2831052316

ΚΙΝΗΤΟ: 6944397316
ΦΑΞ: 2831052377

WWW.APAPOUTSIDAKIS.GR,
E-MAIL:

ANTPAP@HOTMAIL.COM
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ MEDISYSTEM,

EUROMEDICA, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ,
ΛΙΜΕΝΙΚΟ.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ
Σύμβουλος μητρικού θηλα-

σμού νοσοκομείου
"Έλενα Βενιζέλου"

Δέχεται καθημερινά στο
ιατρείο της στην οδό Γεωρ.
Χατζηδάκη 9, 1ος όροφος

Τηλ.: 2831104222-
κιν. 6942946900

e-mail:
annamariavidaki@gmail.com

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Kριάρη 3Α, 2831035441

e-mail: gbagourakis@yahoo.com

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ -
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

Πτυχιούχος Χαροκοπείου
παν/μίου Αθηνών.

Δέχεται στο γραφείο του
επί της οδού Μοάτσου 38

(1ος όροφος)
έναντι 1ου Ενιαίου Λυκείου,
καθημερινά πρωί 8-13μ.μ.,

απόγευμα 6.00-9.00,
εκτός Τετάρτη απόγευμα,

www.dietstories.gr
Tηλ. 28310 28058.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται πρωί Δευτέρα
έως Παρασκευή 9-1 και

απόγευμα Δευτέρας, Τρίτης,
Πέμπτης 6-9. Τετάρτη

& Παρασκευή
απόγευμα κατόπιν ραντεβού.

Διεύθυνση ιατρείου:
Μοάτσου 44 & Δημοκρατίας

(1ος όροφος)
Τηλέφωνα: 28310 27279

& 697 33 222 91

EΙΔΙΚOΣ KΑΡΔΙΟΛOΓΟΣ-
ΔΙΔAΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜIΟΥ

KΡHΤΗΣ
Δέχεται από Δευτέρα έως

Παρασκευή: Πρωί 9.00-14.00
απόγευμα: 18.00-21.00

(εκτός Tετάρτης απόγευμα).
Yπερηχοκαρδιογράφημα-
triplex καρδιάς, δοκιμασία
κοπώσεως, holter ρυθμού
και πιέσεως. Διεύθυνση

Iατρείου: Tρανταλλίδου 8
(δρόμος Nοσοκομείου),

ισόγειο.
Tηλέφωνα για ραντεβού:

Iατρείου 28310 56030,
Kινητό: 6974 101601.

Σύμβαση με ΜΕDISYSTEM
INTERAMERICAN.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

Διδάκτωρ του Imperial College
of London

Eξειδικευθείς στο Νοσοκομείο
Rοyal Brompton του Λονδίνου
Υπέρηχος καρδιάς ενηλίκων &
παίδων - Διερεύνηση συγγε-

νών καρδιοπαθειών - Προαθλη-
τικός-προσχολικός έλεγχος
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Τηλ.: 28310 29680
Λεωφόρος Κουντουριώτη 73,

1ος όροφος Σύμβαση με
Medisystem Interamerican

EΙΔΙΚOΣ KΑΡΔΙΟΛOΓΟΣ
Πρωί: 9-1 (εκτός Σαββάτου).

Aπόγευμα: 6-8 Δευτέρα,
Tρίτη & Πέμπτη Xορτάτζη 20

(1ος όροφος), Kολωνάκι,
74 100 Pέθυμνο

Tηλ.-fax: 2831051200,
κιν. 6932252929.

EIΔIKOΣ ΠNEYMONOΛOΓOΣ
-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Δέχεται καθημερινά στο
ιατρείο της πρωί 9.00-2.00μ.μ.

και απόγευμα 6.00-8.30μ.μ.
(εκτός απογεύματα Τετάρτης

και Παρασκευής)
Σύμβαση με ΜΕDISYSTEM

INTERAMERICAN
Διεύθυνση: Τρανταλλίδου 24
(απένατι από το Νοσοκομείο)

Τηλ.: 28310 56356
Κιν.: 6944696073

Υπέρηχοι Ενηλίκων-παίδων
triplex αγγείων παρακεντήσεις

θυρεοειδούς-μαστού
Ώρες λειτουργίας ιατρείου:

Δευτέρα έως Παρασκευή
πρωί 8.30-13.00, Τρίτη &

Πέμπτη απόγευμα 18.00-20.00
Ζαμπελίου 26 και Δημητρα-

κάκη γωνία, τηλ. 2831030705
κιν. 6977271896,
Fax 2831030715

Σύμβαση με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ,

ΤΥΔΚΥ & Ε.Τ.Α.Α.)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. Δ/ντής Νευροχειρουργικής

Κλινικής Νοσ/μείου ΚΑΤ
Συνεργάτης Δ/ντής

Ευρωκλινικής Αθηνών
Ειδικός σε παθήσεις
Σπονδυλικής Στήλης

και Εγκεφάλου
Δέχεται το πρώτο Σάββατο

κάθε μήνα στο ιατρείο
του Οφθαλμίατρου

κ. Σταύρου Σπανδάγου,
οδός Χορτάτζη 30-32,

1ος όροφος.
Για ραντεβού επικοινωνήστε
στα τηλέφωνα: 6936494904,

6972699816, 2831024308.

Μ.D. EIΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Δευτέρα έως Παρασκευή
πρωϊ 8.30-13.30, απόγευμα

17.30-20.00 εκτός Παρασκευής
Γεωρ. Χατζιδάκη 7,

3ος όροφος
Τηλ. 28310 42942,
κιν. 6975 719245

Ειδικός Παθολόγος
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

στο ιατρείο του
Ζαμπελίου 8-10, Ρέθυμνο.

Τηλ. 28310 22700
κιν. 6947866678

MD, MSc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μετεκπαιδευθείς

στο Κέντρο Επιληψίας
του CLEVELAND CLINIC,
Ohio, USA, στην κλινική
Νευροφυσιολογία και το

ΗΕΓφημα.
Δ/νση Ιατρείου

Στ. Δημητρακάκη 31,
3ος όροφος Τηλ. 2831055226

& κιν. 6974781019
e-mail: spyroszaf@msn.com

Δέχεται καθημερινά
Δευτέρα-Παρασκευή

9.00-14.00 απογεύματα 6-8
κατόπιν ραντεβού

πλην Τετάρτης

NΕΥΡΟΛOΓΟΣ
Eιδικό Iατρείο • Aπομυελί-
νωση-ΣKΠ • Kεφαλαλγίας

(πονοκεφάλους) • Aγγειακών
Eγκεφαλικών Eπεισοδίων •

Διαταραχών Mνήμης •
N. Πάρκινσον • Eπιληψίας και

λοιπών παθήσεων Mυικού
και Nευρικού Συστήματος
Δέχεται στο ιατρείο της:

καθημερινά 9.00-13.00 πρωί
& 6-8 απόγευμα εκτός

απογεύματος Tετάρτης-
Παρασκευής,

Zαμπελίου 15 Aʼ όροφος
Tηλ. 28310 27601

& 6944 431672

IATPOΣ MIKPOBIOΛOΓOΣ
EPΓAΣTHPIO IATPIKHΣ

BIOΠAΘOΛOΓIAΣ
Δέχεται καθημερινά στο

ιατρείο της, Zαμπελίου 15
(πλησίον κλιν. “Aσκληπιός”)

πρωί 7.00-2.30 εκτός
Σαββάτου και απόγευμα 6-8

εκτός Τετάρτης
& Παρασκευής.

Tηλ. Iατρείου 2831025.575.
Συμβάσεις με ΕΟΠΠΥ,

MEDISYSTEM, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ,
ΛΙΜΕΝΙΚΟ.

Δέχεται στο ιατρείο της
Aντισμηνάρχου Bασιλάκη 3,

2ος όροφος Δευτ. Tρίτη-Πέμ-
πτη 9.00-14.00 & 18.00-20.00,

Tετάρτη 9.00-16.00,
Παρασκευή 9.00-15.00.

Tηλ.: 28310 27307, Fax: 28310
27308 Kινητό 6946 464726

e-mail: PDOULIA@gmail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ.
Δέχεται καθημερινά

9.00-14.30 και 18.30-20.30
στο ιατρείο της

Τιμ. Βάσσου 25,1ος όροφος
Τηλ.: 28310 30307,
κιν. 6976 651498.

ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
& ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμέ-
νο Ιατρείο ΩΡΛ Ενηλίκων

και Παίδων
Δέχεται: Δευτέρα-Πέμπτη,

πρωί 10.00-14.00 και απόγευμα
18.00-21.00, Παρασκευή:

10.00-15.00
Διεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου
158 & Χορτάτζη, 1ος όροφος,

Τηλ. 28315 05005
& 6986 686249

ΩΡΛ-Χειρουργός κεφαλής και
τραχήλου ενηλίκων και παίδων

Στην οδό Δημοκρατίας 3
(έναντι Εγκέφαλος)
Τηλ. 28310 50193 /
κιν. 6987 464599

Ωράριο λειτουργίας:
Πρωί: Δευτέρα έως Παρα-

σκευή 9.00-14.00. Απόγευμα
καθημερινά: 18.00-20.30

(εκτός Τετάρτης)
Για επείγοντα περιστατικά

εκτός ωραρίου καλέστε
στο τηλ. 6987 464599.

Επεμβατικός
Γαστρεντερολόγος-

Ηπατολόγος Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστημίου Κρήτης
Επιστημονικός Συνεργάτης

και τ. Επιμελητής
Βενιζέλειου Νοσοκομείου.
Ανώδυνη Γαστροσκόπηση-

Κολονοσκόπηση Ενδοσκοπική
αφαίρεση πολυπόδων.
Μάρκου Πορτάλιου 7

Δέχεται τα πρωινά Δευτέρας,
Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και
Παρασκευής, 08:30-12:30 (με

ραντεβού), και τα απογεύματα
Δευτέρας, Τρίτης και
Πέμπτης, 17:30-20:00

(χωρίς ραντεβού).
Τηλ. ιατρείου: 2831051380

Κινητό: 6978013143

Tο Iατρείο λειτουργεί
στην οδό Xαρ. Δασκαλάκη 28

(αʼ όροφος). Tηλ.28310
20718, κιν. 6972392272.

Δέχεται καθημερινά
εκτός Σαββάτου και

Kυριακής το απόγευμα
κατοπιν ραντεβού.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ Τ. ΕΠΙΜ/ΤΗΣ

CHELSEA WESTMINSTER
HOSPITAL ΛΟΝΔIΝΟΥ

Ιατρείο Αθηνών:
2106455634, 6944435127

Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»:
2106867000 Κρήτη (Ρέθυμνο):
Ανά μήνα, μόνο με ραντεβού

Ψυχίατρος
Δέχεται καθημερινά
κατόπιν ραντεβού

Κατʼ οίκον επισκέψεις
Λεωφ. Κουντουριώτη 158

& Χορτάτζη Τηλ. 2831103719,
κιν. 6974 644557

Ε-mail: doc_nikolaj@yahoo.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
Eξειδίκευση στο ιατρείο

πόνου και παρηγορητικής
αγωγής του Aρεταίειου

Πανεπιστημιακού
Nοσοκομείου Aθηνών, και στις

κλινικές πόνου του King
George και του Whipps Cross

University Hospital, London, UK.
Mέλος της Eλληνικής

Iατρικής Eταιρείας
Bελονισμού. Δέχεται κατόπιν

ραντεβού στο ιατρείο της,
Kριάρη 3α (ισόγειο).

Tηλ. Iατρείου: 2831035440,
κιν.: 6974 632473,

e-mail: sofmarkantoni@yahoo.gr

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Bsc,
PgDip, Msc, Charteredpsy.

City Univ., LONDON UK
Mέλος του British Psychological
Society και του Πανελλήνιου

Συλλόγου Ψυχολόγων.
Eκπαιδευμένη στην Γνωστική-

Συμπεριφορική θεραπεία.
Aτομική θεραπεία σε ενήλικες.

Δυνατότητα συνεδριών
και στα αγγλικά

(Sessions and in English).
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Σαουνάτσου 28, Kαλλιθέα.

Tηλ. 28310 26157, 6947 645621

.
Διδάκτωρ Kοινωνικής
Kλινικής Ψυχολογίας,
Mέλος του Συλλόγου

Πανεπιστημιακών
Eλλήνων Ψυχολόγων.
Δέχεται με ραντεβού

τηλ.: 2831055440,
693/2017189.

Γ. Kουρμούλη 83 Pέθυμνο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ANNA-MAΡΙΑ Δ. ΒΙΔΑΚΗ-
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ

ΕΛΙΝΑ ΜΠΡΟΥΧΑΤΣΚΑ

EYH TΣOYPΛAKH

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΣOΦIA MAPKANTΩNH-
MΠAΓOYPAKH

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΦΩΚΙΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ε. ΓΚΑΜΠΛΙΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

NIKOΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΑΣ

KΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΛΙΑ-
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΗΦΑΚΑΚΗ

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

KOPAKAKH ΔHMHTPA

ZAΦΕΙΡΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΣ

NEYΡΟΛΟΓΟΙ

MAΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΟΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Dr ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

NEYΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΜΑΡIΤΑ ΑΒΕΡΙΚIΟΥ-
ΚΑΣΙΜAΤΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ-
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

NIKOΛAOΣ KΛAΨINOΣ

TZANIΔΑΚΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ANTΩNHΣ N.
ΠAΠOYTΣIΔAKHΣ

KAΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΪΤΑΝΗΣ

BABOYΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ



ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗ--
ΜΜΙΙΟΟ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  
ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ    
ΤΤμμήήμμαα  ΔΔιιδδαακκττιικκοούύ  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ        

Αριθμ. Πρωτ.: 22135
ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππλλήήρρωωσσηη  θθέέσσεεωωνν
κκααθθηηγγηηττώώνν

σσττοο  ΑΑρριισσττοοττέέλλεειιοο  
ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς

Τα παρακάτω Τμήματα του Πα-
νεπιστημίου μας αποφάσισαν την
προκήρυξη των εξής θέσεων κα-
θηγητών: 
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ  ΦΦΥΥΣΣΙΙ--
ΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙ--
ΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΕΕ  ΕΕΔΔΡΡΑΑ  ΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑ--
ΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς
22331100999922449944  ee--mmaaiill::
iinnffoo@@pphheedd..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Ενόργανη Γυμναστική-Ηθική

στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλη-
τισμό».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5917)
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΓΓΕΕΩΩΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμ--
μμααττεείίααςς  22331100999988445500  ee--mmaaiill::
iinnffoo@@ggeeoo..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Υδρογεωλογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5918)
ΠΠΑΑΙΙΔΔΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΗΗ--
ΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ((ττηηλλ..
ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  22331100999955005500  ee--mmaaiill::
iinnffoo@@eelleedd..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του αναπληρωτή καθη-
γητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κοινωνική θεωρία – Φιλοσοφία
της παιδείας»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5926)
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΓΓΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμ--
μμααττεείίααςς  22331100999955117744  ee--mmaaiill::

iinnffoo@@ffrrll..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
με ειδικό αντικείμενο τη Διδα-
κτική της γαλλικής γλώσσας».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5940)
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΓΓΕΕΩΩΠΠΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  ((ττηηλλ..
ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  22331100999955119933  ee--mmaaiill::
iinnffoo@@aaggrroo..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του αναπληρωτή καθη-
γητή με γνωστικό αντικείμενο
«Βελτιστοποίηση Αρδευτικών Δι-
κτύων και Συστημάτων Υδατικών
Πόρων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5941)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν
στο ΦΦΕΕΚΚ  445577//2266--0044--22001188  ττ..ΓΓ΄́
(ημερ.κυκλ. 27-04-2018) και η
προθεσμία υποβολής των δι-
καιολογητικών λήγει στις 99  ΙΙοουυ--
λλίίοουυ  22001188.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί

με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά (όπως αναφέ-
ρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης)
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛ-
ΛΑ”(https:// apella.minedu.gov.gr)
και κατατίθενται και σε ένα αν-
τίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή στις Γραμματείες των πα-
ραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες

στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-
mail.

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  0077//0055//22001188
ΜΜεε  εεννττοολλήή  ττοουυ  ΠΠρρύύττααννηη

ΗΗ  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς
ΔΔ//ννσσηηςς

ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΝΝΑΑ  
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ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚHΣ
YΓΕIΑΣ

Mεταπτυχιακό δίπλωμα 
στην Προσωποκεντρική 

Συμβουλευτική University 
of Strathclyde, Glasgow 

Mέλος Eλληνικής 
& Eυρωπαϊκής 

Eταιρείας Συμβουλευτικής 
Συμβουλευτική εφήβων, 

ενηλίκων &
θεραπεία  ζεύγους.

Δέχεται με ραντεβού  στο 
γραφείο της Eπιμ. Μαρούλη

13-Pέθυμνο Tηλ. 697 0809208,
e-mail: h.zaravinou@yahoo.gr

ειδικευμένη στην 
νευροεξελικτική αγωγή (N.D.T.
Bobath) σε παιδιά με εγκεφα-

λική παράλυση και άλλες 
δυσλειτουργίες του κεντρικού

νευρικού συστήματος. 
K. Παλαμά 2 (δίπλα στο 

πρώην Oρφανοτροφείο).
Λειτουργεί καθημερινά πρωι-
νές και απογευματινές ώρες

μετά από ραντεβού εκτός 
Σαββάτου. Tηλέφωνα:

2831025050 - 6932431807.

Φυσικοθεραπευτής
της ομάδας μπάσκετ 

Ρέθυμνο Aegean
Μέλος του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυικοθεραπευτών
Αναλαμβάνει κατʼ οίκον 

Αξιολόγηση-Αποκατάσταση 
ορθοπεδικών, νευρολογικών

και λοιπών παθήσεων.
-Ηλεκτροθεραπεία -Κινησιοθε-

ραπεία -Κinesiotaping -
Θεραπευτική μάλαξη 

Τηλ. 28310 56018, 
κιν. 6981531221

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΠΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΙΜΤΣ
Δέχετα στο ιατρείο του

Καθημερινά από 9.00 έως
2.00μ.μ. και το απόγευμα 

6.00-8.00μ.μ. στη διεύθυνση 
Χαρίκλειας Δασκαλάκη 28 

(έναντι κλινικής ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ).
Τηλ. κιν. 6944 327218
& ιατρείο 28310 50720

Eμμ. Πορτάλιου 22, 2ος όρο-
φος (άνωθεν “orchestra”).

Δέχεται καθημερινά 9.00-13.30
το πρωί και 17.30-20.00 το 

απόγευμα (εκτός Tετάρτης 
& Παρασκευής). 

Tηλ./Fax  ιατρείου:
2831035.944, 

οικίας: 2831027.871, 
κινητό 6944-57.44.74.

e-mail: xipolitas@ath.forthnet.gr

XAPA I. ZAPABINOY

ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.  ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

TZΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Το Παράρτημα Ρεθύμνου της ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑννττιικκααρρκκιιννιικκήήςς
ΕΕττααιιρρεείίααςς ευχαριστεί δημόσια:
Πρώτον: την εταιρεία AAFFFFIIDDEEAA  ΑΑ..ΕΕ.. για τη δωρεά καταβο-
λή του ποσού των 1500 ευρώ στο ταμείο του Παραρτήματος,
με σκοπό τη συνέχιση της δραστηριότητάς του στον τομέα
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου.
Δεύτερον: την οικογένεια του κ. ΠΠααννττεελλήή  ΚΚοουυφφάάκκηη για τη δω-
ρεά χρηματικού ποσού που κατέβαλαν, αντί μνημοσύνου, στη
μνήμη της ΜΜααρρίίααςς  ΚΚοουυφφάάκκηη,, συζύγου και μητέρας.

ΕΕκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυ  ππααρρααρρττήήμμααττοοςς
ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΑΑΛΛΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ

ΠΠρροοββάάλλλλοοννττααιι  δδύύοο  ττααιιννίίεεςς::

ΑΑ’’  ττααιιννίίαα:: Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα η περιπέτεια φαντασίας ««ΕΕΚΚΔΔΙΙΚΚΗΗΤΤΕΕΣΣ::  ΟΟ
ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΩΩΝΝΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ» (AAvveennggeerrss::  IInnffiinniittyy WWaarr))
Ηθοποιοί: ΡΡόόμμππεερρττ  ΝΝττάάοουυννιι  ΤΤζζ..,,  ΚΚρριιςς  ΧΧέέμμσσγγοουυοορρθθ,,  ΜΜααρρκκ  ΡΡάάφφααλλοο,,  ΚΚρριιςς  ΈΈββααννςς,,
ΣΣκκάάρρλλεεττ  ΤΤζζοοχχάάννσσοονν,,  ΜΜππέέννεεννττιικκττ  ΚΚάάμμππεερρμμππααττςς,,  ΝΝττοονν  ΤΤσσιιννττλλ,,  ΤΤοομμ  ΧΧόόλλααννττ,,  ΤΤσσάάννττ--
γγοουυιικκ  ΜΜππόόοουυσσμμαανν,,  ΠΠοολλ  ΜΜππέέττααννιι,,  ΕΕλλίίζζααμμππεεθθ  ΌΌλλσσεενν,,  ΆΆννττοοννιι  ΜΜαακκίί,,  ΣΣεεμμππάάσσττιιαανν
ΣΣτταανν,,  ΤΤοομμ  ΧΧίίννττλλεεσσττοονν,,  ΊΊννττρριιςς  ΈΈλλμμππαα,,  ΠΠίίττεερρ  ΝΝττίίννκκλλααττζζ,,  ΜΜππέέννεεννττιικκττ  ΓΓοουυόόννγγκκ,,  ΠΠοομμ

ΚΚλλεεμμεεννττίίεεφφ,,  ΚΚάάρρεενν  ΓΓκκίίλλαανν,,  ΝΝττέέιιββ  ΜΜππααοουυττίίσστταα,,  ΖΖόόιι  ΣΣααλλννττάάνναα,,  ΒΒιινν  ΝΝττίίζζεελλ  ((φφωωννήή)),,
ΜΜππρράάννττλλεεϊϊ  ΚΚοούύππεερρ  ((φφωωννήή)),,  ΓΓκκοουυίίννεεθθ  ΠΠάάλλττρροοοουυ,,  ΜΜππεεννίίττσσιιοο  ΝΝττεελλ  ΤΤόόρροο,,  ΤΤζζοοςς
ΜΜππρρόόλλιινν,,  ΚΚρριιςς  ΠΠρρααττ,,  ΓΓοουυίίλλιιααμμ  ΧΧααρρττ,,  ΝΝττααννάάιι  ΓΓκκοουυρρίίρραα,,  ΛΛεεττίίσσιιαα  ΡΡάάιιττ,,  ΦΦλλόόρρεεννςς  ΚΚαα--
σσοούύμμππαα,,  ΚΚέέρριι  ΚΚόόννττοονν  ((φφωωννήή)),,  ΣΣάάμμοουυεελλ  ΛΛ..  ΤΤζζάάκκσσοονν,,  ΚΚόόμμππιι  ΣΣμμάάλλννττεερρςς
Σκηνοθεσία: ΆΆννττοοννιι  ΡΡοούύσσοο,,  ΤΤζζοο  ΡΡοούύσσοο
Οι Εκδικητές και οι υπερήρωες σύμμαχοί τους πρέπει να είναι έτοιμοι να θυσιά-
σουν τα πάντα για να νικήσουν τον πανίσχυρο Thanos, πριν η καταιγίδα κατα-
στροφής του βάλει τέλος σε όλο το σύμπαν.
Ένα πρωτοφανές κινηματογραφικό ταξίδι που πήρε δέκα χρόνια για να ολοκλη-
ρωθεί και συμπεριλαμβάνει όλο το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, το οποίο
φέρνει την απόλυτη, πιο θανατηφόρα αναμέτρηση όλων των εποχών.
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ::  
1199..0000  ((22DD//CCiinneellaanndd  11)),,  2211..0000  ((22DD//CCiinneellaanndd  22))  κκααιι  2222..1155  ((33DD//CCiinneellaanndd  11))
ΠΠααρραασσκκεευυήή::  2211..0000  ((22DD//CCiinneellaanndd  22))  κκααιι  2222..1155  ((33DD//CCiinneellaanndd  11))

BB‘‘  ττααιιννίίαα::  Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα η ταινία κινουμένων σχεδίων ««ΗΗ  ΖΖΟΟΥΥΓΓ--
ΚΚΛΛΟΟΠΠΑΑΡΡΕΕΑΑ» ((LLeess AAss DDee LLaa JJuunnggllee))
Δανείζουν τις φωνές τους οι: ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΑΑπποοσσττοολλόόπποουυλλοοςς,,  ΒΒίίνναα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ,,

ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΠΠααππααδδάάττοοςς,,  ΆΆγγγγεελλοοςς  ΛΛιιάάγγκκοοςς,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΚΚααννέέλλλλοοςς,,  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠλλααΐΐννηηςς  
Σκηνοθεσία: ΝΝττααββίίννττ  ΑΑλλόό
Ο Μορίς μπορεί να μοιάζει με πιγκουίνο - αλλά βαθιά μέσα του είναι πραγματικός
τίγρης! Μαζί με τους φίλους του, τη «Ζουγκλοπαρέα», θέλει να διατηρήσει την τάξη
και τη δικαιοσύνη στη ζούγκλα, όπως έκανε η μητέρα του πριν από αυτόν. Αλλά ο
Ίγκορ, το πονηρό κοάλα, με τη βοήθεια του στρατού των ανόητων μπαμπουίνων
θέλει να καταστρέψει τη ζούγκλα μια για πάντα. Η Ζουγκλοπαρέα - σπεύδει στη
διάσωση! Όταν η ζούγκλα βρίσκεται σε κίνδυνο αναλαμβάνει η ζουγκλοπαρέα! Μια
ξεκαρδιστική ταινία γεμάτη τρυφερούς χαρακτήρες και ατελείωτη δράση έχοντας
ως επίκεντρο τη σημασία της φιλίας και της οικογένειας που θα μείνει αξέχαστη
στους μικρούς μας φίλους!
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ::  1188..3300  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη//CCiinneellaanndd 22)),,  μμόόννοο  ΣΣάάββββααττοο  κκααιι  ΚΚυυρριιαακκήή

Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  44  ΜΜααΐΐοουυ,,  την παρά-
σταση ««ΗΗ  ΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟ  ΑΑΡΡΚΚΟΟΥΥΔΔΟΟΣΣ»
ΗΗθθοοπποοιιοοίί:: ΑΑμμααλλίίαα  ΖΖααγγοορριιααννοούύ,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΚΚοουυσσττοολλίίδδηηςς,,  ΑΑννδδρρέέααςς  ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ,,
ΠΠεερριικκλλήήςς  ΣΣττααύύρροουυ,,  ΝΝααττάάσσαα  ΤΤσσαακκιιρρίίδδοουυ  
Σκηνοθεσία: ΑΑννδδρροοννίίκκηη  ΜΜααλλαακκόόζζηη
Η μικρή Μάσα, ένα κοριτσάκι με αστείρευτη ενέργεια και σπιρτάδα, το σκάει από
το σπίτι των παππούδων της θέλοντας να γνωρίσει τον κόσμο και να ζήσει νέες
περιπέτειες. Στο δρόμο της μέσα στο δάσος πέφτει πάνω στο σπίτι ενός
φιλήσυχου και καλοσυνάτου Αρκούδου του οποίου η ηρεμία ανατρέπεται μέσω
αυτής της αναπάντεχης συνάντησης..! Η μικρή Μάσα θα συναντήσει πολλούς
κινδύνους καθώς ένα δάσος κρύβει πάντοτε παγίδες αλλά και πολλές εκπλήξεις
αφού η μικρή μας φίλη θα γνωρίσει πολλούς φίλους που θα τους αγαπήσει
αληθινά!
Η θεατρική παράσταση η Μάσα και ο Αρκούδος βασισμένη στο ομώνυμο παρα-
δοσιακό ρωσικό παραμύθι έχει ως στόχο να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε
ένα μαγευτικό ταξίδι γεμάτο σκανταλιές και μπερδέματα. Η ιστορία μας θα μάθει
σε μικρούς και μεγάλους την αξία της πραγματικής φιλίας, της ειλικρινούς αγά-
πης, καθώς επίσης και της ελευθερίας αφού κα-
νένας δεν μπορεί να είναι πραγματικά
ευτυχισμένος αν δεν είναι ελεύθερος!
Φορέστε λοιπόν τα χαμόγελα σας και ετοιμα-
στείτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα συναρπα-
στικό ταξίδι γεμάτο γέλιο αλλά και σημαντικά
μηνύματα μαζί με τη Μάσα, τον Αρκούδο και
την παρέα τους!
ΤΤιιμμέέςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν:: Προπώληση (από το ταμείο
του κινηματογράφου με αρίθμηση θέσεων): 10
€, Ταμείο: 12 € ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  6944638637 και
6980205311
ΩΩΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ::  1177..0000  κκααιι  1199..0000  
((ΠΠααρραασσκκεευυήή  44  ΜΜααΐΐοουυ))

Εμμ. Πορτάλιου 3-5, 741 00 
ΡΕΘΥΜΝΟ

τηλ.: 283.10.29.241, FAX: 283.10.51.403
Website: cinelandpantelis.gr,  e-mail: info@cinelandpantelis.gr 
DOLBY 3D DIGITAL CINEMA,  DOLBY DIGITAL, AIR CONDITION)

Σινεπαρουσίαση



ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Σκουλούφια
οικόπεδο 5 στρ. με πρόσοψη
στον επαρχιακό δρόμο. 
Περιέχει 80 ελαιόδεντρα
εξαιρετική θέα στη θάλασσα.
Πληρ. τηλ.  6974 129205.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καινούρια δια-
μερίσματα στον Τσεσμέ και
αγροτεμάχια σε Καστελλά-
κια-Ατσιπόπουλο. Πληρ. τηλ.
28310 57056, 6978 150607.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μεγάλες εκτάσεις-βοσκό-
τοποι στην περιοχή Μελάμπων, ελαιώνες και οικόπεδα στην
περιοχή μετά την Αγία Γαλήνη. 
Πληρ. τηλ. 28320 41484, 6972 957324.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ κατάστημα
27τ.μ. με αντίστοιχο υπόγειο
και κατάστημα 55 τ.μ. με αν-
τίστοιχο υπόγειο και με πατάρι
επί της οδού Γιαμπουδάκη
13, 40 μ. από την πλατεία Αγν.
Στρατιώτη. Tηλ. 6944 435220.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
90 τ.μ. δύο επιπέδων, με πα-
τάρι και αύλειο χώρο, επί
της Σοφ. Βενιζέλου 68. Πληρ.
τηλ. 6943 470009.
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
• Διαμερίσματα • Καταστήματα

• Γραφεία •Αποθήκες
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΣΣΚΚΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥΔΔΗΗ

TTHHΛΛ..  2233..665544  --  2233..339944
ΑΑκκίίννηητταα  σσεε  ππααλλααιιόόττεερρεεςς  κκαατταασσκκεευυέέςς  ((μμέέχχρριι  1100εεττίίααςς))

ΣΣ ΕΕ   ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΤΤ ΙΙ ΜΜ ΕΕ ΣΣ !!

Από την εταιρεία
«ΚΟΥΜΝΑΣ» (ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟ
ΥΛΙΚΟ –ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)
ζητείται πωλητής-τρια 
άνω των 25 ετών για μόνι-
μη και πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα:
- μακρόχρονη εμπειρία 
στις πωλήσεις
- βασικές γνώσεις λογιστι-
κής και Η/Υ (Μs office & 
προγράμματος εμπορικής
διαχείρισης).
- πολύ καλή γνώση
Αγγλικών
- δίπλωμα οδήγησης
Γνώσεις διακοσμητικής 
θα συνεκτιμηθούν.
Μισθός ανάλογος των 
προσόντων με δυνατότητα
εξέλιξης. 
Άμμεση πρόσληψη.
Βιογραφικά με φωτογρα-
φία αποστέλλονται στο
diakoumna@yahoo.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ Χάνι
ζητείται ψήστης για βραδινή
απασχόληση. Πληρ. τηλ.
2831028888 και αυτοπροσώ-
πως. Πατρ. Αθηναγόρα 19,
Μυσσίρια.

Από το εστιατόριο 
VENETO
ζητείται προσωπικό
για τη σεζόν 2018 για τα
παρακάτω τμήματα:
Α) Σερβιτόρος-α υποδοχής
Β) Σερβιτόρος-α Αʼ
Γ) Σερβιτόρος-α Β΄
Οι αιτήσεις θα γίνονται 
δεκτές καθημερινά 
από τις 10.00π.μ.
έως τις 13.00μ.μ. στο χώρο
μας ή ηλεκτρονικά με την
αποστολή βιογραφικού
στο info@veneto.gr 
Τηλ. επικοινωνίας
28310 56634, 6932 534773

ZHTEITAI άνδρας ηλικίας από
19 έως 30 ετών με δίπλωμα
οδήγησης μηχανακιού για
απασχόληση σε σούπερ μάρ-
κετ. Πληροφορίες μόνο πρωι-
νές ώρες από τις 10.00 έως
τη 1.00. 
Τηλ. επικ. 6986 777922,
mail:Gklados4@hotmail.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κα-
τάλληλο για σχολή χορού ή κα-
ράτε, στην οδό Κολοκοτρώνη
56. Τηλ. επικ. 6974 149841.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός
χώρος 72τμ στην οδό Μοάτσου
στον 1ο όροφο. Ανακαινίστηκε
το 2018 και διαθέτει έναν άνε-
το χώρο υποδοχής και τρία ανε-
ξάρτητα δωμάτια. 
Τηλ. επικ. 6972 248077.

ENOIKIAZETAI δυάρι στα Πε-
ριβόλια κοντά στην παραλία
και σε στάση λεωφορείου. 
Τηλ. επικ. 28310 50440.

ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ στο Ρέθυμνο 
ζητείται άνδρας υπάλληλος
γραφείου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση εί-
ναι η γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας και η χρήση Η/Υ.
Επίσης θα προτιμηθεί όποι-
ος έχει γνώση του συστή-
ματος της Forth-CRS. Επι-
κοινωνία και αποστολή βιο-
γραφικών στο email: 
rethymnocrete023@gmail.com

Το Ξενοδοχείο Rethymno
Palace 5* στον Αδελιανό Κάμ-
πο ζητάει καμαριέρες για την
τρέχουσα τουριστική περίο-
δο. Tηλ. επικ. 28310 72418.
Το Ξενοδοχείο Rethymno
Palace 5* στον Αδελιανό Κάμ-
πο ζητάει προσωπικό γενικών
καθηκόντων και αποθηκάριο
για την ερχόμενη τουριστική
περίοδο. Tηλ. επικ. 28310
72418.
Το Ξενοδοχείο Rethymno
Palace 5* στον Αδελιανό Κάμ-
πο ζητάει προσωπικό για την
ερχόμενη τουριστική περίο-
δο. Πληρ. Τηλ.: 28310 72418
Δευτέρα -Σάββατο 9.00-17.00
Αποστολή βιογραφικών
info@rethymnopalace.gr  
Το Ξενοδοχείο Rethymno
Palace 5* στον Αδελιανό Κάμ-
πο ζητάει λογιστή για την ερ-
χόμενη τουριστική περίοδο.
Tηλ. επικ. 28310 72418.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από το
Φαρμακείο Παπαδάκη στον
Αδελιανό Κάμπο για θερινή
εργασία. Απαραίτητη η γνώ-
ση ξένων γλωσσών σε καλό
επίπεδο. Θα προτιμηθούν
άτομα με εμπειρία στο χώρο,
δίπλωμα αισθητικου ή βοη-
θού φαρμακείου. 
Πληρ. τηλ. 28310 71431.

Καθηγητής/τρια  ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ζητείται από το Κέντρο Ξέ-
νων Γλωσσών ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ. 
Αποστολή βιογραφικών : 
kinali@grecian.net 
Τηλ: 28310 56026

ΡΕΘΥΜΝΟ-ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ: Πω-
λείται οικόπεδο, έκτασης
3.100τμ., εντός σχεδίου, άρτιο και
οικοδομήσιμο. Κτίζει 2.500τ.μ., 3
όψεις, θέα θάλασσα, διανοιγμέ-
νοι οι δρόμοι του σχεδίου πόλης,
άμεση πρόσβαση σε εθνική οδό.
Επικοινωνία 6941496349
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ερ-
γασία την σεζόν 2017 από μι-
κρό ξενοδοχείο στο Πάνορ-
μο Ρεθύμνου: 
α) receptionist με εμπειρία &
γνώση του προγράμματος
«Αλέξανδρος», γνώση Αγ-
γλικών απαραίτητη (γνώση
άλλης ξένης γλώσσας θα
εκτιμηθεί). β) καμαριέρα με
λίγη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας. 
Αποστολή πλήρους βιογρα-
φικού με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail
prosopiko2017@yahoo.com ή
τηλ.στο 6944694371,
6945978661 . 
Θα προτιμηθουν οι εχοντες
προυπηρεσια και κατοικοι
στην ευρητερη περιοχη του
Πανόρμου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος χωρίς στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις έως
32 ετών με γνώσεις ηλε-
κτρονικού ή ηλεκτρολόγου,
δίπλωμα οδήγησης, γνώσεις
αγγλικών για εργασία σε επι-
χείρηση με κεραίες, δορυ-
φορικά και συστήματα ασφα-
λείας. Προϋπηρεσία θα λη-
φθεί υπόψη. Πληρ. τηλ. 6978
997132 ώρες καταστημάτων
ή αποστείλατε βιογραφικό
στο info@ncelectronics.gr

Ζητούνται πωλητής/πωλή-
τρια, για την οργάνωση και
λειτουργία καταστήματος.
Απαραίτητα προσόντα
Ανεπτυγμένες επικοινωνια-
κές ικανότητες
Ευχάριστη και δυναμική
προσωπικότητα
Άνεση στη χρήση H/Y και
νέων τεχνολογιών
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Υπευθυνότητα
Παρέχονται:
Μισθός και bonus
Συνεχείς εκπαιδεύσεις
Σύγχρονο και δυναμικό πε-
ριβάλλον εργασίας.
Για αποστολή βιογραφικών:
rethken@gmail.com

Απο ξενοδοχείο στον Πλατανιά
Ρεθύμνου ζητούνται: 
Μάγειρας Β', βοηθός

κουζίνας/λαντζιέρης, μπάρμαν, 
καμαριέρα.  Παρακαλούμε όπως

αποστείλετε βιογραφικό στο
info@castello-bianco.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΨΙΝΑΚΗΣ
Για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πε-
λατών, ζητάμε άμεσα νέες-νέ-
ους 18-5 ετών, για πλήρη και μό-
νιμη εργασία.
Απαραίτητα προσόντα:
Ευγενική και ευχάριστη 
προσωπικότητα, όρεξη για δου-
λειά, ευχέρεια στην επικοινωνία
και ομαδικό πνεύμα.Καλή γνώση
Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας.
Χωρίς στρατιωτικές 
ή άλλες υποχρεώσεις.
Αιτήσεις ενδιαφέροντος, με
βιογραφικό και φωτογραφία,

μπορείτε να στέλνετε στην
ηλεκτρονική 

διεύθυνση: maria@klapsinakis.gr.
Μετά την αίτηση, θα αποσταλεί 
ειδικό έντυπο πληροφοριών και 
θα ακολουθήσει προσωπική 
συνέντευξη
(με όσους επιλεγούν).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λαντζιέρα, β΄
μάγειρας ή βʼ μαγείρισσα.
Επίσης μαγείρισσα με γνώ-
σεις παραδοσιακής κρητικής
κουζίνας. Πληρ. Τηλ.
2831054888 και 6978024554.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΛΑΝΑ
στην παλιά πόλη ζητούνται:
βοηθός σερβιτόρου, βοηθός
μάγειρα με προϋπηρεσία στη
σχάρα, λατζέρα-λατζέρης,
κοπέλα για το μπαρ. 
Αποστολή βιογραφικών στο
info@alana-restaurant.gr 
Τηλ. 6948374330.

ΑΠΟ ΤΟ UPANO ζητείται
κοπέλα εμφανίσιμη με
γνώσεις τουλάχιστον 2
ξένων γλωσσών για την
υποδοχή. Πληρ. τηλ.
6981 038552.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας σερβι-
τόρος-α & λατζέρη-α από
εστιατόριο-ξενοδοχείο στο
Μπαλί για τη σεζόν 2018.
Πληρ. τηλ. 6944 548952. Βιο-
γραφικά στο mail:
nisanakis@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από το
ξενοδοχείο Maravel Land
στον Αδελιανό Κάμπο. 
Πληρ. τηλ. 28310 71064, 
6948 083636.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Theartemis
Palace και Atrium Ambiance
Hotel στο Ρέθυμνο Κρήτης
αναζητούν για τη φετινή σεζόν 
Μάγειρα Α (A LA CARTE)
Μάγειρα Β 
Μάγειρα Γ 
Μισθός ικανοποιητικός
Απασχόληση μέχρι
31/10/2018
Αποστολή βιογραφικών στο
hr@theartemis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6949095199
Υπεύθυνος Προσωπικού
Μιξάκης Νικόλαος 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προμηθευτική
Μετάλλων Κρήτης
ενδιαφέρεται να προσλάβει
χειριστές ανυψωτικών 
μηχανημάτων και εργάτες
στην αποθήκη διάθεσης στην
Πηγή. Πληροφορίες αυτο-
προσώπως στην εταιρεία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για την
πώληση καρτοκινητών cos-
mote σε χώρους μαζικής
συγκέντρωσης ή προσέλευ-
σης κοινού. Προσόντα:
Γνώση Αγγλικών και ικανο-
τήτων πωλήτριας. Ωράριο:
ελεύθερο (πρωί-μεσημέρι ή
βράδυ) έξι ωρών επί 22 μέ-
ρες το μήνα. Μισθός: Αντα-
ποδοτικός με τον αριθμό
καρτοκινητών που πουλάει
το μήνα. Τηλ. 6976 998204.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρεία έτοιμου
σκυροδέρματος  οδηγός –
πρεσσαδόρος για μόνιμη ερ-
γασία. Τηλ επικ. 6979-220866
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από 25-35 ετών
για μόνιμη εργασία σε γνωστή
επιχείρηση του Ρεθύμνου.
Απαραίτητα προσόντα άδεια
αυτοκινήτου, γνώση ξένης
γλώσσας. Πλη. τηλ. 6944
730019 κος Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
Α.Ε. ζητεί για καφετέρια άτο-
μο για την θέση
Μπαρίστα/μπουφέ και για του-
ριστικό πολυκατάστημα πω-
λήτρια. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η γνώση τουλάχιστον
αγγλικών. Πληρ. τηλ. 28310
72372 & 6937 003462. Βιογρα-
φικά στο kuashop-
ping@gmail.com
ΕΤΑΙΡEIΑ που εμπορεύεται
Αυτοκίνητα, Μοτοσικλέτες &
Ανταλλακτικά ζητά πωλητές
για το κατάστημα Ρεθύμνου
για ΑΜΕΣΗ πρόσληψη. 
Αποστολή βιογραφικού με 
φωτογραφία στο 
amprethymno@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα να εργαστεί
σε καφέ μπαρ στην παλιά πόλη,
Αραμπατζόγλου 42. Τηλ. επίκ.
6945 555872, 28310 23850.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ UPANO ΜΑΧΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ 149  ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΟ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ 
THΛ: 6981038552, ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ: 
argirompikou@hotmail.com

ΗΧΗΤΙΚΑ: Ζητείται εργαζόμε-
νος (χωρίς στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις) με δίπλωμα οδήγη-
σης αυτοκινήτου και μικρής
μηχανής, για εργασία σε επι-
χείρηση διοργάνωσης συναυ-
λιών-συνεδρίων κ.λπ. καθώς
και services-εγκαταστάσεις
ηλεκτρονικών. Τηλ. επικ. 6932
702102 ώρες καταστημάτων.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από ηλε-
κτρονικό κατάστημα αθλητι-
κών ειδών με έδρα το Ρέθυμνο
για το τμήμα εξυπηρέτησης πε-
λατών. Ευφράδεια λόγου, ικα-
νότητα επικοινωνίας και ομα-
δικής συνεργασίας, καθώς και
γνώσεις ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή και αγγλικών απαραίτη-
τες. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να στείλουν τα βιογρα-
φικά τους στο email
cv@heavenofbrands.com. Πε-
ραιτέρω πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 28310 55 630. 
ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εται-
ρεία αλουμινίου-σιδήρου ζη-
τούνται έμπειροι τεχνίτες και
βοηθοί. Πληρ. τηλ. 6972
245497.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ημιαπασχόληση
από ινστιτούτο αισθητικής στο
κέντρο του Ρεθύμνου έμπειρη
τεχνίτρα νυχιών και γνώση
μασάζ. Θα θεωρηθεί προσόν ή
γνώση αγγλικής γλώσσας. Τηλ.
επικ. 28310 52158 ή 6948
590172 & στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο email: 
antonia_athens@yahoo.gr
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ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ΔΥΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ: 50τμ Αʼ ορόφου 3 ετών 50 μέ-
τρα από παραλία 81.000€
ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ: Γκαρσονιέρα δίχωρη 38τμ Α' ορόφου
με γκαράζ 45.000€
KAΛΛΙΘΕΑ: 2άρι 62 τ.μ. ισόγειο 15ετίας 85.000€

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ (Θ.ΝΤΕ.ΧΙΟΣΤΑΚ): Διαμέρισμα 93τμ, β' ορό-
φου, 35 ετών με 2 υπν. 110.000€
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: Διαμέρισμα αʼ ορόφου 100τμ με 2 υπν
146.000€
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: Διαμέρισμα 70τμ με τεράστιο μπαλκόνι
και απίστευτη θέα 140.000€
ΗΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ: Διαμέρισμα βʼ ορόφου 72τμ με θέα θάλασσα
και πρόσοψη στο δρόμο 114.000€
ΓΑΛΛΟΥ: Μεζονέτα 80 τ.μ. με 2 Υ/Δ, αποθήκη, γκαράζ, 22
ετών. 100.000€
Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ: 78 τ.μ. με 2 Υ/Δ, ορόφου πρόσοψη στη
Λεωφόρο. 90.000€

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 3 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (2ο ΛΥΚΕΙΟ): Διαμέρισμα Α' ορόφου 92τμ, 3 υπν.,
υπέρ λουξ, με γκαράζ. 155.000€
ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ: 92τμ Α' ορόφου 3 ετών με γκα-
ράζ και αποθήκη, 3 ΥΠΝ. 30μ από την παραλία 210.000€
ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ: 110τμ Β' ορόφου 3 ετών με
γκαράζ και αποθήκη, 3 ΥΠΝ. 30μ από την παραλία 245.000€
ΚΟΥΜΠΕΣ: Διαμέρισμα ά ορόφου 140τμ με 3 υπν. 10/ετίας
με υπέροχη θέα και γκαράζ 287.000€
ΑΔΕΛΕ: Διαμέρισμα 87τμ σε πολύ καλή κατάσταση 80.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 121 τ.μ. β΄ ορόφου 3 ΥΠΝ, με θέα, λουξ κατα-

σκευή. 195.000 €

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΚΤΙΡΙΑ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΠΕΤΑ

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ: Παλιά μονοκατοικία 80τμ χρήζει ανακαίνισης
σε οικόπεδο 1000τμ. 120.000€
ΑΓ. ΜΑΡΚΟΣ (Μισίρια): Μονοκατοικία 90τμ με υπόλοιπο δό-
μησης 280τμ σε οικόπεδο 1800τμ 149.999€
ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ: Μεζονέτα 190τμ αυτόνομη με χωράφι 200τμ,
3 υπνοδωμάτια και 1 γκαρσονιέρα με θέα. Τιμή 268.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Αποθήκη 95τμ 10 ετών στο κέντρο της πόλης με
είσοδο γκαράζ 82.000€
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ: Πωλείται μονοκατοικία 160τμ 110.000€
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μεζονέτα 176τμ καινούρια με 1 θέση
γκαράζ και 1 αποθήκη 220.000€
ΣΦΑΚΑΚΙ: Μεζονέτα 95τμ με 3 υπνοδωμάτια 6 ετών
146.000€
ΚΟΥΜΠΕΣ: Πωλείται μονοκατοικία πάνω στη θάλασσα
240τμ 330.000€
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΤΣΕΣΜΕ: Μονοκατοικία 150 τ.μ. σε χωράφι 300
τ.μ. 30 ετών. 130.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Κατάστημα κεντρικό 330τ.μ. με υπόλοιπο
δόμησης 90τ.μ. 330.000€
ΚΕΝΤΡΟ (ΜΟΑΤΣΟΥ): Γραφείο Α' ορόφου 74τμ, υπέρ λουξ
κατασκευή, 10 ετών (νοικιασμένο). 133.000€
21ΗΣ ΜΑΙΟΥ: Πωλείται κατάστημα 85τμ υπέρ λουξ κατα-
σκευής, 20μ από τη Μαρίνα Ρεθύμνου αποτελείται από πα-
τάρι, γραφείο, τουαλέτα και αυλή κατ/λο για πολλές χρή-
σεις τιμή 100.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Κατάστημα 320 τμ γωνιακό 200.000€
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Κατάστημα 95τμ διαμπερές 300.000€
ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ: Οικόπεδο γωνιακό 4500τμ κατάλληλο
για αποθήκες και για γεωργική χρήση 2000€
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ: Ενοικιάζεται επαγ/κός χώρος 200τμ με
εξωτερικό χωρο γωνιακό 1200€
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Πωλείται επιχείρηση 150τμ
30.000€ με ενοίκιο 1.800€

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Oικόπεδο 420τ.μ. με κτίσμα 710τ.μ., ιδανικό για επαγγελμα-

τική χρήση. Έχει έτοιμη μελέτη 720.000€
Αυτόνομο κτήριο 156τμ με 6 υπνοδωμάτια 138.000€
Μεζονέτα 120 τμ με κήπο χρήζει ανακαίνισης 90.000€
Ακίνητο 285τμ με κήπο και πολλά παλαιά στοιχεία 185.000€
Μεζονέτα γωνιακή στο Μακρύ Στενό 100 τ.μ. Τιμή 110.000€

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ: Οικόπεδο 22.000τμ στον παλιό οικισμό,
πολύ μεγάλη δόμηση, 250 μέτρα από τη θάλασσα, υπέροχη
θέα. 880.000€
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ: Οικόπεδο πάνω στον κεντρικό δρόμο 700τμ
με Σ.Δ. 0,8 295.000€
ΜΑΡΟΥΛΑΣ: Οικόπεδο 500τμ σε ήσυχη τοποθεσία 50.000€
ΣΦΑΚΑΚΙ: Πωλούνται οικόπεδα πάνω στη θάλασσα το κάθε
στρέμμα 116.000€

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5.500ΤΜ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΑΣΚΟΥΤΣΗ: Οικόπεδο 460τμ γωνιακό πάνω στο δρόμο με
δόμηση 0,8 270.000€
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Οικόπεδο 560τμ 20 μέτρα από τη θάλασσα
308.000€
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Οικόπεδο 320 τ.μ. με σ.δ. 0,8 με πρόσοψη στο
δρόμο. 162.000 €

ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΙΑΝΟΥΔΙ: Ελαιώνας 1800 τμ,(45 ΕΛΙΕΣ, 250 ΛΑΔΙ) 8 λεπτά
από Ρέθυμνο. 15.000€
ΓΕΡΑΝΙ: Αγροτεμάχιο 5500τμ με υπέροχη θέα, άρτιο 200τμ
156.000€
ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΠΑΝΟΡΜΟ: 14.500ΤΜ αγροτεμάχιο με ελιές κα-
τάλληλο για πολλές επαγ/κές χρήσεις 100.000€
ΠΑΝΟΡΜΟ-ΣΚΕΠΑΣΤΗ: Αγροτεμάχιο 11.000τμ άρτιο 400τμ
με 250 μουρέλα παραγωγής (2 τόνους) με πολύ καλή πρό-
σβαση 125.000€
ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ: Γωνιακό 5500 τμ ιδανικό για πολλές
χρήσεις. 600.000€
ΠΕΤΡΕΣ: (εκκλησία Πετρέ) 8000 τμ με θέα, άρτιο 300 τμ.
250.000€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ/fax: 2831504189 κιν/mob:6974808785
e-mail:info@pagalos-trust.com, www.pagalos-trust.com
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ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙ

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  
ΜΜ..  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

ΥΥΠΠ..  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ::  
ΚΚ..  ΝΝ..  ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΙΣ  

ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ (2-4) ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Κ. ΚΡΙΑΡΗ 3 

ΤΗΛ.: 2288331100  5588555555

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην κτηματική
περιφέρεια Ορθέ του Δήμου
Μυλοποτάμου 180 ελαιόδεν-
τρα ποικιλίας κορωνέικη, στο
εισόδημα, σε φραχτά με
ισχυρή περίφραξη. Εντός
υπάρχουν ακόμη 2 χοντρο-
λιές, 17 ποικιλίες αχλαδιάς,
κυδωνιές, μουσμουλιές και
ένα πηγάδι. Προσφέρονται
άριστα για βιολογική καλ-
λιέργεια.  Είναι δηλωμένα
και επιδοτούνται.  Η τιμή
τους πολύ δελεαστική, λόγω
ανάγκης. Πληρ. τηλ. 28310
54503 κ. Γιώργος.

Βιολόγος με πολυετή εμπει-
ρία παραδίδει μαθήματα σε
Βιολογία, Χημεία Γενικού Λυ-
κείου και ΕΠΑΛ όλων των τά-
ξεων. Ειδίκευση στην
προετοιμασία για Πανελλή-
νιες Γενικού Λυκείου και
ΕΠΑΛ τομέα Γεωπονίας και
Υγείας. Τηλ 6946812976
ΠΑΡΑΔIΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα
μαθήματα κιθάρας και φω-
νητικής. Πληρ. τηλ.
6974453240. 

ΕΜΠΕΙΡΗ δασκάλα, απόφοιτη Π.Τ.Π.Ε. και καθηγήτρια Αγγλι-
κών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, ανα-
λαμβάνοντας όλα τα μαθήματα και όλες τις τάξεις. Παράλληλα
υπάρχει δυνατότητα για μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέ-
δων. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικ. 6947 665665 email: mathi
matadhmotikou@gmail.com
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με πολυετή εμπειρία και μεταπτυχιακό παρα-
δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές όλων των
επιπέδων. Τηλ. επικ. 6978 465701 (whatʼs up).

Τελειόφοιτη γαλλικής φιλο-
λογίας Αθηνών παραδίδει
μαθήματα γαλλικών κατ'
οίκον σε μαθητές δημοτι-
κού και γυμνασίου. 
Τιμές προσιτές. 
Τηλ. 6976129224

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προμηθευτική
Μετάλλων Κρήτης ενδιαφέ-
ρεται να προσλάβει χειρι-
στές ανυψωτικών μηχανη-
μάτων και εργάτες στην απο-
θήκη διάθεσης στην Πηγή.
Πληροφορίες αυτοπροσώ-
πως στην εταιρεία.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Blue 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΣ ΑΕΒΕ ανα-
ζητά έμπειρο ή ανειδίκευτο
τεχνίτη για πλήρη απασχόλη-
ση. Τηλ. επικ. 6974 059119.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ με επαγ-
γελματικό δίπλωμα Γʼ Κατη-
γορίας, κατά προτεραιότητα.
Πληρ. τηλ. 6978112719
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
διανομής ποτών ζητείται οδη-
γός-διανομέας με δίπλωμα Β ή
Γ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.
28310 72072 & 72482.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕIΟ Rethymno
Palace 5* στον Αδελιανό Κάμ-
πο ζητάει καμαριέρες για την
ερχόμενη τουριστική περίο-
δο. Τηλ. Επικ. 28310 72418
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ζητούνται οδηγός
με δίπλωμα Γʼ κατηγορίας και
εργάτες. Τηλ. επικ.
28310.50145, κο Μιχάλη.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
με έδρα το Ρέθυμνο, ζητούνται
για άμεση πρόσληψη οδηγοί
φορτηγών. Απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις η κατοχή διπλώμα-
τος Ε΄ κατηγορίας και η 2ετής,
τουλάχιστον, προϋπηρεσία. 
Τυχόν δίπλωμα χειρισμού μηχα-
νήματος θα θεωρηθεί επιπρό-
σθετο προσόν.
Προσφέρονται:
• Ικανοποιητικές αποδοχές.
• Ασφάλιση. • Σύγχρονο
περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών
στη διεύθυνση 
idmarkakis@gmail.com.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6973555486.

Ζητείται προσωπικό από μικρή
ξενοδοχειακή μονάδα στον
Καβρό:  α) Κοπέλα (ημιαπα-
σχόληση) με γνώσεις Αγγλι-
κών η Γαλλικών για Reception
– Bar,  β) Καμαριέρα με γνώ-
σεις αγγλικών.  Αποστολή βιο-
γραφικού στο: 
sentbiografiko@gmail.com

ΖΗΤΕIΤΑΙ αρτοποιός με εμ-
πειρία να εργαστεί σε αρτο-
ποιείο, πληροφορίες. Τηλ. επικ.
28310 50127.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα
για ψησταριά και σέρβις στο
εστιατόριο-ψητοπωλείο Θράκα
Ρεθύμνου. Τηλ. επικοινωνίας
28310 24178.

XAΡΙΖΟΝΤΑΙ μικρόσωμα 
σκυλάκια (τσατσάκια). 
Πληροφορίες τηλ. 6974644009
κ. Γεωργία
ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΕΓΗΣ το
κομμωτήριο Βe Funky πουλάει
την επιχείρηση (εξοπλισμό). Τιμή
ενοικίου χαμηλή. Πληρ. τηλ.
6932 525845.

Καθηγήτρια γερμανικών με
εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε προσιτές τιμές.
Τηλ. 6976 580599.
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ΤΤμμήήμμαα  ΔΔιιδδαακκττιικκοούύ  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  

Αριθμ. Πρωτ.: 22127
ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππλλήήρρωωσσηη  θθέέσσεεωωνν  
κκααθθηηγγηηττώώνν

σσττοο  ΑΑρριισσττοοττέέλλεειιοο  
ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
Τα παρακάτω Τμήματα του

Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν
την προκήρυξη των εξής θέσεων
καθηγητών: 

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΧΧΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑΣΣ  ((ττηηλλ..
ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  22331100999988225500--6600--7700--
8800  ee--mmaaiill:: iinnffoo@@bbiioo..aauutthh..ggrr))

- Μιας (1) θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικεί-
μενο «Οργανική Χημεία με έμ-
φαση στη Συνθετική Οργανική
Χημεία».

(κωδικός ανάρτησης στο
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5965)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικεί-
μενο «Οργανική Χημεία με έμ-
φαση στη Χημεία Φυσικών Προ-
ϊόντων».

(κωδικός ανάρτησης στο
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5966)

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΗΗ--
ΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς
22331100999955999911  ee--mmaaiill::
mmeeggkkaa@@eenngg..aauutthh..ggrr))

- Μιας (1) θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικεί-
μενο «Πειραματική και Θεωρη-
τική Ανάλυση των Θεμελιώσεων
στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχα-
νική».

(κωδικός ανάρτησης στο
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5967)

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΔΔΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  22331100999955225511
ee--mmaaiill:: iinnffoo@@llaaww..aauutthh..ggrr))

- Μιας (1) θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του επίκουρου κα-
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Στοματολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο

ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5970)
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΣΣΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΖΖΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ--
ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  ((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς
22331100999911995555  ee--mmaaiill::  ggkkaaddii--
nnoopp@@jjoouurr..aauutthh..ggrr))

- Μιας (1) θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικεί-
μενο «Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε.
(Ψηφιακή διαχείριση ήχου και
εικόνας στα ηλεκτρονικά
Μ.Μ.Ε).».

(κωδικός ανάρτησης στο
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5976)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν
στο ΦΦΕΕΚΚ  446655//2266--0044--22001188  ττ..ΓΓ΄́
(ημερ.κυκλ. 27-04-2018) και η
προθεσμία υποβολής των δι-
καιολογητικών λήγει στις 99  ΙΙοουυ--
λλίίοουυ  22001188.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας
μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά (όπως ανα-
φέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης)
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛ-
ΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr)
και κατατίθενται και σε ένα αν-
τίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή στις Γραμματείες των πα-
ραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες
στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-
mail.

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  0077//0055//22001188
ΜΜεε  εεννττοολλήή  ττοουυ  ΠΠρρύύττααννηη

ΗΗ  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη  
ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΔΔ//ννσσηηςς

ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΝΝΑΑ  

ΜΜΠΠΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥΔΔΗΗ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗ--
ΜΜΙΙΟΟ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  
ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΤΤμμήήμμαα  ΔΔιιδδαακκττιικκοούύ  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  

Αριθμ. Πρωτ.: 22124
ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππλλήήρρωωσσηη  κκεεννώώνν
θθέέσσεεωωνν  κκααθθηηγγηηττώώνν
σσττοο  ΑΑρριισσττοοττέέλλεειιοο  

ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
Τα παρακάτω Τμήματα του Πα-
νεπιστημίου μας αποφάσισαν την
προκήρυξη των εξής κενών θέ-
σεων καθηγητών: 
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥ
((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  22331100999977116611
ee--mmaaiill:: iinnffoo@@ffiillmm..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του επίκουρου κα-
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Σενάριο Κινηματογράφου».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5909)
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓΛΛΩΩΣΣ--
ΣΣΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ((ττηηλλ..
ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  22331100999955224411  ee--mmaaiill::
iinnffoo@@ddeell..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικεί-
μενο «Γενική και Συγκριτική
Γραμματολογία με έμφαση στις
ελληνογερμανικές γραμματειακές
σχέσεις».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5910)
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΔΔΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  22331100999999445500
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ddeenntt..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του επίκουρου κα-
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Οδοντική Χειρουργική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5912)
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ((ττηηλλ..
ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  22331100999977994400  ee--mmaaiill::
iinnffoo@@mmaatthh..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή

στη βαθμίδα του επίκουρου κα-
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διαφορική Γεωμετρία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5914)
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΠΠΑΑΙΙΔΔΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ((ττηηλλ..  ΓΓρρααμμμμαα--
ττεείίααςς  22331100999955220066  ee--mmaaiill::
iinnffoo@@eeddlliitt..aauutthh..ggrr))
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή
στη βαθμίδα του επίκουρου κα-
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Λογική ή/και Φιλοσοφία της
Γλώσσας ή/και Φιλοσοφία της
Επιστήμης».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ5915)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν
στο ΦΦΕΕΚΚ  445511//2255--0044--22001188  ττ..ΓΓ΄́
(ημερ.κυκλ. 27-04-2018) και η
προθεσμία υποβολής των δι-
καιολογητικών λήγει στις 99  ΙΙοουυ--
λλίίοουυ  22001188.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά (όπως αναφέ-
ρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης)
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛ-
ΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr)
και κατατίθενται και σε ένα αν-
τίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή στις Γραμματείες των πα-
ραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες
στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-
mail.

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  0077//0055//22001188
ΜΜεε  εεννττοολλήή  ττοουυ  ΠΠρρύύττααννηη

ΗΗ  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη
ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΔΔ//ννσσηηςς

ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΝΝΑΑ

ΜΜΠΠΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥΔΔΗΗ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΕΕθθννιικκόόνν  κκααιι  ΚΚααπποοδδιισσττρριιαακκόόνν
ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοονν  ΑΑθθηηννώώνν
ΓΓΕΕΝΝ..  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ’’

ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..  11771188002266443399//33--55--
22001188

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανα-
κοινώνει ότι στο ΦEK 430/23-4-
2018 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκαν οι
προκηρύξεις δύο (2) θέσεων κα-
θηγητών ως εξής:
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑ--
ΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  
ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ
ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ((ΝΝααυυααρρίίννοουυ  1133αα,,  110066
8800,,  ΑΑθθήήνναα,,  ττηηλλ..::  221100  33668888001100))
ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ::  ΑΑννθθρρωωππιισσττιικκώώνν
ΣΣπποουυδδώώνν
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς::  
11771188001166889955//2266--11--1188//99--11--1188
((ΑΑΔΔΑΑ::  ΨΨΟΟ77224466ΨΨΖΖ22ΝΝ--ΩΩΓΓΨΨ))((
-Μία (1) θέση καθηγητή στη
βαθμίδα του αναπληρωτή καθη-
γητή με γνωστικό αντικείμενο
««ΕΕλλλληηννιικκήή  ΛΛααοογγρρααφφίίαα»»..
ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ::  ΜΜααθθηημμααττιικκώώνν  κκααιι
ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς::
11771188001166889900//2266--11--1188//99--11--1188
((ΑΑΔΔΑΑ::  ΩΩΒΒΓΓ004466ΨΨΖΖ22ΝΝ--ΘΘΔΔΤΤ))
-Μία (1) θέση καθηγητή στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγη-
τή με γνωστικό αντικείμενο ««ΔΔιι--
δδαακκττιικκήή  ττωωνν  μμααθθηημμααττιικκώώνν»»..
Η προθεσμία υποβολής υποψη-
φιοτήτων λήγει στις 44//77//22001188.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι,
που έχουν τα νόμιμα προσόντα,
να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη
διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και όλα
τα αναγκαία για την κρίση δι-
καιολογητικά, όπως αυτά ανα-
φέρονται στο ΦΕΚ των προκη-
ρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του ενδιαφερόμε-
νου Τμήματος.

ΑΑθθήήνναα
ΟΟ  ΠΠρρύύττααννηηςς

ΜΜεελλέέττιιοοςς  --ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  
ΚΚ..  ΔΔηημμόόπποουυλλοοςς
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό
βαν σε άριστη κατάσταση.
Peugeot Partner 2008, 34.00km
(Βενζίνη, 1400cc). 
Τιμή: 7.000€ (συζητήσιμη).
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες καλέστε στο 
28310 58403 (Ξενοδοχείο 
Bio Suites Hotel).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση snac-
bar/εστιατόριο στην παραλία
της Αγίας Γαλήνης για προ-
σωπικούς-οικογενειακούς λό-
γους, πλήρως εξοπλισμένη &
υγιής. Στον εξοπλισμό περι-
λαμβάνονται και οι ομπρέλες
και οι ξαπλώστρες για την
εκμετάλλευση του χώρου της
παραλίας μπροστά από την
επιχείρηση.
Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ. επικοινωνίας 6947 205910

88..3300ππ..μμ..--88..3300μμ..μμ..
ΚΚάάρρττααλληηςς  ΝΝ..
Εθν. Αντιστάσεως-Τσουδε-
ρών τηλ. 2831023427
κοντά στην πλατεία Μι-
κρασιατών
88..3300  ββρράάδδυυ--88..3300  ππρρωωίί
ΑΑλλεεφφααννττιιννοούύ
Ζαμπελίου 19
τηλ. 28310 26115

ΤΤρρίίττηη  88--55--22001188
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ΚΥΡΙΑ από τη Βουλγαρία που
μιλά ελληνικά ζητά να εργαστεί.
Καθαρίζει σπίτια, πολυκατοι-
κίες, γραφεία, προσέχει ηλι-
κιωμένους (όχι εσωτερική).
Πληρ. τηλ. 6933 331641.
KYΡΙΑ ζητά να φροντίζει παι-
δάκια ή ηλικιωμένους ή καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφείων &
παιδικών σταθμών. Πληρ. τηλ.
6986295476
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα 50 ετών ανα-
λαμβάνει καθαριότητα και μα-
γείρεμα σε εργαζόμενες οικο-
γένειες με άριστες συστάσεις.
Δέχεται μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Τηλ.  6980658186.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητά εργασία
για φροντίδα παιδιών, ηλικιω-
μένων, λάτζα, καθαριότητα κ.λπ.
Τηλ. επικ. 6974115237 Αντωνία.
ΚΥΡΙΑ ευγενική με πολύ κα-
λούς τρόπους, ήρεμη, υπομο-
νετική, πολύ νοικοκυρά ζητεί να
προσέχει παιδιά ή ηλικιωμέ-
νους ως εξωτερική. Πληρ. τηλ.
6993 060370.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχειακός εξο-
πλισμός (δωματίων, εστιατορίου,
μπαρ) λόγω ανακαίνισης.Τηλ.
επικοινωνίας: 2831057601 κα-
θημερινά από 10:00 έως 13:00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πουλάει έπιπλα
δωματίων (κομοδίνα, κρεβάτια,
καναπέδες σαλονιού, τραπεζά-
κια, καρέκλες, σκαμπό, τουα-
λέτες με καθρέφτες) λόγω ανα-
καίνισης. Τηλ. επικ. 28310 27874,
28310 50020, Φαξ: 28310 54906,
e-mail: info@odyssia.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Vespa Piaggio
200κ.ε., 1981. Τηλ. 6932 623407.

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Το ΔΣ του Συλλόγου των ΦΦίίλλωωνν  ττοουυ  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  ΜΜοουυσσεείίοουυ
Ρεθύμνου, μετά την επιτυχή πραγματοποίηση της εξαιρετι-
κής διάλεξης του ομότιμου καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης κου ΠΠέέττρροουυ  ΘΘέέμμεελληη θα ήθελε και δη-
μοσίως να ευχαριστήσει:
• Τον καθηγητή κο ΠΠέέττρροο  ΘΘέέμμεελληη για την άμεση ανταπόκρι-
ση του στο κάλεσμα του Συλλόγου
• Τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για την αθρόα προσέ-
λευσή τους.
• Την Αρχαιολόγο κα ΕΕιιρρήήννηη  ΓΓααββρριιλλάάκκηη για την προσφώνηση
του Καθηγητή. 
• Την ΚΚΕΕΔΔΗΗΡΡ για τη διάθεση της αίθουσας και της άρτια κα-
τηρτισμένης  υπαλλήλου για την τεχνική υποστήριξη του εξο-
πλισμού .
• Το ««PPeeppii  BBoouuttiiqquuee  hhootteell»»  για τη φιλοξενία του καθηγητή.

ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑ
Εις μνήμη της μακ. ΧΧρρυυσσήήςς  ΚΚααλλλλιιάάννηη προσφέρθηκε ένα πλή-
ρες γεύμα στα συσσίτια της Παιδικής Εστίας της ενορίας Κυ-
ρίας των Αγγέλων.

ΔΔωωρρεεάάνν  ΤΤεεσσττ  ΠΠΑΑΠΠ  
γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  σσττοο  ιιααττρρεείίοο  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς
ΜΜααίίαα::  ΒΒοογγιιααττζζήή  ΔΔήήμμηηττρραα  ττηηλλ::  66998844  227755  885544

ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΙΙΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΝΝ
ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ
ΙΙΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΝΝΑΑΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΙΙΩΩΝΝ
ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΟΟΤΤΟΟΚΚΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΗΗ  εεκκδδρροομμήή  ττηηςς  ΕΕννοορρίίααςς  
ττοουυ  ΙΙεερροούύ  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκοούύ  μμααςς  ΝΝααοούύ

Την ΚΚυυρριιαακκήή  1133  ΜΜααΐΐοουυ  22001188 θα πραγματοποιηθεί προ-
σκυνηματική-ψυχαγωγική εκδρομή της ενορίας μας.

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΟΟΡΡΤΤΗΗΣΣ
•• Χανιά-Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίας Μαρίας της Μα-
γδαληνής, (εκκλησιασμός-καφές).
• Τάφοι Βενιζέλων.
• Κάντανος.  • Παλιόχωρα (φαγητό).
• Μάλεμε (γερμανικό νεκροταφείο) 
• Χανιά, (λιμάνι, καφές, παγωτό).
• Ρέθυμνο
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΕΕννοορρίίααςς..
ΤΤηηλλ..  2288331100  2222773311,,  2288331100  2299332244  κκααιι  2288331100  2299009977

ΑΑππόό  ττηηνν  ΕΕννοορρίίαα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση μεζεδο-
πωλείου το οποίο μπορεί άμε-
σα να λειτουργήσει και σαν
εστιατόριο σε κεντρικό ση-
μείο του Ρεθύμνου. Πληρ. τηλ.
6975 567896.
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Τη Λατρευτή μας Σύζυγο, Μητέρα,
Γιαγιά, Αδελφή & Θεία

ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ  ΑΑΝΝΔΔΡΡ..  
ΠΠΛΛΟΟΥΥΜΜΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ

ΕΕΤΤΩΩΝΝ  8800
Κηδεύομε σήμερα Τρίτη 8 Μαΐου
2018 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο χωριό Αμνάτος Δήμου Ρεθύ-
μνου, όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία. Η Ταφή θα
γίνει στο κοιμητήριο του χωριού μας. Η Σορός θα βρίσκεται
στον Ιερό Ναό στη 1.00μ.μ.
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως συνοδεύ-
σουν την εκφορά της.
ΟΟ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Ανδρέας Πλουμιστός
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Σοφία χήρα Ζαχαρία Στεφανάκη, Ασπασία
Πλουμιστού, Ευφροσύνη-Χαράλαμπος Μαρκάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Γεώργιος-Νίτσα Κουφάκη, Ιωάννης Κουφά-
κης, Ιωάννα χήρα Εμμανουήλ Κουφάκη, Κωνσταντίνος-Γε-
ωργία Πλουμιστού

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ
&&  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε το ΣΣάάββββααττοο  1122  ΜΜααΐΐοουυ  22001188
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισο-
δίων Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία)
στο Ρέθυμνο 40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Αγα-
πημένου μας

ΧΧΑΑΡΡΙΙΤΤΩΩΝΝΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓ..
ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
((ΠΠέέρρααςς  μμννηημμοοσσύύννοουυ  σσττιιςς  1100..0000ππ..μμ..))
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Ευαγγελία Μαρινάκη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Γιώργης-Αναστασία Μαρινάκη, Νίκος-Μαρία Μα-
ρινάκη, Γιάννης Μαρινάκης, Μαρία-Ευάγγελος Συνατσάκης

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη
Σκαλέτα Ρεθύμνου 40/ήμερο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Λατρευτού μας  Αδελφού & Θείου

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤ..
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Χρυσούλα-Νικόλαος Τζωρτζινάκης, Ειρήνη-
Κωνσταντίνος Ψαροκόλυβος, Μαρία-Ελευθέριος Χατζησπύρος

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο χω-
ριό Αγκουσελιανά Δήμου Αγίου Βασι-
λείου 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της Αγαπημένης
μας

ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΟΟΥΥ
ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΑΑΚΚΗΗ

((ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΦΦΗΗΝΝΙΙΑΑ))
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
OO  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Ανδρέας Παναγιωτάκης
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Γεώργιος-Αικατερίνη Παναγιωτάκη, Μαρία-Δη-
μήτριος Απανωμεριτάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Μανούσος-Ελένη Σφηνιά, Ειρήνη χήρα Μάρ-
κου Σφηνιά, Ευαγγελία χήρα Γεωργίου Ηλιάκη, Ευρίκλεια-
Εμμανουήλ Χιωτάκης, Μαρία χήρα Παύλου Γύπαρη, Κωνστα-
ντίνος Παναγιωτάκης, Χρυσούλα-Δημήτριος Καρνιαβούρας,
Αγγελική χήρα Δημητρίου Πολάκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΟΟ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε το ΣΣάάββββααττοο  1122  ΜΜααΐΐοουυ  22001188
στην Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού
στο Κουμπέ Ρεθύμνου 40/ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Αγαπημένου μας

ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓ..
ΚΚΑΑΟΟΥΥΔΔΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Σοφία Παπαδοπούλου-Καούδη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Γεώργιος Καούδης, Μαριάνθη Καούδη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Μαρία χήρα Σπυρίδωνος Καούδη, Αικατερίνη
χήρα Εμμανουήλ Μανωλεσάκη, Ιερέας Κωνσταντίνος-Πρε-
σβυτέρα Κρυσταλλία Αστρινάκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Κοιμητήριο Ρεθύμνου 40/ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της Αγαπημένης μας

ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΒΒ..  ΗΗΛΛΙΙΑΑΚΚΗΗ
((ΤΤοο  γγέέννοοςς  ΜΜοουυζζοουυρράάκκηη))

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη της όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Δημήτριος-Γεωργία Ηλιάκη, Γεωργία-Μιχάλης
Κοτζαμπασάκης, Χρυσούλα-Κων/νος Καραγιώργος, Αικατε-
ρίνη Μιχαήλ Ηλιάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Πελαγία Ευαγγελιδάκη, Θεονύμφη Αεράκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Παναγίας στα Ακούμια
Δήμου Αγίου Βασιλείου 40/ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του Αγαπημένου μας

ΟΟΔΔΥΥΣΣΣΣΕΕΑΑ  ΓΓ..  ΜΜΗΗΛΛΙΙΔΔΑΑΚΚΗΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Θεοδώρα Μηλιδάκη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Γεώργιος Μηλιδάκης-Δήμητρα Σασματζίδου,
Σοφία-Μηλιδάκη-Μάρκος Μαρινάκης
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ:: Θεοδώρα, Ιωάννης, Οδυσσέας
ΟΟ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΟΟΣΣ:: Μιχαήλ Μηλιδάκης

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (Πε-
ταλιώτη) στην Καλλιθέα Ρεθύμνου
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής της Λατρευτής μας Συ-
ζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής &
Θείας

ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΤΤ..  
ΓΓΑΑΣΣΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΗΗ

((ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΛΛΑΑΧΧΝΝΙΙΔΔΑΑΚΚΗΗ))
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
OO  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Αντώνιος Γασπαράκης
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Μανώλης Γασπαράκης-Αμαλία Πατεράκη, Στέλ-
λα-Γεώργιος Μποτονάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Νικόλαος-Ευαγγελία Λαχνιδάκη, Φανή χήρα
Εμμανουήλ Φραδέλου, Μαρία χήρα Κωνσταντίνου Λαχνιδά-
κη, Γεώργιος-Ειρήνη Γάσπαρη, Παντελής Γάσπαρης, Σόνια-
Άγγελος Μελιδονιώτης, Αικατερίνη χήρα Λάμπρου Τσακίρη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
&&  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου στο χωριό Δρυγιές Δήμου
Αμαρίου ετήσιο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της Λατρευτής μας
Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής & Θείας

ΑΑΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝ..  ΤΤΣΣΑΑΧΧΑΑΚΚΗΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη της όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Εμμανουήλ-Ιωάννα Τσαχάκη, Μαρία-Γεώργιος
Σηφακάκης, Μάρκος Τσαχάκης, Μαρία χήρα Θεόδωρου
Τσαχάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Ηλίας-Άννα Δεβεράκη, Αικατερίνη χήρα Μι-
χαήλ Δεβεράκη, Μαρία χήρα Τίτου Κολυβάκη
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΤΤΡΡΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ

&&  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον
Κρασούνα Δήμου Μυλοποτάμου
9/μηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της Αγαπημένης μας

ΑΑΝΝΝΝΑΑΣΣ  
ΓΓΕΕΡΡΟΟΜΜΟΟΥΥΣΣΤΤΑΑΛΛΑΑΚΚΗΗ

((ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΛΛΙΙΠΠΡΡΑΑΝΝΤΤΗΗ))
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
OO  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Στρατής
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Ελένη-Κώστας
ΗΗ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΗΗ:: Έλλη

APTOZA
Aναλαμβάνουμε
αρτοπλασίες,
αρτουλάκια
(τσουρέκι, γλυκό),
κόλλυβα, μπουφέ
για μνημόσυνα

Γιώργος  Aποστολάκης

Διεύθυνση: Kαποδίστρια 9
Tηλ. 28310 23128, κιν. 6974 438888
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Τελούμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο
χωριό Κάτω Πόρος Ρεθύμνου 40/ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Αγαπημένου μας

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝ..
ΠΠΑΑΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ

((ΣΣυυννττααξξιιοούύχχοοςς  ΧΧωωρροοφφύύλλαακκααςς))
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Μαρία Παυλάκη (Το γένος) Κανδανολέων
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Ιωάννης Παυλάκης-Ευαγγελία Θέμελη, Αιμιλία-
Δημήτριος Βραϊμάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Ιωάννα χήρα Αντωνίου Μπιτσάκη, Ηλίας-Αν-
θούλα Κανδανολέων, Δημήτριος-Χρυσούλα Κανδανολέων

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

ΕΕγγκκάάρρδδιιεεςς    εευυχχααρριισσττίίεεςς    ααππόό    ττοο  
ΕΕκκππααιιδδεευυττήήρριιοο    ΠΠοολλυυχχρροοννάάκκηη  ––  ΚΚααππααϊϊδδοοννάάκκηη

Έχοντας σαν γνώμονα την ποιοτική, με τους δικούς μας όρους, εκπαίδευση, η απόφαση επέκτασης σε άλλη του κέντρου περιοχή
δεν ήταν εύκολη. Η επιλογή του χώρου, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, ο απαραίτητος, για τις δικές μας απαιτήσεις,
εξοπλισμός δημιουργούσαν εμπόδια όχι ευκαταφρόνητα. 
Όλοι μας οι ενδοιασμοί ξεπεράστηκαν με την εύρεση ενός πρότυπου χώρου, σχεδιασμένου και κατασκευασμένου για σχολική χρή-
ση σε μια τοποθεσία ιδανική για το σκοπό αυτό. 
Η παρουσία σας στον διπλό εορτασμό των εγκαινίων του νέου εκπαιδευτηρίου και της εικοσαετούς προσφοράς μας στην εκπαί-
δευση του τόπου μάς γεμίζει χαρά, υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη. Χαρά γιατί η παρουσία σας τη σημαντική για εμάς ημέρα γεννά
ευφορικά συναισθήματα, υπερηφάνεια γιατί έμπρακτα επιβραβεύει τη μετουσίωση των επαγγελματικών μας ονείρων σε έργα και
ευθύνη διπλή, γιατί όχι μόνο οι απαιτήσεις όλων αυξάνονται αλλά και γιατί οι «επόμενες» μέρες δεν μπορεί να «υστερούν» αυτών
που προηγήθηκαν. 
Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ και σας υποσχόμαστε πάντα να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να ανταποκρινόμαστε τόσο
στις προσδοκίες τις δικές σας όσο και στις απαιτήσεις των καιρών μας.       

ΚΚώώσσττααςς  κκααιι  ΤΤζζέέννηη  ΠΠοολλυυχχρροοννάάκκηη

Τελούμε το ΣΣάάββββααττοο  1122  ΜΜααΐΐοουυ  22001188
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως τη Θεοτό-
κου στο Μασταμπά Ρεθύμνου 40/ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Λατρευτού μας Αδελφού &
Θείου

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΚΚΩΩΝΝ..  
ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Λιλίκα χήρα Κίμωνα Τζέτζου, Εμμανουήλ Αγ-
γελάκης, Νικόλαος-Ειρήνη Τσίχλη, Κώστας -Σοφία Τσιάρα,
Ευαγγελία Τζουγκράκη, Χαρά Τζουγκράκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  &&  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 82 (ΕΛΙΔΑΚΙ) ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛ. 28310 57861   
ΚΙΝΗΤΟ: 6944862127, 6987146451 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ
ΡΡέέθθυυμμννοο  77--55--22001188

ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  22887700
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ

H Διευθύντρια Δασών Ρεθύμνης
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Νό-
μου 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34
του Ν. 4280/2014.
Ανακοινώνει στο ευρύ κοινό, ότι ύστερα από την υυππ’’  ααρριιθθμμ..
ΠΠρρωωττ  22228855//1122--44--22001188 αίτηση της κ. ΞΞεεζζωωννάάκκηη  ΓΓεεωωρργγίίααςς συ-
νέταξε πράξη χαρακτηρισμού την οποία απέστειλε στον Δήμο
ΑΑγγ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ για δημοσίευσή της στο δημοτικό κατάστημα
και κοινοποίησε στην ενδιαφερόμενη.
Με την πράξη αυτή χαρακτήρισε έκταση στη θέση ««ΣΣττρραα--
ββοορρήήμμαατταα»» της κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττηηςς  ΤΤ..ΚΚ..  ΛΛεευυκκοογγεείί--
ωωνν  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΦΦοοίίννιικκαα  του ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ
εμβαδού 77..332277,,4422  mm22 ωωςς χχοορρττοολλιιββααδδιικκήή  έέκκτταασσηη  ττηηςς  ππααρραα--
γγρράάφφοουυ  55  ππεερρίίππττωωσσηη  αα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..999988//7799  όόππωωςς  ιισσχχύύ--
εειι,,  ααλλλλάά  εεππεειιδδήή  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττεεμμάάχχιιοο  ααννααδδαασσμμοούύ  έέχχεειι  εεφφααρρ--
μμοογγήή  ηη  ππααρρ..  1177  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3366  ττοουυ  ΝΝ..  44006611//22001122  όόππωωςς  ττρροο--
πποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4499  ττοουυ  ΝΝ..  44228800//22001144
κκααιι  δδεενν  υυππάάγγεεττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  δδαασσιικκήήςς  ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς..
Κατά της παρούσας πράξης μας επιτρέπονται αντιρρήσεις
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Νόμου
998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν.
4280/14 (ΦΕΚ 159Α) ενώπιον της κατ’ άρθρο 10 παρ. 3 Ν.
998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.
4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164/4-12-2015) ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕξξεε--
ττάάσσηηςς  ΑΑννττιιρρρρήήσσεεωωνν Ν. Ρεθύμνης που έχει έδρα το Ρέθυμνο,
από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμ-
φέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά
τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κα-
τόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ.
117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οι-
κονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη    

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς



ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3322
Όπως ήταν λογικό αναδείχθηκε MVP της 24ης «στροφής» του
πρωταθλήματος, όντας ο 4ος που τα καταφέρνει φέτος για λογα-
ριασμό της ομάδας του. Μάλιστα, με τα 10 επιθετικά του ριμπά-
ουντ πραγματοποίησε ρεκόρ στη συγκεκριμένη κατηγορία στο
φετινό πρωτάθλημα. Επίσης, εξαιρετικός ήταν και ο ΑΑννδδρρέέααςς  ΧΧρριι--
σσττοοδδοούύλλοουυ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους (3/4 δίποντα, 2/2 τρί-
ποντα, 5/5 βολές), ενώ οι υπόλοιποι «διψήφιοι» ήταν ο
ΓΓιιααννννόόπποουυλλοοςς  (16π.), ο ΜΜοούύννττιι  (12π.) και ο ΓΓκκοούύννττγγοουυιινν  (12π.).
Παράλληλα, επίσημο ντεμπούτο πραγματοποίησαν και οι ΧΧίίκκιι και
ΝΝττεεΣΣιιλλννττςς, με τον πρώτο μάλιστα να μοιράζει 8 ασίστ, ενώ στα
αξιοσημείωτα του αγώνα ήταν το τρίποντο του ΘΘεεοοδδωωρρίίδδηη και το
κάρφωμα του ΔΔρρααγγάάττηη, γνωρίζοντας αμφότεροι την αποθέωση.

Αυτή η νίκη τους έφερε στην πολυπόθητη 8η θέση, αφού μέχρι
στιγμής στην ισοβαθμία με Κολοσσό και Άρη έχουν το πλεονέ-
κτημα. Αυτό σημαίνει πως με 2 νίκες επί του Άρη και του Πανιω-
νίου εξασφαλίζουν και μαθηματικά την πρόκριση στα πλέι οφ. Σε
περίπτωση που ηττηθούν στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει αρχικά να
διασφαλίσουν τη μεταξύ τους διαφορά και ο Κολοσσός να χάσει

στα Τρίκαλα, αλλά και να κερδίσει τον Άρη την τελευταία αγωνι-
στική. Σύμφωνα με τα παραπάνω μόνο το «δίποντο» στο Αλε-
ξάνδρειο μπορεί  να τους δώσει βάσιμες ελπίδες για την είσοδο
στην 8άδα.

ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙ
Νωθρό ήταν το ξεκίνημα για τους γηπεδούχους, με τους φιλο-

ξενούμενους να ξεκινούν καλύτερα (2-5). Ο Γιαννόπουλος έβαλε
για πρώτη φορά σε ρόλο «οδηγού» την ομάδα του (7-5 στο 4’),
ενώ με επιμέρους 13-7 γράφτηκε η μεγαλύτερη διαφορά του α’
δεκαλέπτου (20-12 στο 8’). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν απαντή-
σεις, κυρίως από τη γραμμή των 6.75μ., μειώνοντας σε 24-20, το
οποίο ήταν και το σκορ της α’ περιόδου. Στη συνέχεια, οι «κερα-
μιδί» αύξησαν ταχύτητα, με τους ΛΛιι, ΣΣττεεφφααννίίδδηη και ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ
να «υπογράφουν» ένα σερί 19-4 (43-24 στο 14’). Έως το φινάλε
του ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι, παρά μόνο η υπέρ τους διαφορά,
η οποία αυξήθηκε στο +24 (56-32), με τα Τρίκαλα να δείχνουν
ανήμπορα να ανταπεξέλθουν.

Αυτό φάνηκε και από τα πρώτα λεπτά της επανάληψης, με τον

ΦΦώώττηη  ΤΤαακκιιααννόό να μην μπορεί να βρει λύσεις και δη από τον ελλι-
πέστατο πάγκο του. Οι παίκτες του προσπάθησαν παρ’ όλα αυτά
να συμμαζέψουν την κατάσταση, κάνοντας φιλότιμες προσπά-
θειες. Όμως, κάτω από τα καλάθια κυριαρχούσε ο ΛΛιι, ο οποίος
δεν άφηνε καμία… μπάλα ανεκμετάλλευτη. Μόλις στο 28ο λεπτό
κάθισε στον πάγκο, έχοντας κάνει τεράστια «ζημιά» στους φιλο-
ξενούμενους με 23 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ το δεκάλεπτο
έκλεισε με το σκορ στο 79-52. Έπειτα, ο κόουτς ΒΒεεττοούύλλααςς έδωσε
αρκετό χρόνο συμμετοχής και στους νεαρούς ΘΘεεοοδδωωρρίίδδηη και
ΔΔρρααγγάάττηη, με τον πρώτο να σημειώνει τρίποντο, γνωρίζοντας την
αποθέωση. Μοναδικός στόχος που απέμενε για τους γηπεδού-
χους ήταν το σπάσιμο του φράγματος των 100 πόντων, το οποίο
τελικά επετεύχθη, με τον ΔΔρρααγγάάττηη  να μετουσιώνει σε κάρφωμα
το κλέψιμο για το τελικό 103-67.

ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ: Πουρσανίδης Κ., Κάρδαρης, Καλογερόπουλος.
ΤΤΑΑ ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ:: 24-20, 56-32 (ημιχρ.), 79-52, 103-67 τελικό.
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  CCRREETTAANN  KKIINNGGSS  ((ΝΝίίκκοοςς ΒΒεεττοούύλλααςς))::  Ντάνιελς 8,
Κόττας 6, Μούντι 12 (3), Γιαννόπουλος 16 (4), Χίκι, Γκούντγουιν
12, Χριστοδούλου 17 (2), Στεφανίδης 2, Δραγάτης 2, Θεοδωρίδης
3 (1), Λι 23, Ντεσίλντς 2.

ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ  ((ΦΦώώττηηςς  ΤΤαακκιιααννόόςς): Σλαφτσάκης 3 (1), Καραγιώργος
12 (2), Τέγιτς (12), Καλογιαννίδης 14 (1), Μόρις 22 (2), Γιανναράς
4 (1), Χατζηνικόλας, Τάταρης.

ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann  KKiinnggss: 29/41 δίποντα, 10/31 τρίποντα, 15/19
βολές, 47 ριμπάουντ (30 αμυντικά + 17 επιθετικά), 33 ασίστ, 17
λάθη, 8 κλεψίματα, 4 κοψίματα.

ΤΤρρίίκκααλλαα:: 16/33 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 14/24 βολές, 19 ρι-
μπάουντ (17 αμυντικά + 2 επιθετικά), 15 ασίστ, 13 λάθη, 11 κλε-
ψίματα, κανένα κόψιμο.

ΤΤΑΑ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ
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ΑΑίίμμαα    κκιι    άάμμμμοοςς
Υπό κανονικές συνθήκες τέτοια ματς δεν θα έπρεπε να γίνονται στο πρωτάθλημα της Basket League. Η ομάδα των Τρικάλων, ούσα
ήδη υποβιβασμένη και με πολλά οικονομικά προβλήματα, ήρθε στο Ρέθυμνο με μόλις επτά παίκτες, εκ των οποίων οι περισσό-
τεροι δύσκολα μπορούν να σταθούν σε βασικό κορμό ομάδας επιπέδου Α1. Ως εκ τούτου η νίκη της ομάδας μας ήταν εξασφαλι-
σμένη ήδη από το ζέσταμα παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των Τρικαλινών να φανούν ανταγωνιστικοί και να κερδίσουν δίκαια,
σε αρκετές φάσεις, το ιπποτικό χειροκρότημα των φιλάθλων. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ιστορική περίπτωση όπου μισή ομά-
δα κερδίζει μια ολόκληρη υπάρχει καταγεγραμμένη μόνο στα αλμανάκ των αθλητικών παραμυθιών. Παρά το τύποις «ανταγωνι-
στικό» 24-20 του πρώτου δεκαλέπτου ο παράγοντας της κούρασης έκανε γρήγορα την εμφάνισή του για τους φιλοξενούμενους
και η διαφορά έφυγε γρήγορα στο +24 πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
Δεν είχε αντίπαλο ο LLeeee που άδραξε την ευκαιρία, ξετίναξε κανονικά τους αδύναμους μέσα στη ρακέτα Τρικαλινούς και κατέκτησε,
εκτός απροόπτου, τον τιμητικό τίτλο του MVP της αγωνιστικής. Σημαντική η προσφορά και των υπόλοιπων παιδιών που σκό-
ραραν μαζικά και κατά ριπάς εναντίον των εξαντλημένων φιλοξενούμενων, με μοναδική εξαίρεση τον φιλότιμο και αγχωμένο HHiicckkeeyy
που προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει καλάθι, κρατώντας ως παράσημο στην απόδοσή του μόνο τις 8 (!) τελικές που
μοίρασε. Η νίκη ήρθε νωρίς και περισσότερο εύκολα από όσο περίμενε ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος. Αν το ματς αυτό
δεν «κλείδωνε» την παραμονή της ομάδας μας στην κατηγορία, πιθανότατα ο κόουτς ΒΒεεττοούύλλααςς να χρησιμοποιούσε για περισ-
σότερο χρόνο και τα νεότερα παιδιά, που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά ακόμα στο πρωτάθλημα.
Πέρα από την άνετη νίκη και ορισμένες θεαματικές φάσεις αυτό το ματς θα ξεχαστεί γρήγορα. Η δυναμικότητα των αντιπάλων
και η διακύμανση του σκορ δεν επέτρεψαν στην ομάδα μας να έχει μια δυνατή πρόβα ενόψει των δύο τελευταίων σκληρών ανα-
μετρήσεων που περιμένουν τους παίκτες μας στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Από ένα σημείο και μετά το ματς δεν προσφερόταν
ούτε καν για αγωνιστικές δοκιμές και γενικότερα μάλλον δεν βοήθησε την ομάδα ούτε αγωνιστικά ούτε πνευματικά. Περισσό-
τερο «χάλασε» από νωρίς το μυαλό των παικτών μας που διαβλέποντας το βέβαιο της νίκης δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στην ανα-
γκαία αυτοσυγκέντρωση και, όταν το αποτέλεσμα καθάρισε, δυσκολεύτηκαν εξίσου πολύ να αποφύγουν την αναπόφευκτη χαλάρωση.
Αλλά τα δύο τελευταία ματς της κανονικής περιόδου με Άρη και Πανιώνιο δεν θα έχουν αυτή τη μορφή.
Μετά την 24η αγωνιστική ο μεν Άρης έχει μπει πλέον κανονικά στη διεκδίκηση της όγδοης θέσης, ενώ ο Πανιώνιος εξακολου-
θεί να παλεύει βάσιμα για τη σωτηρία του. Επομένως και οι δύο προσεχείς αντίπαλοί μας θα αγωνιστούν σκληρά και με μεγάλο
κίνητρο απέναντί μας σε μια περίοδο που η δική μας ομάδα δεν φαίνεται να βρίσκεται στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, ενώ και
οι πρόσφατες αλλαγές των ξένων δείχνουν ότι ο προγραμματισμός της νέας χρονιάς αποτελεί μάλλον προτεραιότητα βασικότε-
ρη. Η πρόθεση υγιής και σωστή αλλά, όπως έχουν έλθει τα πράγματα, αναπόφευκτα πρέπει να συνδυαστεί με το κέρδος των εντυ-
πώσεων, για τις οποίες το Ρέθυμνο οφείλει να παλέψει πολύ στα τελευταία ματς∙ ίσως πολύ περισσότερο ακόμα και από την ίδια
την είσοδο στα πλέι οφ.
Η ανέλπιστα εύκολη ήττα του Κολοσσού από την Κύμη έβαλε ξανά το Ρέθυμνο Cretan Kings στον δρόμο των πλέι οφ. Για την ακρί-
βεια η ομάδα μας βρίσκεται ήδη στην όγδοη θέση και χρειάζεται μόλις δύο νίκες στις τελευταίες δύο αγωνιστικές με Άρη έξω και
Πανιώνιο μέσα, ώστε να κρατήσει αυτή τη θέση και να αντιμετωπίσει τον πέμπτο της βαθμολογίας στην πρώτη φάση των πλέι
οφ. Το Ρέθυμνο μετά από καιρό κρατά την τύχη του στα δικά του χέρια, αλλά για να κομίσει τα οφέλη, οφείλει να κερδίσει τον
Άρη μέσα στο Αλεξάνδρειο, όπου πέρσι έχασε με διαφορά 48 πόντων και όπου ιστορικά η μοναδική νίκη της ομάδας μας έχει κα-
ταγραφεί στις 2 Φεβρουαρίου 2013 με το ποιοτικότερο και πιο επιτυχημένο ρόστερ της ιστορίας της∙ οφείλει ακόμα να κερδίσει
τον Πανιώνιο στο τέλος σε ένα ματς που οι Νεοσμυρνιώτες θα κατέβουν Ρέθυμνο, για να παίξουν την ύπαρξή τους στην κατη-
γορία.
Δύο ματς «αίμα κι άμμος» περιμένουν τους «βασιλιάδες» που καλούνται να αποδείξουν ότι μια μάλλον άγευστη και ουδέτερη χρο-
νιά έχει μεγάλες συγκινήσεις και δυνατές στιγμές να προσφέρει στο φινάλε της. Εναλλακτικός δρόμος δεν υπάρχει. Στο φινάλε
της κανονικής περιόδου η ομάδα μας είναι αναγκασμένη να παλέψει για την υπέρβαση. Όχι τόσο για τα ελληνικά πλέι οφ, στα
οποία κάθε σύλλογος έχει εξαρχής ορισμένο ταβάνι, όσο για την υπέρβαση των δικών της αδυναμιών. Αν είναι στο τέλος να βγει
ηττημένη, ας βγει! Αλλά ο τρόπος που θα χάσει έχει μεγάλη σημασία για τις τελικές εντυπώσεις.

ΈΈκκααννεε    ττοο    χχρρέέοοςς    ττοουυ    κκααιι    ββλλέέππεειι    ππλλέέιι    οοφφ……



ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  
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Έτσι μοιραία μετά από 9
συναπτά έτη το Σπήλι δεν θα
βρίσκεται στην Α’ κατηγορία
Ρεθύμνου. 

Αυτή η εξέλιξη σήμανε την
έναρξη των πανηγυρισμών
στα Ανώγεια, με τον Αετό να
είναι αυτός που χαμογέλασε
στο φινάλε, παίρνοντας αξία
η νίκη του με 2-1 επί του
Τάλως Μελιδονίου. 

Ο Ψηλορείτης με την σειρά
του είχε «καθαρίσει» την δου-
λειά… πολύ νωρίς στην Αλφά,
με σφραγίδα ΚΚοουυρρννιιααννοούύ, προηγούμενος 0-2 στο 19’, 1-4 στο
67’ και ενώ είχε και δοκάρι με τον ΝΝεεοοννάάκκηη στο 35’.

Κατά τ’ άλλα η Επισκοπή πανηγύρισε την 26η νίκη της, 23η

συνεχόμενη με 2-0 επί της Δόξας Πλατανέ, την οποία αφιέ-
ρωσε στον ΆΆγγγγεελλοο ΓΓκκιιόόκκαα, ο οποίος την Πέμπτη θα υποβλη-
θεί σε εγχείρηση μετά την ρήξη πρόσθιου χιαστού που
υπέστη στο παιχνίδι με τον ΠΑΝΟΜ για το Κύπελλο Ερασι-
τεχνών. 

Οι νικητές είχαν και ένα δοκάρι στο 21’ με τον ΜΜααγγιιάάφφαα
στην προσπάθεια του να απομακρύνει να σημαδεύει το δο-
κάρι της ομάδας του. 

Στην 2η θέση τερμάτισε ο Ρεθυμνιακός που επικράτησε 2-
1 στο μοναδικό παιχνίδι του Σαββάτου της Ε.Α.Π. στην Σο-
χώρα, έχοντας και ένα δοκάρι με τον ΣΣττεελλίίκκοο στο 58’. 

Την 3η θέση ένα βαθμό πίσω από τον Ρεθυμνιακό, κατέλαβε
ο Αστέρας Ρεθύμνου, ο οποίος επιβλήθηκε με 9-1 του «αδελ-
φού» του Κεραυνού, με τον ΡΡόόττζζεενν να πετυχαίνει «πενταρέ»,
αλλά να έχει και ένα δοκάρι στο 69’.

Στην 5η θέση τερμάτισε ο ΟΦ Αρμένων, που εξέτισε το
ρεπό του την τελευταία αγωνιστική, ενώ στην 6η θέση ισο-
βάθμησαν Άρης Ρεθύμνου και Ε.Α.Π. με τους Περβολιανούς
να υπερτερούν στην μεταξύ τους ισοβαθμία. Ο Άρης έκλεισε
με νίκη τη χρονιά επικρατώντας με 5-0 του Ποσειδώνα Γερα-
νίου, με τον ΚΚρρααββααρρίίττηη επίσης να αφιερώνει το γκολ που πέ-
τυχε στον άτυχο ΆΆγγγγεελλοο ΓΓκκιιόόκκαα, ο οποίος δεν μπόρεσε  να
χαρεί την ανάδειξη του σε πρώτο σκόρερ στο φετινό πρωτά-
θλημα. 

Όπως και το 2016 ο ΆΆγγγγεελλοοςς ΓΓκκιιόόκκααςς σκόραρε 34 γκολ, κα-
τακτώντας και φέτος το πρωτάθλημα με την Επισκοπή, όπως
τότε με τον Άρη Ρεθύμνου.
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ΒΒΕΕΤΤΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ:: ««ΕΕΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕ  ΝΝΑΑ  ΤΤΟΟ  
ΚΚΕΕΡΡΔΔΙΙΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΡΡΔΔΙΙΣΣΑΑΜΜΕΕ»»

Ικανοποιημένος από τη νίκη της ομάδας του εμφανίστηκε
στη συνέντευξη Τύπου ο ΝΝίίκκοοςς  ΒΒεεττοούύλλααςς, ο οποίος επικε-
ντρώθηκε κυρίως στο επόμενο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, στο
οποίο ουσιαστικά θα κριθεί και η είσοδος στα πλέι οφ. «Ήταν
ένα παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσουμε και το κερδίσαμε. Θα
συμφωνήσω με τον κόουτς για το τεχνικό κομμάτι, όπου δεν μπο-
ρούμε να αναφέρουμε κάτι λόγω των απουσιών που είχαν οι αντί-
παλοι. Εμείς κοιτάμε το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό για την
πορεία και τους στόχους της φετινής χρονιάς. Ελπίζω να έχουμε
υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, κάτι που δεν είχαμε στα τελευταία
παιχνίδια, για να καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να
κερδίσουμε. 

Από κει και πέρα συγχαρητήρια στον κόουτς και στην ομάδα του
για την προσπάθεια που κάνουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Σί-
γουρα η καθημερινότητα τους είναι πολύ δύσκολη, έχοντας πολύ λι-
γότερες επιλογές σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Θα ευχηθώ καλή
συνέχεια και να βρει τον δρόμο της».

ΤΤοο    ΣΣππήήλλιι    ααπποοχχααιιρρέέττηησσεε    ττηηνν    ΑΑ’’    ΕΕΠΠΣΣΡΡ

ΣΣάάββββααττοο  2288  ΑΑππρριιλλίίοουυ
ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας.........................................75 – 76
ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ
Κολοσσός Ρόδου – Κύμη.............................................68 – 81
Άρης – Πανιώνιος ........................................................60 – 48
Λαύριο – ΓΣΛ Φάρος ...................................................77 – 55
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ..................................................96 – 77
Ρέθυμνο Cretan Kings – Τρίκαλα ............................103 – 67
Κόροιβος Αμαλιάδας – Παναθηναϊκός.....................49 – 86

ΟΜΑΔΑ ...................................Β. ............Ν-Η ............ΠΟΝΤΟΙ
1. Παναθηναϊκός....................48 ............24-0 .......2178 – 1635
2. Ολυμπιακός........................44 ............20-4 .......2046 – 1629
3. Προμηθέας Π. ....................40 ............16-8 .......1914 – 1822
4. ΠΑΟΚ..................................39 ............15-9 .......1891 – 1857
5. ΑΕΚ......................................38..........14-10 .......1915 – 1840
-. Λαύριο..................................38..........14-10 .......2005 – 1901
7. Κύμη ....................................37..........13-11 .......1888 – 1890
8. Ρέθυμνο Cretan Kings ......33 ............9-15........1905 – 1988
-. Κολοσσός Ρ. ........................33 ............9-15 .......1775 – 1851
-. Άρης.....................................33 ............9-15 .......1617 – 1744
11. Φάρος Λαρισαίων............32 ............8-16 .......1793 – 2004
12. Πανιώνιος .........................31 ............7-17 .......1731 – 1907
-. Κόροιβος..............................31 ............7-17 .......1682 – 1935
14. Τρίκαλα.............................27 ............3-21 .......1658 – 1995

ΤΤεεττάάρρττηη  99  ΜΜααΐΐοουυ  ((1188..0000))
Άρης – Ρέθυμνο Cretan Kings (Αλεξάνδρειο – ΕΡΤ1 BLS).
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ (Νέας Σμύρνης – ΕΡΤ1 BLS).
Προμηθέας Πάτρας – Λαύριο (ΔΑΚ Τόφαλος – ΕΡΤ1 BLS).
ΓΣΛ Φάρος – Ολυμπιακός (Λάρισας – ΕΡΤ1 BLS).
Κύμη – Κόροιβος (Χαλκίδας – ΕΡΤ1 BLS).
Τρίκαλα – Κολοσσός Ρόδου (Τρικάλων – ΕΡΤ1 BLS).
ΠΠααρραασσκκεευυήή  1111  ΜΜααΐΐοουυ  ((2200..0000))
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (ΟΑΚΑ – CosmoteSport4).

ΗΗ  ΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ((2255ηη ––  0099//0055))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ((σσεε  2244  ααγγώώννεεςς))

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((2244ηη))

ΗΗ  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  BBAASSKKEETT  LLEEAAGGUUEE
22001177--22001188

ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ
ΡΡεεθθυυμμννιιαακκόόςς  ––  ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ................................................................................................................22  ––  11
(31’ πεν. Ε. Ματαρακάσι, 63’ Στελίκος – 42’ πεν. Καργάκης)
ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ
ΕΕππιισσκκοοππήή  ––  ΔΔόόξξαα  ΠΠλλααττααννέέ..........................................................................................22  ––  00
(53’ Σπανουδάκης, 66’ Λουμπάκης)
ΠΠΑΑΟΟ  ΑΑλλφφάάςς  ––  ΨΨηηλλοορρεείίττηηςς............................................................................................22  ––  44
(53’ Καλτσουνίδης, 92’ Αποστολίδης – 7’, 19’ Κουρνιανός, 56’
Καραγιώργης, 67’ Μανωλιτσάκης)
ΚΚεερρααυυννόόςς  ––  ΑΑσσττέέρρααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ............................................................................11  ––  99
(1’, 11’, 23’, 32’, 52’ Ρότζεν, 45’, 83’ Βελονάκης, 78’, 90’ Κοντο-
ρινακης – 72’ Μενιουδακης)
ΣΣππήήλλιι  ––  ΚΚάάλλυυββοοςς..............................................................................................................................22  ––  33
(32’ Γιαννόπουλος, 56’ Κ. Βαβουράκης – 78’ Κατσαμάς, 84’ πεν.
Σπανουδάκης, 93’ Νικηφόρος)
ΆΆρρηηςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ––  ΠΠοοσσεειιδδώώννααςς  ΓΓεερρααννίίοουυ............................................55  ––  00
(36’ Θεοδωρομανωλάκης, 48’ Χατζηδάκης, 55’ Σεφουλάι, 66’
Κραβαρίτης, 70’ Κουταλάς)
ΑΑεεττόόςς  ΑΑννωωγγεείίωωνν  ––  ΤΤάάλλωωςς  ΜΜεελλιιδδοοννίίοουυ....................................................22  ––  11
(16’, 35’ Μπαμπουλάκης – 67’ Ι. Στεφανάκης)
Ρεπό: ΟΦ Αρμένων

ΟΜΑΔΑ...................................Β. .......ΑΓ.........Ν-Ι-Η .........ΓΚΟΛ
1. Επισκοπή ...........................79.........28.......26-1-1.....125 – 12
2. Ρεθυμνιακός ......................60.........28.......18-6-4 .......58 – 27
3. Αστέρας Ρεθύμνου ...........59.........28.......17-8-3 .......83 – 28
4. Κάλυβος..............................50.........28.......14-8-6 .......58 – 36
5. ΟΦ Αρμένων .....................42.........28.......11-9-8 .......37 – 31
6. Άρης Ρεθύμνου .................41.........28 ....12-5-11 .......46 – 35
-. Ε.Α.Π....................................41.........28.......11-8-9 .......34 – 31
8. Δόξα Πλατανέ ...................37.........28 ....11-4-13 .......43 – 52
9. Τάλως Μελιδονίου............34.........28 ....10-6-12 .......45 – 54
10. Ψηλορείτης......................29.........28.......8-5-15 .......46 – 55
-. ΠΑΟ Αλφάς ........................29.........28.......8-5-15 .......36 – 73
12. Ποσειδώνας Γερανίου ...28.........28.......7-7-14 .......35 – 63
-. Αετός Ανωγείων.................28.........28.......8-4-16 .......39 – 75
14. Σπήλι Cretan Iama .........25.........28.......8-1-19 .......44 – 82
15. Κεραυνός ...........................6.........28.......1-3-24 .......22 – 97
* Ο Τάλως Μελιδονίου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθ-
μούς.

1. Γκιόκας Επισκοπή 34
2. Κόκκαλης Ψηλορείτης 22
33..  ΒΒεελλοοννάάκκηηςς ΑΑσσττέέρρααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ 1199
-. Μπαξεβάνης Δόξα Πλατανέ 19
55..  ΡΡόόττζζεενν ΑΑσσττέέρρααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ 1188
6. Ντ. Ματαραγκάσι Επισκοπή 18
-. Φράγκος Επισκοπή 18
8. Ι.Σ. Σηφακάκης ΟΦ Αρμένων 15
-. Καραδάκης Ρεθυμνιακός 15
--..  ΓΓ..  ΜΜααρρήήςς ΤΤάάλλωωςς  ΜΜεελλιιδδοοννίίοουυ 1155
1111..  ΕΕ..  ΜΜααττααρρααγγκκάάσσιι  ΡΡεεθθυυμμννιιαακκόόςς 1144
1122..  ΜΜ..  ΣΣππααννοουυδδάάκκηηςς ΚΚάάλλυυββοοςς 1133
13. Ρηγάκης Αστέρας Ρεθύμνου 12
-. Χαριτάκης Κάλυβος 12
-. Βλαστός Ρεθυμνιακός 12
16. Σπαχής Αετός Ανωγείων 11
--..  ΚΚρρααββααρρίίττηηςς  ΆΆρρηηςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ 1111
--..  ΑΑ..  ΣΣππααννοουυδδάάκκηηςς ΕΕππιισσκκοοππήή 1111
-. Ι.Κ. Σηφακάκης Ποσειδώνας Γερανίου 11
2200..  ΚΚααρργγάάκκηηςς ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ.. 1100
-. Σουμπασάκης Επισκοπή 10
-. Χριστουλάκης Σπήλι 10

ΟΟΙΙ  ΣΣΚΚΟΟΡΡΕΕΡΡ

ΗΗ  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ((σσεε  3300  ααγγώώννεεςς))

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((3300ηη))

ΗΗ  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑ’’  ΕΕΠΠΣΣΡΡ  22001177--22001188



ΤΤαα  ττμμήήμμαατταα  υυπποοδδοομμώώνν  ττοουυ  ΝΝααυυττιικκοούύ  ΟΟμμίίλλοουυ  ΡΡεεθθύύ--
μμννοουυ  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  χχααρρίίζζοουυνν  ππρροοκκρρίίσσεειιςς  σσττοονν  σσύύλλ--
λλοογγοο,,  μμεε  ττοουυςς  ΜΜίίννιι  ΠΠααίίδδεεςς  νναα  ααννααλλααμμββάάννοουυνν  δδρράάσσηη
ααυυττήήνν  ττηη  φφοορράά..

Με 2 νίκες σε 3 αγώνες κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση
στη Γ’ φάση (15-17/6), συμμετέχοντας στον όμιλο της Κρήτης.

Στο Εθνικό κολυμβητήριο των Χανίων οι νεαροί πολίστες του
Γιάννη Παναγιωτάκη αντιμετώπισαν αρχικά τον ΟΦΗ, όπου δεν
συνάντησαν εμπόδια, κερδίζοντας με 16-7. Εν συνεχεία ηττήθη-
καν από τον αήττητο ΝΟ Χανίων με 8-12, ενώ «σφράγισαν» το
εισιτήριο την 3η και τελευταία αγωνιστική κόντρα στο Πλιτς
Πλατς, επικρατώντας με 11-4. 

Παράλληλα, με τον ΝΟΡ και τον ΝΟ Χανίων επίσης την πρό-

κριση πήραν οι παρακάτω 18 ομάδες: Παναθηναϊκός, ΝΟ Χίου,
ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, Πανιώνιος, Ολυμπιακός, ΑΝΟ Γλυφάδας,
Εθνικός, Υδραϊκός, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Φοίβος, Άρης, ΟΦΘ, Πανσερ-
ραϊκός, ΝΟ Καβάλας, ΝΕ Λάρισας, Νίκη Βόλου, ΝΟ Πατρών και
ΝΟ Βουλιαγμένης.

ΠΠααρραασσκκεευυήή  44  ΜΜααΐΐοουυ

ΝΟ Χανίων – ΑΟ Πλιτς Πλατς...................................16 – 6
ΟΦΗ – ΝΟ Ρεθύμνου ..................................................7 – 16
ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ

ΝΟ Χανίων – ΝΟ Ρεθύμνου .......................................12 – 8
ΟΦΗ – ΑΟ Πλιτς Πλατς .............................................2 – 15

ΟΦΗ – ΝΟ Χανίων ......................................................1 – 17
ΑΟ Πλιτς Πλατς – ΝΟ Ρεθύμνου...............................4 – 11

ΟΜΑΔΑ ........................................................................Β.
11..  ΝΝΟΟ  ΧΧααννίίωωνν..................................................................................................................................99
22..  ΝΝΟΟ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ ........................................................................................................................66
3. ΑΟ Πλιτς Πλατς........................................................3
4. ΟΦΗ ...........................................................................0

Ν.Τ.

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

33ηη ααγγωωννιισσττιικκήή

22ηη ααγγωωννιισσττιικκήή

11ηη ααγγωωννιισσττιικκήή

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

ΣΣεε  ααρρκκεεττάά  φφιιλλιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα  εείίχχεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  ααγγωωννιισσττεείί
οο  ΝΝααυυττιικκόόςς  ΌΌμμιιλλοοςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  μμεε  ττοονν  ΚΚώώσστταα  ΦΦιιττσσαα--
ννάάκκηη  νναα  δδοοκκιιμμάάζζεειι  ΓΓυυννααίίκκεεςς  κκααιι  ΝΝεεάάννιιδδεεςς  εεννόόψψεειι  ττωωνν
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττοουυςς  σσττηη  ΒΒ’’  φφάάσσηη  ττωωνν  ππλλέέιι  οοφφ  ττηηςς  ΑΑ11  κκααιι
σσττηηνν  ττεελλιικκήή  φφάάσσηη  ττοουυ  ΠΠααννεελλλληηννίίοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,
ααννττίίσσττοοιιχχαα..

Η Ρεθυμνιώτικη ομάδα έδωσε επιτυχώς 5 παιχνίδια συνολικά
στο κολυμβητήριο του Αλίμου, με τον προπονητή τους να βγάζει
χρήσιμα συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας εξίσου τις Γυναίκες και
τις Νεάνιδες σε όλα τα ματς, πλην εκείνου κόντρα στην Εθνική
Ταϋλάνδης. Οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις ξεκίνησαν την Πα-
ρασκευή, όπου αγωνίστηκαν κόντρα σε Λοκομοτίβ Σόφιας και
Γλυφάδα. Την επόμενη ημέρα πήραν μέρος σε ένα πολύ δυνατό
τουρνουά που διοργάνωσαν οι Λέοντες Αλίμου. 

Συμμετείχαν στον Α’ όμιλο, αντιμετωπίζοντας αρχικά τον
Νηρέα Χαλανδρίου, από τον οποίο ηττήθηκαν με 5-10, ενώ γνώ-
ρισαν την ήττα και από τη Γλυφάδα με 8-10. Αντίθετα, κόντρα
στις Ταϋλανδές αντιπάλους τους κατάφεραν να πάρουν τη νίκη
με 8-5 που τις έφερε στην 4η θέση της τελικής κατάταξης.

Να σημειώσουμε πως στην αποστολή των «κυανοκίτρινων»
συμμετείχαν οι Στρατηδάκη, Πέττα, Φαρμάκη, Φαρμάκη, Καρυ-
πίδου Μ., Καρυπίδου Η., Κυριακάκη Φ., Κυριακάκη Κ., Γαβαλά,
Ευθυμίου, Καραγιάννη, Μαλλιαρού, Συριανόγλου, Φραγγελάκη
και Παναγιωτάκη.

ΦΦΙΙΤΤΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ::  ««ΗΗ  ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΗΗ
ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙ  ΣΣΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙ»»

Ο έμπειρος τεχνικός του ΝΟΡ ΚΚωωσσττήήςς  ΦΦιιττσσααννάάκκηηςς  σε δηλώ-
σεις του μετά το τριήμερο φιλικών αγώνων, τόνισε πως ο στόχος
ήταν ο αγωνιστικός ρυθμός, ο οποίος και επετεύχθη ενόψει των
επίσημων υποχρεώσεων. «Πραγματοποιήσαμε δύο πολύ κουραστι-
κές προπονήσεις όπως αποδείχθηκε. 

Τα φιλικά ήταν πολύ δυνατά με τις δύο παραπάνω ομάδες και εμείς
προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο ομάδες μας. Αυτό κά-
ναμε και στα παιχνίδια με Χαλάνδρι και Γλυφάδα. Ένα ημίχρονο έπαι-
ξαν οι γυναίκες και ένα οι νεανίδες ενώ με την Εθνική Ταϋλάνδη  μόνο
γυναίκες. Οι αποκλείσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες μας είναι μεγάλες
γιατί η διαφορά ηλικίας είναι πασιφανής. Γενικότερα αυτό που θέλαμε
να πολεμήσουμε είναι το γεγονός ότι βρισκόμασταν για μεγάλο διά-
στημα εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Από παιχνίδι σε παιχνίδι η βελτίωση
ήταν αισθητή».

Παράλληλα, ο κόουτς ΦΦιιττσσααννάάκκηηςς συμπλήρωσε: «Προσπαθή-
σαμε να δουλέψαμε σε πράγματα και συστήματα όπου θα αντιμετωπί-
σουμε τον Εθνικό. Ξέρετε τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε δώσει
τρεις αγώνες, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην
απόδοση των κοριτσιών ενώ λόγω των απουσιών των αμυντικών μας

Πατσαχάκη (θα λείψει για προσωπικούς λόγους), Σαφέτη (τραυματίας)
έχουμε αναγκαστεί να αλλάξουμε κάποια συστήματα».

Νηρέας Χαλ. – ΝΟΡ ...................................................10 – 5
ΝΟΡ – ΑΝΟ Γλυφάδας ..............................................8 – 10
Εθνική Ταϋλάνδης – ΝΟΡ ...........................................5 – 8

11..  ΕΕθθννιικκόόςς 22..  ΤΤααϋϋλλάάννδδηη 33..  ΓΓλλυυφφάάδδαα
44..  ΝΝΟΟ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ 55..  ΧΧααλλάάννδδρριι
66..  ΛΛοοκκοομμοοττίίββ  ΣΣόόφφιιααςς

Ν.Τ.

ΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΝΝΟΟΥΥΑΑ

30 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Tρίτη  8  Μαϊου  2018

ΟΟ  ΚΚΟΟΟΟΥΥΤΤΣΣ  ΦΦΙΙΤΤΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΣΣΕΕ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΕΕΑΑΝΝΙΙΔΔΕΕΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΨΨΕΕΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ

ΕΕππιιττυυχχηημμέένναα    τταα    ««ττεεσσττ»»    γγιιαα    ττοονν    ΝΝΟΟΡΡ

ΠΠρροοκκρρίίθθηηκκαανν    σσττηη    ΓΓ’’    φφάάσσηη    οοιι    ΜΜίίννιι    ΠΠααίίδδεεςς    ττοουυ    ΝΝΟΟΡΡ



ΠΠέέννττεε  ππααιιχχννίίδδιιαα  ππεερριιεελλάάμμββααννεε  ττοο  ππρρόό--
γγρρααμμμμαα  ττωωνν  ΡΡεεθθυυμμννιιώώττιικκωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ
σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  ΕΕΣΣΠΠΕΕΚΚ  ττοο  ππεερραα--
σσμμέέννοο  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο,,  μμεεττρρώώννττααςς  μμίίαα
ννίίκκηη  κκααιι  44  ήήττττεεςς..

Οι Έφηβοι της Ακαδημίας Ρεθύμνου δεν τα
κατάφεραν απέναντι στον Εργοτέλη, χάνοντας
με 69-39, εκτός έδρας. 

Επίσης, με ήττες συνέχισαν και οι Παμπαίδες
του Ρέθυμνο BC1 και Ρέθυμνο BC2, οι οποίοι
έχασαν από τον ΟΑ Χανίων1 και τον Πλατανιά,
αντίστοιχα. 

Τη μοναδική επιτυχία κατέγραψαν οι Πα-
γκορασίδες του Αρκαδίου, οι οποίες επικράτη-
σαν με 46-44 του Ηροδότου στην παράταση
(43-43 κ.α.).

Επίσης, οι Μίνι Κορασίδες της Ένωσης Ατσι-
ποπούλου – Πρινέ δεν τα κατάφεραν κόντρα

στον ΟΑ Χανίων1, χάνοντας με 18-53 στο «Με-
λίνα Μερκούρη».

Εργοτέλης – Ακαδημία Ρεθύμνου 69-39

Ρέθυμνο BC2 – Πλατανιάς 25-46
ΟΑ Χανίων1 – Ρέθυμνο BC1 50-40

ΟΚΑ Αρκάδι – Ηρόδοτος 46-44 παρ. (43-43
κ.α.)

ΕΑΠ – ΟΑ Χανίων1 18-53
Ν.Τ.

ΜΜίίννιι  ΚΚοορραασσίίδδωωνν

ΠΠααγγκκοορραασσίίδδωωνν

ΠΠααμμππααίίδδωωνν

ΕΕφφήήββωωνν

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΩΩΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ

ΤΤηηνν  ππρρώώττηη  ττοουυ  ήήτττταα  γγννώώρριισσεε  οο  ΗΗρρόόδδοοττοοςς  σστταα  μμππααρράάζζ
ππρρωωττααθθλληηττώώνν  ΓΓ’’  ΕΕθθννιικκήήςς,,  πποουυ  θθαα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  44  οομμάάδδεεςς
σσττηηνν  FFoooottbbaallll  LLeeaagguuee..  ΗΗ  ππρρωωττααθθλλήήττρριιαα  ττοουυ  88οουυ οομμίίλλοουυ
αανν  κκααιι  ππρροοηηγγήήθθηηκκεε  μμεε  γγκκοολλ  ττοουυ  ΕΕττόόφφ,,  ττεελλιικκάά  ηηττττήήθθηηκκεε
μμεε  22--11  σστταα  ΣΣππάάτταα  ααππόό  ττοονν  ΑΑήήττττηηττοο  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς
33ηηςς ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ττοουυ  22οουυ οομμίίλλοουυ  ττωωνν  μμππααρράάζζ  ααννόόδδοουυ
σσττηηνν  FFoooottbbaallll  LLeeaagguuee..

Αυτή η ήττα πάντως, δεν έριξε τον Ηρόδοτο από την 2η προ-
νομιούχο θέση και συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι στην διεκδί-
κηση της ανόδου. 

Αυτό προέκυψε μετά από την εντός έδρας νίκη του Αστέρα
Αμαλιάδας με 2-1 επί του Εθνικού, που έφερε την ομάδα της
Ηλείας στην 3η θέση με 3 βαθμούς. 

Πολλά θα κριθούν την ερχόμενη Κυριακή, όπου η ομάδα της
Αλικαρνασσού θα αντιμετωπίσει στην Αμαλιάδα τον Αστέρα σε
παιχνίδι στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής. 

Αποσπώντας θετικό αποτέλεσμα η ομάδα του ΜΜααννόόλληη  ΠΠααππαα--
μμααττθθααιιάάκκηη κάνει πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση ενός
εκ των δύο προνομιούχων θέσεων, αφού ακολουθούν δύο παιχνί-
δια στην Αλικαρνασσό με Εθνικό και Αήττητο Σπάτων.

Ηρακλής – Απόλλων Παραλιμνίου........................................1 – 0
ΝΠΣ Βόλος – Τηλυκράτης .....................................................2 – 0

Αήττητος Σπάτων – Ηρόδοτος .............................................2 – 1
Αστέρας Αμαλιάδας – Εθνικός ..............................................2 – 1

ΟΜΑΔΑ .......................................Β. .............Ν-Ι-Η ............ΓΚΟΛ
1. Ηρακλής....................................9...............3-0-0...............5 – 0
2. ΝΠΣ Βόλος ...............................6...............2-0-1...............3 – 2
3. Απόλλων Παραλιμνίου ...........1...............0-1-2...............0 – 2
4. Τηλυκράτης..............................1...............0-1-2...............0 – 4

ΟΜΑΔΑ .......................................Β. .............Ν-Ι-Η ............ΓΚΟΛ
1. Αήττητος Σπάτων ...................7...............2-1-0...............5 – 3
2. Ηρόδοτος..................................4...............1-1-1...............4 – 2
3. Αήττητος Σπάτων ...................3...............1-0-2...............4 – 7
4. Εθνικός......................................2...............0-2-1...............3 – 4

Απόλλων Παραλιμνίου – ΝΠΣ Βόλος
Ηρακλής – Τηλυκράτης

Εθνικός – Αήττητος Σπάτων
Αστέρας Αμαλιάδας – Ηρόδοτος

Γ.Σ.

22οοςς ΌΌμμιιλλοοςς

11οοςς ΌΌμμιιλλοοςς

22οοςς ΌΌμμιιλλοοςς

11οοςς ΌΌμμιιλλοοςς

22οοςς ΌΌμμιιλλοοςς

11οοςς ΌΌμμιιλλοοςς

ΗΗ  ΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ((44ηη ––  1133//0055))

ΟΟΙΙ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΕΕΣΣ

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((33ηη))

31ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Tρίτη  8  Μαϊου  2018

ΠΠρρώώττηη    ήήτττταα    γγιιαα    ΗΗρρόόδδοοττοο    σστταα    μμππααρράάζζ  
ααννόόδδοουυ    σσττηηνν    FFoooottbbaallll    LLeeaagguuee

ΑΑκκόόμμηη    μμίίαα    ννίίκκηη    γγιιαα    ττιιςς    ΠΠααγγκκοορραασσίίδδεεςς    ττοουυ    ΝΝ..    ΟΟΠΠΕΕΡΡ
ΑΑκκόόμμηη  έένναα  σσηημμααννττιικκόό  ««ββήήμμαα»»  ππρροοςς  ττηηνν
κκααττάάκκττηησσηη  ττηηςς  ππρρόόκκρριισσηηςς  σσττηηνν  ττεελλιικκήή
φφάάσσηη  ττωωνν  ΠΠααγγκκοορραασσίίδδωωνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίί--
ηησσεε  οο  ΝΝ..  ΟΟΠΠΕΕΡΡ,,  οο  οοπποοίίοοςς  εεππιικκρράάττηησσεε  μμεε
33--11  σσεεττ  ττοουυ  ΚΚύύδδωωνναα,,  εεννττόόςς  έέδδρρααςς,,  σσττοο
ξξεεκκίίννηημμαα  ττοουυ  ββ’’  γγύύρροουυ  ττηηςς  ΒΒ’’  φφάάσσηηςς..

Παράλληλα, οι Παίδες του Αρκαδίου ολοκλή-
ρωσαν την κανονική περίοδο του πρωταθλήμα-

τος της ΕΣΠΕΚ, γνωρίζοντας την ήττα με 1-3
σετ από τον ΣΦΠ Χανίων, ενώ τερμάτισαν στη
2η θέση του πρωταθλήματος. 

Επίσης, «αντίο» στη φετινή σεζόν είπαν και οι
Παμπαίδες του ΟΠΕΡ, οι οποίοι επίσης ηττήθη-
καν με 0-3 σετ από τον ΣΦΠΧ, εκτός έδρας.

ΟΚΑ Αρκάδι – ΣΦΠ Χανίων 1-3

ΣΦΠ Χανίων – ΟΠΕΡ 3-0

Ν. ΟΠΕΡ – Κύδων 3-1
Ν.Τ.

ΠΠααγγκκοορραασσίίδδωωνν  --  ΒΒ’’  ΦΦάάσσηη

ΠΠααμμππααίίδδωωνν

ΠΠααίίδδωωνν

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΩΩΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  EEΣΣΠΠΕΕΚΚ

ΟΟ    ααπποολλοογγιισσμμόόςς    ττωωνν    ΡΡεεθθυυμμννιιωωττώώνν    σσττηηνν    ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ



ΜΜΕΕ  MMVVPP  ΤΤΗΗΣΣ
ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΤΤΟΟΝΝ  ΛΛΙΙ

ΤΤοουυ  
NNίίκκοουυ  ΤΤζζααννιιδδάάκκηη

ΜΜεε  εεμμφφααττιικκόό  ττρρόόπποο  εεππέέ--
σσττρρεεψψεε  σσττιιςς  εεππιιττυυχχίίεεςς  ττοο
ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann  KKiinnggss,,
κκεερρδδίίζζοοννττααςς  μμεε  ττοο  εευυρρύύ
110033--6677  τταα  ΤΤρρίίκκααλλαα  σσττοο
««ΜΜεελλίίνναα  ΜΜεερρκκοούύρρηη»»,,
σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  2244ηηςς

ααγγωωννιισσττιικκήήςς..  

Οι Ρεθυμνιώτες έκαναν το
χρέος τους, απέφυγαν τις περι-
πέτειες και εκμεταλλευόμενοι
την ήττα του Κολοσσού αύξη-
σαν κατακόρυφα τις πιθανότητες για την είσοδο στην 8άδα.
Ένα και μόνο αποτέλεσμα υπήρχε στο μυαλό των «κεραμιδί»
στην επιστροφή τους στη δράση και αυτό ήταν μονάχα η νίκη.
Όντας σε ένα κρίσιμο «σταυροδρόμι» κατάφεραν να επιλέξουν
τον σωστό δρόμο, επιστρέφοντας στις επιτυχίες και σε «τροχιά»
πλέι οφ. Το παιχνίδι δε χρίζει ιδιαίτερης κριτικής, με τους γηπε-
δούχους να μην αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φι-
λοξενούμενους. 
Άλλωστε, οι απουσίες και οι αποχωρήσεις των Τρικάλων ήταν τέ-
τοιες, που η αποστολή αποτελούνταν από 8 παίκτες. Αυτό και
μόνο έδινε συντριπτικά τις πιθανότητες στους αθλητές του ΝΝίίκκοουυ
ΒΒεεττοούύλλαα, οι οποίοι δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Πραγματικά έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο, χαρίζοντας πολλές
και εντυπωσιακές φάσεις στους φιλάθλους που είχαν σπεύσει να
τους υποστηρίξουν. Χαρακτηριστικό της κυριαρχίας των Ρεθυ-
μνιωτών ήταν τα 28 περισσότερα ριμπάουντ που μάζεψαν (47
έναντι 19), αλλά και οι 20 περισσότερες ασίστ που μοίρασαν (33
έναντι 13). 
Ουσιαστικά η αναμέτρηση κρίθηκε από τα μέσα του β’ δεκαλέ-
πτου, αφού με σερί 19-4 η διαφορά από το +4 εκτοξεύτηκε στο
+19 (43-24), με τη συνέχεια να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο ΆΆννττοοννιι  ΛΛιι, ο
οποίος «έσπασε» τα κοντέρ με τους 23 πόντους, τα 17 ριμπάουντ,
τη μία ασίστ και τη μία τάπα, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο
σύστημα αξιολόγησης. 

ΈΈκκααννεε    ττοο    χχρρέέοοςς    ττοουυ    
κκααιι    ββλλέέππεειι    ππλλέέιι    οοφφ……

MM YY CC

««ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΙΙΡΡΙΙ»»  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΥΥ  
ΚΚΕΕΡΡΔΔΙΙΖΖΕΕ  22--00  ΩΩΣΣ  ΤΤΟΟ  7788’’,,  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΕΕΧΧΑΑΣΣΕΕ  
22--33  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΒΒΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΗΗΓΓΥΥΡΡΙΙΑΑ  

ΣΣΕΕ  ΦΦΟΟΥΥΡΡΦΦΟΟΥΥΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΩΩΓΓΕΕΙΙΑΑ

ΤΤοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΣΣττααρράά

Μετά από 10 χρόνια ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δεν θα έχει
εκπρόσωπο στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Ρεθύμνου, με
το Σπήλι να είναι το άτυχο που υποβιβάστηκε μαζί με τον Κε-
ραυνό στην Β’ ΕΠΣΡ, μετά από την διεξαγωγή της 30ης και τε-
λευταίας αγωνιστικής το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Ψηλορείτης και Αετός Ανωγείων έκαναν το χρέος τους την Κυ-
ριακή, πανηγύρισαν νίκες, με το Σπήλι να μην τα καταφέρνει
απέναντι στην Κάλυβο, γνώρισε την ήττα και μοιραία υποβι-
βάστηκε στην Β’ κατηγορία.

Πάντως, το Σπήλι κρατούσε την τύχη στα χέρια του ως το
78’, έχοντας σφιχταγκαλιάσει την παραμονή, αλλά μέσα σε 12’
έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του… Το 2-0 του 78’ μετατρά-
πηκε σε 2-3, με την Κάλυβο να παίζει για την ιστορία και την
αξιοπρέπεια της και με πρωταγωνιστή τον 16χρόνο ΓΓιιώώρργγοο ΝΝιι--
κκηηφφόόρροο που έδωσε μία ασίστ, κέρδισε το πέναλτι της ισοφάρι-
σης (84’) και πέτυχε το γκολ της νίκης (93’). 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  2299

ΤΤοο    ΣΣππήήλλιι    ααπποοχχααιιρρέέττηησσεε  
ττηηνν    ΑΑ’’    ΕΕΠΠΣΣΡΡ

ΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  CCRREETTAANN  KKIINNGGSS  ΔΔΙΙΕΕΛΛΥΥΣΣΕΕ  ΜΜΕΕ  110033--6677  ΤΤΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  2288


	1
	2-7
	8-9
	10-15
	16-17
	18-19
	20-25
	26-31
	32

