
Μόλις τρεις μονάδες δια-
φορά, για την ακρίβεια
ποσοστό 3,05% χωρίζει
τον συνδυασμό «Ρέθυμνο
Αξίζεις» από τον συνδυα-
σμό «Νέα Αντίληψη» στο
δήμο Ρεθύμνου σε μία
μάχη που θα έχει εξαιρε-
τικά μεγάλο ενδιαφέρον
την προσεχή Κυριακή. Η
εβδομάδα που μεσολαβεί
αναμένεται σε ένα βαθμό
να κρίνει τις διεργασίες,
τους συσχετισμούς και τις
συνεργασίες των συνδυα-
σμών μεταξύ τους, γεγο-
νός εξαιρετικά κρίσιμο
για τους δύο «μονομά-
χους» ΓΓιιώώρργγοο  ΜΜααρριιννάάκκηη
και ΘΘοοδδωωρρήή  ΝΝίίννοο  ενόψει
του δεύτερου γύρου των
εκλογών.
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ΗΗ    υυππεερράάννθθρρωωππηη    ππρροοσσππάάθθεειιαα    
ττωωνν    υυππααλλλλήήλλωωνν    ττηηςς    ππεερριιφφέέρρεειιααςς

ΌΌλλοοιι  όόσσοοιι  εεννεεππλλάάκκηησσαανν  μμεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  σσττηηνν  μμααρραα--
θθώώννιιαα  εεκκλλοογγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  εείίννααιι  άάξξιιοοιι  σσυυγγχχααρρηη--
ττηηρρίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  υυππεερρππρροοσσππάάθθεειιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκααττέέββααλλαανν..  ΈΈνναα
ππααρρααππάάννωω  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΡΡεεθθύύ--
μμννοουυ  πποουυ  ππρρααγγμμααττιικκάά  υυππεερρέέββααλλαανν  εεααυυττόόνν κκααιι  ππάάλλεεψψαανν  ννυυ--
χχθθηημμεερρόόνν  εεππίί  ααρρκκεεττέέςς  ηημμέέρρεεςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εείίννααιι  όόλλαα  έέττοοιιμμαα
γγιιαα  ττηηνν  εεκκλλοογγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέ--
χχεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  κκααιι  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη
κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  ττοουυςς..
ΤΤοουυςς  ααξξίίζζοουυνν  ππρρααγγμμααττιικκάά  σσυυγγχχααρρηηττήήρριιαα  γγιι’’  ααυυττήήνν  ττηηνν  υυππεερρ--
ππρροοσσππάάθθεειιαα,,  πποουυ  θθαα  έέχχεειι  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηνν  εερρχχόόμμεεννηη  ΚΚυυρριιαακκήή,,  ααλλλλάά
κκααιι  μμεεττάά  μμεε  ττιιςς  εεθθννιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς..

ΠΠέέννττεε    ττόόννοοιι    ψψηηφφοοδδεελλττίίωωνν    σσττηηνν    ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα    ΡΡεεθθύύμμννοουυ!!  

ΑΑππίίσσττεευυττοο  εείίννααιι  ττοο  ννοούύμμεερροο  πποουυ  ααννέέ--
φφεερρεε  ηη  ααννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
ΜΜααίίρρηη  ΛΛιιοοννήή σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  ψψηηφφοοδδέέλλττιιαα
πποουυ  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν  σσττηηνν  ΠΠεερριιφφεερρεειι--
αακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  μμεερριικκέέςς  μμέέρρεεςς
ππρριινν  ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς!!
ΌΌππωωςς  εείίππεε  σσττοονν  TTeeaamm FFMM,,  ττιιςς  ππααρρααμμοο--
ννέέςς  ττωωνν  εεκκλλοογγώώνν  ττοο  εεκκλλοογγιικκόό  υυλλιικκόό  κκααιι
οοιι  σσάάκκοοιι  ……  υυπποολλοογγίίζζοονντταανν  σσεε  ββάάρροοςς
ππέέννττεε  ττόόννωωνν!!  ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  ααυυττόό  δδηημμιιοούύρρ--
γγηησσεε  ππρροοββλληημμααττιισσμμόό  κκααιι  φφόόββοο  γγιιαα  ττηηνν
……σσττααττιικκήή  εεππάάρρκκεειιαα  ττοουυ  οορρόόφφοουυ  κκααιι
ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  όόλλοο  ττοο  υυλλιικκόό  νναα  μμεετταα--
φφεερρθθεείί  σσττοονν  χχώώρροο  ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  εειισσόό--
δδοουυ  γγιιαα  νναα  μμηηνν  υυππάάρρχχοουυνν  ααππρρόόοοππτταα!!

ΤΤοο    ττεελλιικκόό    ααπποοττέέλλεεσσμμαα    ττηηςς    ππεερριιφφέέρρεειιααςς    σσττοο    ΡΡέέθθυυμμννοο    πποουυ    εεκκκκρρεεμμοούύσσεε

Ένα εκλογικό τμήμα του Αμαρίου έλειπε από τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Κρήτης μέχρι χθες το βράδυ, ώστε να
διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. 
Και αυτό γιατί ένα πρακτικό της εκλογικής διαδικασίας δεν παραδόθηκε και αναζητούνταν. Είναι δεδομένο ότι θα βρεθεί,
αυτός όμως ήταν ο λόγος της καθυστέρησης.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται σε κάθε εκλογική διαδικασία και είναι πολύ λο-
γικό λόγω του φόρτου της εργασίας και της κούρασης. 
Ένα παραπάνω αυτή τη φορά που λόγω των πολλαπλών καλπών, κλήθηκαν να παίξουν ρόλο δικαστικού αντιπροσώπου δη-
μόσιοι υπάλληλοι που δεν είχαν ανάλογη εμπειρία στο παρελθόν.

ΗΗ    κκααθθυυσσττέέρρηησσηη    ττωωνν    σσττααυυρρώώνν
έέφφεερρεε    ααννυυπποομμοοννηησσίίαα    κκααιι  
πποολλύύ    μμεεγγάάλλοο    εεννδδιιααφφέέρροονν

ΕΕίίννααιι  ττεερράάσσττιιοο  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι

ττωωνν  πποολλιιττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  σσττααυυρροοδδοοσσίίαα  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  δδηη--

μμοοττιικκώώνν  κκααιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  σσυυμμββοούύλλωωνν,,  ππρράάγγμμαα  πποουυ  έέχχεειι

δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  σσυυννεεχχήή  ττηηλλεεφφωωννήήμμαατταα  μμεε  ττηηνν  εελλππίίδδαα  όόλλοοιι

νναα  μμάάθθοουυνν  κκάάττιι  ππααρρααππάάννωω  ααππόό  τταα  εεππίίσσηημμαα  ααπποοττεελλέέ--

σσμμαατταα  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοο  σσύύσσττηημμαα  ττηηςς  ΠΠεερριι--

φφέέρρεειιααςς  κκααιι  πποουυ  ααυυττάά  εείίννααιι  πποολλύύ  λλίίγγαα  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο

σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκόό..

ΤΤιι  έέχχεειι  γγίίννεειι;;  ΑΑυυττόό  πποουυ  σσυυμμββααίίννεειι  εείίννααιι  όόττιι  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο

ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ππιιέέζζεειι  ττιιςς  ππεερριιφφέέρρεειιεεςς  σσεε  όόλληη  ττηη  χχώώρραα  νναα

οολλοοκκλληηρρώώσσοουυνν  ππρρώώτταα  ττηηνν  κκααττααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  ααπποοττεελλεε--

σσμμάάττωωνν  ττωωνν  σσυυννδδυυαασσμμώώνν,,  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεκκλλοογγιικκέέςς  ααννααμμεε--

ττρρήήσσεειιςς..  ΑΑυυττάά  εείίννααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  πποουυ  ««κκααίίννεε»»  ττοο

υυπποουυρργγεείίοο,,  ώώσσττεε  νναα  κκλλεείίσσεειι  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  ττηηςς  χχώώρρααςς  κκααττ’’

ααρρχχάάςς  γγιιαα  ττιιςς  εευυρρωωεεκκλλοογγέέςς  κκααιι  αακκοολλοούύθθωωςς  κκααιι  ππεερριιφφεε--

ρρεειιαακκέέςς  κκααιι  δδηημμοοττιικκέέςς..  ΚΚααιι  εείίννααιι  λλοογγιικκόό  όόττιι  εεκκεείί  εεππιικκεε--

ννττρρώώθθηηκκαανν  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  πποουυ  εεππιιφφοορρττίίσσττηηκκαανν  μμεε  ττοο

οομμοολλοογγοουυμμέέννωωςς  πποολλύύ  δδύύσσκκοολλοο  έέρργγοο..  

ΑΑκκοολλοουυθθοούύνν  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  σσττααυυρρώώνν,,  πποουυ  εείίννααιι

ππρροοφφααννέέςς  όόττιι  εείίννααιι  μμίίαα  εεππίίπποοννηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα..  ΕΕκκααττοοννττάά--

δδεεςς  οοννόόμμαατταα  υυπποοψψηηφφίίωωνν,,  σσεε  4400  ψψηηφφοοδδέέλλττιιαα  εευυρρωωεεκκλλοο--

γγώώνν,,  δδεεκκάάδδεεςς  ψψηηφφοοδδέέλλττιιαα  δδηημμοοττιικκώώνν,,  ππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  κκααιι

ττοοππιικκώώνν!!  

ΑΑυυττοοίί  εείίννααιι  οοιι  λλόόγγοοιι  ττηηςς  κκααθθυυσσττέέρρηησσηηςς  κκααιι  γγιι’’  ααυυττόό  όόσσαα

ββλλέέπποουυνν  όόσσοοιι  εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ττοο  ssiittee ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς,,

δδιιααππιισσττώώννοουυνν  όόττιι  ααππόό  χχθθεεςς  ττοο  ππρρωωίί  μμέέχχρριι  ααρργγάά  ττοο  ββρράάδδυυ

δδεενν  υυππήήρρχχεε  κκααμμίίαα  ααπποολλύύττωωςς  κκααττααχχώώρρηησσηη  σσττοουυςς  ππεερριιφφεε--

ρρεειιαακκοούύςς  δδήήμμοουυςς  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  εεννώώ  ήήτταανν  μμιισσάά  τταα  κκαατταα--

χχωωρρηημμέένναα  ττμμήήμμαατταα  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  κκααιι  πποολλύύ  λλίίγγαα,,

μμόόλλιιςς  ττοο  ��  γγιιαα  ττοο  δδήήμμοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..

ΑΑπποοφφαασσίίσσααμμεε  ωωςς  εεφφηημμεερρίίδδαα  νναα  ααπποοφφύύγγοουυμμεε  ττηηνν  ααννάάρρ--

ττηησσηη  ττωωνν  ππρροοσσωωρριιννώώνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν,,  γγννωωρρίίζζοοννττααςς  όόττιι

τταα  εεκκλλοογγιικκάά  ττμμήήμμαατταα  πποουυ  λλεείίπποουυνν  ααππόό  ττοο  σσύύσσττηημμαα  θθαα

ππααίίξξοουυνν  κκααθθοορριισσττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  ααλλλλααγγήή  ττωωνν  σσττααυυρρώώνν  κκααιι

ττηηςς  σσεειιρράάςς  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  σσυυμμββοούύλλωωνν..  

ΣΣύύμμφφωωνναα,,  ππάάννττωωςς,,  μμεε  ττηηνν  εεννηημμέέρρωωσσηη  πποουυ  έέχχοουυμμεε,,  σσήή--

μμεερραα  ττοο  σσύύσσττηημμαα  θθαα  εεννηημμεερρώώννεεττααιι  σσυυννεεχχώώςς  ώώσσττεε  ττοο  σσυυ--

ννττοομμόόττεερροο  δδυυννααττόόνν,,  αακκόόμμαα  κκααιι  εεννττόόςς  ττηηςς  ηημμέέρρααςς  νναα

υυππάάρρχχεειι  σσααφφήήςς  εειικκόόνναα..

2 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Τρίτη  28  Μαΐου  2019

ΥΥππέέρρββαασσηη

ΚΚύύρριιεε  δδιιεευυθθυυννττάά

ΚΚααιι  ττώώρραα  ήήρρθθεε  ηη  ώώρραα  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποο--
φφαασσίίσσοουυμμεε  κκααιι  νναα  μμάάθθοουυμμεε  νναα  σσυυννεερργγααζζόό--
μμαασσττεε……  ΕΕίίμμαασσττεε  έέττοοιιμμοοιι  άάρρααγγεε  κκααιι  γγιι’’  ααυυττήή
ττηηνν  υυππέέρρββαασσηη;;

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ
ΟΟ  ΡΡΑΑΔΔΑΑΜΜΑΑΝΝΘΘΥΥΣΣ
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�� ΠΠιιθθααννήή  ηη  3300ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  
��  ΚΚεερρδδίίζζεειι  έέδδααφφοοςς  ηη  77ηη  ΙΙοουυλλίίοουυ  
γγιιαα  ττιιςς  εεθθννιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς  

«Ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας, ξέρω ότι θα είναι ένας
δύσκολος αγώνας. Αλλά ένας αγώνας που μπορεί να κερδηθεί»,
είπε ακόμη και συμπλήρωσε ότι το κρίσιμο στη ζωή δεν είναι αν
θα πέσεις, αλλά αν θα σηκωθείς». Απευθυνόμενος προς τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «σας ζητώ λοιπόν σήμερα μαζί να
σηκωθούμε ν' ανασυγκροτηθούμε και να παλέψουμε».

Λάβαμε το μήνυμα των ευρωεκλογών σημείωσε ο κ. Τσίπρας
και εξήγησε: «Λάβαμε το μήνυμα των πολιτών που μας είχαν
ψηφίσει, αλλά χθες προτίμησαν να μην έλθουν στην κάλπη
εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους. Λάβαμε το μήνυμα της
απογοήτευσης χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, που βεβαίως
δεν προσχώρησαν στην κάλπη της ΝΔ αλλά επέλεξαν μικρότερα
κόμματα του δημοκρατικού χώρου. 

Λάβαμε το μήνυμα της κόπωσης μιας κοινωνίας μετά από 8
χρόνια μνημονίων. Λάβαμε και το μήνυμα εμείς οι ίδιοι, ότι δεν
πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ποιοί είμαστε, ποιούς εκπροσωπούμε και
για ποιούς παλεύουμε».

«Απόδειξη ότι λάβαμε το μήνυμα των εκλογών είναι η
προκήρυξη εθνικών εκλογών» είπε ο πρωθυπουργός,
συνεχίζοντας: «Δεν επέλεξα τελικά να επιμείνω στον αρχικό μας
στόχο και σχεδιασμό, να εξαντλήσουμε πλήρως την τετραετία
αλλά αποφάσισα να επισπεύσω τις εθνικές εκλογές, ως απόδειξη
σεβασμού στην λαϊκή ετυμηγορία και στα μηνύματα των
πολιτών».

Προέβη, παράλληλα, σε σύγκριση με το 2014 και την στάση
τότε του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι αυτή είναι «μια βασική
ποιοτική διαφορά δική μας με τους προηγούμενους, μια βασική
διαφορά ήθους».

ΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΛΛΗΗΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ
Εξέφρασε, παράλληλα, το δίλημμα το οποίο θεωρεί πως

αποτυπώνουν οι εθνικές κάλπες: «Την επομένη των εθνικών
εκλογών είτε θα έχουμε κυβέρνηση της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη
μαζί με υπουργούς, τον κο Γεωργιάδη, τον κο Βορίδη και άλλους
συνοδοιπόρους της ακροδεξιάς. Είτε θα έχουμε κυβέρνηση

προοδευτική και δημοκρατική με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και την
Προοδευτική Συμμαχία», ανέφερε.

Προγραμματικά, συνέχισε, είτε θα έχουμε μία κυβέρνηση της
ΝΔ που έχει αποδείξει την ιδεοληπτική εμμονή της στις
αντιλαϊκές πολιτικές της λιτότητας, είτε θα έχουμε μία
κυβέρνηση που θα συνεχίσει και θα διευρύνει την προσπάθεια
προστασίας και στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας.

ΑΑννοοιιχχττόό  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  γγιιαα  εεκκλλοογγέέςς  
ττηηνν  77ΗΗ ΙΙοουυλλίίοουυ

Μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την προκήρυξη
πρόωρων εκλογών την Κυριακή , δύο είναι τα επικρατέστερα
σενάρια ως προς την ημερομηνία που αυτές θα
πραγματοποιηθούν: 30 Ιουνίου ή 7 Ιουλίου. 

Ωστόσο, μέχρι και χθες το βράδυ φάνηκε πως κερδίζει έδαφος
η 7η Ιουλίου έναντι της 30ης Ιουνίου καθώς, όπως αναφέρουν
πηγές από την Κουμουνδούρου, στις 2 Ιουλίου ολοκληρώνεται η
εξέταση των ειδικών μαθημάτων των πανελληνίων, γεγονός
αποτρεπτικό για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 30 Ιουνίου. 

Εντούτοις, το σενάριο της 30ης Ιουνίου παραμένει ακόμη στο
τραπέζι, ώστε να αποφευχθεί η συμπίεση της τουριστικής
περιόδου, κάτι που θα συνέβαινε αν οι εκλογές διεξάγονταν στις
7 Ιουλίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου, τον έναν
μήνα που μεσολαβεί, δεν θα οριστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση -

όπως το καλοκαίρι του 2015 - αλλά ο κ. Τσίπρας θα προχωρήσει
σε αλλαγές μόνο στα υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
αλλά και στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός είπε πως αμέσως μετά την
δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα ζητήσει από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο να κινήσει
τις διαδικασίες για εθνικές εκλογές. 

Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο το μικρότερο διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ της προκήρυξης εκλογών και της διεξαγωγής
τους είναι 22 ημέρες

ΤΤοο  ααδδιιέέξξοοδδοο  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  
κκααιι  ηη  εευυκκααιιρρίίαα  ττηηςς  ΝΝΔΔ

Την τολμηρή εκτίμηση ότι η πολιτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι
ακόμη μεγαλύτερη στις βουλευτικές εκλογές, καθώς είναι ένα
κόμμα το οποίο ολοκλήρωσε τον κύκλο του, εξέφρασε σε
εφημερίδα του αθηναϊκού τύπου ο πολιτικός επιστήμονας
Λευτέρης Κουσούλης, ο οποίος τονίζει ότι η ΝΔ θα είναι «το
επόμενο μεγάλο εμπόδιο στη λύση των προβλημάτων» αν δεν
ανανεωθεί ριζικά.  «Η δουλειά του αρχηγού είναι να παίρνει
αποφάσεις την ώρα του κινδύνου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
πρέπει να διακινδυνεύσει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.
Κουσούλης, ο οποίος εξηγεί πώς ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να
προσφύγει σε πρόωρες εκλογές.

Γιατί η αναμέτρηση της 26ης Μαΐου, ήταν «η πιο σημαντική
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ΑΑΥΥΤΤΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ,,  
ΑΑΝΝΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ
ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΡΡΗΗ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΗΗ  
ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΠΠΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΗΗΧΧΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ
ΟΟΜΜΙΙΛΛΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΘΘΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ

ΑΑλλ..  ΤΤσσίίππρρααςς::    ««ΛΛάάββααμμεε    ττοο    μμήήννυυμμαα,,    
οοιι    εεκκλλοογγέέςς    δδεενν    έέχχοουυνν    κκρριιθθεείί»»

ΤΤοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττωωνν  εευυρρωωεεκκλλοογγώώνν  ήήτταανν  κκααττώώττεερροο  ττωωνν  ππρροοσσδδοοκκιιώώνν  κκααιι  γγιιαα  εεμμάάςς  κκααιι  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ππρροοοοδδεευυττιικκοούύςς  πποολλίίττεεςς,,  ααννέέφφεερρεε  οο  ΑΑλλέέξξηηςς  ΤΤσσίίππρρααςς,,  μμιιλλώώννττααςς  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς
ΔΔεευυττέέρρααςς  σσττηηνν  ΚΚεεννττρριικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  έέκκααννεε  μμιιαα  σσύύννττοομμηη  ααυυττοοκκρριιττιικκήή  κκααιι  ζζήήττηησσεε  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ααππόό  τταα  μμέέλληη  μμεε  ττοο  ββλλέέμμμμαα  σσττρρααμμμμέέννοο  σσττιιςς
ππρρόόωωρρεεςς  εεθθννιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς  μμεεττάά  ττηηνν  ήήτττταα  ττοουυ  κκυυββεερρννώώννττοοςς  κκόόμμμμααττοοςς  σσττιιςς  κκάάλλππεεςς  ττωωνν  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν  κκααιι  ααυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκώώνν  εεκκλλοογγώώνν..
««ΧΧάάσσααμμεε  μμιιαα  μμάάχχηη,,  ααλλλλάά  έέχχοουυμμεε  μμππρροοσσττάά  μμααςς  ττοονν  κκρρίίσσιιμμοο  ππόόλλεεμμοο..  ΔΔεενν  έέχχοουυμμεε  ττηηνν  πποολλυυττέέλλεειιαα,,  οούύττεε  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  κκάάννοουυμμεε  ππίίσσωω»»,,  ππρρόόσσθθεεσσεε  οο  ππρρωωθθυυπποουυρργγόόςς,,  ααννααφφεερρόόμμεεννοοςς
σσττιιςς  εεππεερρχχόόμμεεννεεςς  εεθθννιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς,,  κκάάννοοννττααςς  λλόόγγοο  γγιιαα  μμιιαα  μμάάχχηη  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  κκεερρδδηηθθεείί..  

ΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ

κιν. 6973 214286, τηλ. 28310 30475 Περιβόλια

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΝΝ..
ΚΚΑΑΤΤΣΣΑΑΔΔΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ

μπετά, χτισίματα,
επιχρίσματα

Συντήρηση όψεων
αναπαλαιώσεις
ενισχύσεις κτιρίων
θερμοπροσόψεις



ΣΣττοο κκλλίίμμαα  ππόόλλωωσσηηςς ααννάάμμεεσσαα σσττοουυςς δδύύοο ββαα--
σσιικκοούύςς σσυυννδδυυαασσμμοούύςς ααπποοδδίίδδεειι ττοο ααπποοττέέλλεε--
σσμμαα ττοουυ σσυυννδδυυαασσμμοούύ ττοουυ,,  πποουυ ήήρρθθεε ττέέττααρρττοοςς
μμεε  πποοσσοοσσττόό 55,,2266%%  οο εεππιικκεεφφααλλήήςς ττηηςς κκίίννηη--
σσηηςς ««ΡΡέέθθυυμμννοο ––  ΕΕννεερργγοοίί ΠΠοολλίίττεεςς»»  
ΣΣττααύύρροοςς  ΒΒοουυρρββααχχάάκκηηςς,,  πποουυ σσεε δδήήλλωωσσηη ττοουυ
εευυχχααρριισσττεείί ττοουυςς 11337766  ρρεεθθυυμμννιιώώττεεςς  πποουυ σσττήή--
ρριιξξαανν ττοονν ίίδδιιοο κκααιι ττοουυςς υυπποοψψηηφφίίοουυςς ττοουυ..

Ο κ. ΒΒοουυρρββααχχάάκκηηςς τονίζει στην ανακοίνωση του: 
«Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ» έλαβε μέρος για πρώτη φορά στις δημοτικές
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και ψηφίστηκε από 1376 συν-
δημότες μας (ποσοστό 5,26%) λαμβάνοντας δύο έδρες στο
δημοτικό συμβούλιο.
Δεν λάβαμε μεγαλύτερο ποσοστό γιατί το κλίμα πόλωσης
που επικράτησε στον δήμο μας απέτρεψε πολλούς ψηφοφό-
ρους μας να στραφούν σε εμάς.
Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλες και
όλους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.
Ευχαριστώ και συγχαίρω όλους τους Υποψήφιους του συν-
δυασμού μας «ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» για τον
έντιμο, πολιτισμένο και αξιοπρεπή αγώνα τους.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα εκείνους που βοήθησαν στον αγώνα εμ-
φανώς ή αφανώς και βεβαίως εκείνους που μας συμπαρα-
στάθηκαν σε δύσκολες στιγμές.
Διαβεβαιώνω όλους όσοι έκαναν άλλη επιλογή και δεν ορα-
ματίστηκαν το αύριο και το μέλλον του τόπου μας με τον ίδιο
τρόπο με εμάς, ότι ο σεβασμός μας είναι απόλυτος στη δική
τους απόφαση.
Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στον
Συνδημότη μας και να εργαζόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας
για ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή μας, με ισχυρή
φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το σημερινό αποτέλεσμα μας δίνει περισσότερη δύναμη για
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Η ψήφος είναι αδιαπραγμάτευτη υπόθεση του κάθε Δημότη.
Εύχομαι στον επόμενο Δήμαρχο καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο του».
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ΡΡέέθθυυμμννοο..  
ΔΔηημμοοττιικκέέςς    εεκκλλοογγέέςς..
ΠΠρρώώττεεςς    εεκκττιιμμήήσσεειιςς..

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

Η νίκη έχει πολλούς γονείς σε αντίθεση με την αδερφή της
την ήττα που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι… ορφανή. Η ρήση
βέβαια δεν έχει προβλέψει τι συμβαίνει στην περίπτωση της
ισοπαλίας, καθώς η τρίτη αυτή κατάσταση επιτρέπει σε
όλους να πανηγυρίζουν τη «νίκη» τους ή την «ήττα» του
αντιπάλου, αναλόγως του χαρακτήρα τους. 
Τα αποτελέσματα στο Δήμο Ρεθέμνους μπορεί να ήταν ανα-
μενόμενα, αναμφίβολα πάντως ανήκουν στην τρίτη κατά-
σταση. Μας επιτρέπουν ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις των
«μονομάχων» να κάνουμε κάποιες πρώτες διαπιστώσεις, σε
συνδυασμό φυσικά με τις πολιτικές εξελίξεις.
Για να κάνουμε διαπιστώσεις πρέπει να έχουμε μια βάση σύ-
γκρισης και τι καλύτερο από τα αποτελέσματα των προη-
γούμενων εκλογών το 2014, οι οποίες είχαν τους ίδιους
πρωταγωνιστές. 
Η πρώτη διαπίστωση είναι αυτή των συμπολιτών που επέ-
λεξαν τις δύο δημοτικές ομάδες «Νέα Αντίληψη» και «Ρέ-
θυμνο Αξίζεις».
Την πρώτη Κυριακή των προηγούμενων εκλογών ο κ. Μα-

ρινάκης ήταν ο εκλεκτός 12.047 συμπολιτών μας, ενώ ο κ.
Νίνος κέρδισε την καρδιά 7.737 Ρεθεμνιωτών. 
Την περασμένη Κυριακή οι αντίστοιχες ψήφοι ήταν 11.566
για τον κ. Μαρινάκη και 10.768 για τον κ. Νίνο. 
Για τον ένα λοιπόν είχαμε μια ελαφρά πτώση την ώρα που
ο άλλος σημείωνε μια μεγάλη άνοδο. Μία δεύτερη διαπί-
στωση αφορά στους συμπολίτες που προτίμησαν τους υπό-
λοιπους υποψήφιους δημάρχους. Το 2014 είχαμε τον κ.
Μιχάλη Ανδρουλάκη του ραγδαίως ανερχόμενου τότε ΣΥ-
ΡΙΖΑ συνεργαζόμενο με τους ΑΝΕΛ, που για την οικονομία
της στήλης συγκρίνω με τις υποψηφιότητες των κ.κ. Κρε-
βετζάκη και Βουρβαχάκη. 
Το 2014 λοιπόν η κοινή υποψηφιότητα στηρίχθηκε από
4.301 συμπολίτες (άλλους 775 ψήφους πήρε ο κ. Πετράκης),
ενώ τη φετινή χρονιά τον κ. Κρεβετζάκη στήριξαν 1695, ενώ
τον κ. Βουρβαχάκη 1.376. Αθροιστικά λοιπόν το 2014 τους
υπόλοιπους συνδυασμούς στήριξαν 5076 συμπολίτες ενώ
στις φετινές εκλογές 3.071 άτομα. 
Ας δούμε τώρα τι έγινε τη δεύτερη Κυριακή του 2014. Ο
συνδυασμός «Νέα Αντίληψη» κέρδισε τη στήριξη 11.191
συμπολιτών καθώς 856 υποστηριχτές του της πρώτης Κυ-
ριακής προτίμησαν την παραλία από την κάλπη, ενώ ο «Ρέ-
θυμνο Αξίζεις» κάνοντας εκλογικό άλμα έφτασε μια ανάσα
από τη νίκη παίρνοντας 11.011 ψήφους. Αν αποκλείσουμε
την περίπτωση ψηφοφόρος του κ. Μαρινάκη να ψήφισε τη
δεύτερη Κυριακή τον κ. Νίνο και αντίστροφα, τότε διαπι-
στώνουμε ότι από τους 5.076 ψηφοφόρους των κ.κ. Αν-
δρουλάκη και Πετράκη οι 3.274 ψήφισαν τον κ. Νίνο. Είναι
σαφές ότι οι ψηφοφόροι κινήθηκαν διαφορετικά από τα
κομματικά επιτελεία.
Υπάρχει τέλος και η πολιτική διάσταση που θέλει τη Ν.Δ. σε
τροχιά αυτοδυναμίας, την ώρα που ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ θα
«φαγωθούν» για την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Είναι
βέβαιο πως και αυτό το δεδομένο θα μετρήσει πολύ στη
σκέψη των ψηφοφόρων.
Είναι σαφές ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. 
Κάθε άλλο. Οι επόμενες μέρες αναμένονται με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον.     

ΟΟ    εεππιικκεεφφααλλήήςς    ττοουυ    σσυυννδδυυαασσμμοούύ    
ΡΡέέθθυυμμννοο  --  ΕΕννεερργγοοίί      ΠΠοολλίίττεεςς    
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ττωωνν  λλόόγγωωνν  ττοουυ  οο  
ΣΣττααύύρροοςς  ΒΒοουυρρββααχχάάκκηηςς



ΣΣττοονν ΔΔήήμμοο ΡΡεεθθύύμμννηηςς οοιι ψψηηφφοοφφόόρροοιι ππρροοττίίμμηησσαανν ττοονν ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ σσττιιςς εευυρρωωεεκκλλοογγέέςς  πποουυ ααννααδδεείί--
χχθθηηκκεε  ππρρώώττοοςς μμεε  πποοσσοοσσττόό 2277,,8877%%,,  αακκοολλοούύθθηησσεε μμεε μμιικκρρήή δδιιααφφοορράά ηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα μμεε
2277,,6677%%  ,,  ττοο ΚΚίίννηημμαα ΑΑλλλλααγγήήςς μμεε  πποοσσοοσσττόό 1111,,9977%%,,  ηη ΧΧρρυυσσήή ΑΑυυγγήή μμεε 33,,3344%%  κκααιι ττοο ΠΠοοττάάμμιι μμεε
33,,2211%%..  

ΣΣττοονν ΔΔήήμμοο ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ οοιι ψψηηφφοοφφόόρροοιι ααννέέδδεειιξξαανν  ππρρώώττηη σσττιιςς κκάάλλππεεςς γγιιαα ττιιςς εευυρρωωεεκκλλοογγέέςς ττηη
ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα μμεε  πποοσσοοσσττόό 3344,,1177%%  εεννώώ αακκοολλοούύθθηησσεε οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ μμεε  πποοσσοοσσττόό 3311,,6677%%..
ΤΤοο ΚΚίίννηημμαα ΑΑλλλλααγγήήςς έέλλααββεε σσττοονν ΔΔήήμμοοΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ ττοο  πποοσσοοσσττόό ττοουυ 1166,,5500%%,,  ηη ΧΧρρυυσσήή ΑΑυυγγήή μμεε
πποοσσοοσσττόό22,,0077%%  κκααιι ηη ΕΕλλλληηννιικκήή ΛΛύύσσηη--ΚΚυυρριιάάκκοοςς ΒΒεελλόόπποουυλλοοςς μμεε  πποοσσοοσσττόό 11,,8811%%..  

ΣΣττηηνν κκάάλλππηη γγιιαα ττιιςς εευυρρωωεεκκλλοογγέέςς  ππρρώώττηη ααννααδδεείίχχθθηηκκεε σσεε  πποοσσοοσσττόό 2299,,8866%%  ηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα,,
μμεε ττοονν ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ νναα αακκοολλοουυθθεείί σσεε  πποοσσοοσσττόό 2266,,2222%%..  ΤΤοο ΚΚίίννηημμαα ΑΑλλλλααγγήήςς έέλλααββεε ττοο  πποοσσοοσσττόό
1111,,1155%%,,  ττοο ΜΜέέΡΡΑΑ2255  μμεε  πποοσσοοσσττόό 55,,5544%%  ,,  ττοο ΚΚΚΚΕΕ μμεε  πποοσσοοσσττόό 44,,4455%%  ηη ΕΕλλλληηννιικκήή ΛΛύύσσηη--ΚΚυυρριιάά--
κκοοςς ΒΒεελλόόπποουυλλοοςς μμεε  πποοσσοοσσττόό 44,,0000%%  κκααιι ηη ΧΧρρυυσσήή ΑΑυυγγήή μμεε  πποοσσοοσσττόό 22,,5588%%..  

ΣΣττοο ΔΔήήμμοο ΑΑμμααρρίίοουυ,,  ππρρώώττηη ααννααδδεείίχχθθηηκκεε σσττηηνν κκάάλλππηη ττωωνν εευυρρωωεεκκλλοογγώώνν ηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα μμεε
πποοσσοοσσττόό 3322,,0077%%  εεννώώ αακκοολλοούύθθηησσεε οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ μμεε  πποοσσοοσσττόό 2244,,7766%%..  ΤΤοο ΚΚίίννηημμαα ΑΑλλλλααγγήήςς έέλλααββεε ττοο
πποοσσοοσσττόό ττοουυ 2200,,1166%%,,  ττοο ΚΚΚΚΕΕ μμεε  πποοσσοοσσττόό 33,,3300%%,,  ηη ΧΧρρυυσσήή ΑΑυυγγήή μμεε  πποοσσοοσσττόό 22,,3399%%,,  ττοο ΜΜέέΡΡΑΑ
2255  μμεε 22,,2266%%,,  κκααιι ηη ΕΕλλλληηννιικκήή ΛΛύύσσηη--ΚΚυυρριιάάκκοοςς ΒΒεελλόόπποουυλλοοςς μμεε  πποοσσοοσσττόό 22,,2211%%..  

ΣΣττοο ΔΔήήμμοο ΑΑννωωγγεείίωωνν  ππρρώώττηη σσττηηνν κκάάλλππηη ττωωνν εευυρρωωεεκκλλοογγώώνν ααννααδδεείίχχθθηηκκεε ηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα μμεε
πποοσσοοσσττόό 3377,,8844%%  εεννώώ αακκοολλοουυθθεείί οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ μμεε  πποοσσοοσσττόό 3333,,1144%%..  ΤΤοο ΚΚίίννηημμαα ΑΑλλλλααγγήήςς έέλλααββεε ττοο
πποοσσοοσσττόό ττοουυ 1155,,0011%%,,  ττοο ΚΚΚΚΕΕ μμεε  πποοσσοοσσττόό 77,,8888%%  κκααιι ττοο ΜΜέέΡΡΑΑ2255  μμεε  πποοσσοοσσττόό 11,,4444%%..  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΩΩΓΓΕΕΙΙΩΩΝΝ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  
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••  ΠΠΩΩΣΣ    ΨΨΗΗΦΦΙΙΣΣΑΑΝΝ    ΟΟΙΙ    ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ    ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ    ΠΠΕΕΝΝΤΤΕΕ    ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  

««ΠΠΡΡΩΩΤΤΙΙΑΑ»»    ΤΤΗΗΣΣ    ΝΝΕΕΑΑΣΣ    ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑΣΣ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ    ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  

ΣΣεε όό,,ττιι ααφφοορράά ττοο σσύύννοολλοο ττωωνν ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν ττωωνν εευυρρωωεεκκλλοογγώώνν σσττηηνν ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή ΕΕννόόττηητταα ΡΡεεθθύύμμννηηςς  ππρρώώττηη μμεε 3300,,1199%%  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε ηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα,,  εεννώώ αακκοολλοούύθθηησσεε
οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ μμεε  πποοσσοοσσττόό 2288,,4433%%,,  ττοο ΚΚίίννηημμαα ΑΑλλλλααγγήήςς μμεε 1133,,6666%%,,  ττοο ΚΚΚΚΕΕ μμεε 33,,0044%%,,  ττοο ΜΜέέΡΡΑΑ2255  μμεε 33,,0000%%,,  ηη ΕΕλλλληηννιικκήή ΛΛύύσσηη--ΚΚυυρριιάάκκοοςς ΒΒεελλόόπποουυλλοοςς μμεε  πποοσσοοσσττόό 22,,7777%%  κκααιι ηη ΧΧρρυυσσήή
ΑΑυυγγήή μμεε  πποοσσοοσσττόό 22,,7744%%..  

ΟΟιι    ψψήήφφοοιι    ττωωνν    εευυρρωωεεκκλλοογγώώνν    σσττηηνν  
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή    ΕΕννόόττηητταα    ΡΡεεθθύύμμννηηςς  

ΠΠρρώώττηη σσεε  πποοσσοοσσττόό  ππρροοττίίμμηησσηηςς σσττιιςς εευυρρωωεεκκλλοογγέέςς ααννααδδεείίχχθθηηκκεε σσττηηνν ΠΠεερριιφφεε--
ρρεειιαακκήή ΕΕννόόττηητταα ΡΡεεθθύύμμννοουυ ηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα  πποουυ σσυυγγκκέέννττρρωωσσεε ττιιςς  ππεερριισσσσόό--
ττεερρεεςς ψψήήφφοουυςς εεννώώ δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσεειιςς υυππήήρρξξαανν σσεε εεππίίππεεδδοο ΔΔήήμμωωνν,,
κκααττααδδεειικκννύύοοννττααςς ττιιςς εεππιιλλοογγέέςς ττωωνν ψψηηφφοοφφόόρρωωνν σσττοουυςς  ππέέννττεε δδήήμμοουυςς ττοουυ ΝΝοομμοούύ..  
ΠΠάάννττωωςς,,  σσεε εεππίίππεεδδοο ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς ΚΚρρήήττηηςς οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ δδιιααττήήρρηησσεε ττηηνν  ππρρωωττιιάά σσυυ--
γγκκεεννττρρώώννοοννττααςς  πποοσσοοσσττόό 3300,,5555%%  μμεε ττηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα νναα αακκοολλοουυθθεείί μμεε  πποο--
σσοοσσττόό 2266,,8811%%..  
ΤΤοο ΚΚίίννηημμαα ΑΑλλλλααγγήήςς έέλλααββεε  πποοσσοοσσττόό 1111,,8888%%,,  ττοο ΚΚΚΚΕΕ 33,,8866%%,,  ττοο ΜΜέέΡΡΑΑ 2255  33,,7711%%,,
ηη ΧΧρρυυσσήή ΑΑυυγγήή 33,,2255%%  κκααιι ηη ΕΕλλλληηννιικκήή ΛΛύύσσηη--ΚΚυυρριιάάκκοοςς ΒΒεελλόόπποουυλλοοςς 22,,7722%%..  
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ΚΚααλληημμέέρραα  φφίίλλοοιι  μμοουυ. ΣΣηηκκωωθθεείίττεε......... 
Κανείς να μην είναι μπρούμυτα, όλοι ανάσκελα !!!!!
Μια καινούργια μέρα ξεκινά και μας βρίσκει όλους στη κα-
θημερινότητα μας. Σχολιάζω σήμερα μόνο τις ΕΕυυρρωωεεκκλλοογγέέςς
που πήραν τελικά χαρακτήρα Ελληνικών πολιτικών εκλογών!
Πολύ μεγάλη η αποχή. Οι Ευρωπαίοι γύρισαν τη πλάτη απο-
γοητευμένοι στην Ευρώπη τους. Ποια Ευρώπη όμως, αυτή
που κάνει κουμάντο με τα Δεξιά και Ακροδεξιά κόμματά
της!!! Είναι απλά μαθηματικά. 
Όταν στους 100 οι 49 δεν πάνε να ψηφίσουν φυσικά από
τους άλλους 51 οι 26 μπορούν να έχουν πλειοψηφία! Φα-
νταστείτε το, κυβερνούν οι 26 στους 100!!. Σε μας τα πράγ-
ματα ήταν καλύτερα. Όμως, όπως είχα γράψει πολλές φορές,
έπρεπε νναα  μμααυυρριισσττοούύνν κόμματα που είχαν σχέση με τα κυ-
βερνητικά της ΒΕΜΠΕΡ-ΕΥΡΩΠΗΣ, όπως η ΝΔ. Αντί να
ασχοληθούμε όμως με τα προβλήματα της Ευρώπης, κάναμε
«Ελληνικές» τις εκλογές και οο  λλααόόςς  μμααςς  ααπποοφφάάσσιισσεε  ττηη  μμεε--
γγάάλληη  ήήτττταα  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ.. ΓΓιιααττίί  άάρρααγγεε;;;;
ΓΓιιααττίί,,  δεν έλαβε υπόψην του, ποιοι μας έβγαλαν από τα μνη-
μόνια αλλά το ποιοι μας έβαλαν!!
ΓΓιιααττίί,,  δεν έλαβε υπόψην του, ότι έχουμε σήμερα 24 δις από-
θεμα ενώ πριν είχαμε 425 εκ έλλειμμα και δεν μπορούσαμε
πριν 4 χρόνια να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις!!
ΓΓιιααττίί,, δεν έλαβε υπόψην του, ότι από το 2017 έχουμε στα-
θερή αύξηση του ΑΕΠ, ενώ πριν 4 χρόνια είχαμε απώλεια του
25% του ΑΕΠ της χώρας
ΓΓιιααττίί,,  οο ααμμύύννεεσσθθααιι  ππεερρίί  ΠΠΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ λαός μας δδεενν  έέλλααββεε  υυππόό--
ψψηηνν  ττοουυ ότι ΝΔ και Χρυσή Αυγή ψήφισαν να κλείσουν οι δρό-
μοι προς τα Σκόπια, ότι 140 κράτη πριν τα έλεγαν
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ότι εκατοντάδες Ελληνικές επιχειρήσεις δου-
λεύουν εκεί, ότι η αεροπορία μας τα προστατεύει αυτά και τα
Βόρεια σύνορά μας, ότι πηγαινοέρχεται όλη η Εθνικόφρων
κλπ Βόρεια Ελλάδα στα μαγαζιά, γιατρούς, βενζινάδικα και
καζίνα της, ότι κατοχυρώσαμε την Ιστορία μας, ότι κάναμε
ένα γείτονά μας φίλο, ααλλλλάά  ππρροοττίίμμηησσεε  να είναι τούρκικα και
ρώσικα συμφέροντα στη περιοχή και εμείς να κάνομε όλα τα
παραπάνω, κοροϊδεύοντας τους εαυτούς μας!!!!!!
ΓΓιιααττίί,, δεν έλαβε υπόψην του, ότι δεν έγινε περικοπή των συ-
ντάξεων από 1/1/19 και 620.000 αυξήθηκαν, αλλά έλαβε
υπόψην του - και του άρεσε-ότι 2,6 εκατ. συντ/χοι είδαν
μέχρι το 2014 τις συντάξεις τους να μειώνονται 30-50% !!!
ΓΓιιααττίί,,  οο  ππεερριιοούύσσιιοοςς  λλααόόςς  μμααςς δεν έλαβε υπόψη του ότι είχαμε
8% αύξηση στο προϋπολογισμό για τη Παιδεία, αλλά έλαβε
υπόψη του ότι, από το 2010 είχαμε μείωση 34% στις δαπά-
νες της!!
Γιιααττίί,,  δεν έλαβε υπόψην του, την ελεύθερη πρόσβαση των
ανασφάλιστων-λόγω κρίσης- συμπολιτών μας στα νοσοκο-
μεία, αλλά έλαβε υπόψη του τον προηγούμενο αποκλεισμό
τους
ΓΓιιααττίί,,  δεν έλαβε υπόψην του, το κυνήγι που γίνεται για τη
πάταξη της φοροδιαφυγής, με χίλια εμπόδια και κομπινα-
δόρους, αλλά έλαβε υπόψην του την ασυδοσία που υπήρχε,
στο να πληρώνουν μόνο τα κορόιδα οι ΔΥ και συντ/χοι τους
φόρους και οι άλλοι να μη κόβουν αποδείξεις!!!! 
Είναι νορμάλ να δηλώνονται σε αρκετά επαγγέλματα ότι
βγάζουν 3000 το χρόνο, ενώ έχουν πολυκατοικίες και ζουν
σε βιλάρες..........
ΓΓιιααττίί,, δεν έλαβε υπόψην του, τη τωρινή χρηματοδότηση του
ΕΟΠΠΥ με 640 εκ, αλλά έλαβε υπόψην του την πριν 4 χρό-
νια χρηματοδότηση με μόνο 80 εκατ.!!!!
ΓΓιιααττίί,, δεν έλαβε υπόψην του την εμφανή ανάπτυξη τώρα, την
οικοδομική δραστηριότητα αλλά έλαβε υπόψην του τις αυ-
τοκτονίες και το φαγητό στους κάδους σκουπιδών μέχρι το
2014!!!!
ΓΓιιααττίί,, δεν έλαβε υπόψην του στο κάτω κάτω το σύνθημα «οο
λλααόόςς  δδεενν  ξξεεχχννάά  ττιι  σσηημμααίίννεειι  ΔΔεεξξιιάά»
ΟΟ  ΑΑγγώώννααςς  ττώώρραα  ααρρχχίίζζεειι,,  έέρρχχοοννττααιι  ooιι  ββοουυλλεευυττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς..
ΣΣηηκκωωθθεείίττεε  ααππόό  ττοο  κκααννααππέέ..............

��  ΜΜίίαα  λλααννθθαασσμμέέννηη  κκααττααχχώώρρηησσηη  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  εελλάάχχιισσττηη  
δδιιααφφοορράά  σστταα  ««υυππόόλλοοιιππαα»»  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς  κκααττααννοομμήήςς  δδηημμιιοουυρργγεείί  ττοο  θθρρίίλλεερρ

Η λανθασμένη καταχώρηση των αποτελεσμάτων ενός τμήματος στο σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης και η
διόρθωση τους οριστικοποιεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την κατανομή των εδρών του δημοτικού
συμβουλίου στις 15 για το συνδυασμό του ΓΓιιώώρργγοουυ  ΜΜααρριιννάάκκηη και στις 13 για τον συνδυασμό του ΘΘοοδδωωρρήή  ΝΝίίννοουυ..

Και αυτό, γιατί μετά την διόρθωση η διαφορά των δύο συνδυασμών καταλήγει στις 3.05% μονάδες, από 2.9% που
ήταν πριν από την διόρθωση. 

Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι ο συνδυασμός Νίνου αναζητά να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλα
αποτελέσματα που μπορεί να καταχωρήθηκαν λανθασμένα και θα μπορούσαν να ανατρέψουν την διαφορά έστω
και σε αυτό το ελάχιστο ποσοστό, το οποίο όμως είναι αρκετό για την διαφοροποίηση μίας έδρας στο δημοτικό
συμβούλιο.

ΠΠάάννττωωςς,,  μμεε  ββάάσσηη  ααυυττήή  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  οοιι  έέδδρρεεςς  κκααττααννέέμμοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::

��  Η ΝΝέέαα  ΑΑννττίίλληηψψηη του ΓΓιιώώρργγοουυ  ΜΜααρριιννάάκκηη λαμβάνει 15 έδρες: 2 έδρες στη Δ.Ε. Αρκαδίου, 3 έδρες στο Δ.Ε. 
Νικηφόρου Φωκά, 1 έδρα στη Δ.Ε. Λαππαίων και 9 έδρες στη Δ.Ε. Ρεθύμνου.

��    Το ΡΡέέθθυυμμννοο  ΑΑξξίίζζεειιςς του ΘΘοοδδωωρρήή ΝΝίίννοουυ λαμβάνει 13 έδρες: 2 έδρες στη Δ.Ε. Αρκαδίου, 2 έδρες στο Δ.Ε. 
Νικηφόρου Φωκά, 1 έδρα στη Δ.Ε. Λαππαίων και 8 έδρες στη Δ.Ε. Ρεθύμνου.

��    Ο συνδυασμός ««ΟΟιι  ΠΠοολλίίττεεςς  ΜΜππρροοσσττάά»» του ΘΘωωμμάά  ΚΚρρεεββεεττζζάάκκηη λαμβάνει 2 έδρες στη Δ.Ε. Ρεθύμνου, 
δηλαδή εκλέγεται ο επικεφαλής και ένας ακόμα σύμβουλος.

��    Ο συνδυασμός «ΡΡέέθθυυμμννοο ΕΕννεερργγοοίί  ΠΠοολλίίττεεςς» του ΣΣττααύύρροουυ ΒΒοουυρρββααχχάάκκηη λαμβάνει 2 έδρες στη Δ.Ε.
Ρεθύμνου, δηλαδή εκλέγεται ο επικεφαλής και ένας ακόμα σύμβουλος.

��    Ο συνδυασμός «ΛΛααϊϊκκήή ΣΣυυσσππεείίρρωωσσηη» του ΜΜααννοούύσσοουυ ΜΜααννοουυσσοογγιιάάννννηη λαμβάνει 1 έδρα στη Δ.Ε. Ρεθύμνου,
πράγμα που σημαίνει ότι εκλέγεται ο ίδιος ως επικεφαλής.

Μόλις πέντε ψήφοι και ένα ελάχιστο ποσοστό στη διαφορά των «υπολοίπων» της δεύτερης κατανομής
είναι εκείνα που δημιουργούν το θρίλερ με την κατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου
για τους δύο πρώτους συνδυασμούς του ΓΓιιώώρργγοουυ  ΜΜααρριιννάάκκηη  και ΘΘοοδδωωρρήή  ΝΝίίννοουυ..

ΟΟρριισσττιικκοοπποοιιεείίττααιι  ((;;))    σσττιιςς    1155  ––  1133    έέδδρρεεςς  
γγιιαα    ΜΜααρριιννάάκκηη  ––  ΝΝίίννοο    ηη    κκααττααννοομμήή



ΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΥΥΑΑΣΣΜΜΩΩΝΝ

Σήμερα κιόλας αναμένεται να ξεκινήσουν οι επαφές των δύο διεκ-
δικητών του δήμου με τους ανθυποψηφίους τους, κυρίως τον επικε-
φαλής του συνδυασμού «Οι πολίτες μπροστά – Ένας δήμος για
όλους» ΘΘωωμμάά  ΚΚρρεεββεεττζζάάκκηη  που είναι τρίτος σε ψήφους και τον επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Ρέθυμνο – Ενεργοί Πολίτες» ΣΣττααύύρροο
ΒΒοουυρρββααχχάάκκηη  που είναι ο τέταρτος. Ξεκάθαρη θεωρείται η στάση του
ΜΜααννοούύσσοουυ  ΜΜααννοουυσσοογγιιάάννννηη  της Λαϊκής Συσπείρωσης, που παραδο-
σιακά απέχει από τις διαδικασίες συγκλίσεων και εκτιμάται πως θα
κάνει τις επόμενες ημέρες δήλωση, με την οποία θα καλεί τους ψη-
φοφόρους της σε αποχή. 

Ο ΘΘωωμμάάςς  ΚΚρρεεββεεττζζάάκκηηςς  πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να
συναντηθεί σήμερα με τον ΓΓιιώώρργγοο  ΜΜααρριιννάάκκηη, ενώ χθες είχε συνά-
ντηση με τα στελέχη του συνδυασμού του και αποφάσισαν την στάση
με την οποία θα συμμετέχουν στην διαδικασία των συζητήσεων για
μία πιθανή σύγκλιση προς τη μία ή την άλλη πλευρά.

Σήμερα θα συναντηθεί με στελέχη του συνδυασμού του και ο ΣΣττααύύ--
ρροοςς  ΒΒοουυρρββααχχάάκκηηςς,,  προκειμένου να συναποφασίσουν την στάση που
θα τηρήσουν απέναντι σε μία ενδεχόμενη βολιδοσκόπηση από τον
ΘΘοοδδωωρρήή  ΝΝίίννοο  και τον ΣΣττααύύρροο  ΒΒοουυρρββααχχάάκκηη..  

Μία πιθανή εκδοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ο Σταύρος
Βουρβαχάκης να μην δώσει «γραμμή» υπέρ κάποιου υποψηφίου δη-
μάρχου, σε κάθε περίπτωση όμως η όποια συζήτηση γίνει, θα γίνει
στη βάση των προγραμματικών συγκλίσεων, εάν υπάρχουν.

Το μόνο βέβαιο είναι πως μέχρι την προσεχή Κυριακή θα επικρα-
τεί «πυρετός» στα επιτελεία των δύο συνδυασμών, με στόχο την
εκλογή στη θέση του δημάρχου.
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Μόλις τρεις μονάδες διαφορά, για την ακρίβεια ποσοστό 3,05% χωρίζει τον συνδυασμό «Ρέθυμνο Αξίζεις» από τον συν-
δυασμό «Νέα Αντίληψη» στο δήμο Ρεθύμνου σε μία μάχη που θα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον την προσεχή Κυριακή.
Η εβδομάδα που μεσολαβεί αναμένεται σε ένα βαθμό να κρίνει τις διεργασίες, τους συσχετισμούς και τις συνεργασίες των
συνδυασμών μεταξύ τους, γεγονός εξαιρετικά κρίσιμο για τους δύο «μονομάχους» ΓΓιιώώρργγοο  ΜΜααρριιννάάκκηη  και ΘΘοοδδωωρρήή  ΝΝίίννοο
ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών.

ΕΕββδδοομμάάδδαα    εεξξεελλίίξξεεωωνν    κκααιι  
δδιιεερργγαασσιιώώνν    γγιιαα    ττοο    δδήήμμοο    ΡΡεεθθύύμμννοουυ

ΟΟΙΙ  ΔΔΥΥΟΟ  ««ΜΜΟΟΝΝΟΟ
ΜΜΑΑΧΧΟΟΙΙ»»  

ΓΓ..  ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ
  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘ..  ΝΝΙΙΝΝΟΟΣΣ  

ΘΘΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣ
ΟΟΥΥΝΝ  

ΣΣΥΥΓΓΚΚΛΛΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑ
ΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ

  

ΜΜΕΕ  ΚΚΡΡΕΕΒΒΕΕΤΤΖΖΑΑΚΚ
ΗΗ  --  ΒΒΟΟΥΥΡΡΒΒΑΑΧΧΑΑΚΚ

ΗΗ

Τα τελικά αποτελέσματα των πέντε συνδυασμών του δήμου Ρεθύμνου με καταμετρημένα τα 104
εκλογικά τμήματα έχουν ως εξής:
ΝΝΕΕΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ((ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ)): 44,25% (11.566 ψήφοι)
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  ΑΑΞΞΙΙΖΖΕΕΙΙΣΣ  ((ΝΝΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΟΟΔΔΩΩΡΡΟΟΣΣ): 41,20% (10.768 ψήφοι)
ΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑ  --  ΕΕΝΝΑΑΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ ((ΚΚΡΡΕΕΒΒΕΕΤΤΖΖΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΩΩΜΜΑΑΣΣ): 
6,49% (1.695 ψήφοι)
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  --  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ  ((ΒΒΟΟΥΥΡΡΒΒΑΑΧΧΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΣΣ))::  5,26% (1.376 ψήφοι)
ΛΛΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  ((ΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣΟΟΣΣ)): 2,80% (731 ψήφοι)

ΤΤΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ
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Ε 
νταγμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ««SS((tt))iimmuullaattiinngg  EEuu--
rrooppeeaann  IIddeennttiittyy»»  ((EEUUSSiidd)) ήταν για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά η διοργάνωση της ΠΠρροοσσοομμοοίίωωσσηηςς  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊ--

κκοούύ  ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ  EEUUrrooppaa..SS..  TT..EE..EENN..SS.. από τον όόμμιιλλοο  ««SSttuuddeennttss
44  EEuurrooppee»»  ττοουυ  ΠΠεειιρρααμμααττιικκοούύ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ
ΚΚρρήήττηηςς  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο με υπεύθυνες τις κ.κ. ΕΕιιρρήήννηη  ΒΒοογγιιααττζζήή, φι-
λόλογο, και ΑΑνναασστταασσίίαα  ΔΔεειικκττάάκκηη, Κοινωνιολόγο, σε συνεργασία
με το ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΈΈρρεευυννααςς  &&  ΚΚααττάάρρττιισσηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν  ΘΘεεμμάάττωωνν
((ΙΙ..ΕΕ..ΚΚ..ΕΕ..ΘΘ..)). Όπως αναδείχθηκε στην εκδήλωση διάχυσης που
προηγήθηκε της προσομοίωσης, το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα,
που συντονίζει το σχολείο μας, στοχεύει να φέρει σε επαφή εφή-
βους από πέντε χώρες της Ε.Ε. και να τους βοηθήσει να αναπτύ-
ξουν ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση, που θα βασίζεται στην
πολυπολιτισμικότητα, την ανοχή και τη συνεργασία μέσα από
δραστηριότητες που ενισχύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Εκτός από δράσεις του σχεδίου, όπως την προβολή και την προ-
ώθηση του εργαλείου των προσομοιώσεων μέσω της πλατφόρ-
μας eTwinning, της ηλεκτρονικής τάξης στο Edmodo και της
ιστοσελίδας EUSid, τη συγγραφή μικροσεναρίων για τη διδα-
σκαλία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών τα οποία είναι
διαθέσιμα σε ποικίλους ιστότοπους (π.χ. Learning Diaries, Sch-
ool Education Gateway, κλπ.), τους αντίστοιχους οδηγούς (Study
Guides) και τη δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος (Massive
Open Online Course – MOOC), περιλαμβάνεται και η διοργά-
νωση προσομοιώσεων των διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων. 

Η εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας δράση είχε την αι-

γίδα της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας και
του Δήμου Ρεθύμνου καθώς και την υποστήριξη του Europe Di-
rect Κρήτης.

Η Προσομοίωση έλαβε χώρα στην ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ
ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  από την ΠΠααρραασσκκεευυήή  1100  έέωωςς
κκααιι  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1122  ΜΜααΐΐοουυ  22001199 με συνολική συμμετοχή 41 μα-
θητών από διάφορα σχολεία της περιφέρειας και συγκεκριμένα:
από το ΠΠεειιρρααμμααττιικκόό  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς,,  ττοο

22οο  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΑΑννωωγγεείίωωνν,,  ττοο  22οο
ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΧΧααννίίωωνν,,  ττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΝΝεεάάπποολληηςς  κκααιι  ττοο
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ.. Οι συμμετέχοντες μα-
θητές κλήθηκαν να προσομοιώσουν μία συνεδρίαση της Ολομέ-
λειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συζητήσουν για
συγκεκριμένα θέματα εκπροσωπώντας μέσα από ένα «παιχνίδι
ρόλων» τη θέση μιας χώρας και ενός από τα  πέντε κεντρικά
κόμματα που αναδείχθηκαν στις Ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου

««ΑΑυυττήή    
ττηη    φφοορράά    
ψψηηφφίίζζωω!!»»

ΕΕυυρρωωεεκκλλοογγέέςς    22001199    κκααιι    ΠΠρροοσσοομμοοίίωωσσηη    ττοουυ    ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ    ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ



του 2014. 
Κεντρικό θέμα της προσομοίωσης ήταν οοιι  ΕΕυυρρωωεεκκλλοογγέέςς  ττοουυ

22001199,,  ηη  ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα,,  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  κκααιι  οο  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααίίοουυ
πποολλίίττηη  σστταα  κκοοιιννάά,, με επιμέρους θεματικούς άξονες το διακύ-
βευμα των επερχόμενων Ευρωεκλογών τις προτεραιότητες του
νέου κοινοβουλίου, τον Ευρωσκεπτισμό, τα αίτια και τις επι-
πτώσεις του, το δημοκρατικό έλλειμμα που παρατηρείται στη
σημερινή εποχή και τους τρόπους ενθάρρυνσης της συμμετο-
χής των πολιτών στα κοινά. Αναλυτικότερα, με την καθοδήγηση
της κ. ΔΔέέσσπποοιιννααςς  ΠΠααππααδδάάκκηη, γραμματέα του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., έγινε
εκτενής συζήτηση για το τι πρέπει να επιτευχθεί στις φετινές
εκλογές με αναφορά στη μείωση του ποσοστού της αποχής, τη
συμμετοχή των νέων, το φαινόμενο της ανόδου ευρωσκεπτικι-
στικών κομμάτων και την αναγκαιότητα μιας περισσότερο δη-
μοκρατικής νέας βουλής που θα βασίζεται στις θεμελιώδεις
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Επιπλέον, παρουσιάστη-
καν οι προτεραιότητες που είναι καλό να έχει το νέο κοινοβού-
λιο (π.χ. η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση της απασχόλησης,
η επαφή με τον ευρωπαίο πολίτη, η δημοκρατική συμμετοχή
των νέων, η έμφαση σε νέες καινοτόμες πολιτικές όπως η βιώ-
σιμη ανάπτυξη, η πράσινη ενέργεια, η προστασία περιβάλλον-
τος, κτλ. Πέραν τούτων, υπήρξε ιδιαίτερος προβληματισμός για
τον Ευρωσκεπτικισμό. Συζητήθηκαν τα αίτια ανόδου και οι επι-
πτώσεις του, το φαινόμενο της ανόδου ακροδεξιών κομμάτων, ο
ρόλος του λαϊκισμού και της προπαγάνδας, η επιστροφή σε επο-
χές σκοταδισμού και η απομάκρυνση από τις ιδρυτικές αξίες και
τα ιδανικά της Ε.Ε. Ένα τρίτο μείζον θέμα που τέθηκε ήταν το
δημοκρατικό έλλειμμα στην Ε.Ε. και ο ρόλος που διαδραματί-
ζουν τα Μ.Μ.Ε., η Εκπαίδευση και η οικονομία σ’ αυτό, καθώς
επίσης τα αίτια της αποχής των νέων και οι τρόποι αντιμετώπι-
σης του φαινομένου. Επίσης, ζητήθηκε από τους έφηβους ευ-
ρωβουλευτές να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την
οικονομική διάσταση όλων των παραπάνω για συγκεκριμένες
χρηματοδοτικές προτάσεις. 

Η σημασία της ευαισθητοποίησης, μέσα από την προσομοί-
ωση, των μαθητών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε.
και τη διαχείριση των προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου το-
νίστηκε από τον ΔΔήήμμααρρχχοο  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΜΜααρριιννάάκκηη  κκααιι  ττοονν  ΑΑννττιι--
δδήήμμααρρχχοο  ΠΠααιιδδεείίααςς  κκ..  ΓΓ..  ΓΓεεωωρργγααλλήή,, οι οποίοι χαιρέτησαν τη
δράση και συνεχάρησαν διοργανωτές και μαθητές. 

Από τις δηλώσεις των μαθητών, επίσης, γίνεται φανερή η συμ-
βολή της διοργάνωσης τόσο στη διαμόρφωση τους ως ενεργών
πολιτών όσο και στην κοινωνικοποίησή τους. 

«Η Ε.Ε. του αύριο είναι απαραίτητο να διαφέρει από τη σημερινή
της μορφή και λειτουργία. Είναι απαραίτητο πολλά προβλήματα ν’
αντιμετωπιστούν ώστε να γίνει μια καινούργια αρχή. Είναι σημαντικό
για κάθε Ευρωπαίο να ενστερνιστεί το όραμα μιας Ένωσης αλληλεγ-
γύης και συνεργασίας και όχι ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό όπως το
σημερινό. Αυτό ακριβώς κάναμε με τους συναδέλφους ευρωβουλευ-
τές φέτος. Διατηρώντας ο καθένας την πολιτική και κομματική του
ταυτότητα, αλλά όντας ταυτόχρονα πρόθυμοι να ακούσουμε τους άλ-
λους, καταφέραμε με 39 ψήφους υπέρ και 1 κατά, να τροποποιήσουμε
ένα ήδη υπάρχον κείμενο, να συντάξουμε νέα άρθρα και να κάνουμε,
έστω και σε μια προσομοίωση, την Ε.Ε. κάπως καλύτερη». ΓΓεεώώρργγιιοοςς
ΜΜααρρκκοουυλλιιδδάάκκηηςς,,  μμααθθηηττήήςς  ττηηςς  ΒΒ’’  ΤΤάάξξηηςς,,  ττοουυ  ΠΠεειιρρααμμααττιικκοούύ  ΓΓεε--
ννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΠΠ..ΚΚ..

«Τα μέλη της Ευρωβουλής ήταν εξαιρετικά και η συνεργασία που
προωθήθηκε ήταν ανεπανάληπτη. Η ωριμότητα που επέδειξαν ήταν

απίστευτη κι αυτό πρέπει να χρεωθεί στους εκπαιδευτικούς των
σχολείων οι οποίοι έδωσαν τις σωστές κατευθύνσεις. Έπειτα, είναι
αναγκαίο να πούμε πως δεθήκαμε σαν μια ομάδα και είμαι αισιόδο-
ξος πως θα κρατήσουμε επαφές», ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΠΠλλααΐΐττηηςς,,  μμααθθηηττήήςς
ττηηςς  ΒΒ’’  ΤΤάάξξηηςς,,  ττοουυ  ΠΠεειιρρααμμααττιικκοούύ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΠΠ..ΚΚ..

«Σε περιόδους κοσμογονικών αλλαγών το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
απειλείται εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Στο εσωτερικό του ο Ευ-
ρωσκεπτικισμός και ο λαϊκισμός γνωρίζουν άνθηση και αμφισβητούν
ριζικά την αποτελεσματικότητα της Ε.Ε. όπως και τη συνοχή των κρα-
τών- μελών. Στο εξωτερικό του, οι συνεχείς αναταράξεις στις αγορές,
η άνοδος λαϊκίστικων κυβερνήσεων και οι συνεχείς πόλεμοι υποσκά-
πτει τα θεμέλια του του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σε καιρούς κατά
τους οποίους χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια δυνατή Ε.Ε., η
ίδια φαίνεται διχασμένη και αποδυναμωμένη. Είναι καθήκον της κοι-
νωνίας, μεταξύ άλλων, να προσελκύσει το ενδιαφέρον της νέας γενιάς
για την Ευρώπη με δράσεις όπως αυτή της προσομοίωσης του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου», ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΦΦρρααγγκκίίδδηηςς,,  μμααθθηηττήήςς  ττηηςς  ΒΒ’’
ΤΤάάξξηηςς,,  ττοουυ  ΠΠεειιρρααμμααττιικκοούύ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΠΠ..ΚΚ..  

«Πολύ σημαντική ήταν η εκμάθηση και στη συνέχεια η εμπέδωση
των κανόνων του Ε.Κ. καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του θεσμού,
μιας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από πολίτες της ίδιας μας
της χώρας είμαστε και ευρωπαίοι πολίτες. Εξίσου σημαντικό κομμάτι
της προσομοίωσης ήταν και η σύναψη φιλικών σχέσεων μεταξύ των
συμμετεχόντων, η οποία έδωσε περισσότερο θάρρος σε όλους μας κι
αναμφισβήτητα έναν παραπάνω λόγο να χαρακτηρίσουμε το συγκε-
κριμένο Σαββατοκύριακο ως αξέχαστο», ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠααππααχχρρυυσσάάνν--
θθοουυ,,  μμααθθηηττήήςς  ττηηςς  ΑΑ’’  ΤΤάάξξηηςς,,  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ ΝΝεεάάπποολληηςς.

ΈΈνναα  ττέέττοοιιοο  δδύύσσκκοολλοο  εεγγχχεείίρρηημμαα  δδεενν  θθαα  ήήτταανν  πποοττέέ  δδυυννααττόόνν  νναα
ππεεττύύχχεειι  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ααμμέέρριισσττηη  σσυυμμππααρράάσστταασσηη  φφοορρέέωωνν,,  όόππωωςς  οο
ΔΔήήμμοοςς  κκααιι  ηη  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΡΡεεθθύύμμννηηςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ιιδδιιωωττιι--
κκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  όόππωωςς  ττοο  ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς--ΧΧααννίίωωνν  κκααιι  ττοο  ΞΞεε--
ννοοδδοοχχεείίοο  IIDDEEOONN..
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ΤΤηηνν    ΚΚΥΥΡΡιιααΚΚηη    οο    ννεεοοςς    ΔΔηηΜΜααΡΡΧΧοοςς    
ςςΤΤοονν    ΔΔεεΥΥΤΤεεΡΡοο    ΓΓΥΥΡΡοο    ΤΤΩΩνν    εεΚΚλλοοΓΓΩΩνν  

ααννααΜΜεεςςαα    ςςεε    ΚΚααλλλλεεΡΡΓΓηη  --  ΚΚεεφφααλλοοΓΓιιααννννηη

ςςτταα    ίίσσαα    οοιι    έέδδρρεεςς    σσττοο    ΔΔ..ςς..    ααννωωγγεείίωωνν  

Μεγάλη μάχη αναμένεται την προσεχή Κυριακή στα Ανώγεια, όπου ΜΜααννώώλληηςς  ΚΚααλλ--
λλέέρργγηηςς και ΣΣωωκκρράάττηηςς  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηηςς διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην τελική διαδι-
κασία για την καρέκλα του δημάρχου. 

Στο δήμο Ανωγείων η διαφορά ήταν μόλις 13 ψήφοι, με τον ΜΜααννώώλληη  ΚΚααλλλλέέρργγηη  να
παίρνει 970 ψήφους και ποσοστό 46.08% και τον ΣΣωωκκρράάττηη  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηη 957 ψήφους
και ποσοστό 45.46%. 

Ο ΣΣττέέλλιιοοςς  ΣΣττααυυρραακκάάκκηηςς της Λαϊκής Συσπείρωσης έλαβε 8,46% και 178 ψήφους.

Αυτό φέρνει την απόλυτη ισορροπία στους δύο πρώτους συνδυασμούς στο 17μελές
δημοτικό συμβούλιο, καθώς και οι δύο παρατάξεις θα έχουν από 8 συμβούλους, ενώ
έναν σύμβουλο θα έχει η Λαϊκή Συσπείρωση.

--  ΓΓιιαα  κκααθθααρρήή  ννίίκκηη  κκααιι  ππλλήήρρηη  σσυυννααίίσσθθηησσηη  ττηηςς  ππααττρριιωωττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς  
κκάάννεειι  λλόόγγοο  οο  ΚΚοοιιννοοββοουυλλεευυττιικκόόςς  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  ννΔΔ  
κκααιι  ΒΒοουυλλεευυττήήςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηηςς

««ΜΜεε  ττηηνν  εεττυυμμηηγγοορρίίαα  ττοουυ,,  οο  εελλλληηννιικκόόςς  λλααόόςς  έέσσττεειιλλεε  έένναα  ξξεεκκάάθθααρροο  μμήήννυυμμαα  εευυρρεείίααςς  πποολλιιττιικκήήςς  ααλλλλααγγήήςς  κκααιι  κκααττααδδίίκκηηςς
ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ..  ΟΟιι  ΕΕλλλληηννίίδδεεςς  κκααιι  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  ππρροοσσήήλλθθαανν  μμααζζιικκάά  σσττιιςς  κκάάλλππεεςς  κκααττααδδιικκάάζζοοννττααςς
ααππεερρίίφφρραασστταα  ττοο  ψψέέμμαα,,  ττηηνν  ππααρροοχχοολλοογγίίαα  κκααιι  ττοο  λλααϊϊκκιισσμμόό..  ΗΗ  κκααθθααρρήή  ννίίκκηη  ττηηςς  ππααρράάττααξξηηςς  μμααςς  ααπποοττυυππώώννεειι  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς
ττηηςς  εευυθθύύννηη  πποουυ  κκααλλοούύμμαασσττεε  νναα  σσηηκκώώσσοουυμμεε..  

Σήμερα, έχοντας πλήρη συναίσθηση της πατριωτικής μας ευθύνης, δεσμευόμαστε όλοι, δια στόματος του Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη, να παραμεί-
νουμε προσηλωμένοι στο μεγάλο στόχο να ενώσουμε όλους τους Έλληνες, θέτοντας στέρεες βάσεις για τη μετάβαση σε μια νέα, πιο αισιόδοξη εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συμπολίτες μας που μας περιέ-
βαλαν με την εμπιστοσύνη τους. Η χώρα γυρίζει σελίδα και ιδιαίτερα το Ρέθυμνο έδειξε το δρόμο καθώς για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε στον νομό, πρώτη δύναμη στις Ευρωεκλογές. Αντλούμε δύναμη από το αποτέλεσμα,
αλλά δεν πανηγυρίζουμε. Μέχρι τις εθνικές εκλογές θα συνεχίσουμε δυναμικά παρουσιάζοντας το σχέδιο μας για την Ελλάδα του αύριο, επιδιώκοντας να δώσουμε λύσεις στα πραγματικά προβλήματα όλων των πολιτών». 

ΓΓιιAAννννηηςς    ΚΚεεφφααλλοοΓΓιιAAννννηηςς::  

««ΞΞεεκκάάθθααρροο    μμήήννυυμμαα    
εευυρρεείίααςς    πποολλιιττιικκήήςς    ααλλλλααγγήήςς»»



οοιι  εεΔΔΡΡεεςς  ΤΤοοΥΥ  ΔΔ..ςς..  ααΓΓιιοοΥΥ  ΒΒααςςιιλλεειιοοΥΥ
Στο δήμο Αγίου Βασιλείου οι έδρες στο 21μελές δημοτικό συμβούλιο κατανέμονται ως εξής:
ΓΓιιάάννννηηςς  ΤΤααττααρράάκκηηςς,,  ΚΚοοιιννήή  ΠΠοορρεείίαα  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν: 19 έδρες – Οι 11 έδρες στη Δ.Ε. Λάμπης και οι 8 στη Δ.Ε. Φοίνικα
ΘΘααννάάσσηηςς  ΧΧααρριιττάάκκιιςς,,  ΛΛααϊϊκκήή  ΣΣυυσσππεείίρρωωσσηη: 2 έδρες – η μία στη Δ.Ε. Λάμπης και η μία στη Δ.Ε. Φοίνικα
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ΚΚααΤΤααλλααΜΜΒΒααννεειι    1199    ααΠΠοο    ΤΤιιςς    2211    εεΔΔΡΡεεςς    ΤΤοοΥΥ    ΔΔ..ςς..    ααΓΓιιοοΥΥ    ΒΒααςςιιλλεειιοοΥΥ

ςςυυννττρριιππττιικκήή    ππλλεειιοοψψηηφφίίαα    
σσττοο    δδηημμοοττιικκόό    σσυυμμββοούύλλιιοο    
γγιιαα    ττοονν    ΓΓιιάάννννηη    ΤΤααττααρράάκκηη
ΑΑππόόλλυυττηη  εεππιικκρράάττηησσηη,,  όόππωωςς  ααννααμμεεννόότταανν,,  γγιιαα  ττοονν  ΓΓιιάάννννηη  ΤΤααττααρράάκκηη  σσττοονν  δδήήμμοο  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ,,  πποουυ  γγιιαα  μμίίαα
αακκόόμμαα  φφοορράά  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  δδήήμμααρρχχοοςς  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ,,  έέχχοοννττααςς  άάλλλλωωσσττεε  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειι  σσττοονν  σσυυννδδυυαασσμμόό
ττοουυ  ττοο  σσύύννοολλοο  σσχχεεδδόόνν  ττωωνν  πποολλιιττιικκώώνν  δδυυννάάμμεεωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  

Το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα είναι 89,19% και 5809 ψήφοι για τον ΓΓιιάάννννηη  ΤΤααττααρράάκκηη  και τον συνδυασμό «Κοινή πορεία για το μέλ-
λον» έναντι του ΑΑθθααννάάσσιιοουυ  ΧΧααρριιττάάκκηη  και του συνδυασμού «Λαϊκή συσπείρωση Αγίου Βασιλείου» που συγκέντρωσε ποσοστό 10,81%
και 704 ψήφους.

ΔΔήήλλωωσσηη    ττοουυ    ΓΓιιάάννννηη    ΤΤααττααρράάκκηη
«Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνδημότες μας, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και στον ενωτικό
συνδυασμό μας στις εκλογές τις 26ης Μαΐου. 
Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου αλλάζει σελίδα. Αντικρίζει το μέλλον με μια νέα φιλοσοφία και αποτελεί Αυτοδι-
οικητικό πρότυπο αφού καταφέραμε να ενώσουμε ολόκληρη την τοπική κοινωνία στέλνοντας μήνυμα ομό-
νοιας, προοπτικής και ελπίδας. Το εγχείρημά που εκφράστηκε από το πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο μας
εκφράζει τις προσδοκίες όλων των Δημοτών για την αναμόρφωση της Αυτοδιοίκησης μέσα από ένα σχήμα
που ενσωματώνει κοινές αρχές, αξίες και οράματα χωρίς κομματικά στεγανά.
Η εμπιστοσύνη αυτή με την πρωτόγνωρη εκλογική επίδοση του 91,5% αποτελεί για εμάς ξεχωριστή τιμή και
μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα αλλά παράλληλα μας γεμίζει ευθύνες.
Για εμάς αυτή η εμπιστοσύνη είναι συμβόλαιο συνέπειας να εξακολουθούμε να υπηρετούμε όλους τους δη-
μότες χωρίς διαχωρισμούς, με ήθος, με διαφάνεια, με δικαιοσύνη και αποφασιστικότητα.
Ευχαριστώ θερμά όλους τους υποψήφιους και τις υποψήφιες που έδωσαν την εκλογική μάχη με ήθος και
αξιοπρέπεια και βέβαια τους συνεργάτες μου γιατί όλα όσα προανέφερα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δου-
λειάς και καθημερινού αγώνα». 

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα ΜΜααίίρρηη ΛΛιιοοννήή,, μετά την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής και την επικράτηση του Περιφερειάρχη Κρή-
της ΣΣττααύύρροουυ ΑΑρρννααοουυττάάκκηη και του συνδυασμού του, που θα πάρει τα «ινία» και για την επόμενη θητεία στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Η κα ΛΛιιοοννήή μιλώντας στον ΤΕΑΜ FM αναφέρθηκε σε μια εκλογική διαδικασία που ήταν οργανωτικά δύσκολη, αλλά και την ετοιμότητα του μηχανισμού της Περιφέρειακής
Ενότητας Ρεθύμνης να μεταδώσει τα αποτελέσματα και να συνεχίσει τις διαδικασίες για την εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής αλλά και τις εθνικές εκλογές. 

Η κα Λιονή μιλώντας για το προσωπικό της εκλογικό αποτέλεσμα ανέφερε:
«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι συγκινητική η εμπιστοσύνη του κόσμου. Η εμπιστοσύνη αυτή οδηγεί σε ένα πολύ δημιουργικό άγχος, τον κάθε έναν από το περιφερειακό σύστημα

που θέλει να προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό για τον πολίτη της Κρήτης και την ανάπτυξη του νησιού μας. Θέλουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε σε αυτή την εμπιστοσύνη και να εί-
μαστε αντάξιοι της.  Εγώ είμαι ευχαριστημένη και συγκινημένη από την εμπιστοσύνη του κόσμου που δημιουργεί ένα παραπάνω συναίσθημα το να εξαντλήσεις κάθε δυνατότητα που έχεις
ως άνθρωπος και ως αυτοδιοικητικός για να προσφέρεις στον τόπο σου, όταν ένας τόπος σε αγκαλιάζει και σε εμπιστεύεται οφείλεις να ανταποδώσεις στο διπλάσιο». 

ιιΚΚααννοοΠΠοοιιηηςςηη    ΓΓιιαα    ΤΤοο    ααΠΠοοΤΤεελλεεςςΜΜαα    ςςΤΤηηνν    ΠΠεεΡΡιιφφεεΡΡεειιαα    ΚΚΡΡηηΤΤηηςς  

ΜΜ..  λλιιοοννHH::  

««ΌΌτταανν    έέννααςς    ττόόπποοςς    σσεε  
εεμμππιισσττεεύύεεττααιι    οοφφεείίλλεειιςς    νναα  
ααννττααπποοδδώώσσεειιςς    σσττοο    δδιιππλλάάσσιιοο»»
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ΔΔηηλλΩΩςςεειιςς  ααΡΡννααοοΥΥΤΤααΚΚηη  ––  ΜΜααΡΡΚΚοοΓΓιιααννννααΚΚηη
«Σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχουν νικητές ή ηττημένοι. Νικητής είναι ο Κρητικός λαός που μας δίνει και πάλι τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο, για την ενό-
τητα την ομοψυχία την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού με σεβασμό σε κάθε διαφορετική άποψη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης ΣΣττααύύρροοςς  ΑΑρρννααοουυ--

ττάάκκηηςς,, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που δώσαμε
μαζί τη μάχη, γιατί η μάχη κερδίζεται από όλους δεν κερδίζεται από έναν. Αυτή η μάχη
κερδίθηκε και από τους 78 συνεργάτες και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τους αντιπάλους και ιδιαίτερα τον κύριο ΜΜααρρκκοογγιιααννννάάκκηη που ήρθε
να με συγχαρεί, δώσαμε νομίζω ένα πολιτισμένο αγώνα χωρίς συγκρούσεις, χωρίς χτυπή-
ματα κάτω από τη μέση. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε στο Κρητικό λαό, είναι, ότι, η νέα
τετραετία, είναι μία τετραετία ανάπτυξης για το νησί μία τετραετία που θα ξεκινήσουν τα
μεγάλα έργα στην Κρήτη και πάνω από όλα όμως υποσχόμαστε απόψε, ότι, θα συνεχίσουμε
να υπηρετούμε την ενότητα που έχουμε ξεκινήσει από το 2011», σημείωσε ο κ. ΑΑρρννααοουυ--
ττάάκκηηςς μετά το τελικό αποτέλεσμα.
«Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί κάναμε έναν αξιοπρεπή, έντιμο και πολιτισμένο
προεκλογικό αγώνα.
Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω, από τα βάθη της καρδιάς μου, τους χιλιάδες συμπολίτες που μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν σε αυτή την
δύσκολη και άνιση μάχη. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, και όλους τους υποψήφιους του συνδυασμού μας «Η Κρήτη Μπροστά!», που
έδωσαν τον δικό τους ανιδιοτελή αγώνα, με δύναμη, ήθος και πίστη σε όσα πρεσβεύουμε.
Θερμά συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Την επόμενη τετραετία, σε ότι μας αφορά, από τη θέση την οποία μας
κατέταξε ο κρητικός λαός, θα συνεχίσουμε να δίνουμε με την ίδια δύναμη και πολιτικό ήθος, τον ίδιο αγώνα, για να προασπίσουμε τα συμφέρο-
ντα των συμπολιτών μας. Θα είμαστε παρόντες, θα είμαστε η φωνή κάθε χωριού, κάθε γειτονιάς, κάθε γωνιάς της Κρήτης με μοναδικό στόχο το
νησί μας να διεκδικεί σθεναρά όσα στερείται», δήλωσε χθες ο κ. ΜΜααρρκκοογγιιααννννάάκκηηςς μετά το τελικό αποτέλεσμα.

AAρρννααοουυττάάκκηηςς  ΣΣττααύύρροοςς::  3311  έέδδρρεεςς  
ΜΜααρρκκοογγιιααννννάάκκηηςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς::  1144  έέδδρρεεςς  
ΣΣυυννττυυχχάάκκηηςς  ΜΜααννώώλληηςς::  33  έέδδρρεεςς  
ΚΚρριιττσσωωττάάκκηηςς  ΜΜιιχχάάλληηςς::  11  έέδδρραα  
ΣΣππυυρρόόπποουυλλοοςς  ΓΓιιώώρργγοοςς::  11  έέδδρραα
ΠΠιιααγγκκααλλάάκκηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς::  11  έέδδρραα  

οοιι    εεΔΔΡΡεεςς    ΤΤοοΥΥ
ΠΠεεΡΡιιφφεεΡΡεειιααΚΚοοΥΥ    ςςΥΥΜΜΒΒοοΥΥλλιιοοΥΥ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο συνδυασμός του ΣΣττααύύρροουυ  ΑΑρρ--
ννααοουυττάάκκηη  στην Π.Ε. Ρεθύμνου εκλέγει 5 περιφερειακούς συμ-
βούλους, ενώ 2 εκλέγονται από το συνδυασμό του ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ
ΜΜααρρκκοογγιιααννννάάκκηη..

οοιι    εεΔΔΡΡεεςς    ΤΤοοΥΥ    ΡΡεεΘΘΥΥΜΜννοοΥΥ

ΔΔΥΥοο    ςςΥΥΜΜΒΒοοΥΥλλοοΥΥςς    εεΚΚλλεεΓΓεειι    οο    ααλλεεΞΞααννΔΔΡΡοοςς    ΜΜααΡΡΚΚοοΓΓιιααννννααΚΚηηςς

ΠΠέέννττεε    έέδδρρεεςς    γγιιαα    ττοο    σσυυννδδυυαασσμμόό    ααρρννααοουυττάάκκηη    σσττοο    ΡΡέέθθυυμμννοο
Ευρεία νίκη και απόλυτη επικράτηση στο περιφερειακό συμβούλιο έφερε το αποτέλεσμα της Κυριακής για τον συνδυασμό του ΣΣττααύύρροουυ  ΑΑρρννααοουυττάάκκηη  ««ΚΚρρήήττηη  ηη  ΖΖωωήή  μμααςς»»..
Συνολικά, ο κ. ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς έλαβε 60,68%, ενώ ο κ. ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΜΜααρρκκοογγιιααννννάάκκηηςς  26,55%. 
Στην Π.Ε. Ρεθύμνου ο κ. ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς έλαβε ποσοστό 62,48% και 29.596 ψήφους, έναντι 28.45% και 13.478 ψήφους του κ. ΜΜααρρκκοογγιιααννννάάκκηη..
Ακολουθεί στην ΠΕΡ η Λαϊκή Συσπείρωση (ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣυυννττυυχχάάκκηηςς) με 4,61% (2.183 ψήφοι), η ΞΑΣΤΕΡΙΑ! Ανατροπή στην Κρήτη (ΜΜιιχχάάλληηςς  ΚΚρριιττσσωωττάάκκηηςς με 1,67% (790 ψήφοι), η Ελληνική Αυγή
για την Κρήτη (ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣππυυρρόόπποουυλλοοςς) με 1,57% (743 ψήφοι) και η Ανυπόταχτη Κρήτη Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση (ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠιιααγγκκααλλάάκκηηςς) με 1,22% (579 ψήφοι).

Ο ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΚΚόόκκκκιιννοοςς εκλέγει 17 δημοτικούς συμβούλους στο 27μελες δημοτικό συμβούλιο εκ των οποίων οι 7 στη Δ.Ε. Κουλούκωνα, οι 9 στη Δ.Ε. Γεροποτάμου και η
1 στα Ζωνιανά. Ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττήήςς εκλέγει 10 δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι 3 στη Δ.Ε. Κουλούκωνα, οι 7 στη Δ.Ε. Γεροποτάμου και η 1 στα Ζω-

νιανά.

ηη  ιιΚΚααννοοΠΠοοιιηηςςηη  ΚΚοοΚΚΚΚιιννοοΥΥ
Ικανοποιημένος ο κ. ΚΚόόκκκκιιννοοςς σε δήλωση του μετά το τελικό απο-
τέλεσμα σημείωσε: «Η νίκη του συνδυασμού μας αποτελεί για μας δέ-
σμευση ευθύνης. Η τοπική κοινωνία αποτίμησε θετικά την μέχρι σήμερα
προσπάθεια και το έργο, το οποίο έχουμε επιτελέσει, επιβραβεύοντας
και ταυτόχρονα αξιώνοντας, από όλους μας, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της για την νέα περίοδο
που έρχεται.  Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει ενωμένους. Μας βρίσκει δυνατούς. Μας βρίσκει έτοιμους, να δου-
λέψουμε για το κοινό όφελος. 
Οι συνεργάτες μου και εγώ, απευθύνουμε ένα ειλικρινές ευχαριστώ προς όλους τους δημότες του Δήμου Μυ-
λοποτάμου. Απευθύνουμε μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας. Όλοι μαζί για τον Μυλοπόταμο και τους αν-
θρώπους του».
Από την πλευρά του ο κ. ΠΠααππαακκωωννσσττααννττήήςς τόνισε: «Οι δημότες του Μυλοποτάμου φαίνεται ότι επέλε-
ξαν για άλλη μια τετραετία το συνδυασμό του κου Κόκκινου. Ελπίζουμε η επιλογή τους να είναι για το καλό
του τόπου μας. Συγχαίρουμε τον κο Κόκκινο και ελπίζουμε να τιμήσει την ψήφο των δημοτών. Ευχαριστούμε
όλους τους Μυλοποταμίτες και Μυλοποταμίτισες που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Η ομάδα μας παραμέ-
νει ενωμένη και ισχυρή και θα συνεχίσει δυναμικά, συμβάλλοντας με προτάσεις και με εποικοδομητική αντι-
πολίτευση στην ουσιαστική αλλαγή και αναβάθμιση του Μυλοποτάμου σε όλα τα επίπεδα».

οοιι    εεΔΔΡΡεεςς    ςςΤΤοο    ΔΔ..ςς..    ΜΜΥΥλλοοΠΠοοΤΤααΜΜοοΥΥ

εεΠΠιιΚΚΡΡααΤΤηηςςεε    ΜΜεε    6622,,3311%%    ΤΤοοΥΥ    ΓΓιιΩΩΡΡΓΓοοΥΥ    ΠΠααΠΠααΚΚΩΩννςςΤΤααννΤΤηη

ΞΞεεκκάάθθααρρηη    ννίίκκηη    γγιιαα    ττοονν    ΔΔηημμήήττρρηη
ΚΚόόκκκκιιννοο    σσττοονν    ΜΜυυλλοοππόόττααμμοο
Ικανοποιημένος ο ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΚΚόόκκκκιιννοοςς, που επανεξελέγη δήμαρχος Μυλοποτάμου την Κυριακή συγκεντρώνοντας ποσοστό 62,31%
και 6.230 ψήφους έναντι του ανθυποψηφίου του ΓΓιιώώρργγοουυ  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττήή  που έλαβε ποσοστό 37,69% και 3.769 ψήφους.
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ΘΘεεΜΜαα  ΜΜεε  ΤΤιιςς  εεΔΔΡΡεεςς;;
Ένα αποτέλεσμα στην κοινότητα των Ελενών αμφισβητεί ο δήμαρχος ΠΠααννττεελλήήςς  ΜΜοουυρρττζζααννόόςς,,
που υποστηρίζει ότι καταχωρήθηκε λάθος στο σύστημα της Περιφέρειας. Εκτιμά ότι κατά
λάθος οι ψήφοι του συνδυασμού του καταχωρήθηκαν στον συνδυασμό του ΝΝίίκκοουυ  ΜΜααρρκκίίδδηη..  Αν
κάτι τέτοιο ισχύει, μπορεί να υπάρξει απώλεια έδρας για τον κ. Μαρκίδη. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβει 14 έδρες ο κ. ΜΜοουυρρττζζααννόόςς
και 7 ο κ. ΚΚοουυττεελλιιδδάάκκηηςς.. Εάν δεν επιβεβαιωθεί η εκδοχή αυτή,
μία έδρα παίρνει και ο κ. Μαρκίδης, με τον κ. Μουρτζανό να
κατεβαίνει στις 13.

ιικκααννοοπποοίίηησσηη    ττοουυ    ΠΠααννττεελλήή    ΜΜοουυρρττζζααννοούύ  
γγιιαα    ττηη    μμεεγγάάλληη    εεππιικκρράάττηησσηη    σσττοο    ααμμάάρριι

Απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, που τον φέρνει για δεύτερη
συνεχή θητεία στη θέση του Δημάρχου Αμαρίου εμφανίζεται ο ΠΠααννττεελλήήςς
ΜΜοουυρρττζζααννόόςς..
Στο σύνολο των 26 εκλογικών τμημάτων, ο κ. Μουρτζανός και ο συνδυα-
σμός του «Αμάρι Νέα Πορεία» επικράτησε με ποσοστό 63,06% και 2.612
ψήφους του δεύτερου συνδυασμού «Νέα Κίνηση Αμαρίου» του ΚΚωωσσττήή  ΚΚοουυ--
ττεελλιιδδάάκκηη,,  ο οποίος έλαβε ποσοστό 31,48% και 1.304 ψήφους. Τρίτος ο συν-
δυασμός Λαϊκή Συσπείρωση του ΝΝίίκκοουυ  ΜΜααρρκκίίδδηη  με ποσοστό 5,46% και 226
ψήφους.

ΜΜηηννΥΥΜΜαα    ΤΤοοΥΥ    ΠΠααννΤΤεελληη    ΜΜοοΥΥΡΡΤΤΖΖααννοοΥΥ  

Ο κ. Μουρτζανός έστειλε χθες το μήνυμα του προς τους Αμαριώτες που τον τίμησαν με την
εμπιστοσύνη τους.
««Αμαριώτισσες και Αμαριώτες!
H σημερινή νίκη του συνδυασμού μας «ΑΜΑΡΙ - Νέα Πορεία» έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Είναι νίκη όλων των Δημοτών.
Ο Αμαριώτης από τη φύση του, έχει μάθει να αντιστέκεται και το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο
σήμερα, με την ψήφο του. Η ισχυρή εντολή που μας δόθηκε, αποδεικνύει ότι, από το Μάρτιο του
2015 βαδίζουμε στο σωστό δρόμο, πρεσβεύοντας αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν το σύνολο των
Αμαριωτών. Η ισχυρή εντολή μας υποχρεώνει, να εργαστούμε με τον ίδιο ζήλο τα επόμενα τέσσερα
χρόνια για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και εφαρμόζουμε, για ένα Αμάρι με όραμα
και προοπτική. Για ένα Αμάρι δημιουργικό και πάνω απ’ όλα αναπτυξιακό.
Πριν δύο μήνες, όλοι μαζί ξεκινήσαμε ένα ωραίο και έντιμο αγώνα, για να συνεχίσει το Αμάρι να αλ-
λάζει Πορεία. Ενωμένοι και δυνατοί, χωρίς διαχωρισμούς, λόγω κομματικής ταυτότητας, συνεχί-
ζουμε. 
Ο Συνδυασμός μας «ΑΜΑΡΙ – Νέα Πορεία» από σήμερα, αναλαμβάνει και πάλι μια τεράστια ευ-
θύνη, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας και να ανεβάσουμε το Αμάρι ακόμα ψηλότερα, στη θέση
που πραγματικά αξίζει!
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την μεγάλη νίκη. 
Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να είμαι Δήμαρχος όλων των Αμαριωτών. Δεσμευόμαστε για όλα όσα
έχουμε υποσχεθεί. Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας. Δεσμευόμαστε να συνεχί-
σουμε να δουλεύουμε σκληρά για τον τόπο μας με ανιδιοτέλεια, εντιμότητα, συνέπεια και υπευθυ-
νότητα.
Σας ζητούμε να σταθείτε δίπλα μας. Το Αμάρι μας ενώνει, μας χρειάζεται όλους. Είμαστε λίγοι, δεν
περισσεύει κανείς. 
Η Νέα Πορεία του Αμαρίου συνεχίζεται».
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««ΠΠρρωωττιιάά»»    ττηηςς    ννΔΔ    σσεε  
ννέέοουυςς    κκααιι    εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  

ΕΕππιικκρράάττηησσηη σσεε όόλλεεςς ττιιςς ηηλλιικκιιαακκέέςς οομμάάδδεεςς..  ΠΠρρωωττιιάά σσεε όόλλεεςς ττιιςς κκααττηηγγοορρίίεεςς ττωωνν εερργγααζζοομμέέννωωνν..  ΓΓιιαα  ππρρώώττηη φφοορράά,,  δδύύοο ααππόό ττοουυςς ττέέσσσσεερριιςς ννοομμοούύςς ττηηςς ΚΚρρήή--
ττηηςς……ββάάφφοοννττααιι γγααλλάάζζιιοοιι..  
ΑΑυυττάά εείίννααιι τταα κκυυρρίίααρρχχαα σσυυμμππεερράάσσμμαατταα ααππόό ττηηνν ααννάάλλυυσσηη ττοουυ εεκκλλοογγιικκοούύ ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς κκααιι ττωωνν eexxiitt  ppoollllss,,  όόππωωςς έέρρχχοοννττααιι σσττοο  ππρροοσσκκήήννιιοο ααππόό ττηηνν ααννάά--
γγννωωσσηη κκααιι ττηηνν ααννάάλλυυσσηη  πποουυ κκάάννοουυνν σσττοο κκόόμμμμαα ττηηςς ααξξιιωωμμααττιικκήήςς ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς..  
ΜΜάάλλιισστταα,,  σσττοο σσττρρααττόόππεεδδοο ττηηςς οοδδοούύ ΠΠεειιρρααιιώώςς εεππιισσηημμααίίννοουυνν  ππωωςς εείίννααιι ττόόσσοο εεννττυυππωωσσιιαακκήή ηη μμεετταασσττρροοφφήή ττωωνν ψψηηφφοοφφόόρρωωνν σσεε σσχχέέσσηη μμεε ττηηνν ψψήήφφοο ττοουυςς
ττοο  22001155,,  πποουυ γγκκρρεεμμίίζζοοννττααιι,,  οουυσσιιαασσττιικκάά,,  όόλλοοιι οοιι μμύύθθοοιι,,  οοιι οοπποοίίοοιι κκααλλλλιιεερργγοούύνντταανν μμέέχχρριι  ππρρόόττιιννοοςς..  ΌΌππωωςς,,  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  όόττιι ηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα υυσσττεε--
ρρεείί σσττηηνν ψψήήφφοο ττωωνν γγυυννααιικκώώνν ((κκέέρρδδιισσεε μμεε 88,,44%%)),,  όόττιι οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ππρροοηηγγεείίττααιι μμαακκρράάνν σσττηηνν δδεεξξααμμεεννήή ττωωνν δδηημμοοσσίίωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν ((έέχχαασσεε μμεε 44,,88%%))  ήή όόττιι έέχχεειι
ττηηνν  ππρρωωττοοκκααθθεεδδρρίίαα σσττοουυςς ννέέοουυςς ααππέέννααννττιι σσττηη ΝΝΔΔ σσττοουυςς οοπποοίίοουυςς εεππίίσσηηςς οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ ηηττττήήθθηηκκεε κκααττάά κκρράάττοοςς..  

ηη    ααΚΚΤΤιιννοοΓΓΡΡααφφιιαα

ΤΤΩΩνν  

EEXXIITT    PPOOLLLLSS  

ηη    ΜΜααΧΧηη  
ΤΤΩΩνν    ηηλλιιΚΚιιααΚΚΩΩνν    οοΜΜααΔΔΩΩνν  
ΚΚααιι    ηη    ««ΓΓααλλααΖΖιιαα»»    ΠΠΡΡΩΩΤΤιιαα

ΓΓιιαα  ππρρώώττηη φφοορράά εεδδώώ κκααιι χχρρόόννιιαα κκέέρρδδιισσεε ηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα,,  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι ααππόό
ττηηνν ααννάάλλυυσσηη ττωωνν eexxiitt  ppoollllss,,  ττηηνν εεμμππιισσττοοσσύύννηη όόχχιι μμόόννοονν ττωωνν ννεεόόττεερρωωνν ηηλλιικκιιώώνν ααλλλλάά
αακκόόμμηη κκααιι όόσσωωνν ψψήήφφιισσαανν γγιιαα  ππρρώώττηη φφοορράά..

Ειδικότερα:
--ΣΣττηηνν ηηλλιικκιιαακκήή οομμάάδδαα 1177--2244  ηη ΝΝΔΔ έέλλααββεε 2277,,22%%,,  έέννααννττιι 2255,,33%%  ττοουυ ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ,,  εεννώώ ττοο 22001155  οο

ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ εείίχχεε λλάάββεειι 4422,,99%%  κκααιι ηη ΝΝΔΔ μμόόλλιιςς 1166,,55%%
--ΑΑκκόόμμηη μμεεγγααλλύύττεερρηη ήήτταανν ηη δδιιααφφοορράά σσττηηνν οομμάάδδαα ττωωνν ννεεοοεειισσεερρχχόόμμεεννωωνν σσττηηνν ααγγοορράά εερργγαασσίίααςς

((2255--3344))  σσττηηνν οοπποοίίαα ηη ΝΝΔΔ εεππιικκρράάττηησσεε ττοουυ ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ μμεε 55,,66%%  ((ααππόό  1133,,88%%  πποουυ εείίχχεε χχάάσσεειι ττοο
22001155))..  Στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε χθες τη χειρότερη επίδοσή
του σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες (έλαβε μόλις 20,9%). Στοιχείο που, όπως σχολιάζουν
στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποδεικνύει ότι οι πολίτες που
κατεξοχήν απέρριψαν τις πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι νέοι ηλικίας 25-34, στους

οποίους προ τετραετίας είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, υποσχόμενος να σκίσει τα
μνημόνια. 

-Ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε με 9,9 μονάδες στην ηλικιακή ομάδα 35-44, με 9,2 μονάδες στην ομάδα
45-54, με 6,8 μονάδες στην ομάδα 55-64 και με 17,2 μονάδες στην ομάδα 65+. 

ΑΑππόό τταα eexxiitt  ppoollllss  ππρροοκκύύππττεειι όόττιι ηη εεππιικκρράάττηησσηη
ττηηςς ΝΝΔΔ σσεε όόλλεεςς ααννεεξξααιιρρέέττωωςς ττιιςς εεππααγγγγεελλμμααττιικκέέςς
οομμάάδδεεςς,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν ττωωνν σσυυννττααξξιιοούύ--
χχωωνν,,  ττωωνν φφοοιιττηηττώώνν κκααιι ττωωνν ννοοιικκοοκκυυρρώώνν εείίννααιι κκαα--
θθοολλιικκήή..  ««ΧΧθθεεςς έέδδωωσσαανν ψψήήφφοο εεμμππιισσττοοσσύύννηηςς σσττηη ΝΝΔΔ
αακκόόμμηη κκααιι  ππλληηθθυυσσμμιιαακκέέςς οομμάάδδεεςς γγιιαα ττιιςς οοπποοίίεεςς
υυππήήρρχχεε ηη εεσσφφααλλμμέέννηη ααννττίίλληηψψηη όόττιι ττηηνν ααννττιιμμεεττωωππίί--
ζζοουυνν μμεε κκααχχυυπποοψψίίαα..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  σσττοουυςς ΔΔηημμοοσσίί--
οουυςς ΥΥππααλλλλήήλλοουυςς ηη ΝΝΔΔ υυππεερρίίσσχχυυσσεε ττοουυ ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ μμεε
δδιιααφφοορράά 44,,88%%,,  εεννώώ ττοο 22001155  εείίχχεε ηηττττηηθθεείί μμεε δδιιααφφοορράά
99,,77%%»»,, σσηημμεειιώώννοουυνν σσττηη ΝΝέέαα ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα..  ««ΗΗ μμεε--
γγάάλληη ααννααττρροοππήή όόμμωωςς έέγγιιννεε σσττοουυςς μμιισσθθωωττοούύςς ττοουυ ιιδδιιωω--
ττιικκοούύ ττοομμέέαα..  ΕΕκκεείί ηη ΝΝΔΔ εεππιικκρράάττηησσεε ττοουυ ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ μμεε
88,,88%%,,  εεννώώ ττοο 22001155  εείίχχεε ηηττττηηθθεείί μμεε 1144,,11%%  δδιιααφφοορράά..
ΣΣττοοιιχχεείίοο  πποουυ δδεείίχχννεειι όόττιι οοιι μμιισσθθωωττοοίί ττοουυ ιιδδιιωωττιικκοούύ
ττοομμέέαα όόχχιι μμόόννοονν δδεενν  ππεείίσσττηηκκαανν ααππόό ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα
ττρροομμοοκκρράάττηησσηηςς ττοουυςς μμεε ffaakkee  nneewwss  ππεερρίί δδήήθθεενν εεππττααήή--
μμεερρηηςς εερργγαασσίίααςς,,  ααλλλλάά εεππιικκρροοττοούύνν ττιιςς δδεεσσμμεεύύσσεειιςς ττοουυ
ΚΚυυρριιάάκκοουυ ΜΜηηττσσοοττάάκκηη γγιιαα ττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη εεππεεννδδύύ--
σσεεωωνν ααλλλλάά ττιιςς ααυυξξήήσσεειιςς σσττοουυςς μμιισσθθοούύςς ττοουυςς μμεε ρρυυθθμμόό
δδιιππλλάάσσιιοο ττοουυ ΑΑΕΕΠΠ»»,, ττοοννίίζζοουυνν..

Όσον αφορά στα συμπεράσματα από τα στοιχεία του exit
poll και για την ψήφο των συνταξιούχων:
--ΤΤοο 4400,,22%%  ττωωνν σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν εεππέέλλεεξξεε ττηη ΝΝΔΔ,,  εεννώώ μμόόλλιιςς

ττοο 2266,,77%%  ψψήήφφιισσεε ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ..
--ΣΣεε σσχχέέσσηη μμεε ττιιςς ττεελλεευυττααίίεεςς ββοουυλλεευυττιικκέέςς εεκκλλοογγέέςς ηη ΝΝΔΔ

κκέέρρδδιισσεε 33%%,,  εεννώώ οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ έέχχαασσεε 77,,33  μμοοννάάδδεεςς,,  γγεεγγοο--
ννόόςς  πποουυ δδεείίχχννεειι όόττιι οοιι σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι όόχχιι μμόόννοονν δδεενν εεππιι--
κκρρόόττηησσαανν ααλλλλάά ττιιμμώώρρηησσαανν ττηηνν κκυυββέέρρννηησσηη γγιιαα ττιιςς
εεππιιλλοογγέέςς ττηηςς..

--ΗΗ μμόόννηη κκααττηηγγοορρίίαα  πποουυ έέχχαασσεε ηη ΝΝΔΔ ααππόό ττοο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ ήήτταανν
ηη κκρρίίσσιιμμηη ττωωνν ααννέέρργγωωνν μμεε 99,,55%%,,  ααλλλλάά κκααιι σσεε ααυυττήήνν κκάά--
λλυυψψεε μμιιαα ττεερράάσσττιιαα ααππόόσστταασσηη σσεε σσχχέέσσηη μμεε ττοο 22001155,,
κκααθθώώςς οο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ ττόόττεε εείίχχεε εεππιικκρρααττήήσσεειι ττηηςς ΝΝΔΔ μμεε 2266%%
δδιιααφφοορράά..

Οι γεωγραφικές ανατροπές σε αρκετές περιφέρειες
που θεωρούνταν μη προνομιακές για τη Νέα Δημοκρα-
τία είναι εξίσου ενδεικτικές. Στο λεκανοπέδιο της Αττι-
κής, η ΝΔ ενώ είχε χάσει το 2015 με 11,8%, τώρα την
κέρδισε με 9,8% (πέτυχε δηλαδή μια ανατροπή 21,6%). 

Ταυτόχρονα:
--ΓΓιιαα  ππρρώώττηη φφοορράά σσττηη ΜΜεεττααπποολλίίττεευυσσηη ηη ΝΝΔΔ κκέέρρδδιισσεε δδύύοο

ααππόό ττοουυςς ττέέσσσσεερριιςς ννοομμοούύςς σσττηηνν ΚΚρρήήττηη..  ««ΗΗ μμόόννηη φφοορράά
πποουυ εείίχχεε ββααφφττεείί γγααλλάάζζιιοοςς κκάάπποοιιοοςς ννοομμόόςς ττηηςς  ππάάνντταα
ππρράάσσιιννηηςς ((κκααιι μμεεττάά ρροοζζ))  ΚΚρρήήττηηςς ήήτταανν ττοο 22000077  κκααιι σσυυ--
γγκκεεκκρριιμμέένναα οο ννοομμόόςς ΡΡεεθθύύμμννοουυ..  ΚΚααιι ττώώρραα εεκκττόόςς ααππόό ττοο
ΡΡέέθθυυμμννοο ηη ΝΝΔΔ εεππιικκρράάττηησσεε κκααιι σσττοο ΛΛαασσίίθθιι γγιιαα  ππρρώώττηη

φφοορράά σσττηηνν ΜΜεεττααπποολλίίττεευυσσηη»»,,  εεππιισσηημμααίίννοουυνν σσττηηνν οοδδόό
ΠΠεειιρρααιιώώςς..  ««ΕΕξξίίσσοουυ εεννττυυππωωσσιιαακκάά ήήτταανν ααπποοττεελλέέσσμμαατταα κκααιι
σσττηηνν ιιδδιιααίίττεερρηη  ππααττρρίίδδαα ττοουυ ΚΚυυρριιάάκκοουυ ΜΜηηττσσοοττάάκκηη τταα
ΧΧααννιιάά..  

Η διαφορά εκεί υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ήταν 22.27% και
την Κυριακή περιορίστηκε σε μόλις 2,3%, γεγονός που ίσως
προμηνύει μια ακόμη ανατροπή στις επικείμενες εθνικές
εκλογές», προσθέτουν.

ΤΤοο    ααΠΠοοΤΤΥΥΠΠΩΩΜΜαα    ΤΤΩΩνν    εεΠΠααΓΓΓΓεελλΜΜααΤΤιιΚΚΩΩνν    οοΜΜααΔΔΩΩνν
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ααννδδρριικκήή    υυππόόθθεεσσηη  
ηη    ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  
ΩΩςς  ααννδδρριικκήή  υυππόόθθεεσσηη  ααννααννωωρρίίζζεεττααιι  ηη  ττοοππιικκήή  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη,,  όόππωωςς
δδιιααφφααίίννεεττααιι  ααππόό  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  ααυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκώώνν  εεκκλλοογγώώνν,,
μμεε  ττιιςς  κκάάλλππεεςς  νναα  ααννααδδεειικκννύύοουυνν  μμόόλλιιςς  1177  γγυυννααίίκκεεςς  δδηημμάάρρχχοουυςς  σσεε  σσύύ--
ννοολλοο  333311  δδήήμμωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς..

Συνολικά 128 γυναίκες «κατέβηκαν» ως επικεφαλής συνδυασμών στον εκλογικό στίβο, ενώ αρ-
κετοί ήταν οι δήμοι στους οποίους δεν υπήρξε καμία εκπροσώπηση γένους θηλυκού. Ενδεικτικά,
μόλις σε 29 δήμους υπήρχαν πάνω από μια υποψήφιες, ενώ σε 208 δήμους καμία γυναίκα δεν είχε
θέσει υποψηφιότητα. 

Ανάμεσα στους δήμους που έκαναν τη διαφορά ήταν ο Δήμος Στυλίδας που σε σύνολο τεσσά-
ρων υποψηφίων, οι τρεις ήταν γυναίκες, ενώ νικήτρια της εκλογικής μάχης αναδείχθηκε η Στερ-
γίου Βιργινία με 46,62% έναντι του Αποστόλου Ιωάννη με 36,43%. 

Στο δήμο Φολέγανδρου τη θέση της δημάρχου διεκδικούσαν μόνο η Παπαδοπούλου Ευθαλία και
η Μπαλή - Τίλλα Μαρία, με την πρώτη να κερδίζει την εκλογική μάχη με 69,39%. 

Χαρακτηριστική δε είναι η περίπτωση της 32χρονης Μαρίας Κακαλή, η οποία επανεξελέγη δή-
μαρχος του Αη Στράτη της Λήμνου με ποσοστό 100% καθώς δεν είχε αντίπαλο στην εκλογική
κούρσα και απέσπασε 189 ψήφους. 

Οι άλλοι 14 δήμοι που εξέλεξαν γυναίκες - δημάρχους για την επόμενη πενταετία:
--  ΖΖωωγγρράάφφοουυ::  ΚΚααφφααττσσάάκκηη  --  ΒΒλλάάχχοουυ  ΣΣττααμμααττίίαα  
--  ΑΑγγίίοουυ  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ::  ΑΑννδδρροούύττσσοουυ  ΜΜααρρίίαα  
--  ΚΚ..  ΚΚέέρρκκυυρρααςς  κκααιι  ΔΔιιααπποοννττίίωωνν::  ΥΥδδρρααίίοουυ  ΜΜεερρόόππηη  --  ΣΣττααυυρροούύλλαα  
--  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΣΣκκοουυφφάά,,  ΑΑρρτταα::  ΒΒααββέέττσσηη  ΡΡοοζζίίνναα
--  ΟΟιιχχααλλίίααςς,,  ΜΜεεσσσσηηννίίαα::  ΓΓεεωωρργγαακκοοπποούύλλοουυ  ΠΠααννααγγιιώώτταα  
--  ΟΟρρχχοομμεεννοούύ,,  ΒΒοοιιωωττίίαα::  ΚΚααρράάλληη  ΠΠααρραασσκκεευυήή  

--  ΣΣίίφφννοουυ,,  ΜΜήήλλοοςς::  ΝΝααδδάάλληη  ΜΜααρρίίαα  
--  ΣΣκκύύδδρρααςς,,  ΠΠέέλλλλαα::  ΙΙγγννααττιιάάδδοουυ  ΚΚααττεερρίίνναα  
--  ΑΑμμφφίίκκλλεειιααςς  --  ΕΕλλάάττεειιααςς::  ΣΣττιιββαακκττήή  ΑΑθθαανναασσίίαα
--  ΚΚαασσσσάάννδδρρααςς,,  ΧΧααλλκκιιδδιικκήή::  ΧΧααλλκκιιάά  --  ΔΔηημμηηττρροοπποούύλλοουυ  ΑΑνναασστταασσίίαα  
--    ΚΚααββάάλλααςς::  ΤΤσσααννάάκκαα  ΔΔήήμμηηττρραα
--  ΚΚέέααςς::  ΟΟρριιαακκήή  ννίίκκηη  γγιιαα  ττηηνν  ΒΒεελλιισσσσααρροοπποούύλλοουυ  ΕΕιιρρήήννηη
--  ΤΤήήλλοουυ,,  ΡΡόόδδοοςς::  ΚΚααμμμμάά  --  ΑΑλλεειιφφέέρρηη  ΜΜααρρίίαα  
--  ΧΧααλλκκιιδδέέωωνν,,  ΕΕύύββοοιιαα::  ΒΒάάκκαα  ΕΕλλέέννηη
ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  μμεε  άάρρωωμμαα  γγυυννααίίκκααςς
Δύο από τις 13 Περιφέρειες της Επικράτειας ανέδειξαν γυναίκες ως επικεφαλής τους. Συγκεκρι-
μένα, η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου αναδείχθηκε Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με ποσοστό
29,59% έναντι του κ. Γαλιατσάτου Θεόδωρου, ο όποιος κατάφερε να τερματίσει δεύτερος με πο-
σοστό 22,02%, ενώ η Καλογήρου Χριστιάνα αναλαμβάνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με πο-
σοστό 30,71% έναντι του Μουτζούρη Κωνσταντίνου με 24,38%. 

ΜΜοολλιιςς  1177  ΓΓΥΥννααιιΚΚεεςς  εεΞΞεελλεεΓΓηηςςαανν  ΔΔηηΜΜααΡΡΧΧοοιι  
ςςεε  333311  ΔΔηηΜΜοοΥΥςς  

Μιλώντας στον ΤΕΑΜ FM χθες το πρωί ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Ρεθύμνου και δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Ρέθυμνο
Αξίζεις» και τον ΘΘοοδδωωρρήή ΝΝίίννοο,,  ΜΜααννώώλληηςς ΦΦοουυρρφφοουυλλάάκκηηςς,,  δεν
έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το εκλογικό αποτέλεσμα των ευ-
ρωεκλογών υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ενώ εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του και για το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στο
Ρέθυμνο. 

Ο κος ΦΦοουυρρφφοουυλλάάκκηηςς μίλησε για «μεγάλη εβδομάδα» αναφε-
ρόμενος τόσο στην προετοιμασία για τον Β’ γύρο των δημοτικών
εκλογών στο Δήμο Ρεθύμνης την ερχόμενη Κυριακή, όσο και για
την «επόμενη ημέρα» και την προετοιμασία εν όψει των εθνικών
εκλογών. 

Ο ίδιος εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα
ανέφερε: «Για εμάς είναι ημέρα θριάμβου και είμαστε ενθουσιασμένοι.
Πλέον, εφ’ όσων θα πάμε σε προκήρυξη εκλογών αναμένουμε παραί-
τηση της κυβέρνησης την Κυριακή το βράδυ ή την άλλη Δευτέρα το
πρωί και πλέον με βάσει τις συνταγματικές Νομοθεσίες η μόνη ημέρα
που ταιριάζει για τη διενέργεια εκλογών είναι η 30η Ιουνίου». 

Αναφερόμενος στη διαφορά των 9,5 μονάδων υπέρ της Νέας
Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές ο κος ΦΦοουυρρφφοουυλλάάκκηηςς επεσήμανε:
«Είναι μια τρομακτική διαφορά, δεν υπήρξε ποτέ από το 1981 μέχρι
σήμερα τέτοια διαφορά σε ευρωεκλογές μεταξύ των δύο κομμάτων»
εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τα ποσοστά
που έλαβε η Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο. 

Ταυτόχρονα, ο κος Φουρφουλάκης υπογράμμισε πως η μια
εκλογική διαδικασία, που «ξεκινάει έχοντας κερδίσει μια άλλη

μάχη» κινητοποιεί άμεσα τους μηχανισμούς της τοπικής ΝΟΔΕ
που ξεκινάει πυρετώσεις προετοιμασίες για την επιλογή των τε-
λικών υποψηφίων, δύο ανδρών και δύο γυναικών, που θα στελε-
χώσουν το ψηφοδέλτιο στις εθνικές εκλογές. Σε ό,τι αφορά την
κατάρτιση των ψηφοδελτίων ο κος Φουρφουλάκης τόνισε: «Δεν
θα περιμένουμε την ανακήρυξη των εθνικών εκλογών θα κινηθούμε
άμεσα σε σχέση με τις διαδικασίες με τα δεδομένα τα οποία έχουμε».

ιιΚΚααννοοΠΠοοιιηηςςηη  ΓΓιιαα  ΤΤαα  ΠΠοοςςοοςςΤΤαα  ΤΤηηςς
ΠΠΡΡΩΩΤΤηηςς  ΚΚΥΥΡΡιιααΚΚηηςς  ςςΤΤοο  ΔΔηηΜΜοο  ΡΡεεΘΘΥΥΜΜννηηςς

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα και τα ποσοστά που πέ-
τυχε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση η παράταξη του ΘΘοοδδωωρρήή
ΝΝίίννοουυ,, ο κος ΦΦοουυρρφφοουυλλάάκκηηςς μίλησε για «μεγάλη ανατροπή» και
στάθηκε ιδιαίτερα σε μια πρώτη εκτίμηση από τις τοπικές κοινό-
τητες. Ταυτόχρονα, μιλώντας για τα αποτελέσματα του 2014 ,
αναφέρθηκε σε «αύξηση της δύναμης του συνδυασμού του Θοδωρή
Νίνου, σε ποσοστό 35% σε σχέση με την πρώτη Κυριακή του 2014» και
πρόσθεσε: «Αυτό το ποσοστό σημαίνει ότι ο κόσμος επιδοκίμασε το

πρόγραμμα και τις απόψεις μας». Επιπλέον, πρόσθεσε πως «Θα
είναι μια εβδομάδα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Προσωπικά θα στοι-
χημάτιζα υπέρ του Θοδωρή Νίνου και θεωρώ ότι θα είναι δήμαρ-
χος. Είναι μια πολύ μικρή διαφορά. Είναι ημέρα σχεδιασμού και

στρατηγικής και θα ξεκινήσει την τρέχουσα εβδομάδα η υλοποίηση
του και θα εξελιχθεί όπως πρέπει. Για μένα οι εκλογές ξεκινάνε σή-
μερα». 

ΚΚλλίίμμαα θθρριιάάμμββοουυ κκααιι εεννθθοουυσσιιαασσμμοούύ εεππιικκρράάττηησσεε ττηηνν ««εεππόόμμεεννηη ηημμέέρραα»»  μμεεττάά ττοο ααπποοττέέλλεεσσμμαα ττωωνν εευυρρωωεεκκλλοογγώώνν γγιιαα ττηηνν  ππααρράάττααξξηη ττηηςς ΝΝέέααςς ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς κκααιι
σσττοο ΡΡέέθθυυμμννοο,,  πποουυ μμππήήκκεε άάμμεεσσαα σσττοονν  ππυυρρεεττόό ττωωνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσιιώώνν ττόόσσοο γγιιαα ττοονν ΒΒ’’  γγύύρροο ττωωνν δδηημμοοττιικκώώνν εεκκλλοογγώώνν ττηηνν εερρχχόόμμεεννηη ΚΚυυρριιαακκήή,,  όόσσοο κκααιι γγιιαα ττιιςς εεθθννιικκέέςς
εεκκλλοογγέέςς  πποουυ ααννααμμέέννεεττααιι,,  όόππωωςς εεξξήήγγγγεειιλλεε οο ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς,,  νναα  ππρροοκκηηρρυυχχθθοούύνν ττηηνν εερρχχόόμμεεννηη εεββδδοομμάάδδαα..  

ΚΚλλίίμμαα    θθρριιάάμμββοουυ    κκααιι    ππυυρρεεττώώδδεειιςς  
ππρροοεεττοοιιμμαασσίίεεςς    ααππόό    ττηη    ννοοΔΔεε    ΡΡεεθθύύμμννοουυ  

ΠΠΡΡοοεεΤΤοοιιΜΜααςςιιαα

ΓΓιιαα  ΤΤοονν  ΒΒ’’  ΓΓΥΥΡΡοο  

ΤΤΩΩνν  ΔΔηηΜΜοοΤΤιιΚΚΩΩνν  ΚΚααιι  

ααΜΜεεςςαα  οο  ςςΥΥννΤΤοοννιιςςΜΜοοςς

ΓΓιιαα  ΤΤιιςς  εεΘΘννιιΚΚεεςς  εεΚΚλλοοΓΓεεςς



Το
ΣΣάάββββααττοο  1111  ττοουυ  ΜΜάάηη το στέκι καθηγητών Ρεθύμνου πραγματοποίησε την τελευταία του
ημερήσια εκδρομή για τη φετινή σχολική χρονιά. Με πολύ καλό καιρό 4411 καθηγητές και
φίλοι μας αναχωρήσαμε από το Ρέθυμνο κατευθείαν για τους ττάάφφοουυςς  ττωωνν  ΒΒεεννιιζζέέλλωωνν. Εκεί,

αφού ήδη είχαμε ενημερωθεί στο πούλμαν από το ΒΒαασσίίλληη  ΤΤζζοουυρράά
για το μεγάλο Εθνάρχη, παρακολουθήσαμε ομιλία για τον ηρωικό
ΣΣππύύρροο  ΚΚααγγιιααλλέέ (που έκανε το κορμί του ιστό της σημαίας) από το
Βασίλη και από τη μαθήτρια του Πειραματικού Λυκείου ΣΣοοφφίίαα--
ΖΖωωήή  ΚΚοοκκκκιιννάάκκηη  στα πλαίσια του προγράμματος «επαγγελματίας
για μια μέρα» που διεξάγει το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου.
Αφού την καμαρώσαμε, φωτογραφηθήκαμε και φωτογραφήσαμε,
απολαύσαμε τη θέα και τον κκααφφέέ  μας στις καφετέριες της περιο-
χής. Συνεχίσαμε με τη ξενάγησή μας στο σπίτι-μουσείο του Ελευ-
θέριου Βενιζέλου στη Χαλέπα και ενημερωθήκαμε από το Βασίλη
για τη διπλανή εκκλησία της ΑΑγγίίααςς  ΜΜααγγδδααλληηννήήςς. Παράλληλα ο
ΑΑλλκκηηςς  ΚΚααζζοούύλληηςς μας ενημέρωσε για το ιστορικό της οικογένειας
Καλούτση που έχει σπίτι στη περιοχή. Το εκπαιδευτικό κομμάτι
της εκδρομής μας τελείωσε με την επίσκεψη-ξενάγηση στο ΝΝααυυ--
ττιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΚΚρρήήττηηςς στο λιμάνι Χανίων. Σκορπίσαμε στη πόλη
και το απόγευμα στις 18.00 πήραμε το δρόμο της επιστροφής μας
στο Ρέθυμνο. Το επόμενο ραντεβού μας είναι για τη πολυήμερη
σε ΖΖάάκκυυννθθοο--ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  55--1133  ΙΙοούύλληη.. Περιμένουμε λίγους ακόμα.
Καλό καλοκαίρι. 

Για την εκδρομική ομάδα ΣΣααρρααννττιιννόόςς  ΓΓιιώώρργγοοςς
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ΤΤoo    ΣΣττέέκκιι    ΚΚααθθηηγγηηττώώνν    σστταα    ΧΧααννιιάά
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Το Σάββατο 25 Μαΐου οργανώθηκε εθελοντικός καθαρισμός των γειτονικών παραλιών του ξενοδοχείου με τη συμμετοχή του προ-
σωπικού, των πελατών και των μικρών «φίλων» της Grecoland, με το μότο «γίνε και εσύ εθελοντής για μια ημέρα»! 

Οι εθελοντές μάζεψαν αρκετές ποσότητες σκουπιδιών από πλαστικά μπουκάλια, ξύλα, καπάκια, κουτιά και καλάμια που υπήρχαν
ακόμη στις ακτές μετά την ισχυρή κακοκαιρία του χειμώνα. 

Στο τέλος της εκδήλωσης οι μικροί φίλοι της Grecoland μέσα από δημιουργικά παιχνίδια έμαθαν για την προστασία των ακτών, τον
εθελοντισμό, την ανακύκλωση και τη συμμετοχή στη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου. 

Η Grecotel εξελίσσει διαρκώς τις ποιοτικές υπηρεσίες και την εμπειρία διακοπών με επίκεντρο τον άνθρωπο, ενώ έχει τιμηθεί με
χιλιάδες βραβεία από πελάτες, τουριστικούς οργανισμούς, tour operators και διεθνείς ενώσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών της,
τη μεγάλη συνεισφορά της στην υψηλών προδιαγραφών τουριστική ανάπτυξη της χώρας και τις πρωτοβουλίες της για τη διατήρηση
της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

TToo    GGrreeccootteell    CCrreettaa    PPaallaaccee σσυυμμμμεεττέέχχεειι
σσττοο    ππρρόόγγρρααμμμμαα    ««ΚΚααθθααρρίίσσττεε    ττηη    ΜΜεεσσόόγγεειιοο»»

ΤΤοο  GGrreeccootteell  CCrreettaa  PPaallaaccee,,  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  ππιιλλόόττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  φφιιλλοοππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  ττηηςς  GGrreeccootteell  ααππόό  ττοο  11999922  κκααιι  ««ΠΠρρωωττααθθλληηττήήςς  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς»»
((UUmmwweellttCChhaammppiioonn))  ττηηςς  TTUUII  κκααιι  γγιιαα  ττοο  22001199,,  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  κκααιι  φφέέττοοςς  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚααθθααρρίίσσττεε  ττηη  ΜΜεεσσόόγγεειιοο»»  ((CClleeaann  UUpp  tthhee  MMeedd))..  
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ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ  2299  ΜΜΑΑΙΙΟΟΥΥ

««ΜΜννήήμμηη  ΑΑλλώώσσεεωωςς  ππιικκρράά……»»
Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, η Ένωση
Πνευματικών Δημιουργών Νομού Χανίων και το Ωδείο
«Ιωάννης Μανιουδάκης», υπό την αιγίδα του Διαπολιτι-
σμικού Ευρωμεσογειακού Κέντρου UNESCO, συνδιοργα-
νώνουν Επετειακή Εκδήλωση με τίτλο «Μνήμη Αλώσεως
πικρά…», την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 7:00 μ.μ.,
στην αίθουσα του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρ-
τύρων της πόλεως Ρεθύμνης.
Κατά την εκδήλωση αυτή η κ. ΖΖααχχααρρέέννιιαα  ΣΣηημμααννδδηηρράάκκηη,,
Ειδική Συνεργάτις των Γενικών Αρχείων του Κράτους και
Πρόεδρος της Ενώσεως Πνευματικών Δημιουργών Νομού
Χανίων, θα μιλήσει για το χρονικό της συμμετοχής Κρη-
τών στην υπεράσπιση της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ πα-
ράλληλα με την ομιλία θα γίνει προβολή σχετικών
διαφανειών.
Εμβόλιμα και σύμφωνα με τη ροή της ομιλίας, η Παραδο-
σιακή Χορωδία και Ορχήστρα του Ωδείου «Ιωάννης Μανι-
ουδάκης», υπό τη διεύθυνση του κ. ΙΙωωάάννννοουυ  ΚΚαασσττρριιννάάκκηη,,
θα αποδώσει παραδοσιακά τραγούδια και θρήνους της
Αλώσεως από όλη την Ελλάδα.

ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  3300  ΜΜΑΑΙΙΟΟΥΥ

33οο  ΜΜααθθηηττιικκόό  ΑΑννττιιρρααττσσιισσττιικκόό  
ΦΦεεσσττιιββάάλλ
Η Αντιφασιστική Ομάδα Εκπαιδευ-
τικών διοργανώνει στις 30 Μαΐου,
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύ-
μνου, το 3ο Μαθητικό Αντιρατσι-
στικό Φεστιβάλ με εικαστικά,
μουσικά, χορευτικά, θεατρικά δρώ-
μενα και εργαστήρια από και με
μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευ-
τικούς της πόλης για μια συνά-
ντηση γιορτής της διαφορετικότητας μέσα από την
υπεράσπιση της ισότητας όλων.
Από τις 6 το απόγευμα μέχρι το βράδυ.

ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  11  ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ

ΜΜοουυσσιικκήή  ππααρράάσστταασσηη::  
««ΜΜεε  ΦΦωωννάάζζοουυνν  ΜΜεελλααχχρριιννήή»»
Ο Σύλλογος φίλων Μουσικής και Τε-
χνών Άλμα Λίμπρε και οι greCanto
παρουσιάζουν την μουσική παρά-
σταση: «Με Φωνάζουν Μελαχρινή»
το Σάββατο 1 Ιουνίου στις Αίθουσα
Παντελή Πρεβελάκη ( παράρτημα
Ρεθύμνου) Ελληνικού Ωδείου, στις
20.00.
Μια γυναίκα, μικρές ιστορίες, με-
γάλοι λαοί. Μεσόγειος είναι η θάλασσα, είναι ο ήλιος, ο
έρωτας, ο πόνος, η χαρά, η απόγνωση, η ελπίδα. Η Μεσό-
γειος είναι οι άνθρωποί της.
Συμμετέχουν:
ΜΜααρριιέέλλλλαα  ΒΒιιττώώρροουυ - τραγούδι
ΜΜααννώώλληηςς  ΚΚαανναακκάάκκηηςς - ακορντεόν, κανονάκι, τραγούδι
ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚιιααγγιιααδδάάκκηηςς  - πιάνο
ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΚΚαανναακκάάκκηηςς - πνευστά, μαντολίνο
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΣΣααγγιιέέννττ - κρουστά
ππααρρααγγωωγγήή  ββίίννττεεοο - Αλέξανδρος Κιαγιαδάκης
εμφανίζεται ο χορευτής - ΣΣάάκκηηςς  ΔΔηημμόόπποουυλλοοςς

σκηνοθετική επιμέλεια - ΓΓιιάάννννηηςς  ΠΠεεττρράάκκηηςς
Είσοδος: 10 ευρώ Φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ: 8 ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων (Βιβλιοπωλείο Κλαψινάκης): 8
ευρώ

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  
««ΧΧΑΑΜΜΟΟΓΓΕΕΛΛΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ»»

««ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΘΘΕΕΝΝ»»::  οομμααδδιικκήή  έέκκθθεεσσηη
εειικκαασσττιικκώώνν  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ππααιιδδιικκήή
ηηλλιικκίίαα
Ο σύλλογος καλλιτεχνών για την προώθηση της τέχνης
κατARTι (Ρέθυμνο Κρήτης) σε συνεργασία με το εργα-
στήρι τέχνης Ζωγραφί-ΖΩ (Πτολεμαΐδα), διοργανώνουν
ομαδική έκθεση εικαστικών που εργάζονται με το παιδί
και για το παιδί με τίτλο ΠΑΙΔΙΟΘΕΝ.  Οι καλλιτέχνες που
παίρνουν μέρος προσπαθούν να εισχωρήσουν, να εξερευ-
νήσουν και εν τέλει να αναδείξουν, το υπέροχα αινιγμα-
τικό παιδικό σύμπαν, ξεχασμένο από τους ενήλικες.  Μέσα
από τα έργα τους οι καλλιτέχνες αναδεικνύουν την αντι-
μετώπιση της ελληνικής κοινωνίας στο πρόσωπο του παι-
διού, τις απαιτήσεις της οικογένειας από το παιδί, τις
επενδύσεις που κάνουν οι γονείς στο παιδί τους, τις κατα-
στάσεις που έχουν διαμορφωθεί σήμερα και σηματοδο-
τούν το πως έχει εξελιχτεί η ελληνική οικογένεια που έχει
ως κέντρο της το παιδί. Η έκθεση θα μας βοηθήσει επίσης
να ανακαλύψουμε το παιδί όπως αυτό ορίζεται από την εκ-
παιδευτική κοινότητα η οποία το διαμορφώνει, το επηρε-
άζει, το οδηγεί και το καθορίζει ώστε να το παραδώσει
στον κόσμο των ενηλίκων μέσα από μια μεγάλη περίοδο
μύησης. Οι καλλιτέχνες εν κατακλείδι μέσα από τα έργα
τους προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν, στο βαθμό που
είναι δυνατό, την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την
παιδική ύπαρξη, ανοίγοντας ένα διάλογο τόσο με τη σύγ-
χρονη οικογένεια όσο και με την εκπαιδευτική κοινότητα.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πε-
ριφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, την ΚΕΠΕΔΗ Χανίων -
ΚΑΜ, τον σύλλογο γονέων 1ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύ-
μνου και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ρεθύμνου. Βασικός στόχος της έκθεσης είναι η
στήριξη των δράσεων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιη-
θούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για παιδιά,
γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικούς.
Επιμέλεια έκθεσης: ΜΜααρρίίαα  ΤΤσσοουυκκννάάκκηη,,  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΤΤσσιι--
ττσσιιννττάά..  Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί : 
2222  έέωωςς  3300  ΜΜααΐΐοουυ  22001199 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της
Μεσογείου στα Χανιά (ανοικτά το πρωί από 10 ως 13.30
και Δευτ. Τετ. Παρασκ. Σάββ. το απόγευμα από 19.00 ως
21.30. Κυριακή 26/5 από τις 11 ως τις 13.30 ).
33  έέωωςς  2233  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199 στο κτήριο του Συλλόγου Γονέων
1ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου (πρώην δημόσια βι-
βλιοθήκη- Αγ. Βαρβάρα Παλιά Πόλη) 
Παίρνουν μέρος με αλφαβητική σειρά οι εικαστικοί:
ΑΑθθαανναασσιιάάδδοουυ  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα,,  ΔΔιιααμμααννττήή  ΦΦλλώώρραα,,  ΔΔρρυυγγιιααννννάάκκηη
ΣΣττέέλλλλαα,,  ΚΚααλλήή  ΓΓιιάάνννναα,,  ΚΚααλλοογγεερράάκκηηςς  ΣΣττέέλλιιοοςς,,  ΚΚααλλφφοούύννττζζοοςς
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς,,  ΚΚααννααββοούύ  ΠΠααννααγγιιώώτταα,,  ΚΚααρραασσττεερργγίίοουυ  ΕΕυυααγγ--
γγεελλίίαα,,  ΛΛιιλλιικκάάκκηηςς  ΚΚοοσσμμάάςς,,  ΜΜππάάκκαα  ΕΕιιρρήήννηη,,  ΜΜπποοββιιάάττσσοουυ
ΛΛααμμππρριιννήή,,  ΜΜπποοννάάττσσοουυ  ΙΙσσμμήήννηη,,  ΠΠααννττααζζήήςς  ΓΓιιώώρργγοοςς,,  ΠΠεερρ--
ρράάκκηη  ΑΑμμααλλίίαα,,  ΣΣκκεεππεεττζζήή  ΧΧρρυυσσοούύλλαα,,  ΣΣοοφφιικκίίττηηςς  ΦΦοοίίββοοςς,,
ΤΤζζώώττζζιιοουυ  ΔΔήήμμηηττρραα,,  ΤΤσσιιττσσιιννττάά  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα,,  ΤΤσσόόλληη  ΚΚωωνν--
σσττααννττίίνναα,,  ΤΤσσοουυκκννάάκκηη  ΜΜααρρίίαα,,  ΧΧααμμιιδδιιεελλήή  ΦΦωωττεειιννήή,,  ΧΧρριισσττιι--
ννάάκκηη  ΔΔήήμμηηττρραα..  Οι παράλληλες δράσεις που θα γίνουν στο
Ρέθυμνο θα ανακοινωθούν σύντομα. 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΜααθθήήμμαατταα    ααννώώδδυυννοουυ  
ττοοκκεεττοούύ    σσττοο    

ννοοσσοοκκοομμεείίοο    ΡΡεεθθύύμμννοουυ
Η Μαιευτική- Γυναικολο-
γική Κλινική του Γ.Ν.Ρ.
προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ μαθή-
ματα Ψυχοπροφυλακτικής
(Ανώδυνου τοκετού) και
Προετοιμασία γονεϊκότη-
τας.Έμπειρες και εξειδι-
κευμένες Μαίες του
Μαιευτικού τμήματος ενη-
μερώνουν και εκπαιδεύουν
τις μέλλουσες μητέρες και
τους συντρόφους τους για: 
την εγκυμοσύνη, τον το-
κετό, το θηλασμό, τη φρο-
ντίδα του νεογνού και τη
λοχεία
με σκοπό την προετοιμασία για τη γονεϊκότητα, τη μείωση του
άγχους στον τοκετό και την ενεργή συμμετοχή τους στο νέο ρόλο
ως γονείς.
ΟΟιι  ΔΔηηλλώώσσεειιςς  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς  γγίίννοοννττααιι  με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
Τηλεφωνικά: στο τηλέφωνο 2831087231 καθημερινά εκτός Τε-
τάρτης και ώρες 10:00-13:00 ήή
2. Online αίτηση από την ιστοσελίδα του Γ.Ν. Ρεθύμνου -
www.rethymnohospital.gr
* Το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 3 Ιουνίου 2019 και τα μαθή-
ματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους κάθε Δευ-
τέρα και ώρα 6-8 μμ.
* Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνονται από την
αρχή της εγκυμοσύνης.
ΤΤαα  μμααθθήήμμαατταα  ξξεεκκιιννοούύνν  ααππόό  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  2288ηηςς--  3300ηηςς  εεββδδοο--
μμάάδδααςς  κκυυήήσσεεωωςς..

ΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΤΤΣΣΙΙΠΠΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ
Διοργανώνει 4/ήμερη εκδρομή

ΑΑννααχχώώρρηησσηη  2222//0066//22001199  ααππόό  ΡΡέέθθυυμμννοο
ΝΝΑΑΞΞΟΟΣΣ  --  ΠΠΑΑΡΡΟΟΣΣ

ΜΜοοννήή  ΠΠααννααγγίίααςς  ΔΔρροοσσιιααννήήςς – Δαμαλάς – Χάλκι 
–κρητικό χωριό Απύρανθος – Μέλαμες –Κούρος - 

ΠΠααννααγγίίαα  ΕΕκκααττοοννττααππυυλλιιααννήήςς--  
εκκλησία Αγ. Τριάδος – Λεύκες –Λιβάδι – Νάουσα. 

3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στη Νάξο με πρωινό 
ΠΠάάττεερρ  ΜΜυυσσττρράάκκηηςς

ΤΤηηλλ  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  66997744880011228811  //  22883311003311991155

ΕΕξξεεττάάσσεειιςς    ΦΦααρρμμαακκοοπποοιιώώνν
Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρε-
θύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Πε-
ριόδου Ιουνίου 2019, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος,
θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα
ΠΠέέμμππττηη  2277//66//22001199,,  ώώρραα  1100..0000  ππ..μμ..
Τοξικολογία  Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ στο Γουδή (ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)
ΠΠααρραασσκκεευυήή  2288//66//22001199,,  ώώρραα  1100..0000  ππ..μμ..
Φαρμακολογία Αίθουσα ΦΜ2, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 
Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξε-
τάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας
της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι την 10/6/2019.
Οι επανεξεταζόμενοι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση επανε-
ξέτασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Μα-
κεδονίας 8, ΤΚ 10433 Αθήνα).
Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να
προσέλθουν τη Δευτέρα 24/06/2019 και ώρα 09:00 π.μ. στην
Αίθουσα Δ7 & Δ8- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στην Δ/νση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης
(Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων, τηλ. 2831343314 ).



ΓΓρράάφφεειι οο
ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΗΗΣΣ ΛΛΕΕΚΚΚΚΑΑΣΣ**  

-Ένα βιβλίο που, θεματολογικά, έλειπε από την πολυπληθή
βιβλιοθήκη της Κρήτης έρχεται να συμπληρώσει ο γνωστός, για
τις επιστημονικές του θητεύσεις αλλά και τις πολιτιστικές του
ενασχολήσεις, γιατρός και συγγραφέας Μανώλης Παπυράκης,
με καταγωγή από το μαντιναδοχώρι Κορφές του Μαλεβυζίου. Ο
συγγραφέας θήτευσε, αρχικά, ως αγροτικός γιατρός σε αρκετά
χωριά του Ν. Ρεθύμνης, στη συνέχεια ως Δ/ντής στο Γενικό Νο-
σοκομείο Ρεθύμνου και σήμερα, συνταξιούχος πια, κατοικεί με
την οικογένειά του στο Ρέθυμνο. Η όλη θητεία του αυτή τού
έδωσε την ευκαιρία να βιώσει κάθε μορφής παρέα, με τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα της καθεμιάς και την εξελικτική της πο-
ρεία, ως σημαντικότατου παράγοντα του γνήσιου κρητικού-
λαϊκού πολιτισμού και παράδοσης. 

-Τίτλος του βιβλίου: «ΗΗ  ΚΚρρηηττιικκήή  ΠΠααρρέέαα--  ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑ-
ΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», όπου στις 190 περ. σελίδες του
γλαφυρά περιγράφει την παρέα στην κοινωνία, την εργασία,
τους γάμους και τα βαφτίσια, τις γιορτές και τα πανηγύρια, τα
καφενεία και τις ταβέρνες, τις γειτονιές και τα σπίτια, παντού.
Εκτός από την εισαγωγή και τα κύρια κεφάλαια του βιβλίου ιδι-
αιτέρως σημαντικά τα όσα γράφει και στον επίλογο όπου, με-
ταξύ άλλων, περιγράφει και την εξελικτική πορεία της παρέας
ως τα σήμερα, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία αυτής της εξέ-
λιξης καθώς και για μια παρέα Ρεθεμνιωτών, τη ΡΡεεθθεεμμννιιώώττιικκηη
ΠΠααρρέέαα  που εδώ και 30 σχεδόν χρόνια λειτουργεί ως παράγων
συνέχισης της παράδοσης, ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο να
συμμετέχει σ’ αυτήν. 

-Έκπληξη, ίσως, να προκαλέσει στον αναγνώστη εκείνον που

δεν γνωρίζει καλά τον χαρακτήρα του συγγραφέα το κομμάτι
του επίλογου στο οποίο, κατά απολογητικό, σχεδόν, τρόπο και
με κάθε ειλικρίνεια, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 

«… Προσωπικά, άρχισα να νοιώθω και να καταλαβαίνω την
παραδοσιακή Κρήτη αρκετά μεγάλος. Κατ’ αρχάς το 1968, όταν
διορίστηκα αγροτικός γιατρός σε ένα πολύ όμορφο χωριό με ξε-
χωριστή κοινωνία, τα Αγκουσελιανά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου
και εν συνεχεία από το τέλος της δεκαετίας του 1980 όταν, μετά
από επιθυμία και προτροπή του μεγάλου μου γιού, του Μιχάλη,
αναπαλαίωσα το πατρικό μου σπίτι στο χωριό μου, τις Κορφές
και άρχισε η ξεχωριστή εμπειρία για μένα να κάνω παρέα με
τους αξεπέραστους μερακλήδες του χωριού μου. Εκεί, στα
Αγκουσελιανά και στις Κορφές, άρχισα ουσιαστικά να καταλα-
βαίνω τη νοοτροπία του πραγματικού Κρητικού, αυτή την ξε-
χωριστή επικοινωνία στην κρητική παρέα. Τότε γνώρισα την
ειλικρινή φιλοξενία, το αβίαστο χαμόγελο, τη γνησιότητα και
τον αυθορμητισμό…» 

-Όσο για τα τόσα κεφάλαια του κορμού τού βιβλίου, για λό-
γους σεβασμού του χώρου, θα σταθώ μόνον σ’ εκείνο της πα-
ρέας στο καφενείο, όπως ήταν παλιότερα με το τεζάκι και την
ξυλόσομπα, τη λάμπα του πετρελαίου και το λουξ, την παρασιά
στη χόβολη της οποίας ψήνονταν οι καφέδες, την εφημερίδα
και το τηλέφωνο (μοναδικό στο χωριό), τους ταβλαδόρους και
τους πρεφαδόρους, τους παραμυθάδες και τους γυρολόγους και
τους τόσους άλλους που γέμιζαν τότε τα καφενεία (ντουκιάνια
αλλιώς). Μεγαλύτερη, ίσως, σημασία απ’ όλα είχε ο ρόλος του
καφετζή, όπως πιστότατα περιγράφεται από τον συγγραφέα.
Απόλυτος κυρίαρχος, αλλά και υπεύθυνος της παρέας ο καφε-
τζής (στην καθεμιά παρέα ανήκε κι ο ίδιος αφού συνήθως έπινε
μαζί με τους πελάτες και τους κερνούσε κιόλας), όπου έπρεπε
να ετοιμάζει ποτά και μεζέδες, να κρατά στα ύψη το κέφι και
την ψυχολογία των θαμώνων, να προλαβαίνει παρεξηγήσεις και
να επιλύει διαφορές όταν απειλούνταν καβγάδες. Χαρακτηρι-
στικό απόσπασμα από το κομμάτι αυτό της παράδοσης αντι-
γράφω: 

«…Εδώ πρέπει να πούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει γενικό-
τερα στην καλή λειτουργία του καφενείου αλλά και ειδικότερα
στη δημιουργία μιας καλής παρέας ο καφετζής. Δεν νοείται
καλό καφενείο, χωρίς καλό καφετζή. Ο καφετζής, όσο κι αν σε
ορισμένους μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, είναι ένα πολύ δύ-
σκολο επάγγελμα. Και είναι δύσκολο γιατί δεν στηρίζεται σε
πρακτικές ή γνώσεις που είναι απαραίτητες για να ασκηθεί το
επάγγελμα, αλλά είναι θέμα σωστής συμπεριφοράς, ψυχολογίας
και κατανόησης της κοινωνίας στην οποία ζει. Ο καφετζής πρέ-

πει να είναι άνθρωπος ανοιχτόκαρδος και χαμογελαστός. Αυτός
που έρχεται στο καφενείο θέλει να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει
και αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα καφετζή δύστροπο και μου-
τρωμένο. Πρέπει να είναι υπομονετικός για να αφήσει να βρά-
σει στον τζισβέ σιγά σιγά ο ελληνικός καφές. Ως αφέψημα που
είναι, όσο περισσότερο χρόνο βράσει τόσο πιο νόστιμος γίνε-
ται. Πρέπει να είναι προσεκτικός να αναγγείλει αμέσως το κέ-
ρασμα, να ενημερώσει δηλαδή τον νεοεισερχόμενο πελάτη
ποιος τον κερνά για να πιει στην υγειά του. Πρέπει να είναι σο-
βαρός, να εμπνέει σεβασμό, να προλαβαίνει παρεκκλίσεις και
να τακτοποιεί τυχόν παρεξηγήσεις που μπορεί να προκύψουν
από περίσσεια πιοτού ή από ιδιοτροπίες πελατών…». 

-Ιδιαιτέρως πολύτιμες και οι επισημάνσεις του συγγραφέα για
παρεκκλίσεις των νέων, κυρίως, σήμερα από τα παραδοσιακά δε-
δομένα της αυθεντικής κρητικής παρέας, όπως είναι η υπερβο-
λική κατανάλωση οινοπνεύματος και οι άσκοποι πυροβολισμοί. 

-Τέλος να αναφέρω πως διαφορές μπορεί να υπάρχουν ως
προς τις συνήθειες και τις συμπεριφορές των παρεϊστών κάθε

τόπου, ακόμη και μέσα στο
ίδιο χωριό ή την οικογένεια, η
ουσία όμως των όσων περι-
γράφονται στο βιβλίο αυτό
δεν αλλάζει.

Και είναι πολυπληθής και
σημαντικότατη. Ας ευχη-
θούμε να είναι καλοτάξιδο κι
ο συγγραφέας του πάντα
υγιής και δραστήριος. 

Υ|Γ: Το βιβλίο έτυχε της
επιμέλειας και εκτύπωσης
από τις ΕΕκκδδοοττιικκέέςς  ΕΕππιιχχεειιρρήή--
σσεειιςς  ΚΚααλλααϊϊττζζάάκκηηςς  ΑΑ..ΕΕ..  και
διατίθεται από βιβλιοπωλεία
του Ρεθύμνου. 
ΜΜάάηηςς ττοουυ 22001199  --  ΔΔΑΑΦΦΝΝΗΗ

ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
**ΕΕππίίττ..  ΠΠρρόόεεδδρροοςς ΣΣυυλλλλ..

ΚΚρρηηττώώνν ΣΣττιιχχοουυρργγώώνν
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ΗΗ    ΚΚρρηηττιικκήή    ΠΠααρρέέαα
--  ΈΈνναα  ααξξιιοολλοογγόόττααττοο  ββιιββλλίίοο  ττοουυ  ΜΜααννώώλληη  ΠΠααππυυρράάκκηη  

ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ
ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ    ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΩΩΝΝ    ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ

ΗΗ  ΕΕννοορρίίαα  μμααςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  εεκκδδρροομμήή  ααππόό  11ηηςς --
44ηηςς ΙΙοουυλλίίοουυ  22001199..  ((ΌΌσσιιοο  ΠΠααττάάππιιοο,,  ΑΑγγ..  ΥΥπποομμοοννήή,,

ΑΑγγ..  ΘΘεεοοδδώώρραα,,  ΙΙ..ΜΜ..  ΚΚεερρννίίττσσααςς,,  
ΠΠααννααγγίίαα  ΜΜααλλεεββήή,,  ΙΙ..ΜΜ..  ΛΛοουυκκοούύ,,  ΝΝααύύππλλιιοο))..

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ππ..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΚΚλλεειιδδήήςς  
ττηηλλ..  2288331100--2222773355,,  66997799663399333344

Χριστός Ανέστη, ο ουρανός
λάμπει και το φωνάζει!

Χριστός Ανέστη ο Κύριος,
όλη η φύση κράζει!!

Η Εβδομάδα των Παθών,
η Μεγαλοβδομάδα

Πέρασε κι ήρθε η Λαμπρή
κι ανάψαμε λαμπάδα!!

Σ’ ευχαριστούμε Κύριε
γι’ αυτή σου τη θυσία,

για την αγάπη την πολλή
και για την προστασία!!

Τη γενναιοδωρία σου
δίδαξες στον πλανήτη

μεγάλο είναι το δίδαγμα!
στου καθενός το σπίτι!

Άδικα σε σταυρώσανε,
άδικα οι εχθροί σου,
άδικα καταδώσανε,

κακούργοι το κορμί σου!

Κι όλα αυτά υπέφερες
άδικα και στον Άδη,

πήγες, μα πάλι γύρισες!
που δεν γυρίζουν άλλοι!

Το δίδαγμα μας έδωσες
καρτερικά και πάλι,

να συγχωρούμε στη ζωή
να τρέχουμε ομάδι!

Να δεις Χριστού Ανάσταση,
Χριστού το μεγαλείο!

προτού να πεις απ’ τη ζωή,
το τελικό σου αντίο!!

««ΚΚυυρρίίοουυ    ΑΑννάάσστταασσιιςς»»
ΤΤηηςς  ΤΤσσιιγγδδιιννοούύ  ΔΔέέσσπποοιιννααςς
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αξιολόγηση και θεραπευτική
παρέμβαση διαταραχών λό-
γου, ομιλίας, επικοινωνίας

και μαθησιακών δυσκολιών.
Αξιολόγηση δωρεάν. Οι συ-
νεδρίες καλύπτονται από τα
ασφαλιστικά ταμεία. Δέχεται
κατόπιν ραντεβού στο γρα-
φείο της επί της οδού Ειρή-
νης 3 (Περιβόλια, πλησίον

Κόρακα Καμάρα). Τηλ.
28310-23250, 6979560556.

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 GUY’S
& ST. THOMAS

HOSPITAL OF LONDON
Δέχεται με ραντεβού

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

6983 455456
ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

23/5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-
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.

ΔΡ.ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚOΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓOΣ

ΔΙΔAΚΤΩΡ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

τ. Συντονιστής Διευθυντής
Ορθοπαιδικής Kλινικής
Γενικού Νοσοκομείου
Ρέθυμνου, 1989 - 2018

Overseas Fellow, British
Orthopaedic Association,

1992 - 2012
Δέχεται Δευτέρα -

Παρασκευή 9:00 – 14.00
και απογεύματα

μόνο με συνεννόηση
Ζαμπελίου 8-10, Ρέθυμνο
74132 Για ραντεβού τηλ:

28310-30310, 694 628 66 94
email:

drmichailidis.orth@gmail.com

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ- ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Διεύθυνση ιατρείου:
Ηγουμένου Γαβριήλ 103-

105, Ρέθυμνο Κρήτης
Δέχεται καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή

Πρωί: 9:00-13:00 &
απόγευμα: 17:30-20:30

Τηλέφωνο: 28310 30503
Κινητό: 6974648999

Ιστοσελίδα:
www.fradelloskostas.gr

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ,
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ-

ΩΜΟΥ-ΙΣΧΙΟΥ-
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ,

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Σαββατοκύριακο του μήνα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Λ. Κουντουριώτου

158 & Γ. Χορτάτζη,
1ος όροφος

Τηλ: 28310-72759,
6944.34.35.06, 6977.777.043

e-mail:
piskopakis@gmail.com,
www.piskopakis.gr

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ

Σύμβουλος μητρικού
θηλασμού 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
Πρωί: 9-1 (εκτός Σαββάτου).

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

(1ος όροφος), Kολωνάκι,
74 100 Pέθυμνο

Tηλ.-fax: 2831051200,
κιν. 6932252929.

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

συγγενών καρδιοπαθειών -
Προαθλητικός-προσχολικός

έλεγχος Δέχεται κατόπιν
ραντεβού Τηλ.: 28310 29680

Λεωφόρος Κουντουριώτη 73,
1ος όροφος Σύμβαση με
Medisystem Interamerican

Χειρουργός Ουρολόγος-
Ανδρολόγος

Δέχεται στο ιατρείο
του Χατζημιχάλη Γιάνναρη

41(ισόγειο)
Δευτέρα-Παρασκευή

9.00-14.00 & 18.00-20.30
Σάββατο κατόπιν ραντεβού.

Τηλ. 28310 25250
& 6974471511

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

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.

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

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

Σύμβαση με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ,
ΝΑΤ, ΤΥΔΚΥ & Ε.Τ.Α.Α.)

Ειδικός Παθολόγος
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

στο ιατρείο του
Ζαμπελίου 8-10, Ρέθυμνο.

Τηλ. 28310 22700
κιν. 6947866678

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

18.00-20.30 εκτός Παρασκευής
Γεωρ. Χατζιδάκη 7,

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

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
κατόπιν ραντεβού

9.00-14.00 & απογεύματα
εκτός Τετάρτης

& Παρασκευής 6.00-8.00

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 A’ όροφος
Tηλ. 28310 27601

& 6944 431672

PhD ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
& ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Σύγχρονο, πλήρως
εξοπλισμένο Ιατρείο ΩΡΛ

Ενηλίκων και Παίδων
Δέχεται: Δευτέρα &Tετάρτη

πρωί 10.00-14.00 και απόγευμα
18.00-21.00, Τρίτη & Πέμπτη

10.00-18.00
Παρασκευή: 10.00-15.00

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

Τηλ. 28315 05005
& 6986 686249

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-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.

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.

Επεμβατικός
Γαστρεντερολόγος-

Ηπατολόγος Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστημίου Κρήτης
Επιστημονικός Συνεργάτης

και τ. Επιμελητής
Βενιζέλειου Νοσοκομείου.
Ανώδυνη Γαστροσκόπηση-

Κολονοσκόπηση Ενδοσκοπι-
κή 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 (α’ όροφος). Tηλ.28310

20718, κιν. 6972392272.
Δέχεται καθημερινά εκτός
Σαββάτου και Kυριακής το

απόγευμα κατοπιν ραντεβού.

Ψυχίατρος
Δέχεται καθημερινά
κατόπιν ραντεβού

Κατ’ οίκον επισκέψεις
Λεωφ. Κουντουριώτη 158

& Χορτάτζη Τηλ. 2831103719,
κιν. 6974 644557

Ε-mail: doc_nikolaj@yahoo.gr

NIKOΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΡΟΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

MAΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

NEYΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
Dr ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ε. ΓΚΑΜΠΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΣΤΕΛΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΡΔΑΚΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΦΩΚΙΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΝΑΤΣΕ ΝΑΝΤΕΡ

OYΡΟΛΟΓΟΙ

KAΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

BABOYΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΗΦΑΚΑΚΗ

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

KOPAKAKH ΔHMHTPA

ZAΦΕΙΡΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΣ

NEYΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΡIΤΑ ΑΒΕΡΙΚIΟΥ-
ΚΑΣΙΜAΤΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ-
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

NIKOΛAOΣ KΛAΨINOΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

TZANIΔΑΚΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ANNA-MAΡΙΑ Δ. ΒΙΔΑΚΗ-
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

NIKOΛΑΟΣ Α.
ΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ ΜD PhD

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΦΡΑΔΕΛΛΟΣ

ANTΩNHΣ N.
ΠAΠOYTΣIΔAKHΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΪΤΑΝΗΣ

OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ
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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

Δέχεται στο ιατρείο της
Aντισμηνάρχου Bασιλάκη 3,

2ος όροφος Δευτ. Tρίτη-
Πέμπτη 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

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 ενήλι-
κες. 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

ΕΛΙΝΑ ΜΠΡΟΥΧΑΤΣΚΑ

EYH TΣOYPΛAKH

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΣOΦIA MAPKANTΩNH-
MΠAΓOYPAKH

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΛΙΑ-
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

KΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη    6622χχρροοννοοςς    ηημμεεδδααππόόςς  
γγιιαα    ππααρρααββάάσσεειιςς    ττηηςς    ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς  

ππεερρίί    ννααρρκκωωττιικκώώνν    οουυσσιιώώνν

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη,,  χχθθεεςς  ττοο  ππρρωωίί  σσεε  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ,,  6622χχρροοννοοςς  ηημμεεδδααππόόςς  κκααττηηγγοορροούύμμεεννοοςς  γγιιαα  ππαα--
ρρααββάάσσεειιςς  ττηηςς  ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς  ππεερρίί  ννααρρκκωωττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν..
ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  ααππόό  αασσττυυννοομμιικκοούύςς  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΑΑσσττυυννοομμιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ΡΡεεθθύύμμννηηςς,,  ππρρααγγμμααττοοπποοιι--
ήήθθηηκκαανν  έέρρεευυννεεςς  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ττοουυ  6622χχρροοννοουυ  κκααιι  σσεε  ΙΙ..ΧΧ..ΕΕ..  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  οοπποοίί--
ωωνν  ββρρέέθθηηκκεε  κκααιι  κκαατταασσχχέέθθηηκκεε  πποοσσόόττηητταα  κκάάννννααββηηςς  σσυυννοολλιικκοούύ  ββάάρροουυςς  2299,,66  γγρρααμμμμααρρίίωωνν..
ΗΗ  ππρροοααννάάκκρριισσηη  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηη  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  

CCIINNEELLAANNDD 11:: ΠΠρροοββάάλλλλοοννττααιι  δδύύοο  ττααιιννίίεεςς::
ΑΑ’’  ττααιιννίίαα:: Προβάλλεται η περιπέτεια φαντασίας ««ΑΑΛΛΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝ»
(Aladdin)
Ηθοποιοί: ΓΓοουυίίλλ  ΣΣμμιιθθ,,  ΜΜέένναα  ΜΜαασσοούύννττ,,  ΝΝααόόμμιι  ΣΣκκοοττ,,  ΜΜααρρββάάνν  ΚΚεενν--
ζζααρρίί,,  ΝΝααββίίννττ  ΝΝεεγγκκααμμππάάνν,,  ΝΝαασσίίμμ  ΠΠεεννττρράάννττ,,  ΜΜππίίλλιι  ΜΜααγγκκννοούύσσεενν,,
ΝΝοουυμμάάνν  ΑΑκκάάρρ  Δανείζουν τις φωνές τους οι: ΗΗσσααΐΐααςς  ΜΜααττιιάάμμππαα,,
ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΑΑπποοσσττοολλόόπποουυλλοοςς,,  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΛΛέέρρτταα,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΜΜαα--
ρρίίζζααςς,,  ΝΝττίίννοοςς  ΣΣοούύττηηςς,,  ΣΣύύλλββιιαα  ΔΔεελληηκκοούύρραα,,  ΌΌθθωωνν  ΜΜεεττααξξάάςς,,  ΓΓιιάάνν--
ννηηςς  ΚΚοοιιλλάάκκοοςς,,  ΣΣοοφφίίαα  ΘΘεεοοδδοοσσίίοουυ,,  ΑΑννδδρρέέααςς  ΕΕυυααγγγγεελλάάττοοςς,,
ΤΤηηλλέέμμααχχοοςς  ΚΚρρεεββάάιικκααςς  Σκηνοθεσία: ΓΓκκάάιι  ΡΡίίττσσιι
Σε σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι, έρχεται η καινούρια εντυπωσιακή
live-action μεταφορά του κλασικού παραμυθιού της Disney, που
ακολουθεί την ιστορία του γοητευτικού αλητάκου του δρόμου
Αλαντίν, της θαρραλέας και αποφασιστικής Τζασμίν και του Τζίνι
που μπορεί να είναι και εκείνο που θα ξεκλειδώσει το μέλλον
τους. ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ::  1188..3300  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη//33DD//CCiinneellaanndd  11)),,
2211..0000  ((ΥΥπποοττιιττλλιισσμμέέννηη//22DD//CCiinneellaanndd  22))

ΒΒ’’  ττααιιννίίαα::  Προβάλλεται η ταινία τρόμου ««BBRRIIGGHHTTBBUURRNN::  
ΖΖΩΩΝΝΤΤΑΑΝΝΗΗ  ΚΚΟΟΛΛΑΑΣΣΗΗ» (Brightburn)
Ηθοποιοί: ΕΕλλίίζζααμμππεεθθ  ΜΜππααννκκςς,,  ΝΝττέέιιββιιννττ  ΝΝττέέννμμαανν,,  ΤΤζζάάκκσσοονν  ΑΑ..
ΝΝτταανν,,  ΜΜααττ  ΤΤζζόόοουυννςς,,  ΜΜέέρρεεννττιιθθ  ΧΧάάγγκκννεερρ,,  ΤΤζζέέννιιφφεερρ  ΧΧόόλλααννττ,,  
ΓΓκκρρέέγγκκοορριι  ΆΆλλαανν  ΓΓοουυίίλλιιααμμςς,,  ΈΈμμιι  ΧΧάάννττεερρ  
Σκηνοθεσία: ΝΝττέέιιββιιννττ  ΓΓιιααββοορρέέσσκκιι

Τι συμβαίνει όταν ένα χαρισματικό παιδί από έναν άλλο κόσμο
προσγειώνεται στη Γη, αλλά αντί να γίνει ο ήρωας που θα σώσει
την ανθρωπότητα, αποδεικνύεται πως είναι κάτι διαβολικά σα-
τανικό; Ο Τζέιμς Γκαν, ο οραματιστής δημιουργός των ταινιών
«Φύλακες του γαλαξία» και «Φύλακες του γαλαξία 2» παρουσιά-
ζει ένα εντυπωσιακό και ανατρεπτικό φιλμ που γεννάει ένα και-
νούργιο, ριζοσπαστικό είδος σινεμά: το υπερηρωικό θρίλερ
τρόμου. ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ::  2222..0000

CCIINNEELLAANNDD 22::  Συνεχίζεται για 3η εβδομάδα η ταινία κινουμέ-
νων σχεδίων ««UUGGLLYY  DDOOLLLLSS::  ΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΧΧΗΗΜΜΟΟΓΓΛΛΥΥΚΚΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑ» (Ugly
Dolls)
Δανείζουν τις φωνές τους οι: ΕΕιιρρήήννηη  ΨΨυυχχρράάμμηη,,  ΆΆρρηηςς  ΠΠλλαασσκκαασσοο--
ββίίττηηςς,,  ΤΤηηλλέέμμααχχοοςς  ΚΚρρεεββάάιικκααςς,,  ΑΑννττιιγγόόννηη  ΨΨυυχχρράάμμηη,,  ΑΑπποοσσττόόλληηςς
ΨΨυυχχρράάμμηηςς,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΜΜάάρριιζζααςς,,  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΛΛάάγγκκοοςς,,  ΠΠηηννεε--
λλόόππηη  ΣΣκκααλλκκώώττοουυ  Σκηνοθεσία: ΚΚέέλλιι  ΆΆσσμμπποουυρριι
Πολύ καιρό πριν, οι κούκλες δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν
ζεστασιά και αγάπη στα παιδιά. 
Από που όμως προέρχονται οι κούκλες; Κάπου ανάμεσα στο
τέλος της γραμμής συναρμολόγησης και το ράφι των παιχνιδιών
στα καταστήματα υπάρχει μια μαγευτική γη όπου ζουν όλες οι
κούκλες. 
Όμως, μέχρι σήμερα καμία από όσες φτάνουν στα παιδιά δεν
προέρχεται από την Ασχημούπολη, το μέρος όπου ζουν όλες οι
αταίριαστες, παρατημένες και ατελείς κούκλες. Ανάμεσα τους οι:
Οξ, Μόξι, Γουέιτζ, Μπάμπο, Παγερίδας και Τυχερίδας. 
Όλες τους είναι ευχάριστα αδαείς για τις ιδιαιτερότητές τους και
έχουν μια ευτυχή άγνοια για κάθε ζωή έξω από την πόλη τους,
που είναι γεμάτη κέφι, τεράστιες γιορτές και ακόμα μεγαλύτερα
πάρτι. 
Σε έναν κόσμο όπου επικρατεί η ατέλεια, κανείς δεν κρίνει κα-
νέναν.
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ::
1199..0000  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη)),,  μμόόννοο  ΣΣάάββββααττοο  κκααιι  ΚΚυυρριιαακκήή

ΕΕμμμμ..  ΠΠοορρττάάλλιιοουυ  33--55,,  774411  0000  
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ

ττηηλλ..::  228833..1100..2299..224411,,  
FFAAXX::  228833..1100..5511..440033  WWeebbssiittee::  cciinneellaannddppaanntteelliiss..ggrr,,    ee--mmaaiill::
iinnffoo@@cciinneellaannddppaanntteelliiss..ggrr  DDOOLLBBYY  33DD  DDIIGGIITTAALL  CCIINNEEMMAA,,    
DDOOLLBBYY  DDIIGGIITTAALL,,    AAIIRR  CCOONNDDIITTIIOONN))

Σινεπαρουσίαση

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
εγκεφαλική παράλυση και
άλλες δυσλειτουργίες του

κεντρικού νευρικού 
συστήματος. 

K. Παλαμά 2 (δίπλα στο 
πρώην Oρφανοτροφείο).

Λειτουργεί καθημερινά πρω-
ινές και απογευματινές ώρες

μετά από ραντεβού εκτός 
Σαββάτου. Tηλέφωνα:

2831025050 - 6932431807.

Φυσικοθεραπευτής
της ομάδας μπάσκετ 

Ρέθυμνο Aegean
Μέλος του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυικοθεραπευτών
Αναλαμβάνει κατ’ οίκον 

Αξιολόγηση-Αποκατάσταση 
ορθοπεδικών, νευρολογικών

και λοιπών παθήσεων.
-Ηλεκτροθεραπεία -Κινησιο-

θεραπεία -Κinesiotaping -
Θεραπευτική μάλαξη 

Τηλ. 28310 56018, 
κιν. 6981531221

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚOΠΙΚΗ 

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

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

TZΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.  ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ



ΖΗΤΕΙΤΑΙ από λογιστικό γρα-
φείο, λογίστρια, απόφοιτη
Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι. η ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ με γνώσεις σε απλο-
γραφικά βιβλία, ΦΠΑ, μισθο-
δοσίας και φορολογικών
δηλώσεων. Τυχόν προϋπηρε-
σία σε λογιστικό γραφείο θα
ληφθεί υπ όψιν. Οι ενδιαφε-
ρόμενες θα πρέπει να απο-
στείλουν βιογραφικό
σημείωμα και φωτογραφία
στο παρακάτω email-
logistis007@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για την κα-
λοκαιρινή σεζόν (έως 35 ετών)
για διανομές από την εταιρεία
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ (ποτά - τρόφιμα).
Πληροφορίες τηλ. 28310 22347
- 24422 και ώρες από 8.00 -
14.30
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ερ-
γασία την σεζόν 2018 από μι-
κρό ξενοδοχείο στο Πάνορ-
μο Ρεθύμνου:  α) receptionist
με εμπειρία & γνώση του
προγράμματος «Αλέξαν-
δρος», γνώση Αγγλικών απα-
ραίτητη (γνώση άλλης ξένης
γλώσσας θα εκτιμηθεί).  β)
καμαριέρα με λίγη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.  Απο-
στολή πλήρους βιογραφι-
κού με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail  
prosopiko2017@yahoo.com ή
τηλ.στο 6944694371,
6945978661 .  Θα προτιμη-
θουν οι εχοντες προυπηρεσια
και κατοικοι στην ευρητερη
περιοχη του Πανόρμου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος χωρίς στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις έως
32 ετών με γνώσεις ηλε-
κτρονικού ή ηλεκτρολό-
γου, δίπλωμα οδήγησης,
γνώσεις αγγλικών για ερ-
γασία σε επιχείρηση με κε-
ραίες, δορυφορικά και συ-
στήματα ασφαλείας. Προϋ-
πηρεσία θα ληφθεί υπόψη. 
Πληρ. τηλ. 6978 997132
ώρες καταστημάτων
ή αποστείλατε βιογραφικό
στο info@ncelectronics.gr

ΜΕΓΑΛΗ εμπορική/βιοτεχνι-
κή επιχείρηση με πελάτες
σε όλη την Κρήτη, επιθυμεί
να προσλάβει εξωτερικούς
πωλητές. Απαραίτητα προ-
σόντα: Προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις, χρήση Η/Υ, δίπλωμα
οδήγησης. Αποστολή βιο-
γραφικών στο 
mkallergis@hotmail.com

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προμηθευτική
Μετάλλων Κρήτης ενδιαφέ-
ρεται να προσλάβει οδηγούς
με επαγγελματικό δίπλωμα
κατηγορίας Ε και εργάτες
στην αποθήκη διάθεσης στην
Πηγή. Πληροφορίες αυτο-
προσώπως στην εταιρεία

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι για
εργασία σε κέντρο μελέτης.
Τηλ. επικοινωνίας
2831025122.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καινούρια
διαμερίσματα στον Τσε-
σμέ και αγροτεμάχια σε
Κ α σ τ ε λ λ ά κ ι α - Α τ σ ι π ό -
πουλο. Πληρ. τηλ. 28310
57056, 6978 150607.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΩ-
ΛΟΥΝΤΑΙ μεγάλες εκτά-
σεις-βοσκότοποι στην πε-
ριοχή Μελάμπων, ελαιώ-
νες και οικόπεδα στην πε-
ριοχή μετά την Αγία Γαλή-
νη. Πληρ. τηλ. 28320 41484,
6972 957324.

™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΗ™
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KAZANTZAKH 31, PE£YMNO 74100 - TËÏ.: 28310/28027-51745 - Fax: 50514
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ANEΞAPTHTEΣ  KATOIKIEΣ  ME  ΠIΣINA

°. §IO¢AKH™ - N. ™APANTINO™ - M. TPOY§§INO™

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 !!

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι επι-
πλωμένο (55m2, air condition
& αυτόνομη θέρμανση) 4ου
ορόφου στην Εμμ. Πορτά-
λιου (Συγκρότημα ΒΙΟ μόνο
σε φοιτητές). 
Τηλ: 6973 313111.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΦΗ
(πρώην Δήμου Λαππαίων) 5
λεπτά με τα πόδια από το κέ-
ντρο του χωριού: Α. Ελαιό-
φυτο περίπου 800 τ.μ. με 16
δέντρα σε παραγωγή. Β.
Αγροτεμάχιο με πρόσοψη
στον αγροτικό δρόμο και με
προσκείμενο αδρευτικό.
ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑ-
ΣΕΙΣ Πληρ. τηλ. 695 302 0668 
e-mail:samouil192000@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά οικία με 
κεραμοσκεπή 30τ.μ. στις
Ατσιπάδες Αγ. Βασιλείου.
Τηλ. επικ. 6996 311291.

Το ξενοδοχείο Pepi Boutique
Hotel ζητάει καμαρίερα μέχρι
50 ετών να πλαισιώσει την
ομάδα μας για ημιαπασχόληση.
Απαιτείται προυπηρεσία, και
λίγη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Tηλ 6945 372212
ZΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εται-
ρεία Πολιτικός Μηχανικός με
πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και εργοδη-
γός σε Δημόσια Έργα. Η ερ-
γοταξιακή εμπειρία θα
εκτιμηθεί. Αποστολή βιογρα-
φικών στο
biografiko1@yahoo.com
AΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Αλάνα
στην παλιά πόλη ζητείται για
τη νέα σεζόν: βοηθός σερβι-
τόρου. Αποστολη βιογραφι-
κών στο info@alana-
restaurant.gr Τηλ. επικοινω-
νίας 6948374330
ΤΟ ΑΝΥΣΜΑ αναζητά ηλε-
κτρολόγο εγκαταστάτη για
μόνιμη απασχόληση. Πληρο-
φορίες 6944189937. Αποστο-
λή βιογραφικών
info@anysma.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Υπάλληλος απο-
θήκης - ανταλλακτικών  β) Μη-
χανικός οχημάτων - μοτοσυ-
κλετών γ) Ηλεκτρολόγος ή Ηλε-
κτρονικός αυτοκινήτων Απα-
ραίτητες προυποθέσεις: γνώ-
σεις Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινή-
του και μοτοσυκλέτας. Μόνιμη
απασχόληση και δυνατότητες
εξέλιξης. Αποστολή βιογραφι-
κών με φωτογραφία μέσω email 
amprethymno@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να κρα-
τάει συντροφιά σε υγιή ηλ-
κιωμένο απογευματινές
ώρες από 16.00 - 22.00 και
ένα ρεπό την εδομάδα κατά
συνεννόηση. Πληροφορίες
τηλ. 6986758883.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενοικιαζόμε-
νων δωματίων στον Πλακιά
αναζητά κυρία για καθαριό-
τητα. Πλήρης απασχόληση,
πρωινό ωράριο. Προσφέρε-
ται διαμονή και ικανοποιητι-
κός μισθός. Πληρ. τηλ.
6981303783, 6972334960
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα από το Γρα-
φείο Τελετών Παπαδοπετράκη
για γραμματειακή υποστήρι-
ξη, απογευματινό ωράριο για
μόνιμη απασχόληση. Απαραί-
τητες προϋποθέσεις καλή γνώ-
ση αγγλικών και υπολογιστή.
Αποστολή βιογραφικών στο
info@funeral-greece.gr και στο
christopapadopetrakis@yahoo.co
m. Τηλέφωνο επικοινωνίας για
διευκρινίσεις 28310 25825 τις
ώρες 8:00-14:00.
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
διανομής ποτών ζητούνται
οδηγοί διανομείς με δί-
πλωμα Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
Πληροφορίες τηλ. 28310
72072 - 72482.
ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
με ανάλογα προσόντα για
γραμματειακή υποστήριξη.
Μόνιμη απασχόληση. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις η
γνώση ρώσικων και αγγλι-
κών καθώς και το δίπλωμα
αυτοκινήτου. Ωράριο 8.30
ΕΩΣ 16.00 Πληρ. Τηλ.
6987190740
ΖΗΤΕΙΤΑΙ επιστάτης γενικών
καθηκόντων απο εταιρεία
διαχείρισης ακινήτων στο
Ρέθυμνο. Γνώσεις αγγλικών
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
Τηλ. επικ. 6973 349002.ENOIKIAZETAI δυάρι στα Πε-

ριβόλια κοντά στην παραλία
και σε στάση λεωφορείου.
Πληρ. τηλ. 2831050440
ΕNOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίχωρη
γκαρσονιέρα επιπλωμένη με
όλα τα ηλεικτρικά είδη στην
οδό Παπανδρέου κοντά στο
Δελφίνι. Τηλ επικονωνίας:
6972919962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για ερ-
γασία όλο το χρόνο. Απο-
στολή βιογραφικών apost-
giannis@gmail.com Περισ-
σότερες πληροφορίες κιν.
6945901133.
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ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Mens &
Women Hair ζητά για τον και-
νούριο του χώρο κομμωτές -
κομμώτριες και βοηθούς
κομμωτές-τριες. Ικανοποιη-
τικός μισθός και ασφάλι-
ση.Τηλέφωνο επικοινωνίας
2831035317 και 6984857556.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
VENETO ζητείται προσωπικό
για τη θέση Βοηθού Μά-
γειρα. Συνεχόμενο, απογευ-
ματινό ωράριο.
Καθαρές αποδοχές 1000€
και ασφάλιση.
Πληροφορίες καθημερινά
από τις 10.00 πμ έως τις
22.00 μμ στο χώρο μας και
στο 28310 56634
Αποστολή βιογραφικού στο
info@veneto.gr.

Ζητούνται πωλητής/πωλή-
τρια, για την οργάνωση και
λειτουργία καταστήματος.
Απαραίτητα προσόντα
Ανεπτυγμένες 
επικοινωνιακές 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 
περιβάλλον εργασίας.
Για αποστολή βιογραφικών:
rethken@gmail.com

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

TO OMIROS BOUTIQUE
HOTEL & ODYSSIA
BEACH HOTEL ζητούν για
τη νέα σεζόν: Υποδοχή,
Groom, Σερβιτόρες,
Μπάρμαν/μπαργούμαν,
Καμαριέρες, Λαντζιέρες,
Βοηθό Μάγειρα.
Πωλήτριες Βιογραφικό
μόνο με φωτογραφία 
για συνεντεύξεις τηλ.:
2831027874, 2831050020
Φαξ: 2831054906
Ε-mail: info@odyssia.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ
93 τμ στο κέντρο της πόλης
με ράμπα φορτοεκφόρτω-
σης. Πληρ. τηλ. 6945858189

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μανουκαράκης
Αε ζητάει οδηγούς-πωλητές
με δίπλωμα Γ κατηγορίας  για
τη στελέχωση των δρομολο-
γίων της σε όλη την Κρήτη.
Πληροφορίες τηλ 2831027140
ή αυτοπροσώπως στην διεύ-
θυνση Αγιά Πελαγία Μυσσί-
ρια. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑ-
ΚΗΣ Α.Ε. ζητεί για καφετέρια
άτομο για την θέση Μπαρί-
στα/μπουφέ και για τουρι-
στικό πολυκατάστημα πωλή-
τρια. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση η γνώση τουλάχιστον αγ-
γλικών. Πληρ. τηλ. 28310
72372 & 6937 003462. Βιο-
γραφικά στο
kuashopping@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-νέα από μικρό
ξενοδοχείο στον Πλατανιά
για τη θέση του μπαρ, μεση-
μεριανό ωράριο. Πληρ. τηλ.
6937011591.
EMΠOPIKH ETAIPIA στο Ρέ-
θυμνο ζητάει άνδρα έως 40
ετών με δίπλωμα αυτοκινή-
του για μόνιμη θέση εργα-
σίας. Αποστολή βιογραφικώ
στο email 
rethymno.petros@gmail.com
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑ-
ΚΗΣ Α.Ε. ζητεί για καφετέρια
άτομο για την θέση Μπαρί-
στα/μπουφέ και για τουρι-
στικό πολυκατάστημα πωλή-
τρια. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση η γνώση τουλάχιστον αγ-
γλικών. Πληρ. τηλ. 28310
72372 & 6937 003462. 
Βιογραφικά στο 
kuashopping@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό από μι-
κρή ξενοδοχειακή μονάδα
στον Καβρό:  α) Κοπέλα
(ημιαπασχόληση) με γνώσεις
Αγγλικών η Γαλλικών για
Reception – Bar,  β) Καμαριέ-
ρα με γνώσεις αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικού στο: 
sentbiografiko@gmail.com
Πληροφορίες: 6945146198

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου
Κρήτης στο τρίτος έτος σπου-
δών, αναλαμβάνει την εκπαί-
δευση παιδιών δημοτικού σχο-
λείου καθώς και τη φροντίδα
παιδιών νηπιακής και πρωτο-
σχολικής  ηλικίας. Τηλέφωνο
6942 078223.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ γαλλικής φιλο-
λογίας πανεπιστημίου Αθη-
νών και διπλωματούχος με-
ταφράστρια του γαλλικού ιν-
στιτούτου Αθηνών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα όλων των
επιπέδων και αναλαμβάνει με-
ταφράσεις κειμένων. Τηλ.
επικ. 6978 035029.
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

Τελειόφοιτη γαλλικής φι-
λολογίας Αθηνών παραδί-
δει μαθήματα γαλλικών
κατ' οίκον σε μαθητές δη-
μοτικού και γυμνασίου.
Τιμές προσιτές. Τηλ.
6976129224

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές των
εξής ειδικοτήτων: Μαθημα-
τικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Φι-
λόλογοι και Πληροφορικοί
(καθηγητές Προγραμματι-
σμού) για εργασία σε φρο-
ντιστήριο. Τηλ. επικοινωνίας:
2831025122.

ΤΟ SWAN BEAUTY & SPA
ζητάει κοπέλες μασέζ ή
βοηθούς φυσιοθεραπευτή.
Αποστολή βιογραιφκών στο
info@swanbeautyspa.gr Για
περισσότερες πληροφορίες
τηλ. (+30) 2831051828.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Γεώργιος Δ. 

Κουνδουράκης
Καλοκαιρινή 
προετοιμασία

• Ιδιαίτερα μαθήματα
• Ομάδες 2 ή 3 ατόμων
Έναρξη 24 Ιουνίου 

Τηλ.: 6944715699
2831057294

ENOIKIAΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ENOIKIAΣHAΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ κατάστη-
μα 27τ.μ. με αντίστοιχο
υπόγειο και κατάστημα 55
τ.μ. με αντίστοιχο υπόγειο
και με πατάρι επί της οδού
Γιαμπουδάκη 13, 40 μ. από
την πλατεία Αγν. Στρατιώ-
τη.  Tηλ. 6944 435220.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
κατάλληλο για σχολή χορού
ή καράτε, στην οδό Κολοκο-
τρώνη 56. Τηλ. επικ. 6974
149841.
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ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
επιχείρηση κατάλληλη για
τουριστικό ή χρυσοχοείο.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ. 6944 873840 ώρες επι-
κοινωνίας: Δευτέρα έως Σάβ-
βατο από 18:00 έως 20:00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείριση
εστιατορίου «Το Παρεάκι,
λόγω αυξημένων υποχρε-
ώσεων του ιδιοκτήτη. Βρί-
σκεαι σε τουριστική
περιοχή, κοτά σε ξενοδο-
χεία, διαθέτει άδεια λει-
τουργίας 136 ατόμων, έχει
λάβει πιστοποιητικό διά-
κρισης για το 2018, έχει
σταθερή πελατεία, λογικό
ενοίκιο και δυνατότητα
λειτουργίας και τους χει-
μερινούς μήνες. 
Τηλ. 6973032970.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rethymno
Palace στον Αδελιανό Κά-
μπο, διαθέτει προς πώληση
λόγω ανακαίνισης τον ακό-
λουθο εξοπλισμό σε άρι-
στη κατάσταση & σε πολύ
καλές τιμές: 
· κρεβάτια-στρώματα
· καναπέδες · πολυθρόνες
δωματίου και εστιατορίου ·
πίνακες · καθρέπτες 
· φωτιστικά δωματίου (τοί-
χου και κομοδίνου)
· θυρίδες ασφαλείας
· είδη υγιεινής, αξεσουάρ
μπάνιου, μπαταρίες μπα-
νιέρας, καλαθάκια μπάνι-
ου, σεσουάρ μαλλιών
· τραπέζια · έπιπλα εξωτε-
ρικού χώρου · καρέκλες
εστιατορίου · κλιματιστικά
· τούνελ πιάτων · ερμάρια,
ψυγεία βιτρίνες · κουρτί-
νες, κουβερλί, κουβέρτες
Πληροφορίες: 28310 72418
Δευτέρα –Σάββατο 09:00 -
17:00

ΑΠΟ ΤΟ ξενοδοχείο Aquila Porto Rethymno πωλούνται
α. Εξοπλισμός παραλίας:
- σετ των δύο ξαπλώστρων και μίας ομπρέλας στην τιμή
των €80 ή
- ξαπλώστρα ανά τεμάχιο στην τιμή των €20.
β. Steamer γκαζιού convotherm osg xenex, closed system
*Χρειάζεται επισκευή βάσης καυστήρα
Τηλ. επικοινωνίας: 2831050432 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 – 16:00

ΕΜΠΕΙΡΗ δασκάλα, από-
φοιτη Π.Τ.Π.Ε. και καθηγή-
τρια Αγγλικών, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παι-
διά Δημοτικού, αναλαμβά-
νοντας όλα τα μαθήματα και
όλες τις τάξεις. Παράλληλα
υπάρχει δυνατότητα για μα-
θήματα Αγγλικών όλων των
επιπέδων. 
Τιμές προσιτές. Τηλ. επικ.
6947 665665 email: mathi
matadhmotikou@gmail.com

Καθηγήτρια γερμανικών με
εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε προσιτές τι-
μές.  Τηλ. 6976 580599.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με πολυετή
εμπειρία και μεταπτυχιακό
παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές και φοιτη-
τές όλων των επιπέδων.
Τηλ. επικ. 6978 465701
(what’s up).
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019-2020:
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μα-
θήματα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ατομικά ή σε ολιγομελείς
ομάδες 2-4 μαθητών, από
έμπειρο εκπαιδευτικό, πτυ-
χιούχο παιδαγωγό και κοι-
νωνιολόγο με μεταπτυχια-
κές σπουδές. Στόχος η άρι-
στη προετοιμασία, με μεθο-
δικότητα, για σίγουρη επιτυ-
χία στις Πανελλαδικές. Τα
μαθήματα αρχίζουν 1-7-2019.
Τηλ. επικοινωνίας
6977929785.

ΞΕΝΟΔΟΧΕIΟ πουλάει έπι-
πλα δωματίων (κομοδίνα,
κρεβάτια, καναπέδες σαλο-
νιού, τραπεζάκια, καρέκλες,
σκαμπό, τουαλέτες με κα-
θρέπτες) λόγω ανακαίνισης.
Τηλέφωνα 2831027874,
2831050020, 
Φαξ 2831054906 
Ε-MAIL info@odyssia.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχειακός
εξοπλισμός (δωματίων, εστια-
τορίου, μπαρ) λόγω ανακαί-
νισης.Τηλ. επικοινωνίας:
2831057601 καθημερινά από
10:00 έως 13:00
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ΠΩΛΕIΤΑΙ αυτοκίνητο μάρ-
κας opel astra πετρέλαιο με
170.000 χιλιόμετρα σε άριστη
κατάσταση λόγω μετοίκη-
σης. Πληρ. τηλ. 6984 085299.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Renault Megan
μοντέλο 2006 1600 cc αερί-
ου/βενζίνης και Fiat Bravo
μοντέλο Οκτ. 2010, 1600 cc
πετρελαίου. Πληροφορίες
τηλ. 6975773327.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ Vespa Piaggio
200κ.ε., 1981. Τηλ. 6932
623407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχειακός
εξοπλισμός  λόγω ανακαίνι-
σης. Έπιπλα - Στρώματα -
Καρέκλες (εσωτερικού-εξω-
τερικού χώρου) - Καναπέ-
δες-κρεβάτια - πιθάρια – κλι-
ματιστικά (9000Btu)] Τηλ. επι-
κοινωνίας: 2831053991 κα-
θημερινά από 10:00 έως
13:00

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
στο Ρέθυμνο ζητείται υπάλ-
ληλος γραφείου με γνώση
μηχανογραφημένου λογι-
στηρίου έκδοσης τιμολογίων
κ.λπ. Τηλ. επικοινωνίας
6973877082
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για αρ-
τοποιείο. Τηλ. 28310 50127
(ώρες επικοινωνίας 08.00
π.μ.-14.00 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα, από
Μικρή μονάδα Studios στην
περιοχή Καβρός, για την πε-
ρίοδο 15/4/19 – 15/10/19.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα βοηθός κομ-
μώτρια από το κομμωτήριο hair
factory2. Τηλέφωνο 28310 28001
και 2831050520.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έτοιμη επιχείρηση
εστίασης με μειωμένα λει-
τουργικά κόστη σε κεντρικό
σημείο της πόλης σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. επικοινωνίας
6974 115930.

ΠΩΛEITAI επιχείρηση ΠΙΤΣΑ
- ΚΡΕΠΑ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
25ετούς λειτουργίας με κα-
λούς τζίρους, στην καρδιά
της παλιάς πόλης. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6980083360 σε
καλή τιμή λόγω αλλαγής
επαγγέλματος.

ΚΥΡΙΑ από την Ρουμανία 20
χρόνια στην Ελλάδα ζητά να
προσέχει ηλικιωμένους με δια-
μονή. Πληροφορίες τηλ.
6982856294.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έτοιμη επιχείρηση
εστίασης με μειωμένα λει-
τουργικά κόστη σε κεντρικό
σημείο της πόλης σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. επικοινωνίας
6974 115930.
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ

ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ

ΡΡέέθθυυμμννοο  2277--55--22001199
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  33111155

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ  
ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ

H Διευθύντρια Δασών Ρεθύμνης
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ. 2 του Νόμου
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

44550066//0066--0077--22001188 αίτηση του κ.
ΚΚααλλααϊϊττζζήή  ΙΙωωάάννννηη  και την υπ’
αριθμ. πρωτ. 44550077//0066--0077--22001188
αίτηση της ΧΧααρρααμμοουυννττάάννηηςς  ΧΧρριι--
σσττίίννααςς  συνέταξε πράξη χαρακτη-
ρισμού την οποία απέστειλε στον
Δήμο ΑΑγγ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ για δημοσί-
ευσή της στο δημοτικό κατάστη-
μα και κοινοποίησε στην ενδια-
φερόμενη. Με την πράξη αυτή
χαρακτήρισε έκταση στη θέση
««ΑΑΝΝΤΤΙΙΛΛΑΑΡΡΑΑ  --  ΒΒΟΟΥΥΚΚΕΕΛΛΑΑΡΡΙΙ»» της
κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττηηςς  ΤΤ..ΚΚ..
ΣΣεελλλλίίωωνν  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς
ΦΦοοίίννιικκαα  του ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγ..  ΒΒαασσιιλλεείί--
οουυ εμβαδού 44..884455..8877  ττ..μμ.. ωωςς μμηη
δδαασσιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  κκααττάά  ττηηνν  έένν--
ννοοιιαα  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ππααρραα--
γγρράάφφοουυ  66  ππεερρίίππττωωσσηη  αα  ττοουυ  άάρρ--

θθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..  999988//7799  όόππωωςς  ααυυττήή
ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..  44
ττοουυ  ααρρθθρρ..  3322  ττοουυ  ΝΝ..  44228800//22001144
((ΦΦΕΕΚΚ  --115599ΑΑ))  μμηη  υυππααγγόόμμεεννηη  σσττιιςς
δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  δδαασσιικκήήςς  ννοομμοοθθεε--
σσίίααςς..  Κατά της παρούσας πράξης
μας επιτρέπονται αντιρρήσεις
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 14 του Νόμου 998/1979
όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ
159Α) ενώπιον της κατ’ άρθρο
10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’
164/4-12-2015) ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΕΕππιι--
ττρροοππήήςς  ΕΕξξεεττάάσσηηςς  ΑΑννττιιρρρρήήσσεεωωνν Ν.
Ρεθύμνης που έχει έδρα το Ρέθυ-
μνο, από κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που έχει έννομο συμ-
φέρον, εντός προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από της κατά τα
ανωτέρω επιδόσεως και κοινο-
ποιήσεως ή σε κάθε άλλη περί-
πτωση από την ανάρτηση στον ει-
δικό δικτυακό τόπο, κατόπιν κα-
ταβολής παραβόλου, όπως ορί-
ζεται στην με αριθμ.
117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ
των Αναπληρωτών Υπουργών Πε-
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής και Οικονομι-
κών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  

ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ

ΡΡέέθθυυμμννοο  2288--33--22001199
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  11772200

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ  
ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ

H Διευθύντρια Δασών Ρεθύμνης
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ. 2 του Νόμου
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  22443388//2255--0044--22001177
αίτηση του κ. ΒΒαασσσσάάλλοουυ  ΕΕμμμμαα--
ννοουυήήλλ συνέταξε πράξη χαρακτη-
ρισμού την οποία απέστειλε στον
Δήμο ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ για δημοσί-
ευσή της στο δημοτικό κατάστη-
μα και κοινοποίησε στον ενδια-
φερόμενο. Με την πράξη αυτή χα-
ρακτήρισε έκταση στη θέση ««ΧΧαα--
λλέέππαα»» της κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριιφφέέ--
ρρεειιααςς  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς
ΚΚααλλύύββοουυ  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς
ΚΚοουυλλοούύκκωωνναα  του ΔΔήήμμοουυ  ΜΜυυλλοο--
πποοττάάμμοουυ  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόό--
ττηηττααςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς εμβαδού
ΕΕ==22225533,,7755  mm22 ωωςς δδαασσιικκήή  έέκκτταασσηη
κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν
ττηηςς  ΠΠααρρ..  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ
999988//7799  όόππωωςς  ααυυττήή  ααννττιικκαατταασσττάά--
θθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ  11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  11
ττοουυ  ΝΝ..  33220088//22000033  ((ΦΦΕΕΚΚ  330033ΑΑ))
υυππααγγόόμμεεννηη  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς
ΔΔαασσιικκήήςς  ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς..
Κατά της παρούσας πράξης μας

επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμ-
φωνα με την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 14 του Νόμου 998/1979
όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ
159Α) ενώπιον της κατ’ άρθρο
10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’
164/4-12-2015) ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΕΕππιι--
ττρροοππήήςς  ΕΕξξεεττάάσσηηςς  ΑΑννττιιρρρρήήσσεεωωνν Ν.
Ρεθύμνης που έχει έδρα το Ρέθυ-
μνο, από κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που έχει έννομο συμ-
φέρον, εντός προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από της κατά τα
ανωτέρω επιδόσεως και κοινο-
ποιήσεως ή σε κάθε άλλη περί-
πτωση από την ανάρτηση στον ει-
δικό δικτυακό τόπο, κατόπιν κα-
ταβολής παραβόλου, όπως ορί-
ζεται στην με αριθμ.
117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ
των Αναπληρωτών Υπουργών Πε-
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής και Οικονομι-
κών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ

Αθήνα 20-5-19
Αριθμ. Πρωτ.: 1819031879

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανα-

κοινώνει ότι στο ΦΕΚ 744/7-5-19
(τ.Γ’) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη
μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑ--
ΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ
ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ((ΜΜ..  ΑΑσσίίααςς  7755,,
ΓΓοουυδδήή,,  ΑΑΘΘήήνναα  1111552277,,  ττηηλλ..
221100..77446622000033,,  221100..77446622005522
ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ::  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς
--  ΑΑρριιθθ..  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  
11881199002255667711//1155--33--1199//88--33--1199
((ΑΑΔΔΑΑ::  ΩΩΣΣΙΙΨΨ4466ΨΨΖΖ22ΝΝ--ΓΓΔΔΥΥ))
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικεί-
μενο «Οφθαλμολογία»
Η προθεσμία υποβολής υποψη-
φιοτήτων λήγει στις 21-7-19.
Καλούνται οι εδιαφερομενοι που
έχουν τα νόμιμα προσόντα, να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη δια-
δικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr
αίτηση υποψηφιότητας καθώς

και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά, όπως αυτά ανα-
φέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυ-
ξης. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής

ΑΑθθήήνναα,,  2200--55--1199
ΟΟ  ΠΠρρύύττααννηηςς

ΜΜεελλέέττιιοοςς--ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  
ΚΚ..  ΔΔηημμόόπποουυλλοοςς

ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΓΓΚΚΑΑΡΡΣΣΟΟΝΝΙΙΕΕΡΡΕΕΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΔΔΥΥΑΑΡΡΙΙΑΑ

ΑΑΜΜΝΝΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ:: Μονοκατοικία πετρόκτιστη 75 τμ, αυτ/μη με 1 υ/δ &
επιπλέον δόμηση. Ανακαινισμένη. Τιμή 111100..000000€€

ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ --  22  ΥΥΠΠΝΝΟΟΔΔΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΜΙΣΣΙΡΙΑ (πλησίον ΓΡΗΓΟΡΗ): Διαμ. 92 τμ, α’ ορόφου, πολύ καλή κατάσταση
ΤΙΜΗ 98.000Ε
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Διαμ. 84 τμ, ισόγειο, 1 θέση στάθμευσης ΤΙΜΗ 98.000Ε
ΜΜΙΙΣΣΣΣΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΗΗΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΗΗ::  Διαμέρισμα  Α'ορόφου  92 τ.μ. σε πολύ κατάσταση. 
Τιμή 110088..000000€€
ΜΜΟΟΑΑΤΤΣΣΟΟΥΥ  ((ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ))::  Διαμέρισμα  γωνιακό Α’ ορ. 97 τμ με πρόσοψη
κατάλληλο και για επαγ/κή χρήση με 2 υ/δ. Τιμή 117788..000000€€

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ --  33  &&  44  ΥΥΠΠΝΝΟΟΔΔΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΓΑΛΛΟΥ: 122 τμ, α’ ορόφου, 4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια ΤΙΜΗ 138.000Ε
ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ:: Mεζονέτα 116 τμ., 3 υπν. με γκαράζ , λουξ του
1995.  Τιμή 119966..000000

ΜΜΕΕΖΖΟΟΝΝΕΕΤΤΕΕΣΣ ––  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΕΕΣΣ --  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΑΑ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ ΜΜΠΠΕΕΤΤΑΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Μονοκατοικία 80 τ.μ. ισόγεια παλιά οικία χρήζει ανακαίνισης, με
υπόλοιπο δόμησης 180 τ.μ. Τιμή 140.000€
ΘΘΕΕΟΟΤΤΟΟΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ:: Μεζονέτα 130τμ καινούρια ημιτελής (παράδοση σε 50-60 μέ-
ρες) τιμή 110.000€
ΣΣΦΦΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙ::  2 Μεζονέτας αυτόνομες ημιτελείς από 110τμ με κοινή είσοδο και κοινή
πισίνα σε οικόπεδο 450τμ με υπέροχη θέα 220.000€
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ: Μονοκατοικία 155 τμ, 4 υπνοδωμάτια, αυτόνομη, με πρό-
σοψη στον κεντρικό δρόμο ΤΙΜΗ 145.000Ε
ΑΑΤΤΣΣΙΙΠΠΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ:: Κτίριο διαμερισμάτων ημιτελές 577τμ (κατάλληλο για δυάρια & γκαρ-
σονιέρες ή διαμερίσματα) σε οικόπεδο 1000τμ.Τιμή συζητήσιμη 335500..000000
ΤΤΣΣΕΕΣΣΜΜΕΕΣΣ::  Αγροτεμάχιο 1.400 στρέμματα πάνω στον κεντρικό δρόμο με κτήριο στα
μπετά τριώροφο από  110τ.μ. ο κάθε ένας. Τιμή 225500..000000€€

ΧΧΑΑΛΛΕΕΒΒΙΙ:: Μεζονέτα 180τμ αυτόνομη με υπόγειο 120τμ υπέρ λουξ σε χωράφι 3900τμ.
Τιμή 336600..000000€€

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΣΣΤΤΟΟ ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Κατάστημα γωνιακό 78 τ.μ. με εξωτερικό χώρο 65 τ.μ. 
Τιμή 140.000€
ΧΧΟΟΡΡΤΤΑΑΤΤΖΖΗΗ:: Ενοικιάζεται κατάστημα σε πολύ καλό σημείο 128τμ με μεγάλη πρό-
σοψη και εξωτερικό χώρο Τιμή Ενοικίου 1600€
ΚΚΟΟΥΥΜΜΟΟΥΥΝΝΔΔΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥ:: Ενοικιάζεται κατάστημα 135τμ σε καλό σημείο με ωραία πρό-
σοψη κατάλληλο για πολλές χρήσεις Τιμή Ενοικίου 1350€
ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ: Βιομηχανικό Κτήριο, ισόγειο 650 τμ, α’ όροφος
190 τμ (γραφεία), 5-6 μ ύψος, εξωτερικός χώρος 12-15 θέσεων ΤΙΜΗ 680000Ε
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ): Πολυτελή Γραφεία 9 δωματίων, 240 τμ, 
Κατασκευή του 2012 ΤΙΜΗ 540000Ε
ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Αποθήκη 112 τμ, πολλαπλών χρήσεων,
αυτόνομή είσοδος και γκαράζ ΤΙΜΗ 68.000Ε
ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ: Αποθήκη 365 τμ, κατάλληλο για επαγγελματική
χρήση ΤΙΜΗ 770Ε / ΜΗΝΑΣ
MMEEΛΛΙΙΣΣΗΗΝΝΟΟΥΥ:: Μεζονέτα 230 τ.μ. με εσωτερική αυλή με 6 υ/δ κατάλληλο για επαγ-
γελματική χρήση. Τιμή 225500..000000€€
ΚΚΟΟΜΜΒΒΟΟΣΣ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ:: Επαγγελματικός υπέρ λουξ κατασκευής χώρος με 100τμ ισό-
γειο και 200τμ  υπόγειο. Τιμή 552200..000000€€
ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟ:: Κόμβος Ατσιποπούλου. Ισόγειο 650 τμ με ύψος 5-6 μέτρα.
Α’ όροφος 190 τμ που είναι γραφεία και εξωτερικό χώρο περίπου 12 -15 θέσεων. 
Τιμή 888800..000000€€
ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΘΘΕΕΑΑ:: Κατ/μα 320 τμ γωνιακό. Τιμή 220000..000000€€
ΚΚΟΟΜΜΒΒΟΟΣΣ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ::  Οικόπεδο γωνιακό 4.500τμ κατάλληλο για αποθήκες και γε-
ωργική χρήση. ΕΝΟΙΚΙΟ 11550000€€

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΗΡΙΟ: 144 τ.μ. πουλιέται είτε όλο μαζί είτε ο κάθε όροφος
ξεχωριστά, αποτελέιτα από ισόγειο 72 τ.μ. Τιμή 65.000 και α’ όροφος 72 τ.μ.
100.000€

ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ ΠΠΑΑΛΛΙΙΑΑ ΠΠΟΟΛΛΗΗ ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
Μεζονέτα 62 τμ, χρήζει ανακαίνισης ΤΙΜΗ 72000 Ε
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΗΗΜΜΑΑ  310τμ με 180τμ ισόγειο μαγαζί, 3 γκαρσονιέρες στον α΄ όρο-
φο και με 80τμ κήπο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Τιμή 225500..000000  €€
ΜΜΕΕΛΛΛΛΗΗΣΣΙΙΝΝΟΟΥΥ:: Κτίριο διαμερισμάτων 3 δυάρια 1 γκαρσονιέρα 220τμ 7-8 δωμάτια 
& μικρή αυλή (εσωτερικά θέλουν ανακαίνιση). Τιμή 330000000000  συζητήσιμη

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ: Οικόπεδο 1000 τ.μ. στο κέντρο του χωριού άρτιο 400 τ.μ. 
Τιμή 50.000€

ΠΗΓΗ: Οικόπεδο 1000 τ.μ. χτίζει 400 τ.μ. με πολύ ωραία θέα Τιμή 75.000 €
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ: 1000 τμ , με θέα, πάνω στον κεντρικό δρόμο, ωραία πρό-
σοψη ΤΙΜΗ 55000Ε
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: 320 τμ, με σ. δ. 0,8 , πρόσοψη στο δρόμο ΤΙΜΗ 162000Ε
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ: 22000 τμ, στον παλαιό οικισμό, πολύ μεγάλη δόμηση , 250
μ από τη θάλασσα, με υπέροχη θέα ΤΙΜΗ 880000Ε
ΑΔΕΛΕ: 630τμ κτίζει 210 τμ .Τιμή 37.000Ε
ΟΟιικκόόππεεδδοο 420 τ.μ. με κτίσμα 710 τ.μ., ιδανικό για επαγγελματική χρήση. 
Έχει έτοιμη μελέτη. Τιμή 772200..000000€€
ΑΑΔΔΕΕΛΛΕΕ::  Οικόπεδο 1.000τ.μ. εντός οικισμού 70.000€ 
ΓΑΛΛΟΥ: Οικόπεδο 2.500τ.μ. λόγο διόρθωσης γεωμετρικών μεταβολών. 
Τιμή 9955..000000  ((ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ))
ΑΑΓΓ..ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ::  οικόπεδο 1100τμ γωνιακο με θεα κτίζει 400τμ. 
Τιμή 111100000000  €€
ΑΑΤΤΣΣΙΙΠΠΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ::  Οικόπεδο 500 τμ κτίζει 300τμ με θέα. Τιμή 8800..000000  €€
ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ::  Οικόπεδο 3000τμ με μεγάλη δόμηση, ιδανικό για πολλές χρήσεις. 
Τιμή 555500..000000€€
ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΥΥΔΔΙΙ:: Οικόπεδο 4.500τμ με τέλεια θέα. Τιμή 222200..000000€€

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΑΑ ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ
ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ: Αγροτεμάχιο 2.000 τ.μ. με πολύ καλή θέα άρτιο 200 τ.μ.
Τιμή 85.000€
ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ: Αγροτεμάχιο 1.200 τ.μ. χτίζει 200 τ.μ. Τιμή 97.000€
ΑΑΤΤΣΣΙΙΠΠΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ:: Μεγάλο αγροτεμάχιο 8.900τμ χτίζει 280τμ με ωραίο ορίζοντα
140.000€
ΖΖΟΟΥΥΡΡΙΙΔΔΑΑ  --  ΠΠΡΡΙΙΝΝΕΕΣΣ  αγροτεμάχιο 5 στρ. πάνω στο δρόμο με πολύ ωραία θέα τιμή
130.000.
ΚΚΑΑΣΣΤΤΕΕΛΛΑΑΚΚΙΙΑΑ:: Αγροτεμάχιο 2300τμ πάνω στον δρόμο χτιζει 200τμ. Τιμή 113355..000000€€
ΚΚΟΟΜΜΒΒΟΟΣΣ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ::  Γωνιακό 2.500τμ ιδανικό για πολλές χρήσεις. Τιμή 331100..000000€€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ): 640 τμ, 16 διαμερίσματα
ΑΔΕΛΕ: 5500 τμ, 80 δωμάτια 70 μ. από τη θάλασσα
ΣΦΑΚΑΚΙ: 17500 τμ, 23 διαμερίσματα 70 μ. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ: 700 τμ, 12 σουίτες, πάνω στη θάλασσα
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ: 580 τμ, 14 δωμάτια , με πισίνα 500 μ. από τη θάλασσα. 
ΤΙΜΗ 385.000Ε

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ    ((8833ΤΤΜΜ--113399ΤΤΜΜ)),,
ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗ  66--88  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ,,  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΜΜΑΑΣΣΤΤΑΑΜΜΠΠΑΑ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  

ΣΣΕΕ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο
Αγαπητοί συνδημότες και
συνδημότισσες δεν έχω λόγια
να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου για την τιμή που μου κά-
νατε εκλέγοντας με στην
πρώτη θέση του δήμου Λά-
μπης στις εκλογές της Κυρια-
κής. Ευχαριστώ από καρδιάς
όλες και όλους εσάς που με
ψηφίσατε αλλά και όσους δεν
με ψήφισαν διότι είχανε άλλες
υποχρεώσεις. Μετά από 25
χρόνια συνεχούς παρουσίας
μου στο δημοτικό συμβούλιο
του δήμου Λάμπης και με
προηγούμενη θητεία 12 ετών
σαν κοινοτάρχης στην Λα-
μπινή θέλω να πιστεύω ότι ο
καθημερινός αγώνας που δίνω
για να ανταπεξέλθω στις υπο-
χρεώσεις μου δικαιώνεται.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω
από καρδιάς τον πετυχημένο
δήμαρχο και φίλο Γιάννη Τα-
ταράκη διότι εκτός της άψο-
γης συνεργασίας μας στον
δήμο, με στήριξε σε δύσκολες
στιγμές που πέρασα λόγω
προβλημάτων υγείας. Συγ-
χαίρω επίσης τους υπόλοι-
πους δημοτικούς σύμβουλους
που εξελέγησαν και εύχομαι
στον καθένα ξεχωριστά καλή
θητεία, υγεία και προσωπική
ευτυχία. Τέλος ευχαριστώ την
οικογένεια μου που στάθηκε
δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια
δίνοντας μου δύναμη να
ανταπεξέρχομαι στις υποχρε-
ώσεις μου. 

ΛΛεευυττέέρρηηςς  ΜΜ..  ΣΣηηφφάάκκηηςς  



Αριθμ.Συστήμ.ΕΣΗΔΗΣ: 74883
Ρέθυμνο, 24.05.2019

Αριθ. Πρωτ.: 4981
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ
77ΗΗ ΥΥΓΓΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  
ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  
ΤΤμμήήμμαα:: ΟΟιικκοοννοομμιικκόό
ΓΓρρααφφεείίοο::  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό
Νοσοκομείο Ρεθύμνου Προκη-
ρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό
Ανοικτό κάτω των ορίων (τακτι-
κού) διαγωνισμού για Μηχανο-
λογικές υπηρεσίες υποστήριξης
CPV 71336000-2 (Υπηρεσίες συ-
ντήρησης και Επισκευής Ηλε-
κτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού)» προϋπολογισμού
214.000,00€ (διακόσιες δεκα-
τέσσερις χιλιάδες ευρώ), για τις
ανάγκες του Γενικού Νοσοκο-
μείου Ρέθυμνου, για ένα (1) έτος,
με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
ΠΠιισσττώώσσεειιςς:: Κ.Α.Ε 879 
ΚΚρριιττήήρριιοο  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς::
την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής.
ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσθθεείίσσααςς  δδααππάάννηηςς::
214.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
ΓΓλλώώσσσσαα:: Ελληνική
ΤΤόόπποοςς  ππααρράάδδοοσσηηςς: 
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Ημερομηνία ανάρτησης της δια-
κήρυξης στη διαδικτυακή πύλη
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 

28 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη
Ώρα 15:00
Ημερομηνία λήξης υποβολής
προσφορών: 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Ώρα 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προ-
σφορών: 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Ώρα 11.00
Αναλυτικά η διακήρυξη βρίσκε-
ται στη διάθεση όλων των ενδια-
φερομένων ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του νοσοκομείου 
www.rethymnohospital.gr και
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες: Όλες τις εργάσι-
μες ημέρες από 8.00 πμ έως
14.00 μμ στο τμήμα Προμηθειών
του Νοσοκομείου.

OO ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΔΔρρ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  
ΦΦΡΡΑΑΓΓΚΚΙΙΑΑΔΔΑΑΚΚΗΗΣΣ

Αριθμ.Συστήμ.ΕΣΗΔΗΣ: 74924
Ρέθυμνο, 23.05.2019

Αριθ. Πρωτ.: 4957
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ
77ΗΗ ΥΥΓΓΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  
ΤΤμμήήμμαα:: ΟΟιικκοοννοομμιικκόό
ΓΓρρααφφεείίοο::  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό
Νοσοκομείο Ρεθύμνου Προκη-
ρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό
Ανοικτό κάτω των ορίων (τα-
κτικό) διαγωνισμό για την προ-
μήθεια «Διαλυμάτων

Αιμοδιύλισης (CPV: 33692800-
5)» για τις ανάγκες του Γενικού
Νοσοκομείου Ρέθυμνου, για ένα
(1) έτος.
ΠΠιισσττώώσσεειιςς:: Κ.Α.Ε. 1311 
ΚΚρριιττήήρριιοο  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς:: η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσθθεείίσσαα  δδααππάάννηη::
114.970,00 € (εκατόν δεκατέσ-
σερις χιλιάδες εννιακόσια εβδο-
μήντα ευρώ) συμπ/νου Φ.Π.Α.,
ΓΓλλώώσσσσαα:: Ελληνική
ΤΤόόπποοςς  ππααρράάδδοοσσηηςς: Γενικό Νοσο-
κομείο Ρεθύμνου
ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  έέννααρρξξηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιι--
κκήήςς  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν
σσττηη δδιιααδδιικκττυυαακκήή  ππύύλληη
ΕΕ..ΣΣ..ΗΗ..ΔΔΗΗ..ΣΣ::
28 ΜΑΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Ώρα 15:00
ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηηςς  υυπποοββοολλήήςς
ππρροοσσφφοορρώώνν  σσττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή
ππλλααττφφόόρρμμαα  ΕΕ..ΣΣ..ΗΗ..ΔΔΗΗ..ΣΣ::
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ Ώρα 15:00
ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ααπποο--
σσφφρράάγγιισσηηςς  ππρροοσσφφοορρώώνν::
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 10.00
ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΔΔηημμοοσσίίεευυσσηηςς  ττηηςς
ππεερρίίλληηψψηηςς  ττηηςς  δδιιαακκ//ξξηηςς  σσττοονν
ΕΕλλλληηννιικκόό  ττύύπποο:: 28.05.2019
Αναλυτικά η διακήρυξη βρίσκε-
ται στη διάθεση όλων των ενδια-
φερομένων ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του νοσοκομείου
www.rethymnohospital.gr και
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες: Όλες τις εργάσι-
μες ημέρες από 8.00 πμ έως
14.00 μμ στο τμήμα Προμηθειών
του Νοσοκομείου.

OO ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ  

ΔΔρρ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  
ΦΦΡΡΑΑΓΓΚΚΙΙΑΑΔΔΑΑΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΣΣΟΟΒΒΙΙΟΟ  
ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΧΧΝΝΕΕΙΙΟΟ
ΠΠΡΡΥΥΤΤΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ

Αθήνα 24 Μαΐου 2019
Αριθμ. Πρωτ. 2288776677

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
ΤΤοο  ΕΕ..ΜΜ..ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο  αανναακκοοιιννώώ--
ννεειι  όόττιι  σσττοο  ΦΦΕΕΚΚ  882266//2211..55..22001199
ττ..ΓΓ’’  δδηημμοοσσιιεεύύθθηηκκεε  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη
ττρριιώώνν  ((33))  θθέέσσεεωωνν  ΚΚααθθηηγγηηττώώνν  ωωςς
εεξξήήςς  ::

ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ::  ««ΔΔΟΟΜΜΟΟΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ»»
ΑΑρριιθθμμ..  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  
1133000022//66..33..22001199
ΜΜίίαα  ((11))  θθέέσσηη  κκααθθηηγγηηττήή  σσττηη  ββααθθ--
μμίίδδαα  ττοουυ  ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΚΚααθθηη--
γγηηττήή,,  μμεε  γγννωωσσττιικκόό  ααννττιικκεείίμμεεννοο::
««ΑΑξξιιοοππιισσττίίαα  ΔΔοομμιικκώώνν  ΈΈρργγωωνν  κκααιι
ΥΥπποοδδοομμώώνν  ααππόό  ΧΧάάλλυυββαα»»..
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΩΩΝΝ
  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ::  ««ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΤΤΑΑΞΞΙΙΑΑ»»
ΑΑρριιθθμμ..  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  
1111559900//2288..22..22001199
ΜΜίίαα  ((11))  θθέέσσηη  κκααθθηηγγηηττήή  σσττηη  ββααθθ--
μμίίδδαα  ττοουυ  ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΚΚααθθηη--
γγηηττήή,,  μμεε  γγννωωσσττιικκόό  ααννττιικκεείίμμεεννοο::
««ΑΑσσττιικκόόςς  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς»»..
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙ--
ΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ::  ««ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟ--
ΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ»»
ΑΑρριιθθμμ..  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς
1133000066//66..33..22001199
ΜΜίίαα  ((11))  θθέέσσηη  κκααθθηηγγηηττήή  σσττηη  ββααθθ--
μμίίδδαα  ττοουυ  ΚΚααθθηηγγηηττήή  ππρρώώττηηςς  ββααθθ--
μμίίδδααςς,,  μμεε  γγννωωσσττιικκόό  ααννττιικκεείίμμεεννοο::
««ΥΥπποολλοογγιισσττιικκήή  ΠΠοολλυυππλλοοκκόό--
ττηητταα»»..
ΗΗ  ππρροοθθεεσσμμίίαα  υυπποοββοολλήήςς  υυπποοψψηη--
φφιιοοττήήττωωνν  μμεε  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  δδιι--
κκααιιοολλοογγηηττιικκάά  λλήήγγεειι  ττηηνν
2233--77--22001199..
ΚΚααλλοούύννττααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι
πποουυ  έέχχοουυνν  τταα  ννόόμμιιμμαα  ππρροοσσόόνντταα,,
νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  σσττηη
δδιιααδδιικκττυυαακκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη
hhttttppss::////aappeellllaa..mmiinneedduu..ggoovv..ggrr ααίί--
ττηησσηη  υυπποοψψηηφφιιόόττηηττααςς  κκααθθώώςς  κκααιι
όόλλαα  τταα  ααννααγγκκααίίαα  γγιιαα  ττηηνν  κκρρίίσσηη
δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,  όόππωωςς  ααυυττάά  αανναα--
φφέέρροοννττααιι σσττηηνν  υυππ’’ααρριιθθμμ..
ΦΦ..112222..11//66//1144224411//ΖΖ22//2277..11..22001177
((ΦΦΕΕΚΚ  222255//3311..11..22001177  ττ..ΒΒ’’))  ΑΑππόό--
φφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΠΠααιιδδεείίααςς,,
ΈΈρρεευυννααςς  κκααιι  ΘΘρρηησσκκεευυμμάάττωωνν..
ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς
οοιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  μμπποορροούύνν  νναα  ααππεευυ--
θθύύννοοννττααιι  σσττιιςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίεεςς  ττωωνν
ΣΣχχοολλώώνν  σστταα  εεξξήήςς  ττηηλλέέφφωωνναα::
ΣΣχχοολλήή  ΠΠοολλιιττιικκώώνν  ΜΜηηχχααννιικκώώνν::
221100  --  777722  33445511  ΣΣχχοολλήή  ΑΑρρχχιιττεε--
κκττόόννωωνν  ΜΜηηχχααννιικκώώνν::  221100  --  777722
33333333  ΣΣχχοολλήή  ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγωωνν  ΜΜηη--
χχααννιικκώώνν  &&
ΜΜηηχχααννιικκώώνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν::  221100  --
777722  33999977  

ΟΟ  ΠΠΡΡΥΥΤΤΑΑΝΝΗΗΣΣ
ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΚΚ..  ΓΓΚΚΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ

Αθήνα 22/5/2019
Αριθμ. Πρωτ.:

1819032128/22.5.2019
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανα-
κοινώνει ότι στο ΦΕΚ
668/24.04.19 δημοσιεύτηκε η
προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης
καθηγητή ως εξής:
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑ--
ΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗ--
ΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗ--
ΣΣΗΗΣΣ  ((ΘΘεεμμιισσττοοκκλλέέοουυςς  66,,  1100667788,,
ΑΑθθήήνναα,,  ττηηλλ..::  221100  33668888994499))  
ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ::  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήή--
μμηηςς  κκααιι  ΔΔηημμόόσσιιοουυ  ΔΔιικκααίίοουυ

--  ΑΑρριιθθ..  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς
11881199000033114499//2277--0099--1188//2244--0099--1188
((ΑΑΔΔΑΑ::  66ΥΥΩΩ664466ΨΨΖΖ22ΝΝ--ΙΙΔΔΝΝ))
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγη-
τή με γνωστικό αντικείμενο «Δι-
οικητική Επιστήμη»
Η προθεσμία υποβολής υποψη-
φιοτήτων λήγει στις 2233//77//1199..
Καλούνται οι εδιαφερομενοι που
έχουν τα νόμιμα προσόντα, να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη δια-
δικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr αί-
τηση υποψηφιότητας καθώς και
όλα τα αναγκαία για την κρίση δι-
καιολογητικά, όπως αυτά ανα-
φέρονται στο ΦΕΚ της προκή-
ρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος

ΑΑθθήήνναα,,  2222//55//1199
ΟΟ  ΠΠρρύύττααννηηςς

ΜΜεελλέέττιιοοςς--ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  
ΚΚ..  ΔΔηημμόόπποουυλλοοςς
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ΤΤρρίίττηη  2288--55--22001199
88..0000  ππρρωωίί--99..0000  ββρράάδδυυ
ΓΓύύππααρρηη  ΕΕ..
Χορτάτζη 38 Κολωνάκι
τηλ. 2831026453
99..0000  ββρράάδδυυ--88..0000  ππρρωωίί
ΜΜιιχχααλλάάττοουυ  ΜΜ..
Ζαμπελίου 19
έναντι Κλ. Ασκληπιός
τηλ. 2831026115

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΔΔ//ΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΣΣΠΠΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΑΑ..ΛΛ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
ΧΧ..  ΔΔΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΑΑΚΚΗΗ  33  ΤΤΗΗΛΛ::  22883311002222224488

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
ΣΣααςς  αανναακκοοιιννώώννοουυμμεε  όόττιι  οοιι  ττοομμεείίςς  κκααιι  οοιι  εειιδδιικκόόττηηττεεςς  πποουυ  θθαα  
λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  φφέέττοοςς  σσττοο  ΕΕσσππεερριιννόό  ΕΕΠΠΑΑ..ΛΛ  εείίννααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς::
11..  ΤΤοομμέέααςς  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς
ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΗΗ//ΥΥ  κκααιι  ΔΔιικκττύύωωνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν
22..  ΤΤοομμέέααςς  ΜΜηηχχααννοολλοογγίίααςς
Τεχνικός οχημάτων
33..  ΤΤοομμέέααςς  ΗΗλλεεκκττρροολλοογγίίααςς,,  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  κκααιι  ΑΑυυττοομμααττιισσμμοούύ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων κα
Δικτύων
44..  ΤΤοομμέέααςς  ΥΥγγεείίααςς--ΠΠρρόόννοοιιααςς--ΕΕυυεεξξίίααςς
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
55..  ΤΤοομμέέααςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ::  (Για να λειτουργήσει μια ειδικότητα χρειάζονται
να εγγραφεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.
ΟΟιι  εεγγγγρρααφφέέςς  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr συμπληρώνοντας όλα
τα απαραίτητα στοιχεία, ααππόό  ττηηνν  2222ηη ΜΜααΐΐοουυ  εεώώςς  ττηηνν  1177ηη ΙΙοουυ--
ννίίοουυ  22001199..
Για την εείίσσοοδδοο  σσττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ee--eeppaall, είναι απαραίτητοι οι κκωω--
δδιικκοοίί  ttaaxxiiss.
OOιι  εεγγγγρρααφφέέςς  θθαα  οολλοοκκλληηρρωωθθοούύνν  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  σσττοο  σσχχοολλεείίοο
στα κτίρια του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ στα Περιβόλια τις ώρες
18:00-21:00. 

ΟΟ ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς ττοουυ ΕΕΣΣΠΠΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟΥΥ ΕΕΠΠΑΑ..ΛΛ
ΔΔαασσκκααλλάάκκηηςς ΒΒααρρδδήήςς

ΕΕσσππεερριιννόό  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  εεγγγγρρααφφήήςς  σσααςς

((ΕΕγγγγρρααφφέέςς::  2222  ΜΜααΐΐοουυ  --  1177  ΙΙοουυννίίοουυ  κκααιι  2255  ––  2288  ΙΙοουυννίίοουυ))
Αγαπητέ υποψήφιε μαθητή, το μήνυμα αυτό έχει σκοπό να σε ενη-
μερώσει για τη δυνατότητα εγγραφής σου στο ΕΕσσππεερριιννόό  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύ--
κκεειιοο, καθώς και για τις συνθήκες φοίτησής σου σ‘ αυτό.
Σύμφωνα με τον νόμο για το νέο Λύκειο, δυνατότητα εγγραφής στο
Εσπερινό Γενικό Λύκειο έχουν: ΟΟιι  εεννήήλλιικκεεςς  ααππόόφφοοιιττοοιι  ΓΓυυμμνναα--
σσίίοουυ χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.
ΟΟιι  ααννήήλλιικκοοιι  ααππόόφφοοιιττοοιι  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης των
γονιών τους ότι απασχολούνται στην οικογενειακή τους επιχείρηση.
ΧΧώώρροοςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς:: Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο συστεγάζεται με το
4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Για το καθεστώς φοίτησης ισχύουν τα εξής:
ΈΈττηη  σσπποουυδδώώνν:: Η φοίτηση, σε αντίθεση με το παρελθόν, διαρκεί

πλέον 3  έτη. (Α΄ Τάξη, Β΄ Τάξη, Γ΄ Τάξη)
ΩΩρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς:: 7,00΄μ.μ. - 10.30΄μ.μ.
ΚΚααττεευυθθύύννσσεειιςς  σσπποουυδδώώνν:: Προβλέπεται ό,τι ακριβώς και στα Ημερή-
σια ΓΕΛ. (Ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών, Θετικών,
Υγείας καθώς και Οικονομικών σπουδών και Πληροφορικής)
ΤΤίίττλλοοςς  σσπποουυδδώώνν:: Οι απόφοιτοι του Εσπερινού Γενικού Λυκείου απο-
κτούν Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ισότιμο με αυτό του Ημερήσιου
Γενικού Λυκείου, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες απόκτησής του.
ΔΔυυννααττόόττηητταα  ππρρόόσσββαασσηηςς  σστταα  ΤΤΕΕΙΙ  κκααιι  ΑΑΕΕΙΙ..:: Οι απόφοιτοι του Εσπε-
ρινού Γενικού Λυκείου, έπειτα από τριετή φοίτηση, έχουν τη δυνα-
τότητα να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως και οι
μαθητές των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και να εισαχθούν σ‘ όλες
τις ανώτερες και ανώτατες σχολές των ΤΕΙ και ΑΕΙ (με εξαίρεση τις
στρατιωτικές), με πολύ ευνοϊκότερους όρους, συναγωνιζόμενοι μόνο
μεταξύ τους, και με ειδικό ποσοστό για κάθε σχολή!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργά-

σιμες μέρες στο τηλέφωνο 2831035241, 6973077588 τις ώρες
7.00μ.μ. έως 10.30μ.μ., καθώς επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσε-
λίδα του σχολείου μας στην διεύθυνση http://esperino-gel-
reth.blogspot.com/, καθώς και στη σελίδα μας στο facebook
(https://www.facebook.com/esperino.lykeio.rethymnou/)
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή λειτουργίας του σχολείου το
2004, έχουν εισαχθεί πολλοί απόφοιτοί μας σε Πανεπιστημιακές
σχολές και έχουν κάνει πραγματικότητα το όνειρό τους να προχω-
ρήσουν στη γνώση, αλλά και στην επαγγελματική τους ζωή! 
Εφόσον λοιπόν οι συνθήκες φοίτησής σου στο Εσπερινό Γενικό Λύ-
κειο εξυπηρετούν καλύτερα τις προσωπικές ή οικογενειακές και ερ-
γασιακές σου συνθήκες, σε καλούμε να το σκεφτείς και να
αποφασίσεις ώριμα τη φοίτησή σου σ’ αυτό!

ΘΘαα  σσεε  ππεερριιμμέέννοουυμμεε!!

ΗΗ  ΔΔ//ννττρριιαα  κκααιι  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΔΔιιδδαασσκκόόννττωωνν
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Τελούμε τη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στο Μασταμπά Ρεθύμου 40ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της αγαπημένης μας

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΔΔ..  
ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΑΑΚΚΗΗ

((ΤΤοο  γγέέννοοςς  ΒΒιιββιιλλάάκκηη))JJ
Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Βαρβάρα - Γεώργιος Σταγκουράκης, Αντωνία -
Νίκος Ανδρουλιδάκης, Μάρκος - Ευαγγελία Παπαδάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Ιωάννα χήρα Φρίξου Μαρκουλάκη, Καλλιόπη
χήρα Μιχαήλ Βιβιλάκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου
στην Κάλυβο Μυλοποτάμου 40ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας

ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΤΤ..  
ΒΒΑΑΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΥΥ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Χρυσούλα Κοζορώνη - Βασσάλου
ΟΟΙΙ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ::  Ασπασία Βασσάλου, Ερασμία Κοζορώνη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Μανώλης - Ζαχαρούλα Βασσάλου, Βαγγελιώ -
Βαρδής Νικηφόρος, Γεώργιος Κοζορώνης, Χαρούλα - Ανα-
στάσιος Παπαδάκης

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε το ΣΣάάββββααττοο  11  ΙΙοουυννίίοουυ  2019
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
στο χωριό Βελονάδο Ρεθύμνου ετή-
σιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του αγαπημένου μας

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΝΝΙΙΚΚ..
ΠΠΑΑΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη
μνήμη του όπως παραστού σ’ αυτό.
ΗΗ  ΜΜΗΗΤΤΕΕΡΡΑΑ::  Ευρυδίκη Παυλάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Φωτεινή - Γεώργιος Λιονής, Γεώργιος - Μαρ-
γαρίτα Παυλάκη, Χρυσούλα - Εμμανουήλ Σαριδάκης

ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΑΑ  ΞΞΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 82 (ΕΛΙΔΑΚΙ) ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛ. 28310 57861   
ΚΙΝΗΤΟ: 6944862127, 6987146451 

ΑΑ ρρ ττ οο ζζ αα χχ αα ρρ οο ππ λλ αα σσ ττ εε ίί οο

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

Τελούμε την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο
χωριό Αλώνες Δήμου Ρεθύμνου 3μηνο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής της αγαπημένης μας

ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓ..  
ΑΑΛΛΕΕΒΒΥΥΖΖΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη της όπως παραστούν σ’ αυτά
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  --ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Πηνελόπη χήρα Ιωσήφ Αλεβυζάκη,
Εμμανουήλ - Μαλαματένια Αλεβυζάκη, Ιωάννης Άννα Αλε-
βυζάκη, Πέτρος Αλεβυζάκης, Ευαγγελία Αλεβυζάκη, Πολυξέ-
νη Δημόκριτος Μαστοράκης, Αγγελική - Σταύρος Βαρδιδά-
κης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Πέτρος - Άννα Κωστάκη, Μαρία - Στυλιανός
Σπαντιδάκης, Γραμματική χήρα Γεωργίου Αλφαρά, Στυλιανή
χήρα Νικολάου Αλεβυζάκη, Ευαγγελία χήρα Ευτυχίου Αλεβυ-
ζάκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ Χριστός Ανέστη, ο ουρανός

λάμπει και το φωνάζει!
Χριστός Ανέστη ο Κύριος,

όλη η φύση κράζει!!

Η Εβδομάδα των Παθών,
η Μεγαλοβδομάδα

Πέρασε κι ήρθε η Λαμπρή
κι ανάψαμε λαμπάδα!!

Σ’ ευχαριστούμε Κύριε
γι’ αυτή σου τη θυσία,

για την αγάπη την πολλή
και για την προστασία!!

Τη γενναιοδωρία σου
δίδαξες στον πλανήτη

μεγάλο είναι το δίδαγμα!
στου καθενός το σπίτι!

Άδικα σε σταυρώσανε,
άδικα οι εχθροί σου,
άδικα καταδώσανε,

κακούργοι το κορμί σου!

Κι όλα αυτά υπέφερες
άδικα και στον Άδη,

πήγες, μα πάλι γύρισες!
που δεν γυρίζουν άλλοι!

Το δίδαγμα μας έδωσες
καρτερικά και πάλι,

να συγχωρούμε στη ζωή
να τρέχουμε ομάδι!

Να δεις Χριστού Ανάσταση,
Χριστού το μεγαλείο!

προτού να πεις απ’ τη ζωή,
το τελικό σου αντίο!!

««ΚΚυυρρίίοουυ    ΑΑννάάσστταασσιιςς»»
ΤΤηηςς  ΤΤσσιιγγδδιιννοούύ  ΔΔέέσσπποοιιννααςς



Την ημερίδα διοργάνωσε η ΔΔρρ  ΑΑθθαανναασσίίαα  ΔΔρραακκοούύλληη,, δι-
δάσκουσα του μαθήματος της Ιταλικής Γλώσσας και Ορολο-
γίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης με
τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα στη διάρ-
κεια της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Παν/μίου
Κρήτης κ. ΙΙωωάάννννηηςς--ΟΟδδυυσσσσέέααςς  ΖΖώώρρααςς,, η Κοσμήτορας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης κ. ΑΑγγγγέέλλαα  ΚΚαα--
σσττρριιννάάκκηη  και ο Επίτιμος Υποπρόξενος της Ιταλίας στην
Ανατολική Κρήτη και το νομό Ρεθύμνης κ. PPaaoolloo BBaarrttoolloozzzzii..
Προσκεκλημένη στην ημερίδα ήταν η ΔΔρρ  GGiiuusseeppppiinnaa FFiillllii,,
Υπεύθυνη του Μορφωτικού Ιταλικού Ινστιτούτου Ελλάδας
για τις σπουδές στην Ιταλία, η οποία έκανε ενημέρωση για
τα μεταπτυχιακά προγράμματα στα Παν/μια της γειτονι-
κής χώρας. 

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και τους φοιτη-
τές η κ. ΔΔρραακκοούύλληη αναφέρθηκε στην εξαιρετική σπουδαιό-
τητα της ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού για την
σύγχρονη Ευρώπη και την Ελλάδα και τόνισε την απουσία
του μαθήματος της ιταλικής από τα προγράμματα της ελ-
ληνικής Μέσης Εκπαίδευσης. Επεσήμανε, επίσης, τη ση-
μασία της «ολιστικής» διδασκαλίας μιας γλώσσας η οποία,
αξιοποιώντας την πολιτισμική διάστασή της στη διδακτική
διαδικασία, πολλαπλασιάζει τα οφέλη που αποκομίζουν δι-
δάσκων και διδασκόμενοι από αυτήν.

Οι φοιτητές συμμετείχαν, χωρισμένοι σε ομάδες. Καθε-
μία από τις οποίες παρουσίασε ένα θέμα από τα επιστημο-
νικά πεδία της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της γλώσσας και
της λογοτεχνίας. Σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία αναπτύ-
χθηκαν οι σχέσεις των δύο λαών στη διαχρονία τους και τα
θαυμάσια έργα του λόγου και της τέχνης που άφησαν οι
ιστορικές τους συναντήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Ιταλία. 

Το ταξίδι ξεκίνησε από την αρχαιότητα με τους αποικι-
σμούς και την δημιουργία της Magna Grecia στην Κάτω
Ιταλία και συνεχίστηκε με τον Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό,
την επιρροή των Βυζαντινών λογίων στην Ιταλική Αναγέν-
νηση, την Βενετοκρατία και την πιο σύγχρονη εποχή. Επί-
σης δύο ομάδες φοιτητών έδωσαν πτυχές από τη σύγχρονη
ζωή (γαστρονομία, τουρισμός, μόδα, κλπ) και την ύπαρξη
ιταλικών πολιτισμικών στοιχείων στη ζωή του Νεοέλληνα
και το αντίστροφο. Έδωσαν, επίσης, ένα ιστορικό διά-

γραμμα για τις σπουδές των Ελλήνων στα Πανεπιστήμια
της Ιταλίας και μίλησαν για την αγάπη και την εύνοια που
απολαμβάνουν τα ελληνικά γράμματα στην ιταλική εκπαί-
δευση. 

Πρόκειται για τους: ΗΗλλιιάάνναα  ΚΚααρρααννττιιννάάκκηη,,  ΝΝίίκκααννδδρροοςς
ΣΣααββββίίδδηηςς,,  ΑΑρρεεττήή  ΛΛεεββέέννττηη,,  ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΙΙωωσσηηφφίίδδηηςς,,  ΕΕμμμμααννοουυ--
έέλλαα  ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηη,,  ΚΚωωσσττήήςς  ΣΣααρριιδδάάκκηηςς,,  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΑΑββδδοουυλλάά,,
ΧΧάάρρηηςς  ΑΑλλεεξξάάκκηηςς,,  ΙΙωωάάνννναα  ΒΒαασσιιλλάάκκηη,,  ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΒΒίίττσσοοςς--ΑΑνναα--
σστταασσίίοουυ,,  ΜΜααρρίίαα  ΓΓααλλααζζοούύλλαα,,  ΝΝίίκκηη  ΓΓλλααμμππεεδδάάκκηη,,  ΜΜααρρίίαα  ΓΓρρηη--
γγοορράάκκηη,,  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΔΔεελλήήςς,,  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΔΔοουυλλκκεερρίίδδοουυ,,  ΚΚααττεερρίίνναα
ΔΔρραακκοούύλληη,,  ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΕΕββεεκκρριιάάδδοουυ,,  ΟΟλλυυμμππίίαα  ΗΗλλιιοοπποούύλλοουυ,,
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααλλλλέέρργγηηςς,,  ΕΕυυδδοοκκίίαα  ΚΚααμμοούύλληη,,  ΣΣττεεφφααννίίαα  ΚΚαα--
ττσσοούύφφηη,,  ΜΜααρρίίαα  ΚΚοοζζυυρράάκκηη,,  ΣΣττέέλλλλαα--ΧΧααρρίίκκλλεειιαα  ΛΛοούύππαα,,  ΕΕμμ--
μμααννοουυέέλλαα  ΜΜααθθιιοουυδδάάκκηη,,  ΚΚάάλλλλιιαα  ΜΜαακκρριιδδάάκκηη,,  ΑΑνναασστταασσίίαα
ΜΜααννοουυσσάάκκηη,,  ΚΚάάλλλλιιαα  ΜΜααρριιδδάάκκηη,,  ΑΑγγννήή  ΜΜππααγγκκέέρρηη,,  ΛΛιιάάνναα
ΠΠααγγίίδδαα,,  ΜΜααρριιττίίνναα  ΠΠάάλλλληη,,  ΙΙωωάάνννναα  ΠΠάάπππποουυ,,  ΠΠηηννεελλόόππηη  ΠΠαα--
ρραασσύύρρηη,,  ΕΕυυγγεεννίίαα  ΠΠαασσααδδάάκκηη,,  ΆΆνννναα  ΠΠεεϊϊννήήρρηη,,  ΧΧρριισσττίίνναα  ΠΠρροο--
δδρροομμίίττηη,,  ΔΔααννάάηη  ΠΠρροοκκοοππάάκκηη,,  ΡΡααφφααέέλλαα  ΡΡοοδδιιννοούύ,,  ΣΣττααύύρροοςς
ΣΣααρριιδδάάκκηηςς,,  ΕΕλλππίίδδαα  ΤΤεερρννέέζζηη,,  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΤΤζζααμμοούύσσηη,,
ΜΜααρρίίαα  ΤΤζζωωρρττζζάάκκηη,,  ΜΜααρρίίνναα  ΤΤζζωωρρττζζάάκκηη,,  ΝΝίίκκοοςς  ΤΤσσααλλοούύππηηςς,,
ΜΜααρρίίαα  ΤΤσσααχχάάκκηη,,  ΠΠλλυυττήή  ΤΤσσεελλέέννττηη,,  ΚΚααττεερρίίνναα  ΤΤσσιιάάββαα,,  ΕΕμμ--
μμααννοουυέέλλαα  ΦΦοουυκκάάκκηη,,  ΜΜααρρσσέέλλαα  ΕΕυυρριιδδίίκκηη  ΧΧαασσάάννααιι,,  ΜΜααρριιέέλλαα
ΧΧααττζζάάκκηη και η φοιτήτρια Erasmus MMuussssoo ΙΙllaarriiaa..

Οι παρευρισκόμενοι, στο τέλος κάθε θεματικής ενότη-
τας, είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε κουίζ θεμάτων
που άπτονται του ιταλικού και του ελληνικού πολιτισμού
που είχαν ετοιμάσει οι φοιτητές στην ιταλική γλώσσα και
να απολαύσουν στο τέλος της ημερίδας ιταλικά εδέσματα
παρασκευασμένα αλά κρητικά. 
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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

««((55++11))νν    λλόόγγοοιι    γγιιαα    νναα    μμάάθθεειιςς    ιιττααλλιικκάά»»
Μέσα σε μια κατάμεστη από φοιτητές και προσκεκλημένους αίθουσα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2109 ημερίδα, με θέμα «(5+1)ν λόγοι για να μάθεις ιταλικά», υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής, την ευγενική χορηγία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών της Ιταλίας και τη στήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. 
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3322
Πλέον, εκκρεμεί η εκδίκαση της 2ης προσφυγής του Ολυμπια-

κού κατά του ΕΣΑΚΕ για την επικύρωση της βαθμολογίας της
Basket League, ωστόσο η χθεσινή απόφαση προμηνύει πως μοιά-
ζει δύσκολο να έχει τύχη. 

Η απόφαση γι’ αυτήν αναμένεται πιθανότατα στις 13 Ιουνίου,
δηλαδή ίσως και μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Να
σημειώσουμε ότι θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να
«κυνηγήσει» την υπόθεση σε… τρίτο βαθμό προσφεύγοντας στο
Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάνης.

ΓΓΑΑΛΛΑΑΤΤΣΣΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ::  ««ΠΠΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  
ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΕΕΖΖΟΟΝΝ»»

Στο πλαίσιο της χθεσινής συνέντευξης Τύπου των ομάδων που
συμμετέχουν στα ημιτελικά, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, ΒΒααγγγγέέλληηςς
ΓΓααλλααττσσόόπποουυλλοοςς, αναφέρθηκε στα τελευταία γεγονότα, σημειώ-
νοντας πως θα υπάρξουν αλλαγές στο πρωτάθλημα, ώστε να γίνει
πιο ανταγωνιστικό. 

«Φίλες και φίλοι χρέος του ΕΣΑΚΕ και όλων όσων υπηρετούν το
άθλημα είναι η σεζόν να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο και από
τη νέα σεζόν το πρωτάθλημα να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικό και
δυνατό. 

Οι βάσεις μπήκαν στις πολύωρες συσκέψεις όπου άνοιξαν τα θέματα.

Συμφωνήσαμε στην κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών, σε αλλαγές στη
διαιτησία, στην αυστηροποίηση του πειθαρχικού πλαισίου για παρα-
πτώματα των εμπλεκομένων στο πρωτάθλημα. 

Στον άμεσο υποβιβασμό σε περίπτωση που ομάδα δεν θα αγωνιστεί. 
Μέσα από 3 συναντήσεις ιδιοκτητών και προέδρων θα διαμορφω-

θούν, μετά το πέρας του πρωταθλήματος, οι αλλαγές στο πρωτάθλημα.
Στόχος το νέο πρωτάθλημα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των και-
ρών, να αναβαθμιστεί η ποιότητα και να γεμίσουν οι εξέδρες. 

Να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα που θα αξίζει στην προσπάθεια
των παικτών των χορηγών και όσων αγαπούν το μπάσκετ. 

Το μπάσκετ έχει βαθιές ρίζες με ανθρώπους που το αγαπούν. Εάν
ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα τα καταφέρουμε και πιο γρήγορα απ ότι
φανταζόμαστε».

ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΗΗΜΜΙΙΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΙΙ
Τα ζευγάρια των ημιτελικών της φετινής Α1 οριστικοποιήθη-

καν το Σάββατο, με το Περιστέρι και την ΑΕΚ να παίρνουν τα τε-
λευταία «εισιτήρια», κερδίζοντας τον Ήφαιστο Λήμνου και τον
Χολαργό, αντίστοιχα. 

Η σειρά των ημιτελικών θα ξεκινήσει αύριο, με τη διεξαγωγή
των 2 αγώνων.

Στις 19.00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το Περιστέρι, ενώ
στις 19.30 η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Προμηθέα. Να σημειώσουμε
ότι οι νικητές θα αναδειχθούν στις 3 νίκες.

((ΟΟιι  33  ππρρώώττοοιι  ααγγώώννεεςς))

ΤΤεεττάάρρττηη  2299  ΜΜααΐΐοουυ
19.00 Περιστέρι – Παναθηναϊκός (Α. Παπανδρέου – ΕΡΤ Sports)

19.30 ΑΕΚ – Προμηθέας (ΟΑΚΑ – Cosmotesport4)

ΣΣάάββββααττοο  11  ΙΙοουυννίίοουυ
18.00 Παναθηναϊκός – Περιστέρι (Cosmotesport4)

19.00 Προμηθέας – ΑΕΚ (Δ. Τόφαλος – ΕΡΤ Sports)

ΔΔεευυττέέρραα  33  ΙΙοουυννίίοουυ
19.30 ΑΕΚ – Προμηθέας (ΟΑΚΑ – Cosmotesport4)

21.00 Περιστέρι – Παναθηναϊκός (Α. Παπανδρέου – ΕΡΤ Sports)

22οοςς ΑΑγγώώννααςς

11οοςς ΑΑγγώώννααςς

33οοςς ΑΑγγώώννααςς

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΗΗΜΜΙΙΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΑΑπποορρρρίίφφθθηηκκεε    ηη    ππρρώώττηη    ππρροοσσφφυυγγήή    ττοουυ    ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύ

ΓΓρράάφφεειι  οο
  ΓΓιιάάννννηηςς  ΤΤσσαακκππίίννηηςς,,
ΑΑππόόσσττρρααττοοςς  
ΑΑξξιιωωμμααττιικκόόςς

ΤΤ
ην πολύ παλιά εποχή οι άνθρωποι διατηρούσανε
στα σπίτια τους, τα κατοικίδια ζώα, τη γάτα και τον
σκύλο δια να τους προσφέρουν την ανάλογη προ-

στασία (υπηρεσία) στα υπάρχοντά τους (τρόφιμα, καρπούς)
εντός και εκτός αυτού.
Η γάτα του πρόσφερε αυτήν πέριξ και εντός της οικίας του
από τα βλαβερά και επιζήμια για την υγεία τους και για την
διατροφή τους όπως: «φίδια, σκορπιούς, κατσαρίδες, κα-
βρομαμούνες, κολισαύρες και ποντικούς». Ο δε σκύλος
ήτανε φύλακας για όλα τα υπάρχοντά του γύρω του σπιτιού
κυρίως όταν απουσίαζε.
Της γάτας η διατροφή ήτανε το κρέας αλλά αυτή την εποχή
δεν είχε τη δυνατότητα να της το προσφέρει γιατί πρώτα
ενδιαφερότανε για την οικογένειά του και εφόσον περίσ-
σευε έτρωγε και εκείνη.
Έτσι αναγκαζότανε να αναζητά την τροφή της πέριξ του
σπιτιού που ήτανε από όλα τα παραπάνω που πλησιάζανε
στην αυλή του και κυρίως η περισσότερη ήτανε από τους
ποντικούς. Όμως και τα ποντίκια θέλανε την τροφή τους
για να ζήσουν που υπήρχε στην αποθήκη της οικογένειας
(καρπούς, δημητριακά, πατάτες, ελιές κ.λπ.) και μέσα στο
σπίτι (τυρί, ψωμί, διάφορα τρόφιμα). Οπότε αναγκαζότανε
να εξέλθουν από τις κρύπτες που κατοικούσανε που ήτανε
κοντά στο σπίτι για την ανεύρεσή της.
Αυτή την ώρα οι γάτες ήτανε κρυμμένες και ακίνητες και
περιμένανε να πιάσουν τους ποντικούς πριν ακόμα προλά-
βουν να προξενήσουν ζημιά στα υπάρχοντα του νοικοκύρη
τους και αμέσως τους τρώγανε. Αν δεν τους έφθανε η τροφή
περιμένανε να πιάσουν περισσότερους. Μετά μένανε κοντά
στις πόρτες για ξεκούραση και προστασία του σπιτιού. Η
οικογένεια, το σπίτι και την αποθήκη κατά διαστήματα τα
άφηνε ανοικτά για να μπαίνει μέσα η γάτα να ελέγχει για
τυχόν ύπαρξη ποντικών. Όπως μας είπε πρόσφατα ένας
ηλικιωμένος ότι την κατοχή γύρω το 1946-47 η γάτα που
είχανε ξαφνικά την χάσανε χωρίς να ξέρουν που πήγε. Ο
πατέρας μου είπε ότι υποψιάστηκε τον γείτονά μας επειδή
ήτανε πολύ καλή να κυνηγά τους ποντικούς και ότι την σκό-
τωσε και την εξαφάνισε. Αμέσως αναστατώθηκε γιατί θα εί-
χαμε πολλές ζημιές στα υπάρχοντά μας στην αποθήκη και
μέσα στο σπίτι. Οι ποντικοί λες από την μυρωδιά καταλά-
βανε ότι δεν υπήρχε γάτα στο σπίτι μας και αρκετοί βγή-
κανε από τις κρύπτες τους και κάνανε την εμφάνισή τους
παντού να φάνε την τροφή τους και όταν χορτάσανε χα-
ρούμενοι χορεύανε και κάνανε ότι θέλανε σε όλο το νοικο-

κυριό μας χωρίς κανένα φόβο. Βλέποντας ο πατέρας μου
ότι όλα τα υπάρχοντά μας θα υποστούν μεγάλες ζημιές είπε
στη μάνα μου: «λείπει η γάτα μας και χορεύουν τα ποντί-
κια» και ανενόχλητα τρώνε ότι θέλουν. Γι’ αυτό φεύγω αμέ-
σως να πάω στον αδελφό μου που έχει πολλές γάτες να του
ζητήσω μια γιατί θα καταστραφούμε. Μόλις την έφερε στο
σπίτι και έκανε την εμφάνισή της παντού πρόλαβε και
έπιασε δύο ποντικούς ενώ όλοι οι άλλοι εξαφανιστήκανε
στη γύρω περιοχή. Τότε που είδε πάλι στην πράξη «το
έργο» που προσφέρει η γάτα στο σπίτι επανέλαβε στη μάνα
μου: όταν λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια και τρώνε
τους κόπους μας. Αυτή την προστασία που είχε ο νοικοκύ-
ρης από το κατοικίδιο ζώο του «τη γάτα» τον υποχρέωνε
να της προσφέρει ακόμα περισσότερη τροφή και αγάπη
προκειμένου να μη φύγει ξανά και έχει πάλι δυσάρεστες κα-
ταστάσεις στα υπάρχοντά του. Εκτός από τη γάτα ο νοικο-
κύρης είχε αργότερα στη διάθεσή του για περισσότερη
προστασία των αγαθών του και τα αυτοσχέδια μέσα: την
παγίδα και την φάκα για την ενίσχυση του έργου της γάτας.
Υπόψιν ότι οι περισσότεροι στα σπίτια τους προτιμούσανε
να έχουν γάτες καθότι ο γάτος συχνά εγκατέλειπε το σπίτι
του να πηγαίνει στις γειτονιές για να κάνει παρέα με γάτες
οπότε οι ποντικοί βρίσκανε την ευκαιρία να προξενούν
φθορές στα υπάρχοντα του σπιτιού του.
Για αρκετά χρόνια συνεχιζότανε αυτός ο τρόπος προστα-
σίας στα υπάρχοντα του ανθρώπου εντός και εκτός του σπι-
τιού του από το κατοικίδιο ζώο και των παγίδων που
διατηρούσε. Όμως όπως και σε άλλες περιπτώσεις οι συ-
μπεριφορές ή οι προσφορές πολλών ζώων ο άνθρωπος
αφού διαπίστωνε ότι προσφέρουν πρόοδο και ότι μπορούν
να έχουν διδακτικό σκοπό εις την οικογένεια και γενικά στο
σύνολο των ανθρώπων τις μεταφέρανε με την ίδια έννοιά
τους και εις τον ίδιον.
Αφού διαπίστωσε ότι υπάρχουν οφέλη για ένα καλύτερο
μέλλον αμέσως τις υιοθετούσε μέσα στις καλύτερες διδα-
κτικές παροιμίες. Το ίδιο συμπεριέλαβε και την παρούσα
παροιμία να λέγεται συχνά για να αντανακλά και για όσους
στις υποχρεώσεις τους μειονεκτούσανε.
Από εκεί και μετά που την πήρε ο άνθρωπος στα χέρια του
την εκτελούσε όπως ακριβώς έχει η έννοιά της. Την αρχή
έκανε από την οικογένειά του που την θεωρούσε ως το βα-
σικό θεμέλιο για όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις υπηρε-
σίες, στην εκπαίδευση, στον στρατό, κ.λπ. ακόμα και στην

πολιτεία με την ευθύνη πάντοτε αυτός που θα προΐσταται
εις αυτά. Αυτοί που παίρνανε αυτήν τη θέση είχανε την υπο-
χρέωση να παράγουν έργο προς όφελος όλων και τις πα-
τρίδος μας αλλά και να την εκτελούν σύμφωνα με τις αρχές
και τους νόμους που ορίζεται για το κάθε επάγγελμα. Όμως
όποιος θα απουσίαζε από αυτήν ή δεν θα υπήρχε ενδιαφέ-
ρον τότε οι εργαζόμενοι εις όλα αυτά θα αδιαφορούσανε,
θα φεύγανε από την εργασία και ακόμα θα παίρνανε ότι εί-
χανε ανάγκη.
Έτσι η πρόοδος για την ανάπτυξη θα ήτανε μειωμένη και
θα ήτανε εις βάρος του επαγγέλματος και της υπηρεσίας
τους. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις όλο και κάποιος
ηλικιωμένος παρουσιαζότανε και έλεγε την παροιμία της
γάτας όπως και σήμερα πρέπει να λέγεται περισσότερο.
Οφείλουμε να αναφέρουμε ορισμένα από αυτά που έχουν
συμβεί κατά την πορεία της ζωής των ανθρώπων μέχρι και
σήμερα και τις συνέπειες καλές ή κακές στις οικογένειες,
σε όλες τις υπηρεσίες κ.λπ. που εκτελούσανε στις περι-
πτώσεις απουσίας των υπευθύνων.
Μια οικογένεια που κατοικούσε σε ένα ορεινό χωριό της
περιοχής του Βρύσινα στη χρονική περίοδο 1948-49 είχε
έξι παιδιά (αγόρια). Ένας ηλικιωμένος γείτονάς της, μας
είπε: Από την πολλή εργασία που προσφέρανε όλη η οικο-
γένεια μαζί στη γεωργία και την κτηνοτροφία τα καταφέρ-
νανε να έχουν το καλύτερο νοικοκυριό στο χωριό μας και
επιβιώνανε χωρίς δυσκολίες. Ακόμα βοηθούσανε και σε δυο
οικογένειες που δεν είχανε εισοδήματα.
Όμως ο πατέρας τους μαζί με ένα εξάδελφό του πήγανε και
κλέψανε πρόβατα από το διπλανό χωριό. Δεν προλάβανε
να τα πουλήσουνε και τους έπιασε η αστυνομία με αποτέ-
λεσμα να δικαστούν σε τρία χρόνια φυλακή ο καθένας και
σε τρία εκτόπιση εκτός Κρήτης. Από τότε και μετά η γυ-
ναίκα και τα παιδιά του αδυνατούσανε να εκτελούν όλες τις
εργασίες και γρήγορα πέσανε στην φτώχεια. Και πρόσθεσε
ο γείτονας: όταν φύγει το αφεντικό από τα σπίτι (γάτος)
όλοι οι κόποι πάνε στον αέρα. Επίσης ένας ηλικιωμένος δά-
σκαλος που δίδασκε την περίοδο της κατοχής στο τούρκικο
δημοτικό σχολείο της πόλης μας πρόσφατα στο σπίτι του
μας είπε: Το σχολείο μου είχε έξι δασκάλους. Εγώ επειδή
είχα περισσότερα χρόνια δάσκαλος ήμουνα και Δ/ντής.
Ένα Σάββατο είχα πάει στο συμβούλιο των δασκάλων του
νομού μας. Στις 9 η ώρα που έφυγα είπα στο δάσκαλο της
πέμπτης τάξης να κάνει και το μάθημα στην τάξη μου στην

έκτη που είχα 14 παιδιά. Όμως εγώ τελείωσα γρήγορα και
γύρισα στο σχολείο. Διαπίστωσα ότι ο δάσκαλος της τρίτης
τάξης απουσίαζε χωρίς την άδειά μου. Είχε πει όμως στον
δάσκαλο της τετάρτης να κάνει το μάθημά του. Όταν χτύ-
πησε το κουδούνι να σχολάσουμε κάλεσα όλους τους δα-
σκάλους και σχολίασα την αδικαιολόγητη απουσία του
συναδέλφου μας λέγοντας τους μεταξύ όλων και την πα-
ροιμία: όταν λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια. Και πριν
αρκετά χρόνια εις την πόλη μας υπήρχε ένα μεγάλο εμπο-
ρικό κατάστημα ρούχων πολύ γνωστού και επώνυμου
έμπορα. Οι πελάτες κάθε μέρα ουρά να αγοράζουν από την
πόλη και από τα χωριά. Το αφεντικό συχνά ταξίδευε για την
Αθήνα να προμηθεύει με αρκετό εμπόρευμα το μαγαζί του.
Όμως την συχνή απουσία του το προσωπικό του την εκμε-
ταλλευότανε και άρχισε να κάνει βουτιές στα οικονομικά
και στα ενδύματα. Σιγά – σιγά το αφεντικό δεν έβγαινε να
πληρώνει τις αγορές και το προσωπικό του. Έτσι μπήκε σε
μεγάλο χρέος που αδυνατούσε να το πληρώνει, οπότε πήρε
την απόφαση και το έκλεισε. Κατάλαβε από πού προέκυψε
το χρέος αλλά ήτανε πλέον αργά. Και εδώ αφού απουσίαζε
ο έμπορος χορεύανε τα ποντίκια και τρώγανε ότι θέλανε.
Σήμερα το κατοικίδιο ζώο και τα αυτοσχέδια μέσα που δια-
τηρούσε ο άνθρωπος την παλιά εποχή για την προστασία
των αγαθών του εις το σπίτι του αποτελούν το παρελθόν
τους. Αυτήν τώρα την προσφέρουν τα διάφορα φάρμακα
που έχει κατασκευάσει η επιστήμη εκτός από τα χωριά που
ακόμα διατηρούνται η γάτα και τα αυτοσχέδια μέσα που
συμπληρώνουν το έργο τους και τα φάρμακα. Ενώ στα σπί-
τια των πόλεων το έργο της γάτας εξ ολοκλήρου το έχουν
πάρει τα φάρμακα και η ίδια προσφέρει παρέα εις την οι-
κογένεια μέσα στο σπίτι της. Γνωρίζει τα όσα του είχε προ-
σφέρει εις το παρελθόν του τώρα της έχει δώσει αυτή την
τιμητική θέση με έτοιμες τροφές και ξεκούραση. Όταν συ-
ναντηθεί στην αυλή του αφεντικού της με ποντίκια δεν τα
ενοχλεί αλλά τα προσφέρει παρέα και παιχνίδια. Τέλος, ο
άνθρωπος βγήκε κερδισμένος από την υπηρεσία που του
προσέφερε η γάτα καθότι η παροιμία που προέρχεται
από αυτήν υποχρεώνει και συμμορφώνει ορισμένους
που αδιαφορούν να προσφέρουν έργο εκεί που έχουν το-
ποθετηθεί προς όφελος των ιδίων και του συνόλου. 

««ΌΌτταανν    λλεείίππεειι    οο    γγάάττοοςς,,    
χχοορρεεύύοουυνν    τταα    πποοννττίίκκιιαα»»



ΠΠααρράά  ττηη  θθέέλληησσηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάκκττηησσηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ,,  ττοο  ΑΑρρκκάάδδιι  ηηττττήήθθηηκκεε  σσττοονν  μμεεγγάάλλοο  ττεελλιικκόό  μμεε
3344--6688  ααππόό  ττοονν  οοιικκοοδδεεσσππόόττηη  ΟΟΑΑ  ΧΧααννίίωωνν,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  φφάάιιννααλλ  φφοορρ  ΚΚοορραασσίίδδωωνν  πποουυ  δδιιεεξξήήχχθθηη  σσττοο  κκλλεειισσττόό  ττοουυ
ΚΚλλααδδιισσοούύ..

Το αναμενόμενο ζευγάρι βρέθηκε στον τελικό Κρήτης, με το Αρκάδι και τον ΟΑΧ να επιβεβαιώνουν τους τίτλους των φαβορί. Οι
δύο ομάδες προκρίθηκαν εύκολα από τα ημιτελικά κερδίζοντας την Ιεράπετρα (75-21) και τον ΟΦΗ (68-42), αντίστοιχα. Παρ’ όλα
αυτά, ο τελικός δεν είχε το ενδιαφέρον που περίμεναν οι περισσότεροι. Οι «ερυθρόλευκες» ξέμειναν από λύσεις στην επίθεση στο β’
ημίχρονο, με τις γηπεδούχες να το εκμεταλλεύονται στο έπακρο, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη από το γ’ δεκάλεπτο (48-26). Με
αυτόν τον τρόπο μένει η «πικρία» στις παίκτριες του ΚΚώώσστταα  ΠΠλλεευυρράάκκηη, οι οποίες αναζητούσαν τη διάκριση και στο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα, την οποία τους τη στέρησαν οι Χανιώτισσες. Επίσης, την 3η θέση πήρε ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 61-54 της Ιεράπε-
τρας στον μικρό τελικό.

Ο ΟΑΧ θα αγωνιστεί στην προκριματική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος στις 15-19 Ιουνίου, ενώ η τελική φάση θα διεξα-
χθεί στις 22-26 Ιουνίου.

ΤΤΟΟ  ΒΒ’’  ΗΗΜΜΙΙΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ  ΕΕΚΚΡΡΙΙΝΝΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟ
Το παιχνίδι ξεκίνησε εξίσου καλά και για τις δύο ομάδες, με το Αρκάδι να παίρνει προβάδισμα με 2-6. Η Θεοδοσουλάκη στη συνέ-

χεια έκανε το 5-8, για να τρέξει σερί 6-0 (11-10). Το ντέρμπι συνεχίστηκε με τις γηπεδούχες τελικά να ολοκληρώνουν την α’ περίοδο
με το υπέρ τους 15-12. Στη β’ περίοδο οι «ερυθρόλευκες» δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις επιθετικά, μένοντας πίσω στο σκορ με δι-
ψήφια διαφορά (27-14), ενώ το μεγαλύτερο προβάδισμα του ΟΑΧ γράφτηκε λίγο πριν «εκπνεύσει» το ημίχρονο για το 34-18, με το
επιμέρους να είναι 21-6. Στην επανάληψη, αν και βελτίωσε την άμυνα του το Αρκάδι και πάλι δυσκολεύτηκε στο σκοράρισμα. Το επι-
μέρους 14-8 της γ’ περιόδου, ουσιαστικά έβαλε «ταφόπλακα» στα όνειρα των
Ρεθυμνιωτισσών, με το τελικό 68-34 να έρχεται φυσιολογικά.

ΟΟΑΑ  ΧΧααννίίωωνν  ––  ΟΟΚΚΑΑ  ΑΑρρκκάάδδιι  6688--3344
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 15-12, 34-18, 48-26, 68-34.
ΟΟΑΑ  ΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  ((ΔΔηημμηηττρροουυλλάάκκηη)):Τσωνη 7, Παπαδακη, Λυβιακη, Χαιρετακη 8,

Λουπασάκη, Γιακουμάκη 4, Καραμούστου, Ακρίβου 2, Παπαδακη 21, Δασκου-
λίδου 26, Κίντριλη, Πέσκου.

ΟΟΚΚΑΑ  ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙ  ((ΠΠλλεευυρράάκκηηςς)): Μυλωνά, Λαζίδου 2, Μικεδάκη 2, Απαβαλοάϊε,
Ανδρεάδου 5, Θεοδοσουλάκη 15, Σταυγιαννουδάκη 5, Μικεδάκη, Καλαϊτζιδάκη
4, Ζολώτα 1, Ζολώτα Ε., Καβρουλάκη. N.Τ.
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ΗΗΤΤΤΤΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΜΜΕΕ  6688--3344  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΗΗ  ΟΟΑΑ  ΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ

ΑΑππόό    ττηη    22ηη  θθέέσσηη    ««ααπποοχχααιιρρέέττηησσεε»»    ττοο    ΑΑρρκκάάδδιι
2288   MMAAΪΪΟΟΥΥ

��
ΣΣηημμααννττιικκόό  δδιιεεθθννέέςς  φφιιλλιικκόό  ππααιιχχννίίδδιι  δδιιεε--
ξξήήχχθθηη  σσττοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  ΣΣττάάδδιιοο  ττηηςς
ΑΑθθήήννααςς,,  μμεεττάά  ααππόό  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ
ππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΑΑεεττοούύ  ΑΑννωωγγεείίωωνν  ππααττήήρρ
ΑΑννδδρρέέαα  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηη  κκααιι  σσεε  άάμμεεσσηη
σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ππρρώώηηνν  ππααίίκκττηη  ττοουυ
ΟΟΦΦΗΗ  κκααιι  ττόόττεε  ττηηςς  ΣΣππάάρρτταα  ΡΡόόττεερρννττααμμ,,
ΓΓιιάάννννηη  ΑΑνναασστταασσίίοουυ..  ΉΉτταανν  οο  ααγγώώννααςς
ααννθθρρωωππιιάάςς  ««ΓΓκκοολλ  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  μμααςς»»,,
μμεε  ννιικκήήττρριιαα  ττηηνν  οομμάάδδαα  εεππίίλλεεκκττωωνν  ΑΑ’’,,  ηη
οοπποοίίαα  εεππιικκρράάττηησσεε  ττηηςς  ΒΒ’’  μμεε  99--88  μμεε  ττοονν
ΚΚύύρροο  ΒΒαασσσσάάρραα  νναα  σσηημμεειιώώννεειι  ττοο  ννιικκηη--
ττήήρριιοο  γγκκοολλ!!  ΣΣττέέλλιιοοςς  ΓΓιιαανννναακκόόπποουυλλοοςς,,
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααμμααρράάςς,,  ΝΝίίκκοοςς  ΜΜααχχλλάάςς,,
ΠΠρρέέννττρρααγγκκ  ΤΤζζόόρρττζζεεββιιττςς,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚαα--
ρρααγγκκοούύννηηςς,,  ΒΒαασσίίλληηςς  ΤΤσσιιάάρρττααςς,,  ΑΑγγγγεε--
λλοοςς  ΧΧααρριισσττέέααςς,,  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΚΚωωσσττήήςς  ήήτταανν
μμεερριικκοοίί  ααππόό  ττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς  πποοδδοοσσφφααιι--
ρριισσττέέςς  πποουυ  ααπποοδδέέχχττηηκκαανν  ττοο  κκάάλλεεσσμμαα
ττοουυ  ΑΑνναασστταασσίίοουυ,,  εεννώώ  ααππόό  ππλλεευυρράάςς
κκααλλλλιιττεεχχννώώνν  έέδδωωσσαανν  ττοο  ππααρρώώνν  οοιι
ΝΝίίκκοοςς  ΒΒέέρρττηηςς,,  ΑΑννττώώννηηςς  ΡΡέέμμοοςς  κκααιι
ΓΓιιάάννννηηςς  ΤΤσσιιμμιιττσσέέλληηςς..

2007

.. .. ..   ααππόό  ττ οο  ααρρχχεείί οο  ττ ηηςς    ««ΚΚ..ΕΕ .. »»
��

ΜΜεεττάά  ααππόό  έένναα  σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκόό  ππααιιχχννίίδδιι
οο  ΑΑΟΟΝΝ  ΑΑσσττέέρρααςς  ηηττττήήθθηηκκεε  μμεε  44--33  σστταα
ΜΜέέγγααρραα  ααππόό  ττοονν  ΒΒύύζζαα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς
3322ηηςς ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ττοουυ  ΝΝοοττίίοουυ  οομμίίλλοουυ
ττηηςς  ΓΓ’’  ΕΕθθννιικκήήςς,,  σσυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ππάάννττωωςς
νναα  κκρρααττάάεειι  ττηηνν  ττύύχχηη  σστταα  χχέέρριιαα  ττοουυ  γγιιαα
ττηηνν  ππααρρααμμοοννήή  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα..  ΗΗ
οομμάάδδαα  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΠΠεεττρράάκκηη  σσττάάθθηηκκεε
εεξξααιιρρεεττιικκάά  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,
ππρροοηηγγήήθθηηκκεε  33  φφοορρέέςς,,  ααλλλλάά  ηηττττήήθθηηκκεε
σσττοο  9966’’  μμεε  γγκκοολλ  ττοουυ  ΑΑττμμααττζζίίδδηη  κκααιι  εεννώώ
ααππόό  ττοο  9900’’  ααγγωωννιιζζόότταανν  μμεε  1100  ππααίίκκττεεςς
λλόόγγωω  ααπποοββοολλήήςς  ττοουυ  ΜΜααννττααδδάάκκηη  ((1133’’,,
3344’’  ΑΑπποοσσκκίίττηηςς,,  4488’’  ΑΑννδδρριιααδδάάκκηηςς
((ΑΑσσττέέρρααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ))  ––  2222’’  ΣΣεεμμεερρττζζίί--
δδηηςς,,  4477’’  ππεενν..  ΡΡοοζζββιιττάάλλσσκκιι,,  5599’’  ΣΣεεμμεερρ--
ττζζίίδδηηςς,,  9966’’  ΑΑττμμααττζζίίδδηηςς  ((ΒΒύύζζααςς
ΜΜεεγγάάρρωωνν  τταα  γγκκοολλ  ττηηςς  ααννααμμέέττρρηησσηηςς))..

2008

��

ΜΜιιαα  ννίίκκηη  μμαακκρριιάά  ααππόό  ττοο  όόννεειιρροο  κκααιι  ττηηνν
εεππιισσττρροοφφήή  σσττηηνν  ΑΑ11,,  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  ΡΡέέ--
θθυυμμννοο  AAeeggeeaann..  ΗΗ  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΣΣττέέρργγιιοουυ
ΚΚοουυφφοούύ,,  μμεεττάά  ααππόό  ττρρεειιςς  σσεερρίί  ήήττττεεςς,,
εεππιιββλλήήθθηηκκεε  μμεε  8866--7711  ττοουυ  ΑΑρρκκααδδιικκοούύ
σσττοο  ««ΜΜεελλίίνναα  ΜΜεερρκκοούύρρηη»»  κκααιι  σσεε  σσυυνν--
δδυυαασσμμόό  μμεε  ττηη  ννίίκκηη  ––  ββόόμμββαα  ττηηςς  οουυρραα--
γγοούύ  ΝΝήήααρρ  ΉΉσσττ  σσττιιςς  ΣΣέέρρρρεεςς  ((9988--110044))
ββρρίίσσκκεεττααιι  ααγγκκααλλιιάά  μμεε  ττηηνν  άάννοοδδοο  σσττηηνν
ΑΑ11..  ΠΠρρώώττοοςς  σσκκόόρρεερρ  ττοουυ  ΡΡέέθθυυμμννοο
AAeeggeeaann οο  ΝΝττααμμίίρρ  ΛΛάάττοοββιιττςς  μμεε  2244  ππόό--
ννττοουυςς,,  ααππόό  1155  ππρρόόσσθθεεσσαανν  οοιι  ΓΓιιάάννννηηςς
ΚΚυυρριιαακκόόπποουυλλοοςς,,  ΣΣππύύρροοςς  ΜΜααγγκκοουυννήήςς
κκααιι  99  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚοούύμμοουυλλοοςς..

2011

��

ΈΈσσττωω  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  έένναα  αακκρριιββώώςς  μμήήνναα  ππλλέέοονν  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  πποοιιαα  εείίννααιι  ηη  22ηη οομμάάδδαα  πποουυ  υυπποοββιιββάάζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΑΑ’’  κκααττηηγγοορρίίαα
σσττηηνν  ΒΒ’’..  ΤΤοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ΑΑ’’  ΕΕΠΠΣΣΡΡ  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  σσττιιςς  2266  ΑΑππρριιλλίίοουυ,,  ααλλλλάά  μμόόλλιιςς  σσττιιςς  2288  ΜΜααΐΐοουυ,,  οορριισσττιικκοοπποοιιήήθθηηκκεε
πποοιιαα  οομμάάδδαα  θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  ττοονν  ΑΑεεττόό  ΑΑννωωγγεείίωωνν  σσττηηνν  ΒΒ’’  κκααττηηγγοορρίίαα..  ΣΣττηηνν  ΑΑ’’  κκααττηηγγοορρίίαα  λλοοιιππόόνν,,  θθαα  ααγγωωννίίζζεεττααιι  κκααιι  ττηη  ννέέαα
πποοδδοοσσφφααιιρριικκήή  ππεερρίίοοδδοο  οο  ΠΠΑΑΟΟ  ΑΑλλφφάάςς,,  μμεεττάά  ααππόό  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕφφέέσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΠΠΟΟ..  ΑΑννττιιθθέέττωωςς,,  οορριισσττιικκάά
κκααιι  ααμμεεττάάκκλληητταα  σσττηηνν  ΒΒ’’  κκααττηηγγοορρίίαα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  υυπποοββιιββάάζζεεττααιι  οο  ΤΤάάλλωωςς  ΜΜεελλιιδδοοννίίοουυ..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕφφέέσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΠΠΟΟ  αανναα--
κκοοίίννωωσσεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς,,  γγιιαα  ττηηνν  έέφφεεσσηη  πποουυ  εείίχχεε  κκάάννεειι  οο  ΠΠΑΑΟΟ  ΑΑλλφφάάςς,,  δδιικκααιιώώννοοννττααςς  ττοονν  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  πποοιιννήή  πποουυ  ττοουυ
εείίχχεε  εεππιιββλληηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΠΠεειιθθααρρχχιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττηηςς  ΕΕΠΠΣΣ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ααφφοούύ  ττοουυ  εεππιισσττρράάφφηηκκαανν  οοιι  66  ββααθθμμοοίί  πποουυ  εείίχχαανν  ααφφααιι--
ρρεεθθεείί..  ΈΈττσσιι  μμεεττάά  ααππόό  όόλλαα  ααυυττάά,,  οο  ΠΠΑΑΟΟ  ΑΑλλφφάάςς  οολλοοκκλληηρρώώννεειι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  σσττηηνν  1133ηη θθέέσσηη  μμεε  2299  ββααθθμμοούύςς,,  εεννώώ  οο  ΤΤάάλλωωςς
ΜΜεελλιιδδοοννίίοουυ  έέμμεειιννεε  μμόόννοοςς  σσττηηνν  1155ηη θθέέσσηη  μμεε  2233  ββααθθμμοούύςς  κκααιι  υυπποοββιιββάάσσττηηκκεε  σσττηηνν  ΒΒ’’  κκααττηηγγοορρίίαα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..

ΜΜεεττάά  ααππόό  έένναα  χχρρόόννοο  ααπποουυσσίίααςς  σσφφρράάγγιισσεε  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή
ττοουυ  σσττηηνν  FFuuttssaall SSuuppeerr LLeeaagguuee ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο FFuuttssaall,,  μμεε  22--11
ννίίκκεεςς  σσττοονν  μμεεγγάάλλοο  ττεελλιικκόό  μμεε  ααννττίίππααλλοο  ττοονν  ΑΑίίαανντταα  ΠΠααλλ--
λλήήννηηςς..  ΑΑυυττήή  ηη  μμεεγγααλλεειιώώδδηηςς  άάννοοδδοοςς  ήήρρθθεε  μμεε  ννίίκκηη  77--66
σσττηηνν  ππααρράάτταασσηη  έέφφτταασσεε  σσττοονν  πποολλυυππόόθθηηττοο  ττίίττλλοο..  ΟΟ  33οοςς

ττεελλιικκόόςς  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττοο  κκλλεειισσττόό  ««ΜΜεελλίίνναα ΜΜεερρκκοούύρρηη»»
ήήτταανν  σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκόόςς,,  μμεε  τταα  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα  νναα  ααλλλλάάζζοουυνν
σσυυννεεχχώώςς  σσττρρααττόόππεεδδοο,,  ααλλλλάά  σσττοο  ττέέλλοοςς  νναα  ππααννηηγγυυρρίίζζεειι  ττοο
ΡΡέέθθυυμμννοο  FFuuttssaall,,  εεππιικκρρααττώώννττααςς  μμεε  77--66  σσττηηνν  ππααρράάτταασσηη
ττοουυ  ΑΑίίαανντταα  ΠΠααλλλλήήννηηςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρωωττααθθλλήήττρριιαα  οομμάάδδαα  ττοουυ
ΑΑννττώώννηη  ΠΠλλααττήή  44  γγκκοολλ  ππέέττυυχχεε  οο  ΜΜεερρκκοούύρριι  ((44’’,,  1144’’,,  1199’’,,
3344’’  ΜΜεερρκκοούύρριι,,  44’’  ΔΔααγγααρράάκκηηςς,,  4433’’  ΚΚααρράάλληηςς,,  4466’’  ααυυττοογγκκόόλλ
ΤΤρροουυλλιιττάάκκηηςς  ((ΡΡέέθθυυμμννοο))  ––  44’’  ΠΠααππαακκώώσσττααςς,,  2200’’,,  3355’’  ΤΤρροουυ--
λλιιττάάκκηηςς,,  3355’’  ΤΤσσιιαακκλλήήςς,,  3366’’  ΣΣχχιισσμμέέννοοςς,,  4411’’  ΒΒεεννέέττοοςς  τταα
γγκκοολλ))..

2015

��2016

ΟΟΦΦΗΗ  ––  ΙΙεερράάππεεττρραα  6611--5544
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 17-10, 36-24, 47-39, 61-54.
ΟΟΦΦΗΗ  ((ΖΖεερρββάάκκηη)): Χωματά, Διαμαντάκη 12, Στε-
φανάκη 9, Αλιφραγκή 4, Στεφανάκη Ι. 7, Μη-
λιαρά 13 (1), Τζανετή 3 (1), Παπαμαρκάκη 13
(2),Σπανάκη, Μεταξά, Πιτσικάκη, Μουρτζάκη.
ΙΙΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΤΤΡΡΑΑ  ((ΣΣττρρααττάάκκηηςς)): Κοσμίδη 17 (1), Αρ-
χαγγελίδη 2, Λίκα, Φρονιμάκη 2, Στειακάκη 2,
Μπουρλάκη 20, Λιαπάκη 23, Καραλάκη 2, Αν-
δριόλα 4, Κουτσούλη 1, Λιαπάκη 4, Γαϊτανάκη.

ΟΟΚΚΑΑ  ΑΑρρκκάάδδιι  ––  ΙΙεερράάππεεττρραα  7755--2211
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 27-05, 47-07, 65-13, 75-21.
ΟΟΚΚΑΑ  ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙ  ((ΚΚώώσσττααςς  ΠΠλλεευυρράάκκηηςς)): Μυλωνά,
Λαζίδου 9, Μικεδάκη 2, Απαβαλοαϊε 2, Ανδρεά-
δου 8, Θεοδοσουλάκη 26 (4), Σταυγιαννουδάκη
3, Μικεδάκη 5, Καλαϊτζιδάκη 10, Μ. Ζολώτα 6,
Ευαγ. Ζολώτα 2, Καβρουλάκη 2.
ΙΙΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΤΤΡΡΑΑ  ((ΕΕλλ..  ΣΣττρρααττάάκκηηςς)): Κοσμίδη 8, Αρχαγ-
γελίδη 4, Κουτσούλη, Φρονιμάκη, Στειακάκη, Ι.
Λιαπάκη, Μπουρλάκη 6, Λίκα Σουέλα, Ανδριόλα
1, Σοφ. Λιαπάκη, Καραλάκη, Γαϊτανάκη 2.

ΟΟΑΑ  ΧΧααννίίωωνν  ––  ΟΟΦΦΗΗ  6688--4422
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 22-14, 36-25, 49-33, 68-42.
ΟΟΑΑ  ΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  ((ΔΔηημμηηττρροουυλλάάκκηη)): Τσώνη, Παπα-
δάκη, Λυβιάκη, Χαιρετάκη 10, Λουπασάκη, Για-
κουμάκη 2, Καραμούτσου 6, Ακριβού 3 (1),
Παπαδάκη 20, Δασκουλίδου 27 (2), Πέσκου, Κί-
ντριλη.
ΟΟΦΦΗΗ  ((ΖΖεερρββάάκκηη)): Χωματά 12, Διαμαντάκη 8, Στε-
φανάκη Ε. 5, Αλιφραγκάκη, Στεφανάκη Ι., Μη-
λιαρά 7 (1), Τζανετή 3 (1), Παπαμαρκάκη 3,
Σπανάκη, Μεταξά, Πιτσικάκη 4, Μουρτζάκη. 

ΗΗμμιιττεελλιικκάά

ΜΜιικκρρόόςς  ΤΤεελλιικκόόςς

((ΚΚλλ..  ΚΚλλααδδιισσοούύ))
ΠΠααρραασσκκεευυήή  2244  ΜΜααΐΐοουυ
ΟΑ Χανίων – ΟΦΗ 68 – 42
ΟΚΑ Αρκάδι – Ιεράπετρα 75 – 21
ΣΣάάββββααττοο  2255  ΜΜααΐΐοουυ
ΟΦΗ – Ιεράπετρα 61-54
ΟΚΑ Αρκάδι – ΟΑ Χανίων 68-34

ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
ΦΦΑΑΪΪΝΝΑΑΛΛ  ΦΦΟΟΡΡ



ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3322
--ΠΠοοιιεεςς  οοιι  δδυυσσκκοολλίίεεςς  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχεειιςς  σσ’’  έένναα  ππααννεελλλλήήννιιοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα;;  
«Υπάρχουν οι δυσκολίες στις μετακινήσεις, καθώς όλοι οι αγώνες εκτός έδρας, είναι εκτός Κρήτης. Οπότε

έχουμε κόπωση λόγω ταξιδιού, πολλά έξοδα και δυσκολία στο να έχεις στη διάθεση σου μια πλήρη απο-
στολή. Γι’ αυτούς τους λόγους, παίζαμε δύο αγώνες σε κάθε αποστολή, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλ-
θουμε, κάτι που από αγωνιστική άποψη, δεν ήταν το ιδανικό τόσο για την ομάδα, όσο και για τους παίκτες».

--ΗΗ  κκααττάάκκττηησσηη  ττοουυ  φφεεττιιννοούύ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήήτταανν  μμεεγγάάλληη  δδιικκααίίωωσσηη;;  
«Δεν το συζητώ. Για εμάς είναι μεγάλη νίκη το φετινό πρωτάθλημα, γιατί είναι προσπάθεια χρόνων, και

όχι μόνο της φετινής χρονιάς. Στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν 2015-16, που βρήκε την ομάδα να κατακτά
το πρωτάθλημα και την άνοδο στην Α’ Εθνική κατηγορία, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, για διά-
φορους λόγους, όλα έδειχναν ότι θα είναι και το τέλος της ιστορίας της. Η ομάδα αντί για την άνοδο, τελικά
είδε την έξοδο του πρωταθλήματος. Είναι τεράστια η δικαίωση, λοιπόν, γιατί ξεκινήσαμε από την αρχή,
χωρίς διοίκηση, χωρίς ρόστερ παικτών και χωρίς συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Με δυσκολίες σε όλα τα επί-
πεδα, προπονήσεις πολύ αργά το βράδυ, γινόντουσαν πράγματα βήμα-βήμα, για να φτάσουμε στην επίτευξη
του στόχου, που στην αρχή δεν ήταν άλλος, από το να υπάρξει ξανά η ομάδα και το ποδόσφαιρο. Οπότε, κοι-
τώντας πίσω αυτά τα χρόνια και αναλογιζόμενοι το τι έχει κάνει ο καθένας μας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί,
μόνο ικανοποίηση μπορούμε να αισθανόμαστε, γιατί οι δυσκολίες μας ήταν πολλές και δεν ήταν μόνο εντός
αγωνιστικού χώρου, κάτι που το κάνει παραπάνω ξεχωριστό για όλους μας».

--ΤΤιι  έέγγιιννεε  μμέέσσαα  σσ’’  όόλλοο  ααυυττόό  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  μμεείίννααττεε  εεκκττόόςς  κκααιι  πποοιιεεςς  ήήτταανν  οοιι  σσκκέέψψεειιςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς;;
«Αρχικά, ήταν μεγάλη η θλίψη στο άκουσμα της είδησης ότι ήμασταν εκτός πρωταθλήματος. Στη συνέ-

χεια, η λογική έλεγε ότι όλο αυτό το ταξίδι της ομάδας είχε φτάσει πλέον
στο τέλος της, χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο ή να ευθυνόμαστε εμείς γι΄
αυτό το γεγονός. Πήραμε την ευθύνη των όσων έχουν συμβεί και απο-
φασίσαμε να κάνουμε την προσπάθεια μας γι’ αυτό που αγαπούσαμε,
χωρίς να γνωρίζουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια».

--ΤΤώώρραα  πποουυ  ππρροοββιιββαασσττήήκκααττεε  σσττηη  SSuuppeerr  LLeeaagguuee,,  υυππάάρρχχοουυνν  δδυυ--
σσκκοολλίίεεςς;;  ΠΠοοιιοοιι  εείίννααιι  οοιι  σσττόόχχοοιι  ττηηςς  οομμάάδδααςς;;  

«Θέλουμε να παίξουμε το άθλημα στο υψηλότερο επίπεδο που μπο-
ρούμε. Η διάθεση υπάρχει. Τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα,
υπήρχε αυτή η τεράστια χαρά γιατί το αξίζαμε, αλλά αμέσως το επό-
μενο δευτερόλεπτο, προσωπικά, σκεφτόμουν το τι θα κάνουμε την επό-
μενη μέρα. Έχω συμμετάσχει ξανά σ’ αυτό το πρωτάθλημα άλλες 3
χρονιές, οπότε έχω την εμπειρία του και δεν είναι τόσο απλά τα πράγ-
ματα. Μένει κάποια στιγμή να γίνει μια συνάντηση, γιατί κάποιος μπο-
ρεί να φύγει λόγω δουλειάς, σπουδών ή να θέλει κάποιος να παίξει
αλλού. Οπότε πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε, ποιους μπορούμε να φέ-
ρουμε γιατί αυτοί που είμαστε φέτος, δε φτάνουμε. Γιατί με 5 ή 6 άτομα αποστολή, δεν μπορούμε να πάμε
στην Α’ Εθνική. Για να μιλάμε ότι όντως μπορούμε να πάμε και να σταθούμε, η βάση αυτή που είχαμε των 6
παικτών στις αποστολές, πρέπει να πάει στο 10. Θέλουμε το ρόστερ να είναι πραγματικό για τους αγώνες.
Είναι ένα άθλημα απαιτητικό, δε γίνεται να πηγαίνεις με 2 αλλαγές και να κινδυνεύεις να τραυματιστείς. Το
άλλο είναι να λύσουμε τα διοικητικά θέματα. Να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα νωρί-
τερα, έτσι ώστε να ξέρουμε όταν θα έρθει η ώρα θα είμαστε εντάξει. Είναι συνδυασμός πραγμάτων που πρέ-
πει να γίνουν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουν τα παραπάνω και να συμμετάσχουμε στη Futsal
Super League, να φέρουμε στο Ρέθυμνο ιστορικά σωματεία όπως ο ΠΑΟ, η ΑΕΚ και ο Δούκας και να αγω-
νιστούμε απέναντι τους. Ένας ρεαλιστικός στόχος βάσει των μέχρι τώρα δεδομένων, θα ήταν η παραμονή,
κάτι που η ομάδα δεν είχε καταφέρει στην παρουσία της, στην κατηγορία τα προηγούμενα χρόνια».

--ΠΠώώςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ττοο  FFuuttssaall  γγιιαα  ‘‘σσέένναα;;
«Αρχικά, έπαιζα από μικρή ηλικία κλασικό ποδόσφαιρο σε ομάδα του Ρεθύμνου, φτάνοντας μέχρι και το

αντρικό, που αγωνιζόμουν με την τότε ομάδα μου, σε Α’ τοπικό και Δ’ Εθνική κατηγορία, που υπήρχε τότε.
Λόγω, όμως, επαγγελματικών υποχρεώσεων από ένα σημείο κι’ έπειτα, δεν μπορούσα να ακολουθήσω το
πρόγραμμα της ομάδας. Κάπου εκεί, χρονικά, συνέπεσε και ο ερχομός των ιδιωτικών γηπέδων και των τουρ-
νουά 5x5 στην Ελλάδα, όπως και στο Ρέθυμνο. Δημιουργήθηκε, έτσι, μια ομάδα-παρέα από παίκτες, που όλοι
προήλθαν από το κλασικό ποδόσφαιρο, με συνεχή παρουσία σε τοπικά, αλλά και πανελλήνια τουρνουά. Με
τα χρόνια ασχολίας, μας γεννήθηκε το ενδιαφέρον να μάθουμε αν υπήρχε κάτι επίσημο, κοντά σ’ αυτό που
ήδη κάναμε. Έτσι, μάθαμε το Futsal».

--ΠΠόόσσοο  δδύύσσκκοολλοο  εείίννααιι  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  μμίίαα  οομμάάδδαα;;  
«Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για ένα άθλημα που δεν είναι διαδεδομένα στη χώρα σου. Αγω-

νιστικά ήταν δύσκολο, γιατί μας έλειπαν βασικές τεχνικό-τακτικές γνώσεις και δεν υπήρχε στην Κρήτη κά-
ποιος προπονητής με γνώσεις στο ποδόσφαιρο σάλας. Από την άλλη, στο οργανωτικό κομμάτι, έπρεπε να
δομηθεί εξολοκλήρου. Το κομμάτι αυτό, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, το έτρεξε ο ιδρυτής και εμπνευστής
της ομάδας, ο Δημήτρης Καλογεράκης».

--ΘΘεεωωρρεείίςς  όόττιι  ττοο  άάθθλληημμαα  εείίννααιι  δδιιααιιδδεεδδοομμέέννοο;;  
«Το άθλημα, στο εξωτερικό, είναι πολύ διαδεδομένο. Στις περισ-

σότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα πρωταθλήματα είναι επαγγελματικά,
με πολλές κατηγορίες και μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ. Είναι δο-
μημένο από τη βάση του με πρωταθλήματα όλων των αναπτυξιακών
ηλικιών, που συμμετέχουν σ’ αυτά οι ακαδημίες ποδοσφαίρου σάλας.
Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, το άθλημα δεν είναι ακόμα γνωστό.
Είναι αρκετό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ομάδες στην Αθήνα, κατά
βάση, με εξαίρεση τη δική μας και της Σάμου, με πρώτη της συμμε-
τοχή, τη χρονιά που μας πέρασε. Ένα θετικό γεγονός, ως προς τη
διάδοση του αθλήματος στη χώρα μας, είναι η συμμετοχή μεγάλων
και ιστορικών σωματείων, όπως ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ, οι οποίες αγωνί-
ζονται στην Α’ Εθνική, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον κι’ από άλλες ομά-
δες, όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ».

--ΤΤιι  γγίίννεεττααιι  αακκρριιββώώςς  σσττιιςς  άάλλλλεεςς  χχώώρρεεςς  πποουυ  ππααίίζζοουυνν  FFuuttssaall  ;;  
«Στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού, το Futsal είναι συνδε-

δεμένο και λειτουργεί ως προθάλαμος των παικτών στο κλασικό πο-
δόσφαιρο. Στη Βραζιλία, γενέτειρα του συγκεκριμένου αθλήματος και στην Ουρουγουάη, τα παιδιά είτε
αγωνίζονται σε ακαδημίες ποδοσφαίρου σάλας είτε σε ακαδημίες κλασικού ποδοσφαίρου, μέχρι και την ηλι-
κία των 12 ετών. Για να καταλάβουμε την έκταση του αθλήματος στο εξωτερικό, αξίζει να σημειώσουμε ότι
σύμφωνα με τις ομοσπονδίες Futsal των εκάστοτε χωρών, η Βραζιλία δηλώνει 37 εκατομμύρια εγγεγραμμέ-
νους παίκτες Futsal και η γειτονική Ιταλία 4,5 εκατομμύρια παίκτες. Σε μια μέτρηση της FIFA, σε 5 χώρες
από τις 122 ενώσεις που υπάγονται σ’ αυτή, ο αριθμός ήταν 69,5 εκατομμύρια παίκτες. Άλλος ένας σημαντικός
αριθμός για την απήχηση του αθλήματος στο εξωτερικό, το παγκόσμιο κύπελο του 2012 στην Ταϊλάνδη, με-
ταδόθηκε τηλεοπτικά σε 196 χώρες και το παρακολούθησαν από την τηλεόραση, συνολικά 140 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι».

--ΕΕίίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  έέννααςς  ππααίίκκττηηςς  πποοδδοοσσφφααίίρροουυ  νναα  ππααίίξξεειι  FFuuttssaall  ήή  ττοο  ααννττίίσσττρροοφφοο;;
«Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στο εξωτερικό, ξεκινάνε το ποδόσφαιρο μέσω του Futsal. Μάλι-

στα, έρευνα της UEFA για τη χρησιμότητα του Futsal στο κλασικό ποδόσφαιρο, αναφέρει μέσα σε άλλα, παί-
κτες να έχουν 210% περισσότερη επαφή με τη μπάλα, ανάπτυξη και βελτίωση ταχύτητας, λήψη απόφασης
και εκτέλεσης, λόγω του μικρού χώρου και χρόνου που παίζεται το άθλημα. Στην έρευνα συμμετείχαν παί-
κτες, γνωστοί και σε ‘μας από το κλασικό ποδόσφαιρο, όπως ο Dani Alves, Hulk, Ronaldinho, Ronaldo,
Zidane, Vieira, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Pele, οι οποίοι αναφέρουν, ο καθένας ξεχωριστά, την
επίδραση που είχε η ενασχόληση τους με το Futsal στις μικρές ηλικίες και πώς αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη
τους, αργότερα στο κλασικό ποδόσφαιρο».

--ΗΗ  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη  ππόόσσοο  έέχχεειι  εεππηηρρεεάάσσεειι  ττοο  άάθθλληημμαα;;  
«Την περίοδο που ξεκίνησε η ομάδα που ήμουν παίκτης και αρχηγός, δεν είχα άμεση σχέση με το διοι-

κητικό θέμα. Ναι, μεν μπορεί να γνώριζα κάποια πράγματα, αλλά δεν ήμουν αυτός που το έτρεχε. Τότε, σί-
γουρα, υπήρχαν πιο εύκολα οι χορηγοί. Όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και αυτοί που βοηθούσαν, βοηθούσαν με
μεγαλύτερα ποσά. Σήμερα που μιλάμε είναι πολύ πιο δύσκολο».

--ΣΣττηηνν  οομμάάδδαα  εείίχχεε  δδύύοο  ρρόόλλοουυςς,,  εεκκεείίννοουυ  ττοουυ  ππααίίκκττηη  κκααιι  ττοουυ  ππρροοπποοννηηττήή..  ΕΕίίννααιι  δδύύσσκκοολλοοςς  σσυυνν--
δδυυαασσμμόόςς;;  

«Η άποψη μου είναι ότι πρέπει να είσαι είτε παίκτης είτε προπονητής. Λόγω κάποιων συγκυριών, ανέλαβα
και τον ρόλο του προπονητή. Ασχολούμαι σοβαρά με την προπονητική και μου αρέσει, όπως επίσης, μου αρέ-
σει πάρα πολύ να αγωνίζομαι ως παίκτης στο ποδόσφαιρο σάλας. Η δυσκολία στο να κάνω και τα δύο ταυ-
τόχρονα είναι αρκετά μεγάλη και σίγουρα, χάνω είτε στο ένα κομμάτι είτε στο άλλο. Είναι ένα θέμα που με
απασχολεί και αναζητώ λύση».
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ΟΟ    ΝΝίίκκοοςς    ΚΚυυρριιαακκόόπποουυλλοοςς
εεφφ’’  όόλληηςς    ττηηςς    ύύλληηςς



ΣΣάάββββααττοο  2255  ΜΜααΐΐοουυ
Ολυμπιακός Ρ. – Κεραυνός2 – 0 ΑΟ Άρης – Ε.Α.Π............15 – 0
Επισκοπή – Ψηλορείτης ....3 – 0 α.α.
ΟΦ Αρμένων – Λιβάδια3 – 0 α.α. Ρεπό: ΑΟΝ Αστέρας

ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ..............................................ΒΒ.. ............................ΑΑΓΓ.. ........................ΝΝ--ΙΙ--ΗΗ ........................ΓΓΚΚΟΟΛΛ
1. ΑΟ Άρης.................33 ................12 ...........11-0-1.............61 – 7
2. Ολυμπιακός Ρ. .......30................12 ...........10-0-2...........58 – 15
3. Κεραυνός ................24 ................11..............9-0-2...........51 – 11
4. Ε.Α.Π. ......................15 ................13..............4-3-6...........20 – 47
5. Λιβάδια ...................13 ................13..............4-1-8...........21 – 39
6. ΟΦ Αρμένων..........12................12..............4-0-8...........24 – 35
7. Επισκοπή................11 ................11..............3-2-6...........23 – 35
8. ΑΟΝ Αστέρας ..........8 ................10..............2-1-7...........19 – 42
9. Ψηλορείτης ..............0 ................10..............1-0-9.............4 – 60
* Κεραυνός και Ψηλορείτης έχον από ένα μηδενισμό και -3 βαθμούς.

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ((1155ηη))
ΣΣάάββββααττοο  11  ΙΙοουυννίίοουυ
09.30 ΑΟΝ Αστέρας – Ολυμπιακός Ρ. (Ρεθύμνου).
10.00 Ε.Α.Π. – ΟΦ Αρμένων (Ατσιποπούλου).
11.30 Κεραυνός – Επισκοπή (Ρεθύμνου).
ΔΔεενν  ΓΓίίννεεττααιι
Λιβάδια – Ψηλορείτης
Ρεπό: ΑΟ Άρης

ΒΒ’’  ΌΌμμιιλλοοςς
ΣΣάάββββααττοο  2255  ΜΜααΐΐοουυ
ΑΟΝ Αστέρας2 – ΑΕ Μυλοποτάμου2 ............2 – 2
Ρεθυμνιακός – Σπήλι3 – 2
ΑΟ Άρης3 – ΑΟ Άρης22 – 8
ΑΟ Άρης4 – ΑΟΝ Αστέρας4..10 – 0
Ολυμπιακός Ρ.2 – ΑΟΝ Αστέρας3 0 – 3 α.α.

ΒΒ’’  ΌΌμμιιλλοοςς
ΣΣάάββββααττοο  11  ΙΙοουυννίίοουυ
09.30 ΑΟ Άρης4 – ΑΟ Άρης3 (Μισιρίων).
12.00 ΑΕΜ2 – ΑΟΝ Αστέρας3 (Περάματος).
19.00 ΑΟΝ Αστέρας2 – Ρεθυμνιακός (Ρεθύμνου).
19.00 ΑΟΝ Αστέρας4 – Σπήλι (Ρεθύμνου).
ΑΟ Άρης2 – Ολυμπιακός Ρ.2 3 – 0 α.α.

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ((99ηη))

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((88ηη))

ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ……

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ((1144ηη))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ((σσεε  1133  ααγγώώννεεςς))

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΚΚ1122  ((22001111--22001122))

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΚΚ1122  ((22001111--22001122))

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΚΚ1166  ((22000033--22000044))
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ΧΧοορρτταασσττιικκάά    ππααιιχχννίίδδιιαα    σσεε    ΚΚ1166    &&    ΚΚ1122    ΕΕΠΠΣΣΡΡ
ΑΑγγωωννιισσττιικκήή  δδρράάσσηη  εείίχχααμμεε  ττοο  ππεερραασσμμέέννοο  ΣΣάάββββααττοο  σστταα  ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ΥΥπποοδδοομμήήςς  ΕΕΠΠΣΣΡΡ,,  μμεε  ππααιιχχννίίδδιιαα  νναα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  σσττιιςς
κκααττηηγγοορρίίεεςς  ΚΚ1166  κκααιι  ΚΚ1122..  ΈΈνναα  αακκόόμμηη  ββήήμμαα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάκκττηησσηη  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  έέκκααννεε  οο  ΑΑΟΟ  ΆΆρρηηςς  εεππιικκρρααττώώννττααςς  μμεε  ττοο  εεππιιββλληηττιικκόό
1155--00  ττηηςς  ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ..,,  ηη  οοπποοίίαα  ααγγωωννίίσσττηηκκεε  μμεε  πποολλλλάά  ππααιιδδιιάά  ηηλλιικκίίααςς  ΚΚ1144,,  μμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα  ττωωνν  ΠΠεερριιββοολλίίωωνν  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  σσττηηνν  κκοο--
ρρυυφφήή  ττηηςς  ββααθθμμοολλοογγίίααςς  ττοουυ  ΚΚ1166  ΕΕΠΠΣΣΡΡ,,  όόπποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  πποοδδοοσσφφααιιρριισσττέέςς  γγεεννννηημμέέννοοιι  22000033--22000044  κκααιι  μμιικκρρόόττεερροοιι..  

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, στο ντέρμπι εν προκειμένω ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-0 τον Κεραυνό στα Μισίρια και έμεινε μόνος στην 2η

θέση της βαθμολογίας. Χωρίς κόπο πήραν τους 3 βαθμούς οι Επισκοπή και ΟΦ Αρμένων, έναντι των Ψηλορείτη και Λιβαδίων αντίστοιχα, που
δήλωσαν αδυναμία και δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.

Αντιστοίχως το Σάββατο είχαμε την διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου του πρωταθλήματος Κ12 (γεννηθέντες 2011-2012) με τους
μικρούς ποδοσφαιριστές να προσφέρουν απλόχερα θέαμα και πολλά γκολ σε όσους βρέθηκαν στα γήπεδα του νομού.

ΑΑππόό    11    ΑΑυυγγοούύσσττοουυ    σσεε    ιισσχχύύ    ηη    ΚΚάάρρτταα    ΥΥγγεείίααςς    ΑΑθθλληηττήή
ΗΗ  πποολλυυππόόθθηηττηη  ΚΚάάρρττααςς  ΥΥγγεείίααςς  ΑΑθθλληηττήή  εείίννααιι  έέττοοιιμμηη  νναα  ττεεθθεείί  σσεε  ιισσχχύύ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμεεττάά  ααππόό  ππεερρίίπποουυ  έένναα  χχρρόόννοο..
ΚΚααττααλληηκκττιικκήή  ηημμεερροομμηηννίίαα  γγιιαα  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  όόλλοοιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς,,  ττηηνν  ααττοομμιικκήή  εεττήήσσιιαα  ΚΚάάρρτταα  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυςς,,  εείίννααιι  ηη
11ηη ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001199..

Εν προκειμένω στο ποδό-
σφαιρο για το θέμα εξέδωσε
ανακοίνωση Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία, η
οποία είναι ξεκάθαρη. Από
την 1η Αυγούστου 2019 όλοι
οι ποδοσφαιριστές πρέπει να
είναι εφοδιασμένοι με την
κάρτα υγείας αθλητή προκει-
μένου να έχουν δικαίωμα συμ-
μετοχής σε αγώνες
ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά, η σχετική ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η Ελλη-
νική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία αναφέρει, χαρα-
κτηριστικά, «Η Ελληνική Πο-
δοσφαιρική Ομοσπονδία με το
υπ’ αριθμ. 18215/17-5-2019 έγ-
γραφό της, ενημερώνει ότι καταληκτική ημερομηνία για εφαρμογή των διατάξεων της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» έχει οριστεί, μετά την τελευταία
παράταση των αρμόδιων Υπουργείων, η 31 Ιουλίου 2019.

Από 1 Αυγούστου 2019 όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την κάρτα υγείας αθλητή προκειμένου να έχουν δικαίωμα
συμμετοχής σε αγώνες ποδοσφαίρου.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή είναι ατομική, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με σχετικά έγγραφά μας, έχει ισχύ για ένα (1) έτος και συνοδεύει
τον αθλητή-ποδοσφαιριστή σε κάθε μετακίνησή του σε άλλο σωματείο». Γ.Σ.

ΤΤοο......    ααππόόλλυυττοο    
γγιιαα    ττοο    ΡΡέέθθυυμμννοο    BBCC

σσττηηνν    ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ
ΔΔύύοο  ττοοππιικκάά  ννττέέρρμμππιι  ππεερριιεελλάάμμββααννεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα
σσττηηνν  ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ  γγιιαα  ττοουυςς  λλιιλλιιπποούύττεειιοουυςς  ππααίίκκττεεςς  ττοουυ  ΡΡέέ--
θθυυμμννοο  BBCC  κκααιι  ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..

Οι Παμπαίδες του Ρέθυμνο BC κέρδισαν με 59-32 την Ακα-
δημία, ενώ και στην κατηγορία των Μίνι Παίδων το Ρέθυμνο
BC1 νίκησε με 34-18. Επίσης, στον γ’ όμιλο των Παμπαίδων το
Ρέθυμνο BC3 επιβλήθηκε με 45-41 του Πλατανιά.

ΠΠααμμππααίίδδωωνν
Ρέθυμνο BC1 – Ακαδημία Ρεθύμνου 59-32

Ρέθυμνο BC3 – Πλατανιάς 45-41
ΜΜίίννιι  ΠΠααίίδδωωνν

Ρέθυμνο BC1 – Ακαδημία Ρεθύμνου 34-18
Ν.Τ.

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ



ΤΤηηςς  ΧΧρριισσττίίννααςς  ΝΝιικκοολλοοπποούύλλοουυ

ΠΠρροοπποοννηηττήήςς  σσττηηνν  εεππιιττυυχχηημμέέννηη  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΡΡέέθθυυμμννοο  FFuuttssaall  ((κκααιι  σσττιιςς  αακκααδδηημμίίεεςς  ττοουυ  ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύ  ΡΡεεθθύύ--
μμννοουυ)),,  ππααίίκκττηηςς  ααλλλλάά  κκααιι  ααρρχχηηγγόόςς..  

Ο ΝΝίίκκοοςς  ΚΚυυρριιαακκόόπποουυλλοοςς έκανε την είσοδο του στα γήπεδα ποδοσφαίρου το ‘94 με την ομάδα του Άρη Ρεθύμνου
Παίδων, Νέων και Ανδρών έως το ‘09 που έγινε και ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδα Futsal του Ρεθύμνου, γνω-
στή για την παρουσία της σε Α’ και Β’ Εθνική. Πολυπράγμων και με μεγάλη αγάπη για την μπάλα, προσπαθεί κα-
θημερινά να αναπτύξει το ποδόσφαιρο σάλας, μέσω των σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει σε Ελλάδα και
εξωτερικό. 

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Κρητική Επιθεώρηση» μας μιλάει για το πώς ξεκίνησε η ιστορία του με
το futsal και πώς ιδρύθηκε μία ολόκληρη ομάδα. 

Μιας που εδώ και καιρό έχει αναλάβει τα ηνία του προπονητή, μας εξηγεί πόσο δύσκολο είναι να έχεις πάνω από
δύο ρόλους, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ομάδα έμεινε εκτός για ένα χρόνο.  Μας μίλησε για εκείνη τη δύσκολη χρο-

νιά, όπου δεν τα παράτησε, μέχρι και την ημέρα που στέ-
φθηκαν πρωταθλητές της Β’ Εθνικής και ανέβηκαν στη
Futsal Super League.

ΟΟ    ΝΝίίκκοοςς    ΚΚυυρριιαακκόόπποουυλλοοςς    
εεφφ’’  όόλληηςς    ττηηςς    ύύλληηςς

MM YY CC

ΤΤΟΟ  ΑΑΣΣΕΕΑΑΔΔ  ΔΔΕΕ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΣΣΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  
««ΕΕΡΡΥΥΘΘΡΡΟΟΛΛΕΕΥΥΚΚΟΟΥΥΣΣ»»,,  ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΘΘΗΗΚΚΕΕ

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΥΥΠΠΙΙΚΚΑΑ  ΗΗ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ
ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑ11

ΣΣιιγγάά  ––  σσιιγγάά  οοιι  ααννοοιικκττέέςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑ11  κκλλεείίννοουυνν,,
κκααθθώώςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  χχθθεεσσιιννάά  δδηημμοοσσιιεεύύμμαατταα  ααππόό  ττηη
σσυυννοολλιικκήή  μμεερρίίδδαα  ττοουυ  ααθθλληηττιικκοούύ  ΤΤύύπποουυ,,  ττοο  ΑΑΣΣΕΕΑΑΔΔ
ααππέέρρρριιψψεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  ππρροοσσφφυυγγήή  ττοουυ  ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύ..  ΜΜεε
ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  κκααιι  ττυυ--
ππιικκάά  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  2266ηηςς ααγγωωννιισσττιικκήήςς,,  μμεε  ττηηνν  κκααννοοννιικκήή
δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ΑΑ11  νναα  μμέέννεειι  ωωςς  έέχχεειι..

Εδώ και μερικές εβδομάδες το ενδιαφέρον όλων των φίλων
του μπάσκετ είχε μεταφερθεί μακριά από τα παρκέ και το αγω-
νιστικό κομμάτι, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. Το γεγο-
νός της σεζόν ήταν η προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ,
έπειτα από την κλήρωση των διαιτητών της 26ης και τελευταίας
αγωνιστικής του πρωταθλήματος, κάνοντας λόγο για παρά-
νομη διαδικασία, λόγω της μη παρουσίας του ενός εκ των τριών
μελών της επιτροπής (Στέλιου Συμεωνίδη). Από την απόφαση
του ΑΣΕΑΔ θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό το τι μέλλει γενέ-
σθαι και αν θα ακυρωνόταν ολόκληρη η 26η αγωνιστική.
Ωστόσο, η ΕΟΚ κατέθεσε έγγραφο με υπογραφή όλων των αρ-
χιδιαιτητών, το οποίο κρίθηκε και ως το κεντρικό αποδεικτικό
στοιχείο. Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφυγή των
«ερυθρόλευκων» απορρίφθηκε, απομένοντας μονάχα η επί-
σημη ανακοίνωση.

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  2299

ΑΑπποορρρρίίφφθθηηκκεε    ηη    
ππρρώώττηη    ππρροοσσφφυυγγήή    
ττοουυ    ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύ

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ––  ΠΠΑΑΙΙΚΚΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  FFUUTTSSAALL  ΜΜΙΙΛΛΑΑΕΕΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΛΛΑΑΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΝΝ  ««ΑΑΘΘΛΛΟΟ»»  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3300
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