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ΝΝέέοοιι    ααππλλήήρρωωττοοιι    φφόόρροοιι    
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ΠΠεεζζήή    αασσττυυννόόμμεευυσσηη    
σσττηηνν    ππααλλιιάά    ππόόλληη

ΗΗ  ππεεζζήή  αασσττυυννόόμμεευυσσηη  ααππόό  μμιικκττόό  κκλλιιμμάάκκιιοο  δδήήμμοουυ

κκααιι  αασσττυυννοομμίίααςς  πποουυ  ίίσσχχυυσσεε  ππέέρρυυσσιι  σσττοο  ιισσττοορριικκόό

κκέέννττρροο  εείίχχεε  πποολλύύ  κκααλλάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  

ΤΤοο  μμέέττρροο,,  λλοοιιππόόνν,,  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκόό  νναα  εεφφααρρμμοο--

σσττεείί  κκααιι  φφέέττοοςς,,  ώώσσττεε  οο  δδαακκττύύλλιιοοςς  νναα  εεφφααρρμμοοσσττεείί

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά  κκααιι  οοιι  έέλλλληηννεεςς  κκααιι  οοιι  ξξέέννοοιι  νναα

κκάάννοουυνν  ττηη  ββόόλλτταα  ττοουυςς  μμεε  όόσσηη  ππεερριισσσσόόττεερρηη

αασσφφάάλλεειιαα  μμπποορροούύνν..  

ΑΑππααιιττεείίττααιι    ηη    ααννααννέέωωσσηη    
ττηηςς    δδιιααγγρράάμμμμιισσηηςς    
ττωωνν    δδιιααββάάσσεεωωνν    ττωωνν    ππεεζζώώνν

ΑΑνν  κκάάττιι  ππρρέέππεειι  νναα  δδεειι  ηη  ττεεχχννιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  άάμμεεσσαα,,

μμεε  δδεεδδοομμέέννοο  όόττιι  ηη  ττοουυρριισσττιικκήή  σσεεζζόόνν  έέχχεειι  ξξεεκκιιννήή--

σσεειι,,  εείίννααιι  ηη  ααννααννέέωωσσηη  ττωωνν  δδιιααββάάσσεεωωνν  ττωωνν  ππεεζζώώνν..  

ΕΕίίννααιι  ππρροοφφααννέέςς  όόττιι  ηη  κκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς  εείίννααιι  άάσσχχηη--

μμηη,,  σσττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ηη  δδιιααγγρράάμμμμιισσηη

δδεενν  φφααίίννεεττααιι  κκαανν,,  κκιι  εεπποομμέέννωωςς  κκάάπποοιιοοιι  μμπποορρεείί  νναα

ττοο  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυνν  κκααιι  σσαανν  δδιικκααιιοολλοογγίίαα  γγιιαα  νναα

μμηηνν  κκάάννοουυνν  ααυυττόό  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  οο  κκώώδδιικκααςς  οοδδιικκήήςς

κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς::  νναα  σσττααμμααττήήσσοουυνν  γγιιαα  νναα  ππεερράάσσοουυνν  οοιι

ππεεζζοοίί..

ΞΞεεκκιιννάά  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  κκααιι  ηη  ππόόλληη  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιοορρθθωω--

θθεείί  λλεειιττοουυρργγιικκάά..  

ΑΑνν  κκααιι  σσττηηνν  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα,,  ααυυττόό  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα

ιισσχχύύεειι  όόλλοο  ττοο  χχρρόόννοο  κκααιι  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς,,

εείίττεε  εείίννααιι  εεππιισσκκέέππττεεςς  εείίττεε  κκάάττοοιικκοοιι..

ΗΗ    ώώρραα    ττηηςς    λλύύττρρωωσσηηςς
Χιλιάδες κεριά υψώνονται σαν από χέρι
πάνω στις κεφαλές των ανθρώπων
για να ζεσταίνουν την Πλάση.

Μυσταγωγία ο μονόλογος του ανθρώπου
που αναζητά άλλες ψυχές.

Βάσταξέ με, να υψώνω την ψυχή μου 
στις ανατολές και στα βασιλέματα 
ενός παντοτινού χρόνου.

Βάσταξέ με, να ξεφυλλίζω το πεπρωμένο 
και στη θλίψη να σιωπώ.... 

Καληνύχτα και Καλημέρα Πλάση.
ΧΧρρυυσσοούύλλαα  ΔΔηημμηηττρραακκάάκκηη  

2 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Σάββατο  5  -  Κυριακή  6  Μαϊου  2018

ΔΔαακκττύύλλιιοοςς

ΚΚύύρριιεε  ΔΔιιεευυθθυυννττάά,,  

ΝΝοομμίίζζωω  όόττιι  οο  μμόόννοοςς  ττρρόόπποοςς  γγιιαα  νναα  λλεειι--
ττοουυρργγήήσσεειι  οο  δδαακκττύύλλιιοοςς  εείίννααιι  νναα  ααππααγγοο--
ρρεευυττεείί  ηη  δδιιέέλλεευυσσηη  ααππόό  1122  τταα  μμεεσσάάννυυχχτταα
έέωωςς  ττιιςς  99  ττοο  ππρρωωίί!!
ΈΈττσσιι  κκιι  ααλλλλιιώώςς  μμόόννοο  ττόόττεε  δδεενν  κκυυκκλλοοφφοο--
ρροούύνν  οοχχήήμμαατταα!!

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ
ΟΟ  ΡΡΑΑΔΔΑΑΜΜΑΑΝΝΘΘΥΥΣΣ

( (
��  Η Rue Mouffetard ίσως είναι ένας από τους πιο αγαπημέ-
νους μου δρόμους στο κέντρο του Παρισιού. Τον αγαπώ ιδι-
αίτερα, γιατί όσα χρόνια έμεινα στο Παρίσι κάθε Παρασκευή
βράδυ, Σάββατο μεσημέρι και βράδυ και Κυριακή μόνο μεση-
μέρι, δούλευα εκεί σε ένα ελληνοκυπριακό εστιατόριο με το
όνομα ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ. Το είχε ο Πολύβιος Κόκκινος, που ο
διάσημος αδελφός του, εκείνα τα χρόνια είχε το ονομαστό
μπουζουξίδικο ΠΛΑΚΑ στο ODEON. Με το μετρό κατέβαινα
στη στάση  PLACE MONGE ή αν είχα χρόνο Lemoine για ένα
και μόνο λόγο. Να περάσω από την πλατεία de la con-
trescarpe, όπου διάφοροι συγγραφείς και διανοούμενοι έπιναν
τους καφέδες τους στα αίθρια των καφέ.
��  Για να σας δώσω μια εικόνα ήταν ένας δρόμος που θύμιζε
κάτι σαν Πλάκα Αθήνας, αλλά στο πιο περιποιημένο, ή παλιά
πόλη Ρεθύμνου, στο πιο πλούσιο. Η γραφικότητά της όμως, νο-
μίζω, ήταν αξεπέραστη και εξασκούσε πάνω μου μια μαγεία.
Δεν με ένοιαζε που ο Πολύβιος, μου έδινε την κάβα του μα-
γαζιού για να σερβίρω, όπου κάβα ήταν ένα υπόγειο με 12 σκα-
λοπάτια, μετρημένα ένα προς ένα, με κλίση. Οι υπόλοιποι σερ-

βιτόροι είχαν τη σάλα από πάνω. Ειδικά όταν κατέβαζα τις μπα-
νάνες φλαμπέ… δηλαδή μπανάνα στο τηγάνι με καραμελωμένη
ζάχαρη και φωτιά από κάποιο λικέρ. Δυο-δυο τα τηγάνια, δυο-
δυο και τις σκάλες. Με επιτυχία πάντα.
��  Το βράδυ αργά που μαζεύαμε και καθόμασταν να φάμε ο Πο-
λύβιος έλεγε στο μάγειρα, βάλε του Αλί (αιγύπτιος) να φάει αρνί,
του Μισέλ (κορσικανός που τραγουδούσε το Amsterdam φα-
νταστικά) μουσακά και όταν έφτανε σε μένα ρώταγε, τι έχου-
με προχτεσινό, δώστε το στον καλαμαρά (εμένα δηλαδή) να
το φάει. Ούτε αυτό με πείραζε. Νομίζω ότι το έλεγε χαριτω-
μένα γιατί όποτε είχαμε καλό τραπέζι με έλληνες ή κύπριους
πελάτες μου έδινε αποκλειστικά το σερβίρισμα. Το βράδυ της
Κυριακής που δεν δούλευα, έβγαινα με το φίλο μου τον Τάσο
και πηγαίναμε σε άλλα εστιατόρια. 
��  Τα πρωινά στο δρόμο είχε κάτι σαν λαϊκή αγορά με εξαι-
ρετικά προϊόντα, που έδιναν στον παλαιότερο αυτό δρόμο του
κέντρου μια εικόνα που σε ταξίδευε. Όποιος πάει να επισκε-
φτεί το Παρίσι και δεν περνάει από αυτό το δρόμο να μυρίσει
ιστορία, τέχνη και πολιτισμό και σπαταλάει την ώρα του στα
μεγάλα μαγαζιά και στην Ντίσνεϊλάντ, νομίζω ότι πιο καλά θα
είναι να κάτσει σπίτι του. Ή ας πάει κάπου αλλού. Παρίσι ση-

μαίνει περπάτημα και να χάνεσαι σε κάτι τέτοια δρομάκια. Καφέ
σε πάγκο κάποιου καφέ, να αρπάζεις και ένα κρουασάν από δί-
πλα και να απολαμβάνεις. 
��  Αν πάλι πεινάσεις πολύ, μπες σε ένα φούρνο και πάρε το
πιο διάσημο ψωμί του κόσμου, την μπαγκέτα, αγόρασε κι ένα
μικρό καμαμπέρ τυρί, βάλτο μέσα και είσαι μια χαρά. 
Αν, δε, σε πιάσει και όρεξη για γλυκό, οι υπαίθριες κρεπερί εί-
ναι παντού. 
Σκέτη, μόνο βούτυρο και ζάχαρη. Κάποτε είχα φάει πέντε. 
ΚΚααλλόό  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο..  
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ΟΟμμιιλληηττήήςς    γγιιαα    ττοονν  
ΠΠααύύλλοο    ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη  
οο    ΣΣττααύύρροοςς    ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς

Το πολιτικό μνημόσυ-
νο, 34 χρόνια μετά τον
θάνατό του, για τον
πολιτικό ΠΠααύύλλοο  ΒΒααρρ--
δδιιννοογγιιάάννννηη,, θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα,
Σάββατο, στις 19.30
το απόγευμα στις
εγκαταστάσεις του
ΟΟμμίίλλοουυ  ΒΒρραακκοοφφόόρρωωνν
ΚΚρρήήττηηςς,, στην οδό
Ηγουμένου Γαβριήλ
18. Κεντρικός ομιλη-
τής της εκδήλωσης θα
είναι ο περιφερειάρ-

χης Κρήτης, ΣΣττααύύρροοςς  ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς,, ο οποίος θα μιλήσει
για τον μεγάλο ρεθυμνιώτη πολιτικό.



ΠΠοοιιννιικκήή  δδίίωωξξηη  γγιιαα  σσεειιρράά
κκαακκοουυρργγηημμααττιικκώώνν  ππρράάξξεε--
ωωνν  άάσσκκηησσεε  ηη  ΕΕιισσααγγγγεελλίίαα
ΠΠρρωωττοοδδιικκώώνν  ΑΑθθηηννώώνν
κκααττάά  2211  ααττόόμμωωνν,,  πποουυ  φφέέ--
ρροοννττααιι  νναα  εεμμππλλέέκκοοννττααιι  σσεε
μμεεγγάάλλοο  κκύύκκλλωωμμαα  ππααρράάννοο--
μμηηςς  δδιιαακκίίννηησσηηςς  ππααννάάκκρριι--
ββωωνν  ααννττιικκααρρκκιιννιικκώώνν  φφααρρ--
μμάάκκωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  άάλλλλωωνν
σσκκεευυαασσμμάάττωωνν,,  πποουυ  δδιιααττίί--
θθεεννττααιι  μμόόννοο  σστταα  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίαα  κκιι  όόχχιι  σσττηηνν  ααγγοορράά..  

Μεταξύ των κατηγορουμέ-
νων που δρούσαν σε δημόσια
νοσοκομεία, είναι γιατροί, νο-
σηλευτές και ιδιώτες φαρμα-
κοποιοί. Το κύκλωμα εξαρ-
θρώθηκε από την Οικονομική
Αστυνομία και όπως προέκυ-
ψε από τα στοιχεία που συ-
γκεντρώθηκαν, η σπείρα με-
ταπουλούσε τα φάρμακα σε
συνεργαζόμενα φαρμακεία ή
τα προωθούσε σε χώρες εκτός
Ελλάδος.

Συγκεκριμένα η δίωξη που
τους ασκήθηκε αφορά:
--ΣΣυυγγκκρρόόττηησσηη,,  έέννττααξξηη  κκααιι  δδιι--

εεύύθθυυννσσηη  εεγγκκλληημμααττιικκήήςς  οορρ--
γγάάννωωσσηηςς  μμεε  σσκκοοππόό  ττηη  δδιιάά--
ππρρααξξηη  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  κκαα--
κκοουυρργγηημμάάττωωνν  ααππάάττηηςς  κκααιι
δδιιαακκίίννηησσηηςς  ννααρρκκωωττιικκώώνν  οουυ--
σσιιώώνν  μμεε  ττηηνν  εεππιιββααρρυυννττιικκήή
ππεερρίίσστταασσηη  ττηηςς  εεππιιδδίίωωξξηηςς
οοιικκοοννοομμιικκοούύ  οοφφέέλλοουυςς  ττωωνν

μμεελλώώνν  ττηηςς..
--ΑΑππάάττηη  ααππόό  κκοοιιννοούύ  κκααιι  κκααττ’’

εεξξαακκοολλοούύθθηησσηη  μμεε  ππεερριιοουυ--
σσιιαακκόό  όόφφεελλοοςς  κκααιι  ααννττίί--
σσττοοιιχχηη  ππρροοξξεεννηηθθεείίσσαα  ζζηημμίίαα
ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  πποουυ  υυππεερρ--
ββααίίννεειι  σσυυννοολλιικκάά  τταα  115500..000000
εευυρρώώ..

--ΔΔιιαακκεεκκρριιμμέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη
δδιιαακκίίννηησσηηςς  ννααρρκκωωττιικκώώνν  οουυ--
σσιιώώνν  ααππόό  κκοοιιννοούύ  κκααιι  κκααττ’’
εεξξαακκοολλοούύθθηησσηη  σσττοο  ππλλααίί--
σσιιοο  εεγγκκλληημμααττιικκήήςς  οορργγάάννωω--
σσηηςς..

--ΥΥππεεξξααίίρρεεσσηη  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα
ααππόό  κκοοιιννοούύ  κκααιι  κκααττ’’  εεξξαα--
κκοολλοούύθθηησσηη  άάννωω  ττωωνν
115500..000000  εευυρρώώ  μμεε  ααννττίίσσττοοιι--
χχηη  ππρροοξξεεννηηθθεείίσσαα  ζζηημμίίαα  σσεε
ββάάρροοςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..

--ΝΝοομμιιμμοοπποοίίηησσηη  εεσσόόδδωωνν  ααππόό
ππααρράάννοομμηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα
ααππόό  κκοοιιννοούύ  κκααιι  κκααττ’’  εεξξαα--
κκοολλοούύθθηησσηη  ααππόό  υυππααιιττίίοουυςς
πποουυ  δδρροουυνν  κκααττ’’  εεππάάγγγγεελλμμαα
σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  εεγγκκλληημμααττιικκήήςς
οορργγάάννωωσσηηςς..

--ΨΨεευυδδήήςς  ιιααττρριικκήή  ππιισσττοοπποοίίηησσηη
μμεε  χχρρήήσσηη  ααυυττήήςς  κκααττ’’  εεξξαα--
κκοολλοούύθθηησσηη..

Για το θέμα δήλωση έκανε
ο Υπουργός Υγείας, ΑΑννδδρρέέααςς
ΞΞααννθθόόςς,, ο οποίος ανέφερε:

«Η Οικονομική Αστυνομία
αξιοποιώντας πληροφορίες και
στοιχεία που προέκυψαν μετά
από συστηματική έρευνα για
την εξάρθρωση κυκλωματος πα-
ράνομης διακίνησης και εξαγω-
γής αντικαρκινικών φαρμάκων,

προχώρησε σε συλλήψεις για-
τρών, φαρμακοποιών και άλλου
προσωπικού που φαίνεται να
εμπλέκεται σ’ αυτήn την υπό-
θεση. Τ

ο αποτέλεσμα αυτό, στο οποίο
έχουν την ξεχωριστή συμβολή
τους η Διοίκηση και το προσω-
πικό του ΕΟΦ που εδώ και μή-
νες αθόρυβα διενεργούν ελέγ-
χους σε φαρμακαποθήκες, φαρ-
μακεία και νοσοκομεία, αποτε-
λεί πολύ σημαντική επιτυχία
στη διαρκή μάχη για τη δίωξη
του οικονομικού εγκλήματος και

την πάταξη της διαφθοράς στο
χώρο της Υγείας. 

Εκτός από την πλήρη δια-
λεύκανση της υπόθεσης, την
αποκάλυψη του ρόλου και των
διασυνδέσεων της «μαφίας των
παράνομων εξαγωγών» φαρμά-
κων από τη χώρα και φυσικά την
αυστηρή τιμωρία όλων των ενό-
χων, αυτό που απαιτείται είναι η
περαιτέρω ενίσχυση του ελε-
γκτικού μηχανισμού του ΕΟΦ
και η αναβάθμιση της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης του ΕΣΥ
μέσω της ανάπτυξης του συστή-

ματος της ΗΔΙΚΑ για τη συντα-
γογράφηση φαρμάκων και την
εκτέλεση των συνταγών εντός
των δημόσιων νοσοκομείων.
Μόνο έτσι θα ελέγχεται αποτε-
λεσματικά η ορθολογική συντα-
γογράφηση όλων των φαρμάκων
(πολύ περισσότερο των ακρι-
βών ογκολογικών) και δεν θα
υπάρχει το παραμικρό περιθώ-
ριο προκλητής ζήτησης ή αδια-
φανούς διαχείρισης φαρμάκων
που προορίζονται για την κάλυ-
ψη των ασθενών της χώρας.
Έχουν γίνει βήματα σ’αυτήν την
κατεύθυνση και δεσμευόμαστε
να τα επιταχύνουμε. 

Η θεσμική «θωράκιση» του
Συστήματος Υγείας, ειδικά στον
τομέα του φαρμάκου και των

προμηθειών, αποτελεί κρίσιμη
πολιτική προτεραιότητα για τον
Υπουργό Υγείας και εντάσσε-
ται στο συνολικό σχέδιο της
«ηθικοποίησης», εξυγίανσης και
αναδιοργάνωσης του ΕΣΥ και της
δημόσιας περίθαλψης. Ο πολι-
τικός στόχος της καθολικής κά-
λυψης των αναγκών υγείας των
πολιτών μπορεί να υλοποιηθεί
μόνο μέσα από «δικλείδες ασφα-
λείας» που δεν θα επιτρέπουν τη
σπατάλη και τη διαφθορά και
μέσα από μεταρρυθμίσεις που θα
εξασφαλίζουν την πρόσβαση
όλων όσων έχουν ανάγκη σε
τεκμηριωμένη και ποιοτική ια-
τροφαρμακευτική φροντίδα. Η
ανάπτυξη της ΠΦΥ και του θε-
σμού του οικογενειακού για-
τρού, ο Ατομικός Ηλεκτρονικός
Φάκελλος Υγείας, η Αξιολόγηση
και Διαπραγμάτευση των και-
νοτόμων φαρμάκων, τα θερα-
πευτικά πρωτόκολλα και τα Μη-
τρώα Ασθενών, η κεντρικοποί-
ηση των προμηθειών υγείας, εί-
ναι διαρθρωτικά μέτρα που ήδη
έχουν δρομολογηθεί και μπο-
ρούν να συμβάλουν καθοριστικά
σ’ αυτήντην προσπάθεια. 

Αυτή η κυβέρνηση αποδει-
κνύει έμπρακτα ότι έχει την πο-
λιτική βούληση να προχωρήσει
σε ριζικές αλλαγές στο χώρο
της Υγείας και του Φαρμάκου,
προς όφελος των ασθενών, της
Δημόσιας Υγείας και του δημο-
σίου συμφέροντος».
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ΠΠοοιιννιικκήή    δδίίωωξξηη    κκααττάά    2211    ααττόόμμωωνν    γγιιαα    ττοο  
κκύύκκλλωωμμαα    ππααρράάννοομμηηςς    δδιιαακκίίννηησσηηςς    φφααρρμμάάκκωωνν

Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-13.00 & 17.30-20.30



ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ

ΑΑππεερργγίίαα    ττηηνν    ΚΚυυρριιαακκήή    γγιιαα  
ττοουυςς    ιιδδιιωωττιικκοούύςς    υυππααλλλλήήλλοουυςς
ΣΣεε  ααππεερργγίίαα  κκααλλεείί  ττοουυςς  ιιδδιιωωττιικκοούύςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  οο  ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  ΛΛοογγιισσττώώνν  κκααιι  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ΡΡεε--
θθύύμμννοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ,,  υυππεερραασσππιιζζόόμμεεννοο  ττηηνν  κκυυρριιαακκάάττιικκηη  ααρργγίίαα..  ΝΝαα  θθυυμμίίσσοουυμμεε  όόττιι  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  εενν--
δδιιάάμμεεσσωωνν  εεκκππττώώσσεεωωνν,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  τταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  θθαα  εείίννααιι  ααννοοιιχχττάά..

Σε ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος αναφέρει:
«Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
Το Σωματείο μας συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική
Απεργία στο Εμπόριο για την υπεράσπιση της Κυριακάτικης
Αργίας και ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυ-
ριακές, που έχει προκηρύξει η  Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) για την Κυριακή 6 Μαΐου 2018, ημέρα
όπου τα καταστήματα θα είναι ξανά ανοικτά σύμφωνα με το
μνημονιακό θεσμικό πλαίσιο.
Στις 6 Μαΐου, για μια ακόμα Κυριακή, οι εργαζόμενοι στο
Εμπόριο καλούνται να ξεχάσουν την ημέρα ανάπαυσής
τους, να ξεχάσουν τις οικογένειές τους και τον ελεύθερο χρό-
νο τους και να προσέλθουν να εργαστούν, διότι έτσι έχουν
αποφασίσει οι δανειστές, η Κυβέρνηση και οι μεγάλοι ερ-
γοδότες.
Αυτήν την Κυριακή 6.5.2018, θα λειτουργήσουν ξανά όλα τα
εμπορικά καταστήματα και οι αλυσίδες, λόγω των εκπτώσεων,
όπως προβλέπει η Μνημονιακή νομοθεσία του 2013
(Ν.4177/13), την οποία η Κυβέρνηση άφησε άθικτη.
Οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο δεν το βάζουμε κάτω!
••  ΣΣυυννεεχχίίζζοουυμμεε  ττοονν  ααγγώώνναα  κκααιι  ττηηνν  ααννττίίσστταασσήή  μμααςς  νναα  κκααττααρρ--
γγηηθθοούύνν  όόλλοοιι  οοιι  μμννηημμοοννιιαακκοοίί  ννόόμμοοιι  πποουυ  εεππιιττρρέέπποουυνν  ττηη  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς..
••  ΕΕίίννααιι  ννόόμμοοιι  πποουυ  κκαατταασσττρρέέφφοουυνν  ττηηνν  οοιικκοοννοομμίίαα,,  ττοονν  κκλλάάδδοο,,
ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς..
••  ΕΕίίννααιι  ννόόμμοοιι  πποουυ  κκάάννοουυνν  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  αακκόόμμαα  ππιιοο  λλάά--
σσττιιχχοο,,  πποουυ  εεννττεείίννοουυνν  ττηηνν  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  κκααιι  δδιιεευυρρύύννοουυνν  ττηηνν
εερργγαασσιιαακκήή  ζζοούύγγκκλλαα..
ΣΣυυμμμμεεττέέχχοουυμμεε  όόλλοοιι  σσττηηνν  ΑΑππεερργγίίαα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ,,  ττηηνν  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ
66..55..22001188
ΚΚάάττωω  τταα  χχέέρριιαα  ααππόό  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς  μμααςς!!
ΝΝοομμοοθθεεττιικκήή  κκααττοοχχύύρρωωσσηη  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς--  ααρργγίίααςς
ΟΟ  ααγγώώννααςς  γγιιαα  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς  &&  ααρργγίίεεςς  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι
ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  ααππεερργγίίαα  σσττοο  εεμμππόόρριιοο»»..
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ΚΚααμμμμέέννοοςς    σσττηη    θθέέσσηη
ττοουυ    ΚΚααμμμμέέννοουυ  
ήή    ηηγγέέττηηςς    ττηηςς  

κκεεννττρροοααρριισσττεερράάςς;;

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

Η μανιχαϊστική υστερία - οι δικοί μας και οι άλλοι - δεν εί-
ναι αποκλειστικότητα ενός κόμματος, τα περισσότερα
προσπαθούν να οριοθετήσουν τον «ιδεολογικό τους»
χώρο, ουσιαστικά, να δώσουν χαρακτηριστικά brand στο
προϊόν τους. Με δεδομένη την προσέδεση στις δυτικές
ευρωπαϊκές αξίες οι κινήσεις διαφοροποίησης στην οικο-
νομική διαχείριση του κράτους είναι ελάχιστες και σε
κάθε περίπτωση ανάξιες λόγου, το κομματικό «πλασάρι-
σμα» γίνεται κυρίως με όρους επικοινωνιακούς. Θα ήταν
θεωρώ σωστό να παρατηρήσουμε ότι οι διαφοροποιήσεις
στον άλλοτε πανίσχυρο άξονα αριστερά - δεξιά γίνονται
περισσότερο από συνήθεια… Σε παγκόσμιο επίπεδο άσσος
στο μανιχαϊστικό παιχνίδι αποδείχτηκε ο τέως πρόεδρος
των ΗΠΑ George W. Bush, ο οποίος ξεκίνησε τον δεύτερο
πόλεμο του κόλπου χάρη στο δίλημμα «όποιος δεν είναι
μαζί μας είναι εναντίον μας». Ίσως ακούγεται ειρωνικό το
γεγονός ότι καλύτεροι μαθητές στο αμερικάνικο μάθημα
αναδείχτηκαν μερικά χρόνια αργότερα οι αριστεροί του
ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βασιζόμενοι σε διλήμματα τύπου «ή
εμείς ή αυτοί», «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», από
περιθωριακή ομάδα έγιναν κυβέρνηση.
Αυτό βέβαια έγινε σε βάρος του έως τότε κυρίαρχου στον
χώρο της κεντροαριστεράς ΠΑΣΟΚ το οποίο οι φυγόκε-
ντρες δυνάμεις αποδεκάτισαν. Σήμερα, λίγα χρόνια μετά,
με τις δυνάμεις της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας να
φυλλορροούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεγάλος γίνεται
λόγος για τις εξελίξεις στον χώρο που αφήνει η Ν.Δ. του
Κυριάκου Μητσοτάκη στα αριστερά της. Με τον κυβερνη-
τικό αέρα ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμικά διεκδικεί τον ηγετικό ρόλο
της περιοχής, απαιτώντας από ΠΑΣΟΚ και λοιπούς απαρ-
τίζοντες το Κίνημα Αλλαγής να δεχτούν αυτόν του «συ-
μπληρώματος». Τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα
δέχονταν με ανακούφιση την αλλαγή του κατά δήλωση Γι-
ούνκερ ακροδεξιού Πάνου, με τους βολικούς κεντροαρι-
στερούς του ΚΙΝΑΛ. 
Αλλά και εκεί πολλοί είναι όσοι για τους ίδιους λόγους επι-
διώκουν αυτή τη συνεργασία, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει
την τελική, άνευ όρων παράδοση του πάλαι ποτέ κραταιού
κινήματος. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονταν οι πιέσεις για
«προοδευτικές» συνεργασίες ή «προοδευτικό», όπως λέ-
γεται πρόσημο ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ σε επιμέρους θέματα,
όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση ή σε πιο «πονηρά»,
όπως η ψήφιση της απλής αναλογικής από 180 βουλευτές,
ώστε να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές με το σκεπτικό
ότι ακόμα κι αν η ΝΔ κέρδιζε, το αριστερό της μπλοκ θα
άθροιζε περισσότερους βουλευτές.
Η αρχηγός του ΚΙΝΑΛ είχε δύο επιλογές: η πρώτη να συν-
θηκολογήσει, να δεχτεί την ηγεμονία του ΣΥΡΙΖΑ στο
χώρο και να δεχτεί τα κομμάτια της εξουσίας που θα της
παραχωρηθούν, να γίνει Καμμένος στη θέση του Καμμέ-
νου. Η δεύτερη να προσπαθήσει να πείσει ότι έμαθε από
τα λάθη του παρελθόντος και ότι το όραμά της για τη
χώρα θα ωφελήσει τους πολίτες περισσότερο, να ξαναγί-
νει ο ηγέτης του χώρου. Η Φώφη Γεννηματά πήρε μια γεν-
ναία απόφαση. Ο χρόνος θα δείξει.          

ΈΈννοοχχοοιι      μμεε    μμεείίωωσσηη  
πποοιιννώώνν    γγιιαα    ττοο    ααιιμμααττηηρρόό  
ππεερριισσττααττιικκόό    σσεε
σσχχοολλιικκήή    γγιιοορρττήή

ΈΈννοοχχοοιι  κκρρίίθθηηκκαανν  οοιι  κκααττηηγγοορροούύμμεεννοοιι  γγιιαα  ττηηνν  ααππόό--
ππεειιρραα  δδοολλοοφφοοννίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  ππρροοέέδδρροουυ  1155μμεελλοούύςς
ττοουυ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΔΔεεύύττεερρηηςς  ΕΕυυκκααιιρρίίααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ττοο
ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  ττοουυ  22001111  ααππόό  ττοο  ΜΜεειικκττόό  ΟΟρρκκωωττόό
ΕΕφφεεττεείίοο  ΧΧααννίίωωνν..

Για τον βασικό κατηγορούμενο που πυροβόλησε τον
30χρονο τότε πρόεδρο του 15 μελούς επιβλήθηκε ποινή φυ-
λάκισης 4 ετών, ενώ πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 11 χρό-
νια φυλακή και είχε εκτίσει το ένας έτος. Στη μείωση της ποι-
νής συνετέλεσε η συμπληρωματική κατάθεση τους θύματος
ότι πιθανόν ο κατηγορούμενος γλίστρησε και έτσι τον πυ-
ροβόλησε. Μικρότερες ποινές με αναστολή και εξαγοράσι-
μες επιβλήθηκαν σε άλλους δύο κατηγορούμενους για συ-
νέργεια στην απόπειρα δολοφονίας.

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

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

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



ΗΗ    ΤΤρράάππεεζζαα    ΠΠεειιρρααιιώώςς    σσττοο    44οο    ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΑΑγγρροοττιικκήήςς    ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς    ττοουυ    EEccoonnoommiisstt
ΣΣττιιςς  πποολλυυδδιιάάσσττααττεεςς  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  θθαα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  ττοουυ  ααγγρροοττιικκοούύ  ττοομμέέαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  οο  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ΑΑγγρροοττιικκοούύ  ΤΤοο--
μμέέαα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ΠΠεειιρρααιιώώςς  κκ..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΧΧααννιιωωττάάκκηηςς,,  μμιιλλώώννττααςς  σσττοο  44οο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  EEccoonnoommiisstt,,  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττηη  ΛΛάάρριισσαα  σσττιιςς
33  ΜΜααΐΐοουυ..  

Προβλέποντας ότι η χρηματοδότηση του Αγροτικού Τομέα θα αναπροσαρμόζεται συνεχώς, αναζητώντας τρόπους, ώστε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, είπε χαρακτηριστικά: «Η βραχυπρό-
θεσμη χρηματοδότηση του Αγροτικού Τομέα θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στο συναλλακτικό κύκλωμα των εκμεταλλεύσεων και λιγότερο στις αγροτικές ενισχύσεις. Ο σχεδιασμός και η προσφορά του Προ-
γράμματος Συμβολαιακής πραγματοποιήθηκε με το βλέμμα στο μέλλον και χαιρόμαστε που υιοθετείται και από την υπόλοιπη τραπεζική αγορά».

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση επενδύσεων, ο κ. ΧΧααννιιωωττάάκκηηςς σημείωσε ότι: «Οι φορείς χρηματοδότησης θα αναζητούν, ως βασική προϋπόθεση, το συνδυασμό της ικανής διοίκησης και του σχεδίου, κα-
θώς αυτός μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες και αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις» και συμπλήρωσε: «Οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες μεθοδολογίες θα διευκολύνουν την αυτόματη αξιολόγηση των αιτημάτων
δανείων και την άμεση εκταμίευσή τους».

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς εστιάζοντας στο αύριο του αγροτικού τομέα επισήμανε ότι: «Τα τραπεζικά ιδρύματα που θα επιλέξουν να εξυπηρετήσουν
τον Αγροτικό Τομέα, θα πρέπει να επενδύουν συνεχώς στη νέα τεχνογνωσία που θα συνδυάζει τις βασικές αρχές συνδυασμένες με τα δεδομένα από την αποκωδικοποίηση των ραγδαίων αλλαγών στην αγροδιατροφι-
κή αλυσίδα» και κατέληξε: «Με τον τρόπο αυτό, στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη στήριξη του τομέα, ώστε να μπορέσει τελικά να παραδοθεί στην επόμενη γε-
νιά, μια σκυτάλη με προοπτική».

Με την επισήμανση ότι η τεχνολογία είναι μονόδρομος για την επιβίωσή μας ως ανθρώπινο γένος ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου της Τρά-
πεζας Πειραιώς, κ. ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααττσσοουυρράάννηηςς τόνισε ότι: «Θα πρέπει έως το 2050 να αυξήσουμε την παραγωγή μας κατά περίπου 70%, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και προστατεύο-
ντας το εισόδημα περίπου του 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση. Τα νέα δεδομένα ωθούν την αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής σε έναν ριζικό, καθολικό μετασχηματισμό, που έχει
ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και κορυφώνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς». 

Εστιάζοντας στην παράμετρο της ενσωμάτωσης τεχνολογίας, η οποία θα κυριαρχήσει στο μέλλον, έθεσε ένα καίριο ερώτημα: «Τελικά τι μπορεί να κάνει κάποιος που οι μηχανές δεν μπορούν να κάνουν;
Μπορεί να είναι η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η επαφή με τον πελάτη και την αγορά και η αντίληψη των αναγκών, μπορεί να είναι η στρατηγική σκέψη. Μπορεί να είναι η αισθητική και η βαθιά γνώση της πα-
ράδοσης και των δεδομένων ενός τόπου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα επόμενα χρόνια, ό,τι δεν μπορεί να εκμηχανιστεί θα αποκτήσει τεράστια αξία». Η Εξέλιξη, όπως είπε ο κ. ΚΚααττσσοουυρράάννηηςς:: «Σε στενή συ-
νεργασία με τις κατάλληλες μονάδες του Ομίλου Πειραιώς και αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία τους, έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια και υλοποιούμε προγράμματα που βοηθούν τους πελάτες μας να βελτιώνουν
συνεχώς τη θέση τους στις σύγχρονες αγορές».

ΑΑννοοδδιικκάά  κκιιννήήθθηηκκεε  κκααιι  ττοονν
ΜΜάάρρττιιοο  22001188  οο  ααρριιθθμμόόςς
ττωωνν  φφοορροολλοογγοούύμμεεννωωνν,,
εεννααννττίίοονν  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ηη
φφοορροολλοογγιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη
εεππέέββααλλεε  μμέέττρραα  ααννααγγκκαα--
σσττιικκήήςς  εείίσσππρρααξξηηςς,,  δδηηλλααδδήή
κκυυρρίίωωςς  κκαατταασσχχέέσσεειιςς  ττρραα--
ππεεζζιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν..  

Τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν και
οι απλήρωτες φορολογικές και
όχι μόνο οφειλές προς τη φο-
ρολογική διοίκηση.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων για την παρακο-
λούθηση της φορολογικής δι-
οίκησης τον Μάρτιο προκύ-
πτουν τα εξής:
--  ΑΑππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττοουυ  έέττοουυςς  ττοο  ννέέοο

λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμοο  χχρρέέοοςς  ππρροοςς
ττηη  φφοορροολλοογγιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  έέχχεειι
φφττάάσσεειι  σστταα  33,,555555  δδιισσ..  εευυρρώώ,,
κκααττααγγρράάφφοοννττααςς  ααύύξξηησσηη  777766
εεκκααττ..  εευυρρώώ  μμόόννοο  ττοο  ΜΜάάρρ--
ττιιοο..  ΜΜάάλλιισστταα,,  τταα  770088  εεκκααττ..
εευυρρώώ  σσττιιςς  κκααθθααρράά  φφοορροολλοο--
γγιικκέέςς  οοφφεειιλλέέςς,,  κκααθθώώςς  οοιι  φφοο--

ρροολλοογγοούύμμεεννοοιι  άάφφηησσαανν  ααππλλήή--
ρρωωττοουυςς  φφόόρροουυςς  όόππωωςς  ΦΦΠΠΑΑ
κκααιι  φφόόρροουυςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν
((εειισσοοδδήήμμααττοοςς,,  ππααρραακκρρααττοούύ--
μμεεννοουυςς  κκλλππ))..

--  ΤΤοονν  ΜΜάάρρττιιοο  τταα  μμέέττρραα  αανναα--
γγκκαασσττιικκήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς,,  δδηηλλαα--
δδήή  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  οοιι  κκαατταα--
σσχχέέσσεειιςς  σσεε  ττρρααππεεζζιικκοούύςς  λλοο--
γγααρριιαασσμμοούύςς,,  ααυυξξήήθθηηκκαανν  κκααττάά
2211..227755,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οοιι
φφοορροολλοογγοούύμμεεννοοιι  πποουυ  ββρρίί--
σσκκοοννττααιι  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκααττάά--
σστταασσηη  νναα  ααννέέρρχχοοννττααιι  ππλλέέοονν
σσττοονν  ααππίίσσττεευυττοο  ααρριιθθμμόό  ττωωνν
11..110099..997711..  ΜΜάάλλιισστταα,,  οοιι  κκαα--
τταασσχχέέσσεειιςς  κκααιι  οοιι  ππλλεειισσττηη--
ρριιαασσμμοοίί  αακκιιννήήττωωνν  έέχχοουυνν  σσυυ--
ννέέχχεειιαα,,  δδιιόόττιι  οο  σσυυννοολλιικκόόςς
ααρριιθθμμόόςς  φφοορροολλοογγοούύμμεεννωωνν,,
εεννααννττίίοονν  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ηη  φφοο--
ρροολλοογγιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  μμπποορρεείί
νναα  λλάάββεειι  μμέέττρραα  ααννααγγκκαασσττιι--
κκήήςς  εείίσσππρρααξξηηςς,,  ααννέέρρχχεεττααιι
σσεε  11..772200..669900..  ΔΔηηλλααδδήή  σσύύ--
ννττοομμαα  έέρρχχοοννττααιι  κκαατταασσχχέέσσεειιςς
γγιιαα  άάλλλλοουυςς  ππεερρίίπποουυ  660000..000000
φφοορροολλοογγοούύμμεεννοουυςς..

--  ΑΑππόό  κκαατταασσχχέέσσεειιςς  κκααιι  ρρυυθθμμίί--
σσεειιςς,,  δδηηλλααδδήή  ππααλλιιέέςς  κκααιι  ννέέεεςς

((εεννττόόςς  ττοουυ  22001188))  φφοορροολλοογγιι--
κκέέςς  οοφφεειιλλέέςς  εειισσέέρρρρεευυσσαανν  σστταα
κκρρααττιικκάά  ττααμμεείίαα  445544  εεκκααττ..
εευυρρώώ..

--  ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ππααλλιιώώνν  φφοορροο--
λλοογγιικκώώνν  οοφφεειιλλώώνν  ππεερριιοορρίί--
σσττηηκκεε  σστταα  9977,,888888  δδιισσ..  εευυρρώώ..

--  ΠΠααλλιιέέςς  κκααιι  ννέέεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς
οοφφεειιλλέέςς  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσυυννοολλιι--
κκάά  σστταα  110011,,664411  δδιισσ..  εευυρρώώ,,

ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  όόμμωωςς  μμόόννοο  τταα
ππεερρίίπποουυ  1144  εεκκααττ..  θθεεωωρροούύννττααιι
εειισσππρράάξξιιμμαα..

ΝΝΕΕΑΑ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΣΣΗΗ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΤΤΕΕΣΣ

ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥ

Αύξηση για 2ο συνεχόμενο

μήνα κατέγραψε το Γενικό Λο-
γιστήριο στις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του Δημοσίου
προς τον Ιδιωτικό τομέα.

Από τα 2,461 δισ. ευρώ τον
Ιανουάριο, τα χρέη αυξήθη-
καν στα 2,62 δισ. ευρώ τον
Φεβρουάριο, ενώ τον Μάρτιο
παρατηρήθηκε και νέα αύξηση,
στα 2,734 δισ. ευρώ.

Ο Μάρτιος, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου καταγράφηκε
η νέα αύξηση των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων κατά 130
εκατ. ευρώ, ήταν ο μήνας εκτα-
μίευσης των 500 εκατ. ευρώ
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Στήριξης για την απο-
πληρωμή ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων.

Δεδομένου ότι η εκταμίευση
έγινε τις τελευταίες ημέρες
του μήνα, η διάθεση του ποσού
αναμένεται να αποτυπωθεί στα
στοιχεία του Απριλίου, γεγονός
που είναι και αναγκαία συνθή-
κη για να προχωρήσει η εκτα-
μίευση της επόμενης υποδό-
σης του ενός δισ. ευρώ μέσα
στον τρέχοντα μήνα.

Οι φόροι που βρίσκονται σε
εκκρεμότητα μειώθηκαν πε-
ραιτέρω στα 675 εκατ. ευρώ
από 776 εκατ. ευρώ τον Φε-
βρουάριο. 

Από το ποσό αυτό, τα 397
εκατ. ευρώ αφορούν στους
άμεσους φόρους και τα 168
εκατ. ευρώ στα μη φορολογικά
έσοδα.
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ΟΟΙΙ    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΕΕ    ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ    ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ,,    ΑΑΥΥΞΞΗΗΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ    ΚΚΑΑΤΤΑΑ    2211..227755

ΝΝέέοοιι    ααππλλήήρρωωττοοιι    φφόόρροοιι    
770088    εεκκααττ..    ττοονν    ΜΜάάρρττιιοο



--  ΕΕίίννααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  σστταα  δδεεδδοομμέένναα  ττηηςς  ττοο--
ππιικκήήςς  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττοο  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττοονν  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηη»»,,  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο
έέχχοουυνν  εεκκφφρραασσττεείί  πποολλλλέέςς  ααννττιιρρρρήήσσεειιςς  κκααιι  εειιδδιικκάά  γγιιαα  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  ααππλλήήςς
ααννααλλοογγιικκήήςς..  ΠΠοοιιαα  ππιισσττεεύύεεττεε  όόττιι  εείίννααιι  τταα  ττρρωωττάά  σσηημμεείίαα;;  

«Το κλίμα είναι τελικά τελείως συγκρουσιακό. Ενώ υπήρχε η δυ-
νατότητα και η ευκαιρία κάποιες υπερβολές του Καλλικράτη να
αμβλυνθούν και να φτάσουμε σε ένα πεδίο συνεννόησης, τελικά
το Υπουργείο έχει κεντρικό άξονα το εκλογικό σύστημα, που εφαρ-
μόζει μία απλή αναλογική που δεν πρόκειται να δώσει λύσεις και
όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις στην ουσία είναι για να θεραπεύσουν,
σαν να ήξερε ο νομοθέτης ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, δεν
είναι λειτουργικό, δεν βγάζει κυβερνησιμότητα, δεν βγάζει και θε-
σμική υγεία. 

Δεν έχει τίποτα άλλο το νομοσχέδιο, το οποίο να μπορεί κα-
νείς να το χρησιμοποιήσει σαν αντιστάθμισμα. Στην ουσία γίνε-
ται μία αποσύνθεση των δημοτικών παρατάξεων της πλειοψηφίας.
Δίνεται, αν θέλετε, κυριαρχική η εξουσία στις εκάστοτε μειοψη-
φίες. Θα μπορεί, δηλαδή, μία παράταξη, η οποία δεν τιμήθηκε από
το λαό του δημου, που πήρε 1-2%, να έχει έναν κρίσιμο ρόλο, που
να διαμορφώνει την επόμενη πλειοψηφία. Που να εμποδίζει να ψη-
φίζεται ένα τεχνικό πρόγραμμα, ένας προϋπολογισμός, να λαμ-
βάνεται μία απόφαση σωστή. Δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ βου-
λής και δημοτικού συμβουλίου. Στη Βουλή υπάρχει η αρχη της δε-
δηλωμένης, που σημαίνει ότι δεν συγκροτούνται οι πλειοψηφίες
ευκαιριακά. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κυβερνά την Ελλάδα μία
σύνθεση δύο κομμάτων. Αυτή δεν μπορεί να συμβεί, όπως πάνε
να βάλουν την απλή αναλογική στο δημοτικό σύστημα. Θα είναι
ευκαιριακές οι πλειοψηφίες. Δεν θα υπάρχει στην ουσία πλειο-
ψηφία. Δηλαδή δήμαρχοι θα μπορούν να είναι από οπουδήποτε.
Αυτό σημαίνει ένα έσχατο επίπεδο συναλλαγής. Κάποιοι αντα-
παντούν και λένε ότι τα θέματα του Δ.Σ. δεν είναι τόσο μεγάλης
σημασίας, όσο αυτά του κοινοβουλίου. Σας πληροφορώ ότι είναι
πολύ πιο συγκρουσιακά τα θέματα, όταν έχουμε να κάνουμε με το-
πικά συμφέροντα, τοπικές συντεχνίες, τοπικές μειοψηφίες, που
έχουν διάφορα επαγγελματικά, οικονομικά ή ακόμα και ιδεολο-
γικά κίνητρα, για να μη λειτουργεί το δημοτικό σύστημα. Κάποι-
οι ποντάρουν στη σύγχυση και την αβεβαιότητα. Κάποιοι επεν-
δύουν να λέει ο λαός ότι τίποτα δεν υπάρχει και ότι όλα είναι ένα
μπάχαλο. Και έτσι να μπορούν να μπαίνουν από το παράθυρο φα-
σίζουσες αντιλήψεις και ιδεολογίες. Ένα σύστημα για να είναι σύ-
στημα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει αφ’ εαυτού την κυβερνη-
σιμότητά του. Δεν μπορεί, λοιπόν, να λες ότι κάνεις εκλογές σε
δύο Κυριακές, την πρώτη Κυριακή βγαίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι
και τη δεύτερη Κυριακή βγαίνει ο δήμαρχος, ο οποίος την επό-
μενη μέρα μπορεί να μην έχει καν πλειοψηφία στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Και όχι μόνο αυτό, ούτε καν δυνατότητα να συνθέσει τέ-
τοιες πλειοψηφίες. 

Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει η αυτοδιοίκηση να είναι χώρος της
συναίνεσης, η οποία όμως να μην είναι αποτέλεσμα ευκαιριακών
πλειοψηφιών. Να υπάρχει η σκληρή έννοια της δημοτικής πα-
ράταξης.

Με το νέο νομοθέτημα, που αλλάζει τελείως τη φιλοσοφία του
προηγούμενου, κάποιος μπορεί να μπαίνει σε έναν συνδυασμό, να
απέρχεται, να γίνεται αντιδήμαρχος χωρίς να είναι καν πλειοψηφία.
Ευκαιριακές συμμαχίες και καθόλου υγιεινές.

Άλλους θα ψηφίζει ο κόσμος, για άλλα θα ψηφίζει τον δήμαρ-
χο και άλλα τελικά εκείνος θα μπορεί να κάνει.

Οι συμμαχίες πρέπει να προϋπάρχουν. Όποιος θέλει να είναι
σοβαρός και να καταθέσει πρόταση αυτοδιοικητική, πρέπει
εξαρχής να έχει ένα πολιτικό σύμφωνο για το τι απαντάμε στα το-

πικά θέματα.
Αν θέλουν αυτό το σύστημα, δεν χρειάζεται δεύτερη Κυριακή.

Ο δήμαρχος με την επανεκλογή του με 50%+1 ισχυροποιείται πο-
λιτικά, αφού είναι ο μοναδικός αξιωματούχος μαζί με τους περι-
φερειάρχες, που απολαμβάνουν της μέγιστης εμπιστοσύνης του
εκλογικού σώματος. Γιατί ο πρωθυπουργός και με 33 ή 36% μια
χαρά κυβερνάει.

Θα μπορούσαμε τα προβλήματα να τα θεραπεύσουμε. Αλλά,
αυτό που κάνει το Υπουργείο, δεν υπάρχει πουθενά. Κάνουμε μία
θεσμική πρωτοτυπία, που κι αυτό θα μπορούσε να το δοκιμάσει
σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος δήμων. 

Ένα άλλο θέμα είναι ότι στην ουσία από την πίσω πόρτα ξα-
ναγυρνάμε στις παλιές κοινότητες. Και λέμε και το κερασάκι ότι
θα είμαστε υποχρεωμένοι με τη ΣΑΤΑ να κάνουμε προϋπολογι-
σμό για εκείνες τις περιοχές.

Στο δήμο Ρεθύμνης που έχουμε 101 οικισμούς, 47 τοπικές κοι-
νότητες και την πόλη και τα χρήματα που στέλνει το υπουργείο
είναι 700 χιλιάδες, η διαίρεση δείχνει τι αντιστοιχεί στα χωριά.

Δεν προβλέπεται αύξηση και όχι μόνο αυτό. Προβλέπεται μία
μετακύλιση να πληρώνει ο κόσμος και την υπηρεσία πρασίνου. Μέ-
χρι τώρα οι ανταποδοτικές υπηρεσίες ήταν ο ηλεκτροφωτισμός
και η καθαριότητα. Τώρα μπαίνει και η υπηρεσία πρασίνου.
Αυτό σημαίνει ότι τώρα που θα βγάλουμε δημοτικά τέλη, θα πρέ-
πει να υπολογίσουμε στο κόστος της υπηρεσίας και όλους τους ερ-
γαζόμενους της υπηρεσίας πρασίνου. Αυτό σημαίνει υψηλότερα
δημοτικά τέλη ή δεν θα κάνεις τις μειώσεις που είχες σκοπό, επει-
δή τώρα φορτώνεις στον κόσμο σαν πράσινο τέλος και αυτήν την
υπηρεσία. Άρα την ξεφορτώνουν από την κρατική υποχρέωση και
την πάνε στους δημότες».

--  ΤΤιι  λλέέττεε  γγιιαα  ττηηνν  πποοσσόόσσττωωσσηη  4400%%  γγιιαα  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς;;
«Και αυτό ακόμα καταντά στη γελοιότητα που είδαμε και στις

προηγούμενες εκλογές την τελευταία στιγμή να βάζουν συζύγους,
πεθερές. Αλλα αυτό μπορεί να κρίνει και το αποτέλεσμα και την
ποιότητα της δημοκρατίας».

--  ΕΕννάάμμιισσιι  χχρρόόννοο  ππρριινν  ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  ξξααννααμμππααίίννοουυμμεε  σσεε  μμίίαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα
νναα  μμηη  σσκκεεφφττόόμμαασσττεε  αανν  θθαα  εείίννααιι  κκάάπποοιιοοςς  υυπποοψψήήφφιιοοςς  κκααιι  πποοιιοο  όόρρααμμαα  έέχχεειι
γγιιαα  ττοο  δδήήμμοο,,  ααλλλλάά  αανν  μμπποορρεείί  ππ..χχ..  οο  ΜΜααρριιννάάκκηηςς  θθαα  κκααττααφφέέρρεειι  νναα  έέχχεειι
ττηηνν  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττωωνν  σσυυμμββοούύλλωωνν  ήή  αανν  οο  ΝΝίίννοοςς  θθαα  μμπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  ττηηνν  πποο--
σσόόσσττωωσσηη..  

«Ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα και άλλες ανάγκες. Ενώ θα
έπρεπε να βγαίνουν ξεκάθαρα μηνύματα δημοκρατίας και λει-
τουργίας των θεσμών, βγαίνει ότι πάμε να κάνουμε μπάχαλο και
το τελευταίο κάστρο που τουλάχιστον λειτουργεί η αρχή της πλει-
οψηφίας.

Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι στο θέμα της απλής ανα-
λογικής υπάρχουν εκείνοι που το πιστεύουν ιδεολογικά σαν κάτι
καλύτερο και είναι οι καλόπιστοι, υπάρχουν όμως και κάποιες συ-
ντεχνίες και κάποιες ακραίες συλλογικότητες, οι οποίες τρίβουν
τα χέρια τους. Τους δίνουμε ρόλο εκεί που δεν έπρεπε να είχαν
ρόλο ή να καταδεχόμαστε να τους μιλάμε. Κι όμως τους κάνου-
με θεσμικούς συνομιλητές, υποχρεωτικούς.

Εγώ είχα προτείνει στον υπουργό ότι θα πρέπει να μπει ένα πλα-
φόν. Αφού θέλετε να φτιάξετε εκλογικά συστήματα που προϋ-
ποθέτουν συναίνεση, συνεργασίες, τι νόημα έχουν ο καθένας με
500 ψήφους να παίρνει μία έδρας στο δημοτικό συμβούλιο; Τις 500
ψήφους μία μεγάλη οικογένεια τις έχει στο Ρέθυμνο.

Αυτό που λέει ο υπουργός ότι το 95% των αποφάσεων είναι ομό-
φωνες, αν εννοεί για τα δεντράκια ή τα έξοδα μετακίνησης, μπο-
ρεί. Όταν, όμως, μιλάμε για προϋπολογισμούς και τεχνικό πρό-
γραμμα, δε βλέπω τις συναινέσεις. 
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΠΠΩΩΣΣ  ΘΘΑΑ  ««ΜΜΙΙΛΛΗΗΣΣΕΕΙΙ»»  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ
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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

««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς»»    κκααιι    ηη    εεππόόμμεεννηη    μμέέρραα
ππρροοββλληημμααττίίζζοουυνν    ττοονν    ΓΓιιώώρργγοο    ΜΜααρριιννάάκκηη

ΤΤ
ην πλήρη απόρριψη του «Κλεισθένη» ως

ένα νομοσχέδιο που θα δημιουργήσει

προβλήματα κυβερνησιμότητας στους

δήμους και φαινόμενα ευκαιριακών συ-

ναλλαγών εκφράζει ο δήμαρχος Ρεθύμνου, ΓΓιιώώρργγοοςς

ΜΜααρριιννάάκκηηςς,, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαβούλευση

του νομοθετήματος, που κατέθεσε το Υπουργείο Εσω-

τερικών. Ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜααρριιννάάκκηηςς μιλώντας στην πρωινή

ενημερωτική εκπομπή του TTEEAAMM  FFMM «Πρώτη Γραμ-

μή» σχολίασε τα τρωτά σημεία της απλής αναλογικής

που προτείνεται και τα θέματα

που θα παραμείνουν ανοι-

χτά, ενώ θα μπορούσαν

να λυθούν.

Ο δήμαρχος Ρεθύ-

μνου απαντά και

στο ερώτημα για

το εάν θα είναι

υποψήφιος για τέ-

ταρτη φορά. Ο

ίδιος δεν απορρί-

πτει μία τέτοια προο-

πτική, υποστηρίζει

όμως πως «δεν θεωρεί τον

εαυτό του προαπαιτούμενο», ισχυ-

ριζόμενος πως μέσα από το διάλογο με την κοινωνία

μπορεί να βρεθεί μία άλλη λύση. Πάντως, τονίζει πως

τον ίδιο τον ενδιαφέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα

στον δήμο Ρεθύμνου, ενώ προσθέτει πως πολλά θα

εξαρτηθούν από το τι θα γίνει με το υπό ψήφιση νομο-

σχέδιο του «Κλεισθένη» και εάν οι εθνικές εκλογές

προηγηθούν των αυτοδιοικητικών, δεδομένου ότι ο

Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως εάν εκλεγεί κυ-

βέρνηση οι όποιες αλλαγές θα καταργηθούν.

Αναλυτικά, η συνέντευξη στον ΓΓιιάάννννηη  ΚΚααλλααϊϊττζζάάκκηη..



--  ΤΤοο  ββαασσιικκόό  εείίννααιι  αανν  εεσσεείίςς  θθέέλλεεττεε
νναα  εείίσσττεε  υυπποοψψήήφφιιοοςς..  ΑΑνν  δδεενν  θθέέλλεε--
ττεε,,  ττοο  πποοιιοοςς  θθαα  σσααςς  δδιιααδδεεχχθθεείί,,  θθαα
ττοο  ααπποοφφαασσίίσσεειι  οο  κκόόσσμμοοςς..

«Δεν είναι έτσι. Αυτά δεν εί-
ναι δουλειές της Δευτέρας, είναι
δουλειές της προηγούμενης Πα-
ρασκευής. Δηλαδή, εγώ σας ξα-
ναλέω, η ίδια κοινωνία θα απα-
ντήσει τι θα κάνουμε. Εγώ θα μι-
λάω με ανθρώπους και προ-
σπαθώ να δω ποια είναι η άπο-
ψή τους». 

--  ΆΆρραα  εεννδδιιααφφέέρρεεσσττεε……
«Δεν έχω ποτέ απορρίψει

την ιδέα να είμαι, αλλά δεν
βάζω προαπαιτούμενο τον εαυ-
τό μου. Με ενδιαφέρει να υπάρ-
ξει μία σύνθεση απόψεων και
ανθρώπων, που να θέλουν να εί-
ναι στο Δ.Σ. 

Τώρα, αν μέσα από αυτήν
την κουβέντα, αν προκύψει μία

καλύτερη λύση, με περισσότε-
ρη αντιπροσωπευτικότητα και
μεγαλύτερη απήχηση στην κοι-
νωνία, δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο
μοναδικός, ούτε θεωρώ ότι είναι
υποχρέωση του κόσμου να βλέ-
πει μόνο εμένα ως πιθανό δή-
μαρχο. Αλλά κάποιοι δεν έχουν
καταλάβει πόσο σημαντικό εί-
ναι να είσαι δήμαρχος και φαί-
νεται κι από τον τρόπο που δη-
μιουργήθηκαν τα προηγούμενα
ψηφοδέλτια. Πρέπει να απα-
ντάμε όλοι στο ερώτημα και η
κοινωνία να απαντά: ποιος θα εί-
ναι ο αντιδήμαρχός σου στα τε-
χνικά, στα οικονομικά ή σε
άλλα; Που δεν έχει να κάνει με

την ποιότητα των ανθρώπων.
Έχει να κάνει με τη διαθεσιμό-
τητά τους σε χρόνο και σε
εμπειρία».

--  ΑΑυυττόό  εείίννααιι  κκααιι  ττοο  εερρώώττηημμαα  ττηηςς
εεππόόμμεεννηηςς  μμέέρρααςς..  ΜΜεεττάά  ααππόό  ττρρεειιςς
θθηηττεείίεεςς  σσααςς,,  εείίννααιι  λλοογγιικκόό  νναα  υυππάάρρ--
χχεειι  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  κκααιι  ααννάάγγκκηη  αανναα--
ννέέωωσσηηςς..  

«Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό,
γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που μι-
λάνε για ανανέωση, δεν τους
πείραζε που ήταν ο ίδιος ο δή-
μαρχος από το 1968. 

Ξέρετε, η ανάγκη της ανανέ-
ωσης προκύπτει όταν υπάρχει
μπαγιατίλα. Όταν κάποιοι που
λένε ότι είναι φρέσκοι, είναι

πιο μπαγιάτικοι από τα μπα-
γιάτικα, δε μιλάμε για ανανέω-
ση. Μιλάμε για αναπαλαίωση. 

Και αυτό θα το πει η κοινωνία.
Και να ξέρετε ότι ο οποιοσδή-
ποτε από εμάς, όταν στην κοι-
νωνία συναντά πλάτες που γυ-
ρίζουν, καταλαβαίνει ότι ήρθε η
ώρα του να πάει στο σπίτι του». 

--  ΑΑυυττόό  ττοο  λλέέττεε  κκιι  εεσσεείίςς  οο  ίίδδιιοοςς,,  όόττιι
ααυυττόό  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  εείίννααιι  νναα
δδοούύμμεε  πποοιιοοιι  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι,,  πποοιιοοιι
θθαα  εεμμππλλαακκοούύνν,,  νναα  δδιιεευυκκρριιννιισσττεείί
πποοιιοοιι  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα……

«Εγώ δεν πρόκειται να βάλω,
στο όνομα της δικής μου εμμο-
νής, το Ρέθυμνο σε περιπέτειες.
Γιατί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη.

Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός
ή κακός. Σημασία έχει αν μπο-
ρείς να συνθέσεις μία ενότητα
και μία αντίληψη που να μπορεί
να αντέχει στους κραδασμούς.

Ξέρετε, κάθε μέρα 10 μικρά
πράγματα σου χτυπούν την πόρ-
τα και τον κόσμο δεν τον εν-
διαφέρει αν έχει γίνει το μεγά-
λο. Πρέπει να είσαι Αθηναίος,
Ηρακλειώτης ή Χανιώτης για να
πεις για τη διαφορά στο Ρέθυ-
μνο ή υπάλληλος της οικονομι-
κής υπηρεσίας για να ξέρεις
πώς είναι σήμερα ο δήμος από
αυτό που παρελήφθη.

Εν πάση περιπτώσει, ο και-
ρός είναι και πολύς και λίγος.

Όλα θα ξεκαθαριστούν στους
επόμενους μήνες. 

Αν είναι αυτό το νομοσχέδιο
το εργαλείο με το οποίο θα
πάμε την επόμενη μέρα, είναι
υποχρεωτικό να γίνει μία συ-
ζήτηση στο πλαίσιο της βαθιάς
συναίνεσης, αλλά της προ-
γραμματικής συμφωνίας και
όχι της ευκαιριακής λαφυρα-
γώγησης αξιωμάτων. Γιατί τότε
θα αποδείξουμε ότι απαντάμε
σε ένα κακό νομοσχέδιο με
έναν καλό τρόπο. 

Αλλιώς θα πάμε να κάνουμε
παρεάκια και την επόμενη
μέρα θα αρχίσει η ώρα της συ-
ναλλαγής».

Άμα φτάσουμε στην κατασκευασμένη πολιτική συμπεριφορά,
δεν έχει νόημα να ασχολείται κανείς με αυτά. Θεωρώ ότι οι άξι-
οι άνθρωποι έχουν πολλά πράγματα να κάνουν και να προσφέρουν
και στον τόπο τους και στην οικογένειά τους και στον εαυτό τους.
Αν θέλουμε να τα κάνουμε, όλα μπάχαλο, ας τα κάνουμε».

--  ΤΤιι  γγίίννεειι  ααππόό  εεδδώώ  κκααιι  ππέέρραα;;  ΕΕσσεείίςς  δδεενν  ττοο  ααπποοδδέέχχεεσσττεε  ττοο  ννοομμοοσσχχέέ--
δδιιοο..  ΟΟιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  λλέέννεε  ππωωςς  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  οο  υυπποουυρργγόόςς  θθαα  εεππιι--
μμεείίννοουυνν..

«Κατά τη γνώμη μου έχουμε δύο ακραίες τοποθετήσεις: την το-
ποθέτηση του υπουργείου, που λέει αυτό είναι και της αντιπολί-
τευσης, που λέει πως μόλις έρθω εγώ στην κυβέρνηση θα το κα-
ταργήσω. Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν: πώς συντίθεται η επόμενη αυ-
τοδιοικητική ημέρα; Πότε πρέπει να προετοιμαστούν οι παρατάξεις
για την επόμενη εκλογική περίοδο; Την ημέρα των ευρωεκλογών,
όπως είναι σήμερα; Τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου όπως
επαγγέλλεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο; Θα καταρτίσουμε συν-
δυασμούς στα χωριά κάτω των 500 κατοίκων ή θα πάμε όλοι μαζί
σε ένα ψηφοδέλτιο; Κι εκεί ποιος θα κανονίσει την ποσόστωση;
Άρα, εκεί δεν θα υπάρχει ποσόστωση. Μπορούσαν να γίνουν πολύ

καλύτερα τα πράγματα. Κι έχουμε κι απόψεις και ιδέες και τις έχου-
με καταθέσει. 

Όσον αφορά το πότε θα γίνουν οι εκλογές, είναι υποκριτικό να

λες πως έχουν βαρύτητα οι αυτοδιοικητικές εκλογές και να τις βά-
ζεις – αν επιβεβαιωθεί το σενάριο – μαζί με τις βουλευτικές. 

Σκέφτομαι τη γιαγιούλα σε ένα χωριό να πρέπει να ψηφίσει στη
μία κάλπη το δήμαρχο, στην άλλη τον πρόεδρο του χωριού, σε άλλη
τον περιφερειάρχη με τους περιφερειακούς συμβούλους, να σταυ-
ρώσει και τον περιφερειακό σύμβουλο άλλης ενότητας που πρέ-
πει να του δώσει ψήφο και να ψηφίσει και για τις εθνικές εκλογές».

3ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Σάββατο  5  -  Κυριακή  6  Μαϊου  2018 7
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ΜΜιιλλάά  γγιιαα  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  
γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ααπποορρρρίίππττεειι  
ττοο  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ΤΤ..ΑΑ..  

κκααιι  ττηηνν  ααππλλήή  ααννααλλοογγιικκήή

••    ••    ••    ••    ••    ••

ΕΕκκμμάάθθηησσηη
ΚΚοολλύύμμββηησσηηςς

BBaabbyy  SSwwiimmmmiinngg
AAqquuaa  AAeerroobbiicc

Tηλ. 28310 51662

ΟΟ    ΓΓιιώώρργγοοςς    ΜΜααρριιννάάκκηηςς  ττιι  σσκκέέφφττεεττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη;;  ΘΘαα  εείίσσττεε  ξξααννάά  υυπποοψψήήφφιιοοςς;;
«Τις αποφάσεις μου θα τις πω και έγκαιρα και υπεύθυνα. Προφανώς πρέπει αν δούμε πού θα κατασταλάξει όλο αυτό. Εγώ δεν θέτω ποτέ τον εαυτό μου ως προαπαιτούμενο της οποιαδήποτε συνέ-

χειας στο δήμο, αλλά επειδή έχω πολλά πράγματα θυσιάσει και έχω ασχοληθεί προσωπικά και έχω λύσει ζητήματα, δεν θα ήθελα ποτέ ο δήμος να πάει σε ευκαιριακές δυνάμεις που δεν έχουν βαθιά αυ-
τοδιοικητική εμπειρία, ούτε κουλτούρα αυτοδιοικητική, πολλές φορές είναι δέσμιες συμφερόντων και ευκαιριακών καταστάσεων, με λόγο που δεν είναι σταθερός, αλλά έχει επιφανειακή δημοκρατικό-
τητα χωρίς να υπάρχει γνώση και σοβαρό στίγμα. 

Το πού θα πάει ο δήμος Ρεθύμνου με ενδιαφέρει πολύ και θα εξαρτηθεί από αυτό ποιες θα είναι οι δικές μου αποφάσεις, όπως επίσης, το πιο σημαντικό, τι λέει η κοινωνία για όλα αυτά. Εγώ όταν κα-
τέβηκα το 2006, την κοινωνία τη ρώτησα και ήταν ξεκάθαρη τι θέλει. Και τώρα θα προσπαθήσω να την ξαναρωτήσω. Και η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι ποιοι είναι διατεθειμένοι, όχι ποια κόμμα-
τα και ποιες συντεχνίες, αλλά ποια είναι η κοινωνική παρουσία ανθρώπων που έχει επίγνωση τι σημαίνει να κυβερνάς το δήμο Ρεθύμνης. Ο δήμος δεν είναι λάφυρο, να τον πάρεις την Κυριακή και να
πανηγυρίζεις και μετά από Δευτέρα να μη σε νοιάζει τίποτα. Έχουμε φτιάξει έναν δήμο, ο οποίος είναι αξιοζήλευτος, που έχει κατακτήσει και αξιώματα που έχουν πανελλήνια πλέον απήχηση. Έχουμε
πει και έχουμε προτείνει θέματα, που όταν οι άλλοι ήταν σε βαθιά ύπνωση, και μιλάω για το πολιτικό σύστημα, εμείς τα θέσαμε. Έχουμε δημιουργήσει προγράμματα για όλους τους δήμους της χώρας,
τα οποία προαναγγέλλω στο δημοτικό συμβούλιο. Στεναχωριούνται κάποιοι που τα ξέρω. Δεν είναι επειδή είναι μαρτυριάρης ο υπουργός, πιθανόν να είναι και δικές μας οι ιδέες και τις υλοποιούν. Ο δή-
μος Ρεθύμνης έχει πλέον κατακτήσει το δικαίωμα να είναι συνομιλητής σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό κάποιοι, και από τα τοπικά μέσα, δεν έχει αναδειχθεί. Πιθανόν να φταίω εγώ που δεν κάθομαι
να λέω τι γίνεται κάθε μέρα και δεν έχω φωτογράφους και επικοινωνιολόγους, και μέσα από το διαδίκτυο να κάνω το ασήμαντο σημαντικό.

Είναι βαρύ ράσο ο δήμος Ρεθύμνης. Και δεν θεωρώ ότι μόνο εγώ μπορώ να φορώ αυτό το ράσο. Αλλά δεν μπορεί να το φοράει και ο οποιοσδήποτε νομίζει ότι μπορεί να το φορά».

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ    ««ΜΜΕΕΛΛΙΙΤΤΤΤΕΕΥΥΣΣ»»    

««ΠΠΟΟΠΠ    ΠΠεευυκκοοθθυυμμααρρόόμμεελλοο    ΚΚρρήήττηηςς»»::    μμιιαα    ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηη  
ααξξίίαα    γγιιαα    ττοουυςς    μμεελλιισσσσοοκκόόμμοουυςς    ττηηςς    ΚΚρρήήττηηςς
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενημέρωσης των μελών του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ρεθύμνου «ΜΕΛΙΤΤΕΥΣ» που έγιναν την Τετάρτη 02 Μαΐου
στο Eργατικό Kέντρο Ρεθύμνου με θέμα: «ΠΟΠ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ».
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου, «οι μελισσοκόμοι συγκεντρώθηκαν και ενημερώθηκαν από την κ. ΕΕυυππρρααξξίίαα  ΦΦααννοουυρράάκκηη (Επόπτης Μελισσοκομίας Με-
λισσοκομικού Κέντρου Κρήτης) σχετικά με τις ενέργειες και τις διαδικασίες που απαιτεί το «ΠΟΠ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ» για όποιον μελισσοκόμο θα
ήθελε να ασχοληθεί με αυτό. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι, αν και οι διαδικασίες απόκτησης του σήματος «ΠΟΠ» από έναν μελισσοκόμο είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, αυ-
τές μπορούν να γίνουν μέσα από τα κλαδικά όργανα των μελισσοκόμων με ελάχιστο κόστος ώστε την όποια προστιθέμενη αξία από την απόκτηση του σήματος ΠΟΠ
να την επωφεληθεί καθαρά ο μελισσοκόμος και όχι κάποιος άλλος μεσάζων. Στη συνέχεια μοιράσθηκαν όλα τα σχετικά και απαιτούμενα έντυπα ενημέρωσης γα το
«ΠΟΠ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ» στους παρευρισκόμενους μελισσοκόμους και η Γενική Συνέλευση έκλεισε με τις ερωτήσεις των μελισσοκόμων και τις απα-
ντήσεις που δόθηκαν από τους εισηγητές. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας θα υπάρχει μέσω του ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΜΕΛΙΤΤΕΥΣ» προς τους κλαδικούς φορείς διαχείρισης του ΠΟΠ για να παρασχεθεί κάθε σχετική πληροφορία και βοήθεια σε όποιον μελισσο-
κόμο του νομού θελήσει την απόκτηση του σήματος «ΠΟΠ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ».



ΜΜίίαα  ξξεεχχωωρριισσττήή  ττιιμμήή  γγιιαα
ττοονν  ίίδδιιοο,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττοο
ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΚΚρρήήττηηςς  εείί--
ννααιι  ηη  ααννααγγόόρρεευυσσηη  εεννόόςς
ααππόό  ττοουυςς  κκοορρυυφφααίίοουυςς  σσυυγγ--
γγρρααφφεείίςς  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν
3300  χχρρόόννωωνν  ωωςς  εεππίίττιιμμοουυ  δδιι--
δδάάκκττοορραα  ττοουυ  ΠΠ..ΚΚ..,,  ττοουυ
ΤΤοούύρρκκοουυ  ννοομμππεελλίίσστταα  ΟΟρρ--
χχάάνν  ΠΠααμμοούύκκ..

Η τελετή αναγόρευσης του
τούρκου πεζογράφου έγινε χθες
το απόγευμα στην αίθουσα
«Παντελής Πρεβελάκης» του
Ωδείου Ρεθύμνου, η οποία ήταν
κατάμεστη και για το λόγο αυτό
έγινε παράλληλα ζωντανή ή της
και στο «Σπίτι του Πολιτισμού». 

Συγκινημένος από την τιμή ο
τούρκος συγγραφέας, ο οποίος
ευχαρίστησε το Τμήμα Φιλο-
λογίας και το Πανεπιστήμιο
Κρήτης για τον τίτλο. Μάλι-
στα, όπως δήλωσε νωρίτερα το
πρωί στους δημοσιογράφους ο
κ. ΠΠααμμοούύκκ,, είναι διπλή χαρά
για τον ίδιο το γεγονός ότι λαμ-
βάνει τον ίδιο τίτλο με έναν
από τους συγγραφείς που εκτι-
μά, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες,
τον οποίο είχε αναγορεύσει ως
επίτιμο διδάκτορα το Π.Κ. το
1984!

Το πρωί της Παρασκευής, ο κ.
ΠΠααμμοούύκκ βρέθηκε στη βιβλιο-

θήκη του Πανεπιστημίου Κρή-
της στο Ρέθυμνο, όπου έχει
στηθεί σε συνεργασία του Πα-
νεπιστημίου με την Εταιρία
Κρητικών Ιστορικών Μελετών,
μια μικρή έκθεση βιβλίων του
Παμούκ με την επιμέλεια της
ΝΝίίκκηηςς  ΠΠεεττρράάκκηη (Βιβλιοθήκη

Π.Κ.) και γραφιστικά του ΔΔηη--
μμήήττρρηη ΜΜααθθιιοουυδδάάκκηη (Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης), που θα είναι
επισκέψιμη ώς τις 9/5/2018. 

Έκανε δηλώσεις στους δη-
μοσιογράφους, αναφέροντας
πως «είμαι πολύ χαρούμενος που

βρίσκομαι στην Κρήτη. Ήρθα πριν
3 μέρες και επισκέφθηκα την
Κνωσσό, τη Σπιναλόγκα, τα Χανιά.
Είναι για μένα πολύ οικεία η αρ-
χιτεκτονική, το κλίμα, οι πόλεις, εί-
ναι πάνω κάτω σαν την Νοτιοδυ-
τική Τουρκία που μου αρέσει.
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ΟΟ    ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΟΟΣΣ    ΝΝΟΟΜΜΠΠΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣ    ΔΔΕΕΧΧΘΘΗΗΚΚΕΕ    ΤΤΗΗΝΝ    ΤΤΙΙΜΜΗΗ    ΣΣΕΕ    ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  

ΕΕππίίττιιμμοοςς    δδιιδδάάκκττοορρααςς    ττοουυ    ττμμήήμμααττοοςς  
ΦΦιιλλοολλοογγίίααςς    οο    ΟΟρρχχάάνν    ΠΠααμμοούύκκ

««ΗΗ  εελλλληηννοοττοουυρρκκιικκήή  φφιιλλίίαα  θθαα  δδιιααττηηρρηηθθεείί»»,,  
δδήήλλωωσσεε  οο  ΤΤοούύρρκκοοςς  σσυυγγγγρρααφφέέααςς,,  σσχχοολλιιάάζζοοννττααςς
ττηηνν  κκρρίίσσηη  σσχχέέσσεεωωνν  ττωωνν  δδύύοο  χχωωρρώώνν



Έχω βρεθεί πολλές φορές σε ελ-
ληνικά νησιά, ειδικά όταν είχα
«πολιτική πίεση» και ήταν πιο
ασφαλές για μένα. 

Τα βιβλία μου έχουν μεταφρα-
στεί και εκδοθεί στην Ελλάδα για
30 περίπου χρόνια. Είμαι πολύ πε-
ρήφανος που παίρνω αγάπη και
αναγνώριση από τους Έλληνες
αναγνώστες μου. 

Γράφω ένα ιστορικό μυθιστό-
ρημα που «τοποθετείται» σε ένα
νησί παρόμοιο με την Κρήτη, τη
Ρόδο, την Κύπρο για την επιβολή
καραντίνας στις τελευταίες ημέρες
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αλλά αυτή τη φορά δεν ασχολού-
μαι κυρίως με την ιστορία, αλλά πιο
πολύ με το νόημα της ζωής, του θα-
νάτου, τους μύθους.

Το βιβλίο, που εξέδωσα στην
Κωνσταντινούπολη πριν δύο χρό-
νια, «η Γυναίκα με τα κόκκινα
μαλλιά» θα εκδοθεί αυτήν την
εβδομάδα στα ελληνικά από τις  εκ-
δόσεις Πατάκη».

Όσο για το πώς νιώθει ένας
άνθρωπος που έχει λάβει Νόμ-
πελ Λογοτεχνίας το 2006 και το
παράσημο της Λεγεώνας της
Τιμής το 2012 από το Γαλλικό
Υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε:
«Νιώθω προνομιούχος που λαμ-
βάνω μία τέτοια τιμή από το Πα-
νεπιστήμιο της Κρήτης. Είναι με-
γάλη τιμή να είμαι εδώ και είμαι
πολύ χαρούμενος επιπλέον γιατί
πριν από μένα τον τίτλο του επί-
τιμου διδάκτορα είχε λάβει ένας
συγγραφέας που θαυμάζω τόσο
πολύ, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες».

ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ
ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΧΧΤΤΗΗΚΚΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ
ΟΟΡΡΧΧΑΑΝΝ  ΠΠΑΑΜΜΟΟΥΥΚΚ

Στη διάρκεια της τελετής
αναγόρευσης στην προσφώνη-
σή του ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κρήτης κος ΟΟδδυυσσ--
σσέέααςς  ΙΙωωάάννννηηςς  ΖΖώώρρααςς αναφέρ-
θηκε στο πλούσιο συγγραφικό
έργο του ΟΟρρχχάάνν  ΠΠααμμοούύκκ και τη
διεθνή αναγνώριση τόσο του
ίδιου όσο και του έργου του. Με-
ταξύ άλλων ο κος ΖΖώώρρααςς επε-
σήμανε πως πρόκειται για έναν
συγγραφέα που αποτελεί σή-
μερα έναν από τους σημαντι-
κότερους διανοούμενους στην

δημόσια σφαίρα, ο οποίος δια-
κρίνεται μέσα από το έργο του
για την υπεράσπιση της ελευ-
θερίας του λόγου και των αν-
θρώπινων  δικαιωμάτων. Επι-
πλέον, ο κος ΖΖώώρρααςς τόνισε πως
πρόκειται για: «έναν εντυπωσια-
κό συγγραφέα με φιλελεύθερες
πολιτικές απόψεις, έναν πολίτη
του κόσμου. Ο Ορχάν Παμούκ εί-

ναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα
και δεν αναφέρομαι στο εύρος του
ταλέντου του αλλά και στην πολυ-
διάστατη σκέψη του και μεθόδους
συγγραφής».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης καλωσόρισε τον
Ορχάν Παμούκ στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης και επεσήμανε:
«Μας τιμά που ο κος Παμούκ
αποδέχτηκε την τιμή για την απο-
νομή του τίτλου».

Η Καθηγήτρια Κλασικής Φι-
λολογίας στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης κα ΛΛοουυκκίίαα  ΑΑθθαανναασσάά--

κκηη,, αναφέρθηκε στο έργο του
ΟΟρρχχάάνν  ΠΠααμμοούύκκ,, ενώ στην ομιλία
της μεταξύ άλλων υπογράμμισε:
«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Φι-
λοσοφική Σχολή και το Τμήμα
Φιλολογίας τιμά τη συνεισφορά
σας στην παγκόσμια λογοτεχνία.
Είμαι βέβαιη ότι η προσωπική
μου εμπειρία αντιπροσωπεύει την
εμπειρία πολλών αναγνωστών.
Παρ’ όλο που έχουν περάσει αρ-
κετά χρόνια από τότε που διάβα-
σα το «Ίνσταμπουλ» θυμάμαι ακό-
μα πόσο είχα εντυπωσιαστεί από
τη στοχαστική σας στάση απέ-
ναντι στις διαφορετικές πολιτι-
σμικές παραδόσεις…». Τέλος, η κα
ΑΑθθαανναασσάάκκηη επεσήμανε: «Ευχα-
ριστώ το Τμήμα Φιλολογίας και
τους συνάδελφους μου του τομέα
της Βυζαντινής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας για την εξαιρετική
τους πρωτοβουλία και σας καλω-
σορίζω στη σχολή μας ως επίτιμο
διδάκτορα της Φιλολογίας». 

Το έργο του ΟΟρρχχάάνν  ΠΠααμμοούύκκ
παρουσίασαν στη διάρκεια της
τελετής αναγόρευσης οι καθη-
γήτρια του τμήματος Φιλολο-
γίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

κα ΑΑγγγγέέλλαα  ΚΚαασσττρριιννάάκκηη και ο
Επίκουρος καθηγητής Βυζαντι-
νής και Νεοελληνικής Φιλολο-
γίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
κος ΜΜααννόόλληηςς  ΠΠααττεεδδάάκκηηςς..  

Σε ό,τι αφορά την απόφαση
του τμήματος να τιμήσει με τον
τίτλο του επίτιμου διδάκτορα
τον διάσημο συγγραφέα, η κα
ΚΚαασσττρριιννάάκκηη υπογράμμισε: «Η
σκέψη μας για την πρόσκληση
ήταν ότι έχουμε έναν πολύ μεγά-
λου βεληνεκούς συγγραφέα στη
γειτονιά μας. Έχουμε αυτές τις
ιδιόρρυθμες σχέσεις με την Τουρ-
κία, εμείς όμως θέλουμε να έχου-
με σχέση με την Τουρκία του Ορ-
χάν Παμούκ, δηλαδή με τη φιλε-
λεύθερη σκέψη στην Τουρκία και
αυτό οπωσδήποτε ήταν μέσα στις
σκέψεις μας όταν τον καλέσαμε».
Επιπλέον η ίδια επεσήμανε:
«Είναι μεγάλη στιγμή για το
Τμήμα Φιλολογίας και το Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης.

Έχουμε τη χαρά να τιμούμε
και να μας τιμά ο Ορχάν Πα-
μούκ, ο νομπελίστας συγγρα-
φέας του 2006, ο καταπληκτι-
κός συγγραφέας μεγάλων μυ-
θιστορημάτων που έχουν εκα-
τομμύρια αναγνώστες, έχουν
μεταφραστεί σε πάνω από εξήν-
τα γλώσσες, έχουν ήρωες που
τους θυμόμαστε μια ζωή αφού
τους διαβάσουμε, ατμόσφαιρα,
χιούμορ…τι άλλο να ζητήσει
κανείς». 

Ο κος ΠΠααττεεδδάάκκηηςς ανέφερε
πως πρόκειται για έναν παγκό-
σμιο λογοτέχνη και συγκεκρι-
μένα: «Είναι τύχη για ένα λαό να
βρίσκει τη φωνή ενός λογοτέχνη
που πραγματικά να εκφράζει το
λαό του με τρόπο που βγαίνει από
τα σύνορά του και δεν μένει μόνο
εντός. Λογοτέχνες μιας γλώσσας,
μιας κουλτούρας, ενός έθνους βγαί-
νουν έξω από αυτό και γίνονται
παγκόσμιοι λογοτέχνες. Αυτό είναι
ο Ορχάν Παμούκ. Γι’ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο επειδή είναι ένας λο-
γοτέχνης που ανήκει στον κόσμο
υπήρχε ομοφωνία για την αναγό-
ρευσή του». 

Το ψήφισμα για την απονομή
του τίτλου του επίτιμου διδά-
κτορα ανέγνωσε ο καθηγητής

Γενικής Γλωσσολογίας, πρό-
εδρος του Τμήματος Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης κος
Αλέξης Καλοκαιρινός.

««ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΟΟΤΤΟΟΥΥΡΡ--
ΚΚΙΙΚΚΗΗ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑ  

ΘΘΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΕΕΞΞΕΕΙΙ»»
Παρ’ ότι δεν θέλησε να απαν-

τήσει σε πολλές ερωτήσεις, ο κ.
ΠΠααμμοούύκκ σε ερώτηση για το πώς
σχολιάζει τη σημερινή κρίση
των σχέσεων ανάμεσα σε Τουρ-
κία και Ελλάδα, δεν δίστασε να
υποστηρίξει πως πρόκειται για
«τεχνητή ένταση» και πως η φι-
λία των δυο λαών θα εξακολου-
θήσει να υπάρχει: «Είμαι ανα-
στατωμένος γι’ αυτήν την τεχνητή
ένταση μεταξύ της Τουρκίας και
της Ελλάδας. Το 1980 ξεκίνησε
από τους τουρκους και τους έλλη-
νες καλλιτέχνες και διανοούμε-
νους μία προσπάθεια «πίεσης»
προς την Τουρκία και την Ελλάδα
να έχουν μία ειρηνική διάθεση.
Έγινε μεγάλη προσπάθεια, πολύς
προβληματισμός και στεναχωριέ-
μαι να βλέπω ότι αυτή η φιλία απο-
διοργανώνεται απερίσκεπτα. Αυτό

που ξέρω, όμως, ότι αυτή η φιλία
δεν μπορεί να καταστραφεί».

ΘΘΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΨΨΕΕΙΙ
ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΑΑ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΦΦΕΕ

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΔΔΟΟ  ΣΣΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ
Σήμερα το πρωί, από τις

11.00 έως τις 13.00, ο ΟΟρρχχάάνν
ΠΠααμμοούύκκ θα υπογράψει αντίτυ-
πα των βιβλίων του στο καφέ-
εστιατόριο La Bohème, Σουλί-
ου 15, στην παλιά πόλη του
Ρεθύμνου. 

ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΕΕΡΡΓΓΗΗ
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ΕΕΜΜΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΤΤΗΗ  ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

Ο καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης κος ΘΘεεοοχχάάρρηηςς  ΤΤσσοούύττσσοοςς,, αναφέρθηκε στο πρό-
γραμμα που υλοποιείται στο Ρέθυμνο σε σχέση με τη βιώσιμη κι-
νητικότητα αλλά και τη σημασία που έχει η αλλαγή συμπεριφοράς
στο σκέλος της μετακίνησης, ώστε η νέα γενιά πολιτών να μπορέ-
σει να μεταφέρει το μήνυμα της «επόμενης ημέρας». 

Ο ίδιος μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Σε συνέχεια των δραστηριοτή-
των που έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία με το Δήμο Ρεθύμνης, στοχεύ-
ουμε αυτή τη φορά στην αλλαγή της συμπεριφοράς και βεβαίως θα ξεκι-
νήσουμε από τις μικρές ηλικίες, παιδιά του δημοτικού και του Γυμνασί-
ου. Έχουμε κινητοποιήσει αρκετούς εθελοντές. Υπάρχει ένα μεγάλο εύ-
ρος δραστηριοτήτων όλο αυτό το διάστημα και ελπίζω οι Ρεθυμνιώτες να
αγκαλιάσουν το γεγονός όπως το αγκάλιασαν οι δάσκαλοι και οι καθηγη-
τές με τους οποίους συνεργαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Είναι από τις
δραστηριότητες που θα μας καταδείξουν αν πρέπει να συνεχίσουμε στο
ίδιο μοτίβο.

Η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων μέσα στην πόλη για τη βιώ-
σιμη μετακίνηση είναι μια μακροπρόθεσμη υπόθεση που πρέπει να τη δού-
με μέρα με την ημέρα και βάση τη νέα γενιά και τα πρώτα δείγματα που
έχουμε είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα».

««ΟΟΔΔΗΗΓΓΩΩ  ΜΜΕΕ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΜΜΟΟΥΥ»»
Τα τροχαία ατυχήματα που μαστίζουν την Κρήτη, αποτελούν ένα

από τα πιο σοβαρά ζητήματα για το νησί ενώ στις βασικές αιτίες πρό-
κλησης τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των τραγικών περιστατικών
στα οποία συχνά καταλήγουν, περιλαμβάνονται η οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και η χρή-
ση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 

Αναφερόμενος, στην οδική ασφάλεια και  στη δράση «Οδηγώ με
ασφάλεια το μέλλον μου», ο Αστυνόμος Β’ , Διοικητής του Τμήμα-
τος Τροχαίας Ρεθύμνου ΛΛεευυττέέρρηηςς  ΣΣττααγγάάκκηηςς,, ανέφερε πως σύμφω-
να με τα στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας, στο τμήμα της εδαφικής
αρμοδιότητας του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου, ελπιδοφόρο είναι
πως τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μείωση των τροχαίων ατυ-
χημάτων. Ο κος ΣΣττααγγάάκκηηςς επεσήμανε την ανάγκη προώθησης υγει-
ών προτύπων οδικής συμπεριφοράς στα παιδιά, πεδίο όπου στοχεύει
η ΕΛ.ΑΣ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των νέων. Όπως
ανέφερε ο κος ΣΣττααγγάάκκηηςς μιλώντας για τη δράση: «Πρόκειται για βιω-
ματικές εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί από τη Γενική Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, απευθύνονται σε παιδιά πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις πόλεις της
Κρήτης. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση υγιών προτύπων οδικής συ-
μπεριφοράς από τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών. Η Ελληνική Αστυ-
νομία με τις δράσεις αυτές αναδεικνύει τόσο την ιδιαίτερη ευαισθητοποίησή

της για το κοινωνικό φαινόμενο των τροχαίων ατυχημάτων όσο και ότι αυτό
αποτελεί για εκείνη πρωτίστως ζήτημα παιδείας και δευτερεύοντος πε-
δίο καταστολής».

ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΥΥΠΠΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΖΖΩΩΝΝ  

Η βιώσιμη κινητικότητα πέρα από τους εναλλακτικούς τρόπους
μετακίνησης εντός του αστικού ιστού έχει ως αφετηρία, όπως επε-
σήμανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ρεθύμνης κος
ΜΜίίννωωςς  ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς,, τη βιώσιμη συνύπαρξη και τη θέσπιση κανό-
νων μεταξύ οχημάτων και πεζών. Πρόκειται άλλωστε για το όραμα
της δημοτικής αρχής, το οποίο ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια και
μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να ενταχθεί σε αντίστοιχους άξονες
των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών προγραμμάτων και να υλοποι-
ήσει έργα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ο κος ΑΑλλεεφφααννττιιννόόςς επεσήμανε: «Είναι πάνω από δέκα χρόνια όταν
η Νέα Αντίληψη αποφάσισε μετά από πάρα πολύ σκέψη να ασχο-
ληθεί και να υπηρετήσει τη βιώσιμη κινητικότητα. Ένας όρος που
πριν από δέκα χρόνια δεν είχε μπει καθόλου στη ζωή μας. Λαμβά-
νοντας υπόψιν μας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της πόλης,
τη μεγάλη επισκεψιμότητα που έχει τους θερινούς μήνες, τον πα-
ράγοντα Πανεπιστήμιο που χιλιάδες φοιτητές -κατά κανόνα πεζοί-
άρχισαν να κυκλοφορούν σε αυτήν την πόλη αποφασίσαμε να πά-
ρουμε μια μεγάλη απόφαση να ασχοληθούμε με τη βιώσιμη κινητι-
κότητα, η οποία είναι ο τρόπος που βάζει ευγενικά τους κανόνες της
συνύπαρξης του οχήματος με τον πεζό. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτε-
ρότητες σε αυτή τη σχέση γιατί ο ίδιος ο πεζός είναι και ο χρήστης
του οχήματος. Όταν λέμε πεζός επίσης εννοούμε μικρές ή μεγάλες
ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έχουν όχι μόνο ίσα δικαιώματα με εμάς,
αλλά και παραπάνω, όπως είναι οι υπερήλικες, τα ΑμεΑ, οι μητέρες
με τα παιδιά τους οι οποίοι έχουν δικαίωμα και εμείς την υποχρέ-
ωση να τους προσφέρουμε μια πόλη όπου θα μπορούν να μετακι-
νηθούν με ασφάλεια πρωτίστως και για οποιαδήποτε δραστηριότητα
θέλουν να κάνουν μέσα στην πόλη». 

Στην εβδομάδα δράσεων και το πρόγραμμα Civitas Destinations
συμβάλλει το τμήμα προγραμματισμού του Δήμου Ρεθύμνης που ξε-
κίνησε τις εργασίες τον Οκτώβριο, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του

τμήματος κα ΝΝααττάάσσαα  ΘΘωωμμααδδάάκκηη..  

ΝΝΕΕΑΑ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  
CCIIVVIITTAASS  DDEESSTTIINNAATTIIOONNSS  ΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΟΟ  22002200

Όπως τόνισε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κος ΤΤάάσσοοςς  ΠΠααππααδδοουυρράάκκηηςς,, αναφερόμενος
στις δράσεις και τους άξονες του προγράμματος Civitas Destinations
που υλοποιείται με επίκεντρο τη βιώσιμη κινητικότητα στο Ρέθυ-
μνο: «Το πρόγραμμα Civitas Destinations έχει μπροστά του ακόμα χρό-
νια ολοκλήρωσης έως το 2020. Έχει πάρα πολλές δράσεις που εξελίσσο-
νται και θα εξελιχθούν σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα».

ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  
ΤΤΟΟ  ΝΝΕΕΟΟ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟ  

Ενδεικτικό είναι, όπως ανέφερε ο ίδιος πως χθες κατατέθηκαν οι
προσφορές στο Δήμο Ρεθύμνου για το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο που
θα κινείται στους δρόμους της πόλης, ενώ σύντομα θα γίνει γνωστό
πότε θα ξεκινήσει το μεταφορικό του έργο. Πρόκειται για το πρώ-
το ηλεκτροκίνητο όχημα στο Δήμο Ρεθύμνου, ενώ ήδη σταθμοί φόρ-
τισης έχουν πάρει τη θέση τους σε διάφορα σημεία της πόλης. «Δεν
είναι μεγάλο το μεταφορικό έργο θα είναι όμως σημαντικό γιατί θα γίνε-
ται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια» τόνισε ο κος ΠΠααππααδδοουυρράάκκηηςς..

ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΗΗΡΡΕΕΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΥΥΝΝ  
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ

Επιπλέον, οι αισθητήρες που έχει εγκαταστήσει στην πόλη του
Ρεθύμνου το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο θα προσφέρει ποικίλες
μετρήσεις για την μετακίνηση στο αστικό κέντρο, θα δώσουν σύντομα
πολύτιμες πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν ως «οδηγός» στο πλαί-
σιο του προγράμματος για τη βιώσιμη κινητικότητα και τις μελλο-
ντικές παρεμβάσεις. «Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται στην
πόλη μας παρά να εκτιμούμε τι γίνεται και έχουν να κάνουν ως προς το
θόρυβο, την ατμόσφαιρά που αναπνέουμε, αισθητήρες κίνησης οχημά-
των, πεζών, ποδηλάτων και πού θα γίνεται συνεχώς αυτό, οπότε θα ξέρει
η τροχαία σε λίγο καιρό ακριβώς τι θα γίνεται ως προς την κίνηση των πε-
ζών, των ποδηλάτων, των μηχανοκίνητων οχημάτων. Επίσης στη συνέχεια
μπορούμε να μετρήσουμε τι προκύπτει από τις αποφάσεις που παίρνου-
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ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΥΥΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  

ΠΠρροοττεερρααιιόόττηητταα    ηη    εεκκππααίίδδεευυσσηη    σσττηηνν  
οοδδιικκήή    αασσφφάάλλεειιαα    κκααιι    ββιιώώσσιιμμηη    κκιιννηηττιικκόόττηητταα  

Με
έμφαση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων ξεκίνησαν
χθες οι δράσεις ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικό-
τητα στο Ρέθυμνο, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος

Civitas Destinations και της Παγκόσμιας Ημέρας Οδικής Ασφάλειας και θα διαρκέσουν έως την
Παρασκευή 11 Μαΐου. 

Οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας 2018 διοργανώνονται από το
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης,
τον Δήμο Ρεθύμνης, σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης,
το εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνι-
κής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και το σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Περιφε-
ρειακού Τμήματος Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τις δράσεις υποστηρίζουν το Τμή-
μα Παιδείας και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης, η Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ρεθύμνης.

Η εβδομάδα οδικής ασφάλειας στα σχολεία έχει ως κύριο στόχο οι μαθητές του Ρεθύμνου να
εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλών μετακινήσεων, καθώς και για τις
εναλλακτικές -οικολογικές μορφές μετακίνησης. Eπιπλέον, οι ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα
να εκπαιδευτούν από τους Εθελοντές Σαμαρείτες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν

να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. 
Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στο Δημαρχείο Ρεθύμνου οι διοργανωτές, πα-

ρουσιάστηκε το πρόγραμμα της εβδομάδας και οι στοχεύσεις των δράσεων σε μια πόλη όπως
το Ρέθυμνο, που δίνει έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και την αλλαγή της ευρύτερης κουλ-
τούρας σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση πεζών και οχημάτων. 

Ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου, ΓΓιιώώρργγοοςς  ΓΓεεωωρργγααλλήήςς επε-
σήμανε πως στην εβδομάδα δράσεων συμμετέχουν 20 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με
προγραμματισμένες επισκέψεις στους χώρους υλοποίησης των δράσεων. Πρόκειται για πάνω
από 1500 μαθητές οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και μέσα από τη βιωμα-
τική μάθηση και διασκεδαστικές δράσεις θα μπορέσουν να μάθουν για τα θέματα οδικής ασφά-
λειας. Άλλωστε όπως τόνισε ο κος ΓΓεεωωρργγααλλήήςς:: «Ο Δήμος Ρεθύμνης τα τελευταία χρόνια ασχολεί-
ται πάρα πολύ με τη βιώσιμη κινητικότητα. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτόν τον τομέα και
είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα
μαζί με άλλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε χαρούμενοι γιατί θα ξεκινήσει η ενημέρωση των
μαθητών, μια δράση από τις πολλές που κάνει το Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία
του Δήμου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο προγραμματισμός και το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει πάρα
πολλά στους μαθητές μας». 



με άρα να τις διορθώσουμε» επεσήμανε ο κος ΠΠααππααδδοουυρράάκκηηςς..  
Από την πλευρά του ο κος ΤΤσσοούύττσσοοςς υπογράμμισε πως οι ποικί-

λες δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος γίνο-
νται: «με μια τυπικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων και νομι-
μότητας. Αυτό που θα κάνουμε δεν θα το κάνουμε πειραματικά αλλά και
τυπικά ορθά».

««ΕΕΞΞΥΥΠΠΝΝΟΟΙΙ»»  ΚΚΑΑΔΔΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΓΓΑΑΝΝΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  
Πάντως, όπως ο ίδιος εξήγησε, το επόμενο διάστημα τμηματικά

θα γίνεται ολοένα και πιο εμφανές στην πόλη του Ρεθύμνου το έργο
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος τα τελευταία
χρόνια. Ενδεικτικό είναι, όπως πρόσθεσε ο ίδιος, πως βρίσκεται σε
τροχιά η αντικατάσταση των γνωστών κάδων συλλογής τηγανελαίου,
μια προσπάθεια που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη στο Ρέθυμνο. Ωστό-

σο, νέο σύστημα που θα περιλαμβάνει αισθητήρες και θα δίνει έμ-
φαση στις «αδυναμίες» που είχαν εντοπιστεί στην εφαρμογή της δρά-
σης τα προηγούμενα χρόνια θα πάρει σύντομα τη θέση του στην πόλη.
Όπως τόνισε ο κος ΤΤσσοούύττσσοοςς,, οι κάδοι έχουν ήδη σχεδιαστεί ενώ
πλέον στο σχεδιασμό μπαίνει και η πλατφόρμα ελέγχου. «Ετοιμά-
ζουμε την πλατφόρμα για τον έξυπνο κάδο συλλογής ελαίων, κάδο
με αισθητήρες που θα γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πότε θα γεμί-
ζει, ένα πιο έξυπνο σύστημα από αυτό που είχαμε παλιά ώστε να λύ-
σουμε προβλήματα καθαριότητας κ.ά.». 

Επιπλέον, στη φάση της υλοποίησης μετά και από το έργο της βιο-
κλιματικής ανάπλασης στην πλατεία Αγίου Γεωργίου μπαίνει στο-
χευμένα και το σύστημα ποδηλάτων καθώς και η τροφοδοσία, ένα
ζήτημα το οποίο κάνει την πόλη, όπως τόνισε ο κος ΤΤσσοούύττσσοοςς,, να
υποφέρει επί σειρά ετών. 

11ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Σάββατο  5  -  Κυριακή  6  Μαϊου  2018

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  
ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ::

««ΟΟδδηηγγώώ  μμεε  αασσφφάάλλεειιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  μμοουυ»»,, βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, από τη Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Τα παιδιά ρωτάνε, μαθαίνουν και εκπαιδεύονται παίζοντας. Διαδραστικά, διασκεδαστικά παιχνί-
δια γνώσεων και εμπειριών για ασφαλή μετακίνηση. Αίθουσα Περιηγητικής Λέσχης, Αγ. Φραγκίσκου 2, ΣΣάάββββααττοο  55  κκααιι  ΚΚυυρριιαακκήή  66
ΜΜααΐΐοουυ, από τις 1100::3300  έέωωςς  1144::0000..  

««ΜΜεεττάά--κκιιννοούύμμαασσττεε  εεννααλλλλαακκττιικκάά!!»»,, εργαστήρι ενημέρωσης για την οικολογική μετακίνηση, για ενήλικες, σπουδαστές, μαθητές, από
το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.Επιλέγουμε: Ποδήλατο, περπάτημα,
συνεπιβατισμό, ηλεκτρικά οχήματα, δημόσια μέσα μεταφοράς.  Κερδίζουμε: Ενέργεια, καθαρό περιβάλλον, οικονομικότερες και τα-
χύτερες μετακινήσεις, μία καλύτερη πόλη. Πλατεία Μικρασιατών, ΣΣάάββββααττοο  55  κκααιι  ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ από τις 1100::3300  έέωωςς  1144::0000..

««ΜΜπποορρεείίςς  νναα  ττοουυςς  σσώώσσεειιςς!!  ΞΞέέρρεειιςς  ππώώςς»»;; Σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, για ενήλικες,
από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνου, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η
ορθή και κατάλληλη παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχημάτων και η αντιμετώπιση περιπτώσεων τροχαίων ατυχη-
μάτων, μπορούν να σώσουν ζωές. Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις σε ένα τροχαίο ατύχημα και να σώσεις κάποιον που κινδυνεύει,
αρκεί να ξέρεις πως!

11ηη  ΕΕννόόττηητταα::  Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών Διάσωσης Σάββατο 5 Μαΐου, 10.30-14.00
22ηη  ΕΕννόόττηητταα:: Διαχείριση Τροχαίου Ατυχήματος - Αντιμετώπιση περιστατικού, Κυριακή 6 Μαΐου, 10.30-14.00.
Αίθουσα εκδηλώσεων 2ου Δημοτικού Σχολείου, είσοδος από Δημοκρατίας 1.
Κατά την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, εκτός από τις ανοικτές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 και την Κυ-

ριακή 6 Μαΐου περιλαμβάνονται και προγραμματισμένες εκδηλώσεις για σχολεία. 
Μαθητές και μελλοντικοί οδηγοί εκπαιδεύονται να μετακινούνται υπεύθυνα και με ασφάλεια!  Επιπλέον, 250 μαθητές γυμνασί-

ου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, την Τετάρτη 9 Μαΐου, εργαστήριο για την ορθή οδηγική συμπεριφορά και την ασφά-
λεια από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaΗeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του
ΤΕΙ Κρήτης.

ΈΈννααςς    εερργγάάττηηςς--ήήρρωωααςς  
ττηηςς    μμννήήμμηηςς  ττοουυ    κκόόσσμμοουυ......

ΠΠ
ώς αλλιώς θα μπορούσε ο
Ιάσονας Χανδρινός να χα-
ρακτηρίσει τον Μανόλη

Παντινάκη στον πρόλογο του πρό-
σφατου βιβλίου του «Άνθρωποι, σα-
πούνι και λίπασμα. Κρητικοί στην κό-
λαση των ναζιστικών στρατοπέδων
συγκέντρωσης», Ρέθυμνο 2018, αφού
με τα δώδεκα βιβλία του, από το 2003 μέχρι σήμερα, έχει κα-
ταγράψει, σχολαστικά, σημαντικές, ολοζώντανες μαρτυρίες,
κυριολεκτικά λίγες στιγμές πριν από το πέρασμά τους στην
παντοτινή λήθη! 
Ο Μανόλης Παντινάκης, ως ρεπόρτερ ειδήσεων σε έγκριτες
εφημερίδες από το 1977, έμαθε καλά να υπηρετεί την αλήθεια
και να διατυπώνει με αντικειμενικότητα και ακρίβεια τα γε-
γονότα. Αυτές τις αρχές ακολουθεί και στις καταγραφές του,
μάλιστα με ακριβέστερο και αυστηρότερο τρόπο... Γι’ αυτό και
τα βιβλία του τυχαίνουν γενικής αποδοχής. 

Το πιο πρόσφατο «Άνθρωποι, σαπούνι και λίπασμα», από
τα στρατόπεδα Μαουτχάουζεν, Νταχάου και Μελκ, είναι το
βιβλίο όπου ελάχι-
στες ζώσες μνήμες,
από όσους κρητικούς
επέζησαν και επέ-
στρεψαν, θυμούνται
και αφηγούνται πόσο
υπέφεραν οι «κρητι-
κοί στην κόλα-
ση των ναζιστι-
κών στρατοπέ-
δων συγκέντρω-
σης». Είναι η
προσωπική ιστο-
ρία του καθενός
και η ιστορία
όλων, κι εκείνων
που δεν άντεξαν
και «έφυγαν» κι
εκείνων που άντε-
ξαν και έμειναν, εί-
ναι η ιστορία της
ζωής όλων των αν-
θρώπων, και όχι μό-
νον των κρητικών,
που έζησαν και βίω-
σαν αυτή τη φρίκη!

Ο Κωστής Βουράκης και ο Σταύρος Παπουτσάκης από τα
Μεσκλά, ο Τάκης Νινιδάκης από την Κοξαρέ, οι «σύντροφοι
στη μιζέρια», ο Τάκης και ο Ζακ, ο Ζακ Νταρκ, και πάλι ο Κω-
στής Βουράκης, συντροφιά με τους δαίμονες του στρατοπέ-
δου, ο Νίκος Νικητάκης από την Κοξαρέ, ο Νίκος Φραγκου-
λάκης από τα Λευκόγεια, οι κρητικοί στο κολαστήριο των
«στρατοπέδων εργασίας», άλλοι ψύχραιμα κι άλλοι σιωπηλά,
άλλοι με την ελπίδα για τη ζωή κι άλλοι παρέα με τον θάνα-
το! Μαρτύρια, πείνα, δυστυχία, κακομοιριά, κόλαση, σαπού-
νια οι ζωές των ανθρώπων και ακριβό λίπασμα. Ανάμεικτα συ-
ναισθήματα, που περνούν πολύ γρήγορα στη συνειδητοποί-
ηση της πραγματικότητας. Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε ό,τι
προκαλεί η βία. Από τον οδοστρωτήρα του πολέμου απομέ-
νει μόνο η Αντίσταση, ενάντια σε όποια μορφή κατοχής. 

Οι φωνές μαζί με τις εικόνες των κρατουμένων, στο προ-
σκλητήριο ή στην αναμονή, αλλά και οι σιωπές τους εκφρά-
ζουν τη δύναμη της πίστης, της θέλησης και της υπομονής
τους... Τα δίνουν όλα για την ελευθερία. 

Παράλληλα με τις καταγραφές αυτές, ο Μανόλης Παντινάκης
σε συνεργασία με τον Γιάννη Κανελλάκη και τους συνεργάτες
τους προχωρούν και σ’ έναν άλλο τρόπο διάσωσης της ιστο-
ρικής μνήμης, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ, επίσης με μεγάλη
επιτυχία, συμμετοχές και διακρίσεις, που δικαιώνουν τον χα-
ρακτηρισμό τους ως εργατών-ηρώων της Μνήμης του Κόσμου.

Του
MMιιχχάάλληη  ΤΤρροούύλληη

ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηη    ττοουυ    δδηημμοοττιικκοούύ    σσυυμμββοουυλλίίοουυ    ΔΔήήμμοουυ    ΑΑμμααρρίίοουυ  
Τη Δευτέρα 7 Απριλίου, στις 19:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Αμαρίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67
παρ. 4 του Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:
11..  ΑΑπποοδδοοχχήή  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  ύύψψοουυςς  3311..000000,,0000  €€  γγιιαα  κκάάλλυυψψηη  δδρράάσσεεωωνν  πποολλιιττιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς..
22..  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ππρροοϋϋππ//σσμμοούύ..
33..  ΠΠααρράάτταασσηη  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς::  ««ΔΔιιεερρεεύύννηησσηη  χχωωρροοθθέέττηησσηηςς  ννέέοουυ  ΧΧΥΥΤΤΥΥ  ΠΠ..ΕΕ..  ΡΡεεθθύύμμννοουυ»»..
44..  ΣΣυυγγκκρρόόττηησσηη  εεππιιττρροοππήήςς  οορριισσττιικκήήςς  ππααρρααλλααββήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ::  ««ΒΒεελλττίίωωσσηη  ββααττόόττηηττααςς  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΟΟδδοοπποοιιίίααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ»»..
55..  ΣΣυυγγκκρρόόττηησσηη  εεππιιττρροοππήήςς  οορριισσττιικκήήςς  ππααρρααλλααββήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ::  ««ΣΣυυννττήήρρηησσηη  --  ΒΒεελλττίίωωσσηη  οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ»»..
66..  ΣΣυυγγκκρρόόττηησσηη  εεππιιττρροοππήήςς  οορριισσττιικκήήςς  ππααρρααλλααββήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ::  ««ΈΈρργγαα  ΥΥπποοδδοομμήήςς  ––  ΑΑννττιιππλληημμμμυυρριικκάά  έέρργγαα--  ΑΑπποοκκαατταασσττάάσσεειιςς  ΖΖηημμιιώώνν  ττοουυ

ΟΟδδιικκοούύ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  11οο  ΥΥπποοέέρργγοο::  ««ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  ––  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ββααττόόττηηττααςς  ααγγρροοττιικκώώνν  δδρρόόμμωωνν  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ»»..
77..  ΣΣυυγγκκρρόόττηησσηη  εεππιιττρροοππήήςς  οορριισσττιικκήήςς  ππααρρααλλααββήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ::  ««ΈΈρργγαα  ΥΥπποοδδοομμήήςς  ––  ΑΑννττιιππλληημμμμυυρριικκάά  έέρργγαα--  ΑΑπποοκκαατταασσττάάσσεειιςς  ΖΖηημμιιώώνν  ττοουυ

ΟΟδδιικκοούύ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  44οο  ΥΥπποοέέρργγοο((ννέέοο))::  ««ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηημμιιώώνν  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  οοδδοοπποοιιίίααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ»»..
88..  ΈΈγγκκρριισσηη  11οουυ  ΑΑΠΠΕΕ  ττοουυ  έέρργγοουυ::  ««ΈΈρργγαα  ΥΥπποοδδοομμήήςς  ––ΑΑννττιιππλληημμμμυυρριικκάά  έέρργγαα--  ΑΑπποοκκαατταασσττάάσσεειιςς  ΖΖηημμιιώώνν  ττοουυ  ΟΟδδιικκοούύ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΠΠεερριιφφέέ--

ρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  55οο  ΥΥπποοέέρργγοο::  ΑΑννττιιππλληημμμμυυρριικκάά  έέρργγαα  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ»»..  
99..  ΑΑννάάκκλληησσηη  ττηηςς  5566//1188  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ((πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  υυπποοββοολλήή  ππρρόότταασσηηςς  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΦΦΙΙΛΛΟΟΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΙΙΙΙ»»,,  γγιιαα  ττηηνν

ππρροομμήήθθεειιαα--  ττοοπποοθθέέττηησσηη  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν  ππααιιδδιικκώώνν  χχααρρώώνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς))..
1100..  ΥΥπποοββοολλήή  ππρρόότταασσηηςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ««ΦΦΙΙΛΛΟΟΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΙΙΙΙ»»,,  σσττοονν  άάξξοονναα  ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  ««ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς  κκααιι  πποολλιιττιισσττιι--

κκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς  κκααιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»  μμεε  ττίίττλλοο::  ««ΠΠρροομμήήθθεειιαα--  ττοοπποοθθέέττηησσηη  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ππααιιδδιικκώώνν
χχααρρώώνν  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς»»..

1111..  ΕΕππααννέέγγκκρριισσηη  δδιιααγγρρααμμμμάάττωωνν  οορρίίωωνν  οοιικκιισσμμοούύ  ΠΠααττσσοούύ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ..
1122..  ΕΕππααννέέγγκκρριισσηη  δδιιααγγρρααμμμμάάττωωνν  οορρίίωωνν  οοιικκιισσμμοούύ  ΑΑγγίίααςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ..
1133..  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  4477//1144  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ((πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοονν  οορριισσμμόό  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΣΣυυμμββοούύλλωωνν  σσττηη  ΔΔιιοοιικκοούύσσαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ

ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  ΑΑγγίίααςς  ΦΦωωττεειιννήήςς))..
1144..  ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑ//μμίίααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ  έέττοουυςς  22001177..
1155..  ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΒΒ//μμίίααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ  έέττοουυςς  22001177..
1166..  ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑ//ββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ  έέττοουυςς  22001111..    
1177..  ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΒΒ//ββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ  έέττοουυςς  22001111..    
1188..  ΧΧοορρήήγγηησσηη  άάδδεειιααςς  ππααρρααγγωωγγοούύ  ππωωλληηττήή  λλααϊϊκκώώνν  ααγγοορρώώνν  σσττηηνν  ΑΑκκοουυμμιιααννάάκκηη  ΑΑννττωωννίίαα  ττοουυ  ΚΚωωνν//ννοουυ  κκάάττοοιικκοο  ΤΤ..ΚΚ..  ΓΓεερραακκααρρίίοουυ..
1199..  ΧΧοορρήήγγηησσηη  άάδδεειιααςς  ππααρρααγγωωγγοούύ  ππωωλληηττήή  λλααϊϊκκώώνν  ααγγοορρώώνν  σσττοονν  ΜΜααννοουυσσάάκκηη  ΓΓεεώώρργγιιοο  ––  ΚΚυυρριιάάκκοο  ττοουυ  ΚΚωωνν//ννοουυ  κκάάττοοιικκοο  ΤΤ..ΚΚ..  ΕΕλλεεννώώνν..
2200..  ΕΕππιιλλοογγήή  υυδδρροοννοομμέέωωνν  άάρρδδεευυσσηηςς  ααρρδδεευυττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001188..
2211..  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς  ααθθλληηττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν..
2222..  ΔΔιιααγγρρααφφήή  ττεελλώώνν..
2233..  ΑΑλλλλααγγήή  οοδδιικκοούύ  χχάάρρττηη  γγιιαα  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόμμοουυ  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΙΙ»»  



«Το βιβλίο αυτό μιλά για τη σχέση δύο ανθρώπων, ενός παιδιού
δεκαεπτά ετών, του Νίκου, που ξεκινά τη ζωή του κι ενός ηλικιωμένου
που ολοκληρώνει τη δική του. 

Ένας παππούς, μια γιαγιά και ο εγγονός τους. Στην ουσία αναφέ-
ρεται σε αυτό που η μια γενιά κληροδοτεί στην επομένη της. Αυτή
η κληρονομιά μέσα σε αυτό εδώ το βιβλίο έχει τη μορφή κάποιων ιστο-
ριών και κάποιων παραμυθιών που στόλισαν την καθημερινότητα των
τριών ηρώων», αναφέρει σε βιβλιοπαρουσίασή του ο κ. ΚΚώώσσττααςς
ΤΤρρααχχααννάάςς..

O ΗΗλλίίααςς  ΠΠααυυλλιιδδάάκκηηςς  γεννήθηκε στην Κρήτη το 1983 και ζει
στο Κάτω Βαρσαμόνερο του νομού Ρεθύμνου. Δε γνωρίζει καλή
γραμματική και ορθογραφία λόγω της δυσλεξίας του. Έχει ερ-
γαστεί ως αυτοκινητιστής, ναυαγοσώστης, πωλητής κοσμη-
μάτων, αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανένα από αυτά τα επαγ-
γέλματα, γιατί όλα τα έκανε με αγάπη και το καθένα του δίδαξε
κάτι διαφορετικό. 

Κι όπως λέει ο ίδιος:
«Η αγάπη είναι περίεργο συναίσθημα. Μπορεί και να κατα-

στρέψει όταν δεν έχει καταφέρει ο άνθρωπος να νικήσει τους
φόβους του.

Υπάρχει και ένα τρίτο είδος επιμονής. Είναι αυτό που δίνει
στον άλλο την αίσθηση ότι δεν έχει άλλη επιλογή τη δεδομέ-
νη χρονική στιγμή.Ότι εσύ θα δώσεις και τη ζωή σου για να βγεις
νικητής.

Έτσι είναι η ζωή. Όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει και το
ταξίδι φτάσει στο τέλος του και γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω, θα
αντιληφθείς ότι απ’ όπου πέρασες δημιούργησες όμορφα
πράγματα. 

Αυτό είναι το συναίσθημα που πρέπει να αναζητάς. Να μπο-
ρείς να κοιτάζεις πίσω σου και να νιώθεις περήφανος για ό,τι
έκανες και για ό,τι άφησες.

Εμείς δημιουργούμε τα όνειρά μας. Για μια καλύτερη ζωή. Για
έναν καλύτερο κόσμο».
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ΒΒιιωωμμααττιικκόό    σσεεμμιιννάάρριιοο    mmeessssyy  ppllaayy!!  
Το ΧΩΡΑφΙ - Κέντρο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας & Παραστατι-
κών Τεχνών καλωσορίζει το Hehe Art, Play & Therapy από τη Θεσ-
σαλονίκη στο Ρέθυμνο, με ένα εντατικό βιωματικό σεμινάριο για
τη χρήση του αισθητηριακού παιχνιδιού ως εργαλείο ανάπτυξης
και θεραπείας!
Σε αυτήν την εισαγωγική, εντατική, αλλά και πολύ διασκεδαστι-
κή 7ωρη συνάντηση, οι Ηehe, δηλαδή η Ελένη και ο Έκτορας, θα
μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους γύρω από το
messy play, πιστεύοντας ότι το ελεύθερο και φυσικό παιχνίδι με αισθητηριακά υλικά, βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες του παι-
διού, χρειάζεται να αξιοποιηθεί και να επιτραπεί πολύ περισσότερο στην προσχολική ηλικία, γιατί τα οφέλη του είναι μοναδικά και
αναντικατάστατα. 
Παίζοντας και συζητώντας, θα εξεταστούν θέματα όπως:
• Τι είναι το αισθητηριακό παιχνίδι. Τι προσφέρει στα παιδιά. Γιατί είναι αναπτυξιακά απαραίτητο.
• Aναπτυξιακές θεωρίες που το υποστηρίζουν. Παραδείγματα του εξωτερικού. Πού μπορεί να εφαρμοστεί. 
• Πώς να ξεπεράσουμε τις τυχόν αναστολές μας, πώς να γίνουμε πιο ανεκτικοί όσον αφορά το λέρωμα που μπορεί να προκαλέσει
η διάθεση εξερεύνησης των παιδιών. 
• Πώς να απολαμβάνουμε κι εμείς δίπλα στα παιδιά την ελευθερία που βιώνουν, πώς να παίζουμε κι εμείς εστιάζοντας στη διαδι-
κασία και όχι στο αποτέλεσμα. 
• Πώς να επικοινωνούμε σε τρίτους την αναγκαιότητα του messy play στην παιδική ηλικία.
• Πώς να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, πώς να οργανώνουμε το σκηνικό του αισθητηριακού παιχνιδιού. 
• Τ υλικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε, τρόπους και ιδέες παιχνιδιού.
• Πώς να ανταποκρινόμαστε με σεβασμό και ενσυναίσθηση, πώς να στηρίζουμε την έμφυτη ικανότητα του παιδιού για μάθηση και
δημιουργικότητα.
• Πώς να βοηθάμε παιδιά (ή και ενήλικους) που πιθανόν δυσκολεύονται με το αισθητηριακό παιχνίδι.
•Πώς μπορεί να εφαρμοστεί θεραπευτικά. 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδαγωγούς, δασκάλους, θεραπευτές, εικαστικούς, γονείς, φοιτητές παιδαγωγικών ή ψυχολογίας, αλλά
και σε όποιον απλά θέλει να μάθει πώς να παίζει ανέμελα σαν παιδί και να προσφέρει αυτήν την εμπειρία και σε άλλους!
Στους συμμετέχοντες παρέχεται υλικό σημειώσεων και βεβαίωση παρακολούθησης. 
Το σεμινάριο είναι βιωματικό και τα υλικά messy, καλό είναι να είμαστε όλοι ντυμένοι με πρόχειρα ρούχα!
ΟΟ  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ::
-Η κράτηση θέσης με προκαταβολή 50% είναι απαραίτητη.
-Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ::  
Τηλ. 6974762014 (Ελισάβετ Κουτουξίδου-υπέθυνη του Κέντρου Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και Παραστατικών Τεχνών “ΧΩΡΑφΙ”)
ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ::
-Early Bird έως και Τετάρτη 26 Απριλίου, με προεξόφληση: 85 ευρώ 
Άνεργοι/Φοιτητές (με επίδειξη της κάρτας/πάσου): 70 ευρώ 
-Από 27 Απριλίου και μετά: 100 ευρώ 
Άνεργοι/Φοιτητές (με επίδειξη της κάρτας/πάσου): 80 ευρώ 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΗΗΤΤΕΕΣΣ::  
•ΕΕλλέέννηη  ΟΟιικκοοννοομμίίδδοουυ
BSc Ψυχολογίας - MSc Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Ιδρύτρια & συντονίστρια των ομάδων Messy & Sensory Play with Hehe Art 
Ιδρυτικό μέλος & πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ “Hehe Art, Play & Therapy”
Συνεργάτης του δικτύου “Attachment Parenting Hellas”
••ΈΈκκττοορρααςς  ΓΓιιααλλααμμάάςς  Κεραμίστας
Συντονιστής των ομάδων Messy Play with Hehe Art Ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ “Hehe Art, Play & Therapy”
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««77    άάσσττρραα»»: η  πρώτη  συγγραφική  δουλειά  του  Ηλία  Παυλιδάκη

ΗΗμμεερρίίδδαα    γγιιαα    ττηηνν  
εεξξωωττεερριικκήή    πποολλιιττιικκήή
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης διοργανώνει σήμερα
Σάββατο 5 Μαΐου εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Εξωτερική
Πολιτική: Η αναγκαιότητα μιας εθνικής στρατηγικής» στις 18.00
στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου.
Ομιλητές θα είναι οι:
ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηηςς,, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Ν.Δ.,
Βουλευτής Ρεθύμνης.
ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΞΞεεννάάκκηηςς,, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πο-
λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης κατάλληλες για βιο-
γραφική χρήση.

ΗΗ ππρρώώττηη  σσυυγγ--
γγρρααφφιικκήή

δδοουυλλεειιάά  ττοουυ  ρρεεθθυυ--
μμννιιώώττηη  ΗΗλλίίαα  ΠΠααυυ--
λλιιδδάάκκηη  ππααρροουυσσιιάά--
σσττηηκκεε  σσττοο  ββιιββλλιιοο--
ππωωλλεείίοο  ΚΚλλααψψιιννάά--
κκηηςς  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη..
ΤΤαα  ««77  ΆΆσσττρραα»» ππαα--
ρροουυσσιιάάσσττηηκκαανν  ααππόό
ττοο  μμηηχχααννιικκόό,,
ΑΑννττώώννηη  ΛΛααμμππρριιννόό,,
ττηηνν  ππττυυχχιιοούύχχοο  ττηηςς
φφιιλλοοσσοοφφιικκήήςς,,  ΚΚαα--
ττεερρίίνναα  ΤΤσσαακκααλλάάκκηη,,  ττηηνν  ππττυυχχιιοούύχχοο  ΚΚλλαασσιικκήήςς  ΦΦιιλλοολλοογγίίααςς,,  ΜΜααρρίίαα  ΝΝ..  ΔΔαασσκκααλλάάκκηη  κκααιι  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  σσυυγγγγρραα--
φφέέαα  μμππρροοσσττάά  σσττοο  πποολλυυππλληηθθέέςς  κκοοιιννόό,,  πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττοο  χχώώρροο  ππααρροουυσσιιάάσσεεωωνν  ττοουυ  ββιιββλλιιοοππωωλλεείίοουυ  γγιιαα  νναα
σσττηηρρίίξξεειι  ττοο  ννέέοο  σσυυγγγγρρααφφέέαα..
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Το
2ο ΕΠΑΛ, που όλοι οι Ρεθεμνιώτες πολίτες έχου-
με ακούσει, είναι ένα νέο σχολειό το όποιο ιδρύ-
θηκε το 2014, με σχετικά μικρή δύναμη από

αριθμό μαθητών για πρώτη χρόνια, τον επόμενο χρόνο όμως
οι μαθητές, οι ειδικότητες και το σχολειό άνθισαν.

Υπήρξαν πολλά προβλήματα τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης
του 2ου ΕΠΑΛ. Με την καλή θέληση και τον σκληρό αγώνα μα-
θητών και καθηγητών που λειτουργούσαν σαν μια δυνατή ομά-
δα, όπως αποδείχτηκε αργότερα, κατάφεραν να λύσουν τα προ-
βλήματά τους όπως το κομμάτι της στέγασης, που αρχικά «φι-
λοξενήθηκε» από το 1ο ΕΠΑΛ και το Πειραματικό Γυμνάσιο.
Τώρα πια έχουμε αποκτήσει στέγη, γιατί τα παιδιά με τη στή-
ριξη των καθηγητών και γονέων αλλά και του αντιδήμαρχου Παι-
δείας, από εκεί που αναγκαζόντουσαν να κάνουν κάποιες φο-
ρές μάθημα στο προαύλιο,τώρα έχουν ολόκληρο το κτήριο δικό
τους, το όποιο βρίσκεται στον Κόμβο του Ατσιποπούλου Ρε-
θύμνης. Δυστυχώς, όμως, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί,
υπήρχαν πολλά παιδιά που ερχόντουσαν από πολύ μακριά και
δεν είχαν τρόπο μετακίνησης διότι τα δρομολόγια των λεω-
φορείων δεν τους εξυπηρετούσαν.

Πέρα από αυτό η στάση του λεωφορείου ήταν σε σημείο που
έβαζε τα παιδιά σε κίνδυνο από τη στιγμή που έπρεπε να δια-
σχίσουν τον εθνικό  δρόμο.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα που αναφέραμε προηγου-
μένως με αγώνες που είχαν κάνει μαθητές και η διεύθυνση, λύ-
θηκαν και έτσι τα παιδιά μόλις σχολάσουν έξω από το σχολειό
υπάρχει λεωφορείο όπου τους πηγαίνει στα Κ.Τ.Ε.Λ. με ασφά-
λεια και από εκεί παίρνουν το επόμενο μεταφορικό μέσο, ανά-
λογα την περιοχή που μένουν, και φυσικά αυτές οι αλλαγές αστι-
κού λεωφορείου σε καθημερινή βάση είναι δωρεάν. 

Επιπλέον, οι τομείς - ειδικότητες που παρακολουθούν τα παι-
διά του σχολειού μας παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και εί-
ναι ο τομέας των Διοικητικών - οικονομικών στελεχών, των στε-
λεχών  Τουριστικών επιχειρήσεων, φυτικής παραγωγής και της
Βρεφοκομίας. 

Οι συγκεκριμένες ειδικότητες έχουν πρόσβαση στην τοπι-
κή αγορά εργασίας και βέβαια παρέχουν τη δυνατότητα συ-
νέχισης σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Άλλες δραστηριότητες που έχουν οι μαθητές στο 2ο ΕΠΑΛ
είναι τα προγράμματα που οργάνωσαν με αγάπη οι καθηγητές,
όπως το πρόγραμμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - γα-
στρονομικός τουρισμός - εστιατορική τέχνη, φύτεμα βοτανό-
κηπου, ανακύκλωση –κομπόστ και όλα αυτά βεβαία είχαν διά-
φορες πολύ ενδιαφέρουσες πρακτικές γνώσεις που εκφράστηκαν
από τα παιδιά με έργα, όπως η διαμόρφωση του σχολειού με
δενδροφύτευση, εκδηλώσεις (με τρόπους σερβιρίσματος ενός
μπουφέ) κ.λ.π. Ακόμα, πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι κάθε
τομέας έχει τα δικά του ενδιαφέροντα, που κάνουν τα παιδιά
να μην πλήττουν στη ρουτίνα της καθημερινότητας. 

Ως νέοι άνθρωποι που διανύουμε το στάδιο της εφηβείας δεν
μπορούμε να μένουμε απαθείς στα προβλήματα των συναν-
θρώπων μας και κυρίως των παιδιών και έτσι η στήριξη των δρά-
σεων του «Χαμόγελου του παιδιού» αποτέλεσε προτεραιότη-
τά μας.  

Βέβαια, νιώσαμε ικανοποίηση και χαρά επίσης, όταν συμ-
μαθητής μας, επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει το σχολείο μας στην
προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επίσκεψη εκεί, στις
Βρυξέλλες. 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την άμεση
ανταπόκριση, όποτε ζητήσαμε τη συνδρομη υπηρεσιών του Δή-
μου μας, όπως τη διαμόρφωση του σχολικού προαυλίου προ-

κειμένου να γίνει η δενδροφύτευση κ.ά.
Καταληκτικά, για το 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου το μέλλον διαγρά-

φεται ευοίωνο, με την περαιτέρω βέβαια συμβολή και συνερ-
γασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση.

ΟΟιι  μμααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΓΓ΄́  ττάάξξηηςς  ττοουυ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  
ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ––  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  

ΚΚλλεειιδδήή    ΜΜααρρίίαα,,  ΝΝιικκοολλαακκάάκκηηςς  ––  ΚΚιιααγγιιααδδάάκκηηςς  ΣΣττυυλλιιααννόόςς,,  
ΑΑννεεττάάκκηηςς  ΜΜααννώώλληηςς,,  ΠΠααννττέέλλααςς    ΔΔηημμήήττρριιοοςς,,  ΠΠεερρκκέέκκιι  ΣΣάάρραα,,

ΣΣοουυμμππαασσάάκκηη  ΤΤίίττσσαα,,  ΛΛααδδιιααννόόςς  ΧΧάάρρηηςς

*Μία εργασία των μαθητών της Γ' Οικονομίας στα πλαίσια του
μαθήματος δημοσίων σχέσεων παρουσιάζοντας κάποιες από τις
δράσεις του σχολείου. 

ΗΗ    κκααιιννοούύρριιαα    εεπποοχχήή    γγιιαα    ττοο    22οο    ΕΕΠΠΑΑΛΛ    ΡΡεεθθύύμμννοουυ    άάρρχχιισσεε

ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΙΙΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΝΝ
ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  &&  ΑΑΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ
ΙΙΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΝΝΑΑΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΙΙΩΩΝΝ
ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΟΟΤΤΟΟΚΚΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΙΙΑΑ
Στα πλαίσια των Ενοριακών Συνάξεων της ενορίας του Ιερού
Μητροπολιτικού μας Ναού, θα γίνει στην Ενοριακή Εστία ομι-
λία τη ΔΔεευυττέέρραα  77  ΜΜααΐΐοουυ  22001188 και ώρα 66..0000μμ..μμ.. με θέμα: ««ΗΗ
θθέέσσηη  ττηηςς  ΟΟρρθθοοδδοοξξίίααςς  σσττοο  σσύύγγχχρροοννοο  κκόόσσμμοο»»..
Ομιλητής½ ο κ. ΓΓααλλίίττηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς,, Ομότιμος Καθηγητής Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Προσκαλούνται άπαντες.

ΑΑππόό  ττηηνν  ΕΕννοορρίίαα

ΑΑππόό  ττοονν  
ΜΜααττθθααίίοο    ΙΙ..  ΤΤσσιιρριιμμοοννάάκκηη

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΣΣΣΣΕΕΣΣ  ΛΛΕΕΞΞΕΕΙΙΣΣ  ((1100))
ααρρμμεεννοοκκοούύππιι((ττοο))=πλεύση με πανιά και κουπιά, «αρμενοκούπι 
κάνει με τη βιάσι ((ττααχχύύττηητταα))»».
ααρρμμίί((ττοο))=άκρες, «απ’ εμαυρίζαν οι κορφές, τ’ αρμιά και 
οι παπούρες ((ααγγρριιάάδδεεςς  γγιιαα  ββοοσσκκήή))»».
ααρρννεεμμόόςς((οο))=ηρεμία, «κλαίω, δεν έχω αρνεμό σαν το πουλί 
στα δάση».
ααρρννεεύύωω=παύω να κλαίω, «δεν είπα κακό γι αυτή κι όμως 
εξεμιγίστηκε ((εεξξοορργγίίσσττηηκκεε)) κι ανάθεμα με αν άρνεψα σήμερο».
ααρρννοομμάάννττρριι((ττοο))==μαντρί προβάτων, «να πάη σ’ τ’ αρνομάντριν του,
σ’ το ρημοκούραδον ((έέρρηημμοο  κκοοππάάδδιι)) του».
ααρροολλιιθθάάκκιι((ττοο))--ααρρόόλλιιθθοοςς((οο))=μικρός λάκκος σε βράχο με νερό, 
«κ’ εγώ πίνω το νερό σ’ τση γης τ’ αρολιθάκι».
ααρρρρααμμάάδδαα((ηη))=χαραμάδα, «σταίς αρραμάδαις των πορτών τα μάτια
του να βάνη».
άάρρττζζιι((ττοο))=αναφορά((ττ)),,  ««άρτζι και μάτζαρι ((ππααρραακκλληηττιικκήή)) κάνουνε
και στέλνουν του Σουλτάνου».
ααρρττζζιιχχάάλλιι((ττοο))=αίτηση-αναφορά παρακλητική((ττ)),,  ««τρείς καλογέροι
κάθουνταν και γράφουν αρτζιχάλι».
ααρρχχοοννττοολλόόϊϊ((ττοο))=οικογένειες αρχόντων, «χώρια καλούσι κι
άρχοντες κι ούλον ((όόλλοο))  τ’ αρχοντολόι».
άάρρχχοοςς((οο))=άρχοντας, «άρχος με την αρχόντισσα περβόλιν 
εποτίζαν».
ααςς  ττάάξξωω=σάν να, «ας τάξω δε τζ((σσ))ι γνώρισα, ας τάξω πως 
δε τζ’ είδα».
αασσββοολλωωμμέέννοοςς--ηη-οο=σε κακά χάλια, «μα γω γιατί θα κάμω τον παπά
κακά και ασβολωμένα».
αασσιικκιιααρρέέ=φανερά((ττ)),,  ««ας είχεν έρθ’ ασικιαρέ ο Σφακιανός τση
Κρήτης». 22=ευθέως, «φιλιότσα ((ββααππττιισσττήήρραα)) ασικιαρέ θα σου το
πώ και δε με νοιάζει αν σου κακοφανή».
αασσκκααρρ((λλ))ννττίί--αασσκκααννττίίςς=παρ’ ολίγο((ττ)),,  ««εσκόνταψα και ασκαρντί
να πέσω».
αασσκκίί((ττοο))=δέρμα, «κατά τον ψύλλο και τ΄ασκίν του».
αασσκκιιααννιιόόςς((οο))=σκιά, «σ’ των αμμαθιώ μου τ’ ασκιανιό κάθεσαι, 
φαίνεται μου».
αασσκκιιννιιάά((ηη))=σκιά, «κι άνε ((αανν)) βγώ στο κονάκι, θωρώ την ασκινιάν
του».
αασσμμππεερρδδέέννωω=περιπλέκομαι,εμπλέκομαι, «σε μιάν αγάπ’ 
ασμπέρδεξα και δε μπορώ να φύγω».
αασσοούύσσοουυμμοοςς--ηη--οο=αγνώριστος, ελεεινός, «κι ασούσσουμη 
κι ανέγνωρη ((ααγγννώώρριισσττηη))  η Αρετούσα γίνη ((έέγγιιννεε))»».
αασσττήήθθιι((ττοο))=στήθος, «βάνει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρ’
αστήθι».
αασσττιιββίίδδαα((ηη))=θάμνος με αγκαθια, «κι εγώ να ξημερώνομαι απάνω
σ’ τσ’ αστιβίδες».
άάσσωω  σσοουυ=σκέψου, «κι άσω σου και δεν έλεγες για τσ’ άλλους 
μουσαφίρηδες πως δεν έουνε ((έέχχοουυννεε))  νισάφι ((ννττρροοππήή))»».
ααττάά==εεκκεείί,,  ««εσύ απ’ ατά μαραίνεσαι κι εγώ παδέ ((εεδδώώ))  λυπούμαι».
ααττίίμμηηττοοςς--ηη--οο=ανεκτίμητος-η-ο, «Κακόπετρος κι άλλα χωριά κι
ατίμητοι Λακκιώταις».
ααττιιμμώώννοομμααιι=βλαστημώ τον εαυτό μου, «απού σου ατιμώνομαι
ανέν το κάτεχα ((ήήξξεερραα))»».
ααττλλήήςς((οο))=ιππέας((ττ)). «δεν είδ’ απού τσ’ ατλήδες του παρά τον
απατόν ((εεααυυττόό))  του».
ααττζζάάκκιι((ττοο))=μικρή γάμπα((ττ)),,  ««σ’ τον ήλιο βγήκε κ’ έκατσε 
τ’ ατζάκιν του κορδίζει ((ττεεννττώώννεειι))»».
ααττζζέέμμππαα--ααττζζέέμμππιιςς=άραγε((ττ)),,  ««ατζέμπα πού ‘ν’ ((εείίννααιι))
ο Μουσταφάς κ’ αργεί για να προβάλη ((εεμμφφααννιισσθθήή))»»..

ΚΚΚΚρρήήσσσσεεςς    λλ έέ ξξ εε ιι ςς ……



ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΛΛΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΣΣ

««ΈΈκκββοουυςς»»  ττοουυ  ΠΠήήττεερρ  ΣΣάάφφεερρ
ααππόό  ττηη  ΘΘεεααττρριικκήή  οομμάάδδαα  ΑΑννττίίββααρροο                  

Με το έργο του Πήτερ Σάφερ «Έκβους» ολοκληρώνεται το πρό-
γραμμα του Φεστιβάλ Αντίβαρο που διοργανώνεται για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά από την ομώνυμη ομάδα. Τρεις ακόμα παραστάσεις
θα ανέβουν, στις 55--66  ΜΜααΐΐοουυ  στις 2211..0000 στο ΚΚέέννττρροο  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ΛΛααϊϊ--
κκήήςς  ΤΤέέχχννηηςς (Κριτοβουλίδου 15-17, τηλ. 6988399325).
Το «Έκβους» παρουσιάστηκε στο Λονδίνο το 1973 και κατόπιν ανέ-
βηκε στο Μπρόντγουεϊ και το Παρίσι, το 1976. Αρκετά χρόνια μετά,
το 2007, ανέβηκε και πάλι με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ράντκλιφ,
ενώ μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο το 1977 από τον Σίντνεϊ
Λιούμετ, με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στην Ελλάδα
ανέβηκε για πρώτη φορά από το ΔΔηημμήήττρρηη  ΠΠοοττααμμίίττηη στο «Θέατρο
Έρευνας» με παρτενέρ τον ΝΝίίκκοο  ΤΤζζόόγγιιαα..
Συντελεστές Σκηνοθεσία: ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣεειιρρααγγάάκκηηςς
Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: ΚΚάάλληη  ΚΚααρρααδδάάκκηη
Μουσική: ΣΣττέέλλιιοοςς  ΖΖοουυμμααδδάάκκηηςς
Παίζουν: ΕΕλλεευυθθεερρίίαα  ΑΑννττωωννοοπποούύλλοουυ,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΒΒααρρεελλάάςς,,  ΜΜααρρίίνναα
ΔΔηημμηηττρριιάάδδοουυ,,  ΕΕιιρρήήννηη  ΚΚοουυττσσάάκκηη,,  ΘΘωωμμάάςς  ΜΜάάσσκκααςς,,  ΝΝίίκκοοςς  ΝΝιικκοολλάά--
κκηηςς,,  ΙΙάάσσωωνν  ΞΞεεξξάάκκηηςς,,  ΓΓιιάάνννναα  ΠΠααγγιιααββλλήή,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΦΦρρααγγκκάάκκηηςς,,  ΓΓιιάάνν--
ννηηςς  ΧΧααττζζηηββαασσιιλλεείίοουυ,,  ΒΒιιββήή  ΧΧααττζζηηκκωωττοούύλλαα
Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών
Η πρωτότυπη μουσική του έργου εκτελείται ζωντανά.
Διάρκεια παράστασης: Α μέρος 60΄, Β΄ μέρος 40΄ (διάλειμμα 15΄)
Πληροφορίες & κρατήσεις: τηλ: 698839932

14 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Σάββατο  5  -  Κυριακή  6  Μαϊου  2018

ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  55  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ

ΚΚοουυττόό  ΚΚοουυττίί::  ΘΘεεααττρριικκήή  
ππααρράάσστταασσηη  γγιιαα  ππααιιδδιιάά  σσττοο  ΤΤζζεεππέέττοο
Ως γνωστό, ο κόσμος μας εί-
ναι τετράγωνος. Ένας κύβος.
Ένα τεράστιο κουτί. Οι Belly
και Bubo πλέκουν την ζωή
τους και τη σχέση τους πάνω,
κάτω και γύρω απ’ το κουτί.
Μια παιδική θεατρική κλό-
ουν παράσταση με μουσική
και χορό επί σκηνής.
Αστεία, προβληματισμός,
θάρρος και τρυφερότητα,
συνοδεύονται από ακροβα-
τικά, μελωδίες ακορντεόν
και φλογέρας μπαρόκ, κλασσικό
και σύγχρονο χορό.  
Για παιδιά από 3 ετών μέχρι και τρίτης δημοτικού. Μια από
κοινού δημιουργία των ΤΤααξξιιάάρρχχηη  ΒΒαασσιιλλάάκκοουυ και ΜΜππιιόόρρνν  ΝΝοούύ--
κκιιρρκκ  ΓΓκκρράάμμπποοοουυ..
Το ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ,, στις 77μμμμ,, στον πολυχώρο ΤΤζζεεππέέττοο,, Κα-
τεχάκη και Χειμάρρας, πεζόδρομος Φορτέτζα.
Γενική είσοδος 6 ευρώ.
Κρατήσεις θέσεων (και πληρωμή τους μέχρι και 15 λεπτά πριν
την έναρξη της παράστασης): taxiarhis_v@yahoo.gr ή
6938309554 (Belly).

ΑΑννάάγγννωωσσηη  ππααρρααμμυυθθιιοούύ  
σσττοο  ΒΒιιββλλιιοοσσκκόόππιιοο
Το βιβλίο ««ΟΟ  ΡΡέέννοοςς  κκααιι  ηη  ααφφρριικκααννιικκήή  μμοουυσσιικκήή»»  MAGALI LE
HUCHE, εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, θα διαβάσει σε παιδάκια 2-3
ετών στις 1111  ττοο  ππρρωωίί  του ΣΣααββββάάττοουυ,, στο ΒΒιιββλλιιοοσσκκόόππιιοο,, η νη-
πιαγωγός ΑΑδδααμμααννττίίαα  ΒΒααββοουυρράάκκηη..
Είσοδος ελεύθερη Διάρκεια: 30 λεπτά
Ο Ρένος και ο φίλος του ο Τίμος φτάνουν στην Αφρική και
ανακαλύπτουν έναν θησαυρό από μουσικά όργανα!
Ένα ταξίδι στη μαγεία της αφρικάνικης μουσικής!

ΕΕννηημμεερρωωττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  
γγιιαα  ττιιςς  ββοοηηθθοούύςς  μμηηττρρόόττηηττααςς
Το ΧΩΡΑφΙ καλωσορίζει τις
βοηθούς μητρότητας Κρήτης
για μια ανοιχτή, δωρεάν ενη-
μερωτική ομιλία για το ρόλο
και το έργο τους. Οι βοηθοί
μητρότητας θα ενημερώσουν
για τους τρόπους με τους οποί-
ους μπορούν να βοηθήσουν, να στηρίξουν και να ενημερώ-
σουν τη γυναίκα και το ζευγάρι τόσο στην εγκυμοσύνη, στον
τοκετό όσο και στην περίοδο της λοχείας.
Ομιλήτριες: ΜΜααρρίίζζαα  ΚΚοουυρρττιικκάάκκηη,, AAnnnnaa  GGhhiirroonn,, ΚΚλλεεοοππάάττρραα
ΝΝιικκοολλαακκάάκκηη,, ΕΕλλιισσσσάάββεεττ  ΚΚοουυττοουυξξίίδδοουυ
Το ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ,,  1177::0000--2200::0000 Είσοδος ελεύθερη Ση-
μαντική Σημείωση: Οι Βοηθοί Μητρότητας δεν είναι Μαί-
ες και δεν εκτελούν καμιά ιατρική πράξη.

ΠΠάάρριιςς  πποοθθοοκκρρααττοούύμμεεννοοςς  
σσττοο  TThhee GGaarraaggee
Μια performance δίχως δοκιμή. Ένας σκηνικός αυτοσχε-

διασμός με όχημα τον πόθο.
Η Ομάδα Παραστατικών Τεχνών προΤΑΣΗ, με άκρως πει-
ραματική διάθεση, παρουσιάζει για μία μοναδική βραδιά στο
Ρέθυμνο, στο TThhee  GGaarraaggee (Δημοκρατίας 36), μια prima vista
performance για μία φωνή, ένα σώμα και μία άρπα, το ΣΣάάββ--
ββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ στις 2211::3300 (αυστηρά). ΠΠάάρριιςς  πποοθθοοκκρρααττοούύμμεεννοοςς..
Tρεις δημιουργοί: ένας θεατρικός συγγραφέας, μία χορεύ-
τρια και μία αρπίστρια συναντιούνται για ένα βράδυ στο
studio The Garage, για λίγα λεπτά της ώρας.
Αφορμή το κείμενο του πρώτου. Η μακροσκελής ερωτική επι-
στολή του Πάρι προς την Ωραία Ελένη.
Λέξεις: ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΦΦοοιιννίίττσσηηςς
Κινήσεις: ΜΜιικκααέέλλαα  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηη
Νότες: ΑΑθθηηννάά  ΚΚοουυμμάάννττααρροουυ
Πάρις Ποθοκρατούμενος – η επίδοση μιας ερωτικής επι-
στολής. Αντί εισιτηρίου απόκτηση βιβλίου του συγγραφέα
στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων, απαιτείται τηλεφωνική
κράτηση. Τηλ. κρατήσεων: 6987623792
TThhee  GGaarraaggee (Δημοκρατίας 36).
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7744ηη εεππέέττεειιοοςς  ααππόό  ττοο  
ΟΟλλοοκκααύύττωωμμαα  ττωωνν  ΣΣαακκττοουυρρίίωωνν    
Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 74η επέτειο ολοκαυ-
τώματος των Σακτουρίων από τους Ναζί διοργανώνει την ΚΚυυ--
ρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος. 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  
08-10.30 Τέλεση Θείας Λειτουργίας στο (Εξωκκλήσι) του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Κυρίλλου.  Ομιλία για το ιστορικό της επε-
τείου απο τον Πρόεδρο του Πολιστικού Συλλόγου.  11π.μ Κέ-
ρασμα (δεξίωση) από τον Πολιτιστικό Σύλλογο αλλά και με
την ευγενική χορηγία των κατοίκων.

ΗΗ  δδιιααδδρροομμήή  ττοουυ  
ΟΟρρεειιββααττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
Σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Πρινέ και την το-
πική κοινότητα Πρινέ ο Ορειβατικός Σύλλογος θα πραγ-
ματοποιήσει πεζοπορία και καθαρισμό τμήματος του Βε-
δεριώτικου φαραγγιού. Διάρκεια πορείας ώρες: 4, βαθμός δυ-
σκολίας πεζοπορίας: 1 Αρχηγός: Πόπη Μακρυλλάκη. 
Τηλ 6974842828 
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ΠΠρροοββοολλήή  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  
««ΕΕρρρρίίκκοοςς  ΝΝττυυννάάνν»»
Προβολή της ταινίας ««ΕΕρρρρίίκκοοςς  ΝΝττυυννάάνν»»,, (ο οποίος υπήρξε
ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού), διοργανώνει το ΠΠεερριιφφεε--
ρρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΕΕρρυυθθρροούύ  ΣΣττααυυρροούύ,,
στο ΣΣππίίττιι  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ,, την ΤΤρρίίττηη  88  ΜΜααΐΐοουυ και ώρα 88..0000μμ..μμ..
Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια εορτασμών για την Πα-
γκόσμια Ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς  Ημι-
σελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΗΗμμεερρίίδδαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  
ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  σσεε  φφοορρεείίςς
κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙ-

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

xxaarraa@@kkrriitteepp..ggrr



ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  δδιιηημμεερρίίδδαα
ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμίίααςς  μμεε  θθέέμμαα
««ΠΠΟΟΠΠ  ΚΚρρήήττηηςς  ––  ηη  εεππόόμμεεννηη
μμέέρραα  ττηηςς  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ΜΜεελλιισσ--
σσοοκκοομμίίααςς»»,,  δδιιοορργγααννώώννοουυνν
οο  ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμιικκόόςς  ΣΣυυννεε--
ττααιιρριισσμμόόςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  σσεε
σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ΕΕλλλληη--
ννιικκήή  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΕΕττααιι--
ρρεείίαα  ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμίίααςς--ΣΣηη--
ρροοττρροοφφίίααςς,,  ττοο  ΜΜεελλιισσσσοο--
κκοομμιικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΡΡεεθθύύμμννηηςς
««οο  ΜΜεελλιισσσσέέααςς»»  κκααιι  ττοο  ΕΕρρ--
γγαασσττήήρριιοο  ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμίίααςς
ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττεελλεείίοουυ  ΠΠααννεε--
ππιισσττηημμίίοουυ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,
σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  σσττοο  ««ΣΣππίίττιι
ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ»»  σσττιιςς  55--66
ΜΜααΐΐοουυ  κκααιι  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς
99::0000ππμμ..
Στη διημερίδα αυτή, η ομάδα
που προετοίμασε, κατάθεσε και
υποστήριξε την καταχώρηση
του πευκοθυμαρόμελου ΠΟΠ
Κρήτης θα ενημερώσει τους με-
λισσοκόμους σ’ όλες τις πτυχές

της προσπάθειας, καθώς επίσης
και για τις διαδικασίες εκείνες
που θα πρέπει να ακολουθήσουν
για να αναδείξουν τα ξεχωριστά
ποιοτικά του χαρακτηριστικά
του πευκοθυμαρόμελου ΠΟΠ
Κρήτης και να το φέρουν στο
ράφι της αγοράς.
Επίσης, ο Μελισσοκομικός Συ-
νεταιρισμός Ρεθύμνης θα πα-
ρουσιάσει το σύστημα ιχνη-
λασιμότητας και ελέγχου του
Π.Ο.Π. Πευκοθυμαρόμελου
Κρήτης το οποίο έχει εκπο-
νήσει.
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν,
θα επικεντρωθούν στις εξής
ενότητες:
1) Η έμπνευση, η απόφαση και
η υποβολή του φακέλου για κα-
ταχώρηση του κρητικού μελιού
ΠΟΠ.
2) Οι προδιαγραφές του φακέ-
λου. Ποιοι και πώς τις αποφά-
σισαν.
3) Μελισσοκομικοί χειρισμοί
για την παραγωγή προϊόντος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του πευκοθυμαρόμελου ΠΟΠ. 

4) Η προστιθέμενη αξία της
παραγωγής των προϊόντων και
τροφίμων, τα οποία προστα-
τεύονται από την πιστοποίηση
των Ευρωπαϊκών Συστημάτων
Ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ)”
5) Αντιμετώπιση εχθρών και
ασθενειών των μελισσών χωρίς
ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις
υπολειμμάτων.
6) Το σύστημα ιχνηλασιμότητας
και το διακριτό σήμα ΠΟΠ βά-
σει του οποίου θα ελέγχεται η
διακίνηση του πευκοθυμαρό-
μελου ΠΟΠ.
7) Παγκόσμια διατροφικά ζη-
τήματα- η θέση της Ελλάδος -
Προοπτικές αγοράς πευκοθυ-
μαρόμελου ΠΟΠ Κρήτης.
8) Περιβάλλον και μέλισσες.
9) Τα φυσικοχημικά χαρακτη-
ριστικά του μελιού και των λοι-
πών προϊόντων της κυψέλης.
10) Η σωστή διατροφή της μέ-
λισσας και η χλωρίδα ως μέσο
πρόληψης των ασθενειών των
μελισσών.
Η διημερίδα είναι ανοικτή προς
όλους τους μελισσοκόμους.
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Προεδρείο: ΝΝίίκκοοςς  ΜΜππιιρρλλιιρράά--
κκηηςς,,  ΑΑννδδρρέέααςς  ΘΘρραασσυυββοούύλλοουυ,,
ΝΝίίκκοοςς  ΓΓιιααννννααδδάάκκηηςς
8:30-9:30 Προεδρείο - Προσέ-
λευση συνέδρων
9:30-10:00 Προεδρείο - Χαιρε-
τισμοί
10:00-10:30 ΑΑννδδρρέέααςς  ΘΘρραασσυυ--
ββοούύλλοουυ,, Ομότιμος Καθηγητής

ΑΠΘ: Η έμπνευση, η απόφαση
και η υποβολή του φακέλου για
καταχώρηση του κρητικού με-
λιού ΠΟΠ.
10:30-11:00 ΑΑννδδρρέέααςς  ΘΘρραασσυυ--
ββοούύλλοουυ,, Ομότιμος Καθηγητής
ΑΠΘ: Μελισσοκομικοί χειρι-
σμοί για την παραγωγή  προϊό-
ντος σύμφωνα με τις προδια-
γραφές του πευκοθυμαρόμε-
λου ΠΟΠ.
11:00-11:30 ΙΙωωάάννννηηςς  ΔΔεεσσπποοττόό--
πποουυλλοοςς,, Τεχνικός Σύμβουλος:
Το σύστημα ιχνηλασιμότητας
και το διακριτό σήμα ΠΟΠ βάση
του οποίου θα ελέγχεται η δια-
κίνηση του πευκοθυμαρόμελου
ΠΟΠ.
11:30-12:00 ΝΝίίκκοοςς  ΜΜπποουυννάάκκηηςς,,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος Proactive Α.Ε.: Η πι-
στοποιημένη ποιότητα, ως πα-
ράγων διαφοροποίησης και δη-
μιουργίας υπεραξίας στον αγρο-
διατροφικό τομέα.
12:00-13:00 Διάλειμμα
13:00-13:30 ΓΓώώττσσιιοουυ  ΠΠααννααγγιιώώ--
τταα,, Βιολόγος- Ερευνήτρια
ΜΑΙΧ: Μικροσκοπικά χαρα-
κτηριστικά ταυτοποίησης του
πευκοθυμαρόμελου ΠΟΠ Κρή-
της.
13:30-14:00 ΝΝίίκκοοςς  ΜΜππιιρρλλιιρράά--
κκηηςς,,  Πρόεδρος Μελισσοκομικού
Συνεταιρισμού Ρεθύμνης: Πα-
γκόσμια διατροφικά ζητήματα-
η θέση της Ελλάδος - Προοπτι-
κές  πευκοθυμαρόμελου ΠΟΠ
Κρήτης.
14:00-14:30 ΠΠίίττεερρηηςς  ΧΧααρράάλλαα--
μμπποοςς,, Τεχνολόγος Γεωπόνος,
Διευθυντής Κατάρτισης ΚΕΚΑ-
ΠΕΡ Περιφέρειας Κρήτης,
Υπεύθυνος σε θέματα Ευρω-

παϊκού Δικτύου AREPO: Η προ-
στιθέμενη αξία της παραγωγής
των προϊόντων και τροφίμων, τα
οποία προστατεύονται από την
πιστοποίηση των Ευρωπαϊκών
Συστημάτων Ποιότητας (ΠΟΠ,
ΠΓΕ, ΕΠΙΠ).
14:30-15:00 Δρ ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΚΚαα--
ππεεττααννάάκκηηςς,,  Ομότιμος Καθηγη-
τής Σχολής Γεωπονίας ΤΕΙ Κρή-
της: Περιβάλλον και μέλισσες
15:00-16:00 Όλοι οι εισηγητές
Γενική Συζήτηση
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Προεδρείο: ΒΒαασσίίλληηςς  ΛΛιιάάκκοοςς,,
ΣΣοοφφίίαα  ΓΓοούύννααρρηη,,  ΑΑννδδρρέέααςς  ΘΘρραα--
σσυυββοούύλλοουυ
10:00-10:30 ΕΕλλεευυθθέέρριιοοςς  ΑΑλλυυσσ--
σσααννδδρράάκκηηςς,,  Επιστημονικός Συ-
νεργάτης Γεωπονικής  Σχολής
ΤΕΙ Κρήτης: Τα φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά του μελιού και
των λοιπών προϊόντων της κυ-
ψέλης.
1100::3300--1111::3300  ΒΒαασσίίλληηςς ΛΛιιάάκκοοςς,,

Τέως Καθηγητής Κτηνιατρικής
Σχολής ΑΠΘ: Η σωστή διατρο-
φή της μέλισσας και η χλωρίδα
ως μέσο πρόληψης των ασθε-
νειών των μελισσών.
11:30-12:00 ΑΑννδδρρέέααςς  ΘΘρραασσυυ--
ββοούύλλοουυ,, Ομότιμος Καθηγητής
ΑΠΘ: Προβλήματα στην εμπο-
ρία μελιού 
12:00-13:00 Διάλειμμα
13:00-14:00 ΣΣοοφφίίαα  ΓΓοούύννααρρηη,,
Ερευνήτρια στο ΕΘΙΑΓΕ: Αντι-
μετώπιση εχθρών και ασθενει-
ών των μελισσών  χωρίς ανι-
χνεύσιμες συγκεντρώσεις υπο-
λειμμάτων.
14:00-15:00 Όλοι οι εισηγητές 
Ανοικτή συζήτηση εφ’ όλων των
θεμάτων μελισσοκομίας. 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ
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ΤΤΟΟ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  1199  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ

ΔΔωωρρεεάάνν  σσεεμμιιννάάρριιοο  ααυυττοοάάμμυυννααςς  
γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  
Η Αυτοάμυνα είναι μια στάση ζωής! Οι πιθανές και απίθανες πε-
ριπτώσεις και καταστάσεις αυτοάμυνας που μπορεί να προκύ-
ψουν στην καθημερινότητά μας, είναι πραγματικά άπειρες. Ετυ-
μολογικά η αυτοάμυνα αποτελείται από δύο λέξεις: εαυτός και
άμυνα. Σημαίνει την προστασία του εαυτού μας, δηλαδή της σω-
ματικής μας ακεραιότητας και της ίδιας μας της ζωής. Η Αυ-
τοάμυνα με την ευρύτερη έννοιά της καλύπτει και τις περιπτώσεις
της ηθικής μας υπόστασης και της αξιοπρέπειάς μας, της σω-
ματικής ακεραιότητας των αγαπημένων μας προσώπων αλλά και
των συνανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Tα στοιχεία
για την κακοποίηση των γυναικών είναι ανησυχητικά καθώς σύμ-
φωνα με τους ειδικούς, μέσα στο έτος 2016, 16.700.000 γυναί-
κες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστησαν σωματική βία ή σε-
ξουαλική κακοποίηση. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα, που επικαλείται η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία, φαί-
νεται πως σωματική βία αναφέρει ότι έχει υποστεί το 24% των
γυναικών, ενώ σεξουαλική βία αναφέρεται από το 6% των γυ-
ναικών. Έτσι το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας
Δήμου Ρεθύμνης στα πλαίσια των δράσεων προστασίας της γυ-
ναίκας καθώς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, διορ-
γανώνει, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών Ρε-
θύμνου, Σεμινάριο Γυναικείας Αυτοάμυνας, που θα πραγματο-
ποιηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συλλόγου (Λου-
κάρεως 9, κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνης). Τα μαθήματα
θα διεξαχθούν υπό την καθοδήγηση του κ. ΚΚαανναακκααρράάκκηη  ΠΠαανναα--
γγιιώώττηη,, Προπονητή Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Εκ-
παιδευτή στην Σχολή Αστυφυλάκων, Μαύρη Ζώνη 7 Dan Ζίου
Ζίτσου και Μαύρη Ζώνη 7 Dan Καράτε.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το ΣΣάάββββααττοο  1199  ΜΜααΐΐοουυ και ώρα
66--88μμμμ  και θα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
1η ώρα: Θεωρία Αυτοάμυνας, Αυτοπροστασίας και Εκτίμηση Κιν-
δύνου 
2η ώρα: Τεχνικές Αυτοάμυνας     
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και μόνο για γυναίκες
18 ετών και άνω.
Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε εγκαίρως στο 
Συμβουλευτικό Κέντρο: Τηλέφωνο επικοινωνίας; 2831056607
Email: isotitavia.reth@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/isotitavia.reth.

55--66    ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ    ΣΣΤΤΟΟ    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙ    ΤΤΟΟΥΥ    ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή    δδιιηημμεερρίίδδαα    μμεελλιισσσσοοκκοομμίίααςς  

ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ

ΠΠρροοσσοομμοοίίωωσσηη  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  
ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ  EEUUrrooppaa..SS..  TT..EE..EENN..SS..  
Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-
I.R.T.E.A. σε συνεργασία με τον Όμιλο Students4Europe του Πει-
ραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Κρήτης - Ρέθυμνο και με την
αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου διοργανώνουν
Προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropa.S. T.E.EN.S.
2018 το ΣΣάάββββααττοο  55  κκααιι  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ  στην Περιφέρεια
Κρήτης, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Η δράση είναι εγκεκριμένη
από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και υλο-
ποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, του Europe
Direct Crete και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου στην Αθήνα. 
Στην Προσομοίωση, ανα-
λαμβάνοντας τον ρόλο του
Ευρωβουλευτή, θα λάβουν
μέρος πενήντα μαθητές από
τα σχολεία: Πειραματικό
Λύκειο, 4ο ΓΕΛ Ρεθύμνου,
ΓΕΛ Βάμου,  ΓΕΛ Σούδας,
6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, ΓΕΛ Τυμπακίου, 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Η
θεματική που έχει επιλεγεί για το EUropa.S. T.E.EN.S. Κρήτης
2018 είναι «Η Άνοδος του Ευρωσκεπτικισμού στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση». Οι κεντρικές θεματικές στις οποίες θα στοχεύσει
η συζήτηση είναι:
- διαμόρφωση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη
- οι προκλήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- η ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η διαμόρφωση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη προϋ-
ποθέτει τη γνώση της λειτουργίας των οργάνων της ΕΕ, την ευ-
αισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών στις δραστη-
ριότητές της και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι απο-
φάσεις διαμορφώνουν με συγκεκριμένο τρόπο την καθημερι-
νή ζωή τους. Γι’ αυτό και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο των πολλαπλών μορφών Ευρω-
σκεπτικισμού.



ΣΣ
την καρδιά της Βαλτι-
κής, τη Λετονία, στην
κωμόπολη Skriveri, συ-

νεδρίασαν 16-20 Απριλίου 2018
οι ηγέτες-μαθητές της ΕΕ ως
μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου προκειμένου να συζητή-
σουν την ενίσχυση του κοινού
πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά
διάφορες πτυχές της πυρηνικής
ενέργειας καθώς και τη σημασία
της βελτίωσης των προδιαγρα-
φών ασφάλειας και περιβαλ-
λοντικής προστασίας. Το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο συνήλθε
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος S(t)imulating
European Identity (EUSId), το
οποίο εντάσσεται στη δράση
Κey Action 2 των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων “Erasmus +”
και τα οποία τελούν υπό την αι-
γίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου είχε προγραμματι-
σθεί στη συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 29 Οκτω-
βρίου έως τις 2 Νοεμβρίου στο
Ρέθυμνο κατά την οποία το
Πειραματικό Λύκειο, ως συν-
τονιστής του προγράμματος,
υποδέχθηκε τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς των άλλων χω-
ρών-εταίρων (Λετονία, Φινλαν-
δία, Ρουμανία, Πορτογαλία) και
ήταν προσαρμοσμένη στη φι-
λοσοφία της πρότασης που είχε
κατατεθεί, στην προσομοίωση
της διαδικασίας λήψης αποφά-

σεων των κύριων Ευρωπαϊκών
Κοινοτικών οργάνων. Η προ-
σομοίωση αποτελεί καινοτόμο
εκπαιδευτικό εργαλείο και απο-
σκοπεί στη γνώση της λειτουρ-
γίας των οργάνων της ΕΕ, την
ευαισθητοποίηση και τη συμ-
μετοχή των μαθητών-ενεργών
πολιτών στις δραστηριότητές
της και την κατανόηση του τρό-
που με τον οποίο οι αποφά-
σεις αλλάζουν με συγκεκριμένο
τρόπο την καθημερινή ζωή τους.

Την ελληνική αποστολή απο-
τελούσαν πέντε μαθητές - ΜΜιι--
χχάάλληηςς  ΓΓααγγάάννηηςς,,  ΑΑννθθήή  ΓΓααϊϊδδααρρ--
ττζζήή,,  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΠΠλλααΐΐττηηςς,,  ΕΕλλεευυ--
θθεερρίίαα  ΤΤσσαακκππίίννηη,,  ΦΦρρααγγκκιιααδδάάκκηη
ΕΕυυγγεεννίίαα - και τρεις εκπαιδευτι-
κοί – ΕΕιιρρήήννηη  ΒΒοογγιιααττζζήή,,  ΠΠαανναα--
γγιιώώττηηςς  ΣΣάάμμιιοοςς,,  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΤΤζζοουυ--
ρράάςς.. Για τη συμμετοχή της στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ελλη-
νική αποστολή είχε προετοι-
μασθεί όλη τη διάρκεια της
χρονιάς μέσα από τον Όμιλο
Δημιουργικότητας και Αριστεί-
ας Students4Europe. Οι μαθη-
τές από τη μια απόκτησαν έγ-
κυρη γνώση βασισμένη στις φυ-
σικές και ανθρωπιστικές επι-
στήμες, ώστε να έχουν την ικα-
νότητα να διατυπώνουν επιχει-
ρήματα, να αναζητούν και να
διερευνούν εναλλακτικές λύ-
σεις και διαφορετικές απόψεις½
από την άλλη, αξιοποιώντας τη
ρητορική ως τέχνη και τεχνική
του δημόσιου λόγου, καλλιέρ-

γησαν δεξιότητες επικοινωνίας,
συνεργασίας, συμμετοχής και
έκφρασης της γνώμης τους. 

Η εκπαιδευτική και παιδα-
γωγική εμπειρία της ομάδας
ξεκίνησε με την άφιξη, μετά
από ένα πολύωρο αεροπορικό
ταξίδι, στην κοσμοπολίτικη μη-
τρόπολη με την εντυπωσιακή
αρχιτεκτονική και την πλού-
σια ιστορία, χτισμένη στις όχθες
του ποταμού Νταουγκάβα, τη
Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετο-
νίας. Το συνονθύλευμα των αρ-
χιτεκτονικών ρυθμών στα εν-

τυπωσιακά και πολύχρωμα κτί-
ρια, που κάνουν την πόλη ένα
άριστα διατηρημένο μουσείο
αρχιτεκτονικής, τα πλακό-
στρωτα σοκάκια, οι μεγάλες
πλατείες και τα πάρκα δεν απο-
τελούν μόνο μια αισθητική έκ-

πληξη αλλά καταγράφουν και
την πλούσια και πολύπαθη
ιστορία της πόλης και της χώ-
ρας, που μόλις το 1991 απέ-
κτησε την πλήρη ανεξαρτησία
της.

Η φιλόξενη υποδοχή από
τους υπεύθυνους εκπαιδευτι-
κούς και τους μαθητές στο
Skriveri σηματοδότησε την επί-
σημη έναρξη του  προγράμμα-
τος. Παιδιά από την Πορτογα-
λία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα
και τη Φινλανδία συναντήθηκαν
έξω από το σχολείο με τους Λε-

τονούς συμμαθητές τους που θα
τους φιλοξενούσαν και που μέ-
χρι τότε γνώριζαν μόνο μέσω
των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης. Η εικόνα, όπως και αυτές
των επόμενων ημερών, χαρα-
κτηριστικά επιβεβαίωναν την

πολιτισμική διάσταση των προ-
γραμμάτων Erasmus και τη συμ-
βολή τους στη διαμόρφωση της
Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Το πρωί της πρώτης μέρας
αφιερώθηκε στην ξενάγηση των
επισκεπτών μαθητών και εκ-
παιδευτικών από το 15μελές
συμβούλιο στους χώρους του
σχολείου, αίθουσες διδασκα-
λίας, εργαστήρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις και στην ενη-
μέρωση για τον τρόπο λει-
τουργίας του σχολείου. Οι εκ-
παιδευτικοί μάλιστα είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν
τη διεξαγωγή του μαθήματος.
Οι δραστηριότητες ομάδας που
ακολούθησαν το απόγευμα
έδωσαν την ευκαιρία για γνω-
ριμία και δέσιμο της ομάδας,
ενώ η μέρα τελείωσε με ξενά-

γηση από τους Λετονούς μα-
θητές σε αξιοθέατα της περιο-
χής: στην πόλη Aizkraukle με
τη Λουθηρανική εκκλησία, για
τη θέρμανση της οποίας χρη-
σιμοποιείται υπόγεια ενέργεια
και το Μεσαιωνικό κάστρο με
την υπέροχη θέα και στο δεν-
δρολογικό πάρκο του Skriveri -
μοναδικό λόγω του συστήματος
άρδευσής του.

Για τις τρεις επόμενες ημέρες
σε μια άψογα οργανωμένη διορ-
γάνωση οι μαθητές συνεργά-
στηκαν, συζήτησαν για τα πλε-
ονεκτήματα και μειονεκτήματα
της πυρηνικής ενέργειας και
την πολιτική διαχείρισης της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πα-
ρουσίασαν τις εργασίες και τη
δουλειά που έκαναν ένα ολό-
κληρο χρόνο. Είχαν την ευκαι-
ρία της βιωματικής μάθησης
με την επίσκεψη στο κτίριο
της ΕΕ στη Ρίγα, σε υδροηλε-
κτρικό εργοστάσιο κοντά στο
Skriveri, σε Κέντρο διερευνη-
τικής μάθησης και με τη συλ-
λογή δεδομένων μέσα από συ-
νεντεύξεις και ερωτηματολόγια
σχετικά με την πληροφόρηση
του μέσου Ευρωπαίου πολίτη
για την πυρηνική ενέργεια. 

Και: «Dear heads of state,
the procedure starts with the
quorum confirmation. Η ΔΔέέ--
σσπποοιινναα  ΠΠααππααδδάάκκηη,, μέλος του
Ινστιτούτου Έρευνας & Κα-
τάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμά-
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MM YY CC

TToo    ΠΠεειιρρααμμααττιικκόό    ΛΛύύκκεειιοο    σσττηη    ΛΛεεττοοννίίαα    ωωςς  ……
μμέέλλοοςς    ττοουυ    ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ    ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ    μμααθθηηττώώνν

««ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιδδάάσσκκοοννττααιι
ππώώςς  νναα  σσκκέέφφττοοννττααιι,,  

όόχχιι  ττιι  νναα  σσκκέέφφττοοννττααιι»»..    
MMaarrggaarreett  MMeeaadd,,

Πολιτιστικός εθνολόγος



ΑΑΠΠΟΟ    ΤΤΟΟ    AAPPOOLLLLOO    TTRRAAVVEELL    GGRROOUUPP

ΤΤοο    ββρρααββεείίοο    GGoolldd    CCuussttoommeerr''ss    CChhooiiccee    22001177  
σσττοο    ξξεεννοοδδοοχχεείίοο    SSeennttiiddoo    AAeeggeeaann    PPeeaarrll

ΤΤηηνν  ΤΤρρίίττηη,,  11  ΜΜααΐΐοουυ,,  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  SSeennttiiddoo  AAeeggeeaann  PPeeaarrll  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  έέλλααββεε  ττοο  ββρρααββεείίοο  GGoolldd
CCuussttoommeerr''ss  CChhooiiccee  22001177  ττοουυ  AAppoolllloo  TTrraavveell  GGrroouupp,,  εεννόόςς  ααππόό  τταα  μμεεγγααλλύύττεερραα  ττααξξιιδδιιωωττιικκάά  ππρραα--
κκττοορρεείίαα  ττωωνν  ΣΣκκααννδδιιννααββιικκώώνν  χχωωρρώώνν..  

Η βράβευση βασίζεται στην άποψη των ταξιδιωτών που οργάνωσαν τις διακοπές τους μέσω του Αpollo, οι οποί-
οι στη μεγάλη πλειοψηφία τους έκριναν ότι το AAeeggeeaann  PPeeaarrll εξασφαλίζει μια εξαίσια ξενοδοχειακή εμπειρία, προ-
σφέροντας στους επισκέπτες άριστες υπηρεσίες και διακοπές υψηλής ποιότητας. Η αξιολόγηση και η αντίστοιχη
βαθμολόγηση του AAeeggeeaann  PPeeaarrll από τους ταξιδιώτες στα επί μέρους τμήματα και υπηρεσίες του ξενοδοχείου
ήταν εξαιρετικά υψηλή, δίνοντας στο ξενοδοχείο της Ρέθυμνο Α.Ε. την υψηλότερη βαθμολογία και την πρώτη θέση, με 9.1/10, στην κατηγορία ξενοδοχείων 4+ αστέρων για το 2017. Η διοίκηση και
το προσωπικό του AAeeggeeaann  PPeeaarrll ευχαριστούν θερμά τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, των οποίων η ευχαρίστηση και η εκτίμηση αποτελούν βασικό οδηγό εργασίας και πηγή έμπνευσης στη συνεχή
προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης.

των- I.R.T.E.A., το οποίο ως
εξωτερικός συνεργάτης είχε
αναλάβει την υλοποίηση της
διαδικασίας, κήρυξε την έναρ-
ξη των εργασιών της προσο-
μοίωσης του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, η οποία κατά τις προ-
ηγούμενες ημέρες είχε προ-
ετοιμαστεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο μέσα από όλες
τις δραστηριότητες. 

Οι μαθητές, με τυχαία κατα-
νομή, στον ρόλο ενός αρχηγού
κράτους ανέλαβαν την υπο-
χρέωση να διαπραγματευτούν,
να λάβουν αποφάσεις και να

διατυπώσουν συγκεκριμένες
προτάσεις, που αφορούν σε
ενέργειες που πρέπει να ανα-
ληφθούν και στόχους που πρέ-
πει να επιτευχθούν σχετικά με
το θέμα της πυρηνικής ενέρ-
γειας. Συνειδητοποίησαν, έτσι,
τη σημασία της έγκυρης και
επιστημονικής πληροφόρησης
αλλά και τη σπουδαιότητα και
το εφικτό της συμμετοχής του
πολίτη στη διαμόρφωση των
θεσμών που τον αφορούν. 

Η εποικοδομητική εμπειρία
της συνάντησης στο πλαίσιο του
Erasmus+ στη Λετονία αποτυ-

πώθηκε ξεκάθαρα και στην αξιο-
λόγηση του προγράμματος, που
έγινε την τελευταία μέρα. 

Ο βιωματικός τρόπος όλων
των δραστηριοτήτων ενεργο-
ποίησε τα κίνητρα των μαθητών,
ενίσχυσε τις δεξιότητες της επι-
κοινωνίας και της ενσυναίσθησης
και νοηματοδότησε τη διαδικα-
σία της μάθησης. Αποτυπώθηκε,
όμως, εκτός από την παιδαγω-
γική και η διαπολιτισμική συνι-
στώσα. 

Το απέδειξαν τα πρόσωπα
όλων και, κυρίως, των μαθητών
που ήταν λυπημένα για τον απο-

χωρισμό από τους νέους φίλους
αλλά και χαρούμενα για τον ίδιο
ακριβώς λόγο. Γιατί δημιουργή-
θηκαν βάσεις για  φιλία και συ-
νεργασία με ανθρώπους άλλης
κουλτούρας και πολιτιστικής
ταυτότητα και διαπιστώθηκε η
σημασία του σεβασμού της δια-
φορετικότητας. 

Η προσομοίωση στη Φιν-
λανδία του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου που θα διεξαχθεί τον
ερχόμενο Οκτώβριο θα ισχυ-
ροποιήσει αυτή τη συνεργασία
και θα δώσει την ευκαιρία για

αλληλεπίδραση σε επίπεδο
καινοτόμων δραστηριοτήτων,
εμπειριών και δεξιοτήτων.  

ΗΗ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ
ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 82 (ΕΛΙΔΑΚΙ) ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛ. 28310 57861
ΚΙΝΗΤΟ: 6944862127, 6987146451

Τελούμε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Γαρά-
ζου Δήμου Μυλοποτάμου, 40/ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του Λατρευτού μας Συζύγου, Πα-
τέρα, Παππού, Αδελφού & Θείου

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΚΚ..  
ΔΔΑΑΦΦΝΝΟΟΜΜΗΗΛΛΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Αθηνά Δαφνομήλη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Κωνσταντίνος-Ελένη Δαφνομήλη, Ιωάννης-Μα-
ρία Κανελλάκη, Ελευθερία Δαφνομήλη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στον
Πλατανιά Ρεθύμνου 40/ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της Λατρευτής μας Μητέρας, Γιαγιάς,
Αδελφής & Θείας

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΥΥΛΛ..  
ΠΠΩΩΛΛΙΙΟΟΥΥΔΔΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Καλλιόπη-Ιωάννης Τριχάκης, Χαράλαμπος-Μαρία
Πωλιουδάκη, Παύλος-Παρασκευή Πωλιουδάκη, Εμμανουήλ
Πωλιουδάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Αντωνία χήρα Ευάγγελου Βιζιριανάκη, Μαρία
χήρα Σοφοκλή Μελισσινού, Αμαλία χήρα Ιωάννου Μελισσινού

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
&&  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 6 Mαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτό-
κου στο χωριό Καλονύχτη Ρεθύμνου
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής της Λατρευτής μας
Μητέρας & Θείας

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘ..  
ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΟΟ  ΥΥΙΙΟΟΣΣ:: Αετός Σταυρουλάκης

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Παναγίας στο Μού-
ντρος Δήμου Ρεθύμνου 40/ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Λατρευτού μας Αδελφού & Θείου

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΙΙ..  ΣΣΠΠΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑΚΚΗΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Αιμιλία-Ανδρέας Χατζηανδρέου, Μανώλης-
Ροδάνθη Σπαντιδάκη, Χαράλαμπος Σπαντιδάκης

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ
Καφέ και μακαρία θα προσφερθούν στο χώρο του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου.

Τελούμε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Σωτήρος Χριστού στο
χωριό Σκουλούφια Ρεθύμνου 40/ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Λατρευτού μας Συζύγου,
Πατέρα, Γιου, Αδελφού & Θείου

ΣΣΤΤΥΥΛΛΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡ..  
ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Ελένη Καλλιγιάννη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Γεώργιος Καλλιγιάννης, Δέσποινα Καλλιγιάνη
ΟΟΙΙ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ:: Δέσποινα Καλλιγιάννη, Ρούσσα Στρατιδάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Μαρία-Γεώργιος Χριστοδουλάκης, Κωνστα-
ντίνα-Μάρκος Μακρυδάκης, Κωνσταντίνος-Ιωάννα Καλλι-
γιάννη, Ζαχαρίας-Κωνσταντίνα Στρατιδάκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  &&  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
στο χωριό Ρουσσοσπίτι Ρεθύμνου ετή-
σιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Λατρευτού μας Συζύγου,
Πατέρα, Αδελφού & Θείου

ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΜΜΙΙΧΧ..  
ΤΤΡΡΟΟΥΥΛΛΛΛΙΙΝΝΟΟΥΥ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Ευαγγελία Τρουλλινού
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Σοφία Τρουλλινού, Μιχάλης Τρουλλινός
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Δημήτρης-Μαρία Τρουλλινού, Γαρυφαλλιά
Τρουλλινού, Μανώλης-Γεωργία Ξυδάκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο χω-
ριό Πρινέ Ρεθύμνου 6/μηνο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Λα-
τρευτού μας Συζύγου, Πατέρα, Γιου,
Αδελφού & Θείου

ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΑΑ  ΝΝΙΙΚΚ..  ΜΜΠΠΕΕΜΜΠΠΗΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Σοφία Μπεμπή
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Νικόλαος Μπεμπής, Ευάγγελος Μπεμπής, Αιμι-
λία-Αντώνιος Δρυγιαννάκης
ΗΗ  ΜΜΗΗΤΤΕΕΡΡΑΑ:: Στυλιανή χήρα Ευάγγελου Παυλάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Ιερέας Δημήτριος-Πρεσβυτέρα Καλλιόπη
Μπεμπή, Ηλίας-Ελισάβετ Παυλάκη, Γεώργιος-Χρυσάνθη
Παυλάκη, Νίκη Μαρινεράκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  &&  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Iωάννου στο
χωριό Καλή Συκιά Δήμου Αγίου Βα-
σιλείου ΠΠοολλυυεεττέέςς μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Αγαπη-
μένου μας

ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛ  
ΠΠ..  ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Νίκη Κωστάκη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Πέτρος Κωστάκης, Μιχαήλ Κωστάκης
ΟΟΙΙ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ:: Πέτρος-Άννα Κωστάκη, Μιχαήλ-Μαρία Χαιρέτη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Γρηγόρης-Αργυρώ Κωστάκη, Νεκταρία-Γεώργιος
Περπυράκης, Γιαννούλα-Νικόλαος Σπαντιδάκης, Κατερίνα-
Ελευθέριος Καρπουζάκης, Άννα-Πέτρος Πλυμάκης
ΗΗ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΙΙΑΑ:: Αικατερίνη Γρυντάκη

ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΤΤΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ  

ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (Πε-
ταλιώτη) στην Καλλιθέα Ρεθύμνου
2/ετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Λατρευτού μας Συζύγου,
Πατέρα, Παππού, Αδελφού & Θείου

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΙΙΧΧ..  
ΘΘΥΥΜΜΙΙΑΑΤΤΖΖΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Στυλιανή Θυμιατζή
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Ειρήνη-Κλέαρχος Κανακάκης, Μιχαήλ-Έστερ
Θυμιατζή, Μαρία-Βασίλειος Θεοδωρής
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Αντωνία χήρα Γεωργίου Θυμιατζή, Ιωάννα
χήρα Δημοσθένους Θυμιατζή, Γαρυφαλλιώ χήρα Νικολάου
Νερατζά, Μαρία χήρα Χρήστου Θυμιατζή, Μαρία χήρα Ιω-
άννου Θυμιατζή, Παντελής-Μαρίνα Σπαντιδάκη, Χαρίκλεια
χήρα Κωνσταντίνου Παπαδάκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ



Σ
εβαστοί εκπρόσωποι της εκκλησίας και της πολιτείας και σεις αγαπημένοι Αση-Γωνιώτες, σαράντα σχεδόν μέρες πάνε πια που
δεν είδαμε το πολυαγαπημένο μας πρόσωπο, εσένα την καταδεκτική και μεγαλόψυχη που μεγάλωνες και τα παιδιά σου να τους
αγαπούν και να τους εκτιμούν, επειδή είναι συγγενείς και οι φίλοι του πατέρα τους. 

Θα σταθώ σύντομα σε μέρη της τυραννισμένης ζωής σου. Είχες πάντα το χάρισμα να προσεγγίζεις τους μόνους κι ηλικιωμένους αν-
θρώπους, εκείνους τους βαθιά πονεμένους. Μαλάκωνες τον πόνο, έδινες φτερά στην ελπίδα, έσμειγες τα δάκρυά σου με τα δικά τους
κι ήταν τόσο πηγαία κι αληθινή αυτή η συμπόνοια σου. 

Οι γείτονες εκεί στην οδό «Ελεύθερνας» αποζητούσαν τα στοχαστικά σου λόγια, όμως εσύ δεν ξεστόμιζες τίποτε για τα βάσανά σου,
γιατί ισχυριζόσουνα «πως ο καθένας έχει τα δικά του». 

Αλλά σ’ έβλεπαν εκεί στο κατώφλι να κρατάς ένα φύλλο γραμμένου χαρτιού να διαβάζεις κι ύστερα να σκουπίζεις τα κοκκινισμένα
σου μάτια. Ήταν γράμμα από το αδικοσκοτωμένο σου παλικάρι, τον Παντελιό σου, που μόνο η βαθιά σου πίστη προς τον θεό και εκεί-
νης της εξαίρετης κοπέλας, της ψυχολόγου, η επιδεξιότητα και η θυσία που πηγαινοερχόταν επί ένα χρόνο, χωρίς καμιά αμοιβή στο
σπίτι σου, βελτίωναν την κατάσταση της οδύνης και του αφόρητου πόνου σου. 

Γεωργία μας, οι αδελφές σου, οι υπόλοιποι συγγενείς, ο αρραβώνας της Λούλας σου κι εκείνα τα εξαίρετα παιδιά σου άλλαξαν τη σκλη-
ρή όψη της ζωής, γιατί ήσουν στο λόφο η μυγδαλιά, στ’ αμπέλι η μηλίτσα και στις γλάστρες της αυλής άσπρη γαρυφαλλίτσα. Όλα σου

ήταν κάτασπρα, κρυστάλλινα, χιονάτα κι άφηναν ήχους μουσικής
σ’ όλη σου τη στράτα. 

Θα βρίσκεσαι πάντα στην καρδιά πολυαγαπημένη, μοσχοβολιά
της ανθρωπιάς και της πρεπειάς πλημμυρισμένη. Ήσουν το άστρο
της αυγής, το ρόδισμα της δύσης και οξυγόνο της ζωής ατέλειω-
το και καθαρό. Αλήθεια ποιος είναι άξιος για σένα να μιλήσει; Σε
φιλούμε και σ’ ευχαριστούμε που έμπρακτα μας έμαθες σε τούτη
τη ζωή να ζούμε.

ΗΗ  φφίίλληη  σσοουυ  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΠΠοολλυυχχρροοννάάκκηη
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Την Αγαπημένη μας Μητέρα, Για-
γιά, Κόρη, Αδελφή & Θεία

ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ  ΕΕΜΜΜΜ..  
ΚΚΑΑΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑΚΚΗΗ

((ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΥΥΛΛΛΛΙΙΝΝΟΟΥΥ))
ΕΕΤΤΩΩΝΝ  7744

Θανούσα κηδεύομε σήμερα Σάββα-
το 5 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων
Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου όπου θα ψαλεί και η νεκρώ-
σιμος ακολουθία. Η Σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Σάβ-
βατο πρωί στις 10.00. Η Ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του
χωριού Αργυρούπολη.
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως συνοδεύ-
σουν την εκφορά της.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Ρωξάνη Τζένη-Χαράλαμπος Μαραθιανός, Καλ-
λιόπη Καμπουράκη
ΟΟ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΟΟΣΣ:: Ραφαήλ Μαραθιανός
ΗΗ  ΜΜΗΗΤΤΕΕΡΡΑΑ:: Μαρία χήρα Νικολάου Τρουλλινού
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Ιωάννης Τρουλλινός, Κωνσταντίνος-Ειρήνη
Τρουλλινού, Αντώνιος Τρουλλινός

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

ΠΠααρράάκκλληησσηη  ττηηςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς::  ΤΤαα  όόπποοιιαα  χχρρήήμμαατταα  νναα  κκααττααττεε--
θθοούύνν  σσεε  εευυααγγήή  ιιδδρρύύμμαατταα..

Τελούμε την Κυριακή 6 Mαϊου 2018
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στο χωριό Άνω Βαλσαμόνερο
δήμου Ρεθύμνου 6ετές μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγα-
πημένης μας 

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟΥΥ  
ΔΔΑΑΜΜΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν

σ’ αυτό.
ΟΟ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Κωνσταντίνος Δαμανάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Μαρία χήρα Γεωργίου Δαμανάκη, Μανώλης-
Βιολέτα Δαμανάκη, Ευάγγελος Ρουσάκης, Ειρήνη Λαουτα-
τζή-Δαμανάκη.

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

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

ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΙΙΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΝΝ
ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  &&  ΑΑΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΝΝΑΑΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΕΕΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΥΥΜΜΠΠΕΕ
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε το ΣΣάάββββααττοο  55 και την
ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ στον ετήσιο εορτασμό της Αγίας Μεγαλο-
μάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδος.

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ
ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ  22001188
ΏΏρρααςς  77..0000μμ..μμ..::  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ  22001188
ΏΏρραα  77..0000ππ..μμ..:: Πανηγυρικό Συλλείτουργο
ΏΏρραα  1100..0000ππ..μμ.. Λιτάνευση της Ιεράς εικόνος της Αγίας και
αγιασμός παρά το Φρέαρ στον αύλειο χώρο του ναού.

ΕΕΚΚ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ

ΣΣττρρααττιιωωττιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΧΧρρωωμμοονναασσττηηρρίίοουυ
ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς

EEYYXXAAΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Επιτρέψτε μου να σας υποβάλω τις θερμότερές μου ευχαριστίες,
για την ευγενή χορηγία του βιβλίου σας με τίτλο "Άνθρωποι, σα-
πούνι και λίπασμα", στο ΣΣττρρααττιιωωττιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΧΧρρωωμμοονναασσττηηρρίίοουυ..  
Σας εύχομαι ολόψυχα, υγεία δύναμη και δημιουργικότητα και
είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε μελλοντική επίσκεψη.

ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,
ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΜΜιιχχεελλάάκκηηςς

ΑΑννχχηηςς  ΠΠεεζζιικκοούύ

ΠΠρροοσσφφοορράά  σστταα  ΕΕννοορριιαακκάά  ΣΣυυσσσσίίττιιαα  
ΑΑγγίίωωνν  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  κκααιι  ΕΕλλέέννηηςς

Ευχαριστούμε τους δασκάλους και τα παιδιά του 77οουυ  ΔΔηημμοοττιι--
κκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ (που συνεργάζονται με την ccrreettaann  kkiinnggss  aassssiisstt)) για
τα λαχανικά (μαρούλια, κρεμμύδια, σπανάκι, μαϊντανό) που έφε-
ραν στα συσσίτιά μας και τα οποία τα ίδια τα παιδιά φύτεψαν,
πότιζαν, φρόντιζαν, έκοψαν και μας έφεραν.

ΕΕκκ  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ
ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ππ..  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΚΚααμμααρρίίττηηςς

ΠΠρροοσσφφοορράά  σστταα  ΕΕννοορριιαακκάά  ΣΣυυσσσσίίττιιαα
ΑΑγγίίωωνν  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  κκααιι  ΕΕλλέέννηηςς

Ευχαριστούμε τους δασκάλους και τα παιδιά του 1155οουυ  ΔΔηημμοο--
ττιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ (που συνεργάζονται με την ccrreettaann  kkiinnggss  aassssiisstt))
για τα λαχανικά (μαρούλια, κρεμμύδια, σπανάκι, μαϊντανό) που
έφεραν στα συσσίτιά μας και τα οποία τα ίδια τα παιδιά φύτε-
ψαν, πότιζαν, φρόντιζαν, έκοψαν και μας έφεραν.

ΕΕκκ  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ
ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ππ..  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΚΚααμμααρρίίττηηςς

ΕΕππιιμμννηημμόόσσυυννοοςς    χχααιιρρεεττιισσμμόόςς    σσττηηνν    
ααγγααππηημμέέννηη    ΓΓεεωωρργγίίαα    ΨΨυυχχοουυννττάάκκηη
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ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δέχεται καθημερινά
8.30-13.00 & 18.00-20.00

(εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Τρανταλλίδου 8

(δρόμος Νοσοκομείου)
Τηλ. 6977 606100

Τηλ. ιατρείου 28310 24112

OPΘOΠAIΔIKOΣ -
XEIPOYPΓOΣ XEIPOYPΓOΣ

ΣΠONΔYΛIKHΣ ΣTHΛHΣ
Δέχεται με ραντεβού Δευτέρα

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

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

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

για επείγοντα περιστατικά
28310 22227.

ΟΡΘΟΠΑIΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ GUYʼS
& ST. THOMAS

HOSPITAL OF LONDON
Δέχεται με ραντεβού

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

6983 455456
ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

17 Mαϊου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙ-
ΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 31,
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ,

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

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

ΚΙΝΗΤΟ: 6944397316
ΦΑΞ: 2831052377

WWW.APAPOUTSIDAKIS.GR,
E-MAIL:

ANTPAP@HOTMAIL.COM
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ MEDISYSTEM,

EUROMEDICA, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ,
ΛΙΜΕΝΙΚΟ.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ
Σύμβουλος μητρικού θηλα-

σμού νοσοκομείου
"Έλενα Βενιζέλου"

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

Τηλ.: 2831104222-
κιν. 6942946900

e-mail:
annamariavidaki@gmail.com

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Kριάρη 3Α, 2831035441

e-mail: gbagourakis@yahoo.com

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ -
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

Πτυχιούχος Χαροκοπείου
παν/μίου Αθηνών.

Δέχεται στο γραφείο του
επί της οδού Μοάτσου 38

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

απόγευμα 6.00-9.00,
εκτός Τετάρτη απόγευμα,

www.dietstories.gr
Tηλ. 28310 28058.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται πρωί Δευτέρα
έως Παρασκευή 9-1 και

απόγευμα Δευτέρας, Τρίτης,
Πέμπτης 6-9. Τετάρτη

& Παρασκευή
απόγευμα κατόπιν ραντεβού.

Διεύθυνση ιατρείου:
Μοάτσου 44 & Δημοκρατίας

(1ος όροφος)
Τηλέφωνα: 28310 27279

& 697 33 222 91

EΙΔΙΚOΣ KΑΡΔΙΟΛOΓΟΣ-
ΔΙΔAΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜIΟΥ

KΡHΤΗΣ
Δέχεται από Δευτέρα έως

Παρασκευή: Πρωί 9.00-14.00
απόγευμα: 18.00-21.00

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

Iατρείου: Tρανταλλίδου 8
(δρόμος Nοσοκομείου),

ισόγειο.
Tηλέφωνα για ραντεβού:

Iατρείου 28310 56030,
Kινητό: 6974 101601.

Σύμβαση με ΜΕDISYSTEM
INTERAMERICAN.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

Διδάκτωρ του Imperial College
of London

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

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

Τηλ.: 28310 29680
Λεωφόρος Κουντουριώτη 73,

1ος όροφος Σύμβαση με
Medisystem Interamerican

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

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

(1ος όροφος), Kολωνάκι,
74 100 Pέθυμνο

Tηλ.-fax: 2831051200,
κιν. 6932252929.

EIΔIKOΣ ΠNEYMONOΛOΓOΣ
-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

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

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

και Παρασκευής)
Σύμβαση με ΜΕDISYSTEM

INTERAMERICAN
Διεύθυνση: Τρανταλλίδου 24
(απένατι από το Νοσοκομείο)

Τηλ.: 28310 56356
Κιν.: 6944696073

Υπέρηχοι Ενηλίκων-παίδων
triplex αγγείων παρακεντήσεις

θυρεοειδούς-μαστού
Ώρες λειτουργίας ιατρείου:

Δευτέρα έως Παρασκευή
πρωί 8.30-13.00, Τρίτη &

Πέμπτη απόγευμα 18.00-20.00
Ζαμπελίου 26 και Δημητρα-

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

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

ΤΥΔΚΥ & Ε.Τ.Α.Α.)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. Δ/ντής Νευροχειρουργικής

Κλινικής Νοσ/μείου ΚΑΤ
Συνεργάτης Δ/ντής

Ευρωκλινικής Αθηνών
Ειδικός σε παθήσεις
Σπονδυλικής Στήλης

και Εγκεφάλου
Δέχεται το πρώτο Σάββατο

κάθε μήνα στο ιατρείο
του Οφθαλμίατρου

κ. Σταύρου Σπανδάγου,
οδός Χορτάτζη 30-32,

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

6972699816, 2831024308.

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

17.30-20.00 εκτός Παρασκευής
Γεωρ. Χατζιδάκη 7,

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

Ειδικός Παθολόγος
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

στο ιατρείο του
Ζαμπελίου 8-10, Ρέθυμνο.

Τηλ. 28310 22700
κιν. 6947866678

MD, MSc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μετεκπαιδευθείς

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

ΗΕΓφημα.
Δ/νση Ιατρείου

Στ. Δημητρακάκη 31,
3ος όροφος Τηλ. 2831055226

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

Δέχεται καθημερινά
Δευτέρα-Παρασκευή

9.00-14.00 απογεύματα 6-8
κατόπιν ραντεβού

πλην Τετάρτης

NΕΥΡΟΛOΓΟΣ
Eιδικό Iατρείο • Aπομυελί-
νωση-ΣKΠ • Kεφαλαλγίας

(πονοκεφάλους) • Aγγειακών
Eγκεφαλικών Eπεισοδίων •

Διαταραχών Mνήμης •
N. Πάρκινσον • Eπιληψίας και

λοιπών παθήσεων Mυικού
και Nευρικού Συστήματος
Δέχεται στο ιατρείο της:

καθημερινά 9.00-13.00 πρωί
& 6-8 απόγευμα εκτός

απογεύματος Tετάρτης-
Παρασκευής,

Zαμπελίου 15 Aʼ όροφος
Tηλ. 28310 27601

& 6944 431672

IATPOΣ MIKPOBIOΛOΓOΣ
EPΓAΣTHPIO IATPIKHΣ

BIOΠAΘOΛOΓIAΣ
Δέχεται καθημερινά στο

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

πρωί 7.00-2.30 εκτός
Σαββάτου και απόγευμα 6-8

εκτός Τετάρτης
& Παρασκευής.

Tηλ. Iατρείου 2831025.575.
Συμβάσεις με ΕΟΠΠΥ,

MEDISYSTEM, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ,
ΛΙΜΕΝΙΚΟ.

Δέχεται στο ιατρείο της
Aντισμηνάρχου Bασιλάκη 3,

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

Tετάρτη 9.00-16.00,
Παρασκευή 9.00-15.00.

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

e-mail: PDOULIA@gmail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ.
Δέχεται καθημερινά

9.00-14.30 και 18.30-20.30
στο ιατρείο της

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

ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
& ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμέ-
νο Ιατρείο ΩΡΛ Ενηλίκων

και Παίδων
Δέχεται: Δευτέρα-Πέμπτη,

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

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

Τηλ. 28315 05005
& 6986 686249

ΩΡΛ-Χειρουργός κεφαλής και
τραχήλου ενηλίκων και παίδων

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

Ωράριο λειτουργίας:
Πρωί: Δευτέρα έως Παρα-

σκευή 9.00-14.00. Απόγευμα
καθημερινά: 18.00-20.30

(εκτός Τετάρτης)
Για επείγοντα περιστατικά

εκτός ωραρίου καλέστε
στο τηλ. 6987 464599.

Επεμβατικός
Γαστρεντερολόγος-

Ηπατολόγος Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστημίου Κρήτης
Επιστημονικός Συνεργάτης

και τ. Επιμελητής
Βενιζέλειου Νοσοκομείου.
Ανώδυνη Γαστροσκόπηση-

Κολονοσκόπηση Ενδοσκοπική
αφαίρεση πολυπόδων.
Μάρκου Πορτάλιου 7

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

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

(χωρίς ραντεβού).
Τηλ. ιατρείου: 2831051380

Κινητό: 6978013143

Tο Iατρείο λειτουργεί
στην οδό Xαρ. Δασκαλάκη 28

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

Δέχεται καθημερινά
εκτός Σαββάτου και

Kυριακής το απόγευμα
κατοπιν ραντεβού.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ Τ. ΕΠΙΜ/ΤΗΣ

CHELSEA WESTMINSTER
HOSPITAL ΛΟΝΔIΝΟΥ

Ιατρείο Αθηνών:
2106455634, 6944435127

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

Ψυχίατρος
Δέχεται καθημερινά
κατόπιν ραντεβού

Κατʼ οίκον επισκέψεις
Λεωφ. Κουντουριώτη 158

& Χορτάτζη Τηλ. 2831103719,
κιν. 6974 644557

Ε-mail: doc_nikolaj@yahoo.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
Eξειδίκευση στο ιατρείο

πόνου και παρηγορητικής
αγωγής του Aρεταίειου

Πανεπιστημιακού
Nοσοκομείου Aθηνών, και στις

κλινικές πόνου του King
George και του Whipps Cross

University Hospital, London, UK.
Mέλος της Eλληνικής

Iατρικής Eταιρείας
Bελονισμού. Δέχεται κατόπιν

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

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

e-mail: sofmarkantoni@yahoo.gr

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Bsc,
PgDip, Msc, Charteredpsy.

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

Συλλόγου Ψυχολόγων.
Eκπαιδευμένη στην Γνωστική-

Συμπεριφορική θεραπεία.
Aτομική θεραπεία σε ενήλικες.

Δυνατότητα συνεδριών
και στα αγγλικά

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

Tηλ. 28310 26157, 6947 645621

.
Διδάκτωρ Kοινωνικής
Kλινικής Ψυχολογίας,
Mέλος του Συλλόγου

Πανεπιστημιακών
Eλλήνων Ψυχολόγων.
Δέχεται με ραντεβού

τηλ.: 2831055440,
693/2017189.

Γ. Kουρμούλη 83 Pέθυμνο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ANNA-MAΡΙΑ Δ. ΒΙΔΑΚΗ-
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ

ΕΛΙΝΑ ΜΠΡΟΥΧΑΤΣΚΑ

EYH TΣOYPΛAKH

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΣOΦIA MAPKANTΩNH-
MΠAΓOYPAKH

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΦΩΚΙΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ε. ΓΚΑΜΠΛΙΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

NIKOΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΑΣ

KΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΛΙΑ-
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΗΦΑΚΑΚΗ

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

KOPAKAKH ΔHMHTPA

ZAΦΕΙΡΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΣ

NEYΡΟΛΟΓΟΙ

MAΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΟΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Dr ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

NEYΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΜΑΡIΤΑ ΑΒΕΡΙΚIΟΥ-
ΚΑΣΙΜAΤΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ-
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

NIKOΛAOΣ KΛAΨINOΣ

TZANIΔΑΚΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ANTΩNHΣ N.
ΠAΠOYTΣIΔAKHΣ

KAΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΪΤΑΝΗΣ

BABOYΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ



BBaazzaaaarr    γγιιαα    ττηη    ΓΓιιοορρττήή    
ττηηςς    ΜΜηηττέέρρααςς  ααππόό    
ττοο    ΕΕΕΕΕΕΕΕΚΚ    ΡΡεεθθύύμμννοουυ
BBaazzaaaarr  μμεε  ααφφοορρμμήή  ττηη  ΓΓιιοορρττήή  ττηηςς  ΜΜηηττέέρρααςς  δδιιοορρ--
γγααννώώννεειι  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη  1100  κκααιι  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1111  ΜΜααΐΐοουυ
22001188  ττοο  ΕΕΕΕΕΕΕΕΚΚ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  σσττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  ΔΔηη--
μμααρρχχεείίοουυ..  

Στο παζάρι οι επισκέπτες θα
βρουν κατασκευές και δημι-
ουργήματα των μαθητών,
προσαρμοσμένες στο θέμα
της ημέρας, τη Γιορτή της
Μητέρας, όπως: • Ανθοσυν-
θέσεις • Ανθοδέσμες  
• Μπρελόκ • Κολιέ 
• Γλάστρες με ανθοκομικά,
αρωματικά, φραουλιές κ.ά.
• Μπισκότα
Οι τιμές είναι συμβολικές
(από 1 έως 5 ευρώ), ενώ οι
διοργανωτές καλούν τους
πολίτες να το επισκεφτούν

ώστε να προμηθευτούν τα δώρα τους και να γνωρίσουν το ΕΕΕΕΚ
Ρεθύμνου και τους μαθητές του.  Απώτερος στόχος του Bazaar: εί-
ναι να πραγματοποιηθεί μια από τις βασικότερες επιδιώξεις της
ειδικής αγωγής, που είναι η αποδοχή, η ενσωμάτωση μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικέςανάγκες, η ισότιμη κοινωνική τους ένταξη και
η αναγνώριση της προσπάθειάς τους. 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  
ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ

ΡΡέέθθυυμμννοο  1166--44--22001188
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  22335588

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  11994411//2266--33--22001188 αίτηση
της κ. ΧΧααττζζηηδδάάκκηη  ΠΠεελλααγγίίααςς συ-
νέταξε πράξη χαρακτηρισμού την
οποία απέστειλε στον Δήμο ΑΑγγ..
ΒΒαασσιιλλεείίοουυ για δημοσίευσή της
στο δημοτικό κατάστημα και κοι-
νοποίησε στην ενδιαφερόμενη.

Με την πράξη αυτή χαρακτή-
ρισε έκταση στη θέση ««ΤΤρροουυλλωω--

ττόό»» της κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς
ττηηςς  ΤΤ..ΚΚ..  ΜΜεελλάάμμππωωνν  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιι--
κκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΛΛάάμμππηηςς  του ΔΔήήμμοουυ
ΑΑγγ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ εμβαδού 44337799,,7722
mm22 ωωςς μμηη  δδαασσιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα
κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν
ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  66  ππεερρίίππττωωσσηη  αα
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..  999988//7799  όόππωωςς
ααυυττήή  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν
ππααρρ..  44  ττοουυ  ααρρθθρρ..  3322  ττοουυ  ΝΝ..
44228800//22001144  ((ΦΦΕΕΚΚ  --115599ΑΑ))  μμηη  υυππαα--
γγόόμμεεννηη  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  δδαασσιικκήήςς
ννοομμοοθθεεσσίίααςς..

Κατά της παρούσας πράξης
μας επιτρέπονται αντιρρήσεις
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 14 του Νόμου 998/1979
όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ
159Α) ενώπιον της κατ’ άρθρο 10
παρ. 3 Ν. 998/79 όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.
4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164/4-12-
2015) ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕξξεε--
ττάάσσηηςς  ΑΑννττιιρρρρήήσσεεωωνν Ν. Ρεθύμνης
που έχει έδρα το Ρέθυμνο, από
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

που έχει έννομο συμφέρον, εντός
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών
από της κατά τα ανωτέρω επιδό-
σεως και κοινοποιήσεως ή σε
κάθε άλλη περίπτωση από την
ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό
τόπο, κατόπιν καταβολής παρα-
βόλου, όπως ορίζεται στην με
αριθμ. 117679/7182/11-12-2014
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουρ-
γών Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και Οι-
κονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-
2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη  

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς

Αριθμ. Συστήμ.
ΕΣΗΔΗΣ: 57531

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  
77ΗΗ ΥΥΓΓΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ
ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  
ΤΤμμήήμμαα:: ΟΟιικκοοννοομμιικκόό

ΓΓρρααφφεείίοο::  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν
ΡΡέέθθυυμμννοο,,  0044..0055..22001188

ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  44113388
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό
Νοσοκομείο Ρεθύμνου  Προκη-
ρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό
Ηλεκτρονικό Ανοικτού κάτω των
ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για
Μηχανολογικές υπηρεσίες υπο-
στήριξης CPV 71336000-2 (Υπη-
ρεσίες συντήρησης και Επισκευής
Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού)», για τις ανάγκες του  Γε-
νικού Νοσοκομείου Ρέθυμνου,
για ένα (1) έτος.

ΠΠιισσττώώσσεειιςς:: Κ.Α.Ε 879
ΚΚρριιττήήρριιοο  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς:: την

πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής.

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσθθεείίσσααςς  δδααππάάννηηςς::
213.349,29€ συμπ/νου ΦΠΑ

ΓΓλλώώσσσσαα:: Ελληνική
ΤΤόόπποοςς  ππααρράάδδοοσσηηςς: Γενικό Νο-

σοκομείο Ρεθύμνου
Ημερομηνία ανάρτησης της

διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 04.05.2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής
προσφορών: 29.05.2018    Ημέρα:
Τρίτη μέχρι τις 15.00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών: 05.06.2018 Ημέρα:
Τρίτη  Ώρα: 10.30π.μ 

Αναλυτικά η διακήρυξη βρί-
σκεται στη διάθεση όλων των εν-
διαφερομένων ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του νοσοκομείου
www.rethymnohospital.gr και
στη διαδικτυακή πύλη www.pro-
mitheus.gov.gr

Πληροφορίες: Όλες τις εργά-
σιμες ημέρες από 8.00 πμ έως
14.00 μμ στο τμήμα Προμηθειών
του Νοσοκομείου.
Αρμόδιος υπάλληλος: Εμμ.Αν-
δρεαδάκης
Τηλ.. 28313 - 42201      
Φαξ :28310-27493    

OO ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ  

ΔΔρρ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  
ΦΦΡΡΑΑΓΓΚΚΙΙΑΑΔΔΑΑΚΚΗΗΣΣ
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ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚHΣ
YΓΕIΑΣ

Mεταπτυχιακό δίπλωμα 
στην Προσωποκεντρική 

Συμβουλευτική University 
of Strathclyde, Glasgow 

Mέλος Eλληνικής 
& Eυρωπαϊκής 

Eταιρείας Συμβουλευτικής 
Συμβουλευτική εφήβων, 

ενηλίκων &
θεραπεία  ζεύγους.

Δέχεται με ραντεβού  στο 
γραφείο της Eπιμ. Μαρούλη

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

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

λική παράλυση και άλλες 
δυσλειτουργίες του κεντρικού

νευρικού συστήματος. 
K. Παλαμά 2 (δίπλα στο 

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

μετά από ραντεβού εκτός 
Σαββάτου. Tηλέφωνα:

2831025050 - 6932431807.

Φυσικοθεραπευτής
της ομάδας μπάσκετ 

Ρέθυμνο Aegean
Μέλος του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυικοθεραπευτών
Αναλαμβάνει κατʼ οίκον 

Αξιολόγηση-Αποκατάσταση 
ορθοπεδικών, νευρολογικών

και λοιπών παθήσεων.
-Ηλεκτροθεραπεία -Κινησιοθε-

ραπεία -Κinesiotaping -
Θεραπευτική μάλαξη 

Τηλ. 28310 56018, 
κιν. 6981531221

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΠΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΙΜΤΣ
Δέχετα στο ιατρείο του

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

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

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

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

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

απόγευμα (εκτός Tετάρτης 
& Παρασκευής). 

Tηλ./Fax  ιατρείου:
2831035.944, 

οικίας: 2831027.871, 
κινητό 6944-57.44.74.

e-mail: xipolitas@ath.forthnet.gr

XAPA I. ZAPABINOY

ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.  ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

TZΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΜιιαα    φφωωττοογγρρααφφίίαα
ΤΤηηςς  ΤΤέέττααςς  ΔΔεεββεερράάκκηη

Η
κερά Φωτεινή εχθές έκλεισε τα 85 της χρόνια και συχνά πυκνά οι πόνοι στα χέρια πόδια, το ανε-
βοκατέβασμα της πίεσηςκαι τα τσαλίμια της καρδιάς της το θυμίζουν.  Προσπαθεί ακόμη να εξυ-
πηρετεί τον γέρο της και τον εαυτό της και να μην γίνεται βάρος στα παιδιά της. Καθημερινά σιγά

σιγά κάνει τις δουλειές, τις απαραίτητες και μόνο, ετοιμάζει το λιτό φαγητό τους και όταν έχει όρεξη και
δυνάμεις κάνει κάτι παραπάνω.  

Σήμερα, μετά τα καθημερινά αποφασίζει να ασχοληθεί με το μεγάλο μπαούλο που στέκει στη γωνιά της
κάμαρας, από τότε που στόλισαν την νυφική παστάδα, εκείνο που μέσα του φύλαξε την προίκα της, και
για πολλά χρόνια έβαζε ό,τι ήταν για απόσυρση. Σκέπτεται πως πρέπει να αρχίσει να κάνει εκκαθαρίσεις,
να πετάξει πολλά που δεν χρειάζονται πια, για να μην αγανακτήσουν οι απόγονοι, όταν θα πρέπει να φορ-
τώσουν στο φορτηγό το νοικοκυριό της, τη σαβούρα της, για τα σκουπίδια. Κάθισε δίπλα του έβγαλε κάτι
ρούχα που δεν φοριόταν πια, κάτι τριμμένες μπατανίες του αργαλειού της, κάτι πλεκτά με το βελονάκι ξε-
χασμένα. Αυτά σκέφθηκε να τα χαρίσει στην εγγόνα της, δεν ήταν για πέταμα, πολλές ώρες καθισμένη στο
παραθύρι έπλεκε ό,τι σχέδιο της κτυπούσε στο μάτι. Μα να φτάνει στον πάτο και λίγα είναι εκείνα που
θα πάνε στην ανακύκλωση. Το μακρόστενο κουτί των παπουτσιών την περιμένει στη γωνιά του μπαούλου.
Θυμάται πως πριν πολλά χρόνια είχε μαζέψει όλες της τις φωτογραφίες και τις φύλαξε εδώ. Μέσα σε αυ-
τές τις φωτογραφίες βρίσκεται η ιστορία της. Όποτε τολμούσε να πει κάτι για τη ζωή της, ή να τις δείξει
στα εγγόνια της, της γύριζαν την πλάτη και της έλεγαν, γιαγιά φτάνουν οι μωρολογίες σου. 

Κάθισε πιο αναπαυτικά στην καρέκλα και άρχισε να τις κοιτά. Πάνω πάνω είναι οι τελευταίες έγχρω-
μες φωτογραφίες από τα παιδιά και τα εγγόνια της, σε στιγμές χαράς, στους γάμους, στα βαφτίσια, σε γιορ-
τές, πανηγύρια και γενέθλια. Στέκεται περισσότερο να θαυμάσει τη φωτογραφία της αποφοίτησης του γιου
της από το Πανεπιστήμιο, Θεέ μου σε ευχαριστώ για τις χαρές που μου δώσανε τα παιδιά μου, μονολο-
γεί. Τις λύπες, τις στεναχώριες, τις αγωνίες, τις πέταξα, κράτησα μόνο τις χαρές τους και αυτές σήμερα
αναπολώ. Προσωπικές φωτογραφίες από τη νεανική της ζωή, ασπρόμαυρες δεν είχε πολλές. Άλλωστε στην
εποχή της δεν συνήθιζαν να στέκονται στον φακό για να κλείσουν τον χρόνο μέσα σε μια φωτογραφία. Μόνο
στα σπουδαία γεγονότα, του γάμου, του αρραβώνα στέκονταν, σοβαροί, πάντα μπροστά στον φωτογρά-
φο. Τότε περνάνε πόζα και οι γονείς φωτογραφίζονταν, για να γίνουν κάδρο στο σαλόνι του σπιτιού του
νέου ζευγαριού. Τελευταία ανασύρει τη φωτογραφία του γάμου της. Πόσο αδυσώπητος στάθηκε ο χρόνος,
πόσο της άλλαξε τη μορφή, κόντεψε να μην αναγνωρίσει τη 18κτάχρονη παιδούλα νύφη, που στέκεται δί-
πλα στον Γιάννη, που οι γονείς τον διάλεξαν για γαμπρό χωρίς την έγκρισή της. Φορεί ένα απλό άσπρο
νυφικό κρατά στο χέρι την ανθοδέσμη, στο κεφάλι το πέπλο κρύβει τα πλούσια μαύρα της μαλλιά. Η αγνό-
τητα το στολίδι του προσώπου της,  κοίτα τον φακό αγέλαστη, προβληματισμένη για το γεγονός που ζει.
Δίπλα της ο Γιάννης στητός, καμαρωτός, φαίνεται στο πρόσωπό του η ικανοποίηση πως βρήκε το ταίρι
του και ανοίγει το σπιτικό του. Ο γάμος, θυμάται, απλός χωρίς στολισμένη εκκλησία και αμέτρητα καλέ-
σματα μια απλή θρησκευτική τελετή για να ευλογήσει ο Θεός το νέο ξεκίνημά τους. Πόσο μακρινή αυτή
η εποχή. Σαν ταινία ασπρόμαυρη περνά από το νου της όλη η πορεία της ζωής της και δεν έχει παράπο-
νο ούτε από τη μοίρα της ούτε από το Θεό για τη βιοτική της. 

Σκέπτεται τι να την κάνει, να την σχίσει και να τη βάλει στην τσάντα της ανακύκλωσης. Να πετάξει στα
σκουπίδια την ιστορία της; Ή να την κλείσει ξανά μέσα στο κουτί; Αλλά ποιον ενδιαφέρει πια η δική τους
ιστορία. Μια πίκρα της βγαίνει για τα χρόνια που πέρασαν τόσο γρήγορα, ένα δάκρυ κυλά πάνω στη φω-
τογραφία, το σκουπίζει βιαστικά και την ξαναβάζει στο κουτί των αναμνήσεών της, που δεν τολμά να πε-
τάξει, είναι η πίκρα του περασμένου καλού χρόνου, είναι το επισφράγισμα της περασμένης ζωής.  



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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ

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

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

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

™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΗ™
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™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

KOYM¶E™

¶ANOPAMIKH £EA ™TH

£A§A™™A & ¶A§IA ¶O§H

KTIPIO KATA™TH-

MATøN KATOIKIøN

MA™TAM¶A™

KOYPMOY§H 31

PE£YMNO

™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

™TO A¢E§E

ANE•APTHTE™ 

KATOIKIE™ ME 

KOINOXPH™TE™ ¶I™INE™

™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

™TON ¶§AKIA

™Y°KPOTHMA KATOIKIøN 

ME ¶I™INE™, BI§§E™-

MEZONETE™-¢IAMEPI™MATA
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KAZANTZAKH 31, PE£YMNO 74100 - TËÏ.: 28310/28027-51745 - Fax: 50514
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
• Διαμερίσματα • Καταστήματα

• Γραφεία •Αποθήκες
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΣΣΚΚΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥΔΔΗΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ UPANO ζητείται κο-
πέλα εμφανίσιμη με γνώσεις
τουλάχιστον 2 ξένων γλωσ-
σών για την υποδοχή. Πληρ.
τηλ. 6981 038552.
AΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒLUE
Sea στο Ρέθυμνο ζητείται έμ-
πειρη καμαριέρα. Πληρ. τηλ. 
28310 54804, 6938 494085
ΕΤΑΙΡEIΑ που εμπορεύεται
Αυτοκίνητα, Μοτοσικλέτες &
Ανταλλακτικά ζητά πωλητές
για το κατάστημα Ρεθύμνου
για ΑΜΕΣΗ πρόσληψη. 
Αποστολή βιογραφικού με 
φωτογραφία στο 
amprethymno@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

κουζίνας/λαντζιέρης, μπάρμαν, 
καμαριέρα.  Παρακαλούμε όπως

αποστείλετε βιογραφικό στο
info@castello-bianco.com

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

μπορείτε να στέλνετε στην
ηλεκτρονική 

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

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

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

ΖΗΤΕIΤΑΙ κοπέλα για να
εργαστεί σε κατάστημα
τουριστικών ειδών στο
Σπήλι. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση να έχει γνώ-
σεις Αγγλικών. 
Πληρ. τηλ. 28320 22620.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για την
πώληση καρτοκινητών cos-
mote σε χώρους μαζικής
συγκέντρωσης ή προσέλευ-
σης κοινού. Προσόντα:
Γνώση Αγγλικών και ικανο-
τήτων πωλήτριας. Ωράριο:
ελεύθερο (πρωί-μεσημέρι ή
βράδυ) έξι ωρών επί 22 μέ-
ρες το μήνα. Μισθός: Αντα-
ποδοτικός με τον αριθμό
καρτοκινητών που πουλάει
το μήνα. Τηλ. 6976 998204.
ΖΗΤΕIΤΑΙ κοπέλα για γραμμα-
τειακή υποστήριξη-πωλήσεις
από κατασκευαστική-μεσιτική
εταιρεία. Απαιτείται καλή
γνώση Αγγλικών & Ρωσικών.
Εργασία όλο το χρόνο.
Τηλ. επικ. 6983 659706. 

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
Α.Ε. ζητεί για καφετέρια άτο-
μο για την θέση
Μπαρίστα/μπουφέ και για του-
ριστικό πολυκατάστημα πω-
λήτρια. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η γνώση τουλάχιστον
αγγλικών. Πληρ. τηλ. 28310
72372 & 6937 003462. Βιογρα-
φικά στο kuashop-
ping@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ UPANO ΜΑΧΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ 149  ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΟ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ 
THΛ: 6981038552, ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ: 
argirompikou@hotmail.com

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

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

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 3 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (2ο ΛΥΚΕΙΟ): Διαμέρισμα Α' ορόφου 92τμ, 3 υπν.,
υπέρ λουξ, με γκαράζ. 145.000€
ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ: 92τμ Α' ορόφου 3 ετών με γκα-
ράζ και αποθήκη, 3 ΥΠΝ. 30μ από την παραλία 210.000€
ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ: 110τμ Β' ορόφου 3 ετών με
γκαράζ και αποθήκη, 3 ΥΠΝ. 30μ από την παραλία 245.000€
ΚΟΥΜΠΕΣ: Διαμέρισμα ά ορόφου 140τμ με 3 υπν. 10/ετίας
με υπέροχη θέα και γκαράζ 287.000€
ΑΔΕΛΕ: Διαμέρισμα 87τμ σε πολύ καλή κατάσταση 80.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 121 τ.μ. β΄ ορόφου 3 ΥΠΝ, με θέα, λουξ κατα-

σκευή. 195.000 €

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΚΤΙΡΙΑ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΠΕΤΑ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

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

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

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

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

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

ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

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

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

ΨΨηηφφιιαακκήή  γγννώώσσηη    γγιιαα  όόλλοουυςς  
ΕΕππιιδδοοττοούύμμεενναα  μμααθθήήμμαατταα  
ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  ΕΕννηηλλίίκκωωνν

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

WWWWWW..PPOOLLEEFFLL..GGRR
IINNFFOO@@PPOOLLEEFFLL..GGRR

MM..  66993377332222008800,,  TT..  2288331100  2211339955

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙ

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  
ΜΜ..  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

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

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΙΣ  

ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ (2-4) ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Κ. ΚΡΙΑΡΗ 3 

ΤΗΛ.: 2288331100  5588555555

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

Βιολόγος με πολυετή εμπει-
ρία παραδίδει μαθήματα σε
Βιολογία, Χημεία Γενικού Λυ-
κείου και ΕΠΑΛ όλων των τά-
ξεων. Ειδίκευση στην
προετοιμασία για Πανελλή-
νιες Γενικού Λυκείου και
ΕΠΑΛ τομέα Γεωπονίας και
Υγείας. Τηλ 6946812976
ΠΑΡΑΔIΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα
μαθήματα κιθάρας και φω-
νητικής. Πληρ. τηλ.
6974453240. 
Καθηγήτρια γερμανικών με
εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε προσιτές τιμές.
Τηλ. 6976 580599.

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

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

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

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

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

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

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

XAΡΙΖΟΝΤΑΙ μικρόσωμα 
σκυλάκια (τσατσάκια). 
Πληροφορίες τηλ. 6974644009
κ. Γεωργία



ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ

Ρέθυμνο 4/5//2018
Αρ. Πρωτ.: ΤΤΤΤ 9977000033

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ  
Η ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  εεππιιττρροοππήή  ττηηςς

ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς επαναπρο-
προκηρύσσει μειοδοτική Δημο-
πρασία σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΔ 242/96 για τη μίσθωση οι-
κήματος (αποθήκης) για την στέ-
γασης του Αρχείου της Δ/νσης Δι-
οικητικού-Οικονομικού της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Το οίκημα ((ααπποοθθήήκκηη)) πρέπει να
είναι ππεερρίίπποουυ  113300  ττ..μμ..  να βρί-

σκεται στην πόλη του Ρεθύμνου.
Να πληροί προϋποθέσεις καταλ-
ληλότητας (πρέπει να είναι ασφα-
λές, να έχει εύκολη πρόσβαση
για την μεταφορά – τοποθέτηση
του αρχείου. 

Να διαθέτει επαρκή φωτισμό
και συνθήκες στεγανότητας (χω-
ρίς υγρασία) για την προστασία
των εγγράφων του αρχείου).

Η διάρκεια της μίσθωσης θα εί-
ναι έως 5 χρόνια και θα αρχίζει
από την ημερομηνία παράδοσης
του οικήματος ή όπως αλλιώς

ορίζεται στη σύμβαση μίσθωσης.
Επισημαίνουμε τα άρθρα 19,

και 20 του εν λόγω Προεδρικού
Δ/τος, το περιεχόμενο των οποί-
ων περιλαμβάνεται πλήρως στην
οικεία διακήρυξη.

ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς
κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσττηηνν  εεππιιττρροοππήή  κκαα--
ττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειι--
αακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  ((ΤΤηηλλ..
22883311334400778855  κκ..  ΑΑλλεεξξααννδδρράάκκηη  ΑΑνν--
ττωωννίίαα)),,  εεννττόόςς  2200  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν
ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  δδηη--
μμοοσσίίεευυσσηηςς..

ΗΗ  ΔΔηημμοοππρραασσίίαα  δδιιεεννεερργγεείίττααιι
κκααττάά  ττηηνν  οορριισσθθεείίσσαα  ηημμεερροομμηηννίίαα
κκααιι  ώώρραα  ααππόό  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεππιι--
ττρροοππήή  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  σσττοο
ΗΗρράάκκλλεειιοο  κκααιι  κκααλλοούύννττααιι  νναα  σσυυμμ--
μμεεττέέχχοουυνν  εεκκεείίννοοιι  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα
οοιικκήήμμαατταα  κκρρίίθθηηκκαανν  κκααττάάλλλληηλλαα,,
ππρροοσσκκοομμίίζζοοννττααςς  εεγγγγυυηηττιικκήή  εεππιι--

σσττοολλήή  γγιιαα  πποοσσόό  ίίσσοο  μμεε  ττοο  55%%  ττοουυ
ααιιττοούύμμεεννοουυ  εεττηησσίίοουυ  μμιισσθθώώμμααττοοςς.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης
του καλούμενου προς υπογραφή
της σύμβασης, καταπίπτει υπέρ
της Περιφέρειας Κρήτης η εγ-
γύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναζητήσουν το πλήρες κεί-
μενο της διακήρυξης στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης
www.crete.gov.gr, καθώς και να
το παραλάβουν από το τμήμα
Προμηθειών της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνης(τηλ.
2831340805).

ΗΗ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  
ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΛΛΙΙΟΟΝΝΗΗ  

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Σάββατο  5  -  Κυριακή  6  Μαϊου  2018 25
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό
βαν σε άριστη κατάσταση.
Peugeot Partner 2008, 34.00km
(Βενζίνη, 1400cc). 
Τιμή: 7.000€ (συζητήσιμη).
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες καλέστε στο 
28310 58403 (Ξενοδοχείο 
Bio Suites Hotel).

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

88..3300  ππρρωωίί--88..3300  ββρράάδδυυ
ΜΜααγγγγααννιιώώττηηςς  ΣΣ..
Πλατεία Αγ. Γεωργίου
τηλ. 2831027828
1100..0000--1144..0000
ΧΧααρρκκιιααννάάκκηηςς
Αρκαδίου 31
τηλ. 28310 23088
Δίπλα στο 
ΣΙΝΕΜΑ ΑΥΡΑ
88..3300  ββρράάδδυυ--88..3300  ππρρωωίί
ΣΣππααννττιιδδάάκκηηςς
Πλατεία 4ων Μαρτύρων
τηλ. 2831023666,
2831029194
ΕΕππίίσσηηςς  κκάάθθεε  ΣΣάάββββααττοο  εείίννααιι
ααννοοιιχχττάά  88..3300--2200..3300::
ΒΒααρροούύχχαα
Δημητρακάκη 21
τηλ. 2831055212

88..3300  ππρρωωίί--88..3300  ββρράάδδυυ
ΠΠααννααγγάάττοουυ
Εμμ. Παχλά 86
τηλ. 2831023344
Πλησίον ΑΒ
Βασιλόπουλου
1100..0000--1144..0000
MMππρροοκκααλλάάκκηη  ΡΡ..
Κουμουνδούρου 2
τηλ. 2831025123
88..3300  ββρράάδδυυ--88..3300  ππρρωωίί
ΚΚοουυδδοουυννααρράάκκηηςς
Μοάτσου 60
Τηλ. 2831050640

88..3300  ππρρωωίί--88..3300  ββρράάδδυυ
ΦΦρρααγγκκιιααδδάάκκηηςς  ΔΔ..
Ασκούτση 2
Τηλ. 2831025813
Κολωνάκι
1188..0000--2211..0000
ΚΚοούύννοουυππααςς  AAνν..
Μανιουδάκη 19
τηλ. 2831022420
Πλ. Μητροπόλεως
88..3300  ββρράάδδυυ--88..3300  ππρρωωίί
ΤΤσσιιοομμππίίκκααςς  ΓΓ..
Εμμαν. Παχλά 33 Περιβό-
λια τηλ. 2831054706
ΕΕππίίσσηηςς  κκάάθθεε  ΔΔεευυττέέρραα  εείίννααιι
ααννοοιιχχττάά  88..3300--2200..3300::
ΒΒααρροούύχχαα
Δημητρακάκη 21
τηλ. 2831055212

ΔΔεευυττέέρραα  77--55--22001188

ΚΚυυρριιαακκήή  66--55--22001188

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

ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΕΓΗΣ το
κομμωτήριο Βe Funky πουλάει
την επιχείρηση (εξοπλισμό). Τιμή
ενοικίου χαμηλή. Πληρ. τηλ.
6932 525845.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχειακός εξο-
πλισμός (δωματίων, εστιατορίου,
μπαρ) λόγω ανακαίνισης.Τηλ.
επικοινωνίας: 2831057601 κα-
θημερινά από 10:00 έως 13:00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πουλάει έπιπλα
δωματίων (κομοδίνα, κρεβάτια,
καναπέδες σαλονιού, τραπεζά-
κια, καρέκλες, σκαμπό, τουα-
λέτες με καθρέφτες) λόγω ανα-
καίνισης. Τηλ. επικ. 28310 27874,
28310 50020, Φαξ: 28310 54906,
e-mail: info@odyssia.gr

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

ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρεθύμνου καλεί τα μέλη
του την ΤΤεεττάάρρττηη  99  ΜΜααΐΐοουυ  22001188 και ώρα 1188::0000 μ.μ. στα γρα-
φεία του Συλλόγου (Καστρινογιαννάκη 41, έναντι Μητροπό-
λεως, τηλ. 28310 22780) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα
κάτωθι θέματα:
1. Έγκριση πεπραγμένων
2. Έγκριση Απολογισμού 2017
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018
4. Έγκριση καταβολής πρόσθετης εισφοράς
5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου πάσης ευθύνης.
6. Εισηγήσεις μελών

ΓΓιιαα  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    ΑΑλλεεξξααννδδρράάκκηηςς  ΕΕυυααάάγγγγεελλοοςς

ΟΟ  ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  ΔΔρρυυγγιιααννννάάκκηηςς  ΖΖααχχααρρίίααςς

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

ΡΡέέθθυυμμννοο,,  0033..0055..22001188
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  44113377//44--55--1188

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της υπ’ αριθμ. 167/12/20-4-2018
(ΑΔΑ: 66ΦΩ46907Λ-ΡΜΕ) απόφασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΓΝΡ, ακυρώνεται ο Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοι-
κτός κάτω των ορίων (τακτικός) διαγωνισμός για Μηχανολο-
γικές υπηρεσίες υποστήριξης CPV 71336000-2 (Υπηρεσίες
συντήρησης και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολγικού εξοπλι-
σμού)», με αριθμ. πρωτο. 2190/21-3-2018 αναλυτική διακήρυη
και αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 54973,, δδιιόόττιι  ααππέέββηη  άάγγοοννοοςς..
Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί μέσω του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Σας γνωρίζουμε ότι τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νο-
σοκομείο.

OO ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΔΔρρ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΦΦΡΡΑΑΓΓΚΚΙΙΑΑΔΔΑΑΚΚΗΗΣΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
& ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ 
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Τήν 5η Μαΐου 2018 μνήμη τῆς Ἁγ.
Ἐνδόξου κ΄ θαυματουργοῦ Με-
γαλομάρτυρος Εἰρήνης. Ἡ Ἱερά
Μονή μας ἅγει τά ὀνομαστήριά
της καί τιμᾶ τήν προστάτιδά της
Ἁγ. Εἰρήνη.
Ἀφ’ ἑσπέρας: Παρασκευή 4
Μαΐου καί ἀπό ὥρα 7.00 μ.μ. θά
τελεστεῖ ὁ Πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Ποιμενάρχου ἡμῶν, κ.κ. Εὐγε-
νίου. 
Τήν κυριώνυμη ἡμέρα, Σάββατο 5 Μαΐου καί ἀπό ὥρα 07.00
π.μ. θά τελεστεῖ Ὄρθρος καί Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία. 
Τό ἀπόγευμα τῆς 5ης καί ὥρα 6.30 μ.μ. θά τελεστεῖ ὁ μεθεόρ-
τιος ἑσπερινός.
Προσκαλοῦνται οἱ φιλέορτοι πιστοί νά συμμετάσχουν εἰς
τήν ἑορτήν τῆς Ἁγ. Εἰρήνης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

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

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

ΗΗ  εεκκδδρροομμήή  ττηηςς  ΕΕννοορρίίααςς  
ττοουυ  ΙΙεερροούύ  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκοούύ  μμααςς  ΝΝααοούύ

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

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

ΑΑππόό  ττηηνν  ΕΕννοορρίίαα

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝ

ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττοουυ  ΙΙεερροούύ  ΝΝααοούύ
ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΦΦωωττεειιννήήςς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασια-
τών ενημερώνει τα μέλη του και όλους τους Ρεθυμνιώτες ότι την
ΚΚυυρριιαακκήή  66--55--22001188 θα εορτάσει την προστάτιδά του Αγία Φω-
τεινή στον ομώνυμο Ιερό Ναό της ενορίας Κουμπέ.

ΕΕκκ  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  
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TOY
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ

Τ ήν προηγούμενη
ἑβδομάδα ἀναφέ-
ραμε τήν διδασκαλία

τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν
ἁγίων Πατέρων γιά τόν λεγό-
μενο τελωνισμό τῶν ψυχῶν.
Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία
αὐτή, ὅταν ἡ ψυχή ἑτοιμάζεται
νά ἐξέλθει ἀπό τό σῶμα, ἀλλά
καί μετά τήν ἔξοδό της ἀπό
αὐτό, αἰσθάνεται τήν παρουσία
πονηρῶν πνευμάτων, τά ὁποῖα
ὀνομάζονται τελώνια. Τά πο-
νηρά αὐτά πνεύματα ἐπιδιώ-
κουν νά καταλάβουν τήν ψυχή,
νά κυριαρχήσουν σ᾿ αὐτήν καί
νά παρεμποδίσουν τήν ἄνοδό
της πρός τήν αἰώνια εὐφρο-
σύνη. Ἄς δοῦμε ὅμως πῶς περι-
γράφει τίς στιγμές ἐκεῖνες ὁ
ἅγιος Κύριλλος (ε΄ αἰών) ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀλεξανδρείας:

«Ἀλίμονο γιά τίς ἁμαρτίες
καί τίς πολύ ἄσχημες πράξεις
πού ἔχω κάνει, ἄν καί ἡ συνεί-
δησή μου μέ ἤλεγχε καί οἱ Γρα-
φές βροντοφώναζαν καί μέ
δίδασκαν. Ἀλίμονο, διότι
ἔφθειρα τό σῶμα μου πού εἶναι
ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α΄
Κορ. ιγ΄, 12) καί λύπησα τό
Ἅγιο Πνεύμα. Θεέ μου, κάθε
ἔργο σου εἶναι γεμάτο ἀπό ἀλή-
θεια, ἡ κρίση σου εἶναι δίκαιη,
οἱ ὁδοί σου εὐθεῖες καί οἱ ἀπο-
φάσεις σου ἀνεξιχνίαστες. Γιά
μία πρόσκαιρη ἀπόλαυση
ἁμαρτίας, θά βασανισθῶ αἰώ-
νια· γιά τήν ἡδονή τῆς σάρκας
παραδίνομαι στό αἰώνιο πῦρ.

Πράγματι, δίκαιη ἡ κρίση
τοῦ Θεοῦ· διότι μέ καλοῦσαν
καί ἐγώ δέν ἔκανα ὑπακοή· μέ
δίδασκαν καί δέν ἔδινα καμία
προσοχή· μέ βεβαίωναν γιά τήν
κρίση τοῦ Θεοῦ καί ἐγώ τούς
χλεύαζα· μελετοῦσα καί μά-
θαινα τήν ἀλήθεια, καί πάλι δέν

πίστευα. Ἀντιθέτως, σπατά-
λησα τά ἔτη, τούς μῆνες καί τίς
ἡμέρες, ζώντας μέ ἀμέλεια, μέ
ραθυμία, μέ ὀκνηρία, μέ πολλές
καί διάφορες ἐνασχολήσεις πού
μοῦ προκαλοῦσαν σύγχυση καί
ταραχή, μέ τρυφές, μέ σπατά-
λες, μέ χορούς, μέ χαρές καί
διασκεδάσεις. Κουραζόμουν,
μοχθοῦσα καί ἀγωνιζόμουν γιά
τά πρόσκαιρα, γιά τά φθαρτά
καί τά γήινα, χωρίς νά βάζω
στό μυαλό μου καί νά σκέφτο-
μαι, πόσο μεγάλο φόβο καί
τρόμο καί ἀγώνα καί πίεση θά
αἰσθανθεῖ ἡ ψυχή μου, ὅταν θά
χωρισθεῖ ἀπό τό σῶμα.

Πράγματι, ἐκείνη τήν στιγμή
θά ἔλθουν κοντά μας οἱ οὐρά-
νιες ἀγγελικές δυνάμεις καί
στρατιές, ἀλλά καί οἱ ἐχθρικές
δυνάμεις, οἱ ἄρχοντες τοῦ σκό-
τους, οἱ κυρίαρχοι τῶν ἀνθρώ-
πων πού ζοῦν στήν ἁμαρτία, οἱ
τελωνάρχες, οἱ ἀξιωματοῦχοι,
αὐτοί πού θά ἀξιολογήσουν τίς
πράξεις μας στόν ἀέρα.

Μαζί τους θά εἶναι καί ὁ
ἀνθρωποκτόνος διάβολος, ὁ
τύραννος τῆς κακίας, τοῦ
ὁποίου, ὅπως λέγει ὁ Δαβίδ, “ἡ
γλώσσα εἶναι σάν ξυράφι ἀκο-
νισμένο” (Ψαλ. να΄, 4) καί “τά
βέλη τοῦ δυνατοῦ εἶναι ἀκονι-
σμένα καί ἔχουν ἄνθρακες ἀπό
ἄγρια ξύλα τῆς ἐρήμου” (Ψαλ.
ριθ΄, 4) καί “παραμονεύει σάν
λιοντάρι μέσα στήν φωλιά του”
(Ψαλ. θ΄, 30).

Αὐτός εἶναι ὁ μέγας δράκων,
ὁ ἀποστάτης, ὁ ἄδης, αὐτός πού
ἔχει μεγάλαυχο στόμα, ὁ ἄρχων
πού ἔχει τήν ἐξουσία τοῦ σκό-
τους καί τοῦ θανάτου. Αὐτός
κατά κάποιο τρόπο μπορεῖ,
ἐρευνώντας ὅ,τι ἔχω κάνει ἀπό
τήν νεανική μου ἡλικία ἕως τήν
τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆς μου,
μέ δική του ἀπόφαση νά κατα-
λάβει τήν ψυχή μου, ἀξιολογώ-
ντας καί τιμωρώντας ὅλα τά
κακά πού ἔχω διαπράξει εἴτε μέ
ἔργα εἴτε μέ λόγια, ὅλες τίς

κακές πράξεις καί τίς ἁμαρτίες
πού ἔχω κάνει εἴτε μέ ἐπίγνωση
εἴτε ἀπό ἄγνοια.

Πόσο μεγάλο φόβο καί
τρόμο νομίζεις ὅτι ἔχει ἡ ψυχή
ἐκείνη τήν ἡμέρα, βλέποντας
τούς φοβερούς καί ἀγρίους καί
σκληρούς καί ἀσπλάγχνους καί
ἀτιθάσους δαίμονες νά παρί-
στανται μαῦροι καί σκοτεινοί,
τῶν ὁποίων ἡ παρουσία καί
μόνο εἶναι πιό σκληρή ἀπό κάθε
κόλαση; Ἀντικρύζοντας δέ
ὅλους αὐτούς ἡ ψυχή, θορυ-
βεῖται, φοβᾶται, θλίβεται, τα-
ράσσεται, ζαρώνει καί
καταφεύγει πρός τούς ἀγγέ-
λους τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ψυχή λοιπόν κατέχεται
ἀπό τούς ἁγίους ἀγγέλους καί,
καθώς περνᾶ καί ἀνυψώνεται
μέσα στήν ἀτμόσφαιρα, συνα-
ντᾶ τά τελώνια, τά ὁποῖα ἐνε-
δρεύουν, κρατώντας καί
παρεμποδίζοντας τίς ψυχές
κατά τήν ἀνάβασή τους· κάθε
ἕνα δέ τελώνιο παρουσιάζει τίς
ἁμαρτίες τῶν ψυχῶν.

Τό πρῶτο τελώνιο τῆς κατα-
λαλιᾶς παρουσιάζει, ὅσα κακά
ἔπραξε ὁ ἄνθρωπος μέ τό
στόμα καί τήν γλώσσα, τά
ψεύδη δηλαδή, τούς ὅρκους, τίς
ψευδορκίες, τίς ἀργολογίες, τίς
φλυαρίες, τίς ματαιολογίες, τίς
καταχρήσεις κατά τό φαγητό
καί τήν οἰνοποσία, τά ὑπέρμε-
τρα καί ἀνάρμοστα γέλια, τά
ἄσεμνα καί ἀπρεπῆ φιλήματα,
τά πορνικά τραγούδια.

Οἱ δέ ἅγιοι ἄγγελοι πού ὁδη-
γοῦν τήν ψυχή, παρουσιάζουν
καί αὐτοί μέ τήν σειρά τους,
ὅσα καλά πράγματα εἴπαμε μέ
τό στόμα καί τήν γλώσσα, προ-
σευχές δηλαδή, εὐχαριστίες,
ψαλμούς, ὠδές, ὕμνους, πνευ-
ματικά ἄσματα, ἀναγνώσεις
τῶν ἁγίων Γραφῶν καί γενικό-
τερα ὅσα καλά λόγια ἀπευθύ-
ναμε πρός τόν Θεό μέ τό στόμα
καί τήν γλώσσα μας.

Τό δεύτερο τελώνιο ἀφορᾶ

τήν ὅραση τῶν ματιῶν μας, πα-
ρουσιάζοντας ὅσα ἀπρεπῆ θεά-
ματα εἴδαμε, ὅ,τι κοιτάξαμε μέ
πολύ περιέργεια, τήν ἀχαλίνωτη
ὅρασή μας καί τά δόλια νεύ-
ματα πού κάναμε.

Τό τρίτο τελώνιο ἀφορᾶ τήν
ἀκοή καί ὅσα δέχονται οἱ ἀκά-
θαρτες ψυχές ἀπό αὐτή τήν
αἴσθηση. Τό τέταρτο τελώνιο
ἀφορᾶ τήν ὄσφρηση καί τίς
ἁμαρτίες ἀπό τίς ὀσμές καί τίς
ἡδονικές μυρωδιές τῶν εὔο-
σμων καί προκλητικῶν ἀρωμά-
των, τά ὁποῖα ἁρμόζουν μόνο
σέ γυναῖκες πού ἐκδίδονται ἤ
πρωτοστατοῦν σέ ἄσεμνα θεά-
ματα. Τό πέμπτο τελώνιο
ἀφορᾶ τά πονηρά καί ἄθλια
ἔργα πού διαπράξαμε μέ τήν
ἀφή τῶν χεριῶν μας.

Στήν συνέχεια ἀκολουθοῦν
τά ὑπόλοιπα τελώνια τῶν δια-
φόρων ἁμαρτιῶν, τοῦ φθόνου
δηλαδή καί τῆς ζήλειας, τῆς κε-
νοδοξίας καί τῆς ὑπερηφανίας,
τῆς πικρίας καί τῆς ὀργῆς, τοῦ
θυμοῦ καί τῆς μανίας, τῆς πορ-
νείας, τῆς μοιχείας καί τῆς θη-
λυπρεπείας, τοῦ φόνου καί τῆς
μαγείας, καθώς καί τῶν ὑπολοί-
πων μισητῶν στόν Θεό καί
βρωμερῶν πράξεων, τίς ὁποῖες
δέν πρέπει νά διηγηθοῦμε μέ λε-
πτομέρειες τώρα, ἀλλά κάποια
ἄλλη φορά. Γενικότερα κατά
τόν ἴδιο τρόπο κάθε πάθος καί
κάθε ἁμάρτημα τῆς ψυχῆς ἔχει
τά δικά του τελώνια καί τούς
φορολόγους.

Πόσο μεγάλο λοιπόν φόβο,
τρόμο καί ταραχή νομίζεις ὅτι
ἔχει ἡ ψυχή, ἡ ὁποία βλέπει ὅλα
αὐτά, ἀλλά καί ἀκόμη περισσό-
τερα καί πιό σημαντικά, μέχρι
νά βγεῖ ἡ ἀπόφαση γι᾿ αὐτήν
καί ἀποκτήσει τήν ἐλευθερία
της; Ἐκείνη ἡ ὥρα εἶναι γεμάτη
θλίψη, κίνδυνο καί στεναγμούς,
καί κανείς δέν μπορεῖ νά τήν
παρηγορήσει, μέχρι νά δεῖ ποιά
θά εἶναι ἡ κατάληξη.

Τότε παρίστανται οἱ θεῖες

ἀγγελικές δυνάμεις μπροστά
στά πρόσωπα τῶν ἀκαθάρτων
πνευμάτων, παρουσιάζοντας
τίς καλές πράξεις τῆς ψυχῆς
πού ἔγιναν εἴτε μέ λόγια εἴτε μέ
ἔργα εἴτε μέ λογισμούς εἴτε μέ
σκέψεις. Ἡ δέ ψυχή βρίσκεται
στήν μέση καί παρακολουθεῖ μέ
φόβο καί τρόμο, μέχρις ὅτου
εἴτε καταδικασθεῖ καί δεσμευ-
θεῖ ἐξ αἰτίας τῶν πράξεων, τῶν
ἔργων καί τῶν λόγων της, εἴτε
δικαιωθεῖ καί ἐλευθερωθεῖ·
διότι ὁ καθένας δένεται μέ τίς
ἀλυσίδες τῶν προσωπικῶν του
ἁμαρτημάτων.

Ἐάν λοιπόν ἡ ψυχή ἦταν
ἐνάρετη, ἔζησε μέ εὐσέβεια καί
ὀρθή πίστη καί διήγαγε τήν ζωή
της μέ τρόπο θεάρεστο, τήν πα-
ραλαμβάνουν οἱ ἄγγελοι. Ἔτσι
στήν συνέχεια προχωρᾶ, χωρίς
νά ἔχει καμία μέριμνα, ἔχοντας
συνοδοιπόρους τίς ἅγιες ἀγγε-
λικές δυνάμεις, σύμφωνα μέ
αὐτό πού ἔχει γράψει ὁ προφή-
της Δαβίδ· “ὅλοι χαίρονται καί
ἐπιθυμοῦν νά κατοικοῦν στήν
οὐράνια βασιλεία” (Ψαλ. πστ΄,
7). Τότε ἐκπληρώνεται αὐτό
πού ἔχει πεῖ ὁ Ἡσαΐας, ὅτι ἐκεῖ
ἔχει ἐξαφανισθεῖ, ἐκεῖ “ἀπέδρα
ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός”
(Ἡσ. λε΄, 10). Ἀφοῦ λοιπόν
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά πονηρά,
βρωμερά καί φοβερά αὐτά
πνεύματα, βαδίζει πρός τήν
ἀπερίγραπτη ἐκείνη χαρά.

Ἐάν ὅμως ἀποκαλυφθεῖ ὅτι
ἡ ψυχή ἔζησε μέσα στήν ἀμέ-
λεια καί τήν ἀσωτία, ἀκούει τήν
πολύ φοβερή ἐκείνη φωνή: “Νά
πάρετε τόν ἀσεβή γιά νά μή δεῖ
τήν δόξα τοῦ Κυρίου” (Ἡσ.
κστ΄, 10). Τότε καταλαμβάνουν
τήν ψυχή ἡμέρες ὀργῆς καί θλί-
ψεως καί ἀνάγκης καί στενο-
χωρίας· ἡμέρες σκοτεινές καί
ζοφώδεις.

Τότε οἱ ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ
Θεοῦ ἀφήνουν τήν ψυχή, τήν
ὁποία παραλαμβάνουν οἱ μελα-
νοί ἐκεῖνοι δαίμονες, οἱ ὁποῖοι

τήν βασανίζουν ἀνελέητα, τήν
κατεβάζουν πρός τά κάτω,
πρός τήν γῆ καί, ἀφοῦ τήν χω-
ρίσουν ἀπό τούς δικαίους, τήν
ρίχνουν ἀλυσοδεμένη μέ ἄλυτα
δεσμά σέ τόπο σκοτεινό καί με-
λαγχολικό, στά κατώτερα μέρη,
στά καταχθόνια δεσμωτήρια,
στίς φυλακές τοῦ Ἄδη. Στούς
τόπους αὐτούς βρίσκονται φυ-
λακισμένες οἱ ψυχές τῶν ἁμαρ-
τωλῶν πού ἔχουν πεθάνει
ὅλους τούς προηγούμενους
αἰῶνες, ὅπως λέγει καί ὁ
Ἰακώβ· σέ τόπο σκοτεινό καί
μελαγχολικό, σέ τόπο μέ αἰώνιο
σκοτάδι, χωρίς κανένα φῶς ἤ
ἀνθρώπινη ζωή· σέ τόπο πού
ὑπάρχει αἰώνια ὀδύνη, ἀτελεί-
ωτη λύπη, ἀσταμάτητος θρή-
νος, ἀσίγητος “βρυγμός τῶν
ὀδόντων” (Ματ. η΄, 12) καί
ἄπαυστοι στεναγμοί.

Στόν τόπο ἐκεῖνο ὑπάρχει
ἕνα παντοτινό ἀλοίμονο· ἐκεῖ
ὑπάρχει θρῆνος καί μόνο
θρῆνος. Ἐκεῖ οἱ ψυχές κραυγά-
ζουν καί δέν ὑπάρχει κανείς γιά
νά τίς βοηθήσει· φωνάζουν δυ-
νατά καί δέν ὑπάρχει κανείς γιά
νά τίς σώσει. Δέν εἶναι δυνατόν
νά περιγράψουμε τήν ἀνάγκη
ἐκείνη. Δέν εἶναι δυνατόν νά
ἐκφράσουμε μέ τήν γλώσσα τίς
ὀδύνες τῶν ψυχῶν πού ἔχουν
παραμείνει καί ἔχουν φυλακι-
σθεῖ ἐκεῖ. Ἀδυνατεῖ κάθε
ἀνθρώπινο στόμα νά φανερώ-
σει ἐκεῖνο τόν φόβο καί τόν
τρόμο. Δέν εἶναι δυνατόν
ἀνθρώπινα χείλη νά βροῦν τήν
δύναμη νά περιγράψουν τήν
τραγική τους κατάσταση καί
τόν θρῆνο τους. Στενάζουν
διαρκῶς καί ἀσταμάτητα, ἀλλά
δέν ὑπάρχει κανείς γιά νά τίς
ἐλεήσει· κραυγάζουν μέσα ἀπό
τό βάθος τοῦ εἶναι τους, ἀλλά
κανείς δέν τίς ἀκούει· ὀδύρο-
νται ὑπέρμετρα, ἀλλά κανείς
δέν τίς λυτρώνει· μετανοοῦν καί
θρηνοῦν, ἀλλά κανείς δέν τίς
εὐσπλαγχνίζεται.

Ποῦ εἶναι τότε ἡ καύχηση
αὐτοῦ τοῦ κόσμου; Ποῦ ἡ
τρυφή; Ποῦ ἡ ἀπόλαυση; Ποῦ
ἡ σπατάλη; Ποῦ τά χρήματα;
Ποῦ ἡ εὐγενική καταγωγή;
Ποῦ τό κάλλος τῶν γυναικῶν
τό ψευδές καί ἀνωφελές; Ποῦ
τά πολυτελῆ ροῦχα; Ποῦ ἡ
ἀκάθαρτη ἡδονή τῆς ἁμαρ-
τίας; Ποῦ ἡ φιλαργυρία καί ἡ
ἐξ αἰτίας της ἀσπλαγχνία; Ποῦ
ἡ κενή καί μάταιη δόξα τῶν
ἀνθρώπων; Ποῦ ὁ βασιλεύς ἤ ὁ
ἄρχων ἤ αὐτοί πού ἔχουν διά-
φορες ἐξουσίες; Γι᾿ αὐτό ἀδελ-
φοί μου ἀναλογισθεῖτε πῶς
πρέπει νά εἴμαστε, καθώς θά
δώσουμε λόγο γιά καθετί πού
πράξαμε εἴτε μικρό εἴτε μεγάλο
εἶναι αὐτό. Μακάρι δέ νά
βροῦμε χάρη ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ, καί τότε τί μεγάλη χαρά
θά ἔχουμε, καθώς θά παρα-
σταθοῦμε στά δεξιά τοῦ Βασι-
λέως! Πόσο ἀπερίγραπτη θά
εἶναι γιά ἐμᾶς ἡ αἰώνια ἐκείνη
χαρά, καθώς θά κληρονομή-
σουμε τήν αἰώνια οὐράνια βα-
σιλεία».

Η άνοδος προς τον ουρανό
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ΕΕππιισσττρρέέφφεειι    ττοο    ττοουυρρννοουυάά  
BBeeaacchh    VVoolllleeyy    ««PPllaakkiiaass    OOppeenn»»
ΈΈππεειιτταα  ααππόό  33  χχρρόόννιιαα  ττοο  ττοουυρρννοουυάά  bbeeaacchh  vvoolllleeyy  ««PPllaakkiiaass  OOppeenn»»  εεππιισσττρρέέφφεειι,,  μμεε
δδιιοορργγααννωωττήή  ττοονν  ΣΣττέέλλιιοο  ΚΚοουυννδδοουυρράάκκηη  κκααιι  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ττοουυ  bbeeaacchh
bbaarr  ««MMeess  ttiinn  AAmmmmoo»»..

Στον Πλακιά, στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχει διοργανωθεί άλλες τρεις φορές (2011, 2012,
2015) θα φιλοξενηθεί ξανά ένα τουρνουά, που έχει αγαπηθεί από τους λάτρεις του βασιλιά των
καλοκαιρινών σπορ, δίνοντας την αφορμή σε ομάδες beach volley από ολόκληρη την Κρήτη να

τον επισκεφθούν. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει το με-
σημέρι του Σαββάτου (12.00) και θα ολοκληρωθεί
αργά το απόγευμα (19.00) της Κυριακής.

Το τουρνουά θα είναι ανδρών και γυναικών, εάν
και εφόσον καλυφθούν οι θέσεις (κυρίως στο γυναι-
κείο ταμπλό), όπου θα είναι 8άρι ή 12άρι αναλόγως
και για τους άνδρες 16άρι. Το τουρνουά θα λάβει
χώρα στην παραλία του beach bar «Mes tin Ammo»,
όπως έγινε άλλωστε και τις τρεις προηγούμενες
φορές. Έπαθλα αλλά και δωροεπιταγές θα μοιρα-
στούν τόσο οι νικητές, όσο και οι ηττημένοι μετά το
τέλος της διοργάνωσης. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το τουρνουά και τις συμμετοχές θα ανα-
κοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

ΜΜεε  ααππόόλλυυττηη  εεππιιττυυχχίίαα  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή
2222  ΑΑππρριιλλίίοουυ  ττοο  22οο ΠΠααγγκκρρήήττιιοο  ΤΤοουυρρννοουυάά  ττέέννιιςς  ΒΒεεττεε--
ρράάννωωνν  22001188,,  ττοο  όόπποοιιοο  δδιιεεξξήήχχθθηη  σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς
ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ  ΑΑννττιισσφφααίίρριισσηηςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  σσττοο  ΔΔΑΑΚΚ  ΓΓάάλλ--
λλοουυ..  ΗΗ  δδιιοορργγάάννωωσσηη  σσττέέφφθθηηκκεε  ααππόό  ααγγωωννιισσττιικκήή  κκααιι
οορργγααννωωττιικκήή  εεππιιττυυχχίίαα,,  μμεε  9955  ββεεττεερράάννοουυςς  ααππόό  ττοο  ννηησσίί
νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ααυυττήήνν,,  ηη  οοπποοίίαα  δδιιεεξξήήχχθθηη  σσυυννοο--
λλιικκάά  σσεε  δδύύοο  δδιιήήμμεερραα..  

Αρχικά, το Σαββατοκύριακο 14-15 Απριλίου πραγματοποιήθη-
καν οι προκριματικοί, ενώ το Σάββατο 21 Απριλίου πραγματο-
ποιήθηκε η φάση των 16 και των προημιτελικών. Το πρωί της
Κυριακής 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν οι ημιτελικοί των
τριών κατηγοριών και το απόγευμα της ίδιας μέρας οι τρεις τελι-
κοί, τους οποίους ακολούθησαν οι απονομές των κυπέλλων στους
νικητές.

Πιο συγκεκριμένα, στην φετινή διοργάνωση συμμετείχαν οι κα-
λύτεροι βετεράνοι αθλητές και αθλήτριες απ’ όλη την Κρήτη,
αγωνιζόμενοι σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: Άνδρες 35+, Άνδρες
45+ και Γυναίκες 30+. 

Οι αγώνες παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον, προσφέροντας
υπέροχο θέαμα και δυνατές αναμετρήσεις, πολλές από τις οποίες
κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. 

Οι καλές καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν μόνο την ομαλή διε-
ξαγωγή του τουρνουά αλλά διευκόλυναν και στο να προσέλθουν
πολλοί αθλητές μαζί με τις οικογένειές και τους φίλους τους, που
με την αφορμή του τουρνουά διέμειναν καθ’ όλη τη διάρκειά του
σε καταλύματα της πόλης. Αρκετοί ήταν και οι φίλοι του αθλή-
ματος, που παρευρέθηκαν στους αγώνες.

ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΑΑΡΡ
Δυναμική παρουσία φυσικά είχε ο Όμιλος Αντισφαίρισης Ρε-

θύμνου αγωνιζόμενος στο 2ο Παγκρήτιο τουρνουά Βετεράνων με
20 αθλητές, από τους οποίους ξεχώρισαν ο ΣΣττααύύρροοςς ΓΓααλλεερρόόςς, που
έφτασε στα ημιτελικά της κατηγορίας 35+, κατακτώντας την
τρίτη θέση. Ακόμη πιο μακριά προχώρησε ο ΠΠααννααγγιιώώττηηςς ΚΚοοττσσώώ--
ννααςς, φτάνοντας ως τον τελικό της κατηγορίας 45+, κατακτώντας
τη δεύτερη θέση. 

Επίσης, ο ΜΜααννόόλληηςς ΚΚοουυγγιιοουυμμοουυττζζήήςς και ο Γιάννης Σταυρουλά-
κης έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά της κατηγορίας Άνδρες 35+

και 45+ αντίστοιχα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των θεατών με
τις τενιστικές τους επιδόσεις.

Αναλυτικά οι νικητές στις τρεις κατηγορίες ήταν οι εξής: 

1ος νικητής: Κόκκαλης Μάνος (Ιεράπετρα)
2ος νικητής: Κονταξάκης Αναστάσιος (Χανιά)
3ος νικητής: Φανουράκης Μανόλης (Ηράκλειο)
3ος νικητής: Γαλερός Σταύρος (Ρέθυμνο)

1ος νικητής: Ταμιωλάκης Φώτης (Ηράκλειο)
2ος νικητής: Κοτσώνας Παναγιώτης (Ρέθυμνο)
3ος νικητής: Ανυφαντάκης Μιχάλης (Ηράκλειο)
3ος νικητής: Ρομπογιαννάκης Δημήτρης (Ηράκλειο)

1η νικήτρια: Κοκολάκη Κατερίνα (Γεωργιούπολη)
2η νικήτρια: Νικοπούλου Βαρβάρα (Χανιά)
3η νικήτρια: Ραμουτσάκη Μίρκα (Ηράκλειο)

3η νικήτρια: Καλύβα Άννα (Μοίρες)

ΤΤΟΟ  ««ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩ»»  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΑΑΡΡ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΤΤ..  ΛΛΑΑΓΓΟΟΥΥΔΔΑΑΚΚΗΗ

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Ρεθύμνου μέσω του προέδρου του ,
κ. ΣΣττααύύρροουυ ΛΛααγγοουυδδάάκκηη συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους τους Βε-
τεράνους τενίστες και τενίστριες, που συμμετείχαν στο τουρνουά,
τον Επιδιαιτητή, κ. ΓΓιιώώρργγοο ΛΛυυρρήή, τον υπεύθυνο των αγώνων κ.
ΜΜααννόόλληη ΤΤσσααγγλλιιώώττηη και τη γραμματεία του Ομίλου, τους γιατρούς
των αγώνων, ΑΑννττώώννηη ΣΣππυυρριιδδάάκκηη και ΓΓιιώώρργγοο ΚΚααλλοογγρριιδδάάκκηη καθώς
και τους θεατές, που τίμησαν με την παρουσία τους τους αγώνες.
Ακόμη, ευχαρίστησε θερμά το Δήμο Ρεθύμνου για την υποστή-
ριξη του και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο αθλητικών θεμάτων, κ. ΔΔηη--
μμήήττρρηη ΛΛααχχννιιδδάάκκηη, που εκπροσώπησε τον Δήμο κατά τη διάρκεια
των απονομών.

Τέλος, οι Βετεράνοι αθλητές, αφού πήραν όλοι αναμνηστικό
δώρο από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Ρεθύμνου, τον ευχαρίστησαν
για τη φιλοξενία του και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επό-
μενο Παγκρήτιο Τουρνουά τένις Βετεράνων, το οποίο θα διεξα-
χθεί στην Ιεράπετρα στις 18 Μαΐου, φεύγοντας γεμάτοι με
όμορφες αναμνήσεις και τενιστικές εμπειρίες.

Γ.Σ.

ΓΓυυννααίίκκεεςς  3300++::

ΚΚααττηηγγοορρίίαα  4455++::

ΚΚααττηηγγοορρίίαα  3355++::

ΟΟΙΙ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΤΤΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ    ΗΗ    ΑΑΥΥΛΛΑΑΙΙΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΤΤΟΟΥΥΡΡΝΝΟΟΥΥΑΑ    ΒΒΟΟΛΛΕΕΪΪ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙΟΟΥΥ

ΞΞεεκκιιννοούύνν    οοιι    ««ΑΑρρκκααδδιιοομμααχχίίεεςς»»
Το πρώτο εσωτερικό τουρνουά Μίνι βόλεϊ του ΟΚΑ Αρκάδι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6

Μαΐου με δεκάδες «ερυθρόλευκους» αθλητές να τίθενται αντιμέτωποι.
Στο ανοικτό γήπεδο του 1ου Ενιαίου Λυκείου θα διεξαχθεί το 1ο εσωτερικό τουρνουά Μίνι βόλεϊ,

με τις «Αρκαδιομαχίες» να ξεκινούν από αύριο. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει αθλητές και αθλήτριες
11 έως 13 ετών του ΟΚΑ Αρκάδι, οι οποίοι προπονούνται από τον εμπνευστή της συγκεκριμένης ση-
μαντικής προσπάθειας, ΣΣττέέλλιιοο  ΑΑσσττρριιννάάκκηη. Συνολικά τα παιδιά του συγκεκριμένου τμήματος είναι
55, τα οποία θα χωριστούν σε 14 ομάδες των 5 αθλητών. Η αυ-
λαία του τουρνουά θα ανοίξει αύριο και θα συνεχιστεί έως και τις
10 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός. Η αγωνιστική
δράση αφορά μονάχα τις Κυριακές, με τους αγώνες να ξεκινούν
στις 09.30 το πρωί και θα ολοκληρώνονται στις 13.00. Το κάθε
παιχνίδι θα έχει διάρκεια 20-30 λεπτών και οι ομάδες θα παί-
ζουν τουλάχιστον 3 παιχνίδια κάθε Κυριακή.

Παράλληλα, εκτός από το αγωνιστικό μέρος και τους μι-
κρούς αθλητές, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να παρακο-
λουθούν τις προσπάθειες των παιδιών από έναν ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, όπου θα τους περιμένουν διάφορα τοπικά
εδέσματα. Στο φινάλε της διοργάνωσης ο νικητής θα λάβει το
τρόπαιο του πρωταθλητή, ενώ θα βραβευθεί και η ομάδα με
την καλύτερη αθλητική συμπεριφορά, παίρνοντας το Κύπελλο
του «Ευ Αγωνίζεσθαι».

ΜΜΕΕ    ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΗΗ    ΤΤΟΟΝΝ    ΟΟΑΑΡΡ    ΚΚΑΑΙΙ    ΤΤΗΗΝΝ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ    9955    ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ    ΑΑΠΠΟΟ    ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΗΗ    ΤΤΗΗΝΝ    ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗ

ΕΕππιιττυυχχηημμέέννοο    ττοο    22οο    ΠΠααγγκκρρήήττιιοο    ΤΤοουυρρννοουυάά    ΤΤέέννιιςς    ΒΒεεττεερράάννωωνν



ΜΜεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  ππρρωωττααθθλληημμάά--
ττωωνν  ΑΑννδδρρώώνν  κκααιι  ΓΓυυννααιικκώώνν  ττοο  ππεερραασσμμέέννοο
ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο,,  ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  δδρράάσσηη  σσυυ--
ννεεχχίίζζεεττααιι  σσεε  33  κκααττηηγγοορρίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  ΡΡεεθθυυμμννιιώώ--
ττιικκεεςς  οομμάάδδεεςς..
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Άλλωστε ο σημερινός τους αντίπαλος προσφέρεται για την επι-

στροφή στις επιτυχίες, έχοντας αποδυναμωθεί αρκετά. Σε αντί-
θεση με τους γηπεδούχους που πραγματοποίησαν δύο αλλαγές
την τελευταία εβδομάδα, έχοντας προσθέσει ενέργεια και ποιό-
τητα στη γραμμή των γκαρντ. 

Μάλιστα, το περασμένο Σάββατο πραγματοποίησαν ένα πολύ
δυνατό φιλικό κόντρα στο Λαύριο, αφήνοντας πολύ καλές εντυ-
πώσεις, με τον ΆΆννττοοννιι  ΧΧίίκκιι να είναι ο κορυφαίος. Οι Ρεθυμνιώτες
αναζητούν τη νίκη από τις 24 Μαρτίου κόντρα στον Φάρο Λάρι-
σας, μετρώντας έκτοτε 3 σερί ήττες από τον Προμηθέα, τον Πα-
ναθηναϊκό και την Κύμη. Επίσης, να σημειώσουμε πως
χρειάζονται μία νίκη περισσότερη από τον Κολοσσό για να πά-
ρουν την 8η θέση και το εισιτήριο για τα πλέι οφ. Μάλιστα, εάν
καταφέρουν να το πράξουν σήμερα και οι «Ροδίτες» ηττηθούν
τότε θα κρατούν στα χέρια τους την είσοδο στην 8άδα στα επό-
μενα δύο παιχνίδια.

Από την άλλη μεριά τα Τρίκαλα είναι «αποδεκατισμένα», αφού
μετά και τον μαθηματικό υποβιβασμό ξεκίνησε ένα «κύμα» απο-
χωρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν σήμερα
αποδυναμωμένα, με την αποστολή να περιλαμβάνει μόλις δύο ξέ-
νους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ούτε ο ΜΜιιχχάάλληηςς  ΛΛοούύννττζζηηςς θα
δώσει το «παρών».

Να σημειώσουμε πως το Ρέθυμνο Cretan Kings έχει την παρά-
δοση κόντρα στα Τρίκαλα, μετρώντας 5 νίκες σε 9 παιχνίδια, ενώ

στο «Μελίνα Μερκούρη» έχει κερδίσει τις 3 από τις τελευταίες 4
αναμετρήσεις.

ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ::  ««ΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΜΜΑΑΣΣ»»

Ο βοηθός προπονητή του Ρέθυμνο Cretan Kings, ΔΔηημμήήττρρηηςς
ΜΜηηττρρόόπποουυλλοοςς μίλησε για το σημερινό κρίσιμο παιχνίδι, τονίζο-
ντας πως η νίκη είναι μονόδρομος. «Η νίκη είναι μονόδρομος για
μας μέσα στην έδρα μας, απέναντι σε μία ήδη υποβιβασμένη ομάδα.
Εμείς πρέπει να ξεπεράσουμε το κενό διάστημα των τριών εβδομάδων
που μας έχει χαλάσει λίγο τον ρυθμό, αλλά μέσα από αυτές τις προπο-
νήσεις οι οποίες ήταν αρκετά δυνατές, τα παιδιά έδειξαν ότι είναι εδώ
και θέλουν να πάνε παρακάτω. Νομίζω ότι θα έχουμε το επιθυμητό
αποτέλεσμα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους δύο καινούριους παίκτες,
σημειώνοντας πως θα δώσουν την απαραίτητη ενέργεια. «Θα
έχουμε και δύο καινούριους παίκτες, οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα
να επιστρέψει στις νίκες. Για αυτόν τον λόγο και αποκτήθηκαν. Αυτά τα
παιδιά έδειξαν θέληση, ανεβάζοντας τον ρυθμό των προπονήσεων. Νο-
μίζω ότι θα μας δώσουν την απαραίτητη ενέργεια και διάθεση για το
αυριανό ματς. 

Είναι ένα κομβικό παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να βγάλουν οτιδήποτε
έχουν στο μυαλό τους. Η ομάδα των Τρικάλων μπορεί να φαίνεται απο-
δυναμωμένη αλλά θα έρθει για να παλέψει όσο μπορεί. Πιο πολύ ψυ-
χολογικά θα είναι δύσκολο για εμάς. Αν υπάρχει συγκέντρωση θα γίνει

εύκολο το έργο μας.
Νομίζω ότι αν τελειώσει αυτό το ματς και ο Κολοσσός «στραβοπα-

τήσει» θα είναι στο χέρι μας να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Όμως,
αυτήν την στιγμή προέχει το ματς με τα Τρίκαλα και τα παιδιά να είναι
έτοιμα ψυχολογικά για να τελειώσουμε νωρίς αυτό το παιχνίδι».
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9. Ρέθυμνο Cretan Kings .................................................................31
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*ΑΕΚ και Προμηθέας έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.
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ΣΣάάββββααττοο  2288  ΑΑππρριιλλίίοουυ
ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας 75 – 76
ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ
17.00 Κολοσσός Ρόδου – Κύμη (Βενετόκλειο – Κορομηλά, Τσαρούχα, Ξενικάκης)
17.00 Άρης – Πανιώνιος (Αλεξάνδρειο – Αναστόπουλος Π., Καρακατσούνης, Τζαφλέρης).
17.00 Λαύριο – ΓΣΛ Φάρος (Λαυρίου – Σώμος, Συμεωνίδης, Μαλαμάς).
17.00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ΣΕΦ – Πουρσανίδης Γ., Παναγιώτου, Βαρδάλος).
17.00 Ρέθυμνο Cretan Kings – Τρίκαλα (Μ. Μερκούρη – Πουρσανίδης Κ., Κάρδαρης, Τζαφλέρης).
17.00 Κόροιβος Αμαλιάδας – Παναθηναϊκός (Ήλιδας – Μάνος, Μπίκας, Γερακίνης).

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ((2244ηη))

ΜΜόόννοο    ννίίκκηη    σσττοονν    ««ττεελλιικκόό»»

ΤΤέέσσσσεερραα    ππααιιχχννίίδδιιαα    γγιιαα    ττοουυςς    ΡΡεεθθυυμμννιιώώττεεςς    σσττηηνν    ΕΕΣΣΠΠΕΕΚΚ

Σάββατο 5 Μαΐου

14.30 ΣΦΠ Χανίων – ΟΠΕΡ (Χανίων)

12.30 Ν. ΟΠΕΡ – Κύδων (Ρεθύμνου)

ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ

11.00 ΟΚΑ Αρκάδι – ΣΦΠ Χανίων (Ρεθύμνου)

12.00 Παγχανιακός – Ν. ΟΠΕΡ (Χανίων)

ΠΠααμμππααίίδδωωνν

ΠΠααγγκκοορραασσίίδδωωνν  --  ΒΒ’’  ΦΦάάσσηη

ΤΤοουυρρννοουυάά  ΠΠααγγκκοορραασσίίδδωωνν

ΠΠααίίδδωωνν

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΩΩΤΤΩΩΝΝ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΣΣΠΠΕΕΚΚ

Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν 4 αναμετρήσεις με Ρεθυμνιώτικο χρώμα, με το σημαντικότερο παιχνίδι να διεξάγε-
ται σήμερα στις 12.30 στο «Μελίνα Μερκούρη». Οι Παγκορασίδες του Ν. ΟΠΕΡ θα φιλοξενήσουν τον Κύδωνα για την 4η

αγωνιστική της Β’ φάσης, επιθυμώντας την 3η νίκη τους.
Ν.Τ.
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Τα παιχνίδια που «καίνε» θα γίνουν αύριο στις 17.00 το από-

γευμα σε Αλφά, Σπήλι και Ανώγεια. Στην Αλφά, ο Ψηλορείτης
απέναντι στην τοπική ομάδα θέλει τη νίκη για να τελειώνει ορι-
στικά με την παραμονή. Αντιστοίχως το Σπήλι με δική του νίκη
απέναντι στη δυνατή Κάλυβο παραμένει και μαθηματικά στην κα-
τηγορία. 

Τη νίκη θέλει και ο Αετός στα Ανώγεια με τον Τάλως Μελιδο-
νίου, αλλά δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του αφού μειονεκτεί
στις ισοβαθμίες. Για να σωθούν οι Ανωγειανοί χρειάζονται δική
τους νίκη και να μην κερδίσει ένας εκ των Ψηλορείτη ή Σπήλι.

Εκτός από τα παιχνίδια που αφορούν την μάχη της παραμονής
υπάρχουν 4 ακόμη αναμετρήσεις, με τις οποίες θα πέσει η αυλαία
της φετινής Α’ ΕΠΣΡ. Σήμερα (17.00) είναι προγραμματισμένο
ένα παιχνίδι αυτό της Σοχώρας, με τον Ρεθυμνιακό να υποδέχε-
ται την Ε.Α.Π. Η ομάδα του ΝΝίίκκοουυ ΚΚααρρααδδάάκκηη με νίκη εξασφαλίζει
την τιμητική 2η θέση, ενώ θετικό αποτέλεσμα (νίκη ή ισοπαλία)
θέλει και η Ε.Α.Π. για να ισοβαθμήσει (υπερτερεί) ή να προσπε-
ράσει τον ΟΦ Αρμένων, κατακτώντας την 5η θέση. Την Κυριακή
στις 11.00 το πρωί θα διεξαχθεί το «αδελφικό» ντέρμπι μεταξύ
Αστέρα και Κεραυνού στο ίδιο γήπεδο. Στις 17.00 αύριο το από-
γευμα, η Επισκοπή θέλει να ολοκληρώσει μία ακόμη νίκη και

πολλά γκολ το φετινό πρωτάθλημα, υποδεχόμενη την Δόξα Πλα-
τανέ. Τέλος στα Μισίρια ο Άρης θέλει να σφραγίσει την 7η θέση
κερδίζοντας τον Ποσειδώνα Γερανίου, ο οποίος έστω και αν
εμπλέκεται σε πιθανές ισοβαθμίες στην μάχη της παραμονής,
έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την σωτηρία του.
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ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ  ((1177..0000))
ΡΡεεθθυυμμννιιαακκόόςς  ––  ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ.. (Ρεθύμνου – Ρ. Σταυρουλάκης, Γρύλλης, Κουτάντος – Παρατηρητής Διαιτησίας: Βαμβακίδης).
ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ  ((1111..0000))
ΚΚεερρααυυννόόςς  ––  ΑΑσσττέέρρααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ (Ρεθύμνου – Σαρής, Λιοδάκης, Αναγνωστόπουλος – Παρατηρητής Διαιτησίας: Γαγάνης).
ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ  ((1177..0000))
ΕΕππιισσκκοοππήή  ––  ΔΔόόξξαα  ΠΠλλααττααννέέ (Επισκοπής – Κουτάντος, Κελαϊδής, Βασίλογλου – Παρατηρητής Διαιτησίας: Γαγάνης).
ΠΠΑΑΟΟ  ΑΑλλφφάάςς  ––  ΨΨηηλλοορρεείίττηηςς (Αλφάς – Φραντζεσκάκης, Βαρβαντάκης, Γρύλλης – Παρατηρητής Διαιτησίας: Δημητρακάκης).
ΣΣππήήλλιι  ––  ΚΚάάλλυυββοοςς (Σπηλίου – Ρ. Σταυρουλάκης, Κοκμοτός, Καλυβιανάκης – Παρατηρητής Διαιτησίας: Δελήμπασης).
ΆΆρρηηςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ––  ΠΠοοσσεειιδδώώννααςς  ΓΓεερρααννίίοουυ (Μισιρίων – Δασκαλομαρκάκης, Συργούνη, Καραγιαννόπουλος – 
Παρατηρητής Διαιτησίας: Ι. Χατζημπεκιάρης).
ΑΑεεττόόςς  ΑΑννωωγγεείίωωνν  ––  ΤΤάάλλωωςς  ΜΜεελλιιδδοοννίίοουυ (Ανωγείων).
Ρεπό: ΟΦ Αρμένων

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ((3300ηη))

ΚΚυυρριιαακκήή    ττηηςς    κκρρίίσσηηςς……    γγιιαα    ΑΑΟΟΨΨ,,    ΣΣππήήλλιι,,    ΑΑεεττόό!!

ΙΙδδιιααίίττεερραα  έέννττοοννοο  ήήτταανν  ττοο  χχρρώώμμαα  ττοουυ……  ΟΟΦΦ  ΑΑρρμμέέννωωνν
σσττοο  ππααιιχχννίίδδιι  ΠΠΑΑΕΕ  ΠΠλλααττααννιιάάςς  ––  ΠΠΑΑΕΕ  ΠΠααννιιώώννιιοοςς  ττηηνν  ππεε--
ρραασσμμέέννηη  ΚΚυυρριιαακκήή,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς 2299ηηςς ααγγωωννιισσττιικκήήςς
ττηηςς  ΚΚ2200  ττηηςς  SSuuppeerr  LLeeaagguuee..  

Στο γήπεδο του Μάλεμε τέθηκαν αντιμέτωποι δύο νεαροί
ποδοσφαιριστές που έχουν αναδειχθεί από την Ακαδημία του
ΟΦ Αρμένων, η οποία έχει αναδείξει τόσους ποδοσφαιριστές
που έχουν αγωνιστεί κατά καιρούς στο εν λόγω πρωτάθλημα.

Την Κυριακή στο Μάλεμε ήταν αντίπαλοι ο ΠΠέέττρροοςς ΚΚλλεειιδδήήςς
της Κ20 της ΠΑΕ Πανιώνιος και ο ΛΛεεοοννάάρρννττοο ΝΝιικκοολλλλίί της Κ20
της ΠΑΕ Πλατανιάς. 

Οι Νεοσμυρνιώτες επικράτησαν με 2-1, με τον 19χρόνο
ΠΠέέττρροο ΚΚλλεειιδδήή να αγωνίζεται σε όλο το 90λεπτό ενώ ο 17χρό-
νος ΛΛεεοοννάάρρννττοο ΝΝιικκοολλλλίί αν και αγωνίζεται στην Κ17 της ΠΑΕ
Πλατανιάς, στο Κυριακάτικο παιχνίδι αγωνίστηκε σε όλο το
β’ μέρος ως αλλαγή. 

Η διοίκηση του ΟΦ Αρμένων ορμώμενη από αυτό το ζή-
τημα, εξέφρασε την χαρά και την υπερηφάνεια της, μέσω ανα-
κοίνωσης που εξέδωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της
(www.ofarmenon.gr). 

Μέσα από αυτή δεν ξέχασε ένα ακόμη δικό της παιδί, τον
Κέβιν Τσέλα ο οποίος αγωνίζεται με επιτυχία στην Κ20 της
ΠΑΕ Ξάνθης. «Ξεχωριστή ήταν η περασμένη Κυριακή 29 Απρι-

λίου για την ομάδα μας, με δύο παιδιά που έχουν αναδειχθεί από τα
σπλάχνα της να αναμετρώνται σε αγώνα Κ20 της Super League.

Ο λόγος για τους Πέτρο Κλειδή και Λεονάρντο Νικολλί που τέ-

θηκαν αντίπαλοι στο γήπεδο του Μάλεμε στα Χανιά στο παιχνίδι
Κ20 Super League των ΠΑΕ Πανιώνιος και ΠΑΕ Πλατανιάς. Ο Πέ-
τρος Κλειδής ήταν ο νικητής αυτής της «οικογενειακής» κόντρας
μιας και η Κ20 του Πανιωνίου επικράτησε με 2-1, με τον 20χρονο
κεντρικό αμυντικό να αγωνίζεται σε όλο το 90λεπτό. 

Σαν αλλαγή χρησιμοποιήθηκε με την Κ20 της ΠΑΕ Πλατανιάς ο
Λεονάρντο Νικολλί, αν και στην ουσία είναι παίκτης της Κ17 της
Χανιώτικης ΠΑΕ, αφού είναι γεννημένος το 2001. 

Αμφότεροι οι δύο ποδοσφαιριστές την περυσινή χρονιά αγωνι-
ζόταν στην ανδρική ομάδα του ΟΦ Αρμένων στην Α’ ΕΠΣΡ. Στο
φετινό πρωτάθλημα της Κ20 της Super League, αγωνίζεται ένας
ακόμη ποδοσφαιριστής που έχει αναδειχθεί από τα σπλάχνα της
ομάδας μας, ο Κέβιν Τσέλα που αποτελεί βασικό στέλεχος της Κ20
της ΠΑΕ Ξάνθης.

Η παρουσία των παιδιών μας σε αυτό το υψηλό επίπεδο, ένα
σκαλί πριν από το υψηλότερο σκαλί του επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου μόνο περήφανους μας κάνει, για το ταλέντο τους. Μα πα-
ράλληλα, μας κάνει να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τον τρόπο
λειτουργίας της Ακαδημίας μας εδώ και πολλά χρόνια, με τα εύσημα
φυσικά να πηγαίνουν και στους διπλωματούχους προπονητές μας. 

Τέτοιες στιγμές που μπορείς να βλέπεις δικά σου παιδιά να αγω-
νίζονται σε υψηλό επίπεδο, αντιστοιχούν  με περισσότερα από 10
πρωταθλήματα. Πέτρο, Λεονάρντο, Κέβιν με την ευχή μας γρήγορα
να χτυπήσετε την πόρτα ομάδων της Super League».

Γ.Σ.
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ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ((σσεε  2299  ααγγώώννεεςς))



ΈΈνναα  2244ωωρροο  ααππέέμμεειιννεε  ππρριινν  ττηη  μμεεγγάάλληη  μμππαασσκκεεττιικκήή
γγιιοορρττήή  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann  KKiinnggss,,  σσττοο
ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς,,
««CCrreettaann  KKiinnggss  AAssssiisstt»»..

Αύριο στις 15.00 εκατοντάδες παιδιά, γονείς, δάσκαλοι, παί-
κτες και φίλοι της καλαθοσφαίρισης θα παρευρεθούν στο κλειστό
γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» για να ζήσουν από κοντά το 4ο

All Star Party. 
Το αγωνιστικό κομμάτι της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον

αγώνα των 24ων επίλεκτων μαθητών, οι οποίοι θα χωριστούν στις
ομάδες Ανατολή και Δύση, παίζοντας το αγαπημένο τους άθλημα.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ελευθέρων βολών
στο ημίχρονο, ενώ θα κληρωθούν και σπουδαία δώρα. Επίσης, οι
διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν μετάλλια και βραβεία, ενώ θα
βραβευθούν και οι εθελοντές της ομάδας του «Cretan Kings Assist
Basketball» για την πολύτιμη προσφορά τους τη φετινή σεζόν. Το
«παρών» θα δώσει και η μασκότ του Ρέθυμνο Cretan Kings, Κε-
ρατούκλης, με την παρέα του.

Η φετινή διοργάνωση, που θα κλείσει τον 4ο κύκλο του «Cretan
Kings Assist», θα είναι ξεχωριστή, περιλαμβάνοντας τον συνδυα-
σμό δύο δράσεων και την ενεργό συμμετοχή των παικτών της με-
γάλης ομάδας.  

Η σημαντική διαφοροποίηση με τις διοργανώσεις των τελευ-
ταίων 3 ετών είναι ότι μετά το πέρας του αγωνιστικού μέρους, η
γιορτή θα συνεχιστεί. 

Με την αρωγή της εταιρείας Catering «Γευσήνους» θα στηθεί
μπουφές, όπου άπαντες θα μπορούν να απολαύσουν θεσπέσιες
λιχουδιές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και λαχανικά που έχουν

παράγει τα μικρά παιδιά στα ειδικά διαμορφωμένα παρτέρια, στο
πλαίσιο της δράσης «Κηπουρέματα».  Τον ρόλο των σεφ θα έχουν

οι παίκτες του Ρέθυμνο Cretan Kings και εθελοντές, οι οποίοι θα
γευματίσουν μαζί με τους μικρούς μαθητές. Η τιμή εισόδου στην
εκδήλωση είναι 2 ευρώ (εξαιρούνται τα παιδιά), ενώ τα έσοδα θα
διατεθούν για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων του συσ-
σιτίου του Αγίου Κωνσταντίνου.

Χορηγοί του 4ου All Star Party είναι η AEGEAN, το ηλεκτρο-
νικό κατάστημα αθλητικών ειδών Heavenofbrands.com, τα
supermarkets SYN.KA, η εταιρεία catering Γευσήνους, τα νερά
ΡΟΥΒΑΣ, η Μανουκαράκης ΑΕ, η κατασκήνωση «Εξερευνητές»,
το Αερόστατο, η Σχολή χορού Bailando Fuerte, η Κρητική Επιθε-
ώρηση, οι Εκδόσεις Καλαϊτζάκη, η Ανθοτεχνική Φραγκούλης, και
η Λαδάκης Farm.

ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ
(Κλειστό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη»)
14.00 Άφιξη μαθητών και προπονητών που συμμετέχουν στις
ομάδες του All Star Game.
14.15 Συγκέντρωση προπονητών, μαθητών ανά σχολείο.
14.30 Προθέρμανση ομάδων All Star.
14.50 Παρουσίαση All Star ομάδων.
15.00 Έναρξη All Star Game.
Ημίχρονο αγώνα: Διαγωνισμός ελευθέρων Βολών, βράβευση νι-
κητή.
16.15 Τελετή λήξης (Ομιλίες, Απονομές All Star Player, επαί-
νους και μετάλλια σε όλα τα παιδιά, δώρα από το Cretan Kings
Assist, κλήρωση μεγάλων δώρων). 17.15 Έναρξη
γεύματος Assist για τα παιδιά, με Σεφ τους παίκτες του Ρέθυ-
μνο Cretan Kings.

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  44οουυ AALLLL  SSTTAARR  PPAARRTTYY

ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ
19.30 Ολυμπιακός Ρεθύμνου – Ε.Α.Π. (Μισιρίων).

ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ
09.30 Άρης Ρεθύμνου – Ολυμπιακός Ρεθύμνου (Μισιρίων).
10.00 ΕΑ.Π. – ΑΟΝ Αστέρας2 (Ατσιποπούλου).
10.00 Παναρκαδικός – ΟΦ Αρμένων (Kido).

10.00 Σπήλι – Επισκοπή (Σπηλίου).
19.15 ΑΟΝ Αστέρας3 – ΑΕ Μυλοποτάμου (Ρεθύμνου).
Λιβάδια – ΑΟΝ Αστέρας1 0 – 3 α.α.
Ρεπό: Ποσειδώνας Γερανίου

ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ
11.30 ΑΟΝ Αστέρας1 – Επισκοπή (Ρεθύμνου).
18.00 Ολυμπιακός Ρεθύμνου1 – ΟΦ Αρμένων1 
(γηπ. Καλογεράκη).

ΑΑννααββάάλλλλεεττααιι
Ερμής Ζωνιανών – Ε.Α.Π.1
Ρεπό: Άρης Ρεθύμνου1

ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ
18.00 ΠΑΟ Αλφάς – Άρης Ρεθύμνου2 (Αλφάς).
18.00 ΟΦ Αρμένων2 – ΑΟΝ Αστέρας2 (Αρμένων).
19.00 Ολυμπιακός Ρεθύμνου4 – Παναρκαδικός 
(γηπ. Καλογεράκη).
20.00 Ολυμπιακός Ρεθύμνου3 – Ε.Α.Π.2 (γηπ. Καλογεράκη).
ΑΕ Μυλοποτάμου1 – Ολυμπιακός Ρεθύμνου2 3 – 0 α.α.
Ρεπό: ΑΟΝ Αστέρας2

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΙΙΔΔΩΩΝΝ  ((77ηη))

BB’’  ΌΌμμιιλλοοςς

ΑΑ’’  ΌΌμμιιλλοοςςΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΩΩΝΝ  ((1133ηη))

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΕΕΩΩΝΝ  ((1100ηη ––  εεξξ’’  ααννααββοολλήήςς))

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ

30 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Σάββατο  5  -  Κυριακή  6  Μαϊου  2018

ΔΔρράάσσηη    σσεε    ΝΝέέοουυςς,,    
ΠΠααίίδδεεςς,,    ΠΠρροοππααίίδδεεςς    ΕΕΠΠΣΣΡΡ

ΣΣΤΤΙΙΣΣ    1155..0000    ΗΗ    ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    AALLLL    SSTTAARR    PPAARRTTYY    ΣΣΤΤΟΟ    ««ΜΜΕΕΛΛΙΙΝΝΑΑ    ΜΜΕΕΡΡΚΚΟΟΥΥΡΡΗΗ»»

ΑΑύύρριιοο    ηη    μμεεγγάάλληη    μμππαασσκκεεττιικκήή    γγιιοορρττήή    
ττοουυ    ««CCrreettaann    KKiinnggss    AAssssiisstt»»

ΑΑγγωωννιισσττιικκήή  δδρράάσσεε  ττρρεειιςς  ηηλλιικκιιαακκέέςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  θθαα  έέχχοουυμμεε  ααυυττόό  ττοο  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο
σστταα  ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ΥΥπποοδδοομμήήςς  ΕΕΠΠΣΣΡΡ,,  τταα  οοπποοίίαα  οοδδεεύύοουυνν  ππρροοςς  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυςς..  

Βάσει του προγραμματισμού της ΕΠΣΡ έχουν οριστεί παιχνίδια σε Νέους, Παίδες και Προπαίδες.
Για την κατηγορία Νέων (αγωνίζονται ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2002-2003 και μικρότε-
ροι) θα έχουμε την διεξαγωγή του εξ’ αναβολής παιχνιδιού για την 10η αγωνιστική, Ολυμπιακός Ρ.
– Ε.Α.Π. Επίσης, σήμερα είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν 5 παιχνίδια για την 13η και τελευ-
ταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Παίδων  (αγωνίζονται ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη
2004-2005 και μικρότεροι).  Αντιστοίχως σήμερα είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι ανα-
μετρήσεις στους δύο ομίλους της κατηγορίας Προπαίδων  (αγωνίζονται ποδοσφαιριστές γεννηθέ-
ντες τα έτη 2006-2007 και μικρότεροι), με τις περισσότερες να έχουν οριστεί να διεξαχθούν το
απόγευμα.



ΤΤοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΣΣττααρράά

ΞΞεεχχωωρρίίζζεειι  ηη  ππρρώώττηη  ττεεττρράάδδαα  ττηηςς  ββααθθμμοολλοογγίίααςς,,  όόπποουυ
ααυυττέέςς  οοιι  οομμάάδδεεςς  θθαα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σστταα  ππλλέέιι  οοφφ  ττοουυ
99οουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  πποοδδοοσσφφααίίρροουυ  ΠΠααλλααιιμμάάχχωωνν  88χχ88,,
πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΡΡεεθθύύμμννοουυ..  

Μετά από διακοπή δύο εβδομάδων, την περασμένη Δευτέρα
30 Απριλίου διεξήχθησαν οι αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής
της κανονικής διάρκειας, με Εθνικό (6-3 τους Οικοδόμους) και
ΤΕΕ Ρεθύμνου/Μηχανικοί (3-1 τους Δικηγόρους) να συνεχίζουν
με νίκες που τους φέρνουν πιο κοντά στα ημιτελικά. Σημαντικές
νίκες, αποκτώντας προβάδισμα για την τετράδα, πέτυχαν
Platanos Tours και Ροκαμπιλάδες που ακολουθούν στην βαθμο-
λογία. 

Ο Platanos Tours επιβλήθηκε με 5-0 των Παλαιμάχων ΑΟ Άρη
Ρεθύμνου και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας, με τον Άρη
να υποχωρεί στην 5η θέση. Αντιστοίχως, οι Ροκαμπιλάδες επι-
βλήθηκαν σε ένα συγκλονιστικό ματς με 4-3 επί του Heaven of
Brands/Porto Bello και ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού
πίνακα. Στα άλλα δύο παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής οι Πάνθηρες
επικράτησαν 2-1 του Κτήματος Θυμέλη και το ΚΤΕΛ Χανίων/Ρε-
θύμνου με το επιβλητικό 8-1 των ΤΑΕ Ρεθύμνου.

Το 9ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Παλαιμάχων 8χ8 συνεχίζεται
την επόμενη Δευτέρα 7 Μαΐου με την διεξαγωγή των παιχνιδιών
της 8ης αγωνιστικής στα γήπεδα Μισιρίων, Αρμένων και Ατσιπο-
πούλου αντί Σοχώρας, λόγω εργασιών στο ταρτάν του σταδίου.
Χρυσός χορηγός της διοργάνωσης είναι η εταιρεία Βοτόμος και
συγκεκριμένα τα εμφιαλωμένα φυσικά μεταλλικά νερά Ζαρός
Κρήτης.

ΔΔεευυττέέρραα  3300  ΑΑππρριιλλίίοουυ
ΚΤΕΛ Χανίων/Ρεθύμνου – ΤΑΕ Ρεθύμνου ........................8 – 1
Πάνθηρες – Κτήμα Θυμέλη .................................................2 – 1 
Heaven of Brands/Porto Bello – Ροκαμπιλάδες ...............3 – 4
Platanos Tours – Παλαίμαχοι ΑΟ Άρη...............................5 – 0
ΤΕΕ Ρεθύμνου/Μηχανικοί – Δικηγόροι.............................3 – 1
Εθνικός – Οικοδόμοι .............................................................6 – 3

ΟΜΑΔΑ .............................................Β......ΑΓ.......Ν-Ι-Η ........ΓΚΟΛ
1. Εθνικός..........................................19 ........7.......6-1-0 ......50 – 21
2. ΤΕΕ Ρεθύμνου/Μηχανικοί.........17 ........7.......5-2-0 ......21 – 11
3. Platanos Tours .............................14 ........7.......4-2-1 ......26 – 20
4. Ροκαμπιλάδες ..............................13 ........7.......4-1-2 ......20 – 11

5. Παλαίμαχοι ΑΟ Άρη...................12 ........7.......4-0-3 ......21 – 20
6. Heaven of Brands/Porto Bello...10 ........7.......3-1-3.......19 – 16
7. Δικηγόροι........................................7 ........7.......2-1-4 ......22 – 21
8. Οικοδόμοι .......................................7 ........7.......2-1-4 ......12 – 16
9. Πάνθηρες ........................................6 ........6.......3-0-3 ......15 – 15
10. ΚΤΕΛ Χανίων/Ρεθύμνου ............6 ........7.......2-0-5 ......13 – 29
11. Κτήμα Θυμέλη .............................3 ........7.......1-0-6 ......11 – 24
12. ΤΑΕ Ρεθύμνου ............................-2 ........6.......0-1-5 ......11 – 35
* Πάνθηρες και ΤΑΕ Ρεθύμνου έχουν ένα μηδενισμό και -3 βαθ-
μούς.

ΔΔεευυττέέρραα  77  ΜΜααΐΐοουυ  ((2211..0000))
Heaven of Brands/Porto Bello – ΚΤΕΛ Χανίων/Ρεθύμνου 
(Ατσιποπούλου).
ΤΑΕ Ρεθύμνου – Platanos Tours (Ατσιποπούλου).
Ροκαμπιλάδες – Πάνθηρες (Μισιρίων).
Παλαίμαχοι ΑΟ Άρη – ΤΕΕ Ρεθύμνου/Μηχανικοί (Μισιρίων).
Κτήμα Θυμέλη – Εθνικός (Αρμένων).
Δικηγόροι – Οικοδόμοι (Αρμένων).

ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ--  ΤΤ..ΑΑ..ΕΕ..  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  88--11
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Αντωνίου Ι., Μπουχλάκης Ι., Ευ-

αγγέλου Μ., Σταρράς Σ., Βάμβουκας Ε., Ξενάκης Ε., Συνολάκης
Κ., Τζενεβράκης Γ. Θωμαδάκης Γ.  

Τ.Α.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Παπαδομιχελάκης Ι., Παρθενιώτης Α., Ξε-
ρουδάκης Σ.,   

Καραπιδάκης Ε., Κουκουμπεδάκης θ., Μαθιουδάκης Ι., Φου-
ντεδάκης Γ., Κανλής Κ., Πρικάκης Ν., Γαμβριέλας Γ.

ΠΠΑΑΝΝΘΘΗΗΡΡΕΕΣΣ--  ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΘΘΥΥΜΜΕΕΛΛΗΗ  22--11
ΠΑΝΘΗΡΕΣ: Βαρδουνιώτης Γ., Βενιανάκης Γ., Δημιάνης Θ.,

Δακαναλάκης Σ., Κυλάφης Φ., Margini F., Βουράκης Μ., Μανω-
λούδης Ι., Μαραγκουδάκης Ι., Gerbi L., Χαλεπλής Β., Hysotoci B.

ΚΤΗΜΑ ΘΥΜΕΛΗ: Αποστολάκης Ι., Μανωλάκης Γ., Πελαντά-
κης Α., Κιουρτσιδάκης Ν., Δρουδάκης Ν., Περισσάκης Ν., Στε-
φανάκης Π., Νησανάκης Ι., Φασουλάς Ν.,  Χουρδάκης Σ.,
Χριστονάκης Μ.,

HHEEAAVVEENN OOFF BBRRAANNDDSS--PPOORRTTOO BBEELLLLOO--  ΡΡΟΟΚΚΑΑΜΜΠΠΙΙΛΛΑΑ--
ΔΔΕΕΣΣ 33--44

HEAVEN OF BRANDS-PORTO BELLO: Τρουλινός Ο., Τσι-
μπούκας Μ., Xhera A., Κλαψινός Μ., Λυρώνης Γ., Μαρκουλιδά-
κης Ν., Μπαραδάκης Ε., Ασπρομάτης Η., Ξηράκης Γ.,
Τραϊτοράκης Κ., Νικολιδάκης Δ., Παπαδάκης Μ., Παπαδάκης Ε. 

ΡΟΚΑΜΠΙΛΑΔΕΣ:   Δατσέρης Ν.,Αντωνάκης Κ., Βουρβαχάκης
Ι., Καλογεράκης Λ., Μάκρας Κ., Μακρυδάκης Κ., Μελαχρινάκης
Ε., Πολιουδάκης Η., Τσίχλης Γ., Χατζηδάκης Μ., Μαμαλάκης Ε.

PPLLAATTAANNOOSS  TTOOUURRSS--  ΠΠΑΑΛΛ..  ΑΑΟΟ  ΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  55--00
PLATANOS TOURS: Βουγιουκαλάκης Μ., Βουγιουκαλάκης Ε.,

Τζανιδάκης Γ., Κλάδος Π.,  Δελήμπασης Χ., Χόμπης Χ., Κατικάς
Π., Ζουμπεράκης Ν. 

ΠΑΛ. ΑΟ ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Βαρούχας Γ., Αντουράκης Ν.,
Μαριόλος Κ., Γαλάνης Μ.,     Hebaj F., Γιορταμάκης Ι., Τσακμάκας
Σ., Σκουλούδης Ν.

ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..  ΡΡΕΕΘΘ//  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ--  ΔΔΙΙΚΚΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΙΙ  33--11
Τ.Ε.Ε. ΡΕΘ/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Αγγελάκης Κ., Αρχοντάκης Ζ., Κου-

κουβάγιας Γ., Ροδινός Ε., Κανακάκης Α., Πετρογιαννάκης Ν.,
Δρουδάκης Μ.Γ., Μαθιουδάκης Σ., Τσουκαλάς Β.,  Φυρογένης Κ.,
Παπαγιαννάκης Ε.,    

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: Μοράκης Α., Γεωργαλής Φ., Σταρράς Σ., Δεβε-
ράκης Δ.,  Παπαδάκης Χ., Φανουργάκης Α., Παπαδάκης Ι., Κουρ-
μούλης Γ.,  Μπακόπουλος Ι.Μ, Σπυριδάκης Κ., Κουταλάς Γ.

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ--ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΟΟΙΙ  66--33  
ΕΘΝΙΚΟΣ: Σταγάκης Ε., Πατράκης Γ., Καραδάκης Α., Δραμη-

λαράκης Μ.,
Κοζανίδης Σ., Ξενάκης Ι., Τριποδιανός Α., Αλεξάκης Γ., Απο-

στολάκης Θ., Κλάδος Δ., Τζαγκαράκης Λ., Δασκαλάκης Ν.
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ: Αντωνάκης Γ., Βερτούδος Π., Γενεράλης Μ.,

Γκιγκλάς Κ., Γιαντζόγλου Ε., Γκαλονάκης Δ., Γκαλονάκης Α., Γκα-
λονάκης Ν., Δρίτσας Ε., Καπετανάκης Δ., Μεργέμογλου Α., Λε-
ντζάκης Ι, Παλλάσης Σ., Σιταρένιος Α., Σκουλουφιανάκης Ι.,
Σπανουδάκης Α., Φουρναράκης Γ. 

Γ.Σ.ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ((88ηη))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ((σσεε  77  ααγγώώννεεςς))

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((77ηη)) ΠΠΩΩΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ  1122  ΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  66ηηςς ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΗΗ  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  99οουυ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
ΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝ  88χχ88

31ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Σάββατο  5  -  Κυριακή  6  Μαϊου  2018

ΈΈξξιι  ααννααμμεεττρρήήσσεειιςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττοο  ααγγωωννιισσττιικκόό  ππρρόό--
γγρρααμμμμαα  ττηηςς  ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ  γγιιαα  ττιιςς  ΡΡεεθθυυμμννιιώώττιικκεεςς  οομμάάδδεεςς..

Σε επίπεδο Εφήβων η Ακαδημία Ρεθύμνου θα φιλοξενηθεί
από τον Εργοτέλη, ενώ σήμερα οι Παμπαίδες του Ρέθυμνο BC1
και του Ρέθυμνο BC2 θα αντιμετωπίσουν τον ΟΑ Χανίων1 και
τον Πλατανιά, αντίστοιχα. 

Οι Παγκορασίδες του Αρκαδίου θα υποδεχθούν σήμερα τον
Ηρόδοτο, ενώ αύριο το βράδυ τον ΟΑ Χανίων. Τέλος, οι Μίνι
Κορασίδες της ΕΑΠ θα παίξουν κόντρα στον ΟΑ Χανίων1,
εντός έδρας.

ΣΣάάββββααττοο  55  ΜΜααΐΐοουυ

19.00 Εργοτέλης – Ακαδημία Ρεθύμνου (Λίντο)

11.00 Ρέθυμνο BC2 – Πλατανιάς (Ρεθύμνου)
12.00 ΟΑ Χανίων1 – Ρέθυμνο BC1 (Σούδας)

19.30 ΟΚΑ Αρκάδι – Ηρόδοτος (Ρεθύμνου)

ΚΚυυρριιαακκήή  66  ΜΜααΐΐοουυ

20.30 ΟΚΑ Αρκάδι – ΟΑ Χανίων (Ρεθύμνου)

19.00 ΕΑΠ – ΟΑ Χανίων1 (Ρεθύμνου)
Ν.Τ.

ΜΜίίννιι  ΚΚοορραασσίίδδωωνν

ΠΠααγγκκοορραασσίίδδωωνν

ΠΠααγγκκοορραασσίίδδωωνν

ΠΠααμμππααίίδδωωνν

ΕΕφφήήββωωνν

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΩΩΤΤΩΩΝΝ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ

ΠΠλλήήρρεεςς    ττοο    ππρρόόγγρρααμμμμαα
σσττηηνν    ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  77ηηςς ΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  99οουυ ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝ  88χχ88

ΞΞεεκκααθθααρρίίζζεειι    ττοο    ττοοππίίοο    γγιιαα    ττεεττρράάδδαα  ……



ΑΑΠΠΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΣΣΤΤΑΑ
ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΝΝΑΑ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΣΣΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ
ΟΟΝΝΕΕΙΙΡΡΕΕΥΥΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΤΤοουυ  
NNίίκκοουυ  ΤΤζζααννιιδδάάκκηη

ΜΜοοννάάχχαα  έένναα  ααπποοττέέλλεεσσμμαα
ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  μμυυααλλόό  όόλλωωνν
σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann  KKiinnggss,,
μμεε  ττηη  ννίίκκηη  νναα  ααπποοττεελλεείί  ««μμοο--
ννόόδδρροομμοο»»..  ΣΣήήμμεερραα  σσττιιςς
1177..0000  θθαα  υυπποοδδεεχχθθεείί  τταα,,  ήήδδηη
υυπποοββιιββαασσμμέένναα,,  ΤΤρρίίκκααλλαα  γγιιαα
ττηηνν  2244ηη ααγγωωννιισσττιικκήή,,  θθέέλλοονν--
ττααςς  νναα  εεππιισσττρρέέψψεειι  σσττιιςς  εεππιι--
ττυυχχίίεεςς  γγιιαα  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  νναα
οοννεειιρρεεύύεεττααιι  τταα  ππλλέέιι  οοφφ..

Ματς «ζωής ή θανάτου» είναι το σημερινό για τη Ρεθυμνιώτικη
ομάδα, το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της. Ου-
σιαστικά πρόκειται για τον πρώτο αγώνα από τους 3 που θα δώσει
σε διάστημα 8 ημερών, οι οποίοι θα είναι και οι τελευταίοι της κα-
νονικής διάρκειας. 

Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της Basket League, οι «κερα-
μιδί» βρίσκονται στο σημείο που θα κριθεί αν θα «παλέψουν» για
τα πλέι οφ, ή αν θα χρειαστούν στα επόμενα δύο κάποια νίκη για
να μην μπλέξουν σε περιπέτειες και στα σενάρια παραμονής. 

ΜΜόόννοο    ννίίκκηη    
σσττοονν    ««ττεελλιικκόό»»

MMYYCC

ΤΤΕΕΛΛΕΕΥΥΤΤΑΑΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  
ΑΑ’’  ΕΕΠΠΣΣΡΡ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΜΜΑΑΧΧΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  ΘΘΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΕΕΙΙΞΞΕΕΙΙ  
22  ΝΝΙΙΚΚΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΝΝΑΑ  ΧΧΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΤΤΕΕΙΙ

ΤΤοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΣΣττααρράά

Κυριακή κοντή γιορτή… στην μάχη της παραμονής στην Α’
κατηγορία Ρεθύμνου, όπου αύριο θα ξεκαθαρίσει οριστικά τι
μέλει γενέσθαι στην μάχη της παραμονής. 

Η πιο μεγάλη ώρα είναι… την Κυριακή στις 17.00 για Ψηλο-
ρείτη, Σπήλι και Αετό Ανωγείων, η οποία παλεύουν και αγωνι-
ούν για την αποφυγή της 14ης θέσης της βαθμολογίας.

Σήμερα και αύριο έχουμε αυλαία στο φετινό πρωτάθλημα
της Α’ ΕΠΣΡ, με την διεξαγωγή της 30ης αγωνιστικής, όπου το
ενδιαφέρον εστιάζεται στην μάχη της παραμονής. 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  2299

ΚΚυυρριιαακκήή    ττηηςς    κκρρίίσσηηςς……    
γγιιαα    ΑΑΟΟΨΨ,,    ΣΣππήήλλιι,,    ΑΑεεττόό!!

ΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  CCRREETTAANN  KKIINNGGSS  ΧΧΡΡΕΕΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ««ΔΔΙΙΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟ»»  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ((1177..0000))  

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  2288

ΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ

κιν. 6973 214286, τηλ. 28310 30475 Περιβόλια

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΝΝ..
ΚΚΑΑΤΤΣΣΑΑΔΔΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ

μπετά, χτισίματα,
επιχρίσματα

Συντήρηση όψεων
αναπαλαιώσεις
ενισχύσεις κτιρίων
θερμοπροσόψεις
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