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ΈΈρργγαα  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  οοδδιικκώώνν  
ζζηημμιιώώνν  κκααιι  κκααθθααρριισσμμοούύςς  

ρρεεμμάάττωωνν  ύύψψοουυςς  11,,22  εεκκ..  εευυρρώώ
ΑΑΝΝΑΑΔΔΕΕΙΙΧΧΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟΙΙ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΥΥΤΤΑΑΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  

ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ
ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  55
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ΡΡΕΕΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑΖΖ    ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA    77

ΈΈχχοουυνν  ττααρράάξξεειι  ττηηνν  
κκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  ΓΓεερραακκααρρίίοουυ  
τταα  κκρροούύσσμμαατταα  ζζωωοοκκλλοοππήήςς

ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  33

ΣΣοοββααρρόό  ππεερριισσττααττιικκόό ααννάάμμεεσσαα  
σσεε  οοδδηηγγόό  ττααξξίί  κκααιι  υυππααλλλλήήλλοουυςς  

κκααθθααρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς
ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  66

ΑΑύύξξηησσηη  σσττιιςς  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  γγιιαα  
δδιιααδδιικκττυυαακκήή  ππααιιδδιικκήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη

ΤΤΟΟ  9900%%  ΑΑΠΠΟΟ  ΑΑΥΥΤΤΕΕΣΣ  
ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  33--1133  ΕΕΤΤΩΩΝΝ,,  
ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΡΡΙΙΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  

ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ((9911%%))  ΚΚΟΟΡΡΙΙΤΤΣΣΙΙΑΑ

ΕΕννττυυππωωσσιιαακκήή  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ττάάξξεεωωςς  ττοουυ  3399%%  σσηημμεείίωωσσεε  οο
ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  κκααττααγγγγεελλιιώώνν  πποουυ  υυππεεββλλήήθθηησσαανν  σσττηη  SSaaffee--
LLiinnee κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  22001199  γγιιαα  ππααρράάννοομμοο
ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ήή  ππααρράάννοομμηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο
εεννώώ  σσχχεεδδόόνν  δδιιππλλαασσιιάάσσττηηκκεε  κκααιι  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν
κκααττααγγγγεελλιιώώνν  γγιιαα  ππααιιδδιικκήή  δδιιααδδιικκττυυαακκήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη..  

««ΤΤίίττλλοοιι  ττέέλλοουυςς»»  μμεε  εεμμππεειιρρίίεεςς  κκααιι
ννέέεεςς  γγννώώσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,
ττοουυςς  θθεεσσμμοούύςς  κκααιι  ττοουυςς  λλααοούύςς!!

TTEEΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΕΕΣΣ
ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΙΙΧΧΑΑΝΝ  ΣΣEE  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ

ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔEEΣΣ  88-99

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  
εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ααννααββααττοορρίίοουυ  
σσττοο  11οο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  

ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  44



��  Τα δεδομένα είναι θεωρητικά καλά. Έχουμε όλα τα προσό-
ντα ως τουριστικός προορισμός. Η Κρήτη είναι brand name με
χιλιάδες θαυμαστές ανά τον κόσμο. Ο νομός Ρεθύμνου, παρ ότι
δεν έχει αεροδρόμιο, δεν παύει να απέχει 1 ώρα από το κάθε ένα.
Αυτό το στρατηγικό σημείο που βρισκόμαστε βοηθάει πολύ. Επι-
πρόσθετα, σε μισή ώρα είσαι στο Λιβυκό πέλαγος και απολαμ-
βάνεις τα εντελώς διαφορετικά νερά του νότου. Τα άγριας ομορ-
φιάς φαράγγια που διασχίζεις και φτάνεις χορτασμένος από όλες
τις αισθήσεις σου στην κάτω γυαλιά.
��  Η πόλη του Ρεθύμνου, εννοώ την βόρεια περιοχή από
Εσταυρωμένο ως την Γεωργιούπολη είναι πραγματικά στην πιο
καλή της φάση. Ως τοπικός προορισμός έχω την πεποίθηση ότι
καλύπτουμε τα γούστα και τα θέλω κάθε είδους τουρισμού. Η
σίτιση, τα εστιατόρια και γενικά τα μαγαζιά που απολαμβάνεις
καλό φαγητό είναι πάρα πολλά. Εντάξει στην κορυφή είναι 7-
8 πολύ γνωστά στους τουρίστες που τα προτιμούν. Υπάρχουν βέ-
βαια και άλλα που αυτοί απορώ γιατί τα προτιμούν. Εστιατόρια
που δεν θα πήγαινα ποτέ. Περί ορέξεως..που λέει και λαός.

��  Τότε; Γιατί αναφέρω την λέξη παράξενη σαιζόν στον τίτλο.
Οι κρατήσεις αυτήν την στιγμή δείχνουν μεγάλη καθυστέρηση.
Είμαστε, εν ολίγοις, αρκετά πίσω, από τα περσινά δεδομένα την
ίδια ακριβώς ημερομηνία. Πρόσφατα είχα ραντεβού με την με-
γαλύτερη πλατφόρμα κρατήσεων παγκοσμίως. Το BOOKING.
Που πουλάει 15 εκ διανυκτερεύσεις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ανά τον κό-
σμο. Η Κρήτη είναι μείον 10 από πέρυσι και το Ρέθυμνο -30. Εγώ
είμαι μείον 40. Καθόλου καλά τα νούμερα αυτά. Μα καθόλου
καλά. Δύσκολα αναστρέψιμα. Οι συνθήκες δεν ευνοούν.
��  Είπαμε στο χτεσινό σημείωμα ότι λείπουν αεροπορικές θέ-
σεις από την αγορά. Περίπου 500.000 καθίσματα. Πες ότι θέλει
να έρθει κάποιος αργότερα. Δεν θα έχει πτήσεις. Δεν θα υπάρ-
χουν αεροπλάνα. Ο νέος ιός της Κίνας, κάνει πολύ κόσμο να το
σκέφτεται δυο και τρεις φορές. Στην Ολλανδία θα πάω την άλλη
εβδομάδα εγώ ο ορθολογιστής και λέω να βάλω μάσκα στο αε-
ροπλάνο. Θα είμαι σίγουρα αστείος αλλά δεν είναι αστείο κα-
θόλου αυτό που συμβαίνει. Αν λοιπόν κάποιος τα βάλει στο μυα-
λό του αναβάλει το ταξίδι του. Το πάει για αργότερα.
��  Καλομάθαμε τόσα συνεχή χρόνια με αύξηση σε αφίξεις. Δυ-
στυχώς όχι και σε εισπράξεις. Διπλασιάσαμε τους επισκέπτες
και όμως εισπράξαμε τα ίδια με τους μισούς. Άρα οι υπόλοιποι

ήρθαν δωρεάν (θεωρητικά). Έχει αλλάξει η νοοτροπία. Αν δεν
είσαι στο κινητό τηλέφωνο του άλλου, δεν είσαι πουθενά. Οι κα-
τάλογοι πλέον έχουν σχεδόν καταργηθεί. Όλα είναι στο διαδί-
κτυο. «Είμαι άδειος σήμερα και όμως γεμίζω σε μισή ώρα» μου
είπε ξενοδόχος στην Αθήνα. Πολύ καλό να συμβαίνει και ας μην
μπορείς να προγραμματίσεις.
��  Εστιατόρια έχουμε λοιπόν, χώρους για ημερήσιες εκδρομές
έχουμε, για περιπάτους, για μικρές αποδράσεις, τα πάντα. Κα-
ταπληκτικά μαγαζιά στο παραλιακό μέτωπο. Αυτό που μας λεί-
πει και έχουμε απόλυτα ανάγκη είναι κόσμο. Πολύ κόσμο. Δεν
κινδυνεύουμε από υπέρ τουρισμό εμείς. Χωράμε. Πρέπει να σκαρ-
φιστούμε νέους τρόπους προσέλκυσης, νέα κόλπα.

ΚΚααλληημμέέρραα
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ΆΆφφααννττοοιι

ΚΚύύρριιεε  δδιιεευυθθυυννττάά  

ΑΑρρκκεεττοούύςς  ππάάννττωωςς  ααππόό  ττοουυςς  υυφφυυπποουυρργγοούύςς
ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  θθαα  ττοουυςς  μμάάθθοουυμμεε  σσττοονν
αανναασσχχηημμααττιισσμμόό  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  ααπποοχχώώρρηησσηηςς
ττοουυςς!!

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ
ΟΟ  ΡΡΑΑΔΔΑΑΜΜΑΑΝΝΘΘΥΥΣΣ

( (
ΜΜιιαα  ««ππεερρίίεερργγηη»»  σσααιιζζόόνν……  22

ΤΤοο  ««σσκκααλλοοππάάττιι»»  
ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔηημμηηττρραακκάάκκηη

ΔΔεενν  έέχχεειι  μμόόννοο  ηη  ΚΚοοννδδυυλλάάκκηη  ««ππααγγίίδδεεςς»»  γγιιαα  ττοουυςς  οοδδηηγγοούύςς,,
υυππάάρρχχοουυνν  πποολλλλάά  κκααιι  σσεε  άάλλλλαα  σσηημμεείίαα,,  σσηημμεειιώώννεειι  ααννααγγννώώ--
σσττηηςς,,  μμεε  ααφφοορρμμήή  ττοο  ππρρόόσσφφααττοο  σσχχόόλλιιοο  μμααςς  γγιιαα  ττιιςς  σσχχάάρρεεςς
σσττηηνν  οοδδόό  ττοουυ  ΜΜαασσττααμμππάά..  
ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόόττεερροο  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ττοο  ««σσκκααλλοοππάάττιι»»,,  όόππωωςς
ττοο  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  σσττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔηημμηηττρραακκάάκκηη,,  σσττηηνν
ββοορρεειιοοααννααττοολλιικκήή  γγωωννίίαα  ττοουυ  κκήήπποουυ..  
««ΛΛεεςς  κκααιι  κκααττεεββααίίννεειιςς  σσκκααλλοοππάάττιι  μμεε  ττοο  ααυυττοοκκίίννηηττόό  σσοουυ..  
ΘΘαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμππεειιςς  σσττηηνν  άάλλλληη  λλωωρρίίδδαα  γγιιαα  νναα  ττοο  ααπποοφφύύ--
γγεειιςς»»,,  λλέέεειι  οο  ααννααγγννώώσσττηηςς..  
ΓΓννωωσσττόό  κκααιι  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  υυππααρρκκττόό  ττοο  ππρρόόββλληημμαα..  
ΚΚααννεείίςς,,  όόμμωωςς,,  δδεενν  αασσχχοολλεείίττααιι  ππρρααγγμμααττιικκάά..  
ΤΤώώρραα  αανν  κκααννεείίςς  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ππωωςς  δδεενν  εείίννααιι  σσωωσσττόό  τταα  οοχχήή--
μμαατταα  νναα  κκυυκκλλοοφφοορροούύνν  σσεε  ττέέττοοιιοουυςς  δδρρόόμμοουυςς,,  θθαα  ττοο  δδοούύμμεε……

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  μμεεττάά  ττιιςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΦΦρρίίξξοοςς»»!!
ΜΜίίαα  πποολλύύ  εευυχχάάρριισσττηη  εείίδδηησσηη  έέλλααββαανν  χχθθεεςς  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠααιιδδεείίααςς  οοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  ––  εεμμππννεευυ--
σσττέέςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ««ΦΦρρίίξξοοςς»»,,  γγιιαα  ττηηνν  σσεεξξοουυααλλιικκήή  δδιιααππααιιδδααγγώώγγηησσηη  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ννηηππιιααγγωω--
γγεείίοουυ  κκααιι  ττωωνν  ππρρώώττωωνν  ττάάξξεεωωνν  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ..
ΜΜεεττάά  ττιιςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  πποουυ  υυππήήρρξξαανν  ααππόό  ττηηνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα  γγιιαα  ττοο  ««ππάάγγωωμμαα»»  ττοουυ
ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο,,  κκααθθώώςς  θθέέλληησσεε  νναα  εεππααννεεξξεεττάάσσεειι  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ,,  ττεελλιικκάά
οοιι  ααρρμμόόδδιιοοιι  ααπποοφφάάσσιισσαανν  νναα  ττοο  εεγγκκρρίίννοουυνν  κκααιι  άάρραα  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  νναα  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  σστταα  σσχχοολλεείίαα
όόλληηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..
ΝΝαα  θθυυμμίίσσοουυμμεε  όόττιι  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσεεξξοουυααλλιικκήήςς  ααγγωωγγήήςς  γγιιαα  ππααιιδδιιάά  ππρροοσσχχοολλιι--
κκήήςς  κκααιι  ππρρώώττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς  ««ΠΠααίίζζωω  μμεε  ττοονν  ΦΦρρίίξξοο  κκααιι  μμααθθααίίννωω  γγιιαα  ττοο  σσώώμμαα  μμοουυ  κκααιι  ττιιςς
δδιιααππρροοσσωωππιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς»»  σσυυννέέγγρρααψψεε  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  οομμάάδδαα  ααππόό  ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο..
ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ααππόό  ττηηνν  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ  ΕΕκκ--
ππααιιδδεευυττιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ππααιιδδεείίααςς  ττοο  22001155  κκααιι  ππααίίρρννεειι  έέγγκκρριισσηη  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  ααππόό
ττόόττεε,,  έέχχεειι  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  σσεε  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς  σσεε  όόλληη  ττηη  χχώώρραα,,  έέχχεειι  ββρρααββεευυττεείί
ααππόό  ττοονν  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ΣΣεεξξοουυααλλιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς,,  έέχχεειι  ππααρροουυσσιιαασσττεείί  σσεε  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  εεξξωωττεερριικκόό……

ΣΣττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι  ττοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ  
οο  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς

ΣΣίίγγοουυρρηη  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  εεππίίσσκκεεψψηη,,  αανν  κκααιι  οολλιιγγόόωωρρηη,,  ττοουυ  ππρρωωθθυυπποουυρργγοούύ  
ΚΚυυρριιάάκκοουυ  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι  ττοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ,,  

μμεεττάά  ττηηνν  ααννααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  ααππόό  ττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  όόπποουυ  θθαα  εείίννααιι  ππααρρώώνν  
σσττηηνν  εεππίίσσηημμηη  έέννααρρξξηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  γγιιαα  ττοο  ννέέοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο  ΚΚαασσττεελλίίοουυ..  

ΟΟ  κκ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  θθαα  έέρρθθεειι  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο,,  ππιιθθααννόότταατταα  λλίίγγοο  μμεεττάά
ττηη  μμίίαα  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι,,  όόμμωωςς  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  δδεενν  έέχχεειι  γγίίννεειι  αακκόόμμαα  γγννωωσσττόό..  

ΠΠιιθθααννόότταατταα  θθαα  κκάάννεειι  ββόόλλτταα  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ττηηςς  ππόόλληηςς,,
θθαα  σσυυννααννττηηθθεείί  μμεε  σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  ππααρράάττααξξηηςς  κκααιι  μμεε  κκόόσσμμοο  κκααιι  μμεεττάά  θθαα  ααννααχχωωρρήή--

σσεειι  γγιιαα  τταα  ΧΧααννιιάά,,  όόπποουυ  θθαα  οολλοοκκλληηρρώώσσεειι  ττηηνν  μμοοννοοήήμμεερρηη  εεππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  
σσττοο  ννηησσίί  μμααςς..

ΔΔεενν  θθαα  εείίννααιι  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  κκοοππήήςς  ττηηςς  ππίίττααςς  ττηηςς  ΝΝΟΟΔΔΕΕ  ττοο  ββρράάδδυυ  
ττοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ,,  όόπποουυ  εεππίίσσηημμοοςς  ππρροοσσκκεεκκλληημμέέννοοςς  εείίννααιι  οο  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν
ΝΝίίκκοοςς  ΔΔέέννδδιιααςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  οο  ρρεεθθυυμμννιιώώττηηςς  υυφφυυπποουυρργγόόςς  ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηηςς..  

ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  θθαα  γγίίννεειι  σσττιιςς  88  ττοο  ββρράάδδυυ  σσττοο  κκέέννττρροο  ««ΜΜύύθθοοςς»»..  



ΣΣττοο  ψψήήφφιισσμμαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::

««ΜΜεε  ααφφοορρμμήή  ττοο  ππρρόόσσφφααττοο  κκρροούύσσμμαα  ζζωωοοκκλλοοππήήςς  πποουυ  σσηη--
μμεειιώώθθηηκκεε  σσττηηνν  ΚΚοοιιννόόττηητταα  ΓΓεερραακκααρρίίοουυ,,  ττοο  ΚΚοοιιννοοττιικκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  κκοοιιννόόττηηττααςς  ΓΓεερραακκααρρίίοουυ  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  σσττιιςς
3311--11--22002200  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  ΑΑννττιιδδηημμάάρρχχοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμαα--
ρρίίοουυ  κκ..  ΧΧααρριιττάάκκηη  ––  ΜΜααννοουυσσάάκκηη  ΖΖηηννοοββίίααςς,,  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ
σσυυμμββοούύλλοουυ  κκααιι  ααρρχχηηγγοούύ  ττηηςς  μμεείίζζοοννοοςς  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ  κκ..  ΚΚοουυττεελλιιδδάάκκηη  ΚΚωωνν//ννοουυ,,  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ
ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  σσυυλλλλόόγγοουυ  ττηηςς  οομμώώννυυμμηηςς  κκοοιιννόόττηηττααςς  κκ..
ΓΓλλεεττζζάάκκηη  ΦΦααννοούύρριιοουυ  ––  ΑΑννδδρρέέαα,,  οομμόόφφωωνναα  ααπποοφφάάσσιισσεε
ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ππααρραακκάάττωω  ψψηηφφίίσσμμααττοοςς::

11..ΚΚααττααδδιικκάάζζεειι  ααππεερρίίφφρραασστταα  ττιιςς  ζζωωοοκκλλοοππέέςς  πποουυ  έέγγιινναανν  σσττοο
χχωωρριιόό  μμααςς  κκααιι  κκααλλεείί  ττοουυςς  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυςς  φφοορρεείίςς  νναα
λλάάββοουυνν  μμέέττρραα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξααλλεειιφφθθεείί  ααυυττόό  ττοο  φφααιι--
ννόόμμεεννοο  πποουυ  ππρροοσσββάάλλλλεειι  ττοο  χχωωρριιόό  μμααςς  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ττρροο--
χχοοππέέδδηη  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  εευυηημμεερρίίαα  ττοουυ..

22.. ΕΕκκφφρράάζζεειι  ττηηνν  έέννττοοννηη  ααννηησσυυχχίίαα  ττοουυ  γγιιαα  τταα  σσυυννεεχχόόμμεε--
νναα  κκρροούύσσμμαατταα  ζζωωοοκκλλοοππώώνν..

33..  ΖΖηηττάά  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ααρρχχέέςς  νναα  εεππιικκεεννττρρωωθθοούύνν  σσττοο  μμεείί--
ζζοονν  ααυυττόό  ζζήήττηημμαα  ππααρρααββααττιικκόόττηηττααςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  μμααςς
ααφφοούύ  οοιι  ζζωωοοκκλλέέφφττεεςς  έέχχοουυνν  εελλεευυθθεερρίίαα  κκιιννήήσσεεωωνν..

44..  ΤΤοο  θθέέμμαα  νναα  σσυυζζηηττηηθθεείί  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο..
55..  ΤΤοο  ππααρρόόνν  ψψήήφφιισσμμαα  νναα  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί  σσττοουυςς  φφοορρεείίςς  &&  ττιιςς

υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί  σσττοονν  ττύύπποο»»
ΣΣττοο  μμεεττααξξύύ,,  ηη  δδηημμοοττιικκήή  ππααρράάττααξξηη  ««ΝΝέέαα  ΚΚίίννηησσηη  ΑΑμμαα--

ρρίίοουυ»»  εεξξααιιττίίααςς  ττωωνν  ππρρόόσσφφααττωωνν  ααππααννωωττώώνν  κκρροουυσσμμάάττωωνν  ζζωω--
οοκκλλοοππήήςς  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκαανν  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΑΑμμααρρίίοουυ,,  ααιιττήή--
θθηηκκεε  σσττοονν  ππρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ

κκ..  ΓΓααλλάάττιιοο  ΜΜοοσσχχοοννάά  ττηηνν  σσύύγγκκλληησσηη  έέκκτταακκττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ
ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..
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ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΝΝ..
ΚΚΑΑΤΤΣΣΑΑΔΔΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ

μπετά, χτισίματα,
επιχρίσματα

Συντήρηση όψεων
αναπαλαιώσεις
ενισχύσεις κτιρίων
θερμοπροσόψεις

ΈΈχχοουυνν  ττααρράάξξεειι  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  
ΓΓεερραακκααρρίίοουυ  τταα  κκρροούύσσμμαατταα  ζζωωοοκκλλοοππήήςς

ΤΤηηνν  έέννττοοννηη  ααννηησσυυχχίίαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττοουυ  ΓΓεερραακκααρρίίοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  ττοουυ  ΑΑμμααρρίίοουυ  έέχχοουυνν  ππρροοκκααλλέέσσεειι  τταα  κκρροούύσσμμαατταα  ζζωωοοκκλλοοππήήςς  πποουυ  σσηημμεειιώώννοοννττααιι  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυςς  κκααιι  ζζηηττοούύνν  κκααλλύύττεε--
ρρηη  αασσττυυννόόμμεευυσσηη  κκααιι  εεννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  εελλέέγγχχωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππάάττααξξηη  ττοουυ  φφααιιννοομμέέννοουυ..

ΜΜάάλλιισστταα,,  μμεε  ααφφοορρμμήή  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  κκρροούύσσμμαατταα,,  ττοο  ΚΚοοιιννοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΓΓεερραακκααρρίίοουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσεε  εειιδδιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα,,  όόπποουυ  εεξξεεττάάσσττηηκκεε  ττοο  ζζήήττηημμαα..  ΟΟιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  ττοοππιι--
κκώώνν  φφοορρέέωωνν  κκααττααδδίίκκαασσαανν  τταα  ππεερριισσττααττιικκάά  ζζωωοοκκλλοοππήήςς,,  κκααττέέθθεεσσαανν  ττηηνν  ααννηησσυυχχίίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  κκααιι  εεξξέέδδωωσσαανν  ψψήήφφιισσμμαα  δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  ττοο  οοπποοίίοο  κκοοιιννοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσεε  φφοορρεείίςς  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,
δδηηλλααδδήή  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη,,  ΕΕιισσααγγγγεελλίίαα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΑΑσσττυυννοομμιικκήή  ΔΔ//ννσσηη  ΚΚρρήήττηηςς,,  ΑΑσσττυυννοομμιικκήή  ΔΔ//ννσσηη  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ΑΑσσττυυννοομμιικκόό  ΤΤμμήήμμαα  ΑΑμμααρρίίοουυ,,  ΔΔήήμμοο  ΑΑμμααρρίίοουυ,,  ΣΣύύλλ--
λλοογγοο  ΑΑμμααρριιωωττώώνν  ΑΑθθήήννααςς,,  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΓΓεερραακκααρριιααννώώνν  ΑΑθθήήννααςς,,  ΚΚττηηννοοττρροοφφιικκόό  σσύύλλλλοογγοο  ΑΑμμααρρίίοουυ..

H  ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ HMEΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: EKΔOTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ KAΛAΪTZAKHΣ  A.E.
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Σ. Kαλαϊτζάκης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Aννή Στεφανάκη
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Στέλιος Σαμψών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Xαρά Bηλαρά, Aγγελική Kαλλέργη, Kων/να Κλαψινού.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ: Γιώργος Σταράς, Nίκος Τζανιδάκης.
HΛEKTPONIKH ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Tασούλα Aντωνογιωργάκη.
TAKTIKOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Mαρία Πετράκη, Δημήτρης Aετουδάκης, 
Λευτέρης Bογιατζιδάκης, Γ. Γαλλιός, Αιμίλιος Γάσπαρης, 
Aντώνης Δαφέρμος, Μιχάλης Δερμιτζάκης, Xρυσούλα Δημητρακάκη, 
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,  Kωστής Παπαδάκης,
Γιάννης Παραγιουδάκης, Βάλια Πετράκη, Κώστας Πολυχρονάκης, 
Θοδωρής Pηγινιώτης, Γιώργος Σαραντινός, Λεύκη Σαραντινού, Tαξιαρχού-
λα Σηφάκη-Σαμένου, Μανόλης Σκαρσουλής, Στέλιος Σπανουδάκης,  
Nίκος Ε. Σταγάκης, Παρασκευάς Συριανόγλου, Mιχάλης Tρούλης, Γ. Τρα-
νταλίδης, 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



ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  εεννόόςς  ααννααββααττοορρίίοουυ  ((ππλλααττφφόόρρμμααςς))  γγιιαα  ΆΆττοομμαα  μμεε
ΑΑννααππηηρρίίαα  ((ΑΑμμεεΑΑ)),,  ττοο  οοπποοίίοο  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκεε  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  κκλλιιμμαακκοοσσττάάσσιιοο  ττοουυ  11οουυ  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  κκααιι  θθαα  εεππιι--
ττρρέέππεειι  ττηηνν  ππρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  ΑΑμμεεΑΑ  σσττοονν  ππρρώώττοο  όόρροοφφοο  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ..

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  
ττοοπποοθθέέττηησσηη  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς
ααννααββααττοορρίίοουυ  σσττοο  
11οο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΚΚΟΟΛΛΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΑΑμμεεΑΑ  

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς,,  σσττααθθεερράά  ππρροοσσηηλλωωμμέέννοοςς  σσττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηνν  εενν  γγέέννεειι  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττηηςς  κκιιννηηττιικκόό--
ττηηττααςς  ααννθθρρώώππωωνν  μμεε  ΑΑννααππηηρρίίαα,,  ππρροοχχώώρρηησσεε  σσττηη  μμεελλέέττηη  κκααιι  ππρροομμήήθθεειιαα  ττοουυ  σσύύγγχχρροοννοουυ  ααυυττοούύ  ααννααββααττοορρίίοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππλληηρροοίί  όόλλεεςς
ττιι  σσύύγγχχρροοννεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  ττεεχχννιικκήήςς  ααρρττιιόόττηηττααςς..  

ΤΤώώρραα  ππλλέέοονν,,  μμααθθηηττέέςς,,  γγοοννεείίςς,,  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  ήή  εεππιισσκκέέππττεεςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  κκιιννηηττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα,,  θθαα  έέχχοουυνν  ττηη
δδυυννααττόόττηητταα  ααννεεμμππόόδδιισσττηηςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσεε  ββαασσιικκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  όόρροοφφοο  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ..  

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ππρροομμήήθθεειιααςς  ττοουυ  ααννααββααττοορρίίοουυ  ααννήήλλθθεε  σσττιιςς  1144..000000  €€  κκααιι  ηη  δδααππάάννηη  κκααλλύύφφθθηηκκεε  ααππόό  ππόόρροουυςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..

CCrreettaa  FFaarrmmss::  ΈΈππεεσσαανν  οοιι  υυπποογγρρααφφέέςς
γγιιαα  ττηη  δδιιάάσσωωσσηη  ττηηςς  ααλλλλααννττοοββιιοομμηηχχααννίίααςς
••  ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  σσυυμμφφωωννίίαα  εεξξυυγγίίααννσσηηςς  ττηηςς  κκρρηηττιικκήήςς  ααλλλλααννττοοββιιοομμηηχχααννίίααςς  ααππόό  ττιιςς  ππιισσττώώττρριιεεςς  ττρράάππεεζζεεςς  κκααιι  ττηηνν  IImmppaallaa
IInnvveesstt  ττοουυ  ΔΔηημμήήττρρηη  ΒΒιιννττζζηηλλααίίοουυ,,  οο  οοπποοίίοοςς  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  ννέέοο  σσττρρααττηηγγιικκόό  εεππεεννδδυυττήή

ΆΆννοοιιξξεε  οο  δδρρόόμμοοςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιάάσσωωσσηη  ττηηςς  CCrreettaa  FFaarrmmss..  ΎΎσσττεερραα  ααππόό  μμιιαα  πποολλύύωωρρηη  σσυυννάάννττηησσηη  υυππεεγγρράάφφηη  χχθθεεςς  ηη  πποο--
λλυυααννααμμεεννόόμμεεννηη  σσυυμμφφωωννίίαα  εεξξυυγγίίααννσσηηςς  ττηηςς  κκρρηηττιικκήήςς  ααλλλλααννττοοββιιοομμηηχχααννίίααςς  ααππόό  ττιιςς  ππιισσττώώττρριιεεςς  ττρράάππεεζζεεςς  κκααιι  ττηηνν  IImm--
ppaallaa  IInnvveesstt  ττοουυ  ΔΔηημμήήττρρηη  ΒΒιιννττζζηηλλααίίοουυ,,  οο  οοπποοίίοοςς  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  ννέέοο  σσττρρααττηηγγιικκόό  εεππεεννδδυυττήή..

Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση της συμ-
φωνίας από την γενική συνέλευση των μετό-
χων της εταιρείας, η οποία τοποθετείται στα
τέλη Φεβρουαρίου και η υποβολή του αιτή-
ματος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου
106 β και δ του πτωχευτικού κώδικα.

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τη με-
ταβίβαση του ενεργητικού και μέρους του πα-
θητικού της Creta Farms σε νέα εταιρεία, η
οποία θα αποτελέσει το διάδοχο σχήμα. Επι-
πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπε-
ται μεγάλο «κούρεμα» των τραπεζικών υπο-
χρεώσεων της πολύπαθης αλλαντοβιομηχα-
νίας, η γενναία ρύθμιση των χρεών της προς
το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά
και η παροχή φρέσκου χρήματος ύψους 20
εκατ. ευρώ (15 εκατ. ευρώ άμεσα και σε βάθος διετίας άλλα 5 εκατ. ευρώ μέσα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

Όπως αναφέρουν ο ίδιες πληροφορίες, δεν προβλέπεται το «κούρεμα» του leasing και του factoring ενώ δεν έχει διευκρινισθεί τι
ακριβώς θα γίνει με τους εργαζόμενους, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται σε περίπου 600.
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ΟΟιι  ααυυττοοννόόηηττεεςς  ααλλλλααγγέέςς
σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη

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

ΟΟ  ααρρχχιικκόόςς ενθουσιασμός των φοιτητών των συχωρε-
μένων των ΤΕΙ που πίστεψαν πως θα αποκτήσουν
«τσάμπα» αναβαθμισμένο πτυχίο κόπηκε απότομα μό-
λις πληροφορήθηκαν ότι θα πρέπει να παρακολουθή-
σουν επιτυχώς επιπλέον μαθήματα. Ο πονηρός υπουρ-
γός χωρίς να συγκεκριμενοποιήσει άφησε το δύσκολο
θέμα στα ίδια τα ιδρύματα, αυτός το… «δωράκι» το έκα-
νε. Οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ βέβαια, το να κάνουν 10
επιπλέον μαθήματα (όπως στο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας) δηλαδή ένα ή και δύο ακόμα χρόνια δεν είμαι βέ-
βαιος πως το εξέλαβαν έτσι, πολύ περισσότερο οι οι-
κογένειες τους…
ΞΞεεκκααθθααρρίίζζωω ότι η παγκόσμια πρωτοτυπία τετραετών
προγραμμάτων που οδηγούν σε πτυχία με διαφορετικά
επαγγελματικά δικαιώματα, όπως γίνονταν έως τώρα με
τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ κάποια στιγμή έπρεπε να τελειώσει.
Σε αυτό ο Γαβρόγλου είχε ξεκάθαρα δίκιο. Στο πως δρο-
μολογήθηκε η διαδικασία είναι το θέμα και εδώ φαίνε-
ται πως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που αρνήθηκε να συ-
μπράξει, μάλλον είχε δίκιο. Για τους νέους φοιτητές δεν
θα υπάρξει πρόβλημα, για όσους όμως φοιτούν ήδη τα
πράγματα δεν είναι και τόσο απλά.
ΈΈχχεειι  εεννδδιιααφφέέρροονν να δούμε τον πίνακα της τελευταί-
ας έκθεσης της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) που συγκρίνει το ποσοστό
φοιτητών όλων των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με τον
πληθυσμό τους και το ποσοστό αποφοίτων σε σχέση με
το σύνολο των φοιτητών κάθε χώρας. Αποτελεί μία ακό-
μα παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι στην πρώτη
στήλη είμαστε πρωταθλητές, ενώ στη δεύτερη ουραγοί.
Με μέσο ευρωπαϊκό όρο το 3,87% του πληθυσμού να εί-
ναι φοιτητές, η Ελλάδα έχει 6,83%, σχεδόν διπλάσιους.
Αυτό θα πείτε είναι καλό, δικαίωμα στη μόρφωση
έχουν όλοι. Συμφωνώ με την προϋπόθεση το άτομο και
να θέλει και να μπορεί, διαφορετικά, προσωρινά τα παι-
διά απολαμβάνουν την λεγόμενη φοιτητική ζωή, σπα-
ταλούν όμως οικογενειακούς πόρους που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά (και να τα βοηθήσουν
καλύτερα). Σπαταλούν επίσης τα καλύτερα χρόνια της
ζωής τους καθώς, η εξαετία 18 – 24 είναι η επιδραστι-
κότερη στη μετέπειτα ζωή του ατόμου.
ΤΤοο  ππόόσσοο  λλάάθθοοςς,, το «έγκλημα» που έχουμε όλα αυτά τα
χρόνια κάνει φανερώνεται σε όλο του το μεγαλείο στη
δεύτερη στήλη, στο ποσοστό των αποφοίτων επί του συ-
νόλου των φοιτητών. Με μέσο ευρωπαϊκό όρο το
24,15%, δηλαδή μέσο όρο προπτυχιακών σπουδών
περί τα τέσσερα έτη, η… Ελλαδάρα έχει 9,41%. Το επα-
ναδιατυπώνω για να το χωνέψω και εγώ, στους 100 φοι-
τητές στο τέλος της χρονιάς πτυχίο παίρνουν ούτε οι 10,
που σημαίνει πως η μέση διάρκεια προπτυχιακών στην
Ελλάδα ξεπερνά τα… δέκα έτη! 
ΕΕίίννααιι  ξξεεκκάάθθααρροο πως πρέπει να αλλάξουν πολλά και όχι
στα πανεπιστήμια τα οποία προς τιμήν τους δεν υπο-
βιβάζουν τα πτυχία τους μόνο και μόνο για να «ξεφορ-
τωθούν» τους φοιτητές. Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να
αρχίσουν δηλαδή από τα αυτονόητα…



ΑΑππλλοοπποοιιοούύμμεε  δδρραασσττιικκάά  
ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ίίδδρρυυσσηηςς  
κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  υυδδααττοοδδρροομμιιώώνν
ΟΟρριισσττιικκήή  λλύύσσηη  σσεε  ζζηηττήήμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη,,  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  ττηηνν  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  υυδδααττοοδδρροομμίίωωνν,,
ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  δδώώσσεειι  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόμμοουυ  πποουυ  ππρροοωωθθεείί  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε
ττοονν  ΥΥφφυυπποουυρργγόό,,  ααρρμμόόδδιιοο  γγιιαα  θθέέμμαατταα  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  ΓΓιιάάννννηη  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηη..

Στόχος της Κυβέρνησης, τα πρώτα υδροπλάνα να είναι σε θέση να πετάξουν ακόμη και εντός του 2020, προσφέροντας νέες δυ-
νατότητες στην ελληνική οικονομία, τον τουρισμό, τη διανησιωτική συγκοινωνία και τη συγκοινωνία της ηπειρωτικής χώρας με τις
νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον κ. Κε-
φαλογιάννη, το μέχρι
πρότινος υφιστάμενο νο-
μοθετικό πλαίσιο, έθετε

μια σειρά από ανούσιες και περίπλοκες διοικητικές προϋποθέσεις που καθι-
στούσαν στην πράξη τον ίδιο το νόμο ανενεργό. Το νέο θεσμικό πλαίσιο,
απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης μειώνοντας τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες κατά 50 %, τόσο στο στάδιο της ίδρυσης, όσο και στο στάδιο λει-
τουργίας. Παράλληλα, παρέχει την δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίων και σε
φορείς πέρα του ελληνικού δημοσίου, όπως μαρίνες, καταφύγια και αγκυρο-
βόλια.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο ρυθμίζει θέματα των εμπορευματικών κι επι-
βατικών μεταφορών, με σκοπό, τόσο την καλύτερη οργάνωση των επιχειρή-
σεων όσο και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του κλάδου.

Τέλος, θεσμοθετεί την προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία αναμένεται να
δώσει οριστική λύση στην πολύμηνη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δια-
δικασίας για τη χορήγηση αδειών οδήγησης. 

••  ΟΟμμιιλλίίαα  ττοουυ  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν    γγιιαα  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόμμοουυ    ««ΊΊδδρρυυσσηη,,  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη
ααεερροοδδρροομμίίωωνν  εεππίί  υυδδάάττιιννωωνν  εεππιιφφααννεειιώώνν,,  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  μμεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»

Πρόκειται για τις μελέτες των ακόλουθων έργων :
--  AAννττιιμμεεττώώππιισσηη  κκααττοολλιισσθθήήσσεεωωνν  κκααιι  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  οοδδιικκοούύ  ττμμήήμμααττοοςς  ΒΒΟΟΑΑΚΚ  ––  ΕΕππιισσκκοοππήή  ––  ΜΜυυρριιοοκκέέφφααλλαα»»,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  6699..778877,,6699  ΕΕυυρρώώ..
--  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  ββρρααχχοοππττώώσσεεωωνν  σσττοο  οοδδιικκόό  ττμμήήμμαα  ««ΡΡέέθθυυμμννοο  ––  ΡΡοουυσσσσοοσσππίίττιι  κκααιι  σσυυννδδεεόόμμεεννοοιι  δδρρόόμμοοιι»»,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  6699..998800,,8877  ΕΕυυρρώώ..
--  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  κκααττοολλιισσθθήήσσεεωωνν  σσττοο  δδρρόόμμοο  ««ΚΚααρρέέ  ––  ΣΣεελλίί--  ΜΜύύρρθθιιοοςς»»,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  6699..885588,,2288  ΕΕυυρρώώ..
--  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  κκααττοολλιισσθθήήσσεεωωνν  κκααιι  κκααττααππττώώσσεεωωνν  σσττοο  οοδδιικκόό  ττμμήήμμαα  ««ΡΡέέθθυυμμννοο  ––  ΑΑρρμμέέννοοιι  ––  ΣΣππήήλλιι»»,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  7711..999944,,8877  ΕΕυυρρώώ..
--  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  ββρρααχχοοππττώώσσεεωωνν  σσττηηνν  ππααλλααιιάά  εεθθννιικκήή  οοδδόό,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  3388..770099,,6611  ΕΕυυρρώώ..
--  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  κκααττοολλιισσθθήήσσεεωωνν  κκααιι  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  ττμμηημμάάττωωνν  εεππααρρχχιιαακκοούύ  οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  6699..884411,,  4433  ΕΕυυρρώώ..
--  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  κκααττοολλιισσθθήήσσεεωωνν  σστταα  οοδδιικκάά  ττμμήήμμαα  ««ΆΆγγιιοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ––  ΡΡοούύσσττιικκαα  --  ΚΚαα--λλοοννύύχχττηη  ––  ΠΠααλλααίίλληημμννοο  ––  ΣΣααϊϊττοούύρρωωνν  ––  ΕΕ..ΟΟ  55  ΚΚάάσσττεελλλλοουυ  ––  ΆΆννωω  ΒΒααλλσσααμμόόννεερροουυ  ––  ΣΣααϊϊττοούύρρωωνν  ––  ΕΕ..00..55,,  ΆΆγγιιοοςς  ΑΑνν--

δδρρέέααςς  ––  ΆΆννωω  ΒΒααλλσσααμμόόννεερροο  ––  ΕΕ..00..77»»,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  6699..557755,,6644  ΕΕυυρρώώ..
--  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  οοδδοούύ  ΑΑσσώώμμααττοοςς  ––ΙΙεερράά  ΜΜοοννήή  ΠΠρρέέββεελληη,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιι--σσμμοούύ  6699..997711,,0088  ΕΕυυρρώώ..
--  ΆΆμμεεσσηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  σσττοο  ΔΔρρόόμμοο  ««ΠΠααλλέέ  ––  ΚΚοοξξααρρέέ  ––  ΑΑσσώώμμααττοοςς»»  κκααιι  σσυυννδδεεόόμμεεννοοιι  δδρρόόμμοοιι,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  444400..000000  ΕΕυυρρώώ..
ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  έέρργγαα  κκααθθααρριισσμμοούύ  ρρεεμμάάττωωνν::
--  ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ρρεεμμάάττωωνν  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ΟΟιικκιισσμμοούύ  ΑΑρρχχααίίααςς  ΕΕλλεεύύθθεερρννααςς,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιι--σσμμοούύ  7744..440000  ΕΕυυρρώώ..
--  ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ρρεεμμάάττωωνν  ππλληησσίίοονν  οοιικκιισσμμώώνν  ««ΓΓοουυλλεεδδιιααννάά,,  ΣΣεελλλλίί,,  ΚΚααρρέέ,,  ΜΜύύρρθθιιοοςς,,  ΑΑ--μμππεελλάάκκιι»»,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  7744..440000  ΕΕυυρρώώ..
--  ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ρρεεμμάάττωωνν  ππλληησσίίοονν  πποολλιισσμμώώνν  ««ΤΤρρίίαα  ΜΜοονναασσττήήρριιαα»»,,  ««ΜΜιικκρρόό  ––  ΜΜεεγγάάλλοο  ΜΜεεττόόχχιι»»  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  7700..668800  ΕΕυυρρώώ..
--  ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ρρεεμμάάττωωνν  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  οοιικκιισσμμοούύ  ΕΕππιισσκκοοππήήςς  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς,,  ππρροοϋϋ--πποολλοογγιισσμμοούύ  7700..668800  ΕΕυυρρώώ..
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ΈΈρργγαα  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  οοδδιικκώώνν  ζζηημμιιώώνν  κκααιι
κκααθθααρριισσμμοούύςς  ρρεεμμάάττωωνν  ύύψψοουυςς  11,,22  εεκκ..  εευυρρώώ

ΓΓΙΙaaΝΝΝΝΗΗΣΣ    ΚΚΕΕφφΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙaaΝΝΝΝΗΗΣΣ::  

ΑΑΝΝΑΑΔΔΕΕΙΙΧΧΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ  

ΟΟΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟΙΙ  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΥΥΤΤΑΑΙΙΑΑ  

ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ

ΣΣττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  ααννααδδεείίχχττηηκκαανν  ααννάάδδοοχχοοιι  γγιιαα  μμεελλέέττεεςς  έέρργγωωνν,,  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ααπποοκκαατταασσττάάσσεειιςς
ζζηημμιιώώνν  οοδδιικκώώνν  υυπποοδδοομμώώνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  έέρργγαα  κκααθθααρριισσμμώώνν  ρρεεμμάάττωωνν  σσττηηνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  σσυυννοολλιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  11..225599..887799  ΕΕυυρρώώ..
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Καταδικάζει το περιστατικό ο Σύλλογος Εργαζομένων του
δήμου Ρεθύμνου, που σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Καταγγέλ-
λουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δολοφονική επίθεση «αγα-
νακτισμένου» δημότη σε βάρος του πληρώματος αποκομιδής
απορριμμάτων και κυρίως κατά του συνάδελφου Ν.Β.

Η απρόκλητη επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια των δημοτών σε ώρα
αιχμής (μεσημέρι) και ήταν μια επικίνδυνη κλιμάκωση επιθέσεων που
δέχονται το τελευταίο διάστημα οι συνάδελφοι μας εν ώρα υπηρεσίας.

Είχαμε επισημάνει με πρόσφατο δελτίο τύπου τις βίαιες λεκτικές επι-
θέσεις που έχουν δεχθεί οι συνάδελφοι μας σε διάφορες υπηρεσίες, σή-
μερα όμως το περιστατικό ήταν τόσο σοβαρό που από τύχη ο
συνάδελφος οδηγός δε τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο ασυνείδητος οδηγός ταξί «εξοργίστηκε» διότι οι εργαζόμενοι εκτε-
λούσαν το καθήκον τους και προχωρούσαν, όπως κάθε ημέρα, στην κα-
θιερωμένη αποκομιδή των απορριμμάτων!

Αρχικά επιτέθηκε φραστικά στο πλήρωμα με ακατανόμαστες εκ-
φράσεις, και όταν ο οδηγός του οχήματος τον κάλεσε να ηρεμήσει και
να μην βρίζει ο επαγγελματίας οδηγός ΤΑΞΙ επιχείρησε να πατήσει τον
συνάδελφο με το αυτοκίνητο!

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με το συμβάν, αυτή η δολοφονική από-
πειρα εναντίον εργαζόμενου της καθαριότητας δεν θα περάσει έτσι!

Ο Σύλλογος Εργαζομένων προχώρησε άμεσα σε μήνυση κατά του
«αγανακτισμένου» οδηγού ΤΑΞΙ, δείχνοντας μηδενική ανοχή στο πε-
ριστατικό που ήρθε να προστεθεί στην μακρά λίστα επιθέσεων το τε-
λευταίο διάστημα.

Καλούμε την διοίκηση του δήμου να παρέμβει δυναμικά, να προ-
στατέψει τους εργαζόμενους του δήμου με ουσιαστικές παρεμβάσεις,
και να δηλώσει παρόν στο δικαστήριο.

Καλούμε τον Δήμαρχο, τις δημοτικές παρατάξεις και τους φορείς της
πόλης να καταδικάσουν απερίφραστα την επίθεση, να δείξουν έμπρα-
κτα την αλληλεγγύη και την υποστήριξη τους, ώστε όλοι μαζί από κοι-
νού να εξαλείψουμε αυτά τα επικίνδυνα φαινόμενα!

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων δεν
πρόκειται, ούτε έχει την διάθεση να κάνει «εκπτώσεις» σε ζητήματα
υγιεινής και ασφάλειας, και θα μας βρουν όλοι μπροστά τους».

ΗΗ  ΠΠΟΟΕΕ  --  ΟΟΤΤΑΑ
Ανακοίνωση εξέδωσε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο-

μένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογραμμίζοντας τα
εξής:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζο-
μένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταδι-

κάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την δολοφονική απόπειρα οδη-
γού ταξί κατά συναδέλφων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρε-
θύμνης.

Ο συγκεκριμένος οδηγός ταξί επιχείρησε να χτυπήσει με το επαγ-
γελματικό του αυτοκίνητο τους εργαζόμενους, οι οποίοι εκτελούσαν το
καθήκον τους, την αποκομιδή απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ανησυχητική κλιμάκωση των
επιθέσεων από πολίτες σε βάρος εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης,
διαφόρων υπηρεσιών.

Καλούμε τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γ. Μαρινάκη να προβεί ΑΜΕΣΑ
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να προστατευθεί η σωματική
ακεραιότητα των εργαζομένων και να συνεχίσουν απρόσκοπτα να εκτε-
λούν τα καθήκοντα τους.

Καμία βίαιη συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και ειδικά την
περίοδο που διανύουμε, κατά την οποία παρατηρείται έξαρση του φαι-
νομένου σε όλη την Ελλάδα, με τελευταίο κρούσμα την στυγερή δολο-
φονία του συναδέλφου στον Διόνυσο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει ξεκάθαρα και
κατηγορηματικά ότι στα φαινόμενα βίας κατά των εργαζομένων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης θα δείχνει μηδενική ανοχή».

ΈΈνναα  σσοοββααρρόό  ππεερριισσττααττιικκόό  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  σσττηηνν  οοδδόό  ΓΓεερραακκάάρρηη  όότταανν  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  υυππηηρρεε--
σσίίααςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  εεκκττεελλοούύσσαανν  εερργγαασσίίεεςς  ααπποοκκοομμιιδδήήςς  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν..
ΌΌππωωςς  εεππιισσηημμααίίννεειι  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  κκ..  ΜΜααννώώλληηςς  ΓΓωωννιιωωττάάκκηηςς  οο  οοδδηη--
γγόόςς  ττααξξίί  φφέέρρεεττααιι  νναα  ααννττέέδδρραασσεε  ββίίααιιαα  κκααθθώώςς  ττοο  ααπποορρρριιμμμμααττοοφφόόρροο  πποουυ  εεκκττεελλοούύσσεε  ττηηνν  ααπποοκκοομμιιδδήή  εείίχχεε  σσττααθθμμεεύύσσεειι
σσεε  σσηημμεείίοο  ττοουυ  δδρρόόμμοουυ  κκααιι  εεμμππόόδδιιζζεε,,  όόππωωςς  ιισσχχυυρρίίσσττηηκκεε  οο  οοδδηηγγόόςς,,  ττηηνν  δδιιέέλλεευυσσήή  ττοουυ  οοχχήήμμααττόόςς  ττοουυ..  ΗΗ  ααννττίίδδρραασσηη
οοδδήήγγηησσεε  σσεε  δδιιααππλληηκκττιισσμμόό  μμεε  ττοονν  οοδδηηγγόό  ττοουυ  ααπποορρρριιμμμμααττοοφφόόρροουυ  νναα  ββγγααίίννεειι  ααππόό  ττοο  όόχχηημμαα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  υυπποοδδεείί--
ξξεειι  --  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  όόσσαα  εεππιισσηημμααίίννεειι  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν--  όόττιι  οο  χχώώρροοςς  ήήτταανν  ααρρκκεεττόόςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιέέλλεευυσσηη  ττοουυ
ττααξξίί..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  κκααττααγγγγεελλίίεεςς,,  οο  οοδδηηγγόόςς  ττααξξίί  φφέέρρεεττααιι  ττόόττεε  νναα  εεξξύύββρριισσεε  ττοονν  οοδδηηγγόό  ττοουυ  ααπποορρρριιμμμμααττοοφφόό--
ρροουυ  κκααιι  ττοουυςς  σσυυννοοδδοούύςς  εεννώώ  όόππωωςς  κκααττααγγγγέέλλλλεειι  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν  κκιιννδδύύννεεψψεε  ηη  σσωωμμααττιικκήή  αακκεερρααιιόόττηητταα  ττωωνν
εερργγααζζοομμέέννωωνν  ααφφοούύ,,  μμεεττάά  τταα  όόσσαα  έέγγιινναανν  οο  οοδδηηγγόόςς  ττααξξίί  μμππήήκκεε  σσττοο  όόχχηημμάά  ττοουυ  κκααιι  ααννέέππττυυξξεε  μμεεγγάάλληη  ττααχχύύττηητταα  μμεε
ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  κκιιννδδυυννεεύύσσεειι  νναα  ππααττήήσσεειι  ττοονν  οοδδηηγγόό  ττοουυ  ααπποορρρριιμμμμααττοοφφόόρροουυ..
ΟΟ  ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοοςς  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  κκ..  ΔΔηημμήήττρρηηςς ΛΛεελλεεδδάάκκηηςς  υυπποοσσττήήρριιξξεε  ππωωςς  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΡΡεε--
θθύύμμννηηςς  κκααττααδδιικκάάζζεειι  ττέέττοοιιαα  ππεερριισσττααττιικκάά  κκααιι  υυπποογγρράάμμμμιισσεε  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  σσεεββαασσμμοούύ  ααππόό  όόλλοουυςς  ππρροοςς  όόλλοουυςς  κκααιι  ιιδδιιααίί--
ττεερραα  όότταανν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  εείίττεε  εείίννααιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  σσττοο  δδήήμμοο,,  εείίττεε  οοδδηηγγοοίί  ττααξξίί..  
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  ααλλλλάά  κκααιι  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  ααττοομμιικκάά  έέχχοουυνν
κκααττααθθέέσσεειι  μμήήννυυσσηη  γγιιαα  ττοο  ππεερριισσττααττιικκόό..  

ΣΣοοββααρρόό  ππεερριισσττααττιικκόό  ααννάάμμεεσσαα  
σσεε  οοδδηηγγόό  ττααξξίί  κκααιι  υυππααλλλλήήλλοουυςς  

κκααθθααρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς

ΔΔιιααμμααρρττυυρρίίαα  
σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  

γγιιαα  ττηηνν  υυπποοσσττεελλέέχχωωσσηη  
ττοουυ  ΟΟδδοοννττοοππρροοσσθθεεττιικκοούύ  

ΤΤμμήήμμααττοοςς  ττοουυ
ΚΚ..ΥΥ..  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  

ΤΤηηνν  έέννττοοννηη  δδιιααμμααρρττυυρρίίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ττηη  υυπποοσσττεελλέέ--
χχωωσσηη  ττοουυ  ΟΟδδοοννττοοππρροοσσθθεεττιικκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ττοουυ
ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  εεκκφφρράάζζοουυνν  σσεε  εεππιισσττοο--
λλήή  ττοουυςς  ππρροοςς  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΥΥγγεείίααςς  ΒΒαασσίίλληη  ΚΚιικκίί--
λλιιαα,,  οοιι  σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι  ΙΙΚΚΑΑ  ΝΝοομμοούύ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΑννααλλυυττιικκάά,,  υυπποογγρρααμμμμίίζζοουυνν::

««ΚΚύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,
ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΣΣυυννττααξξιιοούύχχωωνν  ΙΙΚΚΑΑ  ΝΝ..  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ύύσσττεε--

ρραα  ααππόό  ππααρράάπποονναα  σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  ττοουυ  ΝΝοομμοούύ,,  εεκκφφρράάζζεειι  ττηηνν  έέννττοοννηη
ααγγααννάάκκττηησσήή  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  εεππιικκρρααττεείί  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  77--
88  χχρρόόννιιαα  σσττοο  ΟΟδδοοννττοοππρροοσσθθεεττιικκόό  ΤΤμμήήμμαα  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  ΑΑσσττιι--
κκοούύ  ΤΤύύπποουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  σσττοο  οοπποοίίοο  υυππηηρρεεττεείί  έέννααςς  ((11!!!!))  ΟΟδδοοννττοοττεεχχννίί--
ττηηςς,,  ((οο  οοπποοίίοοςς  μμάάλλιισστταα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  μμααςς,,  ππρρόόκκεειιττααιι
νναα  σσυυννττααξξιιοοδδοοττηηθθεείί  ττοο  εεππόόμμεεννοο  δδιιάάσσττηημμαα)),,  γγιιαα  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείί  ττοουυςς
σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς,,  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς--αασσφφααλλιισσμμέέννοουυςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ΤΤαα--
μμεείίωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυςς  αανναασσφφάάλλιισσττοουυςς  ττωωνν  ΝΝοομμώώνν  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  κκααιι  ΧΧαα--
ννίίωωνν  ((!!!!))  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  πποολλύύχχρροοννεεςς  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς
σσττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν  κκααιι  εειιδδιικκάά  σσττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη
οοδδοοννττοοσσττοοιιχχιιώώνν  μμεε  όό,,ττιι  ααυυττόό  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  μμααςς
εειιδδιικκάά  ττοουυςς  ηηλλιικκιιωωμμέέννοουυςς..

ΟΟιι  σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι  κκααιι  όόλλοοιι  όόσσοοιι  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ
ΤΤμμήήμμααττοοςς  εείίννααιι  ααγγαανναακκττιισσμμέέννοοιι  κκααιι  ααππεελλππιισσμμέέννοοιι  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη
ααυυττήή  εεππεειιδδήή  ππααρράά  ττιιςς  υυππεερράάννθθρρωωππεεςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ττόόσσοο  ττοουυ  υυππηη--
ρρεεττοούύννττοοςς  οοδδοοννττοοττεεχχννίίττηη  κκααιι  ττηηςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυ  ττοουυ  πποουυ  ττοοπποοθθεεττήή--
θθηηκκεε  μμεε  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ  μμεε  88μμηηννηη  σσύύμμββαασσηη  ((κκααιι  ππηηγγααιιννοο--
έέρρχχεεττααιι  σστταα  ΧΧααννιιάά  όόπποουυ  δδιιααμμέέννεειι!!!!)),,  όόσσοο  κκααιι  ττηηςς  οοδδοοννττιιάάττρροουυ  υυππεεύύ--
θθυυννηηςς  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ,,  ηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσήή  ττοουυςς  κκααθθυυσσττεερρεείί  ππεερρίίπποουυ  έένναα
μμεε  δδύύοο  χχρρόόννιιαα,,  ττηηνν  ώώρραα  πποουυ  δδυυσσκκοολλεεύύοοννττααιι  σσττηηνν  κκααθθηημμεερριιννήή  ττοουυςς
δδιιααττρροοφφήή  ααφφοούύ  εείίννααιι  χχωωρρίίςς  δδόόννττιιαα  κκααιι  ββέέββααιιαα  χχωωρρίίςς  οοδδοοννττοοσσττοοιιχχίίεεςς..

ΚΚύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,  
ΗΗ  χχρροοννίίζζοουυσσαα  ααυυττήή  κκααττάάσστταασσηη  ππρρέέππεειι  νναα  ααννττιιμμεεττωωππιισσττεείί  άάμμεε--

σσαα,,  γγιι΄́  ααυυττόό  ζζηηττάάμμεε  ττηηνν  δδρροομμοολλόόγγηησσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  δδιιααδδιι--
κκαασσιιώώνν  γγιιαα::  
11..  ΤΤηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  ΟΟδδοοννττοοττεεχχννιιττώώνν  κκααιι  ΟΟδδοοννττιιάάττρρωωνν  γγιιαα  νναα  σσττεε--

λλεεχχώώσσοουυνν  εεππααρρκκώώςς  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξυυ--
ππηηρρεεττοούύννττααιι  έέγγκκααιιρραα,,  χχωωρρίίςς  ττιιςς  πποολλύύχχρροοννεεςς  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς,,  οοιι
αασσφφααλλιισσμμέέννοοιι  κκααιι  ππααρράάλλλληηλλαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδρροομμοολλοογγηηθθοούύνν  οοιι  εερρ--
γγαασσίίεεςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  κκααιι  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμοούύ  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ
ΤΤμμήήμμααττοοςς  ώώσσττεε  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  νναα  εερργγάάζζοοννττααιι  κκάάττωω  ααππόό  κκααλλύύ--
ττεερρεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς..  

22..  ΤΤηηνν  ππλλήήρρηη  σσττεελλέέχχωωσσηη  κκααιι  άάμμεεσσηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΟΟδδοοννττοοππρροο--
σσθθεεττιικκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  ΑΑσσττιικκοούύ  ΤΤύύπποουυ  ΧΧααννίίωωνν
γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  κκααιι  χχωωρρίίςς  ττααλλααιιππωωρρίίαα  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  αασσφφαα--
λλιισσμμέέννωωνν  ττοουυ  ΝΝοομμοούύ,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  θθαα  ααπποοσσυυμμφφοορρήήσσεειι  ττοο  ΤΤμμήή--
μμαα  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  οομμααλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  κκααττάά--
σστταασσηηςς  κκααιι  σστταα  δδύύοο  ΚΚέέννττρραα..

ΚΚύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,  
ΠΠεερριιμμέέννοουυμμεε  ττηηνν  άάμμεεσσηη  ααννττααππόόκκρριισσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  κκααιι  ττωωνν

ααρρμμόόδδιιωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδοοθθεείί  οορριισσττιικκήή  λλύύσσηη  σσττοο
σσοοββααρρόό  ααυυττόό  θθέέμμαα  πποουυ  ττοουυςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  μμααςς  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς  κκααιι
γγεεννιικκάά  ττοουυςς  αασσφφααλλιισσμμέέννοουυςς  κκααιι  αανναασσφφάάλλιισσττοουυςς  ττηηςς  μμιισσήήςς  ΚΚρρήήττηηςς
πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  οοδδοοννττοοππρροοσσθθεεττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  τταα  οοπποοίίαα
ττοουυςς  ττααλλααιιππωωρροούύνν  ααφφάάνντταασστταα  σσττηηνν  κκααθθηημμεερριιννήή  ττοουυςς  δδιιααττρροοφφήή»»..

ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

��ΚΚααττααγγγγέέλλλλοουυνν  ππωωςς  οο  οοδδηηγγόόςς  ττοουυ  ττααξξίί  ααππεείίλληησσεε
νναα  ττοουυςς  ππααττήήσσεειι  μμεε  ττοο  ααυυττοοκκίίννηηττόό  ττοουυ  

�� ΚΚααττααγγγγεελλίίαα  ααππόό  ττηηνν  ΠΠΟΟΕΕ  --  ΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  ττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο
ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν  ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ



O INHOPE είναι μία παγκοσμίου εμβέλειας συντονισμένη προ-
σπάθεια για την πάταξη του φαινομένου ανάρτησης υλικού παιδι-
κής κακοποίησης στο διαδίκτυο και έχει συμβάλει δυναμικά στην
εξιχνίαση μεγάλων κυκλωμάτων διεθνώς. Συνεργάζεται στενά με
διεθνείς οργανισμούς πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων όπως
την ΙNTERPOL και την EUROPOL καθώς και με οργανισμούς-κλει-
διά της βιομηχανίας του Ίντερνετ, όπως το Facebook, το Twitter
και τη Microsoft. Κάτω από την «ομπρέλα» του ΙΝΗΟPE λειτουρ-
γούν 48 Ανοιχτές Γραμμές Καταγγελιών σε 43 χώρες γεγονός που
εξασφαλίζει ταχεία και αποτελεσματική απάντηση σε παράνομες
αναφορές περιεχομένου ανά τον κόσμο, αναπτύσσοντας αποτελε-
σματικούς μηχανισμούς και ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και βέλ-
τιστες πρακτικές.

Πιο συγκεκριμένα η Ανοιχτή γραμμή για το Παράνομο περιεχό-
μενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr, η οποία λειτουργεί στο Ίδρυμα Τε-
χνολογίας και Έρευνας από το 2003, έλαβε (κατά το 2019) 6403
καταγγελίες. Για πρώτη φορά το 2019 το ποσοστό των επιβεβαιω-
μένων καταγγελιών για παιδική πορνογραφία ξεπέρασε το ποσο-
στό των καταγγελιών για οικονομικές απάτες στο διαδίκτυο (45%
παιδική πορνογραφία- 30% οικονομικές απάτες).

Oι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση προωθήθηκαν στην Ελ-
ληνική Αστυνομία και καταχωρήθηκαν στη βάση ICCAM του
INHOPE/INTERPOL. Η επεξεργασία είχε τις περισσότερες φορές
σαν αποτέλεσμα την άμεση απομάκρυνση του παράνομου περιε-
χομένου από το διαδίκτυο και τον εντοπισμό από την INTERPOL
κυκλωμάτων διακίνησης τέτοιου περιεχομένου. 

Αύξηση των καταγγελιών παιδικής πορνογραφίας
αποτυπώνεται και στα ετήσια στατιστικά στοιχεία του
INHOPE, κάτω από την «ομπρέλα» του οποίου λει-
τουργούν 48 Ανοιχτές Γραμμές Καταγγελιών σε 43
χώρες. Κατά τη διάρκεια του 2019, ο INHOPE έλαβε
183.788 καταγγελίες παιδικής κακοποίησης. Το 90%
από αυτές αφορούν σε παιδιά ηλικίας από 3-13 ετών,
στη συντριπτική πλειοψηφία τους (91%) κορίτσια. 

Καθοριστικής σημασίας στη γρήγορη επεξεργασία
των καταγγελιών και στην αποτελεσματικότητα των 48
Ανοιχτών Γραμμών που λειτουργούν υπό την εποπτεία
του INHOPE ήταν η μετάβαση από την παλιά βάση δε-
δομένων IHRMS στη νέα πλατφόρμα ICCAM που βρί-
σκεται στα κεντρικά της INTERPOL στη Λυών της
Γαλλίας. Το νέο πρωτοποριακό σύστημα είναι ταχύτερο,
πιο ακριβές και παρέχει βελτιωμένα δεδομένα προσφέ-

ροντας ζωτικής σημασίας πληροφορίες στις αρχές επιβολής του
νόμου. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στην αποτε-
λεσματικότητα των ανοιχτών γραμμών καταγγελιών για το παρά-
νομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και η άριστη εκπαίδευση των
αναλυτών μέσω των trainingseminars που έχει αναλάβει ο ΙΝΗΟPΕ
σε συνεργασία με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ και τα οποία πραγματοποιού-
νταιι δύο φορές το χρόνο.

Όσον αφορά στις καταγγελίες που έλαβε η SafeLine κατά το
2019 για διαδικτυακές οικονομικές απάτες, αφορούσαν κυρίως δια-
δικτυακές αγορές όπου τις περισσότερες φορές οι καταγγέλλοντες
δεν παρέλαβαν ποτέ το προϊόν παραγγελίας τους ή το προϊόν που
παρέλαβαν δεν ανταποκρινόταν στον προϊόν που είχαν επιλέξει.
Πολλά περιστατικά επίσης αφορούσαν στο ότι δεν τηρούνταν οι
όροι επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής προϊόντων. Άλλες καταγγε-
λίες αφορούσαν περιστατικά όπου, κατόπιν πληρωμής, αναγραφό-
ταν στην ιστοσελίδα ότι το trackingnumber της παραγγελίας είναι
προσωρινώς μη διαθέσιμο. 

Οι καταγγέλλοντες συμπερασματικά -καθώς οι πλειοψηφία των
καταγγελιών στη SafeLine υποβάλλονται ανώνυμα- είναι ενήλικες
οι οποίοι είτε ζητούν τρόπο να αποζημιωθούν είτε να πάρουν πίσω
τα χρήματά τους είτε ζητούν να αφαιρεθούν απ’ το διαδίκτυο οι εν
λόγω ιστοσελίδες/διαφημίσεις προκειμένου να μην υπάρξουν πε-
ρισσότερα μελλοντικά θύματα.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες καταγγελιών παρέμειναν στα ίδια πε-
ρίπου επίπεδα με το 2018.

Η SafeLine είναι επίσημο μέλος του INHOPE από το 2005 και
προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα εύκολης ακόμα και ανώνυμης
επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας SafeLine.gr όπου ο χρήστης
επιλέγοντας το πλαίσιο «Κάντε Καταγγελία» μπορεί να προβεί σε
αναφορά του παράνομου υλικού που έχει συναντήσει. Νομικοί της
γραμμής επεξεργάζονται την καταγγελία και εν συνεχεία είτε την
προωθούν στις αρχές επιβολής του νόμου είτε αναλαμβάνουν πρω-
τοβουλία και προχωρούν στις ενέργειες εκείνες που θα απομακρύ-
νουν άμεσα το παράνομο υλικό από το διαδίκτυο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδι-
κτύου, είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊ-
κών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την
ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και
παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και με-
γάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών
δράσεων:

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να
ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση
του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο
μπορεί με τη σειρά του να ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και
νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο
σε γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και
περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό.

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέ-
σιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώ-

ρουwww.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι
παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα
θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση
στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση
σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματι-
σμούς σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού
τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το
παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine
(http://www.safeline.gr), δέχεται καταγγελίες για παι-
δική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου
και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο
και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού
INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός με-
γάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του παράνομου
περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας
κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.

ΑΑύύξξηησσηη  σσττιιςς  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  γγιιαα  
δδιιααδδιικκττυυαακκήή  ππααιιδδιικκήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη

ΕΕννττυυππωωσσιιαακκήή  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ττάάξξεεωωςς  ττοουυ  3399%%  σσηημμεείίωωσσεε  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  κκααττααγγγγεελλιιώώνν  πποουυ  υυππεεββλλήήθθηησσαανν  σσττηη  SSaaffeeLLiinnee κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  22001199  γγιιαα  ππααρράάννοομμοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ήή
ππααρράάννοομμηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  εεννώώ  σσχχεεδδόόνν  δδιιππλλαασσιιάάσσττηηκκεε  κκααιι  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν  κκααττααγγγγεελλιιώώνν  γγιιαα  ππααιιδδιικκήή  δδιιααδδιικκττυυαακκήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη..  ΝΝαα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  τταα  ττεελλεευυττααίίαα
44  χχρρόόννιιαα  οοιι  εενν  λλόόγγωω  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  ξξεεππέέρραασσαανν  κκάάθθεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εεππιιββεεββααιιώώννοοννττααςς  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν  πποουυ  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο,,  μμέέσσαα  ααππόό
τταα  σσττααττιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  IINNHHOOPPEE,,  ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΑΑννοοιικκττώώνν  ΓΓρρααμμμμώώνν  γγιιαα  ττοο  ΠΠααρράάννοομμοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ΔΔιιααδδιικκττύύοουυ  πποουυ  σσυυννττοοννίίζζεειι  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  4477  γγρρααμμμμώώ--
ννααννάά  ττηηνν  υυφφήήλλιιοο  ((wwwwww..iinnhhooppee..oorrgg))..  ΔΔιιααππιισσττώώννεεττααιι  μμάάλλιισστταα  όόττιι  όόσσοο  μμιικκρρααίίννεειι  οο  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  ηηλλιικκίίααςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  ννέέεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς,,  ττόόσσοο  ττοο  ππρρόό--
ββλληημμαα  γγιιγγααννττώώννεεττααιι..
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ΤΤΟΟ  9900%%  ΑΑΠΠΟΟ  ΑΑΥΥΤΤΕΕΣΣ  ΑΑφφΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  33--1133  ΕΕΤΤΩΩΝΝ,,  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΡΡΙΙΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗφφΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ((9911%%))  ΚΚΟΟΡΡΙΙΤΤΣΣΙΙΑΑ



Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση Key Action 2 των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Era-
smus+», υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραπάνω αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος το οποίο μετά από τρία χρόνια κλεί-
νει τον κύκλο του στην τελική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Ρεθύμνου,
«ταξιδεύοντας» μαθητές από χώρες της Ευρώπης σε νέες εμπειρίες και γνώσεις.

Το πρόγραμμα στο Ρέθυμνο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός εκ των Ομίλων που λειτουργούν στο
Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ στο συμμετείχαν μαθητές από άλλες τέσσερεις
χώρες την Λετονία, την Φινλανδία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.

Οι μαθητές του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου καθώς και συνομήλικοι τους είχαν την δυνατό-
τητα στο πλαίσιο του προγράμματος να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και χώρες,
να συνεργαστούν με μαθητές από τις χώρες αυτές αναπτύσσοντας και δεσμούς φιλίας.

Ταυτόχρονα είχαν την δυνατότητα μάθουν για θέματα που απασχολούν την διεθνή κοινότητα,
για τους θεσμούς καθώς και τις διαδικασίες στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη.

Μάλιστα, οι μαθητές είχαν το ρόλο των θεσμών αφού μέσα από προσομοιώσεις κλήθηκαν να πεί-
σουν, να υπερασπιστούν τις απόψεις τους και να καταλήξουν σε συμπεράσματα και αποφάσεις.

Στη διάρκεια των δύο ετών οι μαθητές προσομοίωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο
των Υπουργών της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο των Πρωθυπουργών, το Ευρωπαϊκό δικα-

στήριο και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα χθες με την προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό, τι αφορά τις νέες γνώσεις που αποκόμισαν είχαν οι ποικίλες θεματι-

κές που ανέπτυξαν επάνω σε ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα για τα οποία έπρεπε να μελετήσουν
και να προετοιμαστούν.

Η διαδικασία αυτή, όπως μάλιστα ανέφεραν τα ίδια τα παιδιά, βοήθησε ώστε να αποκτήσουν
νέες γνώσεις με έναν διαφορετικό και πιο «φιλικό» για μάθηση τρόπο. Μάλιστα, ζητούμενο όπως
τόνισαν τα παιδιά μιλώντας στην «Κ.Ε» είναι το σχολείο να αποκτήσει μια διαφορετική μορφή
στον τρόπο μετάδοσης της γνώσης και να μεταβεί από την θεωρητική γνώση και μια διαδικασία
αποστήθισης, σε μια νέα εποχή όπου τον πρώτο λόγο θα έχει η ρεαλιστική και βιωματική
προσέγγιση.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές προσέγγισαν θεματικές, όπως η
πυρηνική ενέργεια και οι επιπτώσεις της, τα γενετικά μεταλλαγμένα και την πολιτική της
ευρωπαϊκής ένωσης, το Brexit και το πώς θα το αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την Γαλάζια
ανάπτυξη και τον ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτιστική κληρονομιά που αποτέλεσε
και την τελευταία θεματική του προγράμματος.

Στη συνάντηση στο Ρέθυμνο, συμμετείχαν συνολικά 20 μαθητές από το Πειραματικό Λύκειο τα
οποία φιλοξένησαν αντίστοιχα άλλους 20 μαθητές από σχολεία του εξωτερικού.
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TTEEΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΙΙΧΧΑΑΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  SS((TT))IIMMUULLAATTIINNGG  EEUURROOPPEEAANN  IIDDEENNTTIITTYY  ((EEUUSSIIDD))

««ΤΤίίττλλοοιι  ττέέλλοουυςς»»  μμεε  εεμμππεειιρρίίεεςς  κκααιι  ννέέεεςς  γγννώώσσεειιςς
γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  ττοουυςς  θθεεσσμμοούύςς  κκααιι  ττοουυςς  λλααοούύςς!!

ΤΤοονν  ρρόόλλοο  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  κκοοιιννοοββοουυλλίίοουυ  κκααιι  όόχχιι  μμόόννοο  εείίχχαανν  γγιιαα  μμιιαα  αακκόόμμηη  φφοορράά  μμααθθηηττέέςς  ααππόό  σσχχοολλεείίαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα
SS((tt))iimmuullaattiinngg  EEuurrooppeeaann  IIddeennttiittyy  ((EEUUSSIIdd)),,  πποουυ  ττοουυςς  έέδδωωσσεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  μμέέσσαα  ααππόό  ππρροοσσοομμοοιιώώσσεειιςς  νναα  γγννωωρρίίσσοουυνν  εεκκ  ττωωνν  έέσσωω  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  θθεεσσμμώώνν,,  νναα  μμιιλλήήσσοουυνν  δδηημμόόσσιιαα
κκααιι  νναα  ααννααππττύύξξοουυνν  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυςς  εεππάάννωω  σσεε  εεππίίκκααιιρραα  θθέέμμαατταα  πποουυ  σσήήμμεερραα  ααππαασσχχοολλοούύνν  έέννττοονναα  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  εεππιικκααιιρρόόττηητταα  κκααιι  ττοουυςς  λλααοούύςς  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς..  



ΕΕΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΕΕ
ΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ

Ο καθηγητής πληροφορικής στο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου
και υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος EusiD Stimulat-
ing the European identity MMααννώώλληηςς  ΠΠααππααδδάάκκηηςς αναφερόμενος
στο πρόγραμμα υπογράμμισε: «Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε
το 2017 και χρηματοδοτείται από το Erasmus τμήμα της Ευρωπαϊκής
επιχορήγησης για την εκπαίδευση και συνεργάζονται συνολικά πέντε
σχολεία από την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και από τη Φιν-
λανδία. Η σημερινή εκδήλωση είναι η τελευταία ανάμεσα σε πέντε συ-
ναντήσεις που έγιναν, μια σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και περιλαμβάνει
την προσομοίωση ευρωπαϊκών θεσμών με συγκεκριμένα θέματα έτσι
ώστε οι εμπλεκόμενοι μαθητές να μάθουν πως δουλεύουν τα ινστιτούτα
της Ευρώπης και να γνωρίσουν, να κατανοήσουν καλύτερα την κοινή
ευρωπαϊκή ιστορία και να προσπαθήσουν να οραματιστούν την ενω-
μένη Ευρώπη του μέλλοντος». 

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο που ανταποκρίνονται τα παιδιά ο κος
ΠΠααππααδδάάκκηηςς τόνισε πως είναι πολύ θετικός και πρόσθεσε: «Φέτος
έχουμε και παιδιά της Γ’ Λυκείου που ενώ δίνουν εξετάσεις, συμμετέ-
χουν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη σε αυτό που κάνουν. Εγώ
αυτό που διαπιστώνω είναι ότι όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το τι μα-
θητές είναι, τι ενδιαφέροντα έχουν, αν είναι θετικό πεδίο ή θεωρητικό,
πόσο ενθουσιάζονται να μπαίνουν σε αυτούς τους ρόλους, να μαθαίνουν
πως λειτουργούν οι θεσμοί και να γίνονται τμήμα αυτής της προσομοί-
ωσης. Θεωρώ ότι έχουν μια πολλαπλή ωφέλεια από αυτή τη διαδικασία,
πέραν της ανταλλαγής των μαθητών και συνεπώς την ανταλλαγή πολι-
τισμών και κουλτούρας, μαθαίνουν πράγματα σχετικά με το πώς λει-
τουργούν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και πράγματα σχετικά με το
αντικείμενο που διαπραγματεύεται η κάθε συνεδρία». 

««ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΑΑΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ
ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΡΡόόΠΠΟΟ»»  

Η Φιλόλογος του Πειραματικού Λυκείου ΕΕιιρρήήννηη  ΒΒοογγιιααττζζήή ανα-
φέρθηκε στην προετοιμασία αλλά και την υλοποίηση του προ-
γράμματος και τα οφέλη. Η ίδια ανέφερε: «Δουλεύουμε αυτό το
πρόγραμμα μέσα από τον Όμιλο που λειτουργεί στο Πειραματικό Λύ-
κειο Students for Europe. Είναι ένας όμιλος που αναπτύσσει ικανότη-
τες Ρητορικής και δημόσιου λόγου. Στο πρόγραμμα υπήρχε μια
διαθεματικότητα, δηλαδή θέλαμε οι μαθητές να μάθουν να μιλάνε, να
εκφέρουν δημόσιο λόγο για θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για
την καθημερινότητά τους και είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα να εκ-
φέρουν γνώμη για αυτά αλλά μετά γνώσεως. Γι’ αυτό στο θέμα με την
πυρηνική ενέργεια για παράδειγμα συνεργαστήκαμε με τον φυσικό του
σχολείου ώστε τα παιδιά να έχουν γνώση πριν μιλήσουν και για τα γε-
νετικά τροποποιημένα με τον Βιολόγο μας. Σε κάθε συνάντηση είχαμε

το επιστημονικό κομμάτι και έπειτα εξασκούσαμε τους μαθητές πώς να
μπορέσουν να επικοινωνήσουν τις γνώσεις αυτές με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο. Τα παιδιά μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά με τον τρόπο
αυτό γιατί μαθαίνουν με διαδραστικό τρόπο, χρησιμοποιούν μέσα που
τους είναι οικεία, όπως είναι τα μέσα τεχνολογίας και αυτό το κάνει να
είναι πιο ενδιαφέρον. Παρ’ όλο που ο όμιλος γινόταν μετά το ωράριο
του σχολείου κάποιες φορές και Σάββατα τα παιδιά ερχόταν πρόθυμα». 

ΤΤΙΙ  ΑΑΝΝΕΕΦΦΕΕΡΡΑΑΝΝ  ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ««ΚΚ..ΕΕ»»  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
Η KKaattrriinnaa CCeellmmiinnaa,, είναι 16 ετών

και κατάγεται από τη Λετονία. Για την
εμπειρία και τη συμμετοχή της στο
πρόγραμμα ανέφερε: «Συμμετείχα και
στην Λετονία όταν έγινε και είναι η πρώτη
φορά που ταξιδεύω με το πρόγραμμα
αυτό. Το να ταξιδεύεις είναι αρκετά ενδια-
φέρον και είναι υπέροχο να βρίσκεσαι σε
μια χώρα που τον Φεβρουάριο έχει αυτό

τον καιρό, διότι στην Λετονία αυτή την περίοδο έχει μείον βαθμούς. Σε
ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό σκέλος είναι μοναδική εμπειρία. Μαθαί-
νουμε για το Κοινοβούλιο, πως λειτουργεί, τους κανονισμούς και γνω-
ρίζεις περισσότερα για τις άλλες χώρες αλλά και τα πολιτικά κόμματα.
Είναι πολύ πιο εύκολος τρόπος να μαθαίνεις αρκεί να ακούς».

Ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜααρρκκοουυλλιιδδάάκκηηςς, μα-
θητής της Γ’ τάξης του Πειραματικού
Λυκείου από το Ρέθυμνο συμμετείχε
στο πρόγραμμα και αναφέρθηκε σε
όσα έχει μάθει αλλά και την συνολική
εμπειρία. Ο ίδιος τόνισε πως η συμμε-
τοχή του στο πρόγραμμα γίνεται
φέτος σε μια πολύ απαιτητική χρονιά,
καθώς ο ίδιος προετοιμάζεται για τις

Πανελλαδικές εξετάσεις. Ερωτηθείς για το πόσο εύκολο είναι να
τα συνδυάσει και τα δύο ανέφερε: «Δεν είναι καθόλου εύκολο αλλά
δεν είναι δυνατό να χάσεις μια τέτοια εμπειρία». Επιπλέον, πρόσθεσε
μιλώντας για τα κίνητρα που τον οδήγησαν να συμμετέχει : «Είναι
η περιέργεια που έχουμε να δούμε πως είναι οι διαφορετικοί λαοί της
Ευρώπης, πως λειτουργούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυ-
τόχρονα να γνωρίσουμε νέα μέρη τα οποία ίσως να μην είχαμε την ευ-
καιρία υπό άλλες συνθήκες. Ταξιδέψαμε. 

Εγώ πήγα στη Ρουμανία, άλλοι συμμαθητές μου πήγαν Φιλανδία, Λε-
τονία, Πορτογαλία και είναι μια μοναδική εμπειρία. Μένουν πολλά
πράγματα και μέσα στα τρία αυτά χρόνια έχουμε κάνει φίλους, παρέες
και πράγματα που θα μείνουν για πάντα». 

Μάλιστα, ο ίδιος δεν παρέλειψε να τονίσει την ανάγκη που
υπάρχει σήμερα στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για περισ-
σότερη βιωματική μάθηση και υπογράμμισε: «Είναι άκρως απα-
ραίτητο διότι δεν γίνεται να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το οποίο λέμε
στείρα εκπαίδευση. Τα παιδιά να μαθαίνουν απ έξω κατεβατά και να
τα γράφουν στις εξετάσεις. Πρέπει να επενδύσουμε στην ανθρωπιστική
εκπαίδευση». 

Η JJuulliiaa PPeerreeiirraa,, είναι 16 ετών, κατάγεται από την Πορτο-
γαλία και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα τονίζοντας πως είναι «πι-
θανόν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου». Επιπλέον, πρόσθεσε:
«έμαθα πολλά και κυρίως για την Ευρωπαϊκή κουλτούρα, για το πώς
δουλεύει και πως εργάζονται οι ανώτεροι και πως αποφασίζουν. Επι-
πλέον ήταν πολύ επιμορφωτικό και κατατοπιστικό για το τι θα ήθελα
εγώ να είμαι στο μέλλον. Με δίδαξε πολλά για το τι θέλω να ακολου-
θήσω και τώρα είμαι πλέον βέβαιη πως αυτό που θέλω είναι να ασχο-

ληθώ με την
πολιτική. Ήταν
μια υπέροχη εμ-
πειρία, μας εμ-
πλουτίζει με
κάθε τρόπο και ο
καθένας θα
έπρεπε να το δο-
κιμάσει».

Από την πλευρά της η ΜΜaarrggaarriittaa MMeeddeeiirrooss, 16 ετών αντί-
στοιχα από την Πορτογαλία, ανέφερε: «Το πρόγραμμα ήταν μια
ολόκληρη νέα εμπειρία και μας βοήθησε με πολλούς τρόπους. Για πα-
ράδειγμα εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω δημοσία και έτσι με βοή-

θησε να τα καταφέρω μέσα από τις προσομοιώσεις που είχαν θεματι-
κές οι οποίες μας βοήθησαν με την σειρά τους να βελτιωθούμε σαν
άνθρωποι, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να συζητήσουμε
πράγματα που μας βοηθάνε και στην χώρα μας. Είναι ένα σύνολο εμ-
πειριών από τις γνώσεις έως το ταξίδι και τα όσα μαθαίνουμε». 

Η ίδια πρόσθεσε πως έμαθε πολλά και για την Ελλάδα, στη
διάρκεια της παραμονής της και εξέφρασε τη αγάπη της για την
χώρα αλλά και τους φίλους που απέκτησε με τους οποίους δια-
τηρεί όπως ανέφερε επικοινωνία από το διαδίκτυο. 

Η LLiilliiaa ΗΗοοllssaa,, 16 ετών με κατα-
γωγή από την Φινλανδία αναφέρθηκε
στην εμπειρία της και τόνισε: «Έχω
απολαύσει την εμπειρία. Είναι σημαντικό
η Ευρώπη να υλοποιεί το Erasmus έτσι
ώστε να μπορούμε να μάθουμε για άλλες
κουλτούρες και μέρη. Είναι μια εμπειρία
για κάποιον νέο να δει κάτι που δεν έχει
δει στο παρελθόν και να γνωρίσει άλλους

ανθρώπους αλλά και να μάθει για το πώς λειτουργούν οι θεσμοί της
Ευρώπης και το Κοινοβούλιο. Μιλήσαμε για την πολιτική και για διά-
φορες θεματικές και ένα δύσκολο σκέλος ήταν να πρέπει να αντιπρο-
σωπεύσουμε ένα πολιτικό κόμμα». 

Η AAnnddrreeaa GGaaiittaann, 17 ετών από τη
Ρουμανία εξήγησε την σημασία του
προγράμματος μέσα από το δικό της
«πρίσμα» ενώ τόνισε πως μέσα από
την αναζήτηση και τις γνώσεις που
αποκόμισε θέλει και η ίδια να συμμε-
τέχει στο μέλλον στις διαδικασίες που
συντελούνται σε επίπεδο Ευρώπης.
«Ταξίδεψα και στην Λετονία που ήταν η

πρώτη αποστολή μας στο πλαίσιο του προγράμματος και ήταν υπέ-
ροχα. 

Τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα και είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ.
Το πρόγραμμα είναι μια μοναδική εμπειρία για εμένα και για νέους
ανθρώπους να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, να μάθουν νέα πράγματα
και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. 

Σε ό, τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου άρεσε ιδιαίτερα η
ιδέα του να περάσουμε νέες νομοθεσίες, να συζητήσουμε για θέματα
που επηρεάζουν όλους μας και θα ήθελα να το κάνω στο μέλλον αν
είναι εφικτό. 

Μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά και είναι κάτι πολύ ση-
μαντικό γιατί η κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορία, κουλτούρα και
αξιοθέατα. Είμαστε ίδιοι και διαφορετικοί. Κάθε χώρα είναι διαφορε-
τική με τον τρόπο της αλλά είμαστε Ένωση και αυτή η ιδέα μου αρέ-
σει» επεσήμανε η ίδια.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως της αρέσουν ιδιαίτερα οι παραδο-
σιακοί χοροί της Κρήτης ενώ έχει προσπαθήσει να διαβάσει στα
Ελληνικά, κάτι που όπως ανέφερε της φάνηκε δύσκολο, ωστόσο
επεσήμανε ότι θα επιμείνει μέχρι να τα καταφέρει. 

ΚΚ..ΚΚ..
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ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  
τταα  ππρροοσσόόνντταα  γγιιαα  

έένναανν  
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο

Όσο για τα προσόντα που
κάποιος πρέπει να έχει για
να εργαστεί στην εταιρεία, η
κα Τσιούτρα σημειώνει:
«Ιδανικά θα πρέπει να έχει
ένα πτυχίο ή ένα σεμινάριο
αισθητικής φυσικοθερα-
πείας μασάζ η spa therapist. 

Εμείς απασχολούμε και
παιδιά που ενδεχομένως
έχουν τελειώσει ένα αντικεί-
μενο εντελώς διαφορετικό
όπως φιλολογία ή ξένες
γλώσσες και με το προσόν
των ξένων γλωσσών, επειδή
οι πελάτες μας είναι κυρίως
ξένοι, μπαίνουν σε ένα spa,
δουλεύουν σαν promoters
και μετά εξελίσσονται.

Δεν αποκλείουμε φυσικά
και νέους άλλων κατευθύν-
σεων. Αυτό που χρειάζεται
είναι κίνητρο διάθεση για

εργασία και μάθηση. Σί-
γουρα θέλουμε εξωστρεφείς
προσωπικότητες που να χει-
ρίζονται καλά το λόγο, να
είναι χαμογελαστοί άνθρω-
ποι και άνθρωποι της εξυ-
πηρέτησης».

ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττηηνν
AAeeggeeoo  SSppaass

H Aegeo Spas είναι η με-
γαλύτερη και ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία
κέντρων ευεξίας (Spa

Centres) εντός ξενοδοχεια-
κών μονάδων στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 2007 στην
Κρήτη και σήμερα διαχει-
ρίζεται πάνω από 250 υπο-
καταστήματα σε
ξενοδοχεία τεσσάρων και

πέντε αστέρων, στην Ελ-
λάδα, την Κύπρο και τα
Βαλκάνια.

Η εταιρεία βραβεύτηκε
το 2019  ως η καλύτερη
εταιρεία spa στα European
Spa Awards, τον ισχυρό-

τερο θεσμό βραβείων spa
παγκοσμίως.

Απασχολεί περί τα 1400
άτομα προσωπικό, με το με-
γαλύτερο ποσοστό αυτών να
απασχολείται σε ειδικότη-
τες φυσικοθεραπείας και αι-
σθητικής.

Στόχος μας είναι η υψη-
λών προδιαγραφών παροχή
υπηρεσιών ευεξίας & ομορ-
φιάς με απώτερο σκοπό τη
βελτίωση της συνολικής
υγείας & ευεξίας.

Αποστολή και όραμά της
εταιρείας είναι να συνεχίσει
να στηρίζει την οικονομία
του τόπου μας και παράλ-
ληλα να χτίσει γερές βάσεις,
ώστε να εδραιωθεί σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο στο
χώρο της ευεξίας.

«Στην Aegeo Spas πιστεύ-
ουμε ότι οι άνθρωποί μας
είναι αυτοί που κάνουν τη
διαφορά και δημιουργούν
την επιτυχία μας!

Στην εταιρεία μας θα
βρείτε ένα δυναμικό περι-
βάλλον εργασίας γεμάτο
προκλήσεις και ευκαιρίες
επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης».

ΞΞεεννοοδδοοχχεείίαα  
σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  

πποουυ  σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  
μμεε  ττηηνν  AAeeggeeoo  SSppaass

Πολλά είναι τα ξενοδο-
χεία στο Ρέθυμνο που συ-
νεργάζονται με την Aegeo
Spas. Μεταξύ αυτών είναι
τα: Aquila Rithymna, Aquila
Porto Rethymno, Creta Star,
Ιberostar Creta Panorama
και Creta Marine,
Theartemis, Rethymno
Mare, Leoniki, Ikones,
Nefeli, Atermono. 
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ΗΗ  κκααλλοοκκααιιρριιννήή  σσεεζζόόνν  ττοουυ  22002200  εείίννααιι  έέττοοιιμμηη  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  κκααιι  ηη  AAeeggeeoo SSppaass εεττοοιιμμάάζζεειι  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  CCaarreeeerr eevveenntt γγιιαα  ααιισσθθηηττιι--
κκοούύςς,,  φφυυσσιικκοοθθεερρααππεευυττέέςς,,  pprroommootteerrss,,  θθεερρααππεευυττέέςς  μμαασσάάζζ  κκααιι  ssppaa mmaannaaggeerrss..
ΤΤοο  eevveenntt ααυυττόό  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  ττααυυττόόχχρροονναα  σσεε  99  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααιι  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο,,  μμεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  κκααιι  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο..  ΣΣττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο
ηη  ΗΗμμέέρραα  ΚΚααρριιέέρρααςς  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  TThheeaarrtteemmiiss,,  σσττηηνν  ΜΜααρρκκ..  ΠΠοορρττάάλλιιοουυ  2266,,  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  88  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ
22002200  κκααιι  ώώρρεεςς::  1100::0000--1177::0000
ΣΣττόόχχοοςς  ττοουυ  εείίννααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  πποουυ  θθαα  έέρρθθοουυνν  νναα  γγννωωρρίίσσοουυνν  ττοο  BBrraanndd AAEEGGEEOO SSPPAASS κκααιι  ττηη  μμεεγγάάλληη  οοιικκοογγέέννεειιαα  σσυυννεερργγααττώώνν
ττοουυ,,  πποουυ  ααπποοττεελλοούύννττααιι  ααππόό  τταα  μμεεγγααλλύύττεερραα  44**  κκααιι  55**  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα..
ΓΓιιαα  ττηηνν  ΗΗμμέέρραα  ΚΚααρριιέέρρααςς  ττηηςς  AAeeggeeoo SSppaass μμίίλληησσεε  σσττοονν  TTeeaamm FFMM ηη  δδιιεευυθθύύννττρριιαα  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς ΣΣοοφφίίαα  ΤΤσσιι--
οούύττρραα,, ηη  οοπποοίίαα  κκάάλλεεσσεε  ννέέοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  ααννααζζηηττοούύνν  εερργγαασσίίαα  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  ssppaa νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν,,  νναα  εεννηημμεερρωωθθοούύνν,,  νναα  γγννωω--
ρριισσττοούύνν  μμεε  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  νναα  ααννααζζηηττήήσσοουυνν  εευυκκααιιρρίίεεςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααννέέλλιιξξηηςς..
««ΘΘαα  ββρριισσκκόόμμαασσττεε  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  TThheeaarrtteemmiiss ττοο  ΣΣάάββββααττοο ααππόό  ττιιςς  1100  ττοο  ππρρωωίί  ωωςς  ττιιςς  55  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα..  ΘΘαα  εείίμμαασσττεε

εεκκεείί  άάννθθρρωωπποοιι  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ((ooppeerraattiioonnss)),,  πποουυ  αασσχχοολλοούύννττααιι  μμεε  τταα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  μμααςς  κκααιι  τταα  ssppaa μμααςς  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  κκααιι  θθαα  θθέέλλααμμεε  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ααιισσθθηηττιικκοούύςς,,  φφυυσσιικκοο--
θθεερρααππεευυττέέςς,,  pprroommootteerrss,,  ssppaa mmaannaaggeerrss,,  ππααιιδδιιάά  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  αασσχχοολληηθθεείί  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  μμεε  κκάάττιι  ααννττίίσσττοοιιχχοο,,  ααλλλλάά  εείίννααιι  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκοούύ  ττοομμέέαα,,  μμιιλλάάννεε  ααγγγγλλιικκάά  ήή  έέχχοουυνν  έένναα  ππττυυχχίίοο  κκααιι  θθαα  ήήθθεε--
λλαανν  νναα  δδοουυλλέέψψοουυνν  σσεε  έένναα  ssppaa..  ΟΟππόόττεε  θθαα  θθέέλλααμμεε  όόλλοουυςς  όόσσοοιι  ααννααζζηηττοούύνν  εερργγαασσίίαα  γγιιαα  ττηη  σσεεζζόόνν  ττοουυ  22002200  νναα  έέρρθθοουυνν  νναα  μμααςς  δδοουυνν  κκααιι  εείίννααιι  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  σσυυζζηηττήήσσοουυμμεε  γγιιαα  ππρροοοοππττιικκέέςς  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα
ττηη  σσεεζζόόνν»»,,  σσηημμεείίωωσσεε  ηη  κκαα  ΤΤσσιιοούύττρραα  πποουυ  ττόόννιισσεε  ππωωςς    ««εεμμεείίςς  σσαανν  εεττααιιρρεείίαα  έέχχοουυμμεε  ωωςς  όόρρααμμαα  νναα  εεδδρρααιιωωθθοούύμμεε  σσεε  ππααννεευυρρωωππααϊϊκκόό  εεππίίππεεδδοο  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  εευυεεξξίίααςς..  ΠΠιισσττεεύύοουυμμεε  σσττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς
μμααςς  κκααιι  δδίίννοουυμμεε  εευυκκααιιρρίίεεςς  εεξξέέλλιιξξηηςς..  ΔΔηηλλααδδήή  έέχχοουυμμεε  πποολλλλέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ππααιιδδιιώώνν,,  μμεε  γγννώώσσεειιςς  ααγγγγλλιικκώώνν  φφυυσσιικκάά,,  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσαανν  σσαανν  θθεερρααππεευυττέέςς  ττηη  μμίίαα  χχρροοννιιάά  κκααιι  ααννααδδεείίχχθθηηκκαανν  μμέέσσαα  σσττηηνν  εεττααιι--
ρρεείίαα  κκααιι  ττηη  δδεεύύττεερρηη  χχρροοννιιάά  ππήήγγαανν  αακκόόμμαα  κκααιι  σσεε  θθέέσσηη  ssppaa mmaannaaggeerr..  ΟΟππόόττεε  έέχχεειι  μμεεγγάάλλεεςς  ππρροοοοππττιικκέέςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  μμααςς»»..

ΕΕυυκκααιιρρίίεεςς  κκααρριιέέρρααςς  σστταα  AAeeggeeoo  SSppaass

ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥΝΝ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  TTHHEEAARRTTEEMMIISS  



Ο Δήμαρχος ΓΓιιάάννννηηςς  ΤΤααττααρράάκκηηςς  ανοίγοντας την εκδήλωση, μετά
τις καθιερωμένες ευχές για το νέο έτος 2020, ευχαρίστησε με θερ-
μά λόγια τους υπαλλήλους των δημοτικών υπηρεσιών, για την κα-
θημερινή εξυπηρέτηση των δημοτών με τον βέλτιστο τρόπο και
για τον ζήλο με τον οποίο ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους
παρόλη την υποστελέχωση των υπηρεσιών και αποτελούν όπως χα-
ρακτηριστικά είπε, τον βασικό κρίκο στην αλυσίδα της λειτουργίας
του Δήμου.

Επίσης ευχαρίστησε του συνεργάτες του, Αντιδημάρχους, Δη-
μοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και τους Κοινοτι-
κούς Συμβούλους για την υποδειγματική συνεργασία και το κλίμα
ομόνοιας που επικρατεί που έχει σαν αποτέλεσμα να αντιμετω-

πίζεται με επιτυχία η απαιτητική καθημερινότητα αλλά και να υλο-
ποιούνται έργα και δράσεις προς όφελος των δημοτών.

Ο Δήμαρχος απευθυνόμενος τόσο στους αιρετούς όσο και στο
προσωπικό τόνισε ότι πρέπει να είναι πραγματικά περήφανοι τόσο
για την αποτελεσματική λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών όσο

και για το πλούσιο έργο που παράγεται σε κάθε γωνιά του Δήμου
με μικρά και μεγάλα έργα που εκτελούνται.

Ο κ Ταταράκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την αντι-
πολίτευση για την επικοδομητική της παρουσία στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις.
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ΚΚοοππήή  ττηηςς  ββαασσιιλλόόππιιττααςς  σσττοο  δδήήμμοο  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ
ΤΤηηνν  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηη  ππίίτταα  έέκκοοψψεε  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  μμέέσσαα  σσεε  εεοορρτταασσττιικκήή  ααττμμόόσσφφααιιρραα  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  55  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  ..

ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  ΠΠεειιρρααιιώώςς  σσττηηνν  ΈΈκκθθεεσσηη  HHOORREECCAA
7 – 10 Φεβρουαρίου, Metropolitan EXPO
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει με περίπτερο στην έκθεση HORECA που πραγματοποιείται από
τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου στο Metropolitan EXPO. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Τρά-
πεζας (Hall 2/ StandD 08), εξειδικευμένα στελέχη της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγ-
γελματιών θα παρουσιάζουν και θα ενημερώνουν τους επαγγελματίες για τη μεγάλη γκάμα των υπη-
ρεσιών και προϊόντων της Τράπεζας που περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις και χρηματοδοτι-
κά εργαλεία προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού και της Εστία-
σης, καθώς και για το νέο μοντέλο τραπεζικήςBusiness Banking Plus.
Το Business Banking Plus αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζικής για επιχειρήσεις και
επαγγελματίες που προσφέρει: αναβαθμισμένη συνεργασία και συμβουλευτική καθοδήγηση από
ειδικό συνεργάτη στην έδρα της επιχείρησης και το κατάστημα της Τράπεζας, ταχύτερη εξυπη-
ρέτηση με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις μέσω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων.
Τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς θα προσφέρουν αναλυτική ενημέρωση για όλες τις χρηματο-
δοτικές λύσεις και τις δυνατότητες που παρέχονται για την υποστήριξη των επενδύσεων, του εκ-
συγχρονισμού και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων όπως: 
To Πειραιώς Tourism 360°, την ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών που σχεδιάστηκε
με γνώμονα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται σε κλάδους του Τουρισμού.

To Πειραιώς Επιχειρείν 360°, το πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και
υπηρεσίες, για όσους επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο ΕΣΠΑ 2014-2020,
με στόχο την κάλυψη των αναγκών τους, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι και την ολοκλή-
ρωσή της.  
Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία που παρέχονταισε συνεργασία με Αναπτυξιακούς, Εθνικούς και Ευ-
ρωπαϊκούς φορείς. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία έχουν προνομιακούς όρους και κύριο στόχο
την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις
μπορούν να αξιοποιήσουν:
••  ΤΤοο  ΕΕγγγγυυοοδδοοττιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  CCOOSSMMEE  γγιιαα  χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσεειιςς  μμεε  ππρροοννοομμιιαακκοούύςς  όόρροουυςς  κκααιι  μμεειιωωμμέέ--

ννεεςς  εεξξαασσφφααλλίίσσεειιςς
••  ΤΤοο  ΕΕγγγγυυοοδδοοττιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  IInnnnoovv  FFiinn  εειιδδιικκάά  γγιιαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  εεσσττιιάάζζοουυνν  σσττηηνν  κκααιιννοοττοομμίίαα,,

μμεε  ππρροοννοομμιιαακκήή  ττιιμμοολλόόγγηησσηη  κκααθθώώςς  ππααρρέέχχεεττααιι  εεγγγγύύηησσηη  γγιιαα  ττοο  5500%%  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττηηςς  χχρρηημμααττοοδδόό--
ττηησσηηςς

••  ΤΤαα  σσυυγγχχρρηημμααττοοδδοοττοούύμμεενναα  δδάάννεειιαα  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ΕΕΑΑΤΤ  ΑΑ..ΕΕ..  ((ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ΧΧρρηημμααττοοδδόό--
ττηησσηη  ––  ΤΤΕΕΠΠΙΙΧΧ  ΙΙΙΙ))γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ήή//κκααιι  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  δδααππααννώώνν,,  μμεε  ππρροοννοομμιιαακκοούύςς
όόρροουυςς  ττιιμμοολλόόγγηησσηηςς  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  ΜΜιικκρροομμεεσσααίίεεςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

Παράλληλα, τα στελέχη της Τράπεζας θα ενημερώνουν για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες των τερ-
ματικών POS, όπως η Υπηρεσία Μετατροπής Νομίσματος (DCC - Dynamic Currency Conversion)
όπου οι ξένοι πελάτες μπορούν να πληρώσουν με κάρτα στο δικό τους νόμισμα και με μηδενική
προμήθεια για τον έμπορο, καθώς και για τις νέες κάρτες Business Debit και Business Credit που
καλύπτουν κάθε επαγγελματική ανάγκη. 
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ΣΣήήμμεερραα  ηη  ««ιιχχννηηλλάάττηησσηη»»  
ααφφοορράά  ττοο  ΡΡεεθθεεμμννιιώώττιικκοο  ΚΚααρρννααββάάλλιι..
ΥΥππάάρρχχοουυνν  γγρρααππττάά  όόττιι  ξξεεκκίίννηησσεε  εεππίί  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς  όόμμωωςς

σσττοο  ββιιββλλίίοο  ττηηςς  ααεείίμμννηησσττηηςς  ΜΜααρρίίααςς  ΤΤσσιιρριιμμοοννάάκκηη  ««ΕΕνν  ΡΡεεθθύύμμννωω»»
υυππάάρρχχεειι  μμιιαα  κκααττααππλληηκκττιικκήή  φφωωττόό  μμεε  λλεεζζάάνντταα  ΤΤυυρριιννήή  ΚΚυυρριιαακκήή
ττοουυ  11991155  ((ααππόό  ττοο  ααρρχχεείίοο  ττοουυ  ΜΜ..  ΑΑσσττρριιννοούύ))

ΌΌμμωωςς  ττοο  ππρρώώττοο  οορργγααννωωμμέέννοο  κκααρρννααββάάλλιι  μμεε  κκααρρννααββααλλιικκάά  άάρρμμαατταα,,  σσττοολλέέςς,,  κκεεφφααλλέέςς,,  ρροοκκάάννεεςς
κκλλππ..  έέγγιιννεε  ααππόό  ττηηνν  ΠΠεερριιηηγγηηττιικκήή  ΛΛέέσσχχηη  σσττιιςς  2288//22//11996600..

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ββοοήήθθηησσεε;;  ΝΝααιι..
ΣΣττιιςς  2266//11//11996600  έέσσττεειιλλεε  έέγγγγρρααφφοο  ηη  ΠΠεερριιηηγγηηττιικκήή  ΛΛέέσσηη  ((ΤΤμμήήμμαα  ΡΡεεθθύύμμννηηςς))  κκααιι  ζζηηττάά::  
««ππρροοςς  ττόόννωωσσιινν  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ζζωωήήςς  ττηηςς  ππόόλλεεωωςς  κκααιι  ττηηςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππόόλλιινν  ττοουυρριισσττιικκήήςς  κκιιννήήσσεεωωςς  
ππρροοττίίθθεεττααιι  κκααττάά  ττηηςς  εεππιικκεείίμμεεννααςς  ΑΑπποοκκρρεεώώ  νναα  δδιιοορργγααννώώσσεειι  εεοορρττήήνν  ΚΚααρρννάάββααλλοουυ……»»

ΤΤοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  μμααςς  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσεε  μμεε  55..000000δδρρχχ..

ΗΗ  εεππιιττυυχχίίαα  ήήτταανν  ττεερράάσσττιιαα..  ΤΤοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  33ηηςς ΜΜααρρττίίοουυ  11996600  εευυχχααρριισσττηημμέέννοο  
««σσυυγγχχααίίρρεειι  κκααιι  εεγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  εελλεείίμμμμααττοοςς  ττωωνν  88..000000δδρρχχ  γγιιαα  ττοονν  εεοορρτταασσμμόό  ττοουυ  ΚΚααρρννάάββααλλοουυ»»..



Στην ομιλία του ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε
στις δράσεις της Ομάδας – Task Force για τον Βιώσιμο
Τουρισμό στη Μεσόγειο που συντονίζει εκ μέρους της Πε-
ριφέρειας Κρήτης, και ειδικότερα σε επιτυχημένα Ευ-
ρωπαϊκά Προγράμματα στη Μεσόγειο όπως το CO-
EVOLVE-Προωθώντας τη συν-εξέλιξη των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την
ανάπτυξη του βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου του-
ρισμού, το PANORAMED-Διακυβέρνηση στη Μεσό-
γειο για τον παράκτιο-θαλάσσιο τουρισμό και θαλάσσια
επιτήρηση, και άλλα.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της εδαφικής συ-
νεργασίας των Μεσογειακών χωρών Ευρωπαϊκών και μη,
για κοινά θέματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και

σε σχέση και με τις πρωτοβουλίες της Διαμεσογειακής
Επιτροπής της CPMR,  της Ένωσης για τη Μεσόγειο UfM,
την πρωτοβουλία. BLUEMED , και άλλα.

Οι Περιφέρειες- μέλη της Επιτροπής εστίασαν επίσης
στις προτεραιότητές  τους σε καίριους τομείς όπως κλι-
ματική αλλαγή, βιώσιμες επενδύσεις, θαλάσσια οικονο-
μία, βιώσιμος τουρισμός, νέοι και εκπαίδευση και άλλα
θέματα, εν όψη και της προετοιμασίας της Γενικής Συ-
νέλευσης που θα ακολουθήσει τον προσεχή Μάιο 2020
στην Ανδαλουσία της Ισπανίας.

Η συνεδρίαση της Διαμεσογειακής επιτροπής πλαι-
σιώνεται με Συνέδριο για τη Γαλάζια Ανάπτυξη όπου πα-
ρουσιάζονται οι δράσεις των συναφών Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων Interreg MED, και που θέτει ζητήματα που
αφορούν στη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία, την συνεργα-
σία μεταξύ των χωρών για τους διάφορους τομείς της Γα-
λάζιας Οικονομίας, ορθή κατανομή των χρήσεων στον πα-
ράκτιο και θαλάσσιο χώρο, συναφή χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, νέα «Γαλάζια» επαγγέλματα και επιμόρφωση των
επαγγελματιών που σχετίζονται με την παράκτια και θα-
λάσσια ζώνη.
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ΣΣεε  ««ΓΓααλλάάζζιιαα  ΑΑννάάππττυυξξηη»»  μμεε  έέμμφφαασσηη  σσεε  άάξξοοννεεςς  ττοουυρριισσμμοούύ,,  
μμεεττααφφοορρώώνν,,  υυδδάάττιιννωωνν  ππόόρρωωνν  κκααιι  εεννέέρργγεειιααςς  σσττοοχχεεύύεειι  ηη  ΚΚρρήήττηη  

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  CCPPMMRR  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΟΟΝΝΠΠΕΕΛΛΙΙΕΕ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΑΑΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ

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

ΣΠYP. ΣΠYPIΔAKHΣ
ΔIEΘNOYΣ ΦHMHΣ

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

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

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιικκοούύ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  ττηηςς  ΔΔιιααμμεεσσοογγεειιαακκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  CCPPMMRR  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΚΚρρήήττηηςς  σσττοο  ΜΜοοννππεελλιιέέ  ττηηςς  ΓΓααλλλλίίααςς,,  εεκκππρροοσσωωπποούύμμεεννηη  ααππόό  ττοονν
ΓΓιιώώρργγοο  ΑΑλλεεξξάάκκηη,,  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο  CCPPMMRR  κκααιι  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΚΚρρήήττηηςς  εεππίί  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν--ΔΔιιεεθθννώώνν  ΘΘεεμμάάττωωνν..
ΗΗ  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  εεσσττιιάάζζεειι  σσεε  θθέέμμαατταα  ΓΓααλλάάζζιιααςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ππααρράάκκττιιοουυ  θθααλλάάσσσσιιοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  μμεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννηηςς  θθααλλάάσσσσιιααςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  υυδδάάττιιννωωνν  ππόό--
ρρωωνν  κκααιι  εεννέέρργγεειιααςς,,  υυππόό  ττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  δδιιααππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  κκααιι  μμαακκρροοππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  σσττρρααττηηγγιικκώώνν..
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xxaarraa@@kkrriitteepp..ggrr

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  77  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΑΑφφήήγγηησσηη  ππααρρααμμυυθθιιοούύ  
σσττοο  ««ΒΒιιββλλιιοοσσκκόόππιιοο»»
Το παραμύθι «Εσύ τι λες πολύτιμο πώς είναι;» της ΛΛιιλλήήςς
ΛΛααμμππρρέέλλλληη από τις Εκδόσεις Πατάκη για παιδάκια προ-
σχολικής ηλικίας θα διαβάσει η ΑΑμμάάνντταα  ΓΓεερρααρρχχάάκκηη στο
Βιβλιοσκόπιο την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στις 6 το
απόγευμα.
ΕΙΣΟΔΟΣ:ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 50 λεπτά
Ένας ασβός τριγυρνούσε εδώ κι εκεί, αναζητώντας το
πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο. Ρώτησε την πέτρα, το
δέντρο, λογιών λογιών πετούμενα κι ανθρώπους - όλα
πλάσματα μ' ανοιχτή καρδιά, σαν τους ποιητές και τα
παιδιά. Ο καθένας έδωσε ένα κομμάτι της απάντησης.
Εσύ τι λες; 

ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  88  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  
««ΒΒάάλλεε  λλίίγγηη  ΦΦαανντταασσίίαα  ήή  
ααλλλλιιώώςς  μμιιαα  ΜΜοουυττζζοουυρρίίαα»»
Οι Εκδόσεις Βιβλιο-
σκόπιο και το βιβλιο-
πωλείο «Κλαψινάκης»
μας προσκαλούν στην
παρουσίαση του βιβλί-
ου της Κυριακής Φλου-
ρή «Βάλε λίγη Φαντα-
σία ή αλλιώς μια Μου-
τζουρία»
Το Σάββατο 8 Φλεβάρη στις 12:00 στο βιβλιοπωλείο
Κλαψινάκης – Ηγ.Γαβριήλ 59
Περιγραφή από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:
-Εγώ θα κάνω τη μηλιά και εσύ το σκίουρο.
- Μα δεν ξέρω να κάνω σκίουρους!
- Δεν πειράζει, ούτε εγώ ξέρω πώς είναι η μηλιά...
- Θα κάνω μια ελιά ή μια ροδακινιά...
- Μα εγώ δεν έχω δει ποτέ σκίουρο!
- Δεν πειράζει. Κάνε ένα ζώο που να μοιάζει με σκίουρο.
- Μα δεν ξέρω... Κοίτα, βγήκε μια μουτζούρα.
- Καλέ, αυτό είναι μία σβούρα• βάλε τώρα δύο πόδια και
δυο χέρια, και θα πάμε ως τα αστέρια…
«Για όλα τα παιδιά που νομίζουν πως δεν ζωγραφίζουν
καλά, για όλα τα παιδιά του «δεν μπορώ» και του «δεν
ξέρω να φτιάχνω»που πύκνωσε πολύ στις μέρες μας, μα
και για εκείνα τα παιδιά που βλέπουν κόσμους ολόκλη-
ρους την ώρα που οι μεγάλοι βλέπουν μουντζούρες.
Ένα βιβλίο όπου συγγραφέας και εικονογράφος δικαιώ-
νουν σε μεγάλο βαθμό τη ρήση του μεγάλου Π. Πικάσο:
«Κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης. Το θέμα είναι πώς θα πα-
ραμείνει καλλιτέχνης μεγαλώνοντας»
Απόστολος Πάππος, ELNIPLEX.COM

««ΗΗ  ΝΝύύχχτταα  μμόόλλιιςς  ππρριινν  ααππόό  
τταα  δδάάσσηη»»  σσττοο  TThhee  GGaarraaggee
Το Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει στο Ρέθυμνο, στο The
Garage, στις 8/02 τον συγκλονιστικό μονόλογο του
Μπερνάρ Μαρί Κολτές: «Η Νύχτα μόλις πριν από τα
δάση»
Έργο γραμμένο το 1977, σηματοδοτεί την είσοδο του
'«καταραμένου» γάλλου θεατρικού συγγραφέα στην πιο

δημουργική περίοδο γραφής του. 
Έργο οργισμένο, νεανικό, προσωπικό, σχεδόν αυτοβιο-
γραφικό,αλλά και με ιδιαίτερα ποιητική γλώσσα, Η Νύ-
χτα μόλις πριν από τα δάση διαπραγματεύεται την υπαρ-
ξιακή αγωνία ενός ανθρώπου του περιθωρίου, ενός μετα-
νάστη, ενός πολιτικά ευαίσθητου ανθρώπου, ο οποίος
συναντά έναν νεαρό σε μια απόμερη γωνιά κάποιου δρό-
μου της μεγαλούπολης και μοιράζεται μαζί του την τε-
λευταία του νύχτα πριν φύγει για τα «δάση». Μια ποιητι-
κή κραυγή αγωνίας ενός μοναχικού «λύκου», ένα ντελί-
ριο μεθυσμένου ή απλά το πλησίασμα δυο χαμένων ψυ-
χών μέσα στη νύχτα;
Η μάταιη αναζήτηση της αγάπης και της επαφής!
Σκηνοθεσία-ερμηνεία: ΧΧρρήήσσττοοςς  ΣΣυυρρμμαακκέέζζηηςς
Βοηθός σκηνοθέτη-φωτισμοί: ΧΧάάρρηηςς  ΣΣοουυλλττάάττοοςς
Στο The Garage, στις 08/02, στις 21.15
Γενική είσοδος:10 Ευρώ
Πληροφορίες-κρατήσεις στο τηλέφωνο: 694 5378 809

ΑΑφφήήγγηησσηη  ππααρρααμμυυθθιιοούύ  
σσττοο  ΒΒιιββλλιιοοσσκκόόππιιοο
Το παραμύθι «Το δικό μου αστέρι» θα διαβάσει η ΑΑδδααμμαα--
ννττίίαα  ΒΒααββοουυρράάκκηη  σε παιδάκια 2- 3 ετών το Σάββατο 8 Φε-
βρουαρίου στο Βιβλιοσκόπιο. 
ΕΙΣΟΔΟΣ:ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 λεπτά
Το βρήκα μια νύχτα πεσμένο στη γη.
Τι έκανε ένα αστέρι εκεί;
Είχε πέσει απ’ τον μεγάλο ουρανό,είχε χτυπήματα και
γρατζουνιές, αλλά ήταν ζωντανό.
Ένα κοριτσάκι βρίσκει μια νύχτα ένα αστέρι πεσμένο
στη γη. Το παίρνει σπίτι του και το φροντίζει ώστε να γί-
νει πάλι λαμπερό…
Μια τρυφερή, αλληγορική ιστορία φιλίας και αποχωρι-
σμού. 

TToo  σσκκλληηρρόό  έέρργγοο  ττοουυ  ΖΖαανν  ΖΖεεννέέ  
«ΟΟιι  δδοούύλλεεςς»»  σσττοο  θθέέααττρροο  ««ΣΣηημμεείίοο»»
Η θεατρική σκηνή «Σημείο» της εταιρείας παραγωγής
Ble Productions, παρουσιάζει την πρώτη της θεατρική
παραγωγή: Δύο υπηρέτριες η Κλαίρη και η Σολάνς κατα-
στρώνουν την εξόντωση της αγαπημένης, αλλά και από-
λυτα μισητής τους Κυρίας. Το κλασικό έργο του Γάλλου
συγγραφέα, βασισμένο στην αληθινή ιστορία των αδερ-
φών Παπέν και το φρικιαστικό έγκλημα που σόκαρε την
Γαλλία, τον Φεβρουάριο του 1933, δεν ήθελε «να υπερα-
σπιστεί τη μοίρα της τάξης των υπηρετών», όπως ο ίδιος
έλεγε, αλλά να γράψει μια «αλληγορική ιστορία».
Ζώντας σε ένα πλούσιο μεγαλοαστικό σπίτι της Κυρίας
τους, δύο υπηρέτριες, οι αδερφές Κλαίρη και Σολάνζ,
παίζουν καθημερινά ένα παιχνίδι αλλαγής ταυτότητας: η
Κλαίρη υποδύεται την Κυρία τους και η Σολάνζ παριστά-
νει την Κλαίρη. Για να απαλλαγούν από το ζυγό της Κυ-
ρίας τους, συνειδητοποιούν ότι η μόνη λύση είναι να την
δηλητηριάσουν.

Μετάφραση: ΟΟδδυυσσσσέέααςς  ΕΕλλύύττηηςς
Σκηνοθεσία: ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜππλλέέττααςς
Κίνηση: ΣΣοοφφίίαα  ΚΚααλληημμέέρρηη  Μουσική: ΑΑννττώώννηηςς  ΖΖααχχααρράάκκηηςς
Κοστούμια: ΣΣττέέλλιιοοςς  ΡΡοουυκκοουυννάάκκηηςς  
Κατασκευή Σκηνικού: ΜΜιιχχάάλληηςς  ΑΑννττωωννίίοουυ  
Φωτογραφίες- βίντεο: BBllee  PPrroodduuccttiioonnss
Παίζουν: ΕΕλλέέννηη  ΒΒααρροούύχχαα,,  ΤΤζζέέννηη  ΜΜααρρααθθιιααννοούύ--  ΚΚααμμπποουυ--
ρράάκκηη,,  ΜΜααρρίίαα  ΠΠααππααδδάάκκηη..
01, 02, 07, 08, 09 Φεβρουαρίου 2020.
«Σημείο» - Πατριάρχου Αθηναγόρα 17, Ρέθυμνο.
Ώρα έναρξης: 21:00
Κρατήσεις θέσεων στο 6983320439 ή μέσω προσωπικού
μηνύματος στη σελίδα «Σημείο/ By Ble Productions.»
* Η παράσταση είναι ακατάλληλη για νέους κάτω των 16
ετών. 07, 08, 09 Φεβρουαρίου 2020.
«Σημείο» - Πατριάρχου Αθηναγόρα 17, Ρέθυμνο.
Ώρα έναρξης: 21:00
Κρατήσεις θέσεων στο 6983320439 ή μέσω προσωπικού
μηνύματος στη σελίδα «Σημείο/ By Ble Productions.»
* Η παράσταση είναι ακατάλληλη για νέους κάτω των 16
ετών.

33οο ΙΙεερροοψψααλλττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΚΚρρήήττηηςς
σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο
Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο Σύνδε-
σμος Ιεροψαλτών Νομού Χανίων «Γεώργιος ο Κρης» και το
Σωματείο Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου διοργανώνουν το
3ο Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης με γενικότερο θέμα
«Μια πολυεπίπεδη επιστημονική και καλλιτεχνική θεώρηση
της Ψαλτικής Τέχνης», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 7 ως τις 9 Φε-
βρουαρίου στο ίδρυμα «Θεομήτωρ».
Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΠΠααρραασσκκεευυήή  77  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002200
Χώρος: Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας της
Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου «ΘΕΟ-
ΜΗΤΩΡ»
1177::0000--1188::0000 Καλωσόρισμα Οργανωτών – Χαιρετισμός Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Αυλο-ποτάμου κ.κ.
Ευγενίου, Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Περιφέρειας, Δήμου
Ρεθύμνης
11ηη  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  ––  ΠΠρροοεεδδρρεεύύεειι::  ΤΤσσεερρεεββεελλάάκκηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς
1188::0000--1188::2200 ΜΜααρρίίαα  ΜΜααττζζώώρροουυ,,  «Περί των Κρατημάτων και
μορφολογική ανάλυση εις το Αργόν Κράτημα (από το
Αναστάσεως Ημέρα) του Πέτρου Λαμπαδαρίου – Πελο-
ποννησίου»
1188::2255--1188::4455 ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΤΤααππρρααννττζζήήςς,, «Κρατήματα αγιορει-
τών μελοποιών»
1188::5500--1199::1100 ΑΑννδδρρέέααςς  ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηηςς,, «Μια διδακτική προ-
σέγγιση – πρόταση στη διδασκαλία της Οκταηχίας»
1199::1155--1199::3300 Διάλειμμα
22ηη  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  ––  ΠΠρροοεεδδρρεεύύεειι::  ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηηςς  ΑΑννδδρρέέααςς
1199::3300--1199::5500  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΤΤρριιααννττααφφύύλλλλοουυ  //  ΤΤσσββεεττεελλίίνναα  ΤΤάάττααννοοββαα,,
«Η θέση της γυναίκας στο αναλόγιο»
1199::5555--2200::1155 ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΖΖοορρμμππάάςς,, «Από τον Ανδρέα Κρή-
της στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη – Η διαχρο-νική αξία
και το ήθος της Ψαλτικής Τέχνης»
2200::2200--2200::4400  ΙΙωωάάννννηηςς  ΤΤσσεερρεεββεελλάάκκηηςς,,  «Τέλεση λειτουργίας:
Σχόλια σε ένα ποίημα του Νίκου Καρούζου»
2200::4400--2200::5500 Διάλειμμα
2200::5500--2211::2200 Βυζαντινή Χορωδία και Ορχήστρα Αγ. Τίτου
Ηρακλείου (Διευθύνει ο κ. Ανδρέας Γιακουμάκης)
ΣΣάάββββααττοο  88  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002200
ΧΧώώρροοςς::  Ιερός Ναός Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης
0077::0000--1100::0000 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
ΧΧώώρροοςς:: Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων
Μαρτύρων Ρεθύμνης
33ηη  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  ––  ΠΠρροοεεδδρρεεύύεειι::  ΔΔοουυννδδοουυλλάάκκηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ
1100::3300--1100::5500 ΆΆγγγγεελλοοςς  ΣΣέέφφκκααςς,, «Η Εμμελής Απαγγελία στη
σύγχρονη Ψαλτική Τέχνη – Παράδοση και Νεωτερισμοί στον
20ο αι.»
1100::5555--1111::1155 ΑΑννττώώννιιοοςς  ΜΜιιχχεελλοουυδδάάκκηηςς,, «Παιδικές και νεα-
νικές ψαλτικές ενθυμήσεις με αφορμή την αυτοβιογραφία
του Εμμανουήλ Γενεράλη»



Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί Προβολή Βρα-
βευμένων Ταινιών της 22ης διοργάνωσης. Οι ταινίες του Φεστι-
βάλ Ολυμπίας έχουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική
ηλικία και διαπνέονται από τις αρχές που έχουν θεσπίσει η
UNICEF, η UNESCO και άλλοι διεθνείς οργανισμοί για τον παι-
δικό και νεανικό κινηματογράφο. Όλες οι ταινίες που θα προ-
βληθούν είναι πρόσφατης παραγωγής και σε πρώτη προβολή
στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά θα προβληθούν οι μεγάλου μήκους
ταινίες:
ΗΗ  ΡΡόόκκαα  ααλλλλάάζζεειι  ττοονν  κκόόσσμμοο της Katja Benrath. Θαρραλέα, αστεία
και μοναδική: αυτή είναι η Rocca. Είναι έντεκα χρόνων και ζει
μια, μάλλον, ιδιαίτερη ζωή. Όσο ο μπαμπάς της την κοιτάζει
από ψηλά - αφού είναι αστροναύτης σε αποστολή στο διάστη-
μα-, η Rocca ζει μόνη με το σκιουράκι της και πηγαίνει σε κανο-
νικό σχολείο για πρώτη φορά στη ζωή της. Ο ανέμελος και αντι-
συμβατικός τρόπος ζωής της την ξεχωρίζει αμέσως ανάμεσα
στους συμμαθητές της. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου
Μήκους από τη Διεθνής Κριτική Επιτροπή, Βραβείο
«#ThisisEU - Ευρωπαϊκές αξίες» της Αντιπροσωπείας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βραβείο Διεθνούς Κέντρου
Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ). 
ΚΚοομμμμώώσσεειιςς  ΡΡόόμμιι  της Mischa Kamp. Tρεις γενιές γυναικών έρχο-
νται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του Αλτσχάιμερ. Όταν η ηλι-
κιωμένη κομμώτρια Stine αποφασίζει να εξομολογηθεί την κα-
τάστασή της στη δεκάχρονη εγγονή της Romy και όχι στην
κόρη της Margot, μια μεγάλη περιπέτεια αρχίζει. Βραβείο Σενα-
ρίου Μεγάλου Μήκους από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, Βρα-
βείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρωπινές Αξίες». 

Τρέιλερ: https://vimeo.com/387676329
Φέτος παράλληλα με το ταξίδι των βραβευμένων ταινιών της
φετινής διοργάνωσης έχουμε την χαρά να προσκαλέσουμε την
εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης σε ειδικές εκπαιδευτικές
προβολές για σχολεία και σε δύο σεμινάρια επιμόρφωσης 8 και
9 Φεβρουαρίου σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ

ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  88  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών* 11:00 -14:00 (Ρέθυμνο).
Προβολή Επιλεγμένων Ταινιών της 22ης διοργάνωσης 15:30 –
19:30
(Κινηματογράφος Απόλλων, Μεσσολογγίου 18, Ρέθυμνο).
15:50 Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο, Γερμανία, 101΄> Katja
Benrath.
(Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους από τη Διεθνή
Κριτική Επιτροπή Νέων / Βραβείο «#ThisisEU – Ευρωπαϊκές
Αξίες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα / Βραβείο Διε-
θνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους CIFEJ).
18:00 Κομμώσεις Ρόμι / Ολλανδία, 92′ / Mischa Kamp.
(Βραβείο Σεναρίου Μεγάλου Μήκους απο τη Διεθνή Κριτική
Επιτροπή, Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρωπινές
Αξίες»).
ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  99  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών* 11:00 – 14:00 (Ηράκλειο)
*Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν
συμμετοχή στη φόρμα που ακολουθεί μέχρι και τις 6 Φεβρουα-
ρίου:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
j86O724AtvllNSTyfMl8EnelRUbBRkU01xwa7p6j-
V4Y_Q/viewform
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται για τις πρωινές εκπαιδευτικές
προβολές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο:
6977255620

ΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  ΦΦΕΕΣΣΤΤΙΙΒΒΑΑΛΛ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥ  
ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και
Νέους ιδρύθηκε το 1997 από τον σκηνοθέτη Δημήτρη Σπύρου
και περιλαμβάνεται ανάμεσα στα κορυφαία φεστιβάλ για παιδιά
και νέους της Ευρώπης και διεθνώς. Είναι μέλος διεθνών οργα-
νισμών και φορέων σχετικά με τον κινηματογράφο και την κινη-
ματογραφική εκπαίδευση, όπως το CIFEJ (Centre International
du Film pour l' Enfance et la Jeunesse) και η ECFA (European
Children's Film Association) και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε όλα
τα μεγάλα διεθνή φόρουμ που σχετίζονται με τον νεανικό κινη-
ματογράφο και την οπτικοακουστική εκπαίδευση. Τον σημαντι-
κό ρόλο που διαδραματίζει το Φεστιβάλ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
επιβεβαίωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση Παιδικού Κινημα-
τογράφου (ECFA), η οποία δια της προέδρου της το χαρακτήρι-
σε ως «το κορυφαίο κινηματογραφικό φεστιβάλ για παιδιά και
νέους της Ευρώπης».

15ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Παρασκευή  7   Φεβρουαρίου  2020

1111::2200--1111::4400  ΙΙωωάάννννηηςς  ΚΚαασσττρριιννάάκκηηςς,, «Η διδασκαλία και τα
μουσικά εγχειρίδια της Ψαλτικής Τέχνης κατά την περίο-
δο της Κρητικής Πολιτείας (1898 – 1913)»
1111::4455--1122::0000 Διάλειμμα
44ηη  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  ––  ΠΠρροοεεδδρρεεύύεειι::  ΜΜιιχχεελλοουυδδάάκκηηςς  ΑΑννττώώννιιοοςς
1122::0000--1122::2200 ΆΆνννναα  ΚΚόόλλττσσιιοουυ  ––  ΝΝιικκήήτταα,, «Υμνογραφικός λό-
γος και εκκλησιαστικό μέλος: από τη θεωρία στην πράξη»
1122::2255--1122::4455 ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΚΚοολλλλίίννττζζααςς,,  «Άγνωστα μουσικά χει-
ρόγραφα της Ιεράς Μονής Πάτμου – Δύο δοξολογίες του
Παρθενίου του Μηλαίου στη νέα μέθοδο»
1122::5500--1133::1100 ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΔΔοουυννδδοουυλλάάκκηηςς,,  «Η ακολουθία της
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, ποίημα Προηγουμένου
Γενναδίου του Κρητός στον Λαυρεωτικό Κώδικα ή 155»
1133::1155--1133::4455 Συμπεράσματα Συνεδρίου – Συζήτηση
ΧΧώώρροοςς::  ΙΙεερρόόςς  ΝΝααόόςς  ΑΑγγίίωωνν  ΤΤεεσσσσάάρρωωνν  ΜΜααρρττύύρρωωνν  ΡΡεεθθύύμμννηηςς
1177::3300--1188::3300 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Κυριακής
1199::0000--1199::3300 Χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού Χα-
νίων «Γεώργιος ο Κρης» (Διευθύνει ο κ. ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΚΚυυττάάκκηηςς)
1199::4400--2200::1100 Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής «Παύλος
Βλαστός» (Διευθύνει 

ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  1100  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΕΕννηημμεερρωωττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  
««ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  σσττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα»»
σσττοο  1155οο δδηημμοοττιικκόό
Εκδήλωση με θέμα «επικοινωνία στην οικογένεια» και
ομιλήτρια την παιδαγωγό ΆΆρριιαα  ΛΛίίττιινναα,,  διοργανώνουν το
Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου δη-
μοτικού σχολείου και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του 11ου νηπιαγωγείου Ρεθύμνου, τη Δευτέ-
ρα 19:00-21:00 στο αμφιθέατρο του 15ου δημοτικού σχο-
λείου. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των συζητήσεων
που διοργανώνουν οι Σύλλογοι σε συνεργασία με το Κέ-
ντρο Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου για θέματα που απασχο-
λούν τους γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους. 

ΣΣεεμμιιννάάρριιαα  σσττοο  ΜΜΑΑΔΔΕΕΡΡΙΙ
Σειρά από σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην κοινωνική συνε-
ταιριστική επιχείρηση ΜΑΔΕΡΙ.
••  ΜΜάάσσκκαα,,  κκααππέέλλοο,,  ααξξεεσσοουυάάρρ  ((ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ppaappiieerr  mmaacchhee))
Δευτέρα 20/1, 27/1και 3/2 18.00-22.00 - 10/2/ και 17/2
19.00-22.00 18 ώρες
Σημ. Δεν απαιτείται προηγούμενη επαφή ή εμπειρία
••  ΚΚοούύφφιιοο  κκόόσσμμηημμαα  ((ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΚΚοοσσμμήήμμααττοοςς))
Σάββατο 25/1/2020 έως 15/2/2020, 18.00-20.30
Διάρκεια: 10 ώρες
••  ΑΑννάάγγλλυυφφοο  σσττηηνν  ππέέττρραα  ((ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΓΓλλυυππττιικκήή  ππέέττρρααςς))
Παρασκευή 24/1 έως 20/3 , 18.00-21.00
Διάρκεια: 27 ώρες
Σημ. Δεν απαιτείται προηγούμενη επαφή ή εμπειρία
••  ΔΔιισσδδιιάάσσττααττεεςς  φφόόρρμμεεςς  κκααιι  οοιι  εεφφααρρμμοογγέέςς  ττοουυςς  ((ΣΣεεμμιιννάάρριιοο
ppaappiieerr  mmaacchhee))
Τετάρτη 12/2/2020 έως 4/3/2020, 19.00-22.00
Διάρκεια: 12 ώρες
Σημ. Δεν απαιτείται προηγούμενη επαφή ή εμπειρία
••  ΖΖΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ((ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς))
Τρισδιάστατο ζωγραφικό έργο σε επίπεδα
Τρίτη 25/2 έως 31-3, 19.00-22.00 Διάρκεια: 18 ώρες

««ΔΔυυσσττοοππίίαα»»::
ΈΈκκθθεεσσηη  ττηηςς  ΒΒάάγγγγηη  ΜΜααννδδάάλληη
Το Μ.Α.Δ.ΕΡ.Ι. υποδέχεται στις 7 Φεβρουαρίου την έκθεση
της ΒΒάάγγγγηη  ΜΜααννδδάάλληη..  Τα προσωπικά της οράματα γίνονται
ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά και ποίηση. Ένας διάλογος με-
ταξύ ονείρων και πραγματικότητας!
Εγκαίνια στις 6 το απόγευμα.
Ή έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Φεβρουαρίου.
Ώρες: καθημερινά 18.00-22.00 και Σάββατο 10.00-14.00.

ΚΚεερρααμμιικκήή  γγιιαα  εεννήήλλιικκεεςς  σστταα  
ΕΕιικκαασσττιικκάά  ΕΕρργγαασσττήήρριιαα  ττοουυ  
ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς  ΚΚρρήήττηηςς
Ο Εκπαιδευτικός Τομέας - Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγ-
χρονης Τέχνης Κρήτης ανακοινώνει νέο κύκλο Εργαστηρίων Κε-
ραμικής για ενήλικες.
Με άξονα τον πηλό, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν τη μαγεία της Κε-
ραμικής τέχνης χρησιμοποιώντας το πιο απλό και γήινο υλικό που
είναι συνυφασμένο με την ιστορία του ανθρώπου. Χρησιμοποιώντας
απλές τεχνικές πηλοπλαστικής, οι επιμορφούμενοι θα δημιουργή-
σουν ανάλογα με το θέμα τις δικές τους Κεραμικές φόρμες, θα τις
διακοσμήσουν, θα τις ζωγραφίσουν και θα τις δουν, να ολοκληρώ-
νονται και να μεταμορφώνονται σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας,
από το πλάσιμο έως το ψήσιμο στο κεραμικό καμίνι. Το 1ο Εργα-
στήριο Κεραμικής θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
στις ώρες 17.00-20.00 με θέμα: «Κεραμικές Πολιτείες».
Το 2ο Εργαστήριο Κεραμικής θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 19 Φε-
βρουαρίου 2020 στις ώρες 17.00-20.00 με θέμα: «Κεραμικές
Κούκλες».
Το 3ο Εργαστήριο Κεραμικής θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φε-
βρουαρίου 2020 στις ώρες 17.00-20.00 με θέμα: «Αποκριάτικες φι-
γούρες και Χαρταετοί».
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ––  ΔΔηηλλώώσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς::
ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόόςς  ΤΤοομμέέααςς  ––  ΕΕιικκαασσττιικκάά  ΕΕρργγαασσττήήρριιαα  
((ΚΚοοιιννωωφφεελλήήςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς))
ΧΧεειιμμάάρρααςς  88  7744  113311  ΡΡέέθθυυμμννοο  ΤΤ::  ++3300  2288331100  5577335533,,  FF::  ++3300  2288331100
5577335533  EE--mmaaiill::  iikkaaeerrgg@@ccccaa..ggrr  ••  hhttttpp\\\\::wwwwww..ccccaa..ggrr

88  &&  99  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΤΤοο  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΚΚιιννηημμααττοογγρράάφφοουυ  ΟΟλλυυμμππίίααςς  ττααξξιιδδεεύύεειι  σσεε  ΗΗρράάκκλλεειιοο  κκααιι  ΡΡέέθθυυμμννοο

ΑΑκκύύρρωωσσηη  σσυυννεεσσττίίαασσηηςς
ΟΟ  ΣΣοορροοππττιιμμιισσττιικκοοςς  ΌΌμμιιλλοοςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ««""ΕΕρρωωφφιιλληη»»  ζζηηττάάεειι  σσυυ--
γγννώώμμηη  ααππόό  ττοο  κκοοιιννόό  ττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  αακκύύρρωωσσηη  ττηηςς  ΣΣυυννεεσσττίίαασσηηςς
πποουυ  εείίχχεε  ππρροογγρρααμμμμααττιισσεειι  σστταα  ΠΠρράάσσσσιινναα  ΆΆλλοογγαα  σσττιιςς  99//22//2200
λλόόγγωω  ππρροοββλληημμάάττωωνν  υυγγεείίααςς

ΤΤοο  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΚΚιιννηημμααττοογγρράάφφοουυ  ΟΟλλυυμμππίίααςς  γγιιαα  ΠΠααιιδδιιάά  κκααιι  ΝΝέέοουυςς  ττααξξιιδδεεύύεειι  γγιιαα  δδεεύύττεερρηη  σσυυννεεχχόόμμεεννηη
χχρροοννιιάά  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη  δδίίννοοννττααςς  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  σσττοο  κκρρηηττιικκόό  κκοοιιννόό  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι  ββρρααββεευυμμέέννεεςς  ττααιιννίίεεςς  ττοουυ
φφεεττιιννοούύ  2222οουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΟΟλλυυμμππίίααςς  κκααιι  μμιιαα  εεππιιλλοογγήή  ααππόό  ττιιςς  ττααιιννίίεεςς  ττηηςς  1199ηηςς  CCaammeerraa  ZZiizzaanniioo..



ΓΓέέμμιισσεε  σσήήμμεερραα  ηη
ΔΔοομμήή  μμααςς  μμεε  φφωω--
ννέέςς  ααγγααππηημμέέννεεςς!!  
ΉΉρρθθαανν  τταα  ππααιι--
δδιιάά  ττοουυ  11οουυ ΔΔηη--
μμοοττιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείί--
οουυ  γγιιαα  νναα  μμααςς
φφέέρροουυνν  όόττιι  ππιιοο
ζζεεσσττόό  μμάάζζεεψψαανν,,
ααννττααπποοκκρριιννόόμμεε--
νναα  σσττοο  κκάάλλεεσσμμαα
γγιιαα  «ΑΑλλλληηλλεεγγ--
γγύύηη  σσττοουυςς  ππρρόό--
σσφφυυγγεεςς»»

Ρούχα ζεστά, κουβέρτες παπλώματα, και ότι μπορεί να ζε-
στάνει το κορμί και την ψυχή των «ανθρώπων ενός κατώ-
τερου Θεού».
Φέρανε τα κιβώτια γεμάτα απο το περίσσευμα της Αγάπης
και της τρυφεράδας τους.
Κάθισαν σαν παλιοί γνώριμοι που είμαστε και είδαμε φω-
τογραφίες απο τους χώρους που ζουν οι Πρόσφυγες, στα Κέν-
τρα Υποδοχής στα νησιά μας κι αφού μιλήσανε με τους ηλι-
κιωμένους μας, και την εμπειρία τους απο την κατοχή, που
αναγκάστηκαν να πάνε στα διπλανά χωριά για να γλιτώσουν,
κι αργότερα που ξενιτεύτηκαν για να επιβιώσουν.
«Γιατί όλες οι προσφυγές παιδί μου είναι ίδιες «όταν χρει-
αστεί να φύγεις απο το σπίτι σου...σε παλάτια να πας, σου
λείπει η ζεστασιά, η γλυκα του τόπου σου.... «τότες και μη
μπλιο παιδί μου» (τότε και ποτέ πια παιδί μου) τους έλεγαν
οι ηλικιωμένοι μας!
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και σας το καταθέτω, που

με ρωτούσαν...
- Κυρία εδώ πότε θα ‘ρθούν?
- Αν έρθουν εδώ εμείς θα τα φροντίσουμε θα τα πάρουμε μαζί
μας στο σχολείο!
Συγκινήθηκα πάρα πολύ, και σκέφτηκα ότι ναι...
Αυτή είναι η φύση. 
Αυτή είναι η πρώτη σκέψη του παιδιού.
Αυτά είχε κατά νου και ο ποιητής όταν έγραφε...
«Το νου σου να χεις στο παιδί,
Γιατί αν γλυτώσει το παιδί.... Υπάρχει Ελπίδα»!

ΗΗ  υυππεεύύθθυυννηη  ττηηςς  δδοομμήήςς  
ΕΕμμμμααννοουυέέλλαα  ΜΜααθθιιοουυδδάάκκηη
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ΜΜααθθήήμμαατταα  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  σσττοο  ΚΚΗΗΦΦΗΗ  ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ  



Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογι-
στών του Πανεπιστημίου Κρήτης
στα πλαίσια ενημέρωσης των
μαθητών Β και Γ Λυκείου σχετι-
κά με θέματα σπουδών, έρευνας
και επαγγελματικών προοπτι-
κών στην περιοχή της Επιστήμης
και της Μηχανικής των Υπολο-
γιστών, διοργάνωσε με ιδιαίτερη
επιτυχία εβδομάδα ενημέρωσης
στο κτίριο του Τμήματος, στην
Πανεπιστημιούπολη Βουτών,
στο Ηράκλειο Κρήτης από την
Δευτέρα 27/1/2020 έως και την
Παρασκευή 31/1/2020.
Η παρουσία συνολικά περίπου
1000 μαθητών της Β και Γ Λυ-
κείου από τα παρακάτω Σχο-
λεία και το ενδιαφέρον που επέ-
δειξαν για την περιοχή της Επι-
στήμης και Μηχανικής των Υπο-
λογιστών αποτέλεσε ιδιαίτερη
χαρά για το Τμήμα.

11 1ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
(Καπετανάκειο)
22 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
33 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
44 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
55 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
66 11ο Γενικό Λύκειο 
Ηρακλείου
77 13ο Γενικό Λύκειο
Ηρακλείου
88 Ενιαίο Ειδικό ΓΕΛ Ηρακλείου
99 Γενικό Λύκειο Γαζίου
1100 Πειραματικό Γενικό Λύκειο
Ηρακλείου
1111 Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο
Ηρακλείου
1122 2ο ΕΚ Ηρακλείου
1133 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
1144 Γενικό Λύκειο 
Ατσιπόπουλου
1155 Γενικό Λύκειο Πανόρμου

1166 Γενικό Λύκειο Σπηλίου
1177 Γενικό Λύκειο Ελευθερίου
Βενιζέλου, Χανιά
1188 Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου
Χανίων
1199 1ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου
2200 2ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου
2211 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου
2222 4ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου
2233 Γενικό ΛύκειοΑρχανών
2244 Γενικό Λύκειο Λιμένα Χερ-
σονήσου
2255 2ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας

2266 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Νικολάου
Το πρόγραμμα όλων των ημερών
περιλάμβανε σύντομες παρου-
σιάσεις και επιδείξεις τεχνολο-
γιών στα εργαστήρια και στους
χώρους του Τμήματοςαπό Δι-
δακτορικούς και Μεταπτυχια-
κούς φοιτητές αλλά και το προ-
σωπικό του Τμήματος. 
Το Τμήμα σε σχετική ανακοίνω-
ση δεν παρέλειψε να ευχαριστή-
σει «ιδιαίτερα τους Μαθητές
που συμμετείχαν, τους συνοδούς

Εκπαιδευτικούς, τις Διευθύνσεις
των Σχολείων, τα Κέντρα Συμ-
βουλευτικής και Προσανατολι-
σμού, τις Διευθύνσεις Β/μιας Εκ-
παίδευσης, τους Σχολικούς Συμ-
βούλους Πληροφορικής αλλά και
το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
του Πανεπιστημίου Κρήτης που
βοήθησαν στην πραγματοποί-
ηση των επισκέψεων. Επίσης,
το Τμήμα ευχαριστεί ιδιαίτερα
την Φωτογραφική Ομάδα του
Πανεπιστημίου Κρή-

της(http://fopk.culture.uoc.gr)
για την πολύτιμη βοήθειά τους
στη λήψη και επεξεργασία φω-
τογραφιών και videos»
Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχι-
στούν και την ερχόμενη ακαδη-
μαϊκή χρονιά με στόχο να συνε-
χιστεί έτσι η ενημέρωση σχετι-
κά με θέματα σπουδών, έρευνας
και επαγγελματικών προοπτι-
κών στην περιοχή της Επιστή-
μης και Μηχανικής των Υπολο-
γιστών.
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ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΜΜΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  μμπποορροούύνν  νναα  εεππιισσκκεεφφττοούύνν::  WWeebb::  hhttttpp::////wwwwww..ccssdd..uuoocc..ggrr,,  TTwwiitttteerr::hhttttppss::////ttwwiitttteerr..ccoomm//UUOOCC__CCSSDD__NNeewwss
YYoouuTTuubbee::  hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//cchhaannnneell//UUCC77uuEE33QQiiMMTTQQjjkkrrppBByyBB__GGnntt66QQ,,  LLiinnkkeeddIInn::  hhttttppss::////wwwwww..lliinnkkeeddiinn..ccoomm//ggrroouuppss//1133550022116677

FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//CCSSDDaaddmmiinn

ΕΕββδδοομμάάδδαα  γγννωωρριιμμίίααςς  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  εεππιισσττήήμμηηςς  
υυπποολλοογγιισσττώώνν  μμεε  μμααθθηηττέέςς  ΛΛυυκκεείίωωνν  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  



ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  99  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
••  ΟΟ  ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  ««ΜΜΕΕΛΛΙΙΤΤΤΤΕΕΥΥΣΣ»»  κκααλλεείί  όόλλαα

τταα  μμέέλληη  κκααιι  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς  ττοουυ,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  99  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002200,,
ώώρραα  1133::0000,,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ««««ΚΚέέννττρροουυ  ΠΠοολλιιττιισσμμιικκήήςς  κκααιι  ΚΚοοιι--
ννωωννιικκήήςς  ΔΔιιαακκοοννίίααςς  ττηηςς  ΙΙεερράάςς  ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  κκααιι  ΑΑυυ--
λλοοπποοττάάμμοουυ  ««ΘΘΕΕΟΟΜΜΗΗΤΤΩΩΡΡ»»  ((ΔΔΕΕΣΣΠΠΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ))  όόπποουυ  θθαα  ππρρααγγμμαα--
ττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  ΚΚοοππήή  ττηηςς  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηηςς  ΠΠίίττααςς  ((ΘΘαα  αακκοολλοουυ--
θθήήσσεειι  κκέέρραασσμμαα  ))..

••  ΟΟ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΣΣαακκττοουυρρίίωωνν  κκόόββεειι  ττηηνν  ππρρωωττοοχχρροοννιιάά--
ττιικκηη  ππίίτταα  ττοουυ  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  99  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  σσττιιςς  1122  ττοο  μμεεσσηημμέέ--
ρριι  σσττοο  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΣΣαακκττοουυρρίίωωνν

••  TToo  ΕΕρργγαασσττήήρριιοο  ΔΔηημμιιοουυρργγιικκήήςς  ΓΓρρααφφήήςς  κκααιι  ΑΑννάάγγννωωσσηηςς  κκόόββεειι  ττηηνν
ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηη  ππίίτταα  ττοουυ  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  99  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  σσττιιςς  1111
ττοο  ππρρωωίί  σσττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΚΚεεννττρριικκήή  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ΡΡεεθθύύμμννοουυ

••  ΤΤοο  ΤΤοοππιικκόό  ΤΤμμήήμμαα  ΔΔυυττιικκήήςς  ΚΚρρήήττηηςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΣΣππηηλλααιιοολλοογγιι--
κκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ππρροοσσκκααλλεείί  τταα  μμέέλληη  ττοουυ,,  ττοουυςς  σσππηηλλααιιοολλόόγγοουυςς,,  ττοουυςς
φφίίλλοουυςς  ττωωνν  σσππηηλλααίίωωνν,,  ττηηςς  φφύύσσηηςς  κκααιι  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι
όόσσοουυςς  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  ππααρρααββρρεεθθοούύνν  σσττηηνν  εεθθιιμμιικκήή  κκοοππήή  ττηηςς  2277ηηςς
κκααττάά  σσεειιρράά  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηηςς  ππίίττααςς  ττοουυ,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  99  ΦΦεε--
ββρροουυααρρίίοουυ  22002200  σσττοονν  σσππηηλλααιιώώδδηη  ννααόό  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΑΑννττωωννίίοουυ  σσττοο
χχωωρριιόό  ΆΆγγιιοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..  ΟΟ  ΝΝααόόςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν
ππααλλααιιάά  εεθθννιικκήή  οοδδόό  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ΧΧααννίίωωνν  σστταα  σσύύννοορραα  ΑΑγγίίοουυ  ΚΚωωνν--
σσττααννττίίννοουυ  κκααιι  ΚΚοούύφφηηςς..

Το πρόγραμμα της ημέρας έχει ως εξής :
0099::3300 Αναχώρηση από το παρκινγκ Συνατσάκη (Λαϊκή της Δευτέρας
) με ιδιωτικά αυτοκίνητα.
1100::1155 Άφιξη στον Ναό του Αγίου Αντωνίου, κοπή πίτας με τα κα-
θιερωμένα (απολογισμός σπηλαιολογικού έτους, κλήρωση δώρων,
συνεστίαση). Και όπως συνηθίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, θα συ-
νεστιαστούμε υπαίθρια με εδέσματα που θα κρατάμε ο καθένας και
θα τα βάλουμε στη μέση. 
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να κρατούν το ατομικό τους σερ-
βίτσιο (πιάτο, πιρούνι, μαχαίρι) ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον
όγκο των σκουπιδιών μας. 
1144::0000 Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στο χωριό Ρού-
στικα, περιήγηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα του χωριού (μουσείο
του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, Παναγία στο Λιβάδι κ.ά)
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
ΣΣκκεεππεεττζζάάκκηηςς  ΜΜππάάμμππηηςς 6945298517, ΛΛααμμππρριιννόόςς  ΣΣττέέλλιιοος
6972097110, ΚΚααλλοούύδδηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς 6932820332
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ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΕΕξξεεττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  άάδδεειιαα  χχεειιρριισσττήή
ττααχχύύππλλοοοουυ  σσκκάάφφοουυςς

AAνναακκοοιιννώώννεεττααιι  όόττιι  οοιι  γγρρααππττέέςς  κκααιι  ππρραακκττιικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν
ααππόόκκττηησσηη  άάδδεειιαα  χχεειιρριισσττήή  ττααχχύύππλλοοοουυ  σσκκάάφφοουυςς  χχρροοννιικκήήςς  ππεερριιόό--
δδοουυ  ααππόό  ΑΑππρρίίλλιιοο  έέττοουυςς  22002200  έέωωςς  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο  έέττοουυςς  22002200  θθαα  δδιιεε--
ννεερργγηηθθοούύνν  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ηημμεερροομμηηννίίεεςς
ΑΑππρρίίλλιιοοςς::  2222 ΜΜάάιιοοςς::  2200 ΙΙοούύννιιοοςς::  1177
ΙΙοούύλλιιοοςς::  2222 ΑΑύύγγοουυσσττοοςς::  1199 ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς::  2233
ΓΓιιαα  σσχχεεττιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  οοιι  εεννδδιιααφφέέρροομμοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααππεευυ--
θθύύννοοννττααιι  σσττοο  ΓΓρρααφφεείίοοοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς  ττοουυ  ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοουυ
ΡΡεεθθύύμμννοουυ  σσττοο  ττηηλλέέφφωωννοο  2288331100--2222227766

ΒΒιιωωμμααττιικκόό  σσεεμμιιννάάρριιοο  
ααππόό  ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς
ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ΓΓυυννααιικκώώνν  ΘΘυυμμάάττωωνν

ΒΒίίααςς  κκααιι  ττοο  δδήήμμοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  
Ο Δήμος Ρεθύμνης και Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστή-
ριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, θα πραγματοποιήσει βιωματικό σεμινά-
ριο, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/τριες του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης. 
Το σεμινάριο, διάρκειας περίπου 4 ωρών, αποτελείται από:
11..  ΤΤοο  θθεεωωρρηηττιικκόό  μμέέρροοςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππααρροουυσσιιαασσττοούύνν  σσυυ--

ννοοππττιικκάά  οοιι  μμοορρφφέέςς  ττηηςς  ββίίααςς,,  ττοο  ψψυυχχοολλοογγιικκόό  ππρροοφφίίλλ  ττοουυ
θθύύμμααττοοςς  κκααιι  ττοουυ  θθύύττηη,,  φφεεμμιιννιισσττιικκέέςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  κκαα--
θθώώςς  κκααιι  ηη  εελλλληηννιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  γγιιαα  ττηη  ββίίαα  κκααττάά  ττωωνν  γγυυ--
ννααιικκώώνν  κκααιι  

22..  ΤΤοο  ββιιωωμμααττιικκόό  μμέέρροοςς,,  σσχχεεττιικκόό  μμεε  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  θθεεμμααττοο--
λλοογγίίαα..

Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα του σεμιναρίου ο αριθμός
των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, είναι περιορισμένος
(περίπου 20-25 άτομα). 
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον υπεράριθμων συμ-
μετοχών, υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης του σεμιναρίου
σε χρόνο που θα επαναπροσδιοριστεί. 
Επιπλέον, αξίζει αν διευκρινιστεί πως το σεμινάριο, λόγω του
αντικειμένου, αρχικά απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/τριες
από τα Τμήματα Κοινωνιολογίας & Ψυχολογίας, χωρίς ωστό-
σο, αυτή η συνθήκη να αποκλείει τη συμμετοχή
φοιτητών/τριων άλλων Τμημάτων του Π.Κ 
Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου
2020, από τις 10 το πρωϊ έως τις 2 το μεσημέρι, σε αίθουσα
του Κέντρου Νέων Δήμου Ρεθύμνης (οδός Γερακάρη 24).
Οι ενδιαφερόμενοι /-ες μπορούν να απευθύνονται για πλη-
ροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ: 2831056607 (κα
Φουρναράκη)

ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΦΦΗΗΒΒΟΟΥΥΣΣ

««ΗΗ  ΕΕφφηηββεείίαα  ωωςς  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααππόό  
ττηηνν  ππααιιδδιικκόόττηητταα  σσττηηνν  εεννηηλλιικκίίωωσσηη»»  
Το Τμήμα Παιδείας του Δή-
μου Ρεθύμνης, αναγνωρίζο-
ντας τη σημασία που έχει η
περίοδος της εφηβείας στην
εξέλιξη ενός ατόμου, καθώς
και την επίδραση που
ασκούν οι σημαντικές σωμα-
τικές και ψυχολογικές αλλα-
γές, συγκρούσεις και ανακα-
τατάξεις, στους εφήβους,
διοργανώνει σεμινάριο αυτο-
γνωσίας με στόχο την ενδυ-
νάμωση της ψυχικής τους αν-
θεκτικότητας. 
Το Σεμινάριο έχει ως θέμα: «Η Εφηβεία ως διαδικασία από την
παιδικότητα στην ενηλικίωση» και θα υλοποιηθεί με την επι-
στημονική συνδρομή του Κλινικού Ψυχολόγου κ. ΤΤιιμμόόθθεεοουυ  --
ΧΧααρράάλλααμμπποουυ  ΚΚααρρέέλλλλαα/ ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, MSc Γνω-
σιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας
Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντι-
δήμαρχος κα ΆΆνννναα  ΕΕλλεευυθθεερριιάάδδοουυ  ––  ΓΓκκίίκκαα  προσκαλούν τους
έφηβους συμπολίτες μας να λάβουν μέρος σε αυτή την χρή-
σιμη δράση, που τους προσφέρεται δωρεάν, η οποία θα τους
βοηθήσει να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να διαχει-
ριστούν με επιτυχία τα συναισθήματα τους, την ανασφάλεια,
τη συχνή αλλαγή διάθεσης και όλα όσα συμβαίνουν στο μυα-
λό και σώμα τους, κατά την περίοδο του ισχυρού σωματικού
και ψυχικού μετασχηματισμού που βιώνουν. 
Με την προτροπή «Διεκδίκησε την Ελευθερία σου αλλά…» οι
συμμετέχοντες έφηβοι θα κληθούν να απαντήσουν στο κρί-
σιμο ερώτημα «Πιστεύεις πως η εφηβεία σου είναι διαδικα-
σία επανάστασης και διεκδικείς την ελευθερία σου;» και συ-
νάμα θα γνωρίσουν «Πώς μπορούν να σπάσουν τα όρια… χω-
ρίς αρνητικές επιπτώσεις! « και πώς θα γίνουν « Ελεύθεροι,
κυρίαρχοι της κάθε επιθυμίας τους!»
Όπως προαναφέρθηκε το Σεμινάριο είναι δωρεάν και θα
πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις:
Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 στις 11.00 π.μ.- 13.00 και το
Σάββατο 21 Μαρτίου 2020, στις 11.00 -13.00 , σε αίθουσα
του Κέντρου Νέων ( στην οδό Γερακάρη 24). 
ΓΓιιαα  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  εεγγγγρρααφφέέςς  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  μμπποορροούύνν
νναα  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  ((ααππόό  ΔΔεευυττέέρραα  έέωωςς  ΠΠααρραασσκκεευυήή  κκααττάά  ττιιςς  εερρ--
γγάάσσιιμμεεςς  ώώρρεεςς  ))  σσττοο  ττηηλλ..::  2288331133  4411226600  --226611

ΚΚάάλλεεσσμμαα  μμεελλώώνν  γγιιαα  ττηη  χχοορρωωδδίίαα  ττοουυ
ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΔΔιιααδδόόσσεεωωςς  ΚΚααλλώώνν  ΤΤεεχχννώώνν  
Η Μικτή Χορωδία του Συνδέσμου Διαδόσεως Καλών Τεχνών Ρε-
θύμνου συνεχίζει για 4η χρονιά τη μουσική της πορεία. Καλεί μέλη
– χορωδούς να συμμετάσχουν στην οργάνωση της χορωδίας του
Συνδέσμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη
της Χορωδίας ΕΕλλέέννηη  ΠΠεερρππιιρράάκκηη καθώς και στην εβδομαδιαία
πρόβα που γίνεται κάθε Πέμπτη 8:00μμ- 10:00μμ στην αίθου-
σα Παντελής Πρεβελάκης (Ωδείο). Υπεύθυνη Χορωδίας, ΕΛΕ-
ΝΗ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977467556

ΣΣύύλλλλοογγοοιι  κκααιι  φφοορρεείίςς  κκόόββοουυνν
ττηηνν  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηη  ππίίτταα  ττοουυςς

EEξξεεττάάσσεειιςς  υυπποοψψηηφφίίωωνν  
ββοοηηθθώώνν  φφααρρμμαακκεείίοουυ  

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις Φεβρουαρίου 2020 των Βοηθών
Φαρμακείου για την Βεβαίωση Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γί-
νουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΑΑ))  ΣΣττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  2288//22//22002200  κκααιι  ώώρραα  99::0000  ππ..μμ..  σσττοο

ΤΤμμήήμμαα  ΦΦααρρμμαακκεευυττιικκήήςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  ((ΠΠααννεε--
ππιισσττηημμιιοούύπποολληη  ΖΖωωγγρράάφφοουυ,,  ΑΑθθήήνναα))

ΒΒ))  ΣΣττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  ΠΠέέμμππττηη  1133//0022//22002200  κκααιι  ΠΠααρραασσκκεευυήή
1144//0022//22002200  κκααιι  ώώρραα  0099..0000  ––  1122..0000  μμ..μμ..  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοφφοορριικκήή
κκααιι  γγρρααππττήή  εεξξέέτταασσηη,,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  σσεεμμιιννααρρίίωωνν  ττοουυ  ΤΤοομμέέαα
ΦΦααρρμμαακκεευυττιικκήήςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς    22οοςς  όόρροοφφοοςς  κκττιιρρίίοουυ  ΒΒιιοολλοογγίίααςς
––  ΦΦααρρμμαακκεευυττιικκήήςς))  κκααιι  ΔΔ1122  ((ιισσόόγγεειιοο  κκττ  ττηηςς  ΦΦυυσσιικκοομμααθθηημμαα--
ττιικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς)),,  ααννττίίσσττοοιιχχαα..

ΓΓ))  ΣΣττηηνν  ΠΠάάττρραα  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  0077//0022//22002200  κκααιι  ώώρραα  99::0000  ππ..μμ..,,
σσττοο  ααμμφφιιθθέέααττρροο  ττοουυ  ννέέοουυ  κκττιιρρίίοουυ  ΦΦααρρμμαακκεευυττιικκήήςς  ((δδίίππλλαα  σσττηηνν
ΙΙααττρριικκήή  κκααιι  κκοοννττάά  σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  ΓΓεεννιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο
ΠΠααττρρώώνν))..

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις
ανωτέρω εξετάσεις ορίζεται το χρονικό διάστημα έως
31/01/2020 για την Πάτρα, έως 07/02/2020 για τη Θεσσαλο-
νίκη και έως 21/02/2020 για την Αθήνα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (για τους εγγεγραμμένους
στα μητρώα της Υπηρεσίας). ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα::
2288331133--4433331144..

ΕΕππιιμμοορρφφωωττιικκάά  σσεεμμιιννάάρριιαα  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  κκααιι  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  μμεε  ββρρααββεευυμμέέννεεςς  ττααιιννίίεεςς  ττοουυ
ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΚΚιιννηημμααττοογγρράάφφοουυ  ΟΟλλυυμμππίίααςς
Διανύοντας την τρίτη δεκαετία ζωής του το Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η Διεθνή &
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οπτικοακουστικής Δημιουργίας
Camera Zizanio στηρίζουν και στηρίζονται σταθερά από
τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. Φέτος παράλληλα με το
ταξίδι των βραβευμένων ταινιών της φετινής διοργάνωσης
προσκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης να συμ-
μετέχει δωρεάν σε δύο σεμινάρια επιμόρφωσης. Το Σάββατο
8 Φεβρουαρίου στο Ρέθυμνο και την Κυριακή 9 του μήνα στο
Ηράκλειο στις 11 το πρωί. 



ΕΕννηημμεερρωωττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  
ττοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό  ––  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκόό
ααππόό  ττηηνν  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου πραγματο-
ποιεί εκδήλωση, ενόψει της κατάθεσης και συζήτησης στη βουλή
του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό, σε συνερ-
γασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το Κοινωνικό Πολύκεντρο με θέμα:
««ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  σσττηηνν  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΑΑσσφφάάλλιισσηη  κκααιι  σσττοο  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκόό»»..  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΠέέμμππττηη,,  1133  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ
22002200,,  ώώρραα  1188::0000,,  σσττοο  ΣΣππίίττιι  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  ((ΕΕμμμμ..  ΒΒεερρννάάρρδδοουυ  1122))..
ΟΟμμιιλληηττήήςς::
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΡΡωωμμααννιιάάςς, Εργατολόγος - Οικονομολόγος, με θέμα: 
««ΤΤοο  σσήήμμεερραα  κκααιι  ττοο  ααύύρριιοο  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς»»
ΣΣυυννττοοννίίζζεειι::
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤρροούύλληηςς,,  Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου
ΠΠααρρεεμμββάάσσεειιςς::
ΜΜππρράάττηηςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς, Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ
ΜΜαακκρράάττηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς,,  Μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ
ΜΜεεττάά  ττοο  ππέέρρααςς  ττηηςς  εειισσήήγγηησσηηςς  κκααιι  ττωωνν  ππααρρεεμμββάάσσεεωωνν  θθαα  αακκοολλοουυ--
θθήήσσεειι  σσυυζζήήττηησσηη  ααππόό  ττοο  κκοοιιννόό  κκααιι  οο  ΕΕρργγααττοολλόόγγοοςς  κκ..  ΡΡωωμμααννιιάάςς  θθαα
ααππααννττήήσσεειι  σσεε  εερρωωττήήσσεειιςς  κκααιι  σσεε  εειιδδιικκάά  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκάά  ζζηηττήήμμαατταα.

Το τμήμα εκτός έδρας Αγίου Βα-
σιλείου του ΣΔΕ Ρεθύμνου επισκέ-
φθηκε τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου
2020, το ΜΜοουυσσεείίοο  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς
του ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς  στο Ρέ-
θυμνο. 

Στο πλαίσιο του Κοινωνικού
Γραμματισμού και με αφορμή τη θε-

ματική ενότητα για την εκπαίδευση
και την αξία της διά βίου μάθησης,
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι
περιηγηθήκαμε στους χώρους του
μουσείου, παρατηρήσαμε τα εκθέ-
ματα, προβληματιστήκαμε πάνω σε
πτυχές του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, θέσαμε ερωτήματα και ανα-

ζητήσαμε απαντήσεις για διάφορα
ζητήματα, όπως η διάσταση του
φύλου στην εκπαίδευση, ο ρόλος
του διευθυντή σε μια σχολική μο-
νάδα, η τιμωρία, τα περιθώρια ελευ-
θερίας και αυτενέργειας στο
σχολείο και οι τρόποι με τους οποί-
ους επιτυγχάνεται η μάθηση. 

Πολύτιμος βοηθός στην επί-
σκεψή μας στάθηκε ο δάσκαλος και
ξεναγός μας κ. ΓΓιιάάννννηηςς  ΙΙεερρωωννυυμμάά--
κκηηςς, ο οποίος μας προέτρεψε, όχι
απλώς να δούμε τα εκθέματα του
μουσείου, αλλά να «συνομιλή-
σουμε» μαζί τους. Με τη δική του
βοήθεια, καταλάβαμε ότι τα παλιά
θρανία και βιβλία, οι ποδιές και οι
ξεπερασμένοι χάρτες δεν έχουν το-
ποθετηθεί στο μουσείο με αυτό τον
τρόπο με μοναδικό σκοπό να ξυ-
πνήσουν αναμνήσεις, αλλά κυρίως
για να αφυπνίσουν συνειδήσεις, να
μας κάνουν να αναρωτηθούμε για
πράγματα που έως τώρα θεωρού-
σαμε δεδομένα. Οι εκπαιδευόμενοι
είχαν, λοιπόν, την ευκαιρία να πε-
ριηγηθούν σ’ ένα μουσείο διαφορε-
τικό, το οποίο τους προκάλεσε να
σκεφτούν, να προβληματιστούν, να

αναθεωρήσουν, να δουν από μια
άλλη σκοπιά τα πράγματα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του Κοινωνικού Γραμ-
ματισμού και οργανώθηκε από την
υπεύθυνη του μαθήματος κ. ΤΤαασσοο--
πποούύλλοουυ  ΑΑννδδρριιάάνναα και τη Διευθύ-
ντρια του ΣΔΕ Ρεθύμνου κ.
ΑΑννττωωννίίοουυ  ΕΕιιρρήήννηη. 
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ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΑΑΓΓΚΚΟΟΥΥΔΔΑΑΚΚΗΗ

ΣΣτταα  ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα  κκααιι  έένναα  μμήήνναα  
ααππόό  ττηηνν  κκοοίίμμηησσήή  ττοουυ  ((2255--1122--22001155))

««ΤΤΟΟ  ΑΑΝΝΘΘΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΜΜΥΥΓΓΔΔΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ»»
ΑΑππόό  ττηηνν  πποοιιηηττιικκήή  ττοουυ  σσυυλλλλοογγήή  

««ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΡΡΦΦΕΕΣΣ»»  ΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑ  11998855

ΤΤοο  ξξέέρρεειι  κκάάθθεε  ααμμυυγγδδααλλιιάά  ππ’’  ααννθθεείί  μμεεσσ’’  ττοο  χχεειιμμώώνναα
τταα  ππρρωωττοοππόόρραα  ττ’’  άάννθθηη  ττηηςς  ββοορριιάάςς  ππωωςς  θθαα  μμααδδήήσσεειι
όόμμωωςς  μμ’’  ααυυττήή  ττηηνν  άάννθθηησσηη  ττοολλμμάάεειι  νναα  δδιιααλλααλλήήσσεειι
ππωωςς  ττ’’  όόννεειιρροο  δδεενν  δδέέχχεεττααιι  ττηη  ββίίαα  σσαανν  κκηηδδεεμμόόνναα..

ΌΌττιι  ττρρααννόό  γγεεννννήήθθηηκκεε  κκιι’’  ωωρρααίίοο  σσεε  κκάάθθ’’  ααιιώώνναα
πποοττέέ  ττοουυ  δδεε  φφοοββήήθθηηκκεε,,  μμππόόρραα  μμηηνν  ττοο  κκττυυππήήσσεειι

κκιι  όότταανν  σσηημμάάννααννεε  οοιι  κκααιιρροοίί  ππωωςς  ππρρέέππεειι  νναα  κκααρρππίίσσεειι
ττίίπποοττεε  δδεενν  ααννττέέκκοοψψεε  ττοονν  ττοολλμμηηρρόό  ττοουυ  ααγγώώνναα

ΑΑςς  σσφφύύρριιξξαανν  εεππάάννωω  ττοουυ  δδααίίμμοοννεεςς  ττοουυ  θθααννάάττοουυ
ααςς  ττοουυ  κκττυυπποούύσσαανν  τταα  κκλλωωννιιάά  μμππόόρρεεςς  ααππόό  χχααλλάάζζιι

κκααιι  ααςς  σσκκοορρππίίσσαανν  ((τταα))  ππέέττααλλαα  ττωωνν  λλοουυλλοουυδδιιώώνν  ττοουυ  κκάάττοουυ

ΤΤιιμμήή  σσ’’  ΕΕκκεείίννοουυςς  πποουυ  ττοολλμμοούύνν  μμέέσσαα  σσ’’  άάγγρριιοουυςς  χχεειιμμώώννεεςς
--πποουυ  ηη  ππλλάάσσηη  μμ’’  έένν’’  ααππέέρρααννττοο  ((κκρρύύοο))  κκοοιιμμηηττήήρριιοο  --μμοοιιάάζζεειι--

νναα  γγίίννοουυνν  άάννθθηη  ααμμυυγγδδααλλιιάάςς,,  κκααιι  ππρρώώττεεςς  ααννεεμμώώννεεςς!!
ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννττιιγγρρααφφήή
ΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑ  2255--11--22002200

ΟΟ  ΑΑννηηψψιιόόςς  σσοουυ  ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΜΜ..  ΔΔΡΡΑΑΚΚΩΩΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ

ΣΣττηηνν  ΑΑθθήήνναα  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜααρριιννάάκκηηςς

ΣΣττηηνν  ΑΑθθήήνναα  μμεεττέέββηη  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  κκ..
ΓΓιιώώρργγηηςς  ΧΧ..  ΜΜααρριιννάάκκηηςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρροοωωθθήή--
σσεειι  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  ΔΔήήμμοο  κκααιι  ττηηνν
ΕΕΔΔΕΕΥΥΑΑ..  

Ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης, θα προεδρεύσει στη συνεδρία-
ση του Δ.Σ της ΕΔΕΥΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020. 

Επιπλέον, ο Δήμαρχος έχει προγραμματισμένη συνεργασία
με στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για θέματα
που αφορούν την ΕΔΕΥΑ. 

Στο πλαίσιο του υπηρεσιακού του ταξιδιού, ο Δήμαρχος θα
εκπροσωπήσει το Δήμο Ρεθύμνης σε εκδήλωση της ΚΕΔΕ στη
διάρκεια της οποίας θα γίνει παρουσίαση της νέας εφημερίδας
«ΚΕΔΕ news» και, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, θα παραστεί
στα εγκαίνια του Kέντρου Διαφύλαξης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς «ΚΟΥΡΗΤΕΣ», το οποίο δημιούργησε ο Λαογραφικός
Όμιλος Κουρήτες, στην περιοχή Αγ. Δημήτριος στην πρωτεύ-
ουσα .

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το βράδυ της προ-
σεχούς Κυριακής και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον
αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Οικισμών κ.
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣκκοορρδδίίλληηςς  ..

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ττοουυ  ΣΣΔΔΕΕ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  
σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς  

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ΤΤΟΟΜΜΥΥ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
Λόγω συνταξιοδότησης του Παθολόγου κ. Παπαδάκη Νικόλαου, ο οποί-
ος κάθε Πέμπτη χορηγούσε Πιστοποιητικά Υγείας Εργαζομένων σε χώ-
ρους εστίασης και τουριστικών – ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στα γρα-
φεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρε-
θύμνου, το εν λόγω έργο αναλαμβάνει προσωρινά στον ίδιο χώρο, ο κ.
Ζωγραφάκης Λεωνίδας, Παθολόγος, στην 1η Το.Μ.Υ Ρεθύμνου. Πα-
ρακαλείστε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της γραμματείας της
Το.Μ.Υ., στο 2831020081, προκειμένου να ενημερώνεστε για το μη-
νιαίο πρόγραμμα του κ. Ζωγραφάκη.
ΓΓιιαα  ττοονν  μμήήνναα  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο::                ΠΠέέμμππττηη  66//22              1188::0000μμμμ  --  2200::0000  μμ..μμ..

ΠΠέέμμππττηη  2200//22        1122::0000μμμμ  --  1144::0000  μμ..μμ..
ΠΠέέμμππττηη  2277//22        1177::0000μμμμ  --  2200::0000  μμ..μμ..

ΓΓιιαα  ττοονν  μμήήνναα  ΜΜάάρρττιιοο::                                  ΠΠέέμμππττηη  55//33              1177::0000μμμμ  --  2200::0000  μμ..μμ..
ΠΠέέμμππττηη  1122//33          1177::0000μμμμ  --  2200::0000  μμ..μμ..
ΠΠέέμμππττηη  1199//33          1177::0000μμμμ  --  2200::0000  μμ..μμ..

ΠΠααρραακκααλλεείίσσττεε  γγιιαα  ττοονν  άάμμεεσσοο  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  ττηηςς  λλήήψψηηςς  γγννωωμμααττεεύύ--
σσεεωωνν,,  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  εερργγαασσίίααςς  κκααττάά  ττηηνν  κκααλλοοκκααιιρριιννήή  ππεερρίίοοδδοο..

Κατοικίδια και διατροφή 
στην αρχαία Αθήνα

Όλοι ξέρουμε και έχουμε ακούσει αρκετά για την αρχαία Αθήνα,
και συγκεκριμένα για τον Παρθενώνα, τον Περικλή, το θέατρο, τη
δημοκρατία κτλ. Πόσοι από εμάς όμως γνωρίζουν έστω και λίγα
πράγματα για τις καθημερινές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων;

Φυσικά οι αρχαίοι είχαν για ζώα φάρμας άλογα, πρόβατα, κατσί-
κες, γουρούνια και πουλερικά, όπως ακριβώς και σήμερα. Συχνά έβρι-
σκε κανείς επίσης χήνες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν και ως κα-
τοικίδια, ακριβώς δηλαδή όπως και οι σκύλοι. Λίγοι γνωρίζουν όμως
ότι οι γάτες δεν ήταν καθόλου διαδεδομένες στην αρχαία Ελλάδα,
σε αντίθεση με την αρχαία Αίγυπτο, και ότι αντί γι’ αυτές οι Έλ-
ληνες είχαν νυφίτσες ως κατοικίδιο, αλλά και για το κυνήγι των πο-
ντικών! Συνηθισμένο θέαμα ήταν επίσης οι κοκορομαχίες. Τα βό-
δια χρησιμοποιούνταν στην Αττική μόνο για όργωμα και οι Αθη-
ναίοι έτρωγαν κυρίως χοιρινό κρέας, το μοσχαρίσιο το εισήγαγαν.
Όσον αφορά το κυνήγι τους, αξίζει να θυμηθούμε ότι εκτός από κά-
πρους, ελάφια, πέρδικες και λαγούς υπήρχαν τότε στα-περισσότερα
απ' ότι σήμερα- δάση και λύκοι, αρκούδες, ακόμη και λιοντάρια.
Η διατροφή των αρχαίων ήταν φυσικά μεσογειακή, με πολλές ελιές,
ψάρια και λαχανικά, έλειπαν όμως πολλά είδη διατροφής τα
οποία σήμερα θεωρούμε δεδομένα, όπως τα βερίκοκα, τα λεμόνια,
τα πορτοκάλια, τα ροδάκινα, η ντομάτα, η πατάτα, το ρύζι και φυ-
σικά η μπύρα. Συνηθισμένο ''κολατσιό'' ήταν επίσης ψωμί-όχι λευ-
κό φυσικά- βουτηγμένο σε κρασί, το οποίο το έτρωγαν ακόμη και
τα παιδιά ως δυναμωτικό πρωινό! Επιπροσθέτως, τα σύκα θεω-
ρούνταν βασικό είδος διατροφής. Τέλος, κάτι ακόμα που χρήζει μνεί-
ας, είναι ότι οι αρχαίοι, αν και γνώριζαν το γυαλί από τους κοντι-
νούς τους Πέρσες, Αιγυπτίους και Φοίνικες, εντούτοις δεν το χρη-
σιμοποιούσαν ούτε στην οικοδομική τέχνη, αλλά ούτε και ως πο-
τήρι, σε αντίθεση με τα πήλινα-κεραμικά σκεύη.
ΠΠΗΗΓΓΗΗ::  ΕΕγγκκόόνν  ΦΦρριιννττέέλλ,,  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ααρρχχααίίααςς  
ΕΕλλλλάάδδααςς,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΤΤόόπποοςς,,  22001133,,  ΑΑθθήήνναα
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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 επείγο-

ντα περιστατικά 28310 22227.

ΟΡΘΟΠΑIΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ GUY’S
& ST. THOMAS

HOSPITAL OF LONDON
Δέχεται με ραντεβού

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

6983 455456
ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

20/02

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-
ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 31,
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00ΠΜ-

1:00ΜΜ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ
9:00ΠΜ-1:00ΜΜ

ΚΑΙ 6:00ΜΜ-8:00ΜΜ
ΤΗΛ: 2831052316

ΚΙΝΗΤΟ: 6944397316
ΦΑΞ: 2831052377

WWW.APAPOUTSIDAKIS.GR,
E-MAIL:

ANTPAP@HOTMAIL.COM
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ MEDISYSTEM,

EUROMEDICA, ΓΕΣ, ΓΕΝ,
ΓΕΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ.

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ- ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Διεύθυνση ιατρείου:
Ηγουμένου Γαβριήλ

103-105, Ρέθυμνο Κρήτης
Δέχεται καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή

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

Τηλέφωνο: 28310 30503
Κινητό: 6974648999

Ιστοσελίδα:
www.fradelloskostas.gr

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Διδάκτωρ του

Πανεπιστημίου Αθηνών
Overseas Fellow, British
Orthopaedic Association

1992-2012
Μετεκπαιδευθείς επί 5ετία

στην Αγγλία στις αρθροπλα-
στικές ισχίου και γόνατος,

την αρθροσκοπική χειρουρ-
γική του γόνατος την χει-
ρουργική των καταγμάτων

και της οσφυαλγίας.
Συντονιστής διευθυντής της
Ορθοπαιδικής Κλινικής του

Γεν. Νοσ. Ρέθυμνου
επί 30ετία (1989-2018)
Δέχεται Ζαμπελίου 8

Δευτέρα Τετάρτη
και Παρασκευή 9-3μμ.

Τρίτη και Πέμπτη 9-2μμ
& 6-8μμ. τηλ 28310 30310,

κιν. 694 6286 694
Email: drmichailidis.orth@gmail.com

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ,
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ-

ΩΜΟΥ-ΙΣΧΙΟΥ-
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ,

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

158 & Γ. Χορτάτζη,
1ος όροφος

Τηλ: 28310-72759,
6944.34.35.06, 6977.777.043

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

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ

Σύμβουλος μητρικού
θηλασμού νοσοκομείου

"Έλενα Βενιζέλου"
Δέχεται καθημερινά στο

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

Τηλ.: 2831104222-
κιν. 6942946900

e-mail:
annamariavidaki@gmail.com

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Kριάρη 3Α, 2831035441

e-mail: gbagourakis@yahoo.com

Χειρουργός Ουρολόγος-
Ανδρολόγος

Δέχεται στο ιατρείο
του Χατζημιχάλη Γιάνναρη

41(ισόγειο)
Δευτέρα-Παρασκευή

9.00-14.00 & 18.00-20.30
Σάββατο κατόπιν ραντεβού.

Τηλ. 28310 25250
& 6974471511

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 9.30-14.00
απόγευμα Δευτέρας, Τρίτης,

Πέμπτης και 18.30-21.00.
Τετάρτη & Παρασκευή

απόγευμα κατόπιν ραντεβού.
Διεύθυνση ιατρείου:

Μοάτσου 44 & Δημοκρατίας
(1ος όροφος)

Τηλέφωνα: 28310 27279
& 697 33 222 91

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

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

(1ος όροφος), Kολωνάκι,
74 100 Pέθυμνο

Tηλ.-fax: 2831051200,
κιν. 6932252929.

EΙΔΙΚOΣ KΑΡΔΙΟΛOΓΟΣ-
ΔΙΔAΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜIΟΥ

KΡHΤΗΣ
Δέχεται από Δευτέρα έως

Παρασκευή: Πρωί 9.00-14.00
απόγευμα: 18.00-21.00

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

Iατρείου: Tρανταλλίδου 8
(δρόμος Nοσοκομείου),

ισόγειο.
Tηλέφωνα για ραντεβού:

Iατρείου 28310 56030,
Kινητό: 6974 101601.

Σύμβαση με ΜΕDISYSTEM
INTERAMERICAN.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ
Διδάκτωρ του Imperial

College of London
Eξειδικευθείς

στο Νοσοκομείο Rοyal
Brompton του Λονδίνου

Υπέρηχος καρδιάς ενηλίκων
& παίδων - Διερεύνηση

συγγενών καρδιοπαθειών -
Προαθλητικός-προσχολικός

έλεγχος Δέχεται κατόπιν
ραντεβού Τηλ.: 28310 29680

Λεωφόρος Κουντουριώτη 73,
1ος όροφος Σύμβαση με
Medisystem Interamerican

EIΔIKOΣ ΠNEYMONOΛOΓOΣ
-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Δέχεται καθημερινά
στο ιατρείο της πρωί 9.00-

2.00μ.μ.και απόγευμα 6.00-
8.30μ.μ. (εκτός απογεύματα
Τετάρτης και Παρασκευής)
Σύμβαση με ΜΕDISYSTEM

INTERAMERICAN
Διεύθυνση: Τρανταλλίδου 24
(απένατι από το Νοσοκομείο)

Τηλ.: 28310 56356
Κιν.: 6944696073

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. Δ/ντής

Νευροχειρουργικής
Κλινικής Νοσ/μείου ΚΑΤ

Συνεργάτης Δ/ντής
Ευρωκλινικής Αθηνών
Ειδικός σε παθήσεις
Σπονδυλικής Στήλης

και Εγκεφάλου
Δέχεται το πρώτο Σάββατο

κάθε μήνα στο ιατρείο
του Οφθαλμίατρου

κ. Σταύρου Σπανδάγου,
οδός Χορτάτζη 30-32,

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

6972699816, 2831024308.

Υπέρηχοι Ενηλίκων-παίδων
triplex αγγείων
παρακεντήσεις

θυρεοειδούς-μαστού
Ώρες λειτουργίας ιατρείου:

Δευτέρα έως Παρασκευή
πρωί 8.30-13.00, Τρίτη &

Πέμπτη απόγευμα
18.00-20.00 Ζαμπελίου 26 και

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

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

Ειδικός Παθολόγος
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

στο ιατρείο του
Ζαμπελίου 8-10, Ρέθυμνο.

Τηλ. 28310 22700
κιν. 6947866678

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

17.30-20.00 εκτός Παρασκευής
Γεωρ. Χατζιδάκη 7,

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

MD, MSc, DGM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

(ROYAL COLLEGE OF
PHYSICIANS OF LONDON)

Μετεκπαίδευση και προϋπη-
ρεσία στην Οξφόρδη
(Ηνωμένο Βασίλειο).
Δέχεται με ραντεβού

στο ιατρείο, Κουντουριώτη
90-92, 1ος όροφος.

Πρωί καθημερινά 10:00-14:00
και απόγευμα 6-9

(Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη).
ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.
Tηλ: 28310 35165 &

6977862753

MD, MSc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μετεκπαιδευθείς

στο Κέντρο Επιληψίας
του CLEVELAND CLINIC,
Ohio, USA, στην κλινική

Νευροφυσιολογία
και το ΗΕΓφημα.
Δ/νση Ιατρείου

Στ. Δημητρακάκη 31,
3ος όροφος Τηλ. 2831055226

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

Δέχεται καθημερινά
κατόπιν ραντεβού

9.00-14.00 & απογεύματα
εκτός Τετάρτης

& Παρασκευής 6.00-8.00

NΕΥΡΟΛOΓΟΣ
Eιδικό Iατρείο • Aπομυελί-
νωση-ΣKΠ • Kεφαλαλγίας

(πονοκεφάλους) •
Aγγειακών Eγκεφαλικών

Eπεισοδίων •
Διαταραχών Mνήμης •

N. Πάρκινσον • Eπιληψίας και
λοιπών παθήσεων Mυικού
και Nευρικού Συστήματος
Δέχεται στο ιατρείο της:

καθημερινά 9.00-13.00 πρωί
& 6-8 απόγευμα εκτός

απογεύματος Tετάρτης-
Παρασκευής,

Zαμπελίου 15 A’ όροφος
Tηλ. 28310 27601

& 6944 431672

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Ώρες λειτουργίας ιατρείου:

Δευτέρα έως Παρασκευή
πρωί 9.00-14.00, απόγευμα

(πλην Τετάρτης) 18.00-21.00
κατόπιν ραντεβού.

Στ. Ψυχουντάκη 15, 1ος
όροφος. Τηλ. 2831051743,

κιν. 6974637007.

PhD ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
& ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Σύγχρονο, πλήρως
εξοπλισμένο Ιατρείο ΩΡΛ

Ενηλίκων και Παίδων
Δέχεται: Δευτέρα &Tετάρτη

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

10.00-18.00
Παρασκευή: 10.00-15.00

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

Τηλ. 28315 05005
& 6986 686249

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 Ενδοσκοπι-
κή αφαίρεση πολυπόδων.

Μάρκου Πορτάλιου 7
Δέχεται τα πρωινά

Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης,
Πέμπτης και Παρασκευής,
08:30-12:30 (με ραντεβού),

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

(χωρίς ραντεβού).
Τηλ. ιατρείου: 2831051380

Κινητό: 6978013143

Tο Iατρείο λειτουργεί
στην οδό Xαρ. Δασκαλάκη
28 (α’ όροφος). Tηλ.28310

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

απόγευμα κατοπιν ραντεβού.

Ψυχίατρος
Δέχεται καθημερινά
κατόπιν ραντεβού

Κατ’ οίκον επισκέψεις
Λεωφ. Κουντουριώτη 158

& Χορτάτζη Τηλ. 2831103719,
κιν. 6974 644557

Ε-mail: doc_nikolaj@yahoo.gr

ΝΑΤΣΕ ΝΑΝΤΕΡ

OYΡΟΛΟΓΟΙ

NIKOΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΓΚΟΓΕΡΑΚΗΣ Π. ΦΩΤΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

MAΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΦΡΑΔΕΛΛΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΡΟΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

NEYΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
Dr ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

Δρ. ΔΗΜ. Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜD PhD

ΦΩΚΙΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ

KAΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

BABOYΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

KOPAKAKH ΔHMHTPA

ZAΦΕΙΡΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΣ

NEYΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΡIΤΑ ΑΒΕΡΙΚIΟΥ-
ΚΑΣΙΜAΤΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ-
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

NIKOΛAOΣ KΛAΨINOΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

TZANIΔΑΚΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ANNA-MAΡΙΑ Δ. ΒΙΔΑΚΗ-
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

NIKOΛΑΟΣ Α.
ΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ ΜD PhD

ANTΩNHΣ N.
ΠAΠOYTΣIΔAKHΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΪΤΑΝΗΣ

OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ
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ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΒΒΔΔΟΟ--
ΜΜΑΑΔΔΑΑ  66//22  ΕΕΩΩΣΣ  1122//22//22002200
ΦΦάάρροοςς  ((TThhee  LLiigghhtthhoouussee))
ΨΨυυχχοολλοογγιικκόό  δδρράάμμαα
ΥΥπποοψψήήφφιιοο  γγιιαα  ΌΌσσκκααρρ  ΔΔιιεεύύθθυυνν--
σσηηςς  ΦΦωωττοογγρρααφφίίααςς
ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα::  ΡΡόόμμππεερρττ  ΈΈγγκκεερρςς
ΠΠρρωωττααγγωωννιισσττέέςς::  ΡΡόόμμππεερρττ  ΠΠάά--
ττιιννσσοονν,,  ΓΓοουυίίλλεεμμ  ΝΝττααφφόόεε
Ο οραματιστής σκηνοθέτης ΡΡόό--
μμ ππ εε ρρ ττ

ΈΈγγκκεερρςς,, τέσσερα χρόνια μετά το εξαιρετικά ατμο-
σφαιρικό θρίλερ Η Μάγισσα (The Witch) επιστρέφει
με ένα δεύτερο ανεξάρτητο αριστούργημα: μια ακόμη
πιο αινιγματική ταινία υπαρξιακού τρόμου, με τίτλο
Ο Φάρος (The Lighthouse) Ο ΓΓοουυίίλλεεμμ  ΝΝττααφφόόεε και ο
ΡΡόόμμππεερρττ  ΠΠάάττιιννσσοονν προσεγγίζουν με θεατρική ένταση
και ακρίβεια τους χαρακτήρες τους, οι οποίοι στέκουν
αβοήθητοι μέσα στο παραισθησιογόνο σασπένς της
ιστορίας. Ο καπετάνιος/μέντορας (Νταφόε) και ο πρώην ξυλοκόπος/μα-
θητής (Πάτινσον) δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί μεταξύ
τους. Η εξοντωτική συντήρηση του φάρου και τα σκληρά καθημερινά τους
καθήκοντα, αποτελούν μια βασανιστική ρουτίνα κάτω από τις ριπές του
ανέμου και το πηχτό σκοτάδι. Στο απόκοσμο αυτό μέρος, θα ζωντανέψουν
οι αιώνιοι μύθοι και οι αρχαίοι θρύλοι που θα απειλήσουν με παράδοξο
τρόπο τους δυο ήρωες. Η κουραστική καθημερινότητα θα είναι μόνο η
αρχή ενός βιβλικού ολέθρου.Το πέρασμα του χρόνου θα φέρει στην επι-
φάνεια το πνιγηρό αίσθημα απομόνωσης, θα ανασύρει σκοτεινές φαντα-
σιώσεις και τελικά θα στρέψει τους δυο άνδρες στην παράνοια. Η πρεμιέρα
της ταινίας έγινε στο φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών του 2019. Οι
κριτικές από όλο τον κόσμο ήταν αποθεωτικές και όλοι μιλούσαν για ένα
κλειστοφοβικό ταξίδι στη σκοτεινή πλευρά που υπνωτίζει τον θεατή και
για μια παράτολμη αλληγορία με υποβλητική δύναμη. 
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ  2200..0000  &&  2222..0000  ((22DD))

ΒΒ  ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΑΑ  --  ΝΝττοούύλλιιττλλ  ((DDoolliittttllee  22002200))  ΠΠεερριιππέέ--
ττεειιαα,,  ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  44ήή  εεββδδ..
ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα::  ΣΣττίίββεενν  ΓΓκκέέιιγγκκαανν  Ο ΡΡόόμμππεερρττ  ΝΝττάάοουυννιι
ΤΤζζοούύννιιοορρ,, στον πρώτο του ρόλο μετά το κινηματο-
γραφικό σύμπαν της Marvel,  δίνει ζωή και φρέ-
σκια ενέργεια σε έναν από τους πιο λατρεμένους
ήρωες της λογοτεχνίας, σε αυτήν τη ζωηρή ανα-
βίωση της ιστορίας του ανθρώπου που μπορούσε
να επικοινωνεί με τα ζώα: του Ντούλιτλ.Η ιστορία εξελίσσεται μέσα από
τα μάτια ενός μικρού αγοριού. Η συνάντησή του με τον Ντούλιτλ θα είναι
καθοριστική, καθώς μαζί του και με μια παρέα απίθανων ζώων θα μπουν σε
μια υπέροχη περιπέτεια διάσωσης και λύτρωσης, σε μια ταινία που μιλάει
απευθείας στην παιδική φαντασία, έχοντας πάντα σαν σημείο αναφοράς
την κλασική ταινία του 1967, με τον Ρεξ Χάρισον. Επτά χρόνια μετά το
χαμό της συζύγου του, ο εκκεντρικός Δόκτωρ Ντούλιτλ (Ντάουνι Τζού-
νιορ) ξακουστός γιατρός και κτηνίατρος της Βασίλισσα Βικτώρια, έχει απο-
μονωθεί στην κατοικία του, με μοναδική συντροφιά τα εξωτικά του ζώα.
Όταν όμως η νεαρή βασίλισσα (Τζέσι Μπάκλεϊ) αρρωσταίνει σοβαρά, ο
αυτοεξόριστος Ντούλιτλ αναγκάζεται να αναχωρήσει για μια επικών δια-
στάσεων περιπέτεια ώστε να αναζητήσει το αντίδοτο σε ένα μυθικό νησί.
Θα πρέπει να επανακτήσει λοιπόν τις ικανότητες και το κουράγιο του,
καθώς θα αναζητήσει παλιούς αντιπάλους του και θα ανακαλύψει θαυμα-
στά πλάσματα. Την αναζήτηση του Δόκτωρ Ντούλιτλ θα συνοδεύει ένας
νεαρός, αυτόκλητος μαθητευόμενος (Χάρι Κολέτ) και μια τρελή κομπα-
νία ζώων η οποία συμπεριλαμβάνει έναν ανήσυχο γορίλα (Ράμι Μάλεκ),
μια ενθουσιώδη αλλά ανόητη πάπια (Οκτάβια Σπένσερ), μια κυνική στρου-
θοκάμηλο, μια αισιόδοξη πολική αρκούδα και έναν ισχυρογνώμων παπα-
γάλο, ο οποίος μάλιστα εκτελεί χρέη εμπιστευτικού συμβούλου..
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛHH  ΩΩΡΡΑΑ  1188..0000  ((22DD))  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη  σστταα  ΕΕλλλληηννιικκάά  

Φεστιβάλ Ολυμπίας στο Ρέθυμνο ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  88  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών* 11:00 -14:00 (Ρέθυμνο)
ΠΠρροοββοολλήή  ΕΕππιιλλεεγγμμέέννωωνν  ΤΤααιιννιιώώνν  ττηηςς  2222ηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς..
((ΚΚιιννηημμααττοογγρράάφφοοςς  ΑΑππόόλλλλωωνν,,ΜΜεεσσσσοολλοογγγγίίοουυ1188,,  ΡΡέέθθυυ--
μμννοο)). Έναρξη 15:30 10 λεπτά προσέλευση - χαιρετι-
σμοί 10 λεπτά βίντεο για Φεστιβάλ Ολυμπίας

ΩΩρραα  1155..5500  Προβολή ταινίας ΗΗ  ΡΡόόκκαα αλλάζει τον κόσμο, 101’ διάλειμμα
10’ Θαρραλέα, αστεία και μοναδική: αυτή είναι η Rocca. Είναι έντεκα
χρόνων και ζει μία, μάλλον, ιδιαίτερη ζωή. ΩΩρραα  1188..0000 Προβολή ταινίας
ΚΚοομμμμώώσσεειιςς  ΡΡόόμμιι,, 90’ χωρίς διάλειμμα Στο «Κομμώσεις Ρόμι», τρεις γε-
νιές γυναικών έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του Αλτσχάιμερ.

CCIINNEELLAANNDD 11:: ΠΠρροοββάάλλλλοοννττααιι  δδύύοο  ττααιιννίίεεςς::
ΑΑ’’  ττααιιννίίαα:: Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα η ταινία κινουμένων σχεδίων
««ΠΠΡΡΟΟΒΒΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙΟΟΝΝ  ΛΛΥΥΚΚΩΩΝΝ  22» (Sheep And Wolves: Pig Deal)
Δανείζουν τις φωνές τους οι: ΠΠάάννοοςς  ΑΑπποοσσττοολλόόπποουυλλοοςς,,  ΝΝττίίννοοςς  ΣΣοούύττηηςς,,
ΝΝίίκκοοςς  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς,,  ΙΙφφιιγγέέννεειιαα  ΣΣττάάιικκοουυ,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΥΥφφααννττήήςς,,  ΚΚώώσσττααςς  ΚΚοουυ--
ννέέλλλλααςς,,  ΝΝεεφφέέλληη  ΚΚυυρριιαακκίίδδηη,,  ΗΗδδύύλληη  ΚΚυυρριιαακκίίδδηη  Σκηνοθεσία: ΒΒλλααννττιιμμίίρρ  ΝΝιι--
κκοολλάάεεββ  Το ενωμένο χωριό των προβάτων και των λύκων ζει μια ήρεμη και
ειρηνική ζωή όταν ξαφνικά καταφθάνουν δύο απρόσμενοι επισκέπτες -
μια πολική αλεπού και μια μικρή προβατίνα. Κανείς δεν περίμενε ότι ένας
κίνδυνος θα τους ακολουθήσει εκεί. Ο Γκρέι, ο νέος αρχηγός της ενωμέ-
νης φυλής, πρέπει τώρα να πείσει τα πρόβατα και τους λύκους να συνερ-
γαστούν για να αντιμετωπίσουν τα επερχόμενα προβλήματα και τις
μεγάλες προκλήσεις - γιατί η ισχύς βρίσκεται στην ενότητα!.
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛHH::  1177..3300  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη)),,  μμόόννοο  ΣΣάάββββααττοο  κκααιι  ΚΚυυρριιαακκήή

ΒΒ’’  ττααιιννίίαα:: Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα η κωμωδία ««ΧΧΑΑΛΛΒΒΑΑΗΗ  55--00»
Ηθοποιοί: ΜΜάάρρκκοοςς  ΣΣεεφφεερρλλήήςς,,  ΕΕλλέέννηη  ΚΚαασσττάάννηη,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΖΖοουυγγααννέέλληηςς,,  ΓΓιιάάνν--
ννηηςς  ΚΚααππεεττάάννιιοοςς,,  ΈΈλλεενναα  ΤΤσσααββααλλιιάά,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοοςς,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς

ΤΤζζοουυμμάάκκηηςς,,  ΠΠηηννεελλόόππηη  ΑΑνναασστταασσοοπποούύλλοουυ,,  ΝΝίίκκοοςς  ΒΒοουυρρλλιιώώττηηςς,,  ΒΒίίκκυυ  ΚΚάά--
ββοουυρραα,,  ΝΝααυυσσιικκάά  ΠΠααννααγγιιωωτταακκοοπποούύλλοουυ,,  ΙΙωωάάννννηηςς  ΑΑππέέρργγηηςς,,  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΠΠαα--
ννααγγιιώώττααρροουυ,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΣΣττααρρόόββααςς  Σκηνοθεσία: ΜΜάάννοοςς  ΚΚααμμππίίττηηςς
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ::  1199..3300  ((CCiinneellaanndd  11))  κκααιι  2222..3300  ((CCiinneellaanndd  22))

CCIINNEELLAANNDD 22:: ΠΠρροοββάάλλλλοοννττααιι  δδύύοο  ττααιιννίίεεςς::
ΑΑ’’  ττααιιννίίαα::  :: Συνεχίζεται για 3η εβδομάδα η ταινία κινουμένων σχεδίων
««ΕΕΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΤΤΟΟΥΥΣΣΕΕΣΣ» (Pets United)
Δανείζουν τις φωνές τους οι: ΘΘααννάάσσηηςς  ΚΚοουυρρλλααμμππάάςς,,  ΒΒαασσίίλληηςς  ΠΠααππαασσττάά--
θθηηςς,,  ΜΜεελλίίνναα  ΚΚααττσσαακκοούύλληη,,  ΤΤάάννιιαα  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυ,,  ΑΑννδδρρέέααςς  ΕΕυυααγγγγεελλάάττοοςς,,

ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚαακκααννάάςς,,  ΣΣττααύύρροοςς  ΣΣιιοούύλληηςς,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΠΠααππααδδάάττοοςς,,  ΙΙφφιιγγεε--
ννεειιαα  ΣΣττάάιικκοουυ  Σκηνοθεσία: ΡΡάάιιννχχααρρττ  ΚΚλλοουυςς
Μία παρέα από κακομαθημένα, εγωιστικά κατοικίδια, με αρχηγό τη λου-
σάτη γάτα Μπελ, βρίσκουν τον μπελά τους, όταν οι μηχανές που διοικούν
τη Ρόμπο Σίτι, την υπερσύγχρονη μητρόπολη στην οποία ζουν και βασι-
λεύουν, εκτροχιάζονται και παίρνουν την εξουσία, με αποτέλεσμα να το
σκάσουν όλοι οι άνθρωποι για να σωθούν. 
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛHH::  1177..5500  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη)),,  μμόόννοο  ΣΣάάββββααττοο  κκααιι  ΚΚυυρριιαακκήή

ΒΒ’’  ττααιιννίίαα:: Προβάλλεται η περιπέτεια φαντασίας ««ΑΑΡΡΠΠΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΤΤΗΗΝΝΑΑ::
ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΦΦΑΑΝΝΤΤΑΑΣΣΜΜΑΑΓΓΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΑΑΦΦΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΑΑΡΡΛΛΕΕΪΪ  ΚΚΟΟΥΥΙΙΝΝ»
(Birds Of Prey: And The Fantabulous Emancipation Of One Harley
Quinn)
Ηθοποιοί: ΜΜάάρργγκκοοττ  ΡΡόόμμππιι,,  MMααίίρρηη  ΕΕλλίίζζααμμππεεθθ  ΓΓοουυίίσσττεεννττ,,  ΤΤζζοούύρρννιι  ΣΣμμόόλλεεττ--
ΜΜππεελλ,,  ΡΡόόζζιι  ΠΠεερρέέζζ,,  ΚΚρριιςς  ΜΜεεσσίίνναα,,  ΓΓιιοούύαανν  ΜΜαακκΓΓκκρρέέγγκκοορρ,,  ΈΈλλαα  ΤΤζζέέιι  ΜΜππάάσσκκοο,,
ΜΜπποογγιιάάνναα  ΝΝοοββάάκκοοββιιττςς,,  ΓΓκκρρέέιιςς  ΣΣάάννττοο,,  ΣΣααρρλλέένν  ΑΑμμόόιιαα,,  ΤΤζζεεννέέλλ  ΜΜαακκΚΚιι  Σκη-
νοθεσία: ΚΚάάθθιι  ΓΓιιαανν

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

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

AAΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ
ΚΙΝ/ΦΟΣ 
((ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  --  DDOOLLBBYY  DDIIGGIITTAALL))
ΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΓΓΙΙΟΟΥΥ  1188  ΠΠΑΑΛΛΙΙΑΑ
ΠΠΟΟΛΛΗΗ..  ΤΤΗΗΛΛ..22883311002299552200  &&
22883311002222883300  --  ff  CCIINNEE  AAPPOOLLLLOONN
wwwwww..cciinneeaappoolllloonnaasstteerriiaa..ccoomm

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

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-
Πέμπτη  9.00-14.00

& 18.00-20.00, 
Tετάρτη 9.00-16.00, 

Παρασκευή 9.00-15.00.
Tηλ.: 28310 27307, 
Fax: 28310 27308 

Kινητό 6946 464726 
e-mail: PDOULIA@gmail.com

ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
Eξειδίκευση στο ιατρείο

πόνου  και παρηγορητικής
αγωγής του Aρεταίειου

Πανεπιστημιακού 
Nοσοκομείου Aθηνών, και

στις κλινικές πόνου του King
George και του Whipps Cross
University Hospital, London,
UK. Mέλος της Eλληνικής 

Iατρικής Eταιρείας 
Bελονισμού. Δέχεται κατόπιν 

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

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

e-mail:
sofmarkantoni@yahoo.gr

KΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΗΦΑΚΑΚΗ

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΣOΦIA MAPKANTΩNH-
MΠAΓOYPAKH

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΛΙΑ-
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Σινεπαρουσίαση
.

Διδάκτωρ Kοινωνικής 
Kλινικής Ψυχολογίας, 
Mέλος του Συλλόγου 

Πανεπιστημιακών 
Eλλήνων Ψυχολόγων.  
Δέχεται με ραντεβού

τηλ.: 2831055440,
693/2017189.

Γ. Kουρμούλη 83 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Bsc,
PgDip, Msc, Charteredpsy. 

City Univ., LONDON UK
Mέλος του British

Psychological 
Society και του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Ψυχολόγων. 
Eκπαιδευμένη 

στην Γνωστική-
Συμπεριφορική θεραπεία. 

Aτομική θεραπεία σε ενήλι-
κες.  Δυνατότητα συνεδριών 

και στα αγγλικά  
(Sessions and in English). 

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 
Σαουνάτσου 28, Kαλλιθέα.  

Tηλ. 28310 26157, 
6947 645621

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ 
ΨΥΧΙΚHΣ YΓΕIΑΣ

Mεταπτυχιακό δίπλωμα 
στην Προσωποκεντρική 

Συμβουλευτική University 
of Strathclyde, Glasgow 

Mέλος Eλληνικής 
& Eυρωπαϊκής 

Eταιρείας Συμβουλευτικής 
Συμβουλευτική εφήβων, 

ενηλίκων &
θεραπεία  ζεύγους.

Δέχεται με ραντεβού 
στο γραφείο της 

Eπιμ. Μαρούλη 13-Pέθυμνο 
Tηλ. 697 0809208,

e-mail: h.zaravinou@yahoo.gr

ειδικευμένη στην 
νευροεξελικτική αγωγή

(N.D.T. Bobath) σε παιδιά με
εγκεφαλική παράλυση και
άλλες δυσλειτουργίες του

κεντρικού νευρικού 
συστήματος. 

K. Παλαμά 2 (δίπλα στο 
πρώην Oρφανοτροφείο).

Λειτουργεί καθημερινά πρω-
ινές και απογευματινές ώρες

μετά από ραντεβού εκτός 
Σαββάτου. Tηλέφωνα:

2831025050 - 6932431807.

Φυσικοθεραπευτής
της ομάδας μπάσκετ 

Ρέθυμνο Aegean
Μέλος του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυικοθεραπευτών
Αναλαμβάνει κατ’ οίκον 

Αξιολόγηση-Αποκατάσταση 
ορθοπεδικών, νευρολογικών

και λοιπών παθήσεων.
-Ηλεκτροθεραπεία -Κινησιο-

θεραπεία -Κinesiotaping -
Θεραπευτική μάλαξη 

Τηλ. 28310 56018, 
κιν. 6981531221

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΙΝΑ ΜΠΡΟΥΧΑΤΣΚΑ

EYH  TΣOYPΛAKH

TZΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

XAPA I. ZAPABINOY

Eμμ. Πορτάλιου 22, 2ος όροφος (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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.  ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ

Η έξαλλη ζωή της Χάρλεϊ Κουίν εκτροχιάζεται ακόμα περισσότερο μετά
τον ιδιαίτερα εκρηκτικό χωρισμό της από τον Τζόκερ. Για πρώτη φορά,
είναι απροστάτευτη, με τον κάθε αλήτη της Γκόθαμ να την καταδιώκει.
Εντωμεταξύ, ο αρχιμαφιόζος Ρόμαν Σαϊόνις έχει βάλει λυτούς και δεμέ-
νους για να βρει τη νεαρή πορτοφολού Κας, που έκλεψε το πολύτιμο δια-
μάντι του. 
Το μονοπάτι της Χάρλεϊ διασταυρώνεται με την Κυνηγό, την Μπλακ Κα-
νάρι και τη Ρενέ Μοντόγια και το αλλόκοτο επιτελείο δεν έχει επιλογή
από το να συνεργαστεί για να εξολοθρεύσει τον Ρόμαν μέσα σε μία θεό-
τρελη, φονική μέρα.
Η αξέχαστη Χάρλεϊ Κουίν από την «Ομάδα αυτοκτονίας» αποκτά - επι-
τέλους - τη δική της συμμορία σε μία έκρυθμη ιστορία από το στόμα της
ίδιας, όπως μόνο αυτή ξέρει να διηγείται. Μία πραγματικά φαντασμαγο-
ρική, καταιγιστική και εντυπωσιακή περιπέτεια.
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ::  2200..0000  ((CCiinneellaanndd  22))  κκααιι 2222..1100  ((CCiinneellaanndd  11))
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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 !!

ΡΕΘΥΜΝΟ περιοχή Σταυρω-
μένου κεντρικό προνομιούχο
οικόπεδο 1920 m2 πρόσοψη
40 μ. Απεριόριστη θέα τη θά-
λασσα. Οικοδομεί 800 m2 για
κατοικία και 1200 m2 για ξε-
νοδοχείο. Γίνονται και δύο ξε-
χωριστά οικόπεδα άρτια-οικο-
δομήσιμα. Δίδεται αντιπαροχή
ή πώληση. Ιδιώτης 6976435385.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ 3όροφο
στη Νέα Χώρα Χανίων, σε εξαι-
ρετικό σημείο, 10 λεπτά με τα
πόδια από το Ενετικό Λιμάνι,
από την παραλία και από το κέ-
ντρο της πόλης. Αποτελείται
από ισόγειο 110 τ.μ. με αυλή
και έξτρα αποθηκευτικούς χώ-
ρους, 1ο όροφο 110 τ.μ., 2ο
όροφο 44 τ.μ. σε οικόπεδο
210 τ.μ. (συντελεστής δόμησης
2), για ιδιοκατοίκηση ή τουρι-
στική αξιοποίηση. Υπόλοιπο
δόμης. Θέση πάρκινγκ. Τα σπί-
τια είναι σε πολύ καλή έως
εξαιρετική κατάσταση. Τιμή
640.000 (συζητήσιμη).

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
RETHYMNO PALACE

στον Αδελιανό Κάμπο 
αναζητά προσωπικό 
για τις κάτωθι ειδικότητες:
· Συντηρητή Ηλεκτρολόγο
· Αποθηκάριο · Λαντζέρη
· Barman · Καμαριέρες
· Βοηθούς καμαριέρας
· Καθαρίστριες · Σερβιτό-
ρους · Μάγειρα Ιταλικού &
Ασιατικού Εστιατορίου
Αιτήσεις δεχόμαστε στο Ξε-
νοδοχείο κάθε Δευτέρα -Τε-
τάρτη -Παρασκευή 10.00 με
13.00. Για αποστολή βιογρα-
φικών με Photo στο e-mail:
manager@rethymnopalace.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2831072418.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ από
ηλεκτρονικό κατάστημα
αθλητικών ειδών με έδρα το
Ρέθυμνο για το τμήμα εξυ-
πηρέτησης πελατών. Ευφρά-
δεια λόγου, ικανότητα
επικοινωνίας και ομαδικής
συνεργασίας, καθώς και
γνώσεις ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή και αγγλικών απα-
ραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να στείλουν τα βιο-
γραφικά τους στο email
cv@heavenofbrands.com. 
Περαιτέρω πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2831 200 028 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

CASTELO στην Παλιά Πόλη
ζητείται βοηθός κουζίνας.
Τηλ. Επικ. 6937127580 ώρες
10:00-15:00 & 19:0-23:00

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μο-
νάδα στον Πλατανιά Ρεθύ-
μνης ζητούναι οι εξής ειδι-
κότητες: σερβιτόρος - Β΄
σερβιτόρος - barman -
barwoman - Α΄ μάγειρας - Γ΄
μάγειρας - καμαριέρα - λα-
ντζιέρης-ρα. Παρακαλούναι
οι ενδιαφερόμενοι όπως
στείλουν το βιογραφικό τους
στο παρακάτω e mail:
vafdam2@gmail.com.

STERIS Elegant Beach Hotel
Λειτουργούμε όλο το χρόνο

Διαθέτουμε Στούντιο & Διαμερίσματα (1 & 2 δωματίων).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ σε Φοιτητές, Επαγγελματίες και επισκέπτες
που επιζητούν περιοδικά σταθερή διαμονή. Τα δωμάτια
είναι εξοπλισμένα με a/c, t.v. (plasma), smart tv, cd/dvd player,
usb, wi-fi-internet, H/Y (στο χώρο της ρεσεψιόν), τηλέφωνο,
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ζεστό νερό όλο το 24ωρο,
σέρβις καθαριότητας. 
Πληροφορίες καθημερινά από 08.00-23.30 
Τηλ. 28310 28303 & 28310 24781 (ρεσεψιόν - κρατήσεις)
Διεύθυνση: Κων/πόλεως 1, Καλλιθέα
e-mail: info@hotel.steris.gr www.hotel.steris.gr/

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο χωριό
Μύρθιος ζητούνται καμαριέ-
ρες, συντηρητής υδραυλικός.
Πληροφορίες τηλ. 6980006636.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ
- ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 135ΤΜ ΜΕ ΑΥΛΗ ΤΙΜΗ 185.000€ ID 455
- ΠΡΙΝΕΣ ΒΙΛΛΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 225ΤΜ ΤΙΜΗ 400.000€ ID 813213
- ΜΠΑΛΙ ΒΙΛΛΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ 130TM TIMH 220.000€ ID 454
- ΠΡΙΝΕΣ - ΒΕΔΕΡΟΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ , ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ 200ΤΜ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ 215.000€
ID813213
- ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ -ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125ΤΜ 4 Υ/Δ ΤΙΜΗ 130.000€ ID305
- ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ 3ΟΡΟΦΟ 165ΤΜ ΣΕ 850ΤΜ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙΜΗ 165.000€ ID
760590
- ΖΟΥΡΙΔΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΕ 400ΤΜ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΤΙΜΗ 138.000€ ID758577
- ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΙΣΜΑ 150ΤΜ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΦΗ , ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ , 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ,ΤΙΜΗ 120.000€ ID 759608
- ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ ΠΑΛΙΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ 220ΤΜ  ΤΙΜΗ 40.000€ ( ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!! ) ID760582
- ΓΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 866ΤΜ ΜΕ ΠΑΛΙΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 351,44ΤΜ , ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ID 760154
- ΜΥΣΣΙΡΙΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ ΣΕ 500ΤΜ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΧΕΙ 92ΤΜ ΟΙΚΙΑ ,ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ 50
+ 115ΤΜ ΗΜΙΤΕΛΗ ID 760561
- ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΑ 108ΤΜ ΤΙΜΗ 145.000€  & 100ΤΜ
ΤΙΜΗ 100.000€ NEO!!!
- ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ -ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΙΔΑ ΒΙΛΛΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 400ΤΜ ΜΕ 5 Υ/Δ,
ΠΙΣΙΝΑ , 130ΤΜ ΑΥΛΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2000ΤΜ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ . NEO!!!
- ΜΠΑΛΙ 2 ΒΙΛΛΕΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (2008) ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ & ΘΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ID
493 NEO!!! 
- ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 130ΤΜ ΜΕ 3 Υ/Δ , ΘΕΑ & ΤΖΑΚΙ , ΤΙΜΗ 135.000€ ID 473
ΝΕΟ!!!
- ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 90ΤΜ ΜΕΖΟΝΕΤΑ , ΤΙΜΗ 30.000€ ΝΕΟ!!!
- ΛΟΥΤΡΑ RESORT 80TM ME 2 Υ/Δ , ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ , ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ , 
ΤΙΜΗ 150.000€ ID 492 ΝΕO!!!
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
- ΠΛΑΚΙΑΣ 7 ΟΙΚΌΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ , 800ΤΜ ΤΟ ΚΑΘΈΝΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΈΣΤΗ
ΔΟΜΗΣΗΣ 0,60 , ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΑ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΤΙΜΗ 90.000€ / ΕΚΑΣΤΟΣ  ID 840467
- ΜΠΑΛΙ 6 ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 700ΤΜ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 0,60 ΤΙΜΗ 170.000€ / ΕΚΑΣΤΟΣ ID 456
- ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 5500ΤΜ & 4300ΤΜ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΜΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ ID 349 & 350
- ΤΣΕΣΜΕΣ 2-3-4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ID 119
- ΠΑΝΟΡΜΟ 10 ΣΤΡ. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 100Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ID
208+169+85+86
- ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3000, 4000 & 1500ΤΜ ,ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΜΗΣΗ ID 83 & 107

- ΑΔΕΛΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΘΕΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ AGRECO ,1400TM , TIMH 70.000
- ΑΔΕΛΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΘΕΑ , ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΩΤΗ , 4500ΤΜ , ΜΕ ΕΛΙΕΣ ,

ΤΙΜΗ 100.000€
- ΔΡΑΜΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΑ ΚΤΙΖΕΙ 270ΤΜ , ΤΙΜΗ 85.000€
- ΣΦΑΚΑΚΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2700ΤΜ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 300ΤΜ ΚΤΙΖΕΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1600ΤΜ , ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ,    ΤΙΜΗ 250.000€  (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
- ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΜ -ΚΑΠΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100ΤΜ , Α & Β ΌΡΟΦΟΣ , 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 490ΤΜ , ΤΙΜΗ 500.000€ ( ΕΥΚΑΙΡΙΑ ) 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 45ΤΜ & 45ΤΜ ΥΠΟΓΕΙΟ ID 235
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΊΡΙΟ ΣΕ 2 ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ 2 ΜΑΓΑΖΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΗ – 4 ΔΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ID 22
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΕ ΜΠΑΛΙ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, & ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ 35 ΔΩΜΑΤΙΑ ID
227,209,75,21,7
ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ 4 ΒΙΛΛΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ID 236

ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΕ : ΚΡΗΤΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ -
ΝΑΞΟ - ΚΩ -ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΑΘΗΝΑ

Λ. Κουντουριώτου 154 (Κολωνάκι) 
Τηλ. 28310 30900 & 6974777305

ZΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από κρεπερί
στην παραλία Ρεθύμνου για
λάντζα - κρέπα - καφέ. Ωράριο
βραδινό 19.00-03.00. Πληρο-
φορίες τηλ. 28310 26226 ώρες
18.00 - 24.00

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
Α.Ε. για το τουριστικό πολυ-
κατάστημα KUA SHOPPING
CENTER στον Αδελιανό Κά-
μπο. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση γνώση της αγγλικής
γλώσσας. • Ταμείο
• Πωλήτρια 
• Παραλαβές προϊόντων.
Αποστολή βιογραφικών
kuashopping@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
69737003462

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΗ-
ΤΑΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 1) Οδηγό
λεωφορείου 2) Πωλητές εκ-
δρομών με γνώσεις ξένω
γλωσσών Τηλέφωνο επικοινω-
νίας 698 81 25 548 ή αποστολή
βιογραφικών: 
papadanick@gmail.com 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ 9θέσιου
minivan για τη φετινή σεζόν, ηλι-
κίας 30-55, κάτοχος διπλώματος
Β’ κατηγορίας, πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας επιπέδου Β2,
καθαρό ποινικό μητρώο, με
έδρα Ρέθυμνο. Αποστολή βιο-
γραφικών με φωτογραφία e-
mail: info@modetransfer.com
ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ boutique ξενοδο-
χείο στην παλιά πόλη ζητείται
καμαριέρα για πλήρη 12μηνη
απασχόληση. Τηλ. επικοινω-
νίας 2831029069, 6981198121
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ κατά-
λυμα που βρίσκεται στο Μυ-
ξόρρουμα Ρεθύμνου ζητείται
καμαριέρα για ημιαπασχόλη-
ση 8 έως 9 μήνες το χρόνο.
Τηλ. επικοινωνίας 2831029069,
6981198121.



ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο Ενε-
τικό Λιμάνι Ρεθύμνου ζητού-
νται για την καλοκαιρινή
σεζόν 2020, βοηθός μά-
γειρα/ψήστης και βοηθός
σερβιτόρου. Πληρ. τηλ.
6974788226 & 6972919965
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Από τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ζητείται Χημικός ή Τε-
χνολόγος τροφίμων ή άτομο σχετικής ειδικότητας, για την στε-
λέχωση του τμήματος δειγματοληψιών. Αποστολή βιογραφι-
κών: chemitec@otenet.gr

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ • Σερβιτόροι-ες με γνώση τουλάχι-
στον μίας ξένης γλώσσας. Θα προτιμηθούν άτομα κάτω των
30 ετών. • Καμαριέρες  Πληροφορίες τηλ. 6937569743.

Το ξενοδοχείο Anemos
Luxury Grand Resort
ζητά:
· RECEPTIONIST A-B
· GUEST RELATION
· ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ-POOL BOY
· ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
· ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Για πληροφορίες και απο-
στολή βιογραφικών
28250-61739 &
hr@anemosresort.gr

Από το εστιατόριο Veneto στο Ρέθυμνο ζητούνται για την
καλοκαιρινή σαιζόν 2020 παρακάτω ειδικότητες: α) Σερβι-
τόρα-ος Α', β) Σερβιτόρα - ος Β', γ) Οινοχοος (somelie ), δ)
μάγειρας Β' - μπουφεντζης. ε) βοηθός μάγειρα Απογευ-
ματινή συνεχής απασχόληση. Αποστόλη βιογραφικών:
info@veneto.gr , yannis@veneto.gr Πληροφορείες:
2831056634

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προμηθευτική
Μετάλλων Κρήτης ενδιαφέ-
ρεται να προσλάβει εργάτες
στην αποθήκη διάθεσης στην
Πηγή. Πληροφορίες αυτο-
προσώπως στην εταιρεία.

ΑΠΟ ΤΟ KAPSALIANA
VILLAGE HOTEL, περιοχή
Ρεθύμνου, ζητείται προσω-
πικό για τις εξής θέσεις:
Α) Καμαριέρα με προϋπηρε-
σία, επιθυμητή η γνώση Αγ-
γλικής.
Β) Σερβιτόρος/α με προϋπη-
ρεσία, απαραίτητη η γνώση
Αγγλικής.
Γ) Λαντζιέρα.
Για πληροφορίες καλέστε:
6944 284 000 , 6934 999 530

AΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΕΤΑ
Zητείται προσωπικό όλων
των ειδικοτήτων για την κα-
λοκαιρινή σαιζόν. Τηλ. επι-
κοινωνίας 2831071702-
6946791244.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
CORINA ζητούνται σερβιτό-
ρος-α και μάγειρας-ισσα Β’.
Πληρ. τηλ. 6979978977

ZHTEITAI καμαριέρα από μι-
κρή ξενοδοχειακή μονάδα
στον Καβρό Αποκορώνου για
πλήρη απασχόληση. Πληρο-
φορίες τηλ. 694 51 46 198

Το Ξενοδοχείο Alegria Resort 4* δυναμικότητας 100 δωματίων
το οποίο βρίσκετε στον Πλακιά του νομού Ρεθύμνου και θα
λειτουργήσει για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2020 αναζητεί
προσωπικό με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο αντίστοιχης κα-
τηγορίας για τα τις παρακάτω ειδικότητες:
Προϊστάμενος/η κρατήσεων-υποδοχής με προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση του ξενοδοχειακού προ-
γράμματος Protel, καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας, τυχόν γνώση Φιλανδικών αποτελεί επιπλέον
προσόν
Υπάλληλοι υποδοχής και νυκτερινός υπάλληλος υποδοχής με
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση του ξενο-
δοχειακού προγράμματος Protel αποτελεί επιπλέον προσόν,
Μάγειρες Α’ Β΄ και Γ΄ για ζεστή και κρύα κουζίνα καθώς και
χασάπης, Λαντζιέρες και Λαντζιέρηδες, 
Προϊσταμένη ορόφων , Καμαριέρες και καμαριέρης για πρω-
ινή, ή και απογευματινή εργασία,
FB–Μαιτρ για τα εστιατόρια του ξενοδοχείου,
Α & Β Σερβιτόροι/σερβιτόρες και μπουφετζήδες με καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Μπάρμεν και Μπαρμέϊτς, Συντηρητής-Ηλεκτρολόγος
Αποθηκάριος με δίπλωμα οδήγησης
Κηπουρός, Υπεύθυνος παραλίας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
alegriaresorts.hr@gmail.com υπ΄ όψη
Διευθυντή Ξενοδοχείου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 698 517 9800 
καθημερινά εκτός Κυριακής από 10:00 έως 15:00

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ
ΓΑΒΑΛΑΣ ζητούνται:
• Γεωπόνος ή τεχν. Γεωπόνος
για απασχόληση στο κατάστη-
μα της πατρ. Αθηναγόρα. 27 
• Κηπουρός με δίπλωμα οδή-
γησης για την ανάλογη εργα-
σία.
Παρέχονται ασφάλεια , μισθός,
μπόνους. Πληροφορίες στο
28310 35001 (8 00 έως 12 00) &
6978313130 όλη την ημέρα 
Αποστολή βιογραφικών στο
gcgavalas@yahoo.gr
ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΛΑΝΑ
στην παλιά πόλη ζητούνται για
την καλοκαιρινή σαιζόν: Βοη-
θός μάγειρα για τη θέση της
σχάρας με προϋπηρεσία στα
κάρβουνα, άτομο για Λάτζα
με προϋπηρεσία, βοηθοός σερ-
βιτόρου και κοπέλα για Υπο-
δοχή. Βραδινό ωράριο. Απο-
στολή βιογραφικών στο: 
info@alana-restaurant.gr
Τηλ επικοινωνίας: 6948374330
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ-ΔΥΑΡΙΑ –ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Διαμέρισμα 60τμ 3ου ορόφου ανα/ένο πλήρως εξοπλισμένο.
Τιμή 90.000€
KΕΝΤΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Γραφείο 55τμ β’ ΄Ορόφου
Τιμή 90.000 €
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ: Α ‘όροφος 180τμ 5 γκαρ/ρες αν/νες με εισό-
δημα Τιμή 385.000€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ: Υπερυψωμένο ισόγειο 75τμ πάνω στην θάλασσα
υπερ λουξ κατασκευής πλήρως εξοπλισμένο. Τιμή : 210.000€
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α’ ορόφου 72τμ μαζί με το δώμα χρήζει ανα-
καίνιση Τιμή 100.000€

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – 3 & 4 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
– ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΓΑΛΛΟΥ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ Διαμέρισμα 122τμ Α΄οροφου, 4 υπνοδωμάτια , 2 μπά-
νια με παρκινγκ και τον αέρα. Τιμή 138.000€
ΚΟΥΜΠΕΣ: Α’ Ορόφου 120τμ α’ ορόφου υπερ. λουξ κατασκευής 10 ετών
επιπλωμένο με απίστευτη θέα , γκαράζ και αποθήκη. Τιμή: 270.000€
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: (δίπλα στο ΤΕΙ): Διαμέρισμα Α’ ορόφου 145 τμ με 3 υπν/τια
13 ετών. Τιμή 200.000€ (συζ/μη)
ΚΟΥΜΠΕΣ: Διαμέρισμα 105τμ υπερυψωμένο ισόγειο 10 ετών με κήπο
και θέση parking Τιμή: 142.000€
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ: Διαμέρισμα 138τμ λουξ κατοικία με 3 υπνοδωμάτια 2 wc
γκαράζ και μια γκαρσονιέρα 25τμ Τιμή: 235.000€
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Πετρόχτιστη μονοκατοικία 190τμ υπερ. λουξ σε
3.500τμ αγροτεμάχιο. Τιμή: 450.000€
ΧΑΛΕΒΙ: Μεζονέτα 180τμ αυτόνομη με υπόγειο 120τμ υπερ λουξ σε χω-
ράφι 3.900τμ. Τιμή 360.000€
ΜΑΓΝΗΣΙΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ. 2 Διαμερίσματα 132 τμ και 86 τμ σε οικόπεδο
1040τμ Τιμή 275.000€
ΡΟΥΜΕΛΗ: Βιλλα 120τμ σε οικόπεδο 450τμ λουξ κατασκευής του 2004
Τιμή: 300.000€

ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
– ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΠΕΤΑ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Αυτόνομο συγκρότημα διαμερισμάτων, το οποίο αποτελεί-
ται υπόγειο 60τμ , ισόγειο 74τμ, α όροφος 145τμ με κήπο και γκαράζ πολύ
καλής κατασκευής και καλο εισόδημα απόσταση από θάλασσα 300
μετρά, με εισόδημα Τιμή 380.000€
ΚΕΝΤΡΟ: Παλιο ξενοδοχείο 2 ορόφων 260τμ σύνολο δωματίων 22. 
Τιμή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
ΚΟΥΜΠΕ: Παλιά μονοκατοικία 317τμ χρίζει ανακαινίσεις χτίζει 260τμ
ιδανικο για πολλές χρήσεις. Τιμή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ: Κτήριο διαμερισμάτων ημιτελές 577τμ (κατάλληλο για
δυαρια & γκαρσονιέρες ή διαμ/τα) σε οικόπεδο 1000τμ. 
Τιμή: συζ/μη 350.000€ 
ΑΔΕΛΕ: Μονοκατοικία 304 τμ ημιτελής σε 9.500τμ αγροτεμάχιο. 
Τιμή: 400.000€
ΧΑΛΕΒΙ: Μονοκατοικία 320τμ ημιτελής με 4 υπν. σε 900τμ οικόπεδο
πάνω στον κεντρικό με υπέροχη θέα. Τιμή: 290.000€

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ: Μεζονέτα 144τμ αποτελείται από τον α’ όροφο
72τμ και β’ όροφο 72τμ με πρόσοψη των μπαλκονιών στην ΕΘΝ. ΑΝΤ.
Τιμή: 165.000€
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ: Διαμέρισμα Α’ ορόφου 72 τμ χρίζει ανακαίνισης 100.000€
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ: Αυτόνομο κτήριο 175τμ με 5 δωμάτια κατάλληλο για επαγ-
γελματική χρήση Τιμή 160.000€
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Αυτόνομη μεζονέτα 131τμ κατοικήσιμη και με
υπόλοιπο δόμησης 30τμ.Τιμή 177.000€ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 
Μ.ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ: Κατάστημα λουξ κατασκευής 100τμ με εξωτερικο χώρο
και 100τμ υπόγειο με εισόδημα Τιμή 260.000€
ΑΡΚΑΔΙΟΥ: Κατάστημα στην Παλιά Πόλη 113τμ πουλιέται το μισο μερί-
διο 57τμ
καλό εισόδημα. Τιμή: 265.000 €
ΓΟΒΑΤΖΙΔΑΚΗ: Πλησίον Εθνικής Αντιστάσεως, Κα/μα 52 τμ Κ για γρα-
φεία Τιμή: 80.000€
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ : Γραφεία 240 τμ σε Α,Β, Όροφο λουξ κατασκευή
Τιμή 580.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: Αγροτεμάχιο 4500τμ κατάλληλο για πολλές επαγ-
γελματικές χρήσεις
ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ: Αγροτεμάχιο 4000τμ μόνο για γεωργική χρήση
Τιμή ενοικίου…. 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ; Κατάστημα 48τμ με ωραία πρόσοψης WC ,αποθήκη
Τιμή 1200€ 
Μ. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ: Κατάστημα 410τμ 3 ορόφων με εξωτερικό χώρο
Τιμή: 2.400€

ΔΗΜ.ΚΗΠΟ : Κατάστημα 90τμ με πατάρι 45τμ ιδανικο για πολλές χρή-
σεις τιμή 1200€

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ με μια 2 Παλιές μονοκατοικίες 95τμ +
65τμ σε 167τμ σε οικόπεδο με Σ.Δ. 1,6 χτίζει 268τμ κατάλληλο για δια-
μερίσματα. Τιμή 230.000€
ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟ: Μασταμπας Οικόπεδο 1100 τμ με Σ.Δ. 0.8 
Τιμή 380.000
ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ: Οικόπεδο 710 τμ κα/λο για πολλές χρήσεις με
θέα Τιμή: 178.000€
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Οικόπεδο 320τμ με σ.δ. 0,8 , με πρόσοψη στον δρόμο. 
Τιμή 162.000€
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ Οικόπεδο 3.000τμ με πολύ δό-
μηση εντός σχεδίου και έχει και κτίσματα Στο κεντρικο δρόμο. ιδανικό
για πολλές χρήσεις Τιμή 600.000€
ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ: Οικόπεδο 4.500τμ τέλεια θεα. Τιμή 200.000€
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Οικόπεδο 13.000τμ πάνω στο κεντρικό δρόμο με πολύ
θέα κεντρικού δρόμου κτίζει.Τιμή 260.000€
ΠΗΓΗ: Οικόπεδο 2.200τμ άρτιο εντός γωνιακό, κτίζει περίπου 1000τμ.
Τιμή: 156.000€
ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ: Οικόπεδο 1.000τμ στο κέντρο του χωριού άρτιο
400τμ. Τιμή 50.000€

ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΣΦΑΚΑΚΙ: Οικόπεδο 2900τμ με παράλια κατάλληλο για πολλές χρήσεις
Τιμή 690.000€
ΣΦΑΚΑΚΙ: Αγροτεμάχιο 5000τμ με παράλια κτίζει 210τμ για βίλλα
Τιμή 600.000€
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Αγροτεμάχιο 2000τμ κτίζει 200τμ με θέα, μελ/κό οικόπεδο,
τιμή: 200.000€
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Αγροτεμάχιο 4500τμ κτίζει 210τμ με θέα, μελ/ικό οικόπεδο,
τιμή: 170.000€ 
ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ: Γωνιακό 2.500τμ ιδανικό για πολλές χρήσεις. 
Τιμή 290.000€
ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ: Γωνιακό 2.100τμ ιδανικό για πολλές χρήσεις. 
Τιμή 240.000€
ΜΑΡΟΥΛΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ Αγροτεμάχιο 8000τμ με πολύ ωραία θέα γωνιακό
άρτιο 200τμ. Πριν το χωριό πάνω στο κεντρικο δρόμο Τιμή 110.000€
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ προς ΓΑΛΛΟΥ: Αγροτεμάχιο 9890 με υπέροχη θέα και
δυνατότητα τεμαχισμού σε δυο των 4.000 τμ τιμή: 250.000€
ΓΕΡΑΝΙ: Αγροτεμάχιο 4.400τμ με απεριόριστη θέα 160.000€
ΓΕΡΑΝΙ: Αγροτεμάχιο 4.000τμ με υπέροχη θέα, σε φανταστική τοποθε-
σία , πάνω από την θάλασσα αίτιο 200 τμ. Τιμή 135.000€
ΑΔΕΛΕ: Αγ. Παρασκευή θέση πλακωτή: Αγροτεμάχιο 4600 τμ με πολύ
ωραία πανοραμική θέα κτίζει 200τμ Τιμή: 96.000€

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

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών
με μητρική γλώσσα τη Γερ-
μανική, κάτοχος άδειας δι-
δασκαλίας και επάρκειας, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Γερμανικών για όλα τα επί-
πεδα. Τηλ. 6931 574 093

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

ENOIKIAΣΕΙΣ
EΠΑΓΓ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
κατάλληλο για σχολή χορού
ή καράτε, στην οδό Κολοκο-
τρώνη 56.  
Τηλ. επικ. 6974 149841.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστική επιχεί-
ρηση λιανικής στην παλιά
πόλη. Πληροφορίες τηλ.
6973884033.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έτοιμη επιχείρηση
εστίασης με μειωμένα λει-
τουργικά κόστη σε κεντρικό
σημείο της πόλης σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. επικοινωνίας
6974 115930.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΚΙΑΣ: Πωλείται κατά-
στημα 49 τ.μ. πάνω στον κε-
ντρικό-τουριστικό και
πολυσύχναστο δρόμο στον
Πλακιά Ρεθύμνου με καλό ει-
σόδημα. Τιμή: 170.000.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ γαλλικής φι-
λολογίας πανεπιστημίου Αθη-
νών και διπλωματούχος με-
ταφράστρια του γαλλικού ιν-
στιτούτου Αθηνών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα όλων
των επιπέδων και αναλαμ-
βάνει μεταφράσεις κειμέ-
νων. Τηλ. επικ. 6978 035029.

ZZHHTTOOYYNN    EEPP°°AA™™IIAA

ΚΥΡΙΑ ετών 45 Ελληνίδα ζητά
να εργασθεί στο να προσέχει
ηλικιωμένη χωρίς να είναι κα-
τάκοιτη, να καθαρίζει γραφεία,
σκάλες, σπίτια όλο το 8ωρο
από το πρωί έως το απόγευμα
μόνο εντόςπόλεως Ρεθύμνου.
Πληροφορίες στο τηλ.
6986871425 όλες τις ώρες.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές
των εξής ειδικοτήτων: 
Μαθηματικοί, Φυσικοί, 
Βιολόγοι, Φιλόλογοι και 
Πληροφορικοί (καθηγητές
Προγραμματισμού) για ερ-
γασία σε φροντιστήριο.
Τηλ. επικοινωνίας: 
2831025122.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός για ξυλουρ-
γείο στο Ρουσσοσπίτι Ρεθύ-
μνου, τηλ. 6972015500
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
διανομής ποτών ζητούνται
οδηγοί διανομείς με δίπλωμα
Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Πληρο-
φορίες τηλ. 28310 72072 -
72482.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο και ανειδί-
κευτο προσωπικό για συνερ-
γείο κατασκευής και συντή-
ρησης κήπων. Πληροφορίες
στο κινητό: 6972443983 κ.Νίκος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κα-
τάστημα τουριστικών ειδών
στην παλιά πόλη. Απαραίτητη
η γνώση δύο ξένων γλωσ-
σών. Πληροφορίες τηλ.
6932467799.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είδη γενικού
εμπορίου (γυαλικά, είδη οι-
κιακής χρήσης, παιχνίδια κ.λπ.)
προς 25 λεπτά το ένα. Πληρ.
τηλ. 6970 299362.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξύδι. Πληρ. τηλ.
6949804623

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
άτομο για reception ξενοδο-
χείου με απαραίτητες γνώ-
σεις αγγλικών και
γερμανικών, καμάριερες,
barista, barman Α'&Β', σερβι-
τόροι με δυνατότητα εργα-
σίας όλο τον χρόνο. Τηλ.
Επικοινωνίας 28310-30810

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
FORTEZZA Μελισσινού 16 ζη-
τείται προσωπικό. Αιτήσεις κα-
θημερινά 10-11 το πρωί. Πλη-
ροφορίες τηλ. 28310 55551.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ΤΕΦΑΑ
για συνεργασία σε training lab.
Πληροφορίες 6980587587.
Αποστολή βιογραφικών:
gperis@hotmail.gr

ΚΟΠΕΛΑ από Γεωργία, νοσο-
κόμα ήρεμη, υπομονευτική,
νοικοκυρά με άριστες συστά-
σεις, επιθυμεί να καθαρίζει
σπίτια, λάντζα σε εστιατόρια,
να προσέχεις ηλικιωμένες ως
εξωτερική, πρωί απόγευμα.
Τηλέφωνο 6995505408.
KΥΡΙΑ Ελληνίδα 45 ετών με
πολύ όρεξη και μεγάλη εμπει-
ρία ζητά να προσέχει παιδάκια.
Πληροφορίες τηλ. 6974312201.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
δυάρι ημιυπόγειο φωτεινό με
αύλειο χώρο, κατάλληλο για
φοιτητές επί της οδού Δημη-
τρακάκη 94, πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2831503030
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
δυάρι ημιυπόγειο φωτεινό με
αύλειο χώρο, κατάλληλο για
φοιτητές επί της οδού Δημα-
κοπούλου 94, πληροφορίες
στο τηλέφωνο 2831503030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ από εμπορική
επιχείρηση. Ανάλογη προϋ-
πηρεσία θα εκτιμηθεί. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο
694 221 1798.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας-ισσα,
Σεφ για ταβέρνα - εστιατόριο
σεζόν 15/4 έως 15/10. Προϋ-
πηρεσία στο αλά καρτ θα
ληφθεί υπόψιν. Τηλ.
6978556611 κ. Χρήστος.



ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ

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

ΡΡέέθθυυμμννοο  2299--11--22002200
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  449922

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
55336644//2266--88--22001199 αίτηση του ΔΔήήμμοουυ
ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ  συνέταξε πράξη
χαρακτηρισμού την οποία απέ-
στειλε στον Δήμο ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ
για δημοσίευσή της στο δημοτικό
κατάστημα και κοινοποίησε στον
ενδιαφερόμενο.
Με την πράξη αυτή χαρακτήρισε
έκταση στη θέση ««ΒΒααρρκκόόττοοπποοςς»»

της κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττοουυ
ΟΟιικκιισσμμοούύ  ΜΜππααλλίίοουυ  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς
ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΜΜεελλιιδδοοννίίοουυ  ττηηςς  ΔΔηη--
μμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΓΓεερροοπποοττάάμμοουυ
του ΔΔήήμμοουυ  ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ  ττηηςς  ΠΠεε--
ρριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς
εμβαδού 115599,,2244  ττ..μμ.. ωωςς μμηη  δδαασσιικκοούύ
χχααρραακκττήήρραα  κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  66  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..  999988//7799  όόππωωςς
ααυυττήή  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..
44  ττοουυ  ααρρθθρρ..  3322  ττοουυ  ΝΝ..  44228800//22001144
((ΦΦΕΕΚΚ  --115599ΑΑ))  μμηη  υυππααγγόόμμεεννηη  σσττιιςς
δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  δδαασσιικκήήςς  ννοομμοοθθεε--
σσίίααςς..
Κατά της παρούσας πράξης μας
επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφω-
να με την παράγραφο 4 του άρθρου
14 του Νόμου 998/1979 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34
του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) ενώ-
πιον της κατ’ άρθρο 10 παρ. 3 του
Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015
(ΦΕΚ Α’ 164/4-12-2015) ΤΤεεχχννιι--
κκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕξξεεττάάσσηηςς  ΑΑννττιιρρ--
ρρήήσσεεωωνν Ν. Ρεθύμνης που έχει έδρα
το Ρέθυμνο, από κάθε φυσικό ή νο-

μικό πρόσωπο που έχει έννομο
συμφέρον, εντός προθεσμίας εξή-
ντα (60) ημερών από της κατά τα
ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποι-
ήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση
από την ανάρτηση στον ειδικό δι-
κτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής
παραβόλου, όπως ορίζεται στην με
αριθμ. 117679/7182/11-12-2014
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής και Οικονομι-
κών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς

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

ΡΡέέθθυυμμννοο  2299--11--22002200
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  449900

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
55336655//2266--88--22001199 αίτηση του ΔΔήήμμοουυ
ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ  συνέταξε πράξη
χαρακτηρισμού την οποία απέ-
στειλε στον Δήμο ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ
για δημοσίευσή της στο δημοτικό
κατάστημα και κοινοποίησε στον
ενδιαφερόμενο.
Με την πράξη αυτή χαρακτήρισε
έκταση στη θέση ««ΛΛιιββάάδδιι»» της

κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττοουυ  ΟΟιι--
κκιισσμμοούύ  ΜΜππααλλίίοουυ  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΚΚοοιι--
ννόόττηηττααςς  ΜΜεελλιιδδοοννίίοουυ  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιι--
κκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΓΓεερροοπποοττάάμμοουυ  του
ΔΔήήμμοουυ  ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ  ττηηςς  ΠΠεερριι--
φφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς εμ-
βαδού 4433,,1100  ττ..μμ.. ωωςς μμηη  δδαασσιικκοούύ  χχαα--
ρραακκττήήρραα  κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττωωνν  δδιιαα--
ττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  66  ττοουυ  άάρρ--
θθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..  999988//7799  όόππωωςς  ααυυττήή
ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..  44  ττοουυ
ααρρθθρρ..  3322  ττοουυ  ΝΝ..  44228800//22001144  ((ΦΦΕΕΚΚ
--115599ΑΑ))  μμηη  υυππααγγόόμμεεννηη  σσττιιςς  δδιιααττάά--
ξξεειιςς  ττηηςς  δδαασσιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..
Κατά της παρούσας πράξης μας
επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφω-
να με την παράγραφο 4 του άρθρου
14 του Νόμου 998/1979 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34
του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) ενώ-
πιον της κατ’ άρθρο 10 παρ. 3 του
Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015
(ΦΕΚ Α’ 164/4-12-2015) ΤΤεεχχννιι--
κκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕξξεεττάάσσηηςς  ΑΑννττιιρρ--
ρρήήσσεεωωνν Ν. Ρεθύμνης που έχει έδρα
το Ρέθυμνο, από κάθε φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο που έχει έννομο
συμφέρον, εντός προθεσμίας εξή-
ντα (60) ημερών από της κατά τα
ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποι-
ήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση
από την ανάρτηση στον ειδικό δι-
κτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής
παραβόλου, όπως ορίζεται στην με
αριθμ. 117679/7182/11-12-2014
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής και Οικονομι-
κών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς

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

ΡΡέέθθυυμμννοο  2299--11--22002200
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  448888

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
55336633//2266--88--22001199 αίτηση του ΔΔήήμμοουυ
ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ  συνέταξε πράξη
χαρακτηρισμού την οποία απέ-
στειλε στον Δήμο ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ
για δημοσίευσή της στο δημοτικό
κατάστημα και κοινοποίησε στον
ενδιαφερόμενο.
Με την πράξη αυτή χαρακτήρισε
έκταση στη θέση ««εεκκττόόςς  οοιικκιισσμμοούύ
ΜΜππααλλίίοουυ»» της κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριι--
φφέέρρεειιααςς  ττοουυ  ΟΟιικκιισσμμοούύ  ΜΜππααλλίίοουυ
ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΜΜεελλιιδδοο--
ννίίοουυ  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΓΓεε--
ρροοπποοττάάμμοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜυυλλοοπποο--
ττάάμμοουυ  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηη--
ττααςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς εμβαδού 993333,,1144  ττ..μμ..
ωωςς μμηη  δδαασσιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  κκααττάά  ττηηνν
έέννννοοιιαα  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ππααρραα--
γγρράάφφοουυ  66  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..
999988//7799  όόππωωςς  ααυυττήή  ααννττιικκαατταασσττάά--
θθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..  44  ττοουυ  ααρρθθρρ..  3322  ττοουυ
ΝΝ..  44228800//22001144  ((ΦΦΕΕΚΚ  --115599ΑΑ))  μμηη
υυππααγγόόμμεεννηη  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  δδαα--

σσιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..
Κατά της παρούσας πράξης μας
επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμ-
φωνα με την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 14 του Νόμου 998/1979
όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ
159Α) ενώπιον της κατ’ άρθρο 10
παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντι-
καταστάθηκε 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 ανάρ-
τηση στον ειδικό δικτυακό τόπο,
κατόπιν καταβολής παραβόλου,
όπως ορίζεται στην με αριθμ.
117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ
των Αναπληρωτών Υπουργών Πε-
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής και Οικονομικών
(ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς
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Ο ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΚΚλλεειιδδααρράάςς του
ΕΕμμμμααννοουυήήλλ και της ΑΑγγάάππηηςς
το γένος ΚΚααρραακκαασσίίδδοουυ που
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη
και κατοικεί στο Ρέθυμνο
και η ΑΑρργγυυρρήή  ΣΣππιιννάάκκηη  του
ΜΜιιχχααήήλλ και της ΑΑιικκααττεερρίί--
ννηηςς το γένος Χρυσού που
γεννήθηκε και κατοικεί στο
Ρέθυμνο πρόκειται να πα-
ντρευτούν.

ΠΠααρραασσκκεευυήή  77--22--22002200
88..0000  ππρρωωίί--99..0000  ββρράάδδυυ
ΚΚοουυδδοουυννααρράάκκηηςς
Μοάτσου 60
Τηλ. 2831050640
99..0000  ββρράάδδυυ--88..0000  ππρρωωίί
ΜΜααγγγγααννιιώώττηηςς  ΣΣ..
Πλατεία Αγ. Γεωργίου
τηλ. 2831027828

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

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ
ΣΣααςς  ππρροοσσκκααλλοούύμμεε  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  οο  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς
ΣΣαακκττοουυρρίίωωνν  ΕΕθθννοομμααρρττύύρρωωνν  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  99  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  κκααιι  ώώρραα  1122  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι
σσττοο  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΣΣαακκττοουυρρίίωωνν  γγιιαα  ττηη  κκοοππήή  ττηηςς  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηηςς  ππίίττααςς..
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  
ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΝΝΕΕΚΚΤΤΑΑΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΗΗΣΣ  

ΤΤΟΟ  ΔΔΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  

ΠΠρροοσσφφοορράά  σστταα  ΕΕννοορριιαακκάά  ΣΣυυσσσσίίττιιαα  
ΑΑγγίίωωνν  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  κκααιι  ΕΕλλέέννηηςς

Οι ιδιοκτήτες της εταιρίας «Βιοΐασις» ααδδεελλφφοοίί  ΑΑννααγγννωωσσττόό--
πποουυλλοοιι,, συνεργάτες της Βιολογικής Κρήτης, πρόσφεραν πο-
σότητα οσπρίων και ρυζιού στα συσσίτιά μας.
Ευχαριστούμε θερμά.

ΕΕκκ  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ
ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ππ..  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΚΚααμμααρρίίττηηςς

ΕΕννδδιιααφφέέρροουυσσαα  οομμιιλλίίαα
ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  ΕΕννοορριιαακκώώνν  ΣΣυυννάάξξεεωωνν  ττηηςς  ΕΕννοορρίίααςς  ττοουυ  ΙΙεε--
ρροούύ  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκοούύ  μμααςς  ΝΝααοούύ,,  θθαα  γγίίννεειι  οομμιιλλίίαα  σσττηηνν  ΕΕννοο--
ρριιαακκήή  ΕΕσσττίίαα  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  1100  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002200  κκααιι  ώώρραα  55..0000
μμ..μμ..  μμεε  θθέέμμαα::  ««ΥΥππάάρρχχοουυνν  ΆΆγγιιοοιι;;  ΤΤιι  εείίννααιι  ααγγιιόόττηητταα  κκααιι  ΆΆγγιι--
οοιι;;  ΗΗ  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  ΙΙεερροομμάάρρττυυρραα  ΑΑγγίίοουυ  ΧΧααρρααλλάάμμπποουυςς»»..
ΠΠρροοσσκκααλλοούύννττααιι  άάππααννττεεςς..  

ΑΑππόό  ττηηνν  ΕΕννοορρίίαα

ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑ
Για τις ανάγκες των παιδικών
συσσιτίων της Κυρίας των
Αγγέλων προσέφερε η Κα
ΆΆνννναα  ΜΜοοσσχχάάκκηη  στη μνήμη
και επί το εννεάμηνο μνη-
μόσυνο του παιδιού της ΙΙωω--
άάννννοουυ  ΜΜοοσσχχάάκκηη,, χρηματι-
κό ποσό.

ΤΤοο  ΔΔ..  ΣΣ..  θθεερρμμάά  εευυχχααρριισσττεείί  

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΩΩΝΝ  ––  ΚΚΗΗΔΔΕΕΜΜΟΟΝΝΩΩΝΝ  &&  ΦΦΙΙΛΛΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΑΑΤΤΟΟΜΜΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  &&  ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΙΙΑΑ  
««ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗ»»

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ««ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗ»»
Το Δ.Σ., το προσωπικό του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» και οι ωφε-
λούμενοι του Κέντρου Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για
Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ»,
ευχαριστούμε θερμά: 
➢ τον κο Ιωάννη Ι. Σταυγιαννουδάκη-Plano+, για τη δωρεάν εκτύ-

πωση και τοποθέτηση των πινακίδων του Συλλόγου «ΑΓΑ-
ΠΗ», 

➢ τον κο Καλαϊτζάκη-Εκδοτικές Επιχειρήσεις Α.Ε., για την δω-
ρεάν εκτύπωση αφισών για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι του
Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» καθώς και των χριστουγεννιάτικων, ευ-
χητήριων καρτών,

➢ τα Κρητικά Αναψυκτικά «ΑΡΚΑΔΙ»-ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑΚΗ Ο.Ε. για
τη προσφορά αναψυκτικών την ημέρα των εγκαινίων του κτι-
ρίου «Θεομήτωρ»,

➢Το Ξυλόφουρνο Πρινάρη (Πέραμα Μυλοποτάμου) για τη προ-
σφορά διαφόρων αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων.

ΣΣααςς  εευυχχόόμμαασσττεε  ΚΚααλλέέςς  ΔΔοουυλλεειιέέςς!!
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Τελούμε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασι-
λείου στο χωριό Κισσού Κάμπος Δή-
μου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης 40ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής της αγαπημένης μας μητέρας,
αδελφής και γιαγιάς

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΚΚΗΗ
ΕΕττώώνν  8866

ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Ηλίας - Ειρήνη Απανωμεριτάκη, Ανδρέας - Δέσποινα
Τσιγδινού, Χρυσούλα (χήρα) Ζάνου, Νίκος - Αμαλία Σταγάκη,
Περικλής - Ειρήνη Αλεξανδράκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Περσεφόνη (χήρα) Νικάκη, Ουρανία - Βαγγέλης
Παναρετάκη

Τελούμε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων
Μαρτύρων Ρεθύμνου 40ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του λατρευτού μας πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

ΜΜΙΙΧΧΑΑΗΗΛΛ  ΣΣΤΤΥΥΛΛ..  
ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Ειρήνη Γρηγοράκη & Νικόλαος Ζάννης
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ::  Κωνσταντίνος, Μιχάλης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Μαρία χήρα Αντωνίου Σκαντζάκη, Μαρία χήρα
Βασιλείου Γρηγοράκη, Θεοδώρα χήρα Μιχαήλ Παπαδογιάννη,
Ιερομόναχος Γρηγόριος Παπαδογιάννης, Μαρία Κακογιαννάκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνστα-
ντίνου Ρεθύμνου 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγα-
πημένης μας

ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΜΜΜΜ..  
ΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑΛΛΙΙΟΟΥΥ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη
μνήμη της όπως παραστούν σ’ αυτό.

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Ρεθύμνη ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής της λατρευτής μας μητέρας, για-
γιάς, αδελφής και θείας

ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  ΧΧΑΑΡΡ..  
ΣΣΤΤΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΚΚΗΗ

Επίσης τελούμε και πολυετές μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του λατρευτού μας πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

ΧΧΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΟΟΥΥ  ΜΜΙΙΧΧ..  
ΣΣΤΤΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνή-
μη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Μιχαήλ - Πόπη Σταματάκη, Εύα - Σπυρίδων
Μπαντινάκης
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ:: Αλέξια, Άρης, Δημήτρης, Χάρης, Βάνα, 
Αλεξάνδρα
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Σταύρος - Όλγα Σταυρίδη, Θεώνη χήρα Ιωάν-
νου Σταυρίδη, Αγάπη χήρα Ιωάννου Εμμανουήλ

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερί-
ου στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου 40ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πα-
τέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΙΙΧΧ..
ΔΔΑΑΛΛΕΕΝΝΤΤΖΖΑΑ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ::  Αικατερίνη Δαλέντζα
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Αδαμαντία Δαλέντζα, Μιχαήλ Δαλέντζας, Βασιλική
Δαλέντζα
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ::  Αικατερίνη Βλαντάκη, Γεώργιος Δαλέντζας,
Νεκταρία Δαλέντζα
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Μαρία χήρα Μιχαήλ Δαλέντζα, 
Ελένη - Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο Μασταμπά Ρεθύμνου,
40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής του λατρευτοού μας
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού
και θείου

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥ
ΠΠΕΕΡΡΑΑΚΚΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Ευαγγελία Περακάκη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Μαρία - Δημήτρης Λεκανίδης, Σταύρος -
Daniela Περακάκη, Μανώλης - Δήμητρα Περακάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Μαρία χήρα Γεωργίου Δαμανάκη, Σοφία χήρα
Πέτρου Πετράκη, Ανδρέας - Άννα Κοτσίφη
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ::  Ευστάθιος, Αλέξανδρος, Γεώργιος, Γεώργιος,
Ευάγγελος, Νίκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Εισοδίων της Θεοτόκου (Μεγάλη Πα-
ναγία) Ρεθύμνου 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λα-
τρευτού μας πατέρα, παππού, αδελφού
και θείου

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΔΔΡΡ..  
ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΔΔΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Αριάδνη Σωτηρίδη & Ευάγγελος Βόγγας
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ::  Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνος
ΗΗ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΗΗ::  Μαρία χήρα Σπυρίδωνος Βότζη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 στην Ιερά Μονή Σωτήρα Χριστού
Κουμπέ Ρεθύμνου ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της λα-
τρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής
και θείας

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝ..  
ΔΔΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΑΑΚΚΗΗ

((ΤΤοο  γγέέννοοςς  ΜΜοοσσχχάάκκηη))
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Ιωάννης Δασκαλάκης - Χρυσή Χαριτάκη, Χάρης
Δασκαλάκης - Δόμινα Παπαδάκη
ΗΗ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΗΗ:: Ελένη χήρα Γεωργίου Διαμαντάκη
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ:: Ιωάννης Δασκαλάκης, Ευαγγελία Δασκαλάκη.

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό Κυρίας των Αγ-
γέλων (Μικρή Παναγία) Ρεθύμνου
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του αγαπημένου μας

ΛΛΥΥΚΚΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕ..  
ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Ευαγγελία Σαβοργιανάκη - Κυριακάκη
ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙ::  Ευάγγελος Κυριακάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Στυλιανός - Αλεξάνδρα Κυριακάκη

ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΟΟΙΙ  --  ΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Tελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγ-
γέλου στο Γιαννούδι Ρεθύμνου 3μηνο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του αγαπημένου μας

ΖΖΗΗΣΣΗΗ  --  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Όλγα-Αντώνιος Χαροκόπος, 
Μαρία - Νικόλαος Δουλγεράκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Εμμανουήλ - Ελένη Χαριτάκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ



Μέρος Β’

ΟΟ  ΔΔίίκκααιιοοςς  ΣΣυυμμεεώώνν  κκααιι  ηη  ππρροοφφηηττεείίαα  ττοουυ  ππεερρίί
ΤΤοουυ  ΚΚυυρρίίοουυ

Ο Δίκαιος Συμεών κρατώντας στην αγκαλιά του ως βρέφος του
Κύριο, συγκλονίζει με τα προφητικά του λόγια για Εκείνον όσο και
για τη Θεοτόκο. «ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν
πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. καὶ
σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν
ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.» (Λουκ. β’
34 – 35). 

Ποια είναι όμως αυτή η ρομφαία που θα διέλθει την ψυχή της
Παναγίας; Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας στο Υπόμνημά εις το
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει το εξής: ΗΗ  ρροομμφφααίίαα  εείίννααιι  οο  ππεειιρραασσμμόόςς
ήή  κκααιι  ττοο  ίίδδιιοο  ττοο  ππάάθθοοςς  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοκκάάλλεεσσεε  ηη  ππααρρααφφρροοσσύύννηη  ττωωνν  ΙΙοουυ--
δδααίίωωνν  σσττοονν  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ……  ήήτταανν  σσαανν  νναα  κκαατταασσφφάάζζοονντταανν  κκααττάά  κκάάπποοιιοο
ττρρόόπποο  μμεε  ξξίίφφοοςς  ηη  ΑΑγγίίαα  ΠΠααρρθθέέννοοςς  ββλλέέπποοννττααςς  νναα  σσττααυυρρώώννεεττααιι  ΕΕκκεείίννοοςς
πποουυ  γγεεννννήήθθηηκκεε  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  σσάάρρκκαα  ααππόό  ααυυττήήνν»».44

Η προφητεία του Συμεών επαληθεύτηκε όταν η Παναγία είδε

κι έζησε τα Πάθη του Υιού της που ευεργέτησε τους ανθρώπους.
Συνάμα οι διαλογισμοί των καρδιών των ανθρώπων αποκαλύφθη-
καν. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αποκάλυψαν τους διαλο-
γισμούς των καρδιών τους; Ο Πέτρος που τον αρνήθηκε πριν τα
Πάθη, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης που τον πρόδωσε, εκείνοι που τον
αγαπούν, οι δύο ληστές στο Γολγοθά δίπλα Του, ο Ρωμαίος εκα-
τόνταρχος Λογγίνος ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. (Ματθ. κεφ.
27 στ.54). Συνάμα όμως και όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων,
μέσα στην ιστορία φανερώνουν τι στάση τι σχέση έχουν με τον
Χριστό και την Εκκλησία Του, αν δηλαδή είναι ενταγμένοι πιστοί
στο σώμα της, είτε εχθροί και πολέμιοι του Χριστού και της Εκ-
κλησίας. 

ΕΕππίίλλοογγοοςς
Η ρομφαία που διαπέρασε την ψυχή της Θεοτόκου κατά τα

Πάθη και τη Σταύρωση του Σωτήρος, συνέτεινε από τότε να νοι-
ώθει, να πονά, να υποφέρει, να συμπονά, να προστρέχει και να συ-
μπαραστέκεται ως μητέρα στον ανθρώπινο πόνο, σε όποιον
προστρέχει στη Χάρη της και αιτείται τη βοήθεια της, γίνεται η
μμεεττααββοολλήή  ττωωνν  θθλλιιββοομμέέννωωνν  κκααιι  ηη  ααππααλλλλααγγήή  ττωωνν  αασσθθεεννοούύννττωωνν  ((ΘΘεεοοττοο--
κκίίοο  ΜΜιικκρροούύ  κκααιι  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΠΠααρραακκλληηττιικκοούύ  ΚΚααννόόννοοςς)). Η συμβουλή των
Ιερών Υμνογράφων της Δεσποτικής και Θεομητορικής εορτής της
Υπαπαντής αυτό μας συμβουλεύει ΘΘεεοοττόόκκεε  ηη  εελλππίίςς,,  ππάάννττωωνν  ττωωνν  ΧΧρριι--
σσττιιααννώώνν,,  σσκκέέππεε  φφρροούύρρεειι  φφύύλλααττττεε,,  ττοουυςς  εελλππίίζζοοννττααςς  εειιςς  σσέέ..  ((ΜΜεεγγααλλυυννάάρριιοο
ττηηςς  θθ’’  ωωδδήήςς  ττηηςς  εεοορρττήήςς  ττηηςς  ΥΥππααππααννττήήςς))..

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΛΛιιννοοξξυυλλάάκκηηςς
ΠΠηηγγέέςς::
11,,22  ΣΣεεββαασσμμιιωωττάάττοουυ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττοουυ  ΝΝααυυππάάκκττοουυ  κκααιι  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒλλαασσίίοουυ  
ΙΙεερροοθθέέοουυ,,  ΟΟιι  ΔΔεεσσπποοττιικκέέςς  ΕΕοορρττέέςς  ΔΔ’’  έέκκδδοοσσηη  22001133
33hhttttppss::////wwwwww..eekkkklliissiiaaoonnlliinnee..ggrr
44  ΑΑγγίίοουυ  ΚΚυυρρίίλλλλοουυ  ΑΑλλεεξξααννδδρρεείίααςς,,  ««ΥΥππόόμμννηημμαα  εειιςς  ττοο  κκααττάά  ΛΛοουυκκάάνν  
ΕΕυυααγγγγέέλλιιοονν»»,,  ΕΕΠΠΕΕ  2255,,220011  
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Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα,
γιο, αδελφό και θείο

ΗΗΛΛΙΙΑΑ  ΕΕΜΜΜΜ..  ΠΠΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑΚΚΗΗ
ΕΕΤΤΩΩΝΝ  6666

Κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 7
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3 μ.μ.
από την οικία μας που βρίσκεται
στο χωριό Πρινέ Ρεθύμνης. Η νε-
κρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου του χωριού μας. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χω-
ριού μας. Η σορός θα βρίσκεται στην οικία μας στις 10 π.μ.
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως συνοδεύ-
σουν την εκφορά του.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ:: Ευαγγελία Λάριου - Πετουσάκη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Στυλιανή, Εμμανουήλ, Σταύρος
ΗΗ  ΜΜΗΗΤΤΕΕΡΡΑΑ:: Στυλιανή χήρα Στυλιανού Λάριου
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Στυλιανή χήρα Σταύρου Πετουσάκη, Μιχαήλ
- Ευαγγελία Πετουσάκη, Φραγκιάς - Μαρία Πετουσάκη,
Μαρία - Εμμανουήλ Μαθιουδάκης, Ελένη - Ζαχαρίας 
Μερωνιανάκης, Σταμάτιος - Καλλιόπη Λάριου

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ
ΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΩΩΝΝ  ΤΤΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΕΕΘΘΟΟΥΥΝΝ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΕΕΝΝΙΙΖΖΕΕΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 82 (ΕΛΙΔΑΚΙ) ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛ. 28310 57861   
ΚΙΝΗΤΟ: 6987146451 , 6941533326

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

ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ

ΠΠΑΑΝΝΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ
ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ

ΑΑΡΡΧΧΙΙΕΕΡΡΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ
Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου
εορτάζει πανηγυρικώς ο μεγαλο-
πρεπής Ιερός Ναός Αγίου Χαρα-
λάμπους Γάλλου Ρεθύμνης, ως
εξής:
ΚΚυυρριιαακκήή  99  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ
66..0000  μμ..μμ..  Πανηγυρικός εσπερι-
νός, Προεξάρχοντος του Πανο-
σιολογιοτάτου Αρχιμ. Παρθενίου
Καλυβιανάκη, Ηγουμένου Ιεράς Μονής Ατάλης - Μπαλί.
77..3300  μμ..μμ..  Ιερά Παράκλησις
ΔΔεευυττέέρραα  1100  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  
77..0000  ππ..μμ..  Όρθος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουρ-
γούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ευγενί-
ου, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο και θα ευλογήσει την
Τράπεζα που θα ακολουθήσει για όλους, προσφορά αγάπης
των ενοριτών μας.
Κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών, τίθεται σε προσκύ-
νημα Ιερόν Λείψανον του Αγίου μας.
Προσκαλούνται άπαντες προς ευλογία και αγιασμόν.

ΗΗ  ΥΥππααππααννττήή  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  
22  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ
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ΑΑννααλλλλοοίίωωττηη  ηη  κκοορρυυφφήή  σσττοο  
ΕΕρργγαασσιιαακκόό  ππρρωωττάάθθλληημμαα  μμππάάσσκκεεττ
ΗΗ  ααγγωωννιισσττιικκήή  δδρράάσσηη  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  μμεε  ττααχχεείίςς  ρρυυθθμμοούύςς  σσττοο  ΕΕρργγαασσιιαακκόό  ππρρωωττάάθθλληημμαα  μμππάάσσκκεεττ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  μμεε  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  77ηηςς

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  σσεε  ΑΑ11  κκααιι  ΑΑ33  κκααττηηγγοορρίίαα..
ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  ττηη  ττάάξξεειι  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ηη  κκοορρυυφφήή  ππααρρέέμμεειιννεε  ααννααλλλλοοίίωωττηη,,  μμεε  ττοο  OOcceeaann BBCC//ΣΣππήήλλιι  κκααιι  ττοο  PPhhoottoo ΈΈκκφφρραασσηη  νναα  σσυυννεε--
χχίίζζοουυνν  ττηηνν  ααήήττττηηττηη  ««κκοούύρρσσαα»»  ττοουυςς,,  ππρρααγγμμααττοοπποοιιώώννττααςς  ττοο  77χχ77..  ΑΑππόό  κκοοννττάά  αακκοολλοουυθθοούύνν  κκααιι  οοιι  ΚΚοούύμμοοιι  BBCC MMaarrmmaall MMaammaallaakkiiss,,
έέχχοοννττααςς  μμίίαα  ννίίκκηη  λλιιγγόόττεερρηη..
ΣΣττηηνν  ΑΑ33  κκααττηηγγοορρίίαα,,  ττοο  σσκκηηννιικκόό  σσττιιςς  ππρρώώττεεςς  θθέέσσεειιςς  άάλλλλααξξεε  εελλάάχχιισστταα,,  μμεε  ττοο  ΤΤΕΕΕΕ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  νναα  ααννααδδεειικκννύύεεττααιι  ννιικκηηττήήςς  σσττοο
ννττέέρρμμππιι  κκοορρυυφφήήςς  μμεε  ττοουυςς  ΦΦοοιιττηηττέέςς//ττρριιεεςς  κκααιι  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  ααήήττττηηττοο,,  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα..

ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ––  ΠΠΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ    7788--6699
Διαιτητές: Καθαράκης Β., Λελεδάκη Σ.
Δεκάλεπτα:20-13, 18-21, 21-20, 19-15.
ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ((ΠΠρροοββιιάάςς  ΝΝ..,,  ΜΜαακκρροοδδηημμήήττρρηη  ΕΕ..))::  Σαρρής Μ., Κα-
ρακεσισογλου Β. 16(1), Ψαρουδάκης Σ. 5(1), Μυλωνάς Η. 2,
Αντωνιάδης Κ., Καρπουζάκης Ε. 11, Χρήστου, Αντωνίου 3(1),
Βλάσσης Κ. 3, Πανερης Γ. 11, Αναγνωστάκης Κ. 13(2),  Κόης Ι.
14.
ΠΠΥΥΡΡΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ((ΠΠεερρρράάκκηηςς  ΕΕ..))::  Βαβουράκης Ι. 17(1), Κεφαλο-
γιάννης Ε. 7, Μελαδάκης Σ. , Καραδάκης Ν. 16(1), Σεγρεδάκης
Ν.24(3), Περράκης Ε. 7, Κυριακάκης Κ. 8.

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ––  PPHHOOTTOOΕΕΚΚΦΦΡΡΑΑΣΣΗΗ  6600--110033
Διαιτητές: Καθαράκης Β., Λελεδάκη Σ.
Δεκάλεπτα:12-25, 11-29, 15-21, 22-28.
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ((ΤΤρρααννττααλλίίδδηηςς  ΧΧ..,,  ΜΜαακκρροοδδηημμηηττρρηη  ΕΕ..))::  Χαιρέ-
της Γ. 6, Σακελλαρίδης Δ. 2, Τρανταλίδης Χ. 12(4), Χόμπης Γ.,
Μιχαλάκης Η. 7(1), Θωμαδάκης Η. 8, Μαθηνός Π. 25(1).
PPHHOOTTOO  ΕΕΚΚΦΦΡΡΑΑΣΣΗΗ  ((ΚΚιιοουυρρττσσιιδδάάκκηηςς  ΝΝ..))::  Σταυρουλάκης Α. 5(1),
Μαραυγάκης Χ. 29(2), Νύκταρης Κ. 27(5), Πιρπινάκης Ν. 25(4),
Παρασύρης Κ., Πατέρας Ν.17(4).

ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΙΙ  ––  KKOOUUMMOOII  BBCC  MMAARRMMAALL  MMAAMMAALLAAKKIISS  
6600--7700

Διαιτητές: Θεοδωράκης Σ., Λελεδάκη Σ.
Δεκάλεπτα: 10-21, 18-19, 18-12, 14-18.
ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΙΙ  ((  ΚΚααννδδυυλλάάκκηηςς  ΙΙ..)):: Ζαχαράκης Α., Τζανάκης Ι. 10, Αργυ-
ρίου Ν. 2, Νταουντάκης Ε. 19, Μπούτσιας Σ. 9, Πολιτάκης Ν. 9,
Κοντουδάκης Ε. 4,  Οικονομάκης Ι. 3, Καλυδονάκης Ν., Παρα-
σχάκης Σ.
ΚΚΟΟΥΥΜΜΟΟΙΙ  BBCC  MMAARRMMAALL  MMAAMMAALLAAKKIISS  ((ΜΜίίχχααςς  ΚΚ..))::  Πόυδορό-
πουλος Κ. 5(1), Καίσαρης Θ. 12, Μίχας Κ. 11, Κυδωνάκης Σ.
3(1), Λεβάκης Μ. 11(3), Μαμαλάκης Σ. 2, Λεωνιδάκης 4(1), Λιο-
νάκης Μ. 22.

BBEESSTT  CCAARR  IIKKEE  ––  OOCCEEAANN  BBCC  //  ΣΣΠΠΗΗΛΛΙΙ  3377--7744
Διαιτητές: Θεοδωράκης Σ., Καθαράκης Β.
Δεκάλεπτα: 03-17, 11-21, 13-16, 10-20.
BBEESSTT  CCAARR  IIKKEE  ((ΣΣττααυυρροουυλλάάκκηηςς  ΑΑ..))::  Τσιλεδάκης  Λ. 2, Χριστου-
λάκης Χ. 6(2), Κλάδος Κ. 9(2), Χατζηδάκης Ν. 18(1), Κανταρ-
τζής Κ.
OOCCEEAANN  BBCC//ΣΣΠΠΗΗΛΛΙΙ  ((ΠΠααππααδδοογγιιααννννάάκκηηςς  ΓΓ..))::  Παπαδογιαννάκης
Γ. 13(1), Οικονομίδης Γ.6, Κούμουλος 13(2), Ορφανουδάκης Γ.
8, Παπαδάκης Μ. 6(2), Χρυσουλάκης 2, Συντιχάκης Μ. 7(1),
Καφφετζάκης Δ. 3(1), Φωτάκης Γ. 5 , Ζουμπεράκης Κ. 9.

HHAAAAGGEENN  DDAAZZSS  BBCC  ––  BBIILLLLIIAA’’SS    4400--4455
Διαιτητές: Θεοδωράκης, Νικολιδάκη.
Δεκάλεπτα: 16-09, 02-10, 09-20, 13-06.
HHAAAAGGEENN  DDAAZZSS  ((ΠΠηηγγοουυννάάκκηηςς  ΑΑ..  ΚΚααλλααϊϊττζζάάκκηηςς  ΜΜ..)):: Κουγιουμ-
τζής Γ. , Πλεμμένος Θ. 9(2), Ξενίδης Γ. 2, Χατζηδάκης Μ. 7(1),
Θερμιώτης Ι. 12, Μπονατάκης , Σπιτάς Β. 7, Γκογκίτσας Χ. 3(1),
Καλογεράκης Γ.
BBIILLLLIIAA’’SS  ((ΣΣααββοορργγιιααννννάάκκηηςς  ΜΜ..))::    Σαβοργιαννάκης Μ. 1, Ξανθό-
πουλος Α., Σερσέμης, Παπαδάκης Θ. 8(1), Τσιχλής Ε. 9(1),
Αντουράκης Μ. 19(3), Σαβοργιαννάκης Β. 6, Παναγιωτάκης Μ.
2.

ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΕΕΣΣ  ––  SSAAIILLIINNGG
EEXXPPEERRIIEENNCCEE  5566--5500
Διαιτητές: Νικολιδάκη, Σταγάκη.
Δεκάλεπτα: 14-17, 14-16, 16-05, 12-12.
ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΕΕΣΣ  ((ΑΑρρααμμππααζζόόγγλλοουυ  ΑΑ..))::  Μοσχάκης
Κ. 1, Κατσαβίδης Α. 14(1), Γιαννούλης Δ. 1,  Αλυγιζάκης Ε. 12,
Λιτινας Α.3(1), Κατσαντώνης Ι. 9, Βασιλόπουλος Π., Τσιμπισκά-
κης Ν.9(2), Δρουδάκης Γ. 4, Ανεζάκης 3(1).
SSAAIILLIINNGG  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  ((ΚΚααττσσοουυλλάάκκηηςς  ΙΙ..)):: Τσαχάκης Ι. 3(1),
Φοβάκης Ι. 4, Ουρανός Κ., Καρπουζάκης Μ. 13(2), Παυλιδάκης
Μ. 2, Τσαγκαρούλης Μ. 10, Παπαδάκης Γ. 3, Κορωνάκης Ε.
15(1).

ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ..............................................................................ΒΒ.. ............................ΝΝ--ΗΗ..........................ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟΙΙ
1. Ocean BC/Σπήλι...................14................7-0...............524-365
2. Photo Έκφραση....................14................7-0...............539-413
3. Κούμοι BC M. Mamal...........13................6-1...............521-454
4. Φοιτητές ................................12................5-2...............465-428
5. Haagen Dazs BC ...................11................4-3...............369-363
6. Ιατροί......................................10................3-4...............459-457
7. Ελ. Επαγγ. ..............................10................3-4...............449-462
8. Billia’s .....................................10................3-4 ...............441-455
9. Best Car IKE.............................9................2-5...............350-406
10. Πυροσβεστική .......................8................1-6...............414-492
11. Sailing Exp. ............................8................1-6...............347-410
12. Πανεπιστήμιο........................7................0-7...............363-536

ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΙΙ  ΑΑ33  ––  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙ  4433--4488
Διαιτητές: Σταμάτης, Σταγάκη.
Δεκάλεπτα: 16-13, 08 -09, 08-09, 11-17.
ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΙΙ  ΑΑ33  ((ΑΑννδδρροοννιικκίίδδηηςς))::  Παπαδόπουλος Ν. 10, Βλαχοπά-
νος Γ. 15(4), Ανδρονικίδης Α., Καθαράκης Φ. 2, Μουχασίρης Γ.
2, Δελλής Λ. 7(2), Κριθαράκης Β. 5,
ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙ  ((ΣΣεεγγρρεεδδάάκκηηςς)):: Λιοδάκης Ν. 5, Καλλιτσου-
νας Γ. 18 (1), Κορομπίλης Χ. , Χρηστοφορίδης Σ. 6, Αλεξανδρά-
κης Π. 10(2), Βουρβαχάκης Α. 6(1), Δαϊρατζής Γ. , Αγγελάκης Γ.
12.

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΕΕΣΣ  &&  ΙΙΔΔ..  ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ––  AACCEE
PPAARRKKIINNGG  4422--5533
Διαιτητές: Σταμάτης, Σταγάκη. 
Δεκάλεπτα: 11-17, 05-08, 14-14, 12-14.
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΕΕΣΣ  &&  ΙΙΔΔ..  ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ((ΦΦοουυννττιιδδάάκκηηςς)):: Λαδά-
κης Α. 17(3), Παπαδογιάννης Β. 2, Γιακουμάκης Ε. 5, Καπετανά-
κης Ι. 6(2), Κακλαμάνος Ι. 10, Φουντιδάκης Ι. , Σκούφογλου Γ. 2,
AACCEE  PPAARRKKIINNGG  ((ΣΣααμμσσώώνν)):: Τσίκινας Λ. 4, Χαροκοπάκης Σ. 4, Πα-
ναγιωτόπουλος Μ. 16, Πατητάρας Α. , Στάρρας Γ. 16, Κουνδου-
ράκης Γ. 2, Βελονάκης Γ. 11(1).

OOLLYYMMPPIICC//BBOONNOOBBOO  ––  BBUUEENNOO  HHOOTTEELL  5588--3399
Διαιτητές: Σταμάτης, Σταγάκη.
Δεκάλεπτα: 05-06, 21-12, 17-05, 14-17.
OOLLYYMMPPIICC//BBOONNOOBBOO((ΦΦοοββάάκκηηςς))::  Δούκας Ι.10(2), Χαζιράκης Ν.
3, Uglava G. 6, Prodanovic M. 12(2), Αποστολάκης Ν. 13(1),
Βροντάκης Π. , Κατσαντώνης Ι. 14.

BBUUEENNOO  HHOOTTEELL  ((ΣΣττααγγκκοουυρράάκκηηςς)):: Ανδρεαδάκης Σ. 7(1), Κοπα-
νάκης Μ. 8, Σταγκουράκης Δ. 18(1), Σταυρουλιδάκης Γ. 4, Δα-
φέρμος Μ. 2.

ΤΤΕΕΕΕ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  ––  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ//ΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΑΑ33  6611--5533
Διαιτητές: Καθαράκης, Σταματάκης.
Δεκάλεπτα: 11-07, 17-07, 16-16, 17-23.
ΤΤΕΕΕΕ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  ((ΚΚααττζζοουυλλάάκκηηςς,,  ΟΟυυρρααννόόςς))::  Λαμπρινός Σ. 1,
Νικολάου Γ. 10(1), Λαγουδάκης Γ. 4(1),  Πατατας Γ., Συμεωνί-
δης Κ., Δασκαλάκης Μ. 22, Μαθιουδάκης Σ. 22, Καλησπεράκης
Σ. 2.
ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ//ΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΑΑ33  ((ΠΠρροοββιιάάςς,,  ΒΒλλάάσσσσηηςς))::  Δράκος Σ. 10, Στα-
ματάκης Ε. 3(1),  Ματθαιουδάκης Λ. 17(3), Σταθόπουλος Θ. 2,
Καριώτης Σ. 10, Ροκάι Β. 11(1).

ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΙΙ BBCC//JJUUPPIITTEERR  SSTTOORREESS  ––  LL’’EETTOOIILLEE  DDUU  SSUUDD  
5577--6666
Διαιτητές: Σταματάκης, Λελεδάκης.
Δεκάλεπτα: 04-10, 16-11, 21-26, 16-19.
ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΙΙ  BBCC//JJUUPPIITTEERR  SSTTOORREESS  ((ΝΝττααλλιιάάννηηςς)):: Μπλεμένος Ι., Λα-
ζαράνης 19, Τρύφων Γ. 2, Παναγιουλάκης Σ., Νικολακάκης Γ.
10(1), Φασουλάκης Λ. 10, Φουντουλάκης Β. 2, Μασαούτης Ε.
14(2).
LL’’EETTOOIILLEE  DDUU  SSUUDD  ((ΠΠααππααδδάάκκηηςς  ΝΝ..))::  Παπιομύτογλου Ζ., Παυ-
λιδάκης Γ. 14, Καθαράκης Β. 36(6), Ζουρμπάκης Σ. 2, Καλοειδάς
Α. 8,  Παπαδάκης Ν., Σαχινίδης Σ., Γαλλιός Ι. 6(1).

ΡΡΑΑΨΨΩΩΔΔΙΙΑΑ  --  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  4499--6666
Διαιτητές: Θεοδωράκης, Λελεδάκης.
Δεκάλεπτα: 10-24, 17-14, 10-16, 12-12.
ΡΡΑΑΨΨΩΩΔΔΙΙΑΑ  ((ΜΜυυρρωωττήήςς)):: Χόμπης Γ. 3, Κριτσωταλάκης Κ. 1, Παυ-
λίδης Σ. 3, Σταματάκης 10(2), Ξενάκης Δ. 14, Νιωτάκης Α. 2,
Βεργίτσης Γ. 6(2), Ασβεστάς Κ., Ψαθάκης Μ. 10.
ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ((ΔΔααμμιιααννόόςς  ΒΒ..))::  Λιάκος Ν. 8, Σταθόπουλος Κ.
21(2), Παλτατσίδης Σ., Μάσκας Θ. 3(1), Παπαντριανταφύλλου
Γ. 4, Διαμαντής Π., Ξενιτόπουλος Σ.,  Λεβεντάκης Χ. 6, Ζερβου-
δάκης Π. 8, Νικολιδάκης Β. 8, Τατσογιάννος Θ. 6, Καβρουλάκης
Β. 2.

ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ..............................................................................ΒΒ.. ............................ΝΝ--ΗΗ..........................ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟΙΙ
1. Πρωτοβάθμια ........................14................7-0...............497-276
2. ΤΕΕ Ρεθύμνου .......................14................7-0...............377-290
3. Φοιτητές/τριες .....................13................6-1...............457-285
4. L’ etoile du sud......................12................5-2...............393-367
5. Σύλλογος Αρκάδι ..................11................4-3...............317-309
6. Olympic/Bonobo..................10................3-4...............336-348
7. Ραψωδία .................................10................3-4...............331-354
8. Επ. &Ιδ. Υπάλληλοι ..............10................3-4...............334-375
9. ACE Parking.............................9................2-5 ...............281-358
10. Γεράνι BC/Jupiter S..............8................1-6...............290-397
11. Bueno Hotel...........................8................1-6...............258-421
12. Ιατροί......................................7................0-7...............246-337

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ((σσεε  77  ααγγώώννεεςς))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ((σσεε  77  ααγγώώννεεςς))

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑ33  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ((77ηη))

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑ11  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ((77ηη))
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Όπως είναι φυσιολογικό οι προπονητές καλούνται να κρατή-

σουν απερίσπαστους τους ποδοσφαιριστές τους, σε εγρήγορση,
βρίσκοντας τους κίνητρο και αγωνιστικό ρυθμό ενόψει των ανα-
μετρήσεων που θα κρίνουν τα πάντα. Τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ
θα κρίνουν την πορεία και την επιτυχία ή όχι της φετινής προ-
σπάθειας για όλες τις ομάδες και δη για Επισκοπή και Ρεθυ-
μνιακό, οι οποίοι και μας απασχολούν κατά βάση. 

Μάλιστα αμφότερες οι Ρεθυμνιώτικες ομάδες θα διασταυρώ-
σουν τα ξίφη τους σε φιλικό παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή
(14.30) στο γήπεδο της Σοχώρας, όπου ΓΓιιάάσσμμιιννκκοο ΒΒέέλλιιττςς και
ΝΝίίκκοοςς ΚΚααρρααδδάάκκηηςς θα τσεκάρουν την αγωνιστική κατάσταση των
ποδοσφαιριστών τους. Οι δύο τεχνικοί μάλιστα θα έχουν την ευ-
καιρία να δοκιμάσουν αρκετά πράγματα, έχοντας πολλά νέα πρό-
σωπα στο έμψυχο δυναμικό τους, μετά από τη γενναία
προσθαφαίρεση που συνέβη στο ρόστερ τους κατά την μεταγρα-
φική περίοδο του Ιανουαρίου.

ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ

Χθες η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επιλήφθηκε των ανα-
γραφόμενων των Φύλλων Αγώνα των αναμετρήσεων της 18ης και
τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του Κρητικού
ομίλου, με το προσκλητήριο για παραπτώματα για τις ομάδες του
νησιού να είναι κενό. Έτσι όπως όλα δείχνουν την επόμενη εβδο-
μάδα σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
ΕΠΟ αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά ο βαθμολογικός πίνα-
κας των ομάδων, αλλά και να οριστεί η ημέρα της κλήρωσης τόσο
για τον όμιλο των πλεί οφ όσο και για αυτό των πλέι άουτ. Η 23η

Φεβρουαρίου παραμένει η Κυριακή, όπου εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου θα σημάνει την έναρξη της διαδικασίας σε πλέι οφ και
πλέι άουτ, όπως σας ανέλυσε η «Κ.Ε.» από την περασμένη Τε-
τάρτη με το πληρέστατο και αποκλειστικό ρεπορτάζ της.

ΦΦΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  
ΜΜΕΕ  33--11  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΗΗ

Εντωμεταξύ το απόγευμα της Τετάρτης ο Ρεθυμνιακός έδωσε
ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι κερδίζοντας με ανατροπή με 3-1 τον
Άρη στο γήπεδο της Σοχώρας. Ο ΝΝίίκκοοςς ΚΚααρρααδδάάκκηηςς χρησιμοποί-
ησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο, δίνοντας
χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του και βλέποντας την
αγωνιστική τους κατάσταση. Άτυχος ο νεοαποκτηθέντας Ζυγκε-
ρίδης που ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και η σοβαρότητα

της κατάστασης του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο κα-
θαρά αγωνιστικό μέρος ο ΑΟ Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παι-
χνίδι και κατόρθωσε να ανοίξει το σκορ στο 17’ με τον
ΧΧοοννδδρροογγιιάάννννηη. Στο 29’ ο ΔΔηημμήήττρρηηςς ΜΜυυρρθθιιααννόόςς με απευθείας
εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε σε 1-1 και πριν την ανάπαυλα, στο 35’
ήρθε το 2-1 με όμορφο πλασέ του ΧΧρρήήσσττοουυ ΜΜεερρττίίρριι μετά από κά-
θετη πάσα του ΧΧααλλκκιιααδδάάκκηη. Στο β’ ημίχρονο ο Ρεθυμνιακός ήταν
ανώτερος και έφτασε και σε τρίτο γκολ στο 81’ με κεφαλιά του
ΣΣήήφφηη ΣΣηηφφαακκάάκκηη μετά από σέντρα του ΤΤοουυρρννάάκκηη στο 81’, δια-
μορφώνοντας το τελικό 3-1.

ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ (Νίκος Καραδάκης): Δημητριάδης, Μπούσ-
δρας, Δασκαλάκης, Μυρθιανός, Λαζαρίδης, Δροσάκης, Χαλκια-
δάκης, Δελήμπασης, Ζυγκερίδης (Μανιδάκης), Μερτιρί, Αντεμάι.

Β’ Ημίχρονο: Νικηφόρος, Ταμάμης, Ψωρογιάννης, Φουντουρο-
δάκης (Τουρνάκης), Κουδουνάκης, Κοντορινάκης, Συνολάκης,
Καψαλάκης, Μανιδάκης, Αντιασβίλι, Σηφακάκης.

ΝΝΕΕΑΑ  ««ΚΚΑΑΜΜΠΠΑΑΝΝΑΑ»»  ΓΓΙΙΑΑ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΚΚΟΟΥΥΤΤΖΖΟΟ

Νέα βαριά τιμωρία για τον Ρεθυμνιακό με την Πειθαρχική Επι-
τροπή της ΕΠΟ να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ στην
ομάδα της Σοχώρας και 45 ημέρες απαγόρευσης εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους στον γενικό αρχηγό της, ΝΝίίκκοο ΓΓκκοούύττζζοο. Η εν
λόγω ποινή ανακοινώθηκε χθες στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΠΟ και αφορά τα όσα συνέβησαν με την ολοκλήρωση του αγώνα
με τον Πόρο στην Ελιά στις 19 Ιανουαρίου στο παιχνίδι της 18ης

αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας.
Αναλυτικά, η σχετική απόφαση που εξέδωσε η Πειθαρχική Επι-

τροπή της ΕΠΟ είναι η ακόλουθη: «Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά
την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Κηρύσσει τους εγκαλούμενους πειθαρχικά ελεγκτέους για πειθαρ-
χικά αδικήματα στον αγώνα Γ΄ Εθνικής κατηγορίας περιόδου 2019-2020
μεταξύ των ομάδων «ΑΟ Πόρου» και «Ρεθυμνιακός ΑΟ» στις
19/01/2020. Επιβάλει στον δεύτερο εγκαλούμενο Νικόλαο Γκούτζο,
εκπρόσωπο του πρώτου εγκαλούμενου σωματείου με την επωνυμία
«Ρεθυμνιακός ΑΟ», ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο
και τα αποδυτήρια για έναν (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημέρες, καθώς
και στον ίδιο και στο ως άνω σωματείο, ευθυνόμενους αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον, χρηματική ποινή ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα
(1.250) ευρώ».
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ΜΜεε  φφιιλλιικκάά……  σσππάάννεε  ττηηνν  ααννίίαα!!ΈΈττοοιιμμοοςς  γγιιαα  ττοο  
ΔΔιιαασσυυλλλλοογγιικκόό  ππρρωωττάάθθλληημμαα

οο  ΑΑππόόλλλλωωνν
ΠΠααννέέττοοιιμμοοιι  γγιιαα  νναα  δδιιεεκκδδιικκήήσσοουυνν  όό,,ττιι  κκααλλύύττεερροο  μμπποο--
ρροούύνν  εείίννααιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  οοιι  ααθθλλήήττρριιεεςς  ττοουυ  ΑΑππόόλλλλωωνναα
ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  ΔΔιιαασσυυλλλλοο--
γγιικκόό  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΤΤάάεε  ΚΚββοο  ΝΝττοοΑΑννδδρρώώνν  ––  ΓΓυυννααιικκώώνν,,
ΕΕφφήήββωωνν  ––  ΝΝεεααννίίδδωωνν  κκααιι  ΠΠααίίδδωωνν  ––  ΚΚοορραασσίίδδωωνν..

Οι εκπρόσωποι του Ρεθυμνιώτικου συλλόγου θα βρεθούν
στην Αθήνα, με στόχο τη συλλογή εμπειριών, αλλά φυσικά και
την κατάκτηση επιτυχιών. Συγκεκριμένα, στην αποστολή βρί-
σκονται οι ΔΔήήμμηηττρραα  ΤΤζζωωρρττζζίίδδηη, ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤσσιιλλεεδδάάκκηηςς, ΚΚωωννσστταα--
ννττίίννοοςς  ΜΜααρρκκάάκκηηςς, ΣΣττααύύρροοςς  ΣΣππιιθθοουυρράάκκηηςς  και ΚΚααττεερρίίνναα
ΤΤσσιιλλεεδδάάκκηη, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τον προπονητή,
Απόστολο Σανιδά.

ΓΓυυννααιικκώώνν
ΔΔήήμμηηττρραα  ΤΤζζωωρρττζζίίδδηη  --5533  κκιιλλάά..
ΠΠααίίδδωωνν
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤσσιιλλεεδδάάκκηηςς  --4455  κκιιλλάά..
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΜΜααρρκκάάκκηηςς  --3377  κκιιλλάά..
ΣΣττααύύρροοςς  ΣΣππιιθθοουυρράάκκηηςς  --3333  κκιιλλάά..
ΚΚοορραασσίίδδωωνν
ΚΚααττεερρίίνναα  ΤΤσσιιλλεεδδάάκκηη  --5599  κκιιλλάά..

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝΑΑ

ΗΗ  ΑΑκκααδδηημμίίαα  ττοουυ  ΑΑΟΟ  ΆΆρρηη  έέδδωωσσεε  φφιιλλιικκόό
σστταα  ΧΧααννιιάά
ΣΣτταα  ΧΧααννιιάά  ββρρέέθθηηκκεε  ττοο  ππεερραασσμμέέννοο  ΣΣάάββββααττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  ττοουυ  ΑΑΟΟ
ΆΆρρηη  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  δδίίννοοννττααςς  φφιιλλιικκόό  ππααιιχχννίίδδιι  μμεε  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΜΜιιννώώ--
ττααυυρροουυ..  ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττοο  ττμμήήμμαα  ΚΚ1122  ((πποοδδοοσσφφααιιρριισσττέέςς  γγεεννννηηθθέέννττεεςς  τταα
έέττηη  22000088--22000099))  ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  ττοουυ  ΑΑΟΟ  ΆΆρρηηςς  ααννααμμεεττρρήήθθηηκκεε  σσεε  φφιιλλιικκόό  ππααιι--
χχννίίδδιι  μμεε  ττοονν  ΜΜιιννώώττααυυρροο  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ττωωνν  ΜΜοουυρρννιιώώνν  σστταα  ΧΧααννιιάά,,  ττοο  οοπποοίίοο  οολλοο--
κκλληηρρώώθθηηκκεε  ιισσόόππααλλοο  μμεε  σσκκοορρ  22--22..  

Οι ακαδημίες του ΑΟ Άρης Ρεθύμνου σε μια ακόμα πρόκληση για φέτος έδειξαν ότι δια-
θέτουν ταλέντο και όλα αυτά τα στοιχεία που κάνει τους προπονητές και τους παράγοντες
του σωματείου να πιστεύουν ότι το μέλλον τους ανήκει.

Την αποστολή του ΑΟ Άρης Ρεθύμνου συνόδεψε ο Προπονητής και Τεχνικός Διευθυντής
των Ακαδημιών Ναπολέων Σκουλούδης ενώ τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν: ΔΔηημμήήττρριιοοςς ΑΑσσμμααρριιάάνν, ΕΕρράάννττιι ΓΓιιόόκκαα, ΑΑννττώώννιιοοςς ΓΓιιοουυ--

μμππάάκκηηςς, ΜΜάάρρκκοοςς ΓΓκκίίννηη, ΓΓεεώώρρ--
γγιιοοςς ΕΕ..  ΔΔααφφέέρρμμοοςς, ΚΚρρίίσσττιι
ΚΚόόττσσιι, ΓΓεεώώρργγιιοοςς ΣΣααββββίίδδηηςς,
ΔΔιιοοννύύσσηηςς ΤΤέένντταα, ΧΧρρήήσσττοοςς ΞΞεε--
ζζωωννάάκκηηςς, και ΣΣττέέφφααννοοςς ΤΤζζεε--
κκάάκκηηςς (Γεννηθέντες 2008),
ΒΒαασσίίλλεειιοοςς ΒΒρροοννττάάκκηηςς, ΔΔηημμήή--
ττρριιοοςς ΛΛααγγκκοουυββάάρρδδοοςς και
ΜΜάάρριιοο ΚΚιιάάττοο (Γεννηθέντες
2009).
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Ο ανταγωνισμός, πάντως, θα είναι ιδιαίτερα έντονος, μιας και θα λάβουν μέρος περίπου 600 αθλητές και αθλήτριες από 80 συνο-

λικά σωματεία. Φυσικά, οι Ρεθυμνιώτες έχουν αποδείξει πως τα καταφέρνουν στα δύσκολα, με τον προπονητή τους ΣΣττέέφφααννοο  ΚΚααττσσιι--
λλιιάάννοο και τον ΚΚλλεεάάννθθηη  ΚΚααρρααμμππάάσσηη να εμφανίζονται αισιόδοξοι για το κολυμβητικό τριήμερο, αναμένοντας εκτός από διακρίσεις και
μετάλλια.

ΠΠααίίδδεεςς
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜααυυρροομμάάττηηςς: 50μ.

Ελεύθερος, 4χ100 Ελεύθερο,
100μ. Ελεύθερο.

ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΚΚααφφφφάάττοοςς: 200μ.
Ύπτιο, 100μ. Ύπτιο, 4χ100
Μικτή Ομαδική Ύπτιο, 50μ.
Ύπτιο.

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΓΓεεωωρργγοουυλλάάκκηηςς:
1500μ., 800μ., 4χ200 ελεύθερο.

ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΚΚωωσσττάάκκηηςς:
200μ. ελεύθερο, 4χ100 ελεύ-
θερο, 4χ100 ελεύθερο mix,
400μ. ελεύθερο, 4χ200 ελεύ-
θερο, 800μ. ελεύθερο.

ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΟΟμμααλλιιααννάάκκηηςς: 50μ.
ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα,
4χ100 ελεύθερο, 100μ. ελεύ-
θερο, 4χ100 ελεύθερο mix,
4χ200 ελεύθερο.

ΠΠέέττρροοςς  ΠΠοολλάάκκηηςς: 100μ. πρό-
σθιο, 200μ. πρόσθιο, 4χ100
ελεύθερο, 50μ. πρόσθιο, 4χ100
Μικτή Ομαδική πρόσθιο,
4χ200 ελεύθερο.

ΚΚοορραασσίίδδεεςς
ΜΜααρριιγγιιάάνννναα  ΔΔρροοσσάάκκηη: 100μ. πρόσθιο, 200μ. πρόσθιο, 50μ. πρόσθιο.
ΆΆνννναα  ΔΔρροοσσοουυλλάάκκηη: 100μ. πρόσθιο, 200μ. πρόσθιο, 50μ. πρόσθιο.
ΔΔέέσσπποοιινναα  ΚΚωωσσττάάκκηη: 50μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο, 4χ100 ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 4χ100 Μικτή Ομαδική Ύπτιο, 4χ100 ελεύ-

θερο.
ΜΜιιρράάλλμμππαα  ΣΣοούύλλαα: 100μ. πεταλούδα, 200μ. ελεύθερο 4χ100 ελεύθερο, 4χ100 Μικτή Ομαδική πεταλούδα, 4χ100 ελεύθερο mix, 200μ.

πεταλούδα, 4χ200 ελεύθερο.
ΑΑμμααλλίίαα  ΓΓααγγάάννηη: 50μ,. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο, 4χ100 ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 4χ200 ελεύθερο.
ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠεεττρραακκάάκκηη: 50μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο, 4χ100 ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 4χ200 ελεύθερο.
ΜΜεελλίίνναα  ΜΜεεννιιοουυδδάάκκηη: 50μ. ελεύθερο, 100μ. Ύπτιο, 50μ. Ύπτιο.
ΜΜααρρίίαα  ΔΔεελληηγγιιάάννννηη: 100μ. πρόσθιο, 50μ. πεταλούδα, 50μ. πρόσθιο.
ΠΠρροοπποοννηηττέέςς  ––  ΣΣυυννοοδδοοίί: Στέφανος Κατσιλιάνος, Κλεάνθης Καραμπάσης.

Ν.Τ.

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ//ΤΤΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΡΡ

ΗΗ  ώώρραα  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  εεππίίσσηημμωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττωωνν  ΜΜίίννιι  ΠΠααίίδδωωνν  ττοουυ  ΝΝΟΟΡΡ  ήήρρθθεε..
ΣΣήήμμεερραα  θθαα  ββρρεεθθοούύνν  σσττοο  κκοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ΧΧααννίίωωνν  γγιιαα
νναα  δδώώσσεειι  44  ααγγώώννεεςς  σσττηηνν  ΑΑ’’  φφάάσσηη,,  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν
ππρρόόκκρριισσηη……  σσττοο  εεππόόμμεεννοο  σσττάάδδιιοο..

ΠΠρρεεμμιιέέρραα  γγιιαα
ττοουυςς  ΜΜίίννιι  ΠΠααίίδδεεςς

Η ομάδα του ΓΓιιάάννννηη  ΠΠααννααγγιιωωττάάκκηη κάνει ντεμπούτο σήμερα,
με τους μικρούς πολίστες να είναι πανέτοιμοι για να μπουν
στην πισίνα και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Στον Όμιλο
Κρήτης, όπου συμμετέχουν, θα αντιμετωπίσουν 3 Κρητικές
ομάδες και συγκεκριμένα τον ΟΦΗ, τον ΝΟ Χανίων και το
Πλιτς Πλατς, αλλά και μία από την Αθήνα. Στον δρόμο τους,
λοιπόν, θα βρουν και τον Παναθηναϊκό, με τους Ρεθυμνιώτες
να στοχεύουν σε μία καλή πορεία.

Για να προκριθούν στη Β’ φάση (3-5 Απριλίου) θα πρέπει να
αποφύγουν την τελευταία θέση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να
βρουν τουλάχιστον μία νίκη, ώστε να ξεπεράσουν έναν αντί-
παλο. 

Η αποστολή του ΝΟΡ αποτελείται από τους: ΚΚααλλααϊϊττζζάάκκηηςς
ΓΓιιώώρργγοοςς, ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς, ΠΠεεττυυχχάάκκηηςς  ΝΝίίκκοοςς, ΠΠααππααδδάά--
κκηηςς  ΑΑννττώώννηηςς, ΚΚοουυττζζόόγγλλοουυ  ΣΣττααύύρροοςς, ΣΣυυρριιααννόόγγλλοουυ  ΝΝίίκκοοςς, ΕΕυυθθυυ--
μμίίοουυ  ΝΝίίκκοοςς, ΣΣππααννδδάάγγοοςς  ΣΣττααύύρροοςς, ΠΠααλλιιεερράάκκηηςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς,
ΖΖεερρββόόςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς, ΚΚοουυρρααττοορράάκκηηςς  ΜΜάάννοοςς, ΤΤσσιιόόλλιικκααςς  ΓΓιιώώρρ--
γγοοςς, ΠΠααππααδδάάκκηηςς  ΝΝίίκκοοςς, ΛΛααγγοουυδδάάκκηηςς  ΜΜααννώώλληηςς, ΜΜααννοουυσσέέλληηςς
ΧΧρρήήσσττοοςς, ΝΝιικκοολλοουυδδαακκηηςς  ΆΆγγγγεελλοοςς, ΚΚααφφφφάάττοοςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς.

ΠΠααρραασσκκεευυήή  77  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ
((ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ΧΧααννίίωωνν))

2200..3300  ΟΟΦΦΗΗ  ––  ΝΝΟΟ  ΧΧααννίίωωνν
2211..3300  ΝΝΟΟ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ––  ΠΠλλιιττςς  ΠΠλλααττςς
ΣΣάάββββααττοο  88  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ

1122..3300  ΠΠλλιιττςς  ΠΠλλααττςς  ––  ΟΟΦΦΗΗ
1133..3300  ΠΠααννααθθηηννααϊϊκκόόςς  ––  ΝΝΟΟ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ

1188..3300  ΝΝΟΟ  ΧΧααννίίωωνν  ––  ΠΠλλιιττςς  ΠΠλλααττςς
1199..3300  ΟΟΦΦΗΗ  ––  ΠΠααννααθθηηννααϊϊκκόόςς
ΚΚυυρριιαακκήή  99  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ

1100..0000  ΠΠααννααθθηηννααϊϊκκόόςς  ––  ΝΝΟΟ  ΧΧααννίίωωνν
1111..3300  ΝΝΟΟ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ––  ΟΟΦΦΗΗ

1166..0000  ΠΠλλιιττςς  ΠΠλλααττςς  ––  ΠΠααννααθθηηννααϊϊκκόόςς
1177..0000  ΝΝΟΟ  ΧΧααννίίωωνν  ––  ΝΝΟΟ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ

Ν.Τ.

Ο ΝΟΡ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ

55ηη ΑΑγγωωννιισσττιικκήή

44ηη ΑΑγγωωννιισσττιικκήή

33ηη ΑΑγγωωννιισσττιικκήή

22ηη ΑΑγγωωννιισσττιικκήή

11ηη ΑΑγγωωννιισσττιικκήή

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗΣΣ

ΈΈττοοιιμμοοιι  γγιιαα  ννέέεεςς  εεππιιττυυχχίίεεςς



Ο ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΈΈκκοοψψαανν  ττιιςς  ππίίττεεςς……  ττοουυςς  οοιι  ΓΓεερρααννιιώώττεεςς
ΣΣεε  οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  κκλλίίμμαα  κκααλλωωσσόόρριισσαανν  ττοο  22002200  οοιι  ΓΓεερρααννιιώώττεεςς  ττηηνν  ππεερραασσμμέέννηη  ΚΚυυρριιαακκήή  μμεε  ττιιςς  δδύύοο  πποοδδοοσσφφααιιρριικκέέςς
οομμάάδδεεςς  ττοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ΑΑκκααδδηημμίίαα  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  νναα  έέχχοουυνν  ρρόόλλοο  οοιικκοοδδεεσσππόόττηη,,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ
σσυυλλλλόόγγοουυ  σσττοο  ΓΓεερράάννιι..

Οι διοικήσεις των δύο πλέον ομάδων, του ιστορικού ΑΟ Ποσειδώνα και των νέων Γερακιών Γερανίου Φωκά, ποδοσφαιριστές, προπονητές,
αλλά και φίλοι τους βρέθηκαν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερανίου ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά που ήρθε. Ανάμεσα
τους ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα αθλητισμού του δήμου Ρεθύμνου ΔΔηημμήήττρρηηςς ΛΛααχχννιιδδάάκκηηςς, ο πρόεδρος της κοινότητας Γερανίου ΑΑννδδρρέέααςς ΚΚλλααψψιιννόόςς, ο πρόεδρος της ΕΠΣΡ ΤΤίίττοοςς ΧΧννάάρρηηςς, ο
Ταμίας ΔΔηημμήήττρρηηςς ΚΚοουυρργγιιααννττάάκκηηςς, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας ΓΓιιώώρργγοοςς ΔΔαασσκκααλλοομμααρρκκάάκκηηςς. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ρεθύμνου ΜΜιιχχάάλληηςς ΒΒοοσσκκάά--
κκηηςς, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. ΕΕλλέέννηη ΣΣυυρργγοούύννηη και ΝΝίίκκοο ΣΣααρρήή, αλλά και η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερανίου.

Η βραδιά ξεκίνησε με την κοπή των τριών Πρωτοχρονιάτικων πιτών των δύο συλλόγων και της Ακαδη-
μίας από τον ππάάττεερρ ΝΝιικκόόλλααοο ΠΠααππααρργγυυρρίίοουυ εφημέριο της Ενορίας Γερανίου, ο οποίος ευχήθηκε υγεία σε
όλους και καλή αθλητική χρονιά. Τη σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος του ΑΟ Ποσειδών ΝΝίίκκοοςς ΝΝιικκοολλαακκάάκκηηςς ως
γνήσιος οικοδεσπότης ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους και ευχόμενος σε όλο τον κόσμο υγεία, για
να ακολουθήσει σύντομη τοποθέτηση και του ομολόγου του στα Γεράκια Γερανίου Φωκά ΔΔηημμήήττρρηη ΚΚαα--
ππεεττααννάάκκηη. Σύντομους χαιρετισμούς έκαναν ο πρόεδρος της ΕΠΣΡ και ο πρόεδρος του ΣΔΠΡ.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών σε καθεμία από τις ομάδες,
με τον ΛΛεευυττέέρρηη ΓΓααλλααννάάκκηη να είναι ο τυχερός από την Ακαδημία, ο ΓΓιιώώρργγοοςς ΣΣηηφφαακκάάκκηηςς από τα Γεράκια
και ο ΓΓιιώώρργγοοςς ΞΞηηρροουυδδάάκκηηςς από τον Ποσειδώνα Γερανίου. Αμέσως μετά οι οικοδεσπότες πρόσφεραν πλού-
σιο γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους που τους τίμησαν με την παρουσία τους.

Γ.Σ.

«Σα να ήταν χτες (το 1980)  που μια ομάδα ανθρώπων με μεγάλους πρωταγωνιστές τους μακαριστούς πια
Μιχάλη Μαράκη, βαλκανιονίκη αθλητή, Δρόσο Σμαλιό, Δάσκαλο του Δημοτικού Σχολείου Φουρφουρά και
Γιάννη Παραδειανό, μακροβιότερο Πρόεδρο του σωματείου, έβαζαν τα θεμέλια για την πρώτη οργανωμένη
αθλητική δομή στην τότε επαρχία Αμαρίου».

Μετά την ευλόγηση της βασιλόπιτας από τους Ιερείς, στην ομιλία του ο Προέδρος της ομάδας
ππααππάά--ΜΜααννώώλληηςς ΔΔιιααμμααννττάάκκηηςς τόνισε ότι «Έχουμε χρέος να θυμηθούμε το όμορφο παρελθόν του ιστορι-
κού πλέον σωματείου μας, να τιμήσουμε εκείνους που αγωνίστηκαν και να αποτιμήσουμε τα οφέλη που εί-
χαμε ως κοινωνία από την ύπαρξη της ομάδας. Επίσης να σχεδιάσουμε με σύνεση την μελλοντική πορεία του
σωματείου μας. Στα πλαίσια αυτά τον προσεχή Αύγουστο μαζί με την αθλητική διοργάνωση «Μαράκεια», θα
εορτάσουμε επίσημα και τα 40 χρόνια της ομάδας μας». Κλείνοντας την ομιλία του ευχαρίστησε τους χο-
ρηγούς της ομάδας για την στήριξη τους και ιδιαίτερα την  Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Αμαρίου,
την εταιρία Αμάρι Α.Ε, την εταιρία «Αγροκτήματα Κρήτης ΜΜααννωωλλιιττσσάάκκηηςς» κ.α.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. ΠΠααννττεελλήήςς ΜΜοουυρρττζζααννόόςς τόνισε την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου και της δημοτικής εταιρίας Αμάρι Α.Ε στο έργο που επιτελεί το σωματείο.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ρεθύμνου κ. ΜΜιιχχάάλληηςς ΒΒοοσσκκάάκκηηςς καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος της Ε.Π.Σ. Ρεθύμνης κ. ΓΓ..  ΔΔαασσκκααλλοομμααρρκκάάκκηηςς. Στη συνέχεια το λόγο

είχε το λαϊκό συγκρότημα του ΣΣττέέλλιιοουυ ΒΒαασσμμααρριιδδάάκκηη που κράτησε αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν οι Ιερείς του Φουρφουρά, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. ΠΠααννττεελλήήςς ΜΜοουυρρττζζααννόόςς, οι Αντιδήμαρχοι, κ. ΜΜεενν.. ΦΦρρααγγκκιιοουυδδάάκκηηςς, κ. ΚΚυυρρ.. ΤΤρροουυλλλλιιννοούύ και κ. ΖΖηηνν..  ΧΧααρριιττάάκκηη. Ο Πρό-

εδρος του Συνδέσμου διαιτητών Ρεθύμνου κ. ΜΜιιχχ..  ΒΒοοσσκκάάκκηηςς, οι εκπρόσωποι της Ε.Π.Σ. Ρεθύμνης κ. ΓΓ..  ΔΔαασσκκααλλοομμααρρκκάάκκηης και ΔΔ..  ΚΚοουυρργγιιεεννττάάκκηηςς, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Γαλ. Μοσχονάς, η
Πρόεδρος της εταιρίας Αμάρι Α.Ε κ. ΣΣττ..  ΒΒαασσιιλλάάκκηη, ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Φουρφουρά κ. ΜΜιιχχ..  ΠΠααννττααλλόόςς, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανίων κ. ΚΚ..  ΛΛίίττιιννααςς ,ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου των Φουρφουριανών της Αθήνας κ. ΓΓ..  ΣΣααρριιδδάάκκηηςς κ.α

31ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Παρασκευή  7   Φεβρουαρίου  2020

ΈΈκκοοψψεε  ττηηνν  4400ηη ββαασσιιλλόόππιιτταα  ττοουυ  οο  ΨΨηηλλοορρεείίττηηςς
ΣΣττοονν  κκααττάάμμεεσσττοο,,  ααππόό  φφίίλλοουυςς  ττηηςς  ΑΑμμααρριιώώττιικκηηςς  οομμάάδδααςς,,  χχώώρροο  ττηηςς  ττααββέέρρννααςς  WWiinnddyy  PPllaaccee,,  σσττοονν  ΦΦοουυρρφφοουυρράά  έέκκοοψψεε  ττηηνν  4400ηη ββαασσιιλλόόππιιτταα  ττοουυ  οο  ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ΌΌμμιιλλοοςς  ΨΨηηλλοορρεείίττηηςς..
ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ππέέρραασσαανν  γγρρήήγγοορραα  τταα  4400  χχρρόόννιιαα  ζζωωήήςς  κκααιι  πποοδδοοσσφφααιιρριικκήήςς  δδρράάσσηηςς  ττοουυ  ΨΨηηλλοορρεείίττηη  κκυυρριιααρρχχοούύσσεε  σσττιιςς  σσκκέέψψεειιςς  ττωωνν  ππεερριισσσσόόττεερρωωνν  σσυυννδδααιιττυυμμόόννωωνν..



ΤΤοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΣΣττααρράά

ΣΣαανν  δδεεύύττεερρηη  ππεερρίίοοδδοοςς  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς  εείίννααιι  ααυυττήή  πποουυ  ζζοουυνν  οοιι  πποοδδοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ττωωνν  ΚΚρρηηττιικκώώνν  οομμάά--
δδωωνν  ττηηςς  ΓΓ’’  ΕΕθθννιικκήήςς,,  μμεε  ττηηνν  ππρροοππόόννηησσηη  νναα  ππέέφφττεειι……  σσύύννννεεφφοο  κκααιι  ααννααζζηηττοούύνν  ττηηνν  όόαασσηη  ττοουυςς  σσεε  κκάά--
πποοιιαα  φφιιλλιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα……  ΗΗ  κκααννοοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΚΚρρηηττιικκοούύ  οομμίίλλοουυ  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  σσττιιςς  2266
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  κκααιι  ήήδδηη  σσυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  22  εεββδδοομμάάδδεεςς  χχωωρρίίςς  ααγγωωννιισσττιικκήή  δδρράάσσηη,,  μμεε  ττιιςς  αασσφφααλλεείίςς  ππλληη--
ρροοφφοορρίίεεςς  ττηηςς  ««ΚΚ..ΕΕ..»»  νναα  μμιιλλοούύνν  γγιιαα  δδύύοο  αακκόόμμηη
εεββδδοομμάάδδεεςς……  χχωωρρίίςς  εεππίίσσηημμοο  ππααιιχχννίίδδιι..

MM YY CC

ΗΗ  ««ΧΧΡΡΥΥΣΣΗΗ  ΦΦΟΟΥΥΡΡΝΝΙΙΑΑ»»  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΣΣΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΡΡ  ΡΡΙΙΧΧΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΧΧΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
ΝΝΟΟΤΤΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑΣΣ

ΗΗ  ««χχρρυυσσήή  φφοουυρρννιιάά»»  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  κκοολλύύμμββηησσηηςς
ττοουυ  ΝΝααυυττιικκοούύ  ΟΟμμίίλλοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  εείίννααιι  ππααννέέττοοιιμμηη
νναα  εεππιισσττρρέέψψεειι  σσττηη  δδρράάσσηη  κκααιι  νναα  ππρροοσσθθέέσσεειι  κκααιι
άάλλλλεεςς  εεππιιττυυχχίίεεςς  κκααιι  δδιιαακκρρίίσσεειιςς..

Στο κλειστό του ΟΑΚΑ θα βρεθούν από σήμερα 14 Παίδες
και Κορασίδες, εκπροσωπώντας τον Ρεθυμνιώτικο σύλλογο στο
Χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης Παίδων – Κορασίδων Νο-
τίου Ελλάδας. Έπειτα από τη σπουδαία και ανεπανάληπτη επι-
τυχία στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα το καλοκαίρι, οι Παμπαίδες
και οι Παγκορασίδες μεγάλωσαν και έγιναν Παίδες και Κορα-
σίδες. 

Οι ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααφφφφάάττοοςς, ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΓΓεεωωρργγοουυλλάάκκηηςς, ΠΠααννααγγιιώώ--
ττηηςς  ΚΚωωσσττάάκκηηςς, ΓΓιιώώρργγοοςς  ΟΟμμααλλιιααννάάκκηηςς, ΠΠέέττρροοςς ΠΠοολλάάκκηηςς, ΓΓιιώώρρ--
γγοοςς  ΜΜααυυρροομμάάττηηςς, ΜΜααρριιγγιιάάνννναα  ΔΔρροοσσάάκκηη, ΆΆνννναα  ΔΔρροοσσοουυλλάάκκηη,
ΔΔέέσσπποοιινναα  ΚΚωωσσττάάκκηη, ΜΜιιρράάλλμμππαα  ΣΣοούύλλαα, ΑΑμμααλλίίαα  ΓΓααγγάάννηη, ΚΚααττεε--
ρρίίνναα  ΠΠεεττρραακκάάκκηη, ΜΜεελλίίνναα  ΜΜεεννιιοουυδδάάκκηη και ΜΜααρρίίαα  ΔΔεελληηγγιιάάννννηη
έφεραν τον ΝΟΡ στην κορυφή της Ελλάδας και είναι έτοιμοι
να το πράξουν και στη μεγαλύτερη κατηγορία.

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3300

ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ((1144..3300))  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΟΟΧΧΩΩΡΡΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗ--ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ,,
ΠΠΕΕΡΡΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΠΠΛΛΕΕΪΪ  ΟΟΦΦ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΛΛΕΕΪΪ  ΑΑΟΟΥΥΤΤ

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  2299

ΈΈττοοιιμμοοιι  γγιιαα  
ννέέεεςς  εεππιιττυυχχίίεεςς

ΜΜεε  φφιιλλιικκάά……  
σσππάάννεε  ττηηνν  ααννίίαα!!
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