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ΈΈνναα  αακκόόμμαα  κκρροούύσσμμαα
σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  55

ΞΞεεππεερρννοούύνν  ττιιςς  113300..000000  τταα  κκρροούύσσμμαατταα,,  
ππάάννωω  ααππόό  44..990000  οοιι  ννεεκκρροοίί  σσεε  όόλλοονν  ττοονν  κκόόσσμμοο
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ΡΡΕΕππΟΟΡΡΤΤΑΑΖΖ    ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  33

««ΣΣττοοίίχχηημμαα»»  γγιιαα  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  
ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  μμεεττάά  ττιιςς  
άάδδεειιεεςς  εειιδδιικκοούύ  σσκκοοπποούύ ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  66

��ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ  
ΗΗ  ΔΔΙΙΕΕυυθθυυΝΝΣΣΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΔΔΑΑππΩΩΝΝ    

�� ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ
��ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟυυΡΡΓΓΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΣΣυυΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  υυππΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ      

ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕθθυυΜΜΝΝΟΟ  ΜΜΕΕ  ΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ππΡΡΟΟΣΣΕΕΛΛΕΕυυΣΣΗΗ  

��  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑππΩΩΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ  
ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΟΟυυΝΝ  υυππΟΟυυΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΞΞΕΕΝΝΟΟΔΔΟΟΧΧΟΟΙΙ

ΤΤοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππλλήήγγμμαα  ααππόό  ττηηνν  εεππέέλλαασσηη  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ  έέχχεειι  ήήδδηη  ααρρχχίίσσεειι
νναα  δδιιααφφααίίννεεττααιι,,  άάλλλλωωσσττεε  τταα  χχρρηημμααττιισσττήήρριιαα  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν
ααππίίσσττεευυττηη  ύύφφεεσσηη,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  πποολλλλοοίί  χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν  σστταα  όόρριιαα  ττοουυ  ««κκρρααχχ»»..
OO  κκλλάάδδοοςς  πποουυ  σσίίγγοουυρραα  θθαα  ππλληηγγεείί  σσοοββααρράά  εείίννααιι  ααυυττόόςς  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι
ήήδδηη  οοιι  ττοουυρριισσττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  σσυυζζηηττοούύνν  ττοουυςς  ττρρόόπποουυςς  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς
θθαα  μμεεττρριιάάσσοουυνν,,  όόσσοο  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν,,  ττιιςς  ααππώώλλεειιεεςς..

ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΤΤθθΑΑΙΙΟΟυυΔΔΑΑΚΚΗΗΣΣ  
ΑΑππΟΟ ΤΤΗΗΝΝ  ΜΜππΟΟΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑ::

««ΝΝαα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  σσοοββααρράά
τταα  ππρροολληηππττιικκάά  μμέέττρραα  ππρριινν  φφττάάσσεειι  
ηη  κκααττάάσστταασσηη  σσαανν  ττηηνν  ΙΙττααλλίίαα»» ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  44

ΒΒααρριιέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς
σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό

ΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ

κιν. 6973 214286, τηλ. 28310 30475 Περιβόλια

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΝΝ..
ΚΚΑΑΤΤΣΣΑΑΔΔΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ

μπετά, χτισίματα,
επιχρίσματα

Συντήρηση όψεων
αναπαλαιώσεις
ενισχύσεις κτιρίων
θερμοπροσόψεις

ΣΣηημμααννττιικκάά  οοδδιικκάά  έέρργγαα  
ττέέθθηηκκαανν  σσττοονν  υυφφυυπποουυρργγόό
ΓΓιιάάννννηη  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηη
ααππόό  ττηη  ΜΜααίίρρηη  ΛΛιιοοννήή

ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  22



ΣΣηημμααννττιικκάά  οοδδιικκάά  έέρργγαα  ττέέθθηηκκαανν  σσττοονν  υυφφυυπποουυρργγόό  ΓΓιιάάννννηη  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηη

Η πρόσφατη επίσκεψη της Μαίρης Λιονή και του Σταύρου Αρναουτάκη στο Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών και η συνάντηση τους με τον ρεθυμνιώτη υφυπουργό
Γιάννη Κεφαλογιάννη έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης πολλά και σημαντικά θέ-
ματα. 
Κατ’ αρχάς για τον ΒΟΑΚ και τις απαραίτητες παρεμβάσεις πριν δρομολογηθεί το
μεγάλο θέμα. Οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης πήραν την διαβεβαίωση πως δρομο-
λογούνται έργα οδικής ασφάλειας, άλλωστε το κονδύλι είναι 75 εκ. ευρώ.
Όμως, όπως ανέφερε
στον Team FM η αντιπε-
ριφερειάρχης Ρεθύμνου
Μαίρη Λιονή, τέθηκαν
μία σειρά από οδικά ζη-
τήματα του νομού. Σε
ό,τι αφορά το πρώτο
τμήμα του αμαριώτικου

δρόμου από το Ρέθυμνο ως το Φράγμα, η Περιφέρεια έχει
εξασφαλίσει την ένταξη του στο ΕΣΠΑ. 
Στον υφυπουργό όμως τέθηκε η χρηματοδότηση του δεύ-
τερου τμήματος, με προϋπολογισμό 21 εκ. ευρώ και του
τμήματος του αγιοβασιλιώτικου από το Σπήλι στην Αγία
Γαλήνη με 23 εκ. ευρώ. 
«Έγινε συζήτηση εάν μπορεί το υπουργείο να το εντάξει
στο τομεακό του πρόγραμμα και θέλω να έχω την αισιο-
δοξία ότι θα τα καταφέρει», είπε η κα Λιονή.
Στον κ. Κεφαλογιάννη τέθηκαν ακόμα τα θέματα που
αφορούν το δρόμο του Μυλοποτάμου, όπου σύντομα τε-
λειώνει η μελέτη Γαράζο – Αξός – Ανώγεια, μπαίνει σε
τροχιά και η μελέτη του δρόμου Γαράζο – Πέραμα – Πά-
νορμο και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να γίνει δημοπράτηση
του πρώτου τμήματος σύντομα. 

��  Συνήθως οι πολιτικοί μας είναι στον μέσο όρο των πολιτών
της χώρας μας. Τους επιλέγουμε γιατί τους αισθανόμαστε οι-
κείους, κάτι από εμάς, δικοί μας άνθρωποι, με τέτοια παρα-
πλήσια χαρακτηριστικά σαν τα δικά μας. Λίγα αγγλικά, της δου-
λειάς, λίγο από lower, λίγη εργασιακή εμπειρία, πολύ ύφος, ατά-
κες για κάθε χρήση και μαγκιά. Όσο η βάρκα της Ελλάδας ήταν
σε ήσυχα νερά και ε προστατευτικά κιγκλιδώματα, όλα έβαι-
ναν καλώς. Στην μεγάλη κρίση του 2010 τα προστατευτικά δί-
χτυα έφυγαν και πέσαμε σαν τους ακροβάτες χωρίς δίχτυ. Τότε
μαλώσαμε μεταξύ μας. Το λεωφορείο στο γκρεμό κι εμείς κρα-
τούσαμε τις καρέκλες μας.
��  Διχαστήκαμε, μας δίχασαν, ή αυτοί ή εμείς γεμίσαμε τις αγα-
νακτισμένες πλατείες, θυμώσαμε, σπάσαμε τα μούτρα μας, μου-
ντζώσαμε την Βουλή με τους αντιπροσώπους που ΕΜΕΙΣ εί-
χαμε στείλει εκεί και ψηφίσαμε όντας σε απόγνωση. Δώσαμε
τα κλειδιά σε άσχετους που δεν είχαν την παραμικρή σχέση
με την πραγματικότητα. Ειρήνες μας έβλεπαν μέσα από τον
δικό τους παραμορφωτικό φακό. Ταυτόχρονα στείλαμε και τα

κουρεμένα μπράτσα με τους πορτιέρηδες των νυχτερινών κέ-
ντρων να τους κάνουν παρέα. Απελπισία..
��  Φέρτε το στο μυαλό σας τώρα που περνάμε ταυτόχρονα δυο
κρίσεις. Το προσφυγικό μεταναστευτικό και την ΠΑΝΔΗΜΙΑ
του κορονοϊού. Δυο σε ένα τα μεγάλα
προβλήματα. Κάντε το εικόνα τώρα να
κρεμόμαστε από τον Πάνο Καμμένο και
τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ψήφισα τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, τον υπερασπίστη-
κα, αλλά δεν τον ψήφισα. Του έχω ασκή-
σει έντονη κριτική και έχω στηλιτεύσει
τα λάθη του, ή μάλλον αυτά που εγώ θε-
ωρώ λάθη. Την Τετάρτη το απόβραδο
άκουσα το «διάγγελμά» του. Αναγκα-
στικά το σύγκρινα με τα τελευταία του
Τσίπρα.
��  Σε αντίθεση με τα διαγγέλματα του Τσίπρα που έκλεινα την
τηλεόραση, τον Μητσοτάκη τον άκουσα προσεκτικά. Γιατί; Για-
τί στις εξετάσεις που έδωσε στα δυο μεγάλα αυτά προβλήμα-
τα πήρε άριστα 10. Το διάγγελμά του ήταν μακράν το πιο καλό
διάγγελμα Έλληνα πρωθυπουργού, από όσα εγώ θυμάμαι. Ένω-

σε, προβλημάτισε, τόλμησε. Όλα αυτά με σοβαρότητα και ψυ-
χραιμία. Πολιτικός που ανεβάζει πολύ τον πήχη για το μέλλον.
Το όποιο μέλλον θα έχουμε. Τον κατάλαβε ο κόσμος, τον αφου-
γκράστηκε και πιστεύω ότι όλοι έβγαλαν αναστεναγμό ανα-
κούφισης. Πήραν κουράγιο και θάρρος για την συνέχεια.
��  Άκουσα αργότερα και την τοποθέτηση Τσίπρα. Μια χαρά

και αυτός. Άδειασαν ο μεν Κυριάκος το
ακροδεξιό του ακροατήριο και ο Τσί-
πρας το αριστερό του. Μίλησαν επιτέ-
λους ταυτόχρονα σοβαρά. Ούτε εθνι-
κισμοί, ούτε επαναστατικές γυμναστι-
κές από κανέναν τους. Ακόμα και τα θέ-
ματα της εκκλησίας ο Μητσοτάκης τα
άγγιξε, όσο κανείς άλλος ποτέ. Έφερε
την εκκλησία με κομψό τρόπο προ των
ευθυνών της. Ελπίζω να το πήρε το μή-
νυμα η εκκλησία. Ποιος το περίμενε να
τα κάνει αυτά ένας κεντροδεξιός πρω-

θυπουργός. Όταν δεν τα έκανε επί 5 χρόνια ο Τσίπρας, ένας
πρωθυπουργός της «πρώτη φορά αριστερά».
��  Όσο για εμάς, προσοχή και ακολουθείστε τις οδηγίες των
ειδικών ΚΚααλληημμέέρραα  σσααςς  
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ΕΕλλππίίδδεεςς

ΚΚύύρριιεε  δδιιεευυθθυυννττάά  

ΈΈκκααννεε  κκααιι  έένναα  κκααλλόό  οο  κκοορροοννοοϊϊόόςς..  ΑΑννέέδδεειιξξεε
σσοοββααρρήή  κκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  υυππεεύύθθυυννηη  ααννττιιπποο--
λλίίττεευυσσηη!!  ΑΑνν  σσυυμμππλληηρρώώσσοουυμμεε  κκααιι  ππεειιθθααρρ--
χχηημμέέννοο  λλααόό  ίίσσωωςς  έέχχοουυμμεε  εελλππίίδδεεςς......

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ
ΟΟ  ΡΡΑΑΔΔΑΑΜΜΑΑΝΝΘΘΥΥΣΣ

( (
ΠΠάάννωω  ααππόό  ττοονν  μμέέσσοο  όόρροο

ΦΦυυλλλλάάδδιιαα  γγιιαα  ττοονν  κκοορροοννοοϊϊόό  
σσττιιςς  κκααφφεεττέέρριιεεςς
ΛΛιιμμεεννιικκοοίί  υυππάάλλλληηλλοοιι  μμοοίίρραασσαανν  χχθθεεςς  φφυυλλλλάάδδιιαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς
γγιιαα  ττοονν  κκοορροοννοοϊϊόό  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  κκααφφεεττέέρριιεεςς  ττηηςς  ππααρρααλλιιαακκήήςς

ζζώώννηηςς,,  ααφφιισσοούύ--
λλεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς
ααννααρρττήήθθηηκκαανν
σστταα  κκαατταασσττήή--
μμαατταα  ππρροοκκεειιμμέέ--
ννοουυ  νναα  γγίίννεειι
σσααφφέέςς  σσεε  όόλλοουυςς
ππωωςς  ηη  κκααττάά--
σστταασσηη  εείίννααιι  κκρρίί--
σσιιμμηη  κκααιι
ααππααιιττεείίττααιι  κκααιι  ηη
ππρροοσσωωππιικκήή  εευυ--
θθύύννηη..
ΆΆ λλ λλ ωω σσ ττ εε ,,
πποολλύύςς  εείίννααιι  οο
κκόόσσμμοοςς  πποουυ
φφααίίννεεττααιι  νναα  μμηηνν
έέχχεειι  ααννττιιλληηφφθθεείί
ππλλήήρρωωςς  ττηηνν
κκ ρρ ιι σσ ιι μμ όό ττ ηη ττ αα
ττηηςς  κκααττάάσστταα--
σσηηςς  κκααιι  ππλλέέοονν
εείίννααιι  κκάάττιι  ππαα--
ρρααππάάννωω  ααππόό
αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ οο
ααυυττόό  νναα  γγίίννεειι..

ΑΑιιγγααίίοονν  ΠΠέέλλααγγοοςς
ΕΕιιςς  ττοο  ΑΑιιγγααίίοο  κκυυννηηγγοούύνν  ΕΕλλλληηννιικκέέςς  φφρρεεγγάάττεεςς!!,,
ΌΌμμωωςς  ττοουυςς  εεξξεεφφύύγγααμμεε!!  ΕΕίίμμαασσττεε  λλέέεειι  ......γγάάττεεςς..
ΣΣτταα  χχωωρριικκάά  μμααςς  ύύδδαατταα,,  μμααςς  ππααίίρρννοουυννεε  κκυυννήήγγιι..

ΜΜεε  ττοονν  ττρρεελλόό  δδεενν  ππααίίζζοουυμμεε......  κκααιι  όόπποουυ  φφύύγγεειι--φφύύγγεειι......
Ο Πρόεδρος της Γείτονος μας εχει πια τροζάνει.

Κι ετσά που παίζει στη φωθιά θα σκάσει το καζάνι.
ΚΚιιγγκκ  1111//33//22002200

ΟΟ  ΑΑννδδρρέέααςς  ΞΞααννθθόόςς  
δδίίννεειι  ααππααννττήήσσεειιςς  
γγιιαα  ττοονν  κκοορροοννοοϊϊόό!!

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααννδδηημμίίαα,,  ηη  ππλλααττ--
φφόόρρμμαα  iiSSYYRRIIZZAA  ααννοοίίγγεειι  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττοονν  κκοορροοννοοϊϊόό..  
ΣΣττοο  ττέέττααρρττοο  iiAAsskk&&WWaattcchh,,  οο  ππρρώώηηνν  ΥΥπποουυρργγόόςς  κκααιι  ΤΤοομμεεάάρρ--
χχηηςς  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ,,  ΑΑννδδρρέέααςς  ΞΞααννθθόόςς  κκααιι  οο  ππααιιδδίίααττρροοςς
εεππιιδδηημμιιοολλόόγγοοςς  κκααιι  μμέέλλοοςς  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  εεμμππεειιρροογγννωωμμόόννωωνν
γγιιαα  ττοονν  κκοορρωωννοοϊϊόό,,  ΤΤάάκκηηςς  ΠΠααννααγγιιωωττόόπποουυλλοοςς,,  ααππααννττοούύνν
εεμμππεερριισσττααττωωμμέένναα  κκααιι  μμεε  ψψυυχχρρααιιμμίίαα  σστταα  μμέέλληη  ττηηςς  ππλλααττ--
φφόόρρμμααςς  γγιιαα  ττοονν  ιιόό  CCOOVVIIDD  --1199..  
ΜΜέέχχρριι  σσήήμμεερραα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1133//0033  σσττιιςς  2233..5599  μμπποορροούύνν  οοιι  πποο--
λλίίττεεςς  νναα  θθέέττοουυνν  τταα  εερρωωττήήμμααττάά  ττοουυςς,,  ααρρκκεείί  νναα  μμπποουυνν  σσττοο  ττέέ--
ττααρρττοο  iiAAsskk&&WWaattcchh  γγιιαα  νναα  εεννηημμεερρωωθθοούύνν  γγιιαα  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς
πποουυ  εεγγκκυυμμοοννοούύνν  κκααιι  τταα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  πποουυ  μμπποορροούύμμεε
νναα  λλάάββοουυμμεε..



Η TUI, όπως και οι περισσότεροι τουρ οπερέιτορς, ξεκίνησαν
τις ενέργειες που θα διασφαλίσουν πως θα μειωθούν οι απώλειες
τους και μετέτρεψαν τις συμφωνίες για τα guarantee που είχαν
κάνει με ξενοδοχεία και στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα, σε allotment, δηλαδή ακύρωσαν τις συμφωνίες για τα δω-
μάτια που είχαν αναλάβει να προπληρώσουν προς τους
ξενοδόχους και τις μετέτρεψαν σε συμβόλαια, σύμφωνα με τα
οποία θα πληρώνουν για όσους τουρίστες φέρουν στα ξενοδοχεία.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Μανώλης
Τσακαλάκης, τόνισε πως αυτό ήταν αναμενόμενο και το ζήτημα
τώρα για τον ξενοδοχειακό κλάδο είναι το πώς θα μετριαστούν οι
απώλειες, γνωρίζοντας πως σίγουρα ο Απρίλιος θα χαθεί και πι-
θανότατα ένα μέρος του Μαΐου. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες,
μετά την παύση των πτήσεων από και προς τις ΗΠΑ, όλα τα ξε-
νοδοχεία της Αθήνας άδειασαν από αμερικανούς τουρίστες που

έτρεξαν να αποχωρήσουν πριν μείνουν εκτός χώρας, ενώ και σή-
μερα στην Κρήτη τα ξενοδοχεία δεν έχουν πληρότητες μεγαλύ-
τερες του 3-5%!

Έχουν γίνει προτάσεις ξενοδόχων προς την ΠΟΞ και προς τον
ΣΕΤΕ       και πλέον οι φορείς σε συνεργασία με το Υπουργείο Του-
ρισμού καλούνται να εξετάσουν τις προσφορότερες λύσεις.

ΑΑΝΝΗΗΣΣΥΥΧΧΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ
Την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στον τουρισμό

εκφράζουν τα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα  Κρήτης και Ρόδου που
σε ανακοίνωση τους αναφέρουν: «Ιδιαίτερα ανησυχούμε για τις
περιοχές μας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρι-
σμό. Ήδη με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, αρκετά ξενο-
δοχεία δε θα ανοίξουν τις καθορισμένες ημερομηνίες, σε πολλές
δε περιπτώσεις είναι άγνωστο πότε και αν ξεκινήσουν για τη νέα
τουριστική περίοδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται
σοβαρό πρόβλημα με τους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε να παρθούν άμεσα μέτρα, για
να ενισχυθεί το εισόδημα των εποχιακά εργαζομένων, οι οποίοι
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στις περιοχές μας.

Συγκεκριμένα ζητούμε:
11..  ΝΝαα  δδοοθθεείί  ππααρράάτταασσηη  σσττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  εεππιιδδόόμμααττοοςς  ααννεερργγίίααςς,,

ττοο  οοπποοίίοο  νναα  ααννέέλλθθεειι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  771188  €€,,  όόππωωςς  ζζηηττάά  κκααιι  ηη
ΓΓ..ΣΣ..ΕΕ..ΕΕ  γγιιαα  όόσσοο  δδιιάάσσττηημμαα  δδιιααρρκκεείί  ηη  κκρρίίσσηη..

22..  ΝΝαα  μμεειιωωθθοούύνν  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσήή  ττοουυ  σσεε  όόσσοουυςς
εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  θθαα  ααππαασσχχοολληηθθοούύνν  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  πποουυ  θθαα  ππλληη--
γγοούύνν  κκααιι  δδεενν  θθαα  έέχχοουυνν  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  τταα  ααππααιιττοούύμμεενναα  έέννσσηημμαα  ..

Περιμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να ανα-

κουφιστούν άμεσα. Oι εργαζόμενοι και να αισθανθούν ότι η πο-
λιτεία είναι δίπλα τους και τους στηρίζει.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία».

ΒΒααρριιέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς  
σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό
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ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  
ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΩΩΝΝ  
ΑΑΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝ
ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ

ΚΚΑΑΙΙ  
ΞΞΕΕΝΝΟΟΔΔΟΟΧΧΟΟΙΙ

ΣΣύύμμββαασσηη  εεκκττέέλλεεσσηηςς  έέρργγοουυ  ύύψψοουυςς
992200  χχιιλλ..  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΑΑμμααρρίίοουυ  
γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηημμιιώώνν  
σσττοο  οοδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  ττοουυ  ΜΜέέρρωωνναα
ΤΤηηνν  ΤΤρρίίττηη  1100  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200,,  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑμμααρρίίοουυ  κκ..
ΠΠααννττεελλήήςς  ΜΜοουυρρττζζααννόόςς  υυππέέγγρρααψψεε  ττηη  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν
εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΑΑννττιισσττήήρριιξξηη  κκεεννττρριικκήήςς  οοδδοούύ  μμεε
σσυυσσττοοιιχχίίαα  ππαασσσσάάλλωωνν  σσττηηνν  ΤΤ..ΚΚ..  ΜΜέέρρωωνναα  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμααρρίί--
οουυ»»  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  992200..000000,,0000  €€,,  μμεε  ααννάάδδοοχχοο  ττηηνν
εεττααιιρρεείίαα  ««ΡΡΟΟΜΜΒΒΟΟΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..»»  

Η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου προέρχεται από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η διάρκεια της σύμ-
βασης - εκτέλεσης του είναι δεκατέσσερις (14) μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αντιστήριξης, βελτίωσης και
αποκατάστασης τμήματος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
υπ΄αριθμό 18 (Απόστολοι - Γερακάρι) εντός ορίων οικισμού Μέ-
ρωνα με συστοιχία πασσάλων, καθώς και τμήματος της Δημο-
τικής οδού Μέρωνας – Αμάρι.

ΤΤοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππλλήήγγμμαα  ααππόό  ττηηνν  εεππέέλλαασσηη  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ  έέχχεειι  ήήδδηη  ααρρχχίίσσεειι  νναα  δδιιααφφααίίννεεττααιι,,  άάλλλλωωσσττεε  τταα  χχρρηημμααττιισσττήήρριιαα  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς
ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  ααππίίσσττεευυττηη  ύύφφεεσσηη,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  πποολλλλοοίί  χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν  σστταα  όόρριιαα  ττοουυ  ««κκρρααχχ»»..
OO  κκλλάάδδοοςς  πποουυ  σσίίγγοουυρραα  θθαα  ππλληηγγεείί  σσοοββααρράά  εείίννααιι  ααυυττόόςς  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ήήδδηη  οοιι  ττοουυρριισσττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  σσυυζζηηττοούύνν  ττοουυςς  ττρρόόπποουυςς  μμεε
ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  θθαα  μμεεττρριιάάσσοουυνν,,  όόσσοο  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν,,  ττιιςς  ααππώώλλεειιεεςς..



««ΝΝαα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  
ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  σσοοββααρράά  
τταα  ππρροολληηππττιικκάά
μμέέττρραα  
ππρριινν  φφττάάσσεειι  
ηη  κκααττάάσστταασσηη  
σσαανν  ττηηνν  ΙΙττααλλίίαα»»

ΞΞεεκκάάθθααρροοςς  οο  ρρεεθθυυμμννιιώώττηηςς  γγιιααττρρόόςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  ζζεειι  σσττηηνν  ΜΜπποολλόόννιιαα  ττηηςς  ΒΒόόρρεειιααςς  ΙΙττααλλίίααςς,,  μμίίααςς  ααππόό  ττιιςς  ττρρεειιςς
ππεερριιφφέέρρεειιεεςς  μμεε  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  θθύύμμαατταα  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ,,  οο  κκ..  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜααττθθααιιοουυδδάάκκηηςς  μμίί--
λληησσεε  σσττηηνν  ΚΚρρηηττιικκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη  μμεεττααφφέέρροοννττααςς  ττοο  κκλλίίμμαα  πποουυ  εεππιικκρρααττεείί  σσττηηνν  γγεειιττοοννιικκήή  χχώώρραα..

«Έχουν κλείσει τα πάντα. Στην Ιταλία ο ιός έχει ξεφύγει κι εμείς οι γιατροί δεν γνωρίζαμε εξ αρχής πως θα συμπεριφερθεί, πως θα δια-
δοθεί», λέει ο κ. Ματθαιουδάκης, που κκααλλεείί  ττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  μμεε  σσοοββααρρόόττηητταα,,  νναα  ααννττιιλληηφφθθοούύνν
όόττιι  τταα  ππρροολληηππττιικκάά  μμέέττρραα  λλααμμββάάννοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  κκααιι  ττοονν  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππεερριιοορριισσμμόό  ττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς  κκααιι  νναα  ππεε--
ρριιοορρίίσσοουυνν  ττιιςς  μμεετταακκιιννήήσσεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  ττιιςς  εεππααφφέέςς  ττοουυςς, ώστε να μην καταλήξει η κατάσταση στην Ελλάδα ανάλογη με εκείνη
στην Ιταλία.

««ΈΈχχοουυμμεε  κκλλεειισσττεείί  σστταα  σσππίίττιιαα  μμααςς,,  έέχχοουυμμεε  κκλλεείίσσεειι  ττιιςς  δδοουυλλεειιέέςς  μμααςς,,  εείίννααιι  ααννοοιιχχττάά  μμόόννοο  τταα  σσοουυππεερρ  μμάάρρκκεεττ,,  όόμμωωςς  εελλέέγγχχεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  κκααιι
εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  μμππααίίννοουυνν  λλίίγγοοιι  λλίίγγοοιι  οοιι  ππεελλάάττεεςς,,  μμεε  μμάάσσκκεεςς..  

ΚΚάάπποοιιαα  μμααγγααζζιιάά  ––  ππεερρίίππττεερραα  εείίννααιι  ααννοοιιχχττάά,,  όόμμωωςς  εεσσττιιααττόόρριιαα,,  μμππααρρ  κκααιι  γγεεννιικκάά  όόλλαα  τταα  εεμμπποορριικκάά  κκαατταασσττήήμμαατταα  εείίννααιι  κκλλεειισσττάά..
Σε ό,τι αφορά τα εργοστάσια, λειτουργούν με μέτρα που προβλέπονται σε ειδικές εγκυκλίους. «Οι εργάτες πρέπει να πηγαίνουν στα ερ-

γοστάσια με ειδικά αυτοκίνητα, με μάσκες, να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρο ο ένας από τον άλλον, να φορούν ρούχα αποστειρωμένα».

ΥΥΠΠoo ΠΠΡΡΟΟϋϋΠΠΟΟθθΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
«Μιλάμε για μία τραγική κατάσταση, τα πράγματα έχουν φτάσει σε πολύ προχωρημένο βαθμό», λέει ο κ. Ματθαιουδάκης, ο οποίος

περιγράφει και τις μετακινήσεις, που γίνονται μόνο υπό προϋποθέσεις.
««ΛΛεεωωφφοορρεείίαα  κκααιι  ττρρέένναα  κκυυκκλλοοφφοορροούύνν  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..  ΓΓιιαα  νναα  μμεετταακκιιννηηθθεείίςς  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννττρρέέχχεειι  εειιδδιικκόόςς  λλόόγγοοςς,,  ττοονν  οοπποοίίοο  δδηηλλώώννεειιςς  μμεε

υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη»»,, λέει ο κ. Ματθαιουδάκης, ο οποίος καταλήγει λέγοντας πως οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν την προσωπική
τους ευθύνη, αφού «οι πολίτες μεταφέρουν τον ιό, δεν χτυπάει από μόνος του ο ιός την πόρτα κάποιου».

«Εύχομαι η Ελλάδα να πάρει τα μέτρα από τώρα πριν φτάσει η κατάσταση όπως στην Ιταλία, ακόμα κι αν υπάρξει τρομερή οικονομική
κρίση, και εκτιμάται πως και η Ιταλία θα πέσει σε ακόμα χειρότερη
κρίση, αυτά πρέπει να γίνουν». 
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ΟΟιι  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς
ττηηςς  ααββεεββααιιόόττηηττααςς

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

ΣΣυυχχννάά η ευκαιρία και η κρίση συνυπάρχουν στα ίδια γε-
γονότα, εξού και το κοινό κινέζικο ιδεόγραμμα για τις
δύο λέξεις. Η κρίση λοιπόν συχνά εμπεριέχει και την ευ-
καιρία, έτσι άλλωστε προοδεύει ο κόσμος. Η εξαίρεση
που επιβεβαιώνει τον κανόνα είναι οι αδίστακτοι και τρι-
σάθλιοι απατεώνες που βρίσκουν την ευκαιρία να εκ-
μεταλλευτούν την αγωνία του κοσμάκη. Στην περίπτω-
ση μας έχουμε τα θαυματουργά προϊόντα, συνήθως του
τηλεμάρκετινγκ, που υπόσχονται προφύλαξη από κάθε
ιό, νόσο και μ@λ@κί@ ακόμα κι αν φορά… κορόνα. Δεν
ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω που στις τελευ-
ταίες εκλογές γλυτώσαμε τους κάφρους με τα ξυρισμέ-
να κεφάλια και φορτωθήκαμε τους αντίστοιχους με τα
κλούβια κεφάλια…
ΟΟιι  σσυυννέέππεειιεεςς  των όσων σήμερα ζούμε πολύ φοβάμαι θα
μας κάνουν να αναπολούμε τα μνημόνια, ακόμα και το
καλοκαίρι του 2015. Τουλάχιστον τότε η ανασφάλεια μας
κράτησε λίγο, μέσα σε λίγες μέρες ήρθε η κυβίστηση του
Αλέξη και μαζί η όποια των τότε ημερών κανονικότητα.
Σε κάθε περίπτωση σαν έσχατη λύση υπήρχαν οι…
υπόλοιπες χώρες. Σήμερα, για πρώτη φορά μετά τον πό-
λεμο η χώρα βιώνει το συνολικό λουκέτο στα εκπαι-
δευτικά της ιδρύματα, όπως όλα δείχνουν για άγνωστο
χρονικό διάστημα και δρομολογεί περιορισμούς σε
μέσα μεταφοράς, ενώ στα σχέδια είναι και το γενικό κλεί-
σιμο κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης. Λίγο
απέχουμε από τη συνολική καραντίνα της χώρας, κα-
τάσταση που ήδη βιώνουν οι γείτονες μας Ιταλοί. Τα όσα
δήλωσε στον TeamFM ο φίλος Γιώργος Ματθαιουδάκης
που ζει στη Μπολόνια είναι απλά τρομακτικά. Κλεισμένοι
μέσα προσπαθούν να προστατευτούν από έναν αόρατο
εχθρό. Πως μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό;
ΠΠρριινν  δδύύοο ημέρες η Lufthansa ανακοίνωνε την ακύρω-
ση 23.000 πτήσεων. Σκεφτείτε το λίγο. Χθες, ο περιχα-
ρής Τραμπ με βλοσυρό – επαγγελματικό ύφος πουλού-
σε τόνους ξενοφοβίας στους ψηφοφόρους του, ανακοι-
νώνοντας την διακοπή των πτήσεων ΗΠΑ – ΕΕ. Εξαίρεση
τα ξαδέρφια της Αγγλίας, προφανώς εκεί ο ιός δεν πιά-
νει. Κλάδοι ολόκληροι της οικονομίας παγώνουν χωρίς
κανένας να ξέρει πότε το κακό θα σταματήσει. Τα κρά-
τη πρέπει να ανταποκριθούν, το δεδομένο ότι η δημό-
σια υγεία προηγείται δεν αναιρεί τις οικονομικές συνέ-
πειες στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι
στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με την προχθεσινή
απόφαση του υπουργείου Υγείας αναμένεται να αποζη-
μιωθούν (έστω εν μέρει) από κονδύλια του υπουργείου
Εργασίας, ενώ στις επιχειρήσεις θα δοθεί παράταση στις
υποχρεώσεις σε δημόσιο και ταμεία. Τι θα γίνει με τις
υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει μια επιχείρηση (ενοί-
κια, δάνεια λογαριασμοί κτλ), άγνωστο. 
Για μία ακόμα φορά ας μην περιμένουμε θαύματα από
την Ευρώπη. Πριν λίγες ημέρες οι ηγέτες αποφάσιζαν (για
πρώτη φορά χωρίς να βρεθούν από κοντά) την δημιουργία
ταμείου 25 δις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε πα-
ροχή ρευστότητας (αγορά ομολόγων) 120 δις. Θα φτά-
σουν; Μακάρι.       

ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΤΤθθΑΑΙΙΟΟΥΥΔΔΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΠΠΟΟΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑ::

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

Ξεπερνούν  

τις  130.000  

τα  κρούσματα,  πάνω

από  4.900  οι  νεκροί  

σε  όλον  τον  κόσμο



��  ΣΣεε  εεττοοιιμμόόττηητταα  ηη  ΠΠΕΕΔΔ  ΚΚρρήήττηηςς  γγιιαα  ττοονν  κκοορροοννοοϊϊόό

ΣΣεε  εεττοοιιμμόόττηητταα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ηη  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΈΈννωωσσηη  ΔΔήήμμωωνν  ΚΚρρήήττηηςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ,,  εεννώώ  ττηηνν
ΠΠααρραασσκκεευυήή  1133  ΜΜααρρττίίοουυ  θθαα  υυππάάρρξξεειι  σσυυννάάννττηησσηη  κκααιι  εεννηημμέέρρωωσσηη  ααππόό  ττοουυςς  ττοοππιικκοούύςς  υυγγεειιοοννοομμιικκοούύςς  φφοορρεείίςς..

Η ΠΕΔ Κρήτης, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ΚΕΔΕ και όλους τους αρμόδιους παράγοντες, προκειμένου να έχει μια άμεση εικόνα
και να αντιμετωπίζονται τα όποια ζητήματα προκύπτουν σε σχέση με την λειτουργία των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης απέστειλε σχετική επιστολή στους Δημάρχους του νησιού, στην οποία
επισημαίνονται τα εξής:

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα του κορωνοϊού (COVID- 19) και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τόσο για την πρόληψη
μετάδοσης του όσο και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν με τη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και των οργανισμών του
Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, σας ενημερώνουμε ότι η ΠΕΔ Κρήτης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ΚΕΔΕ αλλά και τους αρμόδιους
φορείς, παρακολουθεί την εξέλιξη του ζητήματος και θα σας κρατά ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύπτει.

Προς τούτο παρακαλούμε εφόσον έχετε θέματα που χρήζουν απαντήσεων αλλά και σχετικές προτάσεις να μας ενημερώσετε άμεσα.
Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο 13 Μαρτίου συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ Κρήτης με

τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα.
Τέλος σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’/11-03-2020) με θέμα: « Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» με ιδιαίτερη
αναφορά στα άρθρα 5 και 10 της ανωτέρω, όπου ρυθμίζονται ζητήματα με τις άδειες και διευκολύνσεις των υπαλλήλων αλλά και κατεπείγουσες
διατάξεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID- 19».
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ΈΈνναα  αακκόόμμαα  κκρροούύσσμμαα  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη
ΕΕππιιββεεββααιιώώθθηηκκεε  χχθθεεςς  ττοο  ββρράάδδυυ  ττοο  δδεεύύττεερροο  κκρροούύσσμμαα  κκοορροοννοοϊϊοούύ  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη,,

ττηηνν  ίίδδιιαα  ώώρραα  πποουυ  τταα  ππρροολληηππττιικκάά  μμέέττρραα  εεππεεκκττεείίννοοννττααιι  κκααιι  ήήδδηη  σσττηηνν  χχώώρραα  έέχχοουυνν
εεππιιββεεββααιιωωθθεείί  111188  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  μμεεττρράά  έένναανν  θθάάννααττοο..  

ΟΟ  6666χχρροοννοοςς,,  ηηρραακκλλεειιώώττηηςς  σσττηηνν  κκααττααγγωωγγήή,,  πποουυ  ννοοσσηηλλεευυόότταανν  
σσττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ττοουυ  ΡΡίίοουυ  δδεενν  τταα  κκααττάάφφεερρεε  κκααιι  άάφφηησσεε  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττοουυ

ππννοοήή  ααππόό  πποολλυυοορργγααννιικκήή  ααννεεππάάρρκκεειιαα  τταα  ξξηημμεερρώώμμαατταα  ττηηςς  ΠΠέέμμππττηηςς..

ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟ
ΠΠρριινν  σσυυμμππλληηρρωωθθεείί  έένναα  2244ωωρροο  ααππόό  ττοο  ππρρώώττοο  εεππιιββεεββααιιωωμμέέννοο  κκρροούύσσμμαα  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  σσττοο  ννηησσίί,,  
αακκόόμμαα  άάττοομμοο  δδιιααγγννώώσσθθηηκκεε  μμεε  ττοονν  ιιόό..
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττααξξιιδδιιώώττηη  πποουυ  έέφφτταασσεε  σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο  ααππόό  ττηηνν  ΑΑμμεερριικκήή
κκααιι  δδιιααγγννώώσσττηηκκεε  μμεε  ήήππιιαα  σσυυμμππττώώμμαατταα..
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  ππρροοσσήήλλθθεε  σσττοο  ΠΠΑΑΓΓΝΝΗΗ  ττοο  ππρρωωίί,,  όόπποουυ  ττοουυ  ππήήρραανν  δδεείίγγμμαα  
γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  ηη  ααππααρρααίίττηηττηη  εεξξέέτταασσηη..
ΑΑξξίίζζεειι  νναα  ααννααφφέέρροουυμμεε  όόττιι  σσεε  εεππίίππεεδδοο  ΚΚρρήήττηηςς,,  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  ββρρίίσσκκεεττααιι  ηη  ιιχχννηηλλάάττηησσηη  ττωωνν  εεππααφφώώνν
ττοουυ  ππρρώώττοουυ  κκρροούύσσμμααττοοςς,,  μμεε  σσκκοοππόό  νναα  ααπποοφφεευυχχθθεείί  ηη  δδιιαασσπποορράά  ττοουυ  ιιοούύ..  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  
πποουυ  θθαα  αακκοολλοουυθθηηθθεείί  ββάάσσηη  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  ννέέοο  αασσθθεεννήή..

••  ΣΣΤΤΑΑ  111177  ΤΤΑΑ  ΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ
ΣΣτταα  111177  εείίννααιι  ππλλέέοονν  τταα  κκρροούύσσμμαατταα  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  αανναακκοοίίννωωσσεε  χχθθεεςς  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  οο  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς,,  κκααθθηηγγηηττήήςς  ΛΛοοιιμμωωξξιιοολλοογγίίααςς  ΣΣωωττήή--
ρρηηςς  ΤΤσσιιόόδδρρααςς..  OO  ίίδδιιοοςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  κκλλεείίννοουυνν  γγιιαα  1155  ηημμέέρρεεςς,,  δδιικκαασσττήήρριιαα,,  θθέέααττρραα,,  κκιιννηημμααττοογγρράάφφοοιι,,  ππααιιδδόόττοοπποοιι,,  γγυυμμνναασσττήήρριιαα,,  ννυυχχττεερριιννάά  κκέέννττρραα  δδιιαασσκκέέδδαασσηηςς  κκααιι  οοιι  κκααλλλλιιττεεχχννιικκοοίί  χχώώρροοιι..
ΟΟ  κκ..  ΤΤσσιιόόδδρρααςς  εεξξήήγγηησσεε  όόττιι  ααππόό  τταα  111177  κκρροούύσσμμαατταα,,  τταα  110077  έέχχοουυνν  γγννωωσσττήή  σσύύννδδεεσσηη  ωωσσττόόσσοο  υυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  δδέέκκαα  οορρφφααννάά  κκρροούύσσμμαατταα,,  δδηηλλααδδήή    χχωωρρίίςς  γγννωωσσττήή  εεππααφφήή..  ΆΆλλλλαα  1155  δδιιεερρεευυννώώννττααιι  αακκόόμμαα..

ΗΗ  εεππιιδδηημμίίαα  ττοουυ  CCoovviidd--1199  έέχχεειι  σσττοοιιχχίίσσεειι  ττηη  ζζωωήή  σσεε  44..992266  ααννθθρρώώπποουυςς  ααππόό  ττηηνν  εεμμφφάάννιισσήή  ττηηςς,,  σστταα  ττέέλληη  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  έένναανν  ααπποολλοογγιισσμμόό  πποουυ
σσυυννέέττααξξεε  ττοο  ΓΓααλλλλιικκόό  ΠΠρραακκττοορρεείίοο  κκααιι  ββαασσίίζζεεττααιι  σσεε  εεππίίσσηημμαα  σσττοοιιχχεείίαα..

ΣΣττοονν  κκααττάάλλοογγοο  ττωωνν  χχωωρρώώνν  πποουυ  μμεεττρροούύνν  ννεεκκρροούύςς  ππρροοσσττέέθθηηκκαανν  χχθθεεςς  ηη  ΝΝοορρββηηγγίίαα  κκααιι  ηη  ΙΙννδδίίαα..
ΜΜέέχχρριι  ττιιςς  1199..0000  χχθθεεςς,,  εείίχχαανν  ααννααφφεερρθθεείί  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  113311..446600  κκρροούύσσμμαατταα  σσεε  111166  χχώώρρεεςς  κκααιι  εεδδάάφφηη..  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  εεππιιββεεββααιιωωμμέέννωωνν  κκρροουυσσμμάά--
ττωωνν  ωωσσττόόσσοο  δδεενν  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζεειι  ππάάνντταα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα,,  ααφφοούύ  κκάάπποοιιεεςς  χχώώρρεεςς  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττοο  πποοιιοουυςς
εεξξεεττάάζζοουυνν..  ΑΑππόό  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη,,  ττηηνν  ίίδδιιαα  ώώρραα,,  ααννααφφέέρρθθηηκκαανν  336600  ννέέοοιι  θθάάννααττοοιι  κκααιι  77..336600  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα  σσεε  όόλλοονν  ττοονν  κκόόσσμμοο..
ΟΟιι  χχώώρρεεςς  πποουυ  ααννέέφφεερραανν  ττοουυςς  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ννεεκκρροούύςς  μμέέσσαα  σσττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  2244  ώώρρεεςς  εείίννααιι  ηη  ΙΙττααλλίίαα,,  μμεε  118899,,  ττοο  ΙΙρράάνν  μμεε  7755  κκααιι  ηη  ΙΙσσππααννίίαα  μμεε  3377..

ΗΗ  ΚΚίίνναα  ((χχωωρρίίςς  ττοο  ΧΧοοννγγκκ  ΚΚοοννγγκκ  κκααιι  ττοο  ΜΜαακκάάοο)),,  ααππ’’  όόπποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  ηη  εεππιιδδηημμίίαα  σστταα  ττέέλληη  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ,,  έέχχεειι  σσυυννοολλιικκάά  8800..779933  κκρροούύσσμμαατταα..  ΑΑππόό  ααυυττάά,,
33..116699  αασσθθεεννεείίςς  ππέέθθαανναανν  κκααιι  6622..779933  ιιάάθθηηκκαανν..  ΑΑππόό  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  μμέέχχρριι  ττώώρραα  κκααττααγγρράάφφηηκκαανν  μμόόννοο  1155  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  1111  θθάάννααττοοιι..
ΣΣττοονν  υυππόόλλοοιιπποο  κκόόσσμμοο,,  τταα  κκρροούύσσμμαατταα  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσυυννοολλιικκάά  σσεε  5500..666688  ((77..334455  ννέέαα))  κκααιι  οοιι  θθάάννααττοοιι  σσττοουυςς  11..775544..
ΟΟιι  χχώώρρεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππλληηγγεείί  ππεερριισσσσόόττεερροο,,  μμεεττάά  ττηηνν  ΚΚίίνναα,,  εείίννααιι  ηη  ΙΙττααλλίίαα  ((1155..111133  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  11..001166  θθάάννααττοοιι)),,  ττοο  ΙΙρράάνν  ((1100..007755  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  442299
θθάάννααττοοιι)),,  ηη  ΙΙσσππααννίίαα  ((22..996688  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  8844  θθάάννααττοοιι))  κκααιι  ηη  ΝΝόόττιιαα  ΚΚοορρέέαα  ((77..886699  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  6666  θθάάννααττοοιι))..

ΑΑππόό  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  ωωςς  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη,,  πποολλλλέέςς  χχώώρρεεςς  ((ΠΠοολλωωννίίαα,,  ΑΑυυσσττρρίίαα,,  ΓΓοουυιιάάνναα,,  ΑΑλλγγεερρίίαα,,  ΑΑζζεερρμμππααϊϊττζζάάνν,,  ΙΙννδδίίαα,,  ΝΝοορρββηηγγίίαα))  ααννέέφφεερραανν  ττοουυςς  ππρρώώττοουυςς  θθααννάάττοουυςς  αασσθθεεννώώνν  σσττοο  έέδδαα--
φφόόςς  ττοουυςς..  ΤΤαα  ππρρώώτταα  κκρροούύσσμμαατταα  εεννττοοππίίσσττηηκκαανν  εεππίίσσηηςς  σσττηηνν  ΚΚοούύββαα  κκααιι  ττηηνν  ΤΤζζμμάάιικκαα..
ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηη  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  κκααττααννοομμήή,,  ηη  ΑΑσσίίαα  έέχχεειι  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  κκρροούύσσμμαατταα  ((9900..777733  κκααιι  33..225533  θθάάννααττοοιι))  κκααιι  αακκοολλοουυθθοούύνν  ηη  ΕΕυυρρώώππηη  ((2277..774411  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  11..118822  θθάάννααττοοιι)),,  ηη  ΜΜέέσσηη  ΑΑννααττοολλήή  ((1111..003355
κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  444400  θθάάννααττοοιι)),,  οοιι  ΗΗΠΠΑΑ  κκααιι  οο  ΚΚααννααδδάάςς  ((11..441166  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  3399  θθάάννααττοοιι)),,  ηη  ΛΛααττιιννιικκήή  ΑΑμμεερριικκήή  κκααιι  ηη  ΚΚααρρααϊϊββιικκήή  ((220077  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  33  θθάάννααττοοιι)),,  ηη  ΩΩκκεεααννίίαα  ((115555  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  33  θθάάνναα--
ττοοιι))  κκααιι  ηη  ΑΑφφρριικκήή  ((113344  κκρροούύσσμμαατταα  κκααιι  33  θθάάννααττοοιι))..

ΞΞεεππεερρννοούύνν  

ττιιςς  113300..000000  

τταα  κκρροούύσσμμαατταα,,  ππάάννωω

ααππόό  44..990000  οοιι  ννεεκκρροοίί  

σσεε  όόλλοονν  ττοονν  κκόόσσμμοο

ΚΚΛΛΕΕΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ  
ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΑΑ,,  

ΣΣΙΙΝΝΕΕΜΜΑΑ,,  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ

ΠΠααρρααλλύύεειι  γγιιαα  ττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  δδύύοο
εεββδδοομμάάδδεεςς  ηη  πποολλιιττιισσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόό--
ττηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  μμααζζιικκήή  ψψυυχχααγγωωγγίίαα  σσεε
οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  χχώώρραα..  οο  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττοουυ
υυπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  γγιιαα  ττοονν  κκοορρωωννοοϊϊόό,,
λλοοιιμμωωξξιιοολλόόγγοοςς,,  κκ..  ΣΣωωττήήρρηηςς  ΤΤσσιιόόρρδδααςς,,

αανναακκοοίίννωωσσεε,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς
κκααθθηημμεερριιννήήςς  εεννηημμέέρρωωσσηηςς

πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί,,  ππωωςς  κκλλεειισσττάά
θθαα  ππααρρααμμεείίννοουυνν,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  γγιιαα  ττιιςς

εεππόόμμεεννεεςς  1155  ηημμέέρρεεςς,,  θθέέααττρραα,,  
κκιιννηημμααττοογγρράάφφοοιι,,  ννυυχχττεερριιννάά  κκέέννττρραα

κκααιι  χχώώρροοιι  κκααλλλλιιττεεχχννιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν..



Με εξαίρεση υπηρεσίες που έχουν τροποποιήσει τη λειτουργία
τους όπως ο ΟΑΕΔ και η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανά-
στευσης που θα παραμείνει κλειστή έως τις 10 Απριλίου για την
εξυπηρέτηση του κοινού, οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνης συνεχίζουν κανονικά τη λει-
τουργία τους ζητώντας ωστόσο από τους πολίτες να περιορίζουν
την προσέλευση στο απολύτως απαραίτητο. 

Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Μετανάστευσης θα λειτουργεί
για την περαίωση των υποθέσεων, ωστόσο δεν θα είναι ανοιχτή
για το κοινό. Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΔ όσοι επιθυμούν να καταθέ-
σουν αιτήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
http://oaed.gr/ προκειμένου να εξυπηρετηθούν μέσω αυτής και
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, αφού η διαδικασία
είναι πλέον υποχρεωτική. 

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρε-
θύμνου και του Δήμου Ρεθύμνου, λειτουργούν κανονικά αφού
μέχρι και χθες δεν δόθηκε οδηγία για το κλείσιμό τους. Ωστόσο,
αν και αρχικά υπήρξε σχετική οδηγία οι υπηρεσίες του πρώην
ΤΕΒΕ σε όλη τη χώρα και στο Ρέθυμνο να παραμείνουν κλειστές,
η αρμόδια Διεύθυνση Κρήτης προχώρησε σε ανάκληση με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να λειτουργή-
σουν ξανά μια ώρα αργότερα και να παραμείνουν ανοιχτές για την εξυπηρέτηση του κοινού. 

Το ΚΕΠ στο Ρέθυμνο εξυπηρέτησε το κοινό, χωρίς καμία μεταβολή, ωστόσο καλείται και η συ-
γκεκριμένη υπηρεσία να προσαρμόσει την λειτουργία της στο προσωπικό που θα διαθέτει, μετά τις
άδειες ειδικού σκοπού. 

Σε ό,τι αφορά την προσέλευση πολιτών χθες στις υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας ήταν
εμφανώς μειωμένη καθώς οι πλειοψηφία όπως όλα δείχνουν συμμορφώνεται στις οδηγίες αποφεύ-

γοντας τον συνωστισμό στα γραφεία
και σε κλειστούς χώρους. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οδηγίες
τηρούνται και από τις υπηρεσίες
καθώς όλες διαθέτουν αντισηπτικά
ενώ τηρείται αυστηρά και η καθαριό-
τητα στους χώρους για την πρόληψη
της εξάπλωσης τόσο στους πολίτες,
όσο και στο προσωπικό. 
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ΤΤηηλλεεφφωωννιικκήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  όόχχιι  ππααρροουυσσίίαα
σσττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ

ΣΣττoo  ππλλααίίσσιιoo  ττωωνν έέκκτταακκττωωνν μμέέττρρωωνν γγιιαα ττοονν  ππεερριιοορριισσμμόό ττηηςς εεξξάάππλλωωσσηηςς ττοουυ κκοορρωωννοοϊϊοούύ,,
ππααρραακκααλλοούύννττααιι οοιι δδηημμόόττεεςς,,  γγιιαα  ππρροολληηππττιικκοούύςς λλόόγγοουυςς,,  νναα μμηηνν  ππρροοσσέέρρχχοοννττααιι σσττιιςς υυππηηρρεεσσίίεεςς

ττοουυ ΔΔήήμμοουυ ΡΡεεθθύύμμννηηςς γγιιαα ττιιςς εεππόόμμεεννεεςς 1144  ηημμέέρρεεςς,,  ππααρράά μμόόννοο γγιιαα εεξξααιιρρεεττιικκάά εεππεείίγγοουυσσεεςς
υυπποοθθέέσσεειιςς,,  μμεε  ππιιεεσσττιικκέέςς ηημμεερροομμηηννίίεεςς δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηηςς..

ΓΓιιαα ττηηνν εεξξυυππηηρρέέττηησσήή ττοουυςς,,  οοιι δδηημμόόττεεςς μμπποορροούύνν νναα εεππιικκοοιιννωωννοούύνν μμεε ττιιςς υυππηηρρεεσσίίεεςς ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ μμέέσσωω ττηηλλεεφφώώννοουυ ((ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΠΠρροοσστταασσίίααςς::

22883311334411221155,,  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν::  22883311334411003300,,  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη ΤΤεεχχννιικκώώνν
ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν::  228833110044000000,,  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη ΠΠοολλεεοοδδοομμίίααςς::  22883311334433224488,,  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς::
22883311005577994400,,  ΓΓρρααφφεείίοο ΔΔηημμάάρρχχοουυ::  22883311334411330011,,  22883311334411330055))  ήή νναα εεννηημμεερρώώννοοννττααιι ααππόό ττηηνν

ιισσττοοσσεελλίίδδαα ττοουυ ΔΔήήμμοουυ::  wwwwww..rreetthhyymmnnoo..ggrr

««ΣΣττοοίίχχηημμαα»»  γγιιαα  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα
μμεεττάά  ττιιςς  άάδδεειιεεςς  εειιδδιικκοούύ  σσκκοοπποούύ
««ΣΣττοοίίχχηημμαα»»  γγιιαα  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  θθαα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ττοο  εεππόόμμεεννοο  δδιιάάσσττηημμαα  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααθθώώςς  θθαα  ππρρέέππεειι  
νναα  ππρροοσσααρρμμοοσσττοούύνν  σστταα  ννέέαα  δδεεδδοομμέένναα  μμεεττάά  ττιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  άάδδεειιεεςς  εειιδδιικκοούύ  σσκκοοπποούύ  πποουυ  έέχχοουυνν  ππρροοββλλεεφφθθεείί  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη
γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  γγοοννεείίςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττοονν  κκοορροοννοοΐΐόό..  

ΔΔεενν  θθαα  δδέέχχοοννττααιι  ππεελλάάττεεςς  
τταα  λλοογγιισσττιικκάά  γγρρααφφεείίαα  
•  Τηλεφωνικά, με e-mail ή μέσω Skype η εξυπηρέτηση του κοινού

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη εεξξέέδδωωσσεε οο ΣΣύύλλλλοογγοοςς ΛΛοογγιισσττώώνν ΦΦοορροοττεεχχννιικκώώνν ττοουυ ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  εεννηημμεε--
ρρώώννοοννττααςς όόττιι γγιιαα ττηηνν ααπποοφφυυγγήή εεξξάάππλλωωσσηηςς ττοουυ κκοορροοννοοϊϊοούύ δδεενν θθαα γγίίννεεττααιι δδεεκκττοοίί
ππεελλάάττεεςς σστταα λλοογγιισσττιικκάά --  φφοορροοττεεχχννιικκάά γγρρααφφεείίαα,,  ααλλλλάά ηη εεξξυυππηηρρέέττηησσηη θθαα γγίίννεεττααιι μμεε
εεννααλλλλαακκττιικκοούύςς ττρρόόπποουυςς..

ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
«Kατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελεύ-

θερων Επαγγελματιών ν.Ρεθύμνης, στο πλαίσιο των δράσεων που λαμβάνονται πανελλαδικά για
την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του κορωναϊού και με πλήρη αίσθηση ευθύνης των καθηκό-
ντων μας ως λογιστές απέναντι στους πελάτες μας, στις οικογένειές μας, στους συνανθρώπους
μας και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες που κινδυνεύουν.

Αποφασίζει για προληπτικούς λόγους,
Τα λογιστικά γραφεία να μην δέχονται επισκέψεις για όλη την περίοδο της εξάπλωσης του

Covid-19. H εξυπηρέτηση των πελατών μας θα γίνεται :
••  ΤΤηηλλεεφφωωννιικκάά ••  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά μμέέσσωω εεμμααιιλλ ••  ΜΜεε ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη μμέέσσωω SSkkyyppee
Ζητάμε την κατανόηση του κοινού για την αναστάτωση αυτή, η οποία ωστόσο είναι μικρή, σε

σχέση με το όφελος και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου.

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ

ΜΜόόννοο  γγιιαα  ττιιςς  ααπποολλύύττωωςς  ααννααγγκκααίίεεςς  
υυπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυςς  ηη  ππααρροουυσσίίαα  πποολλιιττώώνν  
σσττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς

Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κρήτης, ζητά από τους πολίτες να περιο-
ρίσουν την προσέλευση στις υπηρεσίες μόνο για τις απολύτως αναγκαίες
και επείγουσες. 

ΑΑννααλλυυττιικκάά,,  εεππιισσηημμααίίννεειι::  
««ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΚΚρρήήττηηςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  λλήήψψηηςς  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήήςς  έέκκτταακκττωωνν  ππρροολληηππττιικκώώνν  μμέέττρρωωνν  κκααττάά  ττηηςς

εεξξάάππλλωωσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199  κκααιι  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττιιςς  σσυυσσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ
ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς,,  ππααρραακκααλλεείί  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  νναα  μμηηνν  ππρροοσσέέρρχχοοννττααιι  σσττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττηηςς,,  ππααρράά  μμόόννοο  γγιιαα  ττιιςς
ααπποολλύύττωωςς  ααννααγγκκααίίεεςς  κκααιι  εεππεείίγγοουυσσεεςς  υυπποοθθέέσσεειιςς..  

ΕΕννααλλλλαακκττιικκάά  ηη  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  ττωωνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  γγίίννεεττααιι  μμεε  ττοουυςς  κκάάττωωθθιι  ττρρόόπποουυςς::
ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  22881133  440000330000
ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  σσττοο  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ccrreettee..ggoovv..ggrr
ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ττοουυ  πποολλίίττηη  ααιιττήήμμαατταα  μμπποορροούύνν  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ((ππρρόόσσββαασσηη

μμεε  ttaaxxiiss))  σσττοο  σσύύννδδεεσσμμοο  hhttttpp::////eesseerrvviicceess..ccrreettee..ggoovv..ggrr//
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  κκοορρωωννοοϊϊόό,,  ττοουυςς  ττρρόόπποουυςς  ππρροοφφύύλλααξξηηςς  κκααιι  τταα  έέκκτταακκτταα  μμέέττρραα,,  ππααρρέέχχεεττααιι  σσττηηνν

ιισσττοοσσεελλίίδδαα  wwwwww..ccrreettee..ggoovv..ggrr σσττοο  μμεεννοούύ  ΚΚΟΟΡΡΩΩΝΝΟΟΪΪΟΟΣΣ»»..  

ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ  

ΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥθθΥΥΝΝΣΣΗΗ  

ΑΑΛΛΛΛΟΟΔΔΑΑΠΠΩΩΝΝ  

––  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  

ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ  

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕθθΥΥΜΜΝΝΟΟ  

ΜΜΕΕ  ΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  



Ωστόσο, τόσο οι πολίτες, όσο και οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες δεν αγνο-
ούν την ύπαρξη του κορονοϊού που προκαλεί έντονο προβληματισμό όχι μόνο
στην εστίαση αλλά και στο σύνολο της τοπικής αγοράς. 

Αφενός η ανησυχία εστιάζει στο σκέλος της δημόσιας υγείας, αφετέρου δε
είναι εύλογος ο προβληματισμός και για την τοπική οικονομία, πόσο μάλλον
όταν το μέλλον και η εξέλιξη της πανδημίας είναι άγνωστη και πλέον δείχνει
πως έχει επηρεάσει και τους πρώτους μήνες της καλοκαιρινής περιόδου. 

Η κίνηση στα καταστήματα εστίασης χαρακτηρίστηκε από αρκετούς επαγ-
γελματίες «μουδιασμένη» με την μείωση της παρουσίας πολιτών να είναι πε-
ρισσότερο αισθητή χθες στις καφετέριες της πόλης, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
χει πανικός και αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται στο σύνολο της καθημε-
ρινότητας των Ρεθυμνιωτών. 

Παρά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων λίγοι ήταν οι γονείς που βρέθη-
καν με τα παιδιά τους στις καφετέριες της πόλης ακολουθώντας τις οδηγίες
και περιορίζοντας - πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων- τις μετακινήσεις των παι-
διών και την παραμονή σε χώρους με πολυκοσμία. 

Είναι προφανές πάντως πως αν και ο κορονοϊός έχει αισθητή παρουσία στην
καθημερινότητα των πολιτών, η ψυχραιμία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πλε-
ονέκτημα για την τοπική κοινωνία και συνεπώς για την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση της δύσκολης πραγματικότητας που διανύει. 

Σε ό,τι αφορά το επιχειρείν ωστόσο συνεχίζει να μετρά αρκετές πληγές τη
φετινή χρονιά δεδομένου ότι η κίνηση έχει περιοριστεί και λόγω της απα-
γόρευσης του καπνίσματος ενώ άγνωστο παραμένει εάν η καλοκαιρινή περίοδος
θα μπορέσει να δώσει την «ανάσα» που προσδοκά μετά από μια δύσκολη πε-
ρίοδο. 
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ΕΕννδδεειικκττιικκήή  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  εείίννααιι  ηη  κκίίννηησσηη  σσττιιςς  κκααφφεεττέέρριιεεςς  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  μμεε  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  πποουυ  αανν  κκααιι  εείίννααιι  ππιιοο  φφεειιδδωωλλοοίί,,  δδεενν  εεγγκκααττααλλεείίπποουυνν  ττηηνν  ααγγααππηημμέέννηη  ττοουυςς  σσυυννήήθθεειιαα..  
ΜΜιικκρρήή  εείίννααιι  ηη  μμεείίωωσσηη  σσττηηνν  κκίίννηησσηη  κκααιι  σσττιιςς  κκααφφεεττέέρριιεεςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  μμεε  ττοο  σσύύννοολλοο  ωωσσττόόσσοο  ττηηςς  ααγγοορράάςς  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  ««μμοουυδδιιαασσμμέέννηη»»  ααππόό  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς,,  ααφφοούύ  ηη  μμεείίωωσσηη  σσττηηνν
κκίίννηησσηη  ααπποοδδίίδδεεττααιι  εενν  μμέέρρεειι  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  δδιιααννύύοουυμμεε,,  κκααθθώώςς  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  μμεεττάά  ττιιςς  ααππόόκκρριιεεςς  δδιιααφφααίίννεεττααιι  μμιικκρρήή  ππττώώσσηη  σσττηηνν  κκίίννηησσηη..  

ΕΕννδδεειικκττιικκήή  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  εελλάάχχιισστταα  μμεειιωωμμέέννηη  λλόόγγωω
κκοορροοννοοϊϊοούύ  ηη  κκίίννηησσηη  σσττιιςς  κκααφφεεττέέρριιεεςς  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  

ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΕΕΝΝ  ΜΜΕΕΣΣΩΩ  ΠΠΑΑΝΝΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑΣΣ--ΨΨΥΥΧΧΡΡΑΑΙΙΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ  



Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SS((tt))iimmuullaa--
ttiinngg  EEuurrooppeeaann  IIddeennttiittyy  ((EEUUSSIIdd)),,  ενταγμένο
στη δράση ΚΚeeyy  AAccttiioonn  22  των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ««EErraassmmuuss  ++»»,, τα οποία τε-
λούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και τον συντονισμό του είχε αναλάβει
το Πειραματικό Λύκειο, οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ττοονν
ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  ττοουυ  22002200  μμεε  ττηη  σσυυννάάννττηησσηη  σσττοο
ΡΡέέθθυυμμννοο. Διέγραψε μια διαδρομή δδυυόόμμιισσιι
χχρρόόννωωνν υποστηρίζοντας με παιδαγωγικές
δράσεις την καλλιέργεια κομβικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χρειάζεται
να διαθέτουν οι μαθητές ως αυριανοί ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες και ως πολίτες
του κόσμου. Πολιτών που έχοντας υπεύθυνη και έγκυρη γνώση εκφέρουν δη-

μόσιο λόγο για θέματα που τους απασχολούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.
Οι βασικοί άξονες που διέτρεχαν τη φιλοσοφία του προγράμματος ήταν η διεπιστημονική προσέγγιση

των θεμάτων και η καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη. Μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, την προσομοί-
ωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των κύριων Ευρωπαϊκών Κοινοτικών οργάνων, οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν για ζητήματα μεγάλης κοινωνικής σημασίας που έχουν μια έντονα επιστη-
μονική διάσταση. Μ’ αυτό τον τρόπο διαμορφώνουν αφενός κριτική στάση όσον αφορά στη διαχείριση
της επιστημονικής γνώσης και αφετέρου αποκτούν δεξιότητες απαραίτητες για τη συμμετοχή των πολι-
τών στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

Έτσι το πρόγραμμα ξεκίνησε με την προσομοίωση ττοουυ ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  και θέμα ττηηνν  ππυυρρηηννιικκήή
εεννέέρργγεειιαα στη ΛΛεεττοοννίίαα  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο  ττοουυ  22001188, συνεχίσθηκε στη ΦΦιιλλααννδδίίαα,,  ττοονν  ΝΝοοέέμμββρριιοο  ττοουυ  22001188,,  με τη
συζήτηση, ως μελών ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ για τα γγεεννεεττιικκάά  ττρροοπποοπποοιιηημμέένναα  ττρρόόφφιιμμαα  ((GGMMOOss)), σσττιιςς  ΑΑζζόό--
ρρεεςς  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο  ττοουυ  22001199  προσομοιώνοντας ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  κκααιι  συζητώντας γγιιαα  ττηηνν  μμππλλεε  ααννάά--
ππττυυξξηη  κκααιι  ττοονν  ΟΟκκττώώββρριιοο  ττοουυ  22001199  σσττηη  ΡΡοουυμμααννίίαα  με την προσομοίωση του ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ  κκααιι
θέμα ττοο  BBrreexxiitt..

Στο Ρέθυμνο, απ’ όπου ξεκίνησε με τη συνάντηση γνωριμίας των εταίρων, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα
από 33--77  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002200 με την προσομοίωση του ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ  και θέμα συζήτησης τους
τομείς προτεραιότητας της ΕΕ για ττοονν  πποολλιιττιισσμμόό. Υποδεχθήκαμε δδεεκκααεεννννιιάά  ((1199))  μμααθθηηττέέςς από τις συμ-
μετέχουσες χώρες, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν από τους μαθητές του Πειραματικού Λυκείου, μαζί με τους
οοκκττώώ  ((88)) σσυυννοοδδοούύςς  κκααθθηηγγηηττέέςς τους και για πέντε μέρες προσπαθήσαμε να γευτούν την κρητική φιλοξε-
νία.  Με το «χίλια καλώς ορίσατε» ((λλύύρραα  ΒΒααββοουυρράάκκηηςς  ΝΝίίκκοοςς  κκααιι  μμααννττοολλίίννοο  ΜΜααννοουυκκααρράάκκηηςς  ΜΜααννόόλληηςς))
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ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

ΦΦττάάσσααμμεε  μμεε  εεππιιττυυχχίίαα  σσττοονν  ππρροοοορριισσμμόό
ααλλλλάά  ττοο  ττααξξίίδδιι  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι ««ΠΠοολλλλάά  ττααξξίίδδιιαα  

σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  

γγιιαα  πποολλύύ  κκααιιρρόό  αακκόόμμαα  

ααφφόόττοουυ  έέχχεειι  σσττααμμααττήήσσεειι  ηη  κκίίννηησσηη  

σσττοο  χχρρόόννοο  κκααιι  σσττοο  χχώώρροο»»..

ΤΤζζωωνν  ΣΣττάάιιννμμππεεκκ



τους προϋπαντήσαμε ττηη  ΔΔεευυττέέρραα,,  ππρρώώττηη  μμέέρραα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς
στο ΦΦοοιιττηηττιικκόό  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ««ΞΞΕΕΝΝΙΙΑΑ»»..  Γνώρισαν την ππααρρααδδοο--
σσιιαακκήή  κκρρηηττιικκήή  φφοορρεεσσιιάά  ((ΣΣττέέλλιιοοςς  ΠΠεεττρροογγιιάάννννηηςς  κκααιι  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΛΛααμμ--
ππρράάκκηη  ααππόό  ττοονν  ΛΛααοογγρρααφφιικκόό  όόμμιιλλοο  ΧΧΟΟΡΡΟΟΚΚΡΡΗΗΤΤΕΕΣΣ  ))  και γεύτηκαν ττυυρρίί
μμεε  ππααξξιιμμάάδδιι  κκααιι  έένναα  φφλλιιττζζάάννιι  φφαασσκκόόμμηηλλοο..  Μετά το καλωσόρισμα από
τον διευθυντή του σχολείου, κκοο  ΦΦωωττεειιννάάκκηη και τον υπεύθυνο του
προγράμματος, κκοο  ΠΠααππααδδάάκκηη,,  όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, γί-
ναμε μια μεγάλη ομάδα μέσα από εκπαιδευτικές βιωματικές δρα-
στηριότητες με τη συνεργασία και της μμοουυσσεειιοοππααιιδδααγγωωγγοούύ  ΣΣοοφφίίααςς
ΤΤρροούύλληη. Στο διάλειμμα που ακολούθησε πήραμε μια πρώτη γεύση
της πολιτιστικής ποικιλομορφίας: δοκιμάσαμε και απολαύσαμε πα-
ραδοσιακά προϊόντα από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες. 

Η ομάδα κάθε χώρας παρουσίασε στη συνέχεια τις δραστηριότητες
με βάση το διδακτικό σενάριο που είχε προετοιμάσει όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολι-
τισμό: ττηη  ννεεοολλααίίαα,,  ττοονν  ααθθλληηττιισσμμόό,,  ττιιςς  γγλλώώσσσσεεςς,,  ττηηνν  ψψηηφφιιαακκήή
κκοουυλλττοούύρραα.

Η ξενάγηση που ακολούθησε στο ΜΜοουυσσεείίοο  σσχχοολλιικκήήςς  ζζωωήήςς από την
κκαα ΜΜααρρίίνναα  ΣΣοούύκκαα  κκααιι  κκαα  ΣΣοοφφίίαα  ΤΤρροούύλληη φώτισε ένα ιδιαίτερο κομμάτι
του πολιτισμού μας, το εκπαιδευτικό σύστημα και έδωσε τροφή για
προβληματισμό στους μαθητές. Το απόγευμα με ξεναγό ττοονν  κκοο
ΤΤζζοουυρράά οι επισκέπτες μας γνώρισαν τα σημαντικότερα βενετσιάνικα
και οθωμανικά μνημεία, που συνθέτουν την πολιτιστική φυσιογνω-
μία του Ρεθύμνου. 

Δεδομένου ότι η κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέ-
πει να συνδέεται με τη μελέτη της ιστορίας, δε θα μπορούσε να λεί-
πει η επίσκεψη στο σσηημμααννττιικκόόττεερροο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΜΜιιννωωιικκοούύ  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ,,
ττηηνν  ΚΚννωωσσόό,, που ήταν ο προορισμός μας την επόμενη μέρα, ττηηνν  ΤΤρρίίττηη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι μαθητές στο blog (διεύθυνση)
που δημιούργησαν την τελευταία μέρα: «No sooner had we entered the
site than we sensed the heavy historical atmosphere. During the next few
hours we wandered around the old Knossos palace now being in ruins but
holding the answers we were looking for. Mr. Tzouras explained what
exactly has happened in the archaeological site to us and told us some
myths revealing their hidden meanings at the same time». (Μόλις εισήλ-
θαμε στο χώρο, αισθανθήκαμε τον αέρα να βαραίνει με ιστορία. Τις επό-
μενες ώρες περιπλανηθήκαμε στο παλιό παλάτι της Κνωσού, τώρα μόνο
ερείπια, που κρατούσαν τις απαντήσεις που ψάχναμε. 

Ο κ. Τζουράς, μας εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί στον αρχαιολογικό
χώρο στο παρελθόν και μας εξιστόρησε μερικούς μύθους αποκαλύπτοντας
τα κρυμμένα νοήματά τους).

Το ΚΚέέννττρροο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  ((EEuurrooppee  DDiirreecctt
CCeenntteerr)) ήταν ο επόμενος σταθμός μας στο Ηράκλειο. Μας υποδέχ-
θηκαν οι εκπρόσωποι του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης
και συζητήσαμε για τις ευρωπαϊκές πολιτικές προαγωγής και προ-
ώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για να επαληθεύσουμε την
αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών της ΕΕ για τον πολιτισμό
περιηγηθήκαμε στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου διεξάγοντας μια
δημοσκόπηση κοινής γνώμης, με τη βοήθεια των περαστικών, σχε-
τικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την υποστήριξη του τομέα του πολι-
τισμού. 

Τους υποδεχθήκαμε στο σχολείο μας ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη, για να γνωρί-
σουν από κοντά το ανθρώπινο δυναμικό και το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα. Ξεναγήθηκαν από το 15μελές στους χώρους του σχολείου,
μπήκαν στις αίθουσες και παρακολούθησαν διδασκαλίες. Έτσι εκ-
παιδευτικοί και μαθητές είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε από-
ψεις για τα εκπαιδευτικά μας συστήματα αλλά και ιδέες για
παιδαγωγικές πρακτικές και προσεγγίσεις. Ως σημαντική παράμε-

τρος διδακτικής προσέγγισης η
ανάπτυξη τεχνικών μη λεκτικής
επικοινωνίας αποτέλεσε και το
αντικείμενο του βιωματικού ερ-
γαστηρίου που παρακολούθησαν
οι εκπαιδευτικοί στη συνέχεια με
εισηγητή τον κκοο  ΓΓιιάάννννηη  ΑΑπποοσσττοο--
λλάάκκηη. 

Δύο τόπους - σύμβολα παγκό-
σμιας εμβέλειας επισκεφτήκαμε
το απόγευμα της ίδιας μέρας: ττοο
ΑΑρρκκάάδδιι,, ωωςς  σσύύμμββοολλοο  εελλεευυθθεερρίίααςς
κκααιι  ααυυττοοθθυυσσίίααςς και το μμοουυσσεείίοο
ττηηςς  ΕΕλλεεύύθθεερρννααςς,, ως χώρο που τα-
ξιδεύει τους επισκέπτες σσττηηνν
ααυυγγήή  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  πποολλιιττιισσμμοούύ.
Άξιος συνεχιστής της παράδοσης του τόπου αποδείχθηκε ο ΠΠοολλιιττιι--
σσττιικκόόςς  σσύύλλλλοογγοοςς  ΕΕλλεεύύθθεερρννααςς,,  ο οποίος μας τράταρε στον φιλόξενο
χώρο του παραδοσιακά εδέσματα και πρόσφερε την ευκαιρία στους
μαθητές να ενώσουν τα διαφορετικά πολιτισμικά τους χαρακτηρι-
στικά. Αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό τους
διασκέδασαν με μουσική από όλες τις χώρες προσπαθώντας να μά-
θουν τους διαφορετικούς παραδοσιακούς χορούς. 

Και έφθασε η μέρα για την προσομοίωση του Ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου, την κεντρική δράση του προγράμματος. Την ΠΠέέμμππττηη,, στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που μας φιλοξένησε, μας καλω-
σόρισε ο ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  κκοοςς  ΓΓ..  ΜΜααρριιννάάκκηηςς,, ο οποίος τόνισε την
πρόκληση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην επίτευξη της ευ-
ρωπαϊκής ταυτότητας, εξέφρασε την αισιοδοξία του που αυτό απο-
τελεί αντικείμενο διαλόγου μεταξύ νέων ανθρώπων και ευχήθηκε
καλή επιτυχία στις εργασίες της προσομοίωσης. 

«Dear members of European Parliament» (Αγαπητές/οί κυρίες/οι
Ευρωβουλευτές) η διαδικασία ξεκινά με επιβεβαίωση της απαρτίας».
Το προεδρείο, που είχε αναλάβει εκπρόσωπος από την ομάδα του ΙΙνν--
σσττιιττοούύττοουυ  ΈΈρρεευυννααςς  κκααιι  ΚΚααττάάρρττιισσηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν  θθεεμμάάττωωνν, εξωτερικό
συνεργάτη του προγράμματος, κήρυξε έτσι την έναρξη των εργασιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την οποία οι μαθητές είχαν προ-
ετοιμαστεί κατά το προηγούμενο διάστημα μέσα από διάφορες δρα-
στηριότητες. 

Οι τριάντα πέντε; μαθητές, 19 από τις συμμετέχουσες χώρες και
14 από το Πειραματικό Λύκειο (ΑΑπποοσσττοολλάάκκηη  ΑΑρριισσττέέαα,,  ΓΓααγγάάννηηςς  ΜΜιι--
χχάάλληηςς,,  ΚΚααλλααϊϊττζζάάκκηη  ΕΕλλέέννηη,,  ΚΚααππεελλώώννηη  ΣΣοοφφίίαα,,  ΚΚοουυγγεεννττάάκκηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς,,
ΚΚυυννηηγγοούύ  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα,,  ΜΜααμμααγγκκάάκκηηςς  ΝΝίίκκοοςς,,  ΜΜααρρκκοουυλλιιδδάάκκηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς,,
ΜΜιισσιιρριιώώττηηςς  ΝΝέέσσττοορρααςς,,  ΜΜοορράάκκηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς,,  ΠΠλλααΐΐττηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς,,  ΠΠλλααΐΐ--
ττηηςς  ΜΜιιχχάάλληηςς,,  ΤΤσσάάκκωωννααςς  ΦΦώώττηηςς,,  ΦΦρρααγγκκίίδδηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς)) μπαίνοντας με
τυχαία κατανομή στον ρόλο ενός ευρωβουλευτή από τα πέντε με-
γάλα κόμματα της Ευρωβουλής, σύμφωνα με τις εκλογές του 2019,
ανέλαβαν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν, να λάβουν αποφά-
σεις και να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις, σχετικά με πρω-
τοβουλίες που ενισχύουν τη θέση και τον ρόλο του πολιτισμού στην
εδραίωση του κοινού ευρωπαϊκού συναισθήματος. Κατανόησαν, έτσι,
τη δυνατότητα να αισθάνονται ταυτόχρονα μέρος της πολιτιστικής
κληρονομιάς σε διάφορα επίπεδα (περιφερειακό, εθνικό, ευρω-
παϊκό) αναγνωρίζοντας τον δικό τους πολιτισμό ως στοιχείο ταυτό-
τητας και εκτιμώντας την ποικιλομορφία ως πολιτιστικό πλούτο και
συλλογική κληρονομιά αλλά και τη σπουδαιότητα της συμμετοχής
του πολίτη στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, μιας ταυ-
τότητας υπό κατασκευή και συνεχή αναδιατύπωση. 

Το ββρράάδδυυ  ττηηςς  ΠΠέέμμππττηηςς, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του
Κοινοβουλίου, κάναμε την καθιερωμένη γιορτή του προγράμματος
στην παραδοσιακή ταβέρνα «Χατζησπύρος». Μαθητές και εκπαι-
δευτικοί παρέλαβαν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους στο πρό-
γραμμα και ένα αναμνηστικό δώρο της φιλοξενίας μας. Ακολούθησε
η κοπή της τούρτας του προγράμματος εν είδει βασιλόπιττας, ένα
έθιμο που δεν υπάρχει στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς, χορός
και διασκέδαση με μουσική και από τις πέντε χώρες. 

Την επόμενη μέρα, ΠΠααρραασσκκεευυήή, τελευταία μέρα του προγράμμα-
τος, ο τόπος συνάντησης ήταν το Πειραματικό Λύκειο. Οι μαθητές,
χωρισμένοι σε ομάδες, κατέγραψαν τις δραστηριότητες, την εμ-
πειρία και τις εντυπώσεις τους δημιουργώντας η κάθε ομάδα ένα
διαφορετικό αποτέλεσμα: ββίίννττεεοο,,  ααφφίίσσαα,,  bblloogg,,  ηημμεερροολλόόγγιιοο  κκααιι  δδηη--
μμόόσσιιαα  οομμιιλλίίαα  ((το παραχθέν υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
https://eusidgr.blogspot.com/ και στον ιστοχώρο του σχολείου)) και πα-
ρουσιάζοντας το. Αποτυπώθηκε ξεκάθαρα μέσα από τις εργασίες η
εποικοδομητική εμπειρία της συνάντησης. Ο βιωματικός τρόπος
όλων των δραστηριοτήτων ενεργοποίησε τα κίνητρα των μαθητών,
ενίσχυσε τις δεξιότητες της επικοινωνίας και της ενσυναίσθησης
και νοηματοδότησε τη διαδικασία της μάθησης.

Αποτυπώθηκε, όμως, και το εφικτό της ενότητας στην ποικιλο-
μορφία. Επιβεβαιώθηκε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με
τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση τόσο στις εκπαιδευτικές όσο
και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι υπόλοιποι μαθητές της

ελληνικής ομάδας του προγράμματος (ΔΔααφφννοομμήήλληη  ΜΜααρρίίαα,,  ΔΔααφφννοο--
μμήήλληη  ΣΣοοφφίίαα,,  ΚΚαανναακκάάκκηηςς  ΡΡήήγγααςς,,  ΜΜπποουυρρααλλέέξξηη  ΕΕύύηη,,  ΜΜπποουυρρααλλέέξξηηςς
ΧΧρρίίσσττοοςς,,  ΠΠααυυλλάάκκηη  ΕΕππιισσττήήμμηη,,  ΣΣααρριιδδάάκκηη  ΜΜυυρρττώώ  κκααιι  ΤΤσσοουυννττάάννηη  ΒΒαα--
σσιιλλιικκήή))  ενεπλάκησαν με διάφορους τρόπους αξιοποιώντας τις δε-
ξιότητές τους και συνεισφέροντας στην επιτυχή έκβαση της
διοργάνωσης.

Επιβεβαιώθηκε η παιδαγωγική και διαπολιτισμική συνιστώσα των
προγραμμάτων Erasmus+ που ενθαρρύνουν την κατανόηση και τον
σεβασμό των άλλων πολιτισμών σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και
πλουραλιστική κοινωνία αλλά και την ενεργό συμμετοχή στην κοι-
νωνική και πολιτιστική ζωή. 

Το σύνολο του υλικού που παρήχθη για τις ανάγκες του προ-
γράμματος και σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας των κύριων Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτικών οργάνων και τη δυνατότητα προσομοίωσής
τους, αναρτήθηκε σε ένα μαζικό ελεύθερο διαδικτυακό μάθημα
(MMOOOOCC) στην διεύθυνση http://lyk-aei.reth.sch.gr/eclass, όπου οποι-
οσδήποτε μπορεί να συνδεθεί ως επισκέπτης και να το παρακο-
λουθήσει.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
SS((tt))iimmuullaattiinngg  EEuurrooppeeaann  IIddeennttiittyy  ((EEUUSSIIdd))  ήταν η Ιθάκη που μας

χάρισε ένα όμορφο ταξίδι σε γνώσεις, δεξιότητες, χώρες, πολιτι-
σμούς. Φτάσαμε στον προορισμό μας πλουσιότεροι και σοφότεροι.
Και κυρίως με την αίσθηση ότι αυτός ο προορισμός δε σήμανε το
τέλος του ταξιδιού. Το ταξίδι συνεχίζεται μέσα από τις σχέσεις φι-
λίας και συνεργασίας που δημιουργήθηκαν, από την εφαρμογή των
γνώσεων που αποκτήσαμε, την καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργών
πολιτών και τη διαμόρφωση προσωπικών στάσεων με αξίες, όπως ο
σεβασμός, η ανοχή, η ελευθερία, η πρακτική των δημοκρατικών
ιδεών σε μια πολυφωνική κοινωνία. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι με την ηθική και υλική
συμπαράσταση τους βοήθησαν στην επιτυχή έκβαση της διοργά-
νωσης: 

Τις οικογένειες για την άψογη φιλοξενία που πρόσφεραν στους
μαθητές. 

Τη μουσειοπαιδαγωγό, κα ΣΣοοφφίίαα  ΤΤρροούύλληη  και τη Δ/ντρια του 13ου

δημοτικού σχολείου, κα ΜΜααρρίίνναα  ΣΣοούύκκαα..  
Τον Δ/ντή της τράπεζας Πειραιώς, κο ΓΓιιάάννννηη  ΑΑπποοσσττοολλάάκκηη..
Τον Δήμο Ρεθύμνου για την παραχώρηση της αίθουσας του Δη-

μοτικού Συμβουλίου.
Τον Πολιτιστικό σύλλογο της Ελεύθερνας.
Τον Λαογραφικό όμιλο ΧΟΡΟΚΡΗΤΕΣ.
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ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜεειιωωμμέέννηη  ηη  κκίίννηησσηη  σσττηηνν  
ΛΛααϊϊκκήή  ΑΑγγοορράά  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  

ΜΜεε  μμιικκρρήή  ππττώώσσηη  κκιιννήήθθηηκκεε  ηη  ΛΛααϊϊκκήή  ααγγοορράά  ττηηςς  ΠΠέέμμππττηηςς  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο,,  όόπποουυ  ααρρκκεεττοοίί  
ήήτταανν  οοιι  πποολλίίττεεςς  πποουυ  ττηηνν  εεππιισσκκέέφφθθηηκκαανν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρροομμηηθθεευυττοούύνν  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  εείίδδηη,,

ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααςς  μμεε  ψψυυχχρρααιιμμίίαα  ττηηνν  ππααννδδηημμίίαα  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ..  

Πρόκειται για μια πραγματικότητα που αναπόφευκτα έχει μεταβάλλει την καθημερινότητα και
στο Ρέθυμνο, αφού ο κορονοϊός έχει «χτυπήσει» πλέον και την Κρήτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πα-
νικός αφού οι περισσότεροι πολίτες συμμορφώνονται στα μέτρα που προβλέπονται για τον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και συνεχίζουν την καθημερινότητά τους. Από την άλλη υπάρ-
χουν και εκείνοι που έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους και δεν επισκέπτονται χώρους όπου υπάρ-
χει συνάθροιση, προκειμένου να αποφύγουν και το παραμικρό το ενδεχόμενο να νοσήσουν. 

Αν και η κίνηση στην Λαϊκή Αγορά της Πέμπτης κατέγραψε μικρή πτώση , δεν υπήρξε σύμφωνα
με τα στοιχεία μείωση που να ξεπερνά 10%. 

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η απουσία ηλικιωμένων που επισκέπτονται τακτικά την λαϊκή αγορά και
ιδιαίτερα εκείνων που διαμένουν στους οικισμούς, κάτι στο οποίο συνέβαλλε εκτός από την αποφυγή
των μετακινήσεων και η τροποποίηση στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ καθώς αρκετοί δεν είχαν την δυ-
νατότητα να μετακινηθούν με την αστική συγκοινωνία. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έως και χθες δεν υπήρχε κάποια τροποποίηση για την λειτουργία
της λαϊκής αγοράς, συνεπώς οι επαγγελματίες περιμένουν να δουν πως θα διαμορφωθεί και η εικό-
να- εκτός απροόπτου- την ερχόμενη εβδομάδα. 

ΗΗ  ΕΕΛΛΙΙΝΝΟΟΙΙΛΛ  ΥΥπποοσσττηηρριικκττήήςς  ΛΛααμμππααδδηηδδρροομμίίααςς  
ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΟΟλλυυμμππιιαακκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΗΗ  ΕΕΛΛΙΙΝΝΟΟΙΙΛΛ,,  γγιιαα  33ηη  σσυυννεεχχόόμμεεννηη  φφοορράά,,  σσττηηρρίίζζεειι  έέμμππρραακκτταα  ττοονν  ααθθλληηττιισσμμόό  κκααιι  ττοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  ΙΙδδεεώώδδεεςς
ωωςς  ΥΥπποοσσττηηρριικκττήήςς  ΛΛααμμππααδδηηδδρροομμίίααςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΟΟλλυυμμππιιαακκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  γγιιαα  ττοουυςς  ΧΧΧΧΧΧΙΙΙΙ  ΟΟλλυυμμππιιαα--
κκοούύςς  ΑΑγγώώννεεςς  ““ΤΤΟΟΚΚΥΥΟΟ  22002200””..

Η εταιρία έχοντας ως βασικό στρατηγικό πυλώνα εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης την ανάδειξη προτύπων για τη νέα γενιά, συμμετέχει
στη μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου αθλητισμού προσφέρο-
ντας υψηλής ποιότητας καύσιμα σε όλες τις διαδρομές των οχημά-
των της Ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας από την Αρχαία Ολυμπία
έως την Κρήτη και από την Αλεξανδρούπολη έως την Αθήνα.

Η επίσημη τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας πραγματοποιή-
θηκε σήμερα στην Αρχαία Ολυμπία και ξεκίνησε το μεγάλο της τα-
ξίδι για το Τόκυο όπου θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο του 2020
οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. 

Το σύμβολο του Ολυμπισμού θα διανύσει επί ελληνικού εδάφους
πάνω από 2.000 χιλιόμετρα και θα καταλήξει στις 19 Μαρτίου στο
Παναθηναϊκό Στάδιο όπου θα γίνει η τελετή Παράδοσης.
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ΟΟ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΝΝΕΕΟΟΣΣΙΙΣΣ
Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο μη – κερδοσκοπικό οργα-

νισμό έρευνας και ανάλυσης που δραστηριοποιείται τέσσερα
χρόνια στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παραγωγή μελετών
και ερευνητικού έργου σε σημαντικά και επίκαιρα θέματα με
στόχο να παρουσιάσει στοχευμένες προτάσεις για την χά-
ραξη πολιτικής. Ταυτόχρονα, η διαΝΕΟσις διενεργεί δημο-
σιογραφικές έρευνες ενώ αναπτύσσει μια σειρά από εργαλεία
στον χώρο των ανοιχτών δημοσίων δεδομένων, με στόχο τη
συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των ερευνών. 

Όπως επεσήμανε ο κος Γεωργακόπουλος βασική επιδίωξη
είναι ο οργανισμός μέσα από μια πολύτιμη «εργαλειοθήκη»
που διαθέτει με έρευνες και μελέτες να συνεισφέρει στο δη-
μόσιο διάλογο μέσα από τεκμηριωμένα στοιχεία και ρεαλι-
στικές λύσεις επάνω σε κρίσιμα ζητήματα για την χώρα.

Πρόκειται για τομείς όπως οι επενδύσεις, η φορολογία, η
απασχόληση, οι θεσμοί και το πολιτικό σύστημα, κοινωνικό
κράτος, υγεία ασφάλιση, παιδεία, εκπαίδευση, δικαιοσύνη,
κράτος και δημόσια διοίκηση, περιβάλλον, τεχνολογία και
καινοτομία. 

ΕΕΜΜΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΡΡΕΕΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Ο κος ΓΓεεωωρργγαακκόόπποουυλλοοςς εξήγησε: «Εμείς χρηματοδοτούμε
και φτιάχνουμε έρευνες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και
την κοινωνική συνοχή. Ξεκινήσαμε τη δράση μας εν μέσω κρίσης
και θέλαμε να δούμε πως θα επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη, τι
χρειάζεται να γίνει, τι προβλήματα υπάρχουν,ποια είναι τα βα-
σικά που πρέπει να αναλυθούν και τι πρέπει να αναδείξουμε στο
δημόσιο διάλογο. Έχουμε κάνει 50 έρευνες περίπου και αυτές
αφορούν θέματα διαφορετικά μεταξύ τους από την ακραία φτώ-
χεια μέχρι την φορολογία, την φοροδιαφυγή, το ασφαλιστικό σύ-
στημα και τα προβλήματα της δικαιοσύνης ενώ κάνουμε και
έρευνες κοινής γνώμης. Την περασμένη Κυριακή δημοσιεύσαμε
την τελευταία έρευνα με το όνομα τι πιστεύουν οι Έλληνες, την
οποία κάνουμε εδώ και πέντε χρόνια. Εκεί ουσιαστικά μετράμε τις
αντιλήψεις και τις απόψεις των Ελλήνων για μια σειρά από θέματα
για να χαρτογραφήσουμε ποιος είναι ο λαός μας, τι θέλει, τι ψά-
χνει, ποια τα οράματα και οι αναζητήσεις του, ώστε να προσαρ-
μόσουν και τις πολιτικές σε αυτό το πλαίσιο, να είναι ρεαλιστικές».

ΣΣΕΕ  ΔΔΥΥΟΟ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΕΕΣΣ  
Το ερευνητικό έργο και τα συμπεράσματά τους απευθύνο-

νται ταυτόχρονα στο ευρύ κοινό αλλά και το ίδιο το πολιτικό
σύστημα, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων προκειμένου οι
λύσεις που προτείνονται να αξιοποιηθούν και πρακτικά από
τους αρμόδιους φορείς, που βρίσκουν τις μελέτες χρήσιμες
αλλά και ενδιαφέρουσες. «Αυτή η δουλειά έχει αποτέλεσμα και
στο δημόσιο διάλογο, στο ευρύ κοινό και στα κέντρα λήψης απο-
φάσεων. Υπουργοί και Βουλευτές είναι ανοιχτοί σε απλοποιημένες
μορφές επικοινωνίας οπότε προσπαθούμε να μπούμε στο δημόσιο
διάλογο, να εξηγήσουμε με απλά λόγια ποια είναι τα προβλήματα,
τι συμβαίνει με το ασφαλιστικό σύστημα, πως μπορεί να λυθεί το
πρόβλημα, ποιες είναι οι προτάσεις που έχουν ληφθεί στο εξωτε-
ρικό και λειτουργούν και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς»
υπογράμμισε ο κος Γεωργακόπουλος. 

ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΙΙΜΜΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  

Μέσα από την εμπειρία τους και τις συναντήσεις με φο-
ρείς και στελέχη όπως εξήγησε ο ίδιος το βασικό συμπέρα-
σμα που προκύπτει είναι : «ότι υπάρχει μια τεράστια ανάγκη
στο πολιτικό σύστημα για στοιχεία, δεδομένα και έρευνες. Όποιος
και αν αναλαμβάνει υπουργός θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χρει-
άζεται στοιχεία και δεδομένα για να δράσει. Κάποιοι ειδικοί δη-
λαδή να του πουν ότι είναι έτσι τα πράγματα πρέπει να γίνουν
αυτά και ότι πρέπει να γίνουν έτσι. Αυτή την ανάγκη και αυτό το
κενό δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο μεγάλα. Όντως τα στελέχη

της κυβέρνησης και το πολιτικό σύστημα είναι πολύ ανοιχτά σε
τέτοιου τύπου ιδέες και προτάσεις».

Παρά το γεγονός πως ορισμένες προτάσεις έχουν μεγάλο
χρονικό ορίζοντα και έτσι συχνά δεν υιοθετούνται προς υλο-
ποίηση από τους θεσμούς της χώρας, αρκετές είναι οι προ-
τάσεις που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται με πολύ θετικά
αποτελέσματα. Όπως επεσήμανε ο κος Γεωργακόπουλος:
«Όλες οι προτάσεις και ιδέες που προέρχονται από οργανισμούς
σαν τον δικό μας είναι χρήσιμες για το πολιτικό σύστημα, το οποίο
τις δέχεται ευχαρίστως. Οι αναλύσεις μας προέρχονται από τη
δουλειά των σημαντικότερων Ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών και
ερευνητών στο εκάστοτε θέμα. Όταν θέλουμε να μελετήσουμε για
παράδειγμα το ασφαλιστικό βρίσκουμε τους καλύτερους ανάμεσα
στους καλύτερους στην Ελλάδα οι οποίοι ξέρουν την Ελληνική
πραγματικότητα. Τα πραγματικά νούμερα της Ελληνικής οικονο-
μίας καταλήγουν σε μια ρεαλιστική πρόταση η οποία μπορεί να
εφαρμοστεί για να λύσει προβλήματα. Αυτό μας αφορά στην
ουσία, να λύσουμε προβλήματα. Στα τέσσερα χρόνια παρουσίας
μας είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι γιατί πλέον έχουμε δει απο-
τελέσματα ερευνώ μας να εμφανίζονται στο δημόσιο διάλογο
έντονα».

Στις σημαντικότερες έρευνες κοινής γνώμης είναι η
έρευνα «Τι πιστεύουν οι Έλληνες» που εκπονείται κάθε
χρόνο και δίνει πολύτιμα στοιχεία για τον λαό, τις ανάγκες
αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ενδεικτικό είναι,
όπως εξήγησε ο κος Γεωργακόπουλος: «Αν ο καθένας δει τις
πολιτικές και ιδεολογικές αναλύσεις, ηλικίες και απαντήσεις θα
δει ενδιαφέροντα θέματα και μεταβλητές που μπορεί –στην τε-
λευταία έρευνα- να ξεπερνούν τις 200 απαντήσεις για διάφορα θέ-
ματα τις οποίες μπορεί κάποιος να μελετήσει και να βγάλει έναν
πλούτο δεδομένων. Προτρέπουμε τους ερευνητές να μπουν και να
δουν τα ελεύθερα δεδομένα στο διαΝΕΟσις.org»

Παράλληλα, αναφερόμενος στα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία
που προκύπτουν από την έρευνα για το τι πιστεύουν οι Έλ-
ληνες, ο κος Γεωργακόπουλος υπογράμμισε: «Είμαστε ένας
φιλοευρωπαϊκός λαός, ένα Δυτικό κράτος βλέποντας και σε διε-
θνές πλαίσιο τις απαντήσεις και σε άλλες χώρες σε σύγκριση με τη
δικιά μας. Δεν είμαστε πολύ διαφορετικοί από άλλες χώρες της
ΕΕ. Είμαστε φιλελεύθεροι στα οικονομικά, δίνουμε μεγάλη έμ-
φαση στο ρόλο του κράτους, υπέρ ελεύθερης οικονομίας και επεν-
δύσεων. Από την άλλη υπάρχουν διάφορα θέματα στα οποία
διαφέρουμε, είμαστε μια παραδοσιακή χώρα. Στα κοινωνικά θέ-
ματα είμαστε αρκετά συντηρητικοί σε σχέση με άλλες χώρες αλλά
υπάρχει και ένα θέμα στο οποίο μπορεί κανείς να πει αρκετά τεκ-
μηριωμένα ότι διαφέρουμε σε σχέση με άλλες και είναι το θέμα
της εμπιστοσύνης. Στη χώρα μας έχουμε ελάχιστη εμπιστοσύνη
σε θεσμούς και εμφανίζουμε και μεταξύ μας μικρή εμπιστοσύνη,
υπάρχει μικρή κοινωνική συνοχή, μικρό κοινωνικό κεφάλαιο. Το
μόνο κοινωνικό στοιχείο που λειτουργεί καλά είναι αυτό της οι-
κογένειας. Πέραν της οικογένειας φαίνεται ότι δεν είμαστε πολύ
κοντά ο ένας στον άλλον. Αυτό είναι το εύρημα που μας διαφορο-
ποιεί από άλλες χώρες του ευρωπαϊκού κόσμου».

««δδιιααΝΝΕΕΟΟσσιιςς»»::  ««ΕΕρργγααλλεειιοοθθήήκκηη»»  μμεε  
ββιιώώσσιιμμεεςς  κκααιι  ρρεεααλλιισσττιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  
ΜΜιιαα  ««εερργγααλλεειιοοθθήήκκηη»»  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ««οοδδηηγγόό»»  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  πποολλιιττιικκώώνν  πποουυ  θθαα  ππρροοωωθθήήσσοουυνν  λλύύσσεειιςς
εεππάάννωω  σσεε  κκρρίίσσιιμμοουυςς  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς  άάξξοοννεεςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ππρροοσσφφέέρρεειι  οο  οορργγααννιισσμμόόςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι
ααννάάλλυυσσηηςς  ««δδιιααΝΝΕΕΟΟσσιιςς»»  μμέέσσαα  ααππόό  ττοο  ππλλοούύσσιιοο  εερρεευυννηηττιικκόό  έέρργγοο  πποουυ  υυλλοοπποοιιεείί  κκααιι  θθέέττεειι  υυππόόψψιινν  ττωωνν  ααρρμμόόδδιιωωνν  φφοο--
ρρέέωωνν..  ΟΟ  δδιιεευυθθυυννττήήςς  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττηηςς  ««δδιιααΝΝΕΕΟΟσσιιςς»»  ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΓΓεεωωρργγαακκόόπποουυλλοοςς,,  μμιιλλώώννττααςς  σσττοονν  ΤΤΕΕΑΑΜΜ  FFMM αανναα--
φφέέρρθθηηκκεε  σσττοο  έέρργγοο  ττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  ααλλλλάά  κκααιι  τταα  ιιδδιιααίίττεερραα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  μμέέσσαα  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα
ττωωνν  εερρεευυννώώνν  γγιιαα  ττοο  ««ττιι  ππιισσττεεύύοουυνν  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς»»..  ΤΤαα  ζζηηττήήμμαατταα  πποουυ  θθέέττοουυνν  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  κκααιι  πποουυ  δδιιααφφοορροοπποοιιοούύνν  ττηηνν
ΕΕλλλληηννιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  μμππααίίννοουυνν  σσττοο  ««μμιικκρροοσσκκόόππιιοο»»  ττωωνν  εερρεευυννηηττώώνν  μμεε  σσττόόχχοο  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  ααρρμμόό--
δδιιωωνν  φφοορρέέωωνν  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  ππρροοωωθθοούύνν  κκααιι  λλύύσσεειιςς  ππρροοσσααρρμμοοσσμμέέννεεςς  σστταα  ρρεεααλλιισσττιικκάά  δδεεδδοομμέένναα  κκοοιιννωωννιικκάά  κκααιι  δδηη--
μμοοσσιιοοννοομμιικκάά  εεννώώ  δδιιααθθέέττοουυνν  κκααιι  χχρροοννιικκόό  οορρίίζζοονντταα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς..  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙ  ΟΟ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΕΕΣΣ  

ΦΦωωττοοσσττέέφφααννοο::  
ΠΠρροοέέλλεευυσσηη  κκααιι  σσυυμμββοολλιισσμμόόςς

ΤΤοο  φφωωττοοσσττέέφφααννοο,,  άάλλωωςς,,  ααύύρραα  ήή  ccoorroonnaa  rraaddiiaattaa  σσττηηνν  εειικκοοννοο--
γγρρααφφιικκήή  ππααρράάδδοοσσηη  ππεερριιββάάλλεειι  ττιιςς  μμοορρφφέέςς  ττωωνν  θθεεώώνν,,  υυπποοδδεειι--
κκννύύοοννττααςς  ττηη  θθεεϊϊκκόόττηητταα  ήή  ττηηνν  ααγγιιόόττηητταα  πποουυ  ααπποορρρρέέεειι  ααππόό  ττοο
ππρρόόσσωωππόό  ττοουυςς  ωωςς  λλάάμμψψηη..  
ΑΑρρχχιικκάά  υυπποοδδήήλλωωννεε  ττηηνν  ηηλλιιαακκήή  δδύύννααμμηη,,  γγιι''  ααυυττόό  κκααιι  ήήτταανν  γγννώώ--
ρριισσμμαα  ττωωνν  ηηλλιιαακκώώνν  θθεεώώνν..  ΓΓιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό
ττοουυςς  ααρρχχααίίοουυςς  ΒΒααββυυλλωωννίίοουυςς,,  ππρρόόκκεειιττααιι  εεπποομμέέννωωςς  γγιιαα  ππααννάάρρ--
χχααιιοο  ππρροοχχρριισσττιιααννιικκόό  σσύύμμββοολλοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  οοιικκεειιοοπποοιιήήθθηηκκεε  οο  χχρριι--
σσττιιααννιισσμμόόςς  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιικκρράάττηησσήή  ττοουυ..  ΜΜεερριικκοοίί  ααππόό  ττοουυςς  ππρροο--
χχρριισσττιιααννιικκοούύςς  θθεεοούύςς  πποουυ  ττοο  έέφφεερραανν  ήήτταανν  οο  ΔΔιιόόννυυσσοοςς,,  οο  ΦΦοοίί--
ββοοςς,,  οο  ΜΜίίθθρρααςς,,  οο  ΔΔίίααςς,,  ττοο  ππττηηννόό  ΦΦοοίίννιικκααςς  κκ..αα..

Στον χριστιανισμό το φωτο-
στέφανο χρησιμοποιήθηκε
μετά τον 4ο μ.Χ. αιώνα στις
μορφές του Χριστού, της
Παναγίας και των αγίων
υποδηλώνοντας την αγιότη-
τα, την πνευματική τους δύ-
ναμη και τη θεία ακτινοβο-
λία που εκπέμπεται από την

ιερότητα, όπως και το υπερβατικό φως της γνώσης.

ΠΠΗΗΓΓΗΗ::  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΚΚααμμππάάννηηςς,,  ΦΦύύλλααξξ,,  εεκκδδ..  ΓΓρράάφφηημμαα  
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ΣΣήήμμεερραα  ηη  ««ιιχχννηηλλάάττιισσηη»»  ααφφοορράά  σσττοο  ««ΦΦρροούύρριιοο  ΚΚρρήήττηη  ––  FFeess--
ttuunngg KKrreettaa»»  κκααιι  ττοουυςς  ΔΔιιοοιικκηηττέέςς  ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  κκααττάάλληηψψήή
ττηηςς  ((ττέέλληη  ΜΜααΐΐοουυ  11994411  έέωωςς  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττηηςς
ΙΙοούύννιιοο  11994455))  ..  ΛΛόόγγωω  ττηηςς  ττεερράάσσττιιααςς  γγεεωωπποολλιιττιικκήήςς  θθέέσσηηςς
ττηηςς  ήήτταανν  σσττόόχχοοςς  πποολλλλώώνν  κκρρααττώώνν  ηη  ΚΚρρήήττηη..

ΣΣττηη  ΜΜεεγγααλλόόννηησσοο  ππρριινν  ττηηνν  εειισσββοολλήή  υυππήήρρχχαανν  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  κκααττάάσσκκοοπποοιι  ααππόό  ΓΓεερρμμααννίίαα,,  ΙΙττααλλίίαα
κκλλππ..

ΠΠρρώώττοοςς  ΔΔιιοοιικκηηττήήςς  ττοουυ  ««ΦΦρροουυρρίίοουυ  ΚΚρρήήττηη»»
ήήτταανν  γγιιαα  λλίίγγοο  δδιιάάσσττηημμαα  οο  γγεερρμμααννόόςς  σσττρραα--
ττηηγγόόςς  ττηηςς  LLuuffttwwaaffffee KKuurrtt SSttuuddeenntt,,  δδιιοοιικκηη--
ττήήςς  ττωωνν  ααλλεεξξιιππττωωττιισσττώώνν..

KKuurrtt  SSttuuddeenntt

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ααννέέλλααββεε  οο  ΣΣττρρααττηηγγόόςς
AAlleexxaannddeerr AAnnddrraaee..  ΖΖοούύσσεε  σσττοο  σσππίίττιι  ττοουυ
ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  σσττηη  ΧΧααλλέέππαα..

AAlleexxaannddeerr  AAnnddrraaee

ΤΤοονν  ΜΜάάιιοο  ττοουυ  11994422  δδύύοο  κκοορρυυφφααίίοοιι  ΒΒρρεεττααννοοίί
ππρράάκκττοορρεεςς  ττηηςς  SSOOEE,,  οοιι  PPaattrriicckk LLeeiigghh FFeerrmmoorr

κκααιι  JJeeaann FFiieellddiinngg  ξξεεκκίίννηησσαανν  σσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν
ααππααγγωωγγήή  ττοουυ  AAnnddrraaee γγιιααττίί  ττοονν  θθεεωωρροούύσσαανν

υυππεεύύθθυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  σσκκλληηρρήή  κκααττοοχχήή..

  ΖΖαανν  ΦΦίίλλννττιιγγκκ  

ΠΠάάττρριικκ  ΛΛηη  ΦΦέέρρμμοορρ

ΛΛόόγγωω  ττηηςς  ααπποοττυυχχίίααςς  ττοουυ  νναα  εεφφοοδδιιάάζζεειι  εεππααρρκκώώςς  ττοονν  ΡΡόόμμεελλ  σσττηηνν  ΑΑφφρριικκήή  ααππόό  ττηηνν  ΚΚρρήήττηη,,  ττηη
θθέέσσηη  ττοουυ  ππήήρρεε  ττοο  φφθθιιννόόππωωρροο  ττοουυ  11994422  οο  BBrraauueerr..
ΤΤηηνν  άάννοοιιξξηη  ττοουυ  11994444  ττοονν  δδιιααδδέέχχεεττααιι  οο  μμιισσηηττόόςς  σσττρρααττηηγγόόςς  MMuulllleerr πποουυ  δδιιέέμμεεννεε  σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο
σσττηηνν  έέππααυυλληη  ««ΑΑΡΡΙΙΑΑΔΔΝΝΗΗ»»  ((κκααττοοιικκίίαα  ττοουυ  ΆΆρρθθοουυρρ  ΈΈββααννςς))..  ΤΤεελλεευυττααίίοοςς  ήήτταανν  οο  ΣΣττρρααττηηγγόόςς  ΜΜππέέ--
νντταακκ  έέωωςς  ττοονν  ΜΜάάιιοο  ττοουυ  11994455..  

ΒΒίίλλαα  ««ΑΑΡΡΙΙΑΑΔΔΝΝΗΗ»»

ΤΤόόσσοο  οο  ΜΜππρροούύννοο  ΌΌσσββααλλννττ  ΜΜππρρόόγγιιεερρ
όόσσοο  κκααιι  οο  ΦΦρρεειιδδεερρίίκκοοςς  ΓΓοουυλλιιέέλλμμοοςς
ΜΜύύλλλλεερρ  κκααττααδδιικκάάσσττηηκκαανν  σσαανν  εεγγκκλληη--
μμααττίίεεςς  πποολλέέμμοουυ  κκααιι  εεκκττεελλέέσσττηηκκαανν
σσττιιςς  2200  ΜΜααΐΐοουυ  11994477  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι..

ee--mmaaiill::  ggiioorrggoossttaarraakkiiss22@@ggmmaaiill..ccoomm
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ΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΜΜΥΥΛΛΛΛΕΕΡΡ……  ΚΚΡΡΑΑΪΪΠΠΕΕ
ΜΜεε  ττοονν  κκωωδδιικκόό  ««ΙΙδδιιόόττρροοπποοςς»»  ηη  SSOOEE εεγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  ααππααγγωωγγήή  ττοουυ  σσττρρααττηηγγοούύ  ΜΜύύλλλλεερρ..
ΣΣττιιςς  44  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11994444  σσττοο  ββοομμββααρρδδιισσττιικκόό  ««HHaalliiffaaxx»»  εεππιιββιιββάάζζοοννττααιι  οοιι  ΛΛηη  ΦΦέέρρμμοορρ  κκααιι  ΟΟυυίί--
λλιιααμμ  ΣΣττάάννλλεειι  ΜΜοοςς..

ΟΟ  ΜΜοοςς  ((ααρριισσττεερράά))  κκααιι  οο  ΛΛηη  ΦΦέέρρμμοορρ  

ΈΈχχοουυνν  εεξξοοππλλιισσμμόό  ββάάρροουυςς  225500  κκιιλλώώνν,,
χχάάρρττεεςς  ττυυππωωμμέέννοουυςς  σσεε  λλεεππττοομμεερρεείίςς,,
μμααγγννηηττιισσμμέένναα  κκοουυμμππιιάά  σσαανν  ππυυξξίίδδεεςς,,
οοππλλοοπποολλυυββόόλλαα  MMaarrlliinn,,  ρρεεββόόλλββεερρ,,
««κκάάψψοουυλλεεςς  μμεε  κκυυάάννιιοο»»  κκααιι  έένναανν  πποολλύύ
μμεεγγάάλλοο  ααρριιθθμμόό  χχρρυυσσώώνν  λλίίρρωωνν  ΑΑγγγγλλίίααςς

ΜΜααζζίί  ττοουυςς  εείίννααιι  κκααιι  δδυυοο  ΚΚρρηηττιικκοοίί  ααννττάάρρττεεςς,,  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤυυρράάκκηηςς  κκααιι  οο  ΜΜααννόόλληηςς  ΠΠααττεερράάκκηηςς..  
οοιι  οοπποοίίοοιι  εεκκππααιιδδεεύύττηηκκαανν  σσττηηνν  FFoorrccee 113333..  

ΛΛόόγγωω  άάσσχχηημμωωνν  κκααιιρριικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν,,  μμεε  ααλλεεξξίίππττωωττοο  ππέέφφττεειι  μμόόννοο  οο  ΛΛηη  ΦΦέέρρμμοορρ  σσττοο  οορροοππέέδδιιοο
ΚΚααθθααρρόό  σσττοο  ΛΛαασσίίθθιι,,  ((οοιι  υυππόόλλοοιιπποοιι  ήήλλθθαανν  ααρργγόόττεερραα  μμεε  ππλλωωττόό))..

ΤΤοονν  ππεερρίίμμεενναανν  ΚΚρρηηττιικκοοίί  ΑΑννττάάρρττεεςς  κκααιι  οο  ΒΒρρεεττααννόόςς  ππρράάκκττοορρααςς  ΣΣάάννττυυ  ΡΡέέννττεελλ..

ΣΣάάννττυυ  ΡΡέέννττεελλ
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ««ΣΣΕΕΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ»»

ΜΜεεττάά  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ««ΙΙδδιιόόττρροοπποοςς»»  ττηηςς  44//22//11994444  όόπποουυ
μμόόννοο  οο  ΠΠάάττρριικκ  ΛΛηη  ΦΦέέρρμμοορρ  έέφφθθαασσεε  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη  κκααιι  εεππέέ--
σσττρρεεψψαανν  οοιι  ττρρεειιςς,,  οοιι  ΜΜυυσσττιικκέέςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  ΒΒρρεεττααννώώνν
οορργγάάννωωσσαανν  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ««ΣΣεελληηννιιαασσμμέέννοοςς»»  σσττηηνν
ΜΜππααρρννττίίγγιιαα..
ΒΒεεννζζιιννάάκκααττοοςς  MMLL--8844  ππεερρίίμμεεννεε,,  εεππιιββιιββάάζζοοννττααςς  MMooss,,  ΤΤυυ--
ρράάκκηηςς  κκααιι  ΠΠααττεερράάκκηηςς..
ΤΤοο  ηημμεερροολλόόγγιιοο  έέγγρρααφφεε::  44  ΑΑππρριιλλίίοουυ  11994444..
ΣΣττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ««ΔΔεερρμμααττοοςς»»  σσττοονν  ΤΤσσοούύττσσοουυρραα  ττοουυςς  ππεερρίί--
μμεεννεε  οο  ΡΡέέννττεελλ  μμεε  ΚΚρρήήττεεςς  ααννττάάρρττεεςς..  ΤΤοο  σσήήμμαα::  ΜΜεε  ΜΜοορρςς
τταα  γγρράάμμμμαατταα  MM κκααιι  CC..  ΑΑπποοββιιββάάζζοοννττααιι..  ΣΣεε  λλίίγγοο  έέρρχχεεττααιι
κκααιι  οο  ΛΛηη  ΦΦέέρρμμοορρ..

ΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΥΥΛΛΛΛΕΕΡΡ
ΟΟ  ΛΛηη  ΦΦέέρρμμοορρ  ττοουυςς  εεννηημμεερρώώννεειι  όόττιι::  ««ΟΟ  ΜΜύύλλλλεερρ  έέχχεειι  μμεεττααττεεθθεείί  σσττηηνν  2222ηη ΜΜεερρααρρχχίίαα  σσττηη  ΣΣεεββαα--
σσττοούύπποολληη»»..  ΑΑννττιικκαατταασσττάάττηηςς  ττοουυ  οο  ΚΚρράάϊϊππεε..  ΣΣττιιςς  88--44--11994444  οο  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΑΑκκοουυμμιιααννάάκκηηςς  ααρρχχηηγγόόςς
ττωωνν  ΜΜυυσσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  ββαασσιικκοούύςς  ππρράάκκττοορρεεςς  ττοουυ  ΛΛηη  ΦΦεερρμμοορρ  ττοονν
οοδδήήγγηησσεε  σσττηηνν  έέδδρραα  ττοουυ  ΚΚρράάϊϊππεε..  

ΜΜιιχχάάλληηςς  ΑΑκκοουυμμιιααννάάκκηηςς

ΗΗ  εεννέέδδρραα  σσττήήθθηηκκεε  σσττηη  δδιιαασσττααύύρρωωσσηη  ττωωνν  δδρρόόμμωωνν  ΑΑρρχχάάννεεςς  ––
ΗΗρράάκκλλεειιοο..  
ΣΣττιιςς  2266  ΑΑππρριιλλίίοουυ  11994444  φφόόρρεεσσαανν  ττιιςς  ΓΓεερρμμααννιικκέέςς  σσττοολλέέςς  πποουυ
ττοουυςς  ππρροομμήήθθεευυσσεε  οο  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΑΑκκοουυμμιιααννάάκκηηςς  γγιιαα  ΦΦέέρρμμοορρ  κκααιι
ΜΜοοςς..  ΌΌλληη  ηη  οομμάάδδαα  έέττοοιιμμηη..  ΛΛίίγγοο  μμεεττάά  ττιιςς  88  ττοο  ββρράάδδυυ  σσττααμμαα--
ττοούύνν  ττοο  μμεεγγάάλλοο  OOppeell..  ««ΑΑλλττ»»,,  οο  οοδδηηγγόόςς  σσττααμμααττάά..  ΣΣττηη  θθέέσσηη  ττοουυ
οο  ΜΜοοςς..  ΟΟ  ΧΧααϊϊννρριιχχ  ΚΚρράάϊϊππεε  ααιιχχμμάάλλωωττοοςς..

ΗΗ  οομμάάδδαα  ππέέρραασσεε  2222  
ΓΓεερρμμααννιικκάά  μμππλλόόκκαα..  ΗΗ  σσηημμααίίαα
ττοουυ  OOppeell ««άάννοοιιγγεε  δδρρόόμμοο»»..  
ΟΟ  ΦΦέέρρμμοορρ  μμεε  ττοο  κκααππέέλλοο  
ττοουυ  ΚΚρρααϊϊππεε  χχααιιρρεεττοούύσσεε..

ΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓooΣΣ  
1144  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  eeΦΦΥΥΓΓΕΕ  

ΑΑΠΠoo ΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΔΔaaΚΚΙΙΝΝΟΟ
ΣΣηημμεείίοο  σσυυννάάννττηησσηη  ττηηςς  οομμάά--
δδααςς  ηη  ππααρρααλλίίαα  ΡΡοοδδάάκκιιννοο..
ΌΌννοομμαα  σσχχεεδδίίοουυ  ««ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟ--
ΜΜΟΟΣΣ»»..  ΑΑππόό  ττοο  λληημμέέρριι  σσττοο  ΡΡέέ--

θθυυμμννοο  οο  ΝΝττιικκ  ΜΜππάάρρννςς  ττοουυςς  έέδδωωσσεε  χχάάρρττηη  πποουυ  εείίννααιι  ηη  ππααρρααλλίίαα  κκααιι  ττοο  σσήήμμαα  ΜΜόόρρςς..  
ΉΉτταανν  τταα  γγρράάμμμμαατταα  ««SSBB»»..

ΡΡίίττσσααρρννττ  ΜΜππάάρρννςς,,  ΓΓ..  ΤΤααββεερρννααρράάκκηηςς  κκααιι  ΑΑλλέέκκοοςς  ΜΜππααρρμμπποούύννηηςς

ΓΓύύρρωω  σστταα  μμεεσσάάννυυχχτταα
έέφφτταασσεε  ηη  ββεεννζζιιννάάκκααττοοςς
((MMLL884422))  σσττοονν  όόρρμμοο  ΧΧ7755
σσττοο  ΡΡοοδδάάκκιιννοο  ((ΠΠεερριισσττεε--
ρρέέςς))..
ΟΟ  κκααππεεττάάννιιοοςς  ΜΜππρρααϊϊαανν
ΚΚόόλλμμαανν  μμεε  οομμάάδδαα  
ΒΒρρεεττααννώώνν  κκοομμάάννττοο  ττοουυςς
υυπποοδδέέχχθθηηκκεε..  ΑΑππώώνν
μμόόννοο  οο  οοδδηηγγόόςς  ττοουυ
ΚΚρράάϊϊππεε  ((ττοονν  σσκκόόττωωσσεε  
οο  ΖΖωωϊϊδδάάκκηηςς  έέξξωω  ααππόό  ττοο
ΗΗρράάκκλλεειιοο))..

1155 ΜΜααΐΐοουυ  11994444  εεππιιββιιββάάσσττηηκκαανν  γγιιαα  ΜΜέέσσηη  ΑΑννααττοολλήή..  
((ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ))
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ΗΗ  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΥΥΚΚΝΝΩΩΝΝ  
--  ΑΑννααββοολλήή

Σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες για την Πα-
ρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου παραστάσεις, «Η
ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ», από την Αθηναϊκή παιδική σκη-
νή, αναβάλλονται. Σύντομα θ' ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.
Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής χρημάτων σε
όλους όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια μέσω viva.gr, ενώ όσοι
προμηθεύτηκαν από το ταμείο, μπορούν να περάσουν κα-
θημερινά από τον κινηματογράφο για την επιστροφή των
χρημάτων τους.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητάμε συγγνώμη
για την όποια αναστάτωση.

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  1155  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ

ΠΠρροοββοολλήή  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  
««ΤΤοοππιικκήή  ΟΟμμάάδδαα  »»
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ρεθύ-
μνου (ΚΙΝ.ΛΕ.Ρ) παρουσιάζει μια
ταινία για όλη την οικογένεια συ-
μπαραγωγής Ουρουγουάης, Αργε-
ντινής και Βραζιλίας του 2017 με τον τίτλο «Τοπική
Ομάδα - Mi Mundial» σε σκηνοθεσία Carlos Andres
Morelli. Πρόκειται για μια ταινία που είναι βασισμένη
στο best seller μυθιστόρημα 'Mi Mundial' του ποδοσφαι-
ριστή Daniel Baldi από την Ουρουγουάη, ο οποίος έχει
γράψει 14 βιβλία σχετικά με το ποδόσφαιρο που απευθύ-
νονται σε παιδιά και νέους.
Προσφέρει μια ειλικρινή και συγκινητική ματιά στο πώς
το πάθος για την επιτυχία μπορεί να οδηγήσει σε μια
λανθασμένη πορεία και να χαθούν οι πραγματικοί στόχοι
της ζωής.
ΣΣύύννοοψψηη  ττηηςς  ττααιιννίίααςς
Ο Τίτο είναι ένας έφηβος άσος του ποδοσφαίρου που
προέρχεται από ένα μικρό χωριό αλλά προορίζεται για
μεγάλη καριέρα. Όταν τελικά θα μεταγραφεί σε μια με-
γάλη ομάδα στην πόλη, τον περιμένει μια έκπληξη!
Η ταινία απέσπασε 1 βραβείο και 1 διάκριση σε κινημα-
τογραφικά φεστιβάλ.
Η προβολή θα γίνει με υπότιτλους στα ελληνικά και είναι
κατάλληλη για ηλικίες άνω των 10 ετών. 
Η ταινία προτείνεται για όλους τους νέους και τις νέες
που ασχολούνται με τον αθλητισμό και κάνουν όνειρα
για μια επιτυχημένη πορεία στο σπορ που αγαπούν. Με
μοναδικό τρόπο καταδεικνύει την ευκολία με την οποία
ένας νέος αθλητής μπορεί να απομακρυνθεί από τα
αθλητικά ιδεώδη και τους ανθρώπους που βρίσκονται κο-
ντά του, για χάρη μιας εφήμερης επιτυχίας.
Προβάλλεται στα πλαίσια του Greek Island Film Festival
(GIFF) το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο μη-διαγωνιστικό
φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει στόχο την προβολή
ντοκιμαντέρ και ταινιών μυθοπλασίας στη νησιωτική Ελ-
λάδα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Το φεστιβάλ
πραγματοποιείται από το φθινόπωρο του 2019 έως την
άνοιξη του 2020 με σκοπό να καθιερωθεί σε ετήσια
βάση.
Στόχος του GIFF είναι να προωθήσει ταινίες και σκηνο-
θέτες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, που ξεχωρίζουν
για τη δημιουργική, πρωτότυπη ματιά τους πάνω σε θέ-
ματα που αφορούν τη ζωή μας σήμερα: τον πολιτισμό,
την επιστήμη, το περιβάλλον και την κοινωνία. 
Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 στις

8:00 μ.μ., στο "Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών Ρεθύμνου",
στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 84, στην παλιά πόλη του
Ρεθύμνου. Πρωτότυπος τίτλος: Mi Mundial 
Διεθνής τίτλος: Home Team Έτος παραγωγής: 2017
Είδος: Ταινία για όλη την οικογένεια, Σπορ
Χώρα παραγωγής: Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία
Γλώσσα: Ισπανικά, Αγγλικά
Διάρκεια: 102' Σκηνοθεσία: Carlos Andres Morelli
Σενάριο: Carlos Andres Morelli & Martín Salinas
Ηθοποιοί: Jorge Bolani, Facundo Campelo, Néstor
Guzzini, Marcel Keoroglian 
Φωτογραφία: Sebastián Gallo
Μουσική: Hernán González

1155  ΚΚΑΑΙΙ  1166  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ

ΝΝέέεεςς  δδηημμιιοουυρργγίίεεςς  
ααππόό  ττοουυςς  AALLMMAA  LLIIBBRREE
Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής και Τεχνών ALMA LIBRE
παρουσιάζει στις 15 & 16 Μαρτίου 2020 στις 20:30 στην
αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης (Ωδείο Ρεθύμνου) τη
μουσικοθεατρική παράσταση: Στα παράθυρα του κό-
σμου… Άλκης Αλκαίος Νίκος Καββαδίας. Δύο ποιητές
ταξιδεύουν… με τους παρακάτω συντελεστές:
Φωνητική προετοιμασία: ΜΜααρριιέέλλλλαα  ΒΒιιττώώρροουυ
Ενορχήστρωση: Aλma λibre
Χορωδιακά: ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚιιααγγιιααδδάάκκηηςς,,  ΣΣππύύρροοςς  ΞΞεεννιιττόόπποουυλλοοςς
Body Percussion και κρουστά Orff: ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΜΜάάρρκκοουυ
Κείμενα: ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΚΚοουυμμππήήςς  και ΕΕλλέέννηη  ΔΔάάγγκκαα  
Σκηνοθεσία: ΕΕλλέέννηη  ΔΔάάγγκκαα
Σκηνικά-Κοστούμια: The Garage
Ερμηνεύουν: ΜΜιιχχάάλληηςς  ΒΒόόλλαακκααςς  και ΑΑννττώώννηηςς  ΠΠααλλιιεερράάκκηηςς
Τραγουδούν: ΜΜααρριιέέλλλλαα  ΒΒιιττώώρροουυ,,  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΒΒεερργγααδδήή,,
ΜΜααρρίίαα  ΔΔαασσκκααλλάάκκηη,,  ΕΕύύαα  ΠΠοολλιιττάάκκηη,,  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΒΒόόλλαακκααςς,,
ΣΣππύύρροοςς  ΞΞεεννιιττόόπποουυλλοοςς,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚιιααγγιιααδδάάκκηηςς  και ΣΣάάκκηηςς
ΣΣαακκεελλλλααρρίίδδηηςς Παίζουν οι μουσικοί: ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚιιααγγιιααδδάάκκηηςς
(πιάνο), ΣΣάάκκηηςς  ΣΣαακκεελλλλααρρίίδδηηςς (μπουζούκι– λαούτο), ΣΣππύύ--
ρροοςς  ΞΞεεννιιττόόπποουυλλοοςς (ακορντεόν), ΑΑρρττέέμμηηςς  ΚΚυυρρττάάσσοογγλλοουυ
(κιθάρα), ΆΆρρηηςς  ΣΣυυσσκκάάκκηηςς (βιολί– φλάουτο), ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜαα--
θθιιααννάάκκηηςς (μπάσο) και ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς  ΠΠιιττσσιιδδήήμμοοςς (ντραμς)
Video – Αφίσα - Πρόγραμμα: ΓΓιιάάννννηηςς  ΑΑννδδρρίίττσσιιοοςς

ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  1166  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  
««όότταανν  έέρρχχεεττααιι  ηη  φφοουυρρττοούύνναα»»
Οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς παρουσιάζουν τη Δευτέρα 16
Μαρτίου, στις 19:30, στο ΧΩΡΑφΙ (Κέντρο Προαγωγής
Ψυχικής Υγείας & Παραστατικών Τεχνών, Κονδυλάκη 10,
Ρέθυμνο), το έργο «Όταν έρχεται η φουρτούνα», της
ΗΗρροούύςς  ΠΠιισσκκοοππάάκκηη..
Θα μιλήσουν για το βιβλίο:
--  ΘΘεεααννώώ  ΓΓοουυμμεεννάάκκηη,, Διατροφολόγος
--  ΑΑννττώώννηηςς  ΛΛιιοοδδάάκκηηςς,, Ψυχίατρος, διευθυντής του Κ.Ψ.Υ.
Ρεθύμνου
--  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΤΤσσααννττήήςς,,  Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
ΕΙΣΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00, η παρουσίαση θα αρχίσει 19:30
ακριβώς.
Η συγγραφέας βίωσε τις διαταραχές διατροφής και γρά-
φει με την αλήθεια της εμπειρίας της. 
«Πιάνω τον εαυτό μου να περπατάει πάνω-κάτω και να
απορεί: Γιατί σε μένα; Νομίζω ότι βρίσκομαι στην μέση
του πουθενά χωρίς να γνωρίζω τι είναι σωστό και τι λά-
θος. Παρακαλούσα μια φορά να πράξω το σωστό. Πώς

άλλωστε όμως, όταν συναίσθημα και λογική δεν μπορούν
να συνυπάρξουν; Ειλικρινά δεν ήξερα. Δεν ήθελα όμως
και να μάθω. Το ζούσα όλη μέρα, μέρα-νύχτα, από πάνω
μέχρι κάτω, από μέσα προς τα έξω, σαν να πενθούσα για
όλο τον πλανήτη».
Η ΗΗρρώώ  ΠΠιισσκκοοππάάκκηη μας συστήνεται με έξι συγκλονιστικά
διηγήματα και μία ποιητική συλλογή. Η συγγραφέας
άντλησε από την πηγή που ρέει μέσα της, καταγράφο-
ντας αυθεντικά τις δικές της πραγματικές συναντήσεις
με τη νευρική ανορεξία, τη βουλιμία, τις προκαταλήψεις
και το στίγμα για τη ψυχική ασθένεια, τις ενδοοικογενει-
ακές συγκρούσεις, τους φόβους, τις ενοχές, την εσωτερι-
κή πάλη, και όλα όσα κάνουν παρέα στον άνθρωπο
«Όταν έρχεται η φουρτούνα».
Έξι συγκλονιστικά διηγήματα και μία ποιητική συλλογή
βασισμένα στην πραγματικότητα των διαταραχών δια-
τροφής, των προκαταλήψεων και του στίγματος για την
ψυχική νόσο…
Επιμέλεια έκδοσης: ΧΧρρήήσσττοοςς  ΤΤσσααννττήήςς

ΈΈκκθθεεσσηη  σσύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς  
ττηηςς  ΧΧρριισσττίίννααςς  ΤΤζζάάννηη  
σσττηηνν  ΓΓκκααλλεερρίί  ΜΜοορρφφέέςς
Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης
της ΧΧρριισσττίίννααςς  ΤΤζζάάννηη με τίτλο «Γεύσεις Σιωπής».
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 20 Μαρ-
τίου στις 19.00.
Διάρκεια έκθεσης έως τις 20 Απριλίου.
ΓΓεεύύσσεειιςς  σσιιωωππήήςς
Η ζωγραφική της ΧΧρριισσττίίννααςς  ΤΤζζάάννηη,,  μια
αυθεντική ζωγραφική, πυκνή και σε πε-
ριεχόμενο και σε γλώσσα, με όλες τις
αντιφάσεις και τα επιτεύγματά της. Δεν
ξεσηκώνει, δεν αντιγράφει κοινωνικές
εντάσεις, μα διερμηνεύει τα φαινόμενα
μέσα από το πινέλο της. 
Η ύπαρξη, έκρηξη θα λέγαμε των χρωμάτων και η συνεχής,
ποικιλόμορφη εναλλαγή τους, προσθέτει στιγμές έντασης στο
συνολικό αφηγηματικό σκηνικό. Ενδυναμώνει την αίσθηση της
περισυλλογής κι εγρήγορσης της σκέψης. Λειτουργεί δε και
συμβολικά διαλαλώντας την υπαρξιακή αγωνία και πάλη με τα
καθημερινά αλλά και τα υπαρξιακά ζητήματα, που απασχο-
λούν την σύγχρονη κοινωνία.
Τα χρώματά της είναι ποιότητες και όχι ιδιότητες σωμάτων:
Διότι δεν ζητά να αναπαραστήσει οντότητες απεικονίσιμες
αλλά να αναδείξει ζωγραφικά το ίδιο το συμβάν ενός ανοίγμα-
τος που κάνει τα πράγματα να είναι. Δεν έχουμε να κάνουμε με
συνθέσεις ή με αφαιρέσεις, που αντιγράφουν ή παραλλάσσουν
έναν δεδομένο κόσμο, ο οποίος εξουδετερώνει την ύπαρξη
των πραγμάτων, αλλά με το πλάσιμό τους ως παράδοσής τους
στην άπιαστη αλήθεια τους. Αντί να κλείσει τα πράγματα σε
μια τέλεια σύνθεση που, ορίζοντάς τα, θα τα απονέκρωνε
εντός της και θα τα μετέβαλλε σε είδωλα, η ζωγράφος, τα εκ-
θέτει σ’ αυτό που τα καίει και τα γεννάει συγχρόνως. 
Οι ανθρώπινες φιγούρες της, έχουν έντονα χαρακτηριστικά
απελπισίας, απόγνωσης, σαν να θέλουν να αποδράσουν από
το διαλυτικό περιβάλλον τους. Μα έχουν και παιγνιώδης εκ-
φράσεις, σαν να θέλουν να κλείσουν το μάτι στον θεατή, ότι η
ζωή, όσο δύσκολη και βασανιστική είναι, εξακολουθεί να είναι
ένα παιγνίδι, που μπορεί να βγει νικητής.
Τα πρόσωπα διατηρούν το καθένα την ταυτότητά τους και μα-
γνητίζουν τον θεατή με την ένταση και το φως που ενσταλά-
ζει η ζωή μέσα τους. Στα έργα της με τα ζωηρά χρώματα, μια
αισθητική συγκίνηση από ήχους παραμυθιών, άγριων ίσως, μα
παραμυθιών, πλανάται για κάποιο απροσδιόριστο παρελθόν,
συνδυάζοντας την αντικειμενική παρατήρηση της φύσης και
τη μελαγχολία του ρομαντισμού. Πρόσωπα στα όριά τους, πρό-
σωπα που κραυγάζουν σιωπές, που μυστικά γελάνε ή καγχά-
ζουν υστερικά, πρόσωπα σε απόγνωση που γεύονται γεύσεις
απαγορευμένες, πρόσωπα που πέφτουν, που καταρρέουν, μα
βρίσκουν εκ θαύματος μια νέα ισορροπία. 
Επιμέλεια - οργάνωση: ΗΗλλίίααςς  ΗΗλλιιάάκκηηςς
ΓΓκκααλλεερρίί  ΜΜοορρφφέέςς,,  ΓΓοοββααττζζιιδδάάκκηη  1188,,  ΠΠααλλιιάά  ΠΠόόλληη  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
ΤΤηηλλ..  2288331100--5500227711



55οο  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΑΑννττίίββααρροο
Παρά το γεγονός ότι το Φεστιβάλ Αντίβαρο έγινε διεθνές, δεν θα μπορούσε να λείψει από
το πρόγραμμά του το νεοελληνικό έργο. Το διήγημα του Γ. Βιζυηνού, Μοσκώβ Σελήμ θα
παρουσιάσει η ομάδα Παπαλάνγκι σε σκηνοθεσία ΤΤάάσσοουυ  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοουυ (14 και 15 Μαρ-
τίου).
Στις 20 Μαρτίου, παγκόσμια ημέρα γαλλοφωνίας, θα γίνει προβολή της κινηματογραφη-
μένης παράστασης «Ηλέκτρα/Ορέστης» στις 6μμ στον κινηματογράφο Απόλλων.
Η παράσταση παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι από το Εθνικό θέατρο της Γαλλίας
(Comédie-Française), σε σκηνοθεσία Ίβο βαν Χόβε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου και συνοδεύ-
εται από υπότιτλους στα Ελληνικά.
Στην συνέχεια, σειρά έχει το έργο της βραβευμένης γαλλόφωνης Καναδής Κάρολ Φρεσέτ,
Η Βιολέτ στη Γη (21 και 22 Μαρτίου) από την ομάδα Μετεωρίτες που αποτυπώνει τις εμπει-
ρίες των εργατών ανθρακωρυχείων, καθώς και τις συνέπειες της ιδιότυπης εργασιακής τους
εμπειρίας στις ζωές τους.
Στις 23 και 24 Μαρτίου, στο μέσο του Φεστιβάλ, έρχεται η ρηξικέλευθη παράσταση του
Εθνικού Θεάτρου Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ, σε σκηνοθεσία ΗΗλλίίαα  ΑΑδδάάμμ,, να
μιλήσει για το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας απέναντι στην όποια διαφορετικότητα. Δημιουργός ο Εντουάρ Λουί, ένας από τους
πιο σημαντικούς συγγραφείς της νέας γενιάς με τον ισχυρό του λόγο υπέρ της εργατικής τάξης. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά έρ-
χεται στην Κρήτη κλιμάκιο του Εθνικού Θεάτρου με παράσταση της ίδιας χρονιάς μπορεί να θεωρηθεί ίσως η μεγαλύτερη οργανω-
τική επιτυχία του Αντίβαρου.
Η 27η Μαρτίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον χώρο του θεάματος καθώς αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. Προσφέρε-
ται λοιπόν μια ανοιχτή παράσταση για το θεατρόφιλο κοινό. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μετά την περυσινή
πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Αντίβαρο να την οργανώσει αποκλειστικά με δικά του έξοδα. Φέτος ο εορτασμός γίνεται με την ευγενι-
κή υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
Λίγο πριν εκπνεύσει το Φεστιβάλ, σειρά έχει το επιτυχημένο έργο The River σε σκηνοθεσία ΧΧρρήήσσττοουυ  ΘΘάάννοουυ,, το οποίο αποτελεί μια
αδιάκοπη ερωτική περιπλάνηση και αναζήτηση της ιδεατής γυναίκας κατά την εφηβική σκέψη. Η παράσταση είχε κάνει βαθιά
εντύπωση στην αρχή της φετινής χρονιάς, όταν παίχτηκε στο Από Μηχανής Θέατρο στην Αθήνα. Ο άγγλος συγγραφέας που εντυ-
πωσίασε τους πάντες μια δεκαετία περίπου πριν με το αριστουργηματικό Jerusalem, είναι ίσως η πιο σύγχρονη φωνή στο χώρο του
παγκόσμιου θεάτρου.
Τέλος, το φεστιβάλ θα κλείσει
με την Αντιγόνη Κλοουνέσκ
της γαλλικής ομάδας
Heterotopistes με ερμηνεύτρια
την Anna de Montgolfier και
σκηνοθεσία της Κοορρίίννααςς  ΒΒααμμ--
ββαακκάά,, η οποία με αφετηρία το
Ρέθυμνο κάνει μια πολύ αξιό-
λογη καριέρα στο θέατρο του
Παρισιού (η παράσταση θα εί-
ναι στα γαλλικά με ελληνικούς
υπέρτιτλους). 
Αξίζει να σημειωθεί το γεγο-
νός ότι τα εισιτήρια στο Φε-
στιβάλ Αντίβαρο παραμένουν
για 5η χρονιά καθηλωμένα στο
χαμηλότερο δυνατό επίπεδο
(5, 6, 8, 10 Ευρώ) εξασφαλίζο-
ντας στο κοινό παραστάσεις
πολύ υψηλού επιπέδου στην
πιο προσιτή τιμή. Παράλληλα
διατηρείται ο επιτυχημένος
θεσμός του εισιτηρίου διαρκεί-
ας που εξασφαλίζει στο θεατή
δυνατότητα να παρακολουθή-
σει όλες τις παραστάσεις με
ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση
της τάξης του 20% καθώς το
εισιτήριο διαρκείας τιμάται 50
Ευρώ (40 το μειωμένο για φοι-
τητές, ανέργους, ΑΜΕΑ, άτο-
μα άνω των 65 ετών). Οι κρα-
τήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει
στο 6988399325 αλλά και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως
το FB (FestivalAntivaro) και την
ιστοσελίδα της ομάδας
www.antivaro.com.
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ΕΕρργγαασσττήήρριιαα  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  ΡΡοομμπποοττιικκήήςς
γγιιαα  μμααθθηηττέέςς  δδηημμοοττιικκοούύ  κκααιι  γγυυμμνναασσίίοουυ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στα πλαίσια εφαρμοσμένης έρευνας για την
χρήση της ΕΡ στην εκπαιδευτική πράξη, διοργανώνει για την
άνοιξη του 2020 εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μα-
θητές δημοτικού και γυμνασίου. 
Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί να ενθουσιάσουν τους
συμμετέχοντες με την επιστήμη και τη τεχνολογία, δίνοντας
την δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της
ρομποτικής τεχνολογίας.
Απώτερος σκοπός της είναι η εξοικείωση με σύγχρονες επι-

στημονικές τεχνικές μέσα από βιωματικά εργαστήρια και την
παραγωγή τεχνουργημάτων σε τομείς όπως οι Φυσικές Επι-
στήμες, η Τεχνολογία (Πληροφορική, Προγραμματισμός), η Μη-
χανική και τα Μαθηματικά (STEM: Science, Technology,
Engineering, Mathematics).  
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.  Διάρκεια
Προγράμματος: από 22/3/20 ως 13/6/20. 
Ημερομηνίες κύκλου: κάθε Παρασκευή απόγευμα 19:00-21:00
ή Σάββατο πρωί 10:00-12:00. 
Πληροφορίες-Εγγραφές: robolab.edc.uoc.gr . 
Υπεύθυνος: ΔΔρρ  ΣΣίίμμοοςς  ΑΑννααγγννωωσσττάάκκηηςς,, τηλ 2831077623.

ΑΑνναασσττοολλήή  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  
ΧΧοορρωωδδίίααςς  ττοουυ  ΜΜοουυσσιικκοούύ  ΚΚααρρπποούύ
O πρόεδρος του Μουσικού Καρπού ενημερώνει τους μαθητές
ότι η Χορωδία του Μουσικού Καρπού αναστέλλει τη λειτουρ-
γία της στις 14 και 21 Μαρτίου 2020, ακολουθώντας τις οδη-
γίες του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ τ. Β΄, αρ. 783-10/3/2020)
περί επιβολής μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό
COVID-19 και την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας
όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας, συμπεριλαμβα-
νομένων των δομών παιδείας, των προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης και επιμόρφωσης όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών
φορέων.
Θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των
εκπαιδευτικών-πολιτιστικών μας δράσεων.

ΤΤοο  TThhee GGaarraaggee αανναασσττέέλλλλεειι  
κκάάθθεε  ττοουυ  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα
ΤΤοο  TThhee GGaarraaggee αανναασσττέέλλλλεειι  κκάάθθεε  ττοουυ  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  μμέέχχρριι  ττιιςς
2244  ΜΜααρρττίίοουυ,,  μμεεττάά  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττοονν  ππεερριιοο--
ρριισσμμόό  ττηηςς  εεξξάάππλλωωσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς..
ΑΑννααββάάλλλλοοννττααιι  κκααιι  όόλλεεςς  οοιι  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννεεςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς
γγιιαα  ααυυττέέςς  ττιιςς  δδύύοο  εεββδδοομμάάδδεεςς..

ΑΑνναασσττέέλλλλεεττααιι  κκάάθθεε  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα
κκααιι  εεκκδδήήλλωωσσηη  ααππόό  ττοο  ΣΣύύλλλλοογγοο  
ΑΑγγ..  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς  ––  ΆΆδδεελλεε
Το ΔΣ του συλλόγου Άδελε- Αγίας Παρασκευής αξιολογώντας
τα δεδομένα της επικαιρότητας και παρακολουθώντας τις εξε-
λίξεις σχετικά με το πρόβλημα της μετάδοσης του κορωνοϊού,
δηλώνει ότι «στέκεται δίπλα στην πολιτεία και σεβόμενο τις
προσπάθειές της και φυσικά ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ σεβόμενο
την υγεία των παιδιών μας, των δασκάλων μας, των γονιών
αλλά και όλων των συμπολιτών μας, αποφάσισε την αναστολή
κάθε δραστηριότητας και ενημερωτικής ομιλίας για τις επό-
μενες 14 μέρες».

ΟΟιικκοογγιιοορρττήή  σσττοουυςς  ΚΚοούύμμοουυςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
Το 2ο Αντάμωμα Φίλων της Γης θα πραγματοποιηθεί στους Κούμους Ρεθύμνου την Κυριακή 22
Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ώρα 11:00 Θέματα: -Συλλογή και Διαφύλαξη Σπόρων
-Αυτάρκεια και Οικολογικό αποτύπωμα της Διατροφής μας
-Οικιακή Κομποστοποίηση -Θεωρία και πράξη
-Ανταλλάσσουμε Σπόρους Ανοιχτής Γονιμοποίησης
-Φυτεύουμε σποράκια και Διάφορα Φυτά με τα Παιδιά
Μπουφές και Μουσική  Πλληηρροοφφοορρίίεεςς  22883311004411663366------66993377114499887744

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ
ΠΠέέμμππττηη,,  1122  ΜΜααρρττίίοουυ  220022

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο  ΑΑννττιιδδηημμάάρρχχοουυ  ΠΠααιιδδεείίααςς  ΔΔΡΡ  σσεε  σσυυννττεελλεεσσττέέςς
&&  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  ΣΣεεμμιιννααρρίίωωνν  ΠΠρρώώττωωνν  ΒΒοοηηθθεειιώώνν

Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Καρδιο-αναπνευστικής
Αναζωογόνησης και παροχής Πρώτων Βοηθειών», τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από
500 μαθητές από όλα τα Λύκεια του Δήμου, η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής &
Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης και Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα και το Τμήμα Παιδείας Δ.Ρ που επι-
μελήθηκε τη διοργάνωση, ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίησή
τους και συγκεκριμένα: 
• Τον Ιατρικό Σύλλογο και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του κ. Γιώργο Στεφανάκη, για την εξαιρετική
του συνεργασία και την κατάθεση της επιστημονικής του γνώσης κατά τρόπο υπεύθυνο και ελ-
κυστικό συνάμα, για τα νέα παιδιά. 
• Τους εξειδικευμένους ιατρούς που συνέδραμαν, αφιερώνοντας εθελοντικά τον περιορισμένο
προσωπικό τους χρόνο ακόμη και σε βέρος της λειτουργίας των ιατρείων τους. Το μεράκι και η
αγάπη τους στην ιατρική επιστήμη αλλά και στα παιδιά ήταν παραπάνω από εμφανή στους ια-
τρούς: κα Κάρεν Πολίτη, κ. Μανώλη Λιοδάκη, κ. Γιώργο Φουρναράκη, κα Σοφία Μαρκαντώνη, κ.
Χρήστο Τζανιδάκη και κ. Μανώλη Τζαγκαράκη. Ομοίως, πολύτιμη και ανιδιοτελής ήταν η συμ-
μετοχή του διασώστη του ΕΚΑΒ και εκπαιδευτή στις Πρώτες Βοήθειες κ. Μανώλη Λέκκα. 
• Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου και ειδικά στην κα
Κερασία Πετρογιάννη, η οποία συντόνισε με αποτελεσματικότητα και συνέπεια, τα σχολεία
καθώς και τους εκπαιδευτικούς που συνόδεψαν τους μαθητές, στο χώρο του Κέντρου Νέων, όπου
διεξάγονταν τα σεμινάρια. 
Ήταν συγκινητική η ανταπόκριση των μαθητών στην προσφερόμενη, με βιωματικό τρόπο,
γνώση. Τα οφέλη που αποκόμισαν από αυτή την απόπειρα κατάκτησης σημαντικών δεξιοτήτων,
είναι πολλαπλά: Αυτοπεποίθηση, ανάπτυξη ενσυναίσθησης αλλά και δυνατότητα, αν χρειαστεί,
να σώσουν στ’ αλήθεια μια ανθρώπινη ζωή. 
Στόχος των διοργανωτών είναι να καθιερωθεί η συγκεκριμένη δράση σε ετήσια βάση ώστε όλες
οι γενιές Ρεθυμνιωτών να θωρακιστούν με επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες που θα τους κατα-
στούν ικανούς διασώστες.

ΑΑππόό  ττοο  ΓΓρρ..  ΤΤύύπποουυ//  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠααιιδδεείίααςς  ΔΔ..ΡΡ..

ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΙΙααττρρεείίοουυ  ΟΟσσττεεοοππόόρρωωσσηηςς
σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  
ΞΞεεκκίίννηησσεε  σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  τταακκττιικκοούύ  ΙΙααττρρεείίοουυ
ΟΟσσττεεοοππόόρρωωσσηηςς,,  όόππωωςς  αανναακκοοιιννώώθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ  ιιδδρρύύμμααττοοςς..  

Το ιατρείο θα πραγματοποιείται από Ορθοπεδικό Ιατρό μια φορά το μήνα, ημέρα Τετάρτη
στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προσέρχο-
νται ή να καλούν τηλεφωνικά στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου στα
τηλέφωνα 2831342243 και 2831342320 Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. μέχρι
τις 14.00 προκειμένου να κλείσουν ραντεβού.  



Σ
τα πλαίσια του προγράμματος EErraassmmuuss ++ με τίτλο «SShhaa--
rreedd iiddeennttiittyy» στο οποίο συμμετέχει το 4ο Γυμνάσιο Ρεθύ-
μνου, οι μαθητές ΑΑσσππαασσίίαα ΚΚααττσσιιππάάννοουυ,,  ΕΕιιρρήήννηη

ΛΛααδδιιααννοούύ,,  ΚΚααττεερρίίνναα ΤΤσσιιλλεεδδάάκκηη,,  ΜΜιιχχάάλληηςς ΧΧααττζζηημμααρρκκάάκκηηςς,, και
ΣΣττέέφφααννοοςς ΓΓααββααλλάάκκηηςς καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΝΝίίκκοοςς ΠΠρροο--
εεσσττάάκκηηςς και ΝΝεεκκττάάρριιοοςς ΤΤσσααννττάάκκηηςς επισκέφτηκαν την ΟΟλλλλααννδδίίαα.
Το DDaallttoonn LLyycceeuumm το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του BBaarreenn--
ddrreecchhtt, μακρινό προάστιο του RRootttteerrddaamm  ήταν το σχολείο υπο-
δοχής. Οι μαθητές οι οποίοι φιλοξενούνταν σε οικογένειες και
καθημερινά συμμετείχαν σε δράσεις που είχε οργανώσει το σχο-
λείο. Εκτός από την πόλη του RRootttteerrddaamm, oι μαθητές ξεναγήθη-
καν και στο AAmmsstteerrddaamm όπου επισκέφτηκαν το μουσείο VVaann GGoogghh

και το ΕΕθθννιικκόό  ΝΝααυυττιικκόό  ΜΜοουυ--
σσεείίοο..  Επίσης,,  στο χωριό ΚΚiinn--
ddeerrddiijjkk όπου βρίσκεται η
περιοχή με το μεγαλύτερο δί-

κτυο ανεμόμυλων, μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας της UUnneessccoo,,
έμαθαν για τη χρήση τους στην καθημερινή, επίπονη προσπάθεια
των Ολλανδών να διαχειριστούν τις μεγάλες ποσότητες του νερού
που έφταναν στην περιοχή και να προστατεύουν τη γη τους από
πλημμύρες..  Στο DDoorrddrreecchhtt, παλαιότερη πόλη της
Ολλανδίας έγινε επίσκεψη στο μουσείο σχολικής ζωής. Εκτός
από την Ολλανδία και την Ελλάδα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν
και σχολεία από την Ρουμανία και την Λιθουανία. Επόμενη συ-
νάντηση στο Ρέθυμνο το Σεπτέμβριο.

ΣΣχχΟΟλλιιαα  ΤΤωωνν  μμααθθηηΤΤωωνν
ΕΕιιρρήήννηη λλααδδιιααννοούύ::  Η εμπειρία μου στην Ολλανδία ήταν υπέροχη.

Είδα διαφορές σε σχέση με την χώρα μας όπως το φαγητό, το ότι χρη-
σιμοποιούσαν ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο σχολείο και σχεδόν όλοι
οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με ποδήλατο. Γνώρισα πολλά παιδιά και
έκανα καινούργιους φίλους, επισκέφτηκα πολλά όμορφα μέρη, δοκί-
μασα νέα πράγματα και εξάσκησα τα αγγλικά μου. Η οικογένεια ήταν
πολύ φιλόξενη. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία που θα ήθελα να την
ξαναζήσω σίγουρα!

αασσππαασσίίαα ΚΚααττσσιιππάάννοουυ::  Η πρώτη μου επίσκεψη στο εξωτερικό,
στην Ολλανδία ήταν μία υπέροχη εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη.
Οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ ευγενικοί, φιλόξενοι και φιλικοί σαν και
εμάς. Η οικογένεια που με φιλοξένησε με έκανε να νιώσω σαν το σπίτι
μου. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι πολλοί άνθρωποι
χρησιμοποιούσαν ποδήλατα και ότι υπάρχει ειδικό φανάρι για αυτά. Οι
άνθρωποι εκεί δουλεύουν ως αργά και μαζεύονται συνήθως κατά τις
7:00 για να φάνε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Στο σχολείο χρησιμοποιούν
tablet και όχι βιβλία. Επισκεφτήκαμε πολύ όμορφα μέρη και κάναμε
πολλούς καινούργιους φίλους. Εξασκήσαμε τα αγγλικά μας και ανοί-
ξαμε τους ορίζοντές μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφτώ ξανά αυτή
τη χώρα και να ξαναδώ τους ανθρώπους που γνώρισα. 

ΚΚααττεερρίίνναα ΤΤσσιιλλεεδδάάκκηη:: Το ταξίδι αυτό ήταν μία από της πιο όμορ-
φες εμπειρίες που έχω ζήσει. Είμαι πολύ χαρούμενη και τυχερή που οι
καθηγητές μου με διάλεξαν και μπόρεσα να πάρω μέρος σε αυτό το
πρόγραμμα. Πήγα για πρώτη φορά σε μία νέα χώρα τόσο διαφορετική
από την δικιά μας χωρίς την οικο-
γένεια μου κι αυτό βοήθησε στην
υπευθυνότητα μου. Γνώρισα και-

νούριους ανθρώπους, έκανα φίλους, συνεργάστηκα με πολλά παιδιά,
είδα πανέμορφα τοπία, έφαγα νόστιμα φαγητά, έζησα την καθημερι-
νότητα τους κι όλα αυτά χάρις στην εκπληκτική οικογένεια που με φι-
λοξένησε και μου χάρισε αυτές τις στιγμές. Μόνο όμορφες εικόνες θα
έχω να θυμάμαι!!! Ευχαριστώ τους καθηγητές μου, την Ολλανδική οι-
κογένεια και την οικογένεια μου που με εμπιστεύτηκαν.

ΣΣττέέφφααννοοςς ΓΓααββααλλάάκκηηςς::  Το ταξίδι ήταν για μένα, μια πραγματικά
πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάω στο εξωτερικό. Σε μια χώρα που μπορεί
να μην ταξιδέψω ξανά. Η πόλη ήταν πολύ μεγάλη με ψηλά, εντυπω-
σιακά κτίρια και πολύ ωραίους ανεμόμυλους στη γύρω περιοχή. Επί-
σης, για πρώτη φόρα έμεινα με μια ξένη οικογένεια, έμαθα την
καθημερινότητα τους, δοκίμασα τα φαγητά τους. Γνώρισα και συγκα-
τοίκησα με πέντε υπέροχους ανθρώπους. Ακόμα με αυτό το ταξίδι
έκανα καλή εξάσκηση στα αγγλικά μου. Ευχαριστώ πολύ την οικογέ-
νεια που με φιλοξένησε και περιμένω να τους δείξω και εγώ την ωραία
μας πόλη.

μμιιχχάάλληηςς χχααττζζηημμααρρκκάάκκηηςς::  Το ταξίδι αυτό στην Ολλανδία πι-
στεύω πως θα μείνει αξέχαστο σε όλους τους συμμετέχοντες. Έμαθα
πολλά και είδα πολλά και ωραία πράγματα που δεν έχω ακούσει και δει
ποτέ. Μου άρεσαν πολύ τα μέρη που επισκεφτήκαμε και πιο πολύ οι
παρουσιάσεις των υπολοίπων χωρών την τρίτη μέρα. Εμείς και τα παι-
διά που μας φιλοξένησαν κάναμε πολύ καλή παρέα. Συμμετείχαμε σε
πολύ ωραίες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσαντάκη και τον
κύριο Προεστάκη για την συνοδεία, αλλά και τους συμμαθητές μου για
τις ευχάριστες στιγμές κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Ευχαριστώ το
σχολείο μου για αυτήν την αξέχαστη εμπειρία !
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ΤΤοο  44οο ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  σσττηηνν  ΟΟλλλλααννδδίίαα



ΥΥπποογγρράάφφηηκκεε  μμννηημμόόννιιοο  σσυυννεερργγαασσίίααςς  
ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς,,  ΔΔήήμμωωνν,,  ΞΞεεννοοδδόόχχωωνν  ΚΚρρήήττηηςς  
γγιιαα  ττηη  ββιιώώσσιιμμηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ππααρρααλλιιώώνν

««ΣΣΤΤ..  ααΡΡννααΟΟυυΤΤAAΚΚηηΣΣ:: ««ΦΦέέρρννοουυμμεε  ττηηνν  ΚΚρρήήττηη  
σσττηηνν  ππρρώώττηη  γγρρααμμμμήή  σσττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  
ττωωνν  ααπποοββλλήήττωωνν  σσττιιςς  ππααρρααλλίίεεςς»»
ΜΜννηημμόόννιιοο  σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς,,  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  κκααιι  ΞΞεεννοοδδόόχχωωνν  ττοουυ  ννηησσιιοούύ,,  υυπποογγρράάφφηηκκεε  μμεε
ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ππρρόόλληηψψηηςς  ττηηςς  ππλλαασσττιικκήήςς  ρρύύππααννσσηηςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  πποουυ
εεττοοίίμμαασσεε  ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΚΚρρήήττηηςς..

«Φέρνουμε την Κρήτη στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση
των αποβλήτων στις παραλίες» τόνισε ο Περιφερειάρχης
ΣΣττααύύρροοςς  ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς,, σημειώνοντας πως με αφορμή το ευ-
ρωπαϊκό έργο Blueislands – Interreg Med στο οποίο συμ-
μετέχει η Περιφέρεια ως εταίρος, με στόχο την αντιμετώ-
πιση της εποχικής αύξησης των αποβλήτων λόγω τουρισμού,
αλλά και την υποχρεωτική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδη-
γίας για την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, «βά-
ζουμε την Κρήτη στην πρώτη γραμμή, εφαρμόζονταςκαλές
πρακτικές που θα αυξήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις
παραλίες μας. Όλοι μαζί, Περιφέρεια, Δήμοι και Ξενοδόχοι μπορούμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα, με επιστολή στους Υπουρ-
γούς Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Εσωτερικών ζητήσαμε οι προτάσεις μας να περιληφθούν στην ΚΥΑ που ετοιμάζεται για τη διαχείριση των
παραλιών από τους Δήμους και τις Κτηματικές Υπηρεσίες. Ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε υπό την αιγίδα του τη σημερινή πρωτοβου-
λία», υπογράμμισε ο κ. Αρναουτάκης.

Την εκδήλωση οργάνωσε και συντόνισε ο εντεταλμένος για το περιβάλλον Περιφερειακός Σύμβουλος ΝΝίίκκοοςς  ΞΞυυλλοούύρρηηςς και χαιρέ-
τησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Έργων ΓΓιιώώρργγοοςς  ΑΑλλεεξξάάκκηηςς που μίλησαν για την σημασία του έργου, όπως και ο εντεταλμέ-
νος σύμβουλος τουρισμού ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΚΚώώττσσοογγλλοουυ.. Όπως είπε η συντονίστρια του έργου blueislands – Inetrreg Med ΕΕλλέέννηη  ΚΚααρργγάάκκηη  θα
ακολουθήσει και σχέδιο δράσης το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο του μνημονίου οι Δήμοι και τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν θα εφαρμόσουν από φέτος ορισμένα μέτρα πρόληψης για
τη μείωση της ρύπανσης των ακτών και της θάλασσας από πλαστικά και αποτσίγαρα, όπως για παράδειγμα κάδους για ανακυκλώσι-
μα, σταχτοδοχεία, καθαρισμό παραλιών, κατάργηση πλαστικών, εκπαίδευση εργαζομένων κ.α.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα προ-
βάλλει το έργο με στόχο τη δια-
φήμιση της Κρήτης ως τουρι-
στικό προορισμό με περιβαλ-
λοντική ευαισθησία.
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ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  ΠΠοοδδηηλλααττιικκοούύ  
ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΆΆττλλααςς  κκααιι  ΕΕννιιααίίοουυ  
ΕΕιιδδιικκοούύ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  
ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
ΜΜιιαα  όόμμοορρφφηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  έέλλααββεε  χχώώρραα  σσττηηνν  ππόόλληη  μμααςς
μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ΕΕννιιααίίοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΓΓυυμμνναα--
σσίίοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΠΠοοδδηηλλααττιικκοούύ  σσυυλλλλόόγγοουυ  ΡΡεεθθυυ--
μμννοουυ  AAttllaass  CCyycclliinngg  TTeeaamm..  

Μετά από πρόταση του συλλόγου κατασκευάστηκαν εθε-
λοντικά 16 χειροποίητα ξύλινα ποδήλατα στο εργαστήριο του
σχολείου ως έπαθλα για τους αθλητές/τριες που θα συμμετείχαν
στο 7ο Σιρκουί Ρεθύμνου στις 8/3/20. Με αυτό τον τρόπο οι
μαθητές/τριες μπόρεσαν να αλληλεπιδράσουν με την κοινω-
νία στηρίζοντας ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός. Οι κατα-

σκευές έφεραν
τ ο υ ς
μαθητές/ριες πιο
κοντά στην κουλ-
τούρα του ποδη-
λάτου ως μέσο
καθημερινής με-
τακίνησης αλλά
και άσκησης...
Μεγάλη ικανο-
ποίηση και από
τις δύο πλευρές η
εικόνα των αθλη-
τών/τριων με τις
μοναδικές δημι-
ουργίες στα χέ-
ρια τους.



Ν
τόρος μεγάλος σε πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο
επίπεδο το τελευταίο διάστημα έχει γίνει με τον κορο-
ναϊό που στην χώρα μας ευτυχώς έχουμε σχετικά λίγα

κρούσματα, δικαιολογημένα εν μέρη θα έλεγα. Στην Κρήτη υπάρ-
χει το έθιμο με το αντικριστό κρέας που είναι και πολύ νόστιμο,

στο εξής θα έχουμε πλέον και αντικριστές κουβέντες όπως και ο
τίτλος των ανησυχιών μου αυτών, κρατώντας αποστάσεις ασφα-
λείας κάποιων μέτρων αποφεύγοντας χειραψίες και αγκαλιές. Ο
τρόπος εμφάνισης αλλά και εξάπλωσης αυτού του ιού με έχει
βάλει σε βαθιά περίσκεψη και ενώ δεν έχω τις ιατρικές γνώσεις
να εκφέρω εμπεριστατωμένη άποψη, κάτι μέσα μου λέει, ότι δεν
είναι τόσο απλά και αθώα τα πράγματα, όπως παρουσιάζονται.
Κατά την ταπεινή μου άποψη έχει βάλει το χέρι του ανθρώπινο
μυαλό με κτηνώδη ένστικτα, γιατί φίλες και φίλοι μου δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κτήνος είναι ο άνθρωπος όπως είχε
πει και ο Νίκος Καζαντζάκης. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι
υποψίες μου αυτές γιατί θα είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα.
Το μόνο παρήγορο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην μη εξά-
πλωση του ιού αυτού είναι οι υψηλές θερμοκρασίες. Διανύουμε
την άνοιξη και οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι, αν είμαστε
τυχεροί και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες θα αποφύγουμε πολύ
δύσκολες καταστάσεις. Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν την έναρξη
της τουριστικής σαιζόν, σίγουρα θα υπάρξουν μεγάλες οικονομι-
κές ζημιές αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντα και να παίρνουμε
κουράγιο ότι το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία και αν την χά-
σουμε τα έχουμε χάσει όλα. Δεν χρειάζεται να έχουμε πανικό δεν
μας βοηθάει πουθενά, ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμμαχος που
θα μπορούσαμε να έχουμε. Χρειάζεται απόλυτη ψυχραιμία, αλλά
και να συμμορφωνόμαστε πιστά με τις οδηγίες των αρμοδίων
αλλά και του κρατικού μηχανισμού που έως τώρα, ορθά και γρή-
γορα έχει κινηθεί παίρνοντας τα ανάλογα μέτρα πρόληψης αλλά
και καταπολέμησης του ιού… Η ιατρική επιστήμη έχει προχωρή-
σει παγκοσμίως με συνεχείς έρευνες και πιστεύω ότι είναι θέμα
χρόνου να βρεθεί το εμβόλιο για την καταπολέμηση και θεραπεία

του κοροναϊού. Μέχρι να βρεθεί όμως το εμβό-
λιο, καλό θα ήταν να έχουμε αντικριστές κουβέ-
ντες για να είμαστε πιο ασφαλείς και αν θα
υπήρχε και λίγο αντικριστό κρέας θα ήταν ακόμα καλύτερα.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

66οοςς ΠΠααγγκκρρήήττιιοοςς  
ΔΔιιααγγωωννιισσμμόόςς  ΕΕλλααιιοολλάάδδοουυ  
σσττιιςς  2211  κκααιι  2222  ΜΜααρρττίίοουυ  
Η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Πε-
ριφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τους:
• Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)
• Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ),
• Σύνδεσμο Τυποποιητών Κρήτης (ΣΥΤΕΚ)
• Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου
• ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
Χανίων
• Μεσογειακό Αγρανομικό Ινστιτούτο Χανίων
•Eργαστήριο Oργανοληπτικής Aξιολόγησης Α.Σ. Ρεθύμνου 
διοργανώνει τον 66οο ΠΠααγγκκρρήήττιιοο ΔΔιιααγγωωννιισσμμόό ΕΕλλααιιοολλάάδδοουυ  στο
Ρέθυμνο, σσττιιςς  2211  κκααιι  2222  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις τυ-
ποποίησης/εμπορίας ελαιολάδου κάθε μορφής, συνεταιριστι-
κές Οργανώσεις, παραγωγοί ή ομάδες παραγωγών, που
διαθέτουν στην αγορά ΚΚρρηηττιικκόό  εεππώώννυυμμοο  ττυυπποοπποοιιηημμέέννοο  εεξξααιι--
ρρεεττιικκόό  ππααρρθθέέννοο  εελλααιιόόλλααδδοο  σσυυμμββααττιικκόό  ήή//κκααιι  ββιιοολλοογγιικκόό,,  νναα  δδιιαα--
θθέέττοουυνν  bbrraanndd κκααιι LLOOTT nnuummbbeerr,,  εελλααιιοοκκοομμιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ
22001199--22002200  σσεε  πποοσσόόττηητταα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  11..000000  κκιιλλώώνν..  
Οι αιτήσεις για την συμμετοχή εείίννααιι  ααννοοιιχχττέέςς μέσω της ιστο-
σελίδας του διαγωνισμού www.cretanooc.org
Η αποστολή δειγμάτων ολοκληρώνεται στις 1166  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  
Η Αξιολόγηση θα γίνει το Σάββατο 2211  ΜΜααρρττίίοουυ στο Εργα-
στήριο Οργανοληπτικής αξιολόγησης ελαιολάδου της Α.Σ.
Ρεθύμνου, με την συμμετοχής της έγκριτης ομάδας Κρι-
τών/δοκιμαστών, από τους 4 νομούς της Κρήτης και με επι-
κεφαλείς την κα ΧΧρριισσττοοπποούύλλοουυ  ΈΈφφηη  εκπρόσωπο του
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και τον AAnnttiioonniioo GGiiuusseeppppee
LLaauurroo πρόεδρο του EVO IOOC International Olive Oil
Contest της Ιταλίας, έμπειρους και διακεκριμένους πανελί-
στες. Συντονίστρια του διαγωνισμού θα είναι κα ΓΓεερρμμααννάάκκηη
ΕΕλλεευυθθεερρίίαα..  
Η τελετή βράβευσης θα γίνει στο Ρέθυμνο στις 22 Μαρτίου με
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για
την ελαιοκομική περίοδο 2019-2020.
ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσααςς  κκααιι  ττηηνν
υυπποοββοολλήή  ααιιττήήσσεεωωνν  εεππιισσκκεεφφθθεείίττεε  ττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιι--
σσμμοούύ  wwwwww..ccrreettaannoooocc..oorrgg
ήή  εεππιικκοοιιννωωννήήσσττεε  μμεε  ττηηνν  ΑΑγγρροοδδιιααττρροοφφιικκήή  ΣΣύύμμππρρααξξηη  ΠΠεερριιφφέέ--
ρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  σστταα  ττηηλλ  2288331133  4400770055  ––  669977  99555522  559911  
κκααιι  aassppaassssiiaa@@aaggrrooccrreettee..ccoomm

ΑΑννττιικκρριισσττέέςς  κκοουυββέέννττεεςς...... ΤΤοουυ  ΗΗλλίίαα  ΠΠααλλιιεερράάκκηη

ΕΩΣ ΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΑννααββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  
ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΠΠααιιδδεείίααςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  
ππρροολληηππττιικκώώνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττοονν  κκοορροοννοοϊϊόό
ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  σσυυννεεπποούύςς  κκααιι  υυππεεύύθθυυννηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν
ππρροολληηππττιικκώώνν  μμέέττρρωωνν  πποουυ  εεξξήήγγγγεειιλλεε  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς
γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς,,  ττοο
ΤΤμμήήμμαα  ΠΠααιιδδεείίααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  κκααιι  ηη  ααρρμμόόδδιιαα  ΑΑννττιι--
δδήήμμααρρχχοοςς  κκαα  ΆΆνννναα  ΕΕλλεευυθθεερριιάάδδοουυ  --  ΓΓκκίίκκαα,,  εεννηημμεερρώώννεειι
ττοουυςς  σσυυμμπποολλίίττεεςς  όόττιι  ααννααββάάλλλλεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέ--
ννεεςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  μμέέχχρριι  κκααιι  ττιιςς  2244  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  

Ειδικότερα, αναβάλλονται μέχρι νεότερης ανακοίνωσης από
το αρμόδιο Υπουργείο, οι παρακάτω:
➢ Η δράση Προαγωγής Υγείας που ήταν προγραμματισμένη

για 14 και 15 Μαρτίου 2020, και αφορούσε προληπτικό
έλεγχο μαστού με υπερηχογράφημα (συνδιοργάνωση
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας του
Δήμου Ρεθύμνης και ΜΚΟ «Στόχος -Πρόληψη».)

➢ Το βιωματικό Σεμινάριο: ««ΗΗ  ΕΕφφηηββεείίαα  ωωςς  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααππόό  ττηηνν
ππααιιδδιικκόόττηητταα  σσττηηνν  εεννηηλλιικκίίωωσσηη»» που είχε προγραμματιστεί
για το Σάββατο 21 Μαρτίου, με την επιστημονική συν-
δρομή του Κλινικού Ψυχολόγου κ. ΤΤιιμμόόθθεεοουυ  --ΧΧααρράάλλαα--
μμπποουυ  ΚΚααρρέέλλλλαα

➢ Το σεμινάριο ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών της
27ης Μαρτίου που αφορούσε το αλκοόλ και τις εξαρτη-
σιογόνες ουσίες (διοργάνωση Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής
και Δημόσιας Υγείας Δ.Ρ).

Επίσης, αναστέλλονται:
••  ΌΌλλεεςς  οοιι  δδρράάσσεειιςς  κκααιι  τταα  εεππιιμμοορρφφωωττιικκάά  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  ττοουυ
ΚΚέέννττρροουυ  ΝΝέέωωνν  
••  ΗΗ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΣΣχχοολλήήςς  ΓΓοοννέέωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς
••  ΟΟιι  ππρρωωιιννέέςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  εεππιισσκκέέψψεειιςς  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  σστταα  εερρ--
γγαασσττήήρριιαα  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΝΝέέωωνν  
••  ΗΗ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ττμμηημμάάττωωνν  ΔΔιιαα  ΒΒίίοουυ  ΜΜάάθθηησσηηςς  πποουυ  ααφφοο--
ρροούύνν  εεκκμμάάθθηησσηη  ΗΗ//ΥΥ  κκααιι  ΓΓααλλλλιικκώώνν  γγιιαα  ττοονν  ΤΤοουυρριισσμμόό  κκααιι  
••  ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεκκμμάάθθηησσηηςς  γγρρααφφήήςς  κκααιι  ααννάάγγννωωσσηηςς  μμεε  ττοο  σσύύ--
σσττηημμαα  BBrraaiillllee  πποουυ  ααφφοορράά  ΆΆττοομμαα  μμεε  ΑΑννααππηηρρίίαα  όόρραασσηηςς..
Ευχαριστούμε τους συμπολίτες για τη συνεργασία και την
κατανόηση τους. 

HH  ΕΕΛΛΜΜΕΕ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  γγιιαα  ττοο  ππρροοσσφφυυγγιικκόό
Το τελευταίο διάστημα ζούμε καταστάσεις απίστευτης βαρβαρό-
τητας . Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πλήρη αποτυχία της πο-
λιτικής των κυβερνήσεων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ που με τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας μετέτρεψαν τη χώρα μας
σε ανθρωποφύλακα της ΕΕ , εγκλώβισαν και φυλάκισαν χιλιάδες
πρόσφυγες στα νησιά, δημιούργησαν στρατόπεδα συγκέντρωσης
σε όλη τη χώρα. Όλες οι κυβερνήσεις που χειρίστηκαν το προ-
σφυγικό αρνήθηκαν να εντάξουν ομαλά αυτόν τον πληθυσμό
στην ελληνική κοινωνία, καθυστερούσαν και βάζανε εμπόδια στη
χορήγηση ασύλου, επέλεξαν την πολιτική να δημιουργούν ανοιχτές
ή κλειστές φυλακές ενώ το τελευταίο διάστημα ακούγονται φωνές
για μεταφορά μεταναστών σε ξερονήσια.
Ο εγκλωβισμός χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του
Αιγαίου και στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, αναδεικνύει
τη βαρβαρότητα των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, ΕΕ και ΝΑΤΟ
και της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης που συμμετέχει ενεργά
σε αυτούς. Οι πόλεμοι και η καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών
πηγών χωρών από τους ιμπεριαλιστές είναι οι βασικές αιτίες που
αυτός ο κόσμος εγκαταλείπει τα μέρη του. Θέλει να γλυτώσει τα
παιδιά του από τον όλεθρο του πολέμου. 
Αυτοί οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί δίνουν την άδεια στην κυ-
βέρνηση του Ερντογάν, να χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες ως όχη-
μα προκειμένου να προωθηθούν τα δικά τους συμφέροντα και να
παίζουν τα δικά τους γεωπολιτικά παιχνίδια στην περιοχή.Ταυ-
τόχρονα η Ελληνική κυβέρνηση με ακραίο εθνικιστικό λόγο στο-
χοποιεί τους πρόσφυγες και μετανάστες, φουσκώνει τα πανιά της
ακροδεξιάς οξύνοντας φαινόμενα εκφασισμού της κοινωνίας. Η προ-
στασία των συνόρων δε μπορεί να συνοδεύεται από μισανθρωπι-
σμό, με «αυτόκλητους» υπερασπιστές που κάνουν επίδειξη δύνα-
μης πάνω σε ταλαιπωρημένους ανθρώπους.
Άμεσα οφείλουμε να εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας σε πρό-
σφυγες και μετανάστες, να μην επιτρέψουμε να χυθεί το ρατσιστικό
δηλητήριο και ο φασισμός στα σχολεία και τους μαθητές μας, να
παλέψουμε ενάντια στον πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΝΑΤΟ και ΕE και Ρωσίας, να
αγωνιστούμε ώστε όλα τα προσφυγόπουλα να ξαναβρεθούν στις σχο-
λικές τάξεις. Πρέπει ως εκπαιδευτικοί να πολεμήσουμε το κλίμα
μισανθρωπισμού και να αντισταθούμε στον εκφασισμό της ελλη-
νικής κοινωνίας που προωθείται από τις νεοφιλελεύθερες κυβερ-
νητικές επιλογές.
••  ΚΚααττάάρργγηησσηη  ττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ττοουυ  ΔΔοουυββλλίίννοουυ  κκααιι  ττηηςς  σσυυμμφφωωννίίααςς
ΕΕΕΕ  ––  ΤΤοουυρρκκίίααςς..
••  ΝΝαα  κκλλεείίσσοουυνν  όόλλαα  τταα  hhoott  ssppoottss  σστταα  ννηησσιιάά  ττοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ  κκααιι  νναα  μμηη  δδηη--
μμιιοουυρργγηηθθοούύνν  ννέέαα,,  οούύττεε  κκλλεειισσττάά,,  οούύττεε  ααννοοιιχχττάά..
••  ΆΆμμεεσσοο  ααππεεγγκκλλωωββιισσμμόό  ττωωνν  ππρροοσσφφύύγγωωνν  ααππόό  τταα  ννηησσιιάά,,  μμεε  γγρρήήγγοο--
ρρεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  νναα  ππάάννεε  σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ππρροοοορριισσμμοούύ  πποουυ  εεππιιθθυυμμοούύνν..  ΣΣττήή--
ρριιξξηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ττωωνν  ππρροοσσφφύύγγωωνν  σσεε  ππρροοσστταασσίίαα,,  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς
δδιιεεθθννεείίςς  σσυυμμββάάσσεειιςς..
••  ΆΆμμεεσσηη  ππρρόόσσββαασσηη  ππρροοσσφφυυγγόόπποουυλλωωνν  σσττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  σσύύσσττηημμαα
ΝΝαα  σσττααμμααττήήσσεειι  ττώώρραα  κκάάθθεε  σσυυμμμμεεττοοχχήή,,  σσττήήρριιξξηη  κκααιι  εεμμππλλοοκκήή  σσττιιςς
εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝΑΑΤΤΟΟ,,  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕΕΕ  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΜΜέέσσηηςς  ΑΑννααττοολλήήςς,,  πποουυ  σσττηηρρίίζζοουυνν  ττηηνν  εειισσββοολλήή  ττηηςς  ΤΤοουυρρ--
κκίίααςς  σσττηη  ΣΣυυρρίίαα,,  ττιιςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  σσττηη  ΛΛιιββύύηη,,  δδιιααιιωωννίίζζοοννττααςς  ττοονν  ππόό--
λλεεμμοο  κκααιι  ττιιςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς..

ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΟΟΫΫΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

Μετά από την Απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τα μέτρα πρό-
ληψης κατά του Κορονοϊού, αναστέλλονται όλες οι συνεδριακές
εκδηλώσεις ανά την Επικράτεια για τέσσερις εβδομάδες. 
Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύ-
μνου στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε τα παρακάτω:
11))  ΑΑννααββάάλλλλεειι  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  πποουυ  ήήτταανν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη

σσττιιςς  1188//33//22002200,,  γγιιαα  ττιιςς  88//44//22002200,,  ηημμέέρραα  ΤΤεεττάάρρττηη  κκααιι  ώώρραα  66  μμ..μμ..
22))  ΑΑνναασσττέέλλλλεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΑΑίίθθοουυσσααςς  ΣΣυυννεεδδρριιάάσσεεωωνν  ττοουυ  ΚΚέέ--

ννττρροουυ  γγιιαα  ττέέσσσσεερριιςς  εεββδδοομμάάδδεεςς..  
ΓΓιιαα  ττοο  ΕΕρργγααττοοϋϋππααλλλληηλλιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΛΛΙΙΟΟΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ
ΟΟ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΙΙΔΔΑΑΚΚΗΗΣΣ  



Οι
αφιερωματικές ημέρες είναι για να θυμόμαστε, να αναλογιζόμαστε ή να γιορτάζουμε. Η πα-
γκόσμια ημέρα νεφρού εορτάζεται κάθε δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου και σκοπό έχει κάθε
χρόνο να γίνεται αναφορά σε ζητήματα υγείας που επηρεάζουν την λειτουργία του νεφρού και

οδηγούν τον άρρωστο σε αιμοκάθαρση. Η φετινή ημέρα νεφρού στις 12 Μάρτη είναι αφιερωμένη στην
υγεία των νεφρών μέσα από την πρόληψη, την επαγρύπνηση, την φροντίδα, την ιατρική παρακολούθηση
καθώς και στην ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη σε όλους τους ανθρώπους.

ΥΥγγεείίαα  ττωωνν  ΝΝεεφφρρώώνν  γγιιαα  όόλλοουυςς  σσεε  όόλλοο  ττοονν  ΚΚόόσσμμοο--  ΑΑππόό  ττηηνν  ΠΠρρόόλληηψψηη  σσττηη  ΔΔιιάάγγννωωσσηη  κκααιι  ΙΙσσόόττιιμμηη  ΠΠρρόό--
σσββαασσηη  σσττηηνν  ΠΠεερρίίθθααλλψψηη  

Για να μεγαλώνουν τα νεφρά μας με υγεία μαζί με εμάς, χρειάζεται να τηρούμε κάποιες οδηγίες στα-
θερά.

Έχουμε σακχαρώδη διαβήτη;  Πρέπει από νωρίς να ρυθμίζεται σωστά το σάκχαρο αίματος και η γλυ-
κοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη να είναι 7 και κάτω. Επίσης να ελέγχουμε με γενική ούρων μια φορά τον
χρόνο για το αν υπάρχει λεύκωμα στα ούρα μας.

Έχουμε υπέρταση; Οφείλουμε η αρτηριακή μας πίεση να είναι μικρότερη ή ίση του 130/80 και να μει-
ώσουμε την πρόσληψη αλατιού στα γεύματα.

Έχουμε παχυσαρκία; Η παχυσαρκία από μόνη της είναι νεφροτοξική. Προκαλεί λευκωματουρία και νε-
φρική ανεπάρκεια ειδικά δε αν συνδυάζεται με τα δύο παραπάνω νοσήματα. Προσπαθούμε να χάσουμε
βάρος και ζητάμε ιατρική βοήθεια και συμβουλές από διαιτολόγο. Αν χρειαστεί προχωράμε σε χει-
ρουργείο. Θα μας γλυτώσει από πολλά προβλήματα στο μέλλον. Προβλήματα από τα νεφρά, την καρ-
διά, τα αγγεία, την κινητικότητα.

Έχουμε νεφρολιθίαση; Επισκεπτόμαστε ουρολόγο και ζητάμε επίλυση του προβλήματος. Η παραμε-
λημένη απόφραξη του νεφρού από πέτρα και οι λοιμώξεις που την συνοδεύουν προκαλούν χρόνιες βλά-
βες και ουλές, που μπορεί να οδηγήσουν το νεφρό σε σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας και αιμοκάθαρση.

Έχουμε συγγενείς εξ αίματος που έχουν νεφρολογικό πρόβλημα ή είναι σε αιμοκάθαρση; Οφείλουμε
να κάνουμε έλεγχο και της δικής μας νεφρικής λειτουργίας καθώς και των παιδιών μας.

Έχουμε για κάποιο λόγο πόνο στην μέση ή σε άλλο σημείο του σώματος; Τα συχνά παυσίπονα που ανή-
κουν στην ομάδα των αντιφλεγμονωδών επηρεάζουν την λειτουργία των νεφρών, την οποία πρέπει να
ελέγχουμε πριν την λήψη.

Αν έχουμε γνωστό νεφρολογικό πρόβλημα, η τακτική παρακολούθηση από νεφρολόγο είναι επιβε-
βλημένη και η τήρηση των οδηγιών του επιβάλλεται προκειμένου να καθυστερήσουμε την εξέλιξη της
νεφρικής νόσου ή επιπλοκές από άλλα συστήματα.

Η νεφρική νόσος σχετίζεται με πρόκληση καρδιοαγγειακών νοσημάτων και αντίθετα τα καρδιολο-
γικά προβλήματα αρκετές φορές προκαλούν δευτερογενώς νεφρική ανεπάρκεια λόγω μείωσης της δύ-
ναμης της καρδιάς.

Η φτώχεια και η ανισότητα επίσης έχουν συσχετιστεί με προβλήματα στην υγεία των νεφρών λόγω πα-
ραμέλησης ιατρικών ζητημάτων, λόγω κακής διατροφής και λόγω έλλειψης πρόσβασης σε ιατρικές υπη-
ρεσίες και συμβουλευτική.

Γι αυτό η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι ίδια για όλους, ισότιμη, δωρεάν και δη-
μόσια.

Φτάνουν και περισσεύουν τα υπόλοιπα ζητήματα που δημιουργεί η ανισότητα. 
Η υγεία είναι αγαθό και είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων.
Συμπληρωματικά λόγω της επιδημίας παρακαλούνται οι νεφροπαθείς να μην προσέρχονται στο νο-

σοκομείο, εκτός και αν έχουν επείγον πρόβλημα.
Παρακαλούμε επικοινωνείτε πρώτα με τους νεφρολόγους στα τηλέφωνα 22883311008877229922  ήή  229933  ήή  229911  ήή

229900  

ΝΝττααοουυννττάάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη
ΔΔ//αα  ΝΝεεφφρροολλοογγιικκοούύ

ττμμήήμμααττοοςς ΓΓ  ΝΝ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
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ΤΤοο  κκόόκκκκιιννοο  μμήήλλοο ΤΤηηςς  ΤΤέέττααςς  ΔΔεεββεερράάκκηη

Έ
τσι αποκαλούσαν την Ευρώπη, οι Τούρκοι τον 17ο αιώνα. Είχαν γιγαντωθεί,
σαν οθωμανική αυτοκρατορία και τους έμενε η Ευρώπη για να μπούνε
στις πλούσιες χώρες της Δύσης. Από εκεί όμως άρχισε και η πτώση τους.

Έφτασαν το 1682 έξω από την Βιέννη αφού κατέλαβαν τα Βαλκάνια, την Ουγ-
γαρία, την Πολωνία και την Ουκρανία, οι Αυστριακοί τους απώθησαν και άρχισε
η παρακμή της αυτοκρατορίας τους. Έτσι σώθηκε η Δυτική και Κεντρική Ευρώ-
πη από την δουλεία, τον μαρασμόκαι τον ισλαμισμό. Πέρασαν πολλοί αιώνες από
τότε και ποτέ οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να περάσουν στην Ευρώπη. Το κατάλαβαν
αυτό οι Τούρκοι, πως με τα όπλα δεν μπορούν και άρχισαν τα διπλωματικά παι-
χνίδια, με εκβιασμούς ψέματα και παλιανθρωπιές. Δυστυχώςπαρόλο που η Ευρώπη
είναι μια ισχυρή ένωση 27 κρατών, δεν πείστηκε, πως έχει δίπλα της ένα ύπου-
λο εχθρό και ένα φοβερό δικτάτορα, που ποδηγετεί τις ανθρώπινες μάζες, σαν
ηνίοχος. Τραβά τα γκέμια και σταματάνε, τα αμολάει και τρέχουν. Οι πόλεμοι σε
διάφορα μέρη του κόσμου, και στην γειτονιά μας κυρίως, είχαν συνέπεια τον ξε-
ριζωμό χιλιάδων προσφύγων, που έφυγαν μέσω Τουρκίας για να αναζητήσουν ασφά-
λεια και μια καλύτερη ζωή. Αφού ο Σουλτάνος πήρε κάμποσα δις για τους πρό-
σφυγες, δυστυχώς με τις πλάτες της Γερμανίας, άρχισε να βάζει μπρος το μεγα-
λεπήβολο σχέδιό του. Να χρησιμοποιήσει αντί για όπλα, δυστυχισμένους και απελ-
πισμένους ανθρώπους, να εκβιάσει τα σύνορα της Ευρώπης και να βάλει μέσα τους
χιλιάδες μουσουλμάνους που θα κατελάμβαναν ειρηνικά την γηραιά ήπειρο. Θω-
ρακίστηκαν τα Βαλκάνια και όσες χώρες κινδύνευαν και μείναμε εμείς με την αν-
θρωπιά μας, να περισυλλέγουμε ανθρώπινα κουφάρια από τις θάλασσές μας. Τους
ντύσαμε, ταΐσαμε, από το υστέρημά μας, τους στεγάσαμε, φερθήκαμε ανθρώπι-
να 5 χρόνια. Το πράγμα όμως χόντρυνε. Φτάσανε να απειλούν τα σύνορά μας και
της Ευρώπης με παράνομη εισβολή. Χιλιάδες γυναικόπαιδά, μα κυρίως νεαρά άτο-
μα, που υποχρεωτικά περιμάζεψε από όλη την Τουρκία, ακόμη και από τις φυ-
λακές, τους όπλισε με διάφορα ήπια μέσα, για να ρίξουν τους φράκτες και να πε-
ράσουν. Μα λογάριασαν χωρίς να ξέρουν πως εμείς τα σύνορά μας τα φυλάμε καλά.
Βρίσκει τώρα τόσες μέρες αντίσταση, ευτυχώς είμαστε ενωμένοι σε αυτό τον κίν-
δυνο και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τους κρατήσουμε και να μην μπού-
με στο ύπουλο παιχνίδι του Σουλτάνου που προκαλεί για επεισόδια. Οι Ευρωπαίοι
τι κάνουν. Η Γερμανία το παίζει αδιάφορη, μην χάσει τον πελάτη. Οι άλλοι πε-
ριορίζονταν, μέχρι τώρα μόνο σε δηλώσεις. Η πρώτη που αντιλήφθηκε έγκαιρα
την κατάσταση ήταν η Γαλλία, που μας στήριξε από την αρχή και η Αυστρία που
πρόθυμα προσέφερε βοήθεια, ενθυμούμενη πως κάποια εποχή τους βρήκε
μπροστά της και δεν θα ήθελε μετά τόσους αιώνες να ξαναζήσει το ίδιο επεισό-
διο. Αχ Καημένη γηραιά ήπειρος, δεν σου πρέπει θάνατος, ανάστησε την νεολαία
σου, πολέμησε για τον πολιτισμό σου, τις αξίες την Χριστιανοσύνη. Δεν είναι το
χρήμα η λύση, είναι να πιστέψεις πως πρέπει να μείνεις πρωτοπόρος, όπως ήσου-
να πάντα. Η πτωχή μας χώρα σου απέδειξε τόσες φορές πως έβαλε τα στήθη της
μπροστά, για να στέκεις όρθια. Δεν σου κρατήσαμε κακία για την επιτιμητή συ-
μπεριφορά σου, πολλές φορές, για τον λαό μας. Αυτός όμως είναι που σήμερα πο-
λεμά για να μην έλθει ο Τούρκος στην αυλή σου. Τι θα κάνεις αν οι τρομοκράτες
του Ερντογάν αρχίζουν να καίουν τις εκκλησιές σου, να λεηλατούν τα μουσεία σου,
να καταστρέφουν τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς σου, ποια Μέρκελ θα σε σώ-
σει τότε. Ξυπνήστε Ευρωπαίοι και βοηθήστε μας να αντιμετωπίσουμε τον σο-
βαρότερο ύπουλο εχθρό που έρχεται. Εμείς τους ζήσαμε αιώνες και τους γνωρί-
ζουμε καλά. Τώρα όμως δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε μόνοι μας, αφού ανή-
κουμε στην Ένωσή σας, κρατήστε γερά για να μην πέσει το ώριμο κατ’ αυτούς κόκ-
κινο μήλο.

Ο ΗΗλλίίααςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς του
ΜΜιιχχααήήλλ και της ΑΑιικκααττεερρίί--
ννηηςς το γένος Μένδρη που
γεννήθηκε στο Αιγάλεω Ατ-
τικής και κατοικεί στο Ρέ-
θυμνο και η ΜΜααρρίίαα
ΣΣμμππυυρράάκκηη του ΕΕυυααγγγγέέλλοουυ
και της ΠΠααρραασσκκεευυήήςς το
γένος Χειλαδάκη που γεν-
νήθηκε στο Βισμπάντεν
Γερμανίας και κατοικεί στο
Ρέθυμνο πρόκειται να πα-
ντρευτούν.

ΗΗμμέέρραα  ννεεφφρροούύ  
1122//0033//22002200
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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

19/03

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
μόνο με ραντεβού
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
ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  1122//33  ΕΕΩΩΣΣ
1188//33//22002200
ΟΟ  ΑΑόόρρααττοοςς  ΆΆννθθρρωωπποοςς  ((TThhee
IInnvviissiibbllee  mmaann  22002200))  ΘΘρρίίλλεερρ
ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  22ηη  εεββδδ..
ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα::  ΛΛιι  ΓΓοουυάάννεελλ  
ΗΗθθοοπποοιιοοίί::  ΕΕλλίίζζααμμππεεθθ  ΜΜοοςς,,
ΌΌλλιιββεερρ  ΤΤζζάάκκσσοονν,,  ΚΚοοέένν  ΧΧάά--
ρριιεεννττ

Ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ που κόβει την
ανάσα, με επίκαιρες κοινωνικές προεκτά-
σεις από τον πρωτοπόρο παραγωγό των
ταινιών του φανταστικού και του τρόμου,
ΤΤζζέέιισσοονν  ΜΜππλλοουυμμ..
Αυτό που δε βλέπεις, μπορεί να σε πληγώ-
σει. Η βραβευμένη με ΕΜΜΥ ηθοποιός Ελί-
ζαμπεθ Μος (Εμείς, The Handmaid’s Tale)
πρωταγωνιστεί σε μια τρομακτική και σύγχρονη ιστορία εμμο-
νής, η οποία αντλεί έμπνευση από το κλασικό, αρχετυπικό τέρας
της Universal, τον Αόρατο Άνθρωπο.
Παγιδευμένη σε μια βίαιη, κακοποιητική σχέση με έναν πλούσιο
και ευφυή επιστήμονα, η Σεσίλια Κας (Μος) καταφέρνει να απο-
δράσει μέσα στη νύχτα και να εξαφανιστεί, με τη βοήθεια της
αδερφής της (Χάριετ Ντάιερ) ενός παιδικού της φίλου (Άλντις
Χοτζ) και της μικρής του κόρης (Στορμ Ρέιντ).
Όταν όμως ο βάναυσος πρώην σύντροφος της Σεσίλια (Όλιβερ
Τζάκσον - Κόεν) αυτοκτονεί και της αφήνει ως κληρονομιά ένα
μεγάλο μέρος της τεράστιας περιουσίας του, η Σεσίλια υποψιά-
ζεται ότι πρόκειται για παγίδα. Μια σειρά από παράξενες συ-
μπτώσεις θα αποβούν σχεδόν θανατηφόρες και θα απειλήσουν
τις ζωές εκείνων για τους οποίους η Σεσίλια νοιάζεται. Η λογική
της θα αρχίσει να κλονίζονται και θα προσπαθεί απελπισμένα να
αποδείξει στον περίγυρό της ότι καταδιώκεται από μια αόρατη
παρουσία που την στοιχειώνει. ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ  2200..0000  &&  2222..1155
((22DD))

CCIINNEELLAANNDD 11:: ΠΠρροοββάάλλλλοοννττααιι  δδύύοο  ττααιιννίίεεςς::
ΑΑ’’  ττααιιννίίαα:: Προβάλλεται η ταινία κινουμένων σχεδίων
««ΦΦΥΥΓΓΑΑΜΜΕΕ» (Onward)
Τοποθετημένη στα προάστια ενός φανταστικού κόσμου, η νέα
ταινία της Disney/Pixar συστήνει στο κοινό δυο αδέλφια-ξωτικά
που μπλέκονται σε μια απίθανη περιπέτεια για να ανακαλύψουν
αν υπάρχει ακόμα μαγεία εκεί έξω.

ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛHH::    ΣΣάάββββααττοο::  1199..1155  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη))
ΚΚυυρριιαακκήή::  1188..3300  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη))

ΒΒ’’  ττααιιννίίαα:: Συνεχίζεται για 3η εβδομάδα το βιογραφικό δράμα
««ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗ» (Just Mercy)
Ηθοποιοί: ΜΜάάιικκλλ  ΜΜππ..  ΤΤζζόόρρνντταανν,,  ΤΤζζέέιιμμιι  ΦΦοοξξ,,  ΡΡοομμππ  ΜΜόόρργγκκαανν,,  ΤΤιιμμ
ΜΜππλλέέιικκ  ΝΝέέλλσσοονν,,  ΡΡααφφ  ΣΣπποολλ,,  ΜΜππρριι  ΛΛάάρρσσοονν,,  ΟΟ’’ΣΣιι  ΤΤζζάάκκσσοονν  ΤΤζζ..,,  ΚΚλλεερρ
ΜΜππρρόόννσσοονν,,  ΝΝττάάρρεελλ  ΜΜππρριιττ--ΓΓκκίίμμππσσοονν  
Σκηνοθεσία: ΝΝττεεσσττίίνν  ΝΝττααννιιέέλλ  ΚΚρρεεττόόνν

Πρόκειται για μία δυνατή και αληθινή ιστορία που προκαλεί το
μυαλό. Ακολουθεί τα βήματα του νεαρού δικηγόρου Μπράιαν Στί-
βενσον και τη μάχη του με τη δικαιοσύνη, που άφησε ιστορία.
Μετά την αποφοίτησή του από το Χάρβαρντ, ο Μπράιαν θα μπο-
ρούσε να είχε επιλέξει μία προσοδοφόρα επαγγελματική πορεία.
Αντίθετα, κατευθύνεται στην Αλαμπάμα προκειμένου να υπερα-
σπιστεί όσους καταδικάζονται άδικα, έχοντας την υποστήριξη της
δικηγόρου Εύα Άνσλεϊ. Μία από τις πρώτες και πιο εκρηκτικές
υποθέσεις που αναλαμβάνει, είναι εκείνη του Γουόλτερ ΜακΜί-
λαν, που το 1987, καταδικάζεται σε θάνατο για την περιβόητη δο-
λοφονία ενός 18χρονου κοριτσιού, παρά την ύπαρξη αποδεικτικών
στοιχείων που αποδεικνύουν την αθωότητά του και του γεγονότος
ότι η μόνη μαρτυρία εναντίον του, ήταν από έναν εγκληματία που
είχε κίνητρο να αποκρύψει την αλήθεια. Στα χρόνια που ακολού-
θησαν, ο Μπράιαν εμπλέκεται σε ένα λαβύρινθο νομικών και πο-
λιτικών παρασκηνίων και απροκάλυπτου και αναίσχυντου
ρατσισμού, καθώς παλεύει για τον Γουόλτερ και άλλους σαν αυτόν,
με τις πιθανότητες - και το σύστημα - να είναι εναντίον τους.
Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και οι βραβευμένοι με Όσκαρ Τζέιμι Φοξ
και Μπρι Λάρσον πρωταγωνιστούν σ’ ένα εμπνευσμένο δράμα που
μεταφέρει μία από τις πιο σημαντικές ιστορίες της εποχής μας
στη μεγάλη οθόνη. ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ::  2200..4455,,  εεκκττόόςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς

CCIINNEELLAANNDD 22:: ΠΠρροοββάάλλλλοοννττααιι  δδύύοο  ττααιιννίίεεςς::
ΑΑ’’  ττααιιννίίαα:: Συνεχίζεται για 4η εβδομάδα η οικογενειακή περιπέ-
τεια ««SSOONNIICC::  ΗΗ  ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΑΑ» ((SSoonniicc::  ΤΤhhee  HHeeddggeehhoogg))
Ηθοποιοί: ΤΤζζέέιιμμςς  ΜΜάάρρσσννττεενν,,  ΜΜππεενν  ΣΣββααρρττζζ,,  ΤΤίίκκαα  ΣΣοούύμμφφττεερρ,,  ΤΤζζιιμμ
ΚΚάάρρεεϊϊ,,  ΆΆννττααμμ  ΠΠάάλλιι,,  ΝΝιιλλ  ΜΜαακκΝΝττόόννααφφ,,  ΛΛίίννιι  ΛΛααππ,,  ΝΝττεεμμππςς  ΧΧάάοουυ--
ααρρννττ  Δανείζουν τις φωνές τους οι: ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΑΑπποοσσττοολλόόπποουυ--
λλοοςς,,  ΝΝττέέννηηςς  ΜΜαακκρρήήςς,,  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠλλααΐΐννηηςς,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΤΤσσοούύττσσιιααςς,,
ΤΤζζωωρρττζζίίνναα  ΛΛιιώώσσηη,,  ΣΣττααύύρροοςς  ΣΣιιοούύλληηςς,,  ΤΤάάσσοοςς  ΚΚωωσσττήήςς,,  ΛΛίίλλαα  ΜΜοουυ--
ττσσοοπποούύλλοουυ,,  ΒΒίίνναα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ,,  ΔΔααννάάηη  ΤΤσσοούύμμοουυ,,  ΠΠέέττρροοςς  ΔΔαα--
μμοουυλλήήςς Σκηνοθεσία: ΤΤζζεεφφ  ΦΦάάοουυλλεερρ  Βασισμένη στην παγκόσμια
υπέρ-επιτυχημένη videogame σειρά της Sega, η ταινία διηγείται
την ιστορία του γρηγορότερου σκαντζόχοιρου του κόσμου,
καθώς απολαμβάνει το νέο του σπίτι στη Γη. 
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛHH::  ΣΣάάββββααττοο::  1177..0000 ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη))
ΚΚυυρριιαακκήή::  1188..0000  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη))

ΒΒ’’  ττααιιννίίαα:: Προβάλλεται η δραματική κομεντί ««ΤΤΖΖΟΟΤΤΖΖΟΟ» (Jojo
Rabbit) Ηθοποιοί: ΡΡόόμμαανν  ΓΓκκρρίίφφιινν  ΝΝττέέιιββιιςς,,  ΤΤόόμμαασσιινν  ΜΜαακκΚΚέέννζζιι,,

ΤΤάάιικκαα  ΓΓοουυααϊϊττίίττιι,,  ΡΡέέμμππεελλ  ΓΓοουυίίλλσσοονν,,  ΣΣααμμ  ΡΡόόκκγγοουυεελλ,,  ΣΣκκάάρρλλεεττ  ΤΤζζοο--
χχάάννσσοονν,,  ΆΆλλφφιι  ΆΆλλεενν,,  ΣΣττέέφφεενν  ΜΜέέρρττσσααννττ  Σκηνοθεσία: ΤΤάάιικκαα  ΓΓοουυ--
ααϊϊττίίττιι Μία σάτιρα του Β’ παγκοσμίου πολέμου με πρωταγωνιστή
τον Τζότζο, ένα μοναχικό αγόρι από τη Γερμανία του οποίου η
ιδέα για τον κόσμο αντιστρέφεται, όταν ανακαλύπτει ότι η δια-
ζευγμένη μητέρα του κρύβει ένα νεαρό Εβραίο κορίτσι στη σο-
φίτα τους. Με μοναδική βοήθεια από τον χαζούλη φανταστικό
του φίλο, Αδόλφο Χίτλερ, ο Τζότζο θα πρέπει να αντιμετωπίσει
τον τυφλό φανατισμό του.
Τιμήθηκε με Όσκαρ και BAFTA Διασκευασμένου σεναρίου.
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ::  2211..0000  ΣΣάάββββααττοο::  2211..3300

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

ΗΗ  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΥΥΚΚΝΝΩΩΝΝ  --  ΑΑννααββοολλήή
Σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες για την Παρα-
σκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου παραστάσεις, «Η ΛΙΜΝΗ
ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ», από την Αθηναϊκή παιδική σκηνή, ανα-
βάλλονται. Σύντομα θ' ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.
Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής χρημάτων σε
όλους όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια μέσω viva.gr, ενώ όσοι
προμηθεύτηκαν από το ταμείο, μπορούν να περάσουν καθη-
μερινά από τον κινηματογράφο για την επιστροφή των χρη-
μάτων τους.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητάμε συγγνώμη για
την όποια αναστάτωση.
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ZHTΕΙΤΑΙ λογιστής ή βοηθός
λογιστή από Ανώνυμη Εται-
ρεία με προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση για πλήρη απα-
σχόληση. Επιθυμητή η γνώ-
ση για βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: 
logistiriorethi@gmail.com

ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
στο Ρέθυμνο ζητείται υπάλ-
ληλος γραφείου. Θα προτι-
μηθεί άτομο με γνώση συ-
στημάτων κράτησης και έκ-
δοσης εισιτηρίων και της αγ-
γλικής γλώσσας. Επικοινωνία
και αποστολή βιογραφικών
στο email: 
rethymnocrete023@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
«7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ» ζητείται
υπεύθυνος σάλας (maître)
με προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέση.
Αποστολή βιογραφικών στο
info@thalassaboutiquehotel.gr
Πληροφορίες στο 
2831058000.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα
το Ρέθυμνο, αναζητά επαγ-
γελματία οδηγό (τουλάχι-
στον Γ’ κατηγορίας) και χει-
ριστές μηχανημάτων έργου
για εκσκαφέα και τάμπερ. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να
διαθέτουν τις σχετικές άδει-
ες χειριστή - διπλώματα. Τηλ.
επικοινωνίας 6987727957,
Δευτέρα - Παρασκευή 08.00-
16.00. email αποστολής 
βιογραφγικών 
xristemm@yahoo.gr
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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 !!

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).

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΔΑΚΗΣ
& Συνεργάτες ζητούνται άτο-
μα για μόνιμη εργασία 1. Σχε-
διαστής γραφείου με γνώσεις
σχεδιαστικών προγραμμάτων
και ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός)
2. Άτομο με γνώσεις 3D φω-
τορεαλιστικών προγραμμάτων
Αποστολή βιογραφικού 
στα mail: 
abarkyt@gmail.com και
stella@arenv.gr
Πληροφορίες στο 831057907
Παπαδάκη Στέλλα

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ARCHIPELAGOS
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΤIΚΗ ΣΕΖΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΙΔΚΟΤΗΤΩΝ. 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΤΟ 
ΙNFO.ARCHIPELAGOS@GMA
IL.COM. 
ΤΗΛ, 28310 54757, 
6932 262726.

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/

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΖΗΤΑΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
1) Οδηγό λεωφορείου 
2) Πωλητές εκδρομών με
γνώσεις ξένω γλωσσών Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 698 81 25
548 ή αποστολή βιογραφικών: 
papadanick@gmail.com 
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
διανομής ποτών ζητούνται
οδηγοί διανομείς με δίπλωμα
Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Πληρο-
φορίες τηλ. 28310 72072 -
72482.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το
κατάστημα χαλιών-κουρτινών-
λευκών ειδών ΑΦΟΙ ΒΑΤΣΙΝΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ. Πλήρης απασχό-
ληση. Τηλ. επικ. 2831028993.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ζητείται από το κατά-
στημα Πληροφορικής F1-ΟΙ-
ΚΟΝOΜΑΚΗΣ. Προϋπηρεσία
θα εκτιμηθεί. e-mail: g-
oikonomakis@ath.forthnet.gr, κιν.
6937661418.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο Ενε-
τικό Λιμάνι Ρεθύμου ζητού-
νται για την καλοκαιρινή
σεζόν 2020, άτομο για λάντζα,
άτομο για κρύα κουζίνα -
μπουφέ και βοηθός σερβιτό-
ρου. Πληροφορίες τηλ.
6974788226 & 6972919965.

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΓΑ-
ΒΑΛΑΣ ζητούνται: • Γεωπό-
νος ή τεχν. Γεωπόνος για απα-
σχόληση στο κατάστημα της
πατρ. Αθηναγόρα. 27 • Κη-
πουρός με δίπλωμα οδήγησης
για την ανάλογη εργασία. Πα-
ρέχονται ασφάλεια , μισθός,
μπόνους. Πληροφορίες στο
28310 35001 (8 00 έως 12 00) &
6978313130 όλη την ημέρα
Αποστολή βιογραφικών στο
gcgavalas@yahoo.gr
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Από τα Εργαστήρια 
ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ζητείται
Χημικός ή Τεχνολόγος τρο-
φίμων ή άτομο σχετικής ει-
δικότητας, για την στελέχω-
ση του τμήματος δειγματο-
ληψιών. Αποστολή βιογρα-
φικών: chemitec@otenet.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από επιχείρηση
σιδηροκατασκευών τεχνίτης
και βοηθός με γνώσεις ηλε-
κτροκόλλησης για μόνιμη
εργασία. 
Πληροφορίες κ. Νίκος
28310 23459 και 6983381735.

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 προσωπικό 
για τις εξής θέσεις:
Σερβιτόρος/α με προϋπηρε-
σία, απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικής και Λαντζιέρα. 
Για πληροφορίες καλέστε:
6944 284 000 , 6934 999 530

AΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΕΤΑ
Zητoύνται υπάλληλος 
υποδοχής και καμαριέρα. 
Τηλ. επικοινωνίας
2831071702- 6946791244.

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

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
μονάδα στον Πλατανιά 
Ρεθύμνης ζητούναι οι εξής
ειδικότητες: σερβιτόρος - 
Β΄ σερβιτόρος - barman -
barwoman - Α΄ μάγειρας - 
Γ΄ μάγειρας - καμαριέρα -
λαντζιέρης-ρα. 
Παρακαλούναι 
οι ενδιαφερόμενοι 
όπως στείλουν
το βιογραφικό τους
στο παρακάτω 
e mail: vafdam2@gmail.com.

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:
Μάγειρες Α’ Β΄ και Γ΄ για ζεστή και κρύα κουζίνα
Λαντζιέρες και Λαντζιέρηδες, 
Προϊσταμένη ορόφων ,
Καμαριέρες και καμαριέρης για πρωινή, ή και απογευματινή
εργασία,
Α & Β Σερβιτόροι/σερβιτόρες και μπουφετζήδες με καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Μπάρμεν και Μπαρμέϊτς, 
Αποθηκάριος με δίπλωμα οδήγησης
Κηπουρός
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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελληνίδα να συ-
ντροφεύει και να βοηθά
70χρονη στα Καστελλάκια. Από
7.00 έως 12.00 το μεσημέρι.
Δεν είναι κατάκοιτη. και δεν
πάσχει από ανίατη αρρώστια.
Τηλ. 2831054503
ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο χωριό
Μύρθιος ζητούνται καμαριέ-
ρες, συντηρητής υδραυλικός.
Πληροφορίες τηλ. 6980006636.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ΤΕΦΑΑ
για συνεργασία σε training lab.
Πληροφορίες 6980587587.
Αποστολή βιογραφικών:
gperis@hotmail.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
FORTEZZA Μελισσινού 16
ζητούνται καμαριέρες, 
σερβιτόροι,  βοηθοί σερβιτό-
ρου,  β᾽μάγειρας (κρύα κουζί-
να). Αιτήσεις καθημερινά 10-11 
το πρωί. Πληροφορίες 
τηλ. 28310 55551.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΕ ζητάει οδηγούς-πωλητές
με δίπλωμα Γ κατηγορίας  για
τη στελέχωση των δρομολο-
γίων της σε όλη την Κρήτη.
Πληροφορίες τηλ 2831027140
ή αυτοπροσώπως στην διεύ-
θυνση Αγιά Πελαγία Μυσσίρια.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RETHYMNO PALACE 
στον Αδελιανό Κάμπο αναζητά προσωπικό για την 
ερχόμενη τουριστική περίοδο στις παρακάτω ειδικότητες:
Συντηρητή Υδραυλικό Συντηρητή Ηλεκτρολόγο
Καμαριέρες Βοηθούς καμαριέρας
Καθαρίστριες Μπογιατζή
Αιτήσεις δεχόμαστε στο Ξενοδοχείο κάθε Δευτέρα -
Τετάρτη -Παρασκευή 10.00 - 13.00.
Για αποστολή βιογραφικών με Photo στο e-mail:
manager@rethymnopalace.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831072418

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.

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

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.

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 ινστιτούτου Αθηνών παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων και αναλαμβάνει με-
ταφράσεις κειμένων. Τηλ. επικ. 6978 035029.
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ΠΠάάττρραα  1100  //  33  //  22002200
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  
ΠΠΑΑΤΤΡΡΩΩΝΝ

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΕΕΙΙ
την πλήρωση θέσης Καθη-
γητή του Τμήματος Γεωλο-
γίας του Πανεπιστημίου
Πατρών. 
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  
ΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΓΓΕΕΩΩΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ
ΤΤοομμέέααςς  ΕΕφφααρρμμοοσσμμέέννηηςς  
ΓΓεεωωλλοογγίίααςς  κκααιι  ΓΓεεωωφφυυσσιικκήήςς
Μία (1) θέση καθηγητή στη
βαθμίδα του Καθηγητή πρώ-
της βαθμίδας, με γνωστικό
αντικείμενο «Χρήση Γεωγρα-
φικών Συστημάτων Πληρο-
φοριών και Τηλεπισκόπησης
στην Εφαρμοσμένη Γεωλο-
γία».
ΦΦΕΕΚΚ  ΔΔηημμοοσσίίεευυσσηηςς::  220055//2277--
22--22002200  ττ..  ΓΓ΄́  
((ηημμεερροομμηηννίίαα  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς
2277--22--22002200))
ΑΑΔΔΑΑ::  ΨΨ99ΦΦΧΧ446699ΒΒ77ΘΘ--0099ΠΠ
ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ
ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑΠΠΕΕΛΛΛΛΑΑ::  ΑΑΡΡΡΡ  1155005522
ΛΛήήξξηη  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  υυπποοββοολλήήςς
υυπποοψψηηφφιιοοττήήττωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννωω--
ττέέρρωω  θθέέσσηη  εείίννααιι  ηη  1111  //  55  //  22002200
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας
μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ
προκήρυξης) υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
https://apella.minedu.gov.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι για περισ-
σότερες πληροφορίες μπο-
ρούν να επισκέπτονται τις
ιστοσελίδες των Τμημάτων
και να επικοινωνούν στα τη-
λέφωνα και e-mail που ανα-
γράφονται:
Γεωλογίας: e-mail:
nanlampr@upatras.gr, 
geolsecret@upatras.gr
Ιστότοπος:
www.geology.upatras.gr
τηλ.: 2610- 997921/ 997922

ΗΗ  ΠΠρρύύττααννιιςς  
ΒΒΕΕΝΝΕΕΤΤΣΣΑΑΝΝΑΑ

EE..  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΖΖΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  

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€

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

ΠΠααρραασσκκεευυήή  
1133--33--22002200

88..0000  ππρρωωίί--99..0000  ββρράάδδυυ

ΠΠρριιννιιωωττάάκκηηςς  ΠΠ..
Λ. Κουντουριώτου 81
κοντά στην Alpha Bank
τηλ. 2831027264 

99..0000  ββρράάδδυυ--88..0000  ππρρωωίί

ΔΔααφφννοομμήήλληη
Δημοκρατίας 6
(κάτω από τον Εγκέφαλο)
τηλ. 2831056850

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

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
RETHYMNO PALACE στον Αδε-
λιανό Κάμπο ενοικιάζεται κατά-
στημα σε προνομιακό χώρο, για
χρυσοχοείο και γνωστές μάρκες
bijou, για την ερχόμενη τουρι-
στική περίοδο. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στο Ξενοδοχείο από τις
10.00 έως 16.00 (Δευτέρα-Πα-
ρασκευή) στο τηλέφωνο
2831072418 ή στο e-
mail:manager@rethymnopalace.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κα-
τάλληλο για σχολή χορού ή κα-
ράτε, στην οδό Κολοκοτρώνη
56.   Τηλ. επικ. 6974 149841.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
πρώτου ορόφου 120 τ.μ. δια-
μπερές, επί της λεωφόρου
Ζυμβρακάκη για επαγγελμα-
τική στέγη. Πληροφορίες τηλ.
6944760743.



ΑΑΔΔΑΑ::ΨΨ664400ΩΩ66ΤΤ--ΙΙΘΘΣΣ
ΑΑΔΔΑΑΜΜ:: 2200PPRROOCC000066442211992266

22002200--0033--1122
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ:3895/10-03-2020

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

((ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟΥΥ  2222  ΝΝ..44441122//1166))
ΜΜΕΕΣΣΩΩ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗ--

ΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΕΕ..ΣΣ..ΗΗ..ΔΔΗΗ..ΣΣ..

ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  ::
««ΒΒεελλττίίωωσσηη  υυπποοδδοομμώώνν  

δδηημμοοττιικκήήςς  οοδδοοπποοιιίίααςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ΥΥΠΠΟΟΕΕΡΡΓΓΟΟ  11::

ΚΚαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  έέρργγοουυ  ββεελλττίίωωσσηη
υυπποοδδοομμώώνν  δδηημμοοττιικκήήςς  οοδδοοπποοιιίίααςς

ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ»»
ΜΜεε  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  εερργγαασσιιώώνν
22..000000..000000,,0000  ΕΕυυρρώώ  μμεε  ΦΦΠΠΑΑ
((2244%%))
11. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αγίου
Βασιλείου
Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Σπηλίου,
Σπήλι Δήμου Αγ.Βασιλείου
Νομού Ρεθύμνης Τ.Κ. 74053,
NUTS: GR43 KRITI
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:texniki.ag.vasileioy
@gmail.com
Δ/νση στο διαδίκτυο: 
www.agios-vasilios.gr
Αρμόδια για πληροφορίες: Κα

ΣτέλλαΒερνάρδου, τηλ. 28323
40234,40209 και φαξ:
2832340238
22..  Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέ-
τουσας αρχής 
www.agios-vasilios.gr από 1133//0033
//22002200  έως την λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών.
33..  Τύπος Αναθέτουσας Αρχής&
Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Δήμος Αγ. Βασιλείου / Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες
44..  Η σύμβαση δεν αφορά από
κοινού διαδικασία δημόσιας σύμ-
βασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών
55. CPV: 4455223333112222--00
Είδος Σύμβασης: EΡΓΑ
66. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS:
GR43 KRITI
77. ΤΙΤΛΟΣ ΒΒεελλττίίωωσσηη  υυπποοδδοομμώώνν
δδηημμοοττιικκήήςς  οοδδοοπποοιιίίααςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ΥΥΠΠΟΟΕΕΡΡΓΓΟΟ  11::
ΚΚαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  έέρργγοουυ  ββεελλττίίωωσσηη
υυπποοδδοομμώώνν  δδηημμοοττιικκήήςς  οοδδοοπποοιιίίααςς
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ
88. Εκτιμώμενη συνολική αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ 11..661122..990033,,3344

ΕΕΥΥΡΡΩΩ
99. Απαγορεύονται οι εναλλακτι-
κές προσφορές
1100. Διάρκεια Σύμβασης: Η προ-
θεσμία εκτέλεσης του έργου
εείίννααιι  1155  μμήήννεεςς
1111. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στην σσττηηνν  22ηη  κκααιι  άάννωω
ττάάξξηη  ΜΜΕΕΕΕΠΠ  γγιιαα  έέρργγαα  κκααττηηγγοορρίίααςς
ΟΟΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ  κκααιι  σσττηηνν  AA22  κκααιι
άάννωω  ττάάξξηη  ΜΜΕΕΕΕΠΠ  γγιιαα  έέρργγαα  κκααττηη--
γγοορρίίααςς  ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης, β) σε κράτος-μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων. 
2 Οικονομικός φορέας συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ένωσης.
3 Οι ενώσεις οικονομικών φο-
ρέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ-
θρου 19 και της παρ. 1 (ε) του
άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περί-
πτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μη-
τρώου για την ένωση (πχ κοινο-
πραξία).
4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμ-
φωνα με το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.

5. Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται
οι οικονομικοί φορείς να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο που τη-
ρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Ειδικά οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγε-
γραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
και στα νομαρχιακά μητρώα στις
κατηγορίες Υδραυλικά ή Η/Μ.
Οικονομική και χρηματοοικονο-
μική ικανότητα, καθώς και επαγ-
γελματική ικανότητα: όπως
περιγράφονται στο άρθρο 100
του Ν. 3669/08 για σσττηηνν  22ηη  κκααιι
άάννωω  ττάάξξηη  ΜΜΕΕΕΕΠΠ  γγιιαα  έέρργγαα  κκααττηη--
γγοορρίίααςς  ΟΟΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ  κκααιι  σσττηηνν  AA22
κκααιι  άάννωω  ττάάξξηη  ΜΜΕΕΕΕΠΠ  γγιιαα  έέρργγαα  κκαα--
ττηηγγοορρίίααςς  ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
1122..  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  ΑΑννάάθθεεσσηηςς::
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
1133..  ΗΗ  ΣΣύύμμββαασσηη  δδεενν  υυπποοδδιιααιιρρεείί--
ττααιι  σσεε  ττμμήήμμαατταα
1144..  ΕΕιιδδιικκοοίί  όόρροοιι::  [ΚΕΝΟ]
1155..  ΚΚρριιττήήρριιοο  ΑΑννάάθθεεσσηηςς  ττηηςς  σσύύμμ--
ββαασσηηςς είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες ομοειδών εργασιών – άρ.
95 παρ. 2α) Ν.4412/2016)
1166. Ως ημερομηνία λλήήξξηηςς  ττηηςς
ππρροοθθεεσσμμίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  ππρροο--
σσφφοορρώώνν  ορίζεται η 2277//0044//22002200
ημέρα ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  και Ώρα 14.00
ΗΗ  ααπποοσσφφρράάγγιισσηη  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν
θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις
3300//0044//22002200 ημέρα ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ
και ώρα 10.00
(Ημερομηνία - Ώρα) από την
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1177..  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι
από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταλη-
κτική ημερομηνία και ώρα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος.
1188..  ΧΧρρόόννοοςς  ιισσχχύύοοςς  ππρροοσσφφοορρώώνν::
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα
στον διαγωνισμό κατά τη διά-
ταξη του άρθρου 97 του ν.
4412/2016, για διάστημα 99
μμηηννώώνν  κκααιι  3300  ηημμεερρώώνν, από την
ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών.
1199..  ΓΓλλώώσσσσαα  ΔΔιιααδδιικκαασσίίααςς:: Οι προ-
σφορές και τα περιλαμβανόμενα
σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσο-
νται στην ελληνική γλώσσα.
2200..  ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη::  Η χρημα-
τοδότηση του έργου καλύπτεται
από το Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών ΣΑΕ 071 με
Κ.Α 64-7323.048
2211..  ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  ΠΠρροοσσφφυυγγήήςς

Ένσταση κατά πράξης της ανα-
θέτουσας αρχής υποβάλλεται
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημε-
ρών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης
κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά, μέσω της λειτουργικό-
τητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος, συμπληρώνο-
ντας την ειδική φόρμα και επι-
συνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου PortalDocumentFormat
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκρι-
μένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλε-
κτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 8 της υπ’αρ. 83010/4098
Κ.Υ.Α.Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται,
με την υποβολή της, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.
4412/2016. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το πα-
ράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η έν-
σταση γίνει δεκτή από το απο-
φασίζον διοικητικό όργανο.
2222..  ΆΆλλλλεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς
αα..  ΕΕγγγγύύηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς::
Για την συμμετοχή στον διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση
από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς, κατά τους όρους
της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
ν.4412/2016, εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής, που ανέρ-
χεται στο ποσό των 3322..226600,,0000
εευυρρώώ.. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικο-
νομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση και ότι όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο.
ββ..ΤΤοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  δδηημμοοππρραα--
σσίίααςς  θθαα  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΟΟιικκοο--
ννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγίίοουυ
ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..

ΣΣππήήλλιι,,  2211//0022//  22002200
ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ

ΙΙωωάάννννηηςς  ΤΤααττααρράάκκηηςς
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ΔΔωωρρεεάάνν  
ΤΤεεσσττ  ΠΠΑΑΠΠ

γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς
σσττοο  ιιααττρρεείίοο
ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς

ΜΜααίίαα::
ΒΒοογγιιααττζζήή  ΔΔήήμμηηττρραα
ττηηλλ::  66998844  227755  885544

ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΙΙΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΝΝ
ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΙΙΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΕΕΩΩΝΝ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΕΕΒΒΑΑΣΣΜΜΙΙΩΩΤΤΑΑΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥ  κκ..κκ..  ΕΕΥΥΓΓΕΕΝΝΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗΝΝ  ΤΤΕΕΣΣΣΣΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣ  22002200

ΒΒ΄́  ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΣΣ  ΝΝΗΗΣΣΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ
1133  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΒΒ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..
77::0000  μμ..μμ..:: Β΄ Χαιρετισμοί - Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Περάματος Μυλο-
ποτάμου.
1155  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΚΚυυρριιαακκήή  ΒΒ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  ΑΑγγίίοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ττοουυ  ΠΠααλλααμμάά..
77::0000  ππ..μμ..:: Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου Μισιρίων.
66::0000  μμ..μμ..::  Κατανυκτικός Εσπερινός, Ομιλία του Θεοφιλ. Επισκόπου Κνω-
σού κ. Προδρόμου - Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου
πόλεως Ρεθύμνης.

ΓΓ΄́  ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΣΣ  ΝΝΗΗΣΣΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ
1199  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΠΠέέμμππττηη  ΓΓ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..
66::0000  μμ..μμ..:: Μέγα Απόδειπνον και Σύναξις των Εφημερίων της Γ΄ Αρχιερα-
τικής Περιφερείας - Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Βιράν Επισκοπής.
2200  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΓΓ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  77::0000  μμ..μμ..::  Γ΄ Χαιρετισμοί -
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κυριάννας.
2211  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΣΣάάββββααττοονν  ΓΓ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  77::0000  ππ..μμ..::  Όρθρος, Θεία Λει-
τουργία και Ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας
κυρού Στυλιανού - Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Άδελε.
2222  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΚΚυυρριιαακκήή  ΓΓ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  ΤΤηηςς  ΣΣττααυυρροοππρροοσσκκυυννήήσσεεωωςς..  77::0000
ππ..μμ..::  Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αρσανίου.
66::0000  μμ..μμ..::  Κατανυκτικός Εσπερινός, Ομιλία του Θεοφιλ. Επισκόπου Δο-
ρυλαίου κ. Δαμασκηνού - Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θε-
οτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

ΔΔ΄́  ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΣΣ  ΝΝΗΗΣΣΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ
2233  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΔΔεευυττέέρραα  ΔΔ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..
66::0000  μμ..μμ..::  Μέγα Απόδειπνον και Σύναξις των Εφημερίων της Δ΄ Αρχιερα-
τικής Περιφερείας - Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Περάματος Μυλοποτά-
μου.
2244  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΤΤρρίίττηη  ΔΔ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  ΠΠααρρααμμοοννήή  ττοουυ  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμοούύ  ττηηςς
ΥΥππεερρααγγίίααςς  ΘΘεεοοττόόκκοουυ..  77::0000  μμ..μμ..::  Ο Μέγας Εσπερινός - Ιερός Ναός Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου Αγγελιανών Μυλοποτάμου.
2255  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΤΤεεττάάρρττηη  ΔΔ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  ΟΟ  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς  ττηηςς  ΥΥππεερρααγγίίααςς
ΘΘεεοοττόόκκοουυ..
77::0000  ππ..μμ..::  Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Ιερός Ναός Κυρίας των Αγγέλων
πόλεως Ρεθύμνης.
2277  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΔΔ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  77::0000  μμ..μμ..:: Δ΄ Χαιρετισμοί -
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά.
2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΚΚυυρριιαακκήή  ΔΔ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  ΟΟσσίίοουυ  ΙΙωωάάννννοουυ  ττοουυ  σσυυγγγγρρααφφέέωωςς
ττηηςς  ««ΚΚλλίίμμαακκοοςς»»..  77::0000  ππ..μμ..::  Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Ιερά Μονή Αρ-
καδίου.
66::0000  μμ..μμ..::  Κατανυκτικός Εσπερινός, Ομιλία του Αιδεσ. Πρωτ. Νικολάου
Νικηφόρου - Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου πό-
λεως Ρεθύμνης.

ΕΕ΄́  ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΣΣ  ΝΝΗΗΣΣΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ
3300  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200..  ΔΔεευυττέέρραα  ΕΕ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..
66::0000  μμ..μμ..::  Μέγα Απόδειπνον και Σύναξις των Εφημερίων της Ε΄ Αρχιερα-
τικής Περιφερείας - Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου.
11  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22002200..  ΤΤεεττάάρρττηη  ΕΕ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  77::0000  μμ..μμ..:: Ο Μέγας Κανών - Ιερός
Ναός Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.
33  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22002200..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΕΕ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  77::0000  μμ..μμ..:: Ο Ακάθιστος Ύμνος
- Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.
55  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22002200..  ΚΚυυρριιαακκήή  ΕΕ΄́  ΝΝηησσττεειιώώνν..  ΟΟσσίίααςς  ΜΜααρρίίααςς  ττηηςς  ΑΑιιγγυυππττίίααςς..
77::0000  ππ..μμ..::  Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού
Κουμπέ.
66::0000  μμ..μμ..::  Κατανυκτικός Εσπερινός, Ομιλία του Θεοφιλ. Επισκόπου Ευμε-
νείας κ. Ειρηναίου - Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου
πόλεως Ρεθύμνης.

ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΒΒΑΑΪΪΩΩΝΝ
1100  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22002200..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ππρροο  ττωωνν  ΒΒααΐΐωωνν..
1111::0000  ππ..μμ..::  Σύναξις των Εφημερίων της Α΄ Αρχιερατικής Περιφερείας -
Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως.
1122  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22002200..  ΚΚυυρριιαακκήή  ττωωνν  ΒΒααΐΐωωνν..
77::0000  ππ..μμ..::  Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου
Ατσιποπούλου.

ΕΕνν  ΡΡεεθθύύμμννηη,,  ΑΑγγίίαα  κκααιι  ΜΜεεγγάάλληη  ΤΤεεσσσσααρραακκοοσσττήή  22002200

¶¶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
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Tελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων
Μαρτύρων Ρεθύμνου 6μηνο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του αγαπημένου μας

ΣΣΤΤΥΥΛΛΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥ  ΧΧΡΡ..  
ΦΦΡΡΑΑΝΝΤΤΖΖΕΕΣΣΚΚΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΗΗ  ΚΚΟΟΡΡΗΗ:: Αργυρή Φραντζεσκάκη
ΟΟΙΙ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ::  Χρήστος - Αργυρή Φραντζεσκάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Μαρία - Γεώργιος Τσαλμπούρης, 
Ολυμπία - Γεώργιος Παπαδάκης, 
Κωνσταντίνα - Κωνσταντίνος Παπαδέδες

ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΑΑ  ΞΞΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυ-
ριακή 15 Μαρτίου
2020 στον Ιερό
Ναό Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου στο
χωριό Γερακάρι
Αμαρίου Ρεθύμνου
3μηνο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της λατρευτής μας μητέρας,
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΘΘΕΕΟΟΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚ..  
ΒΒΕΕΡΡΔΔΙΙΝΝΑΑΚΚΗΗ  ((ττοο  γγέέννοοςς  ΚΚρρααοουυννάάκκηη))

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

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΚΚ..  ΒΒΕΕΡΡΝΝΙΙΔΔΑΑΚΚΗΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντες την μνήμη τους όπως παρα-
στούν σ’ αυτά.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Κωνσταντίνος - Μαρία Βερδινάκη, 
Χρυσούλα - Νικόλαος Δούκης, Εμμανουήλ - Ελευθερία 
Βερνιδάκη, Στυλιανός - Ευφροσύνη Βερνιδάκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε τη Κυριακή 15 Μαρτίου 2020
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Αμαρουσίου (Μητρόπολη) και ώρα
11.15 π.μ. το 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγα-
πημένης μας

ΕΕΛΛΙΙΣΣΑΑΒΒΕΕΤΤ  ΣΣΤΤΥΥΛΛ..  
ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΥΥΛΛΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Γιάννης - Ανδριανή Γιαννούλη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΗΗ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΗΗ

Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
στο χωριό Πρινέ Ρεθύμνου 40ήμερο
μνημόσυνο υπέρα αναπαύσεως της
ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πα-
τέρα, γιου, αδελφού και θείου

ΗΗΛΛΙΙΑΑ  ΕΕΜΜ..  ΠΠΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑΚΚΗΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
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

Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
(Πεταλιώτη) στην Καλλιθέα Ρεθύμνου
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡ..  ΖΖΙΙΩΩΓΓΑΑ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνή-
μη του όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ::  Αγγελική Ζιώγα
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Ευαγγελία Ζιώγα και Δημήτριος Αργυρίου, 
Βασιλική Ζιώγα και Όθωνας Δρουδάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Γεώργιος και Αικατερίνη Προύτσου, 
Ελένη χήρα Κωνσταντίνου Ζιώγα,  Ιφιγένεια χήρα Χρήστου 
Ζιώγα, Μαίρη χήρα Αθανασίου Ζιώγα

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε τη Κυριακή 15 Μαρτίου 2020
στον Ιερό Ναό Κυρίας των Αγγέλων
(Μικρή Παναγία) Ρεθύμνου ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του λατρευτού μας πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΤΤΡΡ..  
ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΔΔΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Στέλλα - Αετός Μαραγκουδάκης, Ελένη - Δημο-
σθένης Βοσκάκης, Πέτρος Ανδρεδάκης 
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ::  Ρηνιώ - Μανώλης - Γιώργος - Μαριάννα Μαρα-
γκουδάκη, Στέλιος - Γιώργος Βοσκάκης, Γιώργος Ανδρεδάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Βαρβάρα χήρα Ηλία Μάλλιου, Σούλα χήρα
Θωμά Ανδρεδάκη, Γεώργιος Σηφάκης, Ιωάννα χήρα Σταύρου
Κολυβάκη, Μαρία χήρα Εμμανουήλ Σηφάκη, 
Ειρήνη χήρα Ιωάννη Σηφάκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου
2020 στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
στην Ασή Γωνιά Ρεθύμνου 2ετές  μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της αγαπημένης μας

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚ..  
ΨΨΥΥΧΧΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη της όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Μαρία-Σπύρος Γιαγτζής, Γιώργος-Γεωργία Ψυ-
χουντάκη, Ζαχαρένια Ψυχουντάκη-Σάκης Ζώης, Λευτέρης-
Λεμονιά Ψυχουντάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Ευανθία  Καριαβασάμ Γιαννούλη, Γιώργος-Ιωάννα
Γιαννούλη, Στρατής-Μαρία Γιαννούλη, Ελένη-Εμμανουήλ 
Βουρβαχάκης, Παντελής-Στέλλα Γιαννούλη, Άννα-Στέλιος
Σαρτζετάκης,  Δήμητρα Γιαννούλη, Γιώργος-Λίντα 
Ψυχουντάκη, Μανούσος-Σταυρούλα Ψυχουντάκη, Μαρία-
Πέτρος Δρακάκης, Αγάπη-Νίκος Χαρινός, Χρυσή-Γιώργος
Σμπυράκης, Ιωάννα χήρα Ελευθερίου Ψυχουντάκη. 

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου
2020 στον Ιερό Ναό Παναγίας Αντι-
φωνήτριας στο χωριό Μυριοκέφαλα
Δήμου Ρεθύμνου 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγα-
πημένου μας

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΥΥΛΛ..  
ΛΛΕΕΛΛΕΕΔΔΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ::  Όλγα Λελεδάκη
ΗΗ  ΚΚΟΟΡΡΗΗ::  Νικολέτα Λελεδάκη
ΟΟΙΙ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ::  Νίκη χήρα Στυλιανού Λελεδάκη, Εμμανουήλ -
Αικατερίνη Σπυριδάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Ζαχαρούλα - Νικόλαος Μανουκαράκης, 
Ιωάννης - Μαρία Λελεδάκη, Δημήτριος Σπυριδάκης - 
Αφροδίτη Χριστοδουλάκη

ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΑΑ  ΞΞΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Tελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
(Πεταλιώτη στην Καλλιθέα Ρεθύμνου
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του λατρευτού μας πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡ..
ΒΒΑΑΒΒΑΑΔΔΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Γεώργιος - Ελένη Βαβαδάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Δημήτριος Βαβαδάκης, Μαρία - Ιωάννης
Φραγκονικολάκης, Σοφία Βαβαδάκη, Χαράλαμπος - Ελένη
Βαβαδάκη, Ιωάννης - Αικατερίνη Βαβαδάκη, Νικόλαος -
Έλλη Βαβαδάκη, Ελένη - Δημήτριος Σούλος

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ



ΕΕξξεεττάάσσεειιςς  άάδδεειιααςς  αασσκκήήσσεεωωςς  
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  φφααρρμμαακκοοπποοιιώώνν  

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακο-
ποιών Περιόδου Απριλίου 2020, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος,
θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΔΔεευυττέέρραα  0066//0044//22002200,,  ώώρραα  0099::0000  ππ..μμ Πρακτικές Ασκήσεις  Αίθουσες
Δ1 & Φ.Τ.- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΤρρίίττηη  0077//0044//22002200,,  ώώρραα  0099..0000  ππ..μμ Φαρμακοποιΐα – Φαρμακοτεχνία Αί-
θουσα Δ1 & Φ.Τ.- Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου ΤΤεεττάάρρττηη  0088//0044//22002200,,  ώώρραα  0099..0000ππ..μμ.. Νομοθεσία-Ιστορία-
Εμπορευματολογία Αίθουσα Δ1 & Φ.Τ., Πανεπιστημιούπολη
Ζωγράφου ΠΠέέμμππττηη  0099//0044//22002200,,  ώώρραα  1155::0000μμ..μμ.. Φαρμακολογία  Αίθουσα
ΦΜ2- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΠΠααρραασσκκεευυήή  1100//0044//22002200,,  ώώρραα  1100..0000  ππ..μμ.. Τοξικολογία  Στο Αμφιθέα-
τρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ στο Γουδή  (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)
Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέ-
πει να κατατεθούν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι
την 20/3/2020. Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, με το
παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 06-04-2020 και ώρα 09:00 π.μ. στην αί-
θουσα Δ1, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  τταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  δδίίννοοννττααιι  σσττηηνν  ΔΔ//ννσσηη    ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείί--
ααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΜΜέέρριιμμννααςς  ΠΠ..ΕΕ..  ΡΡεεθθύύμμννηηςς    ((ΤΤμμήήμμαα  ΦΦααρρμμάάκκωωνν  κκααιι
ΦΦααρρμμαακκεείίωωνν,,  ττηηλλ..  22883311334433331133  ))..
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ
ΡΡέέθθυυμμννοο  1122--33--22002200 ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  11448899

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
224422//2200--11--22002200 αίτηση της κ. ΣΣττααυυγγιιααννοουυδδάάκκηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίααςς  συνέταξε
πράξη χαρακτηρισμού την οποία απέστειλε στον Δήμο ΑΑγγ..  ΒΒαασσιι--
λλεείίοουυ για δημοσίευσή της στο δημοτικό κατάστημα και κοινοποί-
ησε στην ενδιαφερόμενη.
Με την πράξη αυτή χαρακτήζεται έκταση που κείται στη θέση ««ΑΑρριι--
σσμμααρρίί»» της κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττηηςς  ΤΤ..ΚΚ..  ΜΜααρριιοούύ  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς
ΕΕννόόττηηττααςς  ΦΦοοίίννιικκαα  του ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ εμβαδού 44880011,,5500  ττ..μμ..
ωωςς μμηη  δδαασσιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ππαα--
ρρααγγρράάφφοουυ  66  ππεερρίίππττωωσσηη  αα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..  999988//7799  όόππωωςς  ααυυττήή
ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..  44  ττοουυ  ααρρθθρρ..  3322  ττοουυ  ΝΝ..  44228800//22001144  ((ΦΦΕΕΚΚ
--115599ΑΑ)) μμηη  υυππααγγόόμμεεννηη  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  δδαασσιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..
Κατά της παρούσας πράξης μας επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Νόμου 998/1979 όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) ενώπιον
της κατ’ άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164/4-12-2015) ΤΤεεχχννιικκήήςς
ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕξξεεττάάσσηηςς  ΑΑννττιιρρρρήήσσεεωωνν Ν. Ρεθύμνης που έχει έδρα το
Ρέθυμνο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμ-
φέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανω-
τέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από
την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής πα-
ραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679/7182/11-12-2014
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς

Τελούμε τη Κυριακή 15 Μαρτίου 2020
στον Ιερό Ναό Aγίων Αναργύρων στα
Περιβόλια Ρεθύμνου 40ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της αγαπημένης μας μητέρας, κόρης,
αδελφής και θείας

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΝΝΙΙΚΚ..  ΣΣΤΤΑΑΡΡΑΑΚΚΗΗ
((ττοο  γγέέννοοςς  ΦΦωωττάάκκηη))

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Mιχάλης Σταράκης, 
Ελευθερία & Γεώργιος Παυλιδάκης.
ΗΗ  ΜΜΗΗΤΤΕΕΡΡΑΑ::  Μαργαρίτα Φωτάκη.
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Βαρβάρα & Νικόλαος Χριστουλάκης, 
Ζωή Φωτάκη-Παπαδάκη, Χρυσούλα & Γεώργιος Χούλης, 
Γεώργιος & Ελένη Σταράκη, Δέσποινα & Γεώργιος Τζελαλής,
Στυλιανός & Στέλα Σταράκη.

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τον αγαπημένο μας

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟ  ΕΕΜΜΜΜ..  
ΠΠΑΑΥΥΛΛΙΙΔΔΑΑΚΚΗΗ

ΕΕΤΤΩΩΝΝ  8855
Θανόντα κηδεύομε σήμερα Παρα-
σκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 2.00
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντε-
λεήμονα στο Άδελε Ρεθύμνου όπου θα ψαλεί και η νεκρώσι-
μος ακολουθία. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 1.00
μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού μας. Παρα-
καλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως όπως συνοδεύσουν
την εκφορά του.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ::  
Δέσποινα Παυλιδάκη (το γένος Μαυρομιχελάκη)
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Μαρία Παυλιδάκη, Εμμανουήλ - Ιωάννα 
Παυλιδάκη, Παντελής - Εσθήρ Παυλιδάκη
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ:: Γεώργιος, Παντελής, Ελβίνα, Δέσποινα

Tελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου
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

ΜΜΙΙΧΧΑΑΗΗΛΛ  ΑΑΝΝΤΤ..  ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΑΑΚΚΗΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Πηνελόπη Παπαδάκη -Χρήστος Καπαχτσής,
Αντώνιος Παπαδάκης - Ευαγγελία Ηλιάκη
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ:: Κώστας, Χρυσάνθη, Μιχάλης, Ηλίας
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Ιωάννης - Ζαχαρούλα Παπαδάκη, 
Χαριτωμένη Γ. Ξέκαλου, Μαίρη Δ. Δασκαλαντωνάκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Την Κυριακή 15 Μάρτιου  2020 στον
Ιερό Ναό Παναγίας στα Αγγελιανά
Μυλοποτάμου τελούμε 9μηνο Μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της πολυαγαπημένης μας.

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝ..  
ΒΒΕΕΔΔΕΕΡΡΓΓΙΙΩΩΤΤΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας την
μνήμη της, όπως παραστούν σ’ αυτό.

ΟΟ  ΘΘΕΕΙΙΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΑΑ  ΞΞΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΗΗΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

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



ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3322

Επίσης αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες αναμετρήσεις για την 22η και την 19η αγωνι-
στική σε Α’ και Β’ ΕΠΣΡ, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες Ενώσεις της χώρας.

«Στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, η Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνει την αναστολή της διεξαγωγής όλων ανεξαιρέτως των εθνικών πρωτα-
θλημάτων για τα οποία έχει την ευθύνη διοργάνωσης (Γ’ Εθνικής κατηγορίας και Γυναικών), καθώς και όλων
των διοργανώσεων αρμοδιότητας και ευθύνης των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων όλης της χώρας»,
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ αργά χθες το βράδυ. Από την Τετάρτη βέβαια
η ΕΠΣ Ρεθύμνου έχει προχωρήσει στην αναβολή όλων των πρωταθλημάτων Υποδομών ευθύνης της.

ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΕΕ  SSUUPPEERR  LLEEAAUUGGEE22,,  FFOOOOTTBBAALLLL  LLEEAAGGUUEE,,  
ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΤΤΑΑ  PPLLAAYY  OOFFFFSS  ΤΤΗΗΣΣ  SSUUPPEERR  LLEEAAGGUUEE11

Σχεδόν ταυτόχρονα εξέδωσε ανακοίνωση και το Δ.Σ. της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαί-
ρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας, αναβάλλοντας τα πρωταθλήματα σε Super League2 και Football
League. «Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας, αποφασίστηκαν για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας:

Η αναβολή του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020
Η αναβολή του Πρωταθλήματος Football League, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020
Με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων των εμπλεκομένων ατόμων στη διεξαγωγή των

Πρωταθλημάτων μας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του ιού SARS-
CoV-2, η Διοργανώτρια Αρχή θα ενημερώσει για την επανέναρξη των αγώνων με νεότερο έγ-
γραφο».

Σήμερα αναμένεται να πάρει σειρά η Super League1 με την αναβολή και της πρεμιέρας των play
offs που είναι προγραμματισμένα για το Σαββατοκύριακο.

ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙΛΛΑΑΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  
ΟΟΙΙ  ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΑΑΠΠ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑ

Μετά από τον ΑΟ Άρη χθες δύο ακόμη Ακαδημίες του Ρεθύμνου ανέστειλαν την λειτουργία
τους, η Ε.Α.Π. και ο ΑΟΝ Αστέρας.

Η ανακοίνωση της Ακαδημίας της Ε.Α.Π. αναφέρει χαρακτηριστικά, «Με αίσθημα ευθύνης και σε-
βασμού στο ύψιστο αγαθό της υγείας και της ζωής, σας ενημερώνουμε ότι ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η λειτουργία
της Ακαδημίας της ΑΕ Ατσιποπούλου-Πρινέ τουλάχιστον μέχρι την Δευτέρα 23 Μαρτίου».

ΗΗ  ΕΕΠΠΣΣ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΑΑΝΝΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ  
ΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΟΟ

Πάντως, η αρχή έγινε στις 18.00 χθες το απόγευμα σε επίπεδο Κρήτης με την διοίκηση της ΕΠΣ
Ηρακλείου να αποφασίζει την αναστολή όλων των πρωταθλημάτων της με την ακόλουθη ανακοί-
νωση, «Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις με την έξαρση του κορωνοϊού και μετά το πρώτο επι-
βεβαιωμένο περιστατικό στον νόμο μας, η διοίκηση της ΕΠΣ Ηρακλείου με αυξημένο αίσθημα ευθύνης για

την προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων, παρατηρητών και
κάθε εμπλεκόμενου στην διεξαγωγή των αγώνων, αποφάσισε να αναστείλει όλες τις διοργανώσεις της μέχρι
νεοτέρας.

Το ΔΣ της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου αφού έλαβε υπόψη του τις με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 15945/08.03.2020 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β 726/08.03.2020), Δ1α/ Γ.Π. οικ. 15906 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 723/ 06.03.2020) και
Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16837/10.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 782/10.3.2020), αποφάσισε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ των Πρω-
ταθλημάτων στις Κατηγορίες Α1, Α2, Β’ και Γ’, του Κυπέλλου ΕΠΣΗ καθώς και των προπονήσεων των Μι-
κτών ομάδων.

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου θέτει πρώτα απ’ όλα την υγεία και την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων
στο χώρο του ποδοσφαίρου και των οικογενειών τους. Καλούμε όλα τα σωματεία να δείξουν υπευθυνότητα
σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα.

Η ΕΠΣ Ηρακλείου θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, θα επανεκτιμήσει την
κατάσταση και θα επανέλθει με νέα απόφαση σχετικά με τον προγραμματισμό των αγώνων σε όλες τις κα-
τηγορίες».

ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΠΠΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΣΣΑΑΠΠ  ΠΠΟΟΥΥ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ
ΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ

Νωρίτερα πάντως το μεσημέρι εξέδωσε ανακοίνωση ο ΠΣΑΠ ζητώντας την αναβολή όλων των
πρωταθλημάτων. Πιο συγκεκριμένα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων ποδοσφαιριστών ζη-
τούσε από τα αρμόδια όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου λόγω κορωνοϊού να προχωρήσουν στην
αναβολή όλων των διοργανώσεων. «Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παρακολουθούν με αγωνία την
παγκόσμια έξαρση του κορονοϊού, που εγκυμονεί κινδύνους για όλους μας και κυρίως όσους ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες.

Ο Π.Σ.Α.Π. με γνώμονα τον σεβασμό προς τους συνανθρώπους μας και πάντα με υπευθυνότητα για την
διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας που πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα, ζητά την ανα-
βολή διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στην ελαχιστοποί-
ηση έκθεσης στον κίνδυνο, τόσο των μελών του όσο και του συνόλου της κοινωνίας μας».
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ΤΤεελλιικκώώςς……  λλοουυκκέέττοο  
κκααιι  σσττηηνν  BBaasskkeett  LLeeaagguuee
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Βέβαια, η ανακοίνωση της αφορά στην αναβολή μονάχα της 21ης αγωνιστικής, αναμένοντας τις
επόμενες μέρες για περαιτέρω εξελίξεις «Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου μας που ελήφθη ομόφωνα σήμερα, η διεξαγωγή των οι αγώνων της 21ης αγωνι-
στικής της  EΚΟ BASKET LEAGUE 2019-2020 που είχαν ορισθεί για την 14 και την 15 Μαρτίου 2020
αναβάλλεται για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της εξάπλωσης
του κορωνοϊού και θα συνεδριάσει  για να λάβει απόφαση για τη συνέχεια του Πρωταθλήματος».

Φυσικά, η διακοπή αυτή επηρεάζει και το Ρέθυμνο Cretan Kings, καθώς αυτό είναι το 2ο συνε-
χόμενο αναβληθέν παιχνίδι του μέσα σε μία εβδομάδα. 

Κανείς δε γνωρίζει για το μέλλον της διοργάνωσης και το πότε θα ξεκινήσει ξανά το πρωτά-
θλημα, με τους Ρεθυμνιώτες να είναι υποχρεωμένοι να δώσουν συνέχεια στις προπονήσεις. Σή-
μερα θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνηση της εβδομάδας, καθώς το Σαββατοκύριακο
θα τους χορηγηθεί ρεπό και από τη Δευτέρα θα προγραμματίσουν εκ νέου την προετοιμασία τους,
ανάλογα με τις εξελίξεις.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι σήμερα το πρωί κατά τις 08.30, ο Δήμος Ρεθύμνου έχει προγραμ-
ματίσει την απολύμανση του κλειστού γυμναστηρίου «Μελίνα Μερκούρη», στο πλαίσιο των προ-
ληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  BBCC

ΤΤηηνν  αανναασσττοολλήή  όόλλωωνν  ττωωνν  ππρροοπποοννήήσσεεωωνν  ττωωνν  ττμμηημμάάττωωνν  υυπποοδδοομμώώνν  ττοουυ  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC αανναακκοοίίννωωσσεε
οο  ΡΡεεθθυυμμννιιώώττιικκοοςς  σσύύλλλλοογγοοςς,,  μμέέχχρριι  ννεεωωττέέρρααςς,,  ττοοννίίζζοοννττααςς::  ««ΤΤοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann  KKiinnggss  BB..CC..  αανναασσττέέλλλλεειι

όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοπποοννήήσσεειιςς  ττωωνν  ττμμηημμάάττωωνν  υυπποοδδοομμώώνν  μμέέχχρριι  ννεεωωττέέρρααςς,,  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυγγεείίααςς..
ΓΓιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εεξξέέλλιιξξηη  θθαα  εεννηημμεερρώώσσοουυμμεε  γγοοννεείίςς  κκααιι  ααθθλληηττέέςς»»..

ΛΛοουυκκέέττοο……  κκααιι  
σσττοο  πποοδδόόσσφφααιιρροο
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Σταυγιαννουδάκη 6, Τσακίρογλου, Μυλωνά, Κα-
βρουλάκη 2, Μεργέμογλου.

ΟΟΚΚΑΑ  ΑΑρρκκάάδδιι  ––  ΟΟΑΑΧΧ22000000  4499--3322
ΟΟΦΦΗΗ  ––  ΗΗρρόόδδοοττοοςς  5544--4466
ΡΡεεππόό::  ΕΕρργγοοττέέλληηςς

1. ΟΚΑ Αρκάδι ..................11..........6-0 (-1)
2. ΟΦΗ ...............................11.................4-3
3. Εργοτέλης......................10.................3-4
4. Ηρόδοτος .........................9.................3-3
5. ΟΑΧ2000 .........................6.................0-6

ΗΗρρόόδδοοττοοςς  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC 7766--6688
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 20-15, 31-35, 48-52, 76-68.
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  BBCC ((ΚΚώώσσττααςς  ΜΜππααλλάάφφααςς)): Καψάλης
29 (2), Ρονάλντο 8, Λεμονάκης, Μπουραλέξης,
Κωνδταντινίδης 4, Σταματάκης 3 (1), Κοτσόκο-
λος 5, Δούσμανης 13 (1), Μανετάκης 6 (1).

ΗΗρράάκκλλεειιοο  ––  ΑΑννδδρροογγέέααςς  6666--3399
ΟΟΑΑΧΧ  ––  ΚΚύύδδωωνν  7700--6622
ΗΗρρόόδδοοττοοςς  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC 7766--6688
ΑΑΟΟΚΚΧΧ  ––  ΕΕρργγοοττέέλληηςς  5544--4499

1. Ηράκλειο............................28...............13-2
2. Ρέθυμνο BC........................25.................9-7
3. ΟΑΧ ....................................25...............10-5
4. ΟΦΗ ...................................23.................8-7
5. Εργοτέλης ..........................23.................8-7
6. Ανδρογέας .........................21.................6-9
7. ΑΟΚ Χανιά.........................21.................6-9
8. Ηρόδοτος ...........................20...............5-10
9. Κύδων .................................18...............3-12
10. ΑΟΑΝ .................................0.................0-0

ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ––  ΔΔεειιλλιιννόό  5577--7744
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 19-21, 31-40, 44-65, 57-74.
ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  ((ΚΚααίίσσααρρηηςς)): Γεωρ-
γαλής 2, Χαιρέτης 7, Παπαδόπουλος 4, Μου-
ρατίδης 1 , Πέρρος, Παπαδάκης, Καψαλάκης
12, Χριστοδουλάκης 27(3), Διγενής 2, Πλευρά-
κης 2.

ΤΤηηγγααννίίττηηςς--ΑΑκκρρωωττηηρρίίοουυ  4455--5511
ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ--ΔΔεειιλλιιννόό  5577--7744

1. Ιεράπετρα ..........................32...............16-0
2. Δειλινό................................30...............14-2
3. Μεσσαρά............................26...............12-4
4. Ακρωτήρι............................25...............10-5
5. Τηγανίτης...........................22.................7-8
6. Ακαδημία Ρεθ. ...................21.................6-9
7. Πεδιάδα..............................19...............4-11
8. Σητειακός...........................11.................1-9
9. Πλατανιάς ............................8.................1-6

ΗΗρρόόδδοοττοοςς  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC 5544--6633
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 14-18, 31-35, 50-50, 54-63.
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  BBCC ((ΚΚώώσσττααςς  ΜΜππααλλάάφφααςς)): Ηλιάκης
9, Τσόλκας 6 (2), Στρατιδάκης 2, Μαύρος 2,
Κωνσταντινίδης 7 (1), Τσαχάκης 5, Μανουκα-
ράκης, Μανουσάκης 1, Κοτρώνης, Ασμαριανά-
κης 18, Βαμβακάς 5, Γκιουλέας 8.

ΗΗρράάκκλλεειιοο  ––  ΑΑννδδρροογγέέααςς  7711--7755
ΟΟΑΑΧΧ  ––  ΚΚύύδδωωνν  3311--6655
ΗΗρρόόδδοοττοοςς  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC 5544--6633
ΑΑΟΟΚΚΧΧ  ––  ΕΕρργγοοττέέλληηςς  3366--5599

1. Εργοτέλης ..........................33...............16-1
2. Κύδων .................................29...............13-3
3. ΟΦΗ ...................................29...............12-5
4. Ηράκλειο............................28...............11-6
5. ΑΟΚ Χανιά.........................27...............10-7
6. Ρέθυμνο BC........................24...............7-10
7. Ανδρογέας .........................22...............6-10
8. ΟΑΧ ....................................22...............6-10
9. Ηρόδοτος ...........................19...............2-15
10. ΑΟΑΝ...............................13...............1-11

ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ––  ΔΔεειιλλιιννόό  2244--5577
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 05-13, 11-29, 16-50, 24-57.
ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  ((ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚααττσσοουυλλάά--
κκηηςς)): Σκανδαλάκης 2, Φατάϊα, Θεοδωρής, Βρέ-
ντζος 3, Χριστοδουλάκης 1, Βινογκραντόβ,
Ανωμεριανάκης, Κατράκης 2, Παρμαξής-Χάσι-
κος 2, Διγενής 8, Νικολακάκης 4 (1), Μαρκο-
γιαννάκης 2.

OOAAXX22  ––  ΚΚύύδδωωνν22  4488--5577
ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ––  ΔΔεειιλλιιννόό  2244--5577
ΗΗρράάκκλλεειιοο22  ––  ΑΑκκρρωωττήήρριι  4411--7711
ΧΧααννιιάά  BBCC  ––  ΟΟΦΦΣΣΧΧ  4411--3388

1. Ακρωτήρι............................23...............11-1
2. Ηράκλειο2..........................20.................7-6
3. Δειλινό................................20.................8-4
4. ΟΑΧ2 ..................................19.................6-7
5. Κύδων2 ...............................19.................8-4
6. ΟΦΣΧ .................................18.................5-9
7. Ακαδημία Ρεθ. ...................16.................4-8
8. Χανιά BC ............................15.................3-9

ΙΙεερράάππεεττρραα  ––  ΟΟΚΚΑΑ  ΑΑρρκκάάδδιι  2200--6666
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 04-13, 08-31, 16-49, 20-66.
ΟΟΚΚΑΑ  ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙ  ((ΚΚώώσσττααςς  ΠΠλλεευυρράάκκηηςς)): Πατσάνι
7, Καμπανάκη, Παλόκα, Βεργιτσάκη 12, Απο-
βαλοάιε 6, Μυλωνά 3, Μεργέμογλου 6, Λεμπι-
δάκη 4, Ζολώτα Ε. 9, Ζολώτα Μ. 10,
Ζαμπετάκη 5, Καβρουλάκη 4.

ΟΦΗ – Εργοτέλης 77-62, 
Ηρόδοτος – ΟΑΧ 55-53
Ιεράπετρα – ΟΚΑ Αρκάδι 20-66
Ρεπό: Ανδρογέας

1. Ηρόδοτος ...........................21...............10-1
2. ΟΑΧ ....................................20.................9-2
3. ΟΚΑ Αρκάδι ......................20.................8-4
4. Εργοτέλης ..........................15.................4-7
5. ΟΦΗ ...................................15.................4-7
6. Ανδρογέας .........................15.................4-7
7. Ιεράπετρα ..........................11...............0-11

ΚΚύύδδωωνν  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC22  7788--1199
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 29-04, 45-09, 69-13, 78-19.
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  BBCC22  ((ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΤΤσσααρροουυχχάάςς)): Ξενί-
δης 4, Μαύρος, Χείλαρης, Αραμπατζόγλου 2,
Ζυμβραγουδάκης 4(1), Ψαρουδάκης 2, Μελιδο-
νιώτης, Καργάκης 1, Μαρκάκης 6.
ΚΚίίσσσσααμμοοςς  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC11  3355--6666
ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΕΕΠΠΤΤΑΑ: 08-24, 18-37, 26-51, 35-66.
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  BBCC11  ((ΠΠέέττρροοςς  ΠΠοολλοοππεεττρράάκκηηςς)):: Αλε-
ξάκης 1, Λίτινας 2, Τσαχάκης 8, Τσικνάκης
3(1), Κωνσταντινίδης 2, Βουτσάς 4, Τζώρτζο-
γλου 4, Ταταράκης 5(1), Καντάμ 7(1), Μυκο-
νιάτης 25(4), Ανυφαντάκης 1, Μπιτζέκου 4.

ΠΠρροοηημμιιττεελλιικκοοίί
Ρέθυμνο BC1 – Κίσσαμος 84-29
Ρέθυμνο BC2 – Κύδων 22-87
Ηρόδοτος – Ανδρογέας (29/2)
ΟΑΣΗ – Ηράκλειο 27-87
ΟΦΗ – Ιεράπετρα 84-35
ΕΕππααννααλληηππττιικκοοίί
Κύδων – Ρέθυμνο BC2 78-10
Κίσσαμος – Ρέθυμνο BC1 35-66
Ανδρογέας – Ηρόδοτος 75-67
Ηράκλειο – ΟΑΣΗ 74-40 Ιεράπετρα – ΟΦΗ 34-51

11..  ΚΚύύδδωωνν  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC11,,  22..  ΑΑννδδρροογγέέααςς  ––  ΟΟΦΦΗΗ
ΗΗρράάκκλλεειιοο  ––  ΝΝιικκηηττήήςς  22................... Ν.Τ.

ΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ((ΓΓ’’  ΦΦάάσσηη))

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((1133ηη))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((1133ηη))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((1177ηη))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((1177ηη))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((1177ηη))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((77ηη))

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((1188ηη))

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΦΦΗΗΒΒΩΩΝΝ
––  ΑΑ’’  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΩΩΝΝ  
––  ΑΑ’’  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΑΑΣΣΙΙΔΔΩΩΝΝ

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΑΑΜΜΠΠΑΑΙΙΔΔΩΩΝΝ  ––
ΒΒ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΩΩΝΝ  
––  ΒΒ’’  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΦΦΗΗΒΒΩΩΝΝ  

––  ΒΒ’’  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΩΩΝΝ

ΝΕΕΣ ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙ, ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ BC1

ΘΘεεττιικκόόςς  οο  ααπποολλοογγιισσμμόόςς  σσττηηνν  ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ
ΘΘεεττιικκόόςς  ήήτταανν  οο  ααπποολλοογγιισσμμόόςς  ττωωνν  ΡΡεεθθυυμμννιιώώττιικκωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  σστταα  ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ττηηςς  ΕΕΚΚΑΑΣΣΚΚ,,  μμεεττρρώώννττααςς
55  ννίίκκεεςς  σσεε  99  ααγγώώννεεςς  ττοο  ππεερραασσμμέέννοο  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο..
ΟΟιι  ΆΆννδδρρεεςς  ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  εεππιικκρράάττηησσαανν  μμεε  5588--4488  ττηηςς  ΠΠεεδδιιάάδδααςς  κκααιι  κκααττέέγγρρααψψεε  ττηηνν  66ηη ννίίκκηη  ττηηςς,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο
ττηηςς  1188ηηςς ααγγωωννιισσττιικκήήςς..  ΣΣττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΓΓυυννααιικκώώνν,,  ττοο  ΑΑρρκκάάδδιι  κκααττάάφφεερρεε  νναα  ππεεττύύχχεειι  ττηηνν  66ηη σσεερρίί  ννίίκκηη  ττοουυ,,  κκεερρδδίίζζοοννττααςς  μμεε
4499--3322  ττοονν  ΟΟΑΑΧΧ22000000  κκααιι  ππααρρααμμέέννοοννττααςς  σσττηηνν  κκοορρυυφφήή  ττοουυ  ββααθθμμοολλοογγιικκοούύ  ππίίνναακκαα..
ΣΣττοουυςς  ΕΕφφήήββοουυςς  κκααιι  ττηηνν  ΑΑ’’  κκααττηηγγοορρίίαα,,  ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC ηηττττήήθθηηκκεε  μμεε  7766--6688  ααππόό  ττοονν  ΗΗρρόόδδοοττοο,,  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς,,  ααλλλλάά  δδεενν  εεππηη--
ρρέέαασσεε  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγιικκήή  ττοουυ  θθέέσσηη,,  ππααρρααμμέέννοοννττααςς  22οο..  ΣΣττηη  ΒΒ’’  κκααττηηγγοορρίίαα,,  εεππίίσσηηςς,,  ηη  ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ηηττττήήθθηηκκεε  μμεε  5577--
7744  ααππόό  ττοο  ΔΔεειιλλιιννόό,,  όόππωωςς  κκααιι  οοιι  ΠΠααίίδδεεςς  ΒΒ’’  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  σσττηηνν  ΑΑ’’  κκααττηηγγοορρίίαα,,  ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC κκέέρρδδιισσεε  μμεε
6633--5544  ττοονν  ΗΗρρόόδδοοττοο,,  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς..  ΑΑκκόόμμηη,,  οοιι  ΚΚοορραασσίίδδεεςς  ττοουυ  ΑΑρρκκααδδίίοουυ  κκααττέέγγρρααψψαανν  ττηηνν  88ηη ννίίκκηη  ττοουυςς,,  εεππιικκρρααττώώννττααςς  μμεε  6666--
2200  ττηηςς  ΙΙεερράάππεεττρρααςς..
ΣΣττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΠΠααμμππααίίδδωωνν,,  ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC11  ππήήρρεε  ττηη  22ηη ννίίκκηη  ττοουυ  εεππίί  ττηηςς  ΚΚιισσσσάάμμοουυ  μμεε  6666--3355  κκααιι  ππέέρραασσεε  σστταα  ηημμιιττεελλιικκάά
ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς,,  εεννώώ  ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  BBCC22  ηηττττήήθθηηκκεε  μμεε  7788--1199  ααππόό  ττοονν  ΚΚύύδδωωνναα  κκααιι  ααπποοκκλλεείίσσττηηκκεε  ααππόό  ττηη  σσυυννέέχχεειιαα..  ΜΜάάλλιι--
σστταα,,  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  φφάάσσηη,,  οοιι  ΡΡεεθθυυμμννιιώώττεεςς  θθαα  ααννααμμεεττρρηηθθοούύνν  μμεε  ττοονν  ΚΚύύδδωωνναα,,  μμεε  φφόόννττοο  ττοουυςς  ττεελλιικκοούύςς..
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Δεκάδες αθλη-
τές και αθλήτριες
έλαβαν μέρος
στους αγώνες, με
τους φιλάθλους της
ποδηλασίας να
έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακο-
λ ο υ θ ή σ ο υ ν
εξαιρετικά αμφίρ-
ροπες «μάχες», με
τους Ρεθυμνιώτες
να «κλέβουν» ξανά
την παράσταση.
Μάλιστα, κατάφε-
ραν να ανέβουν στο
πρώτο σκαλί του
βάθρου σε 5 διαφο-
ρετικές κατηγορίες
και συγκεκριμένα
στα Μίνι μεγάλα
κορίτσια (Γεωργία
Χουρδάκη), στις Κορασίδες (Αθηνά Τζουλάκη), στις Νεανίδες
(Σταυρούλα Ηλιάκη), στη Γυναικών (Ηρώ Μηλάκη) και στη
Master B (Τάσος Αναστασάκης).

Επίσης, ο Ρεθυμνιώτικος σύλλογος με ανακοίνωση του συνε-
χάρη τους αθλητές για τις επιδόσεις τους και ευχαρίστησε τους
συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, Δήμο Ρεθύμνου και Λιμεναρχείο
Ρεθύμνου για την αρωγή τους, αλλά και όλους εκείνους που πρό-
σφεραν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους για να βγει αυτό το επι-
τυχημένο αποτέλεσμα: «Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές
και αθλήτριες για τις προσπάθειες τους. Επίσης ένα μεγάλο «ευχαρι-
στώ» στον Δήμο Ρεθύμνου και τον Λιμεναρχείο Ρεθύμνου που βοήθη-
σαν ούτος ώστε ο αγώνας να γίνει με ασφάλεια μιας και καταφέραμε σε
συνεργασία και με τους φίλους εθελοντές να έχουμε μία διαδρομή από-

λυτα κλειστεί.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ερυθρό Σταυρό για την βοήθεια του και το

Ειδικό Σχολείο Ρεθύμνου για τα πολύ όμορφα αναμνηστικά που μας
έφτιαξαν και πήραν οι νικητές.

Συγχαρητήρια επίσης σε όλα τα παιδιά για την εξαιρετική προσπά-
θεια τους.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι είναι
δίπλα μας και στηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών μας».

ΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΩΩΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΜΜίίννιι  μμιικκρράά  ααγγόόρριιαα  6ος Κωσταντίνος Τσαχάκης

ΜΜίίννιι  μμιικκρράά  κκοορρίίττσσιιαα  2η Ελβίρα Τζουλάκη

ΜΜίίννιι  μμεεγγάάλλαα  κκοορρίίττσσιιαα  1η Γεωργία Χουρδάκη

ΜΜίίννιι  μμεεγγάάλλαα  ααγγόόρριιαα  5ος Ιωσήφ Βιδιαδάκης

ΠΠααμμππααιιδδεεςς  2ος Γιάννης Ρυακιωτάκης

ΠΠααννκκοορραασσίίδδεεςς  5η Άρτεμις Ταταράκη

ΚΚοορραασσίίδδεεςς  1η Αθηνά Τζουλάκη

ΝΝεεάάννιιδδεεςς  1η Σταυρούλα Ηλιάκη

ΕΕφφήήββωωνν  2ος Μανώλης Ρυακιωτακης

ΓΓυυννααιικκώώνν  1η Ηρώ Μηλάκη

MMaasstteerr  AA  2ος Γιώργος Αναστασάκης

MMaasstteerr  BB  1ος Τάσος Αναστασάκης
ΠΠρροοπποοννηηττήήςς: Γιώργος Βαρβεράκης
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ΙΙκκααννοοπποοιιηημμέέννοοςς  οο  ΚΚυυρριιαακκίίδδηηςς
ααππόό  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  
ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  ττηηςς  ΕΕΑΑΠΠ
ΓΓιιαα  δδεεύύττεερρηη  φφοορράά  μμέέσσαα  σσττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  πποοδδοοσσφφααιιρριικκήή
σσεεζζόόνν  ββρρέέθθηηκκεε  σσττέέλλεεχχοοςς  ττοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΑΑκκααδδηημμιιώώνν  ττηηςς  ΠΠΑΑΕΕ
ΑΑΕΕΚΚ  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο,,  μμεε  ττοονν  ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  ΔΔιι--
κκττύύοουυ  ττηηςς  ΑΑΕΕΚΚ  ΗΗλλίίααςς  ΚΚυυρριιαακκίίδδηηςς  νναα  ππεερρννάάεειι  ααππόό  ττοο  γγήή--
ππεεδδοο  ΑΑττσσιιπποοπποούύλλοουυ.. ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  κκααιι  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη  1111--1122
ΜΜααρρττίίοουυ  οο  ΗΗλλίίααςς  ΚΚυυρριιαακκίίδδηηςς  ββρρέέθθηηκκεε  σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς
ττηηςς  ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ..,,  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλεείί  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΑΑκκααδδηη--
μμιιώώνν  ΑΑΕΕΚΚ  ααππόό  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  ττοουυ  22001144..

Ο κ. ΚΚυυρριιαακκίίδδηηςς παρακολούθησε προπονητικές μονάδες όλων
των τμημάτων της Ακαδημίας μας (Κ16, Κ14, Κ12, Κ10, Κ8, Κ6)
και είχε επαφή με τα στελέχη της Ρεθυμνιώτικης Ακαδημίας.
Παρών φυσικά ο πρόεδρος και υπεύθυνος διοικητικά της Ακαδη-
μίας της ΕΑΠ κ. ΝΝίίκκοοςς ΒΒεερρννάάδδοοςς, ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακα-
δημίας κ. ΠΠααννττεελλήήςς ΚΚααττιικκάάςς, όπως και οι προπονητές ΔΔηημμήήττρρηη
ΔΔοομμααζζάάκκηη (προπονητή τερματοφυλάκων), ΦΦώώττηηςς ΞΞεεννιικκάάκκηηςς, ΠΠοο--
λλύύδδωωρροοςς ΠΠοολλυυδδώώρροουυ, ΚΚώώσσττααςς ΠΠοολλύύχχρροοννοοςς, ΔΔηημμήήττρρηηςς ΣΣααμμιιώώττηηςς
και ΜΜααρρίίαα ΨΨυυχχααρράάκκηη.

Μετά το πέρας της πρώτη ημέρας, ο Διευθυντής Ανάπτυξης του
Δικτύου της ΑΕΚ ΗΗλλίίααςς ΚΚυυρριιαακκίίδδηηςς, μίλησε για τις εντυπώσεις του
για το επίπεδο και την λειτουργία της Ακαδημίας της ΕΑΠ, μην
κρύβοντας την ικανοποίηση του για τον τρόπο λειτουργίας της.
«Ανεξάρτητα από την δική μου φυσική παρουσία εδώ στο Ρέθυμνο με
τους εξαιρετικούς συνεργάτες, να ξέρουν όλοι όσοι συμμετέχουν στην
ομάδα, είτε από την πλευρά των γονιών, τα παιδιά, πως η καθημερινή
μας επικοινωνία είναι εξαιρετική. Αυτό το πιστώνονται οι άνθρωποι εδώ,
του συλλόγου της Ε.Α.Π., ο πρόεδρος, ο Τεχνικός Διευθυντής και οι υπό-
λοιποι προπονητές. Μοιραζόμαστε προβληματισμούς, συζητάμε πάντα
με σκοπό τη συνολική βελτίωση και ανάπτυξη των παιδιών.

Οι εντυπώσεις που είναι πάρα πολύ καλές, γιατί τα παιδιά κατά την
διάρκεια των προπονήσεων, είτε εν μέσω των ανατροφοδοτήσεων οι
απαντήσεις τους ήταν πάρα πολύ εύστοχες, αλλά προσπάθησαν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκριθούν. Τα κατάφεραν όλα τα τμή-
ματα, διότι σήμερα πραγματοποιήσαμε αρκετές προπονήσεις. Να συ-
μπληρώσω κλείνοντας, πως σημαντικότερο όλων είναι η υγεία. Σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να είμαστε φοβισμένοι ή τρομοκρατημένοι.
Από την άλλη όμως, πρέπει να αγαπήσουμε περισσότερο την ευθύνη και
να είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, για την
προσωπική μας υγιεινή». Γ.Σ.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΟ 7ο ΣΙΡΚΟΥΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΕξξααιιρρεεττιικκήή  δδιιοορργγάάννωωσσηη……  
εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  εεππιιδδόόσσεειιςς

ΓΓιιαα  77ηη σσυυννεεχχήή  φφοορράά  οο  ΠΠΑΑΣΣ  ΆΆττλλααςς  ααπποοδδεείίχχθθηηκκεε  ππιισσττόόςς……  σσττοο  ρρααννττεεββοούύ  ττοουυ  μμεε  αακκόόμμηη  μμίίαα  εεππιιττυυχχηημμέέννηη
δδιιοορργγάάννωωσσηη,,  φφέέρροοννττααςς  εειιςς  ππέέρρααςς  ττηηνν  ααπποοσσττοολλήή  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ττοουυ  ΣΣρριικκοουυίί  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..

ΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  2255  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ

ΚΚλλεειισσττόό  ττοο  κκοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ττοουυ  ΝΝΟΟΡΡ
Έπειτα από την πχθεσινή ανακοίνωση για μερική παύση των προπονήσεων των ακαδημιών, ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου ανα-

κοίνωσε πως το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό για όλα τα τμήματα του έως και τις 25 Μαρτίου, ως μέτρο πρόληψης κατά
της εξάπλωσης του κορονοϊού. «Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού
στο ύψιστο αγαθό της υγείας και της ζωής, σας ενημερώνουμε ότι το
κολυμβητήριο του ΝΟΡ θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗ-
ΜΑΤΑ του, από σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου και μέχρι τις 25 Μαρ-
τίου.

Η σοβαρότητα και η υπεύθυνη αντιμετώπιση σε θέματα υγείας υπερ-
βαίνουν κάθε αθλητική προσπάθεια.

Οι προγραμματισμένες εγγραφές αναβάλλονται. Θα βγει ανακοί-
νωση για τις καινούργιες ημερομηνίες.

Ευχόμαστε σε όλους υγεία και καλή δύναμη.
ΕΕκκ  ττοουυ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΝΝΟΟΡΡ»»..



Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Ρεθύμνου έδωσε το «παρών» με τους εξής αθλητές: ΣΣππυυρριιδδάάκκηηςς  ΓΓιιάάννννηηςς, ΚΚοοττζζααμμππαασσάάκκηη
ΈΈλλεενναα και ΝΝίίννοουυ  ΜΜααρρίίαα για την κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 12, ΝΝττιιννόόπποουυλλοοςς  ΜΜάάννοοςς, ΚΚααττηημμεερρττζζόόγγλλοουυ  ΓΓιιώώρργγοοςς, ΜΜααυυ--
ρροομμάάττηηςς  ΜΜιιχχάάλληηςς, ΠΠααρραασσύύρρηηςς  ΣΣοοφφοοκκλλήήςς και ΗΗλλιιάάκκηη  ΑΑθθηηννάά για τα Αγόρια-Κορίτσια 14 και ΝΝίίννοοςς  ΝΝίίκκοοςς για τα Αγό-
ρια 16.

Στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα οι επιδόσεις των αθλητών μας ήταν πολύ καλές, με τον ΝΝίίννοο  ΝΝίίκκοο και τον ΜΜααυυρροο--
μμάάττηη  ΜΜιιχχάάλληη να φτάνουν στην 8αδα και την ΗΗλλιιάάκκηη  ΑΑθθηηννάά μέχρι τα ημιτελικά.

Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 12, ο ΣΣππυυρριιδδάάκκηηςς  ΓΓιιάάννννηηςς ηττήθηκε στους «16» από τον ΔΔοο--
λλιιααννίίττηη  ΗΗλλίίαα (Ηράκλειο ΟΑΑ) όπως και η ΚΚοοττζζααμμππαασσάάκκηη  ΈΈλλεενναα, η οποία έχασε στους «16» από την ΠΠρρωωιιμμάάκκηη  ΕΕυυααγγ--
γγεελλίίαα (ΟΑ Σούδας). Η ΝΝίίννοουυ  ΜΜααρρίίαα ηττήθηκε στους «32» από την ΔΔεερρμμιιττζζάάκκηη  ΕΕλλέέννηη (ΑΚΑΔ Αντισφαίρισης Χανίων).

Στην κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 14 ετών, ο ΜΜααυυρροομμάάττηηςς  ΜΜιιχχάάλληηςς πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κερδί-
ζοντας στους «16» και χάνοντας στη συνέχεια στους «8» από τον ΚΚααρραακκώώσστταα  ΣΣππυυρρίίδδωωνναα (Ηράκλειο ΟΑΑ), που ήταν
και φιναλίστ της διοργάνωσης. Από τον ίδιο ηττήθηκε και ο ΠΠααρραασσύύρρηηςς  ΣΣοοφφοοκκλλήήςς, στον γύρο των «16», αφού πρώτα
νίκησε στους «32». Ο ΝΝττιιννόόπποουυλλοοςς  ΜΜάάννοοςς ηττήθηκε από τον ΣΣττρρόόμμππαα  ΙΙωωσσήήφφ--ΛΛααυυρρέέννττηη στους «16», όπως και ο ΚΚαα--
ττηημμεερρττζζόόγγλλοουυ  ΓΓιιώώρργγοοςς, ο οποίος έχασε  από τον ΚΚοοννττοογγιιωωρργγάάκκηη  ΜΜάάξξιιμμοο (ΟΑ Σητείας). Πολύ καλή εμφάνιση πραγ-
ματοποίησε και η ΗΗλλιιάάκκηη  ΑΑθθηηννάά στην κατηγορία Κορίτσια-14, η οποία έφτασε στα ημιτελικά, αφού πρώτα κέρδισε
στους «8», χάνοντας στην 4αδα από την ΖΖααχχααρράάκκηη  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα (Ηράκλειο ΟΑΑ), που ήταν και φιναλίστ της διοργά-
νωσης. 

Στην κατηγορία Αγόρια 16, ο ΝΝίίννοοςς  ΝΝίίκκοοςς κέρδισε στους «16» τον ΧΧααττζζάάκκηη  ΜΜάάρρκκοουυςς  ––  ΑΑλλέέξξααννδδρροο (ΑΟ Κυδωνίας),
φτάνοντας στην 8άδα, όπου ηττήθηκε από τον ΜΜπποουυννάάκκηη  ΔΔηημμήήττρρηη (Ηράκλειο ΟΑΑ), ο οποίος ήταν και φιναλίστ της
διοργάνωσης.

Από τη μεριά του, ο Ρεθυμνιώτικος Όμιλος τόνισε σε ανακοίνωση του: «Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Ρεθύμνου συγχαίρει
όλα τα παιδιά για την συμμετοχή τους στους αγώνες και την μαχητικότητα που επέδειξαν κατά τη διάρκεια αυτών, καθώς και τους
διοργανωτές Ομίλους, ΟΑ Σητείας και Γ.Σ. Λυβικός Ιεράπετρας για τη φιλοξενία τους».
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ΣΣττηηνν  ΣΣοοχχώώρραα  κκααιι  ττοονν  ΡΡεεθθυυμμννιιαακκόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  ααππόό
χχθθεεςς  κκααιι  εεππίίσσηημμαα  οο  ΒΒααγγγγέέλληηςς ΚΚεερρεεννττζζήήςς,,  οο  οοπποοίίοοςς
εεννττάάχχθθηηκκεε  σσττοο  ττεεχχννιικκόό  εεππιιττεελλεείίοο  ττηηςς  ιισσττοορριικκήήςς
οομμάάδδααςς..  ΟΟ  4433χχρροοννοοςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  ττεερρμμααττοοφφυυλλάά--
κκωωνν,,  ααννααλλααμμββάάννεειι  τταα  κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυ  σσττοο  ππλλεευυρρόό
ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ ΛΛυυρρώώννηη,,  σσυυνντταασσσσόόμμεεννοοςς  κκααιι  ααυυττόόςς
σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ  κκάάννεειι  οο  ΡΡεεθθυυμμννιιαακκόόςς  γγιιαα  νναα
ππααρρααμμεείίννεειι  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα..

ΣΣττοονν  ΡΡεεθθυυμμννιιαακκόό  
οο  ΚΚεερρεεννττζζήήςς

Ο Ρεθυμνιακός θα αποτελέσει τον 6ο σταθμό στην
προπονητική καριέρα του ΒΒααγγγγέέλληη ΚΚεερρεεννττζζήή, μετά
από τους Ερμή Ζωνιανών, Κισσαμικό, Ρέθυμνο ΠΣ,
Επισκοπή και Ηρόδοτο (Football league). 

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΟ
Ρεθυμνιακός αναφέρει. 

«Το Δ.Σ. του Ρεθυμνιακού Α.Ο. ανακοινώνει την έναρξη
συνεργασίας με τον έμπειρο τεχνικό Κερέντζη Ευάγγελο
που αναλαμβάνει προπονητής τερματοφυλάκων στην
ομάδα. 

Ο γεννημένος στις 4 Σεπτεμβρίου 1977 τεχνικός που ξε-
κίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Δόξα Πλα-
τανέ, έχει φορέσει στην συνέχεια την φανέλα των
Ερασιτεχνών ΕΑΡ, ΟΦΗ’94, ΠΑΕ ΟΦΗ, ΑΟΑΝ (Β’
Εθνική), Χερσονήσου (Δ’ Εθνική), Αστέρα Ρεθύμνου (Δ’
Εθνική), Αλμυρού, Μαραθώνα, Μοχού και Ερμή Ζωνιανών.
Σαν προπονητής τερματοφυλάκων έχει εργαστεί σε Ερμή
Ζωνιανών, Κισσαμικό, Ρέθυμνο ΠΣ, Επισκοπή και Ηρόδοτο
(Football league). 

Τον καλωσορίζουμε στην «οικογένεια» του Ρεθυμνιακού
Α.Ο. με την πεποίθηση ότι θα μας βοηθήσει στην πραγμα-
τοποίηση των στόχων μας».

Μετά από την επισημοποίηση της συνεργασίας του
με την ομάδα της Σοχώρας, ο ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΚΚεερρεεννττζζήήςς μί-
λησε για την επίτευξη του μεγάλου στόχου του Ρεθυ-
μνιακού, που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην
Γ’ Εθνική, μέσα από την σκληρή δουλειά που θα κά-
νουν όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά. 

«Πρωταρχικός στόχος είναι να σωθεί ο Ρεθυμνιακός. Το
κλίμα, η ψυχολογία, αλλά και η αγωνιστική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η ομάδα είναι πολύ καλή. 

Πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι με την θέληση που δεί-
χνουν τα παιδιά, και την απαιτούμενη δουλειά, θα καταφέ-
ρουμε να πετύχουμε τον στόχο της παραμονής όποιες
δυσκολίες και αν έχει».

Γ.Σ.

ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΤΤΕΕΝΝΙΙΣΣ  ΕΕ33  ΠΠΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΗΗΧΧΘΘΗΗ  ΣΣΕΕ  ΣΣΗΗΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΤΤΡΡΑΑ

33ηη θθέέσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ΗΗλλιιάάκκηη
ΤΤοο  ππεερραασσμμέέννοο  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΕΕ33  ττηηςς  1100ηηςς εεββδδοομμάάδδααςς  ττηηςς  ΖΖ’’  ΈΈννωωσσηηςς  γγιιαα
ααθθλληηττέέςς  1122,,  1144  κκααιι  1166  εεττώώνν..  ΗΗ  δδιιοορργγάάννωωσσηη  δδιιεεξξήήχχθθηη  σσττοονν  ΟΟΑΑ  ΣΣηηττεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ΑΑγγόόρριιαα  ––  ΚΚοορρίίττσσιιαα  1144
κκααιι  σσττοονν  ΓΓ..ΣΣ..  ΛΛυυββιικκόόςς  ΙΙεερράάππεεττρρααςς  γγιιαα  ττιιςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ΑΑγγόόρριιαα--ΚΚοορρίίττσσιιαα  1122  κκααιι  1166  εεττώώνν..  

AANNAAKKOOIINNΩΩΣΣΗΗ
ΜΜεε  ααίίσσθθηημμαα  εευυθθύύννηηςς  κκααιι  σσεεββαασσμμοούύ  σσττοο  ύύψψιισσττοο  ααγγααθθόό  ττηηςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  ζζωωήήςς,,  σσααςς  εεννηημμεερρώώννοουυμμεε  όόττιι  ττοο  κκοολλυυμμββηηττήήρριιοο
ττοουυ  ΝΝΟΟΡΡ  θθαα  ππααρρααμμεείίννεειι  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΑΑ  ΤΤΑΑ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ττοουυ,,  ααππόό  σσήήμμεερραα  ΠΠέέμμππττηη  1122  ΜΜααρρττίίοουυ  κκααιι  μμέέχχρριι  ττιιςς  2255  ΜΜααρρττίί--
οουυ..ΗΗ  σσοοββααρρόόττηητταα  κκααιι  ηη  υυππεεύύθθυυννηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  σσεε  θθέέμμαατταα  υυγγεείίααςς  υυππεερρββααίίννοουυνν  κκάάθθεε  ααθθλληηττιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα..
ΕΕυυχχόόμμαασσττεε  σσεε  όόλλοουυςς  υυγγεείίαα  κκααιι  κκααλλήή  δδύύννααμμηη..

ΕΕκκ  ττοουυ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΝΝΟΟΡΡ

ΑΑννααββλλήήθθηηκκεε  κκααιι  οο  ααγγώώννααςς
RRuunn  GGrreeeeccee  ΗΗρράάκκλλεειιοο

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  γγεεννιικκεευυμμέέννωωνν  ααννααββοολλώώνν  ττωωνν  ππρρωωττααθθλληημμάά--
ττωωνν  κκααιι  δδιιοορργγααννώώσσεεωωνν  λλόόγγωω  ττωωνν  ννέέωωνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττοονν  ιιόό,,  οο
ΣΣΕΕΓΓΑΑΣΣ  αανναακκοοίίννωωσσεε  ττηηνν  ααννααββοολλήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  δδρρόόμμοουυ  RRuunn
GGrreeeeccee ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ααννααφφέέρροοννττααςς  ππωωςς  θθαα  αανναακκοοιιννωωθθεείί  σσύύννττοομμαα
ηη  ννέέαα  ηημμεερροομμηηννίίαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ..  ««ΣΣααςς  εεννηημμεερρώώννοουυμμεε  όόττιι  ττοο
ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΣΣ..ΕΕ..ΓΓ..ΑΑ..ΣΣ..  μμεεττάά  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττωωνν  ννέέωωνν
μμέέττρρωωνν  ττηηςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς  γγιιαα  ττοονν  ιιόό  22001199--nnCCoovv,,  ααπποοφφάάσσιισσεε  ττηηνν  αανναα--
ββοολλήή  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  RRuunn GGrreeeeccee ΗΗρράάκκλλεειιοο..

ΗΗ  ννέέαα  ηημμεερροομμηηννίίαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  θθαα  αανναακκοοιιννωωθθεείί  σσύύ--
ννττοομμαα..

ΗΗ    ΕΕ..ΑΑ..ΣΣ..  ΣΣ..ΕΕ..ΓΓ..ΑΑ..ΣΣ..  θθαα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  μμεε  ττοουυςς  δδρροομμεείίςς  πποουυ  έέχχοουυνν
κκάάννεειι  ήήδδηη  εεγγγγρρααφφήή  γγιιαα  ττηηνν  εεππιικκααιιρροοπποοίίηησσηη    ττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  ττηη
ννέέαα  ηημμεερροομμηηννίίαα»»..



ΤΤοουυ  NNίίκκοουυ  ΤΤζζααννιιδδάάκκηη

ΑΑππόό……  χχίίλλιιαα  κκύύμμαατταα  ππέέρραασσεε  ηη  υυππόόθθεεσσηη  ττηηςς  ααννααββοολλήήςς  ήή  μμηη  ττηηςς  2211ηηςς ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ττηηςς  BBaasskkeett LLeeaagguuee,,
μμεε  ττηη  λλοογγιικκήή  νναα  εεππιικκρρααττεείί  κκααιι  νναα  σσττααμμααττάά  ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  δδρράάσσηη  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα,,  μμέέχχρριι  ννεεωωττέέρρααςς..

Η σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με την πανδημία του κορονοϊού και την προβλεπόμενη αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης,
ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε τελικά να βάλει «λουκέτο», προσωρινά, στην Α1 κατηγορία. 

Τα κρούσματα πληθαίνουν ανά τον κόσμο, με τις ομοσπονδίες όλων των χωρών να προχωρούν σιγά – σιγά στην αναστολή όλων των
πρωταθλημάτων, ενώ «λουκέτο» έβαλε η Ευρωλίγκα και η FIBA στις διοργανώσεις τους, με το μεγαλύτερο «σοκ» να καταγράφεται στο
καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA. 

Τα ξημερώματα της Πέμπτης και πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης Τζαζ – Θάντερ, ο Γάλλος σέντερ των «κυανοκίτρινων», Ρούντι
Γκομπέρ, εντοπίστηκε θετικός στον ιό, με αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα αλλά και ολόκληρης της διοργάνωσης επ’ αόριστον,
ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που «φωνάζουν» για ακύρωση της σεζόν, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Όπως ήταν επόμενο, η διοργανώτρια αρχή της Basket League δε θα μπορούσε από το να κλείσει τα γήπεδα των κορυφαίων ομά-
δων της Ελλάδας, ώστε να μη ρισκάρει με τις μετακινήσεις των ομάδων και την πιθανή έκθεση τους στον κορονοϊό, αλλά και της πε-

ραιτέρω εξάπλωσης του. 

MM YY CC

ΑΑΡΡΓΓΑΑ  ΧΧΘΘΕΕΣΣ  ΤΤΟΟ  ΒΒΡΡΑΑΔΔΥΥ  ΗΗ  ΕΕΠΠΟΟ  
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΓΓ’’  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ,,  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΛΛΩΩΝΝ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΣΣ

ΤΤοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΣΣττααρράά

ΟΟ  κκοορρωωννοοϊϊόόςς  ααπποοττεελλεείί  ππααννδδηημμίίαα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν
ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  έέχχεειι  εεππιιφφέέρρεειι
ζζωωττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  σσττηηνν  ζζωωήή  μμααςς..  

Δεν θα μπορούσε από αυτή την διαδικασία να μείνει ανεπη-
ρέαστο και το ποδόσφαιρο, με την Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία να βάζει λουκέτο σε όλες τις διοργανώσεις του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Λίγο πριν από τις 20.00 χθες το
βράδυ η ΕΠΟ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την αναστολή
των πρωταθλημάτων Γ’ Εθνικής (ο 7ος όμιλος είχε ματαιωθεί
από την Τετάρτη), των γυναικείων πρωταθλημάτων, αλλά και
όλων των διοργανώσεων ευθύνης των Ενώσεων Ποδοσφαιρι-
κών Σωματείων όλης της χώρας.

Όπερ σημαίνει πως το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε αγω-
νιστική δράση για τους δυο εκπροσώπους του Ρεθύμνου στον
8ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, Επισκοπή και Ρεθυμνιακό, για την γυ-
ναικεία ομάδα του ΑΟΝ Αστέρα (την Κυριακή ήταν προγραμ-
ματισμένο το ντέρμπι με τον Εργοτέλη στο Ηράκλειο). 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  2288

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  2288

ΛΛοουυκκέέττοο……  κκααιι  
σσττοο  πποοδδόόσσφφααιιρροο

ΤΤεελλιικκώώςς……  λλοουυκκέέττοο  
κκααιι  σσττηηνν  BBaasskkeett  LLeeaagguuee

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕ
ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  

ΤΤΗΗΣΣ  2211ηηςς ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ,,
ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  

ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  
ΤΤΟΟΥΥ  ««ΜΜΕΕΛΛΙΙΝΝΑΑ  
ΜΜΕΕΡΡΚΚΟΟΥΥΡΡΗΗ»»
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