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ΣΣττηηνν    ψψηηφφιιαακκήή    εεπποοχχήή
ππεερρννοούύνν  οοιι    υυππηηρρεεσσίίεεςς
ττοουυ    ΔΔήήμμοουυ    ΡΡεεθθύύμμννηηςς
ΑΑΠΠΟΟ    ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  22002200
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ΚΚααττααγγρρααφφήή    ττωωνν    ζζηημμιιώώνν
ααππόό    ττοονν    δδάάκκοο  σσττηηνν    ΚΚρρήήττηη
ααππόό    ΕΕΛΛΓΓΑΑ    κκααιι    ΠΠΣΣΕΕΑΑ

ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  55

ΆΆδδεειιαα    ττααμμεείίαα    
ααφφήήννεειι    ηη    εεννδδιιάάμμεεσσηη    
εεκκππττωωττιικκήή    ππεερρίίοοδδοοςς  

ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  33

ΑΑννααγγκκααιιόόττηητταα    ηη    εειισσααγγωωγγήή
σσττοο    σσχχοολλεείίοο  ττοουυ    μμααθθήήμμααττοοςς
κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς    ααγγωωγγήήςς
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ΚΚλλεείίννοουυνν τταα    εεξξωωττεερριικκάά    
ιιααττρρεείίαα    σσττοο ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο

ΔΔεενν  θθαα  εεξξυυππηηρρεεττοούύννττααιι  
γγιιαα  μμιιαα  εεββδδοομμάάδδαα  πποολλίίττεεςς  

σσττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  μμααςς  ίίδδρρυυμμαα

ΚΚλλεειισσττάά  γγιιαα  μμιιαα  εεββδδοο--
μμάάδδαα  ααππόό  ττηηνν  εερρχχόόμμεεννηη
ΔΔεευυττέέρραα  θθαα  ππααρρααμμεείίννοουυνν
τταα  εεξξωωττεερριικκάά  ιιααττρρεείίαα  ττοουυ
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,
μμεεττάά  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν
γγιιααττρρώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  νναα  ααππέέ--
χχοουυνν  ααππόό  τταα  κκααθθήήκκοονντταα
ττοουυςς  μμεε  ααιιχχμμήή  τταα  ζζηηττήή--
μμαατταα  υυπποοσσττεελλέέχχωωσσηηςς
κκααιι  ττοο  ««ππάάγγωωμμαα»»  ττηηςς
ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  γγιιαα  1155  μμόόννιι--
μμεεςς  θθέέσσεειιςς  ιιααττρρώώνν  πποουυ
θθαα  έέδδιινναανν  σσηημμααννττιικκήή
ααννάάσσαα  σσττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
ίίδδρρυυμμαα..  



ΠΠλληημμμμύύρριισσαανν    οοιι    γγέέφφυυρρεεςς    σσττοονν    ΠΠλλααττααννιιάά
ΈΈννααςς  οοδδηηγγόόςς  εεγγκκλλωωββίίσσττηηκκεε  κκάάττωω  ααππόό  γγέέφφυυρραα  σσττοονν  ΠΠλλααττααννιιάά  ττηηνν
ΤΤεεττάάρρττηη,,  ττηηνν  ώώρραα  ττηηςς  ιισσχχυυρρήήςς  ββρροοχχόόππττωωσσηηςς  κκααιι  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  ττηηνν
ββοοήήθθεειιαα  ττηηςς  ππυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς  γγιιαα  νναα  ξξεεφφύύγγεειι  ααππόό  τταα  ββοουυρρκκωωμμέένναα  ννεερράά..  
ΌΌμμωωςς  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  εείίννααιι  ββααθθύύ  κκααιι  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  φφωωττοο--
γγρρααφφίίεεςς  πποουυ  μμααςς  έέσσττεειιλλεε  ααννααγγννώώσσττηηςς..  ΟΟ  ΠΠλλααττααννιιάάςς,,  δδυυσσττυυχχώώςς,,  όόππωωςς
κκααιι  πποολλλλέέςς  άάλλλλεεςς  ππεερριιοοχχέέςς,,  εείίννααιι  ααννοοχχύύρρωωττοοςς..  
ΣΣεε  κκάάθθεε  ιισσχχυυρρήή  μμππόόρραα,,  ππλληημμμμυυρρίίζζοουυνν  οοιι  ππεερριιοοχχέέςς  κκάάττωω  ααππόό  ττιιςς  γγέέ--

φφυυρρεεςς  κκααιι  όόχχιι  μμόόννοο,,  οοιι  δδρρόόμμοοιι  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  εείίννααιι
ααππρροοσσππέέλλαασσττοοιι  κκααιι  οοιι  δδιιεερρχχόόμμεεννοοιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεε--
ρρίίππττωωσσηη  εενν  δδυυννάάμμεειι  κκιιννδδυυννεεύύοουυνν..  
ΚΚααλλέέςς  εείίννααιι  οοιι  σσυυμμββοουυλλέέςς  γγιιαα  ππρροοσσοοχχήή  ττωωνν  πποο--
λλιιττώώνν  ––  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδεεδδοομμέέννηη  σσεε  σσυυννθθήή--
κκεεςς  κκαακκοοκκααιιρρίίααςς  ––  όόμμωωςς  μμίίαα  ππεερριιοοχχήή  οολλόόκκλληηρρηη
έέχχεειι  σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα..  

ΤΤοο  εείίδδααμμεε
κκααιι  ττοονν  ππεε--
ρρ αα σσ μμ έέ νν οο
ΦΦ εεββ ρροο υυ άά--
ρριιοο,,  όότταανν
χχρρεειιάάσσττηηκκεε
νναα  εεκκκκεεννωω--
θθοούύνν  αακκόόμμαα
κκααιι  σσππίίττιιαα  λλόόγγωω  ττηηςς  υυππεερρχχεείίλλιισσηηςς  ττοουυ  πποοττααμμοούύ..
ΜΜήήππωωςς  κκάάπποοιιαα  σσττιιγγμμήή  θθαα  έέππρρεεππεε  οοιι  ααρρμμόόδδιιοοιι  
φφοορρεείίςς  νναα  μμεελλεεττήήσσοουυνν  οουυσσιιαασσττιικκέέςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς;;  

��  Δεν ξέρω πώς ακριβώς τα αντιλαμβάνεστε εσείς, εμένα όλα
αυτά μου φαίνονται σαν έναρξη της αντεπίθεσης της προη-
γούμενης κυβέρνησης. Άρχισε δηλαδή να κινά τα πιόνια της.
Στρατιωτάκια, μετά πύργους, τα άλογα και στο τέλος αξιω-
ματικοί, βασίλισσα και στο τέλος να έρθει ο βασιλιάς να κάτσει
στο θρόνο του. Αυτό πρέπει να προσέξει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Να μην παρασυρθεί σε παιχνίδια πολέμου και απα-
ντήσεων. Το 42% που πήρε στις τελευταίες εκλογές δεν ήταν
όλο «δεξιοί» ψήφοι. Πήρε και αυτό το 15% των κεντρώων που
επιθυμούν μια χώρα κανονική, με τα πάνω της, τα κάτω της,
πάντως κανονική. Με όλη την σημασία.
��  Άσε τους άλλους να λένε αφρίζοντας για «ακροδεξιά» για «νύ-
χτα κρυστάλλων» «η χούντα δεν τελείωσε το 73» και άλλα χαζά.
Όλα αυτά δεν τα λένε για να στηρίξουν μια σφραγισμένη γιάφ-
κα στο υπόγειο του ΟΠΑ. Όχι βέβαια. Είναι τα στρατιωτάκια
που άρχισαν κινήσεις. Θα «αναλώσουν» μερικά για να αρχίσει
το κλίμα να χαλάει. Όταν η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ δήλωνε
"Έβαλα 22 φορές την αστυνομία μέσα στo πανεπιστήμιο.
Όταν εγώ έγινα πρόεδρος του πανεπιστημίου, τοιχοκόλλησα
παντού ένα χαρτί ότι ήμουν υπεύθυνη για την ακεραιότητα των

πραγμάτων και για την ασφάλεια των προσώπων και μόλις κάτι
από αυτά θα μπορούσε να διακυβευθεί θα καλούσα την αστυ-
νομία. Μία φορά όταν ήμουν Πρύτανης, μου τηλεφωνούν από
το “Παρίσι 6”. Μου λένε κυρία Πρύτανη, είναι στο τάδε μέρος
αναρχικοί και σπάνε τους υπολογιστές. Τους λέω πείτε μου ακρι-
βώς το μέρος και κλείστε το τηλέφωνο. Τηλεφωνώ τότε στον
αρχηγό της Γαλλικής αστυνομία και του λέω θα πάτε στο τάδε
μέρος και θα τους συλλάβετε. Δεν θα τους διώξετε, θα τους συλ-
λάβετε και θα τους περάσετε αμέσως αυτόφωρο."
��  Εδώ ξεκίνησαν επανάσταση οι Γαβρόγλου και ο....Μαρκά-
τος, π. πρύτανης του ΕΜΠ, ο οποίος το 1992 απαγόρευσε στην
Αστυνομία να επέμβει, όταν καιγόταν το κτήριο της Πρυτα-
νείας του ΕΜΠ στην Πατησίων, με αποτέλεσμα να γίνουν στά-
χτη πίνακες των Γύζη, Παρθένη, Λύτρα. Τωρα ζήτησε από τους
πολίτες να κατέβουν στο δρόμο για να υπερασπιστούν τους
"φοιτητές" στο ΟΠΑ. Την βλέπετε την διαφορά. Στο ΟΠΑ βρέ-
θηκαν αμέσως, την ίδια στιγμή. Στο Μάτι και στην Μάνδρα δεν
πήγαν ποτέ. Στα καμμένα και στους πνιγμένους.
-Θέλουν να εφαρμόσουν την δική τους τακτική. Όπως τότε.
Ο δρόμος αυτός τους έφερε στην εξουσία, θέλουν να τον ξα-
ναπερπατήσουν. Βία είναι να καίς ζωντανούς ανθρώπους μέσα

στην Μαρφίν. Βία είναι να καθυστερείς με πετροπόλεμο τις
δυνάμεις της Πυροσβεστικής που θα μπορούσαν να σώσουν
κάποιες ή όλες τις ζωές. Βία είναι οι φονιάδες του εμπρησμού
να εξαφανίζονται μέσα σε άσυλα και καταλήψεις από τις συ-
ντροφικές συλλογικότητες. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΙΑ η εφαρμογή
της τάξης και της νομιμότητας. 
��  Αυτό είναι το κτήριο ΓΚΙΝΗ ΣΤΟ ΕΜΠ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Εδώ
στεγάζεται σήμερα η Αρχιτεκτονική Σχολή. Στο αμφιθέατρο
αυτού του μεγάρου είχε ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ ο Γκορ-
μπατσώφ το 1993. Τότε ήταν ένα στολίδι του ΕΜΠ. Σήμερα
είναι ένα κτήριο παραδομένο σε αυτούς, που μισούν την Δη-
μοκρατία.

κκααλληημμέέρραα  σσααςς  
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ΈΈκκππλληηξξηη

ΚΚύύρριιεε  δδιιεευυθθυυννττάά

ΤΤιι  εεννννοοεείίττααιι  εεκκππλλααγγήήκκααμμεε;;  ΆΆλλλλοο  ππρράάγγμμαα
ππρροοεεκκλλοογγιικκάά......  εεννννοοεείίττααιι!!  ΤΤόόττεε  όόλλοοιι  μμααςς
άάρρεεσσαανν......  ττώώρραα  μμααςς  ξξιιννίίζζοουυνν!!

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ
ΟΟ  ΡΡΑΑΔΔΑΑΜΜΑΑΝΝΘΘΥΥΣΣ

( (

ΚΚλλιιμμαακκώώννεεττααιι  ηη  ααννττεεππίίθθεεσσηη  
ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ

ΕΕππίίδδοομμαα  θθέέρρμμααννσσηηςς::  ΑΑννοοίίγγεειι  ηη  ππλλααττφφόόρρμμαα  ττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  μμέέρρεεςς
ΣΣττοο  ααυυξξηημμέέννοο  εεππίίδδοομμαα  θθέέρρμμααννσσηηςς  πποουυ  δδίίννεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  φφέέττοοςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  μμιιλλώώννττααςς  σσττηηνν  ΟΟλλοομμέέλλεειιαα
ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς  οο  υυπποουυρργγόόςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΣΣττααϊϊκκοούύρρααςς,,  εεππιισσηημμααίίννοοννττααςς  ππωωςς  ηη  ππλλααττφφόόρρμμαα  θθαα  ααννοοίί--
ξξεειι  ττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  ηημμέέρρεεςς..
ΠΠααρράάλλλληηλλαα  ττόόννιισσεε  ππωωςς  κκααττααρργγεείίττααιι  ττοο  όόρριιοο  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  κκααιι  ττοο  πποοσσόό  πποουυ  θθαα  δδοοθθεείί
φφέέττοοςς  φφττάάννεειι  τταα  6688  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  εευυρρώώ..  ΓΓιιαα  νναα  ππρροοσσθθέέσσεειι  ««μμεε  τταα  6688  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  κκααιι  μμάάλλιισστταα  μμέέσσαα  σσττοο
22001199  ηη  ππλλααττφφόόρρμμαα  θθαα  ααννοοίίξξεειι  ττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  ηημμέέρρεεςς..  ΤΤοο  εεππίίδδοομμαα  θθέέρρμμααννσσηηςς  θθαα  δδοοθθεείί  εεμμππρροοσσθθοοββααρρώώςς  σσεε
όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  ππρριινν  ααππόό  τταα  ττέέλληη  ττοουυ  ττρρέέχχοοννττοοςς  έέττοουυςς..  ΤΤοο  εεππίίδδοομμαα  θθαα  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκάά  ααυυξξηη--
μμέέννοο,,  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  ππρρόόσσθθεεττοουυ  δδηημμοοσσιιοοννοομμιικκοούύ  χχώώρροουυ  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκεε  ττοουυςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς  μμήήννεεςς,,
κκααιι  κκααττεευυθθύύννεεττααιι  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα»»..

ΠΠααττίίννιιαα  ττώώρραα  κκααιι  σσεε  ……ππααρρττέέρριιαα  μμεε  λλοουυλλοούύδδιιαα
ΔΔεενν  εείίννααιι  ααννττίίθθεεττηη  ηη  σσττήήλληη  μμεε  ττηηνν
ύύππααρρξξηη  ττωωνν  ππααττιιννιιώώνν,,  όόμμωωςς  ππρρααγγ--
μμααττιικκάά  κκααθθηημμεερριιννάά  κκααττααγγρράάφφοουυμμεε
μμόόννοο  ππρροοββλλήήμμαατταα  κκααιι  εελλάάχχιισστταα
θθεεττιικκάά  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττοουυςς
σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο..  ΤΤοο  έέχχοουυμμεε  ξξααννααγγρράά--
ψψεειι::  ηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  ππαα--
ττιιννιιώώνν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  μμίίαα
εεξξααιιρρεεττιικκήή  λλύύσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεννααλλλλαα--
κκττιικκήή  μμοορρφφήή  μμεετταακκίίννηησσηηςς,,  όόμμωωςς
ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  κκααννόόννεεςς..  ΚΚααιι
δδυυσσττυυχχώώςς,,  όόππωωςς  σσυυμμββααίίννεειι  μμεε
πποολλλλάά  ππρράάγγμμαατταα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,
ππρρώώτταα  εεφφααρρμμόόσσααμμεε  μμίίαα  ««κκααιιννοοττοο--
μμίίαα»»  κκααιι  κκααττόόππιινν  ττρρέέχχοουυμμεε  νναα
ββρροούύμμεε  ττοονν  ττρρόόπποο  νναα  ττοο  εελλέέγγ--
ξξοουυμμεε..  
ΤΤαα  ππααττίίννιιαα  σσττηηνν  ππόόλληη  μμααςς  εείίννααιι
ππααννττοούύ::  ππααρρααττηημμέένναα  σσεε  δδρρόόμμοουυςς,,
σσεε  ππεεζζοοδδρρόόμμιιαα,,  σσεε  πποοδδηηλλααττόόδδρροο--
μμοουυςς,,  σσεε  οοδδεεύύσσεειιςς  ττυυφφλλώώνν……  ΤΤώώρραα
τταα  ββλλέέπποουυμμεε  κκααιι  ππεεττααμμέένναα  σσττοο  ππιιοο  όόμμοορρφφοο  σσηημμεείίοο  ττηηςς  ππααρρααλλίίααςς..  ΤΤαα  ππααρρττέέρριιαα
μμεε  τταα  λλοουυλλοούύδδιιαα  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα..  ΑΑυυττάά  τταα  ππααρρττέέρριιαα  πποουυ  μμεε  κκόόπποο  κκααιι  ππρροοσσωωππιικκήή
δδοουυλλεειιάά  κκααιι  ππρροοσσφφοορράά  φφττιιάάχχττηηκκαανν  κκααιι  κκάάπποοιιοοιι  ααδδυυννααττοούύνν  νναα  ααννττιιλληηφφθθοούύνν  όόττιι
δδεενν  εείίννααιι  δδιικκόό  ττοουυςς  κκττήήμμαα  γγιιαα  νναα  ττοο  κκαατταασσττρρέέφφοουυνν..  ΌΌππωωςς  δδεενν  εείίννααιι  κκττήήμμαα  ττοουυςς
οούύττεε  τταα  ππααττίίννιιαα  γγιιαα  νναα  τταα  ππεεττάάννεε..  ΑΑλλλλάά  γγιιαα  όόλλαα  ααυυττάά  χχρρεειιάάζζεεττααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  σσυυ--
ννεείίδδηησσηη  γγιιαα  νναα  τταα  ααννττιιλληηφφθθεείίςς  κκααιι  δδυυσσττυυχχώώςς  ααυυττήή  ηη  ααρρεεττήή  ααπποουυσσιιάάζζεειι  ααππόό  πποολλ--
λλοούύςς  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππόόλληη..



ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΩΩΝΝ
ΕΕΛΛΠΠΙΙΖΖΟΟΥΥΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ

ΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΕΕΣΣ  

Ωστόσο, οι ελπίδες στρέφονται στην περίοδο των Χρι-
στουγέννων που διαχρονικά συμβολίζει την επανεκκίνηση
της αγοράς, κάτι που φέτος με την διοργάνωση της Παι-
χνιδοχώρας και τις εκδηλώσεις του Εμπορικού Συλλόγου
Ρεθύμνης, δημιουργούν πιο ευνοϊκές συνθήκες. 

Όπως τόνισε μιλώντας στην «Κ.Ε» ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Ρεθύμνης ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠοολλιιοουυδδάάκκηηςς:: «οι εκ-
πτώσεις για άλλη μια φορά δεν μας άγγιξαν καθόλου. Είναι μια
νεκρή περίοδος και δεν κινείται τίποτα στην αγορά. Είναι στα-
θερή η άποψή μας ότι οι εκπτώσεις δεν έχουν αντίκρισμα και
όφελος για την εμπορική αγορά». 

Αν και όπως τόνισε ο ίδιος τα πρώτα μέτρα που έχει λάβει
η κυβέρνηση για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων κινού-
νται προς τη θετική κατεύθυνση, είναι απαραίτητο, πρό-
σθεσε, να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα και αναπτυξιακές
προοπτικές, ώστε η αγορά να καταφέρει μετά από δέκα
χρόνια ύφεσης, να ξεκινήσει σταδιακά να ανακάμπτει. 

ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  OOPPEENN  MMAALLLL  
ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΝΝΑΑ  ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΩΩΣΣΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑ  

Στον απόηχο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο
Ηράκλειο από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία
Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, με θέμα: «Εμπόριο και Του-
ρισμός : 

«Ένας συσχετισμός με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
ελληνική οικονομία», όπως ανέφερε ο κος ΠΠοολλιιοουυδδάάκκηηςς
έγιναν επισημάνσεις για την ανάγκη προσέλκυσης ποιοτι-

κού τουρισμού, αφού όπως τονίστηκε σήμερα ο τουρισμός
έχει ελάχιστα οφέλη για τις εμπορικές επιχειρήσεις. 

Εκτενώς συζητήθηκαν και οι προοπτικές που θα ανοί-
ξουν τα ανοικτά κέντρα εμπορίου που δρομολογείται και
στο Ρέθυμνο. Όπως εξήγησε ο κος ΠΠοολλιιοουυδδάάκκηηςς

«Τα open mall θα δώσουν σίγουρα ένα καλύτερο περιβάλλον
στον επισκέπτη και θα δώσουν δυνατότητες για προβολή και
ανάδειξη σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι το Ρέθυμνο». 

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι διαδικασίες για την έναρξη
της υλοποίησης του Open Mall στο Ρέθυμνο, μπαίνουν σε
«τροχιά» αφού αναμένεται σύντομα να υπογραφεί η σχε-
τική σύμβαση και να ξεκινήσει η υλοποίησή του, πιθανόν,
όπως ανέφερε ο κος Πολιουδάκης από τις αρχές του νέου
έτους. 

ΣΣττηηνν  εεκκππννοοήή  ττηηςς  εεννδδιιάάμμεεσσηηςς  εεκκππττωωττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  πποουυ  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  σσήήμμεερραα,,  ηη  εεμμπποορριικκήή  ααγγοορράά  μμέέννεειι  ξξααννάά  μμεε  ……άάδδεειιαα  ττααμμεείίαα,,  μμιιαα  εειικκόόνναα
γγννώώρριιμμηη  ππλλέέοονν  γγιιαα  ττοουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  πποουυ  δδεενν  ββλλέέπποουυνν  οοφφέέλληη  ααππόό  ττιιςς  εεκκππττώώσσεειιςς..  
ΣΣττηηνν  εεμμπποορριικκήή  ααγγοορράά  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  οοιι  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  μμεεττρροούύνν  ««ππλληηγγέέςς»»,,  ααφφοούύ  ηη  ττοουυρριισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  πποουυ  δδεενν  κκααττάάφφεερρεε  νναα  δδώώσσεειι  ώώθθηησσηη  σσττηηνν
ααγγοορράά  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  εεκκππττωωττιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  πποουυ  δδεενν  έέδδωωσσεε  ααννάάσσαα  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  πποουυ  ππααρρααμμέέννοουυνν
««ββρρααχχννάάςς»»,,  δδεενν  ααφφήήννοουυνν  πποολλλλάά  ππεερριιθθώώρριιαα  γγιιαα  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα..  

ΆΆδδεειιαα    ττααμμεείίαα    ααφφήήννεειι    ηη  
εεννδδιιάάμμεεσσηη    εεκκππττωωττιικκήή    ππεερρίίοοδδοοςς  
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ΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ

κιν. 6973 214286, τηλ. 28310 30475 Περιβόλια

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΝΝ..
ΚΚΑΑΤΤΣΣΑΑΔΔΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ

μπετά, χτισίματα,
επιχρίσματα

Συντήρηση όψεων
αναπαλαιώσεις
ενισχύσεις κτιρίων
θερμοπροσόψεις

ΣΣττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ηημμεερρίίδδααςς  

σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  

κκααιι  ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ooppeenn  mmaallll

σσττηηνν  ααγγοορράά  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς



ΚΚλλεειισσττάά  γγιιαα  μμιιαα  εεββδδοομμάάδδαα  ααππόό  ττηηνν  εερρχχόόμμεεννηη  ΔΔεευυττέέρραα  θθαα  ππααρρααμμεείίννοουυνν  τταα  εεξξωωττεερριικκάά  ιιααττρρεείίαα  ττοουυ  ΝΝοοσσοο--
κκοομμεείίοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  μμεεττάά  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  γγιιααττρρώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  νναα  ααππέέχχοουυνν  ααππόό  τταα  κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυςς  μμεε
ααιιχχμμήή  τταα  ζζηηττήήμμαατταα  υυπποοσσττεελλέέχχωωσσηηςς  κκααιι  ττοο  ««ππάάγγωωμμαα»»  ττηηςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  γγιιαα  1155  μμόόννιιμμεεςς  θθέέσσεειιςς  ιιααττρρώώνν  πποουυ
θθαα  έέδδιινναανν  σσηημμααννττιικκήή  ααννάάσσαα  σσττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ίίδδρρυυμμαα..  
ΟΟιι  γγιιααττρροοίί  ππρροοχχωωρροούύνν  σσεε  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι  όόππωωςς  εεξξηηγγοούύνν  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  εείίννααιι  ππλλέέοονν
οορριιαακκήή,,  ζζηηττώώννττααςς  άάμμεεσσαα  μμέέττρραα  κκααιι  σσττεελλέέχχωωσσηη  μμεε  ττοο  ααππααρρααίίττηηττοο  ππρροοσσωωππιικκόό..  

ΚΚλλεειισσττάά    γγιιαα    μμιιαα    εεββδδοομμάάδδαα  
τταα    εεξξωωττεερριικκάά    ιιααττρρεείίαα    ττοουυ  

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ    ΡΡεεθθύύμμννοουυ  
ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΣΣΥΥ  ΜΜΕΕ  ΦΦΟΟΝΝΤΤΟΟ  ΤΤΑΑ  

ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΧΧΩΩΣΣΗΗΣΣ

ΑΑννααλλυυττιικκάά,,  σσεε  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττοουυςς  οοιι  γγιιααττρροοίί  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ
σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  εεππιισσηημμααίίννοουυνν::  

«Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου δουλεύει οριακά το τελευ-
ταίο εξάμηνο μετά την συνταξιοδότηση γιατρών του ΕΣΥ
τον τελευταίο χρόνο και τη μη αναπλήρωση της θέσης
τους, την παραίτηση ειδικευμένων γιατρών και την απο-
γύμνωση από ειδικευόμενους. Η προκήρυξη των 12 μόνι-
μων θέσεων και των 3 άγονων του Ιουνίου ήταν κομβικές για την επιβίωση του νοσοκομείου μας. Με την αναστολή της προκήρηξης, την
απίστευτη καθηστερηση των τελευταίων μηνών στους διορισμούς, τον περιορισμό του κονδυλίου για την πρόσληψη επικουρικού προσω-
πικού, τις πρόσφατες παραιτήσεις και την έλλειψη ειδικευόμενων, το Νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει ήδη περιορίσει μεγάλο μέρος των πρω-
ινών λειτουργειών του (εξωτερικά ιατρεία, τακτικά χειρουργεία) έχει αναστείλει εκπαίδευση και άδειες και φτάνει πλέον στα όρια της
εφημεριακής κατάρρευσης. 

Σας γνωστοποιούμε ότι από Δευτέρα 18 Νοεμβρίου πραγματοποιούμε αποχή από τα εξωτερικά ιατρεία για μια εβδομάδα. Η κινητο-
ποίηση αυτή που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση της Ένωσης των ιατρών και στηρίζεται και από το Σωματείο των εργαζομένων
στο νοσοκομείο έχει ως σκοπό: 
••  ΤΤηη  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  σσττοουυςς  πποολλίίττεεςς  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  υυπποοσσττεελλέέχχωωσσηη  πποολλλλώώνν  ττμμηημμάάττωωνν  ττοουυ  ννοοσσοοκκοο--

μμεείίοουυ  κκααιι  
••ΤΤηηνν  ππίίεεσσηη  ππρροοςς  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ττηηνν  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήή  ππεερριιφφέέρρεειιαα  γγιιαα  ααννεεύύρρεεσσηη  άάμμεεσσηηςς  λλύύσσηηςς  σστταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίί--

ζζοουυμμεε..
ΖΖηηττάάμμεε::
••  ΤΤηηνν  άάμμεεσσηη  κκααιι  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ττωωνν  1155  μμόόννιιμμωωνν  οορργγααννιικκώώνν  θθέέσσεεωωνν  γγιιααττρρώώνν  πποουυ  εείίννααιι  κκοομμββιικκέέςς  γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  πποολλ--

λλώώνν  ττμμηημμάάττωωνν..
••  ΤΤηηνν  άάμμεεσσηη  εεφφααρρμμοογγήή  μμέέττρρωωνν  σσττήήρριιξξηηςς  ττοουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  μμεε  ππρροοσσωωρριιννόό  ππρροοσσωωππιικκόό..  
••  ΤΤηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττωωνν  κκοοννδδυυλλίίωωνν  πποουυ  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηητταα  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  εεππιικκοουυρριικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..
ΕΕλλππίίζζοουυμμεε  νναα  σσττααθθεείίττεε  δδίίππλλαα  μμααςς  σσττιιςς  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  μμααςς  πποουυ  έέχχοουυνν  κκύύρριιοο  σσττόόχχοο  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ππααρρεεχχόόμμεεννηηςς  υυγγεείίααςς  ππρροοςς  ττοονν  κκόόσσμμοο»»..

ΣΣττηηνν    ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη    γγιιαα    σσυυννεεδδρρίίαασσηη  
ττηηςς    ΕΕΔΔΕΕΥΥΑΑ    οο    δδήήμμααρρχχοοςς    ΡΡεεθθύύμμννοουυ
ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕΔΔΕΕΥΥΑΑ,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα
ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  θθαα  ππρροοεεδδρρεεύύσσεειι  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΡΡεε--
θθύύμμννηηςς  κκ..  ΓΓιιώώρργγηηςς  ΧΧ..  ΜΜααρριιννάάκκηηςς..  

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: ενημέρωση για
τα τρέχοντα θέματα των Δ.Ε.Υ.Α, ενημέρωση για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστη-
μα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α και η σύγκληση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Ο Δήμαρχος αναχώρησε για τη συμπρωτεύουσα το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Νοεμβρίου
2019 και θα επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής 17 Νοεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια τη απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
και Κυκλοφοριακών Θεμάτων Δ.Ρ. κ. ΆΆγγγγεελλοοςς  ΜΜααλλάάςς..
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ΝΝέέοοιι    άάννθθρρωωπποοιι    πποουυ  
μμιιζζεερριιάάζζοουυνν    κκοοιιττώώννττααςς  

τταα    ππττυυχχίίαα    ττοουυςς    σσττοονν    ττοοίίχχοο  
ττοουυ    ππααιιδδιικκοούύ    ττοουυςς    δδωωμμααττίίοουυ……

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

«Χθες, με αφορμή την απόφαση της Συγκλήτου να κλείσει
την ΑΣΟΕΕ μέχρι να τελειώσουν οι εορτασμοί του Πολυ-
τεχνείου ώστε να αποφευχθούν τα έκτροπα, ομάδα 80 – 100
ατόμων (κατ’ άλλους 200 σε φοιτητικό πληθυσμό 12.000 ατό-
μων), δημιούργησαν επεισόδια… για το καλό της Δημόσιας
Εκπαίδευσης βεβαίως βεβαίως. Επειδή όπως φαίνεται και από
τα «αποκαλυπτήρια» που καθημερινά γίνονται σε γιάφκες,
οι αναρχοαυτόνομοι δεν διστάζουν να «παίζουν» με δεκά-
δες κιλά εκρηκτικών, ας ευχηθούμε οι απόμενες ημέρες και
εβδομάδες να κυλήσουν χωρίς θύματα. Για το (πραγματικό)
καλό της Δημόσιας Εκπαίδευσης» (Κ.Ε. 11/11/2019). 
Τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τις αστυνομικές επιχει-
ρήσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα το άσυλο των οποίων
αντί για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών προστάτευε κάθε λο-
γής ανομία, έχει ανάψει ο διάλογος όχι για την σωστή ή λά-
θος κυβερνητική απόφαση, μα για τη… δόση που αυτή γίνεται.
Ενώ ελάχιστοι, κυρίως από την ΣΥΡΙΖΑ του 3%, διαφωνούν
με την απόπειρα κάθαρσης των πανεπιστημίων από τους
αναρχοαυτόνομους, αρκετοί καταθέτουν τις ενστάσεις τους
για το αν η μία ή η άλλη αστυνομική δράση ήταν άκαιρη, λά-
θος ή περιττή. 
Πολλοί είναι αυτοί τέλος που καταλήγουν σε παρόμοιο ερώ-
τημα με τον προχθεσινό Ραδάμανθυ «Δηλαδή στα πανεπι-
στήμια πρέπει να κατοικοεδρεύουν ή αστυνομικοί ή μπα-
χαλάκηδες και τρομοκράτες; Το ενδεχόμενο επιτέλους να
κυριαρχήσουν οι φοιτητές δεν εξετάζεται;».  
Εδώ πρέπει να τονίσουμε το οξύμωρο ότι αν και στις πε-
ρισσότερες σχολές γίνεται η δουλειά που πρέπει, οι από-
φοιτοι είναι δύο ταχυτήτων. Αυτοί που ενδιαφέρονται, πα-
ρακολουθούν τα μαθήματα τους και ενημερώνονται για τα
συμβαίνοντα στην επιστήμη τους από τη μια και αυτοί που
μπήκαν γιατί έτσι έτυχε από την άλλη. Εννοείται ότι οι δεύ-
τεροι στηρίζονται στην ύπαρξη του «δημοκρατικού» πέντε
(ναι, ναι υπάρχει ακόμη), αλλά και στα δεκανίκια με τα οποία
μεγάλωσαν, τα ιδιαίτερα μαθήματα. Διόλου τυχαία τα πα-
νεπιστημιακά φροντιστήρια ανθούν. Το χειρότερο είναι ότι
αυτοί οι δεύτεροι, που ελάχιστα γνωρίζουν για την επιστή-
μη τους, μοναδικό αποκούμπι για δουλειά έχουν το δημό-
σιο, κάτι που συχνά πετυχαίνουν…
Μακάρι η κατάσταση στα πανεπιστήμια μας να διορθώνο-
νταν με την εκκαθάριση τους από κακοποιά στοιχεία και την
απόδοση στους πραγματικούς τους χρήστες: στους φοιτη-
τές και τους καθηγητές τους. Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό,
θα είναι όμως, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση τους από
τα δεσμά (αλλά και την προστασία), της πολιτείας μια πρώ-
τη συνολική προσπάθεια πραγματικής οργανικής και ακα-
δημαϊκής ανάπτυξης τους. Η χειρότερη υπηρεσία που προ-
σέφερε η πολιτική στον τόπο είναι η είσοδος της στην εκ-
παίδευση, από την πρωτοβάθμια κιόλας. Ειδικά όμως στα πα-
νεπιστήμια η ανάμιξη της υπήρξε εγκληματική, όχι μόνο για-
τί εξέθρεψε γενιές αναρχοαυτόνομων - πηγή στρατολόγη-
σης τρομοκρατών, αλλά κυρίως γιατί κατέστρεψε τις ζωές
χιλιάδων νέων ανθρώπων που μιζεριάζουν κοιτώντας τα πτυ-
χία τους στον τοίχο του παιδικού τους δωματίου…      



««ΤΤοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  δδεε  φφέέρρεειι  κκααμμίίαα  ααπποολλύύττωωςς  εευυθθύύννηη  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυ  κκιιννήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν
έέγγκκααιιρρηη  ππααρροοχχήή  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  φφυυττοοππρροοσστταασσίίααςς  γγιιαα  ττηη  δδαακκοοκκττοοννίίαα»»  εεππεεσσήήμμααννεε  οο  ΥΥπποουυρργγόόςς  σσυυ--
μμππλληηρρώώννοοννττααςς::  ««ΗΗ  εεμμππλλοοκκήή  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  σσττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  δδαακκοοκκττοοννίίααςς  ααφφοορράά  ττηηνν  ππρροοκκήήρρυυξξηη
ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  υυππάάρρξξεειι  οο  ππρροομμηηθθεευυττήήςς  ττοουυ  κκααττάάλλλληηλλοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  φφυυττοοππρροο--
σστταασσίίααςς..  ΟΟ  σσχχεεττιικκόόςς  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  ππέέρρυυσσιι  έέγγιιννεε  εεγγκκααίίρρωωςς..  

ΤΤοο  ππρροοϊϊόόνν  φφυυττοοππρροοσστταασσίίααςς  εείίχχεε  ππααρραασσχχεεθθεείί  σσττιιςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εευυθθύύννηη  ααπποοττεελλεείί  ηη
δδαακκοοκκττοοννίίαα»»  ττόόννιισσεε  οο  κκ..  ΒΒοορρίίδδηηςς..

ΟΟ  ΥΥπποουυρργγόόςς  δδήήλλωωσσεε  εεππιιππρροοσσθθέέττωωςς  όόττιι  δδόόθθηηκκεε  άάμμεεσσαα  εεννττοολλήή  νναα  υυππάάρρξξεειι  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ζζηημμιιώώνν
γγιιαα  όό,,ττιι  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοζζηημμιιωωθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΛΛΓΓΑΑ,,  εεννώώ  θθαα  εεξξεετταασσττεείί  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  ααπποοζζηημμιιώώσσεεωωνν
σσττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  μμέέσσωω  ττοουυ  μμηηχχααννιισσμμοούύ  ττωωνν  ΠΠΣΣΕΕΑΑ  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττιιςς  ππρρόόσσφφααττεεςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς
ααππόό  ττηηνν  κκαακκοοκκααιιρρίίαα..

ΈΈκκααννεε  σσααφφέέςς  ππάάννττωωςς  όόττιι  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  εεγγρρήήγγοορρσσηη  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  ππρροοσσββοολλήήςς  ττωωνν
εελλααιιοοκκααλλλλιιεερργγεειιώώνν  ααππόό  ττοονν  δδάάκκοο  σσεε  όόλλοο  ττοο  ννηησσίί..

ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσεε  δδεε,,  όόττιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρροομμήήθθεειιαα  ττοουυ  σσκκεευυάάσσμμααττοοςς  γγιιαα  ττηη  δδαακκοοππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  22002200  έέχχεειι
ήήδδηη  υυπποογγρράάψψεειι  ττηη  σσχχεεττιικκήή  σσύύμμββαασσηη..

ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ααίίττηημμαα  γγιιαα  ττηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  μμιιααςς  εεππιισσττηημμοοννιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  μμεελλεε--
ττηηθθοούύνν  θθέέμμαατταα  πποουυ  έέχχοουυνν  νναα  κκάάννοουυνν  μμεε  ττηη  δδαακκοοκκττοοννίίαα,,  ττοονν  μμύύκκηητταα  ««γγλλοοιιοοσσππόόρριιοο»»  κκααιι  άάλλλλοουυςς
ννέέοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς,,  οο  ΥΥπποουυρργγόόςς  άάφφηησσεε  ααννοοιιχχττόό  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  νναα  εεξξεετταασσττεείί,,  ττοοννίίζζοοννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα
ππωωςς  υυππάάρρχχεειι  ήήδδηη  ππρρόόγγρρααμμμμαα,,  ττοο  οοπποοίίοο  ««ττρρέέχχεειι»»  οο  ΕΕΛΛΓΓΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΑΑ,,  μμεε  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  114444..000000
εευυρρώώ,,  πποουυ  εεξξεεττάάζζεειι  κκααιι  εεφφααρρμμόόζζεειι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ππρραακκττιικκέέςς,,  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς,,  ααννάάμμεεσσαα

σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  ττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο,,  τταα  ΧΧααννιιάά,,  ττοο  ΛΛαασσίίθθιι  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  ΤΤρριιφφυυλλίίαα,,  ηη  ΦΦωωκκίίδδαα,,
ηη  ΣΣάάμμοοςς  κκααιι  ηη  ΛΛέέσσββοοςς  κκααιι  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  ττόόσσοο  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  ππρροοσστταασσίίααςς  όόσσοο  κκααιι  ααυυττόό  ττοουυ  ππρροο--
γγρράάμμμμααττοοςς  δδαακκοοκκττοοννίίααςς..

ΒΒρρέέθθηηκκεε    11    εεκκααττ..    εευυρρώώ    γγιιαα    ττηηνν    CCrreettaa    FFaarrmmss
ΜΜάάχχηη  μμεε  ττοονν  χχρρόόννοο  γγιιαα  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  εεκκ  ννέέοουυ  οοιι  μμηηχχααννέέςς  ττηηςς  δδίίννεειι  ηη  χχεειιμμααζζόόμμεεννηη  ααλλλλααννττοοββιιοομμηηχχααννίίαα  CCrreettaa  FFaarrmmss..  ΠΠηηγγέέςς  μμεε  γγννώώσσηη  ααννέέφφεερραανν  σσττοο  ccaappiittaall..ggrr  ππωωςς  ηη
εεττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  κκααττααφφέέρρεειι  νναα  αανναακκττήήσσεειι  ααππόό  ττηηνν  ααγγοορράά  ππεερρίί  ττοο  11  εεκκααττ..  εευυρρώώ..  ΠΠοοσσόό  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ττηηςς  εεππιιττρρέέψψεειι  νναα  θθέέσσεειι  εεκκ  ννέέοουυ  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττιιςς  μμηηχχααννέέςς  ττηηςς,,  νναα  ααγγοορράάσσεειι
ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς,,  νναα  ππααρράάξξεειι  ππρροοϊϊόόνν,,  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  εεκκ  ννέέοουυ  σσττοο  ρράάφφιι  ααλλλλάά  κκααιι  νναα  ππλληηρρώώσσεειι  έένναα  μμηηννιιάάττιικκοο  σσττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  ττηηςς..

Την ίδια στιγμή πάντως η εκταμίευση των 4 εκατ. ευρώ από τις Τράπεζες, καθυστερεί, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες έχουν εγκρίνει τη χορήγηση ενδιάμεσης χρηματοδότησης στην
αλλαντοβιομηχανία. Ο λόγος που επικαλούνται, σύμφωνα με άλλες πηγές, είναι ότι δεν έχουν υπογραφεί ακόμη οι συμβάσεις για τη μεταβίβαση των σημάτων και των πατεντών.

Στο μέτωπο της διάσωσής της, η ερχόμενη Δευτέρα έχει ορισθεί ως η ημέρα που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Αν και παραμένει άγνω-
στο πόσοι και ποιοι εκ των 6 επενδυτικών σχημάτων που έχουν καταθέσει μη δεσμευτική προσφορά θα καταθέσουν την επόμενη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου δεσμευτική προσφορά, παράγο-
ντες της αγοράς εκτιμούν πως στην κούρσα θα κατέβουν 4 επενδυτικά σχήματα. Εκτός της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα μείνει η εταιρεία Νίκας αλλά και το fund HIG.

Σε ό,τι αφορά στα χρέη της Creta Farms αυτά υπερβαίνουν τα 153 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές της προς το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 12,456 εκατ. ευρώ, οι
εμπορικές υποχρεώσεις με ημερομηνία 31 Αυγούστου ανέρχονταν στο ποσό των 26,187 εκατ. ευρώ.

Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων οφείλει 15 εκατ. ευρώ,
47,55 στο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο προς την Εθνική
Τράπεζα, την Alpha Bank, την Pireaus snf designated activity
company, CAIRO Νο3 finance designated activity company. Επι-
πλέον έχει άνοιγμα 12,623 εκατ. ευρώ προς την Pireaus snf
designated activity company, 9,564 εκατ. ευρώ προς την Εθνική
Τράπεζα, 8,028 εκατ. ευρώ προς την Eurobank, 6,352 εκατ. ευρώ
προς την Alpha Bank, κ.ά.

Μάχη με τον χρόνο
για να λειτουργήσουν

εκ νέου οι μηχανές της
δίνει η αλλαντοβιομηχανία

Creta Farms
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ΓΓΙΙΑΑ    ΤΤΙΙΣΣ    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΕΕΣΣ    ΣΣΤΤΙΙΣΣ    ΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕΣΣ    ΜΜΙΙΛΛΗΗΣΣΕΕ    ΣΣΤΤΗΗ    ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ    ΟΟ    ΜΜΑΑΚΚΗΗΣΣ    ΒΒΟΟΡΡΙΙΔΔΗΗΣΣ

ΚΚααττααγγρρααφφήή    ττωωνν    ζζηημμιιώώνν    ααππόό    ττοονν    δδάάκκοο  
σσττηηνν    ΚΚρρήήττηη    ααππόό    ΕΕΛΛΓΓΑΑ    κκααιι    ΠΠΣΣΕΕΑΑ

ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααττααγγρρααφφήήςς  ττωωνν  ζζηημμιιώώνν  σσττιιςς  εελλααιιοοκκααλλλλιιέέρργγεειιεεςς  ααππόό  ττοονν  δδάάκκοο  ππρροοααννήήγγγγεειιλλεε  οο  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΜΜάάκκηηςς  ΒΒοορρίίδδηηςς  ααππααννττώώννττααςς  σσττηηνν  εερρώώττηησσηη  ττοουυ
ββοουυλλεευυττήή  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  ττοουυ  ΚΚιιννήήμμααττοοςς  ΑΑλλλλααγγήήςς,,  ΒΒαασσίίλληη  KKεεγγκκέέρροογγλλοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  πποουυ  έέχχεειι  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη  μμεε  ττοονν  δδάάκκοο..



Στην συνέχεια οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα υλοποιήσουν πρό-
τζεκτ στις σχολικές τους μονάδες, θα γίνουν και διαγωνισμοί
και την άνοιξη έχουμε προγραμματίσει να γίνουν εκδηλώσεις
στην Περιφερειακή Ενότητα, στο δήμο Ρεθύμνου και Μυλοπό-
ταμου. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό γιατί όλοι γνωρί-
ζουμε ότι τα θέματα οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα λόγω των
τροχαίων συμβάντων που σημειώνονται στο νησί είναι κρίσιμα.
Είμαστε ευτυχείς που αυτή την πρακτική της περιφέρειας Κρή-
της την υιοθέτει και το υπουργείο παιδείας και από όσο ξέ-
ρουμε προτίθεται να εντάξει το μάθημα της οδικής ασφάλειας
στο αναλυτικό πλέον πρόγραμμα των σχολείων και αυτό είναι
πολύ θετικό. 

Εμείς κάναμε συνάντηση εργασίας για να συντονίσουμε τις
δράσεις μας με τους δήμους και τους φορείς για τα θέματα οδι-
κής ασφάλειας. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το εγχείρημα γιατί
θα πρέπει οι δράσεις αυτές να έχουν συνέχεια έτσι ώστε να
έχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Τα επιμορφωτικά θα γίνουν για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας καθώς και από στελέχη φορέων που
έρχονται σε επαφή με τη σχολική κοινότητα. Είναι δράσεις επι-
μόρφωσης γιατί θέλουμε εκπαιδευτικούς επιμορφωμένους για
να «τρέξουν» με την καθοδήγηση του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου που συντονίζει τις δράσεις αυτές».

Από την πλευρά της η κα Παπαδακάκη, τόνισε πόσο ση-
μαντικό είναι να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα το μά-
θημα της κυκλοφοριακής αγωγής, σε μία χώρα που τα
τροχαία δυστυχώς αποτελούν καθημερινότητα και οι πο-
λίτες αποδεικνύονται καθημερινά οδηγικά απαίδευτοι. 

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πρόγραμμα αυτό καθώς τα τε-
λευταία χρόνια τείνουν οι κυβερνήσεις να επιδιώκουν να εισα-
χτεί το μάθημα αυτό, πιλοτικά στην αρχή και στην συνέχεια να
εδραιωθεί ως μάθημα το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. 

Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και μπαίνει ως πρώτη προτεραιό-
τητα στην κυβέρνηση ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά των νέων
παιδιών και να αυξηθεί η ασφάλεια στους δρόμους. 

Αυτό το δίνουν στα χέρια των εκπαιδευτικών χωρίς να τους έχουν προετοιμάσει εκ των προτέρων που σημαίνει ότι έχουν μια βάση με τα εργαλεία που δίνουν στους εκπαιδευτικούς και ανα-
φέρομαι στην πλατφόρμα του υπουργείου μεταφορών, το γνωστό e drive, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να δίνουμε κάτι στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν χωρίς να ξέρουν πώς να το κά-
νουν. 

Εδώ έρχεται το εργαστήριο μας και προσπαθεί να αναπτύξει ένα πακέτο εκπαιδευτικό μέσα από το οποίο να μεταδίδονται γνώσεις στους εκπαιδευτικούς κυρίως παιδαγωγικής φύσεως που θα
μπορούν μόνοι τους να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιοποιούν τα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής μέσα στη τάξη τους. Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή του πιλοτικού μαθήμα-
τος βλέπουμε τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε απόγνωση καθώς αναζητούν διαρκώς τους ειδικούς, τον αστυνομικό, τον πυροσβέστη, το ΕΚΑΒ, το εργαστήριο μας στην προσπάθεια τους
να βρουν τρόπους να διδάξουν το μάθημα αυτό. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε ώστε να υλοποιήσουν το μάθημα με σωστές μεθόδους να ξέρουν στην δική τους τάξη τι ταιριάζει στους μαθητές
τους, τι ανάγκη έχουν, που υστερούν οι μαθητές τους και να επιλέξουν την κατάλληλη τεχνολογία και τεχνικές πρακτικές για να παρέμβουνε αποτελεσματικά και με τρόπο προσαρμοσμένο στις
ανάγκες των μαθητών τους.

Η επιμόρφωση θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο θα πηγαίνει σταδιακά από νομό σε νομό. Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο πακέτο και αυτό δεν θα μείνει ξεκρέμαστο. Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν
μικρά πρότζεκτ στην τάξη και στο τέλος θα κλείσει το πρόγραμμα με εκδηλώσεις, όπου θα παρουσιαστεί η δουλειά τους και θα βραβευτούν. Ήδη έχουν δηλώσει πάνω από 200 άτομα συμμε-
τοχή», κατέληξε η ίδια.

ΓΓ..  ΠΠααρραασσύύρρηηςς  κκααιι  ΜΜ..  ΠΠααππααδδαακκάάκκηη  σσυυννεερργγάάσσττηηκκαανν  μμεε  αασσττυυννοομμίίαα,,  ππυυρροοσσββεεσσττιικκήή,,  ΕΕΚΚΑΑΒΒ  

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  ααγγωωγγήήςς  σστταα  σσχχοολλεείίαα  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
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ΑΑννααγγκκααιιόόττηητταα    ηη    εειισσααγγωωγγήή    σσττοο    σσχχοολλεείίοο
ττοουυ    μμααθθήήμμααττοοςς    κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς    ααγγωωγγήήςς

ΤΤοονν  ττρρόόπποο  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  γγίίννεειι  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  ααγγωωγγήήςς  σσεε  σσχχοολλεείίαα  ττοουυ  ννοομμοούύ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  εεξξέέτταασσαανν  χχθθεεςς  οο  ππεερριιφφεερρεειιαα--
κκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  ΓΓιιάάννννηηςς  ΠΠααρραασσύύρρηηςς  κκααιι  ηη  εεππίίκκοουυρρηη  κκααθθηηγγήήττρριιαα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΜΜεεσσοογγεειιαακκοούύ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  κκααιι  δδιιεευυθθύύννττρριιαα  ττοουυ  ΕΕρργγαασσττηηρρίίοουυ  ΥΥγγεείίααςς
κκααιι  ΟΟδδιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  ΜΜααρρίίαα  ΠΠααππααδδαακκάάκκηη,,  σσεε  σσυυννάάννττηησσηη  πποουυ  εείίχχαανν  μμεε  φφοορρεείίςς  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ννοομμοούύ,,  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  σσυυννδδρράάμμοουυνν  σσττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη
ττοουυ  σσττόόχχοουυ..
ΒΒαασσιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  εείίννααιι  ηη  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν,,  ώώσσττεε  νναα  μμπποορρέέσσοουυνν  νναα  υυλλοοπποοιιήήσσοουυνν  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσττιιςς  ττάάξξεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  όόππωωςς  εείίππεε  οο  κκ..  ΠΠααρραα--
σσύύρρηηςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  εείίννααιι  εεκκεείίννοοςς  πποουυ  ττοο  οορρααμμααττίίσσττηηκκεε  κκααιι  εεξξ  ααρρχχήήςς  μμεε  ττηηνν  κκαα  ΠΠααππααδδαακκάάκκηη  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  ττοο  εεφφααρρμμόόσσοουυνν  σσεε  σσχχοολλεείίαα  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς,,
««έέχχοουυμμεε  υυπποογγρράάψψεειι  μμιιαα  ππρροογγρρααμμμμααττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  μμεε  ττοο  ΕΕΛΛΜΜΕΕΠΠΑΑ  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς ααγγωωγγήήςς..  ΗΗ  σσύύμμββαασσηη  ααυυττήή  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  εεκκππααιι--
δδεευυττιικκώώνν  γγιιαα  τταα  θθέέμμαατταα  ττηηςς  οοδδιικκήήςς  αασσφφααλλεείίααςς..  



ΝΝέέαα εεπποοχχήή γγιιαα ττιιςς υυππηηρρεεσσίίεεςς ττοουυ ΔΔήήμμοουυ ΡΡεεθθύύμμννηηςς ααννοοίίγγεειι οο ψψηηφφιιαακκόόςς μμεετταασσχχηημμααττιισσμμόόςς κκααιι ηη ηηλλεεκκττρροοννιικκήή δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη μμέέσσαα ααππόό υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ θθαα δδιιεευυκκοολλύύννοουυνν ττηηνν κκαα--
θθηημμεερριιννόόττηητταα ττωωνν  πποολλιιττώώνν κκααιι θθαα μμεειιώώσσοουυνν ττηηνν γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα ττόόσσοο μμεεττααξξύύ ττωωνν υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  όόσσοο κκααιι μμεε τταα ααρρμμόόδδιιαα υυπποουυρργγεείίαα όόπποουυ δδιιααββιιββάάζζοοννττααιι οοιι υυπποοθθέέσσεειιςς κκααιι τταα ααιιττήή--
μμαατταα.. ΠΠλλέέοονν οοιι εερργγαασσίίεεςς ββρρίίσσκκοοννττααιι σσεε ώώρριιμμοο σσττάάδδιιοο κκααιι ααννααμμέέννεεττααιι ααππόό ττηηνν 11ηη ΙΙααννοουυααρρίίοουυ ττοουυ 22002200  νναα ττεεθθεείί σσεε εεφφααρρμμοογγήή ππιιλλοοττιικκάά ηη
ηηλλεεκκττρροοννιικκήή εεξξυυππηηρρέέττηησσηη ττωωνν  πποολλιιττώώνν κκααιι ηη δδιιααχχεείίρριισσηη ττωωνν υυπποοθθέέσσεεωωνν ααπποοκκλλεειισσττιικκάά μμέέσσωω ττωωνν ψψηηφφιιαακκώώνν εεφφααρρμμοογγώώνν..  
ΜΜιιλλώώννττααςς σσττηηνν ««ΚΚ..ΕΕ»»  οο ΕΕννττεεττααλλμμέέννοοςς ΔΔηημμοοττιικκόόςς ΣΣύύμμββοουυλλοοςς σσεε θθέέμμαατταα ΣΣυυννττοοννιισσμμοούύ ττωωνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν κκααιι ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς ττοουυ ΔΔήήμμοουυ
ΡΡεεθθύύμμννοουυ ΓΓιιώώρργγοοςς  ΓΓεεωωρργγααλλήήςς,, ααννααφφέέρρθθηηκκεε σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ υυλλοοπποοιιεείίττααιι ααλλλλάά κκααιι τταα οοφφέέλληη ααππόό ττοονν ψψηηφφιιαακκόό μμεετταα--
σσχχηημμααττιισσμμόό κκααιι ττηηνν ηηλλεεκκττρροοννιικκήή δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη  πποουυ ααπποοττεελλεείί μμιιαα σσττόόχχεευυσσηη γγιιαα ττηηνν δδηημμοοττιικκήή ααρρχχήή..  
ΌΌππωωςς εεξξήήγγηησσεε οο ίίδδιιοοςς σσεε σσυυννεερργγαασσίίαα μμεε ττοο ττμμήήμμαα  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς κκααιι ττοονν ΓΓεεννιικκόό ΓΓρρααμμμμααττέέαα ΜΜααρρίίννοο ΡΡοουυσσιιάά,,  οοιι δδιιααδδιικκαασσίίεεςς
γγιιαα ττοονν ψψηηφφιιαακκόό μμεετταασσχχηημμααττιισσμμόό ββρρίίσσκκοοννττααιι  ππλλέέοονν σσεε  ππρροοχχωωρρηημμέέννοο σσττάάδδιιοο..  ΑΑππόό ττηηνν 11ηη ΙΙααννοουυααρρίίοουυ ττοουυ ννέέοουυ έέττοουυςς,,  αανναα--
μμέέννεεττααιι νναα εείίννααιι δδιιααθθέέσσιιμμηη κκααιι ηη ααννττίίσσττοοιιχχηη εεφφααρρμμοογγήή  πποουυ θθαα δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί σσεε σσυυννεερργγαασσίίαα μμεε ττοο ττμμήήμμαα  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς,,
ττοουυ ΙΙΤΤΕΕ κκααιι ττοο ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο ΚΚρρήήττηηςς κκααιι θθαα χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι ααππόό ττοουυςς  πποολλίίττεεςς γγιιαα ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα κκααιι ττιιςς σσυυννααλλλλααγγέέςς
ττοουυςς μμεε ττοο ΔΔήήμμοο ΡΡεεθθύύμμννηηςς..
ΗΗ εεφφααρρμμοογγήή χχρρηημμααττοοδδοοττεείίττααιι ααππόό ττοο ΔΔήήμμοο ΡΡεεθθύύμμννηηςς κκααιι ααρρχχιικκάά θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι εεππιιππλλέέοονν  ππρροογγρράάμμμμαατταα τταα οοπποοίίαα θθαα ααξξιιοο--
πποοιιηηθθοούύνν ααππόό ττοο ττμμήήμμαα  ππααιιδδεείίααςς ττοουυ ΔΔήήμμοουυ ΡΡεεθθύύμμννηηςς εεννώώ σσττηη σσυυννέέχχεειιαα σσττόόχχοοςς εείίννααιι νναα υυππάάρρχχεειι έένναα  ππρρόόγγρρααμμμμαα γγιιαα κκάάθθεε ττμμήήμμαα
ττοουυ ΔΔήήμμοουυ ΡΡεεθθύύμμννηηςς..  
ΣΣεε όό,,ττιι ααφφοορράά ττηη λλεειιττοουυρργγίίαα ττηηςς εεφφααρρμμοογγήήςς,,  όόππωωςς ττόόννιισσεε οο κκοοςς ΓΓεεωωρργγααλλήήςς,,  οο  πποολλίίττηηςς θθαα έέχχεειι ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα υυπποοββάάλλλλεειι ττοο ααίίττηημμάά ττοουυ,,  ττοο
οοπποοίίοο θθαα  ππααίίρρννεειι ααυυττόόμμαατταα ααρριιθθμμόό  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ κκααιι θθαα  ππρροοωωθθεείίττααιι  ππρροοςς κκάάθθεε ααρρμμόόδδιιαα υυππηηρρεεσσίίαα ήή ττμμήήμμαα ττοουυ ΔΔήήμμοουυ ΡΡεεθθύύμμννηηςς..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα,,  θθαα ααννααββααθθμμίίσσεειι κκααιι ττηηνν εεσσωωττεε--
ρριικκήή λλεειιττοουυρργγίίαα,,  ααφφοούύ τταα έέγγγγρρααφφαα κκααιι οοιι υυπποοθθέέσσεειιςς θθαα  ππρροοωωθθοούύννττααιι ηηλλεεκκττρροοννιικκάά κκααιι θθαα εεννηημμεερρώώννοοννττααιι δδιιααρρκκώώςς γγιιαα ττηηνν  πποορρεείίαα κκααιι ττηηνν εεξξέέλλιιξξήή ττοουυςς..  

ΣΣττηηνν    ψψηηφφιιαακκήή    εεπποοχχήή    ππεερρννοούύνν  
οοιι    υυππηηρρεεσσίίεεςς    ττοουυ    ΔΔήήμμοουυ    ΡΡεεθθύύμμννηηςς  

ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ  
Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί η δαιδαλώδης γραφειοκρατία που σήμερα αποτελεί «βραχνά»

για τις δημόσιες υπηρεσίες, θα συμβάλλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και θα
δίνει μια καλύτερη εικόνα στις υπηρεσίες για τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Ταυτόχρονα, υποθέσεις που πρέπει να διαβιβαστούν σε άλλες υπηρεσίες ή ακόμη και υπουρ-
γεία, θα προωθούνται ηλεκτρονικά με την αντίστοιχη δυνατότητα παρακολούθησης της πο-
ρείας τους. 

Επιπλέον, οι δημότες θα γνωρίζουν με το πάτημα ενός κουμπιού την πορεία του αιτήματός
τους και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ενώ η διαδικασία αυτή θα αφήσει και ένα περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα μειώνοντας ταυτόχρονα και το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών που σή-
μερα δαπανούν σημαντικά ποσά για την προμήθεια χαρτιού. 

ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  
Όπως εξήγησε ο κος ΓΓεεωωρργγααλλήήςς,, στόχος είναι οι δυνατότητες ηλεκτρονικής καταγραφής

αιτημάτων και διεκπεραίωσης των υποθέσεων, να επεκταθούν σε όλες τις υπηρεσίες του
Δήμου. 

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία και συγκεκριμένα ανέφερε:
«Θα πάρουμε ένα ακόμη πρόγραμμα που θα συνδεθεί στο σύστημα και θα τρέχει στο τμήμα παιδείας
δίνοντας τη δυνατότητα για την καταχώρηση αιτημάτων για συντήρηση υποδομών ή τυχόν προβλή-
ματα από τους διευθυντές των σχολείων. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και την ταξινόμηση των αιτημάτων σε κατηγορίες, όπως ο εξοπλι-
σμός, οι εξωτερικοί χώροι κα. Η ΔΕΥΑΡ που έχει δικό της πρόγραμμα, θα μπορεί επίσης να διασυνδε-
θεί ενώ στόχος μας είναι το κάθε τμήμα να έχει το δικό του πρόγραμμα ώστε να φτιάξουμε ένα ψηφιακό
σύστημα που θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες μας. 

Εξετάζεται σε αυτό η δυνατότητα για ένταξη της έξυπνης στάθμευσης και η οικονομική υπηρεσία
προχωρά ήδη τις διαδικασίες για την δημιουργία εφαρμογής μέσω της οποίας οι δημότες θα μπορούν
να εξοφλούν τις οφειλές τους προς το δήμο».

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, θα ξεκινήσει πιλοτικά και αναμένεται να βρίσκεται σε
πλήρη εφαρμογή μέχρι τον Απρίλιο του 2020. 

ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ……ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΙΙ  
Στο μεταξύ, όπως εξήγησε ο κος Γεωργαλής, σταδιακά θα καταγραφούν στο σύστημα και

όλοι οι φάκελοι που δεν έχουν περαστεί μέχρι σήμερα και βρίσκονται στα γραφεία των υπη-
ρεσιών, κάτι που θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός ευρύτερου αρχείου που θα περιλαμβάνει
μέσα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να έχουν οι υπηρεσίες. 

Αυτό αναμένεται να συμβάλλει και στην μετέπειτα εξέλιξη, αφού στόχος είναι όλες οι υπη-
ρεσίες να περάσουν αποκλειστικά τα επόμενα χρόνια στην χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ

Όπως πρόσθεσε ο κος Γεωργαλής η επιτυχία της προσπάθειας έγκειται στην χρήση των
εφαρμογών, αφού όπως εξήγησε: 

«όσο περισσότεροι πολίτες καταγράψουν αιτήματα και κάνουν χρήση της εφαρμογής, τόσο
μεγαλύτερο αρχείο δημιουργείται αλλά και καλύτερη εικόνα των προβλημάτων από τις υπη-
ρεσίες μας». 

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ξεκινήσει η λειτουργία της εφαρμογής, θα γίνουν ενημερωτι-
κές συναντήσεις για την προετοιμασία, εξοικείωση και πληροφόρηση των διευθυντών των υπη-
ρεσιών του δήμου, των προέδρων των κοινοτήτων, των δημοτών σε κάθε κοινότητα ενώ ομάδα
εθελοντών θα αναλάβει να παρέχει συνδρομή προς τους δημότες, που δεν γνωρίζουν πώς να το
κάνουν, να κατεβάσουν την εφαρμογή και να τη χρησιμοποιήσουν. 

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΑΑ  ΚΚΛΛΑΑΨΨΙΙΝΝΟΟΥΥ  
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ΕΕκκδδήήλλωωσσηη    σσττοο    ΑΑττσσιιππόόπποουυλλοο  
γγιιαα    ττοονν    ΣΣΜΜΑΑ

ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΑΑττσσιιπποοπποούύλλοουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόό--
γγοουυ,,  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  1188  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ    22001199,,  ώώρραα  77::0000  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα    σσυυζζήήττηησσηη  μμεε  θθέέμμαα::  ««ΗΗ  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα  ππρροοσσωωρριιννοούύ  ΣΣΜΜΑΑ  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ΔΔΕΕΥΥΑΑΡΡ  κκααιι  ηη  φφηημμοολλοογγοούύμμεεννηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ
ΣΣΜΜΑΑ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  σσττοο  ΑΑττσσιιππόόπποουυλλοο»»..  ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  εείίννααιι  ααννοοιικκττήή  γγιιαα  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο..

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟ  

ΤΤΟΟΥΥ  22002200  

ΠΠΙΙΛΛΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΕΕ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ

ΗΗ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  

ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  



Η Οινοτουριστική Βόλτα
διοργανώθηκε από την Ομάδα
Rethymno RECEVIN και πε-
ριελάμβανε ξενάγηση στο
ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου
και στάσεις σε πολύ γνωστά
εστιατόρια, Boutique Hotels
και Wine Bar, τα οποία προ-
σφέρουν κρητικό εμφιαλωμένο
οίνο. Σημείο εκκίνησης ήταν
τα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ, από
όπου οι συμμετέχοντες έλαβαν
πληροφοριακό υλικό και ανα-
μνηστικό ποτήρι οινογνωσίας
και, κατόπιν, ξεκίνησαν την ξε-
νάγησή τους παρέα με τις δύο

ξεναγούς, κα ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΚΚαα--
κκοογγιιααννννάάκκηη και κα ΙΙωωάάνννναα
ΚΚααμμππαακκάάκκηη, από το Σωματείο
Επαγγελματιών Ξεναγών Κρή-
της και Σαντορίνης.

Μαζί ήταν τα μέλη της Ομά-
δας Rethymno RECEVIN, κα
ΠΠέέππηη  ΜΜππιιρρλλιιρράάκκηη, Πρόεδρος
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και Επιτροπής Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Δήμου Ρεθύμνης, κ.
ΘΘωωμμάάςς  ΚΚρρεεββεεττζζάάκκηηςς, Αντιδή-
μαρχος Καθημερινότητας, κα
ΜΜααρρίίαα  ΚΚοουυφφάάκκηη, γενική συν-
τονίστρια της Ομάδας Rethy-
mno RECEVIN, κα ΚΚααττεερρίίνναα

ΞΞεεκκάάλλοουυ, επιχειρηματίας, και
κα ΗΗλλιιάάνναα  ΜΜααλλίίχχιινν, οινολόγος,
οι οποίοι και έδωσαν σημαντι-
κές πληροφορίες για την Παγ-
κόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού
στην Κρήτη και τη διοργάνωσή
της από το Δίκτυο Οινοποιών
Κρήτης-Wines of Crete, για το
ευρωπαϊκό Δίκτυο Οινικών Πό-
λεων RECEVIN, αλλά και για
τον βασικό στόχο της Ομάδας
Rethymno RECEVIN, δηλαδή,
την καθιέρωση του Ρεθύμνου
ως έναν εξαιρετικό οινογα-
στρονομικό προορισμό.

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες
συμμετείχαν, ήταν το εστιατό-
ριο ΧΧάάσσιικκαα--ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  σσεε  μμπποουυ--
κκιιέέςς, το VVeenneettoo Boutique Hotel
and Restaurant, το Cocktail and
Wine Bar ΟΟιιννοοθθήήκκηη και το ολο-
καίνουργιο Wine Bar GGaaZZii. Οι
συμμετέχοντες είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν και να
απολαύσουν κρητικές ποικι-
λίες, όπως το βιδιανό, το θρα-
ψαθήρι, το μανδηλάρι, το
κοτσιφάλι και το πλυτό, συν-

δυασμένες με επιλεγμένα συ-
νοδευτικά, ενώ, οι ιδιοκτήτες
και το προσωπικό της κάθε
επιχείρησης, μοιράστηκαν μαζί
τους τις γνώσεις και τα μυστικά
τους για το κρητικό κρασί και
την κρητική γαστρονομία και
απάντησαν σε πληθώρα ερω-
τήσεων.

Σύμφωνα με την κα ΠΠέέππηη
ΜΜππιιρρλλιιρράάκκηη, Πρόεδρο
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και Επιτροπής Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Δήμου Ρεθύμνης, «Η
εντυπωσιακή συμμετοχή σε αυτόν
τον οινοτουριστικό περίπατο,
απέδειξε ότι οι άνθρωποι του Ρε-
θύμνου αγαπούν το ποιοτικό εμ-
φιαλωμένο κρητικό κρασί και
επιθυμούν να το γνωρίσουν και να
το διαδώσουν ακόμα περισσό-
τερο. Αυτή ήταν η κατεύθυνση
προς την οποία κινήθηκε εξαρχής
η Ομάδα Rethymno RECEVIN,
στοχεύοντας πάντα στη συνεργα-
σία όλων των επαγγελματιών του
Τουρισμού και της Εστίασης και
στην ανάδειξη των οινικών και
γαστρονομικών θησαυρών μας σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαρι-
στούμε ολόψυχα τις ξεναγούς μας
και όλες τις επιχειρήσεις και το
προσωπικό τους, οι οποίες, είτε
άνοιξαν ειδικά για τον περίπατο,
όπως το GGaaZZii και το VVeenneettoo είτε
παρέμειναν ανοιχτές, όπως η ΟΟιι--
ννοοθθήήκκηη, προκειμένου να φιλοξε-
νήσουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τους συμμετέχοντες και να
τους προσφέρουν μια ολοκληρω-
μένη εμπειρία οινογαστρονομι-
κού ενδιαφέροντος». 

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι
δράσεις της Ομάδας Rethy-
mno RECEVIN μεταδίδονται
ζωντανά και ανακοινώνονται
στη σελίδα στο facebook:
www.fb.com/rethymnowine-
city και στο instagram: @reth-
ymnowinecity.
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ΓΓιιοορρττάάσσττηηκκεε    ηη    ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα    ΗΗμμέέρραα    ΟΟιιννοοττοουυρριισσμμοούύ    σσττοο    ΡΡέέθθυυμμννοο
ΜΜεε  ττοονν  ππιιοο  όόμμοορρφφοο  ττρρόόπποο  γγιιοορρττάάσσττηηκκεε  ηη  ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  ΗΗμμέέρραα  ΟΟιιννοοττοουυρριισσμμοούύ  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο,,  κκααθθώώςς,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1100  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001199,,  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  έέννααςς
εεξξααιιρρεεττιικκόόςς  οοιιννοοττοουυρριισσττιικκόόςς  ππεερρίίππααττοοςς  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττηηςς  ππόόλληηςς  μμααςς,,  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ππάάννωω  ααππόό  7700  εεππιισσκκεεππττώώνν  κκααιι  κκααττοοίίκκωωνν..



ΗΗ  ααγγάάππηη  ττηηςς  ΡΡεεθθυυμμννιιώώττιικκηηςς  ΞΞεεννοοδδοοχχεειιαακκήήςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  GGRREECCOOTTEELL  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  ααππόό  ττοουυςς  ααδδεερρφφοούύςς
ΔΔαασσκκααλλααννττωωννάάκκηη  έέμμεειιννεε  γγιιαα  πποολλλλέέςς  δδεεκκααεεττίίεεςς  ππιισσττήή  σσττοο  κκααθθήήκκοονν  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσττοο  σσυυννάάννθθρρωωπποο..
ΜΜέέσσαα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  δδρράάσσεεωωνν  έέγγιιννεε  κκααιι  ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι  έένναα  ααννοοιιχχττόό  eevveenntt  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ττοουυ
ΡΡεεθθύύμμννοουυ  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  GGRREECCOOTTEELL  CCRREETTAA  PPAALLAACCEE..  ΠΠοολλλλοοίί  ααθθλληηττέέςς  ππήήρραανν  μμέέρροοςς  σσττοονν  φφιι--
λλααννθθρρωωππιικκόό  ααγγώώνναα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοοιι  ττωωνν  μμοοννάάδδωωνν  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν  ττηη  εεττααιιρρίίααςς  σσττοο    ««GGrreeccoo--
tteell  BBeeaacchh  RRuunn  22001199»»..  ΜΜααζζεεύύττηηκκεε  έένναα  πποοσσόόνν  πποουυ  σσεε  ππρρόόσσφφααττηη    σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  δδιιεευυθθυυννττέέςς  κκααιι  σσττεελλέέχχηη
ττηηςς  GGrreeccootteell  κκααιι  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ΝΝίίκκοοςς  ΔΔαασσκκααλλααννττωωννάάκκηηςς  δδόόθθηηκκεε  σσττοο  ΣΣύύλλλλοογγόό  μμααςς  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν
δδρράάσσεεώώνν  μμααςς..

Παράλληλα είμαστε σε επικοινωνία για τη συνέ-
χιση μια συνεργασίας στα πλαίσια της εργασιακής
Ένταξης ΑμεΑ και της υποστήριξης των ενηλίκων

λειτουργικών δομών με ειδικές
ανάγκες σε ένα ελεγχόμενο
και προσαρμοσμένο εργασιακό
περιβάλλον. 

Είναι τιμή μας η συνεργασία
αυτή και ευελπιστούμε στην
συνέχεια των προσπαθειών ποι-
οτικής ένταξής των ατόμων με
αναπηρία στον κοινωνικό ιστό. 

Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί
θερμά την Grecotel και το
Ίδρυμα ΝΝίίκκοοςς  ΔΔαασσκκααλλααννττωω--
ννάάκκηηςς για την προσφορά, για
την αγάπη και συνεχή συνερ-
γασία και υποστήριξη.

ΗΗ    εεννδδοοχχώώρραα    ττηηςς    ΚΚρρήήττηηςς    γγέέμμιισσεε    μμεε    οοιιννόόφφιιλλοουυςς
σσττηηνν    ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή    ΗΗμμέέρραα    ΟΟιιννοοττοουυρριισσμμοούύ

ΗΗ  ΚΚυυρριιαακκήή  πποουυ  μμααςς  ππέέρραασσεε  ήήτταανν  γγεεμμάάττηη  κκρρηηττιικκόό  κκρραασσίί,,  μμεε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΗΗμμέέρραα  ΟΟιιννοοττοουυρριισσμμοούύ..  ΠΠάάννωω  ααππόό  22..550000  άάττοομμαα  εεππιισσκκέέφφθθηηκκαανν
τταα  οοιιννοοπποοιιεείίαα  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς,,  ααξξιιοοπποοιιώώννττααςς  ττοονν  κκααλλόό  φφθθιιννοοππωωρριιννόό  κκααιιρρόό..

ΓΓεευυσσιιγγννωωσσίίεεςς  σσεε  ννέέεεςς  κκααιι  ππααλλιιέέςς  εεσσοοδδεείίεεςς,,  σσυυζζήήττηησσηη  μμεε  ττοουυςς  οοιιννοοπποοιιοούύςς,,  εεππίίσσκκεεψψηη  σστταα  ααμμππέέλλιιαα,,  ππααρράάλλλληηλλεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  εεννήήλλιικκεεςς  κκααιι  ππααιιδδιιάά,,  εείίχχεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σστταα  1155  οοιιννοοπποοιιεείίαα  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς
πποουυ  άάννοοιιξξαανν  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1100  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ,,  μμεε  δδωωρρεεάάνν  εείίσσοοδδοο..

ΠΠααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττηηνν  γγεευυσσιιγγννωωσσίίαα  οοίίννοουυ,,  εεσσττιιααττόόρριιαα  σσυυννεερργγάάσσττηηκκαανν  σσττηηνν  δδρράάσσηη  ««BBrriinngg yyoouurr oowwnn wwiinnee ––  φφέέρρεε  ττοο  δδιικκόό  σσοουυ  κκρραασσίί»»..  ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  ααυυττήήςς  ήήτταανν  οο  εεππιισσκκέέππττηηςς  νναα  ααπποολλααύύσσεειι  ττοο  κκρραασσίί
πποουυ  ααγγόόρραασσεε  ααππόό  ττοο  οοιιννοοπποοιιεείίοο  σσττοο  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννοο  εεσσττιιααττόόρριιοο,,  χχωωρρίίςς  εεππιιππλλέέοονν  χχρρέέωωσσηη,,  κκααιι  νναα  σσυυννδδυυάάσσεειι  ττοο  ααγγααππηημμέέννοο  ττοουυ  κκρραασσίί  μμεε  ττοο  ααγγααππηημμέέννοο  ττοουυ  φφααγγηηττόό..

ΤΤοο  ΔΔίίκκττυυοο  ΟΟιιννοοπποοιιώώνν  ΚΚρρήήττηηςς  ((WWiinneess ooff CCrreettee)),,  γγιιαα  ττέέττααρρττηη  χχρροοννιιάά,,  σσυυννττόόννιισσεε  ττηηνν  όόλληη  εεννέέρργγεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚρρήήττηη  κκααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  σσυυννεερργγάάσσττηηκκεε  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  55  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  ΕΕννώώσσεειιςς  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς
πποουυ  έέππρρααξξαανν  ααννττίίσσττοοιιχχαα  κκααιι  σσυυννττοοννίίσσττηηκκαανν  γγιιαα  ττοο  κκααλλύύττεερροο  δδυυννααττόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  ηη  δδρράάσσηη  εείίχχεε  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  χχααρραακκττήήρραα  κκααιι  οοιιννοοπποοιιεείίαα  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  δδέέχχττηηκκαανν  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττοο  οοιιννόό--
φφιιλλοο  κκοοιιννόό..  ΤΤοο  WWiinneess ooff CCrreettee υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  ττηηνν  ρρήήσσηη  ττοουυ  WWiinnee iinn MMooddeerraattiioonn ––  ττοο  κκρραασσίί  ααπποολλααμμββάάννεεττααιι  κκααλλύύττεερραα,,  μμεε  μμέέττρροο..
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ΟΟ    ΌΌμμιιλλοοςς    GGrreeccootteell    κκααιι    ττοο    ΊΊδδρρυυμμαα    ΝΝίίκκοοςς    ΔΔαασσκκααλλααννττωωννάάκκηηςς    σσττοο    ππλλεευυρρόό  
ττοουυ    ΣΣυυλλλλόόγγοουυ    γγοοννέέωωνν    κκααιι    φφίίλλωωνν    ααττόόμμωωνν    μμεε    ααυυττιισσμμόό    ΡΡεεθθύύμμννοουυ



ΓΓρράάφφεειι  οο  
ΓΓιιάάννννηηςς  ΛΛίίττιιννααςς  

Τ 
ον τελευταίο καιρό
παρατηρούμε καθη-
μερινά ακραίες φω-

νές να αποτελούν μέρος του
λόγου των δυο κυρίαρχων σή-
μερα, πολιτικών σχηματισμών.
Σαν να διαγκωνίζονται οι δύο
«μεγάλοι» ποιος θα εκφράσει
τα δύο άκρα δυνατότερα.

Τούτο έχει εξήγηση και
συμβαίνει γιατί και οι δυο
«μεγάλοι» προσπαθούν από
τη μια μεν να απλωθούν προς
το κοινωνικό και πολιτικό κέ-
ντρο για να αυξήσουν το κοι-
νό τους αλλά ταυτόχρονα δε
να διατηρήσουν και την επα-
φή τους με τα άκρα τους, τα
οποία τους τροφοδοτούν με
κρίσιμες - για αυτούς τους
δυο - κοινωνικές μάζες. Ειδι-
κότερα, όσο ο ένας χρησιμο-
ποιεί όλο και περισσότερες
εκφράσεις και απόψεις του
ενός άκρου τόσο σύρει και
τον άλλο να αποταθεί ακόμα
περισσότερο στο δικό του
άκρο.

Μέσα από την ακραία αυτή
ρητορική, τείνει να γίνει «κα-
νονικότητα» το να μπαίνουν

στη δημόσια συζήτηση αυτές
οι ακραίες απόψεις. Τείνουν
να θεωρηθούν απόψεις της
μεγάλης μάζας καθώς εκφέ-
ρονται από τα μεγάλα πολιτι-
κά κόμματα.

Το τελευταίο θεωρώ είναι
και το πλέον επικίνδυνο για τη
«κανονική κανονικότητα».
Γιατί δεν μπορούν να αποτε-
λούν κανονικότητα οι ακραίες
φωνές. Η κοινωνία δεν μπορεί
να συζητάει με όρους των
άκρων αν θέλει να προχωράει.

Η «μαζικοποίηση» σε πρώ-
τη φάση και η «κανονικοποί-
ηση» σε δεύτερη φάση αυτών
των ακραίων απόψεων συμ-
βαίνει για έναν πολύ απλό
λόγο.

Γιατί εκλείπει από το πολι-
τικό σύστημα ο πολιτικός

εκείνος χώρος που θα κάνει
απολύτως διαυγές και διαρκώς
ξεκάθαρο πως ακραίες από-
ψεις δεν βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος σε αυτόν ούτε από
τα δεξιά ούτε από τα αριστε-
ρά του.

Λείπει εκείνος ο «πολιτικός
εξισορροπιστής» θα έλεγα
σχηματικά που θα επέτρεπε
τόσο στο πολιτικό σύστημα
όσο και στη κοινωνία κυρίαρ-
χα να ισορροπήσει πέρα από
τις ακραίες απόψεις. Ο χώρος
εκείνος που θα επέτρεπε
στους πολίτες να μείνουν
πέρα από σχηματισμούς που
εγκολπώνουν ακραίες σκέ-
ψεις ή πράξεις. Απουσιάζει
εκείνος ο πολιτικός χώρος
που θα λειτουργεί κεντροβα-
ρικά ως προς τα δύο άκρα

που προσπαθούν να εντάξουν
τη δική τους άποψη στη κα-
θημερινή πολιτική ατζέντα.

Την «δουλειά» αυτή στο
παρελθόν την έκανε το ΠΑ-
ΣΟΚ. Έχοντας ξεκαθαρίσει
τις αποστάσεις του από τις
ακραίες θέσεις, ειδικά μετά το
1977, όριζε τον χώρο στον
οποίο κινούνταν οι κύριες
απόψεις που έμπαιναν στη
δημόσια συζήτηση. Και αυτό
είχε σαν συνέπεια και η ΝΔ να
υποχρεώνεται κατά κάποιο
τρόπο να σύρεται σε αυτή
την οριοθέτηση των συζητή-
σεων. Ακραίες απόψεις δεν
επιτρέπονταν από τη ΝΔ προ-
κειμένου να μην απομακρύ-
νεται από το λεγόμενο ‘κοι-
νωνικό κέντρο’ στο οποίο
απευθύνονταν το ΠΑΣΟΚ

μέσα από τον ήπιο και χωρίς
ακραίες εκφάνσεις πολιτικό
του λόγο.

Και σήμερα, είναι εκείνος
ακριβώς ο πολιτικός χώρος
που εδώ και χρόνια λέμε πως
χωρίς αυτόν η Χώρα μπαίνει
πάντα σε περιπέτειες. Η Δη-
μοκρατική Παράταξη που
απέχει εξίσου από τα αριστε-
ρά και τα δεξιά άκρα σήμερα
είναι απούσα. Ο χώρος που
όποτε ήταν ζωντανός ισορ-
ροπούσε τη κοινωνία και τις
απόψεις της.
Και τα αποτελέσματα τα ζού-
με καθημερινά. Δυστυχώς.
Το κενό πρέπει να καλυφθεί
γρήγορα. Για να επιτρέψουμε
στην κοινωνία να επιστρέψει
στην «κανονική κανονικότητα»
μιας πραγματικά Δημοκρατι-
κής, Ευρωπαϊκής, Σύγχρονης
και Προοδευτικής χώρας.
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ΈΈλλλλεειιψψηη    πποολλιιττιικκοούύ    εεξξιισσοορρρροοππιισσττήή::

««ΤΤοο    κκρράάττοοςς    οοφφεείίλλεειι    νναα    ππααρρέέχχεειι
αασσφφάάλλεειιαα    σσττοουυςς    πποολλίίττεεςς»»
«Το κράτος οφείλει να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες γιατί η ασφάλεια είναι δικαίωμα» τόνισε η ΌΌλλγγαα  ΚΚεεφφααλλοο--
γγιιάάννννηη  επισημαίνοντας πως η συντεταγμένη πολιτεία είναι εδώ για να επιβάλει το νόμο. Μιλώντας στον
Αντέννα και την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα με τον Γιώργο Παπαδάκη η Βουλευτής Α' Αθήνας της Νέας Δη-
μοκρατίας είπε πως το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να συνεχίσει να απαξιώνεται προσθέτοντας πως προεκλογι-
κά η Νέα Δημοκρατία είχε δύο βασικά θέματα στην ατζέντα της, την οικονομία και την ασφάλεια. 

Η πρώην Υπουργός άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση που κρατά απέναντι σε φαινόμενα βίας λέγοντας πως «κάποιοι κλείνουν το μάτι με δηλώσεις που δεν καταδικάζουν τη βία. Ο ΣΥΡΙΖΑ
όταν ήταν κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις έκλεινε το μάτι σε πράξεις βίας. Η βία δεν μπορεί να έχει ιδεολογικό πρόσημο. Δεν μπορούμε να βάζουμε ιδεολογικά φίλτρα ανάλογα με το ποιος είναι
το θύμα της βίας. Η βία πρέπει να καταδικάζεται χωρίς κανένα αστερίσκο» είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα μάλιστα με την κα Κεφαλογιάννη ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πλέον την πραγματική του ταυτότη-
τα, καθώς ξαναγυρίζει στην αντίληψη και τη ρητορική των προηγούμενων δεκαετιών απευθυνόμενος στο ποσοστό του 3%.
Αναφερόμενη στο άσυλο η κα ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηη είπε ότι μέχρι σήμερα υπήρχε για τους παραβάτες και όχι για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. «Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και οφείλουμε να
το στηρίξουμε με τον τρόπο που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά.

OOλλγγαα   
ΚΚεεφφααλλοογγιιAAννννηη::

ΣΣυυννεεδδρριιάάζζεειι  
ηη  δδηημμοοττιικκήή  
κκοοιιννόόττηητταα  
ΡΡεεθθύύμμννηηςς  

Συνεδρίαση της Δημοτικής
Κοινότητας του Δήμου Ρε-
θύμνης, που θα γίνει στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου στο Δη-
μαρχείο Ρεθύμνης την Τρίτη
19 Νοεμβρίου στις  14:00 για
συζήτηση 
11..  ΠΠααρρααχχωωρρήήσσεειιςς  
ΔΔηημμοοττιικκώώνν  χχώώρρωωνν  
22..  ΈΈκκδδοοσσηη  ήή  μμηη  ττοοππιικκήήςς
κκααννοοννιισσττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς..
ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς--  ΕΕννηημμεερρώώσσεειιςς

––  ΚΚοοιιννοοπποοιιήήσσεειιςς..



Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο επεξεργάζεται ήδη ένα θε-
σμικό πλαίσιο για την επόμενη μέρα της αυτοκίνησης και συγκε-
κριμένα για το περιβάλλον των νέων τεχνολογιών, που είναι φιλι-
κότερες προς το περιβάλλον.

Παράλληλα, στο πεδίο της υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης,
υπό επεξεργασία βρίσκονται υπουργικές αποφάσεις για τα συ-
νεργεία και τους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, με σκοπό η μετάβα-
ση στη νέα εποχή να γίνει ομαλά και ταυτόχρονα με την τεχνο-
λογική εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτροκίνητα αυ-
τοκίνητα, υπάρχουν εισηγήσεις για:
--ΜΜεείίωωσσηη  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ  ααππόό  ττοο  2244%%  σσττοο  1133%%  γγιιαα  ττηηνν  ααγγοορράά  ηηλλεεκκττρριι--

κκοούύ  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  ––δδιικκύύκκλλοουυ..
--ΑΑννάάππττυυξξηη  εεκκττεεττααμμέέννοουυ  δδιικκττύύοουυ  υυπποοδδοομμώώνν  φφόόρρττιισσηηςς..
--ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  ττααξξίί..
--ΠΠααρροοχχήή  κκιιννήήττρρωωνν  γγιιαα  ηηλλεεκκττρριικκάά  εεττααιιρριικκάά  ΙΙΧΧ  ((μμηηδδεεννιικκόόςς  φφόόρροοςς

χχρρήήσσηηςς))..
--ΘΘέέσσππιισσηη  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ππρροοννοομμίίωωνν  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  οοχχηη--

μμάάττωωνν..
--ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππααλλααιιώώνν  κκρρααττιικκώώνν  οοχχηημμάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  αασσττιι--

κκώώνν  λλεεωωφφοορρεείίωωνν  μμεε  ηηλλεεκκττρριικκάά  οοχχήήμμαατταα..
--ΘΘέέσσππιισσηη  εειιδδιικκοούύ  σσήήμμααττοοςς  οοχχήήμμααττοοςς  μμηηδδεεννιικκώώνν  ρρύύππωωνν..

Αναλυτικότερα, η ομιλία του κ. Κεφαλογιάννη έχει ως εξής:
«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω

χαιρετισμό στην έκθεση «Ηλεκτροκίνηση EXPO 2019», μια εξαι-
ρετικά σημαντική πρωτοβουλία για τον κλάδο των μεταφορών, την
τεχνολογία και το περιβάλλον.

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μια καινούργια ιδέα, αλλά μια και-
νούργια πραγματικότητα.

Μπαίνει στις πόλεις με τα μέσα μικροκινητικότητας, καθιερώ-
νεται ως ειδικότητα στις σχολές μηχανολογίας και διεισδύει στην
καθημερινότητα των μετακινήσεων.

Είναι μια τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον που αλλάζει το ενερ-
γειακό μείγμα στην αυτοκίνηση με τρόπο οριστικό.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη ένα
θεσμικό πλαίσιο για την επόμενη μέρα της αυτοκίνησης και συ-
γκεκριμένα για το περιβάλλον των νέων τεχνολογιών, που είναι φι-
λικότερες προς το περιβάλλον.

Στο πεδίο της υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης, επεξεργαζό-

μαστε υπουργικές αποφάσεις για τα συνεργεία και τους τεχνίτες
ηλεκτροκίνησης, με σκοπό η μετάβαση στη νέα εποχή να γίνει ομα-
λά και ταυτόχρονα με την τεχνολογική εξέλιξη.

Συνήθως στη χώρα μας, πρώτα έρχεται η τεχνολογία και έπεται
η νομοθεσία.

Εμείς εργαζόμαστε για να υποδεχθούμε την ηλεκτροκίνηση να
αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που θα προσφέρει και κυρίως, να
αποκτήσουμε μηχανισμό ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε
στις τεχνολογικές τις μεταβολές.

Είναι γνωστό ότι όσο διαδίδεται μια καινοτομία τα κόστη με-
ταβάλλονται, συνήθως προς τα κάτω και γι΄ αυτό είμαστε υπο-
χρεωμένοι να κοιτάμε στο μέλλον.

Εκτός από τη νομοθεσία, όμως, το υπουργείο Μεταφορών επι-
διώκει να σηματοδοτήσει τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτρο-
κίνησης με τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στις αστικές συ-
γκοινωνίες.

Στον νέο διαγωνισμό για την προμήθεια λεωφορείων στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ένα σημαντικό ποσοστό των νέων οχη-
μάτων θα είναι ηλεκτροκίνητα.

Με αυτό τον τρόπο, θα εισάγουμε τη νέα τεχνολογία σε ένα πε-
δίο ευρείας χρήσης, θα τη συστήσουμε στο επιβατικό κοινό και φυ-
σικά, από τεχνικής άποψης, θα αξιολογήσουμε τη λειτουργικότητα
και την αποτελεσματικότητά αυτών των οχημάτων.

Απώτερος σκοπός να διαμορφώσουμε ευνοϊκότερες συνθήκες
ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και να αποκομίσουμε σημαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη.

Η ρύπανση από την αυτοκίνηση παραμένει σε υψηλό επίπεδο

στη χώρα μας, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς στην οικονομι-
κή κρίση των τελευταίων σχεδόν 10 ετών.

Με το ίδιο σκεπτικό, επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με το
υπουργείο Οικονομικών και μια πολιτική κινήτρων για τα ηλε-
κτροκίνητα οχήματα.

Όπως έχει πει και ο υπουργός, ο κ. Καραμανλής, «η αγορά αυ-
τών των αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ ακριβή και απαγορευτική
για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας».

Αυτό θα προσπαθήσουμε να αλλάξει ή τουλάχιστον να θέσου-
με τις βάσεις ώστε να αρχίσει να αλλάζει.

Η κατεύθυνσή μας, λοιπόν, στο υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών είναι να χαράξουμε το μονοπάτι επάνω στο οποίο θα τρέ-
ξει η ηλεκτροκίνηση και αυτό πράττουμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτροκίνητα αυ-
τοκίνητα, υπάρχουν εισηγήσεις για:
--ΜΜεείίωωσσηη  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ  ααππόό  ττοο  2244%%  σσττοο  1133%%  γγιιαα  ττηηνν  ααγγοορράά  ηηλλεεκκττρριι--

κκοούύ  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  ––δδιικκύύκκλλοουυ..
--ΑΑννάάππττυυξξηη  εεκκττεεττααμμέέννοουυ  δδιικκττύύοουυ  υυπποοδδοομμώώνν  φφόόρρττιισσηηςς..
--ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  ττααξξίί..
--ΠΠααρροοχχήή  κκιιννήήττρρωωνν  γγιιαα  ηηλλεεκκττρριικκάά  εεττααιιρριικκάά  ΙΙΧΧ  ((μμηηδδεεννιικκόόςς  φφόόρροοςς  χχρρήή--

σσηηςς))..
--ΘΘέέσσππιισσηη  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ππρροοννοομμίίωωνν  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  οοχχηη--

μμάάττωωνν..
--ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππααλλααιιώώνν  κκρρααττιικκώώνν  οοχχηημμάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  αασσττιι--

κκώώνν  λλεεωωφφοορρεείίωωνν  μμεε  ηηλλεεκκττρριικκάά  οοχχήήμμαατταα..
--ΘΘέέσσππιισσηη  εειιδδιικκοούύ  σσήήμμααττοοςς  οοχχήήμμααττοοςς  μμηηδδεεννιικκώώνν  ρρύύππωωνν..
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ΤΤηη  θθέέσσππιισσηη  κκιιννήήττρρωωνν  γγιιαα  ττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  εευυννοοϊϊκκόόττεερρωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  ηηλλεεκκττρροοκκίίννηησσηηςς  εεππεε--
ξξεερργγάάζζεεττααιι  ττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΥΥΠΠΟΟΙΙΚΚ,,  όόππωωςς  ααννέέφφεερρεε  οο  υυφφυυπποουυρργγόόςς  ΓΓιιάάνν--
ννηηςς  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηηςς,,  σσεε  χχααιιρρεεττιισσμμόό  ττοουυ  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ««ΗΗλλεεκκττρροοκκίίννηησσηη  EEXXPPOO  22001199»»..

ηη    ηηλλεεκκττρροοκκίίννηησσηη    δδεενν    εείίννααιι  
μμιιαα    κκααιιννοούύρργγιιαα    ιιδδέέαα,,    ααλλλλάά  
μμιιαα    ννέέαα    ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα

¶¶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

γγ..  ΚΚεεφφααλλοογγιιάάννννηηςς::

οο  ((πποολλιιττιικκάά))  ααννααμμάάρρττηηττοοςς  ππρρώώττοοςς  ττοονν  λλίίθθοονν  ββααλλέέττωω……
ΕΕξξααιιρροούύννττααιι  οοιι,,  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  κκααιι  εεκκεείίννοοιι  πποουυ  σσττιιςς  φφλλέέββεεςς  ττοουυςς  κκυυλλάά……μμππλλεε  ααίίμμαα..

Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στην ΑΑΣΣΟΟΕΕΕΕ, την προσωπική άποψη που εξέφρασα στον τοίχο μου στο ΦΦ//ΒΒ και τη θέση στή-
ριξης που πήρε δημόσια ο γραμματέας του ΜΜέέΡΡΑΑ2255 για την κινηματική δράση των στελεχών του κόμματος …έπιασα τον εαυτό μου
να είναι εκτός κομματικής γραμμής.
Και επειδή δεν μου αρέσει η απόρριψη-διαγραφή, όπως και σε κανένα υποθέτω, σπεύδω να ανακοινώσω την οικειοθελή απομά-
κρυνση μου από το ΜΜέέΡΡΑΑ2255, ως συνοδοιπόρος του και πρώην υπ. βουλευτής του στην Περιφέρεια Ρεθύμνου.
Συνεχίζω να εκτιμώ την οικονομική προσέγγιση του Γιάνη Βαρουφάκη, ως Οικονομολόγου αναλυτή, για όσα δεινά μας συμβαί-
νουν από το 2010, υπαιτιότητι των κυβερνήσεων ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκααιι  ΝΝΔΔ καθώς και την άποψη του ότι απαιτείται μια ριζοσπαστική
Υπεύθυνη πολιτική Ανυπακοήγια να σπάσουμε τα δεσμά της χρεοδουλοπαροικίας μας, νομοθετώντας μονομερώς μέτρα όπως:
άμεση μείωση πρωτογενών πλεονασμάτων στο 1,5%, αναδιάρθρωση του μη βιώσιμου χρέους μας συνδέοντας το με ρήτρα ανά-
πτυξης κ. .α
ΑΑΛΛΛΛΑΑ
με βρίσκει διαμετρικά αντίθετο η διαμορφούμενη αντιπολιτευτική δράση του ΜΜέέΡΡΑΑ2255, ως «υπεύθυνης» ελληνικής αντιπολί-
τευσης. 
Μου δημιουργείται δε η εντύπωση ότι προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε σε πρακτικές το ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ του 22001144  δημιουργώντας κλίμα
υποδοχής, κυρίως,«πολιτικών προσφύγων» του αριστερού χώρου όταν η Ιδρυτική Διακήρυξη απευθυνόταν σε μια «ευρεία συμμαχία
δημοκρατών της Αριστεράς, της Οικολογίας και του Φιλελευθερισμού…».
Εύχομαι στους πρώην συνοδοιπόρους μου, καλή στρατιά μέχρι το συνέδριο και εύχομαι να τερ-
ματίσουν σε αυτό δημοκράτες της «ευρείας συμμαχίας»κι όχι της «στενής συμμαχίας» για να μην
επαναληφθούν τα χτυποκάρδια των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων.
Προσωπικά θα ξαναγυρίσω στον πολιτικό καναπέ μου, αναλογιζόμενος ότι το «δις εξαμαρτείν ουκ
ανδρός σοφού»… ή σε ελεύθερη Κρητική απόδοση «άπου καεί στη κολοκύθα, φυσά και το γιαούρτι»

ΤΤααττααρράάκκηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς
ΣΣυυνν//χχοοςς  ΠΠοολλ//ΜΜηηχχ  ΕΕΜΜΠΠ



Αναλυτικά: «Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες φοιτητές που αυτή την
περίοδο συμμετέχουν μαχητικά στις συνελεύσεις και τις κινητοποι-
ήσεις φοιτητικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα και έδωσαν αγωνι-
στικό παρών στο Πανελλαδικό Φοιτητικό Συλλαλητήριο στις 31
Οκτώβρη στην Αθήνα!

Τώρα κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη πολιτική της κυ-
βέρνησης της ΝΔ που σαρώνει ότι έχει μείνει όρθιο σε μορφωτικά,
εργασιακά δικαιώματα. Η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται με τη φόρα
που της έδωσαν οι νόμοι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (νόμος Γα-
βρόγλου) να δώσει ένα ακόμα χτύπημα στα δικαιώματα μας με το
νομοσχέδιο που ετοιμάζει. Αυτόν τον αέρα οι φοιτητές θα της τον
κόψουμε!

Διεκδικούμε: Να δοθεί τώρα έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό
προϋπολογισμό για να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές ελλείψεις σε
εκπαιδευτικό προσωπικό, εργαστηριακό εξοπλισμό, υποδομές. Να
παρθούν μέτρα για την εκρηκτική κατάσταση στη φοιτητική μέρι-
μνα. Στον νέο προϋπολογισμό που ετοιμάζεται, να αυξηθεί η κρα-
τική χρηματοδότηση της Παιδείας για να καλυφθούν οι ανάγκες
μας. Δεν αντέχουμε άλλο να βάζουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη για να
πληρώνουμε απαραίτητα συγγράμματα και σημειώσεις που δεν μας
παρέχονται αλλά απατούνται για να μάθουμε και να περάσουμε τα
μαθήματα, αναλώσιμα, εξοπλισμό. Η κυβέρνηση δεν δίστασε να
ισχυριστεί ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» για την Παιδεία μια μέρα μετά
τη συζήτηση του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου με το οποίο
έδωσε «δωράκια» στους επιχειρηματικούς ομίλους, την ίδια στιγμή
που δίνονται 4δις εκατομμύρια στο ΝΑΤΟ για τους πολεμικούς του
σχεδιασμούς.

Διεκδικούμε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας: με τα νο-
μοσχέδια για την Παιδεία που έφερε το ένα μετά το άλλο η τωρινή
και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, βασική γνώση πετιέται εκτός των
πτυχίων μας με μια σειρά από αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών.
Αναπόσπαστες γνώσεις του επιστημονικού μας αντικειμένου μετα-
κινούνται σε μεταπτυχιακά στα οποία βέβαια φροντίζουν να υπάρ-
χουν δίδακτρα. 

Την ίδια στιγμή πολλαπλασιάζουν διετή, τριετή Προγράμματα,
βρίσκουν νέους τρόπους να ενισχύσουν την πολυκατηγοριοποίηση
των Ιδρυμάτων, όπως η νέα Οδηγία που έφερε μαζί με το «αναπτυ-
ξιακό» πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση και εξισώνει παραπέρα τα
πτυχία κολεγίων- Πανεπιστημίων, που τελικά ρίχνει όλων τα δικαι-
ώματα προς τα κάτω.

Να μην τολμήσει να φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο που δια-
γράφει φοιτητές και πολλαπλασιάζει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά
και στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Να μείνει στα χαρτιά ο νόμος για
την κατάργηση του ασύλου που με αγώνες και θυσίες κατακτήθηκε!

Η επέτειος του ηρωικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου μας
εμπνέει και για τους αγώνες του σήμερα!

Ο αγώνας μας μπορεί να έχει αποτελέσματα όταν είναι μαζικός
και προσανατολισμένος απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο που
είναι το σύστημα, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις τους όποιες και αν είναι
αυτές που για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων τσακίζουν
τα δικαιώματα μας, βάζουν σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή, την ει-
ρήνη στην περιοχή.

Το σύνθημα «Έξω αι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ» που έγραψαν οι φοι-
τητές στην πύλη του πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα ιδιαίτερη
την περίοδο που διανύουμε!

Η κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας γερά στο έδαφος που έφτιαξε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την ανανέωση της συμφωνίας «Αμυντι-
κής Συνεργασίας» μετατρέπει τη χώρα μας σε ορμητήριο πολέμου.
Προχωρά στην πολυετή ανανέωση της βάσης της Σούδας, αναβαθ-
μίζοντάς την ουσιαστικά σε βασικό προπύργιο του ΝΑΤΟ για τους
δολοφονικούς σχεδιασμούς του σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή!

Δεν δεχόμαστε μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το τόπο που
ζούμε και σπουδάζουμε να υπάρχει ένα ορμητήριο θανάτου η Βάση
της Σούδας, να εφοδιάζονται αεροπλάνα και πλοία για να σκοτώ-
νουν αμάχους, παιδιά, για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλίων. Δεν
δεχόμαστε η επιστήμη και η έρευνα μας να εξυπηρετεί τους πολε-

μικούς τους σχεδιασμούς!
Δεν δεχόμαστε να μετατρέπεται η μεσόγειος, το αιγαίο σε θά-

λασσα νεκρών, δεν ανεχόμαστε να βλέπουμε συνεχώς θανάτους μι-
κρών προσφυγόπουλων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης (hot spot)
στα νησιά της χώρας μας, δεν δεχόμαστε την ίδια ώρα αντί να παίρ-
νονται μέτρα να ενισχύεται η καταστολή απέναντι στους κατα-
τρεγμένους ανθρώπους που υπεύθυνη για την κατάσταση στη χώρα
τους είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ που όπως μας λένε «είναι το σπίτι
μας», «επιδιώκουν την ειρήνη»!

Δεν δεχόμαστε να έρχεται στην χώρα μας ο φονιάς Υπ. Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ του Τράμπ, να τον υποδέχεται η κυβέρνηση με όλες
τις ανέσεις και την ίδια στιγμή να χτυπάει με τα ΜΑΤ φοιτητές που
διαδηλώνουν για το αυτονόητο, ενάντια στην συμφωνία που μετα-
τρέπει τη χώρα μας σε μια μεγάλη βάση του ΝΑΤΟ.

Και γιατί όλα αυτά; Για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη των με-
γάλων μονοπωλίων, και επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή, που
παζαρεύουν ποιος θα εκμεταλλευτεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές,
τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων, ενέργειας, για το ποιοι
ιμπεριαλιστές θα κάνουν κουμάντο στην περιοχή.

Αυτή είναι η «ανάπτυξη» και οι «επενδύσεις» που τάζουν… μυρί-
ζουν πόλεμο, προσφυγιά και θάνατο για τους λαούς της περιοχής
και πλούτη και κέρδη για τους λίγους! Τις επενδύσεις τους και τους
ανταγωνισμούς τους προστατεύουν εμπλέκοντας τους λαούς σε
ακόμη πιο επικίνδυνα παιχνίδια.

Θα μας βρουν μπροστά τους! Όχι στις βάσεις του θανάτου στη
χώρα μας!

Πώς μας προστατεύει το ΝΑΤΟ όταν δεν αναγνωρίζει σύνορα με-
ταξύ των συμμάχων του, πρωτοστατεί στην παραβίαση κυριαρχικών
δικαιωμάτων χωρών με τη δημιουργία ΑΟΖ, αναγνωρίζει τις προ-
κλήσεις της τουρκικής αστικής τάξης κρατώντας στάση «Πόντιου
Πιλάτου». Κάθε ιμπεριαλιστικό έγκλημα έχει πάνω τη σφραγίδα του
οι λαοί των Βαλκανίων έχουν δει πολλές φορές το φιτίλι του πολέ-
μου να ανάβει με τις πολεμικές μηχανές του ΝΑΤΟ να αφανίζουν
ανθρώπινες ζωές, να δημιουργούν ανεπανόρθωτες καταστροφές
ισοπεδώνοντας ολόκληρες πόλεις, διαιρώντας ολόκληρα κράτη! Ο
Νο1 αντίπαλος του ΝΑΤΟ, η Ρωσία, έχει δηλώσει επανειλημμένως
ότι οι χώρες με βάσεις του ΝΑΤΟ αποτελούν τους πρώτους στόχους
που θα πληγούν σε μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση;

Το σύνθημα «ΝΑΤΟ σημαίνει Χούντες και Πόλεμοι» βγήκε
ακριβώς γιατί καταδίκασε και το ρόλο του ΝΑΤΟ στην δικτατο-
ρία στην χώρα μας που έγινε και με την στήριξη των αμερικάνων
ιμπεριαλιστών!

ΑΑππααιιττοούύμμεε::
ΝΝαα  κκλλεείίσσεειι  ττώώρραα  ηη  ΒΒάάσσηη  ττηηςς  ΣΣοούύδδααςς!!  ΝΝαα  κκλλεείίσσοουυνν  όόλλεεςς  οοιι  ββάάσσεειιςς
σσττηηνν  χχώώρραα  μμααςς
ΌΌχχιι  τταα  ππυυρρηηννιικκάά  σσττοονν  ΆΆρρααξξοο
ΚΚααμμίίαα  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοουυςς  ιιμμππεερριιααλλιισσττιικκοούύςς  σσχχεεδδιιαασσμμοούύςς!!
ΚΚααννέέννααςς  φφααννττάάρροοςς  κκααιι  κκααμμιιάά  ααπποοσσττοολλήή  εεκκττόόςς  σσυυννόόρρωωνν!!
ΌΌχχιι  σσττηηνν  σσυυμμφφωωννίίαα  γγιιαα  ττιιςς  ββάάσσεειιςς!!
ΈΈξξωω  ττοο  ΝΝΑΑΤΤΟΟ  ααππόό  ττιιςς  σσχχοολλέέςς  κκααμμίίαα  έέρρεευυνναα  γγιιαα  ΝΝααττοοιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς!!
ΆΆμμεεσσαα  μμέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  ππρροοσσφφύύγγωωνν!!

Απευθείας, ασφαλής μεταφορά των προσφύγων – μεταναστών
από τις χώρες πρώτης υποδοχής, στις χώρες τελικού προορισμού
τους, με ευθύνη του ΟΗΕ και της ΕΕ και με πλήρη σεβασμό των δι-
καιωμάτων που απορρέουν από την προσφυγική τους ιδιότητα. Να
λυθεί άμεσα το ζήτημα της επανένωσης οικογενειών.

Να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους πρό-
σφυγες. Να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα για τα ασυνό-
δευτα παιδιά. Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η παροχή Υγείας
και Πρόνοιας για όλους.

Η νέα γενιά έχει ιδανικά! Ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά!
Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες! Για την ζωή και τις σπου-

δές που μας αξίζουν! Για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας
και δουλειά με δικαιώματα! Τιμάμε την επέτειο από το ξεσηκωμό
του πολυτεχνείου στο δρόμο του αγώνα, ενάντια στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς, ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τα δικαι-
ώματα μας, στην κλιμάκωση της πάλης για τις σύγχρονες ανάγκες
μας, σε συμπόρευση με το ταξικό εργατικό κίνημα, με τους μαθητές.

Καλούμε όλους τους φορείς, σωματεία, μαθητικά συμβούλια στην
συμμετοχή τους να πάρουν αποφάσεις για συμμετοχή στον αγωνι-
στικό εορτασμό του πολυτεχνείου.

Σε αντιιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις καλούν:
Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι στο Ηράκλειο την Κυριακή 17 Νοέμβρη

στην πλατεία στα Λιοντάρια στις 11:00
Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι στο Ρέθυμνο την Κυριακή 17 Νοέμβρη

στο Δημαρχείο στις 18:00».
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1177  ννοοεεΜΜΒΒΡΡηη::  
ηηΜΜεεΡΡαα  ΜΜννηηΜΜηηΣΣ,,  ΤΤιιΜΜηηΣΣ  ΚΚααιι  ααγγΩΩνναα

ΤΤοο  ΕΕρργγααττοοϋϋππααλλλληηλλιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ααπποοδδίίδδεειι  φφόόρροο  ττιιμμήήςς  σσττηη  μμννήήμμηη  ττωωνν  ααγγωωννιισσττώώνν  ττηηςς  εεξξέέγγεερρσσηηςς  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ..  
ΣΣεε  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ααννααφφέέρρεειι::
««ΕΕρργγααζζόόμμεεννοοιι,,  σσπποουυδδαασσττέέςς  κκααιι  ννεεοολλααίίαα  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  ττοονν  ααγγώώνναα  κκααιι  ττιιςς  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  γγιιαα  ΕΕιιρρήήννηη,,  ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα..
ΤΤαα  ααιιττήήμμαατταα  εεκκεείίννοουυ  ττοουυ  ααγγώώνναα  εείίννααιι  κκααιι  σσήήμμεερραα  εεππίίκκααιιρραα  κκααιι  ααππααιιττηηττάά..  
ΔΔιιααχχρροοννιικκάά,,  εείίννααιι  τταα  ααιιττήήμμαατταα  γγιιαα  ππλλήήρρηη  κκααιι  σσττααθθεερρήή  εερργγαασσίίαα,,  χχωωρρίίςς  εελλαασσττιικκόόττηηττεεςς  κκααιι  εεππιισσφφάάλλεειιαα,,  ιισσχχυυρρήή  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα,,
ααννθθρρώώππιιννεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς,,  ηη  ααππόόκκρροουυσσηη  ττηηςς  υυππεερρεεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν    ,,  εείίννααιι  κκααιι  εεππίίκκααιιρραα  κκααιι  δδιιααχχρροοννιικκάά  ..  
ΤΤαα  εερργγαασσιιαακκάά,,  οοιικκοοννοομμιικκάά,,  αασσφφααλλιισσττιικκάά  κκααιι  δδηημμοοκκρρααττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  δδέέχχοοννττααιι  εεππιιθθέέσσεειιςς,,  ααμμφφιι--
σσββηηττήήσσεειιςς  κκααιι  ααννααττρροοππέέςς,,  εεννττεείίννοοννττααςς  ττιιςς  ααννιισσόόττηηττεεςς  κκααιι  ττιιςς  ααδδιικκίίεεςς..

ΜΜεε  σσυυννέέππεειιαα  κκααιι  ααγγώώνναα  ααννττιισσττεεκκόόμμαασσττεε    σσττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  ττωωνν  ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωνν  πποουυ  ααππααξξιιώώννοουυνν  ττιιςς  ζζωωέέςς  σσααςς  ..  
ΔΔΙΙΕΕΚΚΔΔΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕ      ::    

••  ΑΑΜΜΕΕΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΥΥΡΡΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΚΚΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΥΥ  ΙΙΣΣΟΟΠΠΕΕΔΔΩΩΝΝΕΕΙΙ  
ΟΟΣΣΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΜΜΕΕΙΙΝΝΕΕΙΙ  ..
••  ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ,,
••  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ,,  
••  ΜΜΙΙΣΣΘΘΟΟΥΥΣΣ,,  ΜΜΕΕΡΡΟΟΚΚΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟ,,  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥ--

ΝΝΤΤΑΑΞΞΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ,,
••  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΗΗ    ΣΣΥΥΝΝΔΔΙΙΚΚΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ,,
••  ΣΣΕΕΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ,,
••  ΣΣΕΕΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟ    ΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΚΚααλλοούύμμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  νναα  ππάάρροουυνν  μμααζζιικκάά    σσττιιςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  μμννήήμμηηςς  κκααιι  ττιιμμήήςς  πποουυ  θθαα  γγίίννοουυνν  σσττηηνν  ΠΠόόλληη  μμααςς  ..  
--  ΝΝΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ,,  
--  ΝΝΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑ,,  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΔΔΟΟ  ΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΛΛΑΑΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΗΗΣΣ..  
ΖΖΗΗΤΤΩΩ  ΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΧΧΝΝΕΕΙΙΟΟ»»..

ΣΣΥΥγγΚΚεεννΤΤΡΡΩΩΣΣεειιΣΣ    ΣΣεε    ΡΡεεΘΘΥΥΜΜννοο    ΚΚααιι    ηηΡΡααΚΚλλεειιοο

ΣΣττοουυςς    δδρρόόμμοουυςς    φφοοιιττηηττέέςς    γγιιαα    ττοο    ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο
««ΤΤοο  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο  ττοο  ττιιμμάάμμεε  σσττοο  δδρρόόμμοο  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεννάάννττιιαα  σσττοουυςς  ιιμμππεερριιααλλιισσττιικκοούύςς  σσχχεεδδιιαασσμμοούύςς,,  σσττηηνν  ππάάλληη  γγιιαα  ττιιςς  σσύύγγχχρροοννεεςς  ααννάάγγκκεεςς  μμααςς  σσττιιςς  σσπποουυδδέέςς  κκααιι
ττηη  ζζωωήή!!»»,,  ααννααφφέέρροουυνν  σσεε  σσχχεεττιικκήή  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυςς  ΦΦοοιιττηηττιικκοοίί  ΣΣύύλλλλοογγοοιι  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  4466ηη  εεππέέττεειιοο  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο..



Σε ανακοίνωση του καλεί στην πορεία της Κυριακής 17 Νοεμ-
βρίου στις 6 μ.μ. στο δημαρχείο Ρεθύμνου: «Καθημερινά στους
τόπους δουλειάς, με σταθερή αγωνιστική δράση, δίνoυμε συνέ-
χεια και προοπτική στις αγωνιστικές παραδόσεις και παρακατα-
θήκες, του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας. 

Ο αταλάντευτος και διαρκής αγώνα ενάντια στη φασιστική,
αμερικανονατοϊκή δικτατορία, η αλύγιστη στάση των αγωνιστών
του αντιδικτατορικού αγώνα στις φυλακές, στα βασανιστήρια και
στις εξορίες, αποτελούν οδηγό και εμπνέουν τα σημερινά αγωνι-
στικά βήματα μας.

Τα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα αποτελούν σημαντική πα-
ρακαταθήκη για την εργατική τάξη της χώρας μας, και την νεο-
λαία που μετά την κρίση, βλέπει και στην περίοδο της ανάπτυξης
να συνεχίζει η πολιτική των κυβερνήσεων που συνθλίβει κατα-
κτήσεις και δικαιώματα.

Ταυτόχρονα κυβερνήσεις και φιλονατοϊκά κόμματα προκαλούν
τον ελληνικό λαό, παρουσιάζοντας την λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ
ως «παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας». Τα ψέματα τους απο-
καλύπτονται όταν η νέα Κυβέρνηση της ΝΔ, προσπαθώντας να
ανταγωνιστεί την παρακαταθήκη του «διαβολικά καλού» ΣΥΡΙΖΑ,
έφτασε στο σημείο να μιλά με περηφάνια για το αίμα των ελλήνων
φαντάρων που θα χυθεί στις νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που
σχεδιάζουν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Ενώ τον Οκτώβριο υπέγραψε με τις
ΗΠΑ Συμφωνία για τις βάσεις, που κάνουν την Ελλάδα πυριτιδα-
ποθήκη, ακόμη και πυρηνικών!

Από την μια δολοφονούν τους λαούς της Συρίας, της Παλαι-
στίνης, του Αφγανιστάν, από την άλλη καλλιεργούν τον ρατσισμό
και την ξενοφοβία, απέναντι στους πρόσφυγες που οι ίδιοι ξερί-
ζωσαν από τα σπίτια τους.

Με μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο και στον ταξικό, αγω-
νιστικό, αντιιμπεριαλιστικό εορτασμό της Εξέγερσης του Πολυ-
τεχνείου δίνουμε απάντηση στο δόγμα «Νόμος και Τάξη», στον
εντεινόμενο αυταρχισμό και την καταστολή, καθώς και στην κα-
τάργηση του ασύλου. Δίνουμε απάντηση σε κυβερνήσεις και βιο-
μηχάνους που θέλουν τα συνδικάτα στο γύψο και τα
Πανεπιστήμια Ανώνυμες Εταιρείες.

Τιμούμε τους νεκρούς της τάξης μας. Οργανώνουμε νέους αγώ-
νες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των κυ-
βερνήσεών του. Ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
επεμβάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Απαντάμε στους υμνητές
της χούντας, στους θρασύδειλους φασίστες-δολοφόνους της Χρυ-
σής Αυγής.

Απέναντι στα αιματοβαμένα σχέδια των ιμπεριαλιστών, απέ-
ναντι στην πολιτική που δολοφονεί τα όνειρα και το μέλλον της
νέας γενιάς, για τα κέρδη των λίγων 

4466  χχρρόόννιιαα  μμεεττάά,,  ττοο  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο  μμέέννεειι  ζζωωννττααννόό,,  μμααςς  εεμμππννέέεειι,,
μμααςς  οοδδηηγγεείί

ΑΑγγώώννααςς  --  ΡΡήήξξηη  --  ΑΑννααττρροοππήή

ΗΗ  ιισσττοορρίίαα  γγρράάφφεεττααιι  μμεε  ππάάλληη  ττααξξιικκήή
Καλούμε όλους τους συναδέλφους τους εργαζόμενους, τους

επαγγελματοβιοτέχνες, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους
αγρότες τους άνεργους τη νεολαία να αγωνιστούμε, να διεκδική-
σουμε:

Να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις,
που γίνονται για τα συμφέροντα των πολυεθνικών και σκορπούν
το θάνατο, καταστροφές και προσφυγιά. Καμία εμπλοκή της
χώρας μας σ’ αυτούς. Καμία αλλαγή συνόρων και των διεθνών συν-
θηκών που τα καθορίζουν.

Να μην εγκατασταθεί καμία νέα βάση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ
σε όλη τη χώρα και να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βά-
σεις και στρατηγεία που υπάρχουν στη χώρα μας.

Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Έξω η Ελλάδα
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με το λαό να κάνει κουμάντο στον
τόπο του.

Να επιστρέψουν άμεσα όλες οι ελληνικές στρατιωτικές απο-
στολές που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
στο εξωτερικό.

Όχι δαπάνες ΝΑΤΟικές, σχολειά και κατοικίες εργατικές, έργα
αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης και
προστασίας.

Άμεσο κλείσιμο των «hot spots» σ’ όλη τη χώρα. Να απεγκλω-
βιστούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά και να με-
τακινηθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε κέντρα ταυτοποίησης και

φιλοξενίας, με ανθρώπινες συνθήκες διαμονής και να μεταβαί-
νουν άμεσα στη χώρα επιλογής τους με ασφάλεια και ευθύνη του
κράτους.

Να καταργηθεί η Συμφωνία Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης -
Τουρκίας και όποια άλλη συνθήκη τους εγκλωβίζει.

Καμιά εμπλοκή των ΜΚΟ στο Προσφυγικό - Μεταναστευτικό.
Να απομονωθούν ρατσιστικές κι ακροδεξιές φωνές που μόνο

«αίτημα» έχουν το μίσος και το διχασμό και στην ουσία τη διαιώ-
νιση της παρούσας κατάστασης.

Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέ-
μους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ». Απέναντι στα αιματοβαμένα σχέδια
των ιμπεριαλιστών, απέναντι στην πολιτική που δολοφονεί τα
όνειρα και το μέλλον της νέας γενιάς, για τα κέρδη των λίγων.

Αγωνιζόμαστε για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
των εργατών και της νεολαίας σε μόρφωση, δουλειά, ζωή.

Ανοίγουμε τον δρόμο για να γίνουν πράξη τα συνθήματα και οι
διεκδικήσεις των αγωνιστών της αντιδικτατορικής πάλης και του
Πολυτεχνείου του 73.

οολλεεΣΣ  ΚΚααιι  οολλοοιι  ΣΣΤΤηηνν  ΠΠοοΡΡεειιαα  
γγιιαα  ΤΤοο  ΠΠοολλΥΥΤΤεεΧΧννεειιοο  ΤΤηηνν  ΚΚΥΥΡΡιιααΚΚηη  

1177  ννοοεεΜΜΒΒΡΡηη  ΣΣΤΤιιΣΣ  0066  ΜΜ..ΜΜ  ΣΣΤΤοο  ΔΔηηΜΜααΡΡΧΧεειιοο»»..
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ΚΚάάλλεεσσμμαα  σσεε  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ααππόό
ττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο  γγυυννααιικκώώνν  ΡΡεεθθύύμμννοουυ

γγιιαα  ττηηνν  εεππέέττεειιοο  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  
Κάλεσμα για συμμετοχή στην συγκέντρωση ανήμερα της

επετείου του Πολυτεχνείου, απηύθυνε σε ανακοίνωσή του Σύλ-
λογος Γυναικών Ρεθύμνου. 

Αναλυτικά, επισημαίνει:
«Ο Σύλλογος Γυναικών Ρεθύμνου, μέλος της Ομοσπονδίας Γυ-

ναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), τιμώντας την 46η επέτειο του Πολυτεχνείου,
καλεί τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου να ορθώσουμε το ανά-
στημα μας απέναντι στην πολιτική που στηρίζει στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς, όπως η υπογραφή της νέας συμφωνίας
παράτασης των αμερικανονατοϊκών βάσεων στη χώρα μας. 

Να μην επιτρέψουμε να θυσιαστούν τα παιδιά μας στο βωμό των
κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Με τη συμμετοχή μας στον
αντιιμπεριαλιστικό αγωνιστικό εορτασμό να δώσουμε μαχητική
απάντηση στον εντεινόμενο αυταρχισμό και την καταστολή της κυ-
βέρνησης της ΝΔ που κατάργησε το ακαδημαϊκό άσυλο. Δε θα τους
αφήσουμε να μας βάλουν στο γύψο.

Καλούμε τις γυναίκες να συμμετέχουν στη συγκέντρωση που θα
πραγματοποιήσουν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και
άλλοι φορείς την Κυριακή 17 Νοέμβρη 2019 στο Δημαρχείο, στις
18.00».

««ΗΗ  μμννήήμμηη  ττηηςς  εεξξέέγγεερρσσηηςς  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  11997733,,  μμννήήμμηη  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα»»
«Η 17 Νοέμβρη κάθε χρόνο αποτελεί μέρα μνήμης του ηρωικού ξεσηκωμού της νεολαίας, και συνολικά του ελληνικού λαού, απέναντι στο

7χρονο δικτατορικό και φασιστικό καθεστώς” επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου απευθύνοντας κάλεσμα για συμμετοχή στην συγκέντρωση για την επέτειο του Πολυτε-
χνείου.

Παράλληλα, υπογραμμίζει: «Η αντίσταση απέναντι στη Χούντα των συνταγματαρχών, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία,
ελευθερία και δημοκρατία αποτελούν πολύτιμη πηγή γνώσης, έμπνευσης και παραδειγματισμού για τους αγώνες του σήμερα και του αύριο.

46 χρόνια μετά, πολλά από τα αιτήματα εκείνης της εποχής παραμένουν και σήμερα επίκαιρα και δίνουμε καθημερινά μικρές και μεγάλες
μάχες για τη διεκδίκησή τους. Ο αγώνας για εργασία, για ουσιαστική και ποιοτική δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, για την υπεράσπιση των
εργασιακών μας δικαιωμάτων, για δημόσια δωρεάν υγεία, για την προάσπιση και διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρα-
τικών ελευθεριών παραμένει αταλάντευτος. 

Αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα σήμερα όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να καταδικάσουμε και να αγωνιστούμε ενάντια στους νο-
σταλγούς των φασιστικών καθεστώτων, στην προσπάθεια επιβολής του δόγματος «νόμος και τάξη» που επιχειρεί η σημερινή κυβέρνηση της
Ν.Δ. και να βρεθούμε απέναντι στις πολιτικές του ακραίου εθνικισμού, της ακροδεξιάς ρητορικής που γεννά μισαλλοδοξία και ρατσισμό. Τα
παραδείγματα πολλά την τελευταία περίοδο.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε καλεί όλους τους συναδέλφους, τη νέα γενιά, τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία να δώσουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό παρόν μνήμης αλλά και συνεχούς αντίστασης και αγώνα
για πραγματική δημοκρατία στην καθημερινότητά μας αλλά και σε κάθε κοινωνική έκφανση. Είναι χρέος να κάνουμε πράξη τα συνθήματα του
Πολυτεχνείου για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία. 

Όλοι και όλες στα συλλαλητήρια την Κυριακή 17 Νοεμβρίου για να τιμήσουμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, για ουσιαστική δημο-
κρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, για προάσπιση της ελευθερίας, της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και το δικαίωμα στην εργασία».

ΚΚάάλλεεσσμμαα    ααππόό    ττοο    ΣΣυυννδδιικκάάττοο    οοιικκοοδδόόμμωωνν    γγιιαα    ττηηνν    πποορρεείίαα    ττοουυ    ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ
ΤΤοο  ΣΣυυννδδιικκάάττοο  οοιικκοοδδόόμμωωνν  κκααιι  σσυυννααφφώώνν  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  χχααιιρρεεττίίζζεειι  κκααιι  ττιιμμάά  ττηηνν  4466ηη  εεππέέττεειιοο  ααππόό  ττηη  λλααϊϊκκήή  εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ,,  ττοονν  ΝΝοοέέμμββρρηη  ττοουυ  11997733..
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ΣΣΥΥννΤΤοοΜΜοο  ΣΣΚΚεεΠΠΤΤιιΚΚοο  ΤΤηηΣΣ  εεΚΚΔΔηηλλΩΩΣΣηηΣΣ
Η σύνδεση επιστήμης και κοινωνίας, η εκλαΐκευση και παρουσία-
ση επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό, με την αξιοποίηση και
των νέων τεχνολογιών, είναι ευρωπαϊκός στόχος δράσεων που στο-
χεύουν στη δημόσια κατανόηση, στην επιστημονική καλλιέργεια
και στον επιστημονικό αλφαβητισμό. Η ευρεία διάδοση του επι-
στημονικού πολιτισμού αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα
κοινωνικά -παιδαγωγικά στοιχήματα του εικοστού πρώτου αιώνα.
Οι απόψεις των Ελλήνων σχετικά με τον ρόλο της επιστήμης στην
καθημερινή ζωή διίστανται: 45% των πολιτών υποστηρίζει πως, στην
καθημερινότητα, δεν είναι σημαντικό να γνωρίζεις επιστημονικά
θέματα, ενώ το 36% πιστεύει το αντίθετο. Η αρνητική αυτή στα-
τιστική εικόνα για την επιστήμη, υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές,
δεν οφείλεται στη άγνοια που εκφράζει το κοινό για την επιστή-
μη, δεν είναι παθητική απουσία γνώσης, αλλά η ενεργητική απόρ-
ριψη των θέσεων της επιστήμης ως άσχετων ή και ασύμβατων με
το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι (με λαϊκή εκφορά: «Τι να μας πουν
και οι επιστήμονες τώρα!»)
Τίθεται επιτακτικά, λοιπόν, το ερώτημα: «Ποιος είναι ο προσφο-
ρότερος τρόπος για την εκλαΐκευση των σύγχρονων επιτευγμάτων
της επιστήμης; ». Εδώ όλοι συμφωνούν: η προσέγγιση της νεολαίας
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Να λοιπόν ο κρίσιμος ρό-
λος των εκπαιδευτικών! Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
πρέπει να στηριχθούν ποικιλότροπα ώστε να οργανώνουν προ-
κλητικά περιβάλλοντα μάθησης επιστημονικού αλφαβητισμού και
αξιοποιώντας ενεργητικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης να πα-
ρέχουν προσεκτική καθοδήγηση στους μαθητές τόσο για τη λύση
προβλημάτων όσο και για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα προ-
σανατολισμένα προς την κοινωνία και τη ζωή.

ΤΤοο  ΠΠΡΡοογγΡΡααΜΜΜΜαα  ΤΤηηΣΣ  ΔΔιιηηΜΜεεΡΡιιΔΔααΣΣ
(α) Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2019 (18.00 – 22.00) θα πραγ-
ματοποιηθούν κύριες ομιλίες εκλαΐκευσης από προσκεκλημέ-

νους ομιλητές σε εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία αιχμής, οι οποί-
ες θα συνοδεύονται από εκτεταμένη συζήτηση με το κοινό, με στό-
χο τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης μέσα στο οικείο πλαίσιο
της σχολικής εκδήλωσης.Έχουνδηλώσει την αρχική θετική τους
πρόθεση οι:
ΖΖααχχααρρίίααςς  ΣΣκκοούύρρααςς::  Καθηγητής Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΚΚοουυρρέέττααςς:: Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιο-
τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΤΤάάσσσσηηςς:: Αναπληρωτής Καθηγητής, Tομέας Aστρο-
φυσικής και Διαστημικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΤΤόόμμππρρααςς:: Καθηγητής / Πρόεδρος τουΤμήματος Φυσι-
κής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΆΆνννναα  ΨΨααρροουυλλάάκκηη::  Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίαςτου
Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Τέλος, θα υπάρξει παρέμβαση, από τους ΜΜιιχχάάλληη  ΤΤααττααρράάκκηη Κα-
θηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Διευθυ-
ντή του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ και ΝΝεεκκττάάρριιοο  ΠΠαα--
ππααδδοογγιιάάννννηη,,  Καθηγητή, Αντιπρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου και ερευνητή στο Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και
Λέιζερ, για την εκλαΐκευση της επιστημονικής δραστηριότητας του
Κέντρου. Η ερευνητική υποδομή εξυπηρετεί, στο Ρέθυμνο, ερευ-
νητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του νεοϊδρυθέντος Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και αποτελεί σπουδαίο κόμβο επα-
φής της Δευτεροβάθμιας με την Ανώτατη εκπαίδευση.
(β) Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου (10.00 – 14.30) θα διοργανωθούν βιω-
ματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Θα
αναλυθούν πρακτικές που υποστηρίζουν την εκλαΐκευση επιστη-
μονικών, θεμάτων συμβάλλουν στην επιστημονική καλλιέργεια των
μαθητών και επιδιώκουν τον επιστημονικό αλφαβητισμό, ώστε η
διαδεδομένη ερμηνεία η οποία συνοψίζεται στη φράση «ο μαθη-
τής δεν έχει κατανοήσει το τάδε επιστημονικό θέμα» να μετα-

τρέπεται σε προωθητικό διάλογο στην τάξη προς το συμφέρον των
μαθητών.

ΥΥΠΠοοΒΒοολληη  εεΡΡγγααΣΣιιΩΩνν
Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στους σχολικούς θεσμοθε-
τημένους φορείς επιστημονικών παρεμβάσεων:
τα ΕΚΦΕ και τα ΚΕΑ (πρώην ΚΠΕ)της Κρήτης, τους Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου και σε κάθε εκπαιδευτικό για τη διοργάνωση,
το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, βιωματικών εργαστηρίων για εκπαι-
δευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
Το υλικό των εργαστηρίων θα πρέπει να προτείνει πρακτικές που
υποστηρίζουν την εκλαΐκευση επιστημονικώνθεμάτων συμβάλλουν
στην επιστημονική καλλιέργεια των μαθητών και επιδιώκουν τον
επιστημονικό αλφαβητισμό.
Ένας ενδεικτικός κατάλογος θεματικών για τα εργαστήρια είναι: 
--  ΑΑννττιιλλήήψψεειιςς  κκααιι  σσυυλλλλοογγιισσμμοοίί  μμααθθηηττώώνν  κκααιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν

ΕΕππιισσττήήμμηη
--  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόόςς  ΓΓρρααμμμμααττιισσμμόόςς  γγιιαα  ττοονν  2211οοααιι--

ώώνναα
--  ΝΝέέαα  δδεεδδοομμέένναα  κκααιι  κκααιιννοοττοομμίίεεςς  ((σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ΕΕππιισσττήήμμηη))  σσεε  εεκκ--

ππααιιδδεευυττιικκάά,,  κκοοιιννωωννιικκάά  κκααιι  εερρεευυννηηττιικκάά  ππεεδδίίαα
--  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκήή  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΙΙσσττοορρίίααςς  κκααιι  ΦΦιιλλοοσσοοφφίίααςς  ττωωνν  ΕΕππιι--

σσττηημμώώνν  κκααιι  ττηηςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς
--  ΠΠεειιρρααμμααττιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  
--  ΆΆττυυππηη  εεκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηηνν  ΕΕππιισσττήήμμηη  κκααιι  ττηηνν  ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα  
--  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς
--  ΑΑννάάππττυυξξηη  ττηηςς  κκρριιττιικκήήςς  σσκκέέψψηηςς  κκααιι  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγιικκήήςς  σσκκέέψψηηςς  μμέέσσωω

ττηηςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  ττηηςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς
Η χρονική διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι το μέγιστο 30 λεπτά.
Για κάθε Εργαστήριο θα πρέπει να υποβληθεί στην επιστημονική
επιτροπή της δι-ημερίδας περίληψη έκτασης μίας περίπου σελί-
δας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του εργαστηρίου και θα
παρουσιάζονται συνοπτικά τυχόν δραστηριότητες.
ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ
ΤΤΗΗΛΛ::2288331100--2277223300  ––  2288331100--2233442255
EE--MMAAIILL::  mmaaiill@@ggyymm--aaeeii..rreetthh..sscchh..ggrr  ––  mmaaiill@@llyykk--aaeeii..rreetthh..sscchh..ggrr

εεΠΠιιΣΣΤΤηηΜΜοοννιιΚΚηη  εεΠΠιιΤΤΡΡοοΠΠηη
ΕΕλλέέννηη  ΚΚααττσσααρροούύ,,  ΝΝεεκκττάάρριιοοςς  ΠΠααππααδδοογγιιάάννννηηςς,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΣΣττααύύ--
ρροουυ,,  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΤΤααττααρράάκκηηςς,,  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΠΠοολλυυζζώώηηςς

οοΡΡγγααννΩΩΤΤιιΚΚηη  εεΠΠιιΤΤΡΡοοΠΠηη
ΜΜααννώώλληηςς  ΑΑννααγγννωωσσττάάκκηηςς,,  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜάάννττζζιιοοςς,,  ΚΚυυρριιαακκήή  ΔΔηημμηη--
ττρριιάάδδηη,,  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΦΦωωττεειιννάάκκηηςς,,  ΗΗλλίίααςς  ΛΛοουυλλοούύδδηηςς,,  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΠΠεενν--
θθεερροουυδδάάκκηηςς

ΣΣηηΜΜααννΤΤιιΚΚεεΣΣ  ηηΜΜεεΡΡοοΜΜηηννιιεεΣΣ
11  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ::  ΈΈννααρρξξηη  υυπποοββοολλήήςς  ππεερριιλλήήψψεεωωνν  εερργγαασσττηηρρίίωωνν
2200  ΔΔΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ::  ΛΛήήξξηη  υυπποοββοολλήήςς  ππεερριιλλήήψψεεωωνν  εερργγαασσττηηρρίίωωνν
1155  ΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ::  ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ΣΣυυγγγγρρααφφέέωωνν  γγιιαα  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα
ττηηςς  κκρρίίσσηηςς
2244--2255  ΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ::  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήή  δδιι--ηημμεερρίίδδααςς

ΣΣηηΜΜααννΤΤιιΚΚεεΣΣ  λλεεΠΠΤΤοοΜΜεεΡΡεειιεεΣΣ
Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι Δωρεάν.
Στους Συνέδρους θα δοθεί φάκελος με τις κεντρικές ομιλίες των
προσκεκλημένων ομιλητών.
Στους εκπαιδευτικούς επιπλέον θα δοθεί και το υλικό των εργα-
στηρίων.
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί το
δείπνο του συνεδρίου: Κόστος συμμετοχής 10 €.
Στις εργασίες του Σαββάτου, 25 Ιανουαρίου, θα προσφερθούν δω-
ρεάν καφές, αναψυκτικά και συνοδευτικά γλυκίσματα.
Στη λήξη του συνεδρίου – Σάββατο 25 Ιανουαρίου 14.30 – θα προ-
σφερθεί κρύο γεύμα.
Προκειμένου να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν ως εισηγητές ερ-
γαστηρίων εκπαιδευτικοί από όλη την Κρήτη θα καταβληθεί ση-
μαντική προσπάθεια να καλυφθεί η διανυκτέρευσή τους την Πα-
ρασκευή 24 Ιανουαρίου.
Τέλος, παροτρύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σύνεδροι από
όλη την Κρήτη να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή
για να πληροφορηθούν τυχόν μειωμένες τιμές ή/και προσφορές
ξενοδοχείων στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.

ΤΤοονν    ιιααννοοΥΥααΡΡιιοο

ΔΔιιηημμεερρίίδδαα    γγιιαα    ττηη    γγεεφφύύρρωωσσηη    ττοουυ    χχάάσσμμααττοοςς    ααννάάμμεεσσαα    σσττηηνν    εεππιισσττήήμμηη    κκααιι    ττηηνν    κκοοιιννωωννίίαα
ΤΤοο  ΠΠεειιρρααμμααττιικκόό  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ττοο  ΠΠεειιρρααμμααττιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  ηη  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΡΡεεθθύύμμννοουυ,,  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς,,  ηη  ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ΈΈννωωσσηη  ΒΒιιοοεεππιισσττηημμόόννωωνν
((ΠΠΕΕΒΒ))  δδιιοορργγααννώώννοουυνν  δδιιηημμεερρίίδδαα  σσττιιςς  2244  κκααιι  2255  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22002200,,  ηη  οοπποοίίαα  σσττοοχχεεύύεειι  νναα  σσυυννεειισσφφέέρρεειι  σσεε  ττοοππιικκόό  εεππίίππεεδδοο  σσττηη  γγεεφφύύρρωωσσηη  ττοουυ  χχάάσσμμααττοοςς  ααννάάμμεεσσαα  σσττηηνν  εεππιισσττήήμμηη
κκααιι  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα..  

««ααΡΡΩΩΜΜαα    ιιΤΤααλλιιααΣΣ»»    ααππόό    ττηηνν    ΚΚιιννηημμααττοογγρρααφφιικκήή    λλέέσσχχηη    ΡΡεεθθύύμμννοουυ
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ρεθύμνου (www.kinler.gr) συνεχίζει τις προβολές της με «Άρωμα Ιταλίας» για ολόκληρο τον Νοέμβριο
του 2019 στα πλαίσια του αφιερώματος στον σύγχρονο ιταλικό κινηματογράφο.
Το κινηματογραφικό αφιέρωμα διοργανώνεται από την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συ-
νεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λέρου A.I.A.L. (Associazione Italiana Amici di Leros) στο πλαίσιο του Δικτύου Ελληνο-
Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας και του Tempo Forte Ιταλία-Ελλάδα 2019. Το Tempo Forte είναι μια πρωτοβουλία της Ιταλι-
κής Πρεσβείας στην Αθήνα, μαζί με Ιταλικούς και Ελληνικούς φορείς, ιδρύματα, καλλιτέχνες και
φίλους της κουλτούρας για να φέρει «περισσότερη Ιταλία στην Ελλάδα και περισσότερη Ελλάδα
στην Ιταλία».
Η 3η ταινία του αφιερώματος δεν είναι άλλη από το γνωστό αριστούργημα της 7ης τέχνης με τίτλο
ΣΙΝΕΜΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ / Cinema Paradiso (2008) σε σενάριο και σκηνοθεσία Giuseppe
Tornatore και μουσική από τον Ennio Morricone.
ΣΣύύννοοψψηη  ττηηςς  ττααιιννίίααςς
Η ταινία αφηγείται τη ζωή σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας, όπου ο νεαρός Τότο γίνεται φίλος με
τον Αλφρέντο, τον μηχανικό προβολής του τοπικού σινεμά. Μέσα από τη φιλία τους, ο Τότο απο-
κτά ένα πατέρα που ποτέ δεν είχε, ενώ μαγεύεται από το σινεμά και τις ταινίες. Παράλληλα, βλέ-
πουμε πώς ο κινηματογράφος επηρεάζει τους κατοίκους του χωριού, ενώνοντάς τους μέσα από
την αγάπη τους για τις ταινίες. Καθώς μεγαλώνει ο Τότο, έρχεται η ώρα που θα πρέπει να απο-
χαιρετήσει τους γνωστούς του για να αναζητήσει την τύχη του στην πόλη. Ύστερα από 30 χρό-
νια, ο Τότο ενημερώνεται για τον θάνατο του Αλφρέντο και επιστρέφει στο χωριό του για την
κηδεία… Η ιστορία της ταινίας είναι βασισμένη στη ζωή του σεναριογράφου/σκηνοθέτη Τζουζέ-
πε Τορνατόρε. Η ταινία απέσπασε 25 βραβεία και 31 διακρίσεις σε πολλά κινηματογραφικά φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μεταξύ αυτών το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 1990, το Βραβείο BAFTA Καλύτερης Μη Αγγλόφωνης Ταινίας, τη
Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας κ.ά.
Προβάλλεται με υπότιτλους στα ελληνικά.
Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 στις 8 μ.μ., στο «Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών Ρεθύμνου» (οδός Εθνικής Αντι-
στάσεως 84, παλιά πόλη του Ρεθύμνου).
Πρωτότυπος τίτλος: Cinema Paradiso Έτος παραγωγής: 1988 Είδος: Δράμα Χώρα παραγωγής: Ιταλία, Γαλλία
Γλώσσα: Ιταλικά Διάρκεια: 118’ Σκηνοθεσία: Giuseppe Tornatore Σενάριο: Giuseppe Tornatore
Ηθοποιοί: Philippe Noiret, Jacques Perrin, Antonella Attili, Pupella Maggio, Salvatore Cascio
Φωτογραφία: Blasco Giurato Μουσική: Ennio Morricone, Andrea Morricone
Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία: www.kinler.gr/cinema-paradiso
Τιμή εισιτηρίου Γενική είσοδος 5€, Ενεργά μέλη της Λέσχης ΚΙΝ.ΛΕ.Ρ, εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, άνεργοι: 3€. Θέσεις
περιορισμένες, προσέλευση κοινού 7.30 - 8 μ.μ.
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Σήμερα θα «ιχνηλατί-
σουμε» τι προηγήθηκε του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
και στην «πολιτική κατευ-
νασμού» που είχαν υιοθε-
τήσει απέναντι στον
Χίτλερ οι Πρωθυπουργοί
των ισχυρών κρατών Νέβιλ Τσαμπερλέϊν (Βρετανία) και Εντουάρ Νταλαντιέ (Γαλλία) που δέ-
χθηκαν την προσάρτηση της Αυστρίας και την παραχώρηση της Σουηδίας στο Γ΄ Ράιχ, υπο-
γράφοντας με τους φασίστες και ναζί τη Συμφωνία του Μονάχου (1938).

ΟΟ  ππρρωωθθυυπποουυρργγόόςς  ττηηςς  ΒΒρρεεττααννίίααςς,,  ΝΝέέββιιλλ  ΤΤσσααμμππεερρλλάάιινν,,  εεππιιδδεειικκννύύεειι  ιικκααννοοπποοιιηημμέέννοοςς
σσττοονν  ΤΤύύπποο  ττοο  κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  ΣΣυυμμφφωωννίίααςς  ττοουυ  ΜΜοοννάάχχοουυ..

Οι τότε ηγέτες δεν αντιλήφθησαν ότι κοινό σημείο ανάμεσα στον φασισμό και στο ναζισμό
ήταν η επεκτατική τους πολιτική. Ήθελαν την καθυπόταξη λαών - εθνών που θεωρούσαν κα-
τώτερους. 

ΜΜοουυσσοολλίίννιι  ––  ΧΧίίττλλεερρ

Ο Χίτλερ αγνόησε τη
Συνθήκη των Βερσαλ-
λιών που είχε υπογράψει
η Γερμανία μετά τη λήξη
του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου και απαγόρευε
τον εξοπλισμό της 

Το Γενάρη του 1938 ο Χίτλερ
αναλαμβάνει την αρχηγία

της Βέρμαχτ. Προηγούμενα,
το 1933, είχε διορισθεί κα-

γκελάριος. Με την ανοχή
των «μεγάλων» προσαρτά

και Τσεχοσλοβακία.

ΓΓεερρμμααννιικκάά  άάρρμμαατταα  
ππααρρεελλααύύννοουυνν

Η τότε Σοβιετική
Ένωση «φοβά-
ται» συνεργασία
της Δύσης με
τους ναζί και
τους φασίστες
και υπογράφεται
Συμφωνία μη επι-
θέσεως, γνωστό
ως «Σύμφωνο
Μολότοφ-Ρίμπε-
ντροπ».
Οι υπογραφές
μπήκαν στις 23
Αυγούστου 1939
στη Μόσχα.

ΟΟ  υυπποουυρργγόόςς  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ττηηςς  ΕΕΣΣΣΣΔΔ,,  ΒΒιιάάττσσεεσσλλααββ  
ΜΜιιχχααήήλλοοββιιττςς  ΜΜοολλόόττοοφφ,,  υυπποογγρράάφφεειι  ττοο  γγννωωσσττόό  

ΣΣύύμμφφωωννοο  ΜΜοολλόόττοοφφ  ––  ΡΡίίμμππεεννττρροοππ,,  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  ττοουυ
11993399..  ΑΑκκρριιββώώςς  ππίίσσωω  ττοουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  οο  ΓΓεερρμμααννόόςς  οομμόόλλοο--

γγόόςς  ττοουυ,,  ΓΓιιοοαακκίίμμ  φφοονν  ΡΡιιμμππεεννττρροοππ,,  εεννώώ  ππίίσσωω  ττοουυ  κκααιι
δδεεύύττεερροοςς  ααππόό  δδεεξξιιάά  εειικκοοννίίζζεεττααιι  οο  ηηγγέέττηηςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΣΣΔΔ,,

ΙΙωωσσήήφφ  ΒΒηησσααρριιόόννοοββιιττςς  ΤΤσσοουυγγκκαασσββίίλλιι  ήή  ΣΣττάάλλιινν,,
φφααννεερράά  ιικκααννοοπποοιιηημμέέννοοςς..

Προηγουμένως, στις 3-10-1935 οι φασίστες Ιταλοί ει-
σβάλλουν στην Αιθιοπία.

Η «πολιτική
κατευνασμού»
των ισχυρών
Δυτικών Κρατών είχε δυναμώσει τον άξονα της
Ρώμης – Βερολίνου. Έτσι «ξύπνησαν» όταν στις 1-9-
1939 διάβασαν ότι μπήκαν οι Γερμανοι στην Πολωνία.

ΣΣττιιςς  1177  ΣΣεεππττεεμμ--
ββρρίίοουυ  11993399  έέγγιιννεε

κκααιι  ηη  ΣΣοοββιιεεττιικκήή
εειισσββοολλήή  ααππόό  ττηηνν

ΑΑννααττοολλήή  σσττηηνν
ΠΠοολλωωννίίαα..

ΟΟ  ΒΒ΄́  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοοςς  ΠΠόόλλεεμμοοςς  εείίχχεε  ξξεεκκιιννήήσσεειι..
ΣΣττιιςς  1100--55--11994400  οο  ΧΧίίττλλεερρ  εειισσββάάλλλλεειι  κκααιι  σσττηη  ΓΓααλλλλίίαα,,  

ΒΒέέλλγγιιοο,,  ΛΛοουυξξεεμμββοούύρργγοο,,  ΟΟλλλλααννδδίίαα  κκλλππ..
ΟΟ  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς  ΝΝέέββιιλλ  ΤΤσσααμμππεερρλλέέιινν  ππααρρααιιττεείίττααιι

((ΜΜάάιιοοςς  11994400))  κκααιι  ααννααλλααμμββάάννεειι  οο  ΟΟυυίίννσσττοονν  ΤΤσσώώρρττσσιιλλ..  

ΟΟ  ΧΧίίττλλεερρ  σσττοονν  ππύύρργγοο  ττοουυ  ΆΆιιφφεελλ
Ο Νταλαντιέ διέφυγε στη Γαλλική Βόρεια Αφρική αλλά με εντολή
της Κυβέρνησης Βισύ συλλαμβάνεται στο Μαρόκο καταδικάζε-
ται και φυλακίζεται.  Το 1943 παραδίδεται στους Γερμανούς και
τον στέλνουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ
μέχρι το 1945. (Δυστυχώς η Ιστορία επαναλαμβάνεται…)



Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, επιμορφωτικές επισκέψεις στην έδρα κάθε εταί-
ρου και προσομοίωση ενός διαφορετικού κατά περίπτωση θεσμού. Η θεματολογία ποικίλει και μέχρι
στιγμής οι εταίροι έχουν ασχοληθεί με την πυρηνική ενέργεια, τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα
και τη μπλε ανάπτυξη.

Αρχές Οκτωβρίου, συγκεκριμένα από τις 07-11, πραγματοποιήθηκε η 44ηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  εεππίίσσκκεε--
ψψηησσττηηνν  ΜΜππρράάιιλλαα  ττηηςς  ΡΡοουυμμααννίίααςς, με θεσμό προσομοίωσης το ΔΔιικκαασσττήήρριιοο  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς
((CCoouurrtt  ooff  JJuussttiiccee  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  --  CCJJEEUU)),,  και ως επίκαιρο θέμα επιλέχθηκαν οι επιπτώσεις
της αποχώρησης ενός κράτους-μέλους, όπως το Η.Β., από αυτή και η διευθέτηση των νομικών ζη-
τημάτων που προκύπτουν από την έξοδό του (Brexit). Σ’ αυτήν την συνάντηση συμμετείχαν ττέέσσσσεε--
ρριιςς  ((44))  κκααθθηηγγηηττέέςς, οι κ.κ. ΦΦωωττεειιννάάκκηηςς  ΓΓ., Διευθυντής του σχολείου και Συντονιστής του
προγράμματος, ΠΠααππααδδάάκκηηςς  ΕΕμμ.., Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΚΚααρριιννιιωωττάάκκηη  ΜΜ.. και ΧΧόόμμππηη  ΑΑμμ.., καθώς και
ππέέννττεε  ((55))  μμααθθηηττέέςς, οι κ.κ. ΚΚααλλααϊϊττζζάάκκηη  ΕΕλλ.., ΜΜααρρκκοουυλλιιδδάάκκηηςς  ΓΓ.., ΜΜιισσιιρριιώώττηηςς  ΝΝ.., ΠΠλλααΐΐττηηςς  ΒΒ.. και ΦΦρρααγγ--
κκίίδδηηςς  ΓΓ..,,  Μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας.

ΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙδδΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΚΚΙΙ  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΟΟΡΡφφΩΩΣΣΗΗ
Τη, ΔΔεευυττέέρραα  0077  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001199,έγινε καλωσόρισμα των εταίρων και παρουσίαση του σχολείου

Colegiul National «Nicolae Balcescu» από τηδιευθύντριά του, κ. Silvia Petrescu, το Γενικό Επιθεω-
ρητή Εκπαίδευσης της Κομητείας, κ. Viorel Botea, και μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Ακολού-
θησαν βιωματικές δραστηριότητες για το δέσιμο της ομάδας. Αργότερα, οι συμμετέχοντες
επισκέφτηκαν το τοπικό Europe Direct όπου ο υπεύθυνος ενημέρωσης παρουσίασε τον εν λόγω
φορέα, το έργο του και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο, ενώ προκάλεσε με ερώτησή του δημόσια συζήτηση σχετικά με τη πιθανότητα της εξόδου
του Η.Β. από την Ένωση. Τέλος, ανατέθηκε στους μαθητές να κάνουν μια δημοσκόπηση στην πόλη
για να ανακαλύψουν κατά πόσον οι κάτοικοί της είναι ενημερωμένοι για το Brexit.

Την, ΤΤρρίίττηη  0088  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001199, οι εταίροι παρουσίασαν τα διδακτικά σενάρια που είχαν αναλά-
βει με θέματα όπως ο ορισμός και οι επιπτώσεις μιας αποχώρησης του Η.Β. χωρίς συμφωνία («no-
deal» Brexit) στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και τον εθελοντισμό, στα δικαιώματα των
καταναλωτών και στη μετακίνησητων πολιτών. Κάθε διδακτικό σενάριο περιλάμβανε παρουσίαση
με χρήση διαφόρων εργαλείων Web 2.0 και αξιολόγηση γνώσεων με διάφορες διδακτικές μεθόδους
όπως διαδικτυακά παιχνίδια, μελέτη περίπτωσης κ.α. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία της προσομοίωσης του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου καθώς και η γραπτή διαδικασία της τελικής προσομοίωσης. Υπό την καθοδή-
γηση της κ. Luminita Mocanu, Καθηγήτριας Αγγλικών και υπεύθυνης επικοινωνίας του
προγράμματος για το σχολείο της Ρουμανίας, οι μαθητές εξοικειώθηκαν σταδιακά με τον τρόπο
λειτουργίας του Δικαστηρίου και την εξειδικευμένη νομική ορολογία, ενώ ασκήθηκαν ακόμη πε-
ρισσότερο στην επιχειρηματολογία και τη δημόσια διαβούλευση.
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ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκήή    εεππίίσσκκεεψψηη    ττοουυ    ΠΠεειιρρααμμααττιικκοούύ  
ΛΛυυκκεείίοουυ    σσττηη    ΜΜππρράάιιλλαα    ττηηςς    ΡΡοουυμμααννίίααςς

ΟFFrr..  DD..  RRoooosseevveelltt  έχει πει ότι ««δδεενν  ππρρέέππεειι  πποοττέέ  κκααννεείίςς  νναα  ξξεεχχννάά  όόττιι  ηη  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη  εεννόόςς  κκρράάττοουυςς  εείίμμαασσττεε  όόλλοοιι  εεμμεείίςς  κκιι  όόχχιι  μμιιαα  ξξέέννηη  δδύύννααμμηη  ππάάννωω  ααππόό  εεμμάάςς»». Έχοντας αυτό
ως σύνθημα και με στόχο να βοηθήσει τους μαθητέςνα γίνουν ενεργοί πολίτες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, και ν’ αναπτύξουν ευρωπαϊκή ταυτότητα
και συνείδηση βασισμένη στην πολυφωνία, την ανεκτικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των λαών με την περαιτέρω ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών, το ΠΠεειι--
ρρααμμααττιικκόό  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς συντονίζει πρόγραμμα EErraassmmuuss++  //  ΚΚΑΑ22 με θέμα την ππρροοσσοομμοοίίωωσσηη  ττωωνν  δδιιάάφφοορρωωνν  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν  θθεεσσμμώώνν και εταίρους
από την ΠΠοορρττοογγααλλίίαα, τη ΛΛεεττοοννίίαα, τη ΦΦιιννλλααννδδίίαα και τη ΡΡοουυμμααννίίαα. 

ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  EERRAASSMMUUSS++  //  ΚΚΑΑ22  ––  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΞΞΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ  --
SS((TT))IIMMUULLAATTIINNGG  EEUURROOPPEEAANN  IIDDEENNTTIITTYY  __  EEUUSSIIDD



Την, ΤΤεεττάάρρττηη  0099  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001199, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κοινοβούλιο
της Ρουμανίας (Palatul Parlamentului) στο Βουκουρέστι το οποίο κτίστηκε επί Nicolae Ceauescu
και σήμερα στεγάζει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία αυτού του κράτους. Αφού έγινε
μια πολύ καλή ξενάγηση στους χώρους του, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν μέρος των εργασιών της Γερουσίας στην οποία ο Πρόεδρος τουςκαλωσόρισε. Αυτή η μελέτη
πεδίου βοήθησε πολύ στην κατανόηση της λειτουργίας των θεσμών, πράγμα το οποίο αποτελεί έναν
από τους βασικούς στόχους του σχεδίου.

Την, ΠΠέέμμππττηη  1100  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001199, πραγματοποιήθηκε η τελική προσομοίωση που αποτελούσε
μελέτη περίπτωσης, μεθόδου πολύ διαδεδομένης σε διάφορες σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης και κυρίως στις νομικές και τις ιατρικές, με διαδίκους από τη μια το διάσημο σεφ Jamie Oliver
ως ενάγοντα και από την άλλη την Ε.Ε. ως κατηγορούμενο. 

Η αγωγή αφορούσε στην καταπάτηση των δικαιωμάτων ενός Βρετανού υπηκόου να εμπορεύεται
προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες σε λογικές τιμές στην επικράτεια της Ένωσης εξαιτίας της εξό-
δου του Η.Β. από αυτή και την αξίωση αποζημίωσής του. 

Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διάδικοι, συνήγοροι και μάρτυρες οι μαθητές έλαβαν μέρος
σε μια εικονική δίκη που τους ενέπλεξε στη μάθηση, τους βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες αυ-
τοέκφρασης, δημόσιας ομιλίας κι επιχειρηματολογίας, γλωσσικές δεξιότητες σε μια δεύτερη
γλώσσα, ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες στα μέσα επικοινωνίας. Παράλληλα, μέσω της αλλη-
λεπίδρασής τους έγινε εφικτή η κοινωνική ένταξη κι η αναβάθμισή τους, αλλά και η μετατροπή τους
σε ενεργούς πολίτες.

Την, ΠΠααρραασσκκεευυήή  1111  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001199, έγινε η παραγωγή των παραδοτέων της εκπαιδευτικής επί-
σκεψης. Με χρήση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και της μεθόδου projectoι μαθητές παρήγαγαν
βίντεο (URL: http://tiny.cc/7hq8fz), κατασκεύασαν ιστολόγιο (URL: http://tiny.cc/5lq8fz) και αφίσα
και συνέγραψαν ομιλία τα οποία και παρουσίασαν στην ολομέλεια. Ακολούθησε η αξιολόγηση της
εβδομαδιαίας επιμορφωτικής επίσκεψης σύμφωνα με την οποία τα οφέλη που αποκόμισαν οι συμ-
μετέχοντες ήταν πάρα πολλά. 

ΗΗ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙδδΗΗΣΣΗΗΣΣ
Η επίσκεψη στη Ρουμανία υπήρξε μοναδική όσον αφορά στη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη

χώρα, τους κατοίκους και τον πολιτισμό της. 
Ειδικά για εμάς τους Έλληνες που έχουμε κοινότητα με τόσο έντονη παρουσία στις παραδουνά-

βιες περιοχές, ήταν πολύ συγκινητικό να επισκεφθούμε τα εδάφη στα οποία άναψε για πρώτη φορά
η φλόγα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821. 

Λατρέψαμε τη Μπράιλα, το σημαντικό αυτό λιμάνι της Βλαχίας στο Δούναβη με τους 180.000
κατοίκους περίπου και με τους δρόμους που ακολουθούν το γεωμετρικό σχέδιο των παλαιών οθω-
μανικών οχυρώσεων. 

Απολαύσαμε τη βόλτα μας στις όχθες του ποταμού και γοητευθήκαμε από το παλιό κέντρο της
με τα επιβλητικά κτίρια του 19ου αιώνα, μερικά από τα οποία είναι η Ελληνική Εκκλησία, η Εκκλη-
σία Sfintii Arhangheli, η Εκκλησία Sfântul Nicolae, το Θέατρο Μαρία Φιλότι, το Πολιτιστικό Μέ-
γαρο, το Μουσείο Τέχνης του και το Μουσείο Ιστορίας. Το ίδιο ακριβώς νοιώσαμε όταν βρεθήκαμε
στο Βουκουρέστι που μας θύμισε ακόμα πιο έντονα την ένδοξη ιστορία μας από την εποχή ακόμη

των Φαναριωτών. 
Γρήγορα ανακαλύψαμε ότι η πόλη έχει μια αναπτυσσόμενη οικονομική και πολιτιστική ζωή, σε το-

μείς όπως οι εικαστικές κι οι παραστατικές τέχνες, η οποία δεν έχει συγκεκριμένο στυλ αλλά περι-
λαμβάνει στοιχεία της Ρουμανικής και της παγκόσμιας κουλτούρας. 

Μάθαμε την ιστορία της χώρας μέσα από μνημεία όπως το Παλάτι της Βουλής, το δεύτερο με-
γαλύτερο κτίριο στον κόσμο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Μνημείο της Αναγέννησης, τα μουσεία,
με κυριότερο το Εθνικό Μουσείο Τέχνης, και το ιστορικό κέντρο της πόλης με τις πολλές ορθόδο-
ξες εκκλησίες και τα πανέμορφα μπαρόκ κτίρια που σχεδιάστηκαν από Γάλλους αρχιτέκτονες, εξού
και ο χαρακτηρισμός της πόλης ως «Παρίσι της Ανατολής». Αφήσαμε τις αισθήσεις μας να μας τα-
ξιδέψουν στον τόπο καθώς βλέπαμε τα αξιοθέατα, ακούγαμε παραδοσιακή μουσική και γευόμασταν
την τοπική κουζίνα. 

Η φιλοξενία των οικοδεσποτών μας υπήρξε άψογη, άλλωστε οι δύο λαοί μοιάζουν αρκετά. Μας
άνοιξαν τα σπίτια και τις καρδιές τους και αποκτήσαμε φίλους για μια ζωή. Η ευγένεια και ο σεβα-
σμός προς τους άλλους αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των Ρουμάνων και τα θεμέλια μιας ουσια-
στικής σχέσης. Είναι κοσμοπολίτες όχι τόσο επειδή κάνουν πολλά ταξίδια, αλλά για τον αέρα και την
ανοιχτή σκέψη. Δεν έχουν έπαρση. Όλο είναι φυσικό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θαυμά-
σαμε στους κατοίκους της χώρας.

ΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ
Επιστρέψαμε έχοντας τις πιο ωραίες αναμνήσεις και κατανοώντας πλήρως τι εννοούσε ο Ιερός Αυ-

γουστίνος λέγοντας ότι «ο κόσμος είναι βιβλίο κι όσοι δεν ταξιδεύουν διαβάζουν μόνο την πρώτη του σε-
λίδα».
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ΈΈκκθθεεσσηη  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς  ττοουυ  ΛΛοουυδδοοββίίκκοουυ  ττωωνν
ΑΑννωωγγεείίωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααδδεελλφφώώνν  ΒΒοουυγγιιοουυκκλλήή  
Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολο-
γίας και Έρευνας προβάλλοντας τον Πολιτισμό και την Τέχνη φι-
λοξενεί Έκθεση Ζωγραφικής του Λουδοβίκου των Ανωγείων, που
θα διαρκέσει έως την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019.

xxaarraa@@kkrriitteepp..ggrr
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ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ββιιββλλίίωωνν  ττοουυ  
ΗΗλλίίαα  ΠΠααυυλλιιδδάάκκηη  ««77  άάσσττρραα»»  
κκααιι  ««ΗΗ  ιισσττοορρίίαα  μμοουυ»»
Εκδήλωση για την παρουσίαση
των βιβλίων του Ηλία Παυλιδάκη
«7 άστρα - το ημερολόγιο» και
«Η ιστορία μου» θα πραγματο-
ποιηθεί από τον Εκδοτικό Οργανισμό Λιβάνη την Πα-
ρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 20.30 στο Σπίτι του Πολιτι-
σμού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν: ΓΓεεωωρργγίίαα  ΜΜππααττσσοολλάάκκηη,,
δασκάλα και ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚοουυκκοούύλληηςς,, δάσκαλος Ταε-
κβοντό, ραδιοφωνικός παραγωγός.
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ΘΘεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη  
««ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  φφεεγγγγάάρριιαα»»  
ττοουυ  FFuurriioo  BBoorrddoonn
Η θεατρική ομάδα «4», που έχει
έδρα τα Χανιά, ανεβάζει το έργο
του Furio Bordon «Τα τελευταία
φεγγάρια» στο Σπίτι του Πολιτι-
σμού, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου
και ώρα 21:00.
Το έργο παρουσιάστηκε στα Χα-
νιά στις 4-5-6 Οκτωβρίου στον
χώρο τέχνης και θεάτρου «YOUCA» με
πολύ μεγάλη επιτυχία. Το θέμα της παράστασης έχει να
κάνει με το πώς οι νέοι αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας και σκοπός της είναι να ευαισθητο-
ποιήσει και να προβληματίσει μικρούς και μεγάλους.
Σημείο προπώλησης εισητηρίων: Βιβλιοπωλείο «Έντυ-

πο», Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Τιμή προπώλησης και ειδικές
κατηγορίες: 8 ευρώ Γενική τιμή: 10 ευρώ

ΤΤοο  αασσχχηημμόόππααπποο  ααππόό  
ττοο  ΜΜιικκρρόό  ΘΘέέααττρροο  ΛΛάάρριισσααςς
Το Μικρό Θέατρο Λάρισας παρουσιάζει μια παιδική πα-
ράσταση που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών αλλά
και στις μνήμες των μεγαλύτερων.
«ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ», στον κινηματογράφο «Παντε-
λής» σήμερα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 18.00 και το
Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 16.00 και στις 18.00 Σε πλή-
ρη θεατρική μορφή και απόδοση, η ιστορία του Ασχημό-
παπου αποτελεί τον «Ύμνο» της αποδοχής, της κατα-
νόησης και της διαφορετικότητας, πλαισιωμένη από
υπέροχες μουσικές, έρχεται να συναρπάσει τους μικρούς
μας φίλους αλλά και να θυμίσει στους μεγαλύτερους την
αθώα μας παιδική πλευρά! Έργο διασκεδαστικό, οικολο-

γικό, συναισθηματικό και κατά του
bullying που αναδεικνύει πραγμα-
τικές αξίες, χαρίσματα και ικανό-
τητες τονώνοντας την αυτοπεποί-
θηση των παιδιών. Υπενδεδυμένο
με υπέροχη μουσική και πρωτότυ-
πα τραγούδια καθώς και εντυπω-
σιακά σκηνικά και κοστούμια πα-
ρασύρει τα παιδιά σε μια μαγική
ατμόσφαιρα διασκεδάζοντάς τα και γεμίζοντάς τα συναι-
σθήματα αγάπης και ανθρωπιάς. Η συνέχεια επί σκηνής!
ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΥΥΛΛΗΗΣΣ,,  ΕΕΥΥΔΔΟΟΚΚΙΙΑΑ  ΒΒΟΟΙΙΝΝΑΑ,,  
ΜΜΑΑΙΙΡΡΑΑ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ,,  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΥΥΔΔΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΥΥ
κκααιι  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ
Κείμενο - Σκηνοθεσία: ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΥΥΛΛΗΗΣΣ
Σκηνογραφία : ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΕΕΛΛΑΑ  ΑΑΛΛΦΦΙΙΕΕΡΡΗΗ
Κοστούμια: ΤΤΕΕΤΤΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΑΑΤΤΟΟΥΥ
Σχεδιασμός Φωτισμών: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ
Γραφιστικά: ΣΣΤΤΕΕΛΛΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΓΓΕΕΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ  
Ειδικές Κατασκευές: ΣΣΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΗΗΜΜΑΑΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ
Τεχνικός Σκηνής: ΣΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΑΑΚΚΕΕΛΛΛΛΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
Μουσική Επιμέλεια: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΡΡΑΑΤΤΖΖΙΙΟΟΣΣ
Ζωγραφική: ΜΜΙΙΝΝΑΑ  ΑΑΣΣΗΗΜΜΑΑΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ
Παραγωγή: ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑ 
Διάρκεια : 80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)
Κρατήσεις – Πληροφορίες: 6974797109 
Προπώληση: 8€ Ταμείο Θεάτρου: 10 €
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ΤΤαα  ββεεννεεττσσιιάάννιικκαα  ννοομμίίσσμμαατταα  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς,,
ααππόό  ττηη  σσκκοοππιιάά  εεννόόςς  σσυυλλλλέέκκττηη
Εκδήλωη με θέμα τα βενετσιάνικα νομίσματα της Κρή-
της, από τη σκοπιά ενός συλλέκτην διοργανώνει ο ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ την Τετάρτη, 20/11/2019 και ώρα
19:30 στο Ιστορικό-λαογραφικό μουσείο Ρεθύμνου,
Μ.Βερναδου 26-28 παλιά πόλη.
Παρουσίαση: ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΓΓύύππααρρηηςς
Η Βενετία, μια θαλάσσια και εμπορική δύναμη, εκτός
απο τα Μητροπολιτικά νομίσματα, έκοψε και μια σειρά
νομισμάτων για τις κτίσεις της. Η Κρήτη, το διαμάντι της
Μεσογείου είχε τα δικά της νομίσματα. Ξεκινώντας απο
το 16ου αιώνα εως και τα νομίσματα που κόπηκαν κατά
τη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα, αυτά τα μικρά
κομμάτια μέταλλο έχουν πολλά να μας πουν.
Ο επισκέπτης θα ακούσει και θα μάθει ποιο νόμισμά
αποκαλούσαν οι Κρητικοί «Καβαλίνα»!! Τα πρώτα νομί-
σματα με Ελληνικές επιγραφές μετά την άλωση της Πό-
λης!!! Για ποιο λόγο και μέχρι πότε έκοβε η Βενετία νομί-
σματα στην Κρήτη και άλλα πολλά. Επίσης θα μπορέσει
να εξετάσει απο κοντά τη συλλογή του Μουσείου και του
Εισηγητή ΚΚώώσστταα  ΓΓύύππααρρηη..

CCrriittiiccaall  AArrcchhiivveess  IIVV::  DDooccuummeennttss  
ηη  κκεεννττρριικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  MMeeddpphhoottoo
FFeessttiivvaall  22001199--22002200
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και η KOLEKTIV8 παρου-
σιάζουν την κεντρική έκθεση του MedPhoto Festival 2019, με τίτλο
Critical Archives IV: Documents, σε επιμέλεια των ΠΠααύύλλοουυ  ΦΦυυσσάάκκηη,,
ΜΜααρρίίααςς  ΜΜααρρααγγκκοού και ΔΔηημμήήττρρηη  ΚΚεεχχρρήή,,  τα επίσημα εγκαίνια της
οποίας θα πραγματοποιηθούν στις 7 Νοεμβρίου, στο Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης Κρήτης (Μεσολογγίου 32 - Ρέθυμνο).
Βασικός προβληματισμός και σημείο εκκίνησης της έκθεσης είναι οι
τρόποι με τους οποίους οπτικά αρχεία διαφόρων ειδών παράγονται,
κυκλοφορούν, ταξινομούνται και αποθηκεύονται, ή επανερμηνεύο-
νται και αναπλαισιώνονται, από άτομα, κοινότητες ή θεσμούς σε δια-
φορετικές ιστορικές συνθήκες. Στην έκθεση αυτή, καλλιτεχνικά έργα
«διαβάζονται» ως οπτικά τεκμήρια, συσχετίζονται και «αρχειοθε-
τούνται» εκ νέου, δοκιμάζοντας έτσι τα ερμηνευτικά τους όρια με-
ταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας και αναδεικνύοντας τη σημασία
ή τη βαρύτητα που μπορεί να τους αποδοθεί κάθε φορά ως καλλιτε-
χνική παραγωγή, προσωπική ιστορία ή κοινωνική μαρτυρία. Τα έργα
αυτά - εικόνες, τεκμήρια ή αρχεία- πραγματεύονται τις κοινωνικές
σχέσεις και τους μετασχηματισμούς τους στο χρόνο, την κατασκευή
και τη χωροποίησή τους, τη ζωντανή εμπειρία και τη σύνδεσή της με
την ιστορία και τη μνήμη, την έννοια της μετα-αλήθειας και το ρόλο
της τεχνολογίας στην κατασκευή και τη διάδοσή της, ή και έννοιες
όπως αυτές της οικογένειας και του θανάτου. Ανάγοντας τη λήψη
μιας εικόνας και τη διαδικασία της αλληλουχίας των εικόνων σε πρά-
ξεις εμπρόθετης νοηματοδότησης, η έκθεση αυτή συζητά αντίστοιχες
κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές κατασκευής αρχείων (οπτικών)
«δεδομένων» και το πώς αυτά σημασιοδοτούν τη ζωή μας ή γίνονται
εργαλεία διαχείρισής της στην εκάστοτε πολιτισμική συνθήκη.
Στην έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2020, πα-
ρουσιάζονται έργα των: AAnnddrreeaa &&  MMaaggddaa,,  ΑΑλλέέξξηη  ΒΒαασσιιλλιικκοούύ,,  TToommmmaassoo
BBoonnaavveennttuurraa &&  AAlleessssaannddrroo IImmbbrriiaaccoo,,  JJooaacchhiimm BBrroohhmm,,  LLoorreennzzoo
CCaassttoorree,,  ΧΧάάρρηη  ΓΓρρηηγγοορράάκκηη,,  AAllvvaarroo DDeepprriitt,,  FFoorreennssiicc AArrcchhiitteeccttuurree,,  JJoohhaann
GGrriimmoonnpprreezz,,  ΓΓααλλάάττεειιααςς  ΙΙααττρράάκκηη,,  ΜΜααρρίίααςς  ΚΚααρρκκααννάάκκηη,,  ΥΥββέέττ  ΚΚααψψάάλλαα,,
ΤΤόόννιιααςς  ΚΚοοϊϊννάάκκηη,,  ΠΠάάννοουυ  ΚΚοοκκκκιιννιιάά,,  ΚΚώώσστταα  ΜΜηηττρρόόπποουυλλοουυ,,  ΔΔηημμήήττρρηη  ΜΜιι--
χχααλλάάκκηη,,  RRiicchhaarrdd MMoossssee,,  ΒΒαασσίίλληη  ΜΜππααλλάάσσκκαα,,  LLaauurraa PPaannnnaacckk,,  MMaaxx
PPiinncckkeerrss,,  ΓΓεεωωρργγίίααςς  ΠΠοοννηηρράάκκοουυ,,  ΔΔηημμήήττρρηη  ΣΣιιδδηηρροοκκαασσττρρίίττηη,,  AAlleecc SSootthh,,
ΜΜααρριιλλέέννααςς  ΣΣττααφφυυλλίίδδοουυ,,  ΓΓιιάάννννηη  ΣΣττεεφφααννίίδδηη  και ΔΔηημμήήττρρηη  ΧΧααρριισσιιάάδδηη..
Η κεντρική έκθεση του MedPhoto Festival συνδιοργανώνεται από
το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και την KOLEKTIV8.
Το 3ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Φωτογραφίας διεξάγεται με τη στήρι-
ξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνου.
Μέγας Χορηγός: MOTOR OIL
Χορηγοί-Υποστηρικτές: Μουσείο Μπενάκη, ΑΝΕΚ/Blues Star
Ferries, Grecotel, Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
info@medphoto.gr   https://medphoto.gr

ΕΕππιιμμοορρφφωωττιικκέέςς  δδιιααλλέέξξεειιςς  σσεε  
οοιικκιισσμμοούύςς  ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ
Ένα νέο Κύκλο Επιμορφωτικών Διαλέξεων σε Οικισμούς
του Δήμου Ρεθύμνης εγκαινιάζει την προσεχή εβδομάδα το
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δ.Ρ. 
Στόχος είναι αφενός η εγκαθίδρυση συχνής επικοινωνίας
και συνεργασίας με κατοίκους που διαμένουν στην ενδοχώ-
ρα του Δήμου και παράλληλα η ανάδειξη της αξίας της Δια
Βίου Μάθησης και, αφετέρου, η ενημέρωσή τους από κα-
ταρτισμένους εισηγητές, σε απλή και κατανοητή γλώσσα,
πάνω σε θέματα ειδικού αλλά και κοινού ενδιαφέροντος. 
Πέραν του ενημερωτικού χαρακτήρα της εκάστοτε διάλε-
ξης, θα δοθεί η ευκαιρία διεξαγωγής διαλόγου και συζήτη-
σης με τον κάθε εισηγητή ώστε να ανταλλάσσονται ιδέες,
εμπειρίες, προτάσεις και να λύνονται τυχόν απορίες. 
Το πρόγραμμα και τα θέματα έχουν ως εξής: 
ΠΠρριιννέέςς  ––  ΔΔεευυττέέρραα  1188  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001199  ,,  σσττιιςς  77  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  
Θέμα: «Κλιματική αλλαγή-Διαχείρηση φυσικών καταστρο-
φών». 
Ομιλητής: κος ΠΠααλλιιεερράάκκηηςς  ΗΗλλίίααςς,,  Αξιωματικός Πυροσβε-
στικού Σώματος.
ΚΚάάττωω  ΒΒααλλσσααμμόόννεερροο  2200  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001199,,  σσττιιςς  77  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  
Θέμα : «Σακχαρώδης Διαβήτης». 
Ομιλητής - κος ΖΖωωγγρρααφφάάκκηηςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς Γενικός Οικογενεια-
κός Γιατρός

ΤΤεελλεεττήή    ααπποοννοομμήήςς    ππττυυχχίίωωνν    
ααππόό    ττοο    ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό    ττμμήήμμαα  

ττοουυ    ΕΕλλλληηννιικκοούύ    ΕΕρρυυθθρροούύ    ΣΣττααυυρροούύ
Η τελετή υπόσχεσης- απονομής πτυχίων και προαγωγών των εθε-
λοντών νοσηλευτικήςκαι Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσω-
στών του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα
στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης στο Ωδείο Ρεθύμνου.
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Το The Garage με μεγάλη χαρά φιλοξενεί μια παρά-
σταση της ομάδας Hippo! 
To Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 12.30!Οι περιπέτει-
ες του Παβ, του ΦΦώώττηη  ΔΔοούύσσοουυ
Το κείμενο είναι βασισμένο στο παραμύθι του
Φώτη Δούσου με τίτλο Παβ ο φάλτσος τζίτζικας και
η περιπέτεια με τα τυφλά μυρμήγκια (εκδόσεις Μικρή Σελήνη),
το οποίο ήταν στις βραχείες λίστες για το βραβείο του περιοδι-
κού Αναγνώστης και για το βραβείο παιδικού κύκλου βιβλίου
IBBY. Πρόκειται για μια μουσική κωμωδία με ανατρεπτική πλο-
κή, καταιγιστική δράση, γρήγορους διαλόγους και πυκνότητα
νοημάτων. Η παράσταση βασίζεται σε τεχνικές του σωματικού
θεάτρου, με έμφαση στην χρήση του σώματος και της φωνής.
Θέμα τoυ έργου είναι η αυτογνωσία.
Την παράσταση ακολουθεί ένα σύντομο θεατρικό εργαστήρι,
βασισμένο σε τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος. Τα παιδιά,
συμμετέχοντας σε μια σειρά θεατρικών δραστηριοτήτων (αυτο-
σχεδιασμούς, κινητικά και φωνητικά παιχνίδια), εισάγονται σε

έναν φανταστικό κόσμο, όπου ξαναζούν μέρη της
ιστορίας που παρακολούθησαν και δίνουν δικές
τους διαφορετικές λύσεις σε διλήμματα που προέ-
κυψαν. Στόχος του εργαστηρίου είναι η επαφή των
παιδιών με τον συναισθηματικό τους κόσμο και η
επανασύνδεση με βαθύτερες ποιότητες του ψυχι-

σμού και της προσωπικότητάς τους.
Παίζουν: ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΚΚααρρααχχρρήήσσττοουυ,,  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΠΠααρράάσσηηςς
Κείμενο: ΦΦώώττηηςς  ΔΔοούύσσοοςς
Σκηνικά – Κοστούμια: ΜΜααττίίνναα  ΜΜέέγγκκλλαα
Μάσκες: ΜΜάάρρθθαα  ΦΦωωκκάά
Κίνηση: ΜΜίίκκαα  ΣΣττεεφφααννάάκκηη,,  HippoTheatre Group
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού δράματος:
HippoTheatre Group
Σκηνοθεσία – Παραγωγή: HippoTheatre Group (ΦΦώώττηηςς  ΔΔοούύσσοοςς
--  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΡΡάάππττηηςς) Επικοινωνία: ΜΜααρρίίαα  ΚΚωωννσσττααννττοοπποούύλλοουυ
Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 12.30 Για κρατήσεις: 6945378809
Διάρκεια: 60΄ Τιμή εισιτηρίου: 8€  5€ (ανέργων, πολυτέκνων)

ΑΑθθλλοοππααιιδδιιέέςς    σσττηηνν    άάμμμμοο    γγιιαα    ππααιιδδιιάά    33  --1133    εεττώώνν!!

Ο Όμιλος Κλασικού Αθλητισμού Πρέβελη, συνδιοργανώνει με το Τμήμα Παιδείας, και το
Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνου, και τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων
Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, αγώνες και παιχνίδια στην άμμο για παιδιά 3 – 13 ετών. 
Οι αθλοπαιδιές θα λάβουν χώρα στην παραλία του Ρεθύμνου στην περιοχή του Hagen
dazs, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. 
Σκοπός της δράσης είναι η παρακίνηση των παιδιών για συμμετοχή σε ποικίλες αθλητικές
δραστηριότητες και η προώθηση της συνεργασίας μέσα από αυτές. 

Όλα τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ, θα χαρούν την παραλία του Ρεθύ-
μνου όσο οι συνθήκες ακόμη το επιτρέπουν και επιπλέον θα επιβραβευτούν για τη συμ-
μετοχή τους με αναμνηστικό μετάλλιο. 

Η εκδήλωση γίνεται υπό την Αιγίδα και τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-
μνου του, αλλά και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

ΠΠΑΑΙΙΔΔIIΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ ΟΟιι  ππεερριιππέέττεειιεεςς  ττοουυ  ΠΠααββ  σσττοο  TThhee  GGaarraaggeeΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  ΠΠάάρρκκοο::  
ΠΠααιιχχννιιδδοοχχώώρραα  22001199--22002200
Μετά από έναν χρόνο απουσίας, η «Παιχνιδοχώρα» επι-
στρέφει στο Ρέθυμνο στις 22 Δεκεμβρίου, μεταμορφώνο-
ντας κάθε γωνιά της Πλατείας Μικρασιατών στο πιο εντυ-
πωσιακό χριστουγεννιάτικο σημείο του νησιού μας! 
Στην καρδιά του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πό-
λης, ο Δήμος Ρεθύμνης και η Κοινωφελής Επιχείρησή του
(Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.) προγραμματίζουν 12 ημέρες λειτουργίας γεμά-
τες δράσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και πολλές εκπλή-
ξεις για μικρούς και μεγάλους. Η Παιχνιδοχώρα 2019-2020
θα ανοίξει τις πύλες της στις 22 Δεκεμβρίου και θα λειτουρ-
γεί μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2020, καθημερινά, από τις 10:30
το πρωί έως τις 11:00 το βράδυ.
ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ
Όπως πάντα, ο Δήμος Ρεθύμνης και οι διοργανωτές της
Παιχνιδοχώρας 2019-2020, επιθυμούν τη συνεργασία και τη
σύμπραξη όλων των οικονομικών, εκπαιδευτικών, κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αθλητικών φορέων, των επαγγελμα-
τιών κάθε είδους, αλλά και των πολιτών, προκειμένου να με-
ταδώσουν απλόχερα το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα
από τις εξαιρετικές δράσεις που προετοιμάζονται και, πα-
ράλληλα, να τονώσουν την αγοραστική κίνηση του Ρεθύ-
μνου, ενισχύοντας την επέκταση της τουριστικής περιόδου
για 12 μήνες τον χρόνο.
Έτσι, λοιπόν, καλούνται όλα τα Σωματεία, οι Φορείς, οι Πο-
λιτιστικοί Σύλλογοι, οι καλλιτεχνικές ομάδες, τα εργαστή-
ρια, τα σχολεία, τα ωδεία, τα μουσικά σχήματα, οι σχολές
χορού, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και οι πολίτες, οι
οποίοι επιθυμούν: 
α. να συμμετάσχουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
β. να συμμετάσχουν με την επιχείρησή τους στα ειδικά δια-
μορφωμένα περίπτερα μέσα στον χώρο της Παιχνιδοχώρας
2019-2020
γ.να συνδράμουν εθελοντικά με οποιονδήποτε τρόπο στις
εκδηλώσεις της Παιχνιδοχώρας 2019-2020, 
να δηλώσουν τη συμμετοχή/πρότασή τους μέχρι τη Δευτέ-
ρα 18 Νοεμβρίου 2019 με τους ακόλουθους τρόπους:
Για τους εθελοντές:
Υπεύθυνη εθελοντών: κα ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΣΣεερρββιιλλάάκκηη
Τ.: 6974041704 (10:00-14:00 και 18:00-21:00)
Γραφείο Εθελοντισμού:
Τ.: 2831040142, κ. ΓΓιιάάννννηηςς  ΝΝτταακκάάκκηηςς
e-mail: ethelontismos.rethymno@gmail.com
Για καλλιτεχνικές προτάσεις:
Γραφείο Πολιτισμού
Τ.: 28310 40143, κα ΜΜααττίίνναα  ΑΑρρββααννίίττηη
Τ.: 28310 40141, κ. ΝΝίίκκοοςς  ΚΚοουυμμεεννττάάκκηηςς
e-mail: politismos@rethymno.gr
Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και Φορείς:
Γραφείο Χριστουγέννων
Τ.: 28310 40156, κα ΠΠόόππηη  ΜΜααρρήή
e-mail: paixnidoxora.rethymno@gmail.com
Υπεύθυνη για επαγγελματίες και επιχειρήσεις:
κα ΑΑθθηηννάά  ΤΤσσιικκιιννττίίκκοουυ  
Τ.: 6943910188 (10:00-14:00 και 18:00-21:00)

ΣΣΤΤΟΟ    TTHHEE    GGAARRAAGGEE
ΜΜιιαα    σσύύγγχχρροοννηη    εεκκδδοοχχήή  
ττηηςς    ΜΜήήδδεειιααςς    ττοουυ    ΕΕυυρριιππίίδδηη
ΜΜήήδδεειιαα. Η γνωστή τραγωδία του Ευριπίδη ανεβαίνει φέτος
στο νέο The Garage. Η Μήδεια, η εγγονή του Ήλιου, κόρη του
βασιλιά της Κολχίδας, παρατημένη, απατημένη, περιφρονη-

μένη από το σύζυγό της, αποφασίζει να εκδικηθεί, σκορπώ-
ντας τον όλεθρο, φτάνοντας μέχρι την αποτρόπαια πράξη να
σκοτώσει τα παιδιά της.
Τελικά, πόσο διάφανο είναι το
πέπλο που χωρίζει τη λογική από
την αγριότητα; Πόσο μικρή η
απόσταση από τον έρωτα ως το
θάνατο;  Να μου λείπει μια ζωή
ευτυχισμένη που την καρδιά μου
θα πληγώνει διαρκώς, απαντά η
Μήδεια στον Ιάσονα. Το τέλος
του έρωτα οδηγεί κατευθείαν στο
θάνατο. 
Μετάφραση:
ΝΝίίκκοοςς  ΧΧοουυρρμμοουυζζιιάάδδηηςς,,  
Διασκευή- Σκηνοθεσία: 
ΕΕλλέέννηη  ΔΔάάγγκκαα
Με τους: ΜΜάάννιιαα  ΚΚααττσσααννάάκκηη,,  ΓΓιιώώρργγοο  ΞΞεεννιικκάάκκηη,,  
ΑΑννττώώννηη  ΠΠααλλιιεερράάκκηη  και ΚΚοορρααλλίίαα  ΠΠααλλιιεερράάκκιι
Μουσική: ΠΠρρόόδδρροομμοοςς  ΚΚααρρααδδεελλόόγγλλοουυ
Κίνηση: ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΓΓιιαασσεεμμίίδδοουυ
Βοηθός σκηνοθέτη: ΜΜααρρίίαα  ΙΙωωααννννίίδδοουυ
Σκηνικά-Κοστούμια: The Garage
Θεατρολογική επιμέλεια προγράμματος: ΜΜααρριιάάνννναα  ΤΤζζιιρράάκκηη
Δημιουργικό-προώθηση: ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοουυννδδοουυρράάκκηηςς
Video: ΓΓιιάάννννηηςς  ΑΑννδδρρίίττσσιιοοςς
Κάθε Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα στις 21.30 -ως τις 25/11.
Διάρκεια: 80 λεπτά Εισιτήρια: 12 και 8 ευρώ
Τηλ. κρατήσεων:6945378809
Η παράσταση είναι ακατάλληλη κάτω των 13 ετών.
The Garage, Δημοκρατίας 53
(απέναντι από το Μηχανολογικό)

EExxppeerriimmeennttaall  mmuussiicc  ccoonncceerrtt  
σσττοονν  ΤΤεεχχννοοχχώώρροο  ΤΤζζεεππέέττοο
Experimental music concert στον Τεχνοχώρο Τζεπέτο, το
Σάββατο 16 Νοεμβρίου
Theorie du context (live
electronics) & F:ousies (loops,
synth, fx pedals)
Ώρα 22.30 Είσοδος Με Ελεύθερη
Συνεισφορά
Οι Theorieducontext και
F:ousies θα μας παρουσιάσουν
μια live εκδοχή της μουσικής
τους, πειραματιζόμενοι με την
live σύνθεση, χρησιμοποιώντας
controlers, συνθεσάιζερ,
sampler κ.α.

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  1177  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  
««ΒΒάάλλεε  λλίίγγηη  ΦΦαανντταασσίίαα  
ήή  ααλλλλιιώώςς  μμιιαα  ΜΜοουυττζζοουυρρίίαα!!»»
Οι Εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της
Κυριακής Φλουρή «Βάλε λίγη Φαντασία ή αλλιώς μια Μου-
τζουρία!» την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 11:00 στο κέντρο
προσχολικής αγωγής «ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (οδός
Τζανιδάκη 4, Ρέθυμνο – πίσω από το 14ο Δημοτικό Σχολείο).
Είσοδος ελεύθερη.

ΑΑννοοιιχχττήή  εεκκδδήήλλωωσσηη--σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  
ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ--ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήή  ΣΣυυμμμμααχχίίαα  σσττοο  ΣΣππήήλλιι

μμεε  ΑΑ..  ΞΞααννθθόό  κκααιι  ΘΘ..  ΔΔοουυλλοουυμμππέέκκηη
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση-
συζήτηση, το Σάββατο 16 Νοεμ-
βρίου και ώρα 18:30 μμ στο Σπήλι
του Δήμου Αγίου Βασιλείου στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου, όπου θα μιλήσουν ο Βου-
λευτής Ρεθύμνου και Τομεάρχης
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΑΑννδδρρέέααςς  ΞΞαανν--
θθόόςς και ο ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΔΔοουυλλοουυμμππέέ--
κκηηςς, μέλος της Γραμματείας της
Προοδευτικής Συμμαχίας.
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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

07/11

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

ΔΡ.ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚOΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓOΣ

ΔΙΔAΚΤΩΡ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

Overseas Fellow, British
Orthopaedic Association,

1992 - 2012
Δέχεται Δευτέρα -

Παρασκευή 9:00 – 14.00
και απογεύματα

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

28310-30310, 694 628 66 94
email:

drmichailidis.orth@gmail.com

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

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αξιολόγηση και θεραπευτική
παρέμβαση διαταραχών λό-
γου, ομιλίας, επικοινωνίας

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

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

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ

Σύμβουλος μητρικού
θηλασμού νοσοκομείου

"Έλενα Βενιζέλου"
Δέχεται καθημερινά στο

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

Τηλ.: 2831104222-
κιν. 6942946900

e-mail:
annamariavidaki@gmail.com

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Kριάρη 3Α, 2831035441

e-mail:
gbagourakis@yahoo.com

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
- ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

Πτυχιούχος Χαροκοπείου
παν/μίου Αθηνών.

Δέχεται στο γραφείο του
επί της οδού Μοάτσου

38(1ος όροφος)
έναντι 1ου Ενιαίου Λυκείου,
καθημερινά πρωί 8-13μ.μ.,

απόγευμα 6.00-9.00,
εκτός Τετάρτη απόγευμα,

www.dietstories.gr
Tηλ. 28310 28058.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται πρωί Δευτέρα

έως Παρασκευή 9.30-14.00
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

Χειρουργός Ουρολόγος-
Ανδρολόγος

Δέχεται στο ιατρείο
του Χατζημιχάλη Γιάνναρη

41(ισόγειο)
Δευτέρα-Παρασκευή

9.00-14.00 & 18.00-20.30
Σάββατο κατόπιν ραντεβού.

Τηλ. 28310 25250
& 6974471511

EIΔIKOΣ ΠNEYMONOΛOΓOΣ
-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Δέχεται καθημερινά
στο ιατρείο της πρωί 9.00-

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

INTERAMERICAN
Διεύθυνση: Τρανταλλίδου 24
(απένατι από το Νοσοκομείο)

Τηλ.: 28310 56356
Κιν.: 6944696073

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. Δ/ντής

Νευροχειρουργικής
Κλινικής Νοσ/μείου ΚΑΤ

Συνεργάτης Δ/ντής
Ευρωκλινικής Αθηνών
Ειδικός σε παθήσεις
Σπονδυλικής Στήλης

και Εγκεφάλου
Δέχεται το πρώτο Σάββατο

κάθε μήνα στο ιατρείο
του Οφθαλμίατρου

κ. Σταύρου Σπανδάγου,
οδός Χορτάτζη 30-32,

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

6972699816, 2831024308.

Υπέρηχοι Ενηλίκων-παίδων
triplex αγγείων
παρακεντήσεις

θυρεοειδούς-μαστού
Ώρες λειτουργίας ιατρείου:

Δευτέρα έως Παρασκευή
πρωί 8.30-13.00, Τρίτη &

Πέμπτη απόγευμα
18.00-20.00 Ζαμπελίου 26 και

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

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

Ειδικός Παθολόγος
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

στο ιατρείο του
Ζαμπελίου 8-10, Ρέθυμνο.

Τηλ. 28310 22700
κιν. 6947866678

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

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

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.

IATPOΣ MIKPOBIOΛOΓOΣ
EPΓAΣTHPIO IATPIKHΣ

BIOΠAΘOΛOΓIAΣ
Δέχεται καθημερινά στο

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

πρωί 7.00-2.30 εκτός
Σαββάτου και απόγευμα 6-8

εκτός Τετάρτης
& Παρασκευής.

Tηλ. Iατρείου 2831025.575.
Συμβάσεις με ΕΟΠΠΥ,

MEDISYSTEM, ΓΕΣ, ΓΕΝ,
ΓΕΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ.

Επεμβατικός
Γαστρεντερολόγος-

Ηπατολόγος Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστημίου Κρήτης
Επιστημονικός Συνεργάτης

και τ. Επιμελητής
Βενιζέλειου Νοσοκομείου.
Ανώδυνη Γαστροσκόπηση-

Κολονοσκόπηση Ενδοσκοπι-
κή αφαίρεση πολυπόδων.

Μάρκου Πορτάλιου 7
Δέχεται τα πρωινά

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

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

(χωρίς ραντεβού).
Τηλ. ιατρείου: 2831051380

Κινητό: 6978013143

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

MAΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΦΡΑΔΕΛΛΟΣ

ΣΤΕΛΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΡΔΑΚΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΡΟΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

NEYΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
Dr ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΦΩΚΙΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΛΗΣΝΑΤΣΕ ΝΑΝΤΕΡ

OYΡΟΛΟΓΟΙ

KAΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

BABOYΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΗΦΑΚΑΚΗ

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

KOPAKAKH ΔHMHTPA

ZAΦΕΙΡΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΣ

NEYΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΡIΤΑ ΑΒΕΡΙΚIΟΥ-
ΚΑΣΙΜAΤΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ-
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

NIKOΛAOΣ KΛAΨINOΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

TZANIΔΑΚΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ANNA-MAΡΙΑ Δ. ΒΙΔΑΚΗ-
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

NIKOΛΑΟΣ Α.
ΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ ΜD PhD

ANTΩNHΣ N.
ΠAΠOYTΣIΔAKHΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΪΤΑΝΗΣ

OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ
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ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  1144//1111  ΕΕΩΩΣΣ
2200//1111//22001199
ΑΑ  ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΑΑ  LLaasstt  CChhrriissttmmaass
((22001199))  ΑΑιισσθθηημμααττιικκήή,,  ΚΚοομμεεννττίί
ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα::  ΠΠοολλ
ΦΦέέιιγγκκ��ΗΗθθοοπποοιιοοίί::  ΕΕμμίίλλιιαα
ΚΚλλααρρκκ,,  ΧΧέέννρριι  ΓΓκκόόλλννττιιννγγκκ,,
ΜΜιισσέέλλ  ΓΓιιοο,,

ΈΈμμαα  ΤΤόόμμσσοονν ΗΗ  ρροομμααννττιικκήή  κκοομμεεννττίί  μμεε  ττηη  μμοουυσσιικκήή
ττοουυ  ααξξέέχχαασσττοουυ  GGeeoorrggee  MMiicchhaaeell.�Μια ιστορία χρι-
στουγεννιάτικου ρομαντισμού και αληθινού έρωτα,
με την Εμίλια Κλάρκ (Game of Thrones)
Η Κέιτ (Εμίλια Κλάρκ) βρίσκεται στο Λονδίνο και
τριγυρνάει δυσαρεστημένη, παρέα με μια στοίβα
κακών αποφάσεων που έχει πάρει στη ζωή της,
ακούγοντας το χτύπημα των κουδουνιών στα πα-
πούτσια της - μια άλλη ενοχλητική συνέπεια από τη
δουλειά της ως Ξωτικό σε ένα χριστουγεννιάτικο κατάστημα. Ο Τομ
(Χένρι Γκόλντινγκ) φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός, όταν
μπαίνει στη ζωή της και αρχίζει να βλέπει και να καταλαβαίνει πολλούς
από τους εσωτερικούς φραγμούς της. Καθώς το Λονδίνο μεταμορφώνε-
ται στην πιο υπέροχη εποχή του χρόνου, τίποτα δεν φαίνεται να λει-
τουργεί για τους δυο τους. Αλλά, μερικές φορές, πρέπει να αφήσεις το
χιόνι να πέσει όπου μπορεί, πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου ... και
πρέπει να έχεις πίστη. ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ  2200..0000  &&  2222..0000  ((22DD))

ΒΒ  ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΑΑ  ΣΣκκυυλλοομμππεελλάάςς  ((TTrroouubbllee))  ((22001199))  ΚΚιιννοούύμμεενναα  ΣΣχχέέδδιιαα
ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα::  ΚΚέέββιινν  ΤΤζζόόννσσοονν Η θεία πέθανε και τα
ανίψια της είναι έτοιμα να ξεκοκκαλίσουν την τερά-
στια περιουσία της! Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι
ότι οι χρυσοί κληρονόμοι δεν είναι αυτοί αλλά το κα-
λοαναθρεμμένο της σκυλάκι, ο Μπελάς που οι ίδιοι
φρόντισαν να πετάξουν στον δρόμο. Τώρα θα πρέπει
να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω πριν να είναι
αργά. ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΩΩΡΡΑΑ  1188..1155  ((22DD))  ΜΜΕΕ--
ΤΤΑΑΓΓΛΛΩΩΤΤΤΤΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ..

ΓΓ ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΑΑ  ΗΗ  ΟΟιικκοογγέέννεειιαα  ΆΆννττααμμςς  ((TThhee  AAddddaammss  FFaammiillyy  22001199))
ΚΚιιννοούύμμεενναα  ΣΣχχέέδδιιαα,,  ΚΚωωμμωωδδίίαα,,  ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  22ήή  εεββδδ..
ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα::  ΚΚόόννρρααννττ  ΒΒέέρρννοονν,,ΓΓκκρρεεγγκκ  ΤΤίίρρνναανν
ΗΗθθοοπποοιιοοίί  ((φφωωννέέςς))::  ΌΌσσκκααρρ  ΆΆϊϊζζαακκ,,  ΣΣααρρλλίίζζ  ΘΘεερρόόνν,,  ΚΚλλόόιι  ΓΓκκρρέέιιςς  ΜΜοορρέέττζζ,,
ΦΦιινν  ΓΓοούύλλφφχχααρρννττ,,  ΝΝιικκ  ΚΚρροολλ,,  ΜΜππέέττιι  ΜΜίίννττλλεερρ,,  ΆΆλλιισσοονν  ΤΤζζάάννεεϊϊ
Ετοιμαστείτε να χτυπήσετε τα δάχτυλά σας! Η Οικογένεια Άνταμς επι-
στρέφει στη μεγάλη οθόνη στην πρώτη κωμωδία κινουμένων σχεδίων
για αυτήν την παράξενη, ανατριχιαστική οικογένεια. Μπορεί να νομί-
ζεις πως η οικογένειά σου είναι περίεργη, όμως αυτή η απόμακρη, εκ-
κεντρική και τελείως αλλόκοτη Οικογένεια, θα σε κάνει να το
ξανασκεφτείς!Eνα... διαβολικό γύρισμα της μοίρας και η real estate δρα-
στηριότητα μιας τηλεπερσόνας, θα οδηγήσουν τη λατρεμένη οικογέ-
νεια στο επίκεντρο ενός τυπικού, ασφαλούς και «καθαρού» προαστίου
και τη μεγάλη κόρη σε ένα συμβατικό δημόσιο σχολείο. Φυσικά, οι
Άνταμς δεν θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν σε κάθε νέα συνθήκη
της γειτονιάς τους, αλλά οι γείτονές τους, οι συμμαθητές της μικρής και
ο κοινωνικός περίγυρος, δεν θα αντέξουν και πολύ την εκκεντρικότητα
και το goth μεγαλείο της αξιαγάπητης αλλά και ανατριχιαστικής οικο-
γένειας. ΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΩΩΡΡΑΑ  1166..4455  ((22DD))  ΜΜΕΕΤΤΑΑΓΓΛΛΩΩΤΤΤΤΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ..
ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ,,  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ,,  &&  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ

CCIINNEELLAANNDD 11:: ΠΠρροοββάάλλλλοοννττααιι  δδύύοο  ττααιιννίίεεςς::
ΑΑ’’  ττααιιννίίαα:: Προβάλλεται η οικογενειακή ταινία ««ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ»
(RReemmii  SSaannss  FFaammiillllee))  Ηθοποιοί: ΝΝττααννιιέέλλ  ΟΟττέέιιγγ,,  ΜΜααλλόόμμ  ΠΠαακκοουυίίνν,,  ΒΒιιρρττζζιιννίί
ΛΛεεννττοουυααγγιιέένν,,  ΤΤζζόόννααθθαανν  ΖΖαακκάάιι,,  ΖΖαακκ  ΠΠεερρίίνν,,  ΛΛοουυννττιιββίίνν  ΣΣααννιιέέ,,  ΖΖόόιι  ΜΜππόόιιλλ,,
ΝΝιικκοολλάά  ΝΝττααφφέέ Δανείζουν τις φωνές τους οι: ΤΤάάσσοοςς  ΚΚωωσσττήήςς,,  ΜΜααρρίίαα
ΠΠλλαακκίίδδηη Σκηνοθεσία: ΑΑννττοουυάάνν  ΜΜππλλοοσσιιέέ  Βασισμένη στο ομώνυμο κλα-
σικό αριστούργημα της γαλλικής λογοτεχνίας του Έκτορα Μαλό, που
έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών σε όλο τον κόσμο, η ταινία «Χωρίς Οικο-
γένεια» μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του
μικρού Ρεμί σε μια σύγχρονη, επική ταινία με μοντέρνο αέρα, υπέροχα
σκηνικά, νοσταλγική ατμόσφαιρα και μια συγκινητική και πάνω απ’ όλα
αισιόδοξη ιστορία ενηλικίωσης για μικρούς και μεγάλους. Στη γαλλική
υπερπαραγωγή πρωταγωνιστούν οι Ντανιέλ Οτέιγ, και ο πρωτοεμφανι-
ζόμενος νεαρός Μαλόμ Πακουίν. Την εξαιρετική αυτή κινηματογρα-
φική μεταφορά με την παραμυθένια αίσθηση και τα διαχρονικά
μηνύματα υπογράφει ο ταλαντούχος Αντουά Μπλοσιέ. 
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ::  1177..5500  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη))
ΠΠααρραασσκκεευυήή  κκααιι  ΣΣάάββββααττοο::  1177..1100  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη//CCiinneellaanndd 22))

ΒΒ’’  ττααιιννίίαα:: Προβάλλεται η δραματική περιπέτεια ««ΕΕΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΣΣ  
ΨΨΕΕΥΥΤΤΗΗΣΣ» (The Good Liar) Ηθοποιοί: ΈΈλλεενν  ΜΜίίρρεενν,,  ΊΊαανν  ΜΜαακκΚΚέέλλεενν,,
ΡΡάάσσεελλ  ΤΤόόββεεϊϊ,,  ΤΤζζιιμμ  ΚΚάάρρττεερρ,,  ΜΜααρρκκ  ΛΛοούύιιςς  ΤΤζζόόοουυννςς,,  ΦΦιιλλ  ΝΝττάάννσσττεερρ,,  
ΜΜάάιικκλλ  ΚΚάάλλκκιινν Σκηνοθεσία: ΜΜππιιλλ  ΚΚόόννττοονν
Ο Ρόι Κόρτνεϊ, επαγγελματίας απατεώνας, δεν μπορεί να πιστέψει την
τύχη του όταν γνωρίζει - μέσω ίντερνετ - την χήρα Μπέτι Μακ Λις. Καθώς
η Μπέτι του ανοίγει το σπίτι και τη ζωή της, ο Ρόι εκπλήσσεται που αρ-
χίζει να νοιάζεται πραγματικά για εκείνη, μετατρέποντας αυτό που θα
μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη κομπίνα της ζωή του, σε μία επικίνδυνη
διαδρομή σε τεντωμένο σχοινί. ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ::  2200..1100  κκααιι  2222..3300
ΠΠααρραασσκκεευυήή  κκααιι  ΣΣάάββββααττοο:: 2200..2200  κκααιι  2222..3300

CCIINNEELLAANNDD 22:: ΠΠρροοββάάλλλλοοννττααιι  δδύύοο  ττααιιννίίεεςς::
ΑΑ’’  ττααιιννίίαα:: Συνεχίζεται για 3η εβδομάδα η οικογενειακή ταινία ««ΤΤΟΟ  ΚΚΟΟ--
ΡΡΙΙΤΤΣΣΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΛΛΙΙΟΟΝΝΤΤΑΑΡΡΙΙ» (MMiiaa  EEtt  LLee  LLiioonn  BBllaanncc))
Ηθοποιοί: ΝΝττααννιιάά  ΝΝττεε  ΒΒιιγγιιέέ,,  ΜΜεελλααννίί  ΛΛοορρέένν,,  ΛΛάάννγγκκλλιι  ΚΚίίρργγοουυννττ,,  ΡΡάάιιαανν
ΜΜαακκ  ΛΛίίνναανν,,  ΛΛάάιιοοννεελλ  ΝΝιιοούύττοονν,,  ΜΜππρράάννττοονν  ΟΟρρέέττ,,  ΛΛίίλλιιαανν  ΝΝττααμμππ Δανείζουν
τις φωνές τους οι: ΣΣττεεφφααννίίαα  ΦΦιιλλιιάάδδηη,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΥΥφφααννττήήςς,,  ΤΤζζίίννηη  ΠΠααππααδδοο--
πποούύλλοουυ,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΧΧαασσιιώώττηηςς,,  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ,,  ΠΠέέγγκκυυ  ΜΜααννωωλλάά  Σκηνο-
θεσία: ΖΖιιλλ  ΝΝττεε  ΜΜεεσσττρρ  Η ζωή της 10χρονης Μία αναστατώνεται όταν η
οικογένειά της αποφασίζει ν’ αφήσει το Λονδίνο και να ζήσει σε μια
φάρμα με λιοντάρια στην Αφρική. Όταν γεννιέται ένα όμορφο λευκό λιο-
ντάρι, ο Τσάρλι, η Μία μοιάζει να βρίσκει ξανά την χαμένη ευτυχία, ανα-
πτύσσοντας μαζί του έναν ιδιαίτερο δεσμό. Όταν ο Τσάρλι φτάνει τα 3,
η ισορροπία στη ζωή της Μία καταρρέει καθώς ανακαλύπτει το μυστικό
του πατέρα της. Με τον φόβο ότι ο Τσάρλι θα πάθει κακό, η Μία αποφα-
σίζει να το σκάσει μαζί του. Οι δύο φίλοι ξεκινούν ένα απίθανο και περι-
πετειώδες ταξίδι στην Αφρικανική Σαβάνα με σκοπό να βρουν μια
πατρίδα όπου ο Τσάρλι θα μπορέσει να ζήσει ελεύθερος. 
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ::  1177..1100  ((ΜΜεεττααγγλλωωττττιισσμμέέννηη)),,  μμόόννοο  ΚΚυυρριιαακκήή

ΒΒ’’  ττααιιννίίαα:: Προβάλλεται η δραματική περιπέτεια ««ΚΚΟΟΝΝΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΑΑ» (Le
Mans ‘66) Ηθοποιοί: ΜΜααττ  ΝΝττέέιιμμοονν,,  ΚΚρρίίσσττιιαανν  ΜΜππέέιιλλ,,  ΓΓιιοονν  ΜΜππέέρρννθθααλλ,,  ΚΚααϊϊ--
ττρριιόόνναα  ΜΜππάάλλφφιι,,  ΤΤρρέέιισσιι  ΛΛεεττςς,,  ΤΤζζοοςς  ΛΛοούύκκααςς,,  ΝΝόόαα  ΤΤζζοουυππ,,  ΡΡίίμμοο  ΤΤζζιιρρόόνν,,  ΡΡέέιι
ΜΜαακκΚΚίίννοονν,,  ΤΤζζέέιι  ΤΤζζέέιι  ΦΦέέιιλλννττ,,  ΓΓοουυάάιιααττ  ΝΝααςς Σκηνοθεσία: ΤΤζζέέιιμμςς  ΜΜάάννγγκκοολλννττ
Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ πρωταγω-
νιστούν στο «Κόντρα σε Όλα» που είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία
του οραματιστή Αμερικανού σχεδιαστή αυτοκινήτων Κάρολ Σέλμπι και
του ατρόμητου Βρετανού οδηγού Κεν Μάιλς, οι οποίοι ένωσαν τις δυνά-
μεις τους και εναντιώθηκαν στις εταιρικές παρεμβάσεις, τους νόμους της

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

φυσικής και τους προσωπικούς τους δαίμονες προκειμένου να κατασκευ-
άσουν ένα επαναστατικό αγωνιστικό αυτοκίνητο για την εταιρεία Ford
Motor και να αναμετρηθούν με τα πανίσχυρα αγωνιστικά αυτοκίνητα του
Έντσο Φεράρι στο 24ωρο πρωτάθλημα του Λε Μαν στη Γαλλία το 1966.
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ::  1199..2200  κκααιι  2222..1155

Το Μικρό θέατρο Λάρισας παρουσιάζει την παράσταση ««ΑΑΣΣΧΧΗΗΜΜΟΟ--
ΠΠΑΑΠΠΟΟ»»  Ηθοποιοί: ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠοούύλληηςς,,  ΕΕυυδδοοκκίίαα  ΒΒόόιινναα,,  ΜΜάάιιρραα  ΑΑλλεεξξοοπποούύλλοουυ,,
ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρύύδδηη  ΨΨααρράάκκοουυ,,  ΙΙωωάάνννναα  ΔΔηημμαακκοοπποούύλλοουυ Σκηνοθεσία: ΓΓιιώώρργγοοςς
ΠΠοούύλληηςς Ένα παπάκι διαφορετικό από τα άλλα, σκάει το αυγό του και τους
ξαφνιάζει όλους. Είναι τόσο άσχημο που κανένας δεν θέλει να το βλέπει...
Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση (από το ταμείο του κινηματογράφου και
viva.gr με αρίθμηση θέσεων): 8 €, ταμείο: 10 €. Πληροφορίες: 6974797109.
ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ::  ΠΠααρραασσκκεευυήή::  1188..0000,,  ΣΣάάββββααττοο:: 1166..0000  κκααιι  1188..0000

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

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ  ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 

Τ. ΕΠΙΜ/ΤΗΣ CHELSEA
WESTMINSTER HOSPITAL

ΛΟΝΔIΝΟΥ
Ιατρείο Αθηνών:

2106455634, 6944435127
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»:

2106867000  Κρήτη 
(Ρέθυμνο):

Ανά μήνα, μόνο με ραντεβού

Δέχεται στο ιατρείο της
Aντισμηνάρχου Bασιλάκη 3,

2ος όροφος Δευτ. Tρίτη-
Πέμπτη  9.00-14.00

& 18.00-20.00, 
Tετάρτη 9.00-16.00, 

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
Eξειδίκευση στο ιατρείο

πόνου  και παρηγορητικής
αγωγής του Aρεταίειου

Πανεπιστημιακού 
Nοσοκομείου Aθηνών, και

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

Iατρικής Eταιρείας 
Bελονισμού. Δέχεται κατόπιν 

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

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

e-mail:
sofmarkantoni@yahoo.gr

.
Διδάκτωρ Kοινωνικής 
Kλινικής Ψυχολογίας, 
Mέλος του Συλλόγου 

Πανεπιστημιακών 
Eλλήνων Ψυχολόγων.  
Δέχεται με ραντεβού

τηλ.: 2831055440,
693/2017189.

Γ. Kουρμούλη 83 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΕΛΙΝΑ ΜΠΡΟΥΧΑΤΣΚΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΣOΦIA MAPKANTΩNH-
MΠAΓOYPAKH

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΛΙΑ-
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

KΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

NIKOΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΑΣ

Σινεπαρουσίαση
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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 150 τ.μ.
στους Αρμένους Ρεθύμνου,
εντός οικισμού. Πληροφο-
ρίες τηλ. 6974406079.

™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΗ™

™οφ. Βενιζέλου
& Ελευθερίας

™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

KOYM¶E™

¶ANOPAMIKH £EA ™TH

£A§A™™A & ¶A§IA ¶O§H

KTIPIO

KATA™THMATøN

KATOIKIøN

MA™TAM¶A™

KOYPMOY§H 31

PE£YMNO

™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

™TO A¢E§E

ANE•APTHTE™ 

KATOIKIE™ ME 

KOINOXPH™TE™ ¶I™INE™

™Y°KPOTHMA 

KATOIKIøN

™TON ¶§AKIA

™Y°KPOTHMA KATOIKIøN 

ME ¶I™INE™, BI§§E™-

MEZONETE™-¢IAMEPI™MATA

KATA™KEYA™TIKH 
PE£YMNOY A.E.

KAZANTZAKH 31, PE£YMNO 74100 - TËÏ.: 28310/28027-51745 - Fax: 50514

¶ ø §OYN T A I
¢IAMEPI™MATA - KATA™THMATA - °PAºEIA - A¶O£HKE™

ANEΞAPTHTEΣ  KATOIKIEΣ  ME  ΠIΣINA

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

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
• Διαμερίσματα • Καταστήματα

• Γραφεία •Αποθήκες
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΣΣΚΚΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥΔΔΗΗ

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

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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ (των
εταιριών Renault - Suzuki -
Opel - Ford - Dacia),
- ζητά μηχανικό, ηλεκτρο-
λόγο, διαγνώστη αυτοκινή-
των, βοηθό τεχνίτη με
δυνατότητες εξέλιξης στις
νέες τεχνολογίες και
- βοηθό γενικών εργασιών.
Πλήρης απασχόληση. Απο-
στολή βιογραφικών (με επι-
συναπτόμενη φωτογραφία)
στο email: 
kostas@Kstarenios.gr 
τηλ. 2831020593.

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).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές
των εξής ειδικοτήτων: Μα-
θηματικοί, Φυσικοί, Βιολό-
γοι, Φιλόλογοι και Πληρο-
φορικοί (καθηγητές Προ-
γραμματισμού) για εργα-
σία σε φροντιστήριο. Τηλ.
επικοινωνίας: 2831025122.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονόχωρη 3ου
ορόφου γκαρσονιέρα επιπλω-
μένη ή μη στον Μασταμπά (στο
ύψος του ΙΚΑ). Πληροφορίες
τηλ. 6976587319.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία β’ ορόφου
στην οδό Κριάρη 34, 105 τ.μ. με
τρία σαλόνια και 2 υπνοδωμάτια.
Πληροφορίες τηλ. 6978092510.
ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ενοικιάζονται
επιπλωμένα και μερικώς ηλε-
κτρικά εξοπλισμένα διαμερί-
σματα από 1η Νοεμβρίου έως
31η Μαρτίου. Στην τιμή συμπε-
ριλαμβάνονται όλοι οι λογαρια-
σμοί και το internet αλλά και η
δυνατότητα καθαριότητας 1
φορά την εβδομάδα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, καλέ-
στε στο τηλέφωνο: 28310
56634.

Από το διαγνωστικό κέντρο
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ζητείται υπάλλη-
λος πενθήμερης και πλήρους
απασχόλησης για την Υπο-
δοχή - Γραμματεία με προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση
εργασίας και γνώση τυφλού
συστήματος δαχτυλογρά-
φησης. Αποστολή βιογραφι-
κών info@diagnosisnet.gr Τη-
λέφωνα επικοινωνίας:
2831021015 και 6948680220

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

ENOIKIAZETAI στον νέο οικι-
σμό Γάλλου ισόγεια επιπλω-
μένη και πλήρως εξοπλισμένη
γκαρσονιέρα 40 τ.μ. με κλιμα-
τισμό. Πληροφορίες τηλ.
6937470790

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

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/

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από λογιστικό
γραφείο: 1) ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ με
γνώσεις σε απλογραφικά βι-
β λ ία - Φ Π Α - μ ι σθ οδοσ ί α -
φορολογικές δηλώσεις και 2)
Απόφοιτος ή απόφοιτη δημό-
σιων και ιδιωτικών σχολών οι-
κονομικής κατεύθυνσης, με
απαραίτητη προϋπόθεση τη
κατοχή διπλώματος οδήγη-
σης δικύκλου. Τυχόν προϋπη-
ρεσία σε λογιστικό γραφείο
θα ληφθεί υπ όψιν. Οι ενδια-
φερόμενοι-ες παρακαλούνται
να αποστείλουν βιογραφικό
σημείωμα και φωτογραφία
στο παρακάτω email:
logistikografio99@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το κατάστημα
JUMBO-VICKO στον κόμβο
Ατσιποπούλου ταμίας-αποθη-
κάριος άνω των 25 ετών για
πλήρη απασχόληση, με απα-
ραίτητη γνώση αγγλικών και
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Κάτοχος διπλώματος αυτοκι-
νήτου και επιθυμητή προϋπη-
ρεσία. Αποστολή βιογραφικών
με φωτογραφία:
toymoyret@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος εργά-
της για μόνιμη και πλήρη απα-
σχόληση σε υποκατάστημα
της εταιρείας ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ. πληροφορίες:
28310 72880, μέρες και ώρες
γραφείου.
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μανουκαράκης
Αε ζητάει οδηγούς-πωλητές
με δίπλωμα Γ κατηγορίας  για
τη στελέχωση των δρομολο-
γίων της σε όλη την Κρήτη.
Πληροφορίες τηλ 2831027140
ή αυτοπροσώπως στην διεύ-
θυνση Αγιά Πελαγία Μυσσίρια. 
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
διανομής ποτών ζητούνται
οδηγοί διανομείς με δί-
πλωμα Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
Πληροφορίες τηλ. 28310
72072 - 72482.
ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ξενοδοχείο στον
Κουμπέ, ζητείται κοπέλα για
την θέση της υποδοχής. Απα-
ραίτητη η γνώση ξένης γλώσ-
σας. Τηλ. 6978080605.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rethymno
Palace στον Αδελιανό Κάμπο
αναζητά:
1. Ελαιοχρωματιστή
2. Κηπουρό
3. Συντηρητές
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
28310 72418
Συνεντεύξεις Δευτέρα - Πα-
ρασκευή 11.00-13.00

ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΛΑΔΟΣ
ψάχνει προσωπικό. Γυναίκες
και άντρες. Πληροφορίες τηλ.
6976974559, και 2831024563.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για απα-
σχοληση σε οδοντιατρείο ως
βοηθός. Η ύπαρξη πτυχίου Νο-
σηλευτικης και η σχετική
εμπειρία στην Νοσηλευτική
θα ληφθούν ως επιπλέον προ-
σόν. Απαραίτητα προσόντα άρ-
τιες γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Αποστολή βιογραφικού με φω-
τογραφία στο e-mail:
infomicrodental@gmail.com
Το Ξενοδοχείο Rethymno
Palace στον Αδελιανό Κάμπο
αναζητά: Προσωπικό όλων των
ειδικοτήτων
Αιτήσεις δεχόμαστε στο Ξε-
νοδοχείο κάθε Δευτέρα -Τε-
τάρτη -Παρασκευή 10.00 με
13.00. Για αποστολή βιογρα-
φικού με Photo στο e-mail:
manager@rethymnopalace.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2831072418
ZHTEITAI πωλητής/πωλήτρια
από εμπορική επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στο χώρο
της ένδυσης & υπόδησης. Ανά-
λογη προϋπηρεσία θα εκτιμη-
θεί. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 2831024155. Αποστολή
βιογραφικών στο e-mail
cv@heavenofbrands.com
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ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ στο Ρέθυμνο 
ζητείται άνδρας υπάλληλος
γραφείου.  Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι η γνώση της
αγγλικής γλώσσας και η
χρήσηΗ/Υ. Επικοινωνία και
αποστολή βιογραφικών στο
email 
rethymnocrete023@gmail.com

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

TO ODYSSIA BEACH HOTEL
ζητάει για άμεση απασχόληση
την χειμερινή περίοδο: Συ-
ντηρητή Βιογραφικό μόνο με
φωτογραφία για συνεντεύ-
ξεις τηλέφωνο 2831027874,
2831050020, Φαξ 2831054906
e-mail: info@odyssia.gr

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

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

ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ––  22  ΥΥΠΠΝΝΟΟΔΔΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΑΑΡΡΗΗ ΒΒΕΕΛΛΟΟΥΥΧΧΙΙΩΩΤΤΗΗ::  Υπερυψωμένο ισόγειο 75τμ πάνω στην θάλασσα υπερ λουξ
κατασκευής πλήρως εξοπλισμένο. Τιμή: 210.000€
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑ::  Διαμέρισμα υπερυψωμένο ισόγειο 84τμ με 2 υπνοδωμάτια σε ήσυχο
σημείο με θέση στάθμευσης. Τιμή 98.000€

ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ––  33  &&  44  ΥΥΠΠΝΝΟΟΔΔΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΖΖΟΟΝΝΕΕΤΤΕΕΣΣ
––  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΕΕΣΣ

ΒΒΙΙΡΡΑΑΝΝ ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗ::  Μονοκατοικία 95τμ σε οικόπεδο 806τμ με υπόλοιπο δόμησης
Τιμη:  163.000€ ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ
ΜΜΑΑΓΓΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ::  2 Διαμερίσματα 132τμ και 86 τμ σε οικόπεδο 1040τμ Τιμη:  275.000€
ΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕΛΛΗΗ:: Βιλλα 120τμ σε οικοπεδο 450τμ λουξ κατασκευης του 2004 
Τιμη: 300.000€
ΚΚΟΟΥΥΜΜΠΠΕΕΣΣ::  Διαμέρισμα 105τμ υπερυψωμένο ισόγειο 10 ετων με κήπο και θέση
parking Τιμη: 130.000€
ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ::  Πετροχτιστη μονοκατοικία 190τμ υπερ. λουξ σε 3.500τμ
αγροτεμάχιο. Τιμη: 550.000€
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑ(δίπλα στο ΤΕΙ): Διαμέρισμα α’ ορόφου, 145 τ.μ., με 3 υπνοδωμάτια 13 ετών.
Τιμή 200.000 € (συζητήσιμη).
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑ:: Αυτόνομο συγκρότημα διαμερισμάτων το οποίο αποτελείται υπόγειο 60τμ,
ισόγειο 74τμ, α όροφος 145τμ με κήπο και γκαράζ πολύ καλής κατασκευής και καλο ει-
σόδημα απόσταση από θάλασσα 300 μετρα. Τιμή 380.000€
ΚΚΟΟΥΥΜΜΠΠΕΕΣΣ::Α’ Ορόφου 120τμ α’ ορόφου υπερ. λουξ κατασκευής 10 ετών επιπλωμένο με
απίστευτη θέα, γκαράζ και αποθήκη. Τιμή: 270.000€
ΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ::  122τμ α΄οροφου, 4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια με παρκινγκ και τον αέρα. 
Τιμη 138.000€
ΧΧΑΑΛΛΕΕΒΒΙΙ::  Μεζονέτα 180τμ αυτόνομη με υπόγειο 120τμ υπερ λουξ σε χωράφι 3.900τμ.
Τιμή 360.000€
ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ:: Μονοκατοικία 155τμ, 4 υπνοδωμάτια, αυτόνομη με πρόσοψη στον
κεντρικο δρόμο. Τιμή 145.000€

ΠΠΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΚΚΤΤΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΗΗΖΖΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΙΙΝΝΙΙΣΣΗΗΣΣ  ––
ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΤΤΑΑ  

ΚΚααττάάσσττηημμαα 52 τμ (πλησίον Εθνικής Αντιστάσεως) ιδανικο για γραφεία
Τιμή: 80.000€
ΧΧΑΑΛΛΕΕΒΒΙΙ:: Μονοκατοικία 320τμ ημιτελής με 4 υπν. σε 900τμ οικόπεδο πάνω
στον κεντρικό με υπέροχη θέα. Τιμή: 290.000€
ΑΑΤΤΣΣΙΙΠΠΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ:: Κτήριο διαμερισμάτων ημιτελές 577τμ (κατάλληλο για δυαρια
& γκαρσονιέρες η διαμ/τα) σε οικόπεδο 1000τμ. Τιμή: συζ/μη 350.000€ 
ΑΑΔΔΕΕΛΛΕΕ:: Μονοκατοικία 304 τμ ημιτελής σε 9.500τμ αγροτεμάχιο. Τιμή: 400.000€
ΣΣΦΦΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙ::  Μεζονέτες ημιτελής 2 x 100τμ σε οικόπεδο 450τμ με κοινόχρηστη πισίνα
πολύ ωραία θεα και γκαράζ. τιμή: 220.000€
ΤΤΣΣΕΕΣΣΜΜΕΕΣΣ::  Αγροτεμάχιο 1.400 στρέμματα πάνω στον κεντρικο δρόμο με κτήριο στα
μπετα τριώροφο από 110τμ η κάθε μια. Τιμή 250.000€

KKAATTAAΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΠΠΛΛΑΑΚΚΙΙΑΑΣΣ  ::  Πωλειται καταστημα 49 τμ πανω στον κεντρικο-τουριστικο και πολυσύχνα-
στο δρομο στον Πλακια Ρεθυμνου με καλο εισοδημα. ΤΤιιμμηη::  117700..000000
ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘ..ΒΒΕΕΝΝΙΙΖΖΕΕΛΛΟΟΥΥ: Μαγαζί πάνω στην παραλία 75τμ με εξωτερικό χώρο και με πολύ
καλό εισόδημα. Τιμή 320.000€
ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙΟΟΥΥ: Κατάστημα στην Παλιά Πόλη 48τμ κοντά στο μουσείο με καλό εισόδημα.
Τιμή κατόπιν τηλεφώνου
ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑΛΛΙΙΟΟΥΥ: Μαγαζί 200τμ με εξωτερικό χώρο σε πολύ καλό σημείο. Τιμή
280.000€

ΠΠΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟ ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ 22  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ::  144 τμ πωλιέται είτε ολο μαζί είτε ο κάθε
όροφος ξεχωριστά, αποτελείται από ισόγειο 72τμ Τιμή 65.000€ και α όροφος 72τμ
100.000€
ΠΠΑΑΛΛΙΙΑΑ ΠΠΟΟΛΛΗΗ:: Αυτόνομο οίκημα 310τμ με 180τμ ισόγειο μαγαζί, 3 γκαρσονιέρες στον
όροφο και με 80τμ κήπο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Τιμή 260.000€
ΠΠΑΑΛΛΙΙΑΑ ΠΠΟΟΛΛΗΗ ΧΧΕΕΙΙΜΜΑΑΡΡΑΑΣΣ::  Αυτόνομη μεζονέτα 131τμ κατοικήσιμη και με υπόλοιπο
δόμησης 30τμ. Τιμή 177000 ευρώ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  --  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ

ΜΜ..  ΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑΛΛΙΙΟΟΥΥ:: Κατάστημα 410τμ 3 ορόφων με εξωτερικο χώρο Τιμη:   2.400€
ΚΚΟΟΥΥΜΜΟΟΥΥΝΝΔΔΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥ::  Ενοικιάζεται κατάστημα 135τμ σε καλο σημείο με ωραία πρό-
σοψη κατάλληλο για πολλές χρήσεις Τιμή Ενοικίου 1.200€
ΧΧΟΟΡΡΤΤΑΑΤΤΖΖΗΗ:: Ενοικιάζεται κατάστημα σε πολύ καλο σημείο 128τμ με μεγάλη πρόσοψη
και εξωτερικο χώρο. Τιμή ενοικίου 1.600€

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ::  Οικόπεδο 710 τμ γωνιακο κατάλληλο για πολλές χρή-
σεις με θεα Τιμη: 178.000€
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ:: ΟΙΚΟΠΕΔΟ με μια Παλιά μονοκατοικία 120τμ σε οικόπεδο 205τμ με Σ.Δ. 0,8 
(χτίζει 369τμ) κατάλληλο για διαμερίσματα. Τιμή 315.000€
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ:: ΟΙΚΟΠΕΔΟ με μια 2 Παλιές μονοκατοικίες 85τμ + 65τμ σε 170τμ σε οικόπεδο με

Σ.Δ. 1,6 χτίζει 272τμ κατάλληλο για διαμερίσματα. Τιμή 250.000€
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑ::  Οικόπεδο 320τμ με σ.δ. 0,8, με πρόσοψη στον δρόμο. Τιμή 162.000€
ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ::  Οικόπεδο 3.000τμ με πολύ δόμηση ιδανικο για πολλές χρήσεις. Τιμή 480.000€
ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΥΥΔΔΙΙ:: Οικόπεδο 4.500τμ τέλεια θεα. Τιμή 200.000€
ΒΒΕΕΔΔΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣ Οικόπεδο 8900τμ εντός οικισμού με απεριόριστη θεα 350000€
ΑΑΔΔΕΕΛΛΕΕ:: Οικόπεδο 1.000τμ εντός οικισμού 70.000€
ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ:: Οικόπεδο 13.000τμ πάνω στο κεντρικό δρόμο με πολύ θεα κεντρικού δρό-
μου κτίζει.Τιμή 260.000€
ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ:: Οικόπεδο 1.100τμ γωνιακό με θεα κτίζει 400τμ. Τιμή 110.000€
ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ:: Οικόπεδο 500τμ μέσα στο χωριά κεντρικού δρόμου κτίζει 330τμ. 
Τιμή 49.000€
ΠΠΗΗΓΓΗΗ:: Οικόπεδο 2.200τμ άρτιο εντός οικισμού γωνιακό, κτίζει περίπου 1000τμ. 
Τιμή: 156.000€
ΠΠΗΗΓΓΗΗ:: Οικόπεδο 1.000τμ γωνιακο χτίζει 400τμ.Τιμή 55.000€
ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ:: Οικόπεδο 1.000τμ με πολύ ωραία πρόσοψη χτίζει 400τμ. 
Τιμή 96.000€
ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ:: Οικόπεδο 1.000τμ με θεα πάνω στον δρόμο με πολύ ωραία πρόσοψη.
Τιμή 55.000€
ΒΒΙΙΡΡΑΑΝΝ ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗ:: Οικόπεδο 1.000τμ στο κέντρο του χωριού αρτιο 400τμ. Τιμή
50.000€

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΑΑ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
ΑΑΔΔΕΕΛΛΕΕ::  Αγροτεμάχιο 4400τμ με πολύ ωραία πανοραμική θεα κτίζει 200τμ Τιμή: 7766..000000€€
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑ:: Αγροτεμάχιο 2000τμ κτίζει 200τμ με απίστευτη θέα μελλοντικό οικόπεδο,
τιμή: 200.000€
ΚΚΟΟΜΜΒΒΟΟΣΣ ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ:: Γωνιακό 2.500τμ ιδανικο για πολλές χρήσεις. 
Τιμή 290.000€
ΚΚΟΟΜΜΒΒΟΟΣΣ ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ:: Γωνιακό 2.100τμ ιδανικο για πολλές χρήσεις.
Τιμή 240.000€
ΚΚΑΑΣΣΤΤΕΕΛΛΑΑΚΚΙΙΑΑ::  Αγροτεμάχιο 2.300τμ πάνω στον δρόμο χτίζει 200τμ. 
Τιμή 135.000€
ΑΑΤΤΣΣΙΙΠΠΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ  προς ΓΑΛΛΟΥ: Αγροτεμάχιο 9890 με υπέροχη θέα
και δυνατότατα τεμαχισμού σε δυο των 4.000 τμ τιμή: 250.000€
ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΙΙ:: Αγροτεμάχιο 4.400τμ με απεριόριστη θέα 160.000€
ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΙΙ:: Αγροτεμάχιο 4.000τμ με υπέροχη θεα, σε φανταστική
τοποθεσία, πάνω από την θάλασσα άρτιο 200τμ. Τιμή 135.000€
ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗ::  Αγροτεμάχιο πάνω στην θάλασσα 3.700τμ δεν κτίζει κατάλληλο για Τρο-
χόσπιτα - τροχοβίλες. Τιμή 150.000€
ΠΠΑΑΓΓΚΚΑΑΛΛΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙ::  Αγροτεμάχιο 4.000τμ με πολύ ωραία θέα γωνιακό άρτιο 200τμ. 
Τιμή 60.000€

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

ΣΣΕΕ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ENOIKIAΣΕΙΣ
EΠΑΓΓ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΩΛEIΤΑΙ Fiat Bravo μοντέλο
Οκτ. 2010, 1600 cc πετρελαί-
ου. Πληροφορίες τηλ.
6975773327.
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ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική
εμπειρία (δημόσια και ιδιω-
τική) αναλαμβάνει την κα-
θημερινή μελέτη μαθητών
Δημοτικού καθώς και τη
μελέτη των αγγλικών (κά-
τοχος πτυχίου Proficiency
Αγγλικών). Τη. 6943065806.

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρύχωρο
γραφείο 140 τ.μ. 2ος όροφος,
σε κεντρική θέση επί της λε-
ωφόρου Κουντουριώτου. Αυ-
τόνομη είσοδος. 4 μεγάλα
γραφεία, χωλ, μεγάλος διά-
δρομος, αποθήκη, μπαλκόνι.
Πληροφορίες τηλ.
6932640175.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
κατάλληλο για σχολή χορού
ή καράτε, στην οδό Κολοκο-
τρώνη 56.  Τηλ. επικ. 6974
149841.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ θήκη κινητού, ροζ
χρώμα Samsung Galaxy S8 με
καθρεπτάκι καινούργιο στο
κουτί του στην τιμή των 15
ευρώ. Τηλ. 6945950457.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο τάπητες χει-
ροποίητοι ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 2,5Χ3
μέτρα ελαφρώς χρησιμοποιη-
μένοι (πλυμένα). Πληροφορίες
τηλ. 6978092510.
ΞΕΝΟΔΟΧΕIΟ πουλάει έπι-
πλα δωματίων (κομοδίνα,
κρεβάτια, καναπέδες σαλο-
νιού, τραπεζάκια, καρέκλες,
σκαμπό, τουαλέτες με κα-
θρέπτες) λόγω ανακαίνισης.
Τηλέφωνα 2831027874,
2831050020,  Φαξ 2831054906 
Ε-MAIL info@odyssia.gr
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα λόγω ανα-
καίνισης ξενοδοχείου (κρεβά-
τια, κομοδίνα, τουαλέτα, κα-
θρέπτης, στρώματα, καρέκλες,
τραπέζια, φωτιστικά, απλίκες)
από μασίφ ξύλο σε πολύ καλή
κατάσταση. Διαθέσιμα από
01/11/19. Πληροφορίες: 28310-
24241

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
Πωλούνται διάφορα είδη
πήλινα και γυάλινα. Μοναδι-
κοί κωδικοί που δεν κυκλο-
φορούν στην Ελλάδα σε
πολύ μεγάλη ποσότητα και
τιμή κόστους. Δεκτές μόνο
σοβαρές προτάσεις. 
Πληρ. τηλ. 6970299362.

ZZHHTTOOYYNN    EEPP°°AA™™IIAA

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.

ΚΥΡΙΑ από την Βουλγαρία με
πολλά χρόνια παραμονής στο
Ρέθυμνο και συστάσεις ζητά
να προσέχει ηλικιωμένη στην
πόλη του Ρεθύμνου μιλά ελ-
ληνικά. Πληροφορίες τηλ.
6993561285.

ΚΟΠΕΛΑ από τη Γεωργία, ήρε-
μη, με καλούς τρόπους, υπο-
μονετική, νοικοκυρά, με άρι-
στες συστάσεις ζητεί να προ-
σέχειπαιδιά ή ηλικωμένους,
πρωί και απόγευμα. Τηλ.
6995505408

ΚΥΡΙΑ ελληνίδα ζητά πρωινή
ολιγόωρη απασχόληση (9.00
έως 12.30) εντός πόλεως. Σι-
δέρωμα, μαγείρεμα, φροντίδα
ηλικιωμένων ατόμων, εξωτε-
ρικές δουλειές κ.λπ. Πληρ.
τηλ. 6974533034.

Βιολόγος με πολυετή εμπει-
ρία παραδίδει μαθήματα σε
Βιολογία, Χημεία Γενικού
Λυκείου και ΕΠΑΛ όλων των
τάξεων. Ειδίκευση στην
προετοιμασία για Πανελλή-
νιες Γενικού Λυκείου και
ΕΠΑΛ τομέα Γεωπονίας και
Υγείας. Τηλ 6946812976
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ γαλλικής φι-
λολογίας πανεπιστημίου Αθη-
νών και διπλωματούχος με-
ταφράστρια του γαλλικού ιν-
στιτούτου Αθηνών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα όλων
των επιπέδων και αναλαμ-
βάνει μεταφράσεις κειμέ-
νων. Τηλ. επικ. 6978 035029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από του-
ριστικό κατάλυμα στην παλιά
πόλη Ρεθύμνου. Επιθυμητή, η
γνώση ξένης γλώσσας. Πλη-
ροφορίες τηλ. 6974732064.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με διδακτική
εμπειρία και μεταδοτικότητα
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
μαθηματικών σε μαθητές Γυ-
μνασίου και Λυκείου. Πληρο-
φορίες τηλ. 6989811754.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προμηθευτική
Μετάλλων Κρήτης ενδιαφέ-
ρεται να προσλάβει υπάλ-
ληλο γραφείου πωλήσεων
και εργάτες στην αποθήκη
διάθεσης στην Πηγή. Πληρο-
φορίες αυτοπροσώπως στην
εταιρεία.
ZHTEITAI υπάλληλος αποθή-
κης από εμπορική επιχείρηση.
Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτι-
μηθεί. Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 2831200028. Αποστο-
λή βιογραφικών στο e-mail
cv@heavenofbrands.com
ZHTOYNTAI: 1. άτομα για μό-
νιμη εργασία σε ανθοπωλείο
στο Ρέθυμνο. 2. εργάτης γε-
νικών καθηκόντων από κατά-
στημα γεωργικών εφοδιων
στους Αρμένους Ρεθύμνης.
Απαραίτητη η γνώση αγγλι-
κών και η κατοχή διπλώματος
οδήγησης αυτοκινήτου. Πλη-
ροφορίες στο 2831023201.
Αποστολή βιογραφικών στο
fragoullis@yahoo.com.



ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ

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

ΡΡέέθθυυμμννοο  1144--1111--22001199
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  77772266

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
66221122//2200--0099--22001199 αίτηση του κ.
KKλλάάδδοουυ  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  συνέταξε πρά-
ξη χαρακτηρισμού την οποία απέ-
στειλε στον Δήμο ΜΜυυλλοοπποοττάάμμοουυ
για δημοσίευσή της στο δημοτι-
κό κατάστημα και κοινοποίησε
στον ενδιαφερόμενο.
Με την πράξη αυτή χαρακτήρισε
έκταση στη θέση ««εεκκττόόςς  οορρίίοουυ  οοιι--
κκιισσμμοούύ  ΠΠεερράάμμααττοοςς»» της κκττηημμαα--
ττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττηηςς  ΤΤ..ΚΚ..  ΠΠεε--
ρράάμμααττοοςς  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς

ΓΓεερροοπποοττάάμμοουυ  του ΔΔήήμμοουυ  ΜΜυυλλοο--
πποοττάάμμοουυ εμβαδού 22113399,,7755  mm22

ωωςς μμηη  δδαασσιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  κκααττάά
ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς
ππααρρααγγρράάφφοουυ  66  ππεερρίίππττωωσσηη  αα  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..  999988//7799  όόππωωςς
ααυυττήή  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν
ππααρρ..  44  ττοουυ  ααρρθθρρ..  3322  ττοουυ  ΝΝ..
44228800//22001144  ((ΦΦΕΕΚΚ  --115599ΑΑ))  μμηη  υυππαα--
γγόόμμεεννηη  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  δδαασσιικκήήςς
ννοομμοοθθεεσσίίααςς..
Κατά της παρούσας πράξης μας
επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμ-
φωνα με την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 14 του Νόμου 998/1979
όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ
159Α) ενώπιον της κατ’ άρθρο 10
παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 24 του
Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164/4-12-
2015) ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕξξεε--
ττάάσσηηςς  ΑΑννττιιρρρρήήσσεεωωνν Ν. Ρεθύμνης
που έχει έδρα το Ρέθυμνο, από
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που έχει έννομο συμφέρον, εντός
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών
από της κατά τα ανωτέρω επιδό-
σεως και κοινοποιήσεως ή σε
κάθε άλλη περίπτωση από την
ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό

τόπο, κατόπιν καταβολής παρα-
βόλου, όπως ορίζεται στην με
αριθμ. 117679/7182/11-12-2014
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουρ-
γών Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και Οι-
κονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-
2014).

HH  ΔΔ//ννττρριιαα  ΔΔαασσώώνν  PPεεθθύύμμννηηςς
ΧΧααρρ..  ΚΚααρργγιιοολλάάκκηη

ΔΔρρ..  ΔΔαασσοολλόόγγοοςς

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΣΣππήήλλιι  1133//1111//22001199
ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  1177331188

ΠΠΡΡΟΟΚΚHHΡΡΥΥΞΞΗΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγω-
νισμού για την Προμήθεια
ανταλλακτικών, ελαστικών &
επισκευές συντηρήσεις οχημά-
των και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Αγίου Βασιλείου για το
2020 μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη

προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ

Προκηρύσσει ανοικτό ηηλλεεκκττρροο--
ννιικκόό  διαγωνισμό, με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την Προμήθεια ανταλλακτι-
κών, ελαστικών & επισκευές συ-
ντηρήσεις οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου
Αγίου Βασιλείου για το 2020
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ενδεικτικού συ-
νολικού προϋπολογισμού δαπά-
νης 114400..110022,,6644  €
συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Ημερο-
μηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών: 18-11-2019 και ώρα
15:00. Καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών: 03-12-
2019 και ώρα: 14:00.
Οι ποσότητες των προς προμή-
θεια ειδών και οι ομάδες που
έχουν διαχωριστεί, αναγράφο-
νται αναλυτικά στη μελέτη της
διακήρυξης και αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος της διακήρυ-
ξης. Η εγγύηση για την
συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό
2% επί της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. και
στην διακήρυξη αναφέρονται
αναλυτικά τα ποσά για την εγ-
γύηση συμμετοχής ανά τμήμα. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
απευθύνεται στο Δήμο Αγ. Βασι-
λείου. Σε περίπτωση που η προ-
σφορά του διαγωνιζόμενου θ’
αφορά μέρος των υπό προμήθεια
ειδών, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ορίζεται σε ποσο-
στό 2% επί της αντίστοιχης προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης που
αναλογεί στην συγκεκριμένη
προσφερόμενη ποσότητα μη συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης,
η μελέτη και τα λοιπά έγγραφα

του διαγωνισμού θα αναρτηθούν
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. Και στο
διαδίκτυο στην διεύθυνση
www.agios-vasilios.gr
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστο-
σελίδα του Δήμου 
www.agios-vasilios.gr και θα
αποσταλεί για δημοσίευση στις
εφημερίδες 14/11/2019

ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ
ΤΤΑΑΤΤΑΑΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ

2 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Παρασκευή  15  Νοεμβρίου  201924

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» 

μετακόμισε από τη διεύθυνση Γ. Παπανικολάου
23, στη συνοικία Τιμίου Σταυρού, 

στο ίδρυμα ««ΘΘεεοομμήήττωωρρ»».
ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

Εις μνήμη ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΑΑλλυυσσααββάάκκηη,,  ηη  οοιικκοογγέέννεειιαα του, αντί του ετή-
σιου μνημοσύνου του, προσέφερε χρηματικό ποσό για τις ανάγκες
των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων του Παραρτήματος Α.με.Α. Ρε-
θύμνου (ΓΓηηρροοκκοομμεείίοο), καθώς και των ωφελούμενων των Δράσεων
της Μονάδας ««ΚΚααττ’’  οοίίκκοονν  ΦΦρροοννττίίδδαα  ΑΑττόόμμωωνν  ΧΧρρήήζζοονντταα  ΒΒοοήήθθεειιααςς»»
κκααιι  ««ΟΟιι  ΗΗλλιικκιιωωμμέέννοοιι  ΚΚοοννττάά  σστταα  ΠΠααιιδδιιάά..
Η υπεύθυνη και οι ηλικιωμένοι της Μονάδας τους ευχαριστούν.

ΗΗ  υυππεεύύθθυυννηη  ττοουυ  ΠΠααρρααρρττήήμμααττοοςς,,  ΖΖωωήή  ΣΣιιττααρρέέννιιοουυ  ––  ΜΜππρριιλλλλάάκκηη

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
ΗΗ  ΧΧΕΕΝΝ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  οορργγααννώώννεειι  εεκκδδρροομμήή  σστταα  ΑΑννώώγγεειιαα  ττηηνν  ΚΚυυ--
ρριιαακκήή  1177  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ..  ΏΏρραα  ααννααχχώώρρηησσηηςς  1100..0000--εεππιισσττρροοφφήή
1177..0000  ((ώώρραα  ααννααχχώώρρηησσηηςς  ααππόό  τταα  ΑΑννώώγγεειιαα))  ΣΣττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ππεε--
ρριιππάάττοουυ  μμααςς  σσττοο  χχωωρριιόό  θθαα  εεππιισσκκεεφφθθοούύμμεε  ,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  άάλλλλωωνν,,
ττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ττοουυ  ΝΝίίκκοουυ  ΞΞυυλλοούύρρηη  κκααιι  ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηηςς
γγιιαα  ττοο  ΙΙδδααίίοονν  ΆΆννδδρροονν  κκααιι  ττηη  ΖΖώώμμιιννθθοο  ΕΕγγγγρρααφφέέςς--ππλληηρροοφφοορρίίεεςς
σσττοο  ττηηλλέέφφωωννοο  66990099111100228833  ((κκαα  ΔΔώώρραα  ΒΒιιγγλλιιρράάκκηη))..

ΠΠααρραασσκκεευυήή  1155--1111--22001199
88..0000  ππρρωωίί--99..0000  ββρράάδδυυ
ΔΔρρααμμιιττιιννοούύ
Χ. Δασκαλάκη 5
στο δρόμο της κλ. Ασκλη-
πιός τηλ. 2831023026
99..0000  ββρράάδδυυ--88..0000  ππρρωωίί
ΔΔααφφννοομμήήλληη
Δημοκρατίας 6
(κάτω από τον Εγκέφαλο)
τηλ. 2831056850



ΤΤεελλεεττήή    ααννααγγόόρρεευυσσηηςς    ττοουυ    ΣΣττααύύρροουυ    ΖΖοουυμμπποουυλλάάκκηη  
σσεε    εεππίίττιιμμοο    δδιιδδάάκκττοορραα    ττοουυ    ΤΤμμήήμμααττοοςς  

ΦΦιιλλοολλοογγίίααςς    ττοουυ    ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ    ΚΚρρήήττηηςς
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Φιλολογίας αναγορεύουν τον ΣΣττααύύρροο  ΖΖοουυμμπποουυλλάάκκηη σε Επίτιμo Διδάκτορα του Τμήματος
Φιλολογίας, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 8.00 μ.μ., στην Αίθουσα “Παντελής Πρεβελάκης” – Ωδείο, στην παλαιά πόλη
του Ρεθύμνου. 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης τιμά τον Σταύρο Ζουμπουλάκη για την προσφορά του στην Εκπαίδευση, τη συμβολή του στη Νεο-
ελληνική Φιλολογία, το πολύπλευρο δοκιμιακό έργο του και τον στοχασμό του πάνω σε κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας.  
Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης γεννήθηκε το 1953 στη Συκιά Λακωνίας.
Σπούδασε Νομική και Φιλολογία στην Αθήνα και Φιλοσοφία στο Παρίσι. Υπηρέτησε πολλά χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση.

Aπό το 1998 έως το 2012 διετέλεσε διευθυντής της ΝΝέέααςς  ΕΕσσττίίααςς, αποκαθιστώντας την ως το σημαντικότερο ελληνικό φιλο-
λογικό περιοδικό. Από το 2013 είναι πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος· στη διάρ-
κεια της θητείας του πραγματοποιήθηκε η μμεεττεεγγκκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος. Το 2017 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο δοκιμίου-κριτικής για το βιβλίο του Υπό το φως του μυθιστορήματος (2015)
και με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών - Ίδρυμα Πέτρου
Χάρη για το βιβλίο του Ο στεναγμός των πενήτων. Δοκίμια για τον
Παπαδιαμάντη (2016). 
Έχει δημοσιεύσει δεκατέσσερα βιβλία με δοκίμια και μελέτες
και δύο βιβλία αυτοβιογραφικού περιεχομένου.
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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
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, Tαξιαρχούλα Σηφάκη-Σαμένου,
Μανόλης Σκαρσουλής, Στέλιος Σπανουδάκης,  Nίκος Ε. Σταγάκης, 
Παρασκευάς Συριανόγλου, Mιχάλης Tρούλης, Γ. Τρανταλίδης, 
Μάνος Τσάκωνας, Γιώργης Φιτσανάκης, Όθωνας Χριστουλάκης.

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

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟΥΥ

Με την υπ’ αριθμ.87/2019 Διάταξη Τροποποίησης Καταστα-
τικού Σωματείου της Ειρηνοδίκου Ρεθύμνου, εγκρίθηκε η τρο-
ποποίηση των άρθρων 2, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16 και 18 του από
08/03/2013 ισχύοντος καταστατικού του εδρεύοντος στο Ρέ-
θυμνο σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥ-
ΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ», (αρ. εγγραφής βιβλίου σωματείων
πρωτοδικείου Ρεθύμνης 776/16-5-2006). 

ΡΡέέθθυυμμννοο,,  3300--1100--22001199
ΟΟ  ΠΠλληηρρεεξξοούύσσιιοοςς  ΔΔιικκηηγγόόρροοςς  

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΜΜΜΜ..  ΜΜΟΟΥΥΝΝΔΔΡΡΙΙΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ

ΕΕννδδιιααφφέέρροουυσσαα  οομμιιλλίίαα
Με την ευκαιρία της μεγάλη εορτής του Ιερού Μητροπολιτι-
κού μας Ναού, θα γίνει επίκαιρη ομιλία στην Ενοριακή Εστία
τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 5.00 μ.μ. με θέμα: 
««ΤΤαα  ΕΕιισσόόδδιιαα  ττηηςς  ΘΘεεοοττόόκκοουυ  σσττοονν  ΘΘεεοομμηηττοορριικκόό  εεοορρτταασσττιικκόό  
κκύύκκλλοο»»..
Ομιλητής ο κ. ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΜΜααρρκκααννττώώννηηςς,,  
τ. Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης.
Προσκαλούνται άπαντες.

ΑΑππόό  ττηηνν  ΕΕννοορρίίαα

ΑΑγγρρυυππννίίαα  σσττοονν  ΙΙεερρόό  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκόό  μμααςς
ΝΝααόό

ΜΜεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  ττηηςς  μμεεγγάάλληηςς  θθεεοομμηηττοορριικκήήςς  εεοορρττήήςς  ττοουυ  ΙΙεερροούύ
ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκοούύ  μμααςς  ΝΝααοούύ,,  θθαα  γγίίννεειι  ααγγρρυυππννίίαα  ττηηνν  ΠΠααρραααασσκκεευυήή
1155  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001199  ααππόό  88..3300  μμ..μμ..  μμέέχχρριι  1122..3300  ννυυχχττεερριιννήή..

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα
• Εσπερινός • Αρτοκλασία • Άγιο Ευχέλαιο
• Όρθρος• Θεία Λειτουργία
Προσκαλούνται άπαντες.

ΑΑππόό  ττηηνν  ΕΕννοορρίίαα

ΟΟιι  φφοοιιττηηττιικκοοίί  σσύύλλλλοογγοοιι  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς
γγιιαα  τταα  γγεεγγοοννόότταα  σσττηηνν  ΑΑΣΣΟΟΕΕΕΕ  

Την διαμαρτυρία τους εκφράζουν σε επιστολή τους οι φοιτη-
τικοί σύλλογοι των ΑΕΙ της Κρήτης, με αφορμή τα γεγονότα στην
ΑΣΟΕΕ. Αναλυτικά σε επιστολή τους υπογραμμίζουν: 
«Οι φοιτητές που διαμαρτύρονταν για την απόφαση της Συγκλήτου
σχετικά με το lock – out του ιδρύματος της ΑΣΟΕΕ μέχρι τη 17 Νο-
έμβρη, δέχτηκαν την άγρια καταστολή από τα ΜΑΤ με αποτέλεσμα
τον τραυματισμό και την προσαγωγή φοιτητών.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια γεγονότων, μέτρων καταστολής
απέναντι στον αγωνιζόμενο λαό και τους φοιτητές από την κυβέρ-
νηση της ΝΔ συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων. 
Καλούμε όλους τους φοιτητές, τους συλλόγους να δυναμώσουν τους
αγώνες τους για τα σύγχρονα δικαιώματά τους, να απαντήσουν στην
καταστολή και το δόγμα «νόμος και τάξη», να υπερασπιστούν το άσυ-
λο με τη μαζική τους συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις, στην αντι-
ιμπεριαλιστική πορεία στις 17 Νοέμβρη, στον εορτασμό του Πολυ-
τεχνείου.
ΨΨήήφφιισσμμαα  ΦΦοοιιττηηττιικκώώνν  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ΨΨυυχχοολλοογγίίααςς,,  ΟΟιικκοοννοομμιικκοούύ,,
ΦΦιιλλοοσσοοφφιικκήήςς,,  ΕΕππιισσττήήμμηηςς  υυπποολλοογγιισσττώώνν  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς,,
ΕΕννιιααίίοουυ  ΦΦοοιιττηηττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς  
κκααιι  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΕΕσσττιιώώνν  ΡΡεεθθύύμμννοουυ»»

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΡΡΗΗΣΣΚΚΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΠΠ..ΕΕ..  &&  ΔΔ..ΕΕ..  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ
11oo ΓΓΕΕΛΛ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Η Διευθύντρια του 1ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου και ο σύλλογος
των καθηγητών ευχαριστεί θερμά το σύλλογο των συνταξιού-
χων καθηγητών για τη βράβευση των αριστούχων αποφοίτων
μαθητών με το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ.

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΟΟΘΘΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  
ΔΔΙΙΚΚΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗΣΣ  

Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρω-
τοδικείο Ρεθύμνης Ευαγγελία Κλάδου, επέδωσα στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου [άρθρο 135 Κ.Πολ.Δ.] όπως
προκύπτει από την υπ’αριθμόν 5929Ε’/24-10-2019 έκθεση επι-
δόσεως των πράξεων μου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό
181/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου,
ειδική διαδικασία, μμεε  εεννάάγγοουυσσαα  την Μιχαέλα [Mihaela] Παπα-
κωνσταντίνου, του Florea και της Leana, το γένος BALAN, κά-
τοικο Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου και Περιφερειακής Ενό-
τητας Ρεθύμνου, με αριθμό διαβατηρίου Ρουμανίας 13820152
και εεννααγγόόμμεεννοο τον Ελευθέριο Παπακωνσταντίνου του Γεωργί-
ου και της Ευαγγελίας αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από
την από χρονολογία 23-10-2019 έγγραφη παραγγελία προς επί-
δοση από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της ενάγουσας, για να λά-
βει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες.
Δια της οποίας απόφασης απαγγέλλεται η λύση του μεταξύ των
διαδίκων νόμιμου θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε, κατά
τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο
Βουκουρέστι της Ρουμανίας την 24-8-2002.
Η προαναφερθείσα απόφαση κρίθηκε αποφασίσθηκε και δη-
μοσιεύτηκε στο Ρέθυμνο στις 10-10-2019. 

Ρέθυμνο 12-11-2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ  ΚΚΛΛΑΑΔΔΟΟΥΥ
ΠΠρρόόσσκκλληησσηη    σσεε    γγεεννιικκήή    σσυυννέέλλεευυσσηη

ΚΚααλλοούύννττααιι  τταα  εεγγγγεεγγρρααμμμμέένναα  μμέέλληη  ττοουυ  ««ΝΝΕΕΟΟ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ
ΚΚΡΡΕΕΤΤΑΑ  ΦΦΑΑΡΡΜΜΣΣ»»  σσεε  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  σσττιιςς  1199//1111//22001199  ηημμέέρραα  ΤΤρρίίττηη  κκααιι  ώώρραα
1100::0000  σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  ((ΕΕσσττιιααττόόρριιοο)),,  ππααρροουυσσίίαα
δδιικκαασσττιικκοούύ  ααννττιιππρροοσσώώπποουυ..  ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  σσυυννέέλλεευυσσηηςς  εείίννααιι  νναα  γγίίννοουυνν  οοιι  ααππαα--
ρρααίίττηηττεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  θθαα  μμααςς  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  εεκκλλοογγέέςς  σσεε  ΡΡέέθθυυμμννοο  κκααιι  ΑΑθθήή--
νναα  μμεε  ηημμεερροομμηηννίίαα  πποουυ  θθαα  ααπποοφφαασσιισσττεείί  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά..  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
11..  ΚΚααττααμμέέττρρηησσηη  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννωωνν  μμεελλώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη  ααππααρρττίίαα
22..  ΠΠεεππρρααγγμμέένναα  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ--  γγεεννιικκόόττεερρηη  εεννηημμέέρρωωσσηη
33..  ΟΟρριισσμμόόςς  γγρρααμμμμααττέέαα  πποουυ  θθαα  σσηημμεειιώώννεειι  ππρραακκττιικκάά  ττηηςς  σσυυννάάννττηησσηηςς
44..  ΕΕκκλλοογγήή  ΕΕφφοορρεευυττιικκώώνν  ΕΕππιιττρροοππώώνν  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ––  ΑΑθθήήννααςς  μμεε  μμυυσσττιικκήή  ψψηηφφοοφφοορρίίαα
55..  ΨΨήήφφιισσμμαα  εεππιιλλοογγήήςς  ΔΔεευυττεερροοββάάθθμμιιωωνν  οορργγααννώώσσεεωωνν  μμεε  μμυυσσττιικκήή  ψψηηφφοοφφοορρίίαα
66..  ΨΨήήφφιισσμμαα  εεππιιλλοογγήήςς  μμέέσσωω  πποοιιααςς  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  θθαα  ψψηηφφίίζζοουυμμεε  σσττηηνν  ΓΓΣΣΕΕΕΕ  μμεε

μμυυσσττιικκήή  ψψηηφφοοφφοορρίίαα
77..  ΑΑππααλλλλααγγήή  ΠΠρροοσσωωρριιννοούύ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ
88..  ΛΛήήξξηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη
Υπενθυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος μόνο
τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θα είναι η
15/11/2019 ώστε να συνταχθεί το τελικό μητρώο μελών που θα δοθεί στον
δικαστικό αντιπρόσωπο και την εφορευτική επιτροπή. Οι αιτήσεις εγγρα-
φής θα κλείσουν πριν την εκλογική συνέλευση και θα συνεχίσουν μετά το πέ-
ρας των εκλογών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επα-
ναληφθεί την Τετάρτη 16/11/2019 χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ώρα, στον
ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης. Υπενθυμίζεται ότι όσα
μέλη θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές πρέπει να είναι ταμει-
ακώς εντάξει και να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους έγκαιρα.

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ΘΘεεααττρριικκήήςς  ΟΟμμάάδδααςς
««ΑΑ..ΨΨ..ΕΕ..ΝΝ..ΤΤ..ΗΗ..»»

OOιι  σσυυννααννττήήσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕθθεελλοοννττιικκήήςς  ΟΟμμάάδδααςς  ΘΘεεάάττρροουυ
««ΑΑ..ΨΨ..ΕΕ..ΝΝ..ΤΤ..ΗΗ..»»  ((ΑΑππόό  ΨΨυυχχήήςς  ΕΕθθεελλοοννττήήςς  ΝΝέέοοςς  ΤΤώώρραα
ΗΗθθοοπποοιιόόςς))  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  ΣΣ..ΟΟ..ΦΦ..ΨΨ..ΥΥ..  θθαα  ππρρααγγμμααττοο--
πποοιιοούύννττααιι  ππλλέέοονν  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  1133οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣχχοο--
λλεείίοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  ττοο  οοπποοίίοο  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΜΜαασσττααμμππάά  κκάάθθεε  ΤΤεεττάάρρττηη  1177::3300  έέωωςς  2211::3300..
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  ΔΔηηλλώώσσεειιςς  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς  σστταα  ππααρραα--
κκάάττωω  ττηηλλέέφφωωνναα::
ΑΑθθηηννάά  66997700552233006622
ΒΒααγγγγέέλληηςς  66997777440044330055
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Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡ..
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ

ΕΕΤΤΩΩΝΝ  9900
Κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 15
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 2 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό Σκορδίλο Μυλοπο-
τάμου Ρεθύμνου, όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία. Η
ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού μας. Η σορός θα
βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ. Παρακαλούμε τους
τιμώντες τη μνήμη του όπως συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ::  Γεωργία Ζαχαροπούλου
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Μαρία - Γεώργιος Μιχελουδάκης, Ειρήνη - Πέ-
τρος Δραζίνος
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ::  Ελένη - Αλέξανδρος Ψωμάς, Κωνσταντίνος
Μιχελουδάκης
ΗΗ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΗΗ::  Αναστασία χήρα Ηλία Περεντζή

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
στο χωριό Σκορδίλο Μυλοποτάμου Ρε-
θύμνου 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της λατρευτής μας
αδελφής και θείας

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΗΗΜΜ..  
ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΑΑΚΚΗΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Ελένη Κυριακάκη, Ειρήνη Κυριακάκη,
Κωνσταντίνα - Ηλίας Κανιαδάκης, Χριστίνα - Κωνσταντίνος 

Γιαχακόπουλος, Αρχοντούλα - Κωνσταντίνος Σταγάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
(Πεταλιώτη) Καλλιθέα Ρεθύμνου ετή-
σιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της λατρευτής μας

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΑΑΚΚΑΑΚΚΗΗ
ΤΤοο  γγέέννοοςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΤΤζζεεββρράάκκηη

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη
μνήμη της όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Γεώργιος Πετρακάκις - Κατερίνα Παπαδάκη
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ:: Δανάη - Κωνσταντίνος

ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου
2019 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου στο χωριό ΧαμαλεύριΡεθύμνου
40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής της λατρευτής μας μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΥΥΛΛ..  ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΗΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη
μνήμη της όπως παραστούν σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΑΑ::  Δέσποινα - Κωνσταντίνος Κακογιαννάκης, 
Μάρκος - Καμέλια Ζαχαράκη, 
Άννα χήρα Κωνσταντίνου Ζαχαράκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ::  Παντελής - Μαρίκα Μουνδριανάκη,
Ευαγγελία - Νικόλαος Τσικινάς, Ελένη χήρα Ευαγγέλου
Βελονάκη, Μάρκος - Μαίρη Ζαχαράκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ
ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου
2019 στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της
Θεοτόκου στο χωριό Άνω Μέρος Δή-
μου Αμαρίου 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγα-
πημένου μας

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝ..  
ΒΒΟΟΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ

((ΛΛΕΕΒΒΕΕΝΝΤΤΗΗΣΣ))
Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Ιωάννης - Κωνσταντίνα Βουμβουλάκη,
Ελένη - Εμμανουήλ Τζανιδάκης, Εμμανουήλ Βουμβουλάκης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Μαρία χήρα Ελευθερίου Λαμπάκη, Δήμητρα
χήρα Σταύρου Βουμβουλάκη, Γαρεφαλιά χήρα Νικολάου 
Τζίτζικα

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΗΗ  ΔΔΙΙΣΣΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΗΗ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 82 (ΕΛΙΔΑΚΙ) ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛ. 28310 57861   
ΚΙΝΗΤΟ: 6987146451 , 6941533326

Τελούμε την Κυριακή 17 Noεμβρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Ζώνης στο
χωριό Ρουμελί Μυλοποτάμου Ρεθύ-
μνου 3μηνο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της λατρευτής μας
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΧΧ..  
ΧΧΟΟΥΥΡΡΔΔΑΑΚΚΗΗ
((ΤΤοο  γγέέννοοςς  ΣΣηηφφάάκκηη))

Παρακαλούμε τους τιμώντες τη μνήμη της όπως παραστούν
σ’ αυτό.
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Νικόλαος Χουρδάκης - Δέσποινα Παπαδάκη
ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ:: Μιχάλης, Ελευθερία, Μανώλης
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Ευφροσύνη χήρα Νικολάου Σηφάκη

ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ

Τελούμε την Κυριακή 17 Noεμβρίου
2019 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευ-
θερώτριας στην Άνω Καλλιθέα  Ρεθύ-
μνου ετήσιο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του αγαπημένου
μας

ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΛΛ..  
ΚΚΥΥΔΔΩΩΝΝΑΑΚΚΗΗ

παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως παραστούν σ’
αυτό.
ΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΣΣ::  Ευαγγελία Μαμαλάκη - Κυδωνάκη
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Αργυρώ - Ευάγγελος Ροδινός, Στυλιανός Κυδωνάκης
Ελένη Γκαγκαουδάκη
ΟΟΙΙ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ:: Αργυρώ Κυδωνάκη, Ελευθερία Μαμαλάκη
ΤΤΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΙΙΑΑ:: Νικόλαος - Αθηνά Κυδωνάκη, 
Ιωάννης - Ευαγγελία Μαμαλάκη, Νίκη - Εμμανουήλ Βολακάκης,
Ελένη Μαμαλάκη

ΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ,,  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΨΨΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ



Η διαδικασία που διέπει την εκποίηση των κατασχεμέ-
νων σκαφών, είναι χρονοβόρα και προβλέπεται ηλεκτρονικός
διαγωνισμός, που διενεργείται από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτη-
τη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) ενώ δυστυχώς δεν αφορά
σε ενέργειες τοπικών φορέων και υπηρεσιών, οι οποίες εν-
δεχομένως θα μπορούσαν να επισπεύσουν τις διαδικασίες
εκποίησης άρα απομάκρυνσης των σκαφών, αντιλαμβανό-
μενες τον αντίκτυπο της παραμονής τους στο λιμάνι για την
τοπική κοινωνία.

Παρά ταύτα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης, θε-
σμικός φορέας λειτουργίας του λιμανιού Αγίας Γαλήνης, σε
συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου και το Λιμενικό
Σταθμό Αγίας Γαλήνης έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

• Διαρκείς επαφές με την ΑΑΔΕ και παρακολούθηση των
διαδικασιών δημοπράτησης. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι
διαγωνιστικές διαδικασίες και οι δύο ανάδοχοι-αγορα-
στές των σκαφών αυτών έχουν γνώση του επείγοντος, κα-
τόπιν εντόνων πιέσεων της Διοίκησης και του Λιμεναρχείου.

• Από τη Λιμενική Αρχή έχουν κινηθεί οι διαδικασίες επι-
βολής των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων κατά των
αγοραστών των ανωτέρω σκαφών για την αυθαίρετη πα-
ραμονή τους στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης. 

• Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται ότι τα σκάφη θα

απομακρυνθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δε-
κεμβρίου 2019 (υπό την αίρεση βεβαίως των δυσμενών και-
ρικών συνθηκών).

Η φυσιογνωμία της Αγίας Γαλήνης, που αποτελεί τουρι-
στικό προορισμό αλλά και η κλίμακα της αναλογίας μεγε-
θών λιμανιού και οικισμού είναι τέτοια που η μακροχρόνια
παραμονή των κατασχεμένων αυτών σκαφών (και άρα
άνευ δυνατότητας επέμβασης προς εξωραϊσμό ή συντήρησή
τους) προκαλεί σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονο-
μική ζωή των κατοίκων. Η δε κατάληψη μεγάλου μέρους των
κρηπιδωμάτων από τα σκάφη αυτά προκαλεί αδυναμία λει-
τουργίας του λιμανιού ως προς το βασικό σκοπό του, δη-
λαδή την εξυπηρέτηση διερχομένων σκαφών. 

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Νόμου και των δια-
δικασιών που διέπουν τα κατασχεμένα σκάφη, πρόθεσή μας
ήταν και παραμένει η εξάντληση κάθε μέσου για την
ασφαλή απομάκρυνση των σκαφών αυτών, δίχως να προ-
κληθεί βλάβη στο λιμάνι και στην περιοχή της Αγίας Γα-
λήνης». 
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ΑΑ ρρ ττ οο ζζ αα χχ αα ρρ οο ππ λλ αα σσ ττ εε ίί οο

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

Γιώργος  Aποστολάκης

Διεύθυνση: Kαποδίστρια 9
Tηλ. 28310 23128, κιν. 6974 438888

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

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕΣΣ    ΑΑΠΠΟΟ    ΤΤΟΟ    ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ    ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΟΟ    ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΑΑννααγγκκααίίαα    ηη    ααπποομμάάκκρρυυννσσηη    ττωωνν    δδύύοο    κκαατταασσχχεεμμέέννωωνν    ππλλοοίίωωνν
πποουυ    ππααρρααμμέέννοουυνν    σσττοο    λλιιμμάάννιι    ττηηςς    ΑΑγγίίααςς    ΓΓααλλήήννηηςς  

ΣΣεε  εεννέέρργγεειιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  δδύύοο  κκαατταασσχχεεμμέέννωωνν  σσκκααφφώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  εεμμππλλαακκεείί  σσεε  έέκκννοομμεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  ππααρρααμμέέννοουυνν  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  σσττοο  λλιιμμάάννιι  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΓΓααλλήήννηηςς,,  ππρροοχχωωρράά  ττοο  ΛΛιιμμεεννιικκόό
ΤΤααμμεείίοο  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  πποουυ  εεππιισσηημμααίίννεειι  ππωωςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα
ξξεεππεερραασσττεείί  ηη  δδααιιδδααλλώώδδηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  δδιιέέππεειι  ττηηνν  εεκκπποοίίηησσηη
ττωωνν  κκαατταασσχχεεμμέέννωωνν  σσκκααφφώώνν  κκααιι  νναα  γγίίννεειι  ηη  ααπποομμάάκκρρυυννσσήή  ττοουυςς..  
ΑΑννααλλυυττιικκάά,,  σσεε  σσχχεεττιικκήή  αανναακκοοίίννωωσσηη  εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::  
««ΣΣττοο  λλιιμμάάννιι  ΑΑγγίίααςς  ΓΓααλλήήννηηςς,,  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ηη  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ααννήήκκεειι
σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΛΛιιμμεεννιικκόό  ΤΤααμμεείίοο  ΡΡεεθθύύμμννηηςς,,  εευυρρίίσσκκοοννττααιι  έέωωςς
σσήήμμεερραα  δδύύοο  σσκκάάφφηη  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  κκαατταασσχχεεθθεείί  ααππόό  ττιιςς
ΛΛιιμμεεννιικκέέςς  ΑΑρρχχέέςς,,  εεφφόόσσοονν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σσεε  έέκκννοομμεεςς
εεννέέρργγεειιεεςς::
ΤΤοο  ΦΦ//ΓΓ  «ZZAAHHRRAA»»
ΤΤοο  PP//KK  ««AANNDDRREEAASS»»

ΓΓιιοορρττήή    ΠΠοολλύύττεεκκννηηςς    ΟΟιικκοογγέέννεειιααςς    22001199
Ο Σύλλογος Πολύτεκνων Οικογενειών Νομού Ρεθύμνης, ανα-
γνωρισμένο από την Α.Σ.Π.Ε πολυτεκνικό σωματείο, συνεχίζει
την ενεργό δράση του για την υποστήριξη των πολυτέκνων, την
προαγωγή της αξίας της οικογένειας και την ενίσχυση των με-
λών του. 
Ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και τους Ρεθεμνιώτες ότι την Κυ-
ριακή 17 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιήσει στον Ιερό
Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου, την καθιερωμένη
ετήσια γιορτή της Πολύτεκνης Οικογένειας, προς τιμήν των
Αγίων Τερεντίου και Νεονίλλης και των επτά τέκνων τους, προ-
στατών της Πολύτεκνης Οικογένειας. 
Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου να παραστούν
στον εκκλησιασμό. 
Επίσης, τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου καλούνται να τιμή-
σουν με την παρουσία τους την ετήσια εκδήλωση με θέμα «Ο
ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ – ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ». Η εκδήλω-
ση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, στις
19.00 το βράδυ, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου,
υπό την παρουσία αρχών και φορέων του τόπου μας.
Με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην εκδή-
λωση του Σαββάτου 16 Νοεμβρίου 2019, θα βραβευθούν οι νέες
πολύτεκνες οικογένειες – μέλη του Συλλόγου, που απέκτησαν
την πολυτεκνική ιδιότητα εντός του έτους 2019. 



ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3322
Η Ρεθυμνιώτικη ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της, με τους

ΝΝττέέιιββιιννττ  ΧΧόόττοονν και ΑΑλλέέξξααννδδρροο  ΣΣππυυρριιδδοοννίίδδηη να ανεβάζουν ρυθ-
μούς ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, με τη συμμετοχή του
πρώτου να θεωρείται σχεδόν σίγουρη. Στόχος φυσικά είναι η νίκη,
αλλά η ποιότητα του αντιπάλου κάνει σαφώς δύσκολο το έργο
τους. Πάντως, έχουν ως «κληρονομιά» τις πολύ καλές εμφανίσεις
με Κολοσσό και ΑΕΚ, δείχνοντας πως βρίσκονται σε σταθερά ανο-
δική πορεία. Φυσικά, το γεγονός πως θα αγωνιστούν στο «Με-
λίνα Μερκούρη» τους δίνει την ώθηση να πάρουν τη 2η νίκη τους,
που θα τους δώσει την απαραίτητη ψυχολογία για τη συνέχεια, η
οποία αναμένεται σαφώς πιο «βατή», σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όπως και να ‘χει από τότε που ο Προμηθέας ανέβηκε για
πρώτη φορά στα «μεγάλα σαλόνια» (2016), οι δύο ομάδες μετρούν
από 3 νίκες σε 6 αναμετρήσεις συνολικά. Μάλιστα, οι Πατρινοί
χρειάστηκαν 2 χρόνια για να καταφέρουν να πάρουν το πρώτο
τους ροζ φύλλο αγώνα και από τότε δεν έχασαν ξανά μέχρι και
σήμερα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, οι Ρεθυ-
μνιώτες κυριάρχησαν και πέτυχαν «κατοστάρα», κερδίζοντας με
104-97 στο Ρέθυμνο. 

Την ίδια σεζόν (2016-17) τους υποχρέωσαν σε ακόμα μία ήττα,
αυτή τη φορά στην Πάτρα, επικρατώντας με 84-80, με πολυτιμό-
τερο τον NBAer ΓΓοουυόόλλττεερρ  ΛΛέέμμοονν  ττζζοούύννιιοορρ (23π.). 

Και την επόμενη σεζόν (2017-18), το Ρέθυμνο Cretan Kings
κέρδισε στον α’ γύρο εντός έδρας, με σκορ 82-78. Έκτοτε μετράει

3 ήττες, χάνοντας στην Πάτρα με 94-72 (η πιο ευρεία νίκη) και
πέρυσι τόσο εντός (72-73), όσο και εκτός (86-81), με τις αναμε-
τρήσεις πάντως να είναι ντέρμπι. Ακόμα ένα στατιστικό στοιχείο
δείχνει, πως και στα 4 χρόνια που συναντούνται, όλα τα πρώτα
παιχνίδια διεξάγονται στο «Μελίνα Μερκούρη», ενώ τα δύο εξ
αυτών έχουν πραγματοποιηθεί Δεκέμβριο, με τους γηπεδούχους
να μετρούν ισάριθμες νίκες, ενώ στο μοναδικό παιχνίδι που έχει
γίνει Νοέμβριο (10/11/18) η πατρινή ομάδα έκανε το πρώτο της
«διπλό». 

Το μόνο σίγουρο είναι πως κανένα από τα ματς στο Ρέθυμνο
δεν κρίθηκε… νωρίς, αναμένοντας ακόμα ένα ντέρμπι.

22001166--1177 ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann KKiinnggss ––  ΠΠρροομμηηθθέέααςς 110044  ––  9977
22001166--1177 ΠΠρροομμηηθθέέααςς  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann KKiinnggss 8800  ––  8844
22001177--1188 ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann KKiinnggss ––  ΠΠρροομμηηθθέέααςς 8822  ––  7788
22001177--1188 ΠΠρροομμηηθθέέααςς  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann KKiinnggss 9944  ––  7722
22001188--1199 ΠΠρροομμηηθθέέααςς  ––  ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann KKiinnggss 8866  ––  8811
22001188--1199 ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann KKiinnggss ––  ΠΠρροομμηηθθέέααςς 7722  ––  7733

ΚΚΑΑΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΔΔΗΗΣΣ::  ««ΑΑΝΝΤΤΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΔΔΡΡΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ»»

Ο ΜΜιιχχάάλληηςς  ΚΚααμμππεερρίίδδηηςς πραγματοποίησε δηλώσεις αναφερό-
μενος στο ματς της 7ης αγωνιστικής, τονίζοντας πως για μία

ακόμα φορά το «Μελίνα Μερκούρη» θα αποτελέσει το «όπλο»
τους και πρόσθεσε τον τρόπο που θα φτάσουν στη νίκη. «Αναμ-
φίβολα πρόκειται για ένα δύσκολο ματς στην έδρα μας. 

Ο Προμηθέας προέρχεται από ένα ευρωπαϊκό ματς, όπου γνώρισε
την ήττα και τον περιμένουμε να εμφανιστεί με ενέργεια και αποφασι-
στικότητα για τη νίκη, ώστε να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθ-
μολογίας. Από τη μεριά μας βέβαια γνωρίζουμε την ποιότητα του και
ότι έχει πολλές λύσεις και μπορεί να προσφέρει σκορ από όλες τις θέ-
σεις, ειδικά στο τρανζίσιον.

Βέβαια, εμείς αποδείξαμε στο ματς με την ΑΕΚ ότι αντλούμε μεγάλη
δύναμη από την έδρα μας. Θα μπούμε σαν Ρέθυμνο, δηλαδή δίνοντας
το 100% για να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκε-
ντρωμένοι, να είμαστε εύστοχοι και να εκτελέσουμε στο μέγιστο το
πλάνο του προπονητή. Αυτά θα μας δώσουν τη νίκη».

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΥΥΟΟ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ

Οι Περβολιανοί του Ρεθύμνου... φιλοξένησαν τους Χανιώτες Περβολιανούς προσφέροντας τους την φιλοξενία σε ένα φιλικό παιχνίδι
με των τμημάτων Κ14 των Ακαδημιών τους. Οι δεσμοί που έχουν αναπτύξει εδώ και κάμποσο καιρό είναι ισχυροί με ΑΟ Άρη και
Θησέα Περιβολίων Χανίων να εκπέμπουν ποδοσφαιρικό πολιτισμό.

Η φιλική αναμέτρηση βρήκε νικητή τον ΑΟ Άρη με 6-0, αλλά αυτό ελάχιστη σημασία έχει αφού οι δύο σύλλογοι, μα προπάντων τα
μέλη τους αισθάνονται σαν αδέρφια, όπως σημειώνει και η ανα-
κοίνωση των Ακαδημιών του ΑΟ Άρη. «Οι σχέσεις και οι φιλίες που
έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο σωματεία είναι τόσο όμορφες και
συνάμα δυνατές που πηγάζουν από αυτά που προσφέρει το ποδόσφαιρο
και γενικότερα ο αθλητισμός. Που όπως πολύ σωστά αναφέρει και το
«φίλο» σωματείο σε επίσημο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Η φιλία
πολλαπλασιάζει τις χαρές και διαιρεί τις λύπες»

(Dr. Thomas Fuller, 1654-1734, Άγγλος γιατρός & γνωμικογράφος)».
Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Θησέα με τους προπονητές και

τους εκπροσώπους του, προσέφερε στον ΑΟ Άρη πλούσια ανα-
μνηστικά δώρα όπως και ένα πολύ όμορφο παραμύθι του ΜΜύύρρωωνναα
ΑΑεερράάκκηη. Μετά το πέρας της αγωνιστικής δράσης όλοι μαζί έγιναν
μια πολύ μεγάλη και ταυτόχρονα όμορφη παρέα (παιδιά, γονείς,
προπονητές, παράγοντες κ.α) όπου γευμάτισαν στον χώρο του γη-
πέδου που είχαν μεριμνήσει καταλλήλως το Δ.Σ και οι γονείς των
παιδιών του ΑΟ Άρης Ρεθύμνου. 

Τέλος τα δυο σωματεία έδωσαν ραντεβού για κάτι ανάλογο με
την πρώτη ευκαιρία σε Ρέθυμνο ή Χανιά το άμεσο διάστημα.

Γ.Σ.
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ΣΣυυννήήθθωωςς    εείίννααιι    ννττέέρρμμππιι……

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΕΕΣΣ    ΑΑΟΟ    ΑΑΡΡΗΗ    ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ

ΦΦιιλλοοξξέέννηησσαανν    ττοο    ««ααδδεελλφφιικκόό»»    σσωωμμααττεείίοο    ΘΘηησσέέααςς    ΧΧααννίίωωνν
ΜΜιιαα  ξξεεχχωωρριισσττήή  σσχχέέσσηη  έέχχεειι  ααννααππττυυχχθθεείί  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  ττοουυ  ΑΑΟΟ  ΆΆρρηη  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΘΘηησσέέαα  ΠΠεερριιββοολλίίωωνν
ΧΧααννίίωωνν,,  κκάάττιι  πποουυ  ααπποοττυυππώώθθηηκκεε  κκααιι  ττοο  ππεερραασσμμέέννοο  ΣΣάάββββααττοο  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ΜΜιισσιιρρίίωωνν..  



Η φετινή διοργάνωση θα
δώσει για 25η χρονιά την ευ-
καιρία σε εκατοντάδες φί-
λους της καλαθοσφαίρισης
να επιδοθούν στο αγαπη-
μένο τους άθλημα. 

Τη σεζόν 2019-20, λοι-
πόν, το πρωτάθλημα χωρί-
ζεται σε 3 διαφορετικές
κατηγορίες (Α1, Α2, Α3),
ενώ οι καινούριες ομάδες
ξεκινούν από την Α3, στην
οποία θα δοθεί η εκκίνηση
το επόμενο Σαββατοκύ-
ριακο (23-24/11). Παράλ-
ληλα, ψηφίστηκε το νέο

καταστατικό του πρωταθλήματος, το οποίο προβλέπει πως οι δύο
τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στην αμέσως επόμενη κατη-
γορία, ενώ μόνο στην Α1 κατηγορία οι προκρίσεις των ομάδων
από την ημιτελική φάση, προς τον μεγάλο τελικό, θα κρίνονται
στις δύο νίκες.Επίσης, δύο ομάδες θα δώσουν για πρώτη φορά το
«παρών», οι οποίες είναι ο Σύλλογος Αρκάδι και το Γεράνι
BC/Jupiter Stores. Όμως, δεν είναι λίγες εκείνες οι οποίες θα εμ-
φανιστούν ανανεωμένες τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε όνομα. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Ocean BC/Spili (ιδιοκτήτρια
Γεωργία Ζερβού), συμμετέχοντας στην Α1, με τον ΓΓιιώώρργγοο  ΚΚοούύ--
μμοουυλλοο να είναι εκ των ηγετών αυτής της ομάδας, έπειτα από μία
μακρά θητεία στο Haagen Dazs BC, αποτελώντας φυσικά την πιο
«ηχηρή» μεταγραφή της διοργάνωσης. Βέβαια, στην πρώτη τη
τάξει διοργάνωση θα βρίσκονται και φέτος η πρωταθλήτρια
ομάδα Photo Έκφραση, το Haagen Dazs BC, οι Κούμοι BC
Marmal Mamalakis, αναμένοντας ακόμα εξαιρετικά αμφίρροπο
πρωτάθλημα. Ακόμα, το «Σπίτι του Πολιού» αποτελεί παρελθόν,
με τον Billia’s να παίρνει την… ονομαστική θέση του, όπως το Best
Car IKE (πρώην Project Plus IKE) και το ACE Parking (πρώην
Wow!Parking).

Haagen Dazs BC, Photo Έκφραση, Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρε-
θύμνου, Κούμοι BC Marmal Mamalakis, Sailing Expeirience,
OCEAN BC – Σπήλι, Billia’s (Πρώην Σπίτι του Πολιού), Best Car
IKE (πρώην Project Plus ΙΚΕ), Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Γιατροί,
Φοιτητές, Πανεπιστήμιο.

Macron Store, Λέσχη Τραπεζικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνου, Χο-
ρευτές, Think Villa, Ρακοδικείο, Πολυμήχανο, Klados Tours, NRG
Rethymno BC, ΑΦΟΙ Ζουμπουλάκη BC, Νέοι Επιχειρηματίες,
Platanos Tours, Οιωνός – Κ.Α.Ρ.

Olympic/Bonobo, Σύλλογος Αρκάδι (νέα ομάδα), Πρωτοβάθμια,
Ace Parking (πρώην WOW! PARKING), L‘etoile Du Sud, Φοιτη-

τές – Φοιτήτριες Α3, Bueno Hotel, ΤΕΕ Ρεθύμνου, Γεράνι
BC/Jupiter Stores (νέα ομάδα), Επιχειρηματίες & Ιδ. Υπάλληλοι,

Ραψωδία, Γιατροί Α3.

ΣΣάάββββααττοο  1166  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001199
14:30 (A2) Macron Store – Λέσχη Τραπεζικών Υπ. Ν. Ρεθύμνου
16:00 (A2) Χορευτές – Think Villa
17:45 (A2) Ρακοδικείο – Πολυμήχανο
19:30 (A1) Haagen Dazs BC – Photo Έκφραση
21:15 (A1) Πυροσβεστική – Κούμοι BC Marmal Mamalakis
ΚΚυυρριιαακκήή  1177  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001199
10:00 (A2) Klados Tours – NRG Rethymno BC
11:30 (A2) ΑΦΟΙ Ζουμπουλάκη BC – Νέοι Επιχειρηματίες
13:15 (A2) Platanos Tours – Οιωνός/Κ.Α.Ρ.
15:00 (A1) Sailing Experience – OCEAN BC/Σπήλι
16:45 (A1) Billia’s – Best Car IKE
18:30 (A1) Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Γιατροί
20:15 (A1) Φοιτητές – Πανεπιστήμιο
*Η κάθε ομάδα πρέπει να βρίσκεται πλήρης (κάνοντας ζέσταμα)
στο Κλειστό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Γάλλου τουλάχι-

στον 20 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα
τους.

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ––  ΠΠΛΛΕΕΪΪ  ΟΟΦΦ  ––  
ΥΥΠΠΟΟΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι, ημεδαποί και
αλλοδαποί, που εργάζονται στο Νομό Ρεθύμνης με σύμβαση
σε νόμιμα υφιστάμενους φορείς εφόσον η σύμβαση τους ισχύει
κατά τον χρόνο διεξαγωγής του πρωταθλήματος ή ως εγγε-
γραμμένα μέλη σε συλλόγους ελευθέρων επαγγελματιών ή ορ-
γανωμένων επιχειρήσεων ή άνεργοι ή μόνιμοι κάτοικοι Νομού
Ρεθύμνου. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής το μέγιστο 2 παίκτες
ανά ομάδα (συνολικά) εκτός του νομού Ρεθύμνου ή που συμ-
μετέχουν σε άλλα εργασιακά πρωταθλήματα μπάσκετ (την
τρέχουσα περίοδο).

Στο τέλος του πρωταθλήματος κατηγορίας, για την ανάδειξη
της πρωταθλήτριας ομάδας, οι οχτώ (8) πρώτες ομάδες στην
τελική βαθμολογία αγωνίζονται σε αγώνες Play-Off. Στα ημι-
τελικά μόνο της Α1 κατηγορία (θέσεις 1-4) θα γίνουν αγώνες
στις δύο νίκες πρόκρισης. 

Υποβιβασμός στην  κατηγορία (Α2 και Α3): Στο επόμενο
πρωτάθλημα στην χαμηλότερη κατηγορία θα υποβιβάζονται οι
δύο (2) ομάδες που καταλαμβάνουν τις δύο (2) τελευταίες θέ-
σεις στην βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ

AA33  κκααττηηγγοορρίίαα

AA22  κκααττηηγγοορρίίαα

AA11  κκααττηηγγοορρίίαα

ΟΟΙΙ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ

29ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Παρασκευή  15  Νοεμβρίου  2019

ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκεε    ηη    σσωωσσττήή    ττρριιάάδδαα  
ττωωνν    ννιικκηηττρριιώώνν    σστταα    66000000  μμ..

ΗΗ  ΟΟρργγααννωωττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττωωνν  7799ωωνν ΑΑρρκκάάδδιιωωνν  ααγγώώννωωνν  αανναακκοοίίννωωσσεε  ττοο
σσωωσσττόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  σστταα  66..000000μμ..  ΓΓυυννααιικκώώνν,,  εεκκεείί  όόπποουυ  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε
έένναα  λλάάθθοοςς..  

Αρχικά, είχε ανακοινωθεί η ΚΚααττεερρίίνναα  ΜΜππεελλιιββααννάάκκηη ως 2η νικήτρια, κάτι το
οποίο όμως αποδείχθηκε λάθος, μιας και η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν έτρεξε
ποτέ, με το τσιπάκι της να το φοράει άλλη αθλήτρια. Για αυτόν τον λόγο και για
να αποκαταστήσει την τάξη, η Ο.Ε. των της διοργάνωσης ανακοίνωσε το ορθό
αποτέλεσμα, με τη ΜΜααρρίίνναα  ΑΑχχλλάάττηη να τερματίζει 2η και τη ΜΜααρρίίτταα  ΠΠααππααββαασσιι--
λλεείίοουυ στην 3η θέση. «Η οργανωτική επιτροπή των 79ων Αρκαδίων μετά από έλεγχο
διαπίστωσε ότι η Μπελιβανάκη Αικατερίνη, η οποία είχε ανακοινωθεί ως 2η νικήτρια των
6000μ, δεν έλαβε μέρος ( το chip συμμετοχής της το φορούσε άλλος δρομέας).

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα για τις τρεις πρώτες θέσεις των 6000μ γυναικών δια-
μορφώνονται ως εξής:

11..  ΜΜίίνναα  ΤΤαακκμμάάκκηη  2277::3322
22..  ΜΜααρρίίνναα  ΑΑχχλλάάττηη  2288::5500
33..  ΜΜααρρίίτταα  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ  2299::2288  
Η οργανωτική επιτροπή ζητάει την κατανόηση σας για το λάθος που προέκυψε».

ΤΤΟΟ    ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ    ΗΗ    ΠΠΡΡΕΕΜΜΙΙΕΕΡΡΑΑ    ΤΤΗΗΣΣ    2255ηηςς ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ    ΜΜΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤ

ΜΜεε    33    κκααττηηγγοορρίίεεςς    κκααιι……    ννέέεεςς    
ααφφίίξξεειιςς    ττοο    ΕΕρργγαασσιιαακκόό    ππρρωωττάάθθλληημμαα

ΗΗ  ααννττίίσσττρροοφφηη  μμέέττρρηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη
ττοουυ  2255οουυ ΕΕρργγαασσιιαακκοούύ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς
ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  έέχχεειι  
ξξεεκκιιννήήσσεειι..  ΤΤοο  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο  θθαα
ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  ππρρεεμμιιέέρραα,,  μμεε  ττηη
δδιιεεξξααγγωωγγήή  1122  ααννααμμεεττρρήήσσεεωωνν  σσττοο  
ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  γγυυμμνναασσττήήρριιοο  ΓΓάάλλλλοουυ..

ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΦΦλλεεββάάρρηη    κκααιι    ΜΜάάρρττηη  
ΣΣχχοολλήή    UUeeffaa  CC’’    σσττοο    ΡΡέέθθυυμμννοο

ΗΗ  ΕΕΠΠΣΣΡΡ  εείίχχεε  ππρροοααννααγγγγεείίλλεειι  ττηηνν  έέλλεευυσσηη  ΣΣχχοολλήήςς  ππρροο--
πποοννηηττώώνν  ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ  UUeeffaa CC’’  μμέέσσαα  σσττοο  22002200  κκααιι
ππρροο  ηημμεερρώώνν  ηη  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΠΠοοδδοοσσφφααιιρριικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα
ππρροοχχώώρρηησσεε  μμεε  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοο--
πποοίίηησσηη  ττηηςς..  ΤΤοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  κκααιι  ττοονν  ΜΜάάρρττιιοο  ττηηςς
ννέέααςς  χχρροοννιιάάςς  θθαα  λλάάββεειι  χχώώρραα  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  ΣΣχχοολλήή
UUeeffaa CC’’,,  μμεε  ττηηνν  ΑΑ’’  φφάάσσηη  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  1100--1144
ΦΦλλεεββάάρρηη  κκααιι  ηη  ΒΒ’’  φφάάσσηη  1166--2233  ΜΜάάρρττηη..

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΣΡ,
ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους πως μπορούν να δη-
λώνουν συμμετοχή στη γραμματεία της Ένωσης και στο τη-
λέφωνο 28310 50865. «Η ΕΠΟ με απόφασή της (δημοσιεύτηκε
στο επίσημο site της) έκανε δεκτό το αίτημα της ΕΠΣ Ρεθύμνου για
λειτουργία σχολής Προπονητών UEFA  C΄ στις 10-15 Φεβρουαρίου
2020 η Α΄ Φάση και 16-23 Μαρτίου 2020 η Β΄ Φάση, στο Ρέθυμνο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή να
απευθυνθούν στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Ρ. στο τηλέφωνο 28310-
50.865».

Γ.Σ.

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕ  
ΤΤΟΟ  ΟΟΡΡΘΘΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ  

ΗΗ  ΟΟ..ΕΕ..  ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ



ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3322
Ο Ρεθυμνιακός του ΝΝίίκκοουυ  ΚΚααρρααδδάάκκηη μόνο συμπληρωματικός

δεν είναι φυσικά και με τη νίκη που πέτυχε επί του Πόρου βρί-
σκεται δυναμικά σε τροχιά παραμονής, εκπροσωπώντας επάξια
το Ρέθυμνο και τους Ρεθυμνιώτες ποδοσφαιριστές.

ΑΑΝΝΟΟΙΙΞΞΕΕ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΓΓ’’  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ
Το νέο εντός έδρας τρίποντο του Ρεθυμνιακού ήρθε στο 94’ με

το πρώτο γκολ του ΣΣήήφφηη  ΣΣηηφφαακκάάκκηη σε επίπεδο Γ’ Εθνικής, φτά-
νοντας συνολικά τα 41 με την φανέλα του Ρεθυμνιακού, σε Α’
ΕΠΣΡ και Κύπελλο. Ήταν ένα από τα όνειρα του 28χρόνου Γερα-
νιώτη επιθετικού και συνεχίζει… «Περίμενα πολύ καιρό αυτή την
στιγμή, να σκοράρω και στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Αυτό το γκολ
βοηθάει την ψυχολογία μου ακόμη περισσότερο για τη συνέχεια, ώστε
να βοηθήσω την ομάδα μου. Ήταν ένα από τα όνειρα μου να πετύχω
γκολ στη Γ’ Εθνική και σε όσο μεγαλύτερη κατηγορία. Το συναίσθημα
ήταν απερίγραπτο!».

««ΑΑΚΚΟΟΜΜΗΗ  ΠΠΙΙΟΟ  ΧΧΑΑΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  
ΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥ  ΓΓΚΚΟΟΛΛ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΙΙΝΝΕΕΙΙ  

««ΕΕΞΞΑΑΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟ»»  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ»»
Ο ΣΣηηφφαακκάάκκηηςς δεν θα μπορούσε να μην σταθεί και στην τερά-

στια σημασία που έχει για την ομάδα του αυτό το γκολ, που της
δίνει ένα εξάποντο και την φέρνει πιο κοντά στην παραμονή.
«Είμαι χαρούμενος που αυτό το γκολ έφερε ένα εξάποντο για την ομάδα
μας. Είναι αρκετά θετικό σε μια κακή μας ημέρα που πήραμε ένα τρί-
ποντο. Πετύχαμε άλλη μια σημαντική νίκη, κατακτώντας την 3η νίκη

σε 4 παιχνίδια και συνεχίζουμε. Πάντα όταν κάθομαι στον πάγκο, δια-
βάζω το παιχνίδι του αντιπάλου. Στο ματς με τον Πόρο θεώρησα πως το
σημαντικό ήταν να μείνω μέσα στην περιοχή και να περιμένω την κα-
τάλληλη στιγμή. Στο 94’ ήρθε η εξαιρετική πάσα του Χρήστου (σ.σ.
Μερτίρι), πετάχτηκα και ήρθε».

««ΕΕΙΙΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΜΜΙΙΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΚΚΟΟΙΙΤΤΑΑΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙ  ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙ»»

Τα στοιχεία που έχει να προτάξει ο Ρεθυμνιακός απέναντι
στους περισσότερους που τον είχαν ξεγράψει πριν ξεκινήσει το
πρωτάθλημα, είναι το οικογενειακό κλίμα, η δουλειά και αντιμε-
τωπίζοντας παιχνίδι με παιχνίδι, όπως τονίζει ο ΣΣήήφφηηςς  ΣΣηηφφαακκάά--
κκηηςς, «Η πορεία ίσως για πολλούς αποτελεί έκπληξη, όχι όμως για εμάς.
Στην αρχή όλοι μας είχαν ξεγράψει. 

Όμως με σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει με τον προπονητή μας
έχουμε καταφέρει να αποτελούμε ένα υπολογίσιμο αντίπαλο για όλες
τις ομάδες. 

Όπλο μας, πως είμαστε μια καλή οικογένεια στο γήπεδο, στα απο-
δυτήρια, παντού και εξίσου σημαντικό πως κοιτάμε το κάθε παιχνίδι
ξεχωριστά», για να καταθέσει στη συνέχεια την άποψη του για το
φετινό πρωτάθλημα. «Μιλάμε για ένα μικρό πρωτάθλημα, όπου οι
διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι μικρές. Είναι πολύ δυνατό και αντα-
γωνιστικό, με τον τελευταίο να μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Μέσα
από αυτή την διαδικασία βελτιώνεται και ο καθένας ποδοσφαιριστής
όπως και η κάθε ομάδα».

««ΔΔΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΠΠΕΕΤΤΥΥΧΧΕΕΙΙ  ΤΤΙΙΠΠΟΟΤΤΑΑ  ΑΑΚΚΟΟΜΜΗΗ,,
ΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΚΚΟΟΜΜΗΗ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ

ΣΣΥΥΜΜΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟ»»
Βέβαια, ο 28χρόνος φορ ρεαλιστής και προσγειωμένος γνωρίζει

πως το καλό ξεκίνημα δεν προϋποθέτει επίτευξη του στόχου από
το Νοέμβριο. Χρειάζεται συνεχή δουλειά με τον ΣΣηηφφαακκάάκκηη να
κάνει γκελ… και στους Ρεθυμνιώτες φιλάθλους, ζητώντας τους να
βρεθούν στην Σοχώρα να τους υποστηρίξουν. 

«Η ομάδα κάνει εξαιρετική πορεία και ενώ αποτελείται στην πλειο-
ψηφία της από Ρεθυμνιώτες ποδοσφαιριστές, με κάποιες σημαντικές
προσθήκες, ποιοτικών ποδοσφαιριστών και καλών παιδιών. 

Έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη
για να πετύχουμε τον στόχο μας. 

Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμη. Σε αυτή μας την προσπάθεια
χρειαζόμαστε την συμπαράσταση του κόσμου, γιατί όπως ξέρετε είναι
διαφορετικά να αγωνίζεται σε ένα γεμάτο γήπεδο. 

Θα θέλαμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, ώστε να μας ωθήσει σε
ακόμη καλύτερες εμφανίσεις».

««ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΑΑΛΛΟΟ  
ΤΤΟΟΝΝ  ΓΓΙΙΟΟΥΥΧΧΤΤΑΑ»»

Το παιχνίδι με τον Πόρο ανήκει στο παρελθόν και άπαντες
στον Ρεθυμνιακό έχουν ανοίξει το κεφάλαιο «Γιούχτας», ο οποίος
και θα φιλοξενηθεί αύριο, Σάββατο (15.00) στην Σοχώρα στην αυ-
λαία του α’ γύρου. Η ομάδα των Αρχανών είναι έμπειρη και δια-
θέτοντας ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με τον ΣΣήήφφηη  ΣΣηηφφαακκάάκκηη να
περιμένει από την ομάδα του να προσθέσει μια καλή εμφάνιση,
κυνηγώντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα. «Έχουμε μπροστά μας
ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ
έμπειρους ποδοσφαιριστές. Στόχος μας είναι και πάλι να προασπίσουμε
την έδρα μας και μέσα από καλό ποδόσφαιρο, να προσθέσουμε ένα
ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια μας για παραμονή στην
κατηγορία».

Ημ. Γέννησης: 24 Απριλίου 1991
115555  γγκκοολλ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ::  (Γ’ Εθνική: 1 γκολ, Δ’ Εθνική: 12 γκολ, Α’
ΕΠΣΡ: 120 γκολ, Κύπελλο ΕΠΣΡ: 17 γκολ, Κύπελλο ΕΠΣΧ: 2 γκολ,
Μικτή Νέων ΕΠΣΡ: 3 γκολ)
2007-08 Ποσειδώνας Γερανίου
2008-09 Ποσειδώνας Γερανίου 1166  γγκκοολλ (12 Α’ ΕΠΣΡ+1 Κύπελλο
ΕΠΣΡ+3 Μικτή ΕΠΣΡ)
2009-10 Ακρίτας Βάμου 88  γγκκοολλ (Δ’ Εθνική)
2010-11 Ακρίτας Βάμου 44  γγκκοολλ (2 Δ’ Εθνική+2 Κύπελλο Χανίων)
2011-12 Ασή Γωνιά 22  γγκκοολλ (Δ’ Εθνική)
2012-13 Ποσειδώνας Γερανίου 2200  γγκκοολλ (Α’ ΕΠΣΡ)
2013-14 Ρεθυμνιακός 1177  γγκκοολλ (16 Α’ ΕΠΣΡ+1 Κύπελλο ΕΠΣΡ)
2014-15 Ρεθυμνιακός 1199  γγκκοολλ (16 Α’ ΕΠΣΡ+3 Κύπελλο ΕΠΣΡ)
2015-16 ΑΕΜ/ Ρεθυμνιακός 88  γγκκοολλ (3/4 Α’ ΕΠΣΡ+1 Κύπελλο ΕΠΣΡ)
2016-17 Ποσειδώνας Γερανίου 77  γγκκοολλ (6 Α’ ΕΠΣΡ+1 Κύπελλο ΕΠΣΡ)
2017-18 ΟΦ Αρμένων 1177  γγκκοολλ (15 Α’ ΕΠΣΡ+2 Κύπελλο ΕΠΣΡ)
2018-19 6. ΑΟ Ποσειδών 3366  γγκκοολλ (28 Α’ ΕΠΣΡ+8 Κύπελλο ΕΠΣΡ)
2019-20 Ρεθυμνιακός 11  γγκκοολλ (Γ’ Εθνική)

ΟΟΙΙ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ΓΓΚΚΟΟΛΛ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙ..ΣΣ..
ΣΣΗΗΦΦΑΑΚΚΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟ

30 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •  Παρασκευή  15  Νοεμβρίου  2019

ΣΣΤΤΟΟ    ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ    ΤΤΗΗΣΣ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ    ΤΤΩΩΝΝ    ΜΜΙΙΝΝΙΙ    ΠΠΑΑΙΙΔΔΩΩΝΝ

ΣΣττοονν    ΒΒόόλλοο    γγιιαα    δδιιεεθθννήή    φφιιλλιικκάά    οο    ΝΝΟΟΡΡ
ΣΣπποουυδδααίίεεςς  εεμμππεειιρρίίεεςς  κκααιι  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττοουυ  ττμμήή--
μμααττοοςς  ΜΜίίννιι  ΠΠααίίδδωωνν  ττοουυ  ΝΝΟΟΡΡ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  δδιιεεθθννέέςς  ττοουυρρννοουυάά  ««SSppllaasshh»»
σσττοονν  ΒΒόόλλοο..

Η Ρεθυμνιώτικη ομάδα προετοιμάζεται από τώρα για το πρωτάθλημα Μίνι Παίδων, λαμβάνοντας
μέρος σε ένα πολύ δυνατό τουρνουά. Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 24 ομάδες συνολικά, οι οποίες
είναι: Βόλος, Νίκη, Στεάουα Βουκουρεστίου, Ντιναμό Βουκουρεστίου, Πάφος, Ν.Ο. Χανίων (1), Ν.Ο.
Χανίων (2), Ν.Ο. Ρεθύμνου, Καλαμάκι, Πετρούπολη, Γλυφάδα (1), Γλυφάδα (2), Γλυφάδα (κορασίδες),
Εθνικός, Ηλιούπολη, Νηρέας Λαμίας, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Υδραϊκός, Ν.Ε. Λάρισας, Ν.Ο. Χαλκίδας,
Πύρρος Ιωαννίνων.

Το τουρνουά ξεκίνησε χθες, με τις ομάδες να είναι χωρισμένες σε 3 ομίλους. Ο ΝΟΡ συμμετέχει στον
όμιλο μαζί με τον Πύρρο Ιωαννίων και την Ντιναμό Βουκουρεστίου. Χθες το βράδυ διεξήχθη η αναμέ-
τρηση με τη ρουμάνικη ομάδα, ενώ σήμερα (21.00) θα παίξει το τελευταίο ματς του ομίλου. Ανάλογα
με τη θέση που θα καταλάβει θα διασταυρωθεί στη συνέχεια με την αντίστοιχη ομάδα. 

Η αποστολή των «κυανοκίτρινων» αποτελείται από τους: ΕΕυυθθυυμμίίοουυ  ΝΝίίκκοο, ΖΖεερρββόό  ΑΑλλέέξξααννδδρροο, ΚΚααλλααϊϊ--
ττζζάάκκηη  ΓΓιιώώρργγοο, ΚΚααρρααγγιιάάννννηη  ΔΔηημμήήττρρηη, ΚΚοουυρρααττοορράάκκηη  ΜΜάάννοο, ΚΚοουυττζζόόγγλλοουυ  ΣΣττααύύρροο, ΛΛααγγοουυδδάάκκηη  ΜΜααννώώλληη,
ΜΜααννοουυσσέέλληη  ΧΧρρήήσσττοο, ΠΠααλλιιεερράάκκηη  ΚΚωωννσσττααννττίίννοο, ΠΠααππααδδάάκκηη  ΑΑννττώώννηη, ΠΠααππααδδάάκκηη  ΝΝίίκκοο, ΠΠεεττυυχχάάκκηη  ΝΝίίκκοο,
ΣΣππααννδδάάγγοο  ΣΣττααύύρροο, ΣΣυυρριιααννόόγγλλοουυ  ΝΝίίκκοο και ΤΤσσιιοολλίίκκαα  ΓΓιιώώρργγοο, τους οποίους συνοδεύουν ο προπονητής κ.
ΠΠααννααγγιιωωττάάκκηηςς  ΓΓιιάάννννηηςς και η έφορος κ. ΜΜοουυσσιιάάδδοουυ  ΟΟλλυυμμππίίαα. Ν.Τ.

ΤΤοο    όόννεειιρροο……    πποουυ    έέφφεερρεε    ««εεξξάάπποοννττοο»»!!



ΤΤηηνν  μμννήήμμηη  ττοουυ  ΑΑρριισσττεείίδδηη  ΚΚυυδδωωννάάκκηη  ττίίμμηησσαανν  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  σστταα  ΜΜιισσίίρριιαα
ππααλλααίίμμααχχοοιι  πποοδδοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ττοουυ  ΑΑΟΟ  ΆΆρρηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  άάλλλλωωνν  οομμάάδδωωνν  ττοουυ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ..  

Στις 18 Νοεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος χωρίς τον ΑΑρριισσττεείίδδηη ΚΚυυδδωωννάάκκηη, ο οποίος έφυγε
πρόωρα από κοντά μας. Παλιοί συμπαίκτες και φίλοι του από τον Άρη Ρεθύμνου όπου αγωνίστηκε επί
σειρά ετών, αλλά και τον Απόλλωνα (διετέλεσε προπονητής) βρέθηκαν προχθές στα Μισίρια και έδω-
σαν ένα φιλικό αγώνα μνήμης. Πριν από την διεξαγωγή του αγώνα, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση
στη μνήμη του ΑΑρριισσττεείίδδηη, με ΑΟ Άρη και Απόλλωνα να παραδίδουν αναμνηστική πλακέτα και τα
κάρτα προπονητή του, στα μέλη της οικογένειας του που βρέθηκαν στο γήπεδο, με τον γιο του ΣΣττέέ--
λλιιοο ΚΚυυδδωωννάάκκηη να αγωνίζεται με την ομάδα Παλαιμάχων του ΑΟ Άρη. Για την ιστορία, οι Μικτή Πα-

λαιμάχων που συγκροτήθηκε
από ποδοσφαιριστές άλλων ομά-
δων επικράτησε με 4-2 των Πα-
λαιμάχων του ΑΟ Άρη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δελήμπασης.
ΤΑ ΓΚΟΛ: Γαλάνης, Τσακμά-

κας – Ασπρομάτης 3, Χόμπης.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΟ ΑΡΗΣ

(Αντώνης Γαβαλάς): Τσακμά-
κας, Κυδωνάκης, Σκανδάλης, Η.
Σκουλούδης, Εμ. Μακρυπόδης,
Γ. Γαβαλάς, Γαλάνης, Κ. Μαριό-
λος, Θωμάς, Κριτσίνης, Σπυρι-
δάκης, Ι. Δασκαλάκης,
Μακρυγιάννης.

ΜΙΚΤΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
(Νίκος Τσουπάκης): Γαγάνης,
Ασπρομάτης, Ροδινός, Μπαρο-
τσάκης, Χατζησπύρος, Παλάσ-
σης, Μαρκουλιδάκης,
Λαδιανός, Γ. Κτιστάκης, Μπο-
τωνάκης, Χόμπης.

Γ.Σ.
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ΣΣυυννεεχχίίζζεειι    μμεε    ΓΓιιάάννγγιιααννιινν  
ααννττίί    ΓΓαασσππααρράάκκηη  
ηη    ΕΕππιισσκκοοππήή    22001100
ΜΜεεττάά  ααππόό  2277  μμήήννεεςς  ααπποοττεελλεείί  ππααρρεελλθθόόνν  ααππόό  ττηηνν  ττεε--
χχννιικκήή  ηηγγεεσσίίαα  ττηηςς  ΕΕππιισσκκοοππήήςς  22001100  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηςς  ΑΑκκαα--
δδηημμίίααςς  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  οο  ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΓΓαασσππααρράάκκηηςς,,  μμεεττάά
ααππόό  σσχχεεττιικκήή  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ΑΑΟΟ  ΕΕππιισσκκοοππήήςς..  

Την θέση του έμπειρου τεχνικού παίρνει ο άμεσος συ-
νεργάτης του ΓΓιιάάσσμμιιννκκοο  ΒΒέέλλιιττςς, ο ΡΡάάιικκοο  ΓΓιιάάννγγιιααννιινν, ο
οποίος θα έχει τόσο την ευθύνη της Επισκοπής 2010 που
αγωνίζεται στην Α’ ΕΠΣΡ, όσο και των τμημάτων υποδομής
του συλλόγου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει, «Η Επισκοπή
2010 ανακοινώνει την λύση συνεργασίας κοινή συναίνεση με τον
προπονητή Βαγγέλη Γασπαράκη. Η ομάδα μας αντιλαμβανόμενη
το έργο και την προσφορά του έμπειρου τεχνικού τους τελευταίους
27 μήνες στο εν λόγω τμήμα αλλά και στις Ακαδημίες μας αντί-
στοιχα, τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή συνέχεια στην προπο-
νητική του σταδιοδρομία. Πλέον, τόσο η Επισκοπή 2010 όσο και τα
τμήματα υποδομής του συλλόγου θα τελούν υπό τις οδηγίες του τε-
χνικού Ράικο Γιάνγιανιν».

Γ.Σ.

ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΜΜΑΑΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΟΟ  ΑΑΡΡΗΗ,,  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΡΡΗΗ  ΚΚΥΥΔΔΩΩΝΝΑΑΚΚΗΗ

ΑΑππόόττιισσαανν    φφόόρροο    ττιιμμήήςς    σσττηηνν    μμννήήμμηη    ττοουυ    ΑΑρριισσττεείίδδηη



ΤΤοουυ  NNίίκκοουυ  ΤΤζζααννιιδδάάκκηη

ΠΠααννέέττοοιιμμοο  γγιιαα  νναα  υυπποοδδεεχχθθεείί  ττοονν  ΠΠρροομμηηθθέέαα
εείίννααιι  ττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  CCrreettaann KKiinnggss,,  μμεε  ττοο  μμααττςς  νναα
δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ααύύρριιοο  ((1155..4455))  σσττοο  ««ΜΜεελλίίνναα  ΜΜεερρ--
κκοούύρρηη»»..  ΟΟιι  ΡΡεεθθυυμμννιιώώττεεςς,,  μμεε  ««όόππλλοο»»  ττηηνν  έέδδρραα
ττοουυςς  θθαα  ππρροοσσππααθθήήσσοουυνν  νναα  κκάάννοουυνν  ττηηνν  έέκκππλληηξξηη
κκααιι  νναα  ππάάρροουυνν  ττηη  ννίίκκηη,,  όόππωωςς  έέχχοουυνν  ππρράάξξεειι
άάλλλλεεςς  δδύύοο  φφοορρέέςς  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν..

MM YY CC

ΟΟ  ΣΣΗΗΦΦΗΗΣΣ  ΣΣΗΗΦΦΑΑΚΚΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΚΚΟΟΡΡΑΑΡΡΕΕ
ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΓΓ’’  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΙΙΛΛΗΗΣΣΕΕ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ««ΚΚ..ΕΕ..»»  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟ  ΓΓΚΚΟΟΛΛ

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ++88  ΤΤΟΟΥΥ    ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ

ΤΤοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΣΣττααρράά

Δίχως άλλο ο ΣΣήήφφηηςς  ΣΣηηφφαακκάάκκηηςς του ΣΣττααύύρροουυ ήταν το πρό-
σωπο της αγωνιστικής στον 8ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, προλα-
βαίνοντας στα 14 λεπτά που αγωνίστηκε να πετύχει ένα χρυσό
γκολ για τον Ρεθυμνιακό. 

Ο 28χρόνος Γερανιώτης στράικερ «χτύπησε» σαν άλλος
ΤΤρρααϊϊααννόόςς  ΔΔέέλλλλααςς… στην τελευταία φάση του αγώνα και «σκό-
τωσε» τον Πόρο, στέλνοντας την ομάδα του στο +8 από την
τελευταία θέση. 

Αυτή που οδηγεί στην επιστροφή στα τοπικά πρωταθλήματα
και πολλοί – αν όχι όλοι στην Κρήτη – την είχαν χρεώσει στον
Ρεθυμνιακό, ο οποίος αποτελούσε τον τελευταίο τροχό της
αμάξης… και για αυτούς τον πιο αδύναμο κρίκο. Βλέπετε ήταν
η ομάδα που ήρθε να συμπληρώσει την εννιάδα του φετινού
περίεργου Κρητικού ομίλου, ως δευτεραθλήτρια Ρεθύμνου, στις
7 Αυγούστου, μετά την οριστική αποχώρηση της πρωταθλή-
τριας του απόλυτου… (30χ30) ΑΕ Μυλοποτάμου.

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  3300

ΤΤοο    όόννεειιρροο……    πποουυ    
έέφφεερρεε    ««εεξξάάπποοννττοο»»!!

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤHH ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔAA  2288

ΜΜΟΟΙΙΡΡΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΤΤΙΙΣΣ    ΜΜΕΕΤΤΑΑΞΞΥΥ    ΤΤΟΟΥΥΣΣ    ΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  
ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ    CCRREETTAANN    KKIINNGGSS    ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΑΑΣΣ

ΣΣυυννήήθθωωςς    
εείίννααιι    ννττέέρρμμππιι……
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