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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΕΛ.

Αύξηση
του ωραρίου
για τις σχολικές
καθαρίστριες
αποφάσισε
το δημοτικό
συμβούλιο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΙΚΟΣΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥ

Σε 7.108 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα το τελευταίο
24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του
ΕΟΔΥ.
Κατά το ίδιο διάστημα κατεγράφησαν 93 θάνατοι, με τον αριθμό των νεκρών από την εμφάνιση της πανδημίας

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, κατόπιν της πιστοποίησης από την τριμελή ιατρική επιτροπή ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρά
προβλήματα υγείας μη αναστρέψιμα, κατέληξε στην απόφαση να τον απαλλάξει

να φτάνει τους 17.612 θάνατοι. Παράλληλα, σε 612 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες εντατικής
θεραπείας. Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν 350.180 τεστ (PCR και rapid),
με τη θετικότητα να ανέρχεται σε 2,02 %
(1,25% χθες).
Σελ. 5

από τα καθήκοντά του.
Η απόφαση εστάλη στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο, το οποίο και αναμένεται
να δώσει το πράσινο φως για την έναρξη των διαδικασιών εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου.
Σελ. 3

Τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών δεν
πρέπει να μένουν πίσω από κλειστές πόρτες
Η ενδοοικογενειακή βία και ειδικότερα η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτή πληγή για
την ελληνική κοινωνία. Ένα φαινόμενο που δεν κάνει διακρίσεις, συναντάται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και
επεκτείνεται ανεξάρτητα από το οικονομικό και το μορφωτικό επίπεδο.
Πίσω από κλειδαμπαρωμένες πόρτες
σπιτιών και ψυχών, άτομα υπεράνω πάσης υποψίας βγάζουν τα πιο άγρια και
απάνθρωπα ένστικτά τους. Οι θύτες δεν
έχουν ηλικία, ούτε συγκεκριμένη εθνική
προέλευση ή κοινωνική και επαγγελματική τάξη.
Η οικονομική και πανδημική κρίση που
τη διαδέχτηκε ήταν περίοδοι που καταγράφεται αύξηση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας. Σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Γυναικών θυμάτων βίας Ρεθύμνου, μηνιαίως
καταγράφονται 9 με 10 νέα καταγγελλόμενα περιστατικά, σε σύνολο (περίπου)
700 από το 2013 μέχρι σήμερα. Κατά
μέσο όρο, 25-30 εξ αυτών των περιπτώσεων δέχεται σε σταθερή βάση ψυχολογική υποστήριξη με συνεδρίες. Οι αριθμοί βεβαίως μεταβάλλονται από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα.
Ανησυχία και προβληματισμό ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι τα φαινόμενα βίας σε βάρος των γυναικών εκδηλώνονται σε υψηλό ποσοστό και σε πολύ νεαρές ηλικίες, εις βάρος νέων (ενηλίκων)
κοριτσιών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η προϊστάμενη του κέντρου Αλεξάνδρα Βαονάκη.
Αυτό, σύμφωνα με την ίδια, είναι μια
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στην αλλαγή της κατάστασης, στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων».. Απ’
ότι φαίνεται, η πανδημία του κορωνοϊού, η
γενικότερη οικονομική κρίση κι άλλες συνθήκες έχουν επηρεάσει, έχουν επιδράσει
στην αύξηση των φαινομένων της βίας, ιδιαίτερα της ενδοοικογενειακής» παρατήρησε.
Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών από το
2013 που ξεκίνησε τη λειτουργία του έχει
διαχειριστεί περίπου 700 περιστατικά με
θύματα γυναίκες.
Σύνθημα του κέντρου «Δεν είσαι η
μόνη, δεν είσαι μόνη. Σπάσε τη σιωπή».
Τα στελέχη του είναι δίπλα σε όλες τις γυναίκες που απευθύνονται σε αυτό ζητώντας συμβουλευτική, ψυχολογική και νομική βοήθεια. Το ευχάριστο και το παρήγορο είναι ότι και στις πιο κλειστές κοινωνίες υπάρχει πλέον ανταπόκριση από και
προς τις γυναίκες που θέλουν και πασχίζουν να δραπετεύσουν από οτιδήποτε κι
οποιονδήποτε βασανίζει και φυλακίζει το
σώμα, το μυαλό και την ψυχή τους.
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια
Ημέρα Καταπολέμησης της Βίας κατά
των γυναικών στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής το τελευταίο τριήμερο με
ενημερωτικά περίπτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης κάνουν γνωστές τις δράσεις του κέντρου μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό και πληροφορώντας τους πολίτες για την έμφυλη βία.
Σήμερα το ενημερωτικό περίπτερο θα
βρίσκεται στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται
επί της Μοάτσου και Δημητρακάκη γωνία, πλησίον του Κήπου, στην «καρδιά»
του Ρεθύμνου.

ΣΕΛ.

• Χρειάζεται προσπάθεια να εξαλειφθούν τα στερεότυπα
που γεννούν τη βία κατά των γυναικών, τονίζει η προϊσταμένη
της κοινωνικής υπηρεσίας
παράμετρος στην οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση, ώστε να επικεντρωθούν στις
νέες ηλικίες οι δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών.

«Καλούμε τις γυναίκες να καταγγέλλουν
τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν και
να μην μένουν πίσω από κλειστές πόρτες.
Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά και με

τα στερεότυπα, τα οποία δεν αλλάζουν βεβαίως από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει
πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούμε
κι εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό,

ΣΕΛ.

ΣΕΛ.

Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού
Έργου. Τα Μονόπρακτα έπρεπε να είναι
πρωτότυπα, η θεματολογία ήταν ελεύθερη και υπήρχε η δυνατότητα να είναι
ατομικά ή ομαδικά.

Αντιδρούν
οι εργαστηριακοί
γιατροί του Ρεθύμνου
για τις οικονομικές
απαιτήσεις
του ΕΟΠΥΥ
5
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ΣΕΛ.

28310 25560
1ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ.
28310 21258
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ.
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
53440
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310
γωνία, Τηλ.28310 27555
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη

r Market!

αλυσίδα Supe
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΝΙΟΥ ΧΟΛ & ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

0

-50%

μόνο

,65€

-50%

ΣΕΛ.

-50%

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

1

-50%

ΤΗΛ. 28310 56789

Zυμβρακάκη & Ασκούτση 7

0

μόνο

,75€

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
PALMOLIVE

-50%

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

15

μόνο

,95€
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ADORO
CREAMY
GOUDA

μόνο

,30€

ΓΑΛΟΠOYΛΑ
CRETA FARM
TOSTAKI

6

μόνο

,30€

ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

0

μόνο

,43€

μόνο

,89€
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ΗΛΙΕΛΑΙΟ
POP
CUISINE
5L

μόνο

,45€

5

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΩΣ 01/12

6

σμένα οθωμανικά έγγραφα όπου γίνεται
αναφορά ότι είχε περιέλθει στο Οθωμανικό Δημόσιο, η περιουσία «τού έν βαρουσίω Ρεθύμνης φονευθέντος Άρμενίου χρυσοχόου Άβρο». (Μετάφραση
Τούρκικων Ιστορικών Εγγράφων του Ν.
Σταυρινίδη (α’ τόμος/σελ. 91) ο οποίος
διευκρινίζει ότι η λέξη βαρούσι ή βαρόσι έχει ουγγρική προέλευση και σημαίνει
«προάστιο» ή «την έξω από τα τείχη συνοικία»).

NESCAFE
CLASSIC
200gr

μόνο

,45€
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NEOMAT
ΣΚΟΝΗ
& GEL 45μεζ.

Στις 16 Απριλίου 1938, πριν από 83
χρόνια, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Αθήνας «Φωνή της Κρήτης» ένα
έμμετρο κείμενο με τίτλο: Ένας παλαιός
Τουριστικός Οδηγός και υπότιτλο: Το Ρέθυμνο της άλλοτε.
Επρόκειτο για ένα στιχούργημα, το
οποίο χρονολογείται από το έτος 1740
(έτος εγείρας 1155) και, «έποιήθει ύπό
Άρμενίου τινός χρυσοχόου, τόν όποίο
δολοφονηθέντα καί άνευ κληρονόμου
όντα, έκληρονόμησε το Ίεροδικείον».
Το γεγονός εντοπίζεται και σε μεταφρα-

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΚΡΗΤΩΝ 4L

Το θέατρο στο σχολείο μπορεί να ενισχύσει πολύπλευρα την εκπαιδευτική διαδικασία και να καλλιεργήσει στους μαθητές κοινωνικές, συναισθηματικές, πολιτισμικές και δημιουργικές δεξιότητες.
Με αυτή την πεποίθηση, το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Π.Κ. - Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου - Όμιλος
«Πρ(ωτ)ότυπες δημιουργικές εκφράσεις» και το Εργαστήριο Θεάτρου - Κινηματογράφου - Μουσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης προκήρυξε για τρίτη χρονιά
τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό

ΤΟ ΚΙΛΟ

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΟ ΚΙΛΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ

SOUPLINE
ΣΥΜΠ/ΝΟ

ΣΕΛ.

Μία παλαιά μαρτυρία (1740) και μία
σημαντική επέτειος (1956)

Οι μαθητές γράφουν θέατρο
σε καιρό πανδημίας

DIXAN ΣΚΟΝΗ
& GEL 46μεζ.

Μείωση τιμών
ύδρευσης
από 1η Ιανουαρίου
2022 στον
δήμο Ανωγείων
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Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης απάλλαξε
από τα καθήκοντά του τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο

ZEWA

4

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο
αριθμός των νέων κρουσμάτων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ξεκινούν
οι εργασίες
βιοκλιματικής
ανάπλασης
της Μελισσινού

3

ΤΙΜΗ 0,80 €

AZAX
ΑΝΤΛΙΕΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965

μόνο

,89€

H καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

ΣΕΛ. 2

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ • Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

■■ Καθυστερήσεις…

■■ «Γερμανικό» lockdown…

Δυστυχώς, οι προσπάθειες της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων για να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμών δεν ευοδώνονται στον βαθμό που θα μπορούσε να χτιστεί τείχος ανοσίας, καθώς πολλοί συμπολίτες μας επιμένουν να αρνούνται τον εμβολιασμό, που
σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες έχουν οδηγήσει
στην έξαρση των κρουσμάτων, των θανάτων και των
διασωληνωμένων. Η κυβέρνηση για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους δεν θέλει να κλείσει η αγορά, αλλά
η κατάσταση δυσχεραίνει. Ήδη ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος ο κ. Οικονόμου άφησε για πρώτη φορά χθες ένα
παραθυράκι για μέτρα τύπου lockdown.
Η στήλη πληροφορείται ότι καθοριστικό ρόλο στην
απόφαση της κυβέρνησης θα παίξουν οι εξελίξεις
στη Γερμανία και η ενδεχόμενη απόφαση για επιβολή
lockdown στη δυνατότερη οικονομία της ΕΕ.
Αυτό ίσως συμπαρασύρει και άλλες χώρες, όπως η δική
μας, και για λόγους πολιτικής επικοινωνίας, αλλά κυρίως για προστασία της κοινότητας και κατανόηση για
μελλοντικά οικονομικά αιτήματα σε επίπεδο Ε.Ε.

■■ Εκκρεμότητες στα εκλογοδικεία

Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο να ακούς νέους ανθρώπους
να μιλούν για τις σπουδές τους και να χαίρονται που βρίσκονται σε ένα καλό πανεπιστήμιο, όπως της Κρήτης και σε
μια φιλόξενη πόλη όπως το Ρέθυμνο.
Κι εκεί που χαίρεσαι εμφανίζεται μια αγγλόφωνη φοιτήτρια
να καλησπερίζει την παρέα της και να τους λέει στα αγγλικά. «Συγγνώμη για την αργοπορία. Ήμουν στο πανεπιστήμιο
και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα περάσει το λεωφορείο». Ακούγοντας αυτό σκεφτήκαμε κι εμείς σε άπταιστα αγγλικά ότι
«Some things never change» (μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ). Η πραγματικότητα είναι ότι η κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες έχει βελτιωθεί προς το καλύτερο.
Ωστόσο, η εικόνα φοιτητών να κάνουν ωτοστόπ, να περνάνε στις ερημιές μέσα στη νύχτα για να επιστρέψουν ή να
πάνε στου Γάλλου και ο συνωστισμός σε συνθήκες πανδημίας είναι γεγονός. Λίγη παραπάνω μέριμνα με τη συνεργασία των φορέων που άπτονται του ζητήματος θα αλλάξει
προς το καλύτερο τα πράγματα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η βούληση υπάρχει. Ας γίνει και πράξη…

Άλλοι ετοιμάζονται για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2024 και άλλοι έχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα στα
εκλογοδικεία με τις εκλογές του 2019. Το ίδιο βέβαια
συμβαίνει και με τις εθνικές εκλογές του 2019. Όπου να
‘ναι θα ξαναγίνουν εκλογές (Απρίλη-Μάη κοντά το θέρος), αλλά εκκρεμούν αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων επί ενστάσεων για βουλευτικές έδρες.
Πληροφορήθηκε η στήλη ότι σε πολύ λίγες μέρες, αρχές Δεκεμβρίου, θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η προσφυγή υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου του συνδυασμού Αρναουτάκη στην Π.Ε. Ρεθύμνου. Ο οποίος είχε προσφύγει στο εκλογοδικείο κατά
της ανακήρυξης επιτυχόντα περιφερειακού συμβούλου άλλου συνδυασμού στο Ρέθυμνο, διεκδικώντας
την έδρα για τον συνδυασμό Αρναουτάκη και τη δική
του εκλογή.
Η προσφυγή του στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο
έγκειται στο γεγονός ότι δεν δικαιώθηκε από τα κατώτερα διοικητικά δικαστήρια. Για να δούμε αυτή τη φορά
αν θα τα καταφέρει.
Σε περίπτωση που δικαιωθεί από το ΣτΕ θα υπάρξουν
ανακατατάξεις στο περιφερειακό συμβούλιο. Οι έδρες
μεν θα παραμείνουν ίδιες για κάθε συνδυασμό, αλλά θα

■■ Πινέλο… ευαισθητοποίησης!

Τα Ανώγεια ανέκαθεν αποτελούσαν πρόκληση για τους
πολιτικούς. Τα τελευταία χρόνια δε, σε επίσκεψη τους
στην Κρήτη πολιτικοί όλων των κομμάτων, κυρίως προεκλογικά, προσπαθούν να χωρέσουν και μια βόλτα στα
ορεινά Ανώγεια.
Δεν είναι δα τόσο μεγάλος πληθυσμιακά τόπος που να
έχει τεράστια δεξαμενή ψήφων, για να δικαιολογεί την
επίσκεψη τους. Αν πάρουμε για παράδειγμα το ΚΙΝ.ΑΛ.
ή ΠΑΣΟΚ -όπως κι αν πούμε το κόμμα- είδαμε όλους
τους υποψηφίους προέδρους πριν έρθουν στην πόλη
του Ρεθύμνου να επισκέπτονται τα Ανώγεια. Και τον -με
δεξιά μεν ταυτότητα αλλά υπερκομματικό ως δήμαρχοΣωκράτη Κεφαλογιάννη, να τους καλοδέχεται όλους,
να τους φιλοξενεί και να τους συνοδεύει στην πλατεία
για την κατάθεση στεφάνου στο ηρώον.
«Εγώ πριν δώσω μια δύσκολη μάχη πηγαίνω στον παπά
να μου δώσει την ευλογία του. Οι πολιτικοί πριν την δύσκολη προεκλογική τους μάχη επιλέγουν τον Ψηλορεί-

αλλάξουν νομούς και δυο νυν περιφερειακοί σύμβουλοι θα βρεθούν εκτός.
Δηλαδή μια έδρα της παράταξης του ΚΚΕ θα φύγει από
το Ρέθυμνο και θα πάει στο Λασίθι, ενώ μια έδρα της
παράταξης Αρναουτάκη θα φύγει από το Λασίθι και θα
έρθει στο Ρέθυμνο.

τη για να πάρουν δύναμη», μάς είπε χαριτολογώντας ο
Σωκράτης.
Άλλος φίλος πάλι μας είπε πως οι Ανωγειανοί έχουν
τον μοναδικό εκείνο τρόπο να δημιουργήσουν εικόνα
εξωστρέφειας για το χωριό τους, να υποδέχονται τον
«ξένο» με χαρά κάνοντας τον να νιώθει «δικός» ανεξάρτητα από τον κομματικό του χώρο και γενικά πως
όλοι οι πολιτικοί που περνούν από τα Ανώγεια περνούν
καλά και αυτό διαδίδεται από τον ένα στον άλλο.
Ακούσαμε όμως και μια άλλη γνώμη, σε συζήτηση,
όταν παρατηρήσαμε πως όλοι οι δήμοι του Ρεθύμνου
και όλα τα χωριά είναι πολύ φιλόξενα αλλά δεν τα επισκέπτονται οι πολιτικοί. «Συμβολισμούς αναζητούν. Είναι χωριό σημαντικής ιστορικής σημασίας και έτσι έχει
καταγραφεί στην συλλογική ιστορική μνήμη όλων των
Ελλήνων, άρα και οι πολιτικοί κάπως έτσι θέλουν να περάσουν ένα συμβολισμό προς τα έξω».

■■ Με τις υγείες μας…

Ανεξαρτήτως των υψηλών αντιπολιτευτικών τόνων που είθισται στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, βουλευτής
Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην υπουργός Υγείας κ.
Ανδρέας Ξανθός ανέφερε στην παρέμβασή του στη βουλή και κάποια πράγματα που φαίνεται ότι είναι πια διεθνώς
αποδεκτά. Και επειδή γνωρίζουμε ότι ο κ. Ξανθός χαίρει της
εκτίμησης και κυβερνητικών παραγόντων, αλλά πρωτίστως
της επιστημονικής κοινότητας θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε ότι δεν σχετίζεται με αντιπολιτευτική τακτική ή
κοινοβουλευτικούς διαξιφισμούς.
Ο Ρεθυμνιώτης βουλευτής δήλωσε από το βήμα μεταξύ άλλων ότι «σήμερα όλοι οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς καλούν τις κυβερνήσεις να επενδύσουν στα δημόσια συστήματα υγείας, να δώσουν αυξημένους πόρους στην πρωτοβάθμια
φροντίδα, να αναδιοργανώσουν τα συστήματα υγείας με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα, την κατ’ οίκον παρακολούθηση, την έμφαση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών,
στην ιατρική φροντίδα, γιατί έχουν έρθει εκρηκτικές ανάγκες».
Με τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να δημιουργηθούν συνθέσεις…

■■ Ενωτική

πρόσκληση στους «6»

Μένουμε λοιπόν στα Ανώγεια και στην πρωτοβουλία
που είδαμε ότι πήρε η δημοτική οργάνωση του Κινήματος Αλλαγής Ανωγείων, αγωνιώντας για το αύριο του
κόμματος και τη διαφύλαξη της ενότητας του μετά τις
εσωκομματικές εκλογές.
Και στους 6 υποψήφιους εστάλη επιστολή-πρόσκληση
για μια κοινή πολιτική εκδήλωση, στα Ανώγεια παρακαλώ, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου.
«Η δημοτική οργάνωση του Κινήματος Αλλαγής Ανωγείων
αντιλαμβανόμενη το βάρος ευθύνης του καθενός μας καθώς και τη βαρύτητα επίσκεψης στον τόπο μας από τον
καθένα από εσάς, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία οργάνωσης πολιτικής εκδήλωσης για το Σάββατο 18/12/2021
με στόχο η επόμενη μέρα των εκλογών να αφήσει το ισχυρό αποτύπωμα μιας νέας αρχής. Η πρωτοβουλία μας αυτή
εξαρτάται από τη δική σας συμμετοχή, των έξι υποψήφιων
προέδρων που η στάση σας θα κρίνει το μέλλον της παρά-

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
■■ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΙΑΣ
Οι Women In Olive Oil Greece γιορτάζουν στις 25 Νοεμβρίου και ώρα
18.00, την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς,
καθιερωμένη από την UNESCO και
σας προσκαλούν σε μία διαδικτυακή εκδήλωση με σημαντικά πρόσωπα που υπηρετούν το Ελληνικό Ελαιόλαδο.
Για συμμετοχή στη Γιορτή Ελιάς συνδεθείτε στο facebook στη σελίδα
«Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς: Ένας χρόνος WIOOl Greece» ή συνδεθείτε στις 18.00
μέσω ZOOM στο link: https://us02web.zoom.us/j/89764965860?pwd=djdaYTV
NQW9ENzB6Vmo2Y2JCVzk2dz09
Meeting ID: 897 6496 5860. Passcode: 972007)
■■ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών που
έχει καθιερωθεί στις 25 Νοεμβρίου, η Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Ρ και το Κέντρο
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Ρεθύμνης, τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής θα στήσουν στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται επί της Μοάτσου και Δημητρακάκη γωνία (έναντι Bankery) από τις 10:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ.,
ενημερωτικό περίπτερο.

■■ Ανώγεια και πολιτικοί

«Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». Είναι ένα από τα αποφθέγματα του Νίκου Καζαντζάκη που έμειναν στην ιστορία. Το θυμηθήκαμε
τώρα με αφορμή τις πολλές και διαδοχικές εναλλαγές χρωμάτων που γίνονται συμβολικά στο κτήριο της περιφέρειας και ορισμένων δήμων της Κρήτης, για τον εορτασμό Παγκόσμιων Ημερών.
Σήμερα το απόγευμα, επί παραδείγματι, το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερίας, στο
Ηράκλειο θα φωταγωγηθεί πορτοκαλί για να τιμηθεί η «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών».

Ατζέντα Εκδηλώσεων

ταξης σε αυτό το κομβικό σημείο που βρισκόμαστε».
Να, τέτοιες ιδέες έχουν, τέτοιες πρωτοβουλίες παίρνουν οι Ανωγειανοί και μετά αναρωτιόμαστε τι έχουν
τα Ανώγεια κι είναι τόσο ελκυστικός ...πολιτικός προορισμός. Αν με την πρόσκληση αυτή η Δ.Ο. του κόμματος καταφέρει να ενώσει τους 6, την πρώτη κιόλας Κυριακή μετά την εκλογή προέδρου, θα έχει επιτύχει το
ακατόρθωτο.... Γιατί εδώ που τα λέμε, το πιθανότερο είναι να μην μιλάνε μεταξύ τους οι έξι τότε.
Ο πρώτος και μόνος μέχρι στιγμή που απάντησε θετικά
στην πρόσκληση είναι ο Παύλος Γερουλάνος, με ανάρτηση του στα social media, γράφοντας: «Με μια συγκινητική επιστολή η Δ.Ο. ΚΙΝΑΛ Ανωγείων ζητά και από
τους 6 υποψηφίους να βρεθούμε μαζί στα Ανώγεια, μετά
τις εκλογές για πολιτική εκδήλωση. Να συμβολίσουμε την
ενότητα. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Απάντησα ήδη θετικά. Θα είμαι εκεί».

■■ Επίτιμος διδάκτορας

δύο πανεπιστημίων
ο Ηλίας Μόσιαλος
Επίτιμος διδάκτορας Ιατρικής σε δύο πανεπιστήμια πρόκειται να αναγορευθεί ο καθηγητής του LSE και εκπρόσωπος της χώρας μας στους διεθνείς οργανισμούς για θέματα
covid, Ηλίας Μόσιαλος.
Όπως διαβάσαμε στο «Βήμα», ο εγνωσμένου κύρους καθηγητής θα αναγορευθεί στις 7 Δεκεμβρίου σε ειδική τελετή
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίτιμο διδάκτορα Ιατρικής.
Δύο μέρες αργότερα θα αναγορευθεί επίσης επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
■■ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Αξιολόγησης Ελαιολάδου - Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και Ελαιόλαδου στις 26
Νοεμβρίου διοργανώνει εκδήλωση, γιορτάζοντας και δοκιμάζοντας βραβευμένα
ελαιόλαδα, στο Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης Α.Σ.Ρ. (Τρία Μοναστήρια,
Εγκαταστάσεις Ένωσης Ρεθύμνου), από τις 10.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2831 200883, 28310 86143 και www.
oliveoiltastinglab.gr.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
■■ «ΤΑΛΛΑΙΑ 2021» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Ταλλαία ‘21» θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Ο Μυλοπόταμος Ρεθύμνου στην Ελληνική Επανάσταση (18211832)», στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος, στις 9:30 π.μ.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά με livestreaming μέσω του
καναλιού «Πολιτισμός Μυλοπόταμος» στο Υou Τube, με αναμετάδοση στο
facebook, στον ραδιοφωνικό σταθμό Talos FM 88,6 και μέσω διαδικτύου στο
www.talosfm.gr.
Επίσης θα γίνουν δύο παράλληλες εκδηλώσεις.
Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, ώρα 8:00 μ.μ. στο Στέκι Περάματος θα γίνει παρουσίαση της παράστασης του Δημήτριου Βυζάντιου «Βαβυλωνία» από την Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Μυλοποτάμου σε διασκευή - σκηνοθεσία του Βαγγέλη Λιοδάκη.
Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου ώρα 8:00 μ.μ. θα δοθεί συναυλία «200 χρόνια μουσικής ιστορίας» από τον Μουσικό Σύλλογο Ηχώ Κρητών «200 χρόνια μουσικής
ιστορίας».
Το συνέδριο διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού - Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου «Ο Αυλοπόταμος» σε συνδιοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου - Περιφέρειας Κρήτης υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα ‘21».
■■ MESSY WEEKEND ΜΕ ΤΑ ΑΓΑΠΩΚΥΜΑΤΑ
Τα Αγαπωκύματα και το The Garage θα βρίσκονται στο The Garage και στα Πυρρίχια Δρώμενα, για messy δράσεις το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Νοεμβρίου.
• Σάββατο 27 Νοεμβρίου στα Πυρρίχια Δρώμενα:
Baby Messy Παιχνιδοτράγουδα / 10:00-11:00, 8 έως 2,5 μηνών, παρέα με γονείς
Mix ages Messy Παιχνιδοτράγουδα / 11:45-12:45, 2,5 έως 5,5 ετών, παρέα με γονείς
• Κυριακή 28 Νοεμβρίου στο The Garage: Μessy Θεατρικοπαιχνίδια / 11:00-12:00,
4 έως 7 ετών
• Messy Παιδοπειραματισμοί / 12:45-13:45, 7 έως 11 ετών
• Μessy Ενηλίκων / 17:00-18:00, 18 έως 108 ετών
Εμψυχώτριες: Μαρία Χαβάκη, Μαριάννα Τσαμάνδουρα
Πληροφορίες-Δηλώσεις Συμμετοχής: τηλ. 6971689650 και 6988782170
■■ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ρεθύμνου
το Σαββατοκύριακο 27-28 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιήσει ανάβαση στην κορυφή των νότιων Λευκών
Ορέων του Δήμου Σφακίων. Απαιτείται
ορειβατικός εξοπλισμός. Αναχώρηση
από τα γραφεία του Συλλόγου το πρωί
του Σαββάτου και επιστροφή αργά το
απόγευμα της Κυριακής.
Ω.Π.: 6 Β.Δ.: 2+ Αρχηγοί: Στέλιος Βότζης, Δημήτρης Μηλιόπουλος. Τηλ.: 6983342050.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
■■ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, για την
επέτειο των 200 χρόνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση - ομιλία στις 19:00.
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM με στοιχεία σύνδεσης: Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81646504740?pwd=Vjk5T25CdVQ2WE80aUE5UG9
vNG1Gdz09
Meeting ID: 816 4650 4740
Passcode: 778256
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο e-mail: secretary.
siank.gr@gmail.com. Επίσης, θα γίνει και μέσω του καναλιού στο YouTube στον
σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCb6LiCgC2li4w1BMjs8y4YQ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
■■ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ...»
Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχοντας στην
πανελλήνια εκστρατεία πρόληψης του
καρκίνου του διοργανώνει εσπερίδα με
θέμα «Καρκίνος του πνεύμονα: πριν και
μετά...». Την Εσπερίδα, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά κατά το χρονικό διάστημα 17:00-19:00, συνδιοργανώνουν
η Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Ρ και το Κέντρο Κοινότητας Δ.Ρ. και υποστηρίζουν
καταρτισμένοι εισηγητές.

Έγραψαν...
Θαύμα! Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ασχολήθηκε με τον αντιεμβολιαστή δικηγόρο!

Για την προβολή της εκδήλωσής σας μπορείτε
να μας αποστέλλετε mail στο info@rethnea.gr ή στο fax 28310-50040
με την ένδειξη «Για την ατζέντα εκδηλώσεων»

protagon.gr

Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας

www.rethnea.gr

Δημοσιογραφικό τμήμα: e-mail: info@rethnea.gr, fax: 28310 50040
Eμπορικό τμήμα: e-mail: sales@rethnea.gr, fax 28310 55413
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Μοάτσου 7-9, Τ.Θ. 111, 74132 Ρέθυμνο
ΤΗΛ. 28310 29292
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
3o χλμ. εθν. οδού Ρεθύμνης-Χανίων
ΤΗΛ.: 28310 22223 (3 γραμμές)
FAX: 281310 52519 - e-mail: info@grafotehniki.gr

www.grafotehniki.gr
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ΣΕΛ. 3

Ξεκινούν οι εργασίες βιοκλιματικής ανάπλασης
της Μελισσινού
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ
■■ Της ΕΛΠΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Τις αμέσως επόμενες ημέρες
αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες του μεγάλου έργου βιοκλιματικής ανάπλασης των οδών Μελισσινού και Σαλαμίνος. Χθες υπεγράφη η σύμβαση από τον ανάδοχο
εργολάβο Δημήτρη Ανυφαντάκη
και τον δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη. Ο ανάδοχος πήρε
το έργο προσφέροντας έκπτωση
σε ποσοστό 33%, ενώ σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου Ρεθύμνου θα στηθεί το εργοτάξιο με τρόπο τέτοιο, ώστε η
όχληση να είναι η μικρότερη δυνατή για τους επιχειρηματίες και τους
κατοίκους της περιοχής.
Το συγκεκριμένο έργο είναι το μεγαλύτερο από όσα περιλαμβάνει η
δράση «ανοιχτού κέντρου εμπορίου»
για την οποία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ο Δήμος Ρεθύμνου σε
συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνου. Αφορά ένα σημαντικό
έργο υποδομής, το οποίο με την υλοποίησή του θα αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το ιστορικό κέντρο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι βιοκλιματικά,
ενώ στις εργασίες περιλαμβάνονται
ανάπλαση του οδοστρώματος και
ανάπτυξη πεζοδρομίων και από τις
δυο πλευρές του δρόμου, καθώς και
σημεία-πάρκα αναψυχής.
Αναλυτικότερα, στις εργασίες περιλαμβάνονται: κατασκευή νέων,
σύγχρονων πεζοδρομίων ευρωπαϊκών προδιαγραφών με όδευση τυφλών ειδικά στο βόρειο τμήμα της
οδού Μελισσινού, όπου το επιτρέ-

πει το πλάτος του πεζοδρομίου, νέα
χάραξη οδοστρώματος κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,50μ., δημιουργία διαβάσεων πεζών, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ανά
περίπου 15μ., μετατόπιση και υψομετρική αναπροσαρμογή φρεατίων
υποδοχής ομβρίων στις νέες χαράξεις του δρόμου - πεζοδρομίων, φύτευση δέντρων, κατασκευή νέων καθιστικών και εγκατάσταση κάδων μικρο - απορριμμάτων που θα αναρτηθούν στον εκάστοτε φωτιστικό ιστό,
ώστε να αποφεύγεται η διάτρηση
των πλακών του πεζοδρομίου αλλά
και σε άλλα σημεία που θα κριθεί
απαραίτητο.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πεζοδρομίων και νέου οδοστρώματος, πέραν
της ποιότητάς τους, θα είναι συμβατά με τη φυσιογνωμία και το παραδο-

σιακό χρώμα του Ιστορικού Κέντρου
του Ρεθύμνου.
Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 1.2 εκ. ευρώ, ενώ ο χρόνος υλοποίησής του είναι το ένα έτος.
Ωστόσο δεν αποκλείεται οι εργασίες
να διακοπούν τον Απρίλιο, λόγω της
έναρξης της τουριστικής περιόδου
και που θα φανεί στην πορεία ανάλογα και με την πρόοδο των εργασιών.
Τόσο ο δήμαρχος όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων
αναφερθήκαν στην σημασία της συγκεκριμένης παρέμβασης που θα
δώσει νέα όψη σε μια οδό που καθημερινά διασχίζεται από εκατοντάδες
ντόπιους, αλλά και επισκέπτες.
Σε σχετικές δηλώσεις του ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης,
αμέσως μετά την υπογραφή ανέφερε: «Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό
έργο, στην καρδιά της παλιάς πόλης, εί-

ναι η οδός Μελισσινού που θα αναπλαστεί με βιοκλιματικά υλικά που βρήκε
τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Open Mall» και πιστεύουμε ότι θα
εξελιχτεί συνολικά και στις υπόλοιπες
περιοχές στις οποίες έχει σημείο αναφοράς. Η μελέτη έχει το αποτύπωμα
και του πανεπιστημίου Κρήτης και του
Πολυτεχνείου Κρήτης και η υπηρεσία
μας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και
έχει βοηθήσει στην επεξεργασία της
και στην τελική της μορφή και ευχαριστώ όλους εκείνους που έχουν συμβάλλει στο να δώσουν μια εξαιρετική
αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική. Είναι ένα έργο ευαίσθητο, γιατί γίνεται μέσα στην καρδιά της παλιάς πόλης. Προφανώς θα σεβαστούμε και το
επιχειρείν και τις ιδιαιτερότητες αλλά
προφανέστερο είναι ότι μια όχληση θα
προκληθεί. Διότι δεν επαρκεί η περίοδος από τώρα που θα ξεκινήσει μέχρι

την έναρξη της τουριστικής σεζόν που
ελπίζουμε να είναι ομαλή για να κάνει
ολοκληρωμένη εργασία. Θα συντονιστούμε όμως, θα μιλήσουμε και με
τους επιχειρηματίες, θα βάλουμε όλες
μας τις δυνάμεις για να σεβαστούμε και
την ποιότητα του έργου και τις ανάγκες
της περιοχής. Είναι ένα έργο το οποίο
προφανώς δίνει μια υπεραξία και στην
πόλη και στις ιδιοκτησίες. Σαφώς όμως
και αυτό όπως και όλα τα δημόσια έργα
έχει τη σχετική ταλαιπωρία».
Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων,
Άγγελος Μαλάς, από την πλευρά
του είπε: «το συγκεκριμένο έργο φέρνει τα χαρακτηριστικά της παλιάς πόλης, ένα δρόμο περιμετρικό που συνδέει το ιστορικό κέντρο με τον περιφερειακό δρόμο. Ευελπιστούμε με την
ανάπλαση που θα έχει πρότυπα της
παλιάς πόλης, των υλικών που χρησιμοποιούνται και είναι εγκεκριμένα από
την αρχαιολογία να αναδείξουμε την
περιοχή.
Είναι ένας δρόμος που έχει μελετηθεί εδώ και χρόνια και τώρα νομίζω
ότι μπαίνει σε μια ρότα με την οποία
θα μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των κατοίκων αλλά και της παλιάς πόλης, διότι εξυπηρετεί τόσο την περιφερειακή
κίνηση αλλά και ανάγκες μετακίνησης
πεζών που θα είναι σε καλύτερη ποιότητα. Φτιάχνουμε πεζοδρόμια, διαβάσεις τυφλών, υπάρχει ο απαραίτητος
φωτισμός με σύγχρονα πρότυπα και
δίνουμε μεγάλη προσοχή και επιμέλεια
για το στήσιμο του εργοταξίου, ώστε
το έργο να περατωθεί το συντομότερο δυνατό και με τη λιγότερη δυνατή
όχληση σε κάτοικους και επιχειρήσεις».

H τεχνική περιγραφή
Θα υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
• Αποξήλωση των υφιστάμενων
υλικών επίστρωσης του δρόμου και
των πεζοδρομίων (άσφαλτος και τσιμέντο).
• Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων όπως μεταλλικά κολωνάκια, πινακίδες, υφιστάμενα φωτιστικά.
• Νέα χάραξη οδοστρώματος κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,50μ.
• Εκσκαφές για την θεμελίωση των
πέτρινων κρασπέδων από γρανίτη
στα νέα πεζοδρόμια. Τα κράσπεδα
είναι από γκρι γρανίτη διαστάσεων
100Χ15Χ30 εκ. με αντιολισθηρή επεξεργασία και κατάλληλη απότμηση
στις ράμπες.
• Κατάλληλες επιχωματώσεις κάτω
από τα πεζοδρόμια-δρόμο, ώστε να
έχουμε τις επιθυμητές τελικές υψομετρικές στάθμες.
• Υποβάσεις με θραυστό υλικό
οδοστρωσίας 3Α.
• Μικρή οριζόντια μετατόπιση των
φρεατίων υδροσυλλογής για να προσαρμοστούν στις νέες χαράξεις του
δρόμου- πεζοδρομίων.
• Ταπείνωση ή ανύψωση των φρεατίων επίσκεψης αγωγών, ώστε να
προσαρμοστούν στις τελικές υψομε-

τρικές στάθμες.
• Κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ως υπόβαση
για τον δρόμο.
• Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα C20/25 για τη στήριξη των πέτρινων κρασπέδων, την κατασκευή
νέων στομίων φρεατίων και για τη
θεμελίωση των νέων φωτιστικών και
μεταλλικών κολωνών πεζοδρομίου.

• Επιστρώσεις του δρόμου με φυσικό κυβόλιθο από πορφυρίτη πελεκητό διαστάσεων 10Χ10X10 σε αμμοκονίαμα 100γρ. τσιμέντου.
• Διαμόρφωση ρείθρου με κλίση
12% με πλακόστρωση μίας ζώνης με
φυσικές πλάκες από πορφυρίτη πελεκητό 15Χ30 και πάχος 5 cm.
• Δημιουργία διαβάσεων πεζών
ανά 55 περίπου μέτρα που ορίζονται

με κυβολίθους από λευκό μάρμαρο
διαστ. 10Χ10Χ5 εκ
• Επιστρώσεις των νέων πεζοδρομίων με φυσικές πλάκες από πορφυρίτη πελεκητό 10Χ20 και πάχος 5 cm.
• Επιστρώσεις εγχρώμων τσιμεντόπλακων από σκυρόδεμα που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials) και
τσιμέντο φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας 10Χ20 και πάχος 6

cm και κατεργασία τεχνητής παλάιωσης σε επιλεγμένες περιοχές των πεζοδρομίων.
• Τοποθέτηση ανεμπόδιστης πορείας με πλάκες 30Χ30 γρανίτη με
αδρή εγχάρακτη αντιολισθηρή επιφάνεια, ως πλάκες πορείας ή σήμανσης κινδύνου για άτομα με μειωμένη
όραση.
• Φωτιστικά σώματα ανά περίπου
15μ. κυρίως στο βόρειο πεζοδρόμιο και όπου το πλάτος δεν επαρκεί
τοποθετούνται αντικριστά στο νότιο. Επιλέγεται τηλεσκοπικός ιστός,
παραδοσιακού τύπου, υπέργειου
ύψους 4,00μ. α̟πό και φωτιστικό
σώμα κορυφής ιστού, παραδοσιακού τύπου στεγανό LED 40W.
• Στα νέα δέντρα σχάρες προστασίας τετράγωνες από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο 900Χ900ΜΜ Φ450.
• Κατασκευή νέων απλών καθιστικών χωρίς πλάτη από μεταλλικό σκελετό και δοκίδες φυσικής ξυλείας
που βιδώνονται στο δάπεδο.
• Κάδοι μικροαπορριμάτων από
χάλυβα, αναρτώμενοι στον φωτιστικό ιστό, ώστε να αποφεύγεται η διάτρηση των πλακών του πεζοδρομίου
και σε επιπλέοντα σημεία πέρα από
τα απαραίτητα.

Διάβημα στο υπ. Πολιτισμού για να ξεμπλοκάρουν οι παρεμβάσεις συλλόγου
Στο περιθώριο της υπογραφής της
σύμβασης της βιοκλιματικής ανάπλασης της Μελισσινού ο δήμαρχος
Ρεθύμνου απαντώντας σε ερώτηση των «Ρ.Ν.» για το μέλλον των παρεμβάσεων του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης -στις εμπορικές επιχειρήσεις- που έχουν χρηματοδοτηθεί
στο πλαίσιο του ίδιου προγράμμα-

τος, ωστόσο έχουν «μπλοκάρει» στις
αρχαιολογικές υπηρεσίες με το πρόσχημα ότι η όποια παρέμβαση γίνει
στα εμπορικά καταστήματα θα πρέπει να είναι ολιστική, απάντησε πως
οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε
επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Ειδικότερα, ανέφερε: «Οι παρεμβάσεις έχουν
μπλοκάρει στο Τοπικό Συμβούλιο

Αρχαιολογίας. Το θέμα είναι ότι εμείς
κάνουμε μια παρέμβαση στην παλιά
πόλη, αισθητική, συγκεκριμένη. Το
Τοπικό Συμβούλιο Αρχαιολογίας θέλει λέει ολιστική παρέμβαση. Υπάρχει μια κατάσταση, όχι όμορφη, όχι
καλή. Προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε. Εμείς θα κάνουμε μια συζήτηση, στην ανάγκη και σε υψηλότε-

ρο επίπεδο (υπουργείο Πολιτισμού)»
και πρόσθεσε ότι «Ευτυχώς έχουν γίνει ανάλογες πολιτικές παρεμβάσεις
με τον κ. Ζερβό, τον ειδικό γραμματέα
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, και συνεργαζόμαστε για την διάσωσή των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Είναι

μια πολιτική παρέμβαση και απόφαση
που θα ανακοινωθεί αρμοδίως. Ο Δήμος πάντως σίγουρα τα δικά του έργα
θα τα εκτελέσει και θα βοηθήσει και
τον Εμπορικό Σύλλογο, να μπορέσουμε
να περάσουμε τους σκοπέλους της Αρχαιολογίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στην βελτίωση, επειδή
δεν μπορούν να γίνουν όλα τέλεια».

Προκήρυξη
για προσλήψεις
στις περιφέρειες
μέσα στον Δεκέμβριο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
• Έρχονται αλλαγές στον τρόπο
αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων

Tην προκήρυξη πρόσληψης εκατοντάδων εργαζομένων
για όλες τις περιφέρειες της χώρας εντός του Δεκεμβρίου,
ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης
Βορίδης, από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) που πραγματοποιείται στην Αιδηψό και οι διήμερες εργασίες του οποίου ξεκίνησαν σήμερα.
Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, είπε, τέλη
Μαρτίου οπότε και οι περιφέρειες θα μπορούν να εντάξουν
τους επιτυχόντες στις υπηρεσίες τους. Επίσης ο υπουργός
Εσωτερικών αναφέρθηκε στην πρόσφατη θέσπιση του γραπτού πανελλαδικού διαγωνισμού για τις προσλήψεις σε όλο
το δημόσιο. Ο στόχος, τόνισε, είναι ο πρώτος να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022. Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε
ότι το κεντρικό ζήτημα των επόμενων ετών για τη δημόσια
διοίκηση είναι η ψηφιοποίηση και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της. Αυτό προϋποθέτει, σημείωσε, ανθρώπινο δυναμικό με ψηφιακή κατάρτιση και για τον σκοπό αυτό ανέφερε είναι σ΄ εξέλιξη σχετικό πρόγραμμα.
Ο κ. Βορίδης εξήγγειλε ακόμη ότι εντός του 2022 θα ξεκινήσει και η συζήτηση για το θέμα της εποπτείας των φορέων
της Αυτοδιοίκησης, των αρμοδιοτήτων της αλλά και της αλλαγής του σημερινού τρόπου αξιολόγησης των εργαζομένων
στο Δημόσιο. «Ήδη έχουμε παρουσιάσει στον πρωθυπουργό το νέο μοντέλο» είπε και τόνισε ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης «θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο στη δημόσια διοίκηση».
Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς και στις συνέπειες της κλιματικής αλλάγής, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «ηγείται στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της». Ο
κ. Βορίδης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αναφέρθηκε εκτενώς και στο τι έχει πράξει η κυβέρνηση τόσο σε νομοθετικό - θεσμικό επίπεδο, όπως με την
ίδρυση υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και για τη στήριξη των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την οικονομική ανασυγκρότηση των περιοχών τους.

Ανακοινώθηκαν
τα αποτελέσματα
μετεγγραφών φοιτητών
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Από χθες είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων φοιτητών, όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Συνολικά υποβλήθηκαν 5.228 αιτήσεις βάσει οικονομικών
και κοινωνικών κριτηρίων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική
εφαρμογή Μετεγγραφών 2021 με τους κωδικούς με τους
οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘ από σχετικό σύνδεσμο.
Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της
ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής από σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και για διάστημα 30 ημερών.

Τοπογραφικά Επιβλέψεις Ανακαινίσεις
Οικοδομικές Άδειες
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Μελέτη και Εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων

Εμμανουήλ Μελαμπιανάκης

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης απάλλαξε
από τα καθήκοντά του τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο
ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥ
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, κατόπιν της πιστοποίησης από την τριμελή ιατρική
επιτροπή ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας
μη αναστρέψιμα, κατέληξε στην απόφαση να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του. Η απόφαση εστάλη στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο
και αναμένεται να δώσει το πράσινο
φως για την έναρξη των διαδικασιών
εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου.
Σε χθεσινό ανακοινωθέν της, η Ιερά
Επαρχιακή Σύνοδος αναφέρει:
«Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, σε Συνοδική Συνεδρία, με μείζον θέμα Ημερήσιας Διάταξης, τη συζήτηση και λήψη
Απόφασης, σχετικώς προς όσα ορίζο-

νται στο άρθρο 39, παράγραφος 2, του
Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας», ως προς το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.
Ειρηναίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής μας Συνόδου, εξ αιτίας των χρονίων και μη αναστρέψιμων προβλημάτων της υγείας του.
Η Ιερά Σύνοδος, λαμβάνοντας υπ
ὄψη τις ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών ένορκες πιστοποιήσεις των
τριών ιατρών - Καθηγητών Πανεπιστημίου, ομόφωνα αποφαίνεται περί της
απαλλαγής του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, από
τα καθήκοντά του και αποστέλλει την
απόφασή Της, προς έγκριση η μη, προς
το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η Εκκλησία Κρήτης, με σεβασμό και
ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο, την προ-

σφορά και το έργο του Σεβασμιωτάτου
Προέδρου Της κ. Ειρηναίου, έλαβε ομόφωνα τη δύσκολη αυτή Απόφαση.
Η Εκκλησία Κρήτης, μέσα στις δυσκολίες της πανδημίας, καλεί όλους τους
ανθρώπους με υπευθυνότητα και σύνεση να σταθούμε ενώπιον αυτού του
παγκόσμιου κινδύνου και να συμβάλομε όλοι μαζί, με όσα μέσα η ιατρική επιστήμη προσφέρει, και με την τήρηση
των υγειονομικών μέτρων, με πνεύμα
ενότητας και αλληλοσεβασμού, στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και στην
αποφυγή της διασποράς της.
Η Εκκλησία Κρήτης, καλεί τον πιστό
λαό της Εκκλησίας με προσευχή, σύνεση και προσοχή, να διέλθουμε τις δυσκολίες των καιρών και να φθάσουμε
αισίως να εορτάσουμε τη μεγάλη Χριστιανική Εορτή των Αγίων Χριστουγέννων».

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω
ανακοινωθέν, η απόφαση της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου κ. Ειρηναίου από τα καθήκοντά του, θα αποσταλεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου
να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί. Κατά
πληροφορίες εστάλη ήδη χθες. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα λάβει
έγκριση η Συνοδική απόφαση και ως
εκ τούτου η θέση του Αρχιεπισκόπου
θα κηρυχθεί χηρεύουσα και άμεσα
θα δρομολογηθούν τα προβλεπόμενα για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
Μέσα σε χρονικό περιθώριο ενός
μήνα από την Πατριαρχική έγκριση,
και αφού αναλάβει καθήκοντα Τοποτηρητή ο Μητροπολίτης που έχει τα
πρεσβεία αρχιερωσύνης από τους

οκτώ εν ενεργεία Μητροπολίτες (εν
προκειμένω ο Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων κ. Ειρηναίος), θα συνέλθει η
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Στην Συνεδρία αυτή,
υπό την προεδρία του Τοποτηρητή, χωρίς διακοπή, θα πρέπει να καταρτίσει η Σύνοδος με μυστική ψηφοφορία, το τριπρόσωπο για την
εκλογή Αρχιεπισκόπου Κρήτης,
από τους οκτώ εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης.Κάτι που
εκτιμάται ότι θα γίνει έως το τέλος Δεκεμβρίου.
Στη συνέχεια, αυθημερόν, θα αποσταλεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη
το καταρτισθέν Τριπρόσωπο, προκειμένου από αυτό η Ιερά Σύνοδος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά
την πρώτη Συνεδρία της, να εκλέξει
το νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
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Αύξηση του ωραρίου για τις σχολικές καθαρίστριες
αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
■■ Της ΕΛΠΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Αύξηση του ωραρίου των σχολικών καθαριστριών με επιπλέον
χρηματοδότηση από τον Δήμο Ρεθύμνου αποφάσισε χθες ομόφωνα
το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου.
Το θέμα της καθαριότητας των
σχολείων απασχόλησε την χθεσινή
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρεθύμνου, όπου οι δημοτικοί
σύμβουλοι, εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας, αλλά και γονείς στο
σύνολό τους εξέφρασαν την αγωνία
τους και την ανησυχία τους με δεδομένη την έξαρση της πανδημίας,
αλλά και την αύξηση των κρουσμάτων επισημαίνοντας την ανάγκη για
αποτελεσματική καθαριότητα και τήρηση των υγειονομικών μέτρων στις
σχολικές αίθουσες.
Στο πλαίσιο αυτό η αντιδήμαρχος
παιδείας, Άννα Ελευθεριάδου, περιέγραψε το πρόβλημα που προέκυψε φέτος λόγω της υποχρηματοδότησης από πλευράς κράτους για την
πληρωμή των σχολικών καθαριστριών. Όπως εξήγησε πέρυσι είχε δοθεί μια μεγάλη χρηματοδότηση στον
Δήμο για πλήρες ωράριο των καθαριστριών, γεγονός που δημιούργησε
ένα καλό προηγούμενο, όπου όλες οι
σχολικές καθαρίστριες ήταν με σύμβαση εργασίας 6,5 ωρών συν 6 ακόμα που είναι οι μόνιμες.
Φέτος, όπως είπε η κρατική χρηματοδότηση ήταν η μισή σε σχέση
με πέρυσι. Ο Δήμος Ρεθύμνου διέθεσε από ιδίους πόρους το ποσό των
75.000 ευρώ και χθες αποφασίστηκε η διάθεση επιπλέον κονδυλίων
ύψους 56.000 ευρώ (σύνολο 130.000
ευρώ), ώστε να αυξηθεί το ωράριο
των καθαριστριών προκειμένου να
διασφαλίσει την αποτελεσματική καθαριότητα στους σχολικούς χώρους.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε οι καθαρίστριες ήταν 62 τετράωρες και 32
τρίωρες και πλέον με τη επιπρόσθετη χρηματοδότηση οι καθαρίστριες
θα είναι 100: 37 πεντάωρες, 29 τρίωρες και 28 τετράωρες.
«Έχουμε μοιράσει τις καθαρίστριες,
ώστε να είμαστε όσο γίνεται ακριβοδίκαιοι στο χρόνο εργασίας τους και εκτιμώ ότι θα βελτιωθεί η καθαριότητα τω
σχολείων» ανέφερε από την πλευρά
του ο προϊστάμενος του τμήματος
παιδείας κ. Σπαντιδάκης.
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
Γ. Γεωργαλής, υποστήριξε ότι μέχρι και το 2020 οι καθαρίστριες ήταν
υπερεργολάβοι καθαριότητας χωρίς
κανένα εργασιακό δικαίωμα. Έκτοτε, όπως συμπλήρωσε, έγινε μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, έγιναν σχεδόν μόνιμες, οι παλιές καθαρίστριες, καθώς μοριοδοτήθηκαν με
17 μόρια το μήνα, με αποτέλεσμα

όλες οι παλιές να έχουν από 1.500
μόρια και πάνω. «Το 2020-2021 πολλές
ήταν με πλήρες ωράριο και δημιουργήθηκε η ψευδαίσθηση ότι θα μονιμοποιηθούν. Φέτος το υπουργείο ενέκρινε
τρίωρες και δίωρες καθαρίστριες, άρα
ο Δήμος έδωσε επιπλέον χρήματα και
αύξησε το ωράριο μετατρέποντάς τις
σε τρίωρες και τετράωρες. Το απαράδεκτο ήταν ότι το ΥΠΕΣ είπε ότι αν θέλετε να αυξήσετε το ωράριο να το κάνετε με ιδίους πόρους. Η επιβάρυνση
του Δήμου φτάνει τις 200.000 ευρώ για
την καθαριότητα των σχολείων».
Ο δήμαρχος στην τοποθέτησή του
υπερθεμάτισε επισημαίνοντας πως ο
Δήμος κάνει διαρκώς παραπάνω από
όσα μπορεί καλύπτοντας τις ελλείψεις του κράτους.
«Η καθαριότητα των σχολείων μέχρι
και το 2020 ήταν κρατική υποχρέωση.
Χρυσώθηκε το χάπι πέρυσι, καθώς το
κράτος διέθεσε 50% παραπάνω χρήματα. Πέρυσι διέθεσε 764.000 ευρώ. Το
κράτος φέτος δεν μείωσε τα χρήματα
αλλά έκανε άλλο υπολογισμό με άλλα
κριτήρια και έτσι μειώθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου κατά 194.000 ευρώ.
Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτά
τα 135.000 ευρώ τα διαθέτει ο Δήμος.
Η λειτουργία των σχολείων δεν στηρίζεται στην κρατική χρηματοδότηση.
Αν στηριζόταν στη κρατική χρηματοδότηση δεν θα είχαν ούτε ρεύμα ούτε
νερό. Ο Δήμος κάνει πάντα παραπάνω
από όσο μπορεί» είπε ο Γ. Μαρινάκης.
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Θοδωρής Νίνος, κάλεσε
όλες τις πλευρές, εργαζόμενες, διευθυντές σχολείων και τμήμα παιδείας
να συνεργαστούν, ώστε όπου υπάρχει πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με

τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσθέτοντας ότι αντιλαμβάνεται το κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της μείωσης των αμοιβών
των εργαζομένων.
Ο Σταύρος Βουρβαχάκης, επικεφαλής της παράταξης Ρέθυμνο
- Ενεργοί Πολίτες, ψήφισε θετικά,
ωστόσο τόνισε ότι το πρόβλημα με
την καθαριότητα των σχολείων είναι
σοβαρό, όπως και το πρόβλημα του
προσωπικού που υφίσταται μείωση
στα εισοδήματά τους και κάλεσε τον
Δήμο να καλύψει οικονομικά τη διαφορά που υπάρχει.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Μανούσος Μανουσογιάννης επεσήμανε ότι το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων είναι κρίσιμο γιατί συνδέεται άμεσα με τη διαφύλαξη της υγείας των παιδιών. Συμφώνησε με την προθήκη μιας επιπλέον
ώρας στο ωράριο των καθαριστριών,
διευκρίνισε ωστόσο ότι το πρόβλημα
δεν λύνεται. «Πέρυσι το υπουργείο διέθεσε 764.000 ευρώ για 417,5 ώρες καθαρισμού την ημέρα στο Ρέθυμνο. Φέτος περιόρισε τις ώρες στις 310 και τα
χρήματα στα 567.000 με την δικαιολογία ότι δεν έγινε καλή μοιρασιά. «Η διαφορά από πέρυσι μέχρι φέτος είναι
ότι πέρυσι σχολεία με πρώτο κρούσμα
η τάξη έμπαινε σε καραντίνα, ενώ φέτος η απόφαση είναι τα σχολεία να μένουν ανοιχτά. Πέρυσι δεν είχαμε μετάλλαξη δέλτα. Τίθεται το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, ωστόσο εμείς θεωρούμε
ότι πρέπει να βρεθούν τα χρήματα από
τον Δήμο αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα του προβλήματος γιατί δεν
μπορούμε να το διαχειριστούμε διαφο-

ρετικά. Η προσθήκη μιας ώρας δεν θα
λύσει το πρόβλημα και μάλιστα από Γενάρη. Πηγαίνοντας στις 12:00 ήδη το
σχολείο θα λειτουργεί από τις 8:00, η
καθαρίστρια κατά την γνώμη μας θα
πρέπει να είναι στις 10:30 στο σχολείο.
Θα συμφωνήσουμε όμως ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα
και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε
διαφορετικά. Δεν είναι κόστος η υγεία.
55 καθαρίστριες που έπαιρναν 750
ευρώ πέρυσι βρέθηκαν με 450 ευρώ
φέτος. Σε αυτό τον κόσμο είναι μεγάλο πρόβλημα, έχουν οικογενειακό προγραμματισμό».
Αγωνία η σχολική κοινότητα
Στη χθεσινή συνεδρίαση παρενέβησαν και εκπρόσωποι της σχολικής
κοινότητας. Ο Χρήστος Σουρουλής,
πρόεδρος της ΕΛΜΕΡ, τόνισε: «Δεν είμαστε σίγουροι ότι η μια ώρα θα λύσει το πρόβλημα. Η όποια καλή εικόνα
υπάρχει στα σχολείο οφείλεται και στο
φιλότιμο των καθαριστριών. Θεωρούμε ότι αν υπάρχει ευθύνη από κυβέρνηση και υπουργείο Εσωτερικών είναι
κάτι που πρέπει να καταγγελθεί στην
τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, ώστε
όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τα προβλεπόμενα κονδύλια. Η ουσία είναι ότι
όντως υπάρχει ψαλίδι στη χρηματοδότηση μιας σειράς δημοσίων δαπανών και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί,
νομίζω λοιπόν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Είναι εντελώς απαραίτητο να
έχουμε περισσότερες ώρες και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τις καθαρίστριες».
Ο Στέλιος Ορφανουδάκης, πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/

βάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, σημείωσε: «από την πρώτη στιγμή παρακολουθούσαμε εξελίξεις για ασφαλές
άνοιγμα σχολείων και έχουμε θέσει όλα
τα ζητήματα στο υπουργείο. Ζητούσαμε καθαρίστριες όλο το σχολικό ωράριο από 7:00 πρωί έως 4:00 μ.μ., δυστυχώς παρά τα αιτήματα των δυο τελευταίων ετών τίποτα δεν έγινε αποδεκτό. Εν μέσω 4ου κύματος πανδημίας βλέπουμε ότι τα σχολειά μας δεν είναι ασφαλή και αποτελούν υγειονομικές βόμβες. Υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη, η οποία μεταφέρεται στον
Δήμο. Εμείς ζητάμε από την δημοτική
αρχή αναγνωρίζοντας ότι έχει καταβάλλει προσπάθεια να στηρίξει εμπράκτως τους συνεργάτες μας, το προσωπικό καθαριότητας και ζητάμε να βρείτε την καλύτερη λύση για ασφάλεια
σχολείων μας».
Έντονα προβληματισμένος εμφανίστηκε και ο Αντώνης Σταυρουλάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, «είμαστε πολύ προβληματισμένοι για το θέμα, καθώς η καθαριότητα είναι το βασικό που αφορά τα παιδιά μας. Συμφωνώ με την προσθήκη
μιας ώρας αλλά σίγουρα απαιτείται παραπάνω. Όπως μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει. Αν δεν αυξηθούν οι ώρες το
πρωί θα έχουμε πρόβλημα. Η καθαριότητα στα παιδιά εν μέσω πανδημίας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για αυτό και
στηρίζουμε το αίτημα των σχολικών
καθαριστριών» είπε.
Η Μανωλία Κοτζαμπασάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Σχολικών Καθαριστριών εξέφρασε στην αγωνία για
την ίδια και τους συναδέλφους της
που βρεθήκαν όπως είπε ξαφνικά με
μισό εισόδημα, ενώ και η καθαριότητα των σχολικών μονάδων δεν μπορεί με αυτά τα δεδομένα του περιορισμού του ωραρίου να είναι άρτια.
Μεταξύ άλλων είπε: «το θέμα είναι σοβαρό, μας αφορά όλους. Όπως και ο
κορονοϊός που θερίζει τα σχολεία. Φέτος τα σχολεία είναι πιο βρόμικα από
πέρυσι από τη στιγμή που οι συνολικές ώρες καθαριότητας έχουν μειωθεί
πολύ σε σχέση με πέρυσι. Ακόμα και με
προσθήκη 37ωρών εργασίας που έγιναν δεκτές (από τα Χριστούγεννα και
μετά), πάλι δεν φτάνουμε τις περυσινές
ώρες. Φέτος καλούμαστε να καθαρίσουμε με μειωμένο ωράριο τους ίδιους
χώρους που δεν προλαβαίναμε πέρυσι με πλήρες ωράριο. Και δεν γίνονται
απολυμάνσεις παρά μόνο στις τουαλέτες μετά το σχόλασμα. Ενώ η πανδημία είναι φέτος πιο εκτεταμένη. Ζητάμε για να κάνουμε σωστά τη δουλειά
μας και να μετατραπούμε όλες σε πλήρους απασχόλησης. Έχουμε υποστεί
ένα σοκ, διότι 55 οικογένειες που πέρυσι ήμασταν πλήρους απασχόλησης
οδηγηθήκαμε σε βίαιη μείωση εισοδήματος. Είμαστε οι περισσότερες ευπαθείς ομάδες».

Μείωση τιμών ύδρευσης από 1η Ιανουαρίου 2022
στον Δήμο Ανωγείων
Μετά από την ολοκλήρωση της
Μελέτης Ανακοστολόγησης των
Τελών και Δικαιωμάτων του Δήμου Ανωγείων, από την 1η Ιανουαρίου 2022 καθιερώνονται χρεώσεις, ανάλογα με την κατανάλωση
κάθε σύνδεσης, με τις οποίες επιβραβεύεται η αποφυγή υπερβολικής χρήσης, τιμολόγια για κάθε
κατηγορία καταναλωτών και επιδιώκεται η ανακούφιση των ευπαθών ομάδων με μειωμένες χρεώσεις.
Η μέση μείωση για την οικια-

κή κατανάλωση ξεπερνά το 20%,
ενώ για τις Ευπαθείς Ομάδες, καθορίζονται πρόσθετες εκπτώσεις
που φτάνουν μέχρι 100% για τους
άπορους δημότες.
Με την αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης
της Οικονομικής Επιτροπής, καταργείται η ενιαία τιμή των 1,13
ευρώ ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης και από τον επόμενο χρόνο θα εφαρμοστεί το ακόλουθο
τιμολόγιο:
Α. Για τις κατοικίες

έως 60 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 0,78 €/κ.β.
από 60,01 - 90 κυβικά μέτρα το
εξάμηνο- 0,85 €/κ.β.
από 90,01 - 150 κυβικά μέτρα το
εξάμηνο- 1,00 €/κ.β.
από 150,01 - 240 κυβικά μέτρα
το εξάμηνο- 1,13 €/κ.β.
από 240,01 και άνω κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 1,40 €/κ.β.
Β. Για τα καταστήματα, τους
επαγγελματικούς χώρους, τις
βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες 1,13 Ευρώ ανά κυβικό μέτρο

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα και
τις υπηρεσίες κοινωφελούς,
κοινωνικού, πολιτιστικού και
αθλητικού χαρακτήρα - 0,85
Ευρώ ανά κυβικό μέτρο
Δ. Κοινωνικό Τιμολόγιο
α) Άπορες Οικογένειες με πιστοποιητικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας - Έκπτωση 100% για κατανάλωση έως 90 κυβικά μέτρα
το εξάμηνο.
β) Δικαιούχοι ΚΕΑ (Κοινωνικού
Επιδόματος Αλληλεγγύης). Άτομα
με αναπηρία πάνω από 67% - Οι-

κογένειες με 2 συζύγους μακροχρόνια ανέργους - Μεταμοσχευμένα άτομα, Μονογονεϊκές οικογένειες) - Έκπτωση 50% για κατανάλωση έως 90 κυβικά μέτρα
το εξάμηνο.
γ) Συνταξιούχοι ΟΓΑ και δικαιούχοι μόνο Εθνικής Σύνταξης Έκπτωση 10% για κατανάλωση
έως 90 κυβικά μέτρα το εξάμηνο.
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα
Φ.Π.Α. και Τέλη Περιβαλλοντικού
Κόστους.
* Πάγια Χρέωση συντήρησης
3,00 Ευρώ ανά 6/μηνο.
**Οι δικαιούχοι εντάσσονται
στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, αφού
προσκομίσουν στο Δήμο Ανωγείων τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα.
Ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, σε σχετική
δήλωση του αναφέρει: «Αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς χρόνων, που μας δίδει την δυνατότητα με τη χρήση σύγχρονων νομοθετικών εργαλείων και σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του
Δήμου μας, να προσεγγίσουμε ένα
θέμα που χρόνια απασχολεί τους
Δημότες μας και είναι αυτή του κόστους του νερού ύδρευσης.
Πολλαπλά τα οφέλη για τους καταναλωτές. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 καθιερώνονται διαφορετικές χρεώσεις, επιβραβεύεται η αποφυγή υπερβολικής χρήσης, καθιερώνονται ξεχωριστά τιμολόγια για
κάθε κατηγορία καταναλωτών και
επιδιώκεται η ανακούφιση των ευπαθών ομάδων με μειωμένες χρε-

ώσεις.
Η μέση μείωση για την οικιακή
κατανάλωση ξεπερνά το 20%,
ενώ για το 75% των κατοικιών
που έχουν μέση μηνιαία κατανάλωση μέχρι 10 κυβικά μέτρα, η
μείωση φτάνει το 31%.
Απαλλάσσουμε τους άπορους
κατά 100% και τους δικαιούχους
ΚΕΑ κατά 50% οφειλόμενη υποχρέωση του Δήμου. Επίσης με
την επιπλέον έκπτωση 10% επιβραβεύουμε τον καταναλωτή
ηλικιωμένο συνταξιούχο, που είναι οι πρώτοι που ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους, αποτελούν
πρότυπο για όλους μας και τους ευχαριστούμε.
Παράλληλα προστατεύουμε
τους επαγγελματίες με σταθεροποίηση της τιμής χρέωσης στη
σημερινή τιμή.
Στόχος μας να επεκτείνουμε τις
επιπλέον ελαφρύνσεις και σε άλλες
κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Ευχαριστώ το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση του αυτή, είναι κάτι για το οποίο
είχαμε δεσμευθεί ότι θα κάνουμε
μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών
προσπαθειών μας για την οικονομική ανακούφιση και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής όλων των δημοτών όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες
ανάγκες της κοινωνίας μας τις οποίες υπηρετούμε.
Παράλληλα
αναλαμβάνουμε
πρωτοβουλίες για τη μείωση των
δαπανών και των ανεξόφλητων
οφειλών».

Σε διεθνή έκθεση
βιολογικών τροφίμων
και ποτών συμμετείχε
η περιφέρεια
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Eco Life
Scandinavia and Nordic Organic Food Fair 2021, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις
του εκθεσιακού κέντρου Mälmo Mässan στο Μάλμε της Σουηδίας.
Η Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair είναι η
μοναδική, αποκλειστική και διπλή Επαγγελματική Έκθεση για
όλες τις χώρες της Σκανδιναβίας (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία,
Φινλανδία και Ισλανδία), οι οποίες αποτελούν την Νο 1 αγορά στην Ευρώπη στην κατανάλωση βιολογικών και φυσικών
προϊόντων.
Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, φιλοξένησε δώδεκα
επιχειρήσεις του νησιού, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα μοναδικά, εκλεκτά βιολογικά προϊόντα τους,
με σκοπό να τα προωθήσουν σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις σε όλη την Σκανδιναβία. Στην διάρκεια του διημέρου
πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός στοχευμένων επαγγελματικών επαφών, με σημαντική προοπτική να εξελιχθούν σε
επικερδείς εμπορικές συμφωνίες.
Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης τίμησαν με την παρουσία τους, ο γενικός επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο
Μάλμε Σωτήρης Δίκος, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Στοκχόλμη Βασιλική Παππά και ο σύμβουλος Α’
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Παύλος Ολζιέρσκυ.
Η Περιφέρεια Κρήτης έχοντας επιτυχή παρουσία σε πολλές διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού στηρίζει εμπράκτως, την προσπάθεια των παραγωγών και των
επιχειρήσεων του νησιού για την ποιοτική και αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Στις εκθέσεις όπου παίρνει μέρος η Περιφέρεια Κρήτης τονίζεται ο
εξωστρεφής χαρακτήρας της αγροτικής παραγωγής του νησιού και δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούν οι καταναλωτές στο εξωτερικό για τα μοναδικά ποιοτικά πιστοποιημένα
προϊόντα της Κρήτης.
Το περίπτερο της Περιφέρειας υποστήριξε η Μαρία Γιαμπαζολιά αναπλ. προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ και η Κατερίνα Ξυδάκη υπάλληλος του Τμήματος
Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής της ίδιας Δ/νσης.
Γραφείο τυπου

Στο τακτικό συνέδριο
της ΕΝΠΕ
ο Αλ. Μαρκογιαννάκης
Στο συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε που διεξήχθη στην Αιδηψό συμμετείχε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Σε
ανακοίνωσή του επισημαίνει:«Το τακτικό συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε.
στην Αιδηψό είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε υπ’ όψιν των αρμόδιων υπουργών τα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα της χρηματοδότησης, αλλά και της υποστελέχωσης των περιφερειακών
αυτοδιοικήσεων όλης της χώρας. Η ανακοίνωση που έγινε στο
συνέδριο από τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ κ. Σκάλκο για προσλήψεις προσωπικού στις διαχειριστικές
αρχές, είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Η καλύτερη στελέχωσή τους
θα συμβάλει αποφασιστικά στην ταχύτερη πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων έργων και στην Κρήτη.
Οι Περιφέρειες είναι κομβικό σημείο για κάθε απόπειρα διοικητικής μεταρρύθμισης στη χώρα και εκσυγχρονισμού στη
λειτουργία του κράτους. Η ενίσχυσή τους σε αρμοδιότητες και
πόρους είναι η ουσιαστικότερη παρέμβαση που μπορεί να γίνει στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει ότι τα επιτυχημένα κράτη βασίζονται στο μοντέλο
της ισχυρής αυτοδιοίκησης, που είναι ικανή να παραγάγει έργο
και να φέρνει τον πολίτη κοντά στην άσκηση της εξουσίας. Είμαστε ο θεσμός που εγγυάται τη δημοκρατική αποτελεσματικότητα και η ενίσχυσή μας αποτελεί το επόμενο και απαραίτητο βήμα
θεσμικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής Πολιτείας».

Παρέμβαση της
Περιφέρειας Κρήτης
για τη διακυβέρνηση
στη Μεσόγειο
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PANORAMED
Δημόσια και κοινωνική υγεία, αλληλεγγύη και ασφάλεια,
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ψηφιακή μετάβαση και
καινοτομία, αποτελούν τους πυλώνες προτεραιότητας προς
ένα βιώσιμο μέλλον για τη Μεσόγειο, όπως παρουσίασε ο
Γιώργος Αλεξάκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων στο διαδικτυακό Συνέδριο - Μεσογειακούς Διαλόγους του Ευρωπαϊκού προγράμματος Panoramed Interreg MED.
Το συνέδριο είχε σκοπό την παρουσίαση των ζητημάτων
διακυβέρνησης που επηρεάζουν την περιοχή της Μεσογείου,
ενόψει τόσο του σημερινού πλαισίου όσο και των προοπτικών της νέας ευρωπαϊκής προγραμματικής περιόδου 20212027.
Ο γενικός στόχος του έργου Panoramed είναι να καθιερώσει έναν καινοτόμο διαρκή διάλογο για τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να συμβάλλουν στην ενημέρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων
σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο σχετικά με τις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες στην περιοχή της Μεσογείου, σχετικά
με τις πολιτικές για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, τη
θαλάσσια επιτήρηση και το περιβάλλον και την καινοτομία.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Έμφυλη βία: «Σπάνε» σιωπές, σπάνε και τα ταμπού
στο Ρέθυμνο!
ΕΝΑ ΝΟΣΗΡΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
■■ Του Αντώνη Παντινάκη
Τα στόματα των θυμάτων έμφυλης βίας ανοίγουν και στο Ρέθυμνο! Η κοινωνική υπηρεσία και το
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του δήμου Ρεθύμνης τείνουν χείρα βοηθείας σε
κάθε κακοποιημένη μητέρα, σύζυγο και σύντροφο.
Το φαινόμενο έχει πάρει -δυστυχώς- διαστάσεις κι -ευτυχώς- αρκετή δημοσιότητα τους τελευταίους
μήνες, με αιχμή το παγκόσμιο κίνημα Me Too. Οι θύτες δεν έχουν ηλικία,
ούτε συγκεκριμένη εθνική προέλευση ή κοινωνική/επαγγελματική τάξη.
Το ευχάριστο και το παρήγορο είναι ότι και στις πιο κλειστές κοινωνίες
(με τις όποιες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες τους) υπάρχει πλέον ανταπόκριση από και προς τις γυναίκες
που θέλουν και πασχίζουν να δραπετεύσουν από οτιδήποτε κι οποιονδήποτε βασανίζει και φυλακίζει το
σώμα, το μυαλό και την ψυχή τους.
Μηνιαίως στο Ρέθυμνο, έχουμε 9
με 10 νέα καταγγελλόμενα περιστατικά, σε σύνολο (περίπου) 700 από το
2013 μέχρι σήμερα. Κατά μέσο όρο,
25-30 εξ αυτών των περιπτώσεων δέχεται σε σταθερή βάση ψυχολογική
στήριξη με συνεδρίες. Οι αριθμοί βεβαίως μεταβάλλονται από εβδομάδα
σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα.
Τα κοινωνικά, αναχρονιστικά και
οπισθοδρομικά ταμπού θρυμματίζονται - αργά αλλά σταθερά - μόνο με
μία μεγάλη και αδιαπέραστη αλυσίδα
αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης.
«Δεν είσαι η μόνη,
δεν είσαι μόνη»
Σήμερα, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου θυμόμαστε κυρίως - και δεν γιορτάζουμε, αλλά προτάσσουμε- ότι είναι
η Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της
Βίας κατά των Γυναικών. Ο πόνος άλλωστε δεν είναι «γιορτή», αλλά βίωμα.
«Σπάσε τη σιωπή σου» - «Δεν είσαι
η μόνη, δεν είσαι μόνη» είναι τα κεντρικά συνθήματα των δράσεων που

Το #MeToo βοηθάει να (ξε)καθαρίσει το τοπίο και στο Ρέθυμνο. «Κινητοποιεί περισσότερες γυναίκες και ενθαρρύνονται βλέποντας κι άλλες που
είναι επώνυμες να μην διστάζουν να
καταγγείλουν αυτό που τους έχει συμβεί. Είναι ένα μήνυμα θετικό και ενθαρρύνει τις γυναίκες να απευθύνονται
στα Κέντρα Συμβουλευτικής» διαπιστώνει η κα Βαονάκη.

«τρέχουν» αυτές τις μέρες στο Ρέθυμνο…
Χθες, τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής έστησαν το ενημερωτικό τους περίπτερο στην πλατεία του
Αγνώστου Στρατιώτη. Φορώντας
λευκά μπλουζάκια με τα κατάλληλα
μηνύματα, μοίρασαν φυλλάδια και
έντυπο πληροφοριακό υλικό στο διερχόμενο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο ήθελε να μάθει ή να συζητήσει για την έμφυλη βία (και πώς αυτή
πρέπει και μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε). Κάτι αντίστοιχο θα γίνει
και σήμερα στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται επί της Μοάτσου και Δημητρακάκη γωνία, πλησίον του Κήπου,
στην «καρδιά» του Ρεθύμνου.
«Η βία κατά των γυναικών αποτελεί
ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πλήττει την
προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια
των θυμάτων και βέβαια είναι μια ξεκάθαρη παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων» δήλωσε στα «Ρ.Ν.» η
κα Αλεξία Βαονάκη, ψυχολόγος και
προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας. «Απ’ ο,τι φαίνεται, η πανδημία
του κορωνοϊού, η γενικότερη οικονομική κρίση κι άλλες συνθήκες έχουν επηρεάσει, έχουν επιδράσει στην αύξηση των φαινομένων της βίας, ιδιαίτερα
της ενδοοικογενειακής» παρατήρησε,

Το κακό ξεκινάει
από νωρίς…
Η έμφυλη βία δεν κάνει διακρίσεις.
Τη συναντάμε σ’ όλα τα κοινωνικά
στρώματα, κι επεκτείνεται ανεξάρτητα από την επαγγελματική, την οικονομικό και το μορφωτικό επίπεδο
πληθυσμιακών ομάδων, οποιασδήποτε εθνικότητας.

Πίσω από κλειδαμπαρωμένες πόρτες σπιτιών και ψυχών, άτομα υπεράνω πάσης υποψίας βγάζουν τα πιο
άγρια και απάνθρωπα ένστικτά τους.
Το εξόχως ανησυχητικό και «εντυπωσιακό» που προβληματίζει την
κα Βαονάκη, είναι ότι τέτοια φαινόμενα τα βλέπουμε να εκδηλώνονται
(από) και σε πολύ νεαρές ηλικίες, εις
βάρος νέων (ενηλικιωμένων) κοριτσιών: «Θα περίμενε κανείς ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, ότι τα άτομα
νεαρότερης ηλικίας αντιλαμβάνονται
με διαφορετικό τρόπο τις σχέσεις των
δύο φύλων. Αυτό πρέπει να μας κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου. Αυτό νομίζω ότι μας δείχνει ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και με τις νέες ηλικίες. Βρίσκουμε αυτά τα στερεότυπα
τα οποία πηγάζουν από την ανισότητα των φύλων και συχνά στιγματίζουν
και τις ίδιες τις κοπέλες που απευθύνονται σε εμάς. Νιώθουν δηλαδή ένα
στίγμα από το γεγονός της κακοποίησης. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλή
δουλειά και με τα στερεότυπα, τα οποία
δεν αλλάζουν βεβαίως από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούμε κι εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι σ’ αυτό, στην αλλαγή της κατάστασης, στην προώθηση
της ισότητας των δύο φύλων».

Τα «αστέρια» του Αστέρα
Την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε ένας διαφορετικός αγώνας … ευαισθητοποίησης των ποδοσφαιρόφιλων και όχι μόνο. «Πήγαμε στο γήπεδο
με τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου
του Αστέρα Ρεθύμνου που είναι μία
ομάδα με… αστέρια - έχει υιοθετήσει
το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών
του Δήμου μας και κάνουμε από κοινού
δράσεις» σημείωσε η αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής κα Άννα Ελευθεριάδου - Γκίκα.
Μοιράστηκαν φυλλάδια, οι νεαρές αθλήτριες κρατούσαν ένα τεράστιο πανό με σχετικά συνθήματα και
λογότυπα, και κάπως έτσι κηρύχθηκε η έναρξη μιας διαρκούς … αναμέτρησης! Ακολούθησε ένα πολύ όμορφο βιντεάκι που δημιουργήθηκε από
τις παίκτριες του Αστέρα, μέσω του
οποίου στέλνουν τα δικά τους μηνύματα.
Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ανδροκρατούμενο (κακά τα ψέματα)
σπορ, είναι όμως πρωτίστως ομαδικό. Και με τη συνεργασία δήμου και
Αστέρα μπαίνουν πολλά κι όμορφα… γκολ - αφύπνισης στις συνειδήσεις του κόσμου.
Η κα Ελευθεριάδου υποκλίθηκε
στις … συμπαίκτριές της: «Είναι κορίτσια συγκροτημένα, αθλήτριες Α’ Εθνικής, πετυχημένες με αυτοπεποίθηση.
Αποτελούν πρότυπα για τα νέα κορίτσια και είναι σημαντικό να προβάλλουμε τέτοια πρότυπα γυναικών! Συγχαρητήρια στην ομάδα και στον πρόεδρο τον κ. Ηρακλή Μανουκαράκη για
την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας.
Έχουμε πια στενούς δεσμούς. Μας βοηθούν πολύ».

ακόμη σκέψη της: «Μια δράση και με
περιφερειακά σχολεία, πιο απομακρυσμένα δήμου μας, όπου έχουμε εξαιρετικούς και ορεξάτους διευθυντές».
Η κα Ελευθεριάδου και οι συνεργά-

τες της εξετάζουν σοβαρά την εφαρμογή του Mentoring , με γυναίκες
- πρότυπα: «Επιχειρηματίες, επιστήμονες, αθλήτριες, έτσι ώστε να μπουν
σε μία διαδικασία τα παιδιά να τις ακολουθήσουν σε μία μέρα της καθημερινότητάς τους. Να ξεκινούν μαζί τους το
πρωί. Παραδείγματος χάρη, η κα Λιονή η αντιπεριφερειάρχης είναι σίγουρα
μία από αυτές».
Απώτερος σκοπός, οι μικροί μαθητές (αγόρια και κορίτσια) «να υιοθετήσουν την ισότητα σαν κάτι το de facto.
Να μπορούν να αποδεχτούν τη γυναίκα σε ρόλο εξουσίας» εξήγησε η αρμόδια αντιδήμαρχος και κατέληξε:
«Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα ουσίας, γιατί αυτά κάνουν τη διαφορά. Διαμορφώνουμε τους πολίτες της επόμενης μέρας. Και όλο το παιχνίδι εκεί θα
παιχτεί: στο πόσο θα μπορούμε οι επόμενες γενιές να έχουν την ισότητα ως
βίωμά τους. Τότε και η βία δεν θα έχει
πια θέση».
Στις κακοποιημένες γυναίκες παρέχεται εργασιακή, συμβουλευτική, νομική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη. Όπου κι όποτε χρειαστεί, παρα-

πέμπονται και σε άλλες υπηρεσίες.
Σημασία έχει η έγκαιρη ενημέρωση
και δράση.
Να χτυπηθεί το κακό εν τη γενέσει
του. Και καθεμία συνάνθρωπός μας,
που βρίσκεται σε κίνδυνο, να πατήσει γερά στα πόδια της, αντιστεκόμενη με θάρρος και αυτοσεβασμό
στο «τέρας» των ανισοτήτων και των
προκαταλήψεων.
Για όλες εκείνες που αναζητούν μία
θέση στον ήλιο, που θα λούσει ανακουφιστικά και θα ζεστάνει με τις
θερμές ακτίνες το «είναι» τους, αλλά
και που θα φωτίσει τον βίο τους: ξεφεύγοντας απ’ το βαθύ και παγερό
σκοτάδι της απομόνωσης, βγαίνοντας στο ξέφωτο κι ακολουθώντας
στην τελική έναν πιο φωτεινό δρόμο, χωρίς επιστροφή. Για μία κοινωνία, όπου το «ωραίο φύλο» θα πάψει
πια να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως «ασθενές» και θα λογίζεται
μόνο ως «δραστήριο» και «δυναμικό». Η ίδια η ζωή, η ύπαρξή μας ως
λέξη κι ως έννοια, άλλωστε, είναι γένους θηλυκού. Οπότε, πρέπει κι οφείλουμε να τη σεβόμαστε.

αναλύοντας τον σκοπό των δράσεων
που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο: «Οι δράσεις που κάνουμε με το Κέντρο Συμβουλευτικής έχουν στόχο την
ευαισθητοποίηση του κόσμου, ώστε να
καταγγέλλουν τα περιστατικά τα οποία
συμβαίνουν και να μην μένουν πίσω
από κλειστές πόρτες.
Στην ουσία είναι ένα μήνυμα για την
μηδενική αποδοχή της βίας – καμία
ανοχή στη βία και την τιμωρία των ενόχων. Αυτό που βεβαίως προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε κοντά μας τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα, παρέχοντάς τους αρκετές υπηρεσίες τις οποίες
θα μπορούσαμε να στηρίξουμε και να
τις βοηθήσουμε. Θέλουμε να τους πούμε ότι είμαστε εδώ. Μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς. Τηρείται η εχεμύθεια.
Έχουμε τον τρόπο και τα μέσα να τις βοηθήσουμε και να τις υποστηρίξουμε».

Η ισότητα ως κάτι de facto με… Mentoring!
Για να μείνουμε στους ποδοσφαιρικούς όρους, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής παίρνοντας… πάσα
απ’ όσα ανέφερε παραπάνω η κα Βαονάκη, πήγε τη …μπάλα στο επόμενο στάδιο ενεργειών: αποφασιστικών και ουσιαστικών για την κατανίκηση κάθε μορφής διάκρισης ανάμεσα στα δύο φύλα, από νωρίς. Εδώ θα
έχουμε τη συμβολή του Εργαστηρίου
Φύλου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Είναι ευτύχημα και πλούτος που
έχουμε εδώ ανθρωπιστικές σχολές.
Προσπαθούμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε
κάθε ευκαιρία» σχολίασε η κα Ελευθεριάδου και πέρασε στο παρασύνθημα: Με μία «πολύ ενεργή και ορεξάτη
ομάδα από το 2ο Γυμνάσιο Εκπαιδευτικών και την διευθύντριά τους», θα γίνουν βιωματικές δράσεις αρχικά και
πιλοτικά, μέσα από έναν παιγνιώδη
τρόπο (θεατρικά δρώμενα, σκετς, ζωγραφική κλπ). «Το Εργαστήριο Φύλου
με τη γνώση και τις τεχνικές που διαθέτει, θα μπορέσει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να έρθουν
βιωματικά στους ρόλους του θύτη και

του θύματος και του περιγύρου» συνέχισε η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής. «Ελπίζουμε να ακολουθήσουν
κι άλλες πολλές δράσεις παρόμοιου
τύπου» ευχήθηκε και μοιράστηκε μία

Αντιδρούν οι εργαστηριακοί γιατροί του Ρεθύμνου
για τις οικονομικές απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ
ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι εργαστηριακοί γιατροί
που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ στο Ρέθυμνο, αντιδρώντας στα
σοβαρά οικονομικά ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο, ιδιαίτερα
λόγω της εφαρμογής του clawback,
ενώ ο προϋπολογισμός παραμένει
«κλειστός» σε μία περίοδο που η αύξηση των εργαστηριακών εξετάσεων
λόγω πανδημίας εκτινάχθηκε.
Στην ανακοίνωση τους οι εργαστηριακοί γιατροί (ακτινολόγοι - βιοπαθολόγοι) του Ρεθύμνου αναφέρουν
χαρακτηριστικά :
«Οι εργαστηριακοί ιατροί του Ρεθύμνου, όπως και οι συνάδελφοι τους σε
όλη την Ελλάδα, στηρίζουν την Π.Φ.Υ
και εκτελούν το 80-90% των εξετάσεων
που απαιτούνται.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργήθηκαν αυξημένες ανάγκες για
εξετάσεις λόγω αποφυγής των νοσοκομείων ή αδυναμίας εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων σε αυτά, εξαιτίας της

μετατροπής πολλών εξ αυτών σε νοσοκομεία αποκλειστικά για κορονοϊό.
Το αυτονόητο λοιπόν θα ήταν να στηριχτεί ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών, ακτινολόγων και βιοπαθολόγων,
από την πολιτεία, αφού αυτοί στήριξαν
και στηρίζουν την Π.Φ.Υ και ικανοποίησαν τις ανάγκες των ασφαλισμένων για
εξετάσεις ρουτίνας, πρόληψης, χρόνιων νοσημάτων, οξέων περιστατικών,
παρακολούθησης εγκύων και ευπαθών
ομάδων. Επίσης δημιούργησαν στα ιατρεία τους, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφαλή λήψη και μεταφορά των δειγμάτων για SARS-COV
2 και εξασφάλισαν την πιστοποιημένη
εκτέλεση της εξέτασης αυτής.
Η στήριξη αυτή αφορούσε απλά την
πληρωμή αυτών των εξετάσεων που
εκτελέστηκαν.
Δυστυχώς συνέβη το αντίθετο. Επειδή ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι κλειστός και ανεπαρκής, η αυξημένη ζήτηση δημιούργησε και αυξημένη
υπέρβαση του προϋπολογισμού.

Η πολιτεία λοιπόν αντί να καλύψει
με αύξηση του προϋπολογισμού την
υπέρβαση, ζητά ξανά με οριζόντιο τρόπο όπως συνηθίζει, την είσπραξη της
υπέρβασης από τους Εργαστηριακούς
ιατρούς η οποία φθάνει στο εξωφρενικό ποσοστό του 40% επί της μηνιαίας
υποβολής.
Μάλιστα εφαρμόζει για πρώτη φορά
φέτος την προείσπραξη του 70%, έτσι
ώστε καταλήγει να φθάνει στον Εργαστηριακό ιατρό λιγότερο από το
50%της υποβολής του αφού συνυπολογίζεται και ο φόρος.
Το clawback εφαρμόστηκε για να
ελεγχθεί ο προϋπολογισμός σε περίοδο μνημονίων, τώρα δεν είμαστε σε
μνημόνιο. Ακόμη παράλογο είναι ότι το
clawback το πληρώνει αυτός που δεν
το δημιουργεί.
Δηλαδή, ο εργαστηριακός ιατρός είναι υποχρεωμένος από τον ΕΟΠΥΥ
να εκτελέσει κάθε παραπεμπτικό που
προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι.
Δεν έχει καν την δυνατότητα, αν και

ιατρός να μην εκτελέσει εξετάσεις που
δεν χρειάζονται.
Επίσης οι ενώσεις των Εργαστηριακών ιατρών, έχουν προτείνει τρόπους
αντιμετώπισης της υπέρβασης με κανόνες συνταγογράφησης και εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων που ουδέποτε εφαρμόστηκαν.
Επιπλέον το υπουργείο Υγείας επιτρέπει με Κ.Υ.Α τη λήψη μολυσματικού υλικού για κορονοϊό, τη διενέργεια rapid
test από μη εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό μη διασφαλίζοντας καν τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων.
Τέλος, αρχίζει μια συζήτηση για ποιοτικά κριτήρια των παρόχων, όταν η
πλειοψηφία τους ,εφαρμόζει εξωτερικό
και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, μηχανοργάνωση, διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, διασφαλίζοντας ποιότητα και
αξιοπιστία εργαστηριακών εξετάσεων.
Επειδή λοιπόν με όλα αυτά η βιωσιμότητα των ελευθεροεπαγγελματιών
εργαστηριακών ιατρών κινδυνεύει, με

ότι αυτό συνεπάγεται στην Π.Φ.Υ, ζητάμε:
- Πλήρη κατάργηση του CLAWBACK
- Εφαρμογή ιατρικών πρωτόκολλων
και κανόνων συνταγογράφησης
- Αύξηση του προϋπολογισμού
- Σεβασμό στον ρόλο του εργαστηριακού γιατρού
- Εφαρμογή επιστημονικών κριτηρίων αξιολόγησης».
Το παραπάνω κείμενο υπογράφουν
οι γιατροί: Αβερικίου Μαρία, Αγγελέτου Καλλιόπη, Αμανάκης Εμμανουήλ, Αρχοντάκης Ζαχαρίας,
Ασπραδάκη Αικατερίνη, Καλλέργη
Σταυρούλα, Καπελέρη Αναστασία,
Κουνδουράκης Ιωάννης, Μουρτζανού Ευθυμία, Παπαδάκη Φανουργάκη Μαρία , Παπαιωάννου Αννα
Μαρία, Παυλίδης Θεοχάρης, Ροβίθη Ειρήνη,
Σηφακάκη
Κλεονίκη, Σκαλιδάκη Ειρήνη, Σκουραδάκη Ελένη, Τζίνας Αλέξανδρος,
Τουλκερίδου Θεοδώρα, Φαφλιά
Χριστίνα, Ψυχαράκη Ελευθερία.

Σε υψηλά επίπεδα
παραμένει
ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων covid
ΕΙΚΟΣΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Σε 7.108 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη
χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του
ΕΟΔΥ.
Κατά το ίδιο διάστημα κατεγράφησαν 93 θάνατοι, με τον
αριθμό των νεκρών από την εμφάνιση της πανδημίας να φτάνει τους 17.612 θάνατοι. Παράλληλα, σε 612 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν 350.180 τεστ (PCR και
rapid), με τη θετικότητα να ανέρχεται σε 2,02 % (1,25% χθες).
Στην Κρήτη τα νέα κρούσματα ανήλθαν χθες σε 334. Από
αυτά τα 191 καταγράφονται στο Ηράκλειο, τα 70 στο Ρέθυμνο τα 58 στα Χανιά και τα 15 στο Λασίθι.
Συνολικά 97 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του
νησιού εκ των οποίων 83 σε κλίνες covid και 14 σε ΜΕΘ.
Στα σχολεία του νομού επιβεβαιώθηκαν χθες 12 κρούσματα covid. Από αυτά τα εννιά στα γυμνάσια και τα λύκεια του
νομού, 8 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός και τα τρία στα δημοτικά σχολεία του νομού. Σημειώνεται ότι από χθες και για
τις επόμενες δέκα μέρες παραμένει κλειστό το Γ2 τμήμα του
2ου ΕΠΑΛ λόγω κορονοϊού και οι μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση.
Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύονται συνολικά 20
ασθενείς. Από αυτούς οι 17 στην κλινική covid, ένας με ύποπτα συμπτώματα αναμένει το αποτέλεσμα του μοριακού
τεστ στο οποίο έχει υποβληθεί ενώ διασωληνωμένοι στην
ΜΕΘ παραμένουν δυο ασθενείς.
Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, το rt για την
επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 1.13 (95%
ΔΕ: 1.05 – 1.26).Οι νέοι θάνατοι ασθενών με covid-19 είναι 93,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 17.612 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 612 (60.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 80.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 499 (81.54%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 113 (18.46%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.469 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 490 (ημερήσια μεταβολή +19.8%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 434 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων
είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Παράταση
έως τη Δευτέρα
για να δηλώσουν
οι εργοδότες τα rapid test
των ανεμβολίαστων
υπαλλήλων
Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, στις 23:59,
η προθεσμία για τους εργοδότες που πρέπει να καταθέσουν
τις υπεύθυνες δηλώσεις για τα rapid test των ανεμβολίαστων
εργαζομένων.
Ειδικότερα οι εργοδότες μπορούν να προβούν σε υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων για τις εβδομάδες:
18-24/10/2021 , 25-31/10/2021 , 01-07/11/2021, 0814/11/2021 και 15-21/11/2021. Έτσι προς το παρόν δεν θα
παραδοθούν τα πρόστιμα καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί
η υποβολή και μετά την παράταση.
Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του υπουργείου Εργασίας,
κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που εργάζονται 1 ημέρα την
εβδομάδα ή 2 ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση
μεταξύ αυτών κατά μέγιστο 1 ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, μία φορά την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο
εργασίας.
Πρόστιμα
Τα πρόστιμα θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται μετά την παράταση, δηλαδή τις επόμενες ημέρες και αφορούν στις πρώτες τρεις εβδομάδες εφαρμογής του μέτρου και ειδικότερα
την περίοδο από τις 18 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου.
Τον λόγο λοιπόν θα έχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) που σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τα rapid
test στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους είναι αρμόδιο να
επιβάλλει πρόστιμα αφού πάρει το τελικό αρχείο παραβατών
από την ΕΡΓΑΝΗ.
Τα πρόστιμα που προβλέπονται στους εργαζόμενους για
κάθε rapid test που δεν έχουν κάνει είναι 300 ευρώ για τους
πλήρως απασχολούμενους και 150 ευρώ για τους μερικώς
απασχολούμενους.
Στη περίπτωση των μη δηλωμένων rapid test, το ΣΕΠΕ θα
βρεθεί στη θέση να επιβάλλει πρόστιμα όχι μόνον σε εργοδότες αλλά και σε εργαζόμενους που ως ανεμβολίαστοι δεν
εφάρμοσαν την απόφαση για τα μέτρα προστασίας από τον
κορονοϊό.
Βεβαίωση προστίμου
Η βεβαίωση του προστίμου από το ΣΕΠΕ γίνεται αυτόματα και κοινοποιείται στον εργαζόμενο με κάθε μέσο (π.χ. ταχυδρομείο) στην διεύθυνση κατοικίας του, στην εργασία του,
με email αλλά και στον εργοδότη.
Ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά ένσταση εντός 5 ημερών. Η ένσταση εξετάζεται
εντός 15ημέρου και εφόσον απορριφθεί το πρόστιμο βεβαιώνεται και αποστέλλεται στη ΔΟΥ κατοικίας του παραβάτη.
Το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται εντός 15 ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης επιβολής προστίμου από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με αποστολή στη
Δ.Ο.Υ κατοικίας του παραβάτη του νόμιμου τίτλου, σύμφωνα
με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,
Α’ 90), και εντάσσεται ως έσοδο στον Αναλυτικό λογαριασμό
Εσόδων (Α.Λ.Ε) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»
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Οι μαθητές γράφουν θέατρο σε καιρό πανδημίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ
Το θέατρο στο σχολείο μπορεί να
ενισχύσει πολύπλευρα την εκπαιδευτική διαδικασία και να καλλιεργήσει
στους μαθητές κοινωνικές, συναισθηματικές, πολιτισμικές και δημιουργικές δεξιότητες. Με αυτή την πεποίθηση, το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Π.Κ. - Όμιλος Θεατρικής και
Μουσικής Παιδείας, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου - Όμιλος
«Πρ(ωτ)ότυπες δημιουργικές εκφράσεις» και το Εργαστήριο Θεάτρου
- Κινηματογράφου - Μουσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης προκήρυξε για τρίτη χρονιά τον Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής
Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου.
Τα Μονόπρακτα έπρεπε να είναι πρωτότυπα, η θεματολογία ήταν ελεύθερη και υπήρχε η δυνατότητα να είναι
ατομικά ή ομαδικά.
Οι διοργανωτές απευθύνθηκαν σε
μαθητές γυμνασίων και λυκείων απ’
όλη την Ελλάδα και η ανταπόκριση ήταν ικανοποιητική, με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν στην εκπαιδευτική κοινότητα την προηγούμενη σχολική χρονιά.
Από την Ορεστιάδα ως την Κρήτη οι
μαθητές αξιοποίησαν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους, απέκτησαν βλέμμα συγγραφέα και δημιούργησαν τον
δικό τους κόσμο από τα υλικά των
ονείρων τους.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την
περασμένη Κυριακή, 14 Νοεμβρίου
2021 με την τελετή ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Η
τελετή έγινε διαδικτυακά στην πλατφόρμα zoom με την παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών, κριτών και γονέων. Μετά τους χαιρετισμούς και το
θερμό καλωσόρισμα από την Άννα

Ελευθεριάδου - Γκίκα, αντιδήμαρχο Παιδείας του δήμου Ρεθύμνου, τον
Γιώργο Φωτεινάκη, Διευθυντή του
Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου και
την Μαρία Πατραμάνη, Διευθύντρια
του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου
Ηρακλείου, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και δόθηκαν έπαινοι και βραβεία στους μαθητές που διακρίθηκαν.
Στην κατηγορία του γυμνασίου διακρίθηκαν και έλαβαν τιμητικό έπαινο
η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Δούκα Ελένη-Παρασκευή Μέξη με το
έργο της «Μνήμες και όνειρα» και η
μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Καβάλας
Μαρία Οφρυδοπούλου με το έργο
«Του κύκλου τα γυρίσματα».
Στην κατηγορία του λυκείου την 1η
θέση κατέλαβε ο μαθητής του 1oυ γενικού λυκείου Ορεστιάδας Χρήστος
Γκαϊντατζής, με το έργο του «Παιχνίδια πείνας (Τhe hunger games)».
To 2o βραβείο δόθηκε τον μαθητή
της σχολής Μωραΐτη Παύλο-Ρωμανό
Μπέρτσο για το έργο του «ΣΥΝειδήσεις», ενώ στην 3η θέση βρέθη-

κε το έργο «Home Sweet Home», το
οποίο γράφτηκε από ομάδα μαθητών
του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης:
Αντωνιάδη Δημήτριο, Αντωνιάδου
Χρυσή, Δημητριάδου Θεονία, Καλαντζή Χρυσή, Κεσίδου Ελεονώρα,
Κηποπούλου Μαρία, Λυμπανόβνου
Ειρήνη, Μυσιρλίδη Αλέξανδρο, Παλάσκα Μαργαρίτα, Παπαδόπουλο
Αριστοτέλη, Παπαδοπούλου Εριέτα και Τριαντάφυλλου Βασίλειο.
Κατά τη διάρκεια της απονομής οι
μαθητές που διακρίθηκαν διάβασαν
αποσπάσματα από τα έργα τους. Επίσης, τόσο οι ίδιοι όσοι και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην διαδικτυακή τελετή (κριτές, εκπαιδευτικοί, γονείς) είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα με μια ανάρτηση στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων Padlet.
Το όλο εγχείρημα δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να ευοδωθεί
αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι που αφιέρωσαν χρόνο, κόπο και μεράκι, ώστε
να διαβάσουν και να αξιολογήσουν τα
έργα. Οι κριτές των έργων, άνθρωποι

με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, ευαισθησία και ανιδιοτέλεια συνεργάστηκαν μαζί μας για πολύ καιρό,
με όρεξη και αγάπη. Πρόκειται για τις
(με αλφαβητική σειρά): Σοφία Βγενοπούλου, σκηνοθέτη, υπεύθυνη του
Μικρού Εθνικού Θεάτρου, Κατερίνα
Διακουμοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, Τώνια Καράογλου,
θεατρολόγο, κριτικό θεάτρου, Κατερίνα Καρρά, θεατρολόγο, φιλόλογο,
διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτα Κωνσταντινάκου,
θεατρολόγο, δραματολόγο, Ειρήνη
Μουντράκη, θεατρολόγο, υπεύθυνη Δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου, ιδρύτρια του Greek Play Project,
Χρυσοξένη Προκοπάκη, συγγραφέα, εκδότη, Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Λέκτορα Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
του Ε.Κ.Π.Α., σκηνοθέτη και Αλεξάνδρα Σίμου, διδάκτορα του τμήματος
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
ΑΠΘ, εκπαιδευτικό, ηθοποιό.
Σημαντικός αρωγός σε όλη την

προσπάθεια υπήρξαν οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ο εκδοτικός οίκος «συμπορεύτηκε» με την
πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής να αποσταλούν έπαθλα, όχι μόνο
στους μαθητές που διακρίθηκαν στον
διαγωνισμό, αλλά και σε όλα τα παιδιά
που έλαβαν μέρος. Έτσι, ως ελάχιστη
ανταμοιβή της προσπάθειας των μαθητών να συγγράψουν θεατρικά κείμενα σε μια δύσκολη για όλους συγκυρία, το Δ.Σ. και η Διευθύντρια του
Εκδοτικού Οίκου, κα Διονυσία Δασκάλου, αποφάσισαν να δωρίσουν
στους μαθητές το έργο Έργα και Ημέρες στην Κρήτη (επιμ. Αγγ. Χανιώτη)
με την ευχή μέσα από τις σελίδες του
να αναδυθούν οι πρωταγωνιστές των
επόμενων συγγραφικών πονημάτων
των μαθητών.
Επιθυμία των διοργανωτών είναι
η προσπάθεια να συνεχιστεί και την
επόμενη σχολική χρονιά μέσα σε καλύτερες συνθήκες.
Η Οργανωτική Επιτροπή:
1) Μανιουδάκη Μαρία, φιλόλογος,
ΜΔΕ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης
2) Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, φιλόλογος, ΜΔΕ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης
3) Σειραγάκης Μανώλης, επίκουρος καθηγητής του Τομέα Μουσικολογίας- Θεατρολογίας του Τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Παν/μίου Κρήτης, σκηνοθέτης,
ηθοποιός.
4) Φιολιτάκη Μαρία, φιλόλογος,
Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου
Κρήτης, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.

Σπορά λιναριού στα Ακτούντα του δήμου Αγίου Βασιλείου
ΜΕ ΑΡΩΓΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDHI
Από αρχαιοτάτων χρόνων πολλά
γεωργικά προϊόντα που καλλιεργούνταν εξακολουθούν να υπάρχουν στη
ζωή μας ακόμα και σήμερα. Αυτά τα
προϊόντα έπαιξαν και παίζουν πολύ
σπουδαίο ρόλο στην καθημερινότητά μας. Περίπου το 9500 π.Χ., σιτάρι, κριθάρι, μπιζέλια, φακές, ρεβίθια
και λινάρι καλλιεργούνταν στη Μεσοποταμία. Από αυτά, το λινάρι το ξεχασμένο, επανέρχεται στη ζωή μας
με καλλιέργειες που κυρίως γίνονται
στη Κρήτη σε μικρές κοινότητες από
το Πανεπιστήμιο των Ορέων με συνεργασία το ΑΤΕΙ Κρήτης με φοιτητές
και με διάφορες άλλες σχολικές βαθμίδες, δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία που ανέλαβαν να δημιουργήσουν και πάλι λησμονημένες καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες αυτές στο παρελθόν είχαν βοηθήσει την μικροοικονομία της περιφέρειας γιατί οι μικρές τοπικές κοινότητες μπορούσαν
να παράγουν τα προϊόντα που είχαν
ανάγκη.
Οι διαφορετικές ποικιλίες του λιναριού μπορούν να δώσουν προϊόντα
στη διατροφή, υφαντουργία, ένδυση, αλλά και για βιομηχανική χρήση,
με κύριο την πρώτη ύλη για την κατασκευή οικολογικών χρωμάτων. Επίσης, το λινέλαιο έχει σημαντική προσφορά στη φαρμακολογία, ως εξαιρετικά ωφέλιμο για τον ανθρώπινο
οργανισμό μέσω κυρίως της υγιεινής
διατροφής.
Η καταγωγή του λιναριού προερχόταν από την Ασία και την Ινδία, είναι ένα από τα αρχαιότερα φυτά που
καλλιέργησε ο άνθρωπος. Γνωστό
ότι στην Αρχαία Αίγυπτο, οι μούμιες,
ήταν τυλιγμένες σε λινό ύφασμα. Από
την Αίγυπτο η καλλιέργεια του λιναριού ήρθε σε Μεσόγειο και Ευρώπη.
Στις καλλιέργειες της Ρωσίας κρατάει το 25% της παγκόσμιας παραγωγής σήμερα.
Όπως πληροφορούμεθα από το
Πανεπιστήμιο των Ορέων και την
αποστολή γυναικών, Πηνελόπη
Gandhi, παραλαμβάνουν την ιστορία
του νήματος. Η ομάδα αυτή των ενεργών γυναικών επιχειρεί να αναστήσει

αιώνιους ανθρώπινους δεσμούς με το
χώμα, τον καρπό, την ιστορία και την
κουλτούρα ακόμα και του Λιναριού.
Στόχος της «εκστρατείας», τόσο του
Πανεπιστημίου των Ορέων, όσο και
των γυναικών της Πηνελόπης Gandhi,
είναι να θυμίζουν συνεχώς, μέσα από
τις δραστηριότητές τους, αφενός ότι
ένα σημαντικό αποκούμπι του σύγχρονου ανθρώπου είναι η παράδοση,
αφετέρου πως πρέπει να γνωρίσουμε, να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε, τον εθνικό μας πλούτο.
Με αυτό λοιπόν το στόχο και εμείς
και με τις ίδιες ευαισθησίες στο μικρό
χωριό μας Ακτούντα του Δήμου Αγ.
Βασιλείου αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο των
Ορέων και να σπείρουμε το θαυμαστό λινάρι σε ένα χωράφι του χωριού
μας με την συμβολή σχολείου της περιφέρειας μας από το χωριό Σπήλι.

Σε αυτή την εκπαιδευτική βιωματική δράση της σποράς συμμετείχαν
παιδιά του Δημοτικού σχολείου Σπηλίου που μυήθηκαν στην αξία της αυτάρκειας, δηλαδή το πως οι μικρές
τοπικές κοινότητες μπορούν να παράγουν τα προϊόντα που έχουν ανάγκη. Στην συνέχεια η ομάδα του καθηγητή οφθαλμολογίας και πρώην
πρύτανη Π.Κ. κ. Ιωάννη Παλλήκαρη, μέσω της κας Βαρβάρας Τερζάκη-Παλλήκαρη, εμπνεύστριας και
συντονίστριας της Αποστολής «Πηνελόπη Gandhi - Η ιερή τέχνη της
υφαντικής στην Κρήτη» και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ιωάννης Πυργιωτάκης μας μίλησαν για την σπουδαιότητα του λιναριού στην ζωή των παλαιοτέρων ανθρώπων και τη χρήση του
στην υφαντική τέχνη.
Απευθύνουμε θερμά ευχαριστήρια:

Στο Πανεπιστήμιο των Ορέων και την
ομάδα του, τον καθηγητή Οφθαλμολογίας και πρώην πρύτανη του Π.Κ. κ.
Παλλήκαρη, την κ. Βαρβάρα Τερζάκη,
τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη, ο οποίος υπηρέτησε ως καθηγητής στο Π.Κ. στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης και βεβαίως,

το Σχολείο, τα παιδιά και την Διεύθυνση του Σχολείου Σπηλίου.
Επίσης, ευχαριστούμε τον Δήμο Αγ.
Βασιλείου, για την προφορά του, τον
σύλλογό μας και τους κυρίους Ελπιδοφόρο Μουρνιανάκη και Μανόλη
Πελεκανάκη, για την προετοιμασία
και το όργωμα του χωραφιού.
Μαρία Καραβίτη Πορίχη

Η αρχαιολόγος
Έφη Σαπουνά
Σακελλαράκη
στο «Μονόγραμμα»
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

■■ Με τον αείμνηστο σύζυγο της Γιάννη Σακελλαράκη

Η Έφη Σαπουνά Σακελλαράκη, μια σπουδαία κυρία της
Αρχαιολογίας που ανέσκαψε με πάθος και έφερε στο φως μεγάλο κομμάτι του αρχαίου πολιτισμού μας, αυτοβιογραφείται στο Μονόγραμμα που θα προβληθεί από την ΕΡΤ2 την
Τρίτη 30 Νοεμβρίου στις 17.30.
Η Έφη Σαπουνά Σακελλαράκη γεννήθηκε στον Πειραιά
και μεγάλωσε στην Αθήνα. «Στον Πειραιά ζήσαμε πολύ ωραίες, αλλά και πολύ άσχημες στιγμές. Από τον μώλο της εταιρείας
λιπασμάτων παρακολουθούσα τον πατέρα μου, το καράβι που
τον πήγαινε στην εξορία, στην Ικαρία και στην Μακρόνησο...»
Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και του Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων της
Βιομηχανικής Σχολής, παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στο Λονδίνο και στη Χαϊδελβέργη και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής στην Αθήνα.
Ως έφορος Αρχαιοτήτων Ευβοίας, διενήργησε σημαντικότατες ανασκαφές σε όλο το νησί, στη Σκύρο και στις βοιωτικές ακτές. Ανέσκαψε τη Κύμη, την πόλη που έκανε τις πρώτες
αποικίες στη Δύση μαζί με τους Χαλκιδαίους.
Εργάστηκε στα Μουσεία Ακρόπολης, Ολυμπίας, Ναυπλίου,
Ηρακλείου και Κέρκυρας, καθώς και σε ανασκαφές στις αντίστοιχες περιοχές.
Σταθμός στην καριέρα της, σημείο αναφοράς και αναζήτησης, η συμμετοχή της στις ανασκαφές της Ζάκρου, των Αρχανών και της Ζωμίνθου, τις οποίες συνδιηύθυνε με τον αρχαιολόγο σύζυγό της, τον σπουδαίο Γιάννη Σακελλαράκη, που
έφυγε από τη ζωή το 2010. Για την ανασκαφή των Αρχανών
βραβεύτηκαν και οι δυο από την Ακαδημία Αθηνών.
«Τον Γιάννη τον γνώρισα την εποχή που ήμουν φοιτήτρια και
η σχέση η ιδιαίτερη με αυτόν τον δύσκολο αλλά γοητευτικό άνθρωπο ήρθε στο Ναύπλιο όταν με προσέλαβε σε μια δουλειά για
την Τίρυνθα, στην οποία ήταν επιφορτισμένος από τον έφορο
αρχαιοτήτων…» λέει.
Το κορυφαίο εύρημα τους, που συγκλόνισε τον κόσμο,
ήταν η ανθρωποθυσία στα Ανεποσπήλια. Δεν ανακαλύφθηκε από διαίσθηση. Η ίδια η Έφη Σαπουνά, ήταν που βρήκε
ψάχνοντας, σε μια πλαγιά του ιερού βουνού Γιούχτα, ένα «κέρατο καθοσιώσεως» που οδήγησε στον εντοπισμό του ναού,
εκεί που έγινε η ανθρωποθυσία, λίγο πριν τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό που περίμεναν με τρόμο και προσπαθούσαν να εξευμενίσουν τους θεούς, περί το 1700 π.Χ. Το κορυφαίο αυτό εύρημα προκάλεσε την μήνιν αν όχι και τον φθόνο των ανθρώπων του χώρου της, πολεμήθηκαν σκληρά, με
αποτέλεσμα να μην λάβουν τις θέσεις που τους άξιζαν στο
Πανεπιστήμιο.
Ένιωσε άραγε ποτέ την προσωπικότητα του συζύγου της να
την επισκιάζει; «Ένιωσα την σκιά του να με βαραίνει αλλά δεν
ένιωσα την σκιά του να με πιέζει» λέει.
Συντελεστές
Παραγωγός Γιώργος Σγουράκης
Σκηνοθεσία Γιάννης Καραμπίνης
Δημοσιογραφική επιμέλεια Ιωάννα Κολοβού, Αντώνης
Εμιρζάς
Φωτογραφία Μαίρη Γκόβα
Ηχοληψία Λάμπρος Γόβατζης
Μοντάζ Γιάννης Καραμπίνης
Διεύθυνση παραγωγής Στέλιος Σγουράκης

Κινηματογράφοι
CINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Εμμ. Πορτάλιου 3-5,
Τηλ.: 283.10.29.241, Website: cinelandpantelis.gr,
DOLBY 3D DIGITAL CINEMA)
• «EΝKANTO: ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ»
(Encanto) Κινουμένων σχεδίων
Δανείζουν τις φωνές τους οι: Έλενα Δελακούρα,
Κωνσταντίνα Κορδούλη, Νίνα Μαζάνη, Θάνος
Λέκκας, Μαρία Κοσμάτου, Αποστόλη Ψυχράμης,
Βίνα
Παπαδοπούλου,
Ερασμία
Μαρκίδη,
Κωνσταντίνος Ρεπάνης Σκηνοθεσία: Τζάρεντ
Μπους, Μπάιρον Χάουαρντ, Χαρίς Κάστρο Σμιθ
ΠΡΟΒΟΛΗ:
• 18.30 (Μεταγλωττισμένη/Cineland 1)
• Σάββατο: 17.45 (Μεταγλωττισμένη/Cineland
1)
• «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943» (Echoes Of The Past)
Δραματική

Ηθοποιοί: Μαξ Φον Σίντοφ, Άστριντ Ρος,
Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Μάρτιν
Λάερ, Άλις Κρίγκε, Τόμας Αράνα, Γιώργος
Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής,
Μαρία Αλιφέρη, Θάνος Τοκάκης, Χαρά Μάτα
Γιαννάτου, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ιωάννα
Παπαδοπούλου, Πέπη Μοσχοβάκου Σκηνοθεσία:
Νικόλας Δημητρόπουλος
ΠΡΟΒΟΛH: • 20.30 (Cineland 2), • Σάββατο:
19.20 (Cineland 2)
• «ΛΟΥΓΚΕΡ» Δραματική
Ηθοποιοί: Τάσος Νούσιας, Γιωργής Τσουρής,
Στεφανία Γουλιώτη, Ερρίκος Λίτσης, Νίκος Χίλιος,
Έφη Γούση, Μάνος Ιωάννου, Κυριακή Γάσπαρη,
Δημήτρης Μακαλιάς, Γιολάντα Μπαλαούρα,
Χρήστος Ευθυμίου, Σοφία Μανωλάκου, Ισίδωρος
Σταμούλης, Κορίνα Αλεξανδρίδου, Αλέξανδρος

Τρανουλίδης, Νίκη Λάμη, Μαρία Οικονόμου,
Γιώργος Ζώης, Μαίρη Σταυρακέλη, Μαρία
Φιλίππου, Οδυσσέας Σταμούλης, Χάρης Σώζος,
Σπύρος Μπιμπίλας, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Μίνα
Χειμώνα, Αλεξάνδρα Παντελάκη Σκηνοθεσία:
Κώστας Χαραλάμπους
ΠΡΟΒΟΛΗ:
• 21.00 (Cineland 1)
• Σάββατο: 19.50 (Cineland 1)
• «GHOSTBUSTERS: LEGACY» (Ghostbusters:
Afterlife) Περιπέτεια φαντασίας
Ηθοποιοί: Κάρι Κουν, Φιν Γούλφχαρντ, ΜακΚίνα
Γκρέις, Άνι Ποτς, Πολ Ραντ, Λόγκαν Κιμ, Σελέστε
Ο’ Κόνορ, Όλιβερ Κούπερ, Σιγκούρνι Γουίβερ,
Μπιλ Μάρεϊ, Νταν Ακρόιντ Σκηνοθεσία: Τζέισον
Ράιτμαν
ΠΡΟΒΟΛΗ: Σάββατο: 21.30 (Cineland 2)

• «ANTLERS» Τρόμου
Ηθοποιοί: Κέρι Ράσελ, Τζέσε Πλίμονς, Τζέρεμι
Τ. Τόμας, Γκρέιχαμ Γκριν, Σκοτ Χέιζ, Ρόρι Κοχρέιν,
Έιμι Μάντιγκαν, Κόντι ΝτέιβιςΣκηνοθεσία: Σκοτ
Κούπερ
ΠΡΟΒΟΛΗ: Σάββατο: 22.30 (Cineland 1)
• «Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ» (Ron’s Gone Wrong)
Κινουμένων σχεδίων
Δανείζουν τις φωνές τους οι: Ευάγγελος
Καζλαρής, Ράντου Πουϊάνου, Χρήστος Θάνος,
Έφη Θανοπούλου, Θοδωρής Σμέρος, Πάρις
Παρασκευάδης-Πλάνετς,
Πέγκυ
Μανωλά,
Νικόλας Ζωζός Σκηνοθεσία: Κιμ Χάγκεν Γιένσεν,
Τόνι Ζινκ
ΠΡΟΒΟΛΗ: Κυριακή: 18.00 (Μεταγλωττισμένη/
Cineland 2)
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«ΑΠΟΛΛΩΝ»

(Μεσολογγίου 18 Παλιά Πόλη Digital Cinema Dolby Digital http://www.cineapollon.com f CINE
APOLLON)
• «Ο ΟΙΚΟΣ GUCCI» Δράμα Μυστηρίου
Πρωταγωνιστούν: Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ,
Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, Τζακ Χιούστον,
Σάλμα Χάγιεκ και ο Αλ Πατσίνο Σκηνοθεσία:
Ρίντεϊ Σκοτ
ΠΡΟΒΟΛΗ: 20.15 (2D) Διάρκεια ταινίας 160
λεπτά
•
«ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΠΟ
ΚΟΥΝΙΑ
2:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ (2021)» Κινούμενα
Σχέδια Συνεχίζεται 3η εβδομάδα
Στα Ελληνικά με τη φωνή του Πάνου Μουζουράκη
ΠΡΟΒΟΛΗ: Σάββατο και Κυριακή: 18.00 (2D)
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Μία παλαιά μαρτυρία (1740) και μία σημαντική επέτειος (1956)
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σ

τις 16
Απριλίου
1938,
πριν από 83
χρόνια,
δημοσιεύτηκε
στην εφημερί■■ Του ΣΠΥΡΟΥ
δα της Αθήνας
Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ* «Φωνή
της
Κρήτης» ένα
έμμετρο κείμενο με τίτλο: Ένας παλαιός Τουριστικός Οδηγός και υπότιτλο: Το
Ρέθυμνο της άλλοτε.
Επρόκειτο για ένα στιχούργημα, το οποίο χρονολογείται από το
έτος 1740 (έτος εγείρας 1155) και,
«έποιήθει ύπό Άρμενίου τινός χρυσοχόου, τόν όποίο δολοφονηθέντα
καί άνευ κληρονόμου όντα, έκληρονόμησε το Ίεροδικείον». Το γεγονός
εντοπίζεται και σε μεταφρασμένα οθωμανικά έγγραφα όπου γίνεται αναφορά ότι είχε περιέλθει στο
Οθωμανικό Δημόσιο, η περιουσία
«τού έν βαρουσίω Ρεθύμνης φονευθέντος Άρμενίου χρυσοχόου Άβρο».
(Μετάφραση Τούρκικων Ιστορικών
Εγγράφων του Ν. Σταυρινίδη (α’ τόμος/σελ. 91) ο οποίος διευκρινίζει
ότι η λέξη βαρούσι ή βαρόσι έχει
ουγγρική προέλευση και σημαίνει
«προάστιο» ή «την έξω από τα τείχη συνοικία»).
Το στιχούργημα αποτελείται από
56 δεκαπεντασύλλαβους στίχους,
σε διπλή ομοιοκαταληξία και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία περιγραφή των κάθε λογής μαγαζιών του
Ρεθύμνου της εποχής εκείνης, αναφέροντας πέρα από τους ιδιοκτήτες με τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που πρόσφεραν και αρκετές από τις γειτονιές όπου βρισκόταν τα μαγαζιά τους. Ένας πραγματικός θησαυρός, μια σπάνια μαρτυρία της αγοράς, του εμπορίου και
του εμπορικού κόσμου γενικότερα.
Από το στιχούργημα δε, μαθαίνουμε ότι ζούσαν στην πόλη πέραν
των Οθωμανών και των Ελλήνων,
επίσης Αρμένιοι, Εβραίοι και αφρικανοί ενώ, πολλοί από τους εμπόρους, στο κείμενο, φέρουν επίθετα που δηλώνουν τον τόπο καταγωγής τους, κρητικό ή μη. Υπήρχαν
ένας Χανιώτης, ένας Αλή Γερανιώτης (από το χωριό Γεράνι) κι ακόμη,
ο Γιοσούφ Σκεντέρ (ο Αλεξανδρινός), ο Σταμπολής (ο Κωνσταντινοπολίτης), ο Σέφερης ο Κονιαλής
(από το Ικόνιο), ο Εβραίος Σαμαλήκ
και ο Αρμένης Αρτίν που δεν είναι
άλλος από τον ποιητή μας.
Ο ποιητής και η γλώσσα
Η ρίμα στο ποίημα είναι γραμμένη στα ελληνικά, στην ιδιωματική
ντοπιολαλιά και γεμάτη από οθωμανικές λέξεις, που πολλές παραμένουν ως τις μέρες μας με παραλ-

■■ Retimo (1700). Γκραβούρα ζωγράφου που συνόδευε τον Γάλλο βοτανολόγο και φυσιοδίφη J. P. de Tournefort το ταξίδι του στην Εγγύς Ανατολή

■■ …. θα βρης στ΄ Αρμένη του Αρτίν πούνε στο Μειντάνι / με τον Οβριό το
Σαμαλήκ έχουνε το ντουκιάνι [κατάστημα].

■■ Σαν θα σε πιάσει πονόδοντος να πάρεις χαβλιζάνι / στης Άμμου τη Πόρτα θε να το βρεις, στο φαρμακοποιό Μερτζάνη

λαγές και αλλοιώσεις ή αντιδάνεια.
(σ.σ. Σε τούτο το άρθρο και για την
διευκόλυνση του αναγνώστη με
έντονη γραφή Bold είναι οι αρχικοί
στίχοι, ενώ μέσα σε αγκύλες η αναγκαία επεξήγηση ίσως και σε βάρος της ομοιοκαταληξίας). Όσο για
την ιδιομορφία του ιδιώματος που
είναι γραμμένο τούτο το τραγούδημα, μάλλον αντιπροσωπεύει την
αργκό της αγοράς, την γλώσσα του
εμπορίου της εποχής, που κάνει ευκολότερη την συνεννόηση στις καθημερινές συναλλαγές. Ο λόγος
που μας κάνει να πιστεύουμε σχεδόν μετά βεβαιότητας ότι δημιουργός του στιχουργήματος είναι ο Αρμένης χρυσοχόος Αρτίνι ή Αρτίν είναι ότι αναφέρεται δύο φορές μέσα
στο ποίημα και μάλιστα, σε μια ιδιοτελή παραχώρηση προς τον εαυτό του, έχει διαθέσει επτά στίχους
για να περιγράψει την ποικιλία του
εμπορεύματός του.
Κουγιούμ αλτούν, κουγιούμ κιουμούς κουγιούμ μπαγά με τας /
θέλεις Ζουμπρούτ, θέλεις χακκίτ,
θέλεις ζαφίρ κι’ ελμάσι / θα βρης
στ’ Αρμένη του Αρτίν πούνε στο
Μειντάνι / με τον Οβριό το Σαμαλήκ έχουνε το ντουκιάνι. (Δακτυλίδια χρυσά, δακτυλίδια αργυρά,
δακτυλίδια κοκάλινα με πέτρα / θέλεις πολύτιμους λίθους, θέλεις από
αχάτη, θέλεις ζαφείρι και διαμάντι /
θα βρεις στ’ Αρμένη του Αρτίν πούνε στη πλατεία / με τον Εβραίο το
Σαμαλήκ, έχουνε το κατάστημα).
Τα γιαταγάν το κιομούς στ’ Αρμένη του Αρτίνι / τσιμπούκια με
το Κεχριμπάρ αυτός καλά σου
δίνη. Στεπί με κόκκα γιούσουρου
κίτρινο κεχριμπάρι / ο Κουλαζίζ ο
Κιολτζής αυτός θα σου το πάρη.
(Τα γιαταγάνια τ’ ασημένια στ’ Αρμένη του Αρτίνι / τσιμπούκια με το
κεχριμπάρι, αυτός καλά σου δίνει.
Κομπολόι με ξύλο σπάνιο από γιούσουρι, κίτρινο κεχριμπάρι /ο Κουλαζίζ ο ταχυδρόμος, αυτός θα σου
το πάρει).
Ασφαλώς θα ήταν εντυπωσιακό
το κατάστημα που είχαν συνεταιρικά ο Αρτίν με τον Σαμαλήκ στο

να βαρέλια. Ντινέλ-σιγλιά=μεγάλα
ξύλινα δοχεία για αποθήκευση δημητριακών/ντίνα. Μύλου αδράχτι=ο ξύλινος κεντρικός άξονας
των νερόμυλων).
5) Μπουγιούτ πηγάδα. Μεγάλο πηγάδι πιθανότατα κοινής χρήσης. Ίσως να πρόκειται για το πηγάδι λίγα μέτρα μέσα από την Μεγάλη Πόρτα. Εκεί υπήρχε ένας φούρνος ενώ, υπήρχε κι άλλος φούρνος
που έψηνε μόνον φαγητά.
Στου φουρουτζή Σαϊτ ογλού εις
τη μπουγιούκ πηγάδα / χασίκ εκμέκ, χαρτίκ εκμέκ, ντάους και
παξιμάδα. (Στου φούρναρη Σαϊτογλού στην μεγάλη πηγάδα / λευκό
ψωμί, πιτυρούχο ψωμί, αρτουλάκια
και παξιμάδα).
Στου μπουρεξί Αλή Μεχμέτ
πούνε στο καρακόλι / να ψήσης
το γιουβέτσι σου να φας εις το
περβόλι. (Στο φούρνο για φαγητά τ’ Αλή Μεχμέτ, πούνε στο καρακόλι* / να ψήσεις το γιουβέτσι σου
να φας εις το περβόλι). (* Καρακόλι:
Δεν είναι γνωστή η περιοχή εκτός
αν ταυτίζεται με το «Καραούλι» τον
Σταθμό των Γενιτσάρων).
6) Τόπ-Αλτί. Είναι τοποθεσία σε
«απόσταση βολής κανονιού» από
την Φορτέτζα, έξω από τα όρια της
πόλης προς τα Ανώγεια. (Ο παράξενος αυτός τρόπος καθορισμού
μιας περιοχής, συναντιέται και σε
έγγραφο του 1672 «εις το επί τούτης καταρτισθέν οροθεσιακόν έγγραφον» (ΜΤΙΕ τομ. Β’ του Ν. Σταυρινίδη).
Στου Κερήμ στο Τόπ-αλτί απούχει το μπεγίρι (άλογο) / να δώσης
τη φοράδα σου το σόι του να
σπείρη.
Εις του Σεκήρη του ναλπάτ (πεταλωτή) να τήνε πεταλώσης /
στου σαμαρτζή του Μπαλαλή να
τήνε σαμαρώσης.
Τορπάδες και καζίλ αργάν εις
του Μουτάφ Μπιμπίκι / Γκιουλάρ, ον-ικί καθιό μοσκιά το Μπασιλίκι. (Σάκους τρίχινους και τρίχινα σχοινιά στον σχοινοποιό Μπιμπίκι /
και καπίστρια και με δώδεκα σιρί-

Στου τσοχατζή Εφλέντ Σαλή,
τσοχά και φέρμελη καλή / ηπέκ
μεντίλ, ηπέκ μποξά και φερετζέ στου Σταμπουλή. (Στον έμπορο τσόχας Εφλέντ Σαλή, τσόχα και
κόκκινη τσόχα καλή / μεταξωτό μαντίλι, μεταξωτό μποξά και φερετζέ
στου Σταμπουλή).
Τσισμέδες σαριλίδικους με
Αξαρλή τομάρι / ο Σέφερις ο Κονιαλής κάνει χωρίς ξαμάρι.
(Στιβάνια χανουμισσών κίτρινα,
με το δέρμα από το Αξάρι / ο Σέφερις απ’ το Ικόνιο, κάνει χωρίς ξαμάρι*). (*ξαμάρι= χωρίς να παίρνει μέτρα, «με το μάτι» γιατί προφανώς
δεν επιτρεπόταν να αγγίξει τα πόδια της χανούμισσας).
Σαλβάρ, Με-τάν, τοσλούκ και
αραμπή σαρίκι / να ράψης στου
Μουλά τερζή απούχει μερακλίκι. (Βράκα, σάκο, κάλτσες κι αραβικό σαρίκι / να ράψεις στο Μουλά το
ράφτη, που έχει πολύ μεράκι).
Απ’ ότι φαίνεται στην αγορά δούλευαν μόνον άνδρες, με εξαίρεση
μια Φεριντά και μία Νενέ.
Στο Μασταμπά μαχαλεσί θα
βρής κιουζέλ παστέλι / του κιορ
αράπη η Νενέ τα κάνει με το μέλι.
(Στου Μασταμπά τη συνοικία θα
βρεις ωραίο παστέλι / του τυφλού
αράπη η Νενέ (μάνα), τα κάνει με
το μέλι).
Τα λεμπλεμπί η Φεριντά εις το
Ισσάρ τα κάνει / και με το ζάρφι
τα πουλεί κάτω στο Μειντάνι. (Τα
στραγάλια η Φεριντά, στη Φορτέτζα κάνει / και με το μπρούτζινο ποτήρι* τα πουλάει, κάτω στο Μεϊντάνι). (*το μπρούτζινο ποτήρι, το χρησιμοποιούσε για δοσομετρητή).

μεϊντάνι (Πλάτανο). Η δε αναφορά:
«ο Κουλαζίζ ο ταχυδρόμος, αυτός θα
σου το πάρει» προφανώς παραπέμπει σε μια πολύ πρώιμη και πρωτοπόρα για την εποχή, διαδικασία
πώλησης με ταχυδρομική αποστολή, κοινώς courier(!).
Συνοικίες και τοποθεσίες
Στο έμμετρο κείμενο εντοπίζονται πολλά ονόματα συνοικιών και
τοποθεσιών όπως ακούγονταν το
1740 στο Ρέτιμε (Ρέθυμνο_.
1) Βενετσιάνου το Τσεσμέ. Είναι
η κρήνη Rimondi ή βρύση του Βενετσιάνου ή βρύση στον Πλάτανο ή
Μεγάλη βρύση.
Να πιής καββέ (καφέ) στου Χάκκαλη, σε φαρφουρί (πορσελάνινο) φλυτζάνι / στου Βενετσάνου
το Τσεσμέ (τη βρύση), ίσκιο πολύ
που κάνει.
2) Κουμ-καπί. Είναι η γνωστή σε
όλους Πόρτα της Άμμου.
Σαν θα σε πιάση ντιχ-αγρήρ
να πάρης Χαβλιζάνι / στο ΚουμΚαπί θε να το βρής στ’ Ακτάρη
του Μερτζάνη. (Σαν θα σε πιάσει πονόδοντος να πάρεις Χαβλιζάνι* / στης Άμμου τη Πόρτα θε να
το βρεις, στο φαρμακοποιό Μερτζάνη). (* Χαβλιδζάν: πρόκειται για
το φυτό Άκορον, του οποίου η ρίζα
έχει φαρμακευτικές και αρωματικές ιδιότητες).
3) Χεϊτάν τσαρσί. Η «αγορά του
διαβόλου» Ένας στενός δρόμος
πλάτους τριών μέτρων παράλληλος με τα μπιτσκτσίδικα (μαχαιράδικα).
Μπουγάτσα με γερλή πεϊνήρ
και κιμαλή μπουρέκι / θα βρής
στο Χεϊτάν τσαρσί εις του Χατζή Πελτέκη. (Μπουγάτσα με ντόπιο τυρί και με κιμά μπουρέκι / θα
βρεις στην «διαολο-αγορά» στου
Χατζή Πελτέκη).
4) Τσίτου–μαχαλεσί. Συνοικία
κοντά στο Καμαράκι.
Εις το Τσίτου μαχαλεσί Μαρίνος ο Κουτσάφτης / κάνει βουτσιά-ντινέλ, σιγλιά στόφες, του
μύλου αδράχτι. (* βουτσιά =ξύλι-

τια δερμάτινο χαλινάρι).
Εμπόριο και εισαγωγές
Στην αγορά του Ρεθύμνου έβρισκες την εποχή εκείνη αρκετά εισαγόμενα εμπορεύματα. Μερικά από
αυτά δεν υπήρχαν καθόλου στην
Κρήτη, ενώ αλλά είχαν μειωμένη
παραγωγή. Παίρνουμε πληροφορίες για την τροφοδοσία του εμπορίου με αιγυπτιακό ρύζι, περσικό καπνό, κουκιά από την Σμύρνη, κριθάρι από την Βεγγάζη, βούτυρο
από την Τέρνα (=λιμάνι της Β.Αφρικής), σιτάρι από την Κομοτηνή, ζώνες από την Δαμασκό, φέσια από
την Τύνιδα, δέρματα από το Αξάρι
(=πόλη της Μ. Ασίας).
Μπακλά
Σμυρλή
νοχούτφασούλ θα βρης εις του Τοπάλη / τζονάκ μπουλιούκ τορλού
τουρλού θα βρης εις του Καράλη. (Κουκιά Σμύρνης και ρεβίθια θα
βρεις στου Τοπάλη / πιατικά μεγάλα λογιών-λογιών θα βρεις στου Καράλη).
Αρπά μπεγιάζ Μπιγγαζλή Μπογδά τσι Γκιουμουλτζίνας / θα
βρής εις του Σκεντέρ Γισούφ του
γιου της Αραπίνας. (Κριθάρι λευκό
της Βεγγάζης και στάρι της Κομοτηνής / θα βρεις στου Αλεξανδρινού
Γισούφ, του γιου της Αραπίνας).
Ηπέκ μιλάγια μπιριντζή θα
βρής εις του Φαφούλι / και ζώνη
του Ταραμπουλούς και φέσι του
Τουνούσι. (Καλύπτρα προσώπου
πρώτης ποιότητος θα βρεις στου
Φαφούλι / και ζώνη από την Συρία
και φέσια από την Τύνιδα).
Πιπέρ-κανέλλα-τζεντζεφίλ,
Ντεβίζ-μοσχού, Σακκίζι / εις το
Γιαλί-μαχαλεσί θα βρής στου
Ιμανζλιζι. (Πιπέρι, κανέλλα, πιπερόριζα, μοσχοκάρυδο, μαστίχι / εις
την συνοικία Γιαλί θα βρεις στου
Ιμανζλίζι).
Εμπορικά και καταστήματα
Στο στιχούργημα αναφέρονται
32 εμπορικά ή καταστήματα που
προσφέρουν υπηρεσίες και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της
μικρής πόλης.

Εστιατόρια και καφενεία
Ένας κάτοικος ή ένας επισκέπτης
στο Ρέθυμνο του 1740 θα μπορούσε να φάει στα εστιατόρια (ατζίδικα), πιλάφι, κεμπάπ-καπαμά, κρέας
με σπανάκι και μουχλιγέ (είδος χόρτου, σαν δυόσμος) μαγειρεμένα με
βούτυρο ή σμυρναίϊκα κουκιά ή ρεβίθια.
Να φας πιλάφι στου Νουρλή με
Μισιρλή περίντζι / να πιής νερό

στο Ιμαρέ να παίξης στο κιλίντζι. (Να φας πιλάφι στου Νουρλή
με αλεξανδρινό ρύζι / να πιεις νερό
στα συσσίτια να παίξεις με το χαρτί (τράπουλα).
Στ’ ατζίδικο του Μουχαρέτ να
φας μαγερεμένα / κρέας-σπανάκι
και μουχλιγέ μου σούτ-γιαγί τσι
Τέρνας. (Στο εστιατόριο του Μουχαρέτ να φας μαγειρεμένα / κρέας,
σπανάκι και μουχλιγέ (αρωματικό
χόρτο) με βούτυρο απ’τη Τέρνα).
Στα καφενεία πρόσφεραν τον
καφέ σε φλιτζάνια από κινέζικη
πορσελάνη (φαρφουρί), ενώ μπορούσες να καπνίσεις βαρύ ή ελαφρύ καπνό σε θαυμάσιους ναργιλέδες.
Ουζούν τζιμπούκι θα το βρης
με κεχριμπάρ αγίζι / στου σεβταλή του μποϊλή ορτάκι του Χαφίζι.
(Μακρύ τσιμπούκι θα το βρεις με
επιστόμιο κεχριμπάρι / στου σεβνταλή του υψηλόσωμου, συνέταιρο του Χαφίζι).
Θα βρής καπνό γιαβάσικο εις
του κιτζή Χανιώτη / και σέρτικο
καμπάδικο στ’ Αλή του Γερανιώτη. (Θα βρεις καπνό ελαφρύ στον
καπνοκόφτη τον Χανιώτη / και σέρτικο χονδροκομμένο στ’Αλή του Γερανιώτη).
Το τουμπεκί τ’ Ατζέμικο (περσικό) εις του Φαφούλ τσαούσι /
τσοι ναργιλέδες του Σεφκή τσοι
κάνουνε γιουρούσι. (ανάρπαστους).
Τελικά, τούτο το έμμετρο φαντάζει ως μια προσχεδιασμένη ποιητική διαφήμιση της αγοράς του
Ρεθύμνου, που γράφτηκε για να
απαγγελθεί ή να διαβαστεί κάποια στιγμή και προφανώς απευθυνόταν όχι μόνον στους κατοίκους της πόλης, αλλά και σε αυτούς
των γύρω περιοχών και υποψηφίους αγοραστές. Άλλωστε ο δεκαπεντασύλλαβος, τονισμένος στο γνώριμο μοτίβο της μαντινάδας, έδινε την ευκαιρία της αποστήθισης ή
έστω της τμηματικής προφορικής
αναμετάδοσης.
Τον λόγο στη συνεχεία είχαν οι
τελάληδες.

Μία πολύτιμη πηγή…
Η πηγή μας για την δημοσίευση
αυτού, του ιστορικά πολύτιμου ποιήματος, ήταν το άρθρο: «Μία σπάνια μαρτυρία για το Ρέθεμνος
του 1740» που δημοσίευσε ο Μανόλης Α. Παπαδογιάννης στο περιοδικό ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ο Πυρφόρος
(τ. 36/σ.317). Ένα τριμηνιαίο κρητικό περιοδικό, ιδιοκτησίας Ελ. Γ.
Δαφέρνου, το όποιο κυκλοφορούσε από τα μέσα της 10ετίας του ‘70
στην Αθήνα με συνδρομές. Ο συντάκτης, προχώρησε σε μια λεπτομερή και σε βάθος έρευνα παραθέτοντας μια πληθώρα πολύτιμων
στοιχείων. Όσα δε αναφέρονται,
θέλουν προσεκτική ανάγνωση και
πολλή φαντασία και μπορούν να
μας «ταξιδέψουν» στην ζωή, την κίνηση, την καθημερινότητα και την
εμπορική δραστηριότητα στο Ρέθυμνο του 1740, στο μεϊντάνι και
στις γειτονιές του.
….. και μία επέτειος.
Είναι γεγονός ότι από τότε που
υπάρχουν κοινωνίες, υπάρχει και το
εμπόριο. Τρέφεται από αυτές αλλά
και τις τρέφει. Και στο πέρασμα των
εποχών το εμπόριο ανθεί αλλά και
πέφτει σε ύφεση, παραμένει στάσιμο αλλά και ανακάμπτει, κινδυνεύει, προσαρμόζεται, διαφοροποιείται, αναμορφώνεται. Και οι άνθρωποί του (οι έμποροι, οι βιοτέχνες
κλπ), σαν αέναο μελίσσι διαχρονικά το υπηρετούν, ζουν απ’ αυτό και
γι’ αυτό, εισπράττουν και πληρώνουν. Και προσπαθούν για το καλύτερο. Το δικό τους, της τάξεως
τους και τελικά της ίδιας της κοινωνίας. Όπως πριν από 65 χρόνια
-σαν σήμερα- που έγιναν τα εγκαίνια λειτουργίας του Υποκαταστήματος του Τ.Ε.Β.Ε. Ρεθύμνου. Για το
σπουδαίο αυτό γεγονός διαβάζουμε στην Εφημερίδα Κρητική Επιθεώρησις (φ. 27/11/1956) άρθρο με
τίτλο: Τ.Ε.Β.Ε. Τα εγκαίνια του διαμερίσματος Ρεθύμνης. «Την παρελθούσαν Κυριακήν άφίκετο (έξ Αθη-

■■ «Άφίκετο είς τήν πόλη μας ο Πρόεδρος τού ΤΕΒΕ κ. Γ. Λαμπρινάκος,
(μέσον) διά τα έγκαίνια του Υποκαταστήματος ΤΕΒΕ Ρεθύμνου»

νών) είς τήν πόλη μας ο Πρόεδρος
τού ΤΕΒΕ κ. Γ. Λαμπρινάκος, ο όποίος παρέστη είς τα έγκαίνια του νεοϊδρυθέντος διαμερίσματος του ΤΕΒΕ
του Ν. Ρεθύμνης. Τούτον ύποδέχθησαν είς το Πέραμα οι πρόεδροι τών
έπαγγελματιών και βιοτεχνικών όργανόσεων. Άπό το Ήράκλειον ο κ.
Λαμπρινάκος συνοδεύετο ύπό του
συμβούλου του ΤΕΒΕ κ. Χαλκιαδάκι καί του Προέδρου της Όμοσπονδίας έπαγγελματίων καί βιοτεχνών
Ήρακλείου κ. Ζερβού. Έκ Χανίων άφίχθησαν να τόν προϋπαντήσουν έκπρόσωποι έπαγγελματιών καί βιοτεχνών, ο Προϊστάμενος τού διαμερίσματος Χανίων κ. Τσούγγαρις και ο
νεοτοποθετηθείς Διαμερισματάρχης
Ρεθύμνης κ. Βαρδουλάκις. Μετά την
άφιξίν των, περί ώραν 11 π.μ. προσήλθον είς τα γραφεία του ΤΕΒΕ ο
Νομάρχης Ρεθύμνης κ. Σταματιάδης
είτα δε έψάλη άγιασμός μετά το πέρας τού όποίου προσεφώνησε τον
Πρόεδρον τού ΤΕΒΕ ο Πρόεδρος της
Όμοσπονδίας Έπαγγελματιών και
τέως Σύμβουλος του ΤΕΒΕ κ. Σπύρος Μ. Θεοδωράκης… (σ.σ. Πρόκειται για τον παππού του συντάκτη
του παρόντος άρθρου). Μετά τούτα ώμίλησεν ο νεοδιορισθείς Διαμε-

ρισματάρχης Ρεθύμνης κ. Βαρδουλάκις εύχαριστήσας διά τήν προσγενόμενην είς αύτόν τιμήν και την εμπιστοσύνην τής όποίας έτυχε διά τής
άναθέσεως είς αύτόν της διοικήσεως του άσφαλιστικού διαμερίσματος
Ρεθύμνης».
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία του παραρτήματος στο Ρέθυμνο τότε, ήταν ένας άθλος και το
αποτέλεσμα κόπων και προσπαθειών μιας μικρής ομάδας Ρεθεμνιωτών που καθοδηγούμενοι από
τον Σπύρο Θεοδωράκη, ο οποίος
είχε διατελέσει εκλεγμένο μέλος
της 12μελους διοικούσας επιτροπής του ΤΕΒΕ στην Αθήνα, πίστεψαν στην σπουδαιότητα του Ταμείου και την ανάγκη ενδυνάμωσής
του με νέα μέλη και βάλθηκαν να
μεταλαμπαδεύσουν το ίδιο πνεύμα σε όσους περισσότερους επαγγελματίες μπορούσαν στο Ρέθυμνο και στα χωριά (κυρίως κεφαλοχώρια), όπου έπιαναν ένα-ένα τους
επαγγελματίες και προσπαθούσαν
να τους πείσουν για το πόσο σημαντικό ήταν, έστω κι από το υστέρημά τους, να πληρώνουν τη μηνιαία
εισφορά τους, για να έχουν μια σύνταξη στο τέλος του εργασιακού

■■ Ο επίσημος προσκεκλημένος κ. Γ. Λαμπρινάκος (Πρόεδρος του Τ.Ε.Β.Ε.)
πήρε και μια ιδέα από κρητική διασκέδαση. Εδώ με τους εκπροσώπους
Ομοσπονδιών και Σωματείων Ν. Ρεθύμνου. Πρώτος δεξιά, ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-βιοτεχνών Ρεθύμνου Σπύρος Μ. Θεοδωράκης (οινοποιός), από τους πρωτεργάτες για την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΒΕ.

τους βίου. Αρχικά, με δικά τους έξοδα, είχαν νοικιάσει ένα μικρό μαγαζί στο τέλος της οδού Αραμπατζόγλου για να λειτουργήσει υποτυπωδώς σαν γραφείο-παράρτημα του
υποκαταστήματος Χανίων. Εγκατέστησαν ένα τηλέφωνο και προσέλαβαν μια γραμματέα για την αλληλογραφία, τις έγγραφες μελών, τις
κοινοποιήσεις αποφάσεων, τις ενημερώσεις κλπ. Με την αύξηση των
μελών, αυξανόταν κι ο όγκος δουλειάς και ήταν φανερό ότι έπρεπε
το ΤΕΒΕ να λειτουργήσει στο Ρέθυμνο με ένα οργανωμένο υποκατάστημα στελεχωμένο με προϊστάμενο, υπαλλήλους, εισπράκτορες
κλπ. Η προσπάθειά τους αυτή, θα
ευοδωθεί στις 25 Νοεμβρίου 1956
-σαν σήμερα- πριν από 65 χρόνια.
Η ημέρα των εγκαινίων ήταν λαμπρή και είχε οργανωθεί με επιμέλεια και προσοχή.
Ανατρέχουμε και πάλι στην Κρητική Επιθεώρηση: «Μετά ταύτα (τον
αγιασμό) παρετέθη πλουσιώτατον
πρόγευμα είς το έστιατόριον Τσουτσουδάκι είς το όποίον παρεκάθη-

σαν 45 άτομα. Προπόσεις ήγειραν ο
κ. Έμμ. Σταγάκις ως έκπρόσωπος του
σωματείου ξυλουργών και ο κ. Νικ.
Δασκαλάκις ως έκπρόσωπος των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ. Τήν έσπέραν
παρετέθη πλουσιώτατον γεύμα είς
το έστιατόριον του Λεμονάκι [στην
Πλατεία Ηρώων] είς το όποίον παρεκάθησαν 80 άτομα. Κατά την διάρκειαν του γεύματος ήγειραν προπόσεις ο Πρόεδρος της Όμοσπονδίας έπαγγελματιών και βιοτεχνών κ.
Εμ. Καλλέργης, ο Πρόεδρος των Καφεπωλών κ. Κυρ. Μαρκαντώνης και ο
κ. Βαρδής Μαραγκουδάκις ο οποίος
και έχειροκροτήθη ζωηρότατα.»
Οι διοργανωτές δεν έχασαν την
ευκαιρία της παρουσίας στο Ρέθυμνο του Προέδρου του ΤΕΒΕ και
των συνεργατών του και «Την 5ην
άπογευματινήν έλαβε χώραν σύσκεψις ύπό την προεδρίαν του κ. Λαμπρινάκου είς την όποίαν παρέστησαν οι πρόεδροι όλων των έπαγγελματικών και βιοτεχνικών όργανώσεων και κατά την όποίαν έξητάσθησαν όλα τα ζητήματα τα άφορώντα
την τάξιν των ήσφαλισμένων».

■■ «Τήν έσπέραν παρετέθη πλουσιώτατον γεύμα είς το έστιατόριον του
Λεμονάκη»

Για την επίτευξη του κοινού στόχου, που ήταν η λειτουργία παραστήματος του ΤΕΒΕ στο Ρέθυμνο, εργάστηκαν πολλά μέλη της
Ομοσπονδίας
ΕπαγγελματιώνΒιοτεχνών Ν. Ρεθύμνου. Ας αναφέρουμε μερικούς εξ αυτών. Ήταν
ο Κώστ. Δασκαλάκης (α’ αντιπρόεδρος), ο Γιαν. Χιωτάκης (β’ αντιπρόεδρος), ο Στ. Φεσάς (Γεν. Γραμματέας), οι Σύμβουλοι Νίκος Δασκαλάκης (υφασματέμπορος), Νίκος Μανουσάκης (αυτοκινητιστής), Γιάννης Γαλερός (καφεπώλης), Νίκος
Περακάκης, αντιπρόσωπος του
Συλλόγου επαγγελματιών - βιοτεχνών Μυλοποτάμου κ.ά.
Τα επόμενα χρόνια το ΤΕΒΕ θα
δυναμώσει και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και στήριγμα για
τον εμπορικό κόσμο του Ρεθύμνου.
Θα είναι για δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας,
θα είναι παρόν στις δυσκολίες και
θα ακολουθήσει τις μεταβολές και
τις διακυμάνσεις που θα έρθουν
στην πορεία. Θα παραμένει πάντοτε και ένα απτό παράδειγμα των

όσων μπορούν να πετύχουν ενεργοί πολίτες σε πραγματικές κοινωνίες.
Βιβλιογραφικές αναφορές:
«Ένας
παλαιός
τουριστικός
οδηγός», Η Φωνή της Κρήτης, (φ.
16/4/1938).
«Τα εγκαίνια του ΤΕΒΕ Ρεθύμνης», Κρητική Επιθεώρησις. (φ.
27/11/1956).
Παπαδογιάννη, Μ. (1983). Μια
σπάνια μαρτυρία για το Ρέθεμνος
του 1740, Περιοδικό Προμηθεύς ο
Πυρφόρος (τ. 36), Αθήνα.
Περακάκης, Ν. (1972, 3 Μαρτίου).
Εκείνοι που φεύγουν. Κρητική Επιθεώρησις, σελ.2.
* Ο Σπύρος Μ. Θεοδωράκης
είναι πρώην τραπεζικός. Είναι
συγγραφέας, αρθρογραφεί στο
nautilia.gr και είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο σταθμό
Κρήτη fm 87,5 (Αθήνα). Είναι μέλος της Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης Μ.Μ.Ε.
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Σταθερά και όχι ευκαιριακά δίπλα στους ανθρώπους
του πρωτογενή τομέα
■■ Του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Α

πό την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα με την ΚΥΑ
βρεθήκαμε διπλά στους παραγωγούς και στην ανάγκη να
αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο εύρος τεχνικών ζητημάτων που ανέκυψαν. Σε αυτή
την κατεύθυνση, αναδείξαμε το πρόβλημα
με βάση το χρόνο εφαρμογής αλλά και την
ουσιαστική μεταρρυθμιστική προσπάθεια
που επιχειρεί η Κυβέρνηση.
Μετά την πλήρη και αναλυτική διαβούλευση με τους παράγωγους της Κρήτης τέθηκαν τρεις βασικοί πυλώνες για τους οποίους αναπτύσσω συνοπτικά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες την τελευταία διετία.
1. Μέτρα στήριξης των παραγωγών και
αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους
παραγωγής:
Μείωση του φορολογικού βάρους κατά
50 εκατ. ευρώ για τους αγρότες κατά την
αγορά πετρελαίου έτσι ώστε περίπου ένας
στους δύο αγρότες να λάβουν την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου (200.000 δικαιούχοι).
Με τη νέα συμφωνία για την ΚΑΠ η Ελλάδα διατηρεί τα ίδια κεφάλαια που είχε
στην προηγούμενη ΚΑΠ, περίπου 19,3 δισεκατομμύρια, όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για
την υπόλοιπη Ευρώπη έπεσε περίπου 10%.
Για το κρίσιμο ζήτημα αντιμετώπισης
του αυξανόμενου κόστους παραγωγής επαναλαμβάνω την ξεκάθαρη και άμεση δέσμευση της ηγεσίας του υπουργείου και
της Κυβέρνησης αναφορικά με την επιδότηση των κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών με ένα ενισχυμένο πλαίσιο από
το Μέτρο 14 για την Ευζωία των Ζώων.
Γίνεται προσπάθεια η στήριξη αυτή να
αποτελέσει σταθερά για το σύνολο της
νέας προγραμματικής περιόδου. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις καθώς αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη δυσκολία που βιώνουν οι παραγωγοί.
Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε στη διευκόλυνση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
με την εισαγωγή ρυθμίσεων για τη νομιμοποίηση ιδίως των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, τα οποία συνιστούν κατά προσέγγιση ποσοστό 50%-60% αυτών, καθώς
και η μείωση του κόστους παραγωγής. Συνέπεια αυτών θα είναι ο εκσυγχρονισμός
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η
βιωσιμότητά τους και η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, τηρώντας πάντα τους προβλεπόμενους υγειονομικούς
και περιβαλλοντικούς όρους.
Παράλληλα, με βάση την κατανομή των
κονδυλίων (συνολικά 420 εκ. ευρώ) ανά περιφέρεια για την 3η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση των Νέων Γεωργών» η Κρήτη από 30.662.000 που έλαβε στην αντίστοιχη πρόσκληση του 2016

θα λάβει 37.300.000 πόσο αυξημένο κατά
21,65%. Αυτό με βάση το γεγονός ότι ο κάθε
νέος παραγωγός που θα εγκριθεί με 35.000
ευρώ αντί με 14-17.000 που έμπαινε στο πρόγραμμα το 2016 αναδεικνύει τη στρατηγική
ουσιαστικής ενίσχυσης των παραγωγών
και ειδικά των νέων ανθρώπων.
Πέρα από τον τομέα των ενισχύσεων,
προχωράμε σε άτοκες δόσεις για την εξόφληση των επτά κύκλων της επιστρεπτέας
προκαταβολής και για τους αγρότες με το
τελικό ποσό της ενίσχυσης που θα κληθούν
να επιστρέψουν να είναι μειωμένο έως και
75%.
Τέλος, ιδρύεται Ταμείο Παροχής μικροπιστώσεων στον πρωτογενή τομέα για να
ενισχυθεί η δανειοδότηση αγροτικών επενδύσεων παρέχοντας δάνεια για κεφάλαιο
κίνησης με ελκυστικούς όρους χρηματοδότησης και με ιδιαίτερα ευέλικτες διαδικασίες.
2. Αντιμετώπιση των προβλημάτων
που προέκυψαν
από τους δασικούς χάρτες
Με δεδομένη τη σημασία που έχει η κατοχή και η αξιοποίηση των γαιών στον πυρήνα της κρητικής κοινωνίας η Κυβέρνηση προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να
συνδυαστεί η ολοκλήρωση της κατάρτισης
των δασικών χαρτών με την αντιμετώπιση
των στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν.
Έτσι, με βάση την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, που πρόσφατα κρίθηκε συνταγματική από το ΣτΕ, θέτοντας σε ισχύ
τις προβλέψεις του περιβαλλοντικού νόμου
4685/2020 ενσωματώθηκαν:
Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα.
Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με γεωργική ή κτηνοτροφική
ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
Άδειες υπουργού Γεωργίας προς σύναψη
συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές.
Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων
περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων
κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών
κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων
και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων
από το δημόσιο κτημάτων, δυνάμει ειδικών
νόμων.
Ειδικά αγροτικά μητρώα (αμπελουργικό
και ελαιουργικό μητρώο)
Τέλος, έχει ήδη προχωρήσει ο αποχαρακτηρισμός από το τεχνικό συμβούλιο δασών των εκτάσεων που καλύπτονται από
αραιή βλάστηση κι έχουν ως κυρίαρχο είδος
τον ασπάλαθο (Calicotme villosa L.) και τη
φρυγανώδη βλάστηση.

Συνεχίζουμε τη συντονισμένη προσπάθεια με θεσμική προσήλωση και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειών για την άμεση υλοποίηση όλων των λύσεων οι οποίες
παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα τόσο για τις τεχνικές παραμέτρους του
ζητήματος όσο και για το ιδιοκτησιακό πρόβλημα σε επίπεδο Κρήτης.
3. Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων
Διασταύρωση δηλώσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΑΔΕ
Προκειμένου να διορθωθούν μηχανογραφικές αρρυθμίες που ανέκυψαν, το σύστημα διοικητικών πράξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ
θα ανοίξει από Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021
ώστε οι παραγωγοί μέσω των συμβούλων
τους (ΚΥΔ, κ.ά.) να μπορούν να προβούν
σε διορθωτικές δηλώσεις. Μετά τη διόρθωση των στοιχείων από τους δικαιούχους θα
περιληφθούν στην εκκαθάριση όσοι βάσει των νεότερων στοιχείων τη δικαιούνται
και θα καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών στην εκκαθάριση του Δεκεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα
αντιμετωπίζεται συνολικά σε ποσοστό
95% με εξαίρεση όσους δεν είχαν στις κατοχή τους τα αγροτεμάχια στις 31/5.
Natura
Ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι παραγωγοί είναι
ενταγμένοι σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης
εντός περιοχών «NATURA» θα λάβουν κανονικά τις ενισχύσεις τους.
Για την εξαίρεση των αρόσιμων εκτάσεων που είναι εντός περιοχών Natura ή γειτνιάζουν με αυτές ως προς τις αρόσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με περιοχές Natura οι
περιπτώσεις αυτές ήδη εξετάζονται αυτεπάγγελτα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα διορθωθούν και θα εκκαθαριστούν άμεσα.
Το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ανοίξει για την υποβολή ενστάσεων με ιδιαίτερη επισήμανση για αρόσιμες
καλλιέργειες μέσα σε βοσκοτοπικές εκτάσεις ζήτημα το οποίο δεν θεραπεύεται.
Η εκτίμηση του οργανισμού είναι ότι
στην ολοκλήρωση της πληρωμής της
φετινής χρονιάς οι αποκλίσεις θα αφορούν λιγότερο από το 0,2% των συνολικών εκτάσεων της χώρας.
Επιλεξιμότητα
Η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί υποχρέωση
απορρέουσα από το ευρωπαϊκό δίκαιο και
κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται σε ποσοστό
33% .Όπως και στις υποθέσεις Natura, το
σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοικτό και
οι ενστάσεις ήδη εξετάζονται με στόχο την
καθολική αποπληρωμή των δικαιωμάτων
στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.
Νεοεισερχόμενοι στο εθνικό απόθεμα
με νεαρά ζώα
Όσοι νεοεισερχόμενοι ζήτησαν εθνικό

απόθεμα για νεαρά ζώα, θα λάβουν φέτος το 1/3 των βοσκοτόπων, ακριβώς διότι τα ζώα είναι νεαρά και άρα έχουν λιγότερες ανάγκες, και θα λάβουν κανονικά το
υπόλοιπο των δικαιωμάτων τους το επόμενο έτος, και όταν τα ζώα τους έχουν γίνει
πλέον παραγωγικά, μετά από επιτόπιο και
καθολικό έλεγχο και επιβεβαίωση του ακριβούς αριθμού των δηλωθέντων ζώων με τα
πραγματικά. Το πρόβλημα λύνεται καθολικά στηρίζοντας στην πράξη τους νέους
που επιθυμούν να μπουν στην παραγωγή.
Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
εθνικού αποθέματος
Η ρύθμιση αφορά 2.000 από τις συνολικά 42.000 περιπτώσεις δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος με έτος απόκτησης το 2020
και αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων στο χώρο των δικαιωμάτων και στην ουσία της καταστρατήγησης της έννοιας και
της ίδιας της ύπαρξης του εθνικού αποθέματος. Η ολοκλήρωση του ελέγχου των
μεταβιβάσεων (εκτός του 2020) αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοέμβριου προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να πληρωθούν κανονικά το Δεκέμβριο. Παράλληλα, όσοι από τους δικαιούχους εθνικού αποθέματος το 2020 χάνουν
τα δικαιώματα τους θα έχουν μια δεύτερη
ευκαιρία με την νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει το 2023 αρκεί να καλύπτουν
τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ, τις παραμέτρους του ενεργού αγρότη και κυρίως αφού
δεσμευτούν ότι θα παραμείνουν στην παραγωγική διαδικασία χωρίς αστερίσκους.
Ειδικές περιπτώσεις μισθωτηρίων κατανομή δημόσιου βοσκοτόπου
Ενεργοί Κτηνοτρόφοι που ενεργοποιούν
δικαιώματα σε εκτάσεις με ιδιωτικά μισθωτήρια συμβόλαια η συμβόλαια Δήμων και
Μοναστηριών, που παρά τη βούλησή τους
ο εκμισθωτής αποσύρει τις συμβάσεις μισθώσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αποδείξουν την αδυναμία ανανέωσης της μίσθωσης και να αιτηθούν δικαιωμάτων για ενεργοποίηση σε δημόσιο βοσκότοπο. Επιπρόσθετα, θίξαμε και το ζήτημα του ελέγχου
περιπτώσεων οπού παραγωγοί που έχει μεταβληθεί η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων τα οποία δηλώνουν πρέπει επίσης να
καλυφθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα μετά την πληρωμή
του Δεκεμβρίου, ώστε να μην διαταραχθεί
ή καθυστερήσει η ομαλή ολοκλήρωση της
πληρωμής του συνόλου των δικαιούχων.
Είμαστε σταθερά δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα με υπεύθυνες
θέσεις, και φυσικά όχι ευκαιριακά και ανάλογα με το ρόλο μας να τους χαϊδεύουμε τα
αυτιά σε περίοδο αντιπολίτευσης και κατά
την κυβερνητική περίοδο να τους στοχοποιούμε.

Πράσινο φως για την αποδέσμευση 767 εκατ. €
προς την Ελλάδα από το Eurogroup, ανάβει η ΕΕ
Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς
την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της
12ης έκθεσης μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και η οποία
διαπιστώνει πρόοδο στην εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων παρά την πανδημία.
Το ποσό των 767 εκατ. ευρώ αφορά
την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και συγκεκριμένα την επιστροφή των κερδών
από ελληνικά ομόλογα που έχουν
στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (ANFAs και SNPs),
κ.ά.
Η έκθεση των ευρωπαϊκών θεσμών
είναι σε γενικές γραμμές θετική και
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει περαιτέρω
προς την επίτευξη των συγκεκριμένων δεσμεύσεών της, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν σε ορισμένους τομείς, εν μέρει συνδεδεμένες με τις δύσκολες συνθήκες που
προκλήθηκαν από την πανδημία ή τις
καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους
τομείς και ενθαρρύνουν τις ελληνικές
αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική
και να διορθώσουν τις καθυστερήσεις
ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις
του χρηματοπιστωτικού τομέα, την
εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών,
την υγειονομική περίθαλψη και τη Δικαιοσύνη.
Μακροοικονομικές εξελίξεις
Η έκθεση επισημαίνει ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει
έδαφος, παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία. Μετά από ένα ισχυρό πρώτο
εξάμηνο του έτους και την καλύτερη
από το αναμενόμενο τουριστική περίοδο, η Επιτροπή προβλέπει ότι η ανάπτυξη το 2021 θα φτάσει το 7,1% του

στήριξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

ΑΕΠ, φτάνοντας ουσιαστικά σε επίπεδα προ-πανδημίας. Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά
5,2% το 2022. Αν και εξακολουθεί να
είναι πολύ έντονος ο αντίκτυπος της
πανδημίας, αναμένεται να μειωθεί
σταδιακά με τη συνεχιζόμενη εκστρατεία εμβολιασμού. Η διευκολυντική
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ισχυρή ώθηση από την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, πρόκειται να διατηρήσουν τη δυναμική στο
μέλλον. Η αγορά εργασίας παραμένει
ανθεκτική, χάρη και στα κυβερνητικά
προγράμματα στήριξης που συνέχισαν να προστατεύουν τις θέσεις εργασίας σε ευάλωτους τομείς.
Δημοσιονομικές εξελίξεις
Η έκθεση τονίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική πρόκειται να παραμείνει διευκολυντική το 2021 και να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάκαμψη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022. Οι
προβλέψεις της Επιτροπής και των ελληνικών αρχών ευθυγραμμίζονται σε
γενικές γραμμές και προβλέπουν σημαντική μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος το 2022. Η Επιτροπή προβλέπει ότι το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα παρακολουθείται υπό ενισχυμένη εποπτεία για βελτίωση από 7,6%
του ΑΕΠ το 2021 σε 1,2% του ΑΕΠ το
2022. Η βελτίωση του ισοζυγίου που

προβλέπεται για το 2022 αντανακλά
τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη και τη
σταδιακή κατάργηση των περισσότερων μέτρων έκτακτης ανάγκης.
Το έλλειμμα που προβλέπει η Επιτροπή για το 2022 είναι κάπως υψηλότερο από ό,τι προβλεπόταν την άνοιξη του 2021. Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει το κόστος των πρόσθετων
μέτρων και τις υψηλότερες αμυντικές
δαπάνες το 2022 λόγω της παράδοσης στρατιωτικού εξοπλισμού νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί ,
με επιδείνωση του ισοζυγίου 0,1% του
ΑΕΠ το 2022.
Η έκθεση τονίζει ότι τα περισσότερα από τα μέτρα που σχετίζονται με
την πανδημία θα καταργηθούν σταδιακά έως το τέλος του 2021, αλλά ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ζημιών από τις πυρκαγιές και υιοθετήθηκαν επίσης μικρά μόνιμα μέτρα.
Τα περισσότερα από τα μέτρα που
εγκρίθηκαν για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που
πλήττονται από την κρίση αναμένεται να αρθούν σταδιακά έως το τέλος
του 2021. Τα μέτρα στήριξης αναμένεται να έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο 6,4% του ΑΕΠ το 2021 και 1,4% του
ΑΕΠ το 2022. Τα μέτρα που θα παραμείνουν σε ισχύ το 2022 αποσκοπούν
στη στήριξη της ανάκαμψης, στην τόνωση της συνολικής ζήτησης και απασχόλησης και στην περαιτέρω υπο-

Ανάλυση βιωσιμότητας χρέους
Στην έκθεση περιλαμβάνεται και η
νέα έκθεση βιωσιμότητας του χρέους,
σύμφωνα με την οποία ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ κινείται πτωτικά από
203% του ΑΕΠ το 2021, υποχωρώντας
κάτω από το 200% το 2023.
Στο βασικό σενάριο, το χρέος μειώνεται σε περίπου 54% του ΑΕΠ το
2060, ενώ οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν κάτω
από το 15% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα.
Η νέα έκθεση βιωσιμότητας του
χρέους δείχνει ότι οι κίνδυνοι παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι σε σύγκριση με την 11η έκθεση,
αλλά η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για
τη βιωσιμότητα του χρέους παραμένουν συγκρατημένοι, ενώ οι κίνδυνοι είναι πιο σημαντικοί μακροπρόθεσμα στα σενάρια «χαμηλής ανάπτυξης» και «ασφάλιστρων υψηλότερου
κινδύνου».
Μεταρρυθμίσεις
Διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές αρχές ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα,
καθώς εγκρίθηκαν μέτρα στο πλαίσιο
της αντιμονοπωλιακής επανόρθωσης που επιτρέπουν στους ανταγωνιστές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της ελληνικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, να αγοράζουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε πιο μακροπρόθεσμη βάση.
Επιπλέον, διαπιστώνεται ικανοποιητική πρόοδος, μεταξύ άλλων, στην
απλούστευση της νομοθεσίας για την
αδειοδότηση επενδύσεων, στην Ελληνική Εταιρεία Περιουσίας και Συμμετοχών η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες για την επικαιροποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, ενώ συμφωνήθηκε σύμβαση εκτέλεσης για τον Ορ-

γανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).
Επίσης, υπήρξε συνολικά καλή πρόοδος με τις συνεχιζόμενες συναλλαγές ιδιωτικοποιήσεων τους τελευταίους μήνες. Πρώτον, μετά την επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή για
τη μακροπρόθεσμη παραχώρηση
της Εγνατίας οδού και δεύτερον, μετά
την επιλογή του προτιμητέου επενδυτή για την πώληση της Υποδομής της
Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ).
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι αρχές
επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να
προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση του
φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ
με βάση τη νέα ευρύτερη βάση φόρου ακινήτων με πληρωμές που ξεκινούν τον Μάρτιο του 2022 και παρείχαν χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα
βήματα.
Ωστόσο, καθυστερήσεις παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σημειώθηκε μόνο οριακή βελτίωση σε σύγκριση με την 11η έκθεση, λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή των
ενεργειών πολιτικής που συμφωνήθηκαν στο σχέδιο εκκαθάρισης του
Μαρτίου 2021, της συσσώρευσης
νέων καθυστερούμενων οφειλών και
της υψηλότερης από την αναμενόμενη εισροής νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και
στη μεταρρύθμιση του Οργανισμού
Δημοσίων Εσόδων, με την πραγματική λειτουργία να αναμένεται πλέον
να επιτευχθεί πλήρως μόνο μέχρι τον
Απρίλιο του 2022.
Τέλος, η έκθεση της επιτροπής διαπιστώνει ισχυρή μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του τραπεζικού
κλάδου, αν και παραμένουν ευάλωτα
σημεία. Χάρη στις συναλλαγές τιτλοποιήσεων, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε το 20,3%
τον Ιούνιο του 2021, δηλαδή το ήμισυ
του δείκτη που καταγράφηκε στο τέλος του 2019.

Την ίδρυση Ακαδημίας
Πολιτικής Προστασίας
ανακοίνωσε
ο Χρήστος Στυλιανίδης
Την ίδρυση Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, όπου εθελοντές αλλά και στελέχη της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων
θα παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών καθώς και ειδική εκπαίδευση, ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Χρήστος Στυλιανίδης, στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), που πραγματοποιείται στην Αιδηψό και
οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται σήμερα.
Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε τη σημασία που έχουν «η
συνεργασία και οι συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς» και κυρίως η συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών
στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. «Οι συνέργειες με τους πολίτες είναι η μοναδική οδός για να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για τη συγκρότηση «μίας μεγάλης
συμμαχίας» όλων των παραπάνω, που θα βασίζεται σε ένα
«τρίπτυχο ολιστικής προσέγγισης»: Πρόληψη, προετοιμασία-ετοιμότητα, ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υλοποίησή του θα αρθρωθεί σε εθνικό, περιφερειακό και υοπικό επίπεδο.
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
σημείωσε ότι «όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Μεσόγειος είναι το hot spot της περιβαλλοντικής κρίσης», γι’ αυτό τόνισε
πως είναι αναγκαία η άμεση «υιοθέτηση πολιτικών που να μετριάζουν τις επιπτώσεις και να ενισχύουν την προσαρμοστικότητα όλων στα νέα κλιματικά δεδομένα».
Επίσης, ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο τι έχει
πράξει μέχρι τώρα η κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση,
επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα γίνεται η χώρα που πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα», γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκώβη «τράβηξε το ενδιαφέρον παγκόσμιων ηγετών και ΜΜΕ».

Πρόεδρος της
Εξεταστικής Επιτροπής
για ΜΜΕ και
δημοσκοπήσεις ο Γιάννης
Κεφαλογιάννης

Εκλέχθηκε μετά από μυστική ψηφοφορία υπό τον πρόεδρο
της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ευτελισμό των θεσμών και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος», που συστάθηκε με πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στηρίχθηκε από τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται άρθρο 144 του ΚτΒ για τη συγκρότηση και λειτουργία
των εξεταστικών επιτροπών με βάση και τις αντίστοιχες διατάξεις που ρυθμίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία των διαρκών επιτροπών. Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέχθηκε κατά
πλειοψηφία ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο
οποίος σε γραπτή δήλωση του αναφέρει:
«Δημοκρατία με ποιότητα και βάθος έχεις όταν η αντιπολίτευση διαθέτει αποτελεσματικά θεσμικά εργαλεία ελέγχου της Κυβέρνησης.
Ένα τέτοιο εργαλείο είναι (και) η δυνατότητα της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας να υποβάλλει προτάσεις για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών, χωρίς να απαιτούνται οι ψήφοι της
πλειοψηφίας. Δυνατότητα που εισηγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τις εκλογές του 2019 και που έγινε πράξη με την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης τον Νοέμβριο του
ίδιου έτους.
Αυτή τη θεσμική ευκαιρία αξιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνοντας τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της
εκστρατείας ενημέρωσης για την προστασία του κοινού έναντι
του κορονοϊού, καθώς και την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων
μιας συγκεκριμένης εταιρίας.
Σε αυτή την πρώτη επιτροπή, σε μια ιστορική στιγμή για τα
κοινοβουλευτικά χρονικά και για την ποιότητα της λειτουργίας
του πολιτεύματος, έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Παρότι προέρχομαι
από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτής της επιτροπής, έχω
τη θεσμική και κυρίως την ηθική υποχρέωση να λειτουργήσω,
κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αμερόληπτο.
Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι οι Έλληνες πολίτες να γνωρίσουν όλη την αλήθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια
θα είμαι εγγυητής».

ΡΑΦΕΙΟ
ΜΙΧΑΛΗΣ & ΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Αναλαμβάνουμε παντός είδους
επιδιορθώσεις ενδυμάτων...

διαθέτουμε υφασμάτινες
μάσκες προστασίας
Διεύθυνση: Γοργοποτάμου 3,

Περιβόλια, έναντι παλαιού Παν/μίου,
τηλ.: 28310 35749 & 6946847538

Κατασκευάζονται:
κοστούμια
παντελόνια
κρητικές κιλότες
φόρμες εργασίας
ιατρικές ρόμπες
στολές εργασίας,
ξενοδοχείων,
σούπερ μάρκετ,
εστιατορίων,
κομμωτηρίων
ελληνικές σημαίες
κουρτίνες κ.λπ.

επικαιροτητα
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«Βάφουμε τον Κόσμο Πορτοκαλί.
Τερματίζουμε τη βία κατά των γυναικών τώρα»
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Η Περιφέρεια ΚρήτηςΠεριφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), συμπορευόμενοι με την Παγκόσμια Εκστρατεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2021, σχεδιάζουν και υλοποιούν, για
δεύτερη χρονιά, 16ήμερη εκστρατεία δράσεων, με σκοπό
την ενίσχυση της επίγνωσης
και της ευαισθητοποίησης
των πολιτών, την πρόληψη,
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, αλλά και
την κινητοποίηση των γυναικών θυμάτων βίας και τρίτων
προσώπων σχετικά με την
άμεση καταγγελία περιστατικών βίας.
Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας είναι «Βάφουμε τον
Κόσμο Πορτοκαλί. Τερματίζουμε τη Βία κατά των Γυναικών ΤΩΡΑ». Η εκστρατεία αυτή

ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, με αφορμή τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας
για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών» και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
Σε όλη τη διάρκεια των
16ήμερων δράσεων θα πραγματοποιηθεί διάχυση υλικού
ενημέρωσης και ευαισθητοποί-

ησης (μπλούζες, φυλλάδια, μάσκες, αφίσες, κορδέλες, μπαλόνια), στους Δήμους/ΔΕΠΙΣ της
Κρήτης και σε γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους. Επίσης,
συνεργάτριες/συνεργάτες της
ΠΕΠΙΣ Κρήτης, της ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου, των ΔΕΠΙΣ Κρήτης και
των Δομών του Δικτύου της Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων θα αρθρογραφήσουν στα

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
στα Κοινωνικά Δίκτυα.
Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Πολιτικής και πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς: «Οι 16ήμερες δράσεις που σχεδιάζουμε και
υλοποιούμε για δεύτερη χρονιά
αποσκοπούν στην επαύξηση της
ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας
για τις γυναικοκτονίες και τα φαινόμενα βίας και ενδοοικογενειακής κακοποίησης, που έχουν αυξηθεί ανησυχητικά και στη χώρα
μας, αλλά και στο νησί μας, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, σκοπός των δράσεων
είναι η ανάδειξη των παρεμβάσεων και πρακτικών πρόληψης και
αντιμετώπισης των φαινομένων
έμφυλης βίας και των πολλαπλών
διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες και η παρουσίαση των δομών και των δικτύων ενημέρω-

σης, συμβουλευτικής, αλλά και
ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης
και προστασίας των γυναικών
θυμάτων βίας. Πρόκειται για ένα
σημαντικό θεσμό που έχει καθιερωθεί από την Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕΠΙΣ Κρήτης, με σημαντική
αναγνώριση από τους κοινωνικούς φορείς και τους συλλόγους
της Κρήτης, αλλά και ανταπόκριση εκ μέρους του κοινού. Οι δράσεις αυτές πρόκειται να συμβάλουν στην άμβλυνση των φαινομένων βίας στο νησί μας, στην κινητοποίηση και ενθάρρυνση των
γυναικών που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας να αναζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη
και στην ευαισθητοποίηση των
παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και των νέων ανθρώπων σχετικά με τα στερεότυπα
φύλου, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.
Μέσα από την εκστρατεία αυτή
στέλνουμε για άλλη μια χρονιά

ένα ηχηρό μήνυμα ότι όλοι μαζί,
μεγάλοι και μικροί, μπορούμε και
θα καταφέρουμε, ενώνοντας τις
δυνάμεις μας, να τερματίσουμε
κάθε μορφή βίας και διακρίσεων
κατά των γυναικών».
Τηλεφωνική γραμμή
Για ενημέρωση, συμβουλευτική και καταγγελίες μπορείτε να
καλείτε την Πανελλήνια, 24ωρη
Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900,
της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ή να στείλετε
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sos15900@isotita.gr. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε
στα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών.
Πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας με τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών
και τις διευθύνσεις, μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες www.isotita.gr και www.
womensos.gr.

Πατριαρχία - Σεξισμός - Έμφυλη βία - Γυναικοκτονία: Η πρόληψη αντίδοτο
στη βία…
25 Νοεμβρίου 2021, Παγκόσμια
Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά
των Γυναικών και στην Ελλάδα μετράμε ήδη 13 γυναικοκτονίες.
Και ενώ παγκοσμίως η επιστημονική κοινότητα και η ευρύτερη
κοινωνία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την υγειονομική πανδημία,
δυστυχώς αγνοείται μια παγκόσμια πανδημία που χάνεται στο
βάθος των αιώνων και εξακολουθεί, παρά τον εκσυγχρονισμό των
κοινωνιών να επικρατεί ακόμα και
στις δυτικές κοινωνίες και να προσβάλει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αφήνοντας εξίσου πολλά θύματα.
Το 2017, η Eurostat κατέγραψε
854 γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας από μέλος της οικογένειας ή το σύντροφό τους, σε 16 χώρες - μέλη που παρείχαν τα σχετικά στοιχεία.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2019, στην εκδήλωση
με θέμα «Έμφυλη Βία και Κοινωνικο-πολιτικές Πρακτικές. Η ακραία
περίπτωση της «Γυναικοκτονίας».
Σύμφωνα με αυτά:
2.600 γυναίκες στην ΕΕ χάνουν
τη ζωή τους κάθε χρόνο από ενδοοικογενειακή βία.
Το 82% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει θύματα τις
γυναίκες.
Τα νούμερα αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και αναδεικνύουν
μια κοινωνική παθογένεια με πολλές και επικίνδυνες προεκτάσεις
σε πολυάριθμους τομείς του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Σύμφωνα με τη μεγάλη παγκόσμια έρευνα που έχει διεξαχθεί για
τη βία κατά των γυναικών (2014,
FRA/Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), στην οποία συμμετείχαν
πάνω από 42.000 γυναίκες, από
28 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ηλικίας από 18-74 ετών
προκύπτει ότι:
• 1 στις 3 γυναίκες στην ΕΕ έχει
υποστεί σωματική βία από την
ηλικία των 15
ετών και άνω.

• 1 στις 2 γυναίκες έχει βιώσει
ψυχολογική βία από τον σύντροφό της.
• 1 στις 8 γυναίκες έχει υποστεί
οικονομική βία από τον σύντροφό της.
• 1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει
θύμα βιασμού.
• 1 στις 3 γυναίκες έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στον χώρο εργασίας.
• 1 στις 5 νεαρές γυναίκες, μεταξύ 18-29 ετών, έχει παρενοχληθεί
σεξουαλικά στο διαδίκτυο.
• 1 στις 5 γυναίκες έχει βιώσει
εξακολουθητική παρακολούθηση
(stalking)
• 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή
τους κάθε εβδομάδα εξαιτίας
της
ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας στην ΕΕ.
Σύμφωνα με πολλούς κοινωνικούς επιστήμονες, η βία κατά των
γυναικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πατριαρχία και τη διαχρονική ανισότητα των δύο φύλων, η οποία τροφοδοτείται από
τα έμφυλα στερεότυπα και έχει
βασικό στόχο την άσκηση ελέγχου και κυριαρχίας στη γυναίκα.
Έχοντας ως κύριο γνώμονα το
φύλο σε κάθε άνθρωπο, γυναίκα ή άνδρα, προσδίδονται ρόλοι,
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις δεξιότητες ή τις αδυναμίες που αυτός οφείλει να έχει.
Πρόκειται για παγιωμένες κοινωνικές πεποιθήσεις, στάσεις και στερεότυπα σύμφωνα με τα οποία οι
γυναίκες θεωρούνται κατώτερες
από τους άνδρες.
Είναι προφανές λοιπόν ότι, στη
βάση κάθε γυναικοκτονίας ενυπάρχει η επιθυμία ολοκληρωτικής
και απόλυτης κυριαρχίας της γυναίκας από τον άνδρα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα και οι στάσεις που
αφορούν στη διάκριση των δύο
φύλων έχουν διαμορφωθεί χωρίς
λογική ανάλυση και επιχειρηματολογία, στηρίζονται στην άγνοια,
στην ελλιπή ενημέρωση και γνώση και συχνά βρίσκουν τη νομιμοποίηση τους από τις επιταγές της
κοινωνίας, αλλά και από τα μέσα

μαζικής ενημέρωσης που τα αναπαράγουν προβάλλοντας εσφαλμένα πρότυπα και συμπεριφορές.
Στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα η οποία παρά τον εκσυγχρονισμό της, αναπαράγει
ακόμα και σήμερα σεξιστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, ακόμα
και η γενιά των νεότερων και περισσότερο ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων γονέων αδυνατούν να αντιληφθούν το βαθμό στον οποίο τα έμφυλα στερεότυπα αποτελούν κίνδυνο για
την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η έλλειψη ουσιαστικής ισότητας σε όλους τους τομείς και η κυριαρχία έμφυλων στερεοτύπων στερεί από το παιδί την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και
το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, εν γένει.
Επιβάλλεται λοιπόν να γίνει
αντιληπτό και καθολικά αποδεκτό
ότι στον άνθρωπο τα χαρακτηριστικά του φύλου δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά από βιολογικούς όρους, αλλά και από ψυχολογικές και κοινωνικές παραμέτρους.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
είναι επιτακτική η ανάγκη να αναγνωριστεί ότι η έμφυλη βία εντοπίζεται σε πολλούς τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας με σοβαρές προεκτάσεις σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο και να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι προστατευτικοί παράγοντες, οι οποίοι θα προάγουν την υγιή ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη του ανθρώπου.
Η οικογένεια, ως πρωτογενής
φορέας κοινωνικοποίησης είναι
κατά κύριο λόγο αυτή που διαμορφώνει τον τρόπο αντίληψης
του παιδιού αναφορικά με την
ισότητα και το φύλο. Σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα άτομο διαμορφώνει τα
πρότυπα και αναλαμβάνει τους
ρόλους που καλείται να διαδραματίσει στη ζωή του. Είναι οι ρόλοι που υιοθετούνται με βάση τις
προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τα
έμφυλα στερεότυπα μιας πατρι-

αρχικής κοινωνίας, οι οποίοι υπαγορεύουν το πώς οι άντρες και οι
γυναίκες πρέπει να ντύνονται, να
συμπεριφέρονται, να αντιδρούν ή
να μην αντιδρούν, να εκφράζονται
ή να μην εκφράζονται, τι εργασία
είναι ικανοί να κάνουν κλπ.
Καθώς η βία είναι ένα κυκλικό
φαινόμενο το οποίο αναπαράγεται, τα παιδιά που τη βιώνουν είναι αποδεδειγμένα, πολύ πιθανόν,
να υπάρξουν θύτες ή θύματα κακοποιητικών σχέσεων και συμπεριφορών.
Ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, παρουσιάζει δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς σε όλα τα πλαίσια της
κοινωνικής ζωής του, στην οικογένεια, στο σχολείο, στις παρέες κ.α.
Είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι η
βία και δη η ενδο-οικογενιακή/ενδο-συντροφική επηρεάζει καθοριστικά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου και θεωρείται ένας από τους αιτιολογικούς
παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην εξάρτηση, καθώς
η εξάρτηση θεωρείται άλλη μια
μορφή βίας, η οποία στρέφεται
προς τον εαυτό.
Οι συνέπειες της βίας στη συμπεριφορά του παιδιού και εν συνεχεία του αυριανού ενήλικου, ο
οποίος θα αναπαράγει ή θα γίνει
αποδέκτης της βίας, είναι οι εξής:
Νοηματοδότηση της βίας ως
ορθής πρακτικής επίλυσης συγκρούσεων και αδυναμία ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών διαχείρισης των εκάστοτε προβλημάτων.
Δυσκολίες
συμμόρφωσης
ή/και
υπερβολική
υπακοήπαθητικότητα.
Αποδιοργάνωση - Απόσυρση.
Ανεξέλεγκτες μορφές συμπεριφοράς με επιθετικά στοιχεία.
Επιθετική συμπεριφορά για επίτευξη κοινωνικά αποδεκτών σκοπών.
Απόσυρση - Αντικοινωνικότητα.
Υιοθέτηση λανθασμένων συμπεριφορικών προτύπων.
Αυξημένη πιθανότητα εθισμού
σε ουσίες ή εξαρτητικές συμπερι-

φορές.
Μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες.
Έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας.
Στοιχεία ψευδο - ωριμότητας.
Συνέπειες στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού:
Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Βίωση ενοχών ή αναστολών
Αίσθημα απελπισίας, ταπείνωσης, θλίψης & στενοχώριας
Έλλειψη σεβασμού
‘Αγχος, Συναισθηματικές διαταραχές, όπως Μετατραυματική
Διαταραχή, Κατάθλιψη, κλπ.
Συνέπειες της παιδικής κακοποίησης στο σχολικό πλαίσιο:
- Προβλήματα πειθαρχίας.
- Μειωμένη επίδοση.
- Έλλειψη ενδιαφέροντος.
- Ακαδημαϊκές αποτυχίες.
- Αντικοινωνική συμπεριφορά.
- Καθυστερημένη ή διαταραγμένη ομιλία.
- Δυσκολίες συγκέντρωσης.
- Συχνές απουσίες/ επανάληψη
φοίτηση.
Συνέπειες της παιδικής κακοποίησης στις σχέσεις με τους
συνομηλίκους:
- Ανάπτυξη αρνητικών αλληλεπιδράσεων - συγκρούσεων.
- Επιθετικότητα.
- Απομόνωση - Αντικοινωνικότητα.
- Στιγματισμός - θυματοποίηση.
- Εκφοβισμός.
- Ανάπτυξη μη υγιών σχέσεων/
σχέσεων εξουσίας.
Είναι προφανές επομένως ότι,
το φαινόμενο της βίας μέσα στο
οικογενειακό πλαίσιο θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί και ο καλύτερος τρόπος είναι να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Για το λόγο αυτό
επιβάλλεται, ο καθένας από εμάς
χωριστά, οι εμπλεκόμενοι φορείς
και υπηρεσίες και η κοινωνία συνολικά να προσανατολιστεί στην
πρόληψη.
Προκειμένου να επιτευχθούν
σταθερές και μακροχρόνιες αλλαγές, πρέπει να συμμετέχουν οι
τρεις βασικές κοινωνικές διαστάσεις: η οικογένεια, το σχολείο και
η κοινότητα.

Ως Κέντρο Πρόληψης, μέσα από
παρεμβάσεις στην οικογένεια, την
εκπαίδευση και την κοινότητα επιδιώκουμε την επιρροή στη συμπεριφορά και τις απόψεις των ομάδων - στόχων και την κινητοποίηση των ανθρώπων να αλλάξουν
τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους
προς μια περισσότερο θετική και
λειτουργική κατεύθυνση.
Στόχος της πρόληψης ενάντια
στη βία είναι η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που
συμβάλλουν στην εξάλειψη της
βίας κατά των γυναικών μέσω της
ανάπτυξης των κατάλληλων δεξιοτήτων που θα ενδυναμώσουν τα
άτομα και θα τα κάνουν ικανά να
απορρίψουν κακοποιητικές συμπεριφορές, είτε ως θύτες είτε ως
θύματα. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις πρόληψης της βίας εστιάζουν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και στην αναδιαμόρφωση των εσφαλμένων στάσεων αντιλήψεων και στερεοτύπων αναφορικά με το φύλο, στην
προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και το σεβασμό στη διαφορετικότητα καθώς και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των ατόμων.
Θα πρέπει να διδάξουμε στα
παιδιά μας εκείνες τις δεξιότητες,
οι οποίες θα τα καταστήσουν ικανά να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους
και να σέβονται τους συνανθρώπους τους.
Επομένως, η πρόληψη της βίας
θα πρέπει να ξεκινάει από την
πρώιμη παιδική ηλικία και να προσανατολίζεται στο να μην δημιουργούνται θύτες.
Καθώς η βία κατά των γυναικών δεν είναι «γυναικείο πρόβλημα», αλλά παθογένεια της κοινωνίας οφείλουμε όλοι να συμμετέχουμε, ο καθένας από το δικό του
βήμα, στην προσπάθεια εξάλειψής της μέσα από την προαγωγή
και ανάδειξη υγειών ανθρώπινων
σχέσεων.
Εμμανουέλα Σκουλά,
κοινωνιολόγος,
στέλεχος Κέντρου
Πρόληψης Ρεθύμνου

«Διεκδικούμε την εφαρμογή των διεθνών κανόνων για την εξάλειψη κάθε
μορφής βίας»
Κάθε μέρα του χρόνου είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα, σ’ ένα πρόβλημα, για να μας θυμίζει το έλλειμμα μέτρων και δράσεων για
την αντιμετώπισή του. Η φετινή
μέρα για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών αναδεικνύει με
τον πιο οδυνηρό τρόπο την κατάσταση που βιώνει το μισό του πληθυσμού οι γυναίκες. Βία πολέμων,
εμφύλιων συρράξεων, φτώχεια,
προσφυγιά. Ενδοοικογενειακή βία
και γυναικοκτονίες.
Η 25η Νοέμβρη αναδεικνύει το
σημαντικό αυτό πρόβλημα και
στην παγκόσμια διάστασή του.
Όπως είναι γνωστό, το σύνολο
σχεδόν των γνωστών κοινωνιών,
ακόμα και αν δεν ορίζεται ρητά
από το Σύνταγμα και τους νόμους
τους, είναι πατριαρχικές, με εγγενή
χαρακτηριστικά τους την εξουσία
και την ανισότητα.
Στο πλαίσιο αυτό η Βία κατά των

Γυναικών συντηρείται μέσω της
κοινωνικοποίησης των φύλων, της
δημιουργίας έμφυλων προκαταλήψεων και της συνεχούς απειλής
βίας, παράγοντες οι οποίοι συνολικά θέτουν τις γυναίκες σε κατώτερη θέση και επηρεάζουν τις ενέργειές τους σε όλα τα επίπεδα, ενώ
συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν ακραία μορφή διάκρισης.
Συμπεριλαμβάνει όλες τις πράξεις βίας που συνδέονται με το
φύλο και οι οποίες προκαλούν ή
ενδέχεται να προκαλέσουν σε γυναίκες και κορίτσια σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική βλάβη ή οδύνη, αλλά και απειλές για τέτοιες πράξεις, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση
της ελευθερίας, είτε αυτές οι βίαιες πράξεις ασκούνται στο πλαίσιο της δημόσιας είτε της ιδιωτικής σφαίρας της ζωής. Αποτελεί

σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει
τις ρίζες του στην αλληλεπίδραση
πολλών παραγόντων, κοινωνικών,
πολιτιστικών, οικονομικών, θρησκευτικών και πολιτικών.
Ακραία μορφή έμφυλης βίας
αποτελεί η γυναικοκτονία. Το βασικό κίνητρο μιας γυναικοκτονίας είναι το φύλο του θύματος και
η άρνηση συμμόρφωσής του στα
πατριαρχικά προτάγματα (συμμόρφωση / υποταγή), άρνηση που
επιτάσσει την τιμωρία του με τον
πιο ακραίο τρόπο. Με δυο λόγια,
η γυναικοκτονία είναι η θανάτωση
των γυναικών από άνδρες, αλλά
και κάποιες γυναίκες που λειτουργούν προς όφελος της πατριαρχίας. Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση ο πρωθυπουργός εξήγγειλε
την δημιουργία επιτροπής για το
metoo που μέχρι σήμερα δεν έχει
να επιδείξει έργο.
Όπως απέδειξε η συζήτηση

στην Ολομέλεια της Βουλής στο
νομοσχέδιο για την τροποποίηση
του νόμου για το οικογενειακό δίκαιο, την αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για αυστηροποίηση των ποινών
μόνο και η άρνηση αποδοχής προτάσεων των γυναικείων οργανώσεων, η άρνηση ένταξης του όρου
γυναικοκτονία στον Ποινικό Κώδικα, συγχρόνως με την άρνηση για
συμπερίληψη συγκεκριμένων άρθρων του νόμου 4531/2018 που
κυρώνει την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αποδεικνύει ότι
δεν υπάρχει η πολιτική βούληση
για αλλαγή της πατριαρχικής αντίληψης και εμπέδωσης της ισότητας των φύλων. Αντίθετα η κυβέρνηση είναι ο κύριος φορέας της
πατριαρχίας και του τρίπτυχου
«πατρίς, θρησκεία, οικογένεια».
Όλα αυτά, όταν στην Ολομέλεια

του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίζεται
με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγηση
της Έλενας Κουντουρά για την
ενδοοικογενειακή βία και βαίνει
προς έκδοση σχετική οδηγία προς
τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η χώρα μας θα βρεθεί
απολογούμενη στα ευρωπαϊκά και
διεθνή όργανα.
Ο αγώνας μας και οι διεκδικήσεις μας για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών ξεκινά από το
αίτημα εισαγωγής στην εκπαίδευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της ισότητας
των φύλων.
Απαιτούμε
• Την ουσιαστική στελέχωση των
αστυνομικών τμημάτων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
για την ουσιαστική βοήθεια στα
θύματα ενδοοικογενειακής βίας
και κακοποίησης.
• Την ενίσχυση και τον πολλα-

πλασιασμό των δομών στήριξης
κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.
• Την 24ωρη λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.
• Την ουσιαστική λειτουργία της
γενικής γραμματείας ισότητας των
φύλων και την επαναφορά της στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Εντείνουμε την δράση μας και
δυναμώνουμε το γυναικείο κίνημα.
Διεκδικούμε την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και
των διεθνών κανόνων και συμβάσεων για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας.
Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των γυναικείων οργανώσεων
την 25η Νοέμβρη 2021.
Τμήμα Φεμινιστικής
Πολιτικής Ν. Ε. ΣΥΡΙΖΑ
Ρεθύμνου

ΑΠΟΨη

Δεν ανεχόμαστε
άλλη γυναίκα
βασανισμένη
ή δολοφονημένη

Μ

ερικοί ενοχλούνται
ακομη και
από τον όρο
(γιατί, άραγε;)...
Ο όρος «Γυναικοκτονια» (αγγλικά «femicide»)
έχει καθιερωθεί επιστημο■■ Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ νικά, έχοντας δοθεί από
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων και την εγκληματολόγο Νταϊάνα Ράσελ
(Diana E. H. Russel), το έτος 1976.
Ως «γυναικοκτονία» ορίζουμε τις δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους, οι οποίες διαπράττονται ή γίνονται ανεκτές, τόσο από ιδιώτες, όσο και από
δημόσιους φορείς, ακόμη, σε κάποιες χώρες.
Ο όρος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης
βίας από ερωτικό σύντροφο (κακώς αποκαλούμενο «έγκλημα πάθους» κ.α.), σύζυγο,
σύντροφο (είτε διαμένουν μαζί είτε όχι), μέλος οικογένειας, τον βασανισμό και τη δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα μισογυνισμού, τη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών ως - κακώς αποκαλούμενα - «εγκλήματα τιμής» κ.α., τη στοχευμένη δολοφονία
γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, συμμοριών, οργανωμένου εγκλήματος, εμπορίου ναρκωτικών, σωματεμπορίου κλπ.
Κάθε μέρα, σε όλο τον κόσμο, δολοφονούνται 137 γυναίκες, κατά μέσο όρο, από (πρώην ή νυν) συζύγους ή συντρόφους ή από κάποιο μέλος της οικογένειας τους.
Από τις 87.000 δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως, το 2017, το 58% διαπράχθηκε από
(πρώην ή νυν) συζύγους ή συντρόφους ή μέλη
της οικογένειας τους, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για
τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).
Στην Ελλάδα από το 2011 έως το 2020, έχουν
ατύπως καταγραφεί 62 γυναικοκτονίες και
27 απόπειρες. Μόνο το 2020 στην Ελλάδα καταγράφηκαν δέκα γυναικοκτονίες, το 2019
οκτώ, το 2018 δεκατρείς, ενώ εντός του 2021
εκτελέστηκαν 13 γυναίκες από τους «συντρόφους» τους, μόνο τους 10 πρώτους μήνες..
Το δεδομένο είναι ότι οι δολοφονίες των γυναικών από τους «συντρόφους» τους, δεν είναι ποτέ ένα μεμονωμένο περιστατικό..
Οι ίδιοι «άντρες» προηγουμένως είχαν
απειλήσει η/και είχαν ασκήσει βία σωματική
η έστω, λεκτική-ψυχολογική.
Επομένως, εάν οι γυναίκες αυτές είχαν
απευθυνθεί στην Αστυνομία και εάν αυτή
είχε πράξει τα δέοντα, οι δολοφονημένες γυναίκες θα ζούσαν.. και εάν τα πράττει στο
μέλλον, δεν θα θρηνήσουμε άλλες.
Επομένως, αφενός τα θύματα πρέπει να
ωθούνται από την κοινωνία και από την Πολιτεία, με σχετική διαπαιδαγώγηση, στα σχολεία και ενημέρωση γενικά (πότε, επιτέλους,
το αρμόδιο υπουργείο θα προωθήσει σποτάκια - κοινωνικά μηνύματα στα ΜΜΕ ;), να καταγγέλλουν και, αφετέρου, η αστυνομία κλπ.
φορείς, πρέπει να πράττουν το καθήκον τους
και όχι να προτρέπουν τις γυναίκες απλώς
«να τα βρουν» με τον βασανιστή τους, συμπράττοντας ουσιαστικά μαζί του, «κλείνοντας του το μάτι», κυριολεκτικά ή μεταφορικά, όπως είχε πολλές φορές συμβεί στο παρελθόν.
Η αστυνομία οφείλει, άμεσα, να συμπαρίσταται, να απευθύνει αυστηρές συστάσεις,
όπου δει η/και να δρα άμεσα προανακριτικά,
μεριμνώντας παράλληλα, τόσο για την άρτια ενημέρωση των θυμάτων, όσο και για την
ψυχολογική και υλική υποστήριξή τους από
αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση κάθε περιστατικού και η ενίσχυση του θύματος κακοποίησης.
Ειδικά εάν θύμα είναι γυναίκα μη ανεξάρτητη οικονομικά, οπότε υπάρχουν ειδικές διαδικασίες υπέρ της.
Τα παραπάνω είναι υποχρεώσεις που προβλέπουν όλες οι σχετικές διατάξεις, εθνικές και διεθνείς, όπως οι Νόμοι 3500/2006,
4532/2018, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η σύσταση 1/2019 του Συμβουλίου της
Ευρώπης κ.α.
Ο ΟΗΕ κα η Ευρωπαϊκή Ένωση «αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών, ως ζήτημα
ισότητας των φύλων και ως απειλή κατά των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών, καλεί δε συναφώς τα κράτη - μέλη να καταρτίσουν εθνικές στρατηγικές, να λάβουν νομοθετικά μέτρα και να θεσπίσουν υπηρεσίες υποστήριξης. Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας
και ιδίως αυτής σε βάρος των γυναικών, εξακολουθεί να παραμένει σοβαρό κοινωνικό και
πολιτικό ζήτημα, με σημαντικό αντίκτυπο, για
τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή».
Η Πολιτεία, λοιπόν, οφείλει να διασφαλίζει όλα τα προαναφερόμενα, τις απαραίτητες δομές, τα κατάλληλα πρόσωπα και να τιμωρεί αυστηρά όσα πρόσωπα, στην αστυνομία η αλλού, παραβαίνουν το καθήκον τους
άμεσης συμπαράστασης στα θύματα!
Πρέπει όλοι να απαντήσουμε στο ερώτημα αν ανεχόμαστε την ύπαρξη έστω κι άλλης μιας Γυναίκας βασανισμένης η δολοφονημένης!...
Προφανώς όχι!...
* Η Θεοδωρα (Δώρα) Παπαδάκη είναι
δικηγόρος ΑΠ, DEA και DEE Ευρωπαϊκού
Δικαίου, αντιπρόεδρος, «Παγκρήτιας
Ένωσης απ. Γυναικών», αν. γραμματέας
Τομέα Θεσμού ΚΙΝΑΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 10

EΛΛHNIKH
ΔHMOKPATIA
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧAIOΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΠΟΑ 16/11/2021

Α.Π.: 554266
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.
ΥΠΠΟΑ/503606/19-10-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021
(ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π4-42Ω)

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού ανακοινώνει την

τικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων, για χρονικό διάστημα απασχόλησης έως πέ-

ντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και όχι πέραν της 30ής Απριλίου
2022, για την κάλυψη εποχικών ή
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Εφορεία Αρχαιοτήτων
Μαγνησίας

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Μεσσηνίας

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

1

1

1

6

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πειραιώς και Νήσων

7

1

1

2

8

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

2

1

3

1

1

2

2

7

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

2

1

4

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης
Θεσσαλονίκης

5

1

1
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Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πρέβεζας

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ρεθύμνου

1

1

1

1

4

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ροδόπης

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου –
Ικαρίας

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

2

1

1

1

5

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Τρικάλων

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φθιώτιδος και Ευρυτανίας

4

2

1

7

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας

1

1

1

1

4

2

1

3

17

1

5

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πόλης Αθηνών

54

10

1

15

80

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

3

1

1

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής

5

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αργολίδας

3

2

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αρκαδίας

1

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων

1
1

1

Άρτας

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας

1

1

2

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Γρεβενών

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής

5

2

1

1
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Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δωδεκανήσου

13

1

1

2
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

2

1

1

1

5

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

1

1

1

1

4

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ζακύνθου

1

1

1

1

4

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φωκίδος

11

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

10

2

1

13

4

2

1

1
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Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

4

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ηρακλείου

7

2

1

2

12

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

2

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Θεσπρωτίας

2

1

1

4

Εφορεία ΠαλαιοανθρωπολογίαςΣπηλαιολογίας

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων

1

1

1

3

Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων

1

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καβάλας – Θάσου

4

1

1

6

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

19
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Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καρδίτσας

1

1

2

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

1

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καστοριάς

1

1

2

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας

7

1

2

11

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κεφαλληνίας

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

3

1

1

6

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κοζάνης

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κορινθίας

4

4

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων

11

1

1

2

15

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λακωνίας

5

1

1

1

8

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

1

1

1

3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

1

1

2

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών
Τα απαιτούμενα προσόντα, τα
κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην αριθ. ΥΠ-

ΑΔΑ: 9ΒΟ2469Β7Τ-ΝΨΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου
Τηλέφωνο: 210-4142223
Πειραιάς 19-11-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 20217741
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣEΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Πειραι-
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

1

1

8

9

1

1

1

5

1

1

1

3

1

1

1

4

1

3

2

25

1

3

1
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Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου

12

1

2

15

Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης

3

1

2

6

1

3

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
και Λευκός
Πύργος

11

1

2

14

Νομισματικό Μουσείο

1

1

1

3

Μουσείο Νεώτερου Ελληνικού
Πολιτισμού

2

1

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων
«Φοίβος Ανωγειανάκης» –
Κέντρο Μουσικολογίας

1

2

3
1

4

469

ΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
• Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο:
«Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
(Corporate Finance)». Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντάσσεται στις Οικονομικές Επιστήμες και συγκεκριμένα στη
Χρηματοοικονομική. Η Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων είναι η περιοχή της Χρηματοοικονομικής που ασχολείται
με τις πηγές και τους τρόπους
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, την κεφαλαιακή τους
δομή, τις δράσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τη
διοίκησή τους με στόχο την
αύξηση της αξίας της επιχείρησης προς τους μετόχους και με
τα εργαλεία και την ανάλυση
που χρειάζεται για τον καταμερισμό των χρηματοοικονομικών πόρων της επιχείρησης.
(ΑΔΑ: Ψ2ΦΖ469Β7Τ-Σ9Υ)
Κωδικοί Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 24757,
ΑΡΡ 24761
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις
22-1-2022.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων
θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.
gov.gr
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (2104142300), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2104142249 και 210-4142158),
Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης
(210-4142083)
και Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής (2104142183).
Ο Πρύτανης
Καθηγητής
Άγγελος Χ. Κότιος

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙ-

4

2

ΩΚΙΘ469Β7Τ-ΝΨΞ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 24742

ΝΕΟ - Υποκ/μα: Ατσιπόπουλο, Τηλ: 28310 31222

1

1

κοί Κλάδοι-Οικονομική, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Ανάλυση». (ΑΔΑ: ΩΔΩΩ469Β7Τ-Ζ5Ψ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 24769
• Μία (1) θέση για εξέλιξη
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Πληροφοριακά
Συστήματα με έμφαση στην
Επιχειρηματική
Ευελιξία»
(ΑΔΑ: Ω869469Β7Τ-ΖΦ6)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 24770
• Μία (1) κενή θέση στη
βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Βιομηχανικοί
Κλάδοι-Οικονομική, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Ανάλυση». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
εντάσσεται στον κλάδο της
Οικονομικής επιστήμης, καθώς και στην ειδίκευση της
Παραγωγής και καλύπτει
την οικονομική, περιβαλλοντική, ενεργειακή, διοικητική και τεχνολογική διάσταση
του γνωστικού αντικειμένου
των Βιομηχανικών Κλάδων
από κάθε περιοχή της οικονομίας (την παραγωγή, τις
επικοινωνίες, τις κατασκευές, τις μεταφορές, τον τουρισμό κλπ), παρέχοντας το
πλαίσιο για ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των διαστάσεων αυτών στις λειτουργίες της επιχείρησης (μάρκετινγκ, ποιότητα, προμήθειες,
χρηματοοικονομικά, λογιστική) και των σχετικών στρατηγικών θεμάτων, ενώ βοηθά επίσης στην κατανόηση
του εγχώριου και διεθνούς
ανταγωνισμού και στην οικονομοτεχνική ανάλυση και
αξιολόγηση των διοικητικών
αποφάσεων
λειτουργίας
τους, υπηρετώντας την διοικητική επιστήμη και είναι συναφές με τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα. (ΑΔΑ:

www.artonostostimies.gr
Αρμένοι Ρεθύμνου, Τηλ: 28310 41640, 6980 043735

2

2

ώς ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ
2708/τ.Γ’/5-11-2021
και
2757/12-11-2021 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω οκτώ (8) θέσεων ΔΕΠ, ως
εξής:

* Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών,
αλμυρών και γλυκών εδεσμάτων (μυζηθροπιτάκια, χορτοπιτάκια κ.α.) για μπουφέ μνημόσυνων, γλυκό παξιμαδάκι, τσουρεκάκια/αρτουλάκια, αρτοπλασίες, σπιτικά κόλλυβα.
* Παράδοση στο χώρο που εσείς επιθυμείτε.
* Τιμές χονδρικής.

1

1

χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι διάρκειας 10
ημερών και θα αρχίσει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης/ανάρτησης της

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

3

18

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάψουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: https://sox.
culture.gov.gr/. Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανι-

4

1

Επιγραφικό Μουσείο

σης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-08-2021» και
(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «0712-2020».

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
• Μία (1) θέση για εξέλιξη
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (ΑΔΑ:
ΩΜΩ0469Β7Τ-9ΥΡ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 24752
• Μία (1) κενή θέση στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Αναλογισμός ή Ποσοτική Διαχείριση Κινδύνων». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά σε θέματα Αναλογιστικής Επιστήμης (Θεωρία Κινδύνων, Ασφαλίσεις
Προσώπων-ζωής ή/και υγείας,-Γενικές Ασφαλίσεις), ή
σε θέματα Ανάπτυξης Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Κινδύνων (Ασφαλιστικός Κίνδυνος και Solvency
II, Λειτουργικός Κίνδυνος,
Πιστωτικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Αγοράς) ή σε θέματα
που συνδυάζουν τα ανωτέρω (ΑΔΑ: ΩΦΞΚ469Β7ΤΥ7Κ)
Κωδικοί Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 24766,
ΑΡΡ 24767
• Μία (1) κενή θέση στη
βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική» (ΑΔΑ:
ΩΙΤΚ469Β7Τ-ΑΥ2)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 24751

1

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

ΠΟΑ/503606/19-10-2021 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π442Ω) αναπόσπαστο τμήμα της
οποίας αποτελούν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδο-

ΣΧΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
• Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο:
«Ποσοτικές Μέθοδοι στην
Οικονομική Θεωρία» (ΑΔΑ:
Ω28Ζ469Β7Τ-ΞΟΑ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 24787

παροδικών αναγκών, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία
και ειδικότητα, αριθμού ατόμων:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Υπηρεσία

πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και
42 του Ν.4765/2021 όπως ισχύουν, με σύμβαση εργασίας ιδιω-
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ανακοίνωσης. Για το ακριβές
χρονικό διάστημα (ημέρες και
ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί
σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο
διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ

www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τα Παραρτήματα στους
προαναφερόμενους ιστότοπους

καθώς και στο διαδικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Πολυξένη Αδάμ - Βελένη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Τρανταλλίδου
15-17
Ταχ. Κώδ.: 74100 Ρέθυμνο
Πληροφορίες: Α.Νικητάκη
Τηλ/νο : 28313 - 42201
e-mail: promithies@
rethymnohospital.gr
Αριθμ. Συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ:
143751
Αρ.πρωτ.14758/24-11-2021
Περιληπτική Διακήρυξη
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου Προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονι-

κό Ανοικτό κάτω των ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)- CPV
85146000-4» για τις ανάγκες
του Γενικού Νοσοκομείου Ρέθυμνου, για ένα (1) έτος.
Πιστώσεις: Κ.Α.Ε. 0829
Κριτήριο κατακύρωσης: Η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 116.400,00 € (εκατό δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ)
συμπ/νου Φ.Π.Α..
Γλώσσα: Ελληνική
Τόπος παράδοσης: Γενικό
Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα 15:00
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 15:00
Ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης
προσφορών:
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 10.00
Αναλυτικά η διακήρυξη βρίσκεται στη διάθεση όλων των
ενδιαφερομένων ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.rethymnohospital.
gr και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 πμ έως
14.00 μμ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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✝

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού & αδελφό

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΕΜΜ.
ΒΑΡΑΝΑΚΗ
ετών 92

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό
Τιμίου Σταυρού
στην Ασή Γωνιά
3/μήνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής
της αγαπημένης μας

ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
το γένος Δασκαλομαρκάκη

Θανόντα κηδεύομε το Σάββατο 27
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
στο χωριό Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου, όπου θα ψαλεί και η νεκρώσιμη ακολουθία
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του
χωριού μας
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό
στις 11:00 π.μ.
Παρακαλούμε τους τιμώντας τη
μνήμη του όπως συνοδεύσουν την
εκφορά του
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αγγελική Συριανόγλου
-Βαρανάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Εμμανουήλ ΒαρανάκηςΑφροδίτη Πενθερουδάκη, Νικόλαος Βαρανάκης-Γραμματική Βαρούχα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Άννα χήρα Παρασκευά
Βαρανάκη, Μιχαήλ Κοπανάκης, Αντιγόνη χήρα Σωτηρίου Συριανόγλου,
Παντελής-Παρασκευή Συριανόγλου,
Μαρία χήρα Ιωάννου Συριανόγλου,
Αθηνά χήρα Δημητρίου Συριανόγλου, Γεώργιος-Ζαμπία Συριανόγλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χωριό Δρυγές Αμαρίου Ρεθύμνου 6/μηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
αγαπημένης μας

ΦΛΟΥΡΗ ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ
το γένος Μπούτζουκα

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
της όπως παραστούν σ’ αυτό
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αριστείδης Γωνιωτάκης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Γωνιωτάκης - Χρυσούλα Αλατζά, Μαρία Γωνιωτάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης Ρεθύμνου 3/
μήνο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του αγαπημένου μας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛ.
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννα Σπανουδάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στυλιανός Σπανουδάκης, Βασίλειος Σπανουδάκης, Νικόλαος Σπανουδάκης
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Παρασκευάς Σπανουδάκης
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
της όπως παραστούν σ’ αυτό
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Νικολακάκης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άννα - Κυριάκος Μπυράκης,
Νίκος - Στέλλα Νικολακάκη, Κατερίνα Λευτέρης Τζουγκαράκης, Σούλα - Μανούσος Καραδάκης, Στέλιος - Έφη Νικολακάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Πεταλιώτη
Καλλιθέας Ρεθύμνου
ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της αγαπημένης μας

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΝΔ.
ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
της όπως παραστούν σ’ αυτό
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Θεανώ Μιχελιουδάκη, Θεοδώρα χήρα Κωνσταντίνου Μιχελιουδάκη, Ευγένιος-Ελένη Φραγκιαδάκη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πεταλιώτη Ρεθύμνου 6/μηνο
μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας

ΙΩΑΝΝΗ Γ.
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
(Συνταξιούχου
Αστυνομικού)

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Δήμητρα Αντωνογιαννάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Αντωνογιαννάκης,
Χρυσούλα - Μανώλης Περισσάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρία - Κωνσταντίνος Πετρακάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ιερά Πανήγυρις
Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας αξίωσε και φέτος να αποδώσουμε τιμή και
δόξα στη χάρη της Αγίας Αικατερίνης που βρίσκεται στο Σπήλι Αγ. Βασιλείου (πίσω από το
κτίριο του ΟΤΕ) με το εξής πρόγραμμα:
Πέμπτη πρωί 25/11 στις 7:00
όρθρος και θεία Λειτουργία.
Με εκτίμηση,
εκ της οικογένειας
Αιδ. Πρωτ.
Νικολάου Κουμεντάκη

Ευχαριστήριο
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αντιδημάρχους Αμαρίου κα Ασημένια Ιερωνυμάκη και κο Κωνσταντίνο Πατένα για την άμεση ανταπόκρισή
τους, καθώς και στους ανθρώπους
του δήμου που βοήθησαν στον καθαρισμό του ρέματος και της γέφυρας
στη θέση Μερμυγκαρέ Παντάνασσας.
Επίσης ευχαριστώ πολύ τους αρμόδιους της αντιπεριφέρειας Ρεθύ-

μνου για την παραχώρηση των μηχανημάτων.
Ιδιαιτέρα αισθάνομαι την ανάγκη
να ευχαριστήσω τον χειριστή του μηχανήματος κο Μανώλη Ουρανό που
παρά τη δυσκολία και επικινδυνότητα
του σημείου που βρίσκεται το ρέμα
κατάφερε να το καθαρίσει.
Μανώλης Καραγιαννάκης
Παντάνασσα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου στον
Ιερό Ναό Φανουρίου
στον Ορθέ Μυλοποτάμου Ρεθύμνου ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας

Εμμανουήλ Παπαδάκη
(Κουρούπης)

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νίκος - Ελένη Δράγαση,
Πόπη Δράγαση - Μανώλης Παπυράκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Νικόλαος- Αιμιλία Δράγαση
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αναστάσης - Γιώτα Μυστράκη, Στέλιος - Μαρία Δράγαση, Μαριάννα - Δημήτρης Τσακσήρας
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελευθερία Παπαδάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δέσποινα Παπαδάκη - Νικόλαος Χουρδάκης, Βιολέττα Παπαδάκη
- Κωνσταντίνος Τρικάλης, Σωτηρία Παπαδάκη - Θωμάς Περσίδης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία, Μιχάλης, Ελευθερία, Εμμανουήλ, Σουζάνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αντώνιος - Βασιλική Παπαδάκη, Γεώργιος - Όλγα Παπαδάκη,
Κωνσταντίνος Μαγδαληνός
ΟΙ ΚΟΥΝΙΑΔΟΙ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο
Ρουσσοσπίτι Ρεθύμνου ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
αγαπημένου μας

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Καλημέρη Ευφροσύνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σαριδάκη Μαρία, Σαριδάκη
Χριστιάνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στο χωριό
Γεράνι Δήμου Ρεθύμνου 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του αγαπημένου μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΜ.
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ασπασία Νικολακάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μανώλης - Τερψιχώρη Νικολακάκη, Κατερίνα - Ιωάννης Γαβράς,Ευαγγελία - Αστρινός Δαμουλάκης, Θεμιστοκλής - Ελένη Νικολακάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Πέτρος - Έφη Νικολακάκη , Ειρήνη - Ανδρέας Κλαψινός , Στέλλα - Μιχάλης Μαγιάφας, Κρουσταλία χα
Νικολάου Νικολακάκη, Αννίτσα χα Γεωργίου Νικολακάκη, Μαρία - Εμμανουήλ Σηφακάκης, Φωτεινή χα Ζωή Λογοθέτη, Σοφία - Γιώργος Τακάκης, Ευάγγελος - Αργυρώ Τσουπάκη, Πόπη χα
Παντελή Τσουπάκη, Λαμπρινή χα Εμμανουήλ Τσουπάκη,Βαρβάρα - Πέτρος Μαρκαντώνης, Βενετία - Νικόλαος
Σκλομπονάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο Μασταμπά Ρεθύμνου ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
αγαπημένου μας

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΓΕΩΡ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ειρήνη Αλεβυζάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Αλεβυζάκης ,Μαίρη Αλεβυζάκη -Περικλής Ροδουσάκης,
Στέλιος Αλεβυζάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ,ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Εορταστικό πρόγραμμα ιερού ναού

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου
και ώρα 07:15
Άρχεται Όρθρος και Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία.
Το φετινό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (18212021).

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου
Ρεθύμνου,40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΡΜΕΝΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΕΟΡΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
και ώρα 18:00
Άρχεται Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου και των ευλαβών
προσκυνητών.
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ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚ. ΔΡΑΓΑΣΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο
27 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου (Πεταλιώτη)
Ρεθύμνου, 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής της αγαπημένης μας

ΜΑΡΙΑΣ ΕΜΜ.
ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
της όπως παραστούν σ’ αυτό
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κρυσταλία Δρυγιαννάκη Γεώργιος Φανουργάκης, Ζαχαρίας Δρυγιαννάκης - Μαρία Παπαδογιάννη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ιωάννης - Ελένη Μαθιουδάκη, Μανωλία χήρα Αιμίλιου Μαθιουδάκη, Βασίλειος - Μαρίκα Δρυγιαννάκη, Παναγιώτα χήρα Δημητρίου Ουρανού, Αντωνία χήρα Ιωάννου Δρυγιαννάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Παναγίας Αντιφωνήτριας
στο χωριό Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ
(ΠΑΤΟΥΧΑΣ)

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μάρκος - Δέσποινα Τζωρτζινάκη, Αικατερίνη - Δημήτριος Πολιτάκης, Αργυρή - Εμμανουήλ Σπαντιδάκης
, Γεώργιος - Μαντώ Τζωρτζινάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ελένη χα Ευαγγέλου Τερζή, Μιχάλης Τζωρτζινάκης, Νταμουλής
- Μαρία Τζωρτζινάκη ,Ιωσήφ - Ελένη
Τζουγανάκη, Γεώργιος-Ασπασία Τζουγανάκη, Ελένη χα Χρήστου Τζουγανάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στις Μέλαμπες Αγίου
Βασιλείου Ρεθύμνου
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του αγαπημένου μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννα Κυριακάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτρης - Ευαγγελία Κυριακάκη, Ιερέας Κωνσταντίνος - πρεσβυτέρα Μαρία Λίτινα, Γεωργία Κυριακάκη, Ιάκωβος - Αικατερίνη Κυριακάκη,
Ραφαήλ - Αικατερίνη Κυριακάκη, Ειρήνη Κυριακάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κυριάκος, Κωνσταντίνος,
Σπύρος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ Πρεσβυτέρα Μαρία χήρα
Ιερέως Αντωνίου Παπαδογιάννη, Νικόλαος - Στέλλα Αλεξανδράκη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τα Μέλη του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου
Οι Τοπικοί Φορείς
και οι Κάτοικοι των Αρμένων
Οι Κτήτορες του Ιερού Ναού
Οικογένεια
Ιωσήφ και Γεωργίας Κολυβάκη
ΥΓ. Λόγω των υγειονομικών μέτρων
δα τηρούνται τα μέτρα προστασίας για
τον «ΟΨΙΡ 19.

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Σωτήρα Χριστού στις Πασαλίτες Μυλοποτάμου Ρεθύμνου 40/
ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της αγαπημένης μας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΑΚΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αικατερίνη Πολάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος - Μαρία Πολάκη,
Πολύμνια -Εμμανουήλ Κιτράκης, Σταμάτιος Πολάκης, Δημήτριος - Ευαγγελία Πολάκη, Βασίλειος Πολάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ελευθέριος - Φανή Πολάκη, Δημήτριος Βουγιουκαλάκης, Στυλιανός Καλαϊτζάκης, Αγγελική χα Δημητρίου Πολάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
της όπως παραστούν σ’ αυτό
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία - Δημήτρης Παραγιουδάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικολέτα - Μάρκος Σπυριδάκης, Ζαχαρίας Παραγιουδάκης, Γιώργος Παραγιουδάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚ. ΛΟΥΚΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝ.
ΠΑΤΗΡΑΚΗ -ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
της όπως παραστούν σ’ αυτό
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Πατηράκη, Σπύρος Έφη Πατηράκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα,Κωνσταντίνος, Αλέξανδρος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
29 Νοεμβρίου 2021
στο Χαμαλεύρι Ρεθύμνου πολυετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του αγαπημένου μας

ΠΑΠΑ
ΑΝΤΩΝΗ
ΔΕΜΕΡΤΖΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Λουκάκης, Βασίλειος - Αθηνά Λουκάκη, Ιωσήφ
Λουκάκης, Γεώργιος Λουκάκης, Ιωάννα
Λουκάκη, Χρύσα Λουκάκη,
Δημήτριος Λουκάκης, Αριστοτέλης
Λουκάκης
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Νικόλαος - Ιωάννα Λουκάκη,
Δημήτριος - Σταυρούλα Καγιούλη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρία - Ιωάννης Σαμιώτη,
Ιωάννα - Ιωσήφ Κουνδουράκη, Νικόλαος - Σοφία Λουκάκη, Ευτέρπη - Πέτρος
Σκουλουφιανάκη,
Ιωάννα - Σπύρος Κουλούρη, Αναστασία - Χάρης Τσαγκαλίδη
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Σαιτούρες
Ρεθύμνου 40/ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του αγαπημένου μας

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στην Ασή
Γωνιά Αποκορώνου
Χανίων 3/μηνο αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της αγαπημένης μας

ΙΩΣΗΦ ΒΑΣ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ

ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗ
το γένος Πετράκη

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
της όπως παραστούν σ’ αυτό
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ανδρέας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος-Χρυσή Γυπαράκη,
Ευμενία-Ανδρέας Κοπασάκης, ΙωάννηςΚική Γυπαράκη, Αριστέα-Νικόλαος Κοπασάκης, Στυλιανή-Νικόλαος Νικολακάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Κυρίας των Αγγέλων (Μικρή Παναγία) Ρεθύμνο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του αγαπημένου μας

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αργυρώ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλης - Αντωνία Γυπαράκη, Ευαγγελία - Παντελής Αλεβυζάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Γεωργία - Μάρκος Γαλάνης
, Μαρία χήρα Παύλου Γυπαράκη, Σοφία χήρα Χρήστου Κλαπάκη, Κρυσταλλία χήρα Ιωάννη Γυπαράκη, Κωνσταντίνος - Καλλιόπη Ανδρεδάκη , Εμμανουήλ - Αθανασία Ανδρεδάκη, Ειρήνη
χήρα Νικολάου Δρυδάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό
Τεσσάρων Μαρτύρων
Ρεθύμνου 3/μηνο
μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως
της ψυχής
της αγαπημένης μας

ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝ.
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟY ΠΑΤΕΡΑΚΗ

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
του όπως παραστούν σ’ αυτό
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Κυριακή ΞερουδάκηΠατεράκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ

ΑΡΕΤΗΣ ΝΙΚ.
ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Παναγίας στο Άνω
Ροδάκινο Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου 2/ετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
αγαπημένου μας

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Πάνορμο
Μυλοποτάμου Ρεθύμνου ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
αγαπημένης μας

Γραφείο Τελετών
Καλή Σαρακοστή.
Ο Εφημέριος της Ενορίας
Π. Ευάγγελος Ζαφειρόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος - Σταυροφόρος

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χωριό Φραντζεσκιανά Μετόχια
Ρεθύμνου 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη
της όπως παραστούν σ’ αυτό
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος ΔελήμπασηςΡένα Ζούμπου, Γεωργία ΔελήμπασηΝικόλαος Περουλάκης, Διαμαντούλα
Δελήμπαση-Γαλάτιος Μοσχονάς, Χάρης
Δελήμπασης-Μαρία Μαθιουδάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο
Τελετών
Πέτρος & Χρήστος

Δημακοπούλου 76, Ρέθυμνο.
Τηλ. 2831 400631, 6937 037223

Παπαδοπετράκης
Δημακοπούλου 24, Ρέθυμνο

Τηλ. 28310 25825, Κιν. 6932 285315
www.funeral-greece.gr
Σπήλι Αγίου Βασιλείου
Τηλ. 28320 22144

• Κηδείες • Μεταφορές • Μνημόσυνα
• Επαναπατρισμοί • Αποτεφρώσεις

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ • Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
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MΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

| πωλήσεις & ενοικιάσεις ακινήτων | πωλήσεις αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
| πωλήσεις καταστημάτων & επιχειρήσεων | μαθήματα | προσφορά & ζήτηση εργασίας

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
οικοπέδων
αγροτεμαχίων
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα παραθαλάσσια, στην Βόρεια Κρήτη,
8,5 στρεμ και 6,5 στρεμ, οικοδομήσιμα. ΚΑΠΑ ΜΕΣΙΤΙΚΗ Τηλ.
6945 232952, 28310 58220.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα κοντά
στον Πλακιά, 16 στρεμ και 15
στρεμ εκτος οικισμού καθώς
και 9 στρεμ και 700 τμ εντός οικισμού. ΚΑΠΑ ΜΕΣΙΤΙΚΗ Τηλ.
6945 232952, 28310 58220.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο Ατσιπόπουλο, 1 στρεμ εντός, στου Γάλλου 1 στρεμ εντός, στον Πρινέ 1
στρεμ. και άλλο 700 τμ εντός καθώς και προς Γεράνι 10,5 στρεμ,
εκτός οικισμού. ΚΑΠΑ ΜΕΣΙΤΙΚΗ
Τηλ. 6945 232952, 28310 58220.
ΒΕΛΟΝΑΔΟ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ.
ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. 6974
800210.
ΑΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Πωλείται οικόπεδο εμβαδού
2601 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο του χωριού, με 40 ρίζες
ελιές και με άδεια δόμησης.
Τηλ. 6948 543231.
ΛΑΤΖΙΜΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΖΙΜΑ,
ΔΗΜΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.
ΤΗΛ. 6976 877602.

ΠΗΓΗ Πωλείται οικόπεδο
εντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο, πρόσοψη σε
κεντρικό δρόμο. Πληροφορίες 6947 928779.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ακινήτων
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΟΧΙ (ΡΙΣΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ) Πωλείται διώροφη οικοδομή σε δενδροφυτεμένο οικόπεδο 1102 τ.μ. και σε απόσταση
4 χλμ. από το Ρέθυμνο.Η οικοδομή είναι ημιτελής (έχει εξωτερικά
κουφώματα με σίτες, πατώματα,
σοβάδες) με δύο διαμερίσματα
117,37 τ.μ. το καθένα,3 υπνοδωμάτια, τζάκια, λουτρό, WC, από 4
μπαλκόνια, 3 υπόγειες αποθήκες
και δυο θέσεις στάθμευσης.Τηλ.
6981713789

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΟΧΙ (ΡΙΣΒΑΝ).
Πωλείται διώρφη οικοδομή
σε δεντροφυτεμένο οικόπεδο 1102 τ.μ.και σε απόσταση
4χλμ.από το Ρέθυμνο.Η οικοδομή είναι ημιτελής(έχει εξωτερικά κουφώματα με σίτες , πατώματα, σοβάδες)με δύο διαμερίσματα 117,37 τ.μ. το καθένα ,τρία υπνοδωμάτια ,με τζάκι, λουτρό,W.C. από 4 μπαλκόνια ,τρεις υπόγειες αποθήκες και
δυο θέσεις στάθευσης. ..
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
- Στην παραλιακή Ρεθύμνου
,λίγο μετά λίγο μετά το κέντρο,
30 apts + Pool bar 1.600.000€
- Στα Χανιά (εφαπτόμενο θάλασσας) 22 apts + εστιατόρια
1.500.000€. www.contract-re.
com Τηλ. 6944 654502.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπέροχη βίλλα 165
τμ εντός 10 δεντροφυτεμένων
στρεμμάτων, καθώς και άλλη
200 τμ και με 8 σουίτες, καθώς
και υπόλοιπο δόμησης, ανατολικά του Ρεθύμνου. Και οι 2
προσφέρουν ιδιωτικότητα και
καταπληκτική θέα στο Ρέθυμνο. ΚΑΠΑ ΜΕΣΙΤΙΚΗ Τηλ. 6945
232952, 28310 58220.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ
στο Νότιο Ατσιπόπουλο, εντός
3 δεντροφυτεμένων στρεμμάτων, άλλη 85 τμ εντός 1 στρεμ
στην Κυριάννα, καθώς και άλλη
165 τμ εντός οικοπέδου 400
τμ. ΚΑΠΑ ΜΕΣΙΤΙΚΗ Τηλ. 6945
232952, 28310 58220.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
γκαρσονιέρες studios
ΜΙΣΙΡΙΑ. Ενοικιάζεται μονόχωρη γκαρσονιέρα, πλήρως επιπλωμένη, με ηλεκτρικά είδη, μεγάλο μπαλκόνι και θέση πάρκινγκ. Το πιστοποιητικό ενεργειακής κατηγορίας βρίσκεται σε
διαδικασία έκδοσης. Τηλ. ώρες
καταστημάτων 28310 27900.
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ. Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 1ου ορόφου,
χωρίς κοινόχρηστα, ήσυχη
περιοχή, μεγάλο μπαλκόνι,
αυλή. Διαθέτει κλιματισμό,
θερμοσίφωνο, ενεργειακής
κατηγορίας Ε. Κατάλληλη
για φοιτητές-τριες. Τιμή 180
ευρώ. Τηλ. 6944 462482.
ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ΚΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ, ΟΡΟΦΟΥ, ΜΕ ΘΕΑ
ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ε. Τηλ. 6944 315217.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
2άρια
ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ

Ενοικιάζεται

2αρι, 3ου ορόφου, επιπλωμένο.
Πληροφορίες 6974 064023 όλες
τις ώρες και στο 6972 540706
από 17:00 έως 21:00 μ.μ..

Ν.&Γ. Κασωτάκης

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Ε Σ

ΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ν.
Τηλ/fax: 28315 04189 • κιν./mob.: 6974 808785, 6942 888070

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ΔΥΑΡΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται γκαρσονιέρα 38τμ 3ου ορόφου στο
κέντρο του Ρεθύμνου, κατάλληλη για εκμετάλλευση . Τιμή
Πώλησης 90.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται δυάρι 42τμ κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο με εισόδημα Τιμή 95.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγειου ορόφου
27τμ στο κέντρο του Ρεθύμνου στην ανακαινισμένη, επι-

πλωμένη ( χωρίς ηλεκτρικές συσκευές ) . Κατάλληλη για εκμετάλλευση τιμή 50.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγειου ορόφου
30τμ στο κέντρο του Ρεθύμνου στην χρίζει ανακαίνισης,
επιπλωμένη ( χωρίς ηλεκτρικές συσκευές ) . Κατάλληλη για
εκμετάλλευση τιμή 50.000€

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Διαμέρισμα ημιυπογείου ορόφου 70τμ με 2
υπνοδωμάτια 1 μπάνιο 1 WC . Τιμή 105.000€
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ: Διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια, 90 τμ, με

μπαλκόνια, όμορφη κατασκευή, βρίσκεται στην αρχή του
χωριού. Σε 1ο όροφο. Τιμή: 139.000€

ΣΦΑΚΑΚΙ: Μεζονέτα 85τμ πολύ καλής κατασκευής κατάλληλο για ιδιοκατοίκηση ή για επαγγελματική χρήση με πάρκινγκ. Τιμή 132.000€
ΣΦΑΚΑΚΙ: 2 Βίλλες των 120τμ σε οικόπεδο 450τμ ημιτελείς. Τιμή 220.000€
ΛΟΥΤΡΑ: Διαμέρισμα ισογείου 72τμ πλήρως εξοπλισμένο
με πολύ καλή διαρρύθμιση με κοινόχρηστη πισίνα και δική
του αυλή. Τιμή 126.000€
ΣΩΜΑΤΑ: Πωλείται Βίλλα 85τμ με υπόγειο 24τμ σε οικόπεδο 300τμ πλήρως επιπλωμένη κατασκευής 2012 και στο
πίσω μέρος του ακινήτου υπάρχουν μπάρμπεκιου και μια
πισίνα 20τμ. Τιμή 170.000€
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Πετρόχτιστη μονοκατοικία 190τμ
υπερ λουξ σε 3.500τμ αγροτεμάχιο . Τιμή 250000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 110τμ στο κέντρο του Ρεθύμνου , κοντά σε σούπερ μάρκετ και σε δη-

μοτικό σχολείο , το διαμέρισμα έχει ανακαινιστεί πρόσφατα Τιμή Πώλησης: 180000€
ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ: Βίλλα 110τμ σε οικόπεδο 340τμ με δυο Υ/Δ
καινούριας κατασκευής 2010 πολύ ωραία θέα ήσυχη τοποθεσία και με υπόλ δόμησης 250.000€
ΛΟΥΤΡΑ: Μονοκατοικία με 3 υπν 90τμ 25 λεπτά από το κέντρο σε συγκρότημα με κοινόχρηστη πισίνα και 4000 χιλιόμετρα από τη θάλασσα . Τιμή: 155.000€
ΛΟΥΤΡΑ: Διαμέρισμα 2υπν, 72τμ, 25 λεπτά από κέντρο του
Ρεθύμνου και 4 χλμ από τη θάλασσα. Διαθέτει κοινόχρηστη
πισίνα. Τιμή :118000€
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ: Διαμέρισμα 138τμ λουξ κατοικία με 3 υπν/τια,
2wc, γκαράζ & γκαρσονιέρα 25τμ 235.000€
ΧΑΛΕΒΙ: Μεζονέτα 180τμ αυτόνομη με υπόγειο 120τμ
υπερλουξ σε χωράφι 3900τμ. 360.000€

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ: Παλιά οικία 300τμ σε οικόπεδο 330τμ με
πολλά παλιά στοιχειά πατάει σε δυο δρόμους και έχει και

έτοιμη μελέτη για 5 σουίτες. Τιμή 380.000€

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – 3 & 4 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ – ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΠΕΤΑ

ΑΔΕΛΕ: Κτισμα σε ευνοϊκή τοποθεσία , πάνω στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο, βρίσκει όλες τις περιοχές προσβάσιμες (πχ Αρκάδι, Πηγή, Μαρουλάς κ.α.) Αποτελείται από υπόγειο 90 τμ, ισόγειο 86 τμ (το οποίο είναι έτοιμο προς ενοικίαση αν είναι αυτό επιθυμητό) και τέλος 1ο
όροφο 54 τμ (ο οποίος είναι ακόμα υπό κατασκευή ). Τιμη
159.000€
ΑΜΝΑΤΟΣ: Παλιά μονοκατοικία 90τμ σε οικόπεδο
500τμ η οποια χρίζει ανακαίνισης στο κεντρο του χωριου

με υπόλοιπο δόμησης. Τιμή 100.000€
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ: Αυτόνομο συγκρότημα διαμ/των, αποτελείται υπόγειο 60τμ,ισόγειο 74τμ,α όροφος 145τμ με κήπο,γκαράζ πολύ καλής κατασκευής, απόσταση από θάλασσα 300μ,με καλό εισόδημα.380.000€
ΚΕΝΤΡΟ: Παλιό ξενοδοχείο 2 ορόφων 260τμ σύνολο
δωματίων 22. Τιμή κατόπιν τηλεφών
ΚΟΥΜΠΕΣ: Παλιά μονοκατοικία 317τμ χρίζει ανακαινίσεις χτίζει 260τμ ιδανικό για πολλές χρήσεις.260.000€

ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Πωλειται ΓΡΑΦΕΙΟ 40τμ σε
όροφο κοντά στο δημαρχείο. Τιμη 115.000€

ΜΟΑΤΣΟΥ: Πωλειται γωνιακό κατάστημα 120τμ με
εξωτερικό χώρο 370.000€

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Ενοικιάζεται κατάστημα 135τμ,υψος 3 μ.
συν 30 τμ μια αποθήκη με πρόσοψη 6 μ πάνω στον κεντρικό δρόμο του Ρεθύμνου,με δεύτερη είσοδο από το

πίσω μέρος του για ανεφοδιασμό.Το κατάστημα είναι
υπό κατασκευή , τιμή ενοικίου 1000€ συζητήσιμη.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οικόπεδο 3200τμ εντός οικισμού Τιμή 860.000€
Οικόπεδο 2900τμ εντός οικισμού Τιμή 820.000€
Οικόπεδο 8000τμ εντός οικισμού Τιμή 2.500.000€
Οικόπεδο 4000τμ εντός οικισμού Τιμή 950.000€
Οικόπεδο 6000τμ εντός οικισμού Τιμή 1.500.000€

Οικόπεδο 14.000τμ εντός οικισμού Τιμή 3.500.000€
Αγροτεμάχιο 5000τμ εκτός οικισμού χτίζει 186τμ Τιμή
600.000€
Αγροτεμάχιο 5670τμ εκτός οικισμού χτίζει 186τμ Τιμή
225.000€

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ: Δύο οικόπεδα των 1000τμ πωλούνται μαζί η ξεχωριστά στο κέντρο του χωριού χτίζουν από
400τμ το κάθε ένα. Τιμή 45.000€
ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ:Οικόπεδο 3400τμ,μπορεί να διαιρεθεί σε
3 οικόπεδα, παρέχεται μεγάλος συντ. δόμησης,έχει πολλές
χρησιμότητες,από καλλιερ/ιμη γη εώς για κατασκευή μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας. 115.000€
ΛΟΥΤΡΑ: Oικόπεδο 800τμ στον οικισμό Λούτρας στην
θέση ΠΑΤΗΤΗΡΑΚΙΑ χτίζει 400τμ κατάλληλο για εκμετάλλευση κατασκευή σπιτιών - Βιλων, για διάφορα προγράμματα λόγω δόμησης και επίσης διαθέτει 20 μουρελα 20
χρον κατάλληλα για παραγωγή. 56.000€
ΜΕΣΗ: Οικοπεδο 600τμ χτιζει 200τμ οικία κατάλληλο για
τουριστική εκμετάλλευση λογω θεας και θεσεις του οικοπεδου. Τιμη 50.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Οικοπεδο στην θέση “Παπουρι” 530τμ σε
ήσυχη περιοχή , χτίζει 480τμ για οικία 240τμ α όροφος και
240τμ β όροφος. Τιμη: 100.000€

ΣΦΑΚΑΚΙ: Πωλειται οικόπεδο εντός του Συνεκτικού τμήματος 1000τμ χτίζει 400τμ γωνιακο με απίστευτη θεα σε
ήσυχη τοποθεσία. Τιμη: 160000€
ΣΦΑΚΑΚΙ: Πωλειται οικόπεδο εντός του Συνεκτικού τμήματος 500τμ χτίζει 200τμ γωνιακο με απίστευτη θεα σε
ήσυχη τοποθεσία. Τιμη: 80000€
ΠΗΓΗ: Οικοπεδο 1000τμ επιπεδο με ωραια θεα εντος οικισμου Πηγης χτιζει 400τμ καταλληλο για οικια η για τουριστικη εκμεταλευση λογο θεσεις.Τιμη 70.000€
ΠΗΓΗ: Οικοπεδο 1000τμ επιπεδο εντος οικισμου Πηγης
χτιζει 400τμ καταλληλο για οικια η για τουριστικη εκμεταλευση λογο θεσεις.Τιμη 80.000€
ΚΥΡΙΑΝΝΑ: Οικόπεδο 1000 τμ, κατάλληλο για κατασκευή
βίλλας ή και άλλου κτίσματος, με πανοραμική θέα (κτίζει
400 τμ) Τιμή 70000€
ΠΗΓΗ: Οικόπεδο 1000 τμ, κατάλληλο για κατασκευή βίλλας
ή και άλλου κτίσματος,κτίζει 400 τμ. 58000€

ΑΔΕΛΕ: Αγροτεμάχιο 4000τμ με ωραία θέα (πάνω από το
ΚΤΕΟ) χτίζει 186τμ. Τιμή 62.000€
ΑΜΝΑΤΟ: Αγροτεμάχιο 2500τμ χτίζει 186τμ. 61.000€
ΑΜΝΑΤΟ: Αγροτεμάχιο 3000τμ χτίζει 186τμ. 82.000€
ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: Αγροτεμάχιο 5000τμ με άδεια οικοδομής 2 κατοικιών από 120τμ με πισίνα 24τμ. 196.000€
ΓΕΡΑΝΙ: Αγροτεμάχιο 4200τμ χτίζει 186τμ. 167.000€
ΠΕΤΡΕΣ: Αγρ/χιο 10.000τμ κατάλληλο για επαγγελματική χρήση με υπέροχη πανοραμική θέα θάλασσα. 450.000€
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Οικόπεδο 13.000τμ σε κεντρικό δρόμο
με πολύ θέα κεντρικού δρόμου κτίζει. Τιμή 260.000
ΜΑΡΟΥΛΑΣ: Πωλειται μεγαλο αγροτεμαχιο 8140τμ χτιζει
240τμ με απεριοριστη θεα καταλληλο για εκμεταλευση η
για ιδιοκατοικιση. Τιμη 212.000€
ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ: Ωραιο αμφιθεατρικο μεγαλο
αγροτεμαχιο 6090τμ χτιζει 210τμ με απεριοριστη θεα καταλληλο για εκμεταλευση η ιδιοκατοικηση. 260.000€
ΠΡΙΝΕΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 4200τμ με πανοραμική θέα
θάλασσα χτίζει 186τμ κατάλληλο για τουριστική εκμετάλλευση η για ιδιοκατοίκηση σε ήσυχη τοποθεσία . 110.000€
ΜΑΡΟΥΛΑΣ: Πωλείται Αγροτεμάχιο 4400τμ με απεριόριστη θέα θάλασσα κτίζει κατά παρέκκλιση 190τμ κατάλληλο
για τουριστικη εκμετάλλευση η για ιδιοκατοίκηση σε ήσυχη τοποθεσία. Τιμη 140.000€
ΓΕΡΑΝΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 4200τμ γωνιακό σε ήσυχη

τοποθεσία χτίζει 200τμ με υπέροχη θεα πανοραμική θάλασσα αλλά και βουνά. Τιμή 120.000€
ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ: Αγροτεμαχιο 2100τμ γωνιακο σε
πολυ καλο σημειο χτιζει 417τμ καταλληλο για διαφορες
επαγγελματικες χρησεις Τιμη 185.000€
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΙΣΣΙΡΙΑ): Αγροτεμαχιο 6000τμ κτιζει 210
τμ για οικια με θεα , μελ/κο οικοπεδο,370.000€
ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ: Γωνιακο αγροτεμμαχιο 2.500τμ ιδανικο για πολλες χρησεις χτιζει 470τμ ισογειο και 470τμ οροφο καταλληλο για γραφεια καταστηματα η γεωργικες αποθηκες Τιμη 290.000€
ΕΡΦΟΙ: Αγροτεμαχιο 12612τμ εκ των οποίων τα 3398 είναι
εντος οικισμού και έχει μεγάλη δομηση ενώ τα υπόλοιπα
9214 είναι εκτός οικισμού με ωραια θέα εύκολη πρόσβαση
κατάλληλο για κατοικίες και επαγγελματικες στεγες Τιμη:
160.000€
ΓΕΡΑΝΙ: Αγροτεμάχιο 11000τμ τα 5000τμ είναι δασικά
για πολλές χρήσεις με απεριόριστη θέα άρτιο 210τμ. Τιμή
140.000€
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ : Οικόπεδο 500τμ κτίζει 50τμ με
θεα. Τιμή 45000 €
ΣΦΑΚΑΚΙ: Οικόπεδο 2000τμ κατάλληλο για πολλές χρήσεις
Τιμή 85.000€
ΑΔΕΛΕ Αγ. Παρασκευή (πλακωτή): Αγρ/χιο 4600τμ με
ωραία πανοραμική θέα κτίζει 200τμ 96.000€

Πωλούνται πολυτελή διαμερίσματα σε δυο πολυκατοικίες
που έχουν αδειοδοτηθεί και ξεκινάν η ανέγερσή τους, τον
Φεβρουάριο του 2022 με χρόνο ολοκλήρωσής της
τον Μάρτιο του 2023 στην περιοχή Μασταμπά (κάτω από
το κέντρο ΚΟΡΦΗ), ως εξής:
1) Πολυκατοικία
Α΄ όροφος: - δύο διαμερίσματα των 120 τμ με τρία υπνοδωμάτια,
- ένα διαμέρισμα 80 τμ με δύο υπνοδωμάτια και μία γκαρσονιέρα 35 τμ.
Β΄ όροφος: δύο μεζονέτες 172 τμ (κυρίως διαμέρισμα 122
τμ και σοφίτα 50 τμ) με βεράντα 80 τμ με απεριόριστη υπέ-

ροχη θέα και ένα διαμέρισμα 120 τμ με απεριόριστη επίσης θέα.
2 ) Πολυκατοικία
Ισόγειο: εννέα διαμερίσματα 60 έως 90 τετραγωνικών μέτρων.
Τα διαμερίσματα των 90 τμ διαθέτουν τρία υπνοδωμάτια.
Α’ Όροφος: διαμερίσματα 60 έως 135 τμ . Τα διαμερίσματα των 135 τμ διαθέτουν τέσσερα υπνοδωμάτια.
Διατίθενται γκαράζ και αποθήκη με επιπλέον τίμημα.
Χρόνος περαίωσης: Μάρτιος 2023.

ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΕ 2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

e-mail: info@pagalos-trust.com • www.pagalos-trust.com
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ.
Ενοικιάζεται
καινουριο 2άρι, πλήρως επιπλωμένο και ηλεκτρικά εξοπλισμένο, με ίντερνετ. Έως
15 Ιουνίου. Τηλ. 6973 488342.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
3άρια
ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3άρι 1ου ορόφου σε
καλή κατάσταση, ενεργειακής κατηγορίας Η . Επί της Κουρμούλη
72, πλησίον ΙΚΑ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ενοικιάζονται καταστήματα α)120 τ.μ.
με πατάρι 50 τ.μ., ενεργειακής κατηγορίας Γ , τέρμα Ψυχουντάκη,
β) ένα κατάστημα ανακαινισμένο,
ενεργειακής κατηγορίας Ε, στην
Εθνικής
Αντιστάσεως.Κατοικία
ζώα δεν επιτρέπονται. Τηλ. 6943
969369, 28310 23872.
ΠΗΓΗ. Ενοικιάζεται καινούρια
μονοκατοικία, επιπλωμένη, με
γκαράζ και κήπο. Έχει 2 υπνοδωμάτια, μεγάλο καθιστικό, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, A/C, μεγάλο κήπο. Διαθέσιμο από 1η Σεπτεμβρίου. Τηλ. 6944 656699.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
διαμερισμάτων
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ. Ενοικιάζεται
ημιυπόγειο δίχωρο, επιπλωμένο, με ψυγείο και κουζίνα, ηλιακό, ενεργειακής κατηγορίας
Β, Internet και χώρο στάθμευσης στην περιοχή Σκαλέτας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982
851500.

PALM BEACH HOTEL &
APARTMENTS: Eνοικιάζονται
επιπλωμένα διαμερίσματα σε
στρατιωτικούς, γιατρούς, καθηγητές, δασκάλους και φοιτητές από το Οκτώβριο έως
και το Ιούνιο (28-6-2021). Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 66,
Τηλ. 28310 25597.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
μεζονετών
ΣΤΟΝ ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΑΛΛΟΥ
ενοικιάζεται μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 154 τ.μ.,έτους κατασκευής 2000.Αποτελείται από
3 υπνοδωμάτια,σαλόνι,τραπεζαρία,κουζίνα,μπάνιο,WC και μεγάλη εσωτερική αποθήκη.Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση,ηλιακό
κουφώματα αλουμινίου,πατώματα από μάρμαρο,μεγάλα μπαλκόνια,εντοιχιζόμενες ντουλάπες και
μια θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου.
Τιμή 700€ Τηλ.6946 08358,28310
24473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
προς ενοικίαση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση μακρού χρόνου, μονοκατοικία
ή διαμέρισμα ισογείου ή 1ου
ορόφου με ασανσέρ στην
Παλιά Πόλη ή κοντά στον
Δημοτικό Κήπο. Με 2 Υπνοδωμάτια, κεντρική θέρμανση
και να είναι δεκτά κατοικίδια.
Πληροφορίες 6974 800230,
10:00-12:00 πμ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
επαγγελματικών χώρων
ΚΕΝΤΡΟ. Πωλείται επί τη λεωφόρου κατάστημα 100 τμ με αντίστοιχο υπόγειο, πατάρι 35 τμ
και εξωτερικό χώρο. Κατάλληλο
για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Δεκτές μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τηλ. 6970 489536.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
επαγγελματικών χώρων
ΚΕΝΤΡΟ. Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Γερακάρη 109,
66 τ.μ., ψηλοτάβανο σε πολύ
καλή τιμή. Τηλ. 6977 584851.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
επιχειρήσεων
ΚΕΝΤΡΟ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΤΗΛ.6980 902794 &
210 8236257.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στον
Αδελιανό Κάμπο ζητούνται
ρεσεψιονίστ με γνώση γαλλικών, σερβιτόροι και καμαριέρες. Τηλ. επικοινωνίας
6977 226371.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στην περιοχή
του Πρινέ έως Γεράνι,
αγροτεμάχιο με θέα
θάλασσα, οικοδομήσιμο με
παροχή τηλεφωνίας/internet
στο σημείο. Διαθέσιμο
κεφάλαιο έως 180.000 €

Σταυρωμένος πωλείται
οικόπεδο 2.900 τ.μ, εντός
οικισμού με δόμηση 400τ.μ
και πανοραμική θέα στη
θάλασσα. Νέα μειωμένη τιμή
στις 200.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα
στην ευρύτερη περιοχή του
Πλακιά (Μαριού, Σελλιά)
οικοδομήσιμα, εντός και εκτός
σχεδίου, με πανοραμική θέα
στη Θάλασσα, για άμεση
αγορά από πελάτες μας.

Ψηλά στη Σχολή
Χωροφυλακής Ρεθύμνου
πωλούνται δυάρια 50 τ.μ
το καθένα. Τιμή 80.000 €
(ημι-υπόγειο) και 90.000 €
(ισόγειο). (κωδ. 4358 και 4357
www.euroimmo.gr)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά
οικόπεδα στο Βόρειο
Ρέθυμνο, σε απόσταση έως
20 λεπτά από την πόλη
του Ρεθύμνου με θέα στη
θάλασσα. Συνεχής ζήτηση
από πελάτες του εξωτερικού.

Παλιά Πόλη Ρεθύμνου,
διώροφο κτήριο 377τ.μ προς
ανακατασκευή, κοντά στη
Φορτέτζα. (κωδ. στο site μας:
4431) Τιμή: 260.000€

ΖΗΤOYNΤΑΙ προς αγορά
βίλες και μονοκατοικίες σε
όλο το νομό Ρεθύμνου με θέα
θάλασσα και σε απόσταση
έως 10χλμ από την ακτή.
Συνεχής ζήτηση από πελάτες
του εξωτερικού.
ΖΗΤOYNΤΑΙ προς άμεση
αγορά Διαμερίσματα
στην πόλη του Ρεθύμνου.
Γκαρσονιέρες, Δυάρια, Τριάρια,
Οροφοδιαμερίσματα. Σοβαρό
ενδιαφέρον από Έλληνες
αγοραστές και πελάτες του
εξωτερικού.

Πωλείται στο Γεράνι Ρεθύμνου, οικόπεδo εκτός σχεδίου
με πανοραμική θέα στη θάλασσα, ιδανικό για τουριστικές βίλλες ή μόνιμη κατοικία.
Τιμές 250.000 €. (κωδ. 4284
www.euroimmo.gr)
Πωλείται ανάμεσα σε
Επισκοπή και Καρωτή
οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο
4.230 τ.μ με θέα θάλασσα.
Τιμή: 80.000 € (κωδ. 4426
www.euroimmo.gr)

Πωλείται στην Παλιά
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πέτρινες
Πόλη Ρεθύμνου, τριώροφη
παραδοσιακές οικίες και
ανακαινισμένη μονοκατοικία
σπίτια στο Βόρειο Ρέθυμνο,
110 τ.μ 3 υπ/δ, κοντά στη
προς ανακατασκευή ή
Φορτέτζα στις 230.000 €.
ανακαίνιση, σε απόσταση έως
(κωδ. 4217)
10 λεπτά από τη θάλασσα.
30 Χρόνια εμπειρίας στη διεθνή αγορά ακινήτων
Τεχνική υποστήριξη από μηχανικούς του γραφείου μας
Απ. Αποστολάκη 7 (προς Σαρακίνα)

Τηλ: 28310 29685 Κιν: 6944 41 22 77
ΣΤΟ ‘ALIANTHOS GARDEN
HOTEL’ προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε
συνδυασμό με ειλικρινή φροντίδα και φιλία, ώστε να δημιουργούμε κορυφαία εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας.
Έχουμε οικογενειακό χαρακτήρα, είμαστε βραβευμένη ομάδα*, επαγγελματίες, περήφανοι που ανήκουμε στο ξενοδοχείο αυτό και θέλουμε να εντάξουμε νέα μέλη με κοινούς
στόχους.
Ως ιδανικός υποψήφιος /α που
θα βοηθήσει στην αποστολή
μας, θα πρέπει να πληροίτε: Προϋπηρεσία σε θέσεις εργασίας με άμεση επαφή με πελάτες, ιδανικά σε ξενοδοχείο
- Ικανότητα επικοινωνίας στα
ελληνικά, αγγλικά ή τα γερμανικά,
- Οργάνωση, συνέπεια, αξιοπιστία,
- Προθυμία για μάθηση και
εξέλιξη,
- Απόδοση και αποτελεσματικότητα στη δουλειά σας,
- Ομαδικό πνεύμα,
- Στόχο να κάνετε καριέρα
στον τουρισμό και στην περιοχή μας.
Από τη σεζόν 2022 αναπτυσσόμαστε και στοχεύουμε να
εμπλουτίσουμε την ομάδα μας
στα τμήματα της υποδοχής,
της κουζίνας, του εστιατορίου, του μπαρ, των προμηθειών,
του λογιστηρίου και της ομάδας καθαριότητας.
Αναζητούμε συνεργάτες με
αξίες, ήθος και φιλοδοξίες.
Συνεργάτες δυναμικούς, που
έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο
να συνεισφέρουν ενεργά στην
επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μας. Ο ρόλος σας μπορεί να είναι απαιτητικός αλλά
θα σας προσφέρει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες να εξελίξετε την καριέρα σας.
Θα λάβετε πλήρη εκπαίδευση
στο τομέα σας.
Θα αμειφθείτε ανάλογα με τα
προσόντα και την απόδοσή
σας.
Εργαζόμαστε από Απρίλιο
έως Νοέμβριο, έξι ημέρες την
εβδομάδα και είμαστε ευέλικτοι στο πρόγραμμά μας σχετικά με τη θέση, το πόστο και
την εποχή. Είναι εξασφαλισμένη η διατροφή και η διαμονή σας σε προσεγμένους χώρους, εντός και εκτός του ξενοδοχείου.

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ζητάει
πρσωπικό με τις εξής ειδικότητες:
- Κυρία για παρασκευή πρωινού, κρύα κουζίνα,σνακ.
- Υπάλληλο Υποδοχής
- Νυκτερινό
Υποδοχής.

Υπάλληλο

Ξένη γλώσσα και προϋπηρεσία θα ληφθούν υπόψιν. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6937
254889.

ELEGANT BEACH HOTEL

Λειτουργούμε όλο τον χρόνο!
Διαθέτουμε στούντιο και διαμερίσματα (1 & 2 δωματίων)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ σε φοιτητές, επαγγελματίες και επισκέπτες που
επιζητούν περιοδικά σταθερή διαμονή. Τα δωμάτια είναι
εξοπλισμένα με a/c, tv (plasma),smart tv, cd/dvd player, usb,
wi-fi internet, H/Y (στον χώρο της ρεσεψιόν), τηλέφωνο, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ζεστό νερό όλο το 24ωρο, σέρβις
καθαριότητας, δυνατότητα ενοικίασης tablet και ποδηλάτων
Πληροφορίες καθημερινά από 09:00-19:00
Τηλ: 28310 28303 & 28310 24781
(ρεσεψιόν- κρατήσεις)
Κωνσταντινουπόλεως 1, Καλλιθέα
e-mail: info@hotel.steris.gr (www.hotel.steris.gr)
Η MAGE HOTELS & RESORTS
μια σταθερά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία, αναζητά
υπεύθυνο Αποθήκης για το νέο
της ξενοδοχείο 5*City Resort
στο Ρέθυμνο, με στόχο μια σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία.

Η MAGE HOTELS & RESORTS
μια σταθερά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία www.
magehotels.com,
αναζητά
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για το νέο της ξενοδοχείο Nautilux 5* City Resort
στο Ρέθυμνο. Το νεόκτιστο
Resort προσφέρει πολλές
επιλογές διαμονής, από απλά
δωμάτια με θέα στην πόλη
μέχρι θέα στη θάλασσα και
ιδιωτικές σουίτες πισίνας και
οικογενειακά
καταλύματα,
μαζί με πληθώρα εγκαταστάσεων όπως εξωτερική πισίνα
και κλαμπ πισίνας, κέντρο ευεξίας 450 τ.μ. με εσωτερική
πισίνα, σπα και Γυμναστήριο.

Τα βασικά καθήκοντα του Υπεύθυνου Αποθήκης στο ξενοδοχείο μας θα είναι :

Το ξενοδοχείο έχει άμεση
πρόσβαση στην αμμώδη παραλία του Ρεθύμνου και στα
σμαραγδένια νερά του Κρητικού Πελάγους. Τα νεόκτιστα δωμάτια, οι σουίτες και
οι χώροι διαθέτουν μινιμαλισμό και παρέχουν τεχνολογία
αιχμής για τους επισκέπτες.

- Συλλογή και ενημέρωση προσφορών ανά προμηθευτή και
κατηγορία ειδών σε συνεργασία
με τον προϊστάμενο προμηθειών της εταιρείας

Είμαστε λοιπόν σε περίοδο
αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση
της μονάδας μας για τη σεζόν 2022. Αν έχετε πάθος για
τη δουλειά σας και ενδιαφέρεστε για τον κλάδο των αναπτυσσόμενων πολυτελών ξενοδοχείων, θα θέλαμε να σας
γνωρίσουμε προσωπικά!
Απαραίτητα προσόντα και
δεξιότητες:
- Πτυχίο Τουρισμού - Ξενοδοχειακής Σχολής
-Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχεία 5* αστέρων
- Άριστη γνώση Αγγλικών
(δευτερη γλωσσα θα θεωρηθει
- Ικανότητα ευχάριστης επικοινωνίας με τους πελάτες

- Συγκέντρωση, ταξινόμηση και
διεκπεραίωση αιτήσεων προμήθειας και παραλαβών για τις
ανάγκες των τμημάτων της εταιρίας μέσω σταθερής διαδικασίας (purchasing procedure)
- Έλεγχος προγραμματισμένων
- εκτάκτων παραλαβών (ανά είδος, ποιότητα, ποσότητα - βάρος, τιμή προσφοράς, τήρηση
χρόνου παράδοσης)
- Συμπλήρωση απαιτούμενων
συνοδευτικών έγγραφων κίνησης αποθεμάτων εντός (ενδοτμηματικές) και εκτός εταιρίας
(επιστροφές)

- Καταχώριση παραστατικών
στο πρόγραμμα διαχείρισης
αποθήκης και συντήρηση αντίστοιχου αρχείου
- Διατήρηση οργάνωσης και ορθής ταξινόμησης αποθηκευτικών χώρων και αποθεμάτων
- Διαρκής παρακολούθηση και
ενημέρωση των αποθεμάτων,
τήρηση αποθέματος ασφαλείας
(safety stock)
- Διενέργεια φυσικής απογραφής σε μηνιαία βάση σε συνερ-

Ο
ΟΜΙΛΟΣ’’PORTO
PLATANIAS
BEACH
RESORT’’ Επιθυμεί να προσλάβει:
Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων
Αιτήσεις και βιογραφικά θα
αποστέλλονται στο email:
fb@portoplatanias.gr ή αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού 2821 038886.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε
στο ανθρώπινο δυναμικό του
Alianthos Garden Hotel, αποστείλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση : hr@alianthos.gr

- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

- Ομαδικό πνεύμα

Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
CALDERA
GROUP HOTELS ζητεί για τα
ξενοδοχεία της που βρίσκονται στα Χανιά Κρήτης προσωπικό για τις παρακάτω ειδικότητες:

ALIANTHOS GARDEN hotel,
Πλακιάς 74060, Ρέθυμνο, Κρήτη. www.alianthos.gr.

Τι προσφέρουμε:

- Υποδιευθυντής

- Αποδοχές ανάλογα με τα
προσόντα

- F&B Manager

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EUROPA
RESORT 4* ζητείται για τη σεζόν 2022 προσωπικό όλων
των ειδικοτήτων για τη στελέχωση των τμημάτων:
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ζητούνται υπάλληλοι
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαδικτυακή Προώθηση
www.euroimmo.gr

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (all inclusive)
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (all inclusive)
POOLBAR (all inclusive)
Δυνατή
δωρεάν
διαμονή εντός του ξενοδοχείου. Πληροφορίες τηλ.
6991 234500. Αποστολή βιογραφικών
στο
info@
europaresort.gr.

- Επαγγελματική εμφάνιση
και συμπεριφορά

- Δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

- Προϊσταμένη Οροφοκομίας
- Operation Manager

- Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση

- Sous Chef

Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: career@nautiluxhotel.
com.

- Service Manager

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ANNA’S
HOUSE στην Γεωργιούπολη Χανίων για την Νέα τουριστική σεζόν 2022 αναζητά :
Μάγειρα για πρωινά,κρύα κουζίνα, snacks
Καμαριέρες
Τηλ. 6973 828222.

- Στέλεχος κρατήσεων
Προσφέρονται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, διαρκής εκπαίδευση, ευκαιρία σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικό και
αναπτυσσόμενο όμιλο.
Αποστολή
βιογραφικών
στο e mail: makridaki.ep@
calderagroup.gr.

γασία με τους υπευθύνους τμημάτων
Τα προσόντα που επιθυμούμε για την θέση του Υπεύθυνου
Αποθήκης :
- Αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών και ιδανικά σε
ξενοδοχείο
- Γνώση της αγγλικής γλώσσας
σε ικανοποιητικό επίπεδο
- Γνώση προγράμματος διαχείρισης αποθήκης
- Να είναι επικοινωνιακός και να
διαθέτει συνεργατικό προφίλ
- Πολύ καλή γνώση Η/Υ και
εφαρμογών MS OFFICE
Η εταιρεία μας σας παρέχει τα
παρακάτω οφέλη για τη θέση
του Υπεύθυνου Αποθήκης:
- Ανταγωνιστικό
αμοιβής

πρόγραμμα

- Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας όπου αναδεικνύεται η ανάληψη πρωτοβουλιών
- Δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης
Έχετε ερωτήσεις ή απορίες; Μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο:
career@athenstiarehotel.com ή
να στείλετε το βιογραφικό σας
συνοδευόμενο με πρόσφατη
φωτογραφία και με τίτλο υπεύθυνος Αποθήκης.
Μετά τον έλεγχο όλων των βιογραφικών που ελήφθησαν, θα
επικοινωνήσουμε μόνο με τους
υποψηφίους που πληρούν τις
απαιτήσεις της εργασίας. Όλες
οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές..

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ζητάει προσωπικό (Υποδοχή, Συντήρηση, Καμαριέρες,
Μάγειρες, Μπαρ) για την σεζόν 2022 σε ξενοδοχειακό
συγκρότημα 5* στον Καβρό /
Αποκορώνου Χανίων.
Απαραίτητα
Προσόντα:
εμπειρία και όρεξη για εργασία, ευεξία, σοβαρότητα, λεπτή αίσθηση των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής,
ομαδικό πνεύμα, διακριτικότητα.
Προσφέρονται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, διαμονή, ευχάριστο περιβάλλον
εργασίας, προοπτικές 12μηνης εργασίας. Email: cv@
harpinhotels.gr Τηλ.επικοινωνιας 28250 61126-7.
ΑΠΟ
ΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
EUROPA RESORT 4* ζητείται
για τη σεζόν 2022 προσωπικό όλων των ειδικοτήτων
για τη στελέχωση των τμημάτων:
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (all inclusive)
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (all inclusive)
POOLBAR (all inclusive)
Δυνατή δωρεάν διαμονή εντός του ξενοδοχείου. Πληροφορίες τηλ.
6991 234500. Αποστολή βιογραφικών
στο
info@
europaresort.gr.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ : Γωνιακό οικόπεδο 450 τ.μ. 330τμ, 55.000
ΠΛΑΚΙΑΣ: Οικόπεδο 1700 τμ,με αδεια
χτίζει 360 τ.μ.135.000ευρώ
ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: Οικόπεδο 4 στρεμ. οικοδομής για 1170τμ, ενταγμένο στον
αναπτυξιακό με επιδότηση 930.000,δίφαμε φανταστική θέα, 190.000
ΑΣΤΕΡΙ: Οικόπεδο 2 στρεμ με άδεια οικο- τσο,με φανταστική θέα, 400.000
ΜΑΡΟΥΛΑΣ οικισμός Δημ. Υπαλλήλων:
δομής για μεζονέτα 150τμ, 60.000
ΠΡΙΝΕΣ: Οικόπεδο 1100 τμ με φανταστι- οικόπεδο 500 τμ χτίζει 150 τμ με φανταστική θέα, 50.000
κή θέα, 80.000
ΜΑΡΙΟΥ: Δίφατσο οικόπεδο 1600τμ χτί- ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ: Οικόπεδο 6.700τμ χτίζει
250τμ με θέα 100μ από AGRECO 70.000
ζει 400τμ με ανεμπόδιστη θέα, 90.000
ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: Οικόπεδο 4.5 στρεμ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Οικόπεδο 2,5 στρεμ.
χτίζει 400τμ τεμαχίζει και σε δύο οικόπεμε θέα 150.000
ΚΕΝΤΡΟ: Οικόπεδο 1380 τμ χτίζει 1104τμ δα. 100.000 ευρώ
ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ: Οικόπεδο 740 τμ
770.000
ΧΑΛΕΒΗ: Οικόπεδο 7,5 στρεμ με θέα χτίζει 400 τμ 130.000
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ: Οικόπεδο 4 στρέμ220.000
ΝΟΤΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ: Μοναδικό ακίνητο ματα περιφραγμένο επιχωματισμένο
60 στρ με 400 μουρέλα,μπορούν να φυ- 95.000 ευρώ. Άμεσα Οικοδομήσιμο.
τευτούν ακόμα περίπου 1000,με δικό του ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ δρόμος προς ΠΛΑΤΑΝΙΑ:
νερόκαι 1 εξοχική κατοικία 80 τμ,3.000/ Οικόπεδο 2.700 με άδεια οικοδομής για
200τμ με 130τμ υπόγειο 80.000
στρεμ
ΜΥΡΘΙΟΣ Αγίου Βασιλείου: Οικόπεδο ΙΡΦΑΝ ΜΕΤΟΧΙ: Οικόπεδο 3,5 στρέμματα με ανεμπόδιστη θέα χτίζει 200 τμ.
1600τμ, χτίζει 175τμ,με θέα,50.000
ΑΡΜΕΝΟΙ: Οικόπεδο 1400τμ, χτίζει 110.000 ευρώ
ΚΟΥΜΠΕΣ: Οικόπεδο 360τμ γωνιακό
150τμ, 25.000
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ: Οικόπεδο 6800τμ, πάνω στον κεντρικό με άδεια οικοδομής
για 285 τμ με 140 τμ υπόγειο 180.000
170.000
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ: Οικόπεδο 4 ΠΛΑΚΙΑΣ: Γωνιακό οικόπεδο 400 τμ χτίστρεμ. κατάλληλο για επαγγ. χρήση, ζει 340 τμ 70.000 ευρώ
ΡΙΣΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ: Οικόπεδο 4,2 στρέμ150.000
ΠΛΑΚΙΑΣ: Οικόπεδο 588τμ, χτίζει 415τμ ματα χτίζει 200 τ.μ. με φανταστική θέα
για οικία ή 472 τμ για άλλη χρήση, 70.000 110.000
ΒΙΟΠΑ: Οικόπεδο 1850τμ χτίζει 1700τμ, ΣΦΑΚΑΚΙ: Οικόπεδο 4700 τ.μ. χτίζει 200
τμ. 120.000 ευρώ
100.000
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ: Οικόπεδο 350τμ με ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: Οικόπεδο 5 στρεμ.
αδεια οικοδομής για μονοκατοικία 200τμ με άδεια οικοδομής για 2 μεζονέτες των
120 τμ με υπόγειο και πισίνα 200.000 Ε
50.000
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ: Οικόπεδο 500τμ χτίζει
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΙΟΠΑ: Αποπερατωμένο κτίριο σε 900τμ ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται ισόγειο 165 τ.μ.,
οικόπεδο,250τμ ισόγειο με μπετό,250 κατάλληλο για επαγγελμαιτκή χρήση
τμ σε όροφο με μετ/κη κατασκευη, 110.000 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ: Σε διαμπερές οικ/δο 357τμ ΑΚΙ6978336323,Μιχ. Σαμψών, 250.000
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ: Αυτόνομο ισόγειο ημιτε- ΝΗΤΟ 580τμ σε 3 ορόφους 500.000
λές κτίριο 155 τμ κατάλληλο για επαγγελ- ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ: Αποθήκη 265τμ 150.000
ματική χρήση. 100.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΙΚΡΗ ΓΩΝΙΑ: Σε οικόπεδο 877τμ μονο- νη 175.000
κατοικία μεζονέτα 202 τμ, 16 ετών, το ισό- ΠΡΙΝΕΣ: Σε οικόπεδο 250τμ νεόδμητη
μεζονέτα 120τμ στους σοβάδες 115.000,
γειο ημιτελές, 150.000
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ: 4αρι 97τμ 2ου ορόφου, παραδίδεται και τελειωμένη στην τιμή
των 175.000
20ετίας, 150.000
ΕΛΟΥΝΤΑ: Σε οικόπεδο 170τμ μονοκα- ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ:1ος & 2ος όροφος ακινήτοικία 280 τμ σε 3 επίπεδα πάνω στην θά- του 200 τμ αποτελούμενο από τρεις γκαρσονιέρες και δύο 2αρια του 1985, 300.000
λασσα 1.200.000
ΓΑΛΛΟΥ: Σε οικόπεδο 1370τμ αυτόνομο ΠΗΓΗ: Σε οικόπεδο 260 τμ μονοκατοικία
κτίριο, συνολ. εμβαδού 250τμ,13 ετών,α- 103 τμ, το ισόγειο πετρόχτιστο με κήπο
ποτελούμενο από 1 διαμέρισμα 121τμ 60.000
στον όροφο & ένα 3αρι,ένα 2αρι και μία ΡΟΥΣΤΙΚΑ: Πετρόχτιστη μονοκατοικία
γκαρσονιέρα στο ισόγειο,300.000 συζ/μη μεζονέτα 90τμ πλήρως αναπαλαιωμένη
ΠΡΙΝΕΣ: Σε οικόπεδο 250τμ νεόδμη- 110.000
τη μεζονέτα 120τμ στην φάση των τού- ΣΦΑΚΑΚΙ: Σε 240 τμ οικόπεδο μονοκαβλων 95.000, παραδίδεται και τελειωμέ- τοικία μεζονέτα 120 τμ 7 ετών 210.000

Περισσότερα ακίνητα στη σελίδα μας www.samson-homes.com

- RECEPTIONIST

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’ στα Περιβόλια,
οδός Αυστραλών Πολεμιστών 16, για την τουριστική
σεζόν 2022:

- GUEST RELATION OFFICER

- Μάγειρας Ά-΄Β-΄Γ

- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

- Βοηθός Μάγειρας

- ΓΚΡΟΥΜ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α-Β

- Άτομο για κρύα κουζίνα με
προυπηρεσία.

- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α-Β-Γ

- Λαντζιέρα

- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

- Καμαριέρες

Αποστολή βιογραφικών: hr@
anemosresort.gr

Άψογο περιβάλλον εργασίας και ικανοποητικός μισθός.
Τηλ. 6982 096556 (κος Μαρκουλάκης Γεώργιος).

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ANEMOS
LUXURY GRAND RESORT
στον Καβρό Αποκορώνου για
την σεζόν 2020 ζητά :

Αιτήσεις στα κεντρικά γραφεία
της εταιρίας (Καβρός Αποκορώνου). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28250-61739 καθημερινά
από 09:00-14:30

ΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
HYDRAMIS PALACE 4* στον
Καβρό Αποκορώνου για την
Νέα τουριστική σεζόν αναζητά προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
Συγκεκριμένα:
- Καμαριέρες,
- Ζαχαροπλάστη,
- Maitre,
- Barmen,
- Σερβιτόρους,
- Grooms,
- Μάγειρες & Βοηθούς,
-Τεχνικούς
Συντήρησης.
Αποστολή βιογραφικού :
fb@hydramis-palace.com
αναφέροντας την αντίστοιχη θέση εργασίας μαζί με μια
πρόσφατη φωτογραφία.

Κάτι κινείται στα … Ακίνητα
Παλαιολόγου 43
Παλιά Πόλη Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 28808
Κιν.: 6947 403398

Λεωφ. Κουντουριώτου 24, Ρέθυμνο
Κιν. 6970 038721, 6978 336323
6986 615540
e-mail: samson.estate@gmail.com

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ OK
HOTELS S.A με την πολυετή πείρα της αναζητά για τα
5* ξενοδοχεία της προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για
την κάλυψη των ιδιαίτερων
προσεγμένων τμημάτων της.
Στόχος μας η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και
η άψογη συνεργασία μας με
το προσωπικό. Ειδικότητες:
- Υπάλληλοι Υποδοχής και
Γκρούμ.
- Προϊσταμένη Ορόφων/Βοηθός Προϊσταμένης, Καμαριέρες.
- Barman, Bartender, Σερβιτόροι A,B.
- Μάγειρες Α,Β και a la carte,
Λαντζιέρης/α.
- Βοηθός παραλίας, Βοηθός
Συντηρητή.
Αποστολή
βιογραφικών
e-mail: mgr@ok-rethymno.
gr, τηλ:6942 060228 μεταξύ
:09:00-14:00.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
AEGEAN STAR HOTELS, για τα
ξενοδοχεία Creta Star & Creta
Royal στην Σκαλέτα Ρεθύμνου
επιθυμεί να προσλάβει δια την
τουριστική περίοδο 2022:

site: www. terrarealestate.gr
e-mail: info@terrarealestate.gr
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Ρέθυμνο(Πανόραμα)– Οικόπεδο 1500τμ
1240091 – άρτιο, οικοδομήσιμο, θέα θάλασσα,
αμφιθεατρικό, επικλινές, δυνατότητα δόμησης
480τμ – 350.000€
ΚΟΥΜΠΕΣ – Τριάρι 76τμ
949266 – Ισόγειο, 2ΥΔ, 2 ανεξάρτητα
διαμερίσματα προς συνένωση, θέα θάλασσα –
149.000€
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ Μεζονέτα – 50 τμ
1019078 – Ισόγειο, 3 επίπεδα, ΥΔ, κουζίνα,
σαλόνι, μπάνιο, φωτεινή, ανακαινισμένη, θέα
θάλασσα - 120.000€
ΠΛΑΚΙΑΣ– Οικόπεδο 1140τμ
1194483– άρτιο, οικοδομήσιμο, θέα θάλασσα,
αμφιθεατρικό, 150μ απόσταση από θάλασσα,
δόμηση 800τμ – 345.000€
ΠΗΓΗ – Μονοκατοικία 300 τμ
1196385- Ισόγειο, 2 επίπεδα, 2 Υ/Δ,
σαλόνι, κουζίνα, 4 μπάνια, παραδοσιακό,
ανακαινισμένο, κατάλληλο για επαγγελματική
χρήση - 550.000€
Μελιδόνι – Μονοκατοικία 65 τμ
818121 - Ισόγεια, 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, φωτεινό, σε πολύ καλή κατάσταση 65.000€
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ Μεζονέτα – 68 τμ
1216906 – Ισόγειο, 3 επίπεδα, 2ΥΔ,
σαλόνι-κουζίνα, 2 μπάνια, παραδοσιακό,
ανακαινισμένο το 2020 - 220.000€
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ-Μονοκατοικία – 285τμ
1169120 – 3 επίπεδα, 4ΥΔ σαλόνι, κουζίνα,
χρίζει ανακαίνισης, οικόπεδο 285 - 500.000€
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ- Μονοκατοικία – 101τμ
1249777– Ισόγειο, 2 επίπεδα, 2ΥΔ, σαλόνικουζίνα, μπάνιο, χρίζει ανακαίνισης 200.000€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ/ΔΥΑΡΙΑ (1ΥΔ)
ΣΑΡΑΚΙΝΑ– ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 29,6τμ
1191692– Ισόγεια, ενιαίος χώρος, μπάνιο, σε
πολύ καλή κατάσταση – 65.000€
ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Δυάρι 44τμ 971411 –
Ημιυπόγειο, 1ΥΔ, σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο,
βεράντα, φωτεινό 57.000€
ΤΡΙΑΡΙΑ (2ΥΔ)
Πρίνος – Τριάρι 100τμ 1266234 – 1ος,
2ΥΔ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε πολύ καλή
κατάσταση, Parking,Θέα θάλασσα, αυτόνομη
θέρμανση – 150.000€
Μασταμπάς - Τριάρι 69 τ.μ.
Υπερυψωμένο Ισόγειο, 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, ανακαινισμένο το 2020, φωτεινό 128.000€
Καλλιθέα - Τριάρι 82 τ.μ.
3ος όροφος, 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
2Parking - 150.000€
Μασταμπάς - Τριάρι 90 τ.μ.
Υπερυψωμένο Ισόγειο οροφ/μα, 2 Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, Parking - 130.000€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (3-4ΥΔ)
Μασταμπάς – Τεσσάρι 99τ.μ.2ος όροφος, 3
Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, σε πολύ καλή
κατάσταση - 190.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΤΕΣΣΑΡΙ 135τμ
1137208 – 5ος, 3ΥΔ,σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο,
σε πολύ καλή κατάσταση, φωτεινό, ηλιακός,
αυτόνομη θέρμανση – 250.000€
ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ – Μονοκατοικία 120τμ
757557 - Ισόγειο, 2 επίπεδα, 2 ΥΔ, μπάνιο,
αποθήκη, παραδοσιακή οικία, θέα Θάλασσα
-60.000€
ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ – Μονοκατοικία 100τμ
757178 - Ισόγειο, 2 επίπεδα, θέα θάλασσα,
Παραδοσιακό, οικόπεδο 300τ.μ. - 62.000€
Άγιος Κωνσταντίνος – Μον/κία 60 τ.μ.
1167487 – Ισόγεια, 1ΥΔ, κουζίνα, σαλόνι,
μπάνιο, οικόπεδο 305 τμ, υπόλοιπο δόμησης
105τ.μ. – 35.000€
Ατσιπόπουλο – Μονοκατοικία 109 τ.μ.
1250185 – Ισόγεια, 2ΥΔ, κουζίνα, σαλόνι,
μπάνιο, οικόπεδο 105τμ, αποθήκη,
παραδοσιακό – 75.000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΒΙΛΛΕΣ
Πρινές – Μονοκατοικία 75 τ.μ.
1250733 – Ισόγεια, 2 επίπεδα, 1ΥΔ, κουζίνα,

σαλόνι, μπάνιο, οικόπεδο 200τμ, παραδοσιακό
– 95.000€
Ατσιπόπουλο – Μονοκατοικία 50 τ.μ.
1110029 – Ισόγεια, 1ΥΔ, κουζίνα, σαλόνι,
μπάνιο, οικόπεδο 1600τμ, πέτρινο, πολύ καλή
κατάσταση, θέα θάλασσα – 120.000€
Μαρουλάς – Μονοκατοικία 120 τ.μ.
1244251 – Ισόγεια, 2 επίπεδα, 2ΥΔ, κουζίνα,
σαλόνι, 2 μπάνια, οικόπεδο 500τμ, εξαιρετική
κατάσταση, θέα θάλασσα – 350.00€
Αρμενοί– ΒΙΛΛΑ 195 τ.μ.
1189817 – Ισόγεια, 2 επίπεδα, 4ΥΔ, κουζίνα,
σαλόνι, 3 μπάνια, οικόπεδο 719τμ, κατασκευής
2008, πισίνα, καταπληκτική
κατάσταση – 550.000€
Άγιος Δημήτριος – ΒΙΛΛΑ 150 τ.μ.
1186679 – Ισόγεια, 2 επίπεδα, 3ΥΔ, κουζίνα,
σαλόνι, 2 μπάνια, οικόπεδο 350τμ, θέα,
κατασκευής 2008,καταπληκτική κατάσταση –
270.000€
ΜΥΛΟΙ – Μον/κία 64 τ.μ.
1028705– Ισόγεια, 2ΥΔ, κουζίνα, σαλόνι,
μπάνιο, οικόπεδο 400τμ, χρήζει μερικής
ανακαίνισης – 95.000€
ΑΜΝΑΤΟΣ-Μονοκατοικία–50τμ
951710 – 1ΥΔ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
οικόπεδο 165τμ, αποθήκη, παραδοσιακή55.000€
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
Λούτρα – Μεζονέτα 100 τμ
1248316- Ισόγειο, 2 επίπεδα, 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, 2 μπάνια, οικόπεδο 320τμ, θέα
θάλασσα, πολύ καλή κατάσταση- 185.000€
ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ – Μεζονέτα 42 τμ
1198865 - Ισόγειο, 2 επίπεδα, 1Υ/Δ, σαλόνικουζίνα, 2 μπάνια, ανακαινισμένο, - 60.000€
Ρέθυμνο – Μεζονέτα / Μονοκατοικία 270
τμ
1167406- Ισόγειο, 3 επίπεδα, 5Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, 3 μπάνια, οικόπεδο 470τμ, θέα
θάλασσα, 2 Parking- 520.000€
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Καψαλιανά – Οικόπεδο 4975 τ.μ.
1242271– Άρτιο, οικοδομήσιμο, δυνατότητα
δόμησης 360τμ, θέα θάλασσα, αμφιθεατρικό –
95.000€
Πηγή – Οικόπεδο 2471 τ.μ.
1225045 – Άρτιο, οικοδομήσιμο, δυνατότητα
δόμησης 186 τμ, σε μικρή απόσταση από
θάλασσα, αμφιθεατρικό, εύκολή πρόσβαση σε
δίκτυα κοινής ωφέλειας – 60.000€
Πλακιάς – Οικόπεδο 423τ.μ.
1207327 – Άρτιο, οικοδομήσιμο, δόμηση
191τμ, θέα θάλασσα, ενεργή οικοδομική άδεια
– 82.500€
Άδελε – Οικόπεδο 2000τμ
1188477 – Άρτιο, οικοδομήσιμο, δόμηση
400τμ, θέα θάλασσα, περιφραγμένο, εύκολη
σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας –
95.000€
ΠΑΝΟΡΜΟ – Οικόπεδο 244τμ
1196677 – Άρτιο, οικοδομήσιμο, δόμηση
266τμ, θέα θάλασσα, περιφραγμένο, εύκολη
σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας –
80.000€
ΠΑΝΟΡΜΟ– Οικόπεδο 460τμ
1034126 – εντός οικισμού, άρτιο ,
οικοδομήσιμο, δόμηση 200τμ, θέα– 50.000€
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ – Οικόπεδο 3.642τμ
1107152 –άρτιο, οικοδ., εντός οικισμού,
δόμηση 400τμ, αμφιθεατρικό – 200.000€
ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ – Οικόπεδο 1.500,59τμ
1178283 – Άρτιο, οικοδ. δόμηση 400τμ,
επίπεδο – 65.000€
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΛΟΥΤΡΑ – Αγρ/χιο 2.600τμ
756950 – άρτιο, οικοδομήσιμο, θεά θάλασσα,
δόμηση 240τμ – 50.000€
ΧΑΡΚΙΑ– Αγρ/χιο 4000τμ
956684– άρτιο ,οικοδομήσιμο, δόμηση 200τμ,
ανεμπόδιστη θέα θάλασσα – 60.000€
ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ – Αγρ/χιο 1463τμ
757342– άρτιο, οικοδομήσιμο, θεά θάλασσα,
δόμηση 200τμ, αμφιθεατρικό– 35.000€
ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ – Αγρ/χιο 5000τμ
1137753– άρτιο, οικοδ, θεά θάλασσα, δόμηση
220τμ – 200.000€

Sous Chef
Α’ & Β’ Μάγειρες

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HARMONY

Με ανάλογη προϋπηρεσία

RETHYMNO BEACH 4**** στoν

Η επιχείρηση προσφέρει:

Σταυρωμένο Ρεθύμνου, ζητείται

- Διαμονή και διατροφή

για την καλοκαιρινή σαιζόν 2022,

- Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

προσωπικό όλων των ειδικοτή-

- Προοπτικές επαγγελματικής
εξέλιξης

ρες, Προσωπικό Κουζίνας, Σερβιτό-

των. Ειδικότερα ζητείται: Καμαριέ-

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
AEGEAN STAR HOTELS, για τα ξενοδοχεία Creta Star & Creta Royal
στην Σκαλέτα Ρεθύμνου επιθυμεί
να προσλάβει δια την τουριστική
περίοδο 2022:
Maitre d’ Hotel
Captain

ληλοι Υποδοχής, Συντηρητής. Επι-

Υπάλληλο Υποδοχής με γνώση
Γερμανικών για ημερήσια και νυχτερινή απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα με φωτογραφία στο
e-mail: secretary@aegeanstar.
com

θυμητή η προϋπηρεσία σε ξενοδο-

Σερβιτόροι

χειακές μονάδες.Αποστολή βιογρα-

Βοηθοί σερβιτόρων

φικών στo email: rethymno.beach@

Barman

hotmail.com ή αιτήσεις στον χώρο

Καμαριέρες

ή στο φαξ 28313 06518, Υπ’
όψιν Διοίκησης του Ξενοδοχείου.Αιτήσεις και περαιτέρω
πληροφορίες θα γίνονται δεκτές καθημερινά Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 9.00 έως
τις 14.00 στη Γραμματεία. Τηλ.:
28310 71812, 28310 20720.

του Ξενοδοχείου καθημερινά 09:00

- Με ανάλογη προϋπηρεσία

- Μισθός ανάλογος των προσόντων

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ADELE
BEACH 4* ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ αναζητεί για το
2022 τις παρακάτω ειδικότητες:
- Μάγειρα Β’
- Καμαριέρα
- Αισθητικό spa Αποστολή βιογραφικών: hr.adelebeach@
gmail.com. Συμπλήρωση αιτήσεων καθημερινά: 10:0014:00.

ροι Εστιατορίου & Βarman, Υπάλ-

- 17:00..

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ NEFELI
HOTEL (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) ΙΚΟΝΕΣ SEAFRONT
LUXURY SUITES (ΠΑΡΑΛΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ) αναζητούν προσωπικό όλων των ειδικοτήτων
για την καλοκαιρινή περίοδο
2022. Γνώση ξένων γλωσσών
και προϋπηρεσία θα ληφθούν
υπόψιν. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 28310
21474 και 6947 275067 μεταξύ
10:00 π.μ. και 16:00 μ.μ. Μπορείτε να προωθείτε βιογραφικά σημειώματα στα παρακάτω e-mails: nefelihotel@ret.
forthnet.gr και opmanager@
ikonessuites.com.

- Γνώση Αγγλικής γλώσσας, η γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Η επιχείρηση προσφέρει:
- Διαμονή και διατροφή
- Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
- Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
- Μισθός ανάλογος των προσόντωνΟι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
με φωτογραφία στο
e-mail: secretary@aegeanstar.com
ή στο φαξ 2831306518, Υπ’ όψιν Διοίκησης του Ξενοδοχείου.Αιτήσεις
και περαιτέρω πληροφορίες θα γίνονται δεκτές καθημερινά Δευτέρα
έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις
14.00 στη Γραμματεία.
Τηλ.: 28310 71812, 283120720.

ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ PEARL
ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ζητούνται για την τουριστική σεζόν 2022 οι εξής ειδικότητες:
- Καμαριέρες
- Σεβιτόροι και Β. Σερβιτόρων
- Προσωπικό για την λάντζα
- Α’ - Β΄ Μάγειρας Πληροφορίες και αιτήσεις αυτοπροσώπος καθημερινά στην διεύθυνση των ξενοδοχείων από
10:00 έως 15:00 εκτός Κυριακής (κ.Φραγκιαδάκης).

ΑΠΟ ΤΑ VANTARIS HOTELS
που βρίσκονται στον Καβρό
Αποκορώνου ζητείται προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για την σεζόν 2022.
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών & γερμανικών. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί . Αποστολή βιογραφικών : sofia@
vantarishotels.gr,
FAX
:
2825061006 -2825061698.
Τηλ. επικοινωνίας: 28250
61113, 28250 61231.
ΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
AMNISSOS
RESIDENCE
στον Πηγιανό Κάμπο Ρεθύμνου, ζητά προσωπικό όλων
των ειδικοτήτων για την καλοκαιρινή σεζόν 2022. Πληροφορίες στα τηλ. 6974
152575, 6949 715631. Email:
info@amnissoshotel.com.

-Το’χουμε!
Αυτό που ψάχνετε, και ό,τι χρειάζεστε είναι εδώ!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΟΔΜΗΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΛΕ 1.Μεζονέτα 110 τμ. με
αυλές 130 τμ., 2 δώματα 55
τμ., αποθήκη, θέση στάθμευσης, τζάκι, ηλιακό, ενδοδαπέδια θέρμανση με αγωγό θερμότητας και μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα. Τιμή EUR 170.000.
2,‘Ομορη μεζονέτα 77 τμ. με
αυλές 40 τμ., δώμα 53 τμ., αποθήκη, θέση στάθμευσης, τζάκι,
ηλιακό, ενδοδαπέδια θέρμανση
με αγωγό θερμότητας και μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα. Τιμή
EUR 125.000
ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ 1. Δίπατη μεζονέτα 110 τμ. με θέση στάθμευσης, κήπο και καταπληκτική
θέα σε θάλασσα και Φορτέτσα,
τιμή EUR 215.000
2, Iσόγειο 3άρι διαμέρισμα 85
τμ. με θέση στάθμευσης και
κήπο, τιμή EUR 115.000
ΣΦΑΚΑΚΙ Δίπατη μεζονέτα 85
τμ., με κήπο, κοινόχρηστη πισίνα και απεριόριστη θέα σε
θάλασσα και βουνό, διαθέτει 2 υ/α και 2 w/c, τιμή EUR
140.000
ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 62
τμ., με 2 υ/α, τζάκι, ηλιακό και
θέα, τιμή EUR 300
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ενοικιάζεται κατάστημα 150 τμ. επί της Μάχης
Κρήτης, στο πιο τουριστικό σημείο, σε πολύ καλή τιμή
ΛΟΥΤΡΑ Διώροφη μεζονέτα 15ετίας 100τμ. με υπόγειο
40 τμ. σε οικ/δο 320 τμ., με
καταπληκτική θέα, κήπο, τζάκι, ηλιακό. Αποτελείται από 2
υ/α, 2 wc και σοφίτα, ευρύχωρα μπαλκόνια προς βορρά και
προς νότο. EUR 197.000
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΟΙΚΙΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τριάρι 90 τμ. υπερυψωμένο ισόγειο, σε ήσυχη
περιοχή τιμή 100.000 (συζ/μη)
ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ Ημιτελής οικοδομή 125 τμ. με αποπερατωμένο
ισόγειο δυάρι 75 τμ. και υπόλοιπο δόμησης 125 τμ. σε οικόπεδο 580 τμ.,EUR 130.000
(συζ/μη)
ΚΟΞΑΡΕ Μον/κία 76 τμ., πλήρως επιπλωμένη, με τζάκι σε
οικόπεδο 545 τμ. EUR 105.000
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ισόγεια αποθήκη
200 τμ. κατάλληλη για όλες τις
χρήσεις, τιμή 190.000 (συζ/μη)
ΠΡΙΝΕΣ Δύπατο παλαιό αρχοντικό 280τμ. με έντονα ενετικά στοιχεία σε οικ/δο 1000τμ.
εντός παλαιού συνεκτικού με
σημαντική επιπλέον δόμηση.

EUR.120.000 (συζ/μη)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πωλείται ή ενοικιάζεται κατάστημα 55 τμ. με
συνεχόμενη αποθήκη καταστήματος 110 τμ. στην Καλλιθέα(Βάρναλη &Παπανικολάου γωνία), μισθωμένη με 450
ευρώ, EUR 120.000
ΦΡΑΝΖΕΣΚΙΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΙΑ Ενέτικό κτίριο 200τμ. σε
πλατεία του χωριού με αύλειο
χώρο 500τμ. & υπ.δόμησης
200τμ., 75.000
ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ Για πώληση ή ενοικίαση επαγγ/κό κτίριο 320 τμ. με υπόγειο 480τμ.
σε οικόπεδο 800 τμ. πάνω
στον κόμβο της ΕΟ,E950.000 ή
2.500/μήνα
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ Παλιά οικία τριών ορόφων μη ερειπωμένη
συνολικά 300 τμ. σε πολύ καλό
σημείο για τουριστική εκμετάλλευση και κατοικία, κοντά
στη Νομαρχία, με φανταστική
θέα από τη ταράτσα, 300.000
(συζ/μη)
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΣΦΑΚΑΚΙ Οικόπεδο 900 τμ.,
χτίζει 400, EUR 70.000 (συζ/
μη)
ΚΟΜΒΟΣ
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
14,5 στρεμ. με συντελεστή δόμησης 0,9 για επαγγελματική
χρήση, τιμή EUR 970.000 (συζητήσιμη)
ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ Οικ/δο 1145τμ.
χτίζει 400τμ. με φανταστική θέα,πρόσοψη σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο,80.000 (συζ/
μη)
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΑΝΑ ΜΕΤΟΧΙΑ
Οικόπεδο 1316 τμ. κοντά στον
Πολιτιστικό σύλλογο, χτίζει
400 τμ., τιμή EUR 20.000
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΡΙΟΠΕΤΡΑ Αγροτεμάχιο 15
στρ. περίπου -3 όμορες ιδιοκτησίες (πωλούνται και χωριστά) σε προνομιακή θέση ανεμπόδιστη θέα,
ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ Αγροτεμάχιο 23 στρεμ. 100 μέτρα
από τη διασταύρωση ΠΕΟ ΡΕθύμνου-Χανίων, με 100 ελαιόδεντρα παραγωγής εσπεριδοειδή και φραγκοσικιές, κατάλληλο για φύτευση αβοκάντο,EUR 50.000
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Κατάστημα 65τμ.
στο πιο κεντρ. σημείο, 450Ε
(συζ/μη)
ΜΥΣΙΡΙΑ κατάστημα 50 τμ. επί
του κεντρ. δρόμου με μεγάλους
αύλιους χώρους, EUR 400
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση καφέ,E
20.000

Περισσότερα στο site cretantrust.gr
Ζητούνται σπίτια ή οικόπεδα προς πώληση ή ενοικίαση

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THEARTERMIS
PALACE 4* στο Ρέθυμνο Κρήτης
Επιθυμεί να προσλάβει για την τουριστική περίοδο 2022:
F & B Manager
Απαραίτητα προσόντα:
- Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 ή/και 5 αστέρων.
- Πιστοποιημένες γνώσεις , εξειδικευμένες στον τουριστικό κλάδο.
- Ομαδικό πνεύμα.
- Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γνώσεις ξένων γλωσσών θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
- Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής και
ασφάλειας.
- Εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού.
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
Παρέχεται πλήρως ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής καθώς και περιθώρια ανέλιξης.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικόσημείωμα με φωτογραφία τους υπ’ όψιν
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
στο hr@theartemis.gr ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσωπικού στα τηλέφωνα 28310 53991/
6909044992 (Δευτέρα-Παρασκευή
10.00 - 16.00 ).Όλα τα βιογραφικά
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά στα
πλαίσια της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.

TO OMIROS BOUTIQUE
HOTEL ΖΗΤΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021

Ζητούνται υπάλληλοι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ‘ΚΟΜΠΟΣ’ στο Βιολί Χαράκι ζητείται υπάλληλος για την ψησταριά και τις δουλειές της
κουζίνας για μόνιμη εργασία,
ωράριο απογευματινό. Τηλ.
6944 969595.
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΟ
ζητείται για ημιαπασχόληση με δίπλωμα μηχανακιού. Ωράριο εργασίας 13:00 - 17:00. Πληροφορίες
στο κατάστημα στην οδό Γερακάρη 124, πίσω από το δημαρχείο,
Οινομαγειρίο Αρμονικό. κο Κώστα, τηλ. 28310 22147.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑΣΑΛΑΤΕΣ ζητείται για εργασία 3-4 φορές περίπου την
εβδομάδα για όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας 6945
901133.
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για νέο
εστιατόριο στην παλιά πόλη
Ρεθύμνου για την ερχόμενη σεζόν 2022. Για επικοινωνία στο παρακάτω email:
giannisgiasemakis@gmail.com.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ - ΚΑΦΕ
VERANTA στην περιοχή του
Πρινέ ζητείται άτομο για
μπουφέ και service με όρεξη
για δουλεία. Για μόνιμη απασχόληση. Τηλ.6981 038326,
28314 01219.
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ‘FIRENZE’ ΖΗ-

- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ: info@
odyssia.gr.

ΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΗΛ. 28310 50020.

ΤΗΛ. 28310 58866.

ΜΕ

ΓΝΩΣΗ ΜΠΟΥΦΕ & ΣΕΡΒΙΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ.

| πωλήσεις & ενοικιάσεις ακινήτων
| πωλήσεις αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
| πωλήσεις καταστημάτων & επιχειρήσεων
| μαθήματα
| προσφορά & ζήτηση εργασίας
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MΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

| πωλήσεις & ενοικιάσεις ακινήτων | πωλήσεις αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
| πωλήσεις καταστημάτων & επιχειρήσεων | μαθήματα | προσφορά & ζήτηση εργασίας

ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ‘ΚΟΚΚΙΝΟΣ’ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ,
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ, ΨΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΤΗΛ. 28310
50602.

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ζητούνται υπάλληλοι
ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
στο Ρέθυμνο ζητείται υπάλλη-

ϋπόθεση η γνώση της αγγλικής
γλώσσας. Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών στο email :
rethymnocrete023@gmail.com.

Ζητούνται υπάλληλοι
ΟΔΗΓΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΑΕ στη περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου (16ο ΧΛΜ Ρεθύμνου Ηρακλείου), ζητείται
οδηγός διανομών. Αποστολή βιογραφικών στο sales@
hellenicfarms.gr. Τηλ. 28310
58814, με εσωτ. 20.
ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣΔΙΑΝΟΜΕΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 28310 28306.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ
‘ΜΑΡΚΟΣ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Ε.’ ζητούνται Οδηγοί
- Διανομείς. Τηλ. 28310
72072, 28310 72482.
ΟΔΗΓΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΤΗΛ.
6946 067666.

Ζητούνται υπάλληλοι
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος κρεοπωλείου για μόνιμη εργασία.
Τηλ. 28310 21296.
ΑΠΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΥΓΕΙΙΝΗΣ

ΚΑΙ

ΕΙΔΩΝ

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

‘ΜΑΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ’ ΣΤΑ
ΜΥΣΣΙΡΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

2

Α)ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Β)ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ

Β’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΜΙΣΘΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ & BONUS. Τηλ. 6944
347215.

• Προσωπικό Υποδοχής
• Προσωπικό Ορόφων (Καμαριέρες, Καθαρίστριες, Βαλέδες)
• Προσωπικό Εστιατορίων (Σερβιτόροι, Βοηθοί Σερβιτόρων)
• Προσωπικό Μπαρ
• Προσωπικό Κουζίνας (Μάγειροι Α’ και Β’, Βοηθοί Μάγειροι, Κρύα
Κουζίνα, Λαντζιέρες, Κρεοκόπτης, Ζαχαροπλάστης, Βοηθός
Ζαχαροπλάστη)
• Συντηρητές
• Γραμματέας Διοίκησης
• Προσωπικό SPA
Αιτήσεις και Βιογραφικά στα γραφεία της εταιρίας στον Αδελιανό
Κάμπο από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00

Τηλ. 28310 74222
Η ΕΛΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΕ αναζητεί άμεσα οδηγό
με δίπλωμα κατηγορίας Γ’ για
εποχιακή απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 28310
23143, 6932 440055.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΛΑΨΙΝΑΚΗΣ (Ηγ.Γαβριήλ 59)
Ζητάμε προσωπικό για πλήρη
απασχόληση.
Θέση : Βοηθός Λογιστή
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:
- Διαχείριση παραστατικών
- Διαχείριση λογαριασμών πελατών - προμηθευτών
- Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών βιβλίων Γ’ κατηγορίας
- Παρακολούθηση και έλεγχος εσωτερικών Εντύπων διακίνησης
- Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών και
εγγράφων
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ.
Πληροφορίες
στο τηλ. 6979 470487.
ΟΙΚΟΚΥΡΑ για 5νθήμερη πρωινή εργασία στο Ατσιπόπουλο. Δυνατότητα ενσήμων, απαραίτητες συστάσεις. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28250 61859
& 61739 εκτός Κυριακής, 09.0015.00, φαξ 2825061594, mail
ageliki2006@hotmail.com.
ΑΠΟ SUPER MARKET ΣΤΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ

ζητείται:A)

Άτο-

μο για αποθήκη Β) Κοπέλα
για το ταμείο για μόνιμη εργασία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

supermarketrethymno@

hotmail.com.

- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ,Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ .Προυπηρεσία θα
ληφθεί υπόψιν
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με
καλή γνώση των εφαρμογών
του office
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΤΟ dimitrisdermijakis@gmail.
com. Τηλ.επικοινωνιας 28310
61802 ωρες 13:00-15:00.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε.Β.Ε.(www.promet.gr)
αναζητά προσωπικό, για την
παραγωγική μονάδα της
στον Λατζιμά Ρεθύμνου για
μόνιμη απασχόληση, στις
παρακάτω ειδικότητες:

- Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία
σε αντίστοιχη θέση

Απαραίτητα προσόντα

- Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Απαραίτητα
προσόντα:Προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις θα θεωρηθεί προσόν. Αποστολή βιογραφικών
zkritis@otenet.gr Τηλ.28310
72990.

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ζητείται για το
γραφείο της Επισκοπής Ρεθύμνου

- Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης)

-Εργατοτεχνικό προσωπικό

-Υπάλληλο γραφείου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ενδιαφέρεται για εργαζόμενο γενικών καθηκόντων (εξυπηρέτηση
πελατών - αποθήκη - παραγωγή
- φορτοεκφορτώσεις) μόνιμης
και πλήρους απασχόλησης. Μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος
προσόντων. Τηλ. 6972 922527.

- Εργατοτεχνικό προσωπικό,

Η ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΒΕΕ (7ο χλμ Ρεθύμνου Αρκαδίου) ζητάει προσωπικό για
την παραγωγική μονάδα ζωοτροφών για μόνιμη απασχόληση:

-Βοηθό λογιστή

1.Πωλητή(με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις) ή Πωλήτρια για την στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση αγγλικών, ελληνικών. Άριστη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαχείρισης social media platforms και κατοχή διπλώματος οδήγησης. Όποια γνώση νομικού, τεχνικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος κρίνεται σημαντική, ενώ βασικά και αναγκαία στοιχεία επίσης θεωρούνται
η κοινωνική δικτύωση, υπευθυνότητα, συνέπεια και οργάνωση. Η θέση που προσφέρεται είναι μόνιμης απασχόλησης ενώ η σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
ιδιαιτέρως.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.

2.Απόφοιτος(με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις)ή Απόφοιτη Πανεπιστημίου με πολύ καλή γνώση αγγλικών, ελληνικών για την στελέχωση της γραμματειακής υποστήριξης και του τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων της εταιρείας.
Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατοχή διπλώματος οδήγησης. Oι
διαχειριστικές, οργανωτικές ικανότητες στα εργασιακά πλαίσια είναι απαραίτητες. Η θέση που προσφέρεται είναι μόνιμης απασχόλησης ενώ η σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

ΡΕΘΥΜΝΟ:
Κόμβος
Ατσιποπούλου

- Αποστείλατε βιογραφικά στο kyriaki@kretaeiendom.com .Τηλέφωνο επικοινωνίας ώρες γραφείου 6973349002.

Τηλέφωνο

Δείτε περισσότερα για εμάς στο www.kretaeiendom.com

28310 26028, 57600
Fax: 28310 54816,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 πρόβατα 2
ετών ,έγκυα και ντόπια. 6977
230422.

Κινητό 6944 520237

- Άριστη γνώση ERP συστημάτων

-Συντηρητή βιομηχανικής μονάδας.

Αναζητούμε

DLS

ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

λος γραφείου. Απαραίτητη προ-

Η Kreta Eiendom AETE δραστηριοποιείται στην μεσιτεία, κατασκευή και διαχείριση ακινήτων
από το 2001. Αποτέλεσμα της καλής πορείας μας είναι η αύξηση
του προσωπικού μας.

- Καλή γνώση MS Office/Excel
και Αγγλικών
- Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

- Εμπιστευτικότητα
Αιτήσεις ενδιαφέροντος, με
βιογραφικό και φωτογραφία, μπορείτε να στέλνετε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
maria@klapsinakis.gr.
Μετά
την αίτηση θα αποσταλεί ειδικό έντυπο πληροφοριών και
θα ακολουθήσει προσωπική
συνέντευξη. Αμοιβή: αναλόγως των προσόντων.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ζητείται τεχνικός
πεδίου για άρση βλαβών και
μικτονομήσεις σε συνδέσεις
σταθερής τηλεφωνίας για
λογαριασμό Wind-Vodafone.
Αποστολή
βιογραφικών:
pantelis@apostolakis.net.
gr».
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ,
ΒΟΗΘΟΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ για μόνιμη απασχόληση ζητούνται από εργοστάσιο επίπλων στον Καβρό Αποκορώνου. Τηλ. 6974
269392.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ζητάει
Φανοποιό και Μηχανικό αυτοκινήτων. Τηλ. 6940 001088.

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ
ΤΗΛ. 28310 28279 / 6974 102410

- Συντηρητή βιομηχανικών
μηχανημάτων
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μεταφορικού μέσου. Δυνατότητα εργασίας
σε βάρδιες.
Τυχόν προϋπηρεσία σε εργασίες με μέταλλα θα ληφθεί
υπόψιν. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο support@
promet.gr ή τηλεφωνικά στο
6985118080.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πωλείται σε καλό
σημείο στην Παλαιά Πόλη Ρεθύμνου Μονοκατοικία 2 επιπέδων συνολικού εμβαδού 110
τ.μ.Τιμή 130.000€. Τηλ.6980
698833.
ΤA SUPER MARKET ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
αναζητούν
νεαρό υπάλληλο πωλήσεων ή βοηθό κρεοπώλη
για πλήρη απασχόληση
για το κατάστημα τους
στο Ρέθυμνο. Πληροφορίες εντός καταστήματος, Ελευθερίας 5 Κόρακα
Καμάρα Ρέθυμνο. ΤΗΛ.
28310 57030.
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από λογιστικό γραφείο.
Αποστολή
βιογραφικών
kokkinakis@taxanalysis.gr ή
στο τηλ. 6979 335050.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ζητά
καθαριστές - καθαρίστριες για
το κέντρο του Ρεθύμνου , για το
Σπήλι και τη Επισκοπή. Ασφάλιση , μισθός ικανοποιητικός.
Τηλ.210 9946354.
Η AEGEO SPAS η μεγαλύτερη Eλληνική εταιρεία διαχείρισης κέντρων ευεξίας εντός
πολυτελών ξενοδοχείων σε
Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.
Το 2020 αναπτύσσει περαιτέρω την δραστηριότητά της
και επιθυμεί να προσλάβει
Spa Managers, Promoters
and therapists για την σεζόν 2022. hr@aegeospas.gr.
ΟΔΗΓΟΣ με εμπειρία σε
φορτηγά με ανατροπή, ζητείται από την Μ. Σφακιανάκης ΑΕΞΤΕ, Εμμ. Παχλά 98.
Πληροφορίες στο τηλ. 28310
54430. Αποστολή βιογραφικών m-sfakianakis@hotmail.
com.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΨΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΥΠΑΘΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Τα ξενοδοχεία Minos στην πόλη του Ρεθύμνου,
ζητούν τις παρακάτω ειδικότητες:

Α & Β Μάγειρα
Ά Σερβιτόρο
Barman
Υπάλληλο Υποδοχής
Guest Relations
Ά Συντηρητής
Καμαριέρες

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζητάει βοηθό
με απαραίτητη προϋπηρεσία στις αιμοληψίες. Υποβολή βιογραφικών στο e-mail:
toulkeridouth@gmail.com..
ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ με
όρεξη για δουλειά ζητειται
από τεχνικη εταιρεία με έδρα
το Ρέθυμνο με ασφάλεια
και καλό μισθό. Tηλ. 6978
414985.

Αποστολή βιογραφικών στο email:
manager@minos.gr

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για πληρη απασχόληση ζητειται από τεχνικη εταιρεία. Παρέχεται
ασφάλιση και καλός μισθός.
Τηλ. 6979 003899.

ΚΟΠΕΛΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
Τηλ. 6944 315217, 28310
28306.

ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητείται τελειόφοιτος μηχανικός για την θέση
εργοδηγού οικοδομών. Απαραίτητα προσόντα το δίπλωμα οδήγησης, ανάγνωση
σχεδίων, διαγραμμάτων και
τοπογραφικών, γνώσεις αγγλικής γλώσσας και να έχουν
εκπληρωθεί οι στρατιωτικές
υποχρεώσεις. Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Τηλ. επικοινωνίας
6973 349002 (10:00-15:00).
Αποστολή μέιλ στο kyriaki@
kretaeiendom.com.

Ζητούνται υπάλληλοι
ΦΥΛΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ‘ΥΔΡΟΝΕΤ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ν.’ μετά την συνεργασία του με καταξιωμένους
Ευρωπαϊκούς Οίκους, ζητεί:
1) ΠΩΛΗΤΗ για το τμήμα
ΜΠΑΝΙΟ -ΔΑΠΕΔΟ με προϋπηρεσία στο αντικείμενο.
2) ΠΩΛΗΤΗ για το τμήμα
ΘΕΡΜΑΝΣΗ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με
προϋπηρεσία στο αντικείμενο & επαγγελματικό δίπλωμα
οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
Αποστολή βιογραφικού στο
tech.ret@otenet.gr.
Tηλ:
28310 52700 - 53800.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ αναζητά προσωπικό. Αναζητούμε ΚαμαριέραΚαθαρίστρια για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση, η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Τηλ. επικοινωνίας 6948 867242 , Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 πμ
-15:00 μμ..
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ. - ΑΡΤΟΖΑ με
έδρα στην Καποδιστρίου 9,
Ρέθυμνο, ζητούνται:
- ζαχαροπλάστης ή βοηθός
ζαχαροπλάστη άντρας ή γυναίκα.
- πωλήτρια για το πωλητήριο
του καταστήματος με γνώσεις Η/Υ.
- άντρας για το τμήμα της
αποθήκης με γνώσεις Η/Υ
προγράμματος soft1.
- οδηγός με ερασιτεχνικό δίπλωμα.
Πλήρης απασχόληση όλο
το χρόνο, πλήρεις αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών:
artoza1@gmail.com ή στο
τηλ 6974 438888 (Αποστολάκης Γιώργος).

ΚΥΡΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ζητάει για φροντίδα κυρία ελληνίδα
για 24ωρη απασχόληση στην
Καλλιθέα Ρεθύμνου. Τηλ. 6939
187576.
ΚΟΠΕΛΑ έως 30 ετών με
άπταιστα Γερμανικά ζητείται για πρωινή 6ωρη/5μερη
απασχόληση παιδιού 10
ετών για ένα μήνα. Τηλ. 6946
739332.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
εργασίας
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ με καλές συστάσεις αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων ως εσωτερικη. Μόνο στην πόλη του Ρεθύμνου. Τηλ. 6993 563602.
ΚΟΠΕΛΑ ,ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ με αγάπη για τα μικρά
παιδιά ζητά να τα φροντίζει
και να τ’απασχολεί δημιουργικά.
Μπορεί ν’αναλάβει παιδάκια
3-6 ετών, για τις εξής ημέρες
και ώρες, Τρίτη
και Πέμπτη 3-9μ.μ. το βράδυ
και Σάββατο 10-4μ.μ. το απόγευμα (περιοχή Κέντρο
Ρεθύμνου-ΚουμπέςΚαλλιθέα). Αυτονόητα τα μέτρα προφύλαξης για τον
Covid 19.
Τηλ. 6987 019290 ώρες 10
πρωί -9 βράδυ.
ΝΕΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Επαγγ. Λυκείου κ Ι.Ε.Κ Ρεθύμνου, ζητά
4ωρη απασχόληση σε σχετική Επιχείρηση.
Μπορεί να πραγματοποιεί Format σε P.C. & Laptop
εγκαθιστώντας
Windows
ή Linux, καθώς επίσης καθαρισμό από ιούς και γενικότερα
προβλήματαλογισμικού. (Αυτονόητα τα μέτρα προφύλαξης από τον
Covid 19).τηλ. 695596567
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕ
18 ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ, ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ.ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΤΗΛ. 6995 665389.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τον καθαρισμό για αυλές,ισόγεια ,υπόγεια
,ταράτσες και αποθήκες. Μαζεύω επίσης και όλα τα παλιά.
Κο Δημήτρης Τηλ.6947 369554.

ΚΗΠΟΥΡΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ
αναλαμβάνει την εγκατάσταση γκαζόν (αρδευτικό
δίκτυο, αυτόματο πότισμα
) καθώς και τη συντήρηση
του κήπου και φοινοκοειδών
(κλάδεμα ,ψέκασμα) σε ξενοδοχεία και βίλες. Τηλ. 6983
210471.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ αναλαμβάνει
την καθημερινή μελέτη όλων
των τάξεων του δημοτικού,
καθώς και την προετοιμασία
μαθητών γυμνασίου και λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα. Τηλ. 6970 665100.
ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών, δια
ζώσης ή online, σε προσιτές τιμές και για όλες τις τάξεις. ( Α
Junior - Proficiency). Τηλ. επικοινωνίας 6980 969585.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με πολυετή
εμπειρία και μεταδοτικότητα ,με αγάπη στο αντικείμενο του και την εκπαίδευση,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον ή στο χώρο
του σε μαθητές Λυκείου και
ΕΠΑΛ. Διαθέτω μεταδοτικότητα και εμπειρία. Δυνατότητα να έρχομαι στο χώρο σας.
Τηλ. 6989 811754.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Β & Γ Λυκείου,
σύμφωνα με το νέο σύστημα
εξέτασης σε έκθεση, λογοτεχνία, ιστορία και αρχαία. Τηλ.
επικοινωνίας 6970 836080.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ , παραδίδει μαθήματα
Οικονομίας (Α.Ο.Θ. , Α.Ο.Δ.Ε.)
σε μαθητές Β’ και Γ/ Λυκείου ΓΕΛ., ΕΠΑΛ. Τηλ. 6985
852917.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών
με εμπειρία παραδίδει μαθήματα αρχών οικονομικής
θεωρίας λυκείου και μαθηματικά γυμνασίου. Προετοιμασία για επιτυχία στις εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.
6981 044053.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου παραδίδει μαθήματα Οικονομίας
(Α.Ο.Θ.) σε μαθητές Β’ & Γ’ τάξεως ΓΕΛ & ΕΠΑΛ. Τηλ. 6974
800224.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 18 πρόβατα
παραγωγής, 1 κριός και 3 αίγες παραγωγής. Τηλ.6951
31828,6973 538385.

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ μάρκας BIOTEX SYSTEM

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γεωργαλίδικο καθαρόαιμο αρσενικό, 5,5 μηνών,
εμβολιασμένο, από άριστους
γονείς. Σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6936 758511.

PRO 4 (PPO 4) με φουλ εξαρ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΓΗ ΝΤΟΠΙΑ
ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ. Πληροφορίες
στο τηλ. 28310 73990, 6977
004467 (ώρες 8:30-15:30).

(ώμου, αγκώνα, καρπού, μέ-

ΣΤΑΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΙΛΑ.
2,5 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ. ΤΗΛ. 6944
852203.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 βαρέλια καστανια, 300άρια και 1 βαρέλι
καστανια, 150άρι Τηλ. 6975
610912.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ μαρκας EFCO LR48 πωλείται. Πλάτος κοπής 46,
1600 watt με 15 ώρες λειτουργίας. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 200 € Τηλ. 6972
019816.
ΣΤΑΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ ΚΑΛΑΜΙΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΤΗΛ. 6971
607977 whats up, 6944
852203.
ΣΤΑΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΥΤΟΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΑΘΙΑ.
ΚΑΙ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΑΓΡΙΕΣ ΜΕ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙ. ΤΗΛ. 6971
607977 whats up.

τήματα

αποκατάστα-

νάμωση μυικών παθήσεων
σης, ισχίου, γονάτων, αστραγάλων). Κατάλληλο για φυσικοθεραπευτές,

ορθοπε-

δικούς - εργοφυσιολόγους
και

κλινικές

αποκατάστα-

σης. Τιμή 50.000 €. Τηλ. 6973
532206 (ώρες επικοινωνίας
μετά τις 6 το απόγευμα).
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ και ρούχα ανδρικά, γυναικεία, μαντάρονται, επισκευάζονται, γρήγορα, τέλεια,
ράβονται καινούρια. Ράβονται
καινούρια γυναικεία. Τηλ. 6982
791201. Πληροφορίες από 9:00
έως 17:00.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΡΑΝΤΖΑ με
τα στρώματά τους σε άριστη κατάσταση (καινούρια)
και τα δύο 100 €. Τηλ. 6973
532206.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιάνο ΚΑWAI 3/4
με ουρά σε αρίστη κατάσταση. Πληροφορίες στο τηλ.:
6937 229223.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γεννήτρια 200
kwa DΙESEL σε καλή κατάσταση και συμφέρουσα τιμή.
Τηλ. 6977 541828 κ. Αντώνη
Στελιουδάκη.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Auto - Moto

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλίο βιολογικό
κρασί Μαρουβάς, σε ιδιώτη
ή επαγγελματία.
Τηλέφωνο 6942 094079.

για

ση τραυματισμών και ενδυ-

HONDA CIVIC ΠΩΛΕΙΤΑΙ ,
1500CC,ΜΟΝΤΕΛΟ 1990,ΜΕ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ
τσαρδάνα. Τηλ. 6986 627096.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΗΛΕ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ μοντέλο Action Fitness, σε καλή
κατάσταση. Τιμή 300€. 6973
488342.

ΡΙΕΣ.ΤΙΜΗ 500€. Τηλ. 6972

ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ - ΚΑ-

ΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑ847688.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε άριστη κατάσταση δίκυκλο DAYTONA
125

cc,

κατάλληλο

για

delivery, 900€. Δεκτός κάθε

ΛΑΜΩΤΕΣ - ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ.

έλεγχος. Πληροφορίες στο

ΕΠΙΣΗΣ

τηλ. 6974 800201, κος Βαγ-

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥ-

ΜΕ ΦΥΤΕΨΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΔΙ-

γέλης.

ΑΦΟΡΕΣ ΛΕΜΟΝΙΕΣ, ΦΡΑ-

RENAULT MEGANE πωλεί-

ΓΚΟΣΥΚΑ Κ.Λ.Π.). ΕΠΙΣΗΣ

ται, 1400 cc, Μοντ. 2005

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΕ ΚΟΥΤΣΟΥ-

με 160.000 χλμ. σε πολύ

ΡΑΚΙ. ΤΗΛ. 6944 852203,

καλή

6971 607977.

6974 259468, 6973 488342.

κατάσταση.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
πεμπτη 25/11/2021

08:00 - 21:00 |ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ
Λ. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 20
20 PORTALIOU Str
ΤΗΛ. 28310 51113
ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΒΟΪΔΑΚΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
21:00 - 08:00 |ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ
ΓΕΡΑΚΑΡΗ 96
96 GERAKARI STR.
ΤΗΛ. 28310 23347
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

Τηλ.

ΓΙΑΤΡΟΙ

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ • Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

■■ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΚΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά 08:30 -13:30 το πρωί
και το απόγευμα 17:30-20:00 μ.μ. εκτός Παρασκευής. Γ. Χατζηδάκη 7, 3ος όροφος. Τηλ:
28310 42942 & 6975719245

ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Πάροδος Ν. Καζαντζάκη 44 (πλησίον Σχολής
Χωροφυλακής), 1ος όροφος. Δέχεται πρωί
καθημερινά 8:30-13:30 και απόγευμα 6-8
(μόνο Τρίτη & Πέμπτη). (Κατά προτίμηση με
ραντεβού). ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ALLIANZ. Tηλ: 28310
26520 & 6977860962

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού στην οδό Ζαμπελίου 8-10, Ρέθυμνο, τηλ. 28310 22700

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ
Μ.D.

EΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Δέχεται στο ιατρείο της καθημερινά πρωί
09.00-13:30 & απόγευμα 18:00-20:00
εκτός Τετάρτης απόγευμα. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
MEDISYSTEM, ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ. Διεύθυνση ιατρείου: Ηγ. Γαβριήλ 59-61, Ρέθυμνο, (1ος
όροφος) Τηλ. Ιατρείου: 28310 20555 & 6974
020708, Fax 28310 20557 e-mail: emavrog@
hotmail.com

■■ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Καστρινάκης Κωνσταντίνος

Ειδικός ιατρός Γενικής/
Οικογενειακής Ιατρικής. τ. Επιμελητής
Β’ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο ιατρείο του,
Εμμανουήλ Πορτάλιου 22, ισόγειο. Πρωί καθημερινά 09:30-14:00 και απόγευμα 18:0020:00 (εκτός Δευτέρας). ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ. Τηλ. 2831401002 και 6946559319.
Στο ιατρείο και κατ’ οίκον πραγματοποιείται
ΔΩΡΕΑΝ εμβολιασμός κατά της νόσου covid
19 με το εμβόλιο της Phizer

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ MD,
MSc, DGM

ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ (ROYAL COLLEGE
OF PHYSICIANS OF LONDON)
Μετεκπαίδευση και προϋπηρεσία στην Οξφόρδη (Ηνωμένο Βασίλειο). Δέχεται με ραντεβού στο ιατρείο, Κουντουριώτη 90-92,
1ος όροφος. Πρωί καθημερινά 10:00-14:00
και απόγευμα 6:00-9:00 (Δευτέρα, Τρίτη &
Πέμπτη). ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ. ΕΞΕΤΑΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. Tηλ: 28310 35165 &
6977862753

■ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΙ
■
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΕΠ. 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 17/11/2021

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ ΜD PhD
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ,
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΩΜΟΥΙΣΧΙΟΥ-ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ,
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
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 Ο γιατρός δέχεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Δέχεται στο ιατρείο του στην οδό Τρανταλίδου
8 (δρόμος Νοσοκομείου). Τηλ. 6977 606100,
28310 24112. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 8:30 έως
13:00 και τα απογεύματα από 18:00 έως
20:00 εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
Δέχεται στο Ιατρείο του Στ. Δημητρακάκη 31 ,
Τηλ: 2831052316
www.apapoutsidakis.gr,
E-Mail: antpap@hotmail.com
Σύμβαση με Medisystem, Euromedica,
ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Λιμενικό.

Δρ ΔΗΜ. Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ MD PhD,
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
Overseas Fellow, British Orthopaedic
Association 1992 - 2012

Μετεκπαιδευθείς επί 5ετία στην Αγγλία στις
αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος, την αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος την
χειρουργική των καταγμάτων και της οσφυαλγίας. Συντονιστής διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γεν. Νοσ. Ρέθυμνου
επί 30ετία (1989-2018). Δέχεται: Ζαμπελίου
8, μόνο με ραντεβού. Τηλ. 28310 30310, κινητό 694 6286 694. Email drmichailidis.orth@
gmail.com

■■ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ιατροί Βιοπαθολόγοι:

■■ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΡΑΪΔΑΚΗ-ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
τ. Eπιμελήτρια Claytou Hospital England, τ.
Eπιμελήτρια Γ.N.A.N. Iατρείο: Zαμπελίου 26,
1ος όροφος. Δέχεται καθημερινά πρωί 8.00
π.μ.-1.30 μ.μ. και το απόγευμα 6.00 μ.μ.-8.30
μ.μ. εκτός Σαββάτου και απογεύματος Tετάρτης. Tηλ. ιατρείου 28310 51994 & 6939 176231

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΜΠΑΓΚΑΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ: Μ. Μαρουλή & Τρανταλλίδου γωνία (απέναντι από το Νοσοκομείο) Δέχεται:
Δευτ.-Παρ.: πρωί 8.00 π.μ.-1.30 μ.μ. και απόγευμα 6.00 μ.μ.-8.30 μ.μ., εκτός Τετάρτης.
Τηλ. ιατρείου: 28310 29179 & 6948 361574.

■■ ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά στο ιατρείο του οδός
Χ. Δασκαλάκη 5 (1ος όροφος) καθημερινά
09:00-13:00 το πρωί & 6:00-8:00 το απόγευμα,
εκτός Τετάρτης απόγευμα. Τηλ. 28310 50407
& 6977 615540, fax: 28310 57008

ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Αγγελέτου-Αυγενάκη Καλλιόπη
Καπελέρη-Παπαδάκη Αναστασία
Μοάτσου και Καζαντζάκη 13 τηλ. Ιατρείου: 28310 50487. Οικίας: 28310 28920, 28310
51287Δέχονται καθημερινά: από Δευτέρα-Παρασκευή: πρωί: 7:00-14:00, απόγευμα:
18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης). Σύμβαση με
ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΥΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται στο ιατρείο του στην οδό Δημητρακάκη 31 (β’ όροφος) πρωί Δευτέρα έως Παρασκευή 9-2, απόγευμα Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη
6-8. Tηλ. 28310 35881 & 6973 668606

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΗΦΑΚΑΚΗ

ΡΟΥΣΑ ΠΕΡΑΚΑΚΗ - ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά στο ιατρείο της Ζαμπελίου
15 (πλησίον κλιν. «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ») πρωί 7.00-2.30
εκτός Σαββάτου, απόγευμα 6-8 εκτός Τετάρτης & Παρασκευής. Τηλ. Ιατρείου 28310 25575,
οικίας 28310 51591. Σύμβαση με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
MEDISYSTEM, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Δημητρακάκη 31, τηλέφωνο ιατρείου: 28310
42202, φαξ:28310 42203. Δέχεται καθημερινά: Δευτέρα - Παρασκευή πρωί: 7: 00-14:30
και απόγευμα 18:00-20:00 εκτός απογεύματα
Τετάρτης & Παρασκευής. Αιμοληψίες κατ’ οίκον. Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

■■ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
Νικόλαος Σ. Δρανδάκης

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου
Βίρτσμπουργκ Γερμανίας, τ. Επιμελητής
Πανεπιστημιακής Κλινικής Χόμπουρκ
Γερμανίας
Ωράριο λειτουργίας ιατρείου Δευτέρα 08:3016:30, Τρίτη 08:30-14:30 & 18:00-21:00, Τετάρτη 08:30-14:30 & 18:00-21:00, Πέμπτη 08:3016:30, Παρασκευή 08:30-14:30. Τηλ. 2831 31 10
20, email> drandakiswomancare@gmail.com

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος, διαγνωστική
και χειρουργική ενδοσκόπηση - λαπαροσκόπηση - υστεροσκόπηση, παρακολούθηση κυήσεως. Δέχεται στο Ιατρείο του κατόπιν ραντεβού στην οδό Mοάτσου 41 (1ος όροφος) δίπλα
στον Κωτσόβολο, Τετάρτη και Σάββατο. Στο Ιατρείο στα Χανιά στην οδό Τζανακάκη 74, καθημερινά εκτός Τετάρτης και Σαββάτου τηλέφωνα 28310 58354, 6946683221, 2821027880
και 6977060705. Φάξ 2821027880, e-mail:
geostathoudakis@yahoo.gr. Σύμβαση με Βιοιατρική, Medisystem Interamerican

ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΑΡΣΕΝΗ-ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται Δευτέρα 8:00-14.00μ.μ. και 16.0021:00 μ.μ., Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 08:00
π.μ.-14:00 μ.μ., και Παρασκευή 08:00π.μ.14:00 μ.μ. και 16.00-21.00 στο ιατρείο της
στην οδό Ζαμπελίου 47, κατόπιν ραντεβού.
Τηλ. 28310 35507 & 6934 220894. Σύμβαση
με MEDISYSTEM INTERAMERICAN

■ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
■
ΚΑΙ
ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Έλεγχος συγγενών καρδιοπαθειών σε έμβρυα και παιδιά. Προαθλητικός - Προσχολικός έλεγχος. Δέχεται κατόπιν ραντεβού καθημερινά. Πρωί: 08.30 - 14.30. Απόγευμα:
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη: 18.00-21.00. Διεύθυνση ιατρείου: Μοάτσου 7, 1ος όροφος. Τ. 2831022342 - Κ. 6976432969. e-mail:
rperakaki@yahoo.com

■ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
■
- ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ

Άννα-Μαρία Βιδάκη
Παιδίατρος - Νεογνολόγος
Σύμβουλος Μητρικού
Θηλασμού

Χατζηδάκη 9, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831104222,
6942946900, email: annamariavidaki@gmail.
com

■■ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
Αγγειοαίθηση
Κέντρο Aγγειοχειρουργικής και
Φλεβολογίας
Δρ Ιωάννης Κ. Βλαχάκης,

επεμβατικός Αγγειολόγος Αγγειοχειρουργός MSc, FEBVS, FRCS
τ. Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής
Royal Bournemouth Hospital U.K
Δημητρακάκη 31 Ρέθυμνο 3ος Όροφος
τηλ.: +3028310 23565. Δέχεται κάθε Τετάρτη
πρωί - απόγευμα με Ραντεβού

ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΜD, MSC

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Αρτηριακές-Φλεβικές παθήσεις Ζαμπελίου
26, Ρέθυμνο - 1ος όροφος Τηλ. 6973349855.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού.

■■ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΦΩΚΙΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο Ιατρείο ΩΡΛ
Ενηλίκων και Παίδων Δέχεται: Δευτέρα:
10:00-14:00 & 18:00-21:00, Τρίτη: 10:00-18:00,
Τετάρτη: 10:00-14:00 & 18:00-21:00, Πέμπτη:
10:00-18:00, Παρασκευή: 10:00-15:00 Διεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 158 & Χορτάτση,
1ος όροφος, Τηλ. 28315 05005 & 6986 686249

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ. ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται στην οδό Ζαμπελίου 24 ισόγειο, καθημερινά 09:00-13.30, 18:00-21:00 εκτός Τετάρτης
απόγευμα. Τηλ. 28310 40880 & 6973 323430

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

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 Παρασκευή
9.00-14.00. Απόγευμα καθημερινά: 18.0020.30 (εκτός Τετάρτης). Για επείγοντα περιστατικά εκτός ωραρίου καλέστε στο τηλ. 6987 464599

■■ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ
ΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΣΕΛ. 15

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ - ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
MD, MSc, PhD

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ
Μετεκπαιδευθείσα στο Imperial College of
London. Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών στην Παχυσαρκία. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην
Αναπαραγωγή. Εκπαιδευθείσα σε Κλασσική Ενδοκρινολογία στο Ιπποκράτειο Αθηνών και στην Παιδοενδοκρινολογία στο Παίδων Αγ. Σοφία. Διεύθυνση: Τζανακάκη 21, Χανιά (ακριβώς δίπλα στον
Δημοτικό Κήπο Χανίων). Τηλ. 28210 56676, 6906
489362. E-mail: maria.marinaki@hotmail.com

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά στο ιατρείο
του Κουντουριώτου 17 (έναντι ΟΤΕ).
Καθημερινά: πρωί 9.00-13.00, απόγευμα:
17.30-20.00, Σάββατο κατόπιν ραντεβού.,
Τηλ. ιατρείου: 28310 53063 & 6945 977834

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΕΤΚΟΒΑ-ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται: Πρωί Δευτέρα έως Παρασκευή:
09:30-14:00. Απόγευμα: Δευτέρα/Τρίτη/Πέμπτη: 18:30-21:00, απογ. Τετάρτη και Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού. Διεύθυνση ιατρείου: Μοάτσου 44 και Δημοκρατίας (1ος όροφος). Τηλ: 28310 27279 και 697 33 22291

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΛΑΨΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή: Πρωί:
09:00 π.μ.-14:00 μ., απόγευμα: 18:00 μ.μ.21:00 μ.μ. (εκτός Τετάρτης απόγευμα). Υπερηχοκαρδιογράφημα-triplex καρδιάς, δοκιμασία κοπώσεως, holter ρυθμού και πιέσεως.
Διεύθυνση Ιατρείου: Τρανταλλίδου 8 (δρόμος
Νοσοκομείου), ισόγειο. Τηλέφωνο: Ιατρείου
28310 56030 & 6974 101601. Ιατρός MEDICAL
SYSTEM (INTEAMERICAN).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωί
9-1 και απόγευμα 6-8 (εκτός Τετάρτης απόγευμα) στο ιατρείο του στην οδό Δρουλίσκου 12. Τηλ. 28310 21015 & 6932 199219, φαξ
2831021016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού στο ιατρείο του Γ. Χορτάτζη 20 (Κολωνάκι ) - 1ος όροφος
- Ρέθυμνο. Τηλ. 28310 51200 (9:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.),
Τηλ. 6932252929 E mail: gstefmd@otenet.gr

ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ

Καρδιολόγος ενηλίκων και παιδιών,
Διδάκτωρ του Imperial College of
London, Εξειδικευθείς στο νοσοκομείο Royal Brompton του Λονδίνου
Υπέρηχος καρδιάς ενηλίκων και παιδιών. Διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών. Προαθλητικός -προσχολικός έλεγχος. Δέχεται κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 28310 29680-28310
29650. Λεωφόρος Κουντουριώτη 73, 1ος όροφος. Σύμβαση με Medisystem Interamerican

■■ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ι. ΨΥΧΑΡΑΚΗ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
Υπέρηχοι, ελαστογραφία, triplex αγγείων. Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού. Διεύθυνση: Τιμολέοντος Βάσσου 4, 1ος όροφος (έναντι δυτικής εισόδου Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου). Τηλ:
2831056046 - 6972631112. Σύμβαση με Ε.Ο.Π.Y.Υ.

ΜΑΡΙΤΑ ΑΒΕΡΙΚΙΟΥ-ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
Υπερηχογραφήματα
ενηλίκων-παιδιώνβρεφών 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. Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ)

■■ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
GAVRILAKI MARIANNA

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ - ΔΙΑΒΗΤΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ -ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δέχεται με ραντεβού στο ιατρείο ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 36 ΧΑΝΙΑ (έναντι ΟΤΕ & Η&Μ) 2oς όροφος.
Τηλ 2821027171 και 6977739280 gavrilaki.marianna@
otenet.gr , www.endocrinologosgavrilaki.gr

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά στο ιατρείο της Χατζημιχάλη Γιάνναρη 54-56 (πλησίον Νοσοκομείου), Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί-απόγευμα κατόπιν ραντεβού. Τηλ. ιατρείου 28310 53220 & 6937 294404

τ. Επιμελητής Νοσοκομείου
Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»
Χ. Δασκαλάκη 28 & γωνία Χ. Γιάνναρη. Δέχεται μόνο κατόπιν ραντεβού Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 08:30-13:30 μ.μ. & 17:30-21:00 μ.μ. & Τετάρτη
08:30-16:00 μ.μ. Τηλ. 28310 42800 & 6979 349808

■■ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Ειδικό ιατρείο: -απομυελίνωσης-Σ.Κ.Π.- κεφαλαλγίας (πονοκεφάλου) -αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων-διαταραχών μνήμης -Ν. Πάρκινσον -επιληψίας και λοιπών παθήσεων μυικού και νευρικού συστήματος. Δέχεται καθημερινά 9:00-13:30,
απογ. 6-8 εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, στην
οδό Ζαμπελίου 15, α’ όροφος, τηλ. 28310 27601 &
6944 431672

■■ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. Δ/ΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ
Συνεργάτης Διευθυντής 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: 6972 699816, 6936
494904 & 28310 24308

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται στο ιατρείο της Μοάτσου 7 καθημερινά
πρωί 9-1, απόγευμα Τρίτη-Πέμπτη 6-8. Εκτελούνται μυογραφήματα, εγκεφαλογραφήματα κατόπιν ραντεβού. Τηλ. 28310 53500 & 6946 269540

Θεόφιλος Μαχίνης
Νευροχειρουργός
Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική
Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: • Χανιά: Πλατεία
Ελευθερίας 2 (Μέγαρο «Φειδίας») • Αθήνα: Μετροπόλιταν General, Λεωφ. Μεσογείων 262.
Τηλ: 6944223257. Αναλυτικό βιογραφικό στην
ιστοσελίδα: www.machinis.gr

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
Τ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ CHELSEA
WESTMINSTER HOSPITAL ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Ιατρείο Αθηνών: 210 6455634, 6944 435127.
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»: 2106867000. Κρήτη (Ρέθυμνο): Ανά μήνα, μόνο με ραντεβού

■ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ
■
Ιωάννης Δ. Δήμας MD, MSc, PhDc
Γαστρεντερολόγος- ΗπατολόγοςΕπεμβατικός Ενδοσκόπος
Διευθυντής Ενδοσκοπικού τμήματος- Γαστρεντερολογικής κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης. Στρατιωτικός Ιατρός. Συνεργάτης
Ενδοσκοπικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, τ. Συνεργάτης Ενδοσκοπικού τμήματος Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Δέχεται κατόπιν ραντεβού κάθε Τετάρτη από το μεσημέρι (Τηλ: 2821020520 και 6956036591). Καλλιρρόης Παρέν Σιγανού 6, 1ος όροφος (όπισθεν
ξενοδοχείου Brascos)

ΤΖΕΝΗ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
FEBGH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ανώδυνες κολονοσκοπήσεις-γαστροσκοπήσεις
με νέο ενδοσκοπικό σύστημα υψηλής ευκρίνειας (με μέθη ή βαθιά καταστολή από αναισθησιολόγο). Αφαίρεση πολυπόδων - Test αναπνοής για
έλεγχο δυσπεψίας. ΡΕΘΥΜΝΟ: ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Στ. Δημητρακάκη 31, 3ος όροφος, (πάνω από το
διαγνωστικό κέντρο BIOSCAN). Τηλ: 2831042226
& 6937108559. Δέχεται καθημερινά 9.00-13.00 &
18.00-20.00 με ραντεβού, εκτός Τετάρτης. ΧΑΝΙΑ: Κοραή 1 (Ρολόι). Τηλ:2821028000. Δέχεται
Τετάρτη & Σάββατο 10.00-17.00 με ραντεβού.
Σύμβαση με MEDISYSTEM - INTERAMERICAN

ΧΑΡΗΣ Α. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Μέλος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου γαστρεντερολογίας/
ηπατολόγΙΑς (EBGH)

Λ. Κουντουριώτη 158 & Γ. Χορτάτζη (πάνω από το
INTERSPORT). Δέχεται χωρίς ραντεβού καθημερινά πρωί 9:30 π.μ. - 13:30 μ.μ. Τηλ. 28310 35733 &
6945 552918. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Γαστροσκοπήσεις - κολονοσκοπήσεις. Αφαίρεση πολύποδων. Οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν με την παρουσία και ασφαλή κάλυψη από αναισθησιολόγο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επιστημονικός Συνεργάτης και τ. Επιμελητής ενδοσκοπικού τμήματος Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Ανώδυνη γαστροσκόπηση-κολονοσκόπηση,
Αφαίρεση πολυπόδων. Μάρκου Πορτάλιου 7
(κτήριο Τράπεζας Πειραιώς). Τα πρωινά, στο ιατρείο γίνονται μόνο προγραμματισμένες ενδοσκοπήσεις. Επισκέψεις ασθενών: Απογεύματα
Δευτέρας, Τρίτης και Πέμπτης, 18:00-21:00 μόνο
με ραντεβού. Τηλ.: 28310 51380, 6978013143.

■■ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
Κουντουριώτη 87, Ρέθυμνο.
Τηλ.-Fax: 28310
30007. Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
Πρωί 9:00-14:00. Απόγευμα: 18:00-20:30

■ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
■

■■ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤ. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΓΝΩΣΙΑΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Βιολογικές θεραπείες, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική - προσωπική ανάπτυξη, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Ενηλίκων,
Μέτρηση δείκτη νοημοσύνης (WAIS-IV), Ιατρικά πιστοποιητικά.
Δέχεται απογευματινές ώρες Δευτέρα έως
Πέμπτη κατόπιν ραντεβού. Διεύθυνση ιατρείου: Ζαμπελίου 2, Ρέθυμνο, τηλ: 2831 402972,
690 9380442

Μιχάλας Εμμ. Νικόλαος
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
Δέχεται καθημερινά στο ιατρείο κατόπιν ραντεβού. Τηλέφωνα: 28311 03719, 6974 644557,
Φαξ: 28311 00473. Διεύθυνση: Λ. Κουντουριώτη 158 και Χορτάτζη Γωνία, Ρέθυμνο 74100

MD MSC ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Γενικής Χειρουργικής ΠΑΓΝΗ - τ. Επιμελητής
ΓΝΑΝ. Δέχεται κατά προτίμηση με ραντεβού Δευτέρα έως και Παρασκευή πρωί 09:00-13:30, απόγευμα
17:30-20:30 (εκτός Τετάρτης). Ηγ. Γαβριήλ 59-61 Ρέθυμνο 74100. Τηλ. για ραντεβού: 6932 609130. Τηλ.
ιατρείου: 28310 20556 - fax: 28310 20557. E-mail:
stparask@yahoo.gr. Σύμβαση με MEDISYSTEM

■ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ
■
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
Δέχεται στο ιατρείο του οδός Χ. Δασκαλάκη
28 (1ος όροφος) κατόπιν ραντεβού. Τηλ. Ιατρείου 28310 20718& 6972 392272

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ M.D, D.D.S
Oral and Maxillofacial Surgeon M.D, D.D.S
Δέχεται με ραντεβού στο ιατρείο του στην
οδό Μοάτσου 4 (1ος Όροφος), Ρέθυμνο και
Κροκιδά 15, Χανιά (1ος όροφος). Τηλ. για ραντεβού: 6972 252302, 28210 50008, e-mail:
mednik70@hotmail.com

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αποκατάσταση διαταραχών άρθρωσης, ομιλίας, φωνής, επικοινωνίας και μαθησιακών
δυσκολιών-δυσλεξίας. Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων- Λογοθε
ραπευτών Ελλάδας. Οι συνεδρίες καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της επί της οδού
Αποστολάκη 10 (έναντι 7ου Δημοτικού Σχολείου), τηλ. 28310 57507, 6993 051410

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
■ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
■
ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Η κυρία ΣοφΙα Μαρκαντώνη Μπαγουράκη, Αναισθησιολόγος-Ιατρός Χρόνιου Πόνου. Εξειδίκευση στο ιατρείο πόνου και παρηγορητικής αγωγής του Αρεταίειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών, και
στις κλινικές πόνου του King George και του
Whipps Cross University Hospital, London,
UK. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. Μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας
Βελονισμού. Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο
ιατρείο της, Κριάρη 3α (ισόγειο). Σύμβαση με
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΑΥ. Τηλ. Ιατρείου: 28310
35440 & 6974 632473, e-mail: sofmarkantoni@
yahoo.gr

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ PhD

Κλινικός Ψυχολόγος
Dipl. M.Sc. B.A.C.P. Accredited
University of Greenwich, London. Θεραπευτική Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Άγχος, Κατάθλιψη, Διαταραχή Πανικού, Προβλήματα σχέσεων, Πένθος, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Μέλος του BPS
(British Psychological Society). Δέχεται κατόπιν ραντεβού, Μαρκέλου 78,
Τηλ:. 2831100537 Κιν: 6976765111,
email: splexousakis @psy.soc.uoc.gr

ΕΛΙΝΑ ΜΠΡΟΥΧΑΤΣΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.

■ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
■
ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Bristol
Μ. Βρετανίας. ΨυχολόγοςΘεραπευτής Μέλος του Συλλόγου
Ελλήνων Ψυχολόγων Αρ. Μ. 703

Ειδικευμένος στη συμπεριφορική και γνωστική θεραπεία αναλαμβάνει: -Ατομική θεραπεία σε ενήλικες και εφήβους, διαχείριση κρίσεων σε ζευγάρια και οικογένειες. - Γνωστική θεραπεία κατάθλιψης άγχους, κρίσεων πανικού.-Συμβουλευτική
γονέων και εφήβων. - Διαχείριση κρίσεων. Δέχεται με ραντεβού: Ετεάρχου 1Α,
Ρέθυμνο, τηλ: 2831050261 & 6976975148,
email: emylonakis@cyta.gr (Sessions also
delivered in English)

Εργαστήρια Θετική Σκέψη και Αποφασιστικότητα. Τμήματα ενηλίκων και εφήβωνΚαταπολέμηση του άγχους, θετική και δυναμική αντιμετώπιση των προβληματικών
καταστάσεων, ενίσχυση της προσωπικότητας και λήψεις αποφάσεων από το άτομο Δέχεται με ραντεβού, τηλ. 28310 55440
& 6932 017189, Γ. Κουρμούλη 83, Ρέθυμνο

ΘΕΩΝΗ Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευμένη σε προγράμματα αντιμετώπισης αναπτυξιακών διαταραχών, ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, υπερκινητικότητα,
ειδική αγωγή, συμβουλευτική γονέων. Οι
συνεδρίες καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δέχεται κατόπιν ραντεβού Ελεύθερνας 3, τηλ. 28310 53736 & 6937 065824.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ψυχολογοσ - ψυχοθεραπευτρια
MSc. ΨΥχολογια τησ υγειασ
Ειδικευμένη στη Γνωστική Αναλυτική Θεραπεία. Μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων
Παρέχονται υπηρεσίες ατομικής ψυχοθεραπείας ενηλίκων, συμβουλευτικής ενηλίκων,
εφήβων και ζεύγους, ψυχοεκπαίδευση. Αναλαμβάνει διαχείριση άγχους, κατάθλιψη, φοβίες, κρίσεις πανικού, προβλήματα σχέσεων,
υποστήριξη σε ενήλικες με χρόνια νοσήματα, διατροφικές διαταραχές. Δυνατότητα συνεδριών και στα αγγλικά (Sessions in english).
Επιπλέον on line συνεδρίες μέσω skype
Δέχεται κατόπιν ραντεβού, Μοάτσου & Χατζηδάκη 4, 3ος όροφος, Ρέθυμνο, τηλ. 28310
24075, e-mail:vantonaki.psych@gmail.com

■ΦΥΣΙKΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
■
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΡΤ

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου L’ Aquila Italy

Αποκατάσταση Μυοσκελετικών - Καρδιοαναπνευστικών - Νευρολογικών Παθήσεων,
Αθλητικών Κακώσεων. Δέχεται: ΔευτέραΠέμπτη 09:00-21:00, Παρασκευή 09:00-13:00.
Μοάτσου 58. Τηλ. 28310 25854-6980356946.
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ,
ΤΥΔΚΥ, ΝΑΤ), e-mail: spanoudakis@fisiolab.
eu

ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΝDT Εργαστήριο
Φυσικοθεραπείας για παιδιά

Κ. Παλαμά 2 (δίπλα στο πρώην Ορφανοτροφείο). Δέχεται τις καθημερινές μετά από ραντεβού. Τηλ. 28310 25050 & 6932 431807

■■ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
«EYNOIA»

Διεπιστημονικό Κέντρο
Λογοθεραπείας Δυσλεξίας
Παιδοψυχιατρικής
και Ψυχολογικής Υποστήριξης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Αξιολόγηση Διάγνωση Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών, Δυσλεξίας, Αρθρωτικών
Διαταραχών, Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (Αυτισμός), Διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), Ψυχολογική και Παιδοψυχιατρική υποστήριξη. Οι
συνεδρίες καλύπτονται από τα ασφαλιστικά
ταμεία. Επιστημονικοί Συνεργάτες:
Δρ. Κατερίνα Καλογεροπούλου, Παιδοψυχίατρος, Ειδικευθ. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Παίδων «Αγία Σοφία». Άννα Μυλωνάκη, Λογοθεραπεύτρια, πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας
Γλυκερία Παντελίδου, Ψυχολόγος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης
Ατσιπόπουλο, δίπλα από το φαρμακείο Ε. Ψυχαράκη τηλ.: 6974246777 - 28310 33352

ΛΟΓΟπαίγνιο

Κέντρο Λογοθεραπείας Παιδιών
& Ενηλίκων

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΝΙΚΗ

Επιστ. Υπεύθ. Κέντρου: Αρχοντάκη Νίκη, Λογοθεραπεύτρια-Ειδική Φωνοθεραπεύτρια
Επιστ. Συνεργάτες Λογοθεραπευτές:
Κούτικα Ισιδώρα - Λουλάκη Μαρίνα
Αξιολόγηση & Θεραπευτική παρέμβαση σε
διαταραχές
ΛΟΓΟΥ/ΟΜΙΛΙΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΦΩΝΗΣ/
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ & ΜΑΘ. ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ.
Αξιολογήσεις ΔΩΡΕΑΝ, συνεδρίες κατ’ οίκον,
όπου κρίνεται απαραίτητο.
Οι συνεδρίες καλύπτονται από τα ασφ. ταμεία. Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο χώρο
της, επί της οδού Γεωργίου Τουρνάκη 5, (Κόρακα Καμάρα, όπισθεν ξενοδ. «ΜΙΝΩΣ»).
Τηλ. Επικοινωνίας 2831100993 & 6944563274

ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ-ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αξιολόγηση και αποκατάσταση διαταραχών
ομιλίας, λόγου, επικοινωνίας, μαθησιακών
δυσκολιών, αυτισμού. Οι συνεδρίες καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της επί της οδού
Καστρινάκη 7 (βόρεια της Σχολής Χωροφυλακής). Τηλ.: 28310 29442 & 6987004200

Λίτινα Ευαγγελία
Λογοθεραπεύτρια - MSc Ειδικής
Αγωγής - Ειδική Φωνοθεραπεύτρια
Διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών
λόγου, ομιλίας, φωνής, επικοινωνίας και μαθησιακών δυσκολιών. Παροχές υπηρεσιών λογοθεραπείας σε παιδιά και ενήλικες. Οι συνεδρίες καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Δρουλίσκου 1, τηλ. επικοινωνίας 6944940278

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΣΥΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
MSc.PG.Dip στο city University του Λονδίνου. Μέλος του Ελληνικού (ΠΣΛ) και του Βρετανικού Συλλόγου Λογοπεδικών. Επιστημονικοί Συνεργάτες: Κασιμάτη Αλεξάνδρα / Λογοθεραπεύτρια Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας
• Λαχνιδάκης Κωνσταντίνος / Λογοθεραπευτής, πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων. Διεύθυνση Επ. Μαρούλη 50. Τηλ. 28310 28401.

Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Επιστημονικός συνεργάτης του Α’ ΤΕΣΤ
(Ανίχνευση σχολικής ετοιμότητας). Αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση διαταραχών
άρθρωσης, ομιλίας, τραυλισμού, δυσλεξίας,
μαθησιακών δυσκολιών, αφασίας, αυτισμού,
αναπτυξιακών διαταραχών και φωνής. Οι συνεδρίες καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δέχεται καθημερινά στο γραφείο του επί
της Eμμ. Πορτάλιου 30 (κτίριο ΒΙΟ), Καλλιθέα.
Τηλ. 28311 01728 / 6973 235596 / 28314 01728

ΕΥΛΟΓΟ
ΕΒΙΤΑ ΕΜΜ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ, MSc ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.).
Αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, μαθησιακών δυσκολιών – δυσλεξίας, καθώς και
αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας.
ΔΩΡΕΑΝ η αξιολόγηση – Οι συνεδρίες καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Δέχεται στο γραφείο της κατόπιν ραντεβού,
Σπήλι, Αγίου Βασιλείου. Τηλ. Επικοινωνίας:
2832020020, 6984134724.

■ΠΟΔΟΛΟΓΟΙ
■
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ
• Διαβητικό πόδι • Δυστροφία νυχιών • Υπερκερατώσεις • Πόδι αθλητή • Κάλοι • Βελονισμός TCM • Ρεφλεξολογία • Shiatsu • Bowtech.
Δέχεται στην οδό Δημακοπούλου 75. Τηλ.
28310 57963, 6932 652571 & 6983846845.
E-mail: podologia.reth@gmail.com

ΣΕΛ. 16

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ • Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση

ΟΦΑ - ΔΟΞΑ
ΠΛΑΤΑΝΕ 0-1

Η Δόξα νίκησε
και τον
χρόνο...
Νικητή είχαμε τελικά στους Αρμένους στην αναμέτρηση που ξανάρχισε και... τελείωσε χθες ανάμεσα στον ΟΦΑ και τη Δόξα. Ο αγώνας συνέχισε από εκεί όπου διεκόπη (στο 72’) κι ενώ δεν υπήρχε σκορ
(0-0). Οι Πλατανιανοί όμως κατάφεραν σ’ αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν ότι δεν έκαναν
στα 72’ και σκόραραν στο 78’ με τον
Ανυφαντάκη έπειτα από ασίστ του
Δελήμπαση.
Η Δόξα ανέβηκε βαθμολογικά την
ίδια στιγμή που ο ΟΦΑ παραμένει
στην τελευταία θέση.
Η βαθμολογία έτσι όπως διαμορφώνεται πια:
Ομάδα
Β.
Γκολ
1. Άρης Ρ.
21
23-1
2. Αστέρας Ρεθ.
19
14-4
-. Ασή Γωνιά
19
11-6
-. Ερμής Ζ.
19
17-6
5. Αστέρας Περ.
18
20-3
6. Ποσειδώνας
15
19-9
7. Λιβάδια
13
20-15
8. Τάλως Μελιδ.
11
15-9
9. Δόξα Πλ.
10
15-14
10. Σπήλι
9
5-12
11. Ρεθυμνιακός
8
10-7
-. Φοίνικας
8
10-15
-. Ψηλορείτης
7
13-23
14. Ε.Α.Π.
4
8-24
15. Αρκάδι Αγγ.
3
2-19
16. ΟΦ Αρμένων
0
1-32

Ο ΣΔΥΡ
ΣΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

Κάτω από
3 ώρες
ο χρόνος του
Ι. Θωμαδάκη

Με 27 δρομείς έτρεξε ο Σύλλογος
Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου στον
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
αλλά και με 8 στα 10χλμ. και 2 στα
5χλμ.! Ο ρεθεμνιώτικος σύλλογος
βρίσκεται πάντοτε στα μεγάλα δρομικά γεγονότα εντός ή εκτός συνόρων και φροντίζει να επιβεβαιώνει
αυτή την καλή του παρουσία μέσα
από ανάλογα αποτελέσματα.
Όσον αφορά μάλιστα τον Αυθεντικό Μαραθώνιο οι 20 αθλητές του
ΣΔΥΡ, έτρεξαν ρίχνοντας το όριο
κάτω από τις 4 ώρες, ενώ οι 10 εξ
αυτών έφτασαν μόλις τις 3.5 ώρες.
Εκείνος που ξεχώρισε βέβαια, είναι παλιός ποδοσφαιριστής του Κεραυνού και νυν δρομέας, ο 47χρονος Γιάννης Θωμαδάκης τη στιγμή
ακριβώς που το ατομικό του χρονόμετρο έγραφε 2 ώρες, 52 λεπτά και
12 δευτερόλεπτα! Μ’ αυτή την επίδοση, Γιάννης Θωμαδάκης είναι ο
ταχύτερος ερασιτέχνης μαραθωνοδρόμος όλων των εποχών στο Ρέθυμνο!
Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές
των δρομέων του ΣΔΥΡ:
Αυθεντικός Μαραθώνιος
Γιάννης Θωμαδάκης 2:52:12, Νεκτάριος Οικονομάκης 3:01:43, Γιάννης Οικονομάκης 3:06:00, Βασίλης Τσιαπρούνης 3:14:11, Σπύρος
Σηφακάκης 3:16:43, Αλέξανδρος
Gjyla 3:18:09, Λευτέρης Αντωνάκης 3:19:01, Κώστας Σπυρόπουλος 3:26:46, Βαγγέλης Κουγεντάκης 3:29:52, Κώστας Τσουρδαλάκης 3:30:02, Σπύρος Κοτζάμπασης
3:32:14, Γιάννης Δινιακός 3:36:43,
Μανώλης Μοσχονάς 3:42:00, Αντώνης Σπέρτος 3:42:26, Θεόδωρος
Πίσσας 3:46:25, Νίκος Κοντζεδάκης
3:46:52,
10 χιλιόμετρα
Μαρία Βιβιλάκη 39:48, Μαρίτα
Παπαβασιλείου 44:53, Νίκος Πενθερουδάκης 46:47, Άννα Γεωργίου 48:15, Πόπη Στάλα 50:18, Μάνος Πουλάκης 51:01, Μαρίνα Φλουρή 52:57, Νικολέτα Δροσάκη 56:42.
5 χιλιόμετρα
Δημήτρης Λιονής 26:38:00, Χρήστος Λιονής 32:09:00
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Ούτε τώρα η Επισκοπή
Με το τέταρτο σερί ανεπιτυχές αποτέλεσμα στη φετινή SL2
επιστρέφει η Επισκοπή από τη
Ρόδο. Απέναντι στον Διαγόρα,
έδειχναν όλα να έχουν θετική
έκβαση, όμως, ο Σίνγκ στο 87’
αποτίναξε τις προσδοκίες των
Ρεθεμνιωτών τουλάχιστον για
το αποτέλεσμα της ισοπαλίας
και με κεφαλιά-γκολ, «πάγωσε»
τους πάντες.
Είναι η 4η συναπτή φορά όπου
η Επισκοπή, αν μη τι άλλο, δεν είναι χειρότερη από τον αντίπαλό
της και ηττάται με το ίδιο σκορ
(1-0).
Είναι πασιφανές ότι, πέρα όλων
των υπολοίπων -επειδή οι προσδοκίες ήταν πολλές- ένα παραπάνω μετά τα θετικά αποτελέσματα
στα φιλικά παιγνίδια, ότι υπάρχει
πρόβλημα στο γκολ. Κι όσο δεν
σκοράρει μια ομάδα, αργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή θα πληγωθεί
και στην άμυνα.
Χθες, η Επισκοπή δεν κινδύνεψε παρά μόνο σε μία φάση στο
α’ ημίχρονο, στο 39’ όταν από το
φάουλ του Μπαστιάνου, ο Καλογεράκης έδιωξε προς στιγμή, ο
Κουϊρουκίδης έκανε το πλασέ με
τον Μπαρμπόσα να διώχνει στην
γραμμή.
Οι «γυπαετοί» απάντησαν με
τον Ντεμέτριους στο 41’ και στο
46’, όπου μάλιστα στη δεύτερη

(Αθηνών). Βοηθοί: Τσολακίδης
(Αθηνών) - Κωνστάντιος (Ευβοίας). 4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών).
Παρατηρητής: Παστρωμάς (Δυτ.
Αττικής).
ΔΙΑΓΟΡΑΣ
(Θεοδοσιάδης):
Μπιντζής, Τοπάλ, Σίνγκ, Καρατάσιος Ρουγκάλας, Μουμίν, Τσιαντούλας (46’ Πίσπας), Λαμπίρης
(61’ Παραστατίδης), Κουϊρουκίδης (92’ Σάιμπερ), Ζούνης (72’
Γιώργου), Μπαστιάνος (72’ Ράφαελ).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ (Βελιτς): Καλογεράκης, Ανδρικόπoυλος (92’ Πέτρου),
Τσάβος, Μπαρμπόσα, Πολυχρόνης, Ντεμέτριους, Εμπόι, Νοικοκυράκης, Γκονζάλβες, Νταρζίσιο,
Τριντάντε.

■■ Ο Κουϊρουκίδης σε μια προσπάθειά του απέναντι στον Ανδρικόπουλο. Οι παίκτες του Διαγόρα πανηγύρισαν έξαλλα την απρόσμενη νίκη τους στο τέλος

φάση στις καθυστερήσεις του α’
ημιχρόνου το απευθείας φάουλ
έφυγε άουτ.
Στην επανάληψη το ματς πήγε
στη δύναμη, στην κάλυψη των
μέτρων στις μεταβάσεις και στην
αποφασιστικότητα των παικτών
να τελειώσουν τον αγώνα με τουλάχιστον έναν βαθμό συγκομιδή.
Φευ!
Μόλις δύο καλές τελικές είχαμε

ως το τέλος του αγώνα (πριν φυσικά από το γκολ). Η μία αφορούσε τον Διαγόρα στο 56’ με τους’
Τοπάλ, Κουϊρουκίδη και Πίστα να
αλλάζουν τη μπάλα με τον τελευταίο να πλασάρει και τον Καλογεράκη να διώχνει εντυπωσιακά σε
κόρνερ. Η δεύτερη την Επισκοπή όταν στο 66’’ το δυνατό σουτ
του Νταρζίσιο, η μπάλα χτύπησε
σε πόδια αμυνομένων και πέρασε

ελάχιστα έξω από το δοκάρι του
Μπιντζή.
Το μοιραίο τέρμα
Φτάσαμε μοιραία στο 87’ όταν ο
Κουϊρουκίδης πέρασε από πλάγια
και έβγαλε μια σέντρα στην καρδιά της άμυνας με τον Σίνγκ να πετάγεται και με κεφαλιά να στέλνει
τη μπάλα στα δίχτυα.
Η διαιτησία: Μπαϊρακτάρης

Τα αποτελέσματα
της 4ης αγωνιστικής:
Αστέρας Βλαχ-Κηφισιά
0-1
(60’ (πεν.) Ντοριβάλ)
Καραϊσκάκης-Καλαμάτα
0-1
(63’ Μπακαγιόκο)
Διαγόρας - Επισκοπή
1-0
(87’ Σίνγκ)
Εργοτέλης-ΑΕΚ Β’
0-0
ΟΦ Ιεράπετρας-Ηρόδοτος 1-1
(53’ Αντερέγκεν σουτ - 50’ (πεν.)
Χατζησάββας)
Χανιά-Ρόδος
2-2
(27’ Μπαΐροβιτς, 45+1’ Τριανταφυλλάκος - 43’ Σταματελόπουλος,
80’ Μαρκόφσκι)

Καλλιθέα-Αιγάλεω
(2’ Δούμτσης)
Ζάκυνθος-Λεβαδειακός
βλήθηκε)

1-0
(ανα-

Η βαθμολογία
Ομάδα
Β. Ν-Ι-Η Γκολ
1. ΑΕΚ Β’
10 3-1-0 5-1
2. Κηφισιά
9 3-0-1 6-2
3. Ρόδος
8 2-2-0 7-3
4. Αιγάλεω
7 2-1-1 4-2
-. Εργοτέλης
7 2-1-1 4-3
-. Διαγόρας
7 2-1-1 4-5
7. Καλλιθέα
6 2-0-0 3-1
8. Λεβαδειακός 5 1-2-0 4-3
-. Ηρόδοτος
5 1-2-1 4-3
10. Αστέρας Βλ. 4 1-1-2 2-3
-. Χανιά
4 0-4-0 4-4
12. Καραϊσκάκης 3 1-0-3 2-5
-. Παναθηναϊκός 3 1-0-2 2-5
-. Καλαμάτα
3 1-0-2 2-3
15. ΟΦΙ
1 0-1-2 3-5
16. Επισκοπή
0 0-0-4 0-4
17. Ζάκυνθος
0 0-0-2 0-3
Η επόμενη (5η) αγωνιστική
(28/11)
Επισκοπή - ΑΟ Χανιά (14.45)
Ηρόδοτος - Καλλιθέα
Λεβαδειακός - ΟΦΙ
Ρόδος - Ζάκυνθος
Κηφισιά - Διαγόρας
ΑΕΚ Β’ - Αστέρας Βλαχιώτη
Καλαμάτα - Εργοτέλης
Παναθηναϊκός - Καραίσκάκης
Ρεπό: Αιγάλεω

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΣΤΑ +73 ΚΙΛΑ Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΤΟΥ ΑΣ «ΔΑΥΙΔ»

Πανελληνιονίκης η Μαρία Τσοντάκη
Η Μαρία Τσοντάκη από τον Αθλητικό
Σύλλογο «Δαυίδ» είναι χρυσή πανελληνιονίκης στην κατηγορία των γυναικών
στον χώρο του τάε κβο ντο! Η 18χρονη
αθλήτρια με μια εντυπωσιακή παρουσία
στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν
στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, κατάφερε να καταπλήξει στα + 73 κιλά και
να δικαιώσει όλους εκείνους που την πίστεψαν από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι
άλλωστε τυχαίο ότι φοράει τη φόρμα της
εθνικής ομάδας.
Με αυτή την επιτυχία της, η εν λόγω
αθλήτρια εισήχθη σε ΑΕΙ και δη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ρεθύμνου.
Όλοι ήταν περιχαρείς γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία με τον προπονητή της Δαυίδ Τσοντάκη να αισθάνεται δικαιωμένος
αλλά και συγκινημένος. Ο ρεθεμνιώτικος

■■ Η Μαρία Τσοντάκη έκανε περήφανους
συναθλητές, προπονητές και τους εν γένει Ρεθεμνιώτες

σύλλογος εξέδωσε και μια ευχαριστήρια ανακοίνωση η οποία αναφέρει: «Ο
Α.Σ. «Δαυίδ» συγχαίρει την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό για την εξαιρετική διοργάνωση μέσα σε τόσο μια δύσκολη περίοδο όπου και τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την εξάπλωση της πανδημίας Covid - 19 και όλους τους προπονητές
- συλλόγους και αθλητές, οι οποίοι συνεχίζουν να προάγουν τις αξίες του ολυμπιακού
μας αθλήματος.
Ευχαριστούμε τον φυσικοθεραπευτή μας
Μάρκο Τζωρτζινάκη, ο οποίος βρίσκεται
συνεχώς δίπλα μας και μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τραυματισμούς αλλά και να εί-

μαστε ακόμα πιο έτοιμοι για τους αγώνες.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας Anek
lines - Blue star ferries που συνεχίζουν να
στηρίζουν τις δράσεις μας.
Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές του
Αθλητικού Συλλόγου Πολεμικών Τεχνών
Δαυίδ και τους γονείς των μικρών μας μαχητών και μαχητριών για την εμπιστοσύνη
και την υποστήριξη!».
Στην 5η θέση η Γ. Βιδιαδάκη
Ο έτερος αθλητικός σύλλογος ταε κβο
ντο, ο «Απόλλων» βρέθηκε με μία αθλήτριά του, τη Γεωργία Βιδιαδάκη, η οποία
πάλεψε και έφτασε ως την 5η θέση. Υπενθυμίζουμε ότι η Γεωργία Βιδιαδάκη έχει
στεφθεί δύο φορές πανελληνιονίκης κατακτώντας ένα χρυσό στο πανελλήνιο
σχολικό πρωτάθλημα και ένα χρυσό επίσης στο πανελλήνιο συλλόγων.

Η Γεωργία έδειξε ότι χρειάζεται λίγο
χρόνο ακόμη για να φτάσει στο επίπεδο
που κι εκείνη επιθυμεί αν και όπως και να
το κάνουμε, η 5η θέση σε πανελλήνιο επίπεδο κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη είναι.
Πανελλήνιο κύπελλο
Επόμενη στάση για τους συλλόγους
του ταε κβο ντο είναι το κύπελλο «Κωνσταντίνος Θωμαΐδης», όπου και εκεί θα
έχουμε πανελλήνια συμμετοχή.
Η Μαρία Τσοντάκη αναμένεται να δοκιμάσει νέες τακτικές με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία για αγώνες στο εξωτερικό.
Από τον Απόλλων, ο προπονητής Απόστολος Σανιδάς θα έχει μαζί του τρεις
αθλητές-τριες, τους, Γεωργία Βιδιαδάκη, Κατερίνα και Γιώργο Τσιλεδάκη.

Η Ακαδημία είχε τον τρόπο της
Μία νίκη και μία ήττα μέτρησαν οι
αντρικές ομάδες στο πρωτάθλημα της
ΕΚΑΣΚ με την Ακαδημία να φτάνει στην
4η νίκη της και το Ρέθυμνο BC να πηγαίνει στο 2-2 έχοντας όμως κι ένα ματς λιγότερο.
Ας δούμε πως τα πήγαν σ’ αυτή την
5η αγωνιστική Ακαδημία και Ρέθυμνο
Cretan Kings όπως έχει σημασία να δούμε πως εμφανίστηκαν και όλες οι ομάδες
υποδομής του ρεθεμνιώτικου μπάσκετ.
Ακαδημία - Ηράκλειο 67-62
Η Ακαδημία κατάφερε κι «έσπασε» το
αήττητο του Ηρακλείου. Οι Ρεθεμνιώτες
έφτασαν τις 4 νίκες στα 5 πρώτα ματς του
πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚ και η ψυχολογία ανεβαίνει στα ύψη.
Καταλυτικός παράγοντας για το ροζ
φύλλο αγώνα ήταν το σούπερ ξεκίνημα
των Ρεθεμνιωτών, ιδίως από τους Δουλγεράκη, Σαρειδάκη που έδωσαν έναν
«αέρα» 7 πόντων (19-12).
Εν συνεχεία, ψύχραιμος ήταν από τα
6.75μ. και ο Τερζάκης που σημείωσε 3
τρίποντα στη β’ περίοδο που βρήκε την
Ακαδημία προηγούμενη με 34-27.
Το ματς στο τέλος της γ’ περιόδου με το
50-46 βάδιζε σε τεντωμένο σχοινί αφού,
οι αφοί Κατσούρι του Ηρακλείου με διαδοχικά καλάθια έφτασαν την αναμέτρηση στο... τρίποντο (65-62) μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
Εκεί «μίλησε» ο Δουλγεράκης με δύο
εύστοχες βολές όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες της αναμέτρησης.
Τα 10λεπτα: 19-12, 34-27, 50-46, 6762.
Ακαδημία Ρεθύμνου (Γ. Παπαδογιαννάκης): Διγενής, Φοβάκης 1, Σαρειδάκης
17(1), Τερζάκης 9(3), Παπαδάκης, Δουλγεράκης 25(1), Ξενίδης, Τζαγκαρούλης Φουντουλάκης, Σειραγάκης 4, Γιάννης 9,
Πριναράκης 2.
Δειλινό - Ρέθυμνο Cretan Kings 52-47

Δεν τα κατάφερε το Ρέθυμνο Cretan
Kings στο Λίντο απέναντι στο Δειλινό. Οι
Ρεθεμνιώτες που πήγαν στο Ηράκλειο δίχως τον τραυματία Γιώργο Κούμουλο
έδειξαν να μην πτοούνται εξ ου και το
8-19 του α’ δεκαλέπτου.
Παρά το γεγονός ότι το Δειλινό θέλησε
να «τρέξει» από νωρίς για να προλάβει τα
δυσάρεστα, οι Ρεθεμνιώτες αντέδρασαν
παίζοντας πολύ δυνατή άμυνα.
Από τα τέλη του γ’ δεκαλέπτου όμως,
οι Ηρακλειώτες άρχισαν να γίνονται απειλητικοί κάνοντας ένα σερί 7-14. Μέσα σ’
αυτό, κομβικός ήταν ίσως και ο τραυματισμός του Ζουμπουλάκη που αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ματς.
Το Ρέθυμνο έδειξε να μην έχει ενέργεια
προς το τέλος χάνοντας έτσι το παιγνίδι
με 52-47.
Τα 10λεπτα: 08-19, 21-27, 35-35, 5247.
Ρέθυμνο Cretan Kings (Δ. Μητρόπουλος): Τσαρουχάς 16(2), Ζουμπουλάκης, Καραβάνης, Μαραυγάκης, Κωνσταντινίδης 10(2), Αθανίτης 3(1), Σφακιανάκης, Πεδιαδίτης 4, Τσιάτσιος 14, Τσιμπισκάκης, Φωτάκης, Βαμβακάς.
Τα αποτελέσματα
της 5ης αγωνιστικής:
Ηρόδοτος - Αναγέννηση
72-61
ΑΟΚ Ιεράπετρα - ΑΣΚΗΣΗ
93-74
Κύδων - ΟΑ Χανίων
62-55
Δειλινό - Ρέθυμνο Cretan King
52-47
Ακαδημία - Ηράκλειο
67-62
Μεσσαρά - Πεδιάδα
70-64
Ρεπό:
Χανιά BC
Η βαθμολογία
Ομάδα
Β.
1. Κύδων
10
2. Ηράκλειο
9
3. Ακαδημία Ρεθ.
9
4. Μεσσαρά
8
5. Ηρόδοτος
7
6. Δειλινό
7

Ν-Η
5-0
4-1
4-1
3-2
3-1
3-1

7. Ιεράπετρα
8. Ρέθυμνο C.K.
9. Άσκηση
10. ΟΑ Χανίων
11. Χανιά BC
12. Πεδιάδα
13. Αναγέννηση

7
6
5
4
4
4
4

3-1
2-2
0-5
0-4
0-4
0-4
1-2

Τα παιγνίδια των υποδομών:
Πρωτάθλημα Εφήβων (Α’ κατηγορία)
Ρέθυμνο BC - Ηράκλειο 54-65
Τα 10λεπτα: 12-14, 21-33, 37-57, 54-65.
Ρέθυμνο BC (Κούμουλος): Ηλιάκης, Πανταγιάς, Τσαχάκης 9, Κωνσταντινίδης Γ. 5,
Κωνσταντινίδης Φ. 11 (1), Πετράκης 3 (1),
Κουνδουράκης, Ταταράκης 3 (1), Γκιουλέας 19, Μπιτζέκου, Βαμβακάς, Ασμαριανάκης 4.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Εργοτέλης - Ανδρογέας
91-30
ΟΑ Χανίων - Ηρόδοτος
55-74
Ρέθυμνο BC - Ηράκλειο
54-65
ΑΟΚ Χανιά - ΟΦΗ
72-85
Η βαθμολογία
Ομάδα
Β.
1. Ηράκλειο
10
2. ΟΦΗ
9
3. Εργοτέλης
9
4. Ρέθυμνο BC
8
5. Ανδρογέας
7
6. ΑΟΚ Χανιά
6
7. Ηρόδοτος
6
8. ΟΑ Χανίων
5

Ν-Η
5-0
4-1
4-1
3-2
2-3
1-4
1-4
0-5

Πρωτάθλημα Παίδων - (Α’ κατηγορία)
Κύδων - Ρέθυμνο BC 52-55
Τα 10λεπτα: 07-17, 22-33, 41-39, 52-55.
Ρέθυμνο BC (Δ. Τσαρουχάς): Μαύρος,
Πανταγιάς 15(5), Τσαχάκης 18(1), Μακρυδάκης, Κωσνταντινίδης Γ. 11, Καντάμ 5(1),
Πετράκης, Μπιρλιράκης, Πορταράκης,
Σπυριδάκης, Μπιτζέκου 6, Σπυρόπουλος.
Τα αποτελέσματα

της 5ης αγωνιστικής:
Ηράκλειο - Εργοτέλης
ΑΟΚ Χανιά - Ακρωτήρι
Κύδων - Ρέθυμνο BC
Πεδιάδα - Ανδρογέας
ΟΦΗ - ΟΑ Χανίων
Η βαθμολογία
Ομάδα
Β.
1. Ηράκλειο
10
2. Κύδων
9
3. Ρέθυμνο BC
9
4. ΟΦΗ
9
5. Εργοτέλης
8
6. Ακρωτήρι
7
7. ΟΑ Χανίων
6
8. Πεδιάδα
5
9. Ανδρογέας
5
10. ΑΟΚ Χανιά
4

88-58
36-73
52-55
43-85
70-46
Ν-Η
5-0
4-1
4-1
4-1
3-2
2-3
1-4
0-5
1-3
0-4

Πρωτάθλημα Παίδων (Β’ κατηγορία - Α’ όμιλος)
Ακαδημία Ρεθύμνου - Ηράκλειο
2 36-77
Τα 10λεπτα: 09-17, 17-43, 28-55, 36-77.
Ακαδημία Ρεθύμνου (Καίσαρης): Λιουδάκης, Χανιωτάκης, Θεοδωρής 9, Καλλέργης 6 (2), Σκανδαλάκης 6, Καψαλάκης
4, Βερδινάκης, Γιοβάνοβιτς, Μαρκογιαννάκης 6, Καλογεράκης 4, Γαβαλάκης, Σαμιώτης 1.
Τα αποτελέσματα
της 5ης αγωνιστικής
Ηρόδοτος - Πλατανιάς
(αναβλήθηκε)
Ακαδημία Ρεθ. - Ηράκλειο2
36-77
ΟΦΣ Χανίων - Χανιά BC
47-17
Η βαθμολογία
Ομάδα
Β.
1. Ηράκλειο2
6
2. Ηρόδοτος
6
3. Ακαδημία Ρεθ.
5
4. Ρέθυμνο BC
6
5. ΟΦΣ Χανίων
6
6. Χανιά BC
4
7. Πλατανιάς
0

Ν-Η
3-0
3-0
1-3
2-2
2-2
0-4
0-0

Πρωτάθλημα Νεανίδων
ΟΚΑ Αρκάδι - Ηρόδοτος 37-47
Τα 10λεπτα: 12-11, 18-30, 30-36, 37-47.
ΟΚΑ Αρκάδι (Κώστας Πλευράκης): Μυλωνά, Πατσάνι 5(1), Καμπανάκη, Ιερωνυμάκη, Βεργιτσάκη 11, Μεργέμογλου 2,
Λεμπιδάκη, Ζολώτα Μ. 2, Ζολώτα Ε. 9, Ξενίδη, Γιαννακάκη 8.
Τα αποτελέσματα
της 3ης αγωνιστικής
ΟΚΑ Αρκάδι - Ηρόδοτος
ΟΑΧ 2000 - ΟΦΗ
Η βαθμολογία
Ομάδα
Β.
1. Ηρόδοτος
5
2. ΟΦΗ
5
3. ΟΚΑ Αρκάδι
4
4. ΟΑΧ
4
5. Ανδρογέας
3
6. ΟΑΧ2000
3

37-47
16-82
Ν-Η
2-1
2-1
1-2
2-0
1-1
0-3

Πρωτάθλημα κορασίδων
ΟΚΑ Αρκάδι - Εργοτέλης 64-31
Τα 10λεπτα: 15-08, 30-27, 49-29, 64-31.
ΟΚΑ Αρκάδι (Κ. Πλευράκης): Γιαννακάκη 20, Χατζηιωαννίδη 2, Μαρκαντώνη,
Κοτρώνη, Χαραλαμπάκη, Νησωτάκη 2,
Τζανιδάκη, Ιερωνυμάκη 24, Ξενίδη, Αγγελογιαννάκη 2.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
ΟΑ Χανίων - Ηρόδοτος
61-22
ΟΚΑ Αρκάδι - Εργοτέλης
64-31
Ιεράπετρα - ΟΑΣΗ
89-35
Η βαθμολογία
Ομάδα
Β.
1. ΟΑΧ
7
2. Εργοτέλης
6
3. Ιεράπετρα
5
4. Ανδρογέας
4
5. ΟΚΑ Αρκάδι
4
6. Ηρόδοτος
4
7. ΟΑΣΗ
3

Ν-Η
3-1
2-2
2-1
2-0
1-2
1-2
0-3

