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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

 
 

Στις 13 &14 Οκτωβρίου το Πανεπιστήµιο Κρήτης θα πραγµατοποιήσει επισκέψεις στα 

πλαίσια των διήµερων Ερµονίκειων Αγώνων 2018 στην περιοχή της Λάµπης Ρεθύµνου. Το 

πρόγραµµα των επισκέψεων περιλαµβάνει τοπικά µουσεία, µνηµεία, αξιοθέατα καθώς και τη 

συµµετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των Αγώνων. 

 

Η µετακίνηση και η συµµετοχή των φοιτητών είναι ∆ΩΡΕΑΝ. 

 

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν να δηλώσουν άµεσα την συµµετοχή τους στην υπεύθυνη 

συντονισµού ώστε να καλυφθούν έγκαιρα οι θέσεις του λεωφορείου. Θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

 

Το πρόγραµµα της επίσκεψης του Π.Κ. καθώς και το πρόγραµµα των Αγώνων θα βρείτε : 

 

α) στις Γραµµατείες των Τµηµάτων 

β) στα τοπικά Μ.Μ.Ε. 

γ) στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης των Ερµονικείων 

https://www.facebook.com/Ermonikia/  

 

 

Πληροφορίες / ∆ηλώσεις συµµετοχών : 

 

Χαρά Συνδικιώτου (Εmail : charasynd@gmail.com  / Τηλέφωνο :6946 604 726) 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Συντονισµού Επίσκεψης 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ Π.Κ. ΣΤΟΥΣ ΕΡΜΟΝΙΚΕΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2018 
 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/18 ΜΕΑΜΠΕΣ – ΣΠΗΛΙ - ΑΚΟΥΜΙΑ 

 
08.00 Συγκέντρωση - Αφετηρία Πανεπιστήµιο 

08.30 Στάση στους Τέσσερις Μάρτυρες – Παραλαβή υπόλοιπων φοιτητών 

09.00 Αναχώρηση από Ρέθυµνο 

10.30 Άφιξη στις Μέλαµπες. Ξενάγηση στο Μουσείο Υφαντικής Τέχνης. Τοπικά µνηµεία – 

διάλειµµα για καφέ σε παραδοσιακό καφενείο 

11.30 Συγκέντρωση - Αναχώρηση από Μέλαµπες 
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12.00 Άφιξη στα Ακούµια. Ξενάγηση στο παλιό σχολείο (εργαστήρι αργαλειού) και σε τοπικά 

µνηµεία 

13.00 Συγκέντρωση - Αναχώρηση από Ακούµια  

13.30 Άφιξη στο Σπήλι – Επίσκεψη στην έκθεση αρχαίων µουσικών οργάνων (∆ηµαρχείο 

Σπηλίου), ελεύθερες ξεναγήσεις σε τοπικά µουσεία και στον βοτανικό κήπο 

 

15.00 – 17.00 Ελεύθερη ώρα  

 

17.00 – 21.00 Οµιλίες, ∆ηµιουργικό ∆ρώµενο 

22.00 Συγκέντρωση φοιτητών – Αναχώρηση για Ρέθυµνο 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/18 ΣΠΗΛΙ 

 

∆ύο περιπτώσεις χρονικών αναχωρήσεων : 

 
α) Εάν υπάρχουν φοιτητές – δροµείς για τον Ερµονίκειο ∆ρόµο 20 χλµ. 

06.45 Συγκέντρωση φοιτητών 

 

β) Εάν δεν υπάρχουν δροµείς 

08.00 Συγκέντρωση - Αφετηρία Πανεπιστήµιο 

08.30 Στάση στους Τέσσερις Μάρτυρες – Παραλαβή υπόλοιπων φοιτητών 

09.00 Αναχώρηση από Ρέθυµνο 

09.30 Άφιξη στο Σπήλι – Παρακολούθηση Πολιτιστικών και Αθλητικών ∆ρώµενων Κυριακής 

16.00 Επίσηµο κλείσιµο γιορτής 

16.00 -  20.00 Γιορτή εθελοντών, δροµέων 

 

20.00 Συγκέντρωση - Αναχώρηση για Ρέθυµνο 

 

 

*Οι ώρες είναι ενδεικτικές 

*Για τυχόν τροποποιήσεις θα υπάρξει ενηµέρωση 
 

 

Η µετακίνηση και η συµµετοχή των φοιτητών είναι ∆ΩΡΕΑΝ 

 

 

Πληροφορίες /∆ηλώσεις συµµετοχών : 

 

Χαρά Συνδικιώτου (Εmail : charasynd@gmail.com /Τηλέφωνο :6946 604 726) 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Συντονισµού Επίσκεψης 
 

 

 

 


