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Τόπος & Χρόνος
Η καρδιά των Νοσηλευτών µας χτυπάει στην Κρήτη
Με µνηµεία που µαρτυρούν τη µακρά και πλούσια ιστορία του, αλλά και σύγχρονα αξιοθέατα και φιλόξενους κατοίκους, το Ηράκλειο κρατά τα σκήπτρα της Κρήτης και αντιπροσωπεύει επάξια την οµορφιά, τη
ζωντάνια και τον πολιτισµό της.

Ηράκλειο

Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί τη µεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και την τέταρτη, σε πληθυσµό, πόλη της
χώρας. Χτισµένη στη βόρεια ακτή του νησιού µε θέα το Κρητικό Πέλαγος, µοιάζει να προστατεύεται από τα
παλιά Ενετικά τείχη, το πιο σηµαντικό µνηµείο που άφησε η Ενετική κατοχή, τα οποία υποδηλώνουν το περιπετειώδες παρελθόν της πόλης.

27 30

Η ιστορία συνδέει το µέρος µε την αρχαιότητα και την Ευρώπη. Στην Κρήτη, σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, ο ∆ίας, ο πατέρας των θεών, έφερε την όµορφη νεαρή παρθένα Ευρώπη µε την οποία ήταν ερωτευµένος.
Η ροµαντική τους συνεύρεση απέδωσε το γιο τους, το Μίνωα, του οποίου το όνοµα δανείστηκε από όλους τους
βασιλιάδες της Κρήτης, καθώς και τον ιστορικό της πολιτισµό. Κατά τη διάρκεια των Μινωικών χρόνων το
Ηράκλειο ήταν πιθανότατα το λιµάνι της Κνωσού, το λίκνο του Μινωικού πολιτισµού (2000-1450 π.Χ.).
Κατά τον 9ο µ.Χ. αιώνα οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη και ίδρυσαν στη θέση του Ηρακλείου µια νέα πόλη που
ονόµασαν RabdhalKhandak (Κάστρο του χάνδακος). Το όνοµα Χάνδακας χρησιµοποιείται ακόµα από πολλούς
κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, η πόλη περιήλθε στα χέρια των Βενετών. Η Ενετική περίοδος διήρκεσε τεσσερισήµισι αιώνες και ήταν η περίοδος µεγάλης προόδου για την πόλη σε ότι αφορά την ανάπτυξη σε τοµείς, όπως το
εµπόριο, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία και η τέχνη γενικότερα. Ο παγκοσµίως γνωστός ζωγράφος ∆οµήνικος
Θεοτοκόπουλος (ElGreco) γεννήθηκε στο Ηράκλειο όπου και εργάστηκε αρχικά. Πολλά Ενετικά µνηµεία υπάρχουν
ακόµα στο Ηράκλειο, όπως τα παλαιά τείχη τα οποία περιβάλουν το παλαιό µέρος της πόλης, το φρούριο στο λιµάνι
της πόλης (Κούλες), η Λότζια, η κρήνη του Μοροζίνη κ.α.
Το 1898 το νησί της Κρήτης ανέκτησε την αυτονοµία του από την Οθωµανική αυτοκρατορία και το 1912
ενώθηκε µε την Ελλάδα.
Όποιος έρχεται στο Ηράκλειο, γνωρίζει το φηµισµένο µουσείο
Μινωικής τέχνης και το παλάτι της Κνωσού. Επιπλέον, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου θεωρείται σαν ένα από τα καλύτερα
στο είδος του σε ολόκληρο τον κόσµο.
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Σηµαντικές Ηµεροµηνίες
Λήξη Yποβολής Εργασιών

13 Φεβρουαρίου 2017
Ενηµέρωση Aποδοχής Eργασιών

31 Μαρτίου 2017
Σηµαντικές Πληροφορίες
Κόστος εγγραφής
Έως
28/02/2017

Έως
31/03/2017

Έως
27/04/2017

Μέλη ENE

70€

120€

180€

Μη µέλη ΕΝΕ / Άλλοι
Επαγγελµατίες Υγείας

130€

180€

200€

Φοιτητές (1ο Πτυχίο)*
& Άνεργοι Νοσηλευτές

50€

70€

90€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το µεγαλύτερο και λαµπρότερο κέντρο του Μινωικού πολιτισµού, η
Κνωσός, βρίσκεται 5 χιλιόµετρα νότια από το ιστορικό κέντρο της πόλης
του Ηρακλείου. Στον χώρο, στην ανατολική πλευρά εκτός λόφου, όπου
βρίσκονται σήµερα τα λαµπρά ερείπια της µινωικής Κνωσού, έχουν
βρεθεί ίχνη νεολιθικής εγκατάστασης που χρονολογούνται από το 6000 π.X.
Γι’αυτούς που λατρεύουν τη λογοτεχνία, το Ηράκλειο σίγουρα αποτελεί ένα πόλο έλξης. Εδώ ο Νίκος Καζαντζάκης,
ένας από τους πιο διάσηµους Έλληνες συγγραφείς του 20ου αιώνα, γεννήθηκε, ανατράφηκε και έζησε για πάρα πολλά
χρόνια. Ενταφιάστηκε σε ένα µικρό οχυρό πάνω σε ένα λόφο, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Ένα ενδιαφέρον
µέρος αποτελεί το µουσείο που είναι αφιερωµένο σε αυτόν στο χωριό Μυρτιά (15 χιλιόµετρα νότια από την πόλη του
Ηρακλείου).
Έτσι, το Ηράκλειο είναι µια κοσµοπολίτικη πόλη, που ευελπιστούµε να κατακλυστεί από χιλιάδες Νοσηλευτές
και επαγγελµατίες υγείας στις 27 του Απρίλη, σε µια καθιερωµένη πλέον συνάντηση γεµάτη ζωντάνια και
παλµό.
Σας περιµένουµε.

Το «10ο Πανελλήνιο & 9ο
Πανευρωπαϊκό Επιστηµονικό &
Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό
Συνέδριο» της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος, διοργανώνεται στο Ηράκλειο,
στο ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS
HOTEL από 27 έως 30 Απριλίου
2017.

Στην εγγραφή περιλαµβάνονται:
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό Κλινικών Φροντιστηρίων
• Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, µπλοκ, στυλό, κ.λπ.)
• Διαλλείµατα - καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή

* Μέχρι 9 Ιανουαρίου 2017, δωρεάν εγγραφή για φοιτητές και άνεργους νοσηλευτές
Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκοµίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο
ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Κόστος διαµονής
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ

ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

1

Α’

220€

300€

450€

2

Β’

180€

250€

380€

3

Γ’

160€

200€

300€

Οι τιµές είναι κατ’
άτοµο και
περιλαµβάνουν
τρεις (3)
διανυκτερεύσεις
και πρωινό
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Το Συνέδριο µοριοδοτείται
από την Ε.Ν.Ε. µε είκοσι τρεις

23 µονάδες

Καταβολή συµµετοχής

Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης

Η καταβολή της συµµετοχής µπορεί να γίνει µε χρέωση
πιστωτικής κάρτας ή µε κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασµό της εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ Σύµβουλοι
Επιχειρήσεων Α.Ε.
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό:

Η ιστοσελίδα του
συνεδρίου θα
ενηµερώνεται αυτόµατα
µε όλες τις σηµαντικές
πληροφορίες.

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυµία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθµός λογαριασµού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350
ALPHA BANK
Επωνυµία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αριθµός λογαριασµού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία
Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740084
E-mail: info@enne2017.gr, www.enne2017.gr

