
«Ο διαγωνισμός είναι πολύ
ωραίος, πιστεύω πως θα μου φανεί
χρήσιμος στο μάθημα και τη ζωή
μου», αναφέρει ο Μανώλης Μιχα-
λάκης. Ορισμένες λέξεις τις γνώριζε
ήδη, κάποιες, όμως, τον έχουν δυ-
σκολέψει πολύ.

«Έχουμε μάθει αρκετές φράσεις,
τις οποίες δεν τις ξέραμε και ελπί-
ζουμε να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό
μας, θεωρώ ότι θα με βοηθήσει στο
μάθημα των Αρχαίων», λέει η Δήμη-
τρα Λαμπράκη. 

«Πιστεύω πως ο διαγωνισμός θα
μας φανεί χρήσιμος και γίνεται με ευ-
χάριστο τρόπο, όχι όπως τα μαθή-
ματα», αναφέρει η Σταυρούλα Σα-

μόλη.
«Ο διαγωνι-
σμός αφορά

στην αρ-
χ α ί α
γ λ ώ σ σ α ,
την κληρο-
νομιά μας
και μπο-

ρούμε να ανα-
πτύξουμε τον προ-

φορικό λόγο ενώ θα μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα», λέει
ο Θάνος Ντίνος. «Ο διαγωνισμός είναι πολύ καλός και νομίζω
θα με βοηθήσει πολύ στη μετάφραση», λέει η Ματούλα Μαρ-
κάκη.

«Είναι αρκετά χρήσιμα αυτά που μαθαίνουμε και καταλα-
βαίνουμε καλύτερα κάποια πράγματα που ακούμε στην τηλε-
όραση, για παράδειγμα», αναφέρει ο Γιάννης Προμπονάς.

ΡΕΠOPΤΑΖ 13
• ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Προσλήψεις εκπαιδευτικών και στο νομό Ηρακλείου
Σειρά προσλήψεων εκπαιδευτικών

ανοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου
ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθη-
μάτων της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δη-
μοτικά Σχολεία.

Ειδικότερα, προσλαμβάνονται 25 εκ-
παιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας και 47 εκ-
παιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών
που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά
Σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της
2ης Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά-Γαλλικά)
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των
Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων
Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προ-
τεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαί-
δευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ
2007-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να
παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη

υπηρεσίας, έως και τη Δευτέρα 22 Νο-
εμβρίου.

Στο Ηράκλειο προσλαμβάνονται οι
εξής:

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος 
Καρακώστα Βασιλική 
Κουρμούση Αικατερίνη 
Κυρίτση Αποστολία 
Νιάβη Στυλιανή 
Τσακαλάκη Ειρήνη 
Πάγκαλου Μαρία 
Δασκαλάκη Μαρία
Επίσης, για το σχολικό έτος 2010-

2011, προσλαμβάνονται 338 εκπαιδευ-
τικοί μειωμένου ωραρίου Πληροφορι-
κής προκειμένου να υποστηρίξουν τα
Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τα μα-
θήματα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε)» και «Νέες Τεχνο-
λογίες στην Εκπαίδευση».

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών
που θα τοποθετηθούν στα Ολοήμερα
Δημοτικά Σχολεία πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης
«Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής
Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέν-

τρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκ-
παιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των
Πράξεων της

Κατηγορίας Πράξης» των αξόνων
Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελ-
ληνικό δημόσιο. 

Στο Ηράκλειο, τοποθετούνται οι εξής
Πατεράκης Δημήτριος
Σηφάκη Κυριακή
Νταγιαντάς Μενέλαος 
Κανακουσάκης Αθανάσιος 
Φωτάκης Αδάμης 
Πατεράκης Χαράλαμπος 
Σφακιανάκης Ιωάννης
Θέμελης Αχιλλέας 
Κούτρας Γεώργιος
Εξάλλου, για το σχολικό έτος 2010-

2011, προσλαμβάνονται 284 εκπαιδευ-
τικοί μειωμένου ωραρίου Αγγλικής
Γλώσσας. 

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών,
που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά
Σχολεία για τη διδασκαλία της Αγγλικής

Γλώσσας, πραγματοποιούνται στο πλαί-
σιο των Πράξεων «Ενίσχυση Ξενόγλωσ-
σης Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραι-
ότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-
2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να
παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη
υπηρεσίας έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμ-
βρίου.

Στο Ηράκλειο, προσλαμβάνονται οι
εξής:

Χατζηνικολάκη Αντιγόνη 
Γεροντή Μαρία 
Ξωμεριτάκη Αγγελική 
Ζήκου Μαρία 
Μπαμπουνάκη Χρυσούλα 
Παπαδάκη Αικατερίνη 
Νταμπάκη Ελένη 
Νταγιαντά Μαρία
Ακόμα, προσλαμβάνονται 56 εκπαι-

δευτικοί ως αναπληρωτές Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου,
των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02,

ΠΕ18.04 και ΤΕ01.19 για τα σχολεία Γε-
νικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να
παρουσιαστούν στους προϊσταμένους
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανά-
ληψη υπηρεσίας μέχρι  και Δευτέρα 22
Νοεμβρίου  . Στο Ηράκλειο, τοποθετεί-
ται ο

Φανουράκης Επαμεινώνδας
Τέλος, προσλαμβάνονται 30 εκπαι-

δευτικοί ως αναπληρωτές Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου
των κλάδων, ΠΕ16.01 και ΤΕ16, με μου-
σική ειδίκευση στο πιάνο στα Μουσικά
Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να
παρουσιαστούν στους προϊσταμένους
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που ανή-
κουν τα Μουσικά Σχολεία που προσλή-
φθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας μέχρι
και Δευτέρα 22 Νοεμβρίου . Στο Ηρά-
κλειο τοποθετούνται οι  

Μεϊμαρη Ουρανία 
Μετοχιανάκη Χριστίνα 
Κουβίδη Αικατερίνη.

Οι προτεραιότητες
του νέου πρύτανη
του Πολυτεχνείου

Τις προτεραιότητες που θα θέσει, μόλις αναλάβει τα
ηνία του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσίασε χθες ο νεοε-
κλεγείς πρύτανης του ιδρύματος, Γιαννης Φίλης.

Ο κ Φίλης, ο οποίος αναμένεται σε περίπου ένα μήνα
να αναλάβει καθήκοντα, ζήτησε τη συνεργασία όλων των
φορέων του Ιδρύματος, αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

Όπως δήλωσε, ένας από τους πρώτους στόχους του, εί-
ναι να αξιοποιήσει το εγκαταλελειμμένο σήμερα Μέγαρο

Παπαδοπέτρου,
ιδιοκτησίας του
Ιδρύματος, καθώς
και να λειτουργή-
σει το κλειστό Κο-
λ υ μ β η τ ή ρ ι ο
Ακρωτηρίου. Ο
νέος Πρύτανης
Γιάννης Φίλης, δή-
λωσε ότι δεν τρέ-
φει αυταπάτες
αναφορικά με το
χρονικό περιθώ-
ριο μέσα στο
οποίο θα έχει τη
δυνατότητα να
κάνει πράξη το
όραμά του για το

Πολυτεχνείο Κρήτης. Μέχρι τον Αύγουστο του 2012 οπότε
και λήγει η τρέχουσα θητεία, ο κ.Φίλης με τους αντιπρυ-
τάνεις Νικόλαο Μαρκόπουλο και Γιάννη Σαριδακη, κα-
λούνται να διοικήσουν το εκπαιδευτικό ίδρυμα, συνεχίζον-
τας το ερευνητικό έργο του και προωθώντας λύσεις σε μια
σειρά προβλημάτων που αφορούν όχι μόνο στη φοιτητική
κοινότητα, αλλά και στη σχέση του Πολυτεχνείου με την
τοπική κοινωνία. 

Όπως είπε ο κ.Φίλης "δεν έχουμε αυταπάτες διότι
έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας. Μια όμως από τις
προτεραιότητες που αφορά και όλη την κοινωνία είναι τι
θα γίνει με το κτίριο Παπαδοπέτρου. Έχουμε σκεφτεί κά-
ποια πράγματα , δηλαδή να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο,
το οποίο θα χρησιμοποιείται από φοιτητές καθηγητές και
το προσωπικό και θα εκφράζει όλη την κοινότητα του Πο-
λυτεχνείου στο κέντρο της πόλης" .

Στους στόχος της νέας Πρυτανικής Αρχής, είναι και η
λειτουργία του κλειστού Κολυμβητηρίου στο Ακρωτήρι,
ενός από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν υλοποι-
ηθεί στα Χανιά και το οποίο παραμένει κλειστό λόγω γρα-
φειοκρατικών εμποδίων. " Δόθηκαν τόσα εκατομμύρια
για να γίνει αλλά δε λειτουργεί και η κατάσταση βρίσκεται
σε απόλυτη στασιμότητα. Θα μιλήσουμε με τους τοπικούς
παράγοντες για το τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι
κρίμα να καταστραφεί αυτή η περιουσία του δημοσίου"
σημείωσε ο κ. Φίλης . 

Ο Γιάννης Φίλης είχε διατελέσει πρύτανης του Πολυτε-
χνείου Κρήτης από το 1993 ως το 1998 και από το 2000
ως το 2005. 

Εκδήλωση για 
την καινοτομία

Στο Αθλητικό
Γυμνάσιο 
ο Μ. Κριτσωτάκης

Το Αθλητικό Γυμνάσιο Ηρακλείου επισκέφθηκε πρό-
σφατα  ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Κρι-
τσωτάκης.

Συναντήθηκε με την υποδιευθύντρια και τους καθηγη-
τές, προκειμένου να ενημερωθεί για τα σοβαρά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το σχολείο. Συζητήθηκαν τα θέ-
ματα της μεγάλης έλλειψης γυμναστών-προπονητών, της
μεταφοράς των μαθητών, οι οποίοι πληρώνουν οι ίδιοι για
τη μετακίνηση τους, καθώς και το κτηριακό το οποίο θα
οξυνθεί αφού ο νέος δρόμος που θα διανοιχθεί θα «φάει»
αίθουσες του σχολείου. Μετά τη συνάντηση ο κ. Κριτσω-
τάκης δεσμεύτηκε για τη βοήθεια του τόσο στο πλαίσιο
του κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και με οποιαδήποτε
άλλο τρόπο. Επισήμανε την αναγκαιότητα αντιμετώπισης
του κτηριακού προβλήματος και -σε σχέση με τη διάνοιξη
του νέου δρόμου- την πρόβλεψη και προετοιμασία, ώστε
να μη βρεθεί το σχολείο σε αδιέξοδο. Τέλος τόνισε πως
δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε άλλο την απαξίωση του
Δημόσιου Σχολείου!

Οι συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής
καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές για την προώθηση
συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων θα συζητη-
θούν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιείται
αύριο Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου(17.00-21.00), στο Επι-
μελητήριο Ηρακλείου, (Κορωναίου 9, Ηράκλειο, αίθουσα
εκδηλώσεων Καρούζου).

Οι συνεργασίες γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των
Ευρωπαϊκών έργων TOUREG, INRES, BIOSOLENUTI, CIP
και ΜΕΤ3 με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων τεχνολογιών
Πληροφορικής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
Περιβάλλοντος που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς και
ξένους οργανισμούς και έχουν ιδιαίτερη εφαρμογή στον
τουρισμό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσια-
στούν παραδείγματα εφαρμογής συστημάτων ΑΠΕ και θα
συζητηθούν οι επιπτώσεις τους σε επιχειρήσεις του τουρι-
σμού.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ενέργειες στήριξης των
τοπικών επιχειρήσεων από το Επιμελητήριο Ηρακλείου,
μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network, καθώς και
νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευ-
νητών από και προς τη βιομηχανία, στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ», 7ο ΠΠ (Πρόγραμμα ΙΑΡΡ  με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 7η Δε-
κεμβρίου).

Τα σωστά Αρχαία
Ελληνικά... κόποις κτώνται

Μαθητές στο 10ο Λύκειο τα μαθαίνουν μέσα από έναν έξυπνο διαγωνισμό

Ο
πλούτος της
γλώσσας μας
αναδεικνύεται
και από τη
χρήση λέξεων ή

φράσεων της Αρχαίας Ελληνι-
κής. «Αμισθί», «αίεν αριστεύειν»
είναι ορισμένα, μόνο από τα πα-
ραδείγματα «δανείων» που
έχουμε λάβει από τους προγό-
νους μας και διατηρούνται
αναλλοίωτα στο πέρασμα των
αιώνων.

Στο 10ο Λύκειο Ηρακλείου
καταβάλλεται μία σημαντική
προσπάθεια ούτως ώστε οι μα-
θητές να εξοικειωθούν, κατ’ αρ-
χάς, με τις παραπάνω λέξεις ή
φράσεις και, στη συνέχεια, να
μπορέσουν να τις χρησιμοποι-
ήσουν σωστά.

Οι τέσσερις φιλόλογοι της Α΄
Λυκείου, κ.κ. Μαρία Χριστιανού,
Ελευθερία Κασσάκη, Νεκτάριος
Χατζάκης και Μαρίνα Μπετει-
νάκη, έχουν μοιράσει στους μα-
θητές δέκα σελίδες με 200 συνο-
λικά λέξεις και φράσεις και κάθε
βδομάδα πραγματοποιούν ένα
διαγώνισμα και βαθμολογούν
τους μαθητές ατομικά αλλά και
σε επίπεδο τάξης. Ο ανταγωνι-
σμός δίνει κίνητρο στους μαθη-
τές, οι οποίοι απολαμβάνουν, τε-
λικά, την όλη διαδικασία. Η
νικήτρια τάξη θα πραγματοποι-
ήσει μία εκδρομή.

«Τα παιδιά διαπιστώνω ότι εί-
ναι φιλότιμα και είναι αξιέπαινη
η προσπάθεια των συναδέλ-
φων», τονίζει η διευθύντρια του
σχολείου κ. Παναγή. «Είναι χρή-
σιμο τα παιδιά να μάθουν να
χρησιμοποιούν την ελληνική
γλώσσα και να καταλάβουν την
αξία της Αρχαίας Ελληνικής, να
συνειδητοποιήσουν ότι η Νεοελ-
ληνική δεν ήρθε από το που-
θενά, είναι μια συνέχεια, και η
γλώσσα θα συνεχίσει να εξελίσ-
σεται», αναφέρει.

«Τα παιδιά ανταποκρίνονται
σε ό,τι πρωτότυπο και διαφορε-
τικό», διαπιστώνει ο κ. Χατζάκης,
ο οποίος πέρσι είχε διοργανώσει
διαγωνισμό ορθογραφίας. Όσο
αφορά στη χρήση των συγκε-
κριμένων λέξεων και φράσεων,
θεωρεί ότι «είναι πλούτος σε μια
γλώσσα να διατηρούνται τέτοιες
φράσεις, δίνουν χρώμα στο
λόγο μας, πολύ εύστοχα περι-
γράφουν ό ,τι θέλουμε να
πούμε. Έχουν επιβιώσει χιλιάδες
χρόνια και είναι θετικό να υπάρ-
χουν τέτοιες φράσεις στο λεξιλό-
γιό μας», αναφέρει.

«Αναπτύσσεται ένα πνεύμα
συλλογικότητας, συνεργασίας
μεταξύ των μαθητών, ξεφεύ-
γουμε από τα ατομικά τεστ,
αποσκοπούν να πετύχουν καλή
επίδοση για όλο το τμήμα και
ενθαρρύνουν τους πιο αδύνα-
μους μαθητές να διαβάσουν»,
περιγράφει η κ. Μπετεινάκη.
Θεωρεί πως ο διαγωνισμός είναι
ένας έξυπνος τρόπος για να κά-
νει το μάθημα των Αρχαίων πιο
ελκυστικό. 

Της Κατερίνας Μυλωνά

Λόγιες φράσεις
ἀβρόχοις ποσίν: με στεγνά πόδια, χωρίς κόπο (με-
ταφορικά)
ἂβυσσος ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου: ανεξερεύνητη η
ψυχή του ανθρώπου
ἂγνωστοι αἱ βουλαί τοῦ Ὑψίστου: άγνωστες οι
σκέψεις του Θεού
ἂγομαι καί φέρομαι: καθοδηγούμαι, παρασύρο-

μαι
ἀγρόν ἠγόρασε : αδιαφόρησε, δεν ενδιαφέρθηκε
(ἐν) ἀδαμιαίᾳ περιβολῇ : ολόγυμνος
ἀδήριτος ἀνάγκη: επιτακτική, άμεση ανάγκη
αἰδώς Ἀργεῖοι: ντροπή, κύριοι ! χρειάζεται και
λίγο φιλότιμο! 
αἰέν ἀριστεύειν: πάντοτε να είσαι πρώτος.

Θέματα και
βαθμολογίες

Διαγωνισμός «Ἲτε, παῖδες Ἑλλήνων»  –  1ος ΓΥΡΟΣ
Α. Συμπλήρωσε τις ακόλουθες φράσεις :
1. ………………………βλάβη: αθεράπευτη βλάβη
2. ἀπέχω ……………:απέχω πολύ
3. …………….πρόβατον: άνθρωπος που έχει χάσει
το «δρόμο» του.
4. ἂκρον ……………........: το αποκορύφωμα
5. ἀνακρούω …………: οπισθοχωρώ
6. …………………….... :μάχη
7. ………….………. καί θεοί πείθονται : στην ανάγκη
κάνουμε τα πάντα
8. ………………….:χωρίς επιστροφή
9. ……………………….… ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου :
άντε βγάλε συμπέρασμα (ειρωνικά)
10. αἰέν …………………… :να είσαι πάντα ανάμεσα
στους άριστους
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ -  1ος γύρος  (μέσος
όρος)
Α4 : 16,21, Α2 : 14,11, Α1 :  13,53, Α3 : 13,03

“Xρήσιμος για 
το μάθημα 
και τη ζωή 
με ευχάριστο
τρόπο”

Καλύτερες 
ατομικές 

επιδόσεις (γύρος 1ος)

1. Μεταξάκης Αντώνιος (20),  2. Καμπά Εύα (20) 
3. Συγγελάκης Ιωάννης (20) , 4. Τζαγκαράκη Αριάδνη (20) 
5. Καραμπουρνιώτη Αννα (20) , 6. Καρουζάκη Στέλλα (20) 

7. Σφακιανός Παναγιώτης (20) , 
8. Τσιμπούκα Κατερίνα (20) 
9. Ντίνος Αθανάσιος (19,5) , 

10. Σταυρούλα Σαμόλη (19,5).

Η κ. Παναγή Ο κ. Χατζάκης Η κ. Μπετεινάκη Ο Μανώλης Μιχαλάκη

Ο Γιάννης Προμπονάς

Η Ματούλα Μαρκάκη

Ο Θάνος Ντίνος

Η Σταυρούλα Σαμόλη

Η Δήμητρα Λαμπράκη
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