
Πέμπτη 1 Ιουνίου 201710 ΑΝΑΤΟΛΗ Γεραπετριτικα

Κατά τη σχολική χρο-
νιά 2016-2017, στο 3� ��-� ��- ��-
μνάσιο Ιεράπετρας πραγ-
ματοποιήθηκε για δεύτερη 
σ�νεχόμενη σχολική χρο-
νιά το εγκεκριμένο εκπαι-
δε�τικό πολιτιστικό πρό-
γραμμα ανταλλαγής με το 
Friedrichsgymnasium από 
το Κάσελ της �ερμανίας 
«Μελετώντας το�ς �κριμ, 
εμπνεόμαστε». Υπεύθ�νοι-
σ�νοδοί καθηγητές ήμα-
σταν η Χριστάκη Μαρία, 
καθηγήτρια γερμανικών 

και η Ζερβαλάκη Πόπη, 
φιλόλογος από το 3ο ��-
μνάσιο Ιεράπετρας. Ενώ 
�πεύθ�νοι-σ�νοδοί καθη-
γητές από το γερμανικό 
σχολείο ήταν ο κ. Σαντόρ 
Ντίς, καθηγητής αρχαίων 
Ελληνικών, Λατινικών και 
Ηθικής, και η κ. �ιούλια 
Μπάρτλινγκ, καθηγήτρια 
�ερμανικών, Οικονομίας 
και Ηθικής.

10 μαθητές από το 3ο 
��μνάσιο Ιεράπετρας σ�-
νεργάστηκαν, φιλοξένη-
σαν και φιλοξενήθηκαν  
από  10 μαθητές από το 
σ�γκεκριμένο γερμανικό 
σχολείο, αντίστοιχης ηλι-
κίας και φύλο� για 7 μέ-
ρες. Έτσι είχαν τη δ�νατό-
τητα να έλθο�ν σε επαφή 
με έναν άλλο πολιτισμό, 
μια άλλη κο�λτούρα. 

Μέλη  της ομάδας μας 
από το 3ο ��μνάσιο Ιερά-
πετρας ( �’  ��μνασίο�) 
ήταν οι

�κο�τσάνο� Λίνα,  Ι-
στράτιι Νικολέτα, Κασσω-
τάκης �ιώργος,  Καρτσά-
κης Χριστόφορος, Μαρ-
κάκη Μαρία, Παπαδάκη 
Ειρήνη,  Πιτροπάκη Κων-
σταντίνα, Προϊστάκης Α-
λέξανδρος, Σαμπροβα-
λάκης Κωνσταντίνος και 
Χριστάκη Α�γή. 

Μέλη της ομάδας από 
το γερμανικό σχολείο 
(9. Τάξης): �ιούσφι Σάρα, 
�κιανφόρτε Λίζα, Κάρλ 
�ιούλιαν, Κόσοβιτς Νάντια, 
Κρόιτα Μπίντα, Μάινχαρτ 
Φίν, Μόζα Τόρε,  Πάπε 
�ιάν-Νίκλας, Ταφρέσι Μα-
ριάννε, Χόφμανν Σαρλότε

Θέμα της εργασίας 
μας ήταν η σ�γγραφή ε-
νός παραμ�θιού, το ο-
ποίο ενώ θα ακολο�θεί το 
μοτίβο των παραμ�θιών 
των αδελφών �κριμ, θα 
προσφέρει στον αναγνώ-
στη το� ένα σύντομο τα-
ξίδι στην ρωμαϊκή Ιερά-

π�τνα το� 2ο� μ. Χ. αιώνα. 
�ια α�τόν το λόγο κατά 
τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς δο�λέψαμε με τα 
παιδιά πάνω στη θεμα-
τολογία των παραμ�θιών 
των αδελφών �κριμ.Tο 
Κάσελ είναι η πόλη όπο� 
σ�νελέγησαν και γράφτη-
καν τα παραμύθια των α-
δελφών �κριμ, όπως μας 
είναι γνωστά σήμερα, ενώ 
στο σ�γκεκριμένο ��μνά-
σιο στο Κάσσελ φοίτησαν 
προκειμένο� να σπο�δά-

σο�ν Νομική στο γειτονική 
πόλη το� Μάρμπο�ργκ. Τα 
μέλη της ομάδας το� γερ-
μανικού σχολείο� έφτια-
ξαν ένα παραμύθι και μας 
παρο�σίασαν μια ταινία 
μικρού μήκο�ς, όπο� ιστο-
ρούσε γιατί ο ημίθεος Η-
ρακλής παρακολο�θεί από 
ψηλά την πόλη το� Κάσ-
σελ πάνω από το Κάστρο 
το� Ηρακλή, από το πιο 
ψηλό σημείο της πόλης. Η 
παρο�σίαση και των δύο 
παραμ�θιών έγινε στο 3ο 
��μνάσιο Ιεράπετρας τον 
Απρίλιο κατά τη διάρκεια 
της ανταποδοτικής επί-
σκεψης το� γερμανικού 
σχολείο� εδώ.                                                         

Κατά την ανταλλαγή 
μας �πήρξαν δ�ο φάσεις. 

Α φάση:
Ύστερα από πρόσκληση 

το� Friedrichsgymnasium 
ταξιδέψαμε στις 15-21 Φε-
βρο�αρίο� στο Κάσσελ, 
όπο� επισκεφτήκαμε το 
σ�γκεκριμένο σχολείο και 
πραγματοποιήσαμε από 
κοινού εκπαιδε�τικές επι-
σκέψεις: στο Μο�σείο της 
πόλης το� Κάσσελ, στο 
εργοστάσιο της Φόκλσβά-
γκεν στο Μπάο�ναταλ, 
στο Κρατικό θέατρο της 
πόλης, όπο�  παρακολο�-
θήσαμε το μιούζικαλ “ Ρά-
γκτάιμ”, στο Κάρλσαο�ε 
και στην Ορανζερί, ένα 
ταξίδι το οποίο θα μας 
μείνει αξέχαστο. Επιπλέον 
επισκεφτήκαμε το κάστρο 
το� Ηρακλή, το Βίλχελ-
μσχοε και το πάρκο εκεί, 
όπο� διέμενε ο Ηγεμόνας 
το� Κάσσελ και πο� αργό-
τερα αποτέλεσε το καλο-
καιρινό θέρετρο της α�-
τοκρατορικής οικογένειας 
της �ερμανίας. Στο ανά-
κτορο το� Βίλχελμσχοε 
μέσα �πάρχει σημαντική 
σ�λλογή από έργα τέ-
χνης από διαφορετικές 
περιόδο�ς και αιώνες. Ε-

πίσης επισκεφτήκαμε και 
την παλιά πόλη το� Μάρ-
μπο�ργκ, μια πανέμορφη 
και γνωστή Πανεπιστημι-
ούπολη σε κοντινή από-
σταση, διάσημη για τις 
μεσαιωνικές γοτθικές εκ-
κλησίες της και όχι μόνο. 
Κατά την επίσκεψη μας 
εκεί, παρακολο�θήσαμε 
μάθημα σχεδόν καθημε-
ρινά στο Friedrichsgymna-Friedrichsgymna-
sium (Πολιτική, Αγγλικά, 
Χημεία, Βιολογία, Ιστορία, 
�ερμανική Λογοτεχνία, Ι-
στορία, Μαθηματικά, �αλ-
λικά, Λατινικά, Αρχαία Ελ-
ληνικά, ��μναστική).

Β φάση: 
 Στις 23-30 Απριλίο�, 

την πρώτη εβδομάδα μετά 
από τις διακοπές το� Πά-
σχα, ακολούθησε η δεύ-
τερη φάση της ανταλλα-
γής, η ανταποδοτική ε-
πίσκεψη της γερμανικής 
ομάδας. Στο πρόγραμμα 
μας κύριος στόχος ήταν 
οι μαθητές από το σ�-
γκεκριμένο σχολείο, ένα 
γερμανικό σχολείο με βα-
σικό μάθημα τα Αρχαία 
Ελληνικά, να γνωρίσο�ν 
από κοντά την κρητική 
κο�λτούρα, ιστορία και οι-
κονομία το� τόπο� μας. 
�ια α�τό το λόγο λοιπόν 
προσπαθήσαμε μέσα από 
το�ς κρητικούς χορούς να 
το�ς εξηγήσο�με την ι-
στορία το� τόπο� μας και 
μάλιστα χορέψαμε μαζί 
κρητικούς χορούς το� τό-
πο� μας με τη βοήθεια 
το� κ. Χατζάκη. Επισκε-
φτήκαμε τη Βιάννο, την 
Κάτω Σύμη και το Μο�-
σείο Ολοκα�τώματος στα 
Αμιρά, όπο� παρακολο�-
θήσαμε ομιλία από την κ. 
Σαββάκη στα Αγγλικά και 
στα Ελληνικά σχετικά με 
το θέμα των γερμανικών 
αποζημιώσεων. Επισκε-
φτήκαμε τη Σπιναλόγκα, 
όπο� μας έγινε ξενάγηση 
από την αρχαιολόγο κ. 
Σάλιακα και απολαύσαμε 
παίζοντας με τα επιτρα-
πέζια παιχνίδια των Ε-
νετών στρατιωτών, πο� 
προέρχονται από τη ρω-
μαϊκή εποχή. Την επόμενη 
μέρα ταξιδέψαμε στη ρω-
μαϊκή Ιεράπετρα (Βιγλιά, 
Να�μαχία, Αρχαιολογική 
Σ�λλογή). Στο Βιοάρωμα 
μας έγινε ξενάγηση στα 
Αγγλικά σχετικά με τα 
αρωματικά και θεραπε�-
τικά βότανα της Κρήτης 
και φτιάξαμε κρέμα σώ-
ματος από βότανα. Επί-
σης πολύ ενδιαφέρο�σα 
ήταν η επίσκεψη μας στο 
ΚΠΕ Ιεράπετρας, όπο� πα-
ρακολο�θήσαμε ένα σύ-
ντομο βίντεο για την βιο-
ποικιλότητα στη περιοχή 
της Ιεράπετρας και μέσω 
παιχνιδιών ανακάλ�ψαν οι 
μαθητές την σημασία της 
εξοικονόμησης ενέργειας. 
Στο φ�τώριο Κρόνος μας 
έγινε ξενάγηση στα Αγ-
γλικά και είδαν από κοντά 

οι μαθητές πως είναι ένα 
φ�τώριο, τι ανάγκες έχει, 
τι προϊόντα παράγονται. 
Επίσης στο αμφιθέατρο 
Μελίνα Μερκούρη παρα-
κολο�θήσαμε την τελική 
πρόβα της πολύ καλής 
μαθητικής παράστασης 
το� 1ο� Λ�κείο� Ιεράπε-
τρας “Αντιγόνη”.

Επειδή όμως «ένας κού-
κος δε φέρνει την άνοιξη», 
όπως πολύ σοφά λέει ο 
λαός μας, θα θέλαμε να 
ε�χαριστήσο�με θερμά:

- τον διε�θ�ντή το� 
3ο� ��μνασίο� Ιεράπε-
τρας, κ. Ψαρο�δάκη, για 
την εμπιστοσύνη πο� μας 
έδειξε

-  τον Σύλλογο διδα-
σκόντων το� 3ο�  ��μνα-
σίο�, και ιδιαίτερα τον κ. 
Χατζάκη, τον κ. Αλεξαν-
δράκη, τον κ. Καργιώτη 
και την κ. Χαλέπη, 

- και το�ς γονείς των 
μαθητών πο� πήραν μέ-
ρος στο πρόγραμμα για 
τη σ�νεργασία το�ς και 
τη βοήθεια στην �λοποί-
ηση το� προγράμματος.

Επίσης  ένα μεγάλο ε�-
χαριστώ χρωστάμε στον 
Δήμαρχο Ιεράπετρας,  
κ.Θοδωρή Καλαντζάκη και 
την κ. Δέσποινα Μανια-
δάκη για τη στήριξη πο� 
μας παρείχαν. 

Επιπλέον ε�χαριστούμε, 
την κ. Άννα Σαββάκη για 

την καταπληκτική ενημέ-
ρωση-παρο�σίαση της και 
τον Δήμαρχο Βιάννο�, κ. 
Μπαριτάκη, τον κ. Αριστο-
μένη Σ�γγελάκη, κ. Μπαρ-
μαγαδάκη, την κ. Εύη Πα-
παδάκη και την κ. �ο�ρ-
νιεζάκη για την ξενάγηση 
στη Βιάννο, στο Λαογρα-
φικό Μο�σείο Βιαννο� και 
στο Μο�σείο Ολοκα�τώ-
ματος στα Αμιρά και τη 
φιλόξενη διάθεση. 

Ξεχωριστά ένα θερμό 
ε�χαριστώ στον κύριο 
και στην κ�ρία Κασσω-
τάκη για την ξενάγηση 
στο εργαστήριο Εύβοτρ� 
στο Καβούσι και το πρό-
γραμμα μας εκεί, στον 
κ. Πεδιαδίτη για το πρό-
γραμμα μας και την ξενά-
γηση στο Βιοάρωμα, στον 
κ. �ιακο�μάκη για την ξε-
νάγηση στο Φ�τώριο Κρό-
νος, όπως και στον κ. Μ�-
λωνάκη και στην κ. Τσα-
ντιράκη για την παρο�-
σίαση στα ΚΠΕ ΙΕΡΑΠΕ-
ΤΡΑΣ.

Ας μη ξεχάσο�με να 
ε�χαριστήσο�με το�ς �-
πεύθ�νο�ς καθηγητές το� 
1ο� Λ�κείο� Ιεράπετρας, 
Δρετάκη Δέσποινα και 
Χαρίτο� Αμαλία, το Διε�-
θ�ντή το� 1ο� Λ�κείο�, κ. 
Σαρικλάκη, καθώς και όλα 
τα παιδιά της θεατρικής 
ομάδας για την �πέροχη 
παράσταση.  

Χωρίς την πολύτιμη βο-
ήθεια το�ς θα ήταν αδύ-
νατη η πραγματοποίηση 
το� σ�γκεκριμένο� προ-
γράμματος.

Επιπλέον θα θέλαμε 
να ε�χαριστήσο�με τον 
κ. Ντίς και την κ. Μπάρ-
τλινγκ για τη βοήθεια και 
το �πέροχο πρόγραμμα 
μας εκεί τον Φεβρο�άριο, 
το Σύλλογο καθηγητών 
το� Friedrichsgymnasium, 
το�ς γονείς των μαθη-
τών το� Friedrichsgymna-Friedrichsgymna-
sium, για την εγκάρδια 
φιλοξενία, πο� πρόσφε-
ραν στο�ς μαθητές μας 
και ιδιαίτερα τον Διε�-
θ�ντή το� Friedrichsgym-Friedrichsgym-
nasium, κ. Σόπνα, για την 
πολύτιμη βοήθεια το�. Το 
ταξίδι α�τό στάθηκε μια 
καλή ε�καιρία για να βρε-
θούμε με ανθρώπο�ς από 
το Κάσσελ της �ερμανίας, 
φίλο�ς της Ελλάδας.

Τελειώνοντας να μην 
παραλείψο�με να ε�χα-
ριστήσο�με το�ς 10 μα-
θητές μας για τη σ�νερ-
γασία, την ωριμότητα και 
την �πε�θ�νότητα πο� έ-
δειξαν κατά τη διάρκεια ό-
λης της σχολικής χρονιάς. 
Είναι βέβαιο πως εκείνοι 
είναι ο μεγάλος κερδισμέ-
νος το� προγράμματος.

Οι καθηγητές- σ�νοδοί
ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ και 
ΖΕΡΒΑΛΑΚΗ ΠΟΠΗ

«Μελετώντας τους Γκριμ, 
εμπνεόμαστε»

Το Σάββατο 3 Ιο�νίο� η 
Ο.Κ.Δ.Ε. (Οργάνωση Κομ-
μο�νιστών Διεθνιστών Ελ-
λάδας) διοργανώνει μια Α-
νοιχτή Εκδήλωση- Σ�ζή-
τηση για τα Νέα Μέτρα, 
στο Αμφιθεατράκι πίσω 
από το παλιό Δημαρχείο 
Ιεράπετρας στις 7 μ.μ.

Ομιλητές θα είναι ο 
Βαγγέλης Κιτσώνης εκ μέ-
ρο�ς της ΟΚΔΕ και ο Δη-
μήτρης �ιαννίδης εκ μέ-
ρο�ς της ΛΑ.Ε.

Να μην περάσο�ν τα 
νέα μέτρα - Εξέγερση πα-
ντού.

Να αντιπαλέψο�με τη 
μοιρολατρία και την από-
γνωση στην οποία σκόπιμα 
θέλο�ν να β�θίσο�ν την 
ελληνική κοινωνία όλοι οι 
�πηρέτες και προπαγανδι-
στές των Μνημονίων.

Με ένα σχέδιο αγώνων, 
ενωτικά και μαχητικά, να 
αντιτάξο�με το δικό μας 
σχέδιο εξόδο� από την 

κρίση ενάντια στα αδιέ-
ξοδα της σμπαραλιασμέ-
νης σ�νδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας (ιδιαίτερα της 
ξεφωνημένης �ΣΕΕ) και 
πέρα από τις κινητοποιή-
σεις κομματικής οπερέτας 
και περιχαράκωσης (ΚΚΕ/
ΠΑΜΕ).

Με κινητοποιήσεις και 
διαδηλώσεις, καταλήψεις 
και αγώνες παντού, να ορ-
θώσο�με το αίτημα για ά-
μεσες λύσεις στα επείγο-
ντα κοινωνικά προβλήματα, 
στην οικονομική και κοινω-
νική καταστροφή, στην κα-
τάργηση των δημοκρατι-
κών ελε�θεριών. 

Να προχωρήσο�με ά-
μεσα σε �ενική Απεργία 
Διαρκείας για να σ�ντρί-
ψο�με όλες τις μνημο-
νιακές πολιτικές και α�-
τούς πο� τις �ποστηρί-
ζο�ν, ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- ΑΝ.ΕΛ., Ν.Δ., 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.λπ. 

Να επιβάλλο�με μια δική 

μας κ�βέρνηση, μια Κ�-
βέρνηση των Εργαζομένων, 
πο� θα έχει στο επίκεντρο 
τα σ�μφέροντα των εργα-
τικών και λαϊκών μαζών.

�ενική Απεργία Διαρ-
κείας.

Κάτω τα Μνημόνια, πα-
λιά και νέα. Να διώξο�με 
όλες τις μνημονιακές κ�-
βερνήσεις να επιβάλλο�με 
μια Κ�βέρνηση Των Εργα-
ζομένων.

Έξω τώρα από το Ε�ρώ 
και την Ε.Ε. Άμεση εισα-
γωγή εθνικού νομίσματος. 
Κοινός αγώνας με το�ς ερ-
γαζόμενο�ς και νέο�ς σε 
όλη την Ε�ρώπη.

Παύση πληρωμών και 
Μονομερής Διαγραφή το� 
Χρέο�ς.

Εθνικοποίηση και Εργα-
τικός Έλεγχος στις Τράπε-
ζες, τις μεγάλες επιχειρή-
σεις και το�ς τομείς- κλει-
διά της οικονομίας.

Ο.Κ.Δ.Ε.

Εκδήλωση της ΟΚΔΕ στην Ιεράπετρα


