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Ετοιμα να καλωσορίσουν 4.873 φοιτητές
που εισήχθησαν στις Σχολές τους είναι τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού. Η χθεσι-
νή ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής έδει-
ξε πτώση στις περισσότερες Σχολές του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, άνοδο στο Τ.Ε.Ι. και σχε-
τική σταθερότητα στο Πολυτεχνείο. 

Η πλειοψηφία των φοιτητών εισάγεται στο Ηράκλειο, ενώ ακο-

λουθεί το Ρέθυμνο, τα Χανιά και τελευταίο το Λασίθι. 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Σε 846 ανέρχονται οι νέοι φοιτητές που θα καθίσουν με τη νέα

χρονιά στα έδρανα των Σχολών που εδρεύουν στα Χανιά. Οι

651 εισάγονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και οι 195 στο Τ.Ε.Ι. 

Πιο αναλυτικά σε κάθε Σχολή εισάγονται: 

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟνων μΗΧΑνΙΚων: 106

• μΗΧΑνΙΚων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟνΤΟΣ: 117 

• μΗΧΑνΙΚων ΠΑΡΑΓωΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 157 

• μΗΧΑνΙΚων ΟΡΥΚΤων ΠΟΡων: 109

• ΗΛΕΚΤΡΟνΙΚων μΗΧΑνΙΚων ΚΑΙ μΗΧΑνΙΚων ΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΤων: 162

• ΗΛΕΚΤΡΟνΙΚων μΗΧΑνΙΚων Τ.Ε.: 98 

• μΗΧΑνΙΚων ΦΥΣΙΚων ΠΟΡων & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟνΤΟΣ Τ.Ε.: 97. 

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

1.644 νέους φοιτητές θα υποδεχθεί το Ρέθυμνο με τη νέα ακα-

δημαϊκή χρονιά, οι 1.547 από τους οποίους εισάγονται στο Πα-

νεπιστήμιο και οι 97 στο Τ.Ε.Ι. 

Αναλυτικά στις Σχολές του Ρεθύμνου εισάγονται: 

• ΦΙΛΟΣΟΦΙΚων ΚΑΙ ΚΟΙνωνΙΚων ΣΠΟΥΔων: 166

• ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 162

• ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 148 

• ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗμΗΣ 203 

• ΚΟΙνωνΙΟΛΟΓΙΑΣ 153

• ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 153

• ΠΑΙΔΑΓωΓΙΚΟ ΔΗμΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 166

• ΠΑΙΔΑΓωΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 162 

• ΟΙΚΟνΟμΙΚων ΕΠΙΣΤΗμων 234

• μΗΧΑνΙΚων μΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧνΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙ-

ΚΗΣ Τ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) 97. 

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2.115 φοιτητές θα προστεθούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του

Ηρακλείου, από τους οποίους οι 1.078 εισάγονται σε τμήματα

του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι 160 εισάγονται στην Εκκλη-

σιαστική Ακαδημία και οι 877 στο Τ.Ε.Ι. 

Πιο αναλυτικά, στις Σχολές του Ηρακλείου εισάγονται: 

• ΠΡΟΓΡΑμμΑ ΙΕΡΑΤΙΚων ΣΠΟΥΔων ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ: 75

• ΠΡΟΓΡΑμμΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ μΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛ-

ΤΙΚΗΣ: 85 

• ΕΦΑΡμΟΣμΕνων μΑΘΗμΑΤΙΚων: 157

• μΑΘΗμΑΤΙΚων:  153

• ΦΥΣΙΚΗΣ:153

• ΧΗμΕΙΑΣ: 117

• ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: 121

• ΕΠΙΣΤΗμΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧνΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚων: 130 

• ΕΠΙΣΤΗμΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤων: 135 

• ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 112 

• ΚΟΙνωνΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 90 

• ΤΕΧνΟΛΟΓων ΓΕωΠΟνων: 119

• νΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 97 

• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓων μΗΧΑνΙΚων Τ.Ε.: 97

• μΗΧΑνΟΛΟΓων μΗΧΑνΙΚων Τ.Ε.: 97 

• μΗΧΑνΙΚων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.: 97 

• ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕων: 70 

• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗμΑΤΟΟΙΚΟνΟμΙΚΗΣ: 135 

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕων ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕων ΦΙΛΟΞΕνΙΑΣ: 75 

ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ

Σε 268 ανέρχονται οι φοιτητές που πέτυχαν σε Σχολές που

εδρεύουν στον νομό Λασιθίου. 83 από αυτούς εισάγονται στο

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. στη Σητεία, 127

στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. στον Άγιο νι-

κόλαο και 58 στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης

στον Άγιο νικόλαο. 

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Σχεδόν 5.000 νέοι φοιτητές 
» Πτώση βάσεων στο Πανεπιστήμιο, άνοδος στο Τ.Ε.Ι. και σταθερότητα στο Πολυτεχνείο 
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651�φοιτητές�εισάγονται�στο
Πολυτεχνείο�Κρήτης.
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ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις στα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται στο

Τμήμα Φιλολογίας του Ρεθύμνου, η βάση εισαγωγής του οποίου μειώθηκε κατά 1.019 μόρια (ποσοστό 6,9%). Άνοδος καταγράφηκε μόνο

σε πέντε από τα 17 Τμήματα, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Ηρακλείου, που “ανέ-

βηκε” κατά 1.110 μόρια (12,4%). 

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Τρεις από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτη κινήθηκαν ανοδικά φέτος, με το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

να “ανεβαίνει” κατά 484 μόρια (3,7%). Πτώση είχαμε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων και στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανι-

κών Υπολογιστών. 

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΣΤΗΝ Α.Σ.Τ.Ε.Κ. 

Ανοδικά κινήθηκαν οι 11 από τις 14 Σχολές στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, όπου ξεχωρίζει η εντυπωσιακή αύξηση της βάσης εισαγωγής στο Τμή-

μα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας στο Ηράκλειο κατά 2.943% (58,8%). Εξάλλου εντυπωσιακή ήταν

η άνοδος και στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) όπου η βάση ανέβηκε κατά 2.556 μόρια (58,2%). 

H EKKΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

Πτωτικά κινήθηκαν και οι δύο Σχολές της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Το πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτι-

κής Ηρακλείου έπεσε κατά 40 μόρια (0,4%), ενώ το πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών έπεσε κατά 629 μόρια (6,8%). 

Οι βάσεις εισαγωγής στα Ιδρύματα του νησιού 

Την ώρα που η διατήρηση των βάσεων σε

σταθερό επίπεδο στο Πολυτεχνείο Κρήτης

επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο σπουδών που

παρέχει το Ίδρυμα, η Πολιτεία δείχνει να

αδιαφορεί για τη βιωσιμότητά του καθώς έχει

κλείσει για τα καλά η “κάννουλα” της χρη-

ματοδότησης. 

Σύμφωνα με τον πρύτανη Βασίλη Διγαλά-

κη «από τον προϋπολογισμό που περιλαμ-

βάνει και σίτιση και λειτουργικές δαπάνες και

ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια μέχρι σήμε-

ρα έχουμε λάβει 37.500 ευρώ». Το γεγονός

αυτό προκαλεί εύλογη ανησυχία, με τον

πρύτανη πάντως να ξεκαθαρίζει ότι «το

Ίδρυμα παραμένει και θα παραμείνει ανοι-

χτό» εξηγώντας ότι «από τον ειδικό λογα-

ριασμό και από τα αδιάθετα περασμένων

ετών καλύπτουμε βασικές ανάγκες και για το

χειμερινό εξάμηνο». 

Το Ίδρυμα πάντως έχει ενημερώσει το

Υπουργείο και διά της Συνόδου των Πρυτά-

νεων, με τα σχετικά κονδύλια όμως να πα-

ραμένουν μπλοκαρισμένα στο Λογιστήριο του

Κράτους. «Είχαμε την ελπίδα ότι με τη σύ-

ναψη της συμφωνίας με τους δανειστές θα

σταματούσε η στάση πληρωμών του Δημο-

σίου, αλλά τώρα με τις εκλογές δημιουργεί-

ται πρόσθετη καθυστέρηση».

Σε κάθε περίπτωση ο πρύτανης εμφανίζε-

ται ικανοποιημένος από την ανακοίνωση των

βάσεων σχολιάζοντας πως «η διατήρηση των

βάσεων σε σχετικά ίδια επίπεδα με πέρυσι

αποτυπώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει

προτίμηση για τις Σχολές του Ιδρύματος, ιδι-

αίτερα από παιδιά που ζουν στην Κρήτη». 

Τεράστιο πρόβλημα υποχρηματοδότησης στο Πολυτεχνείο 

Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Βασίλης Διγαλάκης.

ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Συγχαρητήριο 

μήνυμα από 

τον περιφερειάρχη

Κρήτης 

Τα συγχαρητήριά του στους επιτυχό-

ντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων εκ-

φράζει σε γραπτό μήνυμά του ο περι-

φερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναου-

τάκης. 

Αναλυτικά αναφέρει: 

«Μια ακόμα γενιά νέων ανθρώπων

από την Κρήτη ετοιμάζεται για το ξεκί-

νημα της νέας πορείας τους.

Μέσα από μια επίπονη και δύσκολη

διαδικασία για τους ίδιους τους επιτυ-

χόντες, αλλά και τις οικογένειές τους,

νέοι άνθρωποι εγκαινιάζουν την ακα-

δημαϊκή τους διαδρομή, αποτελώντας

την πιο σίγουρη εγγύηση για το μέλλον

του τόπου μας.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε τα

θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους

εισαχθέντες στην Ανώτατη Εκπαίδευση

και στις σχολές επιλογής τους, με την

ευχή ότι θα καταφέρουν να υλοποιήσουν

τους στόχους και τα όνειρά τους.

Με την ανακοίνωση των αποτελε-

σμάτων υπερήφανοι πρέπει να αισθά-

νονται οι γονείς των αυριανών φοιτητών

που μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συν-

θήκες ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώ-

σεις τους, αλλά και όλοι οι καθηγητές της

μέσης εκπαίδευσης καθώς με τον επαγ-

γελματισμό που επιδεικνύουν υπηρε-

τούν με αίσθημα ευθύνης το εκπαιδευ-

τικό σύστημα και την κοινωνία ολό-

κληρη. 

Για τους υποψηφίους που δεν εκπλή-

ρωσαν το στόχο τους, είμαστε βέβαιοι ότι

και εκείνοι θα δημιουργήσουν τις προ-

ϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επαγ-

γελματική και κοινωνική σταδιοδρο-

μία.

Καλή συνέχεια σε όλους».



Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β’ 2015 (90%)

1o Γενικό Λύκειο Χανίων

2o Γενικό Λύκειο Χανίων
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Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται ακριβώς όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας
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3o Γενικό Λύκειο Χανίων
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4o Γενικό Λύκειο Χανίων
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Εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χανίων

Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου
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Γενικό Λύκειο Αλικιανού

Γενικό Λύκειο Βάμου
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Γενικό Λύκειο Βουκολιών

Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου
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Η συνέχεια των ονομάτων στη σελίδα 15



ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

ΑΠΕ - ΜΠΕ »

Τέλος η αγωνία για χι-
λιάδες υποψηφίους
που διεκδικούν μία
θέση στην Ανώτατη
εκπαίδευση καθώς
χθες ανακοινώθηκαν
οι βάσεις εισαγωγής.

Συνολικά οι βάσεις 246 Σχο-

λών παρουσίασαν πτώση, ενώ

217 άνοδο. Πέρυσι 331 Σχολές

είχαν υψηλότερες βάσεις, ενώ

μόλις 131 πτώση. «Πρακτικά, εί-

χαμε πτώσεις των βάσεων σε

όλα τα επιστημονικά πεδία, με

εξαίρεση το 5ο, των Οικονομι-

κών Επιστημών», ανέφερε στο

ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Γιώργος Χα-

τζητέγας, αναλυτής των βάσεων.

Σύμφωνα και με τα στοιχεία

που έδωσε στη δημοσιότητα

το Υπουργείο Πολιτισμού, Παι-

δείας και Θρησκευμάτων ση-

μαντική είναι η πτώση στις νο-

μικές Σχολές, πτώση που ξεκι-

νά από τα 491 μόρια στην Αθή-

να και φτάνει τα 757 μόρια

στην Κομοτηνή. Πτώση πα-

ρουσίασαν και οι ιατρικές Σχο-

λές, με πτώση που κυμαίνεται

από 309 μόρια στη Σχολή Αθη-

νών, η οποία “έπεσε” κάτω από

τα 19.000 μόρια (18.924), μέχρι

536 στην αντίστοιχη σχολή της

Αλεξανδρούπολης. Εντυπωσια-

κή είναι η πτώση στις Πολυτε-

χνικές Σχολές των Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανο-

λόγων Μηχανικών.

«Βασικό κριτήριο που δια-

φαίνεται στις επιλογές των υπο-

ψηφίων είναι η παραμονή στον

τόπο κατοικίας τους κάτι που

φαίνεται στην πτώση των βά-

σεων σε περιφερειακές Σχολές.

Χαρακτηριστική, η περίπτωση

της Σχολής Ηλεκτρολόγων μη-

χανικών Ξάνθης, που “έπεσε”

1.419 μόρια, αλλά και οι Σχολές

φιλολογίας σε Καλαμάτα και

Ιωάννινα που έπεσαν 1.500 μό-

ρια» επεσήμανε ο κ. Χατζητέγας.

Η μεγαλύτερη πτώση, ωστόσο,

καταγράφηκε στη Σχολή Γερ-

μανικής Γλώσσας και Φιλολο-

γίας Αθηνών, της τάξεως των

6.271 μορίων (βάση 2015: 6.636,

βάση 2014: 12.907) και στην

αντίστοιχη Σχολή της Θεσσα-

λονίκης, η οποία “έχασε” 5.664

μόρια (βάση 2015: 6.682, βάση

2014: 12.346). Στον αντίποδα,

ανοδική πορεία κατέγραψαν οι

βάσεις σε ορισμένες Σχολές που

πέρυσι κυμάνθηκαν κάτω από

τα 10.000 μόρια. Χαρακτηρι-

στικά θεαματική άνοδο σημεί-

ωσαν οι βάσεις των Σχολών

Μουσικών Σπουδών Αθηνών

και Κέρκυρας με την πρώτη να

ανεβαίνει 8.044 μόρια (βάση

2015: 13.316, βάση 2014: 5.272)

και τη δεύτερη 4.782 μόρια

(βάση 2015: 11.472, βάση 2014:

6.690).

Οσον αφορά το 5ο επιστημο-

νικό πεδίο, των Οικονομικών

Σχολών, ελάχιστα τμήματα υπο-

χώρησαν και τα περισσότερα

παρουσίασαν άνοδο στις βάσεις

εισαγωγής.

Εξάλλου 14 πανεπιστημιακά

Τμήματα, στην περιφέρεια κυ-

ρίως, βρίσκονται κάτω από τα

10.000 μόρια καθώς και εκατο-

ντάδες τμήματα των περιφε-

ρειακών Τ.Ε.Ι.

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ

Υπενθυμίζεται ότι στις φετινές

πανελλαδικές εξετάσεις ήταν

θεαματική η μείωση των αρι-

στούχων. «Σταθερά, τα τελευταία

χρόνια περίπου το 1/3 των υπο-

ψηφίων καταγράφει επιδόσεις

κάτω από τη βάση» επεσήμανε

ο κ. Χατζητέγας.

Σημειώνεται ότι συνολικά,

104.616 υποψήφιοι υπέβαλαν

φέτος μηχανογραφικό δελτίο

(77.054 με το 90%, 15.640 με το

10%, 11.922 με τα ΕΠΑΛ - ΟΜΑ-

ΔΑ Α'), ενώ πέρυσι ο αριθμός

των υποψηφίων ήταν 99.958.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πα-

νεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκ-

κλησιαστικές Ακαδημίες, στα

Τ.Ε.Ι., στις Στρατιωτικές και

Αστυνομικές Σχολές και στις

Ακαδημίες της Πυροσβεστικής

και του Εμπορικού Ναυτικού

70.988 (1.775 λιγότεροι σε σχέ-

ση με πέρυσι).

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Πτώση των βάσεων 
» Mε εξαίρεση τις Οικονομικές Επιστήμες 

Ικανοποίηση στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση Χανίων  

Αναμενόμενη ήταν σύμφωνα με τον διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Μανούσο Μαραγκάκη η πτώση των βάσεων. Ωστόσο και παρά το άγχος των υποψηφίων

λόγω του υψηλού βαθμού δυσκολίας των θεμάτων, οι υποψήφιοι από τα Χανιά κατέγρα-

ψαν και φέτος πολλές επιτυχίες. 

«Τα αποτελέσματα δείχνουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα κάτι που ήταν αναμενόμενο», επε-

σήμανε ο κ. Μαραγκάκης και πρόσθεσε: «Το άγχος ήταν υψηλό, αλλά οι βάσεις έπεσαν και

οι επιτυχόντες είναι πολλοί. Είχαμε πει και στα παιδιά ότι πρέπει να είναι ψύχραιμα διό-

τι περιμέναμε ότι οι βάσεις θα κυμαίνονταν στα επίπεδα του 2013 κάτι το οποίο επιβε-

βαιώθηκε». 

Ο κ. Μαραγκάκης αναφέρθηκε στην προτίμηση που έδειξαν πολλοί υποψήφιοι από τα Χα-

νιά στα κρητικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συγκεκριμένα στις Σχολές του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.  

«Ευχόμαστε στα παιδιά καλές σπουδές και θερμά συγχαρητήρια στους γονείς, τους εκ-

παιδευτικούς, τους διευθυντές και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που υποστήριξε τους

υποψηφίους στην προσπάθειά τους», ανέφερε ο κ. Μαραγκάκης.    

ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

Συνολικά οι βάσεις 246 Σχολών παρουσίασαν πτώση, ενώ 217 άνοδο.
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ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πολλές επιτυχίες για
Χανιώτες υποψηφίους

ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
markantonakis@haniotika-nea.gr

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ  

foudoulaki@haniotika-nea.gr

Επιτυχίες σε υψηλό-
βαθμες Σχολές για
πολλά Χανιωτάκια
που χθες -με την ανα-
κοίνωση των βάσε-
ων εισαγωγής- είδαν
τους κόπους τους να
δικαιώνονται. Τα
“Χανιώτικα νέα” μί-
λησαν με κάποιους
από τους επιτυχόντες,
που κατάφεραν να
συγκεντρώσουν υψη-
λές βαθμολογίες και
να εισαχθούν στις
Σχολές πρώτης προ-
τίμησής τους, για τα
όνειρα και τις προσ-
δοκίες τους.

Πολλές�επιτυχίες�σε
υψηλόβαθμες�Σχολές�και�φέτος

για�τα�Χανιωτάκια�που�χθες
-με�την�ανακοίνωση�των

βάσεων�εισαγωγής-�είδαν�τους
κόπους�τους�να�δικαιώνονται.�
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Τζίνα Αναστασάκη 
(11η στη Νομική Αθηνών)

«Το όνειρό μου έγινε

πραγματικότητα»

Με 19.402 μόρια η Τζίνα Αναστασάκη εισάγεται 11η στη Νο-

μική Αθηνών.

«Αισθάνομαι δικαιωμένη και χαρούμενη διότι η Νομική ήταν

το όνειρό μου από μικρή. Νιώθω ικανοποιημένη που είδα

τους κόπους όλων αυτών των χρόνων να ανταμείβονται. Τώρα

περιμένω να προσαρμοστώ στην πόλη, στη Σχολή και είμαι

σίγουρη ότι θα μου αρέσει πολύ το αντικείμενο το οποίο επέ-

λεξα» επεσήμανε η Τζίνα.

Ευαγγελία Περιβολάκη 
(Σχολή Μηχανολόγων

Αεροναυπηγών Πάτρας)

«Χρειάζεται στόχος»

19.313 μόρια συγκέντρωσε η Ευαγγελία Περιβολάκη και

όπως ήταν αναμενόμενο εισάγεται στη Σχολή πρώτης προ-

τίμησής της, τη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Πά-

τρας.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Αυτό που χρειάζεται είναι

ο στόχος, το μεθοδικό διάβασμα και να έχεις πρόγραμμα.

Τώρα περιμένω να μπω στη Σχολή μου για να δω πώς εί-

ναι» ανέφερε η Ευαγγελία.

Γιώργος Βιδαλάκης 
(Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. Μετσόβιο)

«Διάβασμα και ψυχραιμία»

Στη Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. στο Μετσόβιο, Σχολή πρώτης προτί-

μησής του κατάφερε να περάσει με 19.168 μόρια ο Γιώργος

Βιδαλάκης.

«Ηταν η πρώτη μου επιλογή και είμαι ικανοποιημένος. Χρει-

άζεται προσπάθεια, πολύ διάβασμα και ψυχραιμία. Αυτό που

περιμένω είναι να καταφέρω να ολοκληρώσω τις σπουδές

μου και να βρω μια καλή δουλειά σχετική με τους υπολο-

γιστές» ανέφερε.
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Γιώργος Ψαράκης 
(Ιατρική Θεσσαλονίκης)

«Είχα πίστη στον εαυτό μου»

Στην Ιατρική Θεσσαλονίκης με 19.095 μόρια εισάγεται ο

Γιώργος Ψαράκης. «Ηταν η σχολή πρώτης επιλογής μου και

είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Η Ιατρική ήταν ο στόχος μου

πάντα. Μου άρεσε πολύ σαν επιστήμη και το ανθρωπιστι-

κό της κομμάτι είναι απίστευτο. Ανυπομονώ για την ώρα

που θα πάω στη Σχολή και θα αρχίσω να καταπιάνομαι με

το αντικείμενο. Συνταγές επιτυχίας δεν υπάρχουν απλά δια-

βάζεις για χρόνια -όχι μόνο την τελευταία χρονιά- και πι-

στεύεις στον εαυτό σου» τόνισε ο Γιώργος.

Αντώνης Νυσταζάκης  
(Σχολή Ικάρων Μηχανικών)

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος»

Στην Σχολή Ικάρων - Μηχανικών εισάγεται ο Αντώνης Νυ-

σταζάκης που συγκέντρωσε 18.645. «Ηταν η σχολή δεύτε-

ρης επιλογής μου. Ως Στρατιωτική Σχολή ήταν πιο κοντά

στα ενδιαφέροντά μου. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πε-

ριμένω να γνωρίσω τη Σχολή μου και να γίνω ένας καλός

επαγγελματίας» τόνισε ο Αντώνης.

Κωνσταντίνος Βυζουκάκης
(Ιατρική Ηρακλείου)

«Σημαντική η στήριξη 

από την οικογένεια»

Στην Ιατρική Ηρακλείου με 18.500 μόρια εισάγεται ο Κων-

σταντίνος Βυζουκάκης. 

«Ηταν η μοναδική Ιατρική Σχολή που δήλωσα, γιατί δεν ήθε-

λα να δηλώσω σχολές εκτός Κρήτης. Είμαι ικανοποιημένος

με την επιλογή μου. Χρειάζεται συστηματικό διάβασμα όλα

τα χρόνια -από το Γυμνάσιο κιόλας όμως χωρίς υπερβολές,

προσωπικά φρόντιζα να βγαίνω κάθε Σάββατο. Δεν στερή-

θηκα τίποτα ούτε την τελευταία χρόνια. Με βοήθησαν πολύ

οι καθηγητές μου, ειδικά οι θείοι μου στη Φυσική, στη Χη-

μεία και στην Εκθεση καθώς και οι καθηγητές στα υπόλοι-

πα φροντιστήρια. Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο. Οι

γονείς μου με βοήθησαν και δεν με άγχωναν καθόλου. Τώρα

περιμένω να γνωρίσω τη σχολή μου και να επιλέξω μια σω-

στή ειδικότητα που μου ταιριάζει» ανέφερε ο Κωνσταντίνος.

Μαριάννα Μπορμπαντωνάκη 
(Ιατρική Ηρακλείου)

«Οργάνωση και μεθοδικότητα» 

Ιατρική Ηρακλείου, στη Σχολή πρώτης της επιλογής πέρα-

σε η Μαριάννα Μπορμπαντωνάκη που συγκέντρωσε

18.600 μόρια. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Με οργάνωση

και μεθοδικότητα μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Αυτό που

θέλω είναι να ασχοληθώ με την αθλητιατρική, ορθοπεδική

σε αθλητικές ομάδες γιατί αγαπώ τον αθλητισμό» σημείω-

σε η Μαριάννα.

Θέμις Κρασουδάκη 
(Χημικών Μηχανικών Αθήνας)

«Ανυπομονώ να γνωρίσω 

τη Σχολή μου»

Στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στην Αθήνα, που ήταν και

η πρώτη της επιλογή εισάγεται η Θέμις Κρασουδάκη. «Είχα

στόχο να γράψω καλή βαθμολογία έτσι ώστε να μην απο-

κλείσω όλες τις σχολές που επιθυμούσα. Μου αρέσει πολύ

η σχολή που πέρασα, έχει δυο κατευθύνσεις που με ενδια-

φέρουν πολύ και ανυπομονώ να την τελειώσω για να αρ-

χίσω μεταπτυχιακό. 

Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά ένας μεγάλος παράγοντας εί-

ναι η τύχη. Για παράδειγμα, ειδικά φέτος πολλά παιδιά που

άξιζαν να περάσουν, δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν όχι για-

τί δεν προσπάθησαν αλλά λόγω της κακής συγκυρίας» ανέ-

φερε η Θέμις.

Αντώνης Μαργαριτάκης 
(Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου

Κρήτης)

«Ανταμείφθηκαν οι κόποι μου»

«Η είσοδός μου στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρή-

της (Ηράκλειο), ήταν η πρώτη μου επιλογή. Αν και συγκέ-

ντρωσα στο δεύτερο και τέταρτο πεδίο 18.367 μόρια και θα

μπορούσα να εισαχθώ σε ιατρικές Σχολές της Θεσσαλονί-

κης ή ακόμα και στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στη

Αθήνα, εν τούτοις προτίμησα το Φυσικό Τμήμα, γιατί μου

αρέσει ιδιαίτερα. Στα σχέδιά μου, όταν με το καλό τελειώ-

σω το Πανεπιστήμιο, είναι να ασχοληθώ με την έρευνα στον

τομέα της Φυσικής γενικότερα». Ο Αντώνης σημείωσε ακό-

μα ότι «τον τελευταίο μήνα πριν τις εξετάσεις, υπήρχε με-

γάλη πίεση, διάβασμα και ελάχιστη διασκέδαση. Ομως όλα

αυτά πέρασαν και είμαι ευχαριστημένος που τα κατάφερα,

γιατί τα θέματα των φετινών εξετάσεων ήταν αρκετά δύ-

σκολα».  

Μανώλης Αντωνακάκης 
(Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης)

«Πίστη στα όνειρα»

«Η Νομική ήταν η σχολή που ήθελα από πάντα να ακολου-

θήσω και είμαι πολύ ικανοποιημένος που τα κατάφερα. Συ-

γκέντρωσα 18.217 μόρια, ενώ για 6 μόρια δεν κατάφερα να

εισαχθώ στη Νομική Αθηνών. Η χρονιά για μένα ήταν αρκετά

δύσκολη, απαιτούσε ψυχικό και σωματικό μόχθο. Θυσίασα

καθ’ όλη τη διάρκειά της πολλά πράγματα, αλλά δεν το με-

τάνιωσα. Οι Πανελλαδικές εξετάσεις μου έμαθαν ένα πράγ-

μα, πού είναι η δύναμη των ονείρων και ότι αν τα κυνηγή-

σουμε και είμαστε πιστοί σ’ αυτά μέχρι και την τελευταία  στιγ-

μή, τότε θα πραγματοποιηθούν. Παρακινώ λοιπόν όλα τα παι-

διά, τα οποία πρόκειται να προετοιμαστούν για τις Πανελ-

λήνιες, να πιστέψουν στα όνειρά τους» ανέφερε ο Μανώλης. 



«Ευχαριστώ την Ελλάδα που με
στήριξε. Ευχαριστώ όλους εδώ
στην Κόνιτσα που με βοήθησαν
να σταθώ στη ζωή και να προ-
χωρήσω». Με αυτά τα λόγια ο
20χρονος Ζυλιέν που “δραπέ-
τευσε” απ’ την Αφρική τον Νο-
έμβριο του 2011 και σήμερα είναι
πρώτος εισακτέος στο Τ.Ε.Ι. Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών Πειραιά
με 18.500 μόρια, μιλάει στο ΑΠΕ
- ΜΠΕ για τον δικό του προσω-
πικό αγώνα στη νέα πατρίδα του,
όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί
την Ελλάδα.

Συναντήσαμε τον Ζυλιέν στο Κέντρο Προ-

στασίας Ανηλίκων Προσφύγων της Κόνιτσας,

όπου διαμένει τα τελευταία τρία χρόνια. Η χαρά

του ξεχειλίζει και τη μοιράζεται μαζί μας.

«Θέλω να αφιερώσω αυτή την επιτυχία στους

γονείς και τα αδέλφια μου, που δεν υπάρχουν

πια στη ζωή» λέει και προσπαθεί να κρύψει τα

δάκρυα που κυλούν απ’ τα μάτια του. Οταν

έφτασε στην Ελλάδα ήταν 16 χρόνων. Τον

πρώτο καιρό αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες.

Ως “παράνομος μετανάστης”, έμεινε για τρεις

μήνες στα κρατητήρια του Εβρου και στη συ-

νέχεια περιπλανήθηκε στο κέντρο της Αθήνας,

ώσπου τον Οκτώβριο του 2012, με εισαγγελι-

κή παραγγελία, φιλοξενήθηκε στο Κέντρο της

Κόνιτσας. Οι υπάλληλοι του Κέντρου θυμούνται

πως τότε ο Ζυλιέν δεν μίλαγε ελληνικά, ήταν

πάντα θλιμμένος, σκεπτικός και το μοναδικό αί-

τημά του ήταν να πάει σε σχολείο. Οι υπεύθυ-

νοι αποφάσισαν να εγγράψουν τον νεαρό πρό-

σφυγα από την Αφρική, στο ΕΠΑ.Λ. της Κόνι-

τσας. «Οι γονείς μου, πάντα μού έλεγαν ότι το

πιο σημαντικό στη ζωή είναι η Παιδεία. Εγώ

αυτό το κράτησα» εξηγεί ο Ζυλιέν, όταν τον ρω-

τάμε για τη θέλησή του να συνεχίσει στο σχο-

λείο, που απρόσμενα είχε διακόψει στην πατρίδα

του, αλλά και για τη δύσκολη ελληνική γλώσ-

σα, την οποία με επίπονες και επίμονες προ-

σπάθειες κατάφερε να μάθει. Οπως αναφέρει, το

Κέντρο της Κόνιτσας, από την πρώτη στιγμή κα-

θώς η καθηγήτρια - φιλόλογος Γιάννα Νίκου του

παρέδιδε μάθημα Ελληνικών τα απογεύματα. Στις

περισσότερες κουβέντες του ο Ζυλιέν επικαλεί-

ται τον Θεό, στον οποίο όπως μας αποκαλύπτει

προσεύχεται καθημερινά. Πάνω στο γραφείο του

μας δείχνει την Καινή Διαθήκη, “φυλαχτό” από

τη μητέρα του, πριν την αποχωριστεί για πάντα,

βίαια. Οι άνθρωποι της Κόνιτσας λένε πως πολ-

λές φορές είδαν τον Ζυλιέν να ανηφορίζει με τα

πόδια το βουνό και να πηγαίνει στη Μονή Στο-

μίου, το ησυχαστήριο του Αγίου Παϊσίου.

Το ΕΠΑ.Λ. της Κόνιτσας ήταν για τον νεαρό μία

οικογένεια, γιατί, όπως μας περιγράφει, οι συμ-

μαθητές και οι καθηγητές του τον αγκάλιασαν από

την πρώτη στιγμή. Ηταν ο πρώτος μαθητής στην

τάξη, κάθε χρόνο και το απολυτήριό του γράφει

19,8. Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ζυλιέν έκανε

αίτηση για χορήγηση προσφυγικού ασύλου.

«Θέλω να νιώθω ασφαλής και να έχω διεθνή προ-

στασία, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης.

Θέλω να προχωρήσω για να γίνω χρήσιμος και

σημαντικός άνθρωπος για την κοινωνία. Να προ-

σφέρω, όσο μπορώ, στην Ελλάδα που με βοήθησε»

είναι η απάντησή του στο ερώτημα για το πώς

βλέπει τώρα το μέλλον του. Τον ελεύθερο χρόνο

του ο νεαρός ζει με αναμνήσεις από την οικο-

γένεια που έχασε και τον τόπο του. Γιος πολιτι-

κού, αν και γύρισε σελίδα στη ζωή, δεν διαγρά-

φει από τη μνήμη του τον αγώνα του πατέρα του

και των συμπατριωτών του για τη δημοκρατία.

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

Πρωτιά νεαρού πρόσφυγα
από την Αφρική
» “Δραπέτευσε” από την Αφρική και μπαίνει πρώτος 

στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πειραιά 
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Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα με τον 20χρονο Ζυλιέν από την Αφρική και είναι ο πρώτος
εισακτέος στο Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πειραιά με 18.500 μόρια.

Με την ανακοίνωση των βάσεων των επιτυ-

χόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η

ΑΝΕΚ LINES «συγχαίρει τους νέους φοιτητές

για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Ανώ-

τερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και

προσφέρει ειδικές εκπτώσεις για τις πρώτες

αναγκαίες μετακινήσεις τους προς και από τον

τόπο σπουδών τους». Συγκεκριμένα η ΑΝΕΚ

ανακοίνωσε ότι και φέτος παρέχει από τις 27

Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου:

• Στα δρομολόγια Χανίων - Ηρακλείου

- Εκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών στην

Οικονομική Θέση & στα Αριθμημένα Καθί-

σματα 

- Εκπτωση 30% σε Καμπίνες (εκτός LUX) και

- Εκπτωση 20% στα εισιτήρια Ι.Χ αυτοκινήτων

και μοτοσυκλετών. 

• Στα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ “ΠΡΕΒΕ-

ΛΗΣ”: Η έκπτωση ανέρχεται στο 50% στην Οι-

κονομική Θέση και στα Αριθμημένα καθίσματα.

Οπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση οι πα-

ραπάνω εκπτώσεις ισχύουν και για τις οικο-

γένειες των φοιτητών, εφόσον συνοδεύουν τον

επιτυχόντα. Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστι-

κές. Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκ-

πτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό. 

Η έκπτωση θα παρέχεται με την επίδειξη του

«Δελτίου Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετά-

σεων 2015», τόσο κατά την έκδοση των εισι-

τηρίων από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία όσο

και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Απαραίτη-

τη προϋπόθεση είναι η φυσική παρουσία

των νεοεισαχθέντων φοιτητών.   

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

• Η BLUE STAR FERRIES, ανακοίνωσε ότι πα-

ρέχει εκπτώσεις στους ίδιους και στις οικο-

γένειές τους, για τις πρώτες τους μετακινήσεις

από/προς τον τόπο κατοικίας τους προς/από

τον τόπο σπουδών τους, οι οποίες είναι ανα-

γκαίες για την εγγραφή τους στα Πανεπιστη-

μιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα και για την εύ-

ρεση κατοικίας.

Η έκπτωση ανέρχεται σε 50% για τον φοιτη-

τή και την οικογένειά του, εφόσον τον συνο-

δεύει, σε όλες τις θέσεις εκτός από καμπίνα

LUX και ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2015 για τις

γραμμές των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων,

τη Χίο και Μυτιλήνη, το Ηράκλειο και τα Χα-

νιά.

• Η Minoan Lines ανακοίνωσε ότι στη γραμ-

μή Ηράκλειο – Πειραιάς – Ηράκλειο, η Minoan

Lines προσφέρει για τους επιτυχόντες μαθη-

τές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015 αλλά

και για τα μέλη των οικογενειών τους που τους

συνοδεύουν για την εγγραφή τους στις σχο-

λές φοίτησης τις ίδιες εκπτώσεις που ισχύουν

για τους φοιτητές.   

Φιλοξενία 

στην “Κρητική Εστία”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ιδρύ-

ματος «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει ότι την

ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 2016 θα φιλοξενήσει

φοιτητές – σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης.

Η διαμονή των φοιτητών πραγματοποιείται σε

δίκλινα δωμάτια, στις  σύγχρονες εγκαταστάσεις

του Ιδρύματος και περιλαμβάνει: καθημερινή σί-

τιση (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό), δωρεάν in-

ternet, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη με πλούσια θε-

ματολογία, 24ωρη φύλαξη χώρου. Η συμβολική

συμμετοχή των οικοτρόφων ανέρχεται στα 200

ευρώ μηνιαίως.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Κρητική Εστία μέχρι

15 Σεπτεμβρίου 2015. Έντυπα των αιτήσεων μπο-

ρείτε να προμηθευτείτε από τη γραμματεία ή από

την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kritikiestia.gr.

Λόγω των θερινών διακοπών γνωστοποιείται ότι

το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό έως 1/9/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις,

καθ΄ όλη την διάρκεια που θα είναι κλειστή η

Γραμματεία λόγω θερινών διακοπών, τις οποίες

μπορούν να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στη δι-

εύθυνση «Στράβωνος 12, Παγκράτι – Τ.Κ. 116-34»,

με fax 210-7239149, με mail στο info@kritiki-

estia.gr ενώ από τις 1/9/2015 θα μπορούν να

απευθυνθούν τηλεφωνικά και στη Γραμματεία του

Ιδρύματος, στο τηλέφωνο 2107213321 –

2107229771 για οποιαδήποτε πληροφορία.

AΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΚ 

Εκπτώσεις σε νέους φοιτητές 



Γενικό Λύκειο Κισάμου

Γενικό Λύκειο Κολυμβαρίου
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Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου



Γενικό Λύκειο Νέας Κυδωνίας

Γενικό Λύκειο Παλαιόχωρας
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Γενικό Λύκειο Χώρας Σφακίων

Μουσικό Σχολείο Θερίσου

Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Θεοδωροπούλου

Γενικό Λύκειο Σούδας
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Γενικό Λύκειο Κολυμβαρίου

Γενικό Λύκειο Κισάμου

Γενικό Λύκειο Ελευθεριου Βενιζέλου

Γενικό Λύκειο Νέας Κυδωνίας

Γενικό Λύκειο Βάμου

Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου

Εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

3ο Γενικό Λύκειο Χανίων

2ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β’ 2015 (10%) Απόφοιτοι 2014

1ο Γενικό Λύκειο Χανίων
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2ο Γενικό Λύκειο Χανίων

1ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Γενικό Λύκειο Σούδας

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β’ 2015 (10%) Απόφοιτοι 2013

Γενικό Λύκειο Παλαιόχωρας

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Α’ 2015 

1o ΕΠΑ.Λ. Xανίων

Γενικό Λύκειο Νέας Κυδωνίας

Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Βενιζέλου

Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

3ο Γενικό Λύκειο Χανίων
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ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου

2o ΕΠΑ.Λ. Xανίων

ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου

ΕΠΑ.Λ. Βρυσών
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Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Α’ 2015 (Απόφοιτοι 2013)

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Α’ 2015 (10%) Απόφοιτοι 2014

ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου

1o ΕΠΑ.Λ. Xανίων

Eσπερινό ΕΠΑ.Λ. Xανίων

ΕΠΑ.Λ. Κισάμου

ΕΠΑ.Λ. Καντάνου

ΕΠΑ.Λ. Aκρωτηρίου

ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου
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ΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΔΗΛΑ*

6 ταινίες που πρέπει να δει κάθε φοιτητής
που σέβεται τον εαυτό του! 

Ταινίες-πηγή έμπνευ-

σης σχεδόν για όλους,

αλλά ακόμη περισσότερο

για εκείνους που βρίσκο-

νται σε μια περίοδο της

ζωής τους ταυτόχρονα

ανέμελη, μα τόσο καθο-

ριστική για εκείνους.

Μπαίνοντας στοπανεπι-

στήμιο κάνεις το πρώτο

βήμα της υπόλοιπης ζωής

σου, αποκτάς εμπειρίες

και ζείς στιγμές που κου-

βαλάς για πάντα. Τι κα-

λύτερο λοιπόν από το να

βιώσεις το κομμάτι αυτό

μαζί με ταινίες που επη-

ρέασαν λίγο ή πολύ

τη φοιτητική σκέψη;

Ο κύκλος των χαμένων ποιητών 

(Dead Poets Society)
» Βαθμολογία στο IMDb: 8/10

O Captain! My Captain! εσύ που άλλαξες τον τρόπο που

αντιμετωπίζουμε τους μεγάλους κλασσικούς ποιητές! Ένας

καθηγητής μυεί τους μαθητές του στην ομορφιά της ποί-

ησης και τους παροτρύνει να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους,

επηρεάζοντάς τους καθοριστικά. Ένας εξαιρετικός Robbin

Williams σε μια από τις ομορφότερες ταινίες των τελευταίων

τριάντα ετών που έχει αναχθεί πια σε κλασσική.

Ο ξεχωριστός 

Γουίλ Χάντινγκ 

(Good Will Hunting)
» Βαθμολογία στο IMDb: 8.3/10

Μια ιστορία για ένα νεαρό μαθηματικό

μυαλό που φαίνεται να μπορεί να λύσει κάθε

πρόβλημα, εκτός από εκείνο που έχει πραγ-

ματική σημασία. Ο μόνος που θα καταφέρει

να «ξεκλειδώσει» τον ψυχισμό του είναι

ένας ιδιόρρυθμος ψυχολόγος. Μια ταινία εξαι-

ρετικά καλογραμμένη με αυθεντικούς χα-

ρακτήρες που σε εμπνέουν και κινητοποιούν

το συναίσθημα.

Το χαμόγελο 

της Μόνα Λίζα 

(Mona Lisa Smile)
» Βαθμολογία στο IMDb: 6.4/10

Μια καθηγήτρια τέχνης θα διδάξει σε ένα

από τα καλύτερα σχολεία θυλέων του 1950,

όπου τα κορίτσια το μόνο που σκέφτονται

είναι να παντρευτούν. Εκείνη θα προσπα-

θήσει να τις κάνει να αμφισβητήσουν τον

συντηρητικό τρόπο σκέψης τους. Μείνετε

στο μήνυμα που προσπαθεί να περάσει και

λιγότερο στη σκηνοθεσία και τη Julia

Roberts.

Rang De Basanti
» Βαθμολογία στο IMDb: 8.4/10

Ένα μικρό διαμαντάκι από την Ινδία, μια ταινία που πραγ-

ματικά αξίζει να ακουστεί. Μια ιδεαλίστρια Αγγλίδα σκηνοθέτης

δημιουργεί μια ομάδα από φοιτητές της δραματικής για το ντο-

κυμαντέρ της σχετικά με την επανάσταση της Ινδίας κατά της

βρετανικής κυριαρχίας στη δεκαετία του 1920. Ιστορία, πολι-

τική,συναίσθημα και πατριωτισμός όλα σε μια ταινία που ξε-

φεύγει από τις ακραία υπερβολικές ινδικές παραγωγές.

Ένας υπέροχος άνθρωπος 

(A beautiful mind)
» Βαθμολογία στο IMDb: 8.2/10

Ταινία εξαιρετικά επίκαιρη, αφού μόλις την προηγούμενη εβδο-

μάδα έφυγε από τη ζωή ένα από τα μεγαλύτερα μαθηματικά μυα-

λά της ιστορίας, ο νομπελίστας John Forbes Nash, Jr. Ένα βιο-

γραφικό δράμα για τη ζωή ενός εκπληκτικού ανθρώπου που

πάλευε να νικήσει την σχιζοφρένεια του.

The Social Network
» Βαθμολογία στο IMDb: 7.8/10

Ένα ακόμη βιογραφικό δράμα, αυτή τη φορά για τον άν-

θρωπο που δημιούργησε το Νο1 social site που επηρέσε και

συνεχίζει να επηρεάζει όσο κανένα άλλο τα media του 21ου

αιώνα, το Facebook. Και όπως λέει σοφά και το tagline της

ταινίας : “You don't get to 500 million friends without mak-

ing a few enemies.”

*neopolis.gr 



Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανακοίνωσε η
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών του Πολυτεχνείου Κρήτης
προσφέρει στο αντικείμενο «Χώ-
ρος, Σχεδιασμός και Δομημένο
Περιβάλλον». 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στα πλαίσια

του προγράμματος αυτού αποφασίσθηκε από

τη Γ.Σ. της Σχολής η προκήρυξη τριάντα θέσε-

ων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό

έτος 2015 - 2016, σύμφωνα με την Υπουργική

Απόφαση (ΦΕΚ 2773/16-10-2014).

Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την

απόκτηση του επιστημονικού υποβάθρου για:

α) τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του δομη-

μένου περιβάλλοντος σε όλες τις χωρικές κλί-

μακες από τη μικρότερη κλίμακα σχεδιασμού

έως τον αστικό σχεδιασμό, την πολεοδομία και

τη χωροταξία, καθώς και το τοπίο με ιδιαίτερη

έμφαση στις προηγμένες στρατηγικές βιώσιμου

σχεδιασμού και β) τη διεπιστημονική διαχείριση

του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην

κατεύθυνση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού

και της προστασίας του και την ανάπτυξη και-

νοτόμων ερευνητικών πρακτικών στην προ-

στασία του δομημένου περιβάλλοντος με την

αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και

εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για

τα υλικά και τις κατασκευές.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) της Σχολής Αρχιτεκτό-

νων Μηχανικών: α) στη θεματική ενότητα

«Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστι-

κού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού

και στην αρχιτεκτονική τοπίου» και β) στη θε-

ματική ενότητα «Ολοκληρωμένη προστασία

ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγ-

μένες τεχνολογίες και υλικά».

Η τυπική χρονική διάρκεια για την απο-

νομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά

εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία

εξάμηνα διατίθενται για την εκπόνηση

της μεταπτυχιακής εργασίας. Για κάθε δι-

δακτικό εξάμηνο θα καταβάλλεται τέλος εγ-

γραφής το ύψος του οποίου θα εξαρτάται

από τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότης.

Από τα ίδια έσοδα του Μ.Π.Σ. θα χορηγείται

αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές του

προγράμματος. 

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον

Οκτώβριο του 2015». 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) στη σελίδα του διαδικτύου στην οποία θα

υπάρχει συνεχής πληροφόρηση:

http://www.arch.tuc.gr

β) στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Τηλ.: 2821037102, 2821037104, FAX:

2821037183.

Λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί και στην ιστο-

σελίδα των “Χανιώτικων νέων” και συγκεκρι-

μένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.haniotika-nea.gr/programma-metap-

tichiakon-apo-ti-scholi-architektonon-tou-po-

litechniou-kritis/  
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Πειράματα φυσικής θα πραγ-

ματοποιηθούν αύριο στον Ιστιο-

πλοϊκό Ομιλο (Νεώριο του

Μόρο) σε εκδήλωση που εντάσ-

σεται στο πλαίσιο διεθνούς συ-

νεδρίου που για τέταρτη συνε-

χή χρονιά φιλοξενείται στην

Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

(ΟΑΚ) στο Κολυμπάρι.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώ-

θηκε, την Παρασκευή 28 Αυ-

γούστου στις 10  το πρωί στον

Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων θα

πραγματοποιηθούν πειράματα

φυσικής για όλους (από 9 μέχρι

99 ετών) με συμμετοχή ερευ-

νητών από τα μεγάλα πειράμα-

τα του CERN: i) Καθηγήτρια

Χριστίνα Κουρκουμέλη, από το

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ii) Στυ-

λιανός Βουράκης και Νικόλαος

Τσιριντάνης, Ερευνητές του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, iii) Mar-

garet Janik, Ερευνήτρια του Πα-

νεπιστημίου της Βαρσοβίας, iv)

Καθηγητής Hans Peter Beck

του Πανεπιστημίου της Βέρ-

νης. Επίσης, την Παρασκευή

28 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στον

Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων θα μι-

λήσουν: i) ο Δρ. Σ. Λεοτσίνης

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-

τεχνείο με θέμα: “Εισαγωγή στο

CERN: Ταξιδεύοντας πίσω στο

Big Bang”, ii) η Σοπράνο Καλ-

λιόπη Πέτρο, με θέμα: “Η μου-

σική του Big Bang” και iii) ο Κα-

θηγητής Ηλίας Κυρίτσης από το

Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα

“Μικροσκοπικές Μελανές Οπές:

Ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν”.

Σε ανακοίνωση του Ιστιοπλοϊ-

κού Ομίλου σημειώνεται ότι

«φέτος στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο

Χανίων την Παρασκευή στις

28/8 όλη μέρα, μικροί και με-

γάλοι, θα έχουν την ευκαιρία να

έρθουν σε επαφή με την πιο

προηγμένη έρευνα αιχμής που

γίνεται για την κατανόηση της

φύσης και των δυνάμεων που τη

διέπουν.

Οπως και πέρυσι, με την ευκα-

ρία του Διεθνούς συνεδρίου για

τους Νέους Ορίζοντες στη Φυ-

σική που γίνεται στο Κολυμπά-

ρι, οργανώνεται μία ημερίδα,

όπου το πρωί της Παρασκευής

(10 π.μ. - 1.30 μ.μ.) οι επισκέπτες

θα έχουν την ευκαιρία να πραγ-

ματοποιήσουν απλά πειράματα

φυσικής καθώς και να επεξερ-

γαστούν δεδομένα από τον Με-

γάλο Αδρονικό Συγκρουστή

(LHC) του CERN υπό την καθο-

δήγηση ελλήνων και ξένων ερευ-

νητών.

Στο LHC πριν τρία χρόνια ανα-

καλύφθηκε το μποζόνιο Higgs,

μετά από έρευνες πενήντα ετών.

Μόλις πριν δύο μήνες το LHC –

μετά από αναβάθμιση δύο ετών-

ξανά ξεκίνησε να καταγράφει δε-

δομένα Φυσικής από συγκρού-

σεις πρωτονίων σε σχεδόν δι-

πλάσια ενέργεια από πριν, με

σκοπό τις μελέτες ακριβείας του

μποζονίου Higgs καθώς και την

ανακάλυψη νέων σωματιδίων

που ίσως παράγονται στις ανε-

ξερεύνητες αυτές ενέργειες. Το

κοινό θα έχει την ευκαιρία και

αυτό να «ανακαλύψει» με την

σειρά του το μποζόνιο Higgs

χρησιμοποιώντας το λογισμικό

ΥΠΑΤΙΑ (γραμμένο απο το

Παν/μιο Αθηνών), να δεί πως το

πείραμα ALICE ερευνά για κα-

ταστάσεις πλάσματος κουάρκ

και γλυονίων –οι οποίες υπήρ-

χαν τις πρώτες στιγμές του Big

Bang- και να λύσει τις απορίες

του συζητώντας με τον Καθ. H-

P.Beck του Παν/μιου της Βέρνης.

Επίσης την ίδια μέρα Παρα-

σκευή 28.8.2015, στο δεύτερο με-

ρος της ημερίδας (απο τις 20:15

και μετά) ο Δρ. Λεοντσίνης θα

κάνει μια εισαγωγή για το CERN

και το Big Bang, ενώ ο Καθ. Η.

Κυρίτσης του Παν/μιου Κρή-

της θα μιλήσει για τις μελανές

οπές και την κοσμολογία, με

μουσικά δρώμενο από την σο-

πράνο Κ. Πέτρου.

Η είσοδος στις δράσεις είναι δω-

ρεάν».

• To Σάββατο 29 Αυγούστου

στις 6.30 μ.μ. στην ΟΑΚ θα γί-

νουν ομιλίες, στα αγγλικά, πάνω

στο θέμα: “Πνευματικότητα, Επι-

στήμη και Φως ”, γιορτάζοντας

τα 100 χρόνια της θεωρίας της

Γενικής Σχετικότητας, στα πλαί-

σια του Έτους Φωτός, όπως έχει

οριστεί το 2015, εστιάζοντας

στη Σχέση Επιστήμης και Πί-

στης, με βασικούς ομιλητές: i)

τον Ομότιμο Καθηγητή Γεώργιο

Γούναρη του Αριστοτέλειου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης ii)

τον Καθηγητή Εμμανουήλ Τσε-

σμελή, του Πανεπιστημίου της

Οξφόρδης και Ερευνητή του

CERN, iii) τη Dr. Walaa Eshraim,

Ερευνήτρια του Πανεπιστημίου

της Φρανκφούρτης.

Οπως ανακοίνωσε η ΟΑΚ, το Συ-

νέδριο αυτό συνδιοργανώνεται

από  το Πανεπιστήμιο του Oslo

της Νορβηγίας, το Πανεπιστήμιο

του Nantes της Γαλλίας, το Ερευ-

νητικό Κέντρο Gesellschast für

Schwerionenfirschung, Dram-

stad της Γερμανίας, με τη συμ-

μετοχή του σημαντικού Ερευ-

νητικού Κέντρου CERN της Ελ-

βετίας και την ΟΑΚ. 

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ

Πειράματα φυσικής

Συνεχίζονται έως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρί-

ου οι εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντι-

στήριο που θα πραγματοποιηθεί και φέ-

τος στα Χανιά.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-

ση, με τη συνεργασία του Δήμου Χανίων

(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παι-

δείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού, Τμήμα

Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας Αμεα

και Ισότητας) και της Ένωσης Φροντιστών

Μ.Ε. Χανίων, στα πλαίσια του σχολικού

έτους 2015-16, θα πραγματοποιηθούν

δωρεάν μαθήματα σε φροντιστηριακές μο-

νάδες, για μαθητές και μαθήτριες Λυκεί-

ου. 

Οι εγγραφές για το “Kοινωνικό Φροντι-

στήριο” ξεκίνησαν την Τετάρτη 26 Αυ-

γούστου και θα διαρκέσουν έως και την

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να

απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρε-

σία του Δήμου, Τμήμα Κοινωνικής Πολι-

τικής, Ισόγειο Δημαρχείου (οδός Υψηλα-

ντών) από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ., τηλέ-

φωνο επικοινωνίας: 2821341693.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Κοι-

νωνικού Φροντιστηρίου είναι:

• Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται από

την Υπηρεσία)

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή

Διαβατηρίου ή Ειδικού Δελτίου ταυτότη-

τας ομογενούς ή άδεια παραμονής.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-

σης.

• i. Εκκαθαριστικό εφορίας του έτους

2015, ii. Αντίγραφο Ε1 δήλωσης του έτους

2015. iii. Ε9 του έτους 2015 στην περί-

πτωση, που προκύπτουν ακίνητα

• Βεβαίωση φοίτησης του προηγούμενου

σχολικού έτους (εάν υπάρχει προηγούμενη

φοίτηση).

• Κατά περίπτωση: Απόφαση αρμόδιας

επιτροπής, στην οποία να αναφέρεται το

ποσοστό αναπηρίας.

Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας από τον

ΟΑΕΔ για κάθε μέλος της οικογένειας, που

δεν εργάζεται.

Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητι-

κά και για τους δύο συζύγους, εάν είναι

διαζευγμένοι, το διαζύγιο και εάν είναι σε

διάσταση ένορκη βεβαίωση από το Ειρη-

νοδικείο.

Πρόσφατη απόδειξη ενοικίου, σε περί-

πτωση ενοικίασης κατοικίας. 

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Κοινωνικό φροντιστήριο

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών
από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων 



ΑΘΗνΑ ΚΑςΤρΙνΑΚΗ

ΑπΕ - μπΕ »

Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης εκδηλώνονται φαινόμενα
σχολικού εκφοβισμού με τη σο-
βαρότητα των περιστατικών να
κλιμακώνεται με την ηλικία. 

Αυτό διαπιστώνεται από έρευνα που διε-

νεργήθηκε από το Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δη-

μήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συ-

νταγματικού Δικαίου, έρευνα που είχε ανα-

θέσει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαι-

δευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτι-

σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαί-

σιο υλοποίησης των Πράξεων “Ανάπτυξη

και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντι-

μετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και

Εκφοβισμού”.  

Από την έρευνα, που είχε τίτλο “Διερεύνη-

ση σύγχρονων όψεων της σχολικής βίας και

του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο”, εξά-

γεται το συμπέρασμα ότι τα εν λόγω φαινό-

μενα εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο στις

επιμέρους βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα στο νηπιαγωγείο η “βία” συνα-

ντάται με τη μορφή πρώιμων επιθετικών συ-

μπεριφορών που μπορούν να εξελιχθούν σε

εκφοβισμό στην πορεία των χρόνων, αν δεν

αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά. Στο

δημοτικό, οι πιο συνηθισμένες εκφάνσεις εκ-

φοβισμού αφορούν στη λεκτική βία, την πε-

ριθωριοποίηση μαθητών/μαθητριών και την

άσκηση πίεσης και μικροεκβιασμών. Στο γυ-

μνάσιο, τα φαινόμενα εκφοβισμού εστιάζουν

στην εμφάνιση και σε θέματα που σχετίζονται

με τη σεξουαλική ταυτότητα και το φύλο, ενώ

συχνά εκφράζονται με σωματική βία και δεν

λείπουν φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβι-

σμού. Στο Λύκειο, η βία και ο εκφοβισμός εκ-

φράζονται εντονότερα σε σχέση με τις άλλες

βαθμίδες, φτάνοντας ακόμη και στην ωμή βία,

σε αρκετές περιπτώσεις.

ΔΙΑμορΦωςΗ ςΥμπΕρΙΦορων

Πάντως, φαίνεται ότι το οικογενειακό και

σχολικό περιβάλλον λειτουργούν καθοριστικά

στην διαμόρφωση των συμπεριφορών που θα

εκδηλώσει ο κάθε μαθητής. Συγκεκριμένα, ένα

σχολικό περιβάλλον που εμπνέει αίσθηση

ασφάλειας στα παιδιά, λειτουργεί ανασταλτι-

κά στην εκδήλωση φαινομένων εκφοβισμού.

Επιπλέον η συνεργασία σχολείου και οικο-

γένειας αναγνωρίζεται ως καθοριστικής ση-

μασίας, λειτουργώντας καταλυτικά στην έγκαι-

ρη αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομέ-

νου.

πρΑΚΤΙΚΕς 
ΑνΤΙμΕΤωπΙςΗς ΤΗς ΒΙΑς

Εξάλλου η έρευνα κατέγραψε μια σειρά από

πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές για την

αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού

στις σχολικές μονάδες, τις οποίες καλείται να

επεξεργαστεί περαιτέρω το υπουργείο. Οι

συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν, μετα-

ξύ άλλων, τα εξής:

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φαι-

νόμενα βίας και εκφοβισμού.

• Διαμόρφωση κοινών βημάτων και πρω-

τοκόλλων χειρισμού περιστατικών βίας και εκ-

φοβισμού σε όλα τα σχολεία.

• Εμφαση σε δράσεις κατά του εκφοβισμού

στις χαμηλές βαθμίδες εκπαίδευσης, ιδίως στο

δημοτικό σχολείο, με συστηματικές δράσεις

ευαισθητοποίησης των παιδιών.

• Ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης

και πρόληψης με βιωματικό χαρακτήρα στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Διαμόρφωση ισορροπημένου προγράμ-

ματος στο πλαίσιο του σχολείου, που να επι-

τρέπει τη δημιουργική απασχόληση των παι-

διών, ανεξαρτήτως ηλικίας.

• Καθιέρωση δημιουργικών ή/και καλλιτε-

χνικών δραστηριοτήτων, όπως κινηματο-

γραφικές βραδιές, σκάκι, θεατρικά παιχνίδια

κλπ.

• Δημιουργία και στελέχωση υποστηρικτικών

δομών σε όλα τα σχολεία.

• Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού

νέων με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, αν-

θρώπους που μπορούν να κάνουν δουλειά

πρόληψης στο σχολείο.

• Ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς,

ενεργοποίηση των συλλόγων γονέων, καθώς

επίσης και ανάπτυξη δράσεων για τους γονείς.

• Λειτουργία ομάδων γονέων με συμμετοχή

και εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει μεταξύ

τους επικοινωνία.

• Δημιουργία μηχανισμών για τη διάδοση

των καλών πρακτικών και της εμπειρίας που

έχει αποκτηθεί, είτε μέσω ιστοσελίδων είτε

μέσω διασχολικών ή θεματικών εκδηλώσεων.

• Ενημέρωση και συζήτηση με τα παιδιά σε

σταθερή βάση.

Σημειώνεται ότι η έρευνα έλαβε χώρα το

διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2015 και διενερ-

γήθηκαν 25 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς

όλων των βαθμίδων που υπηρετούν σε σχο-

λεία της Αττικής και 23 συνεντεύξεις με γο-

νείς μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθ-

μίδων σε σχολεία της Αττικής.

ςΕ οΛΕς ΤΙς ΒΑΘμΙΔΕς ΤΗς ΕΚπΑΙΔΕΥςΗς

“Παρών” ο σχολικός εκφοβισμός
» Ερευνα για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας

Tα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού εκδηλώνονται με διαφορετικό 
τρόπο στις επιμέρους βαθμίδες της εκπαίδευσης.
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Δρ Κων. Β. ΖορμπAς

Μία εξόχως ενδιαφέρουσα
ομιλία έγινε την Τρίτη 25
Αυγούστου 2015 στο κε-
ντρικό αμφιθέατρο του
Πολυτεχνείου Κρήτης
(Κτήριο Επιστημών
141.Π.98) από τον παγκο-
σμίου φήμης Καθηγητή
Thomas Naumann, από
το ερευνητικό κέντρο
DESY της Γερμανίας, με
τίτλο: “O διάλογος του Αϊν-
στάιν με τον Θεό”. 

Ο ομιλητής επεσήμανε ότι ο Αϊν-

στάιν ήταν γοητευμένος από το γε-

γονός ότι ο κόσμος είναι κατανοη-

τός μέσα  από την απλότητα και την

αρμονία των νόμων της Φύσης.

Αυτή η βαθιά πεποίθησή του ήταν

απαραίτητη προϋπόθεση για την

όλη δομή της σκέψης του. O Αϊν-

στάιν έψαξε σε βάθος εάν ο Θεός θα

είχε μια διαφορετική επιλογή για τη

δημιουργία και εάν θα μπορούσε να

έχει κάνει τον κόσμο διαφορετικά.

Σήμερα, αυτή η ερώτηση μάς οδη-

γεί σε μία νέα συζήτηση γύρω από

το σύμπαν και το φιλόδοξο στόχο

της επιστήμης για το «ξεκλείδωμα»

του 95% του αόρατου και σκοτεινού

σύμπαντος, το οποίο παραμένει

ακόμη άγνωστο βιβλίο για τους

επιστήμονες και, κατά συνέπεια, η

ανάδυση μιας «Νέας Φυσικής»,

που θα αλλάξει δραματικά τις γνώ-

σεις της ανθρωπότητας για τον κό-

σμο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση

του Αϊνστάιν σε βαθύτερα ερωτή-

ματα της επιστήμης συνεχίζει να εί-

ναι πολύ παραγωγική σήμερα με τη

συνεχή αναζήτηση για μία ενο-

ποιό θεωρία όλων των δυνάμεων

και τις  επιπλέον διαστάσεις του χώ-

ρου και του τόπου. Η συζήτηση που

ακολούθησε υπήρξε ουσιαστική και

ελπιδοφόρα για το μέλλον.

Η ίδια προβληματική θα συνεχι-

σθεί τo Σάββατο 29 Αυγούστου στις

18:30 στην Ορθόδοξο Ακαδημία

Κρήτης (ΟΑΚ) όπου θα γίνουν ομι-

λίες, με θέμα: “Πνευματικότητα,

Επιστήμη και Φως ”, γιορτάζοντας

τα 100 χρόνια της θεωρίας της Γε-

νικής Σχετικότητας, στα πλαίσια του

Έτους Φωτός, όπως έχει οριστεί το

2015 από τον ΟΗΕ. Βασικοί ομιλη-

τές θα είναι  ο Ομότιμος Καθηγητής

Γεώργιος Γούναρης του Αριστοτέ-

λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, ο Καθηγητής Εμμανουήλ Τσε-

σμελής, του Πανεπιστημίου της

Οξφόρδης και Ερευνητή του CERN,

η Δρ Walaa Eshraim, Ερευνήτρια

του Πανεπιστημίου της Φραν-

κφούρτης και ο Δρ Κων. Ζορμπάς,

Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ. 

Όλα τα παραπάνω γίνονται στα

πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου για

νέους ορίζοντες στη Φυσική ( IC-

NFP2015), το οποίο συνδιοργανώ-

νεται από  το Πανεπιστήμιο του

Oslo της Νορβηγίας, το Πανεπι-

στήμιο του Nantes της Γαλλίας, το

Ερευνητικό Κέντρο Gesellschaft

für Schwerionenfirschung, Dram-

stad της Γερμανίας, με τη συμμε-

τοχή του σημαντικού Ερευνητικού

Κέντρου CERN της Ελβετίας και την

ΟΑΚ.

Συγχαρητήρια στο Πολυτεχνείο

Κρήτης και σε όσους διοργάνωσαν

την εκδήλωση δίδοντας ουσιαστικό

νόημα στο διάλογο μεταξύ επιστή-

μης και τοπικής κοινωνίας.

O Αϊνστάιν μιλά με τον Θεό 



24 | Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 Χανιώτικα νέα | Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.auth.gr/ 

Πανεπ/πολη, 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310996000, Fax: 2310206138

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

http://www.aua.gr 

Ιερά οδός 75, 11855, Αθήνα

Τηλ.: 2105294893, Fax: 2103460885

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

http://www.duth.gr/  

Δημοκρίτου 17, 69100, Κομοτηνή 

Τηλ.: 2531039000, Fax: 2531039081, 39009

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

http://www.ntua.gr

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου 

Τηλ.: 2107721000, 7724000, 7721865, Fax: 210721866

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

http://www.ionio.gr/ 

Πρυτανεία

Ιόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου και Ακαδημίας 1,
49100, Κέρκυρα

Κεντρική Διοίκηση - Διεύθυνση Σπουδών

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100, Κέρκυρα

Τηλ.: 2661087634

e-mail: athanasi@ionio.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

http://www.aueb.gr/ 

Πατησίων 76, 10434, Αθήνα 

Τηλ.: 2108203911, Fax: 2108226204

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘHNΩN

http://www.uoa.gr 

Πανεπιστημίου 30,10679, Αθήνα 

Τηλ.: 2103605566 (Πρυταν.), 2103689664, 1, 2 (πρωτ.)

Fax: 2103614013 (Πρυταν.), 2103689730 (πρωτ.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

http://www.aegean.gr 

Κτίριο Διοίκησης, 81100, Μυτιλήνη 

Τηλ.: 2251036001, Fax: 2251036199

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

http://www.uth.gr 

Σέκερη 4, Πεδίον Αρεως, 38334, Βόλος 

Τηλ.: 2421074000, Fax: 2421074614

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

http://www.uoi.gr/ 

Πανεπ/πολη - Δουρούτη, 45110, Ιωάννινα

Τηλ.: 2651097111, Fax: 2651044112, 97200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.uoc.gr/ 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100, Ρέθυμνο

Τηλ.: 2831077001, 77000, Fax: 2831077921

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

http://www.uom.gr/ 

Εγνατίας 156, 54006, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310891101, 891276, Fax: 2310844536

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

http://uowm.gr/

Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Τ.Κ.: 50100, Κοζάνη 

Τηλ.: 2461056200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

http://www.upatras.gr/ 

Πανεπ/πολη, 26500, Πάτρα 

Τηλ.: 2610991822, 991040, Fax: 2610991711

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

http://www.unipi.gr/ 

Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς 

Τηλ.: 2104142000, Fax: 2104142328 

E-mail: publ@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

http://www.uop.gr/ 

Ερ. Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100, Τρίπολη 

Τηλέφωνο - Fax: 2710230006 - 2710230005 

e-mail: vgionna@uop.gr 

Γραφεία Διοικούσας Επιτροπής στην Αθήνα

Κηφισίας 227, 14561, Αθήνα 

Τηλέφωνο - Fax: 2106126731 - 2106126371 

e-mail: cdimop@med.uoa.gr

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

http://www.panteion.gr/ 

Λεωφ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα

Τηλ.: 2109220100, 9201013, 9223227, Fax: 9223690

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.tuc.gr/ 

Πλατεία Αγ. Τίτου, 73132, Χανιά

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Τηλ.: 2821037271, Φαξ: 2821037562

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: 2821037413

ΧΑΡΟΚOΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ 

http://www.hua.gr/ 

Ελ. Βενιζέλου 70,

17671, Καλλιθέα

Τηλ.: 2109549100, Fax: 2109577050

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πατησίων 42, τηλ.: 2103836562, 2103816930,
2103817643, 2103828028, 2103829804

http://www.asfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σαχτούρη 16 και Αγ. Ανδρέου, 2610367336, 2610-
367355, 261067327, 2610361420

http://www.eap.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αλκιβιάδου 10, 71307, Ηράκλειο

Γραμματεία: 2810232193, Φαξ: 2810232193

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνα & Δημητσάνας, 12210, Αιγάλεω

Τηλ.: 2105385100, Fax: 2105911590

E-mail: info@teiath.gr

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.teithe.gr/  

Σίνδος, 54101, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310791111, Fax: 2310799152

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

http://www.teikav.edu.gr/ 

Κτηριακό Συγκρότημα Αγίου Λουκά

65404, Καβάλα

Τηλ.: 2510240777, Fax: 2510240644

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://www.teikal.gr/ 

Αντικάλαμος, 24100, Καλαμάτα 

Τηλ.: 2721045100, Fax: 2721045200

Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ

http://www.teikoz.gr/ 

Κοίλα, 50100, Κοζάνη 

Τηλ.: 2461040161 - 4, Fax: 2461039682, 24610-37725

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

http://www.teicrete.gr 

Τ.Θ. 140, Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο

Τηλ.: τηλ 2810 379110, 379308 Fax: 2810 379328

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

http://www.chania.teicrete.gr  

Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133, Χανιά 

Τηλ.: 2821023000-8, Fax: 2821023003

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

http://www.teilam.gr/ 

3 χιλ. Πολιάς Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, 35100, Λαμία

Τηλ.: 2231048011, 2231048018, Fax: 2231033945

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (Νέα κτήρια)

http://www.teilar.gr/ 

41110 Λάρισα

Τηλ.: 2410684200, 2410664272, Fax: 2410610803

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Νέα Kτήρια, 30200, Μεσολόγγι

Τηλ.: 2631058210, 58362, Fax: 2631025183

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

http://www.teipat.gr/ 

Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,

26334, Πάτρα

Τηλ.: 2610325001, 2610321881, Fax: 2610313776

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

http://www.teipir.gr/ 

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 

12244, Αιγάλεω 

Τηλ.: 2105381100, Fax: 2105450962

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

http://www.teiser.gr/  

Τέρμα Mαγνησίας, 62124, Σέρρες 

Τηλ.: 2321045050, 2321045525, Fax: 2321046556

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

http://www.teihal.gr/ 

34400 Ψαχνά Ευβοίας, 

Τηλ.: 2228099500, 2228099536, Fax: 2228023766

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

http://www.teiep.gr/ 

Κτήριο Διοικητηρίου, Γέφυρα Αράχθου, Αρτα

Τηλ.: 2681076400 - 3, 79224, 76939, Fax: 26880

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε)

http://www.sse.gr/

Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού

Διοικητικοί - Σώματα, Τεχνικοί - Οπλα

Τρίκαλα, Τηλ.: 2431038635 - 7, 39632, 23950

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
(Σ.Σ.Α.Σ.)

http://www.ssas.gr/ 

Πλήθωνος Γεμιστού, 54638, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310246390, 246460, Fax: 2310247740

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ιατρικό, Οδοντιατρικό,
Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό, Στρατολογικό, Οικονομικό

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ Α

Βύρωνας, 16201, Αττική

Τηλ.: 2107657563 (γραμματεία), 7675613 - 14 (δ/ση
Σπουδών), 7675603 (Τμ. Εισαγ. εξετάσεων),

7675602 (Γρ. δημ. σχέσεων), Fax: 7675615

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)

http://www.hna.gr/  

Χατζηκυριάκειο, 18539, Πειραιάς

Τηλ.: 2104537959, 4512751, Fax: 2104581768

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

http://www.hafa.gr/ 

Δεκέλεια Αττικής, ΤΓΑ 1010 

Τηλ.: 2108192003, 2102460811, Fax: 2108074605

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)

Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ)

Στρατιωτική Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών
Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης

Π. Κανελλοπούλου 4, Γουδί, Τηλ.: 2106980910

Πυροσβεστική Ακαδημία

Πυροσβεστική Σχολή 

Μάτσα 9, 14510 Κάτω Κηφισιά, Τηλ.: 2108074563,
8074524, 8074502, Fax: 8079276.

Α.E.I. Τ.Ε.Ι.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


