
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Κρήτη – Χανιά 2017» 

«Η Πόλη Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο Συνάνθρωπο και στη Ζωή» 

& 

1η  Επιστηµονική Συνδιάσκεψη Πόλης Χανίων για τον Εθελοντισµό 

& την Κοινοτική Ενδυνάµωση / ∆ράση 

 

 

Πρόσκληση Συµµετοχής 

 

των Μαθητών, Εκπαιδευτικών 

&Πολιτών στιςδράσεις 

Αθλητισµού& Πολιτισµού 

που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο 

της 1ηςΣυνδιάσκεψης Πόλης για τον 

Εθελοντισµό & την Κοινοτική 

Ενδυνάµωση 

 

 

12, 13 και 14 Μαΐου 2017 

 



 

Αγαπητοί µαθητές, εκπαιδευτικοί και συµπολίτες, 

Σας ενηµερώνουµε ότι, στις 12 , 13 και 14 Μαΐου 2017 θα πραγµατοποιηθεί 

στην πόλη µας το 3οΠανελλήνιο Συνέδριο «Κρήτη – Χανιά 2017» και 

παράλληλα η 1ηΕπιστηµονική Συνδιάσκεψη Πόλης για τον Εθελοντισµό, την 

Κοινοτική Ενδυνάµωση– ∆ράση, η οποία θα γίνει στο Πνευµατικό Κέντρο 

Χανίων. 

Το Συνέδριο / Συνδιάσκεψη µε τίτλο:  «Η Πόλη Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο 

Συνάνθρωπο και στη Ζωή»πραγµατοποιείται από τοΕπιστηµονικό ∆ίκτυο 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (Ε.∆.Ε.Ε.Κ.)  και το e-Eπιστηµονικό Περιοδικό 

«Εκπαίδευση Ενηλίκων  & Πολιτισµός στην Κοινότητα» σε συνδιοργάνωση µε 

την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,τους ∆ήµους:  

Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισσάµου, Καντάνου – Σελίνου, Σφακίων,  

την Κ.Ε.Π.ΠΕ.∆Η.Χ. – ΚΑΜ, το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο 

Κρήτης, τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 

Χανίων,  τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, την Π.Ε.Π.ΣΥ., σε συνεργασία µε  τον 

Σύλλογο εθελοντικής προσφοράς και στήριξης «Ορίζοντας», την 

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Οµοσπονδία, τον Σύλλογο  

∆ροµέων ΥγείαςXανίων, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα του Πανεπιστηµίου της  

Στοκχόλµης, της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και του A.B.F.  

H 1η Συνδιάσκεψη Πόλης για τον Εθελοντισµό και τον Ανθρωπισµό είναι 

αφιερωµένη στη µνήµη του Κισσαµίτη Γιατρού ΜιχάληΜπονατάκη ο οποίος 

είχε την ιδέα της συνάντησης όλων εµάς ως ενεργών πολιτών στο πλαίσιο 

του συµµετοχικού διαλόγου.  

Με σύνθηµα «Στη Μνήµη του η Αποστολή µας»  σας καλούµε να 

συµµετάσχετε δυναµικάσ’ αυτό το σπουδαίο για τον τόπο µας εκπαιδευτικό και 

πολιτισµικό εγχείρηµα δίνοντας το µήνυµα της ανθρωπιάς, της αισιοδοξίας 



και της αγάπης για τη ΖΩΗ συµµετέχοντας ενεργά στις δράσεις που έχουµε 

προγραµµατίσει για όλους εσάς!!!!!! 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Παρασκευή 12 έως Κυριακή 14 Μαΐου 2017 

• Εικαστική ∆ράση Σχολείων «Εκφράζοµαι για τον Εθελοντισµό & το 

Συµµετοχικό ∆ιάλογο» 

 

Έκθεση µαθητικής δηµιουργίας 

µε στόχο την ευαισθητοποίηση 

των µαθητών της 

Περιφερειακής µας Ενότητας 

σε ζητήµατα εθελοντισµού και 

δηµοκρατίας.  Συγκεκριµένα:  

Οι µαθητές των δηµοτικών 

σχολείων καλούνται να 

ζωγραφίσουν µε θέµα: «Ζωγραφίζω για το Συνάνθρωπο και τη Ζωή» 

επιλέγοντας έναν τοµέα στον οποίο επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν 

εθελοντικά: περιβάλλον, πολιτισµός, προσφυγικό, οικονοµική κρίση, ευάλωτες 

κοινωνικές οµάδες κ.λπ. 

Οι µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων µπορούν να δηµιουργήσουν ένα πόστερ µε 

θέµα: «Πώς αντιλαµβάνοµαι τον Συµµετοχικό ∆ιάλογο/Σχεδιασµό στο 

πλαίσιο της εθελοντικής µου δράσης σε ένα πεδίο που επιθυµώ να 

δραστηριοποιηθώ».  

Ειδικότερα, λόγω του µεγάλου αριθµού των µαθητών προτείνεται οι σχολικές 

µονάδες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν να συµµετέχουν µέσω οµαδικών 

έργων των µαθητών .  

 



∆ιαστάσεις έργων:  

• σε µέγεθος χαρτιού κανσόν 35 x 50cm, 50 x 70cm ή 1.00mx 70cm 

• σε χαρτί του µέτρου µήκους 35 x 50cm, 50 x 70cm ή 1.00mx 70cm 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης των έργων από τους µαθητές 

ορίζεται η 10η Μαΐου 2017, τα οποία θα παραδίδονται στις ∆ιευθύνσεις 

Α/θµιας& Β/θµιας Ν. Χανίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στους 

αρµόδιους:  

• Α/θµια Εκπαίδευση: Ευγενία Παπαδοµαρκετάκη (Εmail: 

evgpapado@yahoo.gr, Τηλέφωνο: 6948205785)  

• Β/θµιαΕκππαίδευση: Νεκτάριος Ξανθουδάκης (Email: 

xan.nektar@gmail.com, Τηλέφωνο: 6974936326) 

 

Κυριακή 14 Μαΐου  2017 

10:00 έως 13:00 

• Ανοικτό Σχολικό Πρωτάθληµα Γρήγορου Σκακιού το οποίο θα διεξαχθεί 

στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων  

 

 

 

 

 

 

 

 



Το Πρωτάθληµα περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες:  

Α) Πρωτάθληµα για παιδιά ηλικίας έως και Β’  ∆ηµοτικού 

Β)    Πρωτάθληµα για παιδιά από Β’  έως και ΣΤ’ δηµοτικού  

Γ)    Πρωτάθληµα για παιδιά Γυµνασίων  

 

• ∆ιοργάνωση Αγώνων: Τους αγώνες διοργανώνει η Περιφερειακή 

Ενότητα Χανίων και η Σκακιστική Ακαδηµία Χανίων. 

• Ηµεροµηνία & Χώρος ∆ιεξαγωγής Αγώνων: Κυριακή 14 Μαΐου 2017, 

στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων 

• ∆ικαίωµα Συµµετοχής: Έχουν όλοι οι µαθητές της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων.  

• ∆ηλώσεις Συµµετοχής: Μέχρι την Πέµπτη 11 Μαΐου 2017. 

• Όλοι οι µαθητές πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αγώνων µισή ώρα πριν 

την έναρξη των αγώνων για επιβεβαίωση της συµµετοχής τους. 

• Σύστηµα Αγώνων: Ελβετικό 6 γύρων. 

• Χρόνος Σκέψης:  Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε ηλεκτρονικά χρονόµετρα 

και χρόνο σκέψης για κάθε αθλητή 10΄ λεπτά µε προσαύξηση  5΄΄ 

δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση. 

• Κριτήρια Ισοβαθµίας:  Σε περίπτωση ισοβαθµίας ισχύουν τα εξής:(α) 

Αποτέλεσµα του τουρνουά των ισόβαθµων, (β) Το κριτήριο Μπούχολτζ 

(βαθµοί αντιπάλων)(γ) Το κριτήριο Σόννεµπορν-Μπέργκερ (βαθµοί 

αντιπάλων ανάλογα µε το αποτέλεσµα), (δ) Άθροισµα προοδευτικής 

βαθµολογίας (και τα κριτήρια άρσης της). 

• Βραβεύσεις: Θα απονεµηθούν κύπελλα και µετάλλια για τους νικητές 

όλων των κατηγοριών. 

 

∆ηλώσεις συµµετοχής  στο e-mail της Σκακιστικής Ακαδηµίας Χανίων 

που είναι το info@chaniachess.gr 



Πληροφορίες: στην Προϊσταµένη ∆ια Βίου Μάθησης, Παιδείας και 

Απασχόλησης της Π.Ε. Χανίων Κατερίνα Ζοµπανάκη στο τηλέφωνο 2821 

3 40150 ή  στον Προπονητή της Σ.Α.Χ. κ. Κώστα Τσαρουχά στο 

τηλέφωνο 2821 0 55088. 

Κυριακή 14 Μαΐου  2017  

11:00 έως 12:00 

 

 

• ∆ενδροφύτευση 

Η δενδροφύτευσηθα πραγµατοποιηθεί στο πάρκο της Αµπεριάς, δίπλα από το 

13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίωνµεστόχο την προώθηση του έργου του 

ΣυλλόγουΕθελοντικής προσφοράς και στήριξης «Ορίζοντας»που δεν είναι 

άλλος από την  στήριξη παιδιών & ενηλίκων που πάσχουν από 

καρκίνο.Εθελοντές από την οµάδα του «Ορίζοντα», µαθητές και καθηγητές 

θα συµµετέχουν στη δράση αυτή και κατά τη διαδικασία φύτευσης, σε κάθε 

δενδρύλλιο που θα φυτεύεται, θα τοποθετείται ένας ανεµόµυλος στα χρώµατα 

του «Ορίζοντα». Επίσης θα δηµιουργηθεί ένα δέντρο ευχών στο οποίο οι 

συµµετέχοντες θα µπορούν να γράψουν σε πολύχρωµες καρδιές την ευχή 

τους και να την κρεµάσουν.   



∆ικαίωµα Συµµετοχής: Έχουν όλοι οι µαθητές,  οι εκπαιδευτικοί αλλά και 

πολίτες της Π.Ε. Χανίωνµέχρι την Πέµπτη 11 Μαΐου 2017. 

 

Κυριακή 14 Μαΐου  2017  

17:30 – 19:30 

• Γύρος Υγείας «Με» τα ποδήλατα, µε τα πόδια και µε συντροφιά τα 

ζωάκια µας 

 

O«Γύρος Υγείας»θα γίνει τρέχοντας, µε τα ποδήλατακαι µε τους φίλους µας 

τα ζώαστην πόλη των Χανίων µε στόχο την προώθηση του έργου του 

Συλλόγουεθελοντικής προσφοράς και στήριξης «Ορίζοντας» ο οποίος είναι η 

στήριξη παιδιών & ενηλίκων που πάσχουν από καρκίνο. 

Ο Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Χανίων,οι Εθελοντές από την Αθλητική Παρέα 

του «Ορίζοντα», οιµαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι συµπολίτες µαςµπορούν 

συµµετέχουν στη δράση αυτή. Θα στηθεί κιόσκι στο χώρο έναρξης του αγώνα. 

Οι Συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν µε τα χρώµατα του 

«Ορίζοντα», φορώντας το βραχιολάκι του Συλλόγου και ένα αυτοκόλλητο µε 



µήνυµα: «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ» προβάλλοντας το έργο του «Ορίζοντα» και 

προωθώντας τον εθελοντισµό.  

Αφετηρία:Γυαλί Τζαµισί – Ενετικό Λιµάνι των Χανίων  

∆ιαδροµή:όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα  

 

 

 

 

 

 

 

∆ικαίωµα Συµµετοχής: Έχουν όλοι οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί αλλά και 

πολίτεςτων Χανίων 

Ενδυµατολογική πρόταση: Λευκά µπλουζάκια κοντοµάνικα 

∆ηλώσεις συµµετοχής: Μέχρι την Πέµπτη 11 Μαΐου 2017 

 



Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει  να βρίσκονται στο χώρο αγώνων µισή ώρα 

πριν την έναρξη των αγώνων για επιβεβαίωση της συµµετοχής τους καθώς 

και για την προετοιµασία τους. 

Ώρα προσέλευσης-εγγραφής  17:30–18:00 

Ώρα έναρξης «Γύρου Ποδηλάτων»:  18:00 

Ώρα έναρξης «Γύρου µε τα πόδια»:  18:10 

Ώρα έναρξης «Γύρου µε τα ζωάκια»:  18:20 

∆ηλώσεις συµµετοχής στην παρακάτω φόρµα και στα τηλέφωνα για τις 

τρεις παραπάνω δράσεις: 

https://goo.gl/forms/YnVgYer9NCPtxbQ43 

∆ήλωσε Εθελοντής: 

Η Εθελοντική Προσφορά των  πολιτών είναι σηµαντική για την διεκπεραίωση 

της δράσης του «Γύρου Υγείας»εκτός από τις συµµετοχές στις παραπάνω 

δράσεις. Η προσφορά νερού αλλά και καθοδήγησης των αγωνιζοµένων στη 

διαδροµή καθ’ όλη τη διάρκεια του «Γύρου Υγείας» είναι αναγκαία. 

Αν θέλετε να στηρίξετε τις δράσεις µας παρακαλώ συµπληρώστε την 

παρακάτω Φόρµα:  

https://goo.gl/forms/JDZ5j6WWfU6AollS2 

 

Με την ελπίδα ότι µε πρωτοβουλίες αυτού του τύπου συνεισφέρουµε όλοι 

µαζί στο χτίσιµο µιας πιο ανθρώπινης και πιο όµορφης κοινότητας ….ΚΑΛΩΣ 

ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ! 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων 

 



Απόστολος Βουλγαράκης 

 

 

 


