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ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Επίσκεψη σπουδαστών 

Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων 

Κατέπλευσε χθες στη Σούδα, στο πλαίσιο Χειµερι-

νού Εκπαιδευτικού πλου των Σπουδαστών Σχολής

Ναυτικών ∆οκίµων, το ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  (Πλοίο

Γενικής Υποστήριξης), µαζί µε την Φ/Γ (Φρεγάτα)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ. Οι πρωτοετής  ∆όκιµοι επι-

σκέπτηκαν µε τον επιτηρητή τους το Ναυτικό Μου-

σείο Κρήτης όπου τους υποδέχτηκε και τους ξενά-

γησε ο πρόεδρος του Μουσείου κ. Εµµ. Πετράκης Αρ-

χιπλοίαρχος (Μ) Π.Ν. ε.α.  Επισκέφτηκαν επίσης το

εργαστήριο κατασκευής των ναυτικών µοντέλων και

πληροφορήθηκαν  από τον κ. Φαλιέρο   τον τρόπο

κατασκευής τους . 

ΓΙΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΙΕΚ 

Γνωριµία µε το λιµάνι

του Ηρακλείου 
Το  λιµάνι του Ηρακλείου επισκέφτηκαν χθες

σπουδαστές και καθηγητές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ µε ειδι-

κότητες «Στέλεχος Οικονοµίας και ∆ιοίκησης στη

Ναυτιλία»  και «Στέλεχος Οικονοµίας και ∆ιοίκησης

στον Τουρισµό». Οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν σε χώ-

ρους του λιµένα από τον ∆/ντή Λιµενικών Υπηρεσιών

κο Ευάγγελο Τσαµπουράκη και είχαν την ευκαιρία

να έρθουν σε επαφή µε την καθηµερινότητα του λι-

µένα και τους εργαζοµένους του.  

Στη συνέχεια, οι σπουδαστές συνοδεία των καθη-

γητών τους, της κας Λασηθιωτάκη και του κου Τα-

λιούρη επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΟΛΗ όπου τους

διανεµήθηκε ενηµερωτικό υλικό σε σχέση µε το λι-

µάνι. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις προ-

τάσεις τους για ένα πιο σύγχρονο και προσιτό λιµάνι

στους νέους  και παράλληλα να συζητήσουν µε την

Αντιπρόεδρο του Οργανισµού κα Αγγέλα Σµυρνάκη. 

Πλούσια δραστηριό-
τητα προσφοράς στον
συνάνθρωπο ανα-
πτύσσει σε όλη τη
διάρκεια του χρόνου
το Περιφερειακό
Τµήµα Χανίων του
Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. 

Τ
ώρα, εν όψει των

Χριστουγέννων, ορ-

γανώνει µια ακόµη

δράση αλληλεγγύης.

Ηδη έχει ετοιµάσει και

αναµένεται να µοιράσει

τσάντες µε τρόφιµα σε 400

άπορες οικογένειες.

Οπως είπε χθες στους δη-

µοσιογράφους ο πρόεδρος

του Περιφερειακού Τµή-

µατος Χανίων του Ερυ-

θρού Σταυρού, οικογενεια-

κός γιατρός, Γιάννης Σκα-

ράκης, «ο Ερυθρός Σταυρός

ενεργοποιείται όλο τον χρό-

νο, κάθε µέρα» και «περισ-

σότερο στις γιορτές διότι εί-

ναι περισσότερες οι ανά-

γκες του κόσµου».

Ο κ. Σκαράκης επεσήµα-

νε ότι το αλεύρι, που περι-

λαµβάνεται στα προϊόντα,

το διέθεσαν οι “Μύλοι Κρή-

της” ενώ το γάλα οι ξένοι

φίλοι του Ερυθρού Σταυρού

οι οποίοι διαµένουν στον

Αποκόρωνα..

Ο ίδιος αναφέρθηκε και

στις άλλες δραστηριότητες

του Περιφερειακού Τµή-

µατος Χανίων του Ελληνι-

κού Ερυθρού Σταυρού και

υπογράµµισε ότι µια νέα

σειρά εθελοντών νοσηλευ-

τικής θα προσφέρει πρώτες

βοήθειες όπου χρειάζεται,

σε νοσοκοµείο, ιδρύµατα

και κατ' οίκον.

Γ. ΛΥΒ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

∆ράση αλληλεγγύης
» Τσάντες µε τρόφιµα σε 400 άπορες οικογένειες

Τσάντες µε τρόφιµα σε 400 οικογένειες θα µοιράσει ο Ερυθρός Σταυρός στα Χανιά.

ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΑΣ 

Επίσκεψη από το Πανεπιστήµιο των Ορέων 
Στις φυλακές Αγιάς θα βρεθεί την ερχόµενη Πέµπτη το Πανεπιστήµιο των Ορέων. Όπως ανακοινώθηκε, θα

γίνουν ιατρικές εξετάσεις σε κρατούµενους από τις 10 το πρωί µέχρι τις 3 µ.µ. Τις φυλακές θα επισκεπτεί οµά-

δα οφθαλµιάτρων µε υπεύθυνο αποστολής των Ιωάννη Παλλήκαρη (καθ. Οφθαλµολογίας Παν. Κρήτης) και οµά-

δα Ατοµικής & Οικογγενειακής υποστήριξης µε υπεύθυνο οµάδος τον Νικόλαο Παρίτση (καθ. Ψυχιατρικής)

και υπεύθυνη αποστολή την Καίτη Γαρεφαλλάκη (συστηµική σύµβουλο ψυχολογίας). 

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τµήµατος Χανίων του Ερυθρού Σταυρού,
Γιάννης Σκαράκης.


