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ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

ΤΕΛΕΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως και 24 Δεκεμβρίου

θα τελείται καθημερινά ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία 

Το σαρανταλείτουργο αφιερώνεται στους ευεργέτες, δωρητές,
αφιερωτές και συνδρομητές του Ιερού Ναού και των Ιδρυμάτων
της Ενορίας.
Στο σαρανταλείτουργο δύναται να μετάσχει κάθε πιστός.
Καθημερινά:  Εσπερινός 5 μ.μ., Όρθρος 7.00 π.μ.
Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή ο εσπερινός θα τε-
λείται 6 μ.μ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων
Νομού Ηρακλείου, εύχεται σε όλους τους πολύτεκνους ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ και τους καλεί να τιμήσουν με την παρουσία τους την
γιορτή των Αγ. Ενδόξων Ομοζύγων Μαρτύρων ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΕΟΝΙΛΛΗΣ και των τέκνων αυτών, Πρότυπων και Προστατών
των Πολυτέκνων, που θα γίνει την Κυριακή 16-11-2014, στον
Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννης Χωστός.
Θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει εκδήλωση.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας

Γ. Παρασύρης Χ. Νησωτάκης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
“Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την ομιλία που θα γίνει
στην αίθουσα ομιλιών της Χριστιανικής Ενώσεως Ηρακλείου “Ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, οδός Αμαλθείας 13, το Σάββατο 15
Νοεμβρίου 2014 και ώρα 6η μ.μ. με το ενδιαφέρον θέμα: 

“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΗ”
Ομιλητής θα είναι ο κ. Αντώνης Στιβακτάκης εκπαιδευτικός -
συγγραφέας.
Η παρουσία σας θα μας δώσει τιμή και χαρά. Η είσοδος είναι
ελεύθερη.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευ-
χαριστεί θερμά τα παιδιά της
Μαρίας Γεωργίου Βενέρη για
το ποσό των 200 ευρώ που κα-
τέθεσαν εις μνήμην της και αντί
ετησίου μνημοσύνου για τα
συσσίτιά μας.

Ο Πρόεδρος
Πατήρ Κων/νος Πιτσικάκης

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευ-
χαριστεί θερμά τα SUPER MAR-
KET ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Α.Ε. για την
μηνιαία ευγενική προσφορά
τους με τα εμφιαλωμένα νερά
(Χαλκιαδάκη).

Ο Πρόεδρος
Πατήρ Κων/νος Πιτσικάκης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 & ώρα
8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Της Παναγίας
στις Άνω Αρχάνες τελούμε ετήσιο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
αγαπημένης μας μητέρας & γιαγιάς 

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗ
Καλούμε συγγενείς & φίλους όπως παρα-
στούν.

Τα παιδιά της: Μανόλης Βαρδάκης, Μαρία Βαρδάκη.
Τα εγγόνια & οι λοιποί συγγενείς.
Σημ.: Καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα ΑΜΠΕΛΟΣ έναντι
του Ιερού Ναού.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και ώρα 8.30
π.μ., στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στο χωριό Ροδιά, τελούμε
40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής του προσφιλούς μας αδελφού
και θείου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Και παρακαλούμε όσους τιμούν τη

μνήμη του να παραστούν.
Τα αδέλφια: Αικατερίνη χα Ζαχαρίου Δαμιανάκη, Ελένη χα Εμ-
μανουήλ Βασιλείου.
Τα ανίψια - οι λοιποί συγγενείς.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
α. Την 24 έως και 28 Νοεμβρίου 2014 και από ώρα 07:00 τοττική, μέχρι δύ-

σεως ηλίου, θα εκτελούνται βολές στην περιοχή «Α» (ΑLPHA) του ΠΒΚ.
β. Περισσότερες πληροφορίες για την ενεργοποίηση και ακριβή οριοθέτηση

των επικίνδυνων περιοχών πρέπει οι ναυτιλλόμενοι να λαμβάνουν από τα κατά
τόπους Λιμεναρχεία, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα από το ΠΒΚ ακόμα και
για περιπτώσεις ακύρωσης των βολών νωρίτερα. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειο 12-11-2014 Αρ. Πρωτ.  472

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΑ ΑΕ σύμφωνα με την 66/2014 από-

φαση του αποφάσισε την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την φύλαξη του χώρου του πάρκιν έναντι αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, για
χρονικό διάστημα από 1-12-2014 έως και 1-12-2015.

Προϋποθέσεις:
•Αποτύπωση εύλογου ποσοστού κέρδους στην προσφορά
• Προσκόμιση ισολογισμών των τελευταίων 3 ετών
• Αναφορά στο αν υπάρχει υποκατάστημα στο Ηράκλειο
• 30 ημέρες το μήνα
• Ωάριο 23.00-07.00
Προϋποθέσεις φυλάκων:
• Ενστολος φύλακας >25 ετών
• Απόφοιτος Λυκείου
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της εταιρείας μας (ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ-

ΚΟΠΙΔΗ - ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ) την Τετάρτη 19/11/2014 και ώρα
12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία έχει οριστεί με την από-
φαση 66/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η δημοπρασία
κηρυχθεί ΑΓΟΝΗ θα επαναληφθεΙ στις 21/11/2014. Πληροφορίες θα δίδονται
στους ενδιαφερόμενους, στα γραφεία της εταιρείας όλες τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν το μειοδότη,

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-390177.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επεδόθη νόμιμα, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 11277 και 11278 της 29.10.2014

εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής εττιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρα-
κλείου Καλλιόπης Καρπαθάκη, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρα-
κλείου, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο
της από 10.10.2014 και με αριθ.πρωτ. ΓΑ3353/ΤΜ/934/2014 αγωγής της
εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", νόμιμα εκπροσωπούμενης,
ως ειδικής διαδόχου της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΡΡΟΒΑΝΚ ΑΕ» σύμφωνα με την απόφαση 12/1/26.7.2013 της Επιτροπής Μέ-
τρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 1831/26.7.2013 τ.Β’) και
την από 26.7.2013 σύμβαση μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού πιστωτικού ιδρύματος, κατά: 1) Της εδρεύουσας στο Ηράκλειο (οδός Θε-
ρίσσου αρ. 143) ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» νομίμως εκπροσωπούμενης και ήδη άγνω-
στης έδρας και 2) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Αντωνίου Καστρινάκη αρ. 64 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την
οποία η ενάγουσα ζητεί να της καταβάλλουν οι εναγόμενοι, από κατάλοιπο
του κλεισθέντος λογαριασμού με Νο GR 36 0540 0450 0001 7334 0016 012,
που εξυπηρετούσε τη με αριθμό 462/2.1.2007 ιδιωτική σύμβαση πίστωσης
ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού και των με αριθμούς 462/1/2.4.2007
και 462/2/8.8.2007 πρόσθετων πράξεων αυξήσεως ορίου πιστώσεως, το συ-
νολικό ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων οχτακοσιών ογδόντα εννέα και πε-
νήντα εννέα λεπτών (50.889,59), νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον για την
απαίτησή της τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκι-
σμό των τόκων από 22.11.2013 μέχρις εξοφλήσεως, της οποίας η συζήτηση
ορίστηκε από την κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 10.2.2016,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηρακλείου (τακτική διαδικασία), όπου και όταν οι καθών εκλήθησαν και κα-
λούνται να παραστούν, άλλως θα δικαστούν ερήμην.

Ηράκλειο 10.10.2014 
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ
Στο πλαίσιο του προγράμματος PreMES που συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους στο
πλαίσιο της πράξης «Αριστεία ΙΙ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαί-
δευση και δια Βίου Μάθηση» (κ.α. 2990), το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στη μελέτη. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε οικογένειες ασθενών με διαταραχές
συναφείς με τη σχιζοφρένεια όσο και σε ανθρώπους χωρίς σχετικό οικογενει-
ακό ιστορικό. Περιλαμβάνει έλεγχο  γνωρισμάτων της προσωπικότητας  και
ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών  (όπως η μνήμη, η προσοχή, η αντίληψη).
Σκοπός είναι να κατανοήσουμε καλύτερα διάφορους παράγοντες που είτε προ-
διαθέτουν είτε προστατεύουν από την εκδήλωση διαταραχών στο φάσμα της
σχιζοφρένειας. Απώτερος στόχος είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικότερες
στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης. 

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας ή για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2810394616 και 6975719674 από Δευτέρα
έως Παρασκευή 9:00-14:00 ή με email στη διεύθυνση
premes.study@gmail.com. Κάθε συμμετέχοντας που το επιθυμεί, θα λάβει προ-
σωπική ενημέρωση για τα αποτελέσματα από την αξιολόγησή του.

Τα ραντεβού για τη δεύτερη φάση της μελέτης ορίζονται σε ώρα και μέρα
που σας εξυπηρετεί, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηρά-
κλειο και στο Ρέθυμνο.

1 Α’ φάση μελέτης: συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου
2 Β’ φάση μελέτης: ψυχομετρική αξιολόγηση

Περίληψη: Ανακοίνωση Διακοπής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών και χωριών ότι, για να
εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει δια-
κοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως παρακάτω:
ΚΥΡΙΑΚΗ  16/11/14
08:00-16:00 Στο Δ. Ηρακλείου, στο Ηράκλειο, στην πλατεία Αρκαδίου και στις
οδούς Κυρίλου Λουκάρεως από την πλατεία Αρκαδίου έως την οδό Βικέλα, Μο-
νοφατσίου από την οδό Κριτοβουλίδου έως την οδό Μαρογιώργη, Βικέλα από
την οδό Γιαννίκου έως την οδό Κυρίλου Λουκάρεως, Μάρκου Μουσούρου από
την οδό Δικταίου Άντρου έως την οδό Κυρίλου Λουκάρεως.Επίσης στις οδούς
Λουτσάκη, Κιθαρίωνος, Δικταίου Άντρου και Μαρογιώργη
Αν    οι   εργασίες τελειώσουν   νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από
το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Για το λόγο αυτό
οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ  Α.Ε. πρέπει να θεω-
ρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύε-
ται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου μας ακόμα και αν
βρίσκονται καταγής.
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ ΑΕ που διαχειρίζεται το
Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, πληροφορίες για τις προγραμματισμένες
διακοπές   αναρτώνται καθημερινά στο site του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.

Γ. Κουρλετάκης
Διευθυντής Περιοχής Ηρακλείου

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 και ώρα
8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγ-
γέλου στη Θέρισο τελούμε ετήσιο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΕΛΕΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗ
Τα παιδιά: Κώστας Βουράκης και Κατε-
ρίνα Ροδιτάκη, Θεμιστοκλής Βουράκης

και Ελένη Ανέφαλου.
Τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 8.30 π.μ. 40ήμερο μνημόσυνο
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη (προάστιο)
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπη-
μένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ
Καλούμε να παραστούν τιμώντας τη

μνήμη του συγγενείς και φίλους.
Τα παιδιά: Ελένη και Γιώργος Μπάκας, Χαρούλα Καρτσωνάκη.
Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος και Μαρία Μπατζανακάκη, Νικό-
λαος και Καλλιόπη Μπατζανακάκη, Ευμορφία χα Εμμανουήλ
Μπατζανακάκη, Θεοδοσία χα Ιωάννου Μπατζανακάκη.
Τα εγγόνια και τα δισέγγονα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 και ώρα
8.30 π.μ. στην Ιερά Μονή Παναγία Παν-
τάνασσα (Λινοπεράματα) τελούμε ετήσιο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα
και αδελφού 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ)

Η σύζυγος: Αλκμήνη.
Τα παιδιά: Νίκος και Μανόλης.
Ο αδελφός: Γιάννης.
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.
Σημ.: Καφές θα προσφερθεί στο χώρο της Ιεράς Μονής.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 8.30 π.μ. 40ήμερο μνημόσυνο
στον Ιερό Ναό Παναγίας Καμαριανής
(Νέας Αλικαρνασσου) υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Καλούμε να παραστούν τιμώντας τη μνήμη του συγγενείς και φί-
λους.
Η σύζυγος: Μάρθα Παναγιωτοπούλου.
Τα παιδιά: Κυριάκος και Μαρία Παναγιωτοπούλου, Αναστάσιος
και Ειρήνη Παναγιωτοπούλου, Χριστόφορος και Μαριλένα Πα-
ναγιωτοπούλου, Ελευθέριος και Ελευθερία Παναγιωτοπούλου.
Τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.
Σημ.: Καφές θα προσφερθεί στη μνήμη του στην αίθουσα του
Ιερού Ναού.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 και ώρα
8.00 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Κων-
σταντίνου στο παλαιό κοιμητήριο Ηρα-
κλείου τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η σύζυγος: Ευγενία Καραπιδάκη
Τα παιδιά : Νικόλαος και Αμαλία Καραπιδάκη, Λουίζα και Γρη-
γόριος Τσιγάρας.
Τα εγγόνια: Ευγενία Καραπιδάκη, Μανουήλ Τσιγάρας.
Τα αδέλφια: Μαρίκα Χα Ιωαν. Χαριτάκη, Ριρίκα Χα Αριστ. Κα-
ραπιδάκη, Αθηνά χα Ιωαν. Καραπιδάκη, Μιχαήλ Ιατράκης,  Εμ-
μανουήλ και Μαίρη Ιατράκη, Αθηνά χα Ιωαν. Ιατράκη.
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.
Σημ.: Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ”
έναντι παλαιού κοιμητηρίου Ηρακλείου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 09.00 π.μ. 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΚΗ
Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Νε-
οχώρι Μονοφατσίου.

Καλούμε συγγενείς και φίλους όπως παραστούν.
Η σύζυγος: Ειρήνη Βαρδάκη.
Τα παιδιά: Αριστόδημος και Ελευθερία Βαρδάκη, Γεώργιος και
Έμμα Βαρδάκη.
Οι γονείς: Γεώργιος και Πολυξένη Βαρδάκη, Μαρία χα Δημη-
τρίου Καραντινάκη.
Τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Λίγα λόγια για 
τον Βασίλη Νταγιαντά
από τους φίλους του
Ο Βασίλης Νταγιαντάς υπήρξε ένας αγαπημένος φίλος, ένας
εξαίρετος Αρχιτέκτονας, ένας δημιουργικός άνθρωπος.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο, όπου τελείωσε και το
Δημοτικό. Στο Γυμνάσιο φοίτησε αρχικά στο Ηράκλειο και τέ-
λειωσε στην Αθήνα. Στη συνέχεια σπούδασε στην Αρχιτεκτο-
νική Σχολή του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κατέβηκε στην
πόλη του όπου και δούλεψε μέχρι το τέλος.
Ήταν ευφυής, ευαίσθητος,  είχε μεγάλη φαντασία και άπειρες
γνώσεις πάνω στη δουλειά του. Πολλές οικοδομές στο Ηρά-
κλειο φέρουν την υπογραφή του Βασίλη και σίγουρα διακρί-
νονται για την ποιότητα στη σύλληψη και τον σχεδιασμό, φυ-
σικά σύμφωνα  πάντα με τους αυστηρούς κανονισμούς που
ήταν υποχρεωμένος να ακολουθεί.
Ο Βασίλης είχε πάντα πολλές λύσεις στο μυαλό του, βασανι-
ζόταν για τη καλύτερη, ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένος. Ήταν
διαρκώς ανήσυχος για τη “βέλτιστη λύση” στην αναζήτηση
της οποίας αναλωνότανε.
Σαν φίλος διακρινόταν για τον αυθορμητισμό του, την ειλικρί-
νεια, το χιούμορ και την καλή διάθεση που μετέδιδε στη συν-
τροφιά του. Είχε ένα εκρηκτικό χαρακτήρα ανθρώπου καλο-
προαίρετου, γελαστού, πρόθυμου, ευρηματικού,
ανοιχτόκαρδου, καλαμπουρτζή. Ιδανικός στην παρέα, καλός,
συμπονετικός φίλος.
Οι φίλοι του σήμερα αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφρα-
στούμε μέσα από τις παραπάνω λίγες γραμμές για τον αγαπη-
μένο μας φίλο που μας έφυγε πριν από ένα χρόνο, τόσο νω-
ρίς, τόσο νέος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και
Ν. Ηρακλείου ευχαριστεί ολόθερμα για τις δωρεές υπέρ της ανε-
γέρσεως του παιδικού ξενώνα “Σπίτι των Αγγέλων” τους κάτωθι:
Εις μνήμην Ρηνακάκη Νικολάου
Καλαθάκη Μάρκο-Βιργινία 30 ευρώ, Μπετεινάκη Αντώνη 20
ευρώ, Ορφανουδάκη Γιάννη 20 ευρώ, Καβροχαράκη Ελευθέριο
30 ευρώ, Χαρήπη Χρήστο 20  ευρώ, Μαρκάκη Κώστα και Άννα
30 ευρώ, Πιτσουλάκη Γιώργο και Χαρά 20 ευρώ, Αποστολάκη Ζα-
χαρούλα 50 ευρώ, Σπανάκη Μαρία 20 ευρώ, Μενεδιάτη Γεώργιο
15 ευρώ, Πρινιωτάκη Δημήτρη 20 ευρώ.
Εις μνήμην Αγγελικής Παπαδάκη
Ειρήνη Ξυλούρη 50 ευρώ, Ευαγγελία Ξυλούρη 50 ευρώ.
Εις μνήμην  Αναστασίας Βαλατίδη
Τους σχολικούς συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρα-
κλείου 120 ευρώ.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΙΡΗ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 8.00 π.μ. στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό Αγίου Μηνά ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

ΤΙΤΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ
Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη

του, συγγενείς και φίλους όπως παραστούν.
Η σύζυγος: Πολυξένη Ξανθοπούλου.
Τα παιδιά: Μαρία Πετράκη και Νικόλαος Μανουσάκης, Ολυμ-
πία Πετράκη.
Η εγγονή: Έλλη Μανουσάκη.
Τα αδέλφια: Γεώργιος και Βέρα Πετράκη, Αντώνης Πετράκης.
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου σας προσκαλεί στην

εορτή του προστάτη του κλάδου «Μιχαήλ Αρχαγγέλου», την Κυ-
ριακή 16/11/2014 στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στις Γούβες
του Δήμου Χερσονήσου στις 8:30 π.μ. (από το πρατήριο της ΕΚΟ,
κατεβαίνουμε το δρόμο προς την Παραλιακή και συναντάμε την
εκκλησία).
Την εικόνα γι’ αυτή τη χρονιά θα φιλοξενήσει η οικογένεια του συ-
ναδέλφου Κυριάκου Δασκαλάκη.
Θ’ ακολουθήσει γεύμα, αμέσως μετά, στην Ταβέρνα ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του Ξενοδοχείου ΔΕΣΠΩ στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου.

Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος                               Γενικός Γραμματέας
Θωμάς Φορτετσανάκης                 Ευάγγελος Κουρουπάκης

6άρια - ΤΖΑΚ ΠΟΤ
5+1 0 50.000,00
5αρια 16 1.500,00
4αρια 1.063 30,00
3αρια 17.860 1,503,9,15,16,18,49+8

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του 5ου Λυκείου 

Καταγγέλλει υποκινητές των καταλήψεων
Της Κατερίνας Μυλωνά

Οι αριστεροί με δεξιές τσέπες...
υποκινούν τις καταλήψεις!
Αυτό καταγγέλλει ο κ. Κωνσταντί-
νος Κωνσταντίνου στην επιστολή
παραίτησής του από τη θέση του
διευθυντή του 5ου Λυκείου Ηρα-
κλείου, που έστειλε στο ΑΠΥΣΔΕ
Κρήτης.
Ο κ. Κωνσταντίνου παρουσιάζει
το χρονικό της κατάληψης των τε-
λευταίων ημερών. Σημειώνεται ότι
το 5ο Λύκειο Ηρακλείου παρέ-
μεινε και χθες κλειστό.
Είναι χαρακτηριστικό το παρα-
κάτω σημείο της επιστολής του
« Είμαι πεπεισμένος ότι εν τω με-
ταξύ οι επιτήδειοι, που διαλέγουν
πρώτα ιδεολογία και μετά σερβί-
ρουν «αλήθειες», είχαν απλώσει
στα ευκολόπιστα μυαλά των παι-
διών την κατηχητική τους μπου-
γάδα. Με συνωμοτικά γκρουπού-
σκουλα και δουλειές της νύχτας.
Το ίδιο έγινε και με το πρόσφατο
κύμα καταλήψεων. Όλοι ξέρουμε
πως είχε ενορχηστρωθεί. Έτσι την

Κυριακή, 02/11/2014, γύρω στις
δώδεκα το μεσημέρι, πήγα στο
γραφείο μου και επέστησα δια τη-
λεφώνου την προσοχή σε όλους
τους γονείς των παιδιών του δεκα-
πενταμελούς μαθητικού συμβου-
λίου (και όχι μόνο) για την ευ-
θύνη που έχουν απέναντι στα
παιδιά τους. Στην κατάληψη της
Δευτέρας, 03/11/2014, δεν αντέ-
δρασα. Με ταλαιπωρούσε άλλω-
στε και ένα πρόβλημα υγείας. Μία
μέρα είναι, λέω, ας εκτονωθεί η
κατάσταση. Δυστυχώς όμως δια-
ψεύστηκα. Τότε αντέδρασα και
κράτησα το σχολείο ανοικτό μέχρι
και την Παρασκευή, 07/11/14.
Πώς; Τηρώντας αυστηρή στάση,
παραμένοντας αρκετές ώρες στο
σχολείο - για να το προφυλάξω
από τα ευκόλως εννοούμενα χει-
ρότερα - και πείθοντας τα παιδιά
με τη λογική και το συναίσθημα.
Και πάλιν, τηλεφωνήματα σε γο-
νείς και συνεχής επικοινωνία με
την πρόεδρο του Συλλόγου Γο-
νέων καιΚηδεμόνων του 5ου ΓΕΛ.
Την ημέρα μάλιστα της πορείας

(07/11/14) ο ίδιος συνόδευσα
τους μαθητές του σχολείου μου,
συνεπής στην από χρόνων υπό-
σχεσή μου.
Κάπου όμως πρέπει να υπήρχε
λάθος… Φαίνεται ότι το Σαββατο-
κύριακο (8-9 Νοεμβρίου) δρα-
στηριοποιήθηκαν οι μαθητοπατε-
ρομαμάδες και κάλεσαν τους επί
κεφαλής των καταληψιών μαθητές
σε «φροντιστήριο». Ήταν και το
πρόβλημα υγείας που άρχισε να
με ταλαιπωρεί και πάλι... Δρυός
πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται
(όταν λείπει ο γάτος …). Έτσι τη
Δευτέρα, 10/11/2014, μπήκαν
ξανά οι αλυσίδες. Και ας δήλωναν
τα παιδιά κατ’ επανάληψιν ότι «τί-
ποτα δεν έχουμε με το Διευθυντή
μας» και ας υπογράμμιζαν με
αγαθή υπερβολή ότι «το σχολείο
μας είναι το καλύτερο του Ηρα-
κλείου».
Αξιότιμα μέλη του ΑΠΥΣΔΕ Κρή-
της,
Κάποιο λάθος πρέπει να υπάρχει
με τους εντεταλμένους γκαουλάι-
τερ, τους «αριστερούς» με τις «δε-

ξιές» τσέπες. Γιατί θεωρούν ότι τα
ανήλικα παιδιά που οφείλουμε ως
σχολείο να διαπαιδαγωγήσουμε
είναι ήδη διαπαιδαγωγημένα –
φτάνει να ασπάζονται το μανιφέ-
στο που ίδιοι τους προσφέρουν
μέσα από κομψές και γλυκερές λέ-
ξεις. Έχουν μάθει όλοι αυτοί (ο
καθένας μας το έχει ζήσει) να
αλωνίζουν μέσα στα σχολεία,
σφραγίζοντας τα κομματικά τους
διαπιστευτήρια και εκλαμβάνον-
τας ετσιθελικά την ευγένεια των
υπολοίπων ως συγκατάθεση στο
να δεχτούν το ευθύγραμμο εγκε-
φαλογράφημά τους. Γνωρίζουν
πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια
και στο σχολείο μου, σύμφωνα με
την έννομη υποχρέωσή μου, κα-
τέβαλα προσπάθειες να τους στε-
ρήσω το γλειφιτζούρι της κομμα-
τικής κατήχησης και
προφεσορίας».
Στη συνέχεια, αναφέρει πως
«Με όση δύναμη μου μένει φω-
νάζω «έξω τα κόμματα από τα
σχολεία»! Αρνούμαι να συμ-
πλεύσω με τη συστηματική παρα-

πληροφόρηση και κατατρομο-
κράτηση! Σε αυτό το καραγκιοζι-
λίκι δεν θέλω να είμαι ούτε συμμέ-
τοχος ούτε συνένοχος. Δεν το
επιτρέπει η ευαισθησία μου. Εύ-
χομαι ο επόμενος Διευθυντής του
5ου Γενικού Λυκείου του Ηρα-
κλείου να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες και στις δυνατότητές
του».

Ο κ. Κ. Κωνσταντίνου, παραιτη-
θείς, πλέον, διευθυντής του 5ου
Λυκείου Ηρακλείου, υποστηρίζει
πως οι μαθητικές καταλήψεις
υποκινούνται από τα κόμματα
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