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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Την ωραία συνεργασία μαθητών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου και του σχολείου και 

του Δημοτικού σχολείου Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu της Σμύρνης, φιλοξένησε προ 

ημερών ο Δήμος, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησαν τα παιδιά συνοδευόμενα από 

τους δασκάλους τους, στο Δημαρχείο.  Τους 12 μαθητές από τη Σμύρνη συνόδευαν  οι 

εκπαιδευτικοί  OZAN KUTBETTİN GÜMÜŞ, BURCU HANCI YANAR και  SELİN GÜLER ενώ τους 

μαθητές από το 9ο Δημοτικό συνόδευσαν ο Διευθυντής κ. Κώστας Παπαδομανωλάκης  και ο 

Υποδιευθυντής κ. Νεκτάριος Τσαγλιώτης.  

Η Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης κα Πέπη Μπιρλιράκη σε συνεργασία με την κα Μιχάλα Ελευθερία 

– Μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου και το γραφείο Δημάρχου, επεφύλαξαν θερμή 

υποδοχή στους μαθητές, που ανταποκρίθηκαν με ζωηρό ενδιαφέρον στην ενημέρωση που τους 

έγινε από την Αντιδήμαρχο για το Ρέθυμνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του.  

Παρότι οι μαθητές από τη Σμύρνη είναι μόλις 12 ετών, δήλωσαν εντυπωσιασμένοι  από τη 

συνύπαρξη του ιστορικού κέντρου με τη σύγχρονη πόλη και τις λειτουργίες της, κατέθεσαν το 

θαυμασμό τους  για το φυσικό περιβάλλον του Ρεθύμνου, τις ομορφιές του οποίου γνώρισαν 

κατά τις περιηγήσεις τους στο κέντρο της πόλης αλλά και την ενδοχώρα, στο πλαίσιο ενός 

πλούσιου προγράμματος δραστηριοτήτων που οργάνωσαν οι  ¨οικοδεσπότες¨, το 9ο Δημοτικό 

Σχολείο. Ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των ερωτήσεων των μαθητών από τη Σμύρνη για τα 

μνημεία της πόλης, που είναι τόσο καλά συντηρημένα σε βαθμό που όπως επεσήμαναν, 

προκαλούν τον επισκέπτη να μάθει για την ιστορία τους.  Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα, 

αποστολή μαθητών και δασκάλων από το 9ο Δημοτικό είχε επισκεφθεί  το συγκεκριμένο σχολείο 

στη Σμύρνη, το οποίο ανταποκρίθηκε συγκινητικά σε αυτή τη συνεργασία: Οι μαθητές της 



Σμύρνης υποδέχθηκαν τους συμμαθητές τους από το Ρέθυμνο, τραγουδώντας τραγούδια στα 

ελληνικά.  

Η συνεργασία των δύο σχολείων εντάσσεται στο Σχεδίο ERASMUS plus με θέμα: Από το 

αρχαίο στο μοντέρνο: «Αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες μέσα από τον παλμό των σπορ». Το 

σχολείο Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu της Σμύρνης και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 

συμπράττουν εδώ και 2 χρόνια [2015-2017] επιχειρώντας να υπερβούν τις δυσκολίες  της 

σχολικής ζωής, μέσα από σπορ και παιχνίδια, που ξεκινούν από το παρελθόν, διατρέχουν το 

παρόν και συνεχίζουν στο μέλλον. 

Το σχολείο Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu συμμετείχε στο project έχει με το αρχαίο 

παιχνίδι Mancala (στρατηγικής και υπολογισμού), το νεότερο παιχνίδι-σπορ Hemsball 

(ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και συντονισμού) και την αναβίωση της αρχαίας τεχνικής του 

αγωνίσματος μάχης Matrak (στρατηγικής και τεχνικής). Το 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 

συμμετείχε  με τα αγωνίσματα του αρχαίου πεντάθλου (δρόμος, άλμα, δίσκος, ακόντιο και 

πάλη), που ήταν τα βασικά αγωνίσματα τεχνικής και δεξιοτήτων των αθλητών και μαχητών στην 

αρχαία Ελλάδα και αποτελούν τα βασικά Ολυμπιακά αγωνίσματα στις μέρες μας. 

 

Τα παιδιά που συμμετείχαν ενεργά στο Πρόγραμμα αυτό, όπως δήλωσαν και τα ίδια 

στην Αντιδήμαρχο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής αναμνηστικών δώρων, αποκόμισαν 

πολύτιμες εμπειρίες, βίωσαν το ιδανικό της  αδελφοσύνης των λαών κι έμαθαν την αξία της 

συνεργασίας και της φιλίας.  
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