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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μια ευχάριστη επίσκεψη είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, 

ο οποίος υποδέχθηκε αντιπροσωπεία μαθητών Γυμνασίου και των συνοδών 

Καθηγητών τους στο Δημαρχείο.  

Η πολυμελής, εξαιρετικά ευχάριστη, ομάδα, αποτελούμενη από τους καθηγήτριες 

Φιλολογίας του 4
ου

 Γυμνασίου  κες Βασσάκη Μαρία και Παλαμά Βάσω και τον 

καθηγητή Πληροφρικής κ. Τσαντάκη Νεκτάριο, μαθητές του 4
ου

 Γυμνασίου και 

μαθητές από την Κροατία, τη Ρουμανία και την Ιταλία με τους συνοδούς καθηγητές 

τους, οι οποίοι βρίσκονται στο Ρέθυμνο, φιλοξενούμενοι του Σχολείου και οικογενειών 

μαθητών του 4
ου

 Γυμνασίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus, επισκέφθηκαν 

το Δημαρχείο κι είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη συνεργασία με το Δήμαρχο 

Ρεθύμνης.    

Ο κ. Μαρινάκης καλωσόρισε θερμά τα παιδιά και τους συνοδούς  τους και αφού 

συνεχάρη τους καθηγητές για το ωραίο έργο τους και την πρωτοβουλία τους να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού αυτού Προγράμματος, μίλησε στα 

παιδιά για την ανάγκης καλλιέργειας κι ενίσχυσης των δεσμών φιλίας, επικοινωνίας 

και  συναδέλφωσης  των χωρών της ευρωπαϊκής οικογένειας που υπηρετούνται και 

μέσα από Προγράμματα όπως το Erasmus.  

Ειδικά δε, όταν πρόκειται για χώρες που συνδέονται ιστορικά και πολιτισμικά, η 

διατήρηση των καλών τους σχέσεων  και η σύμπραξη τους σε αναπτυξιακούς άξονες 

κοινού ενδιαφέροντος είναι ακόμη πιο χρήσιμη και μπορεί να αποβεί ακόμη πιο 

αποτελεσματική και ωφέλιμη για τους λαούς τους.  

Μάλιστα, στο πλαίσιο της συζήτησης, επισημάνθηκε το αποτύπωμα του 

Ελληνισμού στη Ρουμανία, το αποτύπωμα των Ιταλών στην Παλιά Πόλη του 



Ρεθύμνου καθώς και  άλλες απτές μα και αϋλες αποδείξεις της συνύπαρξης και της 

αλληλεπίδρασης των συγκεκριμένων λαών στο παρελθόν.  

 Οι επισκέπτες δήλωσαν την ικανοποίηση τους για την άψογη φιλοξενία και 

κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους για την πόλη του Ρεθύμνου και την ιστορία του, μέρος 

της οποίας θα γνώριζαν αμέσως μετά την επίσκεψη τους στο Δημαρχείο,   στο πλαίσιο 

της προγραμματισμένης τους ξενάγησης,  στο Ιστορικό Κέντρο, από την Αρχαιολόγο –

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Γραφείου Παλιάς Πόλης κα Ματίνα 

Αρβανίτη.   

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανάγνωση ενός ποιήματος που έγραψε μαθήτρια 

στην αγγλική γλώσσα για να εκφράσει τα αισθήματα αγάπης, σεβασμού και φιλίας 

που συνέδεσαν το  Ρέθυμνο  με την Κροατία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, με αφορμή 

αυτή την δράση, η οποία θα συμπληρωθεί με την αποστολή αντιπροσωπείας μαθητών 

του 4
ου

 Γυμνασίου, του χρόνου, στις χώρες αυτές.     

Ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές και δώρα με τους συνοδούς καθηγητές και η 

επίσκεψη έληξε με πολύ καλές εντυπώσεις κι ακόμη καλύτερη διάθεση.  

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ρεθύμνης  


