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ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Αντιδράσεις μετόχων 
της Τράπεζας Χανίων 

» Σελ. 11

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Προκαταβολή για 
την επιδότηση ελαιολάδου

Την ερχόμενη εβδομάδα θα δοθεί η προκαταβολή 70% της

επιδότησης της ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με πηγές από

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και

αυτό γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία ανάρ-

τησης των προσωρινών δικαιωμάτων.

» Σελ. 7

» Σελ. 25

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΡΩΣΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πεντακόσια σημεία “παγίδες” 
■ Παρεμβάσεις προτείνει μελέτη

της “Εγνατία Α.Ε.”

ΜΕ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ 

Επανεμφάνιση της τρομοκρατίας 
■ Κάμερες και μάρτυρες στο επίκεντρο

της Αντιτρομοκρατικής

» Σελ. 9

Ψυχροπολεμικό κλίμα 

Ψυχροπολεμικό είναι το κλίμα ανάμεσα σε Ρωσία και

Τουρκία μετά την κατάρριψη ρωσικού στρατιωτικού

αεροσκάφους από τους Τούρκους, γεγονός που προ-

κάλεσε την οργή της Μόσχας. 

Για «πισώπλατη μαχαιριά» μίλησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κά-

νοντας ευθέως λόγο για διασύνδεση της Τουρκίας με τους

τζιχαντιστές. Υπό τον φόβο κλιμάκωσης της έντασης στα

ανατολικά της Ελλάδας, η διεθνής κοινότητα κάνει έκκληση

για διάλογο και ψυχραιμία. Eκτακτη Σύνοδος του ΝΑΤΟ

πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες.
» Σελ. 26 - 27

■ Φόβος για κλιμάκωση της έντασης
■ Διεθνείς εκκλήσεις για διάλογο και ψυχραιμία

διαβάστε ακόμα

• Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες

από σχολεία της Κρήτης
» Σελ. 5

• Σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση αστυνομικών

υπηρεσιών και στην Κρήτη 

» Σελ. 13

• Επίφοβα σε περίπτωση σεισμού τα εδάφη

με επιχωματώσεις 
» Σελ. 8

• Νέα διάκριση ερευνητών του Πανεπιστημίου

Κρήτης
» Σελ. 15

• Τα παιδιά μεγάλα θύματα της κλιματικής

αλλαγής 
» Σελ. 31

• Κερδίζει έδαφος ο Α.Ο.Χ. με τη νίκη του

επί της Αναγέννησης Καρδίτσας 
» Σελ. 54
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΟΥΛΤΣΗ  ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βραβείο στο Δ2 τμήμα του 19ου Δημοτικού Σχολείου θα αποδώσει

ο Δήμος Χανίων το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Δημος θα βραβεύσει επί-

σης τους εκπαιδευτικούς, Βιτωρίου Αλίκη, Κουκλινό Ανδρέα και Βο-

λακάκη Ευαγγελία, σε ειδική εκδήλωσή στην αίθουσα ολομέλειας του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφορμή για την εκδήλωση αυτή στάθηκε η διάκριση του σχολείου

για τη συνολική παρουσία του ανάμεσα στις δέκα καλύτερες συμμε-

τοχές πανελλαδικά, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

στην εργασία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Οι μαθητές αυτού του τμήματος έλαβαν μέρος στο συγκεκριμένο πρό-

γραμμα του ΙΜΕ τη σχολική χρονιά 2013 - 2014  όταν βρίσκονταν στη

Β’ τάξη του Δημοτικού, αποτελώντας έτσι τους μικρότερους σε ηλικία

συμμετέχοντες και κατ’ επέκταση τους μικρότερους σε ηλικία βρα-

βευθέντες σε ειδική εκδήλωση που έγινε στις 7/11/2015 για όλα τα σχο-

λεία από το Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στο Κέντρο Πολιτισμού

Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα.

Η τακτική εκλογοαπολογιστική Γεν. Συνέλευση

και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της

ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2

Δεκεμβρίου. Η ΕΛΜΕ υπενθυμίζει ότι «για τη

διαδικασία αυτή προβλέπεται συνδικαλιστική

άδεια την οποία έχουμε ζητήσει από τον

δ/ντη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την έγκαιρη προετοιμασία των εκλογών

(εκτύπωση ψηφοδελτίων, κ.λπ.), η καταληκτι-

κή ημερομηνία κατάθεσης ψηφοδελτίων είναι

η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως 6μ.μ.».

Η τακτική εκλογοαπολογιστική Γεν. Συνέλευση

και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της

ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2

Δεκεμβρίου. Η ΕΛΜΕ υπενθυμίζει ότι «για τη

διαδικασία αυτή προβλέπεται συνδικαλιστική

άδεια την οποία έχουμε ζητήσει από τον

δ/ντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την έγκαιρη προετοιμασία των εκλογών

(εκτύπωση ψηφοδελτίων, κλπ), η καταληκτική

ημερομηνία κατάθεσης ψηφοδελτίων είναι η

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως 6μ.μ.». 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η κατάθεση

των υποψηφιοτήτων (ψηφοδέλτιο, ή μεμονω-

μένος υποψήφιος) μπορεί να γίνει είτε δια ζώ-

σης  στα γραφεία της ΕΛΜΕ την Παρασκευή

27/11 από 4:30μ.μ. μέχρι τις 6μ.μ.) είτε να απο-

σταλούν ηλεκτρονικά σε συνημμένο αρχείο στο

mail της ΕΛΜΕ elmechanion@gmail. com

στην ίδια προθεσμία (Παρασκευή 27/11,  έως

6μ.μ.)».

Την Τετάρτη 2/12, από 9  – 12μ. θα πραγμα-

τοποιηθεί η τακτική Γεν. Συνέλευση στον

χώρο του 1ου Γυμνασίου (Αγορά) με θέματα:

Απολογισμός ΔΣ ΕΛΜΕ, εκλογή εφορευτικών

επιτροπών, κριτική πεπραγμένων του απερ-

χόμενου ΔΣ της ΕΛΜΕ (ομιλίες-τοποθετή-

σεις). προτάσεις - ψηφίσματα. 

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ψηφοφορία με

λήξη στις 7 το απόγευμα. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικά εντά-

ξει μέλη της ΕΛΜΕ για το έτος 2015. Ψηφίζουν

και οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Διάκριση για το 19ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Συνέλευση ΕΛΜΕ στις 2 Δεκεμβρίου

ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Απονομή πτυχίων 

στο Πανεπιστήμιο

Τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυ-

χίων του Τμήματος Ψυχολογίας θα πραγ-

ματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

στο Αμφιθέατρο Δ3 και ώρα 12:45μ. στην

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.
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Μια μεγάλη διάκριση απέσπασε
πρόσφατα το θεατρικό αρχείο της
“Socìetas Raffaello Sanzio”, ένα αρ-
χείο με σχέδια, θεατρικά σενάρια,
κείμενα, αφίσες, τετράδια σκηνο-
θεσίας, προγράμματα, ημερολόγια,
αλληλογραφία, φωτογραφίες, βί-
ντεο και δημοσιεύματα.

Τ
ο αρχείο αυτό, που μαρτυρεί την καλ-

λιτεχνική δραστηριότητα της θεατρικής

ομάδας των Claudia Castellucci, Romeo

Castellucci και Chiara Guidi, από τις αρχές της

δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα, ανακηρύ-

χθηκε από το Yπουργείο Πολιτισμού της Ιτα-

λίας ως αρχείο «ιδιαιτέρως σημαντικού ιστο-

ρικού ενδιαφέροντος».

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Έλενα Πα-

παλεξίου, λέκτωρ του Τμήματος Θεατρικών

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

και κύρια ερευνήτρια του προγράμματος ARCH

που έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση του αρ-

χείου, «η σημασία μιας τέτοιας βράβευσης

έγκειται στο γεγονός ότι ο Romeo Castelucci

είναι ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του

θεάτρου διεθνώς αλλά και στο ότι μια ολόκληρη

ομάδα από την Ελλάδα συμμετέχει στην ορ-

γάνωση και την ψηφιοποίηση του αρχείου».

Πιο συγκεκριμένα, η αναγνώριση αυτή ήταν

καρπός της εργασίας του Ευρωπαϊκού Ερευ-

νητικού Προγράμματος ARCH: Αρχειακή Έρευ-

να και Πολιτιστική Κληρονομιά ενώ οι εργα-

σίες τεκμηρίωσης πραγματοποιούνται στην Ιτα-

λία, την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τις Έλε-

να Παπαλεξίου (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

και Αύρα Ξεπαπαδάκου (Πανεπιστήμιο Κρή-

της), υπό την εποπτεία της καθηγήτριας και

προέδρου του Τμήματος Θεατρικών Σπου-

δών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άννας Τα-

μπάκη. Στην ομάδα συμμετέχουν ερευνητές και

ερευνήτριες από την Ακαδημία Αθηνών, τα Πα-

νεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης και

της Πελοποννήσου, το Χαροκόπειο, το Πανε-

πιστήμιο Αιγαίου, το Stanford University και

τη Σορβόννη. Ηδη έχουν ταξινομηθεί, κατα-

γραφεί και ψηφιοποιηθεί 134.000 τεκμήρια ενώ

δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου εξαίρουν την

ιδιαίτερη εθνική σημασία του αρχείου της

Socìetas Raffaello Sanzio και αναφέρονται στην

ανάδειξή του μέσα από το πολύτιμο έργο της

ελληνικής ερευνητικής ομάδας ARCH. 

Ιδιαιτέρως ο Romeo Castellucci έχει ανα-

γνωριστεί σε όλον τον κόσμο ως ένας από τους

κορυφαίους σκηνοθέτες των ημερών μας, έχο-

ντας πολλές φορές διακριθεί για το πολυσχιδές

του έργο. Προσφάτως ανακηρύχθηκε σκηνο-

θέτης της Χρονιάς για το 2014 από το έγκριτο

γερμανικό περιοδικό Opernweltγια την πα-

ράσταση Ορφέας και Ευρυδίκη που ανέβηκε

στο Φεστιβάλ της Βιέννης, τού απενεμήθη ο

Χρυσός Λέων της Βενετίας για του σύνολο του

έργου του το 2013 και αναγορεύθηκε επίτιμος

διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Μπολόνιας

το 2014.

«Αυτή τη στιγμή το “Φεστιβάλ του Φθινο-

πώρου” στο Παρίσι διοργανώνει καλλιτεχνικό

πορτρέτο για τον Romeo Castellucci και "ανε-

βάζει" στη σκηνή τον "Οιδίποδα", τα "Ορέστεια"

και τις "Μετώπες του Παρθενώνα" καθώς ολό-

κληρη η σκέψη, η φιλοσοφία και οι αναγνώσεις

του σκηνοθέτη έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από

την Ελλάδα» σχολιάζει η κα Παπαλεξίου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μιλώντας για τη διαδικασία της ψηφιοποί-

ησης και της οργάνωσης του αρχείου, η ίδια

κάνει λόγο για μια επίπονη και λεπτομερή διερ-

γασία που υλοποιείται σε συνεργασία με πολ-

λούς φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυ-

χιακούς, από την Ελλάδα και απαιτεί πολλά τα-

ξίδια στην Ιταλία. Η ανάγκη της ανάδειξης του

αρχείου προέκυψε από το μεγάλο ενδιαφέρον

που εκδηλώθηκε από τη διεθνή θεατρική κοι-

νότητα για το έργο της ομάδας των Claudia

Castellucci, Romeo Castellucci και Chiara

Guidi. «Ακολούθησε η δική μας ενασχόληση με

το αρχείο. Καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπι-

στοσύνη και την εκτίμηση των ανθρώπων αυ-

τών αλλά και να αντέξουμε στον σκληρό διε-

θνή ανταγωνισμό, γεγονός που έφερε και τη

διάκριση» προσθέτει.

Στα σπάνια και πιο αξιόλογα τεκμήρια του αρ-

χείου της Socìetas Raffaello Sanzio, η κα Πα-

παλεξίου συμπεριλαμβάνει τις πρώτες παρα-

στάσεις του θιάσου από το 1978 ακόμα, πριν

δημιουργηθεί ο θίασος με την τελική του

ονομασία, τα πρώτα ψήγματα δουλειάς και τις

πρώτες ιδέες πάνω σε χειρόγραφο και φυσικά

τα πρώτα τετράδια σκηνοθεσίας.

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Διάκριση ερευνητών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Φωτογραφίες από τεκμήρια 
του αρχείου που έδωσε στη δημοσιότητα 

η ελληνική ερευνητική ομάδα. 
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