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Λασίθι: Μεγάλη συμμετοχή στο Πανεπιστήμιο των Ορέων
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των
κατοίκων, ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 16
Μαΐου 2012, οι προγραμματισμένες δράσεις της
Α΄φάσης του Πανεπιστημίου των Ορέων που
πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές του ευρύτερου
Δήμου Αγίου Νικολάου.
Ομάδα εθελοντών με την υποστήριξη των
Πανεπιστημιακών Κλινικών του Πανεπιστημίου
Κρήτης, την Οφθαλμολογική Κλινική-ΒΕΜΜΟ,
την
Ακτινοδιαγνωστική
Κλινική,
την
Ωτορινολαρρυγγολογική Κλινική, την Κλινική
Ψυχολογίας και Τοξικολογίας και την Κλινική
Γενικής Ιατρικής, επισκέφθηκαν και εξέτασαν
μαθητές σχολείων και κατοίκους.
Οι 69 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στο
Καλό Χωριό είχαν μία πλήρη οφθαλμολογική εξέταση από την Οφθαλμολογική Κλινική και τον
Καθηγητή Οφθαλμολογίας κ. Ιωάννη Παλλήκαρη, τον υπεύθυνο της ομάδος : κ. Στάθη
Δετοράκη, Επίκουρο Καθηγητή Οφθ/γίας Πανεπιστημίου Κρήτης κ.α. Τις εξετάσεις συντόνιζαν οι
κ. Πατεράκη Αννα, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Καλού Χωριού με όλους τους δασκάλους
καθώς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
Την ίδια ημέρα, στο χωριό Κριτσά, εξετάστηκαν κάτοικοι του χωριού από την
Ωτορινολαρρυγγολογική Κλινική με τον Επικ. Καθ. κ. Εμμανουήλ Προκοπάκη, από την
Ψυχιατρική Κλινική με τον Καθ. Ψυχιατρικής κ. Νικόλαο Παρίτση και την ομάδα του, από το
τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης της Ακτινοδιαγνωστικής Κλινικής με τον Ιατρό κ. Κωνσταντίνο
Ψαθάκη καθώς επίσης και από την Κλινική της Τοξικολογίας με τον Καθ. κ. Αριστείδη Τσατσάκη
και την ομάδα του. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από το πρωί έως το απόγευμα.
Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, έχει ως κύριο στόχο του, την παρέμβαση στα σχολεία των
ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και στις τρείς βαθμίδες της εκπαίδευσης, με
προγράμματα συνδιδασκαλίας μεταξύ των μαθητών των ορεινών σχολείων και των μαθητών
των σχολείων των πόλεων.
Με την καθοδήγηση των Καθηγητών των Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, του
Καθ. κ. Παναγιώτη Μιχαηλίδη, του Επικ. Καθ. Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Δημήτρη
Καραγιώργου, τους δασκάλους και τους διευθυντές των Σχολείων, πραγματοποιήθηκε
αλληλοδιδασκαλία των μαθητών. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου και το Δημοτικό Σχολείο
Κρούστα, μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο της Κριτσάς όπου και υλοποιήθηκε η
αλληλοδιδασκαλία. Συμμετείχαν οι καθηγητές: Σχολ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ. Πρώτης
Περιφέρειας Λασιθίου κ. Γιώργος Μαμάκης Συντονιστής: κ. Παν. Μιχαηλίδης, Καθ.
Παιδαγωγικών Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπεύθυνος ομάδος 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου
Νικολάου: κ. Κων/νος Καλύβας,Δ/ντής, κ. Μιχ. Σαράντης, Δ/ντής, υπεύθυνη ομάδος Δημοτικού
Σχολείου Κριτσά, κ. Ζερβάκη Μαρία , Δ/ντρια. Εισήγηση από τον κ. Δημήτρη Καραγιώργο, Επ.
Καθ. Δημοτικής.
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Και καφενεία των Ορέων
Επίσης, το Πανεπιστήμιο των Ορέων, λειτούργησε τις απογευματινές ώρες δύο Καφενεία των
Ορέων:
Στο Καφενείο των Ορέων με τις Γυναίκες από τον Κρούστα, όπου η κ. Κωνσταντίνα Μπατάλα,
Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου, η κ. Αμαλία Φιλιππάκη, εκπαιδευτικός, η κ.
Νατάσσα Δαγαλάκη-Σιγανού, εκπαιδευτικός, η κ. Καίτη Γαρεφαλάκη, συστημική σύμβουλος
ψυχολογίας και η κ. Βαρβάρα Τερζάκη-Παλλήκαρη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Πανεπιστημίου των Ορέων, συζήτησαν με τις γυναίκες της περιοχής σημαντικά θέματα γύρω
από τα ήθη και έθιμα του χωριού. Στη συζήτηση συμμετείχαν γυναίκες όλων των ηλικιών και
αναπτύχθηκαν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα με λεπτομέρειες οι οποίες καταγράφηκαν και
έχουν στόχο να βοηθήσουν τους κατοίκους να κατανοήσουν την σπουδαιότητα των
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παραδοσιακών αξιών και πως αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν με σω
τρόπο και δράσεις.
Λίγο αργότερα στην Κριτσά, είχε οργανωθεί άλλη μία συνάντηση-συζήτηση, στο Καφενείο
Προσθέστε το σχόλιό σας
Ανδρών, όπου θα αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν την περιοχή και τις προτεραιότητές
Εισηγητές που πήραν μέρος είναι , ο κ. Ευάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης με θ
«Ο δάκος της ελιάς και η αντιμετώπισή του», ο κ. Ζαχαρίας Κυπριωτάκης, Καθ. Βοτανικής
Κρήτης Tομεόνομά
θέμα
«Η διατροφική αξία των άγριων χόρτων της Κρήτης» και ο κ. Γεώρ
σας...*
Δημητριάδης, δημιουργός της BIOLEA με θέμα «Βιολογικό Ελαιόλαδο και Αγροτουρισμός».
Tο email σας...

Την Τρίτη
22 Μαΐου 2012, στο χωριό Πρίνα, η Κλινική της Γενικής Ιατρικής με τον Καθ
Tο σχόλιό σας...*
Χρήστο Λιονή και την ομάδα του, θα εξετάσει τους ανθρώπους του χωριού δίνοντας πά
προτεραιότητα στους γέροντες.
Προσέγγιση με τους ανθρώπους της υπαίθρου
Ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης παραβρέθηκε σε όλες τις δράσεις σ
Κριτσά, στο Καλό Χωριό και στον Κρούστα, καλωσορίζοντας όλους τους συντελεστές
Πανεπιστημίου Ορέων.
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Ο δήμαρχος συνεχάρη όλους τους εθελοντές και τους καθηγητές για τις τόσο σημαντ
προσπάθειες που καταβάλλουν και για την βοήθεια που παρέχουν ώστε να φέρουν είς π
ένα τόσο σπουδαίο εγχείρημα στα απομακρυσμένα σημεία όλης της Κρήτης. Τις δραστηριότ
του Πανεπιστημίου Ορέων παρακολούθησαν επίσης οι αντιδήμαρχοι κ. Μιχάλης Σγουρός κα
Μιχάλης Κερούλης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μαρία Καφετζάκη, κ. Κωστής Σταυρακά
πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, καθηγητές από το ΤΕΙ Αγίου Νικολάου, πρόεδροι πολιτιστ
Τελευταία
θέματα κατηγορίας
συλλόγων,
εκπρόσωποι
φορέων και κάτοικοι των περιοχών.
Ο καιρός στην Κρήτη

Ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννης Παλλήκαρης τόνισε: "Το Πανεπιστ
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012 | 07:59
των Ορέων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 ύστερα από παροτρύνσεις, πτωτοβουλίες και ι
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και ενισχυμένους δυτικούς ανέμους, περιμένουμε...
των ανθρώπων της Κρήτης. Πρωτοπόροι και οραματιστές είναι μέλη της ακαδημα
κοινότητας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, διανοούμενοι, φοιτητές, άνθρωποι της Πίστης
Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία και στη Κρήτη, φάρμακα τοις μετρητοίς για τους
άνθρωποι που είναι δια βίου ερωτευμένοι με την Κρήτη. Οι ορεινές περιοχές της Κρήτης έχ
ασφαλισμένους
ανάγκη για να αναπτυχθούν και από την συν-αρωγή της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η ίδ
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012 | 07:38
πανεπιστημιακή κοινότητα, βγαίνει από τον ελεφάντινο πύργο της και προσεγγίζει
Την διακοπή της πίστωσης για τον ΕΟΠΠΥ από σήμερα Τετάρτη, αποφάσισαν οι φαρμακοποιοί...
ανθρώπους της υπαίθρου!"
Έξι χρόνια από το χαμό του Κώστα Ηλιάκη
Μοιράστε το

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012 | 07:14
Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Κώστας Ηλιάκης χάθηκε στον...

Κορυφαίοι βρετανοί τουριστικοί πράκτορες στον Άγιο Νικόλαο
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012 | 06:56
Το περασμένο Σάββατο επτά Βρετανοί τουριστικοί πράκτορες, που εκπροσωπούν τα...

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στην Πρίνα
Τρίτη, 22 Μαΐου 2012 | 19:05
Το Πανεπιστήμιο των Ορέων ολοκλήρωσε σήμερα Τρίτη 22 Μαΐου 2012, τις δράσεις...

Κρητική κουζίνα με σήμα ποιότητας
Τρίτη, 22 Μαΐου 2012 | 18:38
Σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το «Σήμα Ποιότητας...

Φάρμακα τοις μετρητοίς από την Τετάρτη για τους ασφαλισμένους και στη Κρήτη
Τρίτη, 22 Μαΐου 2012 | 12:00
Την διακοπή της πίστωσης για τον ΕΟΠΠΥ από την Τετάρτη, αποφάσισαν οι φαρμακοποιοί...

Συνελήφθη με κάνναβη 27χρονος στο Κάτω Χωριό Ιεράπετρας
Τρίτη, 22 Μαΐου 2012 | 11:09
Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης καθαρού βάρους 12,2 γραμμαρίων βρέθηκε κατά τη...
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