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ΤΟΠΙΚΑ

Ζωή στην ύπαιθρο

Ελένη Φουντουλάκη | 19.04.2011

Να αποκτήσουν ξανά ζωή τα χωριά και η περιφέρεια των Χανίων. Αυτός είναι ο στόχος της δημιουργίας
Κοσμητείας του Πανεπιστημίου των Ορέων στα Χανιά, όπως επισημάνθηκε χθες σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
Επίσης, συζητήθηκε η διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων στον τομέα της Παιδείας και του
Πολιτισμού, αρχής γενομένης από τον Δήμο Καντάνου - Σελίνου.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε η διοργάνωση μιας μεγάλης συνάντησης, που θα γίνει στις 7 Μαΐου στον
Ομαλό, με αντικείμενο την κτηνοτροφία.
Στη σύσκεψη, στην οποία προήδρευσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ιωάννης Παλλήκαρης,
συμμετείχαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απ. Βουλγαράκης, δήμαρχοι από όλο τον Νομό,
αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρησης κ. Πέτρος Λυμπεράκης και ο
προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κ. Ηλ. Ποντικάκης.
Οπως ανέφερε στα ´Χ.Ν.´ ο κ. Παλλήκαρης: ´Νομίζω ότι ωρίμασε πλέον ο χρόνος να γίνει στα Χανιά
Κοσμητεία του Πανεπιστημίου των Ορέων. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια.
Στα Χανιά έχουμε βρεθεί αρκετές φορές και μάλιστα η ιδρυτική πράξη αυτής της προσπάθειας έχει
υπογραφεί στον Ομαλό, πριν τριάμισι χρόνια περίπου με συμμετοχή ανθρώπων από όλη την Κρήτη, αλλά
και το εξωτερικό, που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα´.
Ο ίδιος έκανε λόγο για μια σημαντική προσπάθεια που πλέον ´παίρνει σάρκα και οστά´ τονίζοντας ότι:
´Εχουμε στα αρχεία μας αρκετούς Χανιώτες, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εμπλακεί στην προσπάθεια
αυτή. Σήμερα, όμως, γίνεται πλέον μια επίσημη κουβέντα σε επίπεδο Περιφέρειας. Ολοι οι Δήμοι των
Χανίων έχουν υπογράψει μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο των Ορέων από τις αρχές του έτους για
συνεργασία σε τέσσερα σημεία τα οποία το Πανεπιστήμιο των Ορέων προσπαθεί να βοηθήσει την
Περιφέρεια της Κρήτης, δηλαδή σε θέματα Παιδείας, Οικονομίας, Πολιτισμού και Υγείας. Επιλέξαμε μία
φορά τον μήνα να γίνεται μια μεγάλη εξόρμηση σε έναν ορεινό Δήμο της Κρήτης. Ο δεύτερος Δήμος που
επιλέξαμε στα Χανιά ήταν το Σέλινο. Καλέσαμε όλους τους δημάρχους που έχουν σχέση με την ευρύτερη
περιοχή, διότι ο στόχος είναι να υπάρχει και μια σχέση ανάμεσα στις Δημοτικές Αρχές και κυρίως
ανάμεσα στις κοινωνίες´.
Σύμφωνα με τον κ. Παλλήκαρη: ´Ο Δήμος Χανίων για παράδειγμα, είναι σημαντικό να συντονιστεί, ώστε
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να βρεθεί ένα σχολείο από τα Χανιά, το οποίο θα πάει σε ένα ορεινό σχολειό π.χ. στο Ροδοβάνι, όπου εκεί
τα παιδιά θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους και θα ανταλλάξουν μαθήματα. Μια αλληλοδιδασκαλία, όπως
συνηθίζουμε να λέμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό πείραμα´.
Μάλιστα ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοίνωσε ότι στις 7 Μαΐου θα γίνει μια μεγάλη
συνάντηση στον Ομαλό με αντικείμενο την κτηνοτροφία.
´Στόχος αυτής της συνάντησης θα είναι γενικότερα η κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών
Ορέων. Από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει μεγάλο
θέμα συζήτησης εδώ. Παράλληλα, την προηγούμενη μέρα θα γίνουν εξορμήσεις σε διάφορα χωριά όπου
θα δούμε ασθενείς, θα πραγματοποιήσουμε επισκέψεις σε σχολεία, αλλά και θα διοργανώσουμε μια σειρά
πολιτιστικών εκδηλώσεων´, ανέφερε.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
´Σαν μια πρώτη πράξη στον Νομό Χανίων´ -υπογράμμισε ο κ. Παλλήκαρης- ´θα είναι πολύ σημαντικό να
ιδρυθεί, όπως έχουμε προτείνει η Ακαδημία του Πολιτισμού των Ορέων με κέντρο τον Ομαλό, μιας και
είναι ο χώρος αναφοράς. Εκεί υπάρχει ένα κτηριακό συγκρότημα που χρησιμοποιεί ο Δήμος Καντάνου Σελίνου. Αυτό το κτήριο μπορεί να γίνει ένα «Μουσείο της Μαδάρας», όπως έλεγε και ο σεβασμιώτατος
κ. Ειρηναίος. Εκεί μπορεί να εγκατασταθεί η Ακαδημία Πολιτισμού των Ορέων με διάφορες εκδηλώσεις,
εκθέσεις κ.ά.´.
´Ο απώτερος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να μείνει ο κόσμος στην Περιφέρεια. Να μην «πεθάνει»
η Περιφέρεια. Διότι, αν πεθάνει η Περιφέρεια, θα «πεθάνει» και το «άστυ»´, κατέληξε.
Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που ξεκίνησε από μια
πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε με σκοπό να επιτύχει ένα δυναμικό άνοιγμα της
ακαδημαϊκής κοινότητας προς την κοινωνία.
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