Κερδίηοντασ το αδφνατο

10 χρόνια προςφοράσ ςτθν κοινωνία και τον άνκρωπο
Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων, ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ και τουσ ςτόχουσ του, ςε
ζναν απολογιςμό, δράςθσ, εκελοντιςμοφ, προςφοράσ και καλϊν πρακτικϊν,
παράδειγμα προσ μίμθςθ.

To Πανεπιςτιμιο των Ορζων
ξεκίνθςε ωσ πρόκλθςθ, που ζγινε
πράξθ, ζχοντασ κζςει τον πιχθ
ψθλά, ςτουσ ανκρϊπουσ των Ορζων
ζχοντασ γίνει ςθμείο αναφοράσ για
τθν χϊρα και τον κόςμο τα τελευταία
10 χρόνια

Από το ξεκίνθμα…
•
•

•
•

Γενζκλιοσ τόποσ θ Λερά Μονι Βϊςακου, 18 Λανουαρίου 2008
Διακιρυξθ και υπογραφι καταςτατικοφ τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρίασ
Πανεπιςτιμιο των Ορζων, ςτον Ομαλό Χανίων, 27 επτεμβρίου 2008
5.000 εγγεγραμμζνοι εκελοντζσ-μζλθ, όλων των θλικιϊν, βακμίδων
εκπαίδευςθσ και επαγγελμάτων, εκ των οποίων
250 εκελοντζσ, μζλθ ΔΕΠ, ΑΕΛ-ΣΕΛ και επιςτιμονεσ-ερευνθτζσ από ελλθνικά και
ξζνα πανεπιςτιμια, διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων, με διεκνι εμβζλεια
και αναγνωριςιμότθτα

Με τεράςτια δυναμικι
 Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων ςυμπλθρϊνοντασ ςχεδόν μια δεκαετία
εκελοντικισ και μθ επιχορθγοφμενθσ προςπάκειασ, ζχει πραγματοποιιςει με
τουσ εκελοντζσ του, 83 εξορμιςεισ ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ
τθσ Κριτθσ, διανφοντασ πάνω από 20.000 χιλιόμετρα.
 Ζχουμε εξετάςει πάνω από 13.000 αςκενείσ, ζχουμε ςυναντιςει και
κουβεντιάςει ςτα Καφενεία των Ορζων, με περιςςότερουσ από 9.000
ανκρϊπουσ.
 3.000 μακθτζσ από 90 διαφορετικά ςχολεία, ςυμμετείχαν ςτισ δράςεισ
Αλλθλοδιδαςκαλίασ, με τθν εποπτεία του Παιδαγωγικοφ Σμθμ. Δθμοτ.
Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.
 Καλλιεργιςαμε και επεξεργαςτικαμε μετάξι, λινάρι και μαλλί και ςτουσ 4
νομοφσ τθσ Κριτθσ. Μαηζψαμε λουλοφδια και φυτά, παράξαμε βαφικό υλικό,
αγγίξαμε πορφφρα και υφάναμε ζξοχα κρθτικά υφαντά για τθν διάςωςθ και
διάδοςθ τθσ Λερισ τζχνθσ τθσ Τφαντικισ τθσ Κριτθσ.

83 Εξορμιςεισ φωτόσ… ζωσ ςιμερα
Μζχρι ςιμερα ζχουν πραγματοποιθκεί 83 εξορμιςεισ ςε όλουσ τουσ διμουσ τθσ Κριτθσ,
ςε πάνω από 250 χωριά ορεινϊν περιοχϊν όλων των Νομϊν τθσ Κριτθσ και των νθςιϊν
του νοτίου Αιγαίου, ςε χωριά που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε πρωτοβάκμιεσ μονάδεσ υγείασ,
ςε ςχολεία, φυλακζσ, ορφανοτροφεία, γθροκομεία και μοναςτιρια.

Άνκρωποι κάκε θλικίασ που είχαν
ανάγκθ για ιατρικζσ εξετάςεισ,
ςυνεργάςτθκαν με τουσ εκελοντζσ
του Πανεπιςτθμίου των Ορζων και
δζχτθκαν τθν πολφτιμθ βοικειά
τουσ, κακϊσ οριςμζνοι από αυτοφσ
δεν είχαν ποτζ επιςκεφκεί το γιατρό.

Ο επ. κακ. Α. Βάκθσ ςε εξόρμθςθ του ΠτΟ ςτον Φρε Αποκορϊνου 3/2015

Πραγματοποιικθκαν 15.000 εξετάςεισ
 2.000 παραπομπζσ αςκενϊν, για περαιτζρω ζλεγχο ςτα δθμόςια νοςοκομεία τθσ
Κριτθσ
 8.000 επιτόπιεσ εξετάςεισ ςε Οφκαλμολογικοφσ αςκενείσ
 5.000 επιτόπιεσ εξετάςεισ ςε αςκενείσ άλλων ιατρικϊν ειδικοτιτων (Γενικισ Λατρικισ,
ΩΡΛ, Ψυχιατρικισ, Σοξικολογίασ, Νευροχειρουργικισ, Νευρολογίασ, Γυναικολογίασ,
Ακτινολογίασ κ.α.)

Θ πράξθ πιο πολφ από τθν ςκζψθ…
 200 εκελοντζσ ιατροί όλων των ειδικοτιτων, από τισ Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ
του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ: Οφκαλμολογικι-BEMMO, Γενικισ Λατρικισ,
Σοξικολογίασ, Ψυχιατρικισ, Ωτορινολαρυγγολογίασ, Ορκοπεδικισ,
Γυναικολογίασ-Μαιευτικισ, Νευροχειρουργικισ, Καρδιολογίασ,
Ακτινοδιαγνωςτικισ, Παιδιατρικισ, Χειρουργικισ, Κοινωνικισ και
Οικογενειακισ Λατρικισ, Δερματολογίασ

170 Καφενεία των Ορζων
 ε 170 Καφενεία των Ορζων, ανδρϊν και
γυναικϊν, ςυμμετείχαν τουλάχιςτον 9.000 πολίτεσ
και παρουςία των τοπικϊν φορζων, ςυηθτικθκαν
κζματα που ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ
τοπικισ παραγωγισ, ςτθ διατιρθςθ των
παραδοςιακϊν μεκόδων δθμιουργίασ, ςτθν
ανάπτυξθ οικονομίασ μικρισ κλίμακασ-μεγάλθσ
αξίασ και ςτθν ανάκτθςθ του κατά κεφαλιν
ειςοδιματοσ ευτυχίασ.
Ζμφαςθ δίδεται ςε κζματα μοντζρνασ διαχείριςθσ
και οικολογικισ ςυνείδθςθσ:
 Σθν οικολογία, τθν Τφαντικι τζχνθ, τισ νζεσ
κτθνοτροφικζσ και ελαιοπαραγωγικζσ μεκόδουσ,
τισ παραδοςιακζσ μορφζσ καλλιζργειασ αγροτικϊν
προϊόντων, τθν ςθροτροφία, τθν παραγωγι
λιναριοφ, τισ φυτικζσ βαφζσ, τθν επιςκεψιμότθτα
των τουριςτϊν, τθν πιςτοποίθςθ ποιότθτασ των
τοπικϊν προϊόντων, τθν αντιμετϊπιςθ των
αςκενειϊν των φυτϊν και των ηϊων με φυςικό
τρόπο.

τα Καφενεία των Ορζων

Καφενείο των Ορζων - Παλαιά Ροφματα Χανίων – Λοφλιοσ 2015

Μια δυναμικι κοινότθτα ερευνθτϊν, πανεπιςτθμιακϊν, κοινωνικϊν εταίρων και πολιτϊν τθσ
ορεινισ περιφζρειασ, πορεφονται μαηί, μακαίνουν, πειραματίηονται με το καινοφργιο και το
πρωτοπόρο, με ςτόχο να «παντρζψουν» τθν κεωρθτικι κατάρτιςθ με το βίωμα,
προσ όφελοσ όλων…

Ο επ. κακ. κ. Κ. Παςχαλίδθσ τθσ χολισ Γεωπονίασ των ΣΕΛ Κριτθσ και θ υφάντρια Μ. Παπαδόςθφου από
τισ Πραςιζσ Ρεκφμνθσ ςτθν ςυγκομιδι του λιναριοφ ςτα Π. Ροφματα Χανίων – 17 Λουλίου 2015

Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων…
μασ μακαίνει να μακαίνουμε
ε καινοτόμεσ δράςεισ παιδαγωγικισ
παρζμβαςθσ – Αλλθλοδιδαςκαλίεσ, ςε
ςυνεργαςία με το Παιδαγωγικό Σμιμα
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου
Κριτθσ, το χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ
Θρακλείου και όλουσ τουσ ςχολικοφσ
ςυμβοφλουσ τθσ Κριτθσ πραγματοποιικθκαν
55 δράςεισ Αλλθλοδιδαςκαλίασ με τθ
ςυμμετοχι 90 ςχολείων πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ,
3.000
μακθτϊν και 350 εκπαιδευτικϊν.
Οι μακθτζσ ςχολείων ορεινϊν περιοχϊν και
οι μακθτζσ ςχολείων αςτικϊν κζντρων
επικοινωνοφν, ανταλλάςςουν απόψεισ,
γνϊςθ και ςυμπεριφορζσ, προάγοντασ τισ
ιδζεσ
τθσ
αμοιβαιότθτασ
και
του
αλλθλοςεβαςμοφ.

Κζματα Αλλθλοδιδαςκαλίασ
 θ Τφαντικι Σζχνθ, του χκεσ και του
ςιμερα,
 θ παραγωγι φυτικϊν βαφϊν και ο
τρόποσ βαφισ νθμάτων με αυτζσ,
 το περιβάλλον και θ προςταςία του,
 θ γεωργία,
 θ κρθτικι διατροφι,
 θ μελιςςοκομία,
 θ κτθνοτροφία,
 θ παραγωγι ςαπουνιοφ από
ελαιόλαδο,
 θ αγγειοπλαςτικι,
 θ τυροκομία,
 θ ςθροτροφία,
 θ παραγωγι μεταξιοφ και λιναριοφ,
 θ ξυλογλυπτικι,
 θ καλακοπλεκτικι κ.α.

Αποςτολι Πθνελόπθ Gandhi - Παιδαγωγικι Παρζμβαςθ – Αλλθλοδιδαςκαλία ςτο 2ο και 5ο Δθμ. χολείο Νζασ Αλικαρναςςοφ – Μάιοσ 2013

Μακαίνουμε ευκολότερα…

Μακιματα ξυλογλυπτικισ – Γζργερθ Θρακλείου – Μάρτιοσ 2014

Σα παιδιά κρατοφν το νιμα τθσ ιερισ τζχνθσ τθσ Τφαντικισ, παίηουν και
μακαίνουν να βάφουν τα νιματα με φυτικζσ βαφζσ ςτισ Μαργαρίτεσ Ρεκφμνθσ Δεκζμβριοσ 2015

Οργανϊνει όλο και περιςςότερεσ δράςεισ
 Πρωτοβουλία για τον κακοριςμό κριτθρίων τθσ χριςθσ των Ανανεϊςιμων
Πθγϊν Ενζργειασ ςτθν Κριτθ, με ζμφαςθ ςτθν ενεργειακι αυτάρκεια του νθςιοφ
και με τθν εκελοντικι ςυμμετοχι κορυφαίων επιςτθμόνων.
 15.000 παιδικά βιβλία, ζχουν μοιραςτεί δωρεάν ςε κοινωφελι ιδρφματα,
μουςεία και ςχολεία ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Κριτθσ

Σο ΠτΟ δϊριςε βιβλία ςτο Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ - Δεκζμβριοσ 2015

Μοίραςμα βιβλίων -Χριςτουγεννιάτικθ Παιδικι εορτι Ρζκυμνο -Δεκζμβριοσ 2008

υμμετοχι ςε πανελλινια ςυνζδρια
Από τθν ίδρυςθ του ζωσ ςιμερα, το ΠτΟ ζχει ςυμμετάςχει και ςυνδιοργανϊςει
πλθκϊρα επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Σον Λοφνιο του 2015 ςυμμετείχε ςτο Πανελλινιο υνζδριο «Θ Παιδαγωγικι τθσ Χαράσ»
του Παιδαγωγικοφ τμιματοσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και ςτο Πανελλινιο υνζδριο
δια βίου Μάκθςθσ με κζμα «Εμπειρίεσ, Οπτικζσ, Προοπτικζσ ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ –
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων – Κοινοτικι Ενδυνάμωςθ».

υμμετοχι ςε διεκνι ςυνζδρια
To Πανεπιςτιμιο των Ορζων, υποδζχτθκε τουσ ςυνζδρουσ κακθγθτζσ Παιδαγωγικϊν
Επιςτθμϊν από όλο τον κόςμο, ςτθν Λατρικι χολι ςτο Θράκλειο, τον Μάιο του 2013.
τθν ςυνάντθςθ αυτι, με κζμα “Γεφυρϊνοντασ τισ ςχολικζσ κοινωνίεσ” παρουςιάςτθκε
το ζργο του Πανεπιςτθμίου των Ορζων και θ Αποςτολι Πθνελόπθ Gandhi - θ Λερι τζχνθ
τθσ Τφαντικισ ςτθν Κριτθ ςιμερα.

Δράςεισ Πολιτιςμοφ
 Προϊκθςθ και υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων ςτο Καμπάνειο Μδρυμα, Ψυχρό
Λαςικίου (19/10/2008)
 Δθμιουργία προγράμματοσ Επιςτιμων-Πολίτθσ (2009)
 Μδρυςθ και λειτουργία Μουςικισ Ακαδθμίασ «Θ Ρζα», ςτο Ψυχρό Λαςικίου
(27/08/2009)
 Δθμιουργία επιςτθμονικισ ομάδασ για τθν καταγραφι τθσ Κρθτικισ Ντοπιολαλιάσ
(08/12/2009)
 φςταςθ τθσ Ακαδθμίασ Πολιτιςμοφ των Ορζων (10/05/2010)
 Δθμιουργία και λειτουργία Λνςτιτοφτου Μζλουσ και Λόγου ςτον Ορεινό
Μυλοπόταμο (Αΐμονασ Μυλοποτάμου 2010)
 Πρόταςθ για τθν δθμιουργία Κζντρου Αγιογραφικϊν και Εικονολογικϊν Μελετϊν
ςτο Βροντίςι, Ηαροφ, Θρακλείου (2010)
 Πρόταςθ για τθν αναβίωςθ των παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν ςε πεηοφλεσ ςτθν
Κάςο και τθν Κάρπακο (2010)
 Δθμιουργία και λειτουργία του Ποιμενικοφ Μουςείου Κριτθσ ςτον Ομαλό
(18/04/2011)

Ανάπτυξθ ενδογενοφσ αυτόνομθσ τοπικισ

Your logo
οικονομίασ
here

 Μδρυςθ Θλιακοφ Συροκομείου, για τθν παραγωγι τθσ «Γραβιζρασ Κριτθσ» ςτισ
Μαδάρεσ φακίων, με ςκοπό τθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ και θ διατιρθςθ του
φυςικοφ πλοφτου (18/04/2010)
 Τποβολι πρόταςθσ ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (ENPI - CBCMED) με εταίρουσ από
Κφπρο, Παλαιςτίνθ, Λςραιλ, Σουρκία και Λταλία, με αντικείμενο τθν
κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ τθσ Μεςογείου (2011)
 Θ Κριτθ φαίνει και ξυφαίνει ςτο γφριςμα του χρόνου, Αποςτολι Πθνελόπθ
Gandhi, (2010-ςιμερα). Θ γυναίκα τθσ Κριτθσ και θ Λερι τζχνθ τθσ Τφαντικισ.
(Κα ακολουκιςει αναλυτικι αυτόνομθ παρουςίαςθ, λόγω τθσ πλθκϊρασ των
δράςεων τθσ Αποςτολισ)

This project is co-financed by the ERDF and made
possible by the INTERREG IVC programme

Λςχυρι παρουςία ςε διεκνι και εγχϊρια ΜΜΕ

Περιςςότερα από 800 αφιερϊματα ςε διεκνι και
τοπικά ΜΜΕ και πάνω από 1000 άρκρα ςε
διαδικτυακζσ ιςτοςελίδεσ
Δθμοςίευμα από το περιοδικό Σαχυδρόμοσ – εφ. Κακθμερινι 10/2012

Μεγάλο ενδιαφζρον για ςυνεργαςία
από το εςωτερικό και το εξωτερικό
•

•

Κακθμερινά αιτιματα ςυμμετοχισ από όλθ τθν Κριτθ και τθν Ελλάδα: Καρπενιςι,
Κάρπακοσ, Κάςοσ, Βόλοσ, Ιπειροσ, Δυτικι Μακεδονία, Πελοπόννθςοσ (Διμοι
Γορτυνίασ, Αρχαίασ Ολυμπίασ, Επιδαφρου Λιμθράσ), Καςτελόριηο, Λευκάδα, Κφκθρα,
Αλεξανδροφπολθ, Καβάλα, Μεςςολόγγι, Αγρίνιο, ουφλί, Κόρινκοσ κ.α.
ε εξζλιξθ αιτιματα για ςυνεργαςία από διάφορα εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ,
πανεπιςτθμιακά, ερευνθτικά και άλλα ιδρφματα.

Σο ΠτΟ ςε ςυνεργαςία με Γερμανικό Πανεπιςτιμιο,
Yourγια
logo τθν
here
εκπόνθςθ πτυχιακισ διατριβισ
Σον Οκτϊβριο του 2014 θ φοιτιτρια
Kristina Lehmann, από το Faculty of
Textile and Clothing Technology, του
Πανεπιςτθμίου, Hochschule
Niederrhein, ςτθ Γερμανία, υπό τθν
εποπτεία τθσ Κακθγιτριασ Marion
Ellwagner – Mohr, ταξίδεψε ςτθν
Κριτθ για να γνωρίςει τθν Λερι Σζχνθ
τθσ Τφαντικισ και να εκπονιςει τθν
πτυχιακι τθσ εργαςία. Για το ςκοπό
αυτό, φιλοξενικθκε ζναν ολόκλθρο
μινα από τισ εκελόντριεσ –
υφάντριεσ τθσ Αποςτολισ Πθνελόπθ
Gandhi ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ
Κριτθσ, οι οποίεσ και τθν μφθςαν ςτο
μαγικό κόςμο τθσ Λερισ αυτισ τζχνθσ.
Σο αποτζλεςμα τθσ διατριβισ τθσ για
τθν Τφαντικι τζχνθ, ιταν εξαιρετικό.

This project is co-financed by the ERDF and made
possible by the INTERREG IVC programme

Ζχει ταξιδζψει πολφ

…ςε όλον τον κόςμο

Ο Κακ. Λωάννθσ Παλλικαρθσ και θ ςφηυγόσ του κ. Βαρβάρα Σερηάκθ με
τον Κακ. Jan Slikerveer και τθ ςφηυγό του ςτο Αμςτερνταμ.

Ο Κακ. Λωάννθσ Παλλικαρθσ και θ ςφηυγόσ του κ. Βαρβάρα Σερηάκθ με τθν
Πρόεδρο τθσ Λνδίασ ςτο Pune τθσ Λνδίασ.

Σο ΠτΟ αντιπροςωπεφει τθν Ελλάδα…
 To Πανεπιςτιμιο των Ορζων είναι επίςθμο μζλοσ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν - FAO
 Σο ΠτΟ κλικθκε να αντιπροςωπεφςει τθν Ελλάδα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ωσ μια από τισ
τρεισ καλζσ πρακτικζσ, που τεκμθριϊνουν το άνοιγμα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ςε μθ
παραδοςιακοφσ φοιτθτζσ (Opening Higher Education to Adults, HEAD) ςτθν Ελλάδα. Οι δφο
άλλοι ςυμμετζχοντεσ ιταν το Ελλθνικό Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο και θ Ακαδθμία Πλάτωνοσ.
 Σο ΠτΟ και θ Αποςτολι Πθνελόπθ Gandhi ςτθν ετιςια, παγκόςμιασ κυκλοφορίασ ζκδοςθ
του ΕΟΣ, για τθν Ελλάδα το 2015, με τίτλο «Greece Gods and Heroes».
 To ΠτΟ ςυνεργάηεται με το Emmanuel College - Boston USA.
 Σο ΠτΟ και θ Αποςτολι Πθνελόπθ Gandhi επελζγθ από τθν πρωτοβουλία Love Greece ωσ
ζνασ από τουσ 100 μζντορεσ τθσ χϊρασ, που κα διδάξουν ςε μακθτζσ και φοιτθτζσ τθν Λερι
τζχνθ τθσ Τφαντικισ τθσ Κριτθσ και τθν οικονομία μικρισ κλίμακασ-μεγάλθσ αξίασ ςτθν
Ελλάδα και ςε διάφορεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ.
 Σο ΠτΟ ςυνεργάηεται με το Sabanci Museum και το Ηωγράφειο ιςτορικό ςχολείο ςτθν
Κωςταντινοφπολθ.
 To ΠτΟ ςυνεργάηεται με το Victoria and Albert Museum ςτο Λονδίνο.
 Σο ΠτΟ ςυνεργάηεται με το δίκτυο NEST organization, ζνα δυναμικό δίκτυο ςυνζνωςθσ
χειροτεχνϊν και παραγωγισ τοπικϊν αριςτουργθμάτων για τθν ανάδειξθ του πλοφτου των
τοπικϊν κοινωνιϊν ςε όλο τον κόςμο.

Σο ΠτΟ επίςθμο μζλοσ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν FAO

Σρζχουςεσ – μελλοντικζσ δράςεισ
 Επιτυχισ ολοκλιρωςθ διετοφσ ςυνεργαςίασ με το ΠΣΔΕ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.
Μετεξζλιξθ των δράςεων Αλλθλοδιδαςκαλίασ ςτα ςχολεία, με εςτίαςθ ςτθν διάδραςθ Σζχνθσπαιχνιδιοφ-γνϊςθσ, ςε ςυνεργαςία με Παιδαγωγοφσ και επιςτιμονεσ διαφόρων γνωςτικϊν
αντικειμζνων
 Παράδοςθ κτιρίου-ζδρασ ΠτΟ ςτθν Κράνα Μυλοποτάμου, από το Διμο Μυλοποτάμου
 υμμετοχι ςε ευρωπαϊκά-ερευνθτικά προγράμματα ςε ςυνεργαςία με μεγάλα
Πανεπιςτιμια και Λδρφματα του εξωτερικοφ
 υνεργαςία με το Ηωγράφειο ιςτορικό ςχολείο τθσ Κωςταντινοφπολθσ
 υνεργαςία με τον φλλογο «ΦΘΓΟ» από τον Αλζξανδρο Λευκάδασ
 Διοργάνωςθ Ζκκεςθσ-Διάδραςθσ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ακθνϊν τθν άνοιξθ του 2016
για τθν Λερι τζχνθ τθσ Τφαντικισ ςτθν Κριτθ ςιμερα
 υνεργαςία με το Εκνογραφικό Μουςείο Κράκθσ
 υνεργαςία με το Εργαςτιρι Παναγιά Ελεοφςα ςτο Μεςολόγγι και το Αγρίνιο για τθν
εκπαίδευςθ – ανάπτυξθ ατόμων με νοθτικι ςτζρθςθ μζςω τθσ Λερισ τζχνθσ τθσ Τφαντικισ
 Σο ΠτΟ και θ Αποςτολι Πθνελόπθ Gandhi ςτουσ 100 μζντορεσ τθσ χϊρασ (Love Greece), που
κα διδάξουν ςε μακθτζσ και φοιτθτζσ τθν Λερι τζχνθ τθσ Τφαντικισ τθσ Κριτθσ και τθν
οικονομία μικρισ κλίμακασ-μεγάλθσ αξίασ ςτθν Ελλάδα και ςε διάφορεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ
 υνεργαςία με τθν εταιρία «KRIS» για τθν προϊκθςθ των εκλεκτϊν υφαντϊν των υφαντριϊν
τθσ Αποςτολισ ΠG ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό
 υνεργαςία με το Εκνικό Σαμείο Αρχαιολογικϊν Πόρων για τθν επζκταςθ των δράςεων του
ΠτΟ και τθσ Αποςτολισ Πθνελόπθ Gandhi ςε όλα τα Μουςεία τθσ χϊρασ
 Σο νιμα-νόθμα ςυνδζει τθν χϊρα, από τθν θτεία ζωσ το ουφλί. Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων
με επίκεντρο το Κρθτικό Αργαςτιρι ςε όλθ τθν Ελλάδα

Πλιρθσ αυτοχρθματοδότθςθ

Όλεσ οι δράςεισ, οι αποςτολζσ και οι εξορμιςεισ του Πανεπιςτθμίου των
Ορζων, είναι εκελοντικζσ, δεν χρθματοδοτοφνται από κανζνα εκνικό,
κοινοτικό ι ιδιωτικό πόρο και υποςτθρίηονται μόνον από τα εκλεκτά
μζλθ-εκελοντζσ του, με μοναδικό κριτιριο τθν αλλθλεγγφθ και τθν
αγάπθ.

Γιατί μόνο ζτςι κα μπορζςουμε να ανζβουμε λίγο ψθλότερα

Επειδι ςτθν Κριτθ…

«…υψϊνεται κανείσ ακόπωσ από τθ φφςθ
ςτθν ιςτορία και επειδι ο καλφτεροσ
προφιτθσ είναι εκείνοσ που αγαπά και όχι
εκείνοσ που ςκζφτεται, ας ενωθούμε
μζχρι εκεί που ςυναντοφνται οι τζςςερισ
άνεμοι και ςυγχζονται όλα τα αρϊματα!»

Ευχαριςτϊ

