
 

 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Αποστολή του Πανεπιστημίου των Ορέων 

στο Δήμο Ρεθύμνης  

 Παρασκευή  10  Μαΐου  2013 

                                      Παρασκευή  17  Μαΐου  2013 
 

     Tο Πανεπιστήμιο των Ορέων, παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζει να χτίζει κοινωνικές 

γέφυρες, να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, την φτώχεια και 

την παραβατικότητα, φαινόμενα συγχρονικά της εποχής μας.  

    Η επόμενη αποστολή του ΠτΟ, θα γίνει στο Δήμο Ρεθύμνης, την Παρασκευή 10 

Μαΐου 2013, με οδηγό τον καθ. Ιωάννη Παλλήκαρη και τις Πανεπιστημιακές Κλινικές 

ΠΑΓΝΗ: 

Οφθαλμολογική-ΒΕΜΜΟ,  

Γενικής Ιατρικής,  

Νευροχειρουργική, 

Ορθοπεδική, 

Ψυχιατρική 

και σύσσωμη την ομάδα των εθελοντών Ιατρών των Ορέων, οι οποίοι θα επισκεφθούν 

τα χωριά Άγιος Κωνσταντίνος και Ρούστικα, όπου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, 

στα παιδιά, τους γέροντες και σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη ιατρικής 

υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή. 

     Επίσης θα λειτουργήσουν τα Καφενεία των Ορέων, ανδρών και γυναικών, όπου στο 

Καφενείο των γυναικών στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος, στις 17:00, η κυρία Βαρβάρα 

Τερζάκη-Παλλήκαρη, Πηνελόπη Gandhi, ο κ. Δημ. Καραγιώργος, επικ. καθ. του Πανεπ. 

Κρήτης, η κ. Καίτη Γαρεφαλάκη, συστημική σύμβουλος Ψυχολογίας, η κ. Μαρία 

Χρηστάκη, βιολόγος και η κ. Μαρία Ξυλούρη, υφάντρια, μαζί με τις τοπικές υφάντριες, 

θα συζητήσουν με τις γυναίκες τις περιοχής και θα συνομιλήσουν για θέματα που 

αφορούν την γλώσσα, την ιστορική συνείδηση, την αξία του χειροποίητου και την 

πολιτισμική ιδιοπροσωπεία.  

    Για τους άνδρες, η συνάντηση θα γίνει σε κεντρικό καφενείο στα Ρούστικα, στις 

17:00, όπου ο καθ. κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, ο κ. Ζ. Κυπριωτάκης, καθ. Βοτανικής ΤΕΙ 

και ο κ. Α. Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, μαζί με τους ντόπιους 

κατοίκους, θα συζητήσουν για την τοπική οικονομία, τα βότανα και την κτηνοτροφία.   

    Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, οργανώνεται επίσης, δράση Αλληλοδιδασκαλίας, με 

την υποστήριξη του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του επικ. καθ. κ. Δ. 

Καραγιώργου, του κ. Α. Μπερκούτη, σχολικού συμβούλου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

των δασκάλων και των διευθυντών των σχολείων, μεταξύ των μαθητών του  Δημοτικού 

σχολείου Γωνιάς και του 16
ου

 Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης. 

 


