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Το Πανεπιςτιμιο των Ορζων επιδιϊκει
να γίνει το ςθμείο όπου ςυναντώνται

το Πανεπιςτιμιο
ωσ κεςμόσ που αφουγκράηεται τισ 

πολφπλευρεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ
με τθν Σοπικότθτα

που αναηθτεί διεξόδουσ ςτα προβλιματά 
τθσ.





Το Πανεπιςτιμιο των Ορζων

κεςπίηεται ωσ οραματικι πράξθ ολοκλθρωμζνθσ 
παρζμβαςθσ και ζνα άνοιγμα ςτθ βάςθ τθσ κοινωνίασ 
με ςτόχο τθν αλλθλοδιδαςκαλία

ώςτε, αφ’ενόσ, θ τεχνολογικι γνώςθ να τεκεί ςτθν 
διάκεςθ τθσ παραμελθμζνθσ περιφζρειασ, και, 
αφ’ετζρου, θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα να διδαχκεί από 
τθν βιωματικι γνώςθ τθσ περικωριοποιθμζνθσ 
κοινωνίασ.

Η ιδρυτικι Πράξθ ΠτΟ  υπογράφθκε ςτον Ομαλό

ςτισ 27 επτεμβρίου 2008



Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων ςε αρικμοφσ:
• 3 Χρόνια Λειτουργίασ
• 1000 +   Μζλθ (οι Ορζοι) 
• 4 Ομάδεσ Εργαςίασ (Ορεινοί Συνοδοιπόροι)
• 12 Ιατρικζσ Εξορμιςεισ (Ιατροί των Ορζων)
• 16 Εκπαιδευτικζσ Παρεμβάςεισ (Δάςκαλοι των Ορζων)
• 13 Δράςεισ Πολιτιςμοφ (Ακαδθμίεσ των Ορζων) 
• 12 Δράςεισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ (Τεχνολόγοι των 

Ορζων)
• 20 Δράςεισ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και κοινωνικισ 

παρζμβαςθσ
• 7 Προτάςεισ  για χρθματοδότθςθ
• 17 Συμφωνθτικά Συνεργαςίασ με τθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ (Τοπικοί Πυρινεσ των Ορζων)



Οι δραςτθριότθτεσ του

Πανεπιςτθμίου των Ορζων

ζχουν τφχει τθσ αποδοχισ

του κ. Πρωκυπουργοφ,

αρμόδιων Υπουργών

και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. 



Ι.Μ. Bωςάκου

1. Ιδρυτικι Συνάντθςθ  του Πανεπιςτιμιου των Ορζων 
ςτθν Ιερά Μονι Βωςάκου Μυλοποτάμου με ςκοπό 
τθν παρουςίαςθ κακώσ και τθ ςυηιτθςθ τθσ ιδζασ 

του Πανεπιςτθμίου των Ορζων *Ιανουάριοσ, 2008+. 

3 χρόνια μετά…

2.  Συνάντθςθ με φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
και υπογραφι 17 ςυμφωνθτικών ςυνεργαςίασ, 

*Φεβρουάριοσ 2011+



Άξονασ: Εκπαίδευςθ & Παιδεία

ΔΑΚΑΛΟΙ ΣΩΝ ΟΡΕΩΝ

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ

και άλλεσ χολζσ και Σμιματα

ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ





Κράνα, 2010



Κράνα

Ζωνιανά, Κράνα, Μαρινιανά, Λιβάδια: ςτα 600-700μ, ςτθν ρίηα του 
Ψθλορείτθ, 45χμ από το Ηράκλειο, άλλα τόςα από το Ρζκυμνο, πάνω από

μία ϊρα με αυτοκίνθτο.
Φαίνεται λογικό να εξετάηεται ςοβαρά το κλείςιμο του γυμναςίου Κράνασ: 

λίγοι οι μακθτζσ, λίγοι οι κακθγθτζσ, ποιοσ άλλωςτε κά’ κελε να εγκαταςτακεί 
ςτθν Κράνα, ςτα Λιβάδια ι ςτα Ζωνιανά!

Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων τόλμθςε.

Λιβάδια

Ηωνιανά

Μαρινιανά

Λιβάδα
Αξόσ



Αμάρι 

2011



ΤΜΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΓΝΩΗ

Αλλθλοδιδαςκαλία μακθτϊν

του Ηρακλείου (πόλθ) και

τθσ Κράνασ (περιφζρεια)



ΠΑΙΔΕΙΑ

30 Οκτωβρίου 2009 – Δθμοτικό χολείο Λιβαδιϊν (χολι 

Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ)

Διερευνθτικι ςυνάντθςθ για ςχεδιαςμό ψυχοπαιδαγωγικισ 
παρζμβαςθσ.

10 Νοεμβρίου 2009 – Γυμνάςιο Κράνασ (υπό τθν εποπτεία του κ. 

Αντϊνθ Βάκθ, Ιατρικι χολι) 

Ερευνθτικι εργαςία για τα κινθτά τθλζφωνα από μακθτζσ 
ςχολείων του Ηρακλείου



Άξοναρ: Οικονομία



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
πλάληεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ 

Πανεπιζηημίος ηυν Οπέυν

κε ην 

ύνδεζμο Δλληνικήρ Κηηνοηποθίαρ

γηα έλαξμε ζπλεξγαζίαο

[Λνπηξό θαθίσλ, Αύγνπζηνο 2010].



πλάληεζε ζηα θαθηά (Μαδάξεο) κε ηνπο 
θηελνηξόθνπο, γηα λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα 
αλαβίσζεο ηεο παξαδνζηαθήο «γπαβιέπαρ ηηρ 

ηπύπαρ» θαη ν πηζαλόο ηξόπνο ζπλεξγαζίαο ησλ 
θηελνηξόθσλ [Αύγνπζηνο, 2009].



Στεδιάδεηαι ηο Ασηόνομο Ηλιακό 

Τσροκομείο ηων Ορέων.

Καηαρηίδεηαι πρόηαζε σλοποίεζής ηοσ.

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ



Σσνάνηεζε  

ζηον Ομαλό 

για ηο 

Ηλιακό 

Τσροκομείο, 

2011



Άξοναρ:  Πολιηιζμόρ



ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

Καθενείο ηυν Οπέυν ζηο Γήμο 
Σςμπακίος και θεαηπική παπάζηαζη 

ηος «Μικπού Ππίγκιπα» ζηο 
αμθιθέαηπο ηος Γημαπσείος, από 
ηη Θεαηπική Ομάδα θοιηηηών ηος 

Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ζε 
ζκηνοθεζία       Γ. Ανηυνάκη 

[Μάπηιορ, 2010]



Καθενείο ηυν Οπέυν 
ζηην Κάζο,  2010



Λαςίκι, 2010 : Ιδρφεται
θ Ακαδθμία Πολιτιςμοφ:

• Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Κακπαλείνπ Ιδξύκαηνο.

• ρνιείν-Δξγαζηήξην Μνπζηθήο θαη Πνιηηηζκνύ.

• Σόπνο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο:
– ηεο ηέρλεο,

– ηνπ πνιηηηζκνύ θαη

– ηεο ηζηνξίαο καο.



 Ππόηςπο Μοςζικό σολείο-
Δπγαζηήπιο

 Μνπζηθή αζρνιία θαη 
δηδαζθαιία ( ζπκβησκαηηθή 
αλάπηπμε αηζζεζηνθηλεηηθώλ 
δεμηνηήησλ)  

 Απόθηεζε, πκπιήξσζε, 
Δκβάζπλζε ηεο γλώζεο ηεο 
κνπζηθήο.

 Χεηξηζκόο Μνπζηθώλ Οξγάλσλ 
Ρόινο θαη Ιζηνξία.

 Καηαγξαθή, ζύλζεζε θαη 
κειέηε ηεο κνπζηθήο

 Χνξσδίεο θαη Οξρήζηξεο

 Κένηπο Σέσνηρ και 
Πολιηιζμού 

 Κέληξν γλώζεο θαη κειέηεο

 Γηνξγαλώζεηο νκηιηώλ, 
ζεκηλαξίσλ, κνπζηθώλ θαη 
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ

 ηέγε θαη θαηαθύγην 
δηαλννπκέλσλ θαη 
θαιιηηερλώλ

Λαζίθι: Ακαδημία Πολιηιζμού.



• Ποιμενικό Μουςείο

- Ζχουν πραγματοποιθκεί ςυναντιςεισ με τουσ 
Δθμάρχουσ Καντάνου - Σελίνου κ. Γ. Δερμιτηάκθ και 
Πλατανιά  κ. Ι. Μαλανδράκθ και φορείσ από το 
Πολυτεχνείο Κριτθσ για τθν ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ 
του Ποιμενικοφ Μουςείου που κα κατατεκεί ςτθν 
Περιφζρεια Κριτθσ.

- Οι Νομικζσ Υπθρεςίεσ των Διμων κα ςυνεργαςτοφν 
για να κακοριςτεί ο φορζασ διαχείριςθσ. 



Άξονασ: Τγεία





ΙΑΣΡΟΙ ΣΩΝ ΟΡΔΩΝ
Ινζηιηούηο Οπηικήρ και Όπαζηρ ΠΚ

Οθθαλμολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ […]

Ωηοπινολαπςγγολογική Κλινική 
ΠΑΓΝΗ [2]

Γςναικολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ [4]

Νεςποσειποςπγική Κλινική ΠΑΓΝΗ 
[2]

Κλινική Σοξικολογίαρ ΠΑΓΝΗ [2]



Ροδοβάνι, Αμάρι, 

Απρίλιος 2011



• Η ομάδα ςυνοδεφεται κάκε φορά κατ’ ελάχιςτο 
από: 

• 1 Ψυχολόγο

• 1 Επιςκζπτρια Υγείασ 

• 1 – 2 Νοςθλεφτριεσ 

• 2 Άτομα ‘Βοικεια ςτο Σπίτι’ 

• 1 – 2 Οδθγοφσ 

• 1 -2 Οπτομζτρεσ

• 1 – 2 Ιατρικοί Φωτογράφοι 

• 1 Κοινωνικι Λειτουργόσ





ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

• Οη Ιαηποί ηυν Οπέυν
―Οθζαικίαηξνη θαη Γπλαηθνιόγνη― 
ζην Σπκπάθη [Γεθέκβξηνο 2010]



Σν Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ
επηζθέπηεηαη ηελ Κάζν θαη 

πξαγκαηνπνηεί  Ιαηξηθέο εμεηάζεηο θαη 
ζπδήηεζε κε ηνπηθνύο θνξείο θαη 
θαηνίθνπο [Οθηώβξηνο, 2010]. 



Ιαηξηθή Δμόξκεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ησλ Οξέσλ
ζηελ Άλσ Βηάλλν, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν 
Βηάλλνπ, ηελ Κηλεηή Μνλάδα Οθζαικνινγίαο 

θαη νκάδα  Ωηνξηλνιαξπγγνιόγσλ.



Ήδε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμνξκήζεηο 
ζε πνιιέο πεξηνρέο εληόο Κξήηεο 

Tα απνηειέζκαηα από ηηο πξώηεο εμνξκήζεηο ηεο ΚΟΜ απεηέιεζαλ ηε βάζε 
γηα ηελ εθπόλεζε πνιύ αμηόινγσλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, όπσο ε 

δηεξεύλεζε ηεο επηδεκηνινγίαο ηνπ ζπλδξόκνπ   ςεπδναπνθνιίδσζεο ζηελ 
Κξήηε θαη δεκνζηεύηεθαλ ζε δηεζλνύο θύξνπο ηαηξηθά πεξηνδηθά.

Κινηηή Οθθαλμολογική Μονάδα



Μέξνο ησλ επξεκάησλ από ηηο  
εμνξκήζεηο ηεο ΚΟΜ ζε ζπλεξγαζία 
κε ην  Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ
ρξεζηλνπνηήζεθαλ ζε  διδακηοπικέρ 
διαηπιβέρ θαη δεκνζηεύηεθαλ ζε 
πεξηνδηθά δηεζλνύο θύξνπο.

[Βι. Κώζηαο Χιίβεξνο, «Καηάζηαζη 
Yείας ενός ορεινού και 
αποµονωµένοσ πληθσζµού ηης 
Κρήηης: ειδική αναθορά ζηα 
νοζήµαηα ηοσ οθθαλµού»

Νίθνο Νηθνιαθάθεο, «Ψστική σγεία 
σπερηλίκων ζηις ορεινές και 
απομακρσζμένες περιοτές»]

Δπεςνηηική Γπαζηηπιόηηηα



Πξνγξακκαηίδνληαη:

ε πξνκήζεηα 2 λέσλ Κηλεηώλ 
Οθζαικνινγηθώλ Μνλάδσλ, 
κε ηελ κία λα παξέρεη ηελ 
δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο  
κηθξνεπεκβάζεσλ

ν ζρεδηαζκόο θαη θαηααθεπή 
Κηλεηήο Γηαγλσζηηθήο 
Μνλάδαο

Αποδεικνύεηαι πέπαν κάθε αμθιβολίαρ η 
αναγκαιόηηηα δπάζηρ ηυν Ιαηπών ηυν 

Οπέυν



‘Αξοναρ: Κοινυνία



Γηάιεμε Καζ. Michael Herzfeld:
«Η Θεζμική Εδπαίυζη ηηρ Εςθςνοθοβίαρ: η 

Επιζηημονική Αξιοκπαηία και Νεοθιλελεύθεπη 
Απειλή». Πνιπρώξνο  Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
Ηξαθιείνπ [Απξίιηνο, 2010]. 

πδήηεζε ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ (πλεπκαηηθή 
εζηία) αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε  λένπ 
ξόινπ ελόο Παλεπηζηεκίνπ «εθηόο ησλ ηεηρώλ», 
κέζα ζηελ Κνηλσλία [Ινύιηνο, 2008]. 



Λιβάδια, Γημοηικό σολείο, [30 Οκηυβπίος 
2009]

Γιεπεςνηηική ζςνάνηηζη για ζσεδιαζμό 
τςσοπαιδαγυγικήρ παπέμβαζηρ.

• Καηαξηίζηεθε ν ηξόπνο ζσεδιαζμού και εθαπμογήρ 
τςσοπαιδαγυγικήρ παπέμβαζηρ ζε θέμαηα ανηιμεηώπιζηρ 
προβλημάηων ζσμπεριθοράς από θνηλνύ κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο, πξνθεηκέλνπ αθελόο λα διαζθαλιζηεί η 
ζςνεπγαζία κε ηνπο εκπαιδεςηικούρ θαη λα ρηηζηεί ζρέζε 
εκπηζηνζύλεο,  αθεηέξνπ λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο γηα ηελ εθαπμογή παπεμβαηικού ππογπάμμαηορ μέζα 
ζηην ηάξη.



Η επόμενη εξόπμηζη ηος 
Πανεπιζηημίος ηυν Οπέυν 
ππογπαμμαηίζηηκε για ηην 

Παπαζκεςή, 1 Ιοςλίος,  ζηο Γήμο 
Υεπζονήζος. 



ασ ευχαριςτϊ πολφ!!!


