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ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 
ΣΩΝ ΟΡΕΩΝ 



• Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων είναι μία Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι 
Εταιρεία.

• Ξεκίνθςε ωσ  πρωτοβουλία του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και ιδρφκθκε με 
ςκοπό να επιτφχει ζνα δυναμικό άνοιγμα τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ 
προσ τθν κοινωνία. 

• το κζντρο τθσ προςοχισ του ζχει κζςει αρχικά τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ 
Κριτθσ καλλιεργώντασ τθν επαφι με τουσ κατοίκουσ και τουσ φορείσ των 
περιοχών. 

• Με τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ δυναμικισ αυτών των μζχρι τώρα 
κεωροφμενων ετερόκλθτων ομάδων, το ΠτΟ ζχει δθμιουργιςει και ζχει 
κζςει ςε λειτουργία ζνα δίκτυο κι ζναν μθχανιςμό δράςεων, τα οποία κα  
προωκιςουν τθν αμοιβαία ανταλλαγι γνϊςθσ και αυκεντίασ ςε 
πολλαπλά επίπεδα. 

• Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν τφχει τθσ αποδοχισ όχι μόνο του κ. 
Πρωκυπουργοφ και των διαφόρων Τπουργείων, αλλά και τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ (βλ. βίντεο CNN ςτο www.panoreon.gr ). 
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Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων επιδιϊκει να 
γίνει το ςθμείο όπου το Πανεπιςτιμιο ωσ 

κεςμόσ που αφουγκράηεται τισ πολφπλευρεσ 
ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και θ Σοπικότθτα 

ςυναντϊνται.



Ζχει αναπτφξει 4 Πυλϊνεσ Δράςθσ, οι οποίοι 
αντανακλώνται και ςτισ 4 Ομάδεσ Εργαςίασ 
του: 

1) Τγεία

2) Κοινωνία / Πολιτιςμόσ

3) Οικονομία / Περιβάλλον

4) Παιδεία 



• Οι πιο άμεςεσ δράςεισ του: 

Οργάνωςθ δθμοςίων διαλζξεων, ςυναντιςεισ, 
εκδθλϊςεισ, ςεμινάρια ενιςχυτικά τθσ διδαςκαλίασ 
ςχολικών μακθμάτων & ιατρικζσ εξορμιςεισ

>>>>> επεκτείνει διαρκώσ τθ δράςθ του ςτουσ τομείσ 
τθσ οικονομικισ ςυμβουλευτικισ, των ςυνεργιϊν και 
ςυμπράξεων, ενώ ςε εξζλιξθ βρίςκεται το εγχείρθμά 
του για τθ διεξαγωγι ερευνϊν ςτισ δεδομζνεσ 
περιοχζσ, με ςκοπό να μελετθκοφν ςε βάκοσ τα 
προβλιματά, όπωσ τα αντιλαμβάνονται, τα βιώνουν 
και τα αρκρώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοί τουσ.



• Σο “Πανεπιςτιμιο των Ορζων” κεςπίηεται ωσ ζνα 
κίνθμα, ζνασ Οργανιςμόσ, μια πράξθ ολοκλθρωμζνθσ 
παρζμβαςθσ ςτθ βάςθ τθσ κοινωνίασ με ςτόχο: 

• Σθν αλλαγι προτφπου ευθμερίασ.

• Σθν προςταςία του ανκρϊπινου και φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ.

• Σθν ενίςχυςθ τθσ παραδοςιακισ οικονομίασ με 
μοντζρνα εργαλεία διαχείριςθσ για τθν αναςτολι τθσ 
υπερεκμετάλλευςθσ του φυςικοφ πλοφτου.

• Σθν απάλειψθ τθσ παραβατικότθτασ και τθν 
απεξάρτθςθ από τθν οικονομία του δανειςμοφ.



Οι τόχοι κα επιτευχκοφν με:

• Σον διάλογο και τον ςυγκεραςμό τθσ βιωματικισ με 
τθν επιςτθμονικι γνϊςθ, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ 
των τειχϊν των πανεπιςτθμίων.

• Σθν ωσ προσ κάκε επίπεδο επιςτθμονικι υποςτιριξθ 
ενεργειϊν ςε κφριουσ τομείσ παρζμβαςθσ.

• Σθ δθμιουργία πολιτιςτικϊν και εικαςτικϊν 
δρωμζνων ςτθ βάςθ του εκελοντιςμοφ ςτισ ορεινζσ 
αλλά και τισ κοινωνικά αποκλειςμζνεσ περιοχζσ.



Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων ςε αρικμοφσ:

• 3 Χρόνια Λειτουργίασ 
• 8 Ιατρικζσ Εξορμιςεισ (Ιατροί των Ορζων)
• 12 Εκπαιδευτικζσ Παρεμβάςεισ
• 1000 + Μζλθ
• 17 υμφωνθτικά υνεργαςίασ με τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ
• 4 Ομάδεσ Εργαςίασ
• 11  Δράςεισ Πολιτιςμοφ 
• 18 Δράςεισ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ 
• 10 Δράςεισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ  (υναντιςεισ –

Τποβολι 7 προτάςεων  προσ χρθματοδότθςθ)



ΓΝΩΗ

• Δράςεισ Αλλθλοδιδαςκαλίασ μακθτών του 
Ηρακλείου (πόλεωσ) και Κράνασ
(Περιφζρειασ) ςτα πλαίςια τθσ 65θσ υνόδου 
των Πρυτάνεων που ζγινε ςτο Ρζκυμνο 
*Οκτ.2010+. 



ΤΜΜΕΣΟΧΗ

• υνάντθςθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ του 
«Πανεπιςτθμίου των Ορζων» με το 
«φνδεςμο Ελλθνικισ Κτθνοτροφίασ» κακώσ 
και με μζλθ του Πανεπιςτθμίου των Ορζων 
για επικείμενθ ςυνεργαςία ςτο Λουτρό 
φακίων *Αφγουςτοσ, 2010+.



ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Ιατρικι Εξόρμθςθ με τουσ Ιατροφσ των Ορζων 
ςτο Διμο Οροπεδίου Λαςικίου *Μάρτιοσ 
2010].   



ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Καφενείο των Ορζων ςτο Διμο 
Συμπακίου και κεατρικι 
παράςταςθ του «Μικροφ 
Πρίγκιπα» ςτο αμφικζατρο του 
Δθμαρχείου, με ςκθνοκεςία 
του κ. Γ. Αντωνάκθ και τθ 
Θεατρικι Ομάδα των φοιτθτών 
του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ
*Μάρτιοσ, 2010+



ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ

• Πρώτθ ςυνάντθςθ ςτθν Ιερά Μονι Βωςάκου
Μυλοποτάμου με ςκοπό τθν παρουςίαςθ κακώσ 
και τθ  ςυηιτθςθ ιδζασ του Πανεπιςτθμίου των 
Ορζων *Ιανουάριοσ, 2008+. 

• υνάντθςθ ςτθν Πρυτανεία του Πανεπιςτιμιου 
Κριτθσ για τθ Δθμιουργία  Οικονομικισ 
Επιτροπισ του Πανεπιςτθμίου των Ορζων 
*Ιοφλιοσ, 2009+.



ΜΕΛΛΟΝ
• Δθλώςεισ Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ & Θρθςκευμάτων κ. 

Άννασ Διαμαντοποφλου ςτα πλαίςια τθσ 65θσ υνόδου των Πρυτάνεων 
που ζγινε ςτο Ρζκυμνο, *Οκτώβριοσ, 2010+. 

«Θα ήθελα να κάνω μία ειδική αναφορά ςτο Πανεπιςτήμιο των Ορζων, 
γιατί πιςτεφω ότι είναι μία εξαιρετικά φιλόδοξη και ςημαντική για την 
Ελλάδα προςπάθεια όπου φζρνει την γνώςη κοντά ςτην κοινωνία και την 
κοινωνία ςτη γνώςη. Είναι ζνα πείραμα, όπου αν το παρακολουθήςουμε 
από κοντά και δοφμε τα αποτελζςματα του θα είναι ςημαντικό για την 
αλλαγή τησ φφςησ των Πανεπιςτημίων.»

• Πραγματοποίθςθ εργαςτθρίου για τθν ανάπτυξθ του Πανεπιςτθμίου των 
Ορζων ςτθν Κριτθ. τθ ςυνάντθςθ  ςυμμετείχαν φορείσ από το 
Πανεπιςτιμιο των Ορζων, το Πανεπιςτιμιο Κριτθσ και το Leiden 
University τθσ Ολλανδίασ *Ιοφνιοσ, 2010+. 



ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ

• Ιατρικι εξόρμθςθ με τουσ Ιατροφσ των 
Ορζων, τθν Κινθτι Μονάδα Οφκαλμολογίασ 
τθσ Οφκαλμολογικισ Κλινικισ του ΠΑΓΝΗ, το 
ΒΕΜΜΟ, κακώσ και ομάδα γυναικολόγων τθσ 
Μαιευτικισ Κλινικισ του ΠΑΓΝΗ ςτο Συμπάκι 
*Δεκζμβριοσ 2009+.



ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ

• υνάντθςθ ςτα φακιά (Μαδάρεσ) με τουσ 
κτθνοτρόφουσ, οφτωσ ώςτε να διερευνθκεί θ 
δυνατότθτα αναβίωςθσ τθσ παραδοςιακισ 
γραβιζρασ τθσ τρφπασ και πικανόσ τρόποσ 
ςυνεργαςίασ των κτθνοτρόφων *Αφγουςτοσ, 
2009].



ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

• Ιατρικι Εξόρμθςθ ςτο χωριό Άνω Βιάννοσ  του 
Πανεπιςτθμίου  των Ορζων, ςε ςυνεργαςία με το 
Διμο Βιάννου, τθν Κινθτι Μονάδα Οφκαλμολογίασ 
τθσ Οφκαλμολογικισ Κλινικισ του Π.Α.Γ.Ν.Η., το 
ΒΕΜΜΟ, κακώσ και τθν ομάδα 
Ωτορινολαρυγγολογικισ κλινικισ. 
Πραγματοποιικθκαν εξετάςεισ ςτο Γυμνάςιο και το 
Λφκειο τθσ περιοχισ.



ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

• Σο Πανεπιςτιμιο των Ορζων επιςκζπτεται τθν 
Κάςο και πραγματοποιεί  Ιατρικζσ εξετάςεισ 
και ςυηιτθςθ με τοπικοφσ φορείσ και 
κατοίκουσ *Οκτώβριοσ, 2010+. 



ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ

• Διάλεξθ Κακ. Michael Herzfeld με κζμα «Η 
Θεςμικι Εδραίωςθ τθσ Ευκυνοφοβίασ: θ 
Επιςτθμονικι Αξιοκρατία και Νεοφιλελεφκερθ 
Απειλι» ςτον Πολυχώρο Πολιτιςμοφ του Διμου 
Ηρακλείου *Απρίλιοσ, 2010+. 

• υηιτθςθ ςτο Οροπζδιο Λαςικίου (πνευματικι 
εςτία) αναφορικά με τθν αναηιτθςθ  νζου ρόλου 
ενόσ εναλλακτικοφ Πανεπιςτθμίου μζςα ςτθν 
Κοινωνία *Ιοφλιοσ, 2008+. 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΔΡΑΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 
ΣΩΝ ΟΡΕΩΝ 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΙΑΣΡΩΝ ΣΩΝ ΟΡΕΩΝ 

Εδϊ κα πρζπει να αναγραφοφν 
αποτελζςματα, αρικμόσ εξεταηομζνων, 
ενδιαφ. Περιςτατικά κλπ κλπ 

• Οφκαλμολογικι Κλινικι ΒΕΜΜΟ 

• ….

• Κλινικι Προλθπτικισ και Κοινωνικισ Ιατρικισ

• ……



• Αποτελζςματα Εκπαιδευτικών Παρεμβάςεων

• ….

Πρζπει να αναγραφοφν τα αποτελζςματα, 
παρεμβάςεων, παρατθριςεισ κλπ κλπ 



ΜΟΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

…..  Δράςεισ μζχρι τώρα κλπ κλπ 



ασ ευχαριςτϊ κερμά για τθν προςοχι ςασ! 


