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ΤΟΠΙΚΑ

Ιατρικές εξετάσεις από το «Πανεπιστήμιο των Ορέων»

05.11.2011

Η σύνδεση των αστικών κέντρων με την ύπαιθρο και η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που ζουν εκεί
είναι ο στόχος των δράσεων του «Πανεπιστημίου των Ορέων», μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου
Κρήτης που άρχισε χθες και συνεχίζει σήμερα τις δράσεις του στην Κίσαμο.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν τοξικολογικές εξετάσεις σε κατοίκους του Πλατάνου και
οφθαλμολογικές στους μαθητές της περιοχής στον χώρο του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου.
«Είναι εξαιρετική η ανταπόκριση των κατοίκων της Κισάμου. Διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος αγκαλιάζει το
"Πανεπιστήμιο των Ορέων"», επεσήμανε ο εμπνευστής της προσπάθειας και πρώην πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Παλλήκαρης. «Δράσεις όπως αυτές προωθούν τη νοοτροπία ότι ευτυχία δεν
είναι ο πλουτισμός αλλά η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια, που σημαίνει ότι βγάζω όσα χρήματα έχω
ανάγκη για να ζω αξιοπρεπώς. Το "Πανεπιστήμιο των Ορέων", δεν είναι πρόγραμμα, δεν χρηματοδοτείται
από πουθενά, συμμετέχουμε όλοι εθελοντικά και βάζοντας χρήματα από την τσέπη μας», τόνισε ο κ.
Παλλήκαρης.
«Πρέπει να επαινέσουμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης για αυτή του τη δράση. Πηγαίνοντας στην ύπαιθρο
αντλεί νέες πληροφορίες για τη ζωή εκεί και προσφέρει βοήθεια στους κατοίκους των χωριών»,
υπογράμμισε ο κ. Μιχάλης Μουντάκης αντιδήμαρχος Κισάμου .
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οφθαλμολογικές εξετάσεις υψηλού επιπέδου από τους κορυφαίους γιατρούς του ΠΑΓΝΗ έγιναν στους
μαθητές της περιοχής και σήμερα οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και στους ενηλίκους της περιοχής. «Οι
έλεγχοι γίνονται προκειμένου να ανιχνεύσουμε υποτιμημένα προβλήματα με την όραση των παιδιών.
Προσπαθούμε να βρούμε παιδιά με διαθλαστικό σφάλμα που δεν το έχουν ανακαλύψει, ενώ παράλληλα
δίνονται συστάσεις σε εκπαιδευτικούς και γονείς για οτιδήποτε διαπιστωθεί», ανέφερε ο κ. Α.
Αναστασάκης επίκουρος επιμελητής του ΠΑΓΝΗ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
Στο πλαίσιο της δράσης της ομάδας εκπαίδευσης του «Πανεπιστημίου των Ορέων» παιδιά από το 2ο Δ.Σ.
Χανίων επισκέφθηκαν το 3/θέσιο Δ.Σ. Σφακοπηγαδίου. Τα παιδιά κουβέντιασαν για τις διαφορές και τις
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ομοιότητες της σχολικής ζωής στο χωριό και στην πόλη, έπαιξαν και διασκέδασαν. «Στόχος του
προγράμματος είναι να έλθουν σε επαφή τα παιδιά του χωριού και της πόλης, να βρουν τα αρνητικά και
τα θετικά από τη ζωή εκεί, να ανταλλάξουν εμπειρίες», ανέφερε η φιλόλογος κα Ειρήνη Νταγαδάκη,
μέλος του «Πανεπιστημίου των Ορέων» και συντονίστρια της δράσης.
«Τα παιδιά μας ούτε καν ήξεραν ότι υπάρχουν 3/θέσια σχολεία. Τους φάνηκε, όταν τους το είπαμε ότι θα
πηγαίναμε σε ένα τέτοιο σχολείο, απίστευτο», τόνισε η κα Κατερίνα Τζανάκη, δασκάλα της Ε΄ τάξης στο
2ο Δ.Σ. Χανίων. Αυτό που ευχαριστήθηκαν τα παιδιά της πόλης, σύμφωνα με την κα Τζανάκη, ήταν ο
μεγάλος ελεύθερος χώρος του σχολείου, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και ότι το πρόγραμμα του
Δ.Σ. Σφακοπηγαδίου είναι πιο ευέλικτο από αυτό του σχολείου της πόλης.
Για την εμπειρία της επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών αναφέρθηκε ο κ. Λευτέρης Κουμής δάσκαλος του
Δ.Σ. Σφακοπηγαδίου. «Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης ήταν μόνο θετικά για τα παιδιά, κανένα
αίσθημα ανωτερότητας ή κατωτερότητας δεν υπήρξε από κανένα. Απλά φάνηκε η διαφορετικότητα,
τονίσθηκαν τα θετικά του χωριού και της πόλης και αυτό που βγήκε ως συμπέρασμα είναι να αγαπάμε τον
τόπο μας και πέρα από αυτό να βλέπουμε τα αρνητικά και να προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε».
Το «παρών» έδωσαν -μεταξύ άλλων- και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Τ. Κουρουπάκης και Π.
Σημαντηράκης.
Εξετάσεις ΩΡΛ
Εξετάσεις ΩΡΛ πραγματοποιήθηκαν και στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Κεράς για τους
κατοίκους της περιοχής (φωτ.). «Είχαμε πολύ καλή συμμετοχή του κόσμου της περιοχής και ήταν πολύ
χρήσιμα τα στοιχεία που προέκυψαν. Το καλό με αυτές τις εξετάσεις είναι ότι γίνονται από τους πλέον
ειδικούς, που διαπιστώνουν άμεσα το όποιο πρόβλημα και δίνουν άμεσα και λύσεις. Δεν χρειάζεται οι
ασθενείς να κλείνουν κάποιο ραντεβού για μετά από 2 - 3μήνες και να περιμένουν καιρό για τα
αποτελέσματά τους», είπε ο κ. Δ. Ανυφαντάκης γιατρός Γενικής Ιατρικής.
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