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Το Πανεπιστήμιο των Ορέων ξεκινά τη δράση του από το Οροπέδιο Λασιθίου
31/01/09

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου των Ορέων και του Καμπανείου Ιδρύματος υπογράφηκε
στο Οροπέδιο Λασιθίου στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης της ορεινής Κρήτης που επιχειρεί το
Πανεπιστήμιο των Ορέων.
«Είναι μια σημαντική μέρα για μας, γιατί μετά από ένα χρόνο το Πανεπιστήμιο των Ορέων κάνει την πρώτη
του
επίσημη
συνεργασία
από
τότε
που
ξεκίνησε.
Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινά από το Οροπέδιο διότι έχει κατοίκους που έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν μια
ιδιαίτερη ποιότητα και αυτό μαρτυρείται από την παρουσία και την επιτυχία τους στην κοινωνία. Δεν είναι
τυχαίο ότι στο παρελθόν ο Καμπάνης έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια και δημιούργησε ένα ίδρυμα που
πάντρεψε την τεχνική εκπαίδευση με τη γενική παιδεία. Εμείς θέλουμε η γνώση, η παράδοση και η ιστορία να
«κάτσουν»
μαζί
στο
ίδιο
τραπέζι
και
να
συνομιλήσουν.
Είναι συμβολική λοιπόν η εξέλιξη αυτή και εξαιρετικά σημαντική», τόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Γιάννης Παλλήκαρης, δίνοντας το στίγμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Οροπεδίου
Λασιθίου με θέμα «Οροπέδιο Λασιθίου – παραδοσιακή οικονομία, τεχνολογία και επιχειρηματικότητα».
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργος Μηλιαράς τονίζοντας πως η
τοπική κοινωνία αλλά και οι απόδημοι Λασιθιώτες επιθυμούν να αποτραπεί η ερήμωση της περιοχής και να
αναστραφεί το κλίμα εγκατάλειψης που κυριάρχησε τα τελευταία πενήντα χρόνια σ’ ένα τόπο προικισμένο από
τη φύση και την ιστορία.
Η Αντινομάρχης Λασιθίου κα Μαρία Πρατσίνη μεταφέροντας το χαιρετισμό του Νομάρχη και του Ν.Σ.
εξέφρασε την ελπίδα να αποτελέσει η ημερίδα σταθμό και πρότυπο στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου και
αναφέρθηκε στις δυνατότητες, τις προοπτικές και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή.
Προγράμματα εκπαίδευσης
Ο Πρόεδρος του Καμπανείου Ιδρύματος κ. Αντώνης Τζομπανάκης αναφέρθηκε στις αποφάσεις της Διοικούσας
Επιτροπής του Ιδρύματος τονίζοντας ότι η Δ.Ε. του ιδρύματος έχει βάλει σε υψηλή προτεραιότητα και
υλοποιεί την αξιοποίηση της περιουσίας του, γιατί αυτό θα είναι ο κινητήριος μοχλός για την πραγματοποίηση
των προγραμμάτων που θα αναλάβει. Έτσι έχει αναθέσει στη Σχολική Επιτροπή την κατάρτιση των
προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή ομάδα και πρότεινε επιστημονικό σύμβουλο και
σύνδεσμο ανάμεσα στους δύο θεσμούς τον καθηγητή βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μανόλη
Στρατάκη.
Επίσης έχει αναθέσει τη μελέτη της αναστήλωσης και επέκτασης του κτιριακού συγκροτήματος του Ψυχρού
για να στεγαστούν οι διάφορες δραστηριότητές του, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του κτηρίου, το οποίο
μαζί με το Παπαδάκειο Σχολείο και την όμορη εκκλησία θα αποτελέσουν ένα υψηλής αισθητικής κτιριακό
σύνολο.
Ακόμα ανακοίνωσε πως η Δ.Ε. έχει ζητήσει συμπληρωματική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2009 για τη
χρηματοδότηση της πρώτης δραστηριότητας που θα είναι η δημιουργία εργαστηρίου υφαντικής και
κεντήματος με την παράλληλη λειτουργία διαθεματικού εκθετηρίου, για την οποία υπάρχει ήδη συνεννόηση
με την κα Μαρία Γαλανάκη η οποία γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο.
Προτάσεις για το οροπέδιο Λασιθίου
Σημαντικές ήταν οι ανακοινώσεις που έγιναν από τους εισηγητές που έλαβαν μέρος στην ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου με θέμα «Οροπέδιο Λασιθίου – παραδοσιακή οικονομία,
τεχνολογία και επιχειρηματικότητα».
Ο Πρόεδρος της Πνευματικής Εστίας κ. Γιάννης Καραβαλάκης παρουσίασε το θέμα του μουσείου φυσικής
ιστορίας που φιλοξενείται σήμερα στη Μονή Βιδιανής και πρότεινε να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ
Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ηρακλείου και του Πανεπιστημίου
των Ορέων για να προχωρήσει η αναμόρφωση και η ουσιαστική λειτουργία του μουσείου στο Οροπέδιο.
Ο κ. Μπάμπης Φασουλάς από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε παρέμβασή του για το θέμα τόνισε ότι το
μουσείο φυσικής ιστορίας του Οροπεδίου πρέπει να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου στην περιοχή και να
αναπτύξει ολοκληρωμένες δράσεις για το περιβάλλον και να αναζητηθεί χώρος για τη στέγασή του και οι
άνθρωποι που θα το λειτουργήσουν.
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Για την διατροφική αξία και τη σημασία ως προϊόντος της πατάτας, μίλησε στην εισήγησή του ο καθηγητής
βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μανόλης Στρατάκης. Την εισήγηση του καθηγητή Χημείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ν. Χανιωτάκη που απουσίαζε για προσωπικούς λόγους έκανε ο Πρύτανης
συσχετίζοντας
την
αειφορία
και
τη
σχέση
με
την
πιστοποίηση
των
προϊόντων.
Ο καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Α. Τσατσάκης μίλησε για τους μύθους και την
πραγματικότητα γύρω από το θέμα της πιστοποίησης στα αγροτικά προϊόντα και πρότεινε ένα τοπικό
σύμφωνο ποιότητας ως λύση για την προώθηση ποιοτικών προϊόντων στην αγορά, με ένα δίκτυο
επιχειρήσεων
που
συμφωνούν
να
προχωρήσουν
με
ασφάλεια.
Ο Αντιπρόεδρος της Πνευματικής Εστίας κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης πρότεινε τη δημιουργία μιας διμερούς
βιβλιοθήκης στο Λασίθι που θα μπορεί να συγκεντρώσει το σπουδαίο έργο της πνευματικής παραγωγής του
Λασιθίου.
Τέλος, για τη σημασία του περιβάλλοντος και τη γεωργική ανάπτυξη του Οροπεδίου Λασιθίου μίλησε στην
εισήγησή του ο καθηγητής χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Α. Οικονομόπουλος. Τόνισε ότι υπάρχει μια
ομάδα εξειδικευμένων καθηγητών που κατάγονται από το Οροπέδιο Λασιθίου και έχουν τη διάθεση να
υποστηρίξουν την προσπάθεια ανάπτυξης του γεωργικού τομέα σε μια προσπάθεια ολοκληρωμένης
αντιμετώπισης. Μάλιστα παρουσίασε τις προτάσεις των καθηγητών για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη
στο Οροπέδιο μέσα από μια ρεαλιστική πρόταση που θα προκύψει από μελέτη και θα στοχεύει στη μετατροπή
της συμβατικής γεωργίας σε ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης.

