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Ένα καλοκαίρι γεμάτο με δραστηριότητες για τους Ναυτοπρόσκοπους
Πλήθος θερινών δραστηριοτή-

των πραγματοποίησε το  3ο Σύ-
στημα Ναυτοπροσκόπων.

Τέλος Ιουνίου, η Αγέλη φτάνει
στην Κασταμονίτσα, ένα υπέροχο
κατασκηνωτικό κέντρο στο Κα-
στέλι…. Εκεί παρέα με τον Ρεμί ξε-
κίνησε ένα μαγειρικό ταξίδι. Γνώ-
ρισαν διάφορες χώρες ψάχνοντας
σπάνιες μαγειρικές συνταγές, δη-
μιούργησαν ένα βιβλίο συνταγών
του κόσμου για να μπορέσει ο
Ρεμί να πάρει μέρος στον πιο διά-
σημο διαγωνισμό μαγειρικής!
Ταυτόχρονα τα παιδιά έμαθαν
πολλά πράγματα για τον πολιτι-
σμό και τα έθιμα των χωρών  αυ-
τών… Αφρική… Αυστραλία…
Κίνα… Αμερική…  τόσα διαφορε-
τικά πράγματα…  τόσα πολλά συ-
ναισθήματα… Παρέα με ανθρώ-
πους που βοήθησαν πολύ…. Στις
4 Ιουλίου το ταξίδι τελειώνει,
έχοντας ολοκληρώσει το βιβλίο
τους όλα φτάνουν στο τέλος με
μια γλυκιά γεύση και υπέροχες
αναμνήσεις. Για την πραγματο-

ποίηση της θερινής κατασκήνω-
σης, ευχαριστούν τα μέλη της
Ε.Κ.Σ. του κατασκηνωτικού κέν-
τρου και τους:  Πιτσικάκη Νίκο,
Πιτσικάκη Κώστα, Παχάκη Εμμα-
νουήλ, Παπαδάκη Ιωάννη, Μαρ-
κάκη Μιχαήλ και την οικογένεια
Χουρδάκη. Η Ομάδα Ναυτοπρο-

σκόπων σε συνεργασία με την 2η
Ομάδα Πρόσκοπων Ηρακλείου
πραγματοποίησαν την θερινή
τους κατασκήνωση από τις 26 Σε-
πτεμβρίου μέχρι τις 02 Οκτω-
βρίου στο αλσάκι του Κουτσουρά
στον δήμο Μακρύ Γιαλού. Τα 30
παιδιά (ηλικίας 11-14 ετών) και

οχτώ εθελοντές βαθμοφόροι  έζη-
σαν την μοναδική αυτή εμπειρία
για οχτώ ολόκληρες ημέρες μέσα
στην φύση και κοντά στην θά-
λασσα. Θαλάσσιες δραστηριότη-
τες, εξερεύνηση και διαβίωση στο
ύπαιθρο με βασική προτεραι-
ότητα την ασφάλεια των παιδιών

που έκαναν... ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ-
ΠΕΤΕΙΑ!!

Η Κοινότητα Ανιχνευτών σε συ-
νεργασία με τη 4η Κοινότητα Αε-
ροπροσκόπων Ηρακλείου πραγ-
ματοποίησαν τη Θερινή Μεγάλη
Δράση τους στη Κέρκυρα. Μια
δράση που πραγματοποιήθηκε

αποκλειστικά από τα παιδιά. Μία
εβδομάδα κοντά στη φύση και
εξερευνώντας το νησί έμαθαν τα
πάντα. Για την πραγματοποίηση
της δραστηριότητας αυτής ευχα-
ριστούν θερμά για την βοήθεια
τους, τους παρακάτω ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
Α.Ε. και ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ OBELLIX.

Μαθήματα από το Ανοιχτό

Λαϊκό Πανεπιστήμιο 

της Ακαδημίας Πολιτών

«Τ ο σκανδιναβικό
μ ο ν τ έ λ ο .
Aποτελεσματικότη
τα και αλληλεγ-

γύη, �συναίνεση και θεσμικός πει-
ραματισμός» είναι ο τίτλος του βι-
βλίου της Μαίρης Χίλσον που
κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημια-
κές Εκδόσεις Κρήτης σε μετά-
φραση Νίκου Κουμπιά και επιμέ-
λεια Θάνου Σαμαρτζή.

Η Σκανδιναβία είναι μια σχετικά
μικρή και αραιοκατοικημένη πε-
ριοχή στο βόρειο περιθώριο της
Ευρώπης. Επί αιώνες, και μέχρι
σχετικά πρόσφατα, τις σκανδιναβι-
κές χώρες μάστιζαν η φτώχεια κι η
μαζική μετανάστευση στο εξωτε-
ρικό. Ωστόσο, από τα μέσα του
20ού αιώνα, η Σκανδιναβία αποτε-
λεί αντικείμενο παγκόσμιου θαυ-
μασμού. ��Το διεθνές ενδιαφέρον
επικεντρώνεται κυρίως στο περί-
φημο σκανδιναβικό μοντέλο, όπως
αυτό εκφράζεται στα πεδία της πο-
λιτικής, της οικονομίας, της κοινω-
νικής πρόνοιας και των διεθνών
σχέσεων. Το σκανδιναβικό μοντέλο
είναι σήμερα συνώνυμο της οικο-
νομικής αποτελεσματικότητας, της
πολιτικής συναίνεσης και της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, υπό την εγ-
γύηση και στενή καθοδήγηση του
κράτους. Η επιτυχία του μοντέλου

οδήγησε και τις πέντε σκανδιναβι-
κές χώρες ― Σουηδία, Δανία, Φιν-
λανδία, Νορβηγία, Ισλανδία - στην
επίτευξη ενός πολύ υψηλού βιοτι-
κού επιπέδου, σε συνθήκες κοινω-
νικής ειρήνης. ��Παρά την επιτυχία
του, το σκανδιναβικό μοντέλο υφί-
σταται στις μέρες μας τις πιέσεις
της παγκοσμιοποίησης, της δημο-
γραφικής γήρανσης και της μετα-
νάστευσης. Αρκετοί θεωρούν ότι
είναι μοιραίο να παρακμάσει. Για
πολλούς, όμως, η ευελιξία που έχει
επιδείξει έως τώρα αποτελεί εχέγ-
γυο για το μέλλον - κι αυτό, χάρη
στον μοναδικό σκανδιναβικό συν-
δυασμό ιδεαλισμού και πρακτικού
πνεύματος. Το παρόν βιβλίο με-
λετά τα κύρια γνωρίσματα του
σκανδιναβικού μοντέλου και πώς
αυτά εξελίχθηκαν την τελευταία
πεντηκονταετία, ενώ ταυτόχρονα
εξετάζει τις μελλοντικές προοπτικές
του. 

H συγγραφέας

Η Mary Hilson διδάσκει στο πα-
νεπιστήμιο UCL στο Λονδίνο και
συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο
του Ελσίνκι. Έχει επίσης εκδώσει το
Political Change and the Rise of
Labour in Comparative Perspective:
Britain and Sweden 1890-1920. 

Την έναρξη των μαθημάτων του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπι-
στημίου στο Ηράκλειο, προκηρύσσει η Ακαδημία των Πολι-
τών.

Τα μαθήματα του πρώτου έτους έχουν ως γνωστικά αντικεί-
μενα την Ψυχολογία (Α’ Εξάμηνο) και την Συμβουλευτική (Β’
Εξάμηνο) και διεξάγονται στην αίθουσα "Ανδρόγεω".

Καθηγητές από όλα τα ελληνικά ΑΕΙ θα αναπτύξουν ψυχο-
λογικά και κοινωνικά θέματα, ενώ παράλληλα θα λειτουργή-
σουν ομάδες αυτογνωσίας, συμβουλευτικής, ψυχοδράματος,
ειδικής αγωγής, μάθησης μέσω περιπέτειας και οικογενειακής
θεραπείας.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι πολίτες άνω των 18, ανεξάρτητα από
το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Το κόστος
για τις 26 ακαδημαϊκές διαλέξεις είναι 80 ευρώ το έτος, ενώ
για φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και άλλες ειδικές ομάδες
πληθυσμού το ετήσιο ποσό εγγραφής ανέρχεται στα 40 ευρώ.

Εγγραφές πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο Παλιάς Ακα-
δημίας Ηρακλείου Κρήτης, (Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός
από τον συντονιστή του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστήμιου Ηρα-
κλείου, κ. Παναγιωτάκη Αλέξανδρο (6986964605).

Εγγραφές επίσης πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία
της Ακαδημίας (22510-54739) και στο e-mail:
academy@aigaion.org.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site:
http://civilacademy.eu/

Τη Δευτέρα η ετήσια διάλεξη

εις μνήμην Ν. Παναγιωτάκη
Τη 15η ετήσια διάλεξη την αφιερωμένη στη μνήμη του Νί-

κου Παναγιωτάκη, επιφανούς επιστήμονα και δασκάλου, που
προώθησε τις βυζαντινές και ιδίως τις κρητολογικές σπουδές
στον τόπο μας διοργανώνουν η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η εκδήλωση θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα  1 Οκτωβρίου και
ώρα 8 το βράδυ στην Αίθουσα «ΑΝΔΡΟΓΕΩ» του Δήμου Ηρα-
κλείου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο δήμαρχος Ηρακλείου κ.
Γιάννης Κουράκης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
καθηγητής κ. Ευριπίδης Στεφάνου.

Ο καθηγητής κ. Στέφανος Κακλαμάνης θα συντονίσει την εκ-
δήλωση και θα παρουσιάσει τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλω-
σης κ. Θεοχάρη Δετοράκη, Ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου
Κρήτης ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Ο Νικηφόρος Φωκάς
στη μεσαιωνική και στη νεώτερη λογοτεχνία μας».

Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της Μαίρη Χίλσον

Το σκανδιναβικό
μοντέλο μέσα από 
τα μάτια των ΠΕΚ

Το παρόν βιβλίο μελετά τα κύρια γνωρίσματα του σκανδιναβικού μον-

τέλου και πώς αυτά εξελίχθηκαν την τελευταία πεντηκονταετία, ενώ

ταυτόχρονα εξετάζει τις μελλοντικές προοπτικές του
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