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Κύριε Διευθυντά
Πριν από λίγες μέρες έπεσε τυχαία στα χέρια μου ένα μικρό φυλλάδιο με
τίτλο «Οδηγός και χρήσιμες συμβουλές ημερησίας εκδρομής 37ου Δημοτικού
χολείου Ηρακλείου. ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΤΘΙΟΤ»
Αν και έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες από τότε που εγκατέλειψα τα
σχολικά έδρανα και ποτέ δεν υπήρξα μαθητής του παραπάνω σχολείου, η
αναφορά στο Οροπέδιο Λασυθίου με ώθησε να το διαβάσω και να ασχοληθώ
με το περιεχόμενο του.
Σο φυλλάδιο αυτό είναι μια έκδοση του ιδίου του σχολείου που έγινε εφικτή
χάρις στην συνδρομή διαφόρων χορηγών.
Πρόκειται για μια πολυτελή, αξιόλογη και επιμελημένη έκδοση με πολύ
καλογραμμένα κατατοπιστικά κείμενα στα οποία περιλαμβάνονται: -χρήσιμες
και πρακτικές πληροφορίες για τους μικρούς εκδρομείς όπως π.χ. τι ρούχα ή τι
παπούτσια πρέπει να φορέσουν, τι πράγματα μπορούν να πάρουν μαζί τους
(πρόχειρο φαγητό, φωτογραφική μηχανή, φορητό ραδιόφωνο κ.λ.π. κ.λ.π.,
πόσα χρήματα θα χρειασθούν κ.ά).
-μια λεπτομερή περιγραφή της διαδρομής που θα ακολουθήσουν με ειδική
μνεία για τα ενδιαφέροντα σημεία που θα συναντήσουν, -ειδικά σημειώματα για
τους σημαντικούς ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους που θα επισκεφθούν
(Μονή Καρδιωτίσσης, Δικταίον Άντρον, Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Γεωργίου
κ.λ.π.).
Εντύπωση προκαλεί η πληρότητα και η επιστημονική ακρίβεια των
σημειωμάτων αυτών.
Σο φυλλάδιο κοσμείται από πολλές αρίστης ποιότητος έγχρωμες
φωτογραφίες του εξ «υιοθεσίας» Οροπεδιώτη καλλιτέχνη φωτογράφου
Βασιλείου Δρόσου που βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου. το ίδιο
φυλλάδιο υπάρχει μια δισέλιδη τρισδιάστατη απεικόνιση του ορεινού όγκου της
Δίκτης με το Οροπέδιο Λασυθίου στην αγκαλιά της και ένας πολύ όμορφος
ανάγλυφης μορφής χάρτης του Οροπεδίου, και τα δύο επιμέλεια και παραγωγή
Ο.Α.Ν.Α.Κ. Διερωτώμαι εάν παρόμοιοι χάρτες υπάρχουν σε μεγάλους
τουριστικούς οδηγούς ειδικευμένων οίκων.
Η έκδοση αυτή, που όπως πληροφορούμαι δεν είναι η μοναδική, αποτελεί
μια εντυπωσιακή προσπάθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού του 37 ου Δημ.
χολείου Ηρακλείου και του Διευθυντού του κ. Ιωάννου Ορφανού (που
κατάγεται από τον Αγιο Χαράλαμπο Λασυθίου) τους οποίους θερμότατα
συγχαίρω και δημόσια επαινώ για την αξιόλογη αυτή δραστηριότητά τους.
Η προσπάθεια αυτή του 37ου δημ. χολείου Ηρακλείου δείχνει ολοφάνερα ότι
όταν υπάρχουν άνθρωποι με φαντασία και με όρεξη για δουλειά, δεν
υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια για την επίτευξη ενός στόχου.
Σελειώνοντας συγχαίρω θερμά τους παραπάνω εκλεκτούς εκπαιδευτικούς
που αναμφίβολα τιμούν το λειτούργημά τους,
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