Κρητικό υφαντό από το φωτ. αρχείο
της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi

Φιλοσοφία

Οι σύγχρονες κοινωνίες αποτελούνται από «κοινωνίες πόλεων»
στις οποίες, οι άνθρωποι της υπαίθρου και κυρίως οι κάτοικοι
των απομακρυσμένων περιοχών, απομονώνονται,
αποθαρρύνονται και οδηγούνται σε απογοήτευση,
ενώ όλο και περισσότερο διαδίδεται ο παγκόσμιος μέσος
τύπος ανθρώπου με επαγγελματική απασχόληση και κάποια
μόρφωση, αλλά χωρίς την προσωπικότητα που τον ξεχωρίζει
από τους άλλους, όπως σε παλαιότερες εποχές.
Η σύγχυση, η ανεπάρκεια και η στέρηση συμμετοχής, που
δημιουργεί η πραγματικότητα αυτή, εκτρέφουν
συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας. Κατ’ επέκταση δε,
πολιτισμική, κοινωνική, οικονομική ανισορροπία,
με παράλληλη αντανάκλαση στη δυσλειτουργία της φύσης
και στη σχέση των ανθρώπων με αυτήν.
Το ΠτΟ παρεμβαίνει δυναμικά, δρομολογώντας σειρά από
διαδραστικές παρεμβάσεις, σε διάφορα επίπεδα, ενισχύοντας
την ανάγκη επιστροφής των ανθρώπων στην καλλιέργεια
της γης, στην αλήθεια του χειροποίητου, στην παραγωγή
της τροφής και της ένδυσης από τους ίδιους, στην δύναμη
της βιωματικής εμπειρίας, στην αξία της γνώσης,
την αυτοεκτίμηση και την αισιοδοξία των κατοίκων μέσα από
την υποστήριξη που δίνει, με επιστημονική γνώση τεχνογνωσία
και επάρκεια.
Ως αντίδωρο ευγνωμοσύνης, παίρνει τη βιωματική τους
γνώση, δείγματα τοπικής φιλοσοφίας ενός άϋλου πολιτισμού
αιώνων, που υπάρχει ακόμη και που βασίζεται
στο συναίσθημα και την ανθρωπιά του φυσικού κόσμου.
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Γίνε υποστηρικτής, γίνε Ορέος.

Γνώση χωρίς χαρακτήρα,
επιστήμη χωρίς ανθρωπιά,
πλούτος χωρίς εργασία,
απόλαυση χωρίς συνείδηση,
συναλλάγη χωρίς ηθική,
λατρεία χωρίς θυσία,
πολιτική χωρίς αρχές,
οι ρίζες της δυστυχίας.
Μ.Gandhi

Ταυτότητα
Το Πανεπιστήμιο των Ορέων είναι εθελοντική
μη κερδοσκοπική οργάνωση, μέλος του Mountain
Partnership-Food and Agriculture Organization
of the United Nations.
Oραματιστές και εμπνευστές του είναι μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου της
Κρήτης αλλά και διακεκριμένων Πανεπιστημίων
του κόσμου. Δραστηριοποιείται από το 2008 στην
Κρήτη και πλαισιώνεται από διανοούμενους,
δασκάλους, φοιτητές, μαθητές, ανθρώπους
που διαθέτουν βιωματική γνώση και διάθεση
να μοιραστούν και να προσφέρουν στους άλλους.
Μοναδικό κίνητρο είναι η πίστη σε πανανθρώπινες
αξίες και η λατρεία στην Κρήτη.
Αφορμή για τη σύσταση του Πανεπιστημίου των
Ορέων, αποτέλεσε η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για
πολλαπλή συν-δρομή και επικοινωνία στους κατοίκους
της Κρήτης και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών της.
Σημείο συνάντησης της βιωματικής εμπειρίας με την
επιστημονική γνώση συνιστά το Πανεπιστήμιο των
Ορέων, το οποίο διαρκώς θέτει σε λειτουργία δίκτυα
και δράσεις που προωθούν την γνώση, την
πληροφόρηση, και την ευημερία των ανθρώπων
της Κρήτης.

Συμβιωματική Παιδεία,
ο καθ. κ. Νικ. Σταμπολίδης,
με κατοίκους του Μυλοποτάμου

Αλληλοδιδασκαλία μαθητών
του Πειραματικού Γυμν. Ηρακλείου
με το Γυμν. Θραψανού Πεδιάδος

Δράσεις
Για την υλοποίηση των στόχων του Πανεπιστημίου των Ορέων,
πραγματοποιούνται μαθήματα Αλληλοδιδασκαλίας σε σχολικές
μονάδες των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών,
με διαδραστικές παρεμβάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα
μεταξύ μαθητών, αστικών περιοχών και αυτών της υπαίθρου.
Η Αλληλοδιδασκαλία οργανώνεται από Παιδαγωγούς
του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπαιδευτικούς, εχουν δε
σκοπό, τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των δύο
αυτών διαφορετικών κοινοτήτων.
Επισκέψεις Κινητών μονάδων Εξειδικευμένων Ιατρικών
Υπηρεσιών, σε πανεπιστημιακό επίπεδο υγείας, στις απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης και των γύρω νησιών, για παροχή
ιατρικών υπηρεσιών και βελτίωση της ποιότητας υγείας
των ανθρώπων, κυρίως των παιδιών και των ηλικιωμένων.
Υποστήριξη και προώθηση της παραδοσιακής Ενδογενούς
Αυτόνομης Οικονομίας, με νέες τεχνολογίες, μοντέρνα
εργαλεία και μέσα υλοποίησης. Ενημέρωση για την προστασία
του τόπου, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ορεινών
όγκων του νησιού.
«Καφενεία» ανδρών και γυναικών σε απομακρυσμένα χωριά,
με εισηγητές και διαδραστικές συζητήσεις με τους κατοίκους
και τους δημιουργικούς φορείς και με διαπραγματευόμενα
τρέχοντα θέματα, αλλά και τοπικά, με παράλληλη μεταφορά
επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας, βιωματικής εμπειρίας
και έμπνευσης.
Πολιτισμική αφύπνιση, για την ανάδειξη του πανάρχαιου
βιωμένου, λαϊκού πολιτισμού και της ντοπιολαλιάς της Κρήτης
με την δημιουργία τών:
• Ηλιακό τυροκομείο στη Μαδάρα των Λευκών Ορέων
• Ινστιτούτου Μέλους και Λόγου στον ορεινό Μυλοπόταμο
• Μουσείο Ποιμενικού Βίου στο οροπέδιο Ομαλού στα Χανιά
• ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDHI - η αναβίωση της Ιερής τέχνης της
Υφαντικής στην Κρήτη

Στόχοι
• Η αφύπνιση και αλλαγή προτύπου ευημερίας
• Η αξιακή αντικατάσταση του μοντέλου ζωής με
την αποφυγή του υπερκαταναλωτισμού και
του άκρατου ατομικισμού
• Η διασύνδεση των κατοίκων της υπαίθρου με
αυτούς των αστικών περιοχών και η δημιουργική
συν-διαλαγή τους
• Η προώθηση της παιδείας και της ενημέρωσης
• Η διαπαιδαγώγηση και η μύηση των νέων στους
νόμους της κρητικής φύσης
• Η διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής
κληρονομιάς

τυποκρέτα / Ηράκλειο Κρήτης

• Η ευαισθητοποίηση για την προστασία
του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος
• Η ενίσχυση της παραδοσιακής οικονομίας
με μοντέρνα εργαλεία και η ανάπτυξη των λαϊκών
επαγγελμάτων που χάθηκαν
• Η δημιουργία οικονομίας μικρής κλίμακας,
μεγάλης αξίας
• Η τοπική και παγκόσμια διασύνδεση των ανθρώπων
μέσω της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης
Αλληλοδιδασκαλία μαθητών
στη Γέργερη Ηρακλείου

