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Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, είναι επίσημο μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) –
Mountain Partnership, FAO.
Είναι εθελοντική, μη κερδοσκοπική και μη επιχορηγούμενη οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2007
στην Κρήτη, από τον καθηγητή Οφθαλμολογίας Ιωάννη Παλλήκαρη, από καθηγητές του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης και από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, διανοούμενους, τεχνίτες, κτηνοτρόφους,
γεωργούς και μαστόρους του λαϊκού βίου της Κρήτης, με στόχο την διαφύλαξη και τη μελέτη του
τρόπου ζωής των ορεινών κοινοτήτων.  
Πρόκειται για έναν τρόπο ζωής που στην ολότητά του, ως κοινωνική έκφραση και καθημερινότητα,
υπακούει σε πανάρχαιες σχέσεις φύσης και ανθρώπων, κοινωνικές σχέσεις και τρόπους άντλησης
των μέσων ζωής, μέσα από την αναβίωση των φυσικών οικονομικών πόρων, την συνεχή υποστήριξη
των κατοίκων από ομάδες καθηγητών-ιατρών, την αποτροπή της εγκατάλειψης των χωριών, τη μη
εξάντληση του φυσικού πλούτου, την ισορροπία των υδάτων, της άγριας ζωής, των δασών, των
ζώων και των πουλιών, και την ανάπτυξη οικονομίας μικρής κλίμακας-μεγάλης αξίας. 
Μια δράσις του είναι η αποστολή Πηνελόπη Gandhi. Τα τελευταία 10 χρόνια οι εθελοντές της, ταξι-
δεύουν σε όλη τα χωριά της Κρήτης και της Ελλάδος, συλλέγοντας υλικό σχετικό με την υφαντική,
εργαλεία, υφάσματα, τεχνικές, ξόμπλια και μοτίβα, φωτογραφίζοντας, βιντεοσκοπώντας,
γνωρίζοντας από κοντά ανθρώπους και μεθόδους. 
Η Αποστολή σπέρνει λινάρι, παράγει μετάξι, επεξεργάζεται μαλλί, παράγει χειροποίητα νήματα,
υφαίνει την ιστορία και διδάσκει τα παιδιά στα Σχολεία.

The University of the Mountains is an official member of the Mountain Partnership of the United
Nations Food and Agriculture Organisation. 
It is a voluntary and non-subsidised organisation set up in Crete in 2007 by Professor of
Ophthalmology Ioannis Pallikaris, academics of the University of Crete and major foreign
universities, intellectuals, artisans, shepherds, farmers and folk craftsmen of rural Cretan rural,
with the aim of preserving and studying the way of life of mountain communities. 
It is a way of life that as a whole, as social expression and daily life, obeys the age-old relationship
between nature and people, social relationships and ways of gaining one's living, through the revival
of natural sources of wealth, the continuous medical support of the inhabitants from groups of
professors-doctors, the discouraging of the abandonment of villages, the non-exhaustion of natural
riches, striking a balance between water, wildlife, forests, animals and birds, and developing a
small-scale, high-value economy. 
One action of UoM is the Penelope Gandhi mission. Over the last 10 years, its volunteers have
visited all the villages of Crete and Greece, collecting material on weaving, tools, textiles,
techniques, ornamentation and motifs, taking photographs and videos, getting to know the people
and their methods. 
The mission sowes flax, farms silk, process wool, produce handmade yarn, weaves history and
teaches children at schools.
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