ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΩΝ ΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
«H εγθαηάιεηςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ςπρήο θαη ηεο ζθέςεο ζηελ
θεδεκνλία ησλ εηνίκσλ απαληήζεσλ βξίζθεη ηελ ηδέα ηήο απνθιεηζηηθά
επηζηεκνληθήο επνπηείαο ησλ «θαηλνκέλσλ» παληνθξάηεηξα». Είλαη
δήζελ ην κφλν, πιένλ, φξγαλν δηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα
αθνπγθξαζηνχκε, λα θνηηάμνπκε, λα κπξίζνπκε θαη λα ςειαθίζνπκε
απηφλ ηνλ ξερφ, κνλνκεξή θφζκν.
Η δηάζηαζε ηνπ «βάζνπο» ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη ηεο ςπρήο
έρεη ραζεί ζηνλ επίπεδν θφζκν ηεο «νζφλεο» κηαο ηειεφξαζεο θαη ελφο
ππνινγηζηή.
ε απηφ ην πεξηβάιινλ ε απιή, άκεζε θαη βησκαηηθή αληηιεπηηθή
ηθαλφηεηά καο εμαζζελεί απειπηζηηθά θαη ε απφ ρηιηεηηψλ απνθηεκέλε
βησκαηηθή γλψζε εμαθαλίδεηαη θάησ απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο
επηζηήκεο, φπνπ ε πιεξνθνξηαθή αλαθχθισζε καο έρεη θαηαζηήζεη
άλαξζξνπο. Παξάιιεια, ε βηνκεραλία πηπρίσλ ζηα παλεπηζηήκηα καο,
θηλδπλεχεη λα καο νδεγήζεη ζε πλεπκαηηθή νθλεξία θαη λα γίλεη ερζξηθή
ζηελ νμπγφλσζε ησλ λνπλερψλ εγθεθάισλ.
ηελ πεξηθέξεηα, ην ρψκα, ην λεξφ θαη ε πέηξα δελ ππάξρνπλ γηα
ηνπο απηφρζνλεο. Είλαη πξάγκαηα πξσηφγνλα, ζηνηρεία παξειζφληνο πνπ
πεξηγξάθνληαη κφλν ζηα ιατθά ηξαγνχδηα πνπ ιέγνληαη ζηηο γηνξηέο.
Οη θάηνηθνη ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλσληψλ, κπνιηαζκέλνη
απφ ηελ επίπεδε πιεξνθφξεζε ηνπ «θνπηηνχ» κε ηελ επίθηεηε
ςεπδαίζζεζε ηεο «εθήκεξεο επεκεξίαο» ηεο θαηαλαισηηθήο ππεξηερλνινγηθήο θνηλσλίαο, εγθαηαιείπνπλ ηα ρσξηά ηνπο, ρσξίο θαλείο λα
κπνξεί λα ηνπο απνηξέςεη λα κελ έρνπλ ξίδεο, λα κελ έρνπλ κλήκεο, λα
κε ιεζκνλνχλ εθείλν ην παιηφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν έπαηδαλ κηθξνί
απνθηψληαο ηα πξψηα ηνπο βηψκαηα. Ελαιιαθηηθά, φπνπ ππάξρεη αθφκε
θξίζηκε θνηλσληθή κάδα, απηή αληηζηέθεηαη πηνζεηψληαο παιηνχο
άγξαθνπο λφκνπο ηηκήο, θαη πνιχ ζπρλά, δπζηπρψο, κέζα απφ έλαλ
εχθνιν, ζπλήζσο παξάλνκν θαη παξαβαηηθφ πινπηηζκφ, απνκπζνπνηείηαη
ε επίπιαζηε επεκεξία ησλ «πνιηηηζκέλσλ», εγθαζηζηψληαο έλα
παξαθξάηνο επηειηζκνχ ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηζηηθήο/ πνιππνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο ηνπο.
Όια απηά νδεγνχλ ζηελ απνδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη
ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θπξίσο ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία κέζα απφ
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ηδηφηππε, κε βησκαηηθή πνιηηηζκηθή κεηάιιαμε, θαηαιήγεη ζην
απνηέιεζκα ηνπ ςπρξνχ επίπεδνπ πνιηηηζκνχ ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ
πιαζηηθνχ ρξήκαηνο, θαζψο θαη ζηε ζπλεπαθφινπζε εμάξηεζε θαη
εξγαζηαθή ππνζήθε.
ε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή γίλεηαη επίθαηξν θαη αλαγθαίν φζν πνηέ
ην επξσπατθφ φλεηξν κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, φπνπ ε
δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο «πεξηθεξεηαθήο ηαπηφηεηαο» ζα απνηειεί
ηελ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε ζχλζεζεο ηνπ θνηλσληθνχ κσζατθνχ ηεο
παγθνζκηνπνηεκέλεο επξσπατθήο εηθφλαο.
Σν “Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ” ζεζπίδεηαη σο έλα θίλεκα, έλαο
Οξγαληζκφο, κηα πξάμε νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ζηε βάζε ηεο
θνηλσλίαο κε ζηφρν:
 ηελ αιιαγή πξνηύπνπ επεκεξίαο, πνπ ζα ζπλδπάδεη ηε
βηώζηκε αλάπηπμε κε ηελ αλάθηεζε ησλ ρακέλσλ
αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα
ησλ κηθξώλ θνηλσληώλ
 ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξώπηλνπ θαη θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο
 ηελ ελίζρπζε ηεο παξαδνζηαθήο νηθνλνκίαο κε κνληέξλα
εξγαιεία δηαρείξηζεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
ππεξεθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ
 ηελ απάιεηςε ηεο παξαβαηηθόηεηαο θαη ηελ απεμάξηεζε
από ηελ νηθνλνκία ηνπ δαλεηζκνύ θαη ησλ επηδνηήζεσλ,
θαη ηειηθά
 ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο αλζξώπηλεο επηπρίαο κε
αλζξώπηλνπο δείθηεο θαη όρη κε εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα.
Οη παξαπάλσ ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ κε
 ηνλ δηάινγν θαη ηνλ ζπγθεξαζκό ηεο βησκαηηθήο κε ηελ
επηζηεκνληθή γλώζε από ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηελ
ππεξεηνύλ έλζελ θαη έλζελ, ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ησλ
παλεπηζηεκίσλ, ζηνλ ρώξν ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο.
 ηελ σο πξνο θάζε επίπεδν επηζηεκνληθή ππνζηήξημε
ελεξγεηώλ ζε θύξηνπο ηνκείο παξέκβαζεο, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηα πεδία ηεο νηθνλνκίαο, ηεο παηδείαο ,
ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο πγείαο
 ηε “δηδαζθαιία ηεο παηδείαο” ηεο ειάρηζηεο αλαγθαίαο
θαηαλάισζεο θαη ηεο απεμάξηεζεο από ην πιαζηηθό
ρξήκα
 ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθώλ θαη εηθαζηηθώλ δξσκέλσλ
ζηε βάζε ηνπ εζεινληηζκνύ ζηηο νξεηλέο αιιά θαη ηηο
θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο πεξηνρέο.
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Ιδηαίηεξα γηα ηελ Κξήηε, πξνζδηνξίδεηαη σο πξάμε «εηξεληθήο
επαλάζηαζεο»
απέλαληη
ζηε
βάλαπζε
αιινίσζε
ηεο
πεξηβαιινληνινγηθήο, νηθηζηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ
λεζηνχ, θαζψο, ελ νλφκαηη ηνπ εχθνινπ πινπηηζκνχ, ε ελ ιφγσ
ηαπηφηεηα αιινηψλεηαη απφ ηε καδηθή ηνπξηζηηθνπνίεζε θαη εθπνίεζε
ηεο θξεηηθήο γεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδφκεζε ηνπ
θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο, ηελ αχμεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηνλ
εμεπηειηζκφ, εγρσξίσο θαη δηεζλψο, ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ ηεο.
Είλαη θάιεζκα γηα ζπζπείξσζε θαη εηξεληθφ αγψλα ησλ
επαηζζεηνπνηεκέλσλ θαη ελ αγσλία επξηζθνκέλσλ Πνιηηψλ.
Σν “Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ” πινπνηείηαη σο πνιπδηάζηαηε
δξάζε-εγρείξεκα, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ «αλζξψπηλε πιεζπζκηαθή
βάζε» θαη επελδχεη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο νη νπνίεο εγθαηαβηψλνπλ
ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Κξήηεο. πλαξζξψλεηαη, ινηπφλ, σο
εγρείξεκα νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη είλαη
πξντφλ απζεληηθνχ, ζπζηεκαηηθνχ θαη πξσηφηππνπ πξνβιεκαηηζκνχ.
Απερείηαη σο πεξηερφκελφ ηνπ ε δξάζε θαη ε ίδηα ε πξφθιεζε
ζπγθξφηεζεο φξσλ πινπνίεζεο πεξηγεγξακκέλνπ Αλαπηπμηαθνχ
Οξάκαηνο, πνπ ζα πξνβάιιεη σο αμίεο ηνλ ζεβαζκφ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηεο ηνπηθφηεηαο, ηε καθξαίσλε πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηεο νξεηλήο
πεξηθέξεηαο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη
νηθνλνκίαο.
Με απηή ηε “ζπλζήθε” ζεκειηψλεηαη ην αίηεκα ηεο
αιιειεπίδξαζεο Σνπηθφηεηαο θαη Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ
αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο (κε αξρηθφ κνληέιν θαη πεδίν
εθαξκνγήο ηελ νξεηλή πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο).
ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ην νηθνινγηθφ ηνπίν
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ, ε ηζηνξία
ηνπο, ε δεκνγξαθηθή ζηαζεξφηεηά ηνπο θαζψο θαη πιεπξέο αξρψλ ηεο
θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη ν ζπγρξνληθφο
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο, ζπληζηνχλ δηαξθή πξφθιεζε πνπ αθνξά ζηελ
έξεπλα ηεο νπνίαο ηα ζπκπεξάζκαηα ζεκειηψλνπλ αξρέο αλάπηπμεο.
Σν “Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ” αλαδεηθλχεηαη σο απνζηνιή θαη
θαηαηείλεη
ζηε
θηινζνθία
ελφο
πθηζηάκελνπ
πξαγκαηηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ.
Θεζπίδεηαη σζηφζν σο Παλεπηζηήκην έμσ απφ παλεπηζηεκηαθά
θηήξηα, πνπ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο παξπθέο ησλ νξεηλψλ θαη
απνθιεηζκέλσλ νηθηζκψλ, κέζα ζηελ θαξδηά ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο.
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ε απηφ ην πεξηβάιινλ ζα πινπνηεί ην πξφγξακκά ηνπ βαζηδφκελν ζηνλ
ζπλδπαζκφ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ
πνιηηηζκνχ, ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα παξάγεη βησκαηηθή
γλψζε, ε νπνία ζα ζπληειεί ζηελ αλζξσπνθεληξηθή θαη νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο Εθπαίδεπζεο-Παηδείαο, ηνλ «θνηλφ ηφπν» ηφζν ησλ
επηζηεκφλσλ φζν θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο Τπαίζξνπ. Γη’ απηφ θαη ν
πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Οξέσλ
εμαξρήο θηλείηαη πέξαλ ησλ γλσζηψλ «εηνηκνπαξάδνησλ» αλαπηπμηαθψλ
ηερληθψλ θαη αλαδεηά λέεο θαη γλήζηεο ζηνρεχζεηο πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε
ην ζπγθεθξηκέλν θαη πνιπζχλζεην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ
ζθεληθφ ηεο πεξηνρήο.
Με βάζε φια ηα πξναλαθεξζέληα, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην
“Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ” αξδεχεηαη απφ ηε βησκαηηθή δηάζηαζε ηεο
γλψζεο, ελψ επελδχεη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ
αιιεινδηδαθηηθή πξνζέγγηζε φζν θαη ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε φισλ
ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ θαη θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ.
Εδξάδεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο εκπξάγκαηεο θνηλφηεηαο, ε νπνία
αξδεχεηαη κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηε ζπλ-βησκαηηθή παηδεία κέζα απφ ηε
ζπλζήθε ηεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο, θαη απνζθνπεί ζην λα
δεκηνπξγήζεη θνηλσληθέο γέθπξεο θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ, ηε θηψρεηα θαη ηελ παξαβαηηθφηεηα, θαηλφκελα ζπγρξνληθά
ηεο επνρήο καο. Κνληνινγίο, ην “Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ” απνηειεί ην
εγρείξεκα ζπγθξφηεζεο κηαο δπλακηθήο θνηλφηεηαο εξεπλεηψλ,
παλεπηζηεκηαθψλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη πνιηηψλ ηεο νξεηλήο
πεξηθέξεηαο πνπ γλήζηα αιιειεπηδξνχλ θαη ακνηβαία καζαίλνπλ.
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