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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόγραµµα Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

«Καθηµερινός Πολιτισµός» 

 

Το Πρόγραµµα «Καθηµερινός Πολιτισµός» του Πανεπιστήµιου Πελοποννήσου  
θεσµοθετήθηκε πρόσφατα  µε απόφαση της Συγκλήτου και έχει ως επιστηµονική υπεύθυνη 
την κα. Ν. Σερεµετάκη, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α . 

Βασικός στόχος του Προγράµµατος «Καθηµερινός Πολιτισµός» είναι  η δηµιουργία 
καινοτόµων δράσεων και  διαλόγων µεταξύ Πανεπιστηµίου και Κοινωνίας. Το Πρόγραµµα 
απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους πολίτες, Φορείς και Οργανισµούς και 
φιλοδοξεί να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

Ειδικότερα, το Πρόγραµµα  «Καθηµερινός Πολιτισµός» σχεδιάζει και υλοποιεί 
θεµατικές εκδηλώσεις και δράσεις, που αναδεικνύουν τις συγκλίσεις µεταξύ Επιστηµών και 
Τεχνών, στο επίπεδο της καθηµερινής ζωής και  του πολιτισµού.    Αυτές συνοδεύονται  από 
σεµιναριακού τύπου  Συµπόσια ,  από τα οποία οι  συµµετέχοντες θα λαµβάνουν σχετική 
Πιστοποίηση από το Πανεπιστήµιο .  

Η έναρξη του Προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί µε την εκδήλωση «ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΗ», η οποία έχει ήδη προγραµµατιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου 2012 στη Μεσσηνία 
(Καλαµάτα). Πρόκειται για µια πολυεπίπεδη και συµµετοχική εκδήλωση µε λόγο, ήχο, 
εικόνα, και υλικά τεχνουργήµατα. 

Η πιλοτική αυτή δράση του Προγράµµατος, θα  αναπτυχθεί στη συνέχεια και στις 
άλλες πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα πάντα του Πανεπιστήµιου 
και σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους Φορείς. 

Στην εναρκτήρια εκδήλωση συµµετέχουν Δήµοι της Μεσσηνίας και σχολεία της 
Μεσσηνίας (δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια), οι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής, όπως 
ΔΗΠΕΘΕΚ, Δηµοτικό Ωδείο, Τοµέας Χορού, Μορφωτικός Σύλλογος, Φωτογραφική Λέσχη,  
Λύκειο Ελληνίδων, πολλοί άλλοι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, καθώς και 
πολίτες .   
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Η εκδήλωση «ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ» έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση της γεύσης 
σε όλες τις µεταφορικές διαστάσεις  της και  την ανακάλυψη της  σχέση της  µε την µνήµη, 
δηλαδή µε την ιστορία και την πολιτισµική µας ταυτότητα. 

Η µνήµη  δεν είναι απλά µια πηγή από ιδέες, αλλά έχει υλικές και αισθητήριες 
διαστάσεις, οι οποίες είναι αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής ζωής και του Πολιτισµού 
µας.  

Η θεµατική  «ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ» συνδέεται µε το τρίπτυχο Αισθήσεις-Αισθήµατα-
Αισθητική , θεµελιώδες στοιχείο της  ελληνικής σκέψης και κουλτούρας, η οποία παραµένει 
επίκαιρη στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία σε κρίση. 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούµε ότι η υλοποίηση του Προγράµµατος «Καθηµερινός 
Πολιτισµός», µπορεί να κινητοποιήσει  τις δυνάµεις της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας και 
να αποτελέσει έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ Πανεπιστηµίου και Κοινωνίας. 
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