Οι στόχοι μας

Το Κέντρο μας – HUMAN ACT- μελετά όλες αυτές τις τάσεις και προσπαθεί να βρει
δρόμους, είτε στο ατομικό είτε στο συλλογικό επίπεδο,
οδηγούν μακριά από τη ζοφερή μετριότητα του παρόντος.

που

Θεωρεί ότι η μελέτη, η παιδεία και η εκπαίδευση, είναι η προτιμότερη παλέτα επιλογών από
αυτή της απόκτησης και κατοχής πρόσκαιρων και πλεοναζόντων αγαθών μέσω του κυνικού,
κτηνώδους και απάνθρωπου ανταγωνισμού.

Το Κέντρο μας δεν ισοπεδώνει την σπουδαιότητα των πολιτισμών αλλά είναι ανεκτικό στην
ετερότητα και στη διαφορά. Δεν εξισώνει άνισα πολιτισμικά μεγέθη και αποδέχεται την
αξιακή κλίμακα του ανώτερου και κατώτερου, του θετικού και του αρνητικού, του ηθικώς
προοδευτικού και του ανήθικα καταστροφικού.

Για μας, κάθε άνθρωπος αποτελεί ένα σημείο μέσα στο κόσμο όπου διασταυρώνονται τα
ιστορικά και παγκόσμια φαινόμενα και γι’ αυτό ο κάθε ένας είναι μοναδικός και ξεχωριστός.
Κάθε ιστορικό έθνος, συνιστά ένα κοινό τόπο όπου συμπλέκονται το παρελθόν με το
μέλλον, το πραγματικό με το προσδοκώμενο, το ορθολογικό με το μεταφυσικό και το ισχυρό
με το αδύναμο.
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Το Κέντρο μας, θεωρεί πως μόνο η χρήση πολιτισμικών και εκπαιδευτικών γνωσιακών
εργαλείων μπορεί να προσφέρει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ιστορικής συγκυρίας.
Μελετά τόσο τις μεγάλες κλίμακες όσο και τις μικρές, το ολικό και το μερικό, σε μια
αναλογία που διακρίνει και σέβεται τις συμμετρίες. Προσπαθεί να μετατρέψει το χαοτικό
καλιδοσκόπιο του ανορθολογισμού σε ορθολογική ιεραρχημένη διάταξη με κάθετες και
οριζόντιες αλληλεξαρτήσεις.

Εκπονεί προγράμματα μελετών και εκπαιδευτικών εφαρμογών που υπόκεινται στην
ελευθερία των παραπάνω αρχών. Προσπαθεί να οικοδομήσει ορθολογική βάση πάνω στην
οποία θα συντείνουν ωφέλιμες συνεργασίας και θα προβάλλουν μικρές αρμονίες ανάμεσα
στους πολύμορφους φορείς του κοινωνικού χώρου από τις οποίες θα παράγονται οι
μεγάλες συγκλίσεις.

Γνώση – εκπαίδευση και διαλεκτική επικοινωνία, είναι ένα τρίπτυχο που μπορεί να
εναρμονίσει προοδευτικές δράσεις ενημερωμένων ανθρώπων του πνεύματος και της
τέχνης, όπου και αν βρίσκονται. Στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή, στη Δύση και στην
Ασία.

Στο χώρο των πνευματικών ανθρώπων και των διανοουμένων, ο αγοραίος ανταγωνισμός
των εμπορευμάτων, θα πρέπει να αντικατασταθεί από την διαλεκτική συνεργασία για
ανταλλάξιμες γνώσεις και εφικτές ιδέες, από την οποία θα παραχθούν οι προϋποθέσεις της
προόδου και των αναγκαίων λύσεων στην πολύεδρη κρίση που μαστίζει ανθρώπινα σύνολα
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και άτομα.

Το Κέντρο μας – HUMAN ACT- ήδη συνεργάζεται με ανάλογα Κέντρα και Ινστιτούτα των
Βαλκανίων και της κεντρικής Ευρώπης, προκειμένου να υλοποιήσει προγράμματα που
προάγουν την ανθρώπινη γνώση και την πολιτισμική σύγκλιση.
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