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Φίλες και φίλοι,

Η έκδοση του παρόντος τεύχους των «Πανεπιστημιακών» 
βρίσκει το χώρο της Ανώτατης Παιδείας σε μια κρίσιμη 
καμπή. Εν αναμονή της αναμόρφωσης του νόμου-πλαι-
σίου, διαγράφονται προοπτικές για σημαντικές αλλαγές 
στον τρόπο λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Είναι γεγονός ότι, εδώ και καιρό, είχε διαπιστωθεί ότι ο νό-
μος-πλαίσιο, ο οποίος καταρτίστηκε πριν από περίπου 25 
χρόνια, -παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε πρωτοποριακό 
νομοθέτημα για την εποχή του- δεν μπορούσε πλέον να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Κοινή διαπίστω-
ση ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας ήταν ότι απαι-
τούνταν ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του στα νέα 
δεδομένα, όπως αυτά καθορίζονται όχι μόνον από την 
πορεία ενσωμάτωσης της χώρας μας στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον, αλλά κυρίως από τις επιστημονικές 
απαιτήσεις και τις ανάγκες της εξελισσόμενης ελληνικής κοινωνίας.

Οι συνθήκες, λοιπόν, για τον εκσυγχρονισμό του νόμου είναι ώριμες. Όμως, για να είναι 
επιτυχημένο το εγχείρημα απαιτείται ευρύτατος διάλογος, συναίνεση και ειλικρίνεια από 
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Κρίνοντας από τη σπουδαιότητα 
του ζητήματος, πιστεύω ότι θα πρυτανεύσουν η σύνεση και η υπεύθυνη στάση όλων, ώστε το 
αποτέλεσμα να δικαιώσει τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Πέρα όμως από τις ίδιες τις αλλαγές, 
κρίσιμο, κατά την άποψή μου, είναι να εξεταστεί λεπτομερώς και η διαδικασία εφαρμογής 
τους. Η μεθοδολογία και ο χρόνος προσαρμογής είναι σημαντικοί παράγοντες που θα επιτρέ-
ψουν να μην προκληθεί υπέρμετρη αναταραχή, η οποία είναι δυνατό να δυσκολέψει ή και να 
ανατρέψει τη μεταρρύθμιση.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διαθέτει όλα τα εχέγγυα ώστε να αντα-
ποκριθεί με επιτυχία στα νέα δεδομένα. Η πορεία του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια αποδει-
κνύει το δυναμισμό και τις πρωτοποριακές ικανότητες προσαρμογής που διαθέτει. Χάρη στο 
υψηλό επιστημονικό επίπεδο και τη διάθεση προσφοράς των διδασκόντων, τους συνειδητο-
ποιημένους φοιτητές και το αφοσιωμένο διοικητικό προσωπικό, ξεπερνώντας τις όποιες αντι-
κειμενικές δυσκολίες και λάθη, είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία στις αλλαγές. 
Η πορεία ασφαλώς δε θα είναι εύκολη, όμως, είμαι βέβαιος ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
έχει τις δυνατότητες να βλέπει με αισιοδοξία και θετική διάθεση το μέλλον.

Κωνσταντίνος Βελέντζας
 Καθηγητής 

Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
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Πολιτική Θεωρία & Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Οι σκέψεις που ακολουθούν δεν προσδιορίζονται από το 
θεσμό που υπηρετώ αλλά από την επιστήμη που θερα-
πεύω. Η ιδέα της δημόσιας εκπαίδευσης αναδεικνύεται 
από τους κορυφαίους φιλοσόφους, τον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη. Στα «Πολιτικά» (Θ΄) ο δεύτερος γράφει: «Είναι 
φανερό ότι και η εκπαίδευση πρέπει να είναι μία και ίδια 
για όλους και η επιμέλειά της πρέπει να είναι δημόσια και 
όχι ιδιωτική». Επιπλέον «ο νομοθέτης πρέπει να φροντί-
σει ιδιαίτερα την εκπαίδευση των νέων στις πόλεις, αφού, 
αν δεν γίνει αυτό, βλάπτεται το ίδιο τους το πολίτευμα».

Η ιδέα θα επανέλθει μέσα από το διαφωτισμό στη σύγ-
χρονη πολιτική σκέψη. Δεν θα αναφερθώ στους εξ ορι-
σμού κρατιστές, τους Μαρξιστές, ούτε και στους πολιτικά 
φιλελεύθερους, όπως τον Λοκ ή τον Ρουσσώ. Θα επικα-

λεστώ τον πολιτικά και οικονομικά φιλελεύθερο Τζον Στούαρτ Μιλ, που επιχειρηματολόγησε 
υπέρ της ανάγκης να παρέχει το κράτος εκπαίδευση, με στόχο να επιτευχθεί η μέγιστη ευτυ-
χία από το μέγιστο αριθμό πολιτών.

Στην πολιτική θεωρία η δημόσια εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα με την ιδέα της ελευθε-
ρίας. Ως ελευθερία δεν νοείται μόνο η έλλειψη περιορισμών ή η πρόβλεψη δικαιωμάτων. Νο-
είται και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων. Όμως με δεδομένες 
την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανισότητα αναρωτιέται κανείς πώς ένας νέος ή μία νέα 
θα μπορούσε να πραγματώσει την προσωπική του ολοκλήρωση, χωρίς να έχει την ίση ευκαι-
ρία στην εκπαίδευση. Πώς δηλαδή θα μπορούσε να ξεκινήσει από την ίδια γραμμή εκκίνησης, 
για να διακριθεί στο στίβο της ζωής με βάση τις ικανότητές του.

Αν επιθυμούμε μία κοινωνία ικανών, αξιοκρατική, δημοκρατική και δίκαιη, μία κοινωνία 
που θα προοδεύει χάρη στις ικανότητες των μελών της, μία κοινωνία με ελίτ αρίστων και όχι 
νεποτισμού, τότε το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι η απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση. 
Αναμφίβολα χρειάζεται ενίσχυση, μεταρρυθμίσεις, προσαρμογές. Όμως είναι η μόνη εγγύηση 
για το πολίτευμα και για μία κοινωνία δίκαιη και αλληλέγγυα.

Ηλίας Κουσκουβέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(αναδημοσίευση από την εφ. Μακεδονία της Κυριακής, 29/1/2006)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ
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Η ημέρα τιμά τους τρεις «μεγίστους σοφούς»· 
θεραπεύοντας την κλασική ελληνική γραμ-
ματεία, προσέφεραν, κατά κοινή ομολογία, 
κρίσιμο εύφορο υπόστρωμα για τη διάδοση 
του Χριστιανισμού. 

Θεώρησα –και έχει προταθεί επανειλημ-
μένως μεταξύ συναδέλφων– επ’ ευκαιρία των 
μεγάλων εθνικών και θρησκευτικών τελετών 
να συζητούμε ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέ-
ροντος. Επέλεξα λοιπόν, επειδή σήμερα τιμού-
με τη γνώση, τον τίτλο Νοημοσύνη και πνεύμα, 
η συμβατότητα θρησκείας και επιστήμης. Είναι 
επόμενο να σας μιλήσω κυρίως από τη σκοπιά 
του νευροβιολόγου, που είναι άλλωστε και η 
ενασχόλησή μου, και όχι του ανθρώπου του 
πνεύματος, ιδιότητα που δεν θα τολμούσα να 
διεκδικήσω. 

Αποτολμώ ωστόσο μία δημόσια συζήτηση 
για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό ζήτη-
μα, τη συμβατότητα του ορθού λόγου από τη 
μια, και του πνεύματος από την άλλη, στην 
αναζήτηση ενός διαλόγου μεταξύ επιστήμης 
και παράδοσης. Δεν έχει και πολύ νόημα να 
συνδιαλέγεται κανείς μόνο με αυτούς που 
συμφωνεί. Η επικοινωνία και η συναίνεση δι-

αφορετικών προσεγγίσεων έχει σημασία για 
το διανοητικό βίο του εικοστού πρώτου αιώ-
να, υπό τον όρο ότι βάση είναι η σύνεση και ο 
σεβασμός του συνομιλητή.

Αυτό που θα επιχειρήσω είναι μία σύνθεση 
ιδεών, σκέψεων και θέσεων που δανείζομαι 
από πνευματικούς ανθρώπους, φιλοσόφους 
και επιστήμονες, οι οποίοι τις έχουν εκφράσει 
με τον κομψότερο τρόπο, και θα επικεντρω-
θώ περισσότερο στα συμβατά σημεία παρά 
στις αντικρούσεις. Οι ιδέες αυτές συνηχούν 
και προσωπικές αντιλήψεις. 

Σε μία χαρακτηριστική κίνηση παρρησίας 
πριν λίγους μήνες, η Εταιρεία των Νευροεπι-
στημών, έχοντας αποδείξει επανειλημμένα 
και έμπρακτα στο παρελθόν την πρωτοπορι-
ακή και προοδευτική νοοτροπία της σε κοι-
νωνικά θέματα, σε μια απόπειρα προσέγγισης 
επιστήμης και κοινωνίας, κάλεσε ως κύριο 
ομιλητή στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριό 
της έναν θρησκευτικό ηγέτη,1 γεγονός για το 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27.01.2006
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2006

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ 
Η συμβατότητα θρησκείας και επιστήμης

Λάζαρος Τριάρχου
Καθηγητής Νευροεπιστημών και Πρόεδρος 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

1. Tenzin Gyatso, Science at the crossroads. Dialogue of 
science and society, 35th annual meeting of the Soci-
ety for Neuroscience, Washington, D.C., 12 Nοεμβρίου 
2005.
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οποίο διατυπώθηκε έως και δυσαρέσκεια εκ 
μέρους μιας μειονότητας μελών. 

Επιστήμη και θρησκεία είναι δύο κόσμοι με 
διαφορές και συγκλίσεις. Κοινή είναι η αναζή-
τηση της αλήθειας. Διαφορές υπάρχουν στη 
μέθοδο προσέγγισης της αλήθειας: η πρώτη, 
μέσα από τον ορθό λόγο, τη διατύπωση και 
δοκιμασία υπόθεσης και την ετυμηγορία της 
πειραματικής επαλήθευσης· η δεύτερη, μέσα 
από τον αποκαλυπτικό λόγο. 

Ένα κοινό σημείο είναι η λέξη λόγος. Ο 
ορισμός της περίπλοκης αυτής έννοιας κατα-
λαμβάνει πάνω από πέντε στήλες στο Λεξικό 
των Liddell & Scott. Χίλια χρόνια φιλοσοφικής 
σκέψης ενσωματώνονται σε μία έννοια, που 
ξεκινά με το να σημαίνει ομιλία στον Όμηρο, 
εξελίσσεται στη Λογική ως θεϊκού κυβερνήτη 
του Σύμπαντος στους Στωικούς και καταλή-
γει ως ο Λόγος του Θεού, το όργανο της Δημι-
ουργίας, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη.2 

Ο Hράκλειτος και οι Στωικοί με το λόγο εν-
νοούν τη λογική και έννομο τάξη του παντός. 
Ο Ηράκλειτος, ο «σκοτεινός» φιλόσοφος από 
την Έφεσο, επέλεξε τη λέξη λόγος για να δη-
λώσει την απεραντοσύνη της ψυχής· μόνο 
αυτή η λέξη έχει τη δύναμη να αποδώσει 
την έκταση και το βάθος της ψυχής. Για τον 
Ηράκλειτο, λόγος είναι το σύμβολο της ενό-
τητας, ο νόμος της φύσης και η φρόνηση της 
ψυχής: 

Πείρατα ψυχῆς οὐκ ἂν ἐξεύροιο πά-
σαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν· οὕτω βαθὺν 
λόγον ἔχει· ἔστι ψυχῆς λόγος ἑωυτὸν 
αὔξων... τοῦ δὲ λόγου τοῦδ’ ἐόντος ἀεὶ 
ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν 
ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· 
γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον 
τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι... τοῦ λόγου δ’ 
ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν 
ἔχοντες φρόνησιν... οὐκ ἐμοῦ ἀλλὰ τοῦ 
λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν 
ἐστιν ἓν πάντα εἶναι 

(τα όρια της ψυχής δεν μπορεί να τα 
ανακαλύψει κανείς, όποιο δρόμο κι αν 
πάρει· τόσο βαθύς είναι ο λόγος της· 
υπάρχει λόγος στην ψυχή, που αυξάνει 
τον εαυτό του... και το λόγο, που είναι 
όπως τον περιγράφω, ποτέ δεν τον κα-
ταλαβαίνουν οι άνθρωποι, ούτε πριν 
τον ακούσουν ούτε μετά· γιατί, αν και 
όλα συμβαίνουν σύμφωνα με αυτόν το 
λόγο, οι άνθρωποι μοιάζουν με εκεί-
νους που δεν έχουν καθόλου πείρα... 
αλλά, παρόλο που ο λόγος είναι κοινός, 
οι πολλοί ζουν σαν να είχαν δική τους 
αντίληψη... έχοντας ακούσει όχι εμένα, 
αλλά το λόγο, είναι φρόνιμο να παραδε-
χθείτε ότι τα πάντα είναι ένα).3 

Ο Δημόκριτος, ο μαθητής του Λεύκιππου 
του Ελεάτη, που με την εισαγωγή της ατομι-
κής θεωρίας έφθασε σε ένα μεγάλο βαθμό 
απομυθοποίησης του κόσμου, κάνει χρήση 
της λέξης λόγος για να εννοήσει τη λογική και 
το επιχείρημα (κρείσσων ἐπ’ ἀρετὴν φανεῖται 
προτροπῇ χρώμενος καὶ λόγου πειθοῖ ἤπερ 
νόμῳ καὶ ἀνάγκῃ· πιο άξιος είναι αυτός που 
χρησιμοποιεί την προτροπή και την πειθώ του 
λόγου, παρά το νόμο και τον καταναγκασμό), 
την αιτία και το σκοπό (οὐδέν χρῆμα μάτην γί-
νεται, ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου τε καὶ ὑπ’ ἀνάγκης· 
τίποτε δεν γίνεται χωρίς σκοπό, αλλά όλα για 
κάποιο λόγο και από μια αναγκαιότητα), το 
πνεύμα και την ψυχή (εὐδαιμονίη ψυχῆς... ὁ 
λόγος αὐτὸς ἐξ ἑαυτοῦ τὰς τέρψας ἐθιζόμενος 
λαμβάνειν· ευδαιμονία στην ψυχή είναι το 
πνεύμα που συνηθίζει το ίδιο να παίρνει τις 
χαρές από τον εαυτό του). Για το Δημόκριτο, ο 
λόγος και η φρόνηση τείνουν στο ορθό μέτρο 
και αντιμάχονται την τύχη, που συνδέεται με 
την αταξία και την αμετρία. 

Ο Πλάτων ως λόγο εννοεί τον δι’ ού τα 
πράγματα καθίστανται νοητά, ο Αριστοτέ-
λης τις έννοιες και τη νόηση, διαστέλλοντάς 
τον σε «έξω» και «έσω» λόγο, δηλ. έναρθρο 
και σκέψη. Κατά το Σταγειρίτη,4 από όλα τα 

2. Χρίστοσ Τσολάκησ, Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική. 
Eκδόσεις Νησίδες, Σκόπελος, 1999, σελ. 41-42. 

3.  Ἡράκλειτος Ἐφέσιος, Περὶ τοῦ παντός. Loeb Classical 
Library, William Heinemann Ltd., London, 1931, σελ. 
470-509.

4.  Ἀριστοτέλους Πολιτικὰ 1.1.10.
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ζώα, μόνον ο άνθρωπος κατέχει το ποιόν που 
του καθιστά δυνατή την κοινωνική συνύπαρ-
ξη και την υψηλότερη μορφή κοινωνίας, την 
πόλη, διότι διαθέτει λόγο. Ο λόγος είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από τη δύναμη της ομιλί-
ας· περιλαμβάνει και τη λογική και την ηθική. 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιλέγει τη λέξη 
Λόγος προκειμένου να τη συσχετίσει με το 
Θεό, προκειμένου δηλαδή να μιλήσει για 
κάτι πολύ σημαντικό, ό,τι σημαντικότερο θα 
μπορούσε να υπάρξει.5 Κρίνει, με άλλα λόγια, 
ο Ιωάννης, ότι αυτή είναι η λέξη που παρα-
πέμπει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη στη 
μεγαλοσύνη, την απεραντοσύνη και την πα-
ντοδυναμία του θείου (Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, 
καὶ ὁ Λόγος ἦν παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ Θεὸς ἦν ὁ 
Λόγος... Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο).6

Τώρα, με τον όρο επιστήμη εννοούμε συ-
νήθως τη συστηματική ενότητα γνώσεων 
που αναφέρονται σε ένα είδος αντικειμένων, 
φαινομένων ή γεγονότων. Από τυπολογική 
άποψη, ως επιστήμη εννοούμε τη μεθοδική 
πορεία που ακολουθούμε στην έρευνα και τη 
συστηματοποίηση των γνώσεων που ποριζό-
μαστε μέσω της έρευνας. 

Την επιστήμη ανακάλυψαν οι Έλληνες, που 
έθεσαν και τα θεμέλια πάνω στα οποία ανα-
πτύχθηκαν όλα τα είδη επιστημονικής γνώ-
σης. Η ενσυνείδητη θεμελίωση της επιστή-
μης ξεκίνησε από την Ιωνία τον 7ο π.Χ. αιώνα 
με το Θαλή. Του όρου «επιστήμη» πρώτος 
έκανε χρήση ο Πλάτων στην Πολιτεία, όπου 
θέτει την επιστήμη στην υπέρτατη βαθμίδα 
της γνώσης, ταυτίζοντάς την με τη διαλεκτι-
κή. Κατά τον Πλάτωνα, η ανθρώπινη γνώση 
αρχίζει με την εικασία, από αυτήν ανυψώνε-
ται στην πίστη, από αυτήν στη διάνοια και 
από αυτήν στην επιστήμη, η οποία τυγχάνει 
ασφαλής και αναμφίβολη γνώση.

Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει ως επιστή-
μη τη γνώση που δεν παρέχει απλώς μόνο 
τα γεγονότα, το ότι, αλλά και την αιτιολογία 
τους, το γιατί. Είναι γνώση που δεν περιο-
ρίζεται στα δεδομένα, αλλά ανατρέχει στις 
αρχές. Οι Στωικοί όριζαν ότι επιστήμη είναι 
γνώση ασφαλής, βεβαία και μη δυναμένη 

να τροποποιηθεί με λογικά επιχειρήματα 
(ἐπιστήμην μὲν εἶναι τὴν ἀσφαλῆ καὶ βεβαίαν 
καὶ ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου κατάληψιν). Δί-
δασκαν επίσης ότι κάθε επιστήμη αναφέρε-
ται σε υπαρκτά πράγματα (πᾶσα γὰρ ἐπιστήμη 
ὑπαρκτῶν τινῶν ἐστι γνῶσις). 

Ο ελληνικός όρος επιστήμη μεταφράσθη-
κε στα λατινικά με τη λέξη scientia, η οποία 
περιήλθε στη διεθνή ορολογία. 

Στην Αρχαία Ελλάδα, όπως και στην Ανα-
γέννηση, και μέχρι το 19ο αιώνα, η έννοια της 
γνώσης ήταν μάλλον κάτι το ενιαίο και όχι 
ένα σύνολο «τμηματικών γνώσεων». Η με-
λέτη της φύσης από τους Ίωνες, έξω από τα 
μυθικά και θρησκευτικά πλαίσια της Ανατο-
λής, ήταν καθαρά δική τους επινόηση. Στην 
Ιωνία πραγματικά έγιναν οι πρώτες λογικές 
προσπάθειες περιγραφής της φύσης και του 
κόσμου. Η Μίλητος των αρχών του 6ου π.Χ. 
αιώνα ήταν μάρτυρας στη γέννηση της επι-
στήμης και της φιλοσοφίας. Εκεί γεννήθηκαν 
οι έννοιες κόσμος, φύση, τέχνη, αρχή, λόγος. 
Η επιστήμη αυτή είχε ως στόχο της να ανα-
καλύψει περισσότερο από τι ήταν φτιαγμένος 
ο μη ανθρώπινος κόσμος, και όχι πώς ή γιατί 
ήταν έτσι φτιαγμένος. 

Η προέλευση της νοημοσύνης και η γένε-
ση –πολύ μεταγενέστερα στην εξελικτική 
κλίμακα– της επιστήμης αποτελούν, για την 
συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών επι-
στημόνων, ό,τι καλύτερο έχει προκύψει στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Η νοημοσύνη συναντά ορισμούς σε μια 
πλειάδα επιστημών. Από την άλλη, το πνεύμα 
αποτελεί όρο φιλοσοφικό. Στο παρελθόν, η 
τεράστια νοητική απόσταση που μας χωρί-
ζει από τους πιθηκόμορφους ξαδέλφους μας 
απεδίδετο στο ότι ο άνθρωπος διέθετε πνεύ-
μα, το οποίο δεν διέθεταν τα ζώα. Σήμερα, η 
επιστημονική ερμηνεία είναι ότι ο άνθρωπος 
διαθέτει μεγαλύτερη επιφάνεια έκπτυξης του 
φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων· το όρ-
γανο αυτό εξηγεί τα θαύματα του νοητικού 
βίου. 

5. Ό.π., 2.  
6.  Τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον α´ 1-3.
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Μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις 
στις επιστήμες του εγκεφάλου διατυπώθηκε 
κατά τον 4ο και 5ο μ.Χ. αιώνα από τους Αγί-
ους Πατέρες Νεμέσιο και Αυγουστίνο, γεγο-
νός που μνημονεύεται στα διεθνή νευρολο-
γικά συγγράμματα.7 Σε ανθρωπολογικές και 
φιλοσοφικές πραγματείες όπως Περί φύσεως 
ανθρώπου και Περί ποσότητος της ψυχής προ-
τάθηκε για πρώτη φορά η ιδέα ότι συγκεκρι-
μένες λειτουργίες επισυμβαίνουν σε διακρι-
τές περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου: η 
φαντασία στις πλάγιες κοιλίες, η διανόηση 
στην τρίτη κοιλία και η μνήμη στην τέταρτη. 
Όσο απλοϊκή κι αν φαίνεται η υπόθεση αυτή, 
αποτέλεσε τη γέννηση της έννοιας της λει-
τουργικής εντόπισης και παρέμεινε με τους 
νευροανατόμους για χίλια και πλέον χρόνια, 
έως τον 17ο αιώνα, οπότε και οι ψυχικές λει-
τουργίες συνδέθηκαν με τις έλικες των ημι-
σφαιρίων και όχι τις κοιλίες. 

Η θεωρία της εξέλιξης, κατά πολλούς στο-
χαστές, δεν είναι ασύμβατη με την αφήγηση 
της Γένεσης, η οποία υπενθυμίζει ότι η ζωή 
γεννήθηκε στο νερό (... γεννήσωσι τὰ ὕδατα 
ἐν ἀφθονίᾳ νηκτὰ ἔμψυχα, καὶ πετεινὰ πετόμε-
να...).8 

Για πολύ κόσμο υπάρχει μία παρεξήγηση. 
Η εξελικτική επιστήμη δεν διατείνεται ότι ο 
άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Πρε-
σβεύει ότι άνθρωπος, λοιπά σπονδυλωτά, 
ασπόνδυλα, φυτά, ακόμη και μονοκύτταροι 
οργανισμοί, συναντώνται κάπου πίσω στο 
χρόνο, στις ρίζες των κλαδιών του λεγόμενου 
«δένδρου της ζωής», μέχρι τον πρώτο κοινό 
πρόγονο όλων των μορφών της έμβιας κατά-
στασης στο συγκεκριμένο πλανήτη, το πρώτο 
αρχέγονο κύτταρο πριν τέσσερα δισεκατομ-
μύρια χρόνια. Πολύ πιο πρόσφατα, από την 
ανάλυση της παραλλαγής του DNA των μι-
τοχονδρίων, το οποίο είναι ανεξάρτητο από 
το DNA του πυρήνα και κληρονομούμε μόνο 
από τη μητρική σειρά, η βιολογία κατάφερε 
να τοποθετήσει χρονικά την κοινή «μητέρα» 
του Homo sapiens πριν 150.000 χρόνια κά-

που στην Κοιλάδα του Μεγάλου Ρήγματος. 
Κωδικός: η «μιτοχονδριακή Εύα». 

Στη διάρκεια μιας διαμάχης στο συνέδριο 
της Βρετανικής Εταιρείας τον Ιούνιο του 1860 
στην Οξφόρδη, ο αιδεσιμώτατος Σαμουήλ 
Wilberforce, αφού ειρωνεύτηκε τη θεωρία 
της εξέλιξης, ρώτησε τον Thomas Huxley 
–γνωστό υπέρμαχο της εξέλιξης την εποχή 
εκείνη μαζί με το Δαρβίνο– αν κατάγεται από 
τον πίθηκο από τη μεριά της γιαγιάς του ή 
από τη μεριά του παππού του. Ο Huxley σι-
γοψιθύρισε, «Ο Κύριος μού τον παρέδωσε 
ανά χείρας», και στη συνέχεια, αφού ανέπτυ-
ξε με περίλαμπρα επιχειρήματα την εξέλιξη 
ως την καλύτερη διαθέσιμη ερμηνεία για την 
ποικιλία των ειδών, έκλεισε με την πληρωμέ-
νη απάντηση: «Εάν μού ετίθετο το ερώτημα 
να επιλέξω τον παππού μου ανάμεσα σε ένα 
δυστυχή πίθηκο και έναν άνδρα εξαιρετι-
κά προικισμένο από τη φύση, με σημαντικά 
μέσα επιρροής, ο οποίος όμως χρησιμοποιεί 
τις ικανότητες και την επιρροή του με μόνο 
σκοπό την εισαγωγή της γελοιότητας σε μία 
σοβαρή επιστημονική συζήτηση, κατακυρώ-
νω ανενδοίαστα την προτίμησή μου για τον 
πίθηκο».9 

Σήμερα, η σημασία της επιστήμης και της 
τεχνολογίας για την πρόοδο στην κατανόη-
ση του κόσμου είναι κολοσσιαία. Ωστόσο, το 
ζήτημα των κοινών σημείων επιστήμης και 
ανθρωπότητας δεν είναι πλέον αποκλειστι-
κά ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος: αποτελεί 
επιταγή για όλους όσους νοιάζονται για την 
τύχη της ανθρώπινης ύπαρξης.

Αντίστοιχα, ο διάλογος ανάμεσα σε θρη-
σκευτικούς ηγέτες, φιλοσόφους και επιστή-
μονες –από αστροφυσικούς έως νευροβιο-
λόγους– είναι μια πραγματικότητα, και ένας 
μονόδρομος. 

Τι είδους σχέση θα μπορούσε να υπάρξει 
ανάμεσα σε μια πνευματική παράδοση και τη 

7.  Jean-Pierre Changeux, Neuronal man: The biology of 
mind. Pantheon Books, New York, 1985.

8.  Γένεσις α´ 20.

9. Thomas H. Huxley, La place de l’homme dans la natu-
re. Bibliothèque scientifique contemporaine, Libraire 
J. B. Baillière et fils, Paris, 1891.
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σύγχρονη επιστήμη; Ποια θα ήταν τα πιθανά 
οφέλη ενός επιστημονικού κλάδου από τη 
συμμετοχή του σε έναν διάλογο με πνευματι-
κές παραδόσεις; Ένα κοινό εγχείρημα είναι η 
θεμελιώδης αναζήτηση στο να υπερνικηθούν 
πολλά δεινά και στο να βελτιωθεί η ανθρώπι-
νη κατάσταση, η νόηση και οι πολλαπλές λει-
τουργίες της. Μια καλοπροαίρετη ανταλλαγή 
συσσωρευμένης γνώσης από τις εμπειρίες 
της παράδοσης και της επιστήμης σε ζητήμα-
τα από γνωσιακά έως συγκινησιακά και στην 
κατανόηση της σύμφυτης ικανότητας του αν-
θρώπινου εγκεφάλου για μετασχηματισμούς 
μπορούν να είναι ενδιαφέρουσες, ενδεχομέ-
νως και ευεργετικές.

Είναι αναπόφευκτο, όταν διαφορετικές 
νοοτροπίες αποπειρώνται να αλληλοπρο-
σεγγισθούν μέσα από ένα διεπιστημονικό 
διάλογο, αυτό να ενέχει όλα τα προβλήματα 
που εκ του φυσικού προκύπτουν στις σχέσεις 
ανταλλαγών στα σύνορα διαφορετικών πολι-
τισμών.

Είναι εφικτό τα συμβαλλόμενα μέρη να 
βρούν κοινό έδαφος, εφόσον δεν περιέλ-
θουν στον πειρασμό της αναγωγής του πλαι-
σίου της μιας προσέγγισης σ’ αυτό της άλλης. 
Μολονότι οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις και 
οι συναγόμενες εννοιολογικές ερμηνείες 
μπορούν να διαφέρουν ανάμεσα στις δύο 
προσεγγίσεις, όσον αφορά σε εμπειρίες, τα 
γεγονότα πρέπει να παραμείνουν γεγονότα, 
ανεξάρτητα από το πώς θα επιλέξει κανείς 
να τα περιγράψει. Οποιαδήποτε κι αν είναι η 
αλήθεια για την τελική φύση της συνείδησης 
–είτε τελικά αναχθεί σε φυσικοχημικές διαδι-
κασίες είτε όχι– μπορεί να υπάρξει κοινή κα-
τανόηση εμπειρικών γεγονότων διαφόρων 
πτυχών της αντίληψης, της σκέψης και της 
συναίσθησής μας.

Η επιστήμη είναι πρωτίστως εμπειρική με 
ηθικά ουδέτερη στάση. Αποτελεί έναν τρό-
πο έρευνας που παρέχει λεπτομερή γνώση 
για τον κόσμο και για τους μηχανισμούς των 
φαινομένων του. Από καθαρά επιστημονική 
σκοπιά, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας εί-
ναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Η ηθική αξιολό-
γηση είναι αυτή που καθορίζει τι είναι θετικό 
και τι αρνητικό.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Η αλματώδης πρόοδος των 
τελευταίων δεκαετιών μάς έχει φέρει σε μια 
νέα ιστορική εποχή. Οι γνώσεις για τον αν-
θρώπινο νου στο κυτταρικό και το μοριακό 
επίπεδο, με τις επακόλουθες τεχνολογικές 
δυνατότητες γενετικού χειρισμού, έφθασαν 
σε τέτοιο στάδιο, που οι ηθικές προκλήσεις 
είναι ασύλληπτες.

Μία σύμπραξη όλων των ανθρωπιστι-
κών πεδίων έχει νόημα στην επιδίωξη των 
κατευθύνσεων της επιστημονικής εξέλιξης, 
ιδιαίτερα στις βιοϊατρικές επιστήμες. Φυσι-
κά, η επίκληση θεμελιωδών αρχών ηθικής 
δεν συνεπάγεται την αυτόματη σύντηξη της 
θρησκευτικής ηθικής με την επιστημονι-
κή διαδικασία. Μάλλον, μπορεί να είναι μια 
«κατά κόσμον» ηθική που ενστερνίζεται βα-
σικές αρχές όπως συμπόνοια, μακροθυμία, 
σεβασμός, ευαισθησία προς τους άλλους 
και υπεύθυνη χρήση της γνώσης και της δύ-
ναμης – αρχές που υπερβαίνουν κατά πολύ 
ακόμη και τους φραγμούς μεταξύ πιστών 
και μη, μεταξύ οπαδών της μιας θρησκείας ή 
της άλλης. Ζούμε σε έναν κόσμο. Το γεγονός 
από μόνο του προσδίδει νόημα στην ενσω-
μάτωση στη δράση μας των προσταγών των 
θεμελιωδών αρχών που από κοινού συμμερι-
ζόμαστε ως ανθρώπινα όντα.

Ο φιλόσοφος, μισόν αιώνα πριν, υποστή-
ριζε:10 χάρη στην επιστημονική και τεχνολο-
γική εξέλιξη, ο σημερινός τεχνολογικός «υπε-
ράνθρωπος» ελέγχει πλέον τις λανθάνουσες 
δυνάμεις της φύσης, υποφέρει ωστόσο από 
μοιραίες νοητικές ατέλειες. Δεν έχει καταφέ-
ρει ακόμη να ανυψωθεί σε έναν παράλληλο 
υπεράνθρωπο λογικής, που θα μπορούσε να 
παραβγεί στην κατοχή των υπεράνθρωπων 
τεχνικών δυνατοτήτων. Και όμως, αυτό απαι-
τείται αν πρόκειται να θέσει τη γιγάντια δύνα-
μή του σε ορθή χρήση. Το ζήτημα περικλείει 
και το μέλλον του είδους μας. Οι ελπίδες και 
η αποφασιστικότητα μπορούν να έχουν ένα 
και μοναδικό στόχο: την επίτευξη, μέσω μιας 
νοητικής μεταβολής, μιας κατάστασης ανώ-

10. Albert Schweitzer, Το πρόβλημα της ειρήνης στον κό-
σμο σήμερα (1954). Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας, Θεσσαλονίκη, 2006.
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τερης λογικής, όπου δεν θα θέτουμε σε χα-
λεπές χρήσεις τη διαθέσιμη ισχύ. Στη δύνα-
μη της ανθρώπινης νόησης χρωστούμε τον 
ανθρωπισμό που απαντάται στις καταβολές 
κάθε προόδου και προς τον πολιτισμό που 
βασίζεται σε ανθρωπιστικά ιδανικά. Όλοι οι 
άνθρωποι, μας διδάσκει η ψυχολογία, είναι 
προικισμένοι με την ικανότητα της συμπό-
νοιας, και ο λόγος αυτός υπογραμμίζει την 
ικανότητα ανάπτυξης ενός ανθρωπιστικού 
πνεύματος. 

Ο νευροβιολόγος11 είχε εκφράσει τις θέ-
σεις του για το τι θα οραματιζόταν στον 
άνθρωπο του μέλλοντος, πριν τρεις γενιές: 
υγεία, ευτυχία, τίμια εργασία, αλτρουισμό, 
αρμονία στον κόσμο, θρίαμβο της ζωής και 
του πνεύματος, αμοιβαία υπευθυνότητα ατό-
μων και λαών, έλλειψη διακρίσεων, πρόοδο 
της ανθρωπότητας με πράξεις και όχι λόγια, 
δικαιοσύνη και αγάπη για όλους· και για το 
τι θα καταπολεμούσε: την ασθένεια, την κα-
κία, την απαισιοδοξία, τη μισανθρωπιά, την 
οκνηρία, τον παρασιτισμό, τον εγωισμό, την 
υποκρισία, την εκμετάλλευση. 

Τέτοιες θέσεις μάλλον βρίσκουν καθολική 
απήχηση στα πολιτισμένα όντα, ανεξαρτή-
τως κοσμοθεώρησης. Θα είχε νόημα, ακόμη 
και από τη σκοπιά της φυσικής επιλογής, εάν 
στην πορεία της μελλοντικής εξέλιξης του 
είδους μας, αφιερώναμε ένα κομμάτι της μα-
κροπρόθεσμης μνήμης μας στην ενδυνάμω-
ση αυτών των κοινών αληθειών. 

Η φυσική επιλογή μάς διδάσκει ότι, κοινω-
νίες που παρείχαν στον εαυτό τους νόμους 
και τους εφάρμοζαν αποδείχθηκαν περισ-
σότερο ικανές να επιβιώσουν και να πολλα-
πλασιασθούν, σε σχέση με εκείνες που ήταν 
αφημένες στο θηριώδη ανταγωνισμό μεταξύ 
των μελών τους. Παραμερίζοντας ιδεολογικά 
φορτισμένες πολεμικές, δύο απλές σκέψεις 
έρχονται στο νου. Πρώτον, φαίνεται μετά 
βίας αμφισβητήσιμο ότι κοινωνίες που υπό-

κεινταν σε νόμους είχαν μεγαλύτερες πιθα-
νότητες επιτυχίας από τις άναρχες. Κι από την 
άλλη, η συγκριτική ανθρωπολογία σαφώς 
καταδεικνύει ότι οι νόμοι παραλλάσσονται 
κατά λαούς και εποχές. Αυτό που ενθαρρύνει 
η φυσική επιλογή είναι η ύπαρξη νόμων, όχι 
απαραίτητα οι λεπτομέρειες του περιεχομέ-
νου τους. 

Οι εξής θέσεις αντανακλούν τη σύνεση του 
βιολόγου:12 Πνευματικοί οδηγοί χρειάζονται 
ακόμη, όσο χρειάζονται και στοχαστές, επι-
στήμονες, φιλόσοφοι, ποιητές, συγγραφείς, 
μουσικοί, ζωγράφοι. Έχουμε την ανάγκη τους 
για να υπηρετούν ως σύμβουλοι, οι οποίοι, δί-
χως φονταμενταλισμό, θα μπορούν να εμπνέ-
ουν, να βοηθούν και να προσανατολίζουν. 
Όπως σε οποιαδήποτε ζωική συλλογικότη-
τα, τα περισσότερα μέλη των ανθρωπίνων 
κοινωνιών είναι απασχολημένα με στόχους 
απαραίτητους για την επιβίωση· δεν έχουν το 
χρόνο ή τα μέσα να αφοσιώνονται σε πολιτι-
στικές ή πνευματικές δραστηριότητες. Εκεί-
νοι που διαθέτουν το ταλέντο και τα κίνητρα 
να το κάνουν πρέπει να ενθαρρύνονται και να 
στηρίζονται, διότι εξυπηρετούν μια γνήσια 
ανάγκη της ανθρώπινης κατάστασης.

Συχνά αναφέρεται η άποψη ότι η φύση 
παρέχει κριτήρια για να αποφαινόμεθα σχε-
τικά με το τι είναι καλό και τι κακό. Αυτή η 
άποψη είναι ψευδής και επικίνδυνη. Η φύση 
δεν έχει καμία ηθική αίσθηση. Γνωρίζει μόνο 
τον τυφλό νόμο της φυσικής επιλογής, τον 
οποίο εφαρμόζει με άκρατη αμεροληψία σε 
όλα τα έμβια είδη. Το μεγαλείο –και η ευθύ-
νη μας– έγκειται ακριβώς στην ισχύ μας να 
αντιταχθούμε στη φύση και, αν θελήσουμε, 
να την κατευθύνουμε. 

Οι ηθικοί νόμοι δεν είναι απόλυτοι. Φτιά-
χνονται από τους ανθρώπους για να ρυθμί-
ζουν τις κοινωνίες. Και εξελίσσονται. Ειδικότε-
ρα σήμερα, η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με μια στρατιά ζητημάτων, αδιανόητων 
μέχρι προ ολίγου. Τα ζητήματα αυτά μπορούν 
να επιλυθούν συλλογικά και συναινετικά, όχι 
με την αυταρχική επιβολή αποφάσεων. 

11. Christofredo Jakob, La religión de la naturaleza y el 
porvenir del hombre. Humanidades, La Plata, tomo 
XXII (Filosofía y Educación), 1930, σελ. 107-119.

12. Christian de Duve, Μηνύματα της ζωής: Νόηση, νόημα 
και ύστατη πραγματικότητα. Εκδόσεις Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006.
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Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος δεν 
ακυρώνει τις διδαχές του παρελθόντος. Εί-
ναι θεμιτό σήμερα να ακολουθεί κανείς τους 
θρησκευτικούς ηγέτες, υπό τον όρο ότι μια 
τέτοια πίστη δεν συνδέεται με αδιάλλακτο 
αυταρχισμό. Η ηθική έχει τους μεγάλους της 
διδασκάλους, όπως έχει και η επιστήμη, η λο-
γοτεχνία, η τέχνη και η φιλοσοφία. Το να ακο-
λουθήσει κανείς αυτούς τους διδασκάλους 
σε καμία περίπτωση δεν είναι ταπεινωτικό. 

Οι θρησκείες, υποστηρίζει ο ίδιος ορθολο-
γιστής βιολόγος,13 δεν θα έπρεπε να εγκατα-
λειφθούν· εξαγνισμένες από επιφάσεις, αλλά 
με κατάλοιπη ιερότητα, θα έπρεπε να προ-
στατεύονται, για να παρέχουν αρωγή στην 
ενατένιση του μυστηρίου, το σεβασμό στα 
ηθικά εντάλματα, τις γιορτινές εκδηλώσεις, 
τη συμμετοχή στη χαρά και τον πόνο, την 
αντοχή στις δοκιμασίες.

Και κλείνω με μια κοσμική νότα και τις τα-
πεινές σκέψεις από την πένα του χαρισματι-
κού αστρονόμου:14 Η Γη είναι μία πολύ μικρή 
σκηνή σε μια αχανή κοσμική αρένα. Σκε-
φθείτε τα ποτάμια αίματος που έχυσαν όλοι 
εκείνοι οι στρατηγοί και αυτοκράτορες, ώστε 
στη δόξα τους και στο θρίαμβο να καταφέ-
ρουν να καταστούν στιγμιαία κύριοι ενός 
κλάσματος αυτής της κουκκίδας. Σκεφθείτε 
τις ατέλειωτες βαρβαρότητες των ενοίκων 
μιας γωνιάς της κουκκίδας πάνω σε μετά βίας 
διακριτούς ενοίκους κάποιας άλλης γωνιάς 
της κουκκίδας. Πόσο συχνές οι παρανοήσεις 
τους, πόσο πρόθυμοι να δολοφονήσουν ο 
ένας τον άλλον, πόσο ένθερμα τα μίση τους. 
Τα ποζάρισμά μας, η κατά φαντασίαν αυτο-
σπουδαιότητα, η πλάνη ότι κατέχουμε κά-
ποια πλεονεκτική θέση στο σύμπαν, τίθενται 
όλα υπό αμφισβήτηση από το ωχρό φως 
στον πλανήτη μας, ένα μοναχικό κόκκο στο 
περίβλημα του κοσμικού σκότους. 

Στην κουκκίδα αυτή έζησε ο κάθε άνθρω-
πος που έχετε ακουστά, ο κάθε άνθρωπος 
που έζησε ποτέ. Συνονθύλευμα όλων των χα-
ρών και δεινών, χιλιάδων πεπεισμένων δοξα-
σιών, ιδεολογιών και οικονομικών δογμάτων, 
θηρευτών και θηραμάτων, ηρώων και δειλών, 
δημιουργών και καταστροφέων πολιτισμών, 
κάθε βασιλιά και χωρικού, κάθε νέου αγαπη-
μένου ζευγαριού, κάθε αισιόδοξου παιδιού, 
κάθε πατέρα και μάνας, εφευρέτη και εξε-
ρευνητή, δασκάλου ηθικής, διεφθαρμένου 
πολιτικού, διασημότητας, κάθε ανώτατου 
άρχοντα, αγίου και αμαρτωλού στην ιστορία 
του είδους μας, έζησαν πάνω σ’ αυτό το μό-
ριο σκόνης που αιωρείται σε μια ηλιαχτίδα. 

Ίσως να μην υπάρχει καλύτερη μαρτυρία 
για τη μωρία της ανθρώπινης ματαιοφροσύ-
νης από την απόμακρη εικόνα του απειροε-
λάχιστου κόσμου μας, της ωχράς γαλάζιας 
κηλίδας. Η μαρτυρία αυτή υπογραμμίζει την 
ευθύνη να φερόμαστε ευγενέστερα και συ-
μπονετικά μεταξύ μας και να συντηρούμε και 
να περιβάλλουμε με στοργή τη μόνη στέγη 
που γνωρίσαμε ποτέ.

13. Ό.π., 11.
14. Carl Sagan, Pale blue dot. Random House, New York, 

1994.
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Βράβευση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης του Πανε-
πιστημίου με την ολοκλήρωση του πέμπτου 
συνεχούς έτους επιτυχημένης υλοποίησής 
τους, τέλεσαν στις 27 Ιουνίου 2005 την εκ-
δήλωση απονομής Πιστοποιητικών Εξειδί-
κευσης στους παρακολουθήσαντες μακρο-
χρόνια προγράμματα κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2004-2005. Στην τελετή παρευρέθη-
σαν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και τέως Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου μας, Καθηγητής Γεώργι-
ος Τσιότρας, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Θεμάτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας 
Κουσκουβέλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονί-

ας, Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος, 
ο Διευθυντής Σπουδών των Προγραμμάτων, 
Καθηγητής Ιωάννης Λαζαρίδης, καθώς και οι 
επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων 
εξειδίκευσης και πλήθος συγγενών και φίλων 
των καταρτιζομένων. 

Χαιρετισμό απηύθηναν οι αρχές του Πα-
νεπιστημίου και της Περιφέρειας στους πα-
ρευρισκόμενους, ενώ ακολούθησε η απονο-
μή τιμητικής πλακέτας από τον Διευθυντή 
Σπουδών Καθηγητή Ι. Λαζαρίδη, στον Κα-
θηγητή Γ. Τσιότρα για την συμβολή και την 
αμέριστη υποστήριξή του στη δράση του 
Πανεπιστημίου που σχετίζεται με την υλο-
ποίηση των πρωτοποριακών Προγραμμάτων 
Εξειδίκευσης,  μία δράση του Πανεπιστημίου 
που συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα προγράμ-
ματα προερχόμενα από όλα τα τμήματα του 
Πανεπιστημίου και δίνει έμφαση στην ποιο-
τική από κάθε άποψη υλοποίησή τους, ενώ 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά ερ-
γασίας, ώστε να μπορεί να συνδέσει την επι-
στημονική κατάρτιση με την επαγγελματική 
αποκατάσταση. Ακολούθησε η απονομή των 
Πιστοποιητικών στους καταρτισθέντες από 
τους υπευθύνους καθηγητές του κάθε προ-
γράμματος και η τελετή ολοκληρώθηκε με 
παράθεση δεξίωσης.

Τιμές από τα Πανεπιστήμια του Lodz της
Πολωνίας και του Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου 
των Σκοπίων

Στις 6-12-04 η Σύγκλητος του Πανεπιστημί-
ου του Lodz της Δημοκρατίας της Πολωνί-
ας αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του 
Μεταλλίου Τιμής για την υπηρεσία του στην 
κοινωνία και την επιστήμη στον Αναπληρω-
τή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Θωμά Χατζηγάγιο.
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Η τελετή απονομής του παραπάνω με-
ταλλίου έλαβε χώρα στις 24 Μαίου 2005 με 
την ευκαιρία του εορτασμού των επετειακών 
εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 60 χρόνων 
από την ίδρυση του Πανεπιστημίου του Lodz.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμ-
φιθέατρο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου του Lodz στην οποία παρευρέθηκε το 
τιμώμενο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας. 

Επίσης

Στον κ. Χατζηγάγιο απένειμε στις 8-12-05 η 
Νομική Σχολή «Justinianus I» του Πανεπι-
στημίου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 
των Σκοπίων, κατά τη διάρκεια ειδικής εκ-
δήλωσης του Συνεδρίου «Via Egnatia», την 
τιμητική πλακέτα «Justinianus Primus», για 
την επιστημονική του συμβολή στην εναρ-
μόνιση του δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας της γείτονος χώρας με το κοινοτικό 
κεκτημένο.

50ή Σύνοδος Πρυτάνεων

Κατά τη διάρκεια της 50ης Συνόδου Πρυτάνεων που έγινε στην Κέρκυρα, η Υπουργός Παιδείας 
κα Μαριέτα Γιαννάκου, ανακοίνωσε την πρόθεση αλλαγής του θεσμικού καθεστώτος λειτουρ-
γίας των ΑΕΙ. Το θέμα δεν συζητήθηκε στα πλαίσια της Συνόδου, η Υπουργός όμως συνέστησε 
τετραμελή επιτροπή με σκοπό την προετοιμασία των προτάσεων των Πανεπιστημιακών. Στην 
επιτροπή αυτή συμμετέχουν οι κ. κ. Δημ. Τσουγκαράκης, Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημί-
ου, Χρ. Μασσαλάς, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, Κ. Σιμόπουλος, Aντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και ο 
Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου μας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλ. Κουσκουβέλης.
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΔΕΟΠΣ στη Βουλγαρία

Σε Διεθνή Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Βουλ-
γαρία και Ευρωπαϊκή Ένωση» συμμετείχαν με 
παρεμβάσεις τους οι φοιτητές του τμήματος 
ΔΕΟΠΣ, Μερτζανίδης Νικόλαος και Φανούλης 
Ευάγγελος. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν τα 
«Κριτήρια Ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
και «Θετικές και Αρνητικές Αλλαγές στην 
Εξωτερική Πολιτική από την Ένταξη της Ελ-
λάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Faculty of Law and History του 
Κρατικού Πανεπιστημίου South-West University 
«Neofit Rilski», στο Blagoevgrad της Βουλγαρί-
ας, φοιτητές από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, 
τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γαλλία και την Ελ-
λάδα είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον 
τέως Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Simeon 
Sax-Coburg και τους καθηγητές του Τμήμα-
τος. Ακόμη είχαν το χρόνο να συζητήσουν 
μεταξύ τους τις σχέσεις των χωρών τους 
αλλά και την πορεία της Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τη φιλοξενία των φοιτητών ανέλαβε εξ ολο-
κλήρου το Πανεπιστήμιο «Neofit Rilski» με το 
οποίο μας συνδέει μακρόχρονη συνεργασία 
και σύντομα θα έχουμε κοντά μας τον Πρόε-
δρό του, Καθηγητή κ. Alexander Vodenitsarov 

για διάλεξη στο ΔΕΟΠΣ. 

Π. Νάσκου-Περράκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Εκπαιδευτικό ταξίδι φοιτητών του 
τμήματος Δ.Ε.Ο.Π.Σ στην Κύπρο

Για μία ακόμη φορά, όπως και τα τελευταία 
τρία χρόνια, τελειόφοιτοι του τμήματος ΔΕ-
ΟΠΣ επισκέφθηκαν την Κύπρο, στο διάστημα 
7 με 11 Δεκεμβρίου 2005. Κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους εκεί είχαν την ευκαιρία 
να συναντηθούν με την πολιτική, πολιτειακή 
και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Αναλυτι-
κά, οι φοιτητές (24 τον αριθμό), συνοδεία του 
Επίκουρου Καθηγητή κ. Παπασυριόπουλου 
συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή Πρόεδρο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
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του κόμματος ΔΗΚΟ, κ. Κλεάνθους, τον Πρό-
εδρο του κόμματος ΔΗΣΥ, κ. Αναστασιάδη, 
τον Πρόεδρο του κόμματος ΕΔΕΚ κ. Ομήρου, 
τον Πρόεδρο της Βουλής των Κυπρίων, Γενι-
κό Γραμματέα του κόμματος ΑΚΕΛ και Επίτι-
μο Διδάκτορα ΔΕΟΠΣ, κ. Χριστόφια. 

Η αποστολή επισκέφθηκε ακόμη το Προ-
εδρικό Μέγαρο και το Υπουργείο Εξωτερι-
κών, όπου και ενημερώθηκε για τις τρέχου-
σες εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα. Τους 
φοιτητές ενημέρωσε σε θέματα άμυνας και 
δεξιώθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Φρουράς και ο Διοικητής της 1ης Με-
ραρχίας Πεζικού.

Τέλος, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ξε-
ναγηθούν στα Φυλακισμένα Μνήματα, τόπο 
μαρτυρίας των Κυπρίων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, 
στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, στη Νεκρή 
Ζώνη του ΟΗΕ κατά μήκος της Πράσινης 
Γραμμής, καθώς και στην πόλη της Πάφου.

Τη φιλοξενία και τα έξοδα μετακίνησης 
των φοιτητών στη Μεγαλόνησο κάλυψε ο 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος στη-
ρίζει πάγια τις προσπάθειες του τμήματος 
ΔΕΟΠΣ για ευαισθητοποίηση των φοιτητών 
του στο ζήτημα της Κύπρου.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι φοιτητές 
Μερτζανίδης Νίκος, Μηνάς Χάρης, Ιωσηφί-
δης Αλέξανδρος, Κοτόπουλος Νίκος, Ζώτος 
Κώστας, Ζερβούλιας Βαγγέλης, Τζιούρας 
Γιάννης, Χατζηραφαηλίδης Αλέξανδρος, Κε-
ρέμης Ανέστης, Μοσχίδης Νίκος, Χρυσοχοΐ-
δου Χριστίνα, Ταμιωλάκη Άσπα, Βλαστού Νά-
ντια, Παπαδημητρίου Μαρία, Μπρόκου Μα-
ρία, Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Σκοριλά Σοφία, 
Χαρίτου Βίκυ, Κολιαρίδου Μαρία, Γαβριήλ 
Αφροδίτη, Λαχανά Ιωάννα, Αποστόλου Τάνια, 
Τσιάμη Ζωή και Κουνδή Ελένη. Τους φοιτητές 
συνόδευαν ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Παπα-
συριόπουλος Νικόλαος και ο Διδάκτορας του 
τμήματος ΔΕΟΠΣ κ. Ευαγόρου Ευαγόρας.

Έδρα UNESCO διαπολιτισμικής πολιτικής
chaire.unesco@gmail.com

Η Έδρα UNESCO ιδρύθηκε στο Τμήμα Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών (ΔΕΟΠΣ), του Πανεπι-
στημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με την /HED/ICE/CP, 
22/03/2004 Απόφαση της Γραμματείας της 

UNESCO – Διεύθυνσης Ανωτάτης Παιδείας, 
καθώς και με την υπογραφή της Συμφωνίας 
μεταξύ της UNESCO και των Πρυτανικών Αρ-
χών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 14 
Ιουνίου 2004. Η Έδρα φέρει τον τίτλο: «Δια-
πολιτισμική Πολιτική για μία δραστήρια και 
αλληλέγγυα ιθαγένεια». Ο τίτλος αυτός είναι 
μοναδικός μεταξύ των 550 Εδρών UNESCO 
ανά τον κόσμο και αποκτά μείζονα σημα-
σία μετά την υιοθέτηση της Συνθήκης για 
την «Προστασία των Δικαιωμάτων των λαών 
στην πολιτισμική ταυτότητα και ιδιαιτερό-
τητα», από την 33η Γενική Συνδιάσκεψη της 
UNESCO στις 20-12-2005.

 Η UNESCO, με την ED/HED/ICE/CP/IN 11-
01-2005 Απόφασή της όρισε ως ακαδημαϊκή 
υπεύθυνη της Έδρας UNESCO την Αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια Παρούλα ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡ-
ΡΑΚΗ, και τη Δρα Ευφροσύνη ΜΠΑΛΑΣΣΑ-
ΦΛΕΓΚΑ, ως συνεργάτιδα εντεταλμένη για τη 
Διαπολιτισμική Πολιτική, μέλος ad hoc του 
Δικτύου Διαπολιτισμικής Παιδείας της Ε.Ε. Το 
βασικό Σχέδιο «Διαπολιτισμική Πολιτική για 
μια δραστήρια και αλληλέγγυα ιθαγένεια», 
με το νέο γνωστικό αντικείμενο, τη «Διαπο-
λιτισμική Πολιτική», είναι μάθημα το οποίο 
διδάσκεται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 
2004-2005, ως μάθημα επιλογής, στο τρίτο 
εξάμηνο σπουδών του Τμήματος ΔΕΟΠΣ. Το 
ανωτέρω σχέδιο προτείνει σημαντικούς – ευ-
προσάρμοστους νεωτερισμούς, ειδικευμένες 
δράσεις καθώς και ποικιλόμορφες και ευρύ-
τερες πολιτικές, με σκοπό να ανταποκριθεί 
στα πολλαπλά ερωτήματα που τίθενται ανα-
φορικά με τη δυνατότητα «να ζει κάποιος 
μαζί με τους άλλους» και με τις νέες τάσεις και 
επιπτώσεις αυτών, όπως είναι: η παγκοσμιο-
ποίηση, οι δημοκρατικές εξελίξεις, η ύπαρξη 
της οικονομίας πολλαπλών ταχυτήτων, η πε-
ριθωριοποίηση και οι βιαιότητες, η επιθυμία 
να ανήκει κανείς στον κόσμο και συγχρόνως 
να ενισχύεται κάθε διαφορετική ταυτότητα.

 Οι στόχοι και οι δράσεις της Έδρας είναι 
μεταξύ άλλων: η ενημέρωση των φοιτητών 
/τριών για την UNESCO, την αποστολή και το 
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ρόλο της ως Ειδικευμένη Οργάνωση του Συ-
στήματος των Ηνωμένων Εθνών στον Τομέα 
της Παιδείας, της Επιστήμης, του Πολιτισμού 
και της Πληροφόρησης, η δημιουργία συστη-
μάτων βασισμένων στη διδασκαλία της «Δι-
απολιτισμικής Πολιτικής» για την εκμάθηση 
των διαφόρων διαστάσεων και επιπέδων της 
ιθαγένειας και πώς να διαχειρίζεται κανείς τις 
τυχόν αντιθέσεις μεταξύ των διαφορετικών 
κοινωνικών δομών, διαστάσεων, ιεραρχιών 
κ.α. Επίσης, το Τμήμα ΔΕΟΠΣ του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας με την απόφαση Φ.ΟΥΝ. 
19/22157/1/2-3-2004, της Δ/νσης Διεθνών 
Οργανισμών του ΥΠΕΠΘ έγινε δεκτό στο Σύ-
στημα των Συνεργαζομένων Εκπ/κών Ιδρυ-
μάτων της UNESCO.

Η Έδρα UNESCO κατά το Ακαδημαϊκό έτος 
2004-2005 υλοποίησε Πρόγραμμα Εξειδί-
κευσης «Διαπολιτισμικής Πολιτικής» (12/04/
2005-09/06/2005) το οποίο παρακολούθη-
σαν 25 άτομα, πτυχιούχοι διαφόρων Πανεπι-
στημιακών Τμημάτων. Στο Πρόγραμμα αυτό 
δίδαξαν εκτός από τις υπεύθυνες της Έδρας 
και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και του Α.Π.Θ., τα οποία η Έδρα 
UNESCO ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή 
τους στην επιτυχία του Προγράμματος.

 Για την υλοποίηση των στόχων της η Έδρα 
UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής, από το 
πρώτο έτος λειτουργίας της 2004-2005, δέ-
χτηκε φοιτητές για πρακτική άσκηση μέσω 
του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστη-
μίου μας και οργάνωσε ομάδα εργασίας για 
την κωδικοποίηση/ ανάλυση των Κανονιστι-
κών Διατάξεων της UNESCO που αφορούν 
τη Διαπολιτισμική Πολιτική της στα Μεσο-
πρόθεσμα/ Μακροπρόθεσμα προγράμματα 
της κυρίως στον Τομέα της Παιδείας και στην 
προώθηση της «ηθικής του Διαπολιτισμι-
κού Διαλόγου μεταξύ των λαών». Επίσης 
συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες σε 
εθνικό επίπεδο, όπως στο «Ευρωπαϊκό Έτος 
Ενεργών Πολιτών μέσω της Παιδείας» στα 
πλαίσια του προγράμματος του Συμβουλίου 
της Ευρώπης «Παιδεία της Δημοκρατίας» σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Διεθνών Εκπ/κων 
Σχέσεων του ΥΠΕΠΘ και σε διεθνές επίπεδο, 
όπως η συμμετοχή της Έδρας στην 33η Πα-
γκόσμια Συνδιάσκεψη της UNESCO στο Πα-
ρίσι 1-21 Οκτωβρίου 2005, και η οποία εκ-

προσωπήθηκε από τη Δρ. Ευφροσύνη Μπα-
λασσά- Φλέγκα, εντεταλμένη για τη Διαπολι-
τισμική Πολιτική.

 Επίσης, η Έδρα UNESCO για την προβο-
λή και προώθηση του Συστήματος των Συ-
νεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO εκπό-
νησε πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπ/κων με 
αντικείμενο την «Οργάνωση και Λειτουρ-
γία ενός Συνεργαζόμενου Σχολείου της 
UNESCO, καθώς και τη Μεθοδολογία για 
την ένταξη της διδασκαλίας των ειδικών 
θεμάτων των προγραμμάτων της UNESCO 
στα σχολικά προγράμματα», το οποίο εγκρί-
θηκε από την Υπουργό Παιδείας κ. Μαριέτ-
τα Γιαννάκου, υπέβαλε επίσης το ακόλουθο 
ερευνητικό πρόγραμμα (το οποίο έγινε δεκτό 
και θα υλοποιηθεί προσεχώς υπό την αιγίδα 
του ΚΕΕ): «Παιδεία για τη Δικαιοσύνη: Δια-
μόρφωση δημοκρατικών πολιτών μέσω της 
Διαπολιτισμικής Πολιτικής. Περιεχόμενα 
και στρατηγικές εκμάθησης-προβλήματα, 
λύσεις και προοπτικές». Τέλος, για το ακαδ. 
έτος 2005-2006 η Έδρα UNESCO, στο πλαίσιο 
των δράσεων της για την ανάδειξη του Δια-
πολιτισμικού Διαλόγου ως κατ’ εξοχήν μέσο 
κοινωνικής συνοχής στις πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες, προκήρυξε, Διεθνή, Διηπειρωτι-
κό Διαγωνισμό Νέων, 15-20 ετών «Πεζού και 
Ποιητικού Λόγου» με θέμα: «UNESCO: Η ανά-
δειξη των οικουμενικών αξιών μέσω της 
Διαπολιτισμικής Πολιτικής με την Πνοή της 
Δημοκρατίας».

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Έδρας UNESCΟ, 
Διαπολιτισμικής Πολιτικής, Παρούλα ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Δρ. Ευφροσύνη ΜΠΑΛΑΣΣΑ-ΦΛΕΓΚΑ, Εντεταλμένη για τη 
«Διαπολιτισμική Πολιτική»
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ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διεθνές βραβείο στη συνεργασία τoυ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το ΑΤΕΙ-Θ

Σε μικτή ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας και του Αλεξάνδρειου Τεχνο-
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσα-
λονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) απονεμήθηκε το ετήσιο δι-
εθνές βραβείο ASIS&T/ISIS-Thomson Citation 
Analysis Research Grant για το 2005 (http://
www.asis.org/Bulletin/Dec-05/inside.html). 
Πρόκειται για βράβευση της καλύτερης ερευ-
νητικής προσέγγισης η οποία να αφορά στην 
ανάλυση δεδομένων βάσης βιβλιογραφικών 
αναφορών και, μέσω αυτής, στην βελτίω-
ση του υπάρχοντος σχήματος αξιολόγησης 
των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 
συνέδρια (Science Citation Index – Web of 
Science: http://www.isinet.com/). 

Το μικτό ερευνητικό σχήμα απαρτίζουν οι 
κ.κ. Δημήτριος Α. Δέρβος (αναπληρωτής κα-
θηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ-
Θ), Νικόλαος Σαμαράς (λέκτορας στο τμήμα 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας) και Θωμάς Καλκάνης 
(απόφοιτος του τμήματος Αυτοματισμού του 
ΑΤΕΙ-Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ειδίκευσης στα συστήματα υπολο-
γιστών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Η 
βραβευθείσα ερευνητική πρόταση συνιστά 
επέκταση προσέγγισης η οποία υιοθετήθηκε 
στην μεταπτυχιακή εργασία του κ. Καλκάνη 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπό την κα-

θοδήγηση του κ. Δέρβου. Τα αποτελέσματά 
της ανακοινώθηκαν στο 3ο IEEE International 
Workshop on Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems (http://idaacs.
physics.auth.gr/) το οποίο διεξήχθη στη Σό-
φια (Βουλγαρία) στις 5-7 Σεπτεμβρίου 2005 
(D.A. Dervos, T. Kalkanis, cc-IFF: A Cascading 
Citations Impact Factor Framework for the 
Automatic Ranking of Research Publications). 

Η υποψηφιότητα για το βραβείο ASIS&T/
ISI-Thomson κατετέθη μετά από σχετική 
προτροπή του καθηγητή κ. Richard Hartley, 
Διευθυντή του τμήματος Επικοινωνιών και 
Πληροφορίας του Manchester Metropolitan 
University, συνεργάτη του τμήματος Βιβλι-
οθηκονομίας του ΑΤΕΙ-Θ. Η απονομή του 
βραβείου έγινε στη διάρκεια των εργασιών 
του ετήσιου συνεδρίου του Αμερικανικού 
Οργανισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας (ASIS&T: http://www.asis.org/
Conferences/AM05 /index.html), στη πόλη 
Charlotte της Βόρειας Καρολίνας, την 1η Νο-
εμβρίου 2005. Στην τελετή βράβευσης, την 
ερευνητική ομάδα εκπροσώπησε ο συντο-
νιστής της κ. Δ. Α. Δέρβος, με χρηματοδότη-
ση από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. 
Σημειώνεται ότι το εν λόγω ετήσιο βραβείο 
(το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπα-
θλο $3000) χρονολογείται από το 1998 και 
το 2005 ήταν η πρώτη φορά που απονεμή-
θηκε σε ερευνητικό σχήμα εκτός των Η.Π.Α. 
Οι βραβευθέντες, ως ένδειξη εκτίμησης προς 
τα ιδρύματά τους και σε τρόπο ώστε να τονι-
στεί η ανάγκη συνέχισης του εν λόγω ερευνη-
τικού έργου, αποφάσισαν να θέσουν το χρη-
ματικό έπαθλο του βραβείου στη διάθεση 

των Επιτροπών Ερευνών 
του ΑΤΕΙ-Θ και του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, 
συμ φωνώντας τα χρήμα-
τα αυτά να αξιοποιηθούν 
στο πλαίσιο του (υπό δη-
μιουργία) κοινού ερευνη-
τικού προγράμματος που 
φέρει τον τίτλο Cascading 
Citations Analysis Project 
(C-CAP). 

Στη φωτογραφία απεικονίζονται οι βραβευθέντες: (από αριστερά προς τα δεξιά) 
κ.κ. Θ. Καλκάνης, Ν. Σαμαράς και Δ. Α. Δέρβος. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

H νευροανατομική κληρονομιά του 
Γεωργίου Ν. Κοσκινά (1885-1975)

Το όνομα του Γεωργίου Κοσκινά συνδέεται 
άρρηκτα από τη διεθνή επιστημονική κοινό-
τητα με αυτό του Constantin von Economo 
(1876-1931) και το μνημειώδες έργο των 
δύο επιφανών Ελλήνων νευροεπιστημό-
νων Die Cytoarchitektonik der Hirnrinde des 
erwachsenen Menschen.1 Ο Άτλας της κυττα-
ρικής αρχιτεκτονικής του φλοιού των ημι-
σφαιρίων του εγκεφάλου που παρήγαγαν οι 
δύο ερευνητές –σε περιορισμένη έκδοση 100 
αντιτύπων– αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη 
της μορφολογικής έρευνας του νευρικού συ-
στήματος του ανθρώπου. Στο έργο αυτό χαρ-
τογραφούνται με ιστολογικά κριτήρια οι 107 
περιοχές του φλοιού κατά τρόπον οριστικό, 
ώστε η συγκεκριμένη ονοματολογία να ισχύ-
ει αναλλοίωτη 80 χρόνια αργότερα. 

Γεννημένος στο Γεράκι Λακωνίας το Δε-
κέμβριο του 1885, ο Κοσκινάς αποφοίτησε 
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1911 και ειδικεύθηκε στη Νευρο-
λογία και την Ψυχιατρική στο Αιγινήτειο Νο-
σοκομείο. 

Από το 1916 έως το 1927 εργάσθηκε στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέν-
νης, όπου εκτός από τη συνεργασία με τον 
von Economo, ασχολήθηκε και με την ιστοπα-
θολογία της προϊούσας γενικής πάρεσης, σε 
συνεργασία με τον καθηγητή Ernst Sträussler 
(1872-1959). Tα πορίσματα των συγκεκρι-
μένων μελετών συνέβαλαν στην απονομή 
του βραβείου Nobel Ιατρικής 1927 στον κα-
θηγητή της Ψυχιατρικής Julius Wagner von 
Jauregg (1857-1940). 

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα από 
την Αυστρία, ο Γεώργιος Κοσκινάς υπέβαλε 
υποψηφιότητα για την έδρα Ψυχιατρικής και 
Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 
εκλεκτορικό σώμα δεν τον εψήφισε, παρά 
την ομόφωνη εισήγηση και την υπεροχή του 
έργου του έναντι των λοιπών υποψηφίων. 
Έτσι αποφάσισε να ασκήσει τη Νευροψυχι-
ατρική «κατά τρόπον Ιπποκρατικόν» στα βό-
ρεια προάστια των Αθηνών. 

Στον Κοσκινά είχε δωρήσει μετά θάνατον 
τον εγκέφαλό του προς μελέτη ο πρώην πρω-
θυπουργός και ιδρυτής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου (1876-1936)· το βάρος του 
εγκεφάλου του Παπαναστασίου αναφέρει ο 
Κοσκινάς ως 1387 gr στο λήμμα «Εγκέφαλος» 
που είχε συνεισφέρει για το Νεώτερον Εγκυ-
κλοπαιδικόν Λεξικόν του Ηλίου. 

1. C. von Economo, G.N. Koskinas: Die Cytoarchitektonik 
der Hirnrinde des erwachsenen Menschen: Textband 
und Atlas mit 112 mikrophotographischen Tafeln. Ver-
lag von Julius Springer, Wien und Berlin, 1925.
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Η ζωή και το έργο του Κοσκινά παρουσι-
άσθηκαν επίσημα για πρώτη φορά στα πλαί-
σια των εργασιών του 35ου ετησίου συνεδρί-
ου της Εταιρείας Νευροεπιστημών των Η.Π.Α. 
(Society for Neuroscience) στην Washington, 
D.C. στις 12-16 Νοεμβρίου 2005· το σχετικό 
άρθρο έχει δημοσιευθεί.2

Λάζαρος Τριάρχου
Καθηγητής Νευροεπιστημών

2. L.C. Triarhou: Georg N. Koskinas (1885-1975) and his 
scientific contributions to the normal and pathologi-
cal anatomy of the human brain. Brain Research Bul-
letin, 68: 121-139, 2005. 

Παροράματα

Στο προηγούμενο τεύχος, η μικροφωτογραφία των 
νευρικών κυττάρων του ιπποκάμπου καταχωρήθηκε 
εκ παραδρομής της συντάξεως στη σελίδα 26 (όπου 
περιγράφεται η νόσος von Economo), ενώ θα έπρε-
πε να έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 25 σε συνάφεια 
με τη νόσο Alzheimer. Ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου 
μετέχει σε μνημονικές λειτουργίες και προσβάλλε-
ται από τη νόσο Alzheimer και όχι από τη ληθαργική 
εγκεφαλίτιδα, όπως πιθανώς να υπονοούσε η τοπο-
θέτηση της εικόνας στη λάθος σελίδα.
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ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & 
ΤΕΧΝΗΣ

Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας του 
Tμήματος ΜΕΤ 

Το εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας ανήκει 
στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαί-
σια των αναγκών του τμήματος έχει ολοκλη-
ρωθεί η δημιουργία χώρων Studio ηχογρα-
φήσεων και ψηφιακής επεξεργασίας, στους 
οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν 
ηχογραφήσεις που σε συνδυασμό με την 
χρήση της αίθουσας τελετών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας μπορούν να καλύψουν όλα 
τα είδη μουσικής.

Το Studio διαθέτει δύο αίθουσες ηχογρα-
φήσεων (studio room), ένα δωμάτιο ηχο-
γράφησης κρουστών (drum booth), δύο 
αίθουσες μουσικής εξάσκησης πιάνου με 
δυνατότητα ταυτόχρονης ηχογράφησης, ει-
δικά διαμορφωμένο χώρο ελέγχου (control 
room), χώρο ψηφιακής επεξεργασίας ήχου 
σε παράλληλη σύνδεση με το control room, 
και τέλος τεχνικό εργαστήριο επισκευών-συ-
ντήρησης του studio.

Οι παραπάνω χώροι έχουν την κατάλλη-
λη ηχοαπομόνωση μεταξύ τους αλλά και με 
το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα, ενώ πα-
ράλληλα έχουν μελετηθεί και διαμορφωθεί 
ακουστικά, με γνώμονα το βέλτιστο ηχητικό 
αποτέλεσμα για την ηχογράφηση της μουσι-
κής. Κάθε χώρος διαθέτει αθόρυβο σύστημα 
εξαερισμού και κλιματισμού. Σε κάθε χώρο 
υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης υψηλής τα-
χύτητας με το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Ο εξοπλισμός του studio περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα ψηφιακά συστήματα εγ-
γραφής και επεξεργασίας ήχου, πλήρη σειρά 
μικροφώνων όλων των τύπων, μουσικά όρ-
γανα (πιάνο, ηλεκτρονικά και φυσικά τύμπα-
να, synthesizers, ενισχυτές οργάνων κλπ.).

Οι χώροι του εργαστηρίου εξυπηρετούν 
την πρακτική εργαστηριακή εξάσκηση των 
φοιτητών στους τομείς της ηχοληψίας, ψηφι-
ακής επεξεργασίας και μουσικής ακουστικής 

με τα μαθήματα: Eισαγωγή στην ακουστική 
– Ηλεκτρακουστική – Εργαστήριο Μουσικής 
Τεχνολογίας Ι & ΙΙ – Ειδικά θέματα ακουστι-
κής – Αρχιτεκτονική χώρων μουσικής, Ψυχο-
ακουστική. 

Παράλληλα η χρήση των χώρων καλύπτει 
και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήμα-
τος, καθώς και την επιστημονική έρευνα των 
μελών του τμήματος.

Εκτός των παραπάνω επιστημονικών, δι-
δακτικών δραστηριοτήτων του τμήματος, οι 
χώροι του studio μπορούν να φιλοξενήσουν 
τις εργασίες εξωτερικών συνεργατών, επι-
στημονικών ιδρυμάτων και φορέων πολιτι-
σμού, καθώς και ιδιωτών.

Η δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρο-
νου studio μέσα στο πανεπιστήμιο, αναβαθ-
μίζει τις δυνατότητες λειτουργίας και παρο-
χής σύγχρονης επιστημονικής γνώσης ανώ-
τατου επιπέδου, στους τομείς της σύγχρονης 
μουσικής τεχνολογίας, παρέχοντας στους 
φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και 
την αναγκαία πρακτική εμπειρία για μετέπει-
τα πιθανή επαγγελματική σταδιοδρομία στο 
χώρο των μέσων ενημέρωσης, την μουσική 
βιομηχανία και του πολιτισμού γενικότερα.
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- Control room 
Μία αίθουσα μίξης και επεξεργασίας ήχου

• Χώροι

- Studio rooms 
Δύο αίθουσες ηχογράφησης, ένα drum booth

- Practice rooms 
Δύο αίθουσες μουσικής προετοιμασίας και μία τρίτη υπό ολοκλήρωση
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- Post production room  
Μία αίθουσα με δυνατότητες Audio Post production & Video Suite

• Δυνατότητες

- Δυνατότητα πολυκαναλικής ηχογράφησης
- 24 κανάλια σε μορφή TDIF. Με χρήση τριών 

ψηφιακών εγγραφέων Tascam 8 καναλιών 
- 18 κανάλια εγγραφής σε σύστημα Pro tools 

LE σε πλατφόρμες PC και MAC
- Pro tools, σειρά mix-plus 8 κανάλια (μέχρι 

πριν από λίγο καιρό)
- Χρήση 2x8 προενισχυτών μικροφώνου με 

optical out 

• Χρήσεις του Studio

- Μαθήματα: Εργαστήριο Μουσικής τεχνολο-
γίας Ι & ΙΙ

- Χρήση από φοιτητές του τμήματος για τις εκ-
παιδευτικές τους εργασίες

- Χρήση από καθηγητές για την προετοιμασία 
μαθημάτων

- Ηχογραφήσεις αρχείου από τελειόφοιτους
- Ηχογράφηση διπλωματικών εργασιών & 

προετοιμασία μαθημάτων άλλων τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- Διεκπεραίωση διπλωματικών εργασιών
- Ερευνητικές εργασίες στον χώρο της ακου-

στικής, ηλεκτρακουστικής & μουσικής τε-
χνολογίας

- Συνεργασία με Πειραματικό Σχολείο του ΠΑ-
ΜΑΚ 

- Πολυμεσικές εφαρμογές μαθημάτων (πα-
ρουσιάσεις Power Point, Video Projection, 
CD-Rom, DVD-Rom).

- Δυνατότητα δημιουργίας μαθημάτων σε 
ψηφιακή μορφή (CD-Rom, DVD-Rom, mini-
DV, HDR).

- Διάσωση σημαντικών αρχείων (παραδόσεις 
μαθημάτων, διαλέξεις, μουσικές εκτελέσεις, 
σπάνιες ηχογραφήσεις).

• Χρήσεις του Post Production 
   Room

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας video (non 
linear editing)

-  DVD authoring 
- Υποτιτλισμός υλικού video
- Ψηφιοποίηση αναλογικού video από VHS 
- Διεξαγωγή εργαστηρίων τεχνολογιών ήχου 

& εικόνας
- Δημιουργία εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλι-

κού για χρήση μαθημάτων τηλεκπαίδευσης 
του προγράμματος Compus

- 5.1 surround authoring 
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• Ηχογραφήσεις και συνεργασίες 

- Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
«Ηχογραφήσεις 2004» (CD) 

- «Ανθοδέσμη Αγιορείτικων Μελωδιών» (CD)
- «Ο Ακάθιστος ύμνος» (CD &DVD)
- «Η Ολυμπιάδα των Λαών», Σύγχρονη Όπερα 

(DVD) 
- «Στην Χώρα των Παγωτών» (CD) 

Μιχάλης Νηστικάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Π.Ε

Σεμιναριακά Προγράμματα Ερευνητικής 
Κατάρτισης

Με την επιστημονική υπευθυνότητα της 
Λελούδας Στάμου, λέκτορος του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρ-
κεια του Οκτωβρίου (8 – 21 Οκτωβρίου 2005) 
20ωρο Σεμιναριακό Πρόγραμμα Ερευνητικής 
Κατάρτισης με τίτλο «Θέματα Ποσοτικής Έρευ-
νας». Το πρόγραμμα ερευνητικής κατάρτισης 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνη-
τικού προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ με τίτλο 
«Στάθμιση εργαλείων μέτρησης του μουσικού 
ταλέντου στην Ελλάδα – Διαπολιτισμικές συ-
γκρίσεις και παράγοντες που επηρεάζουν το 
μουσικό ταλέντο και τη μουσική αίσθηση και 
συμπεριφορά», με επιστημονική υπεύθυνη την 
κα Λ. Στάμου. Στο σεμιναριακό πρόγραμμα δί-
δαξαν οι Λ. Στάμου, λέκτορας ΤΜΕΤ, Charles 
Schmidt, καθηγητής στο Indiana University, 
και Jere Humphreys, καθηγητής στο Arizona 
State University των Η.Π.Α. Το πρόγραμμα πα-
ρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, και διδάσκοντες πανεπιστημιακών 
τμημάτων από όλη την Ελλάδα.

Για τον Μάρτιο του 2006 (3-18 Μαρτίου), 
διοργανώνεται, στα πλαίσια του ίδιου ερευ-
νητικού προγράμματος, δεύτερο Πρόγραμμα 
Ερευνητικής Κατάρτισης, διάρκειας 25 ωρών, 
με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΗ: H μελέτη της ‘εμπειρίας ροής’ (flow 
experience)», με διδάσκουσες τη Λ. Στάμου, 
λέκτορα του ΤΜΕΤ και τη Lori Custodero, 
Επίκουρη Καθηγήτρια στο Teachers College, 
Columbia University των Η.Π.Α.

Ημερίδα για ειδικές εξετάσεις (11.2.2006)

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ειδικές Εισιτή-
ριες Εξετάσεις σε Καλλιτεχνικά Πανεπιστημιακά 
Τμήματα: Αναγκαιότητα και Προοπτικές», το 
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2006, στην Αίθου-
σα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας. Υπεύθυνοι διοργάνωσης ήταν η λέκτορας 
του Τμήματος κα Λελούδα Στάμου και ο κος 
Πολύβιος Ανδρούτσος, αποσπασμένος εκ-
παιδευτικός στο ΤΜΕΤ.
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ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ 
& ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

9ο Συνέδριο Economist

Τον Απρίλιο που μας πέρασε μια ομάδα τε-
λειόφοιτων φοιτητών του τμήματος Βαλκανι-
κών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είχε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά 
το 9ο Συνέδριο Economist που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα το τριήμερο 18-20 
Απριλίου. Το συνέδριο με τίτλο «Envisaging 
a stronger Europe through its Leaders» διορ-
γανώθηκε σε συνεργασία με την κυβέρνηση 
της Ελλάδος. Η έναρξη του συνεδρίου έγινε 
από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο σε τελετή στην Αί-
γλη του Ζαππείου.

Κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου 
ήταν: «Το μέλλον της Ευρώπης από το πρίσμα 
των νέων μελών», «Ευρω-Ατλαντικές Σχέ-
σεις», «Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας» 
και «Οικονομικές προσδοκίες για το 2005». 
Επιπλέον έγινε συζήτηση για την πολιτική 
και οικονομική πορεία των χωρών της ανα-
τολικής Ευρώπης, την εδραίωση ασφάλειας 
και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, 
τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού στη 
μεταολυμπιακή περίοδο ενώ ιδιαίτερα ενδια-
φέρουσα ήταν η συζήτηση για την κατάστα-
ση στην Κύπρο.

Το συνέδριο κόσμησαν με την παρουσία 
τους διακεκριμένοι ομιλητές από όλο τον κό-
σμο. Ανάμεσα τους ξεχώρισαν ο Ivan Miklos 
αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σλοβακί-
ας, ο Sergei Stanishev πρόεδρος του σοσια-
λιστικού κόμματος Βουλγαρίας, ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Σπήλιος Σπηλιοτόπουλος, 
ο Υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Αλογο-
σκούφης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
Charles Ries, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάν-
νης Βαλληνάκης και ο Δημήτρης Χρυστόφιας. 
Επίσης ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι ομιλίες 
του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και 
του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Γιώργου Παπανδρέου.

Ύστερα από πρωτοβουλίες του καθηγη-
τή του τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών Δ. Καιρίδη οι φοιτητές 
είχαν την ευκαιρία μιας ολιγόλεπτης πλην 
εποικοδομητικής συζήτησης με τον κ. Πα-
πανδρέου και τη βουλευτή Μαρία Δαμανάκη 
καθώς επίσης την δυνατότητα να επισκε-
φτούν το Ίδρυμα Ελληνικής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Κατά την επίσκεψη των 
φοιτητών στο Ίδρυμα ο υπεύθυνος σπουδών 
Θάνος Ντόκος ενημέρωσε τους φοιτητές για 
τις Δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι σε ερώτη-
ση φοιτητή του τμήματος προς τον πρώην 
πρωθυπουργό της Ρωσίας Yevgeni Primakov, 
ο ρώσος πολιτικός θεώρησε ότι ο φοιτητής 
προέρχεται από πανεπιστήμιο της ΠΓΔΜ. Το 
γεγονός αυτό προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπω-
ση στους υπόλοιπους συνέδρους και μάλιστα 
δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα 
«ΤΟ ΘΕΜΑ» (24-4-2005) σε άρθρο του δημο-
σιογράφου Μ. Τριανταφυλλόπουλου.
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερίδα: «Παρουσίαση του Τμήματος 
Διοίκησης Τεχνολογίας: Πορεία – Στόχοι – 
Προοπτικές»

Με την ευκαιρία του ενός έτους λειτουργίας 
του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Νάουσα, 
διοργανώθηκε ημερίδα με τίτλο «Παρουσί-
αση του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας, 
Πορεία – Στόχοι – Προοπτικές», στις 7 Νο-
εμβρίου 2005 στη Νάουσα με τη συνεργασία 
του ΔΗ.Π.Ο. Νάουσας. Η ίδια ημερίδα επανε-
λήφθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2005 στο Αμφι-
θέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας. 

Ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Προσω-
ρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και 
Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, η 
Επιστημονικά Υπεύθυνη του υποέργου Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη 
και ο κ. Σπύρος Ιγνατιάδης, Διευθυντής ΣΕΠ.
Β.Ε. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαί-
σια υλοποίησης του έργου «Διεύρυνση της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (2004-2006)» – Υποέργο «Τμή-
μα Διοίκησης Τεχνολογίας», Κατηγορία Πρά-
ξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση 
της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προ-
γραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», 
Μέτρο 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων 
Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης», με χρονική διάρκεια από 1/9/2004 
μέχρι 31/8/2006 το οποίο εκτελείται στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης II (ΕΠΕΑΕΚ II) και συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [3ο Κοινο-
τικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% Κοινοτική 
Συμμετοχή (ΕΚΤ) και 25% Εθνικοί Πόροι].

Διαθεματική στατιστική έρευνα στο Τμήμα 
Διοίκησης Τεχνολογίας

Πρακτική εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν 
κατά το χειμερινό εξάμηνο που μόλις διανύ-
σαμε επεχείρησαν επιτυχώς οι δευτεροετείς 
φοιτήτριες του Τμήματος Διοικήσεως Τεχνο-
λογίας με έδρα την Νάουσα, Γάκη Θεοδοσία 
και Δαλκίδου Μαρία, συνδυάζοντας τις γνώ-
σεις τους στην στατιστική και τα αγγλικά. 
Συγκεκριμένα, οι προειρημένες φοιτήτριες 
ανέλαβαν εθελοντικά εργασία (project) με 
αντικείμενο τη διεξαγωγή έρευνας, αποτύ-
πωση, συλλογή δεδομένων, επεξεργασία και 
σύνταξη αναφοράς με θεματικό άξονα την 
γενική εικόνα (profile) των πρωτοετών φοι-
τητών του Τμήματος Διοικήσεως Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2005-2006, αναφορικά με την 
αγγλική γλώσσα γενικώς και ως διδασκόμενο 
μάθημα ειδικότερα. Οι φοιτήτριες ανέλαβαν 
την πρωτοβουλία να επεξεργαστούν στατι-
στικά τα δεδομένα της έρευνας κατόπιν προ-
τροπής του καθηγητή τους της Στατιστικής 
Δρ Ιωάννη Νικολαΐδη, ο οποίος επόπτευσε 
την ορθή διεκπεραίωση του όλου έργου και 
υπέδειξε την σχετική βιβλιογραφία. 

Η έρευνα, που διεξήχθη μεταξύ 4-10 και 
30-11-2005 βασισμένη σε δείγμα 35 πρω-
τοετών φοιτητών επί συνόλου 52 ενεργώς 
παρακολουθούντων, εστιάζεται σε ορισμέ-
να μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των 
πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος, μερικές 
αντιλήψεις τους γύρω από τα αγγλικά καθώς 
και τυχόν ανάγκες ή και επιθυμίες τους σχε-
τικές με την αγγλική γλώσσα εν γένει αλλά 
και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται αυτή 
στο Τμήμα. Παράλληλα, αποτυπώνεται το 
ποσοστό φοιτητών που κατέχουν πιστοποι-
ητικά αγγλομάθειας, αναγνωριζόμενα από 
το ελληνικό κράτος (δηλονότι, το Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Εν τέλει, 
επιδιώχθηκε η εξοικείωση των φοιτητών 
αλλά και των καθηγητών αγγλικής του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας με τα δεδομένα που 
διέπουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, με απώτερο στόχο 
τον κατατοπισμό και την ενημέρωση όλων, 
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Σχ. 2. Κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην αγγλική

Σχ. 1. Κατευθύνσεις Ενιαίου Λυκείου από τις οποίες προέρχονται οι 1/ετείς

ώστε να επιδιώξουν συγκεκριμένες λύσεις 
στο μέλλον. Για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 
στην αγγλική γλώσσα που συνέταξε ο διδά-
σκων της αγγλικής στο τμήμα κος Χατζηνικο-
λάου Δημήτριος.

Τα ευρήματα που αναφέρονται στις δυνα-
τότητες των φοιτητών να μαθαίνουν με την 
μέθοδο της αυτενέργειας και να έχουν πρό-

σβαση στις νέες τεχνολογίες είναι μάλλον 
ενθαρρυντικά.

Ολόκληρη η εργασία των φοιτητριών με 
τα πορίσματά της είναι δημοσιευμένη υπό 
μορφήν εγγράφου (doc) στην έδρα ασύγχρο-
νης τηλε-εκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας CoMPUs (Bλ. http://compus.
uom.gr/MT113/ >> Documents >> English & 
Statistics.).
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ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ημερίδα: «Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις 
ως εργαλείο ανάπτυξης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» 

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λει-
τουργιών πραγματοποίησε την Κυριακή 20 
Νοεμβρίου 2005 την πρώτη ημερίδα του στο 
Πνευματικό κέντρο Μέγας Αλέξανδρος Έδεσ-
σα και ώρα 11:00 με τίτλο: «Επικοινωνία και 
Δημόσιες Σχέσεις ως εργαλείο ανάπτυξης 
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Εισηγητές ήταν: 
•	 Ο	 Καθηγητής	 Γεώργιος	 Πιπερόπουλος,	

Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης & Διοί-
κησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας, ενώ το θέμα της εισήγησής του 
ήταν: «Θεωρίες Επικοινωνίας & Δημοσίων 
Σχέσεων και πρακτικές εφαρμογές στον 
21ο αιώνα».

•	 Ο	Νίκος	Σκουλάς,	πρώην	Υπουργός	Τουρι-
σμού, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με θέμα 
εισήγησης: «Το εγχειρίδιο επιβίωσης του 
μικρού & μεσαίου επιχειρηματία».

•	 Η	Αντιγόνη	Λουμάκου,	Διευθύνουσα	Σύμ-
βουλος της διαφημιστικής εταιρίας ΟΜΝΙΑ 
με θέμα εισήγησης: «Εφαρμογές Διαφήμι-
σης & Δημοσίων Σχέσεων στις σύγχρονες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

•	 Ο	 Παύλος	 Παπαδόπουλος,	 Δημοσιογρά-
φος ράδιο ΠΕΛΛΑ, με θέμα εισήγησης: «Ο 
ρόλος των ΜΜΕ στην προβολή μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων».
Η ημερίδα διεξήχθη στα πλαίσια υλοποίη-

σης του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(2004-2006)» – «Τμήμα Μάρκετινγκ & Διοί-
κησης Λειτουργιών», Κατηγορία Πράξεων 
2.2.2.β «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση 
της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προ-
γραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», 
Μέτρο 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων 
Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης», με χρονική διάρκεια από 1/9/2004 
μέχρι 31/8/2006 το οποίο εκτελείται στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης II (ΕΠΕΑΕΚ II) και συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [3ο Κοινο-
τικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% Κοινοτική 
Συμμετοχή (ΕΚΤ) και 25% Εθνικοί Πόροι].

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν και χαιρέτη-
σαν οι: Γεώργιος Πασχαλίδης, πρώην Υπουρ-
γός ΥΜΑΘ, Ιωάννης Γκλαβάκης, Ευρωβου-
λευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, Γεώργιος Καρα-
σμάνης, Ιορ δάνης Τζαμτζής, όλοι Βουλευτές 
Ν. Πέλλας, ο Νομάρχης Πέλλας, Προκόπιος 
Σιβένας και ο Δήμαρχος Εδέσσης, Ιωάννης 
Σόντρας, όπως επίσης εκπρόσωπος του Μη-
τροπολίτη καθώς και ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Πέλλας, Ιορδάνης Τσώτος.
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Ημερίδα: «Παρουσίαση του Τμήματος Μάρκε-
τινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών»

Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα την Πα-
ρουσίαση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοί-
κησης Λειτουργιών, τη Δευτέρα 27 Φεβρου-
αρίου 2006 και ώρα 11:00 στους χώρους του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην Έδεσσα, 
στα πλαίσια και πάλι της υλοποίησης του έρ-
γου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2004-2006)» 
Ομιλητές ήταν οι:
•	 Η.	 Κουσκουβέλης,	 Αναπληρωτής	 Καθηγη-

τής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και Πρόεδρος της Προσωρινής 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μάρ-
κετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών,

•	 Μ.	 Βλαχοπούλου,	 Αναπληρώτρια	 Καθηγή-
τρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

•	 Δ.	 Ζησίδης,	 Περιφερειακός	 Διευθυντής	 Β.	
Ελλάδος των TIM Stores, Μέλος Διοικού-
σας Επιτροπής ΕΙΜ
Η Ημερίδα είχε ως στόχο τη Παρουσίαση 

του νέου Τμήματος σε μαθητές και ενδιαφε-
ρομένους. Έγιναν παρουσιάσεις από τον κ. 
Κουσκουβέλη και την κα Βλαχοπούλου όσον 
αφορά στο Τμήμα και το αντικείμενό του, ενώ 
ο κ. Δ. Ζησίδης, Περιφερειακός Διευθυντής 
Β. Ελλάδος των TIM Stores, συνέβαλε στην 
ενημέρωση όσον αφορά στις δυνατότητες 
απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήμα-
τος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών. 
Έγινε τέλος παρουσίαση των χώρων του 
Πανεπιστημίου και των υποδομών του, που 
συντελούν στην παροχή σύγχρονης και ολο-
κληρωμένης εκπαίδευσης των φοιτητών.

Ημερίδα: «Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Δι-
αδικτύου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λει-
τουργιών πραγματοποίησε την Δευτέρα 12 
Δεκεμβρίου 2005 ημερίδα στο Πνευματικό 
κέντρο Μέγας Αλέξανδρος στην Έδεσσα με 
τίτλο «Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Διαδι-
κτύου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
Εισηγητές ήταν οι:
•	Μάνος	Ρουμελιώτης,	Επίκουρος	Καθηγητής,	

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

•	 Ευάγγελος	 Γρηγορόπουλος,	 Μηχανικός	
Ασυρμάτων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

•	Δημήτριος	Κιζιρίδης,	Τεχνικός	Υπολογιστών,	
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

•	Δρ.	Ιωάννα	Διαμαντή	Γλαράκη,	Αντιπρόσω-
πος FORTHnet- Wi- Fi
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου «Διεύρυνση της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας (2004-2006)» -  «Τμήμα Μάρκετινγκ 
& Διοίκησης Λειτουργιών», Κατηγορία Πρά-
ξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση 
της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προ-
γραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», 
Μέτρο 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων 
Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης», με χρονική διάρκεια από 1/9/2004 
μέχρι 31/8/2006, το οποίο εκτελείται στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης II (ΕΠΕΑΕΚ II) και συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [3ο Κοινο-
τικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% Κοινοτική 
Συμμετοχή (ΕΚΤ) και 25% Εθνικοί Πόροι].



30

5ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία της 
Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς και Ακαδημαϊ-
κούς Σκοπούς 1-2 Οκτωβρίου 2005

Το 5ο διεθνές συνέδριο στη διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας διεξήχθη στις 1 και 2 Οκτω-
βρίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με συ-
γκεκριμένο θέμα «Τα κίνητρα στη ξένη γλώσ-
σα». Αυτή τη φορά το συνέδριο διεύρυνε το 
αντικείμενό του στη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας γενικότερα και όχι μόνο της Αγγλι-
κής, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την 
ποικιλία των θεμάτων του και το βάθος κάλυ-
ψης τους, τις έρευνες, και παρουσιάσεις μελε-
τών και πειραμάτων, το συνέδριο έδωσε την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες για ενημέρω-
ση, επιστημονικό προβληματισμό, αλλά και 
κίνητρο για περαιτέρω μελέτη και έρευνα.

Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου το πρωί ο αντι-
πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
αναπληρωτής καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέ-
λης, έκανε την έναρξη των εργασιών του συ-
νεδρίου. Αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη 
κεντρική ομιλία πάνω στο βασικό θέμα του 
συνεδρίου «τα κίνητρα στη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών», από την Ema Ushioda. 
Η Δρα. Ushioda,από το Πανεπιστήμιο του 
Warwick, εξερεύνησε το βασικό «παράδοξο» 
στη παροχή κινήτρων: τη σχέση αλληλοεπί-
δρασης που υπάρχει ανάμεσα στα κίνητρα 
που προέρχονται από μέσα μας και σε αυτά 
που προέρχονται από εξωτερικούς κοινωνι-
κούς παράγοντες. Η κατανόηση αυτού του 
παράδοξου, σύμφωνα με την Δρ. Ushioda, 
είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλουμε να ανα-
πτύξουμε και να διατηρήσουμε τα εσωτερικά 
κίνητρα κατά τη εκμάθηση της ξένης γλώσ-
σας. 

Η δεύτερη κεντρική ομιλία έγινε από το 
Γεώργιο Υψηλάντη, από το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο, με θέμα την ανατροφοδότηση 

πληροφοριών στο λεξιλόγιο που παρέχεται 
από προγράμματα υπολογιστών. Στην πα-
ρουσίαση της μελέτης του, ο Δρ. Υψηλάντης 
εξερεύνησε και σύγκρινε τις διάφορες μεθό-
δους παροχής ανατροφοδότησης, εξέτασε 
την αποτελεσματικότητα τους στη μικρο-
πρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη των 
μαθητών, και τις συσχέτισε με την ανάπτυξη 
εσωτερικού κινήτρου και το μαθησιακό στυλ 
του μαθητή.

Στην τρίτη κεντρική ομιλία του συνεδρίου, 
ο Paul Thomson, από το Πανεπιστήμιο του 
Reading, παρουσίασε τις ερευνητικές τάσεις 
στο χώρο της διδασκαλίας των Αγγλικών για 
ακαδημαϊκούς σκοπούς τα τελευταία είκοσι 
χρόνια. Κάποιες από αυτές τις τάσεις αφο-
ρούσαν την μελέτη γραπτών κειμένων των 
μαθητών σε αντιπαράθεση με πιο έμπειρων 
στο γραπτό λόγο, ποικιλομορφία στις κειμε-
νικές πρακτικές ανάμεσα στους επιστημονι-
κούς κλάδους, μέτρηση της εκμάθησης του 
λεξιλογίου και την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης. Ο Δρ. Thomson κατόπιν επικεντρώ-
θηκε σε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
αυτών των εξελίξεων-την αυξημένη χρήση 
των σωμάτων κειμένου (corpora). Παρουσία-
σε και εξέτασε την συνεισφορά τους και ανα-
φέρθηκε σε σύγχρονες μελέτες πάνω στην 
ανάπτυξη των σωμάτων κειμένου για ακαδη-
μαϊκούς σκοπούς.

Η ελληνική κεντρική ομιλία έγινε από τη 
Δρα. Κατερίνα Γκοτζαμάνη, από το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας, με θέμα τη Διαχείριση 
Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Η κεντρι-
κή ομιλία αυτή ασχολήθηκε με τη σημασία της 
Διαχείρησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαί-
δευση, τον ρόλο των εκπαιδευτικών, γονέων 
και μαθητών, τις βασικές αρχές της ΔΟΠ και 
πώς προσαρμόζονται και εφαρμόζονται στην 
εκπαίδευση, τους λόγους υιοθέτησης τους και 
τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από 
την εφαρμογή τους. Επίσης η Δρ. Γκοτζαμάνη 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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παρουσίασε τα βασικότερα μοντέλα ποιότη-
τας και αριστείας και ανέλυσε τα κριτήρια τους 
για την εκπαίδευση.

Το θέμα των κινήτρων στη εκπαίδευση 
ήταν κυρίαρχο στις υπόλοιπες ομιλίες του 
συνεδρίου. Ο Robert Berman, η Ζωή Καντα-
ρίδου, η Mun Ling Shields, ο Jay Schwartz, 
και ο Fred Tartellin μίλησαν για τα κίνητρα 
στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στον 
ακαδημαικό χώρο ενώ άλλοι ομιλητές όπως 
οι G. Laine και Σ. Μερτζιμέκη, η Φ. Περδίκη 
και Ζ. Μαλιβίτση, ασχολήθηκαν με τα κίνη-
τρα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας για 
ειδικούς σκοπούς. Μια σειρά από ομιλίες 
επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές εκμάθη-
σης. Οι Α. Ψάλτου-Joyce και Ζ. Κανταρίδου 
και η Β. Καζαμία-Χρήστου αναφέρθηκαν σε 
μελέτες πού έγιναν σε ατομικές στρατηγικές 
εκμάθησης μαθητών και στα συμπεράσματα 
στα οποία κατέληξαν. Άλλα θέματα παρου-
σιάσεων ήταν τα παρακάτω: η αξιολόγηση 
πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από την Α. 
Μούτη, η εναλλακτική αξιολόγηση από την 
Ο. Κοκκίνου, η αυτόνομη μάθηση, η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση και η χρήση του διαδι-
κτύου στην εκπαίδευση ήταν θέματα που συ-
ζητήθηκαν από Έλληνες και ξένους ομιλητές. 
Σε πιο θεωρητικό επίπεδο ήταν θέματα όπως 
η εξέταση διαφορετικών ειδών κειμένου 
(genre) στον ακαδημαϊκό χώρο, από την Α. 
Μ. Χατζηθεoδώρου, και η ανάλυση γραπτού 
λόγου, από την Β. Ρυζομιλιώτη. Εκτός από 
ομιλίες στο συνέδριο επίσης διεξήχθησαν και 
workshops: για την κριτική σκέψη μίλησε η Ι. 

Μαχίλη και για τις αρχές προφορικών παρου-
σιάσεων μίλησαν οι Β. Αιγινίτου, Ε. Ντέλιου 
και Ν. Βλαχογιάννη. Τέλος μια σειρά παρου-
σιάσεων έγιναν στα Ελληνικά, οι οποίες αφο-
ρούσαν τη διδασκαλία άλλων γλωσσών για 
ειδικούς σκοπούς όπως τα Ιταλικά, τα Βουλ-
γάρικα, τα Ρώσικα και τα Ελληνικά. 

Το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποιή-
θηκε και η πρώτη συνάντηση μελών ΕΕΔΙΠ 
ξένων γλωσσών, όπου συζητήθηκαν σημα-
ντικά ζητήματα στο χώρο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης όπως η σύσταση ηλεκτρονικής 
ομάδας συζήτησης, η ίδρυση ενός επιστη-
μονικού συλλόγου ΕΕΔΙΠ, η προώθηση και 
δημοσίευση επιστημονικών εργασιών μελών 
ΕΕΔΙΠ, η συνέχιση του συνεδρίου από άλλο 
πανεπιστήμιο κλπ.

Το συνέδριο επίσης φιλοξένησε και έκ-
θεση βιβλίου με δημοσιεύματα στο χώρο 
του ΕΑP και του ESP. Aντιπρόσωποι ήταν 
το University studio Press, το University of 
Macedonia Press, η Οxford University Press, 
Macmillan, Cambridge University Press, και 
Anatolia Testing Office.

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο διερεύνησε 
με επιτυχία τις σύγχρονες τάσεις και επιστη-
μονικές μελέτες στο χώρο της διδασκαλίας 
της ξένης γλώσσας για σκοπούς γενικά αλλά 
και το ειδικότερο θέμα των κινήτρων στη 
διδασκαλία. Ελπίζουμε να αποτέλεσε και το 
ίδιο κίνητρο για περισσότερη έρευνα. Προ-
σμονούμε και σε άλλα συνέδρια στο χώρο 
της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας για ακα-
δημαϊκούς αλλά και για ειδικούς σκοπούς.

Χαιρετισμός του αντιπρύτανη Ηλία Κουσκουβέλη.
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Υ.Δ.)

Νέος εξοπλισμός στο εργαστήριο 
του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων

Από το 1991 μέχρι σήμερα, το εργαστήριο του 
Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων - στον 1ο 
όροφο του πύργου ΓΔ - που εξυπηρετεί όλα 
τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, 
τόσο για τη διεξαγωγή εργαστηριακών μα-
θημάτων όσο και για την πρακτική εξάσκηση 
των φοιτητών, έχει αναβαθμιστεί πολλές φο-
ρές και συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύτατο 
ρυθμό, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούν οι 
εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και 
των νέων τεχνολογιών.

Ο εξοπλισμός του, που αναβαθμίζεται δι-
αρκώς, περιλαμβάνει το λογισμικό, το υλικό, 
τον δικτυακό εξοπλισμό, και τον εξοπλισμό 
που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς.

Έτσι το Δεκέμβριο του 2005 το εργαστή-
ριο του ΚΥΔ ύστερα από διεθνή διαγωνισμό 
και χρηματοδότηση του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου απέκτησε νέο 
εξοπλισμό. Συγκεκριμένα είναι ήδη σε λει-
τουργία:

•	 εξήντα	(60)	σύγχρονοι	ΗΥ	(Intel	P4,	3.2GHz,	
1GB RAM, 160GB HDD, 17’’  TFT Monitors, 

•	 τρεις	(3)	εκτυπωτές	δικτύου	με	αντίστοιχες	
θέσεις εκτύπωσης,

•	 τρία	(3)	Gigabit	Switches	24ports	έκαστο.

Οι ΗΥ του εργαστηρίου έχουν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, διαχειρίζονται και εποπτεύ-
ονται από Microsoft Windows 2003 Server. 
Έχει εγκατασταθεί σε αυτούς εκπαιδευτικό 
λογισμικό, λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open 
Source) και παρέχει στους φοιτητές τη δυνα-
τότητα επιλογής κατά την εκκίνηση να εργα-
στούν σε περιβάλλον Microsoft Windows XP 
ή Linux Debian.

Δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε χώρους του Πανεπιστημίου από 
το Κ.Υ.Δ.

Το ΚΥΔ παρακολουθώντας διαρκώς τις νέες 
εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών εγκατέστησε 
τέσσερα access points σε κοινόχρηστους χώ-
ρους του Πανεπιστημίου (Βιβλιοθήκη, Αίθου-
σα Συνεδριάσεων, Φουαγιέ, Θυρωρείο). 

Η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ελεύθερη 
και παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης στον 
παγκόσμιο ιστοχώρο.

Τοποθετήθηκαν συσκευές Cisco Aironet 
1231 (802.11b) με ρυθμιζόμενη εκπομπή 
ισχύος, ώστε να μειώνονται τα ποσοστά της 
όποιας εκπεμπόμενης ακτινοβολίας στο ελά-
χιστο.

Τον εξοπλισμό προμηθεύτηκε το Πανεπι-
στήμιο μετά από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό 
και χρηματοδότηση του Π.Ε.Π. της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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Το Infokiosk λειτουργεί καθημερινά 10.00–
14.00 και 17.00–21.00.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φτείτε το δικτυακό τόπο http://broadband.
uom.gr.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην 
InfoSystem

Το Πανεπιστήμιό μας, σε συνεργασία με την 
ΕΔΕΤ, συμμετείχε στην Infosystem 2005,από 
6-9/10/05, όπου παρουσίασε το έργο της 
Ευρυζωνικότητας, στο περίπτερο 15, stand 
45. Στόχος ήταν η ενημέρωση του κοινού για 
τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρυζω-
νικότητα μέσω της χρησιμοποίησης συγκε-
κριμένων σεναρίων επίδειξης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και διανομής έντυπου πληροφο-
ριακού υλικού.

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περίπτερο προώθησης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου λειτουργεί στην 
Παραλία της Περαίας Περίπτερο Προώθησης 
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (Infokiosk). Στόχος 
του Infokiosk είναι η ενημέρωση τόσο των 
απλών πολιτών όσο και των επιχειρηματιών 
για τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρυζω-
νικότητα, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε 
αύξηση της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Το Infokiosk έχει δημιουργηθεί στα πλαί-
σια του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικό-
τητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας» που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και εντάσσεται στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορί-
ας». Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο 
Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Εφαρ-
μοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας κος Μάνος Ρουμελιώτης.

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου τέλεσε τη 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου ο Γενικός Γραμματέας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κος 
Τσιότρας ενώ στην τελετή των εγκαινίων πα-
ρέστη ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας κος Βελέντζας, ο Νομάρχης Θεσσα-
λονίκης κος Ψωμιάδης και ο Δήμαρχος του 
Δήμου Θερμαϊκού κος Μάτζαρης.
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Η όλη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ευ-
ρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» που υλοποιείται από το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας και εντάσσεται στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας». Υπεύθυνος του προγράμματος 
είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας κος Μάνος Ρουμελιώ-
της.

Η ομάδα “opensource” του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας

Η ομάδα «opensource@uom.gr» του Πα-
νεπιστημίου μας, η οποία αποτελείται από 
καθηγητές, τεχνικούς, φοιτητές και άλλους 
φίλους της διεθνής κοινότητας του «Ελεύθε-
ρου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδι-
κα» παρουσίασε στον ίδιο χώρο με το stand 
της «Ευρυζωνικότητας», τα έργα της δείχνο-
ντας προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
και σχετική παρουσίαση (σε power point 
presentation) κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
καθώς και σχετική διεύθυνση στο διαδίκτυο 
(http://argo.uom.gr/infosystem/). Τα έργα 
που παρουσίασε και τα οποία βασίζονται σε 
εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και Linux ήταν  
περίπου 20 (είκοσι) και έχουν υλοποιηθεί ή/
και συνεχίζουν να  αναπτύσσονται στο Πανε-
πιστημίου μας.

Ημερίδα Προώθησης Ευρυζωνικότητας

Το Πανεπιστήμιό μας, στα πλαίσια του έρ-
γου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» πραγ-
ματοποίησε την πρώτη ημερίδα στις 12 Δε-
κεμβρίου στον κινηματογράφο Μέγα Αλέ-
ξανδρο της Έδεσσα, όπου παρουσιάστηκαν 
τα Ευρυζωνικά Δίκτυα μέσω δορυφορικών 
συνδέσεων από τον κο Μάνο Ρουμελιώτη, 
Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμο-
σμένης Πληροφορικής, την κα Ιωάννα Διαμα-
ντή Γλαράκη, Διευθύντρια της Εταιρίας Πέλ-

λα Net «Προηγμένες Λύσεις Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών» και τον κο Ευάγγελο 
Γρηγορόπουλο, Μηχανικό Ασυρμάτων.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση 
τόσο των φοιτητών όσο και των πολιτών και 
ελεύθερων επαγγελματιών για τις δυνατότη-
τες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα μέσω 
της χρησιμοποίησης συγκεκριμένων σενα-
ρίων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών και 
διανομής έντυπου πληροφοριακού υλικού. 
Η ευρυζωνικότητα πρακτικά σημαίνει διαρ-
κή σύνδεση στο Internet (σε αντίθεση με τις 
απλές ή ISDN συνδέσεις), υψηλές ταχύτητες 
πρόσβασης στο Internet και δυνατότητα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες με υψηλές απαιτή-
σεις σε εύρος ζώνης.

Η εκδήλωση έτυχε θερμής υποδοχής από 
την τοπική κοινωνία ενώ θα ακολουθήσουν 
ημερίδες σε επιλεγμένες περιοχές της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η όλη προσπάθεια πραγματοποιείται στα 
πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ευρυζω-
νικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας» που υλοποιείται από το Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας και εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληρο-
φορίας». Υπεύθυνος του προγράμματος είναι 
ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Εφαρ-
μοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κος Μάνος Ρουμελιώτης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φτείτε το δικτυακό τόπο http://broadband.
uom.gr ή απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 
891712.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Δραστηριότητες 

Μέσα στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης 
και του διεθνή ανταγωνισμού, το Γραφείο 
Διασύνδεσης συμβάλει ουσιαστικά στη δυ-
ναμική ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων 
του ΠΑ.ΜΑΚ στην αγορά εργασίας συνεργα-
ζόμενο με οργανισμούς και επιχειρήσεις σε 
όλη τη Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανακοινώ-
νονται θέσεις εργασίας και προωθούνται τα 
βιογραφικά των ενδιαφερομένων διευκο-
λύνοντας έτσι τους νέους απόφοιτους στα 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για θέσεις εργασίας & εταιρίες 670

Κατάθεση Βιογραφικού Σημειώματος 1608

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 1505

Εκδηλώσεις Γραφείου Διασύνδεσης 1721

Κάρτες – Μέλη Γ.Δ. 2193

Γενικές Πληροφορίες 81

Ενημέρωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές 114

Ενημέρωση για Υποτροφίες-Κληροδοτήματα 70

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2000 – 2005

ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗ
2000 2.057 –
2001 3.177 1.120
2002 4.222 1.045
2003 4.629 407
2004 5.294 665
2005 7.593 2.299

ΣΥΝΟΛΟ: 26.972 5.536

πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Στόχος 
του ΓΔ είναι η δημιουργία κουλτούρας της 
απασχολησιμότητας στους σπουδαστές και 
αποφοίτους του ιδρύματος, η ενθάρρυνση 
και η υποστήριξή τους στην ανάπτυξη επαγ-
γελματικών δεξιοτήτων και η διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους στον επιχειρηματι-
κό κόσμο. Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν 
τους δείκτες επισκεψιμότητας του Γ.Δ. καθώς 
και τη διαχείριση θέσεων και βιογραφικών 
για το διάστημα Ιανουάριος 2005 – Νοέμβρι-
ος 2005.
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Διαχείριση χρόνου

Τι συμβαίνει με το χρόνο σας;
•	 Μήπως	βλέπετε	το	χρόνο	να	περνάει	χωρίς	

να επιτυγχάνετε τους στόχους σας ή χωρίς 
να κάνετε κάτι σημαντικό;

•	 Μήπως	δεν	σας	αρκούν	οι	ώρες	της	ημέρας	
(ή και της νύχτας!) για να κάνετε αυτά που 
θέλετε;

•	 	Μήπως	κάποια	πρόσωπα,	γεγονότα	ή	συνή-
θειες σας κλέβουν πολύτιμο χρόνο;

•	 Μήπως	 αρχίζετε	 δουλειές	 που	 μένουν	 στη	
μέση ή δεν τελειώνουν τη στιγμή που θα 
έπρεπε;

•	 Μήπως	 διαπιστώνετε	 εκ	 των	 υστέρων	 ότι	
κάποιες δραστηριότητές σας ήταν άσκοπες 
ή ότι θα μπορούσαν να γίνουν ταχύτερα; 

•	 Μήπως	είστε	 «φορτωμένοι»	με	δραστηριό-
τητες σε βαθμό που σας αγχώνει ή ακόμα και 
σας παραλύει;

•	 Μήπως	 θα	 θέλατε	 περισσότερο	 ελεύθερο	
χρόνο για να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, 
τους φίλους σας, τα χόμπι σας;

Αποστολή βιογραφικών 
σημειωμάτων

Προώθηση βιογραφικών 
σημειωμάτων (σε πόσες 

εταιρίες)

Σύνολο Προσφερόμενων 
Θέσεων Εργασίας

Αριθμός ατόμων που 
βρήκαν εργασία μέσω του 

Γ.Δ.

2410 932 300 55
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Το απαιτητικό ωράριο εργασίας, οι οικογε-
νειακές ευθύνες, οι κοινωνικές υποχρεώσεις, 
μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει 
αρκετός χρόνος για όλα όσα πρέπει και όλα 
όσα θέλουμε να κάνουμε. Παρόλα αυτά δεν 
πρέπει να απογοητευόμαστε. Παρόλο που η 
ζωή πάντα κρύβει αναπάντεχα, μόλις μάθου-
με να διαχειριζόμαστε έξυπνα το χρόνο μας, 
πολύ από το καθημερινό χάος θα μειωθεί ή 
ακόμα και θα εξαφανιστεί. 

Στο εργασιακό μας περιβάλλον η επιτυ-
χία στη διαχείριση του χρόνου έγκειται στην 
πραγματοποίηση των πλέον σημαντικών επι-
διώξεων/ στόχων. Στην αντίθετη περίπτωση 
παρατηρείται συσσώρευση απογοήτευσης 
από τη «χαμηλή απόδοση». Σε κάθε περίπτω-
ση, όμως, η προσπάθειά μας για αποτελεσμα-
τική διαχείριση του χρόνου δε θα πρέπει να 
είναι μονοδιάστατη, δηλαδή να αφορά μόνον 
τις εργασιακές-επαγγελματικές επιδιώξεις. Η 

«υγιής και διατηρήσιμη» επαγγελματική ανά-
πτυξη προϋποθέτει ισόρροπη στήριξη όλων 
των υπόλοιπων διαστάσεων της προσωπικής 
ζωής, όπως φυσική, κοινωνική, διανοητική, 
συναισθηματική και πνευματική. 
Με ποιο τρόπο θα ήταν δυνατό να βελτιω-
θεί η ικανότητα για αποτελεσματική διαχεί-
ριση του χρόνου;

Πρώτον, αξιολογώντας και προσδιορίζο-
ντας ορθολογικά τις προσωπικές μας προ-
τεραιότητες, λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη 
τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μας. 
Και, δεύτερον, εφαρμόζοντας απλές τεχνικές 
βέλτιστης διαχείρισης του χρόνου, όπως αυ-
τές που θα δούμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά 
τις τεχνικές διαχείρισης του χρόνου, κρίσιμο 
είναι να τονιστεί ότι θα πρέπει να επιλέγονται 
αυτές που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς μας.
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Μικρές τεχνικές για αποτελεσματικότερη διαχείριση χρόνου

4. Μάθετε να κάνετε λίστες
Φτιάξτε μια λίστα με όσα έχετε να κάνετε κάθε 
μέρα. Άλλοι προτιμούν να κάνουν αυτή τη λίστα 
στο τέλος της προηγούμενης μέρας, ενώ άλλοι 
προτιμούν να κάνουν τη λίστα στο ξεκίνημα της 
μέρας. 

3. Βάλτε προτεραιότητες
Ιεραρχήστε τις δραστηριότητές σας με βάση τις 
δύο κρίσιμες διαστάσεις τους, δηλαδή το επεί-
γον και το σημαντικό: δώστε προτεραιότητα 
στις επείγουσες και σημαντικές δραστηριότητες. 
Ακολουθήστε την αρχή του Pareto1, δηλαδή το 
«νόμο του 80%-20%», και προσπαθήστε να απο-
μονώσετε και να εντοπίσετε εκείνο το θαυμα-
τουργό 20%. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε 
σε αποτελέσματα και όχι στο να είστε απασχο-
λημένοι.

5. Μάθετε να είστε ευέλικτοι
Υπολογίστε στο πρόγραμμα σας κάποιο χρόνο 
για άτομα ή καταστάσεις που μπορεί να σας απο-
σπάσουν την προσοχή ή να σας διακόψουν από 
αυτά που έχετε να κάνετε. Οι ειδικοί στη διαχεί-
ριση χρόνου προτείνουν να σχεδιάζετε περίπου 
το 60% του διαθέσιμου χρόνου σας, έτσι ώστε να 
παραμένετε ευέλικτοι να αντιμετωπίζετε τυχόν 
διακοπές και αναπάντεχα γεγονότα. 

6. Ακούστε το «βιολογικό σας ρολόι»
Κάποιοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται πρωινοί τύ-
ποι, κάποιοι άλλοι δουλεύουν πιο αποτελεσμα-
τικά αργά το απόγευμα ή ακόμα και το βράδυ 
όταν υπάρχει απόλυτη ησυχία και ελαττώνονται 
οι πιθανότητες για διακοπές. Το να γνωρίζει ο 
καθένας πότε μπορεί να δουλεύει πιο αποτελε-
σματικά και να προσπαθεί να ακολουθεί αυτό το 
ωράριο, αποτελεί αποτελεσματική διαχείριση 
χρόνου. Εκτελέστε τις σημαντικότερες δραστη-
ριότητές σας τις ώρες κατά τις οποίες η ενεργητι-
κότητά σας είναι υψηλή.

2. Βάλτε στόχους
Έχοντας στόχους αυτόματα αποκτάτε και μια 
κατεύθυνση, και δε χάνετε χρόνο άσκοπα. Θέστε 
συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς και πραγματοποι-
ήσιμους στόχους. 

8. Αποφύγετε να είστε συγκεντρωτικοί
Εμπιστευτείτε τους συνεργάτες σας και αναθέστε 
τους αρμοδιότητες/ευθύνες.

7. Κάντε το σωστό πράγμα σωστά
Ο P. Drucker (ειδικός στην εκπαίδευση στελε-
χών) λέει ότι «είναι πιο σημαντικό το να κάνεις 
το σωστό πράγμα, από το να κάνεις τα πράγμα-
τα σωστά»2. Το πρώτο έχει να κάνει με αποτελε-
σματικότητα, ενώ το δεύτερο με αποδοτικότητα. 
Ασχοληθείτε πρώτα με την αποτελεσματικότητα, 
εντοπίζοντας ΠΟΙΟ είναι το σωστό πράγμα, για 
να το κάνω, και μετά συγκεντρώστε την προσοχή 
σας στην αποδοτικότητα (κάνω κάτι σωστά).

9. Μάθετε να λέτε «όχι»
Αποδεχτείτε μόνο τα αιτήματα που προωθούν 
τους στόχους σας. Δεν είναι δυνατό να ανταπο-
κριθούμε στις προσδοκίες όλων.

1. Σχεδιασμός και Οργάνωση
Αφιερώστε καθημερινά λίγο χρόνο για να ορ-
γανώσετε και να προγραμματίσετε τη μέρα σας. 
Οργανωθείτε με τον τρόπο που ταιριάζει και δι-
ευκολύνει εσάς. Προγραμματίστε αποτελεσματι-
κά και συνειδητοποιήστε τη σχέση που υπάρχει 
μεταξύ των ενεργειών και των στόχων σας.

10. Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας
Εξοικονομήστε χρόνο για να βελτιώσετε τη φυσική 
και πνευματική σας κατάσταση-υγεία, να καλύψετε 
τις συναισθηματικές σας ανάγκες, να αναπτύξετε 
την οικογενειακή και κοινωνική ζωή σας και να βελ-
τιώσετε την αυτοεκτίμησή σας. Οι δραστηριότητες 
αυτές θα διασφαλίσουν την ισορροπία της προ-
σωπικής σας ζωής και θα βοηθήσουν καθοριστικά 
την αποτελεσματικότητά σας στον επαγγελματικό 
τομέα.

1. Vilfredo Pareto, Ιταλός Οικονομολόγος, που επεσήμα-
νε ότι το 80% του επαίνου για μια εργασία προέρχεται 
από το 20 % της προσπάθειας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει για φοιτητές
και αποφοίτους εργαστήρια με θέμα τη διαχείριση του χρόνου

2. «doing the right thing is more important than doing 
things right».
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Εκδηλώσεις Γραφείου Διασύνδεσης

•		 «Ημέρες	 Σχεδιασμού	 Σταδιοδρομίας»,	 20	
-21 Οκτωβρίου 2005. Πρόκειται για τη με-
γαλύτερη ετήσια συνάντηση τελειόφοιτων 
και απόφοιτων του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας με στελέχη επιχειρήσεων από όλη 
την Ελλάδα. 

Με την προτροπή «Μπες στο παιχνίδι» 
το Γραφείο Διασύνδεσης προέτρεπε τους 
φοιτητές και νέους απόφοίτους μας να 
συμμετέχουν σε συνεντεύξεις με στελέχη 
επιλογής προσωπικού εταιριών διαφόρων 
κλάδων, με σκοπό την εξοικείωσή τους 
με τη διαδικασία της συνέντευξης και την 
πρακτική προετοιμασία για την ένταξή 
τους στον επαγγελματικό στίβο. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 191 από-
φοιτοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
Τμημάτων και 69 φοιτητές και σπουδαστές 
των προγραμμάτων εξειδίκευσης.

Κάθε υποψήφιος είχε το δικαίωμα να 
δώσει 3-4 προγραμματισμένες συνεντεύ-
ξεις σε επιχειρήσεις της επιλογής του. Τα 
βιογραφικά σημειώματα όλων των συμμε-
τεχόντων δόθηκαν, μετά από έγγραφη συ-
γκατάθεσή τους σε όλες τις επιχειρήσεις 
που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από 
τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στις 
Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας 2005: 
Cadbury Hellas, Coca Cola Hellas, Shell 
Hellas, Open24, Tasty Foods, Interamerican, 
Όμιλος Γερμανός, ΕΛΓΕΚΑ κ.α.

Ήδη, στο πρώτο τρίμηνο μετά την εκδή-
λωση έχουν προκύψει 8 προσλήψεις, ενώ 
σε περισσότερους από τους μισούς συμ-
μετέχοντες έχει ζητηθεί 2η συνέντευξη.

•		 «Μεταπτυχιακές	σπουδές	στην	Ελλάδα	και	
στο εξωτερικό – Υποτροφίες», 7-8 Νοεμ-
βρίου 2005. Ακόμη μια εκδήλωση-θεσμός 
του Γραφείου Διασύνδεσης που αυτή τη 
χρονιά διοργανώθηκε σε συνεργασία με 
το σύλλογο φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
ενημέρωση για τις δυνατότητες συνέχισης 
σπουδών σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 
επίπεδο και για τις υποτροφίες που παρέ-
χονται από κρατικούς φορείς, πανεπιστή-
μια και κληροδοτήματα, για μεταπτυχιακές 
σπουδές. Για την άμεση και έγκυρη πληρο-
φόρηση του κοινού το Γραφείο Διασύνδε-
σης προσκάλεσε εκπροσώπους μορφωτι-
κών τμημάτων Πρεσβειών και Ινστιτούτων 
από: τη Μ. Βρετανία, τις Η.Π.Α., τον Κανα-
δά, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και 
την Ολλανδία, οι οποίοι παρουσίασαν τις 
εκπαιδευτικές επιλογές και τις διαδικασίες 
ένταξης σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
της χώρας τους. Εκπρόσωπος του Κρατι-
κού Ιδρύματος Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) μίλη-
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σε για τις υποτροφίες που δίνει ο φορέας 
κάθε χρόνο και πάντα μετά από εξετάσεις, 
σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Τη 2η ημέρα της εκδήλωσης έγινε αναφο-
ρά στα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων 
ελληνικών ΑΕΙ καθώς και αναλυτική πα-
ρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμ-
μάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 400 πε-
ρίπου φοιτητές και απόφοιτοι όλων των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.
Ενημερωτικό υλικό για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και 
για υποτροφίες μπορεί να αναζητήσει 
κάθε ενδιαφερόμενος στο Γραφείο Δια-
σύνδεσης στον ημιόροφο γρ.7 και 7β και 
στις ηλεκτρονικές σελίδες του γραφείου 
στη διεύθυνση www.uom.gr/career

•		 Το	 Γραφείο	 Διασύνδεσης	 συνεργάζεται	
με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την 
έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των μαθη-
τών 3ης λυκείου του νομού της Θεσσαλονί-
κης, για τα Τμήματα και τα Προγράμματα 
Σπουδών που παρέχει το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Στις 14-15 Δεκεμβρίου 2005 
διοργανώθηκε για 6η συνεχή χρονιά η 
εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω» με 
αναλυτικές παρουσιάσεις των Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου μας την οποία παρακο-
λούθησαν περισσότεροι από 800 μαθητές 
λυκείου και καθηγητές δευτεροβάθμιας 
– σύμβουλοι σχολικού επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Στη διάρκεια της εκδή-
λωσης μοιράστηκε στους συμμετέχοντες 
ενημερωτικό υλικό για τη ζωή στο πανε-
πιστήμιο, τα Τμήματα και τις υπηρεσίες για 
τους φοιτητές (βιβλιοθήκη, κέντρο Η/Υ, 
προγράμματα κινητικότητας κ.α.).

Το Γραφείο Διασύνδεσης θα εκδώσει cd 
rom με τις παρουσιάσεις των προπτυχια-
κών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, το οποίο θα αποστείλει σε όλα τα Κέ-
ντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολι-
σμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΚΕΣΥΠ) της Ελλάδας, για την ενημέρωση 
των μαθητών.

•		 Στα	πλαίσια	του	έργου	«Νεανική	επιχειρη-
ματικότητα» που διαχειρίζεται το Γραφείο 
Διασύνδεσης πραγματοποιήθηκε στις 15 
Δεκεμβρίου 2005 η εκδήλωση: «Ξεκινώ-
ντας τη δική μου επιχείρηση: Τα πρώτα βή-
ματα». Η εκδήλωση απευθυνόταν σε όσους 
από τους φοιτητές ή νέους απόφοιτους του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενδιαφέρο-
νταν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματι-
κά και να υλοποιήσουν μία επιχειρηματική 
τους ιδέα. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες- 
σύμβουλοι του προγράμματος Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας, ενημέρωσαν το κοι-
νό για τα ακόλουθα θέματα: Λήψη απόφα-
σης, Business Plan, Χρηματοοικονομικές 
λύσεις. Ακόμη στα πλαίσια της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκε η πρώτη επιχείρηση που 
ιδρύθηκε με συμβουλευτική στήριξη του 
προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματι-
κότητας από απόφοιτους του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανε-
πιστημίου μας (www.tospitimou.gr).

Την εκδήλωση που διοργανώθηκε σε 
συνεργασία από το πρόγραμμα Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το 
Γραφείο Διασύνδεσης και το Σύλλογο φοι-
τητών του ΠΑΜΑΚ παρακολούθησαν 110 
φοιτητές και απόφοιτοι προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών Τμημάτων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Οι σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του 
κλάδου της διαμεσολάβησης, και ιδιαίτερα 
των πρακτορείων ασφαλειών, στην ιδιωτική 
ασφάλιση στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, με παράλληλη λειτουργία του 
πράκτορα ως εγγυητή της προστασίας του 
καταναλωτή, αλλά και η ανάγκη εκσυγχρο-
νισμού της ιδιωτικοασφαλιστικής νομοθεσί-
ας στη χώρα μας ήταν τα δύο κύρια συμπε-
ράσματα του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία 
των δ.σ. του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο 
της πολύχρονης και επιτυχημένης συνεργα-
σίας τους. Θέμα του συνεδρίου ήταν «Οι Σύγ-
χρονες Τάσεις στον θεσμό του Ασφαλιστικού 
Πράκτορα».

•	 «Η	 προστασία	 του	 καταναλωτή	 περνά	
μέσα από τον ασφαλιστικό πράκτορα και 
εδραιώνεται πέρα από την πιστοποίηση 
του πράκτορα, που έχει ήδη θεσμοθε-
τηθεί, από την επικείμενη ασφάλιση της 
επαγγελματικής του ευθύνης» τόνισε ο 

Πρόεδρος του ΣΑΠΒΕ, κ. Μιχάλης Βου-
ράκης, ενώ ο Αντιπρόεδρος της Ενωσης 
Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος 
(έδρα Αθήνα) κ. Κωνσταντίνος Μαυρό-
πουλος, επεσήμανε τις προοπτικές που 
δημιουργούν για την ανάπτυξη του κλά-
δου της ασφαλιστικής πρακτόρευσης τα 
σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, 
προγράμματα και τεχνολογία και η δυνα-
τότητα αναζήτησης νέων εναλλακτικών 
μορφών εσόδων από άλλες πηγές, πέραν 
των παραδοσιακών προμηθειών, όπως 
η συνεργασία μεταξύ εταιρειών και πρα-
κτόρων υπό την μορφή outsourcing, με 
αναγκαία και ικανή προϋπόθεση την χρή-
ση από πλευρά των πρακτόρων των νέων 
τεχνολογιών και μια σύγχρονης επιχειρη-
ματικής, οργανωτικής και στελεχιακής δο-
μής, που θα είναι σε θέση να εξασφαλίζει 
την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
και ευρέος φάσματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντιπρόε-
δρος της ΠΟΑΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων, κ. Γιώργος 
Πυρινής, τόνισε την προστασία που προ-
σφέρει στον καταναλωτή ο καταξιωμένος 
θεσμός του ασφαλιστικού πράκτορα και 
τον ακόμη σημαντικότερο ρόλο που θα 
διαδραματίσει σε αυτόν τον τομέα στο 
εξής.

•	 Η	ανάγκη	εκσυγχρονισμού	της	ελληνικής	
ιδιωτικοασφαλιστικής νομοθεσίας και η 
έλλειψη επιχειρηματικότητας στην ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά, ανάλογη εκείνης 
που έχει αντίθετα αναπτυχθεί στον χρημα-
τοοικονομικό τομέα είναι επίσης δύο από 
τα βασικά συμπεράσματα του Συνεδρίου. 
Την ανάγκη ανασύνταξης των νομοθετι-
κών κειμένων και προσαρμογής τους στο 
νέο Δίκαιο του καταναλωτή, σε ό,τι αφορά 
τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, επε-
σήμανε ειδικότερα ο πρόεδρος του ΕΠΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ)

Πρωινή συνεδρία.
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του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθη-
γητής Εμπορικού Δικαίου, κ. Ελευθέριος 
Σκαλίδης, και τάχθηκε υπέρ της ασφαλι-
στικής κάλυψης του πράκτορα κατά των 
επαγγελματικών κινδύνων, ενώ ο καθηγη-
τής Εμπορικού Δικαίου και τέως πρύτανης 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
κ. Ιωάννης Σχινάς, συνοψίζοντας τα συ-
μπεράσματα του Συνεδρίου τόνισε μεταξύ 
άλλων: 

•	 Ο	 διαμεσολαβών	 είναι	 ιστορικά	 και	 δια-
χρονικά ο ασφαλιστικός πράκτορας. Ο 
ρόλος του ασφαλιστή (σ.σ. ασφαλιστικών 
εταιρειών) είναι επιτελικός, αλλά η λιανική 
ασφαλιστική είναι το έργο του ασφαλιστι-
κού διαμεσολαβητή.

•	 Είναι	υπερβολή	να	πει	κανείς	ότι	δεν	υπάρ-
χει ασφαλιστικό Δίκαιο. Όχι μόνο υπάρχει, 
αλλά είναι εξαιρετικά ογκώδες και υπάρχει 
πολυνομία. Υπάρχει όμως ένας σοβαρός 
πυρήνας αλήθειας στην άποψη αυτή, διό-
τι υπάρχει έλλειψη εκσυγχρονισμού στην 
ιδιωτικοασφαλιστική νομοθεσία».

•	 Στην	 ίδια	 κατεύθυνση	 η	 επίκουρη	 καθη-
γήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, και μέλος της νομοπαρασκευα-
στικής επιτροπής του Π.Δ. για την ενσω-
μάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Κοι-
νοτικής Οδηγίας 2002/92 περί αστικής ευ-
θύνης στη διαμεσολάβηση (σ.σ. το οποίο 
αναμένει την κύρωσή του από το Συμβού-
λιο της Επικρατείας), κα Γεωργία Μπεχρή, 
τόνισε ότι η εν λόγω Οδηγία δεν αποσκο-
πεί στην κατάργηση των επιμέρους επαγ-
γελματικών κλάδων διαμεσολαβητών, 
αλλά να προβεί σε λεπτομερή περιγραφή 
των δραστηριοτήτων τους, ωστόσο με 
βάση την Οδηγία το επάγγελμα του ασφα-
λιστικού πράκτορα προσεγγίζει ακόμη 
περισσότερο το επάγγελμα του μεσίτη 
ασφαλίσεων, δεδομένης της υποχρέωσης 
για όλους πλέον τους διαμεσολαβούντες 
να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ τις με-
γαλύτρες δυσχέρειες προσαρμογής στην 
Οδηγία παρουσιάζει το επάγγελμα του 
ασφαλιστικού συμβούλου ως διαμεσολα-
βητή, κυρίως στην περίπτωση που αυτός 
ενεργεί ως συνδεδεμένος διαμεσολαβη-

τής. Σύμφωνα, δε, με την ομιλήτρια, δεν 
αποκλείεται σε απώτερο χρονικό σημείο 
να καταργηθούν οι ιδιαίτερες επαγγελμα-
τικές κατηγορίες και να υποκατασταθούν 
από δύο υπερμεγέθεις επαγγελματικές 
τάξεις, αφενός αυτήν του ασφαλιστικού ή 
αντιασφαλιστικού πράκτορα και μεσίτη, 
αφετέρου εκείνη των συνδεδεμένων δια-
μεσολαβητών.

Τα κύρια σημεία της Οδηγίας 2002/92 
παρουσίασε ο ειδικός επιστήμονας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δ. 
Ν. Δικηγόρος, κ. Νίκος Βερβεσός, ενώ ο 
αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, κ. Θωμάς Χατζηγάγιος, 
επεσήμανε ότι η Οδηγία 2002/92 αναφέ-
ρεται διεξοδικά στις υποχρεώσεις των δια-
μεσολαβητών, όχι όμως και στα δικαιώμα-
τά τους, όπως αυτό της αποζημίωσης για 
την πελατεία τους μετά τη διακοπή (λύση) 
της συνεργασίας του με την ασφαλιστική 
επιχείρηση και έθεσε προβληματισμό περί 
ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων από την 
Κοινοτική Νομοθεσία.

•	 «Ο	πήχυς	ψηλώνει	για	όλους.	Ο	κλοιός	γί-
νεται ολοένα πιο ασφυκτικός για τους «πε-
ραστικούς». Ο χώρος της Ιδιωτικής Ασφά-
λισης στο μέλλον θα προσφέρεται μόνο 
για επαγγελματίες», τόνισε από την πλευ-
ρά της η Γενική Διευθύντρια της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κα 
Μαργαρίτα Αντωνάκη, η οποία χαρακτή-
ρισε μη δικαιολογημένο το φόβο που εκ-
φράζεται για το ρόλο των εναλλακτικών 
δικτύων στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλι-
σης, υπό το σκεπτικό ότι «η ασφαλιστική 
διείσδυση στη χώρα μας είναι τόσο μικρή, 
τα περιθώρια ανάπτυξης τόσο μεγάλα και 
η ανάγκη του πολίτη για προσωπική ενη-
μέρωση και συμβουλή τόσο ισχυρή που 
δεν πρέπει ο επαγγελματίας ασφαλιστής 
να ανησυχεί.

Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, είναι η 
προσωπική του αξιοπιστία, που θα του φέ-
ρει συστάσεις και πολλούς νέους πελάτες. 

Όπως όλα αλλάζουν, έτσι και η ασφαλι-
στική αγορά, που κύρια αποτελείται από 
ασφαλιστικές εταιρείες, διαμεσολαβού-
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ντες και καταναλωτές, αλλάζει και οφείλει 
να αλλάξει». 

•	 Τα	προβλήματα	και	 τις	αντιξοότητες	που	
αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικοί πράκτο-
ρες της Περιφέρειας επεσήμανε ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Πρα-
κτόρων Δυτικής Μακεδονίας «Αγιος Χρι-
στόφορος», κ. Γιάννης Καραποναρλίδης, 
ενώ την Εμπειρία του Πράκτορα σε χώρα 
της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στη Γερμανία 
μετέφερε ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος του 
γερμανικού πρακτορείου ασφαλίσεων 
Albatros (θυγατρική της Lufthansa) κ. Στέ-
φανος Λεσπουρίδης.
Στον αναγκαίο Κώδικα Δεοντολογίας των 

Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση 
αναφέρθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κα Αριστέα 
Σινανιώτη-Μαρούδη, στις περιπτώσεις αθέ-
μιτου ανταγωνισμού από πλευράς Τραπεζών 
στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης αναφέρ-
θηκε ο Δ. Ν. Δικηγόρος και ειδικός επιστήμο-
νας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Γιάν-
νης Βελέντζας, ενώ η Διευθύντρια του Ταμεί-
ου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και 
Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 
κα Εφη Μαντέλη, παρουσίασε τα πλεονεκτή-
ματα που προσφέρει στους επαγγελματίες 
του κλάδου η επικουρική τους ασφάλιση.

Πρόεδρος στην πρώτη ενότητα των εργα-
σιών του συνεδρίου ήταν η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, κα. Ράνια Χατζηνικολά-

ου- Αγγελίδου και στη δεύτερη ενότητα ο 
Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, κ. Ιωάννης Τζιώνας. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισαν ο 
νομάρχης Θεσσαλονίκης, κ.Παναγιώτης Ψω-
μιάδης, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Γιάν-
νης Μαγκριώτης και με επιστολή του ο βου-
λευτής Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος Σπηλιό-
πουλος, ενώ το «παρών» έδωσαν πράκτορες 
από ολόκληρη τη χώρα και οι διοικήσεις των 
Ενώσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης, 
Αθηνών, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μα-
κεδονίας, Κεντρικής Ελλάδος και Σερρών.

Χορηγοί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων ήταν οι εταιρεί-
ες ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, INTERAMERICAN, 
VICTORIA, GENERAL UNION, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, GERLING, COMMERCIAL Value 
και DAS HELLAS Α.Ε.- Νομική Προστασία.

Απογευματινή συνεδρία.

Απόφοιτοι του Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών 
ακαδ. Έτους 2004 – 2005.

Το μουσικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε από φοιτητές του 
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με την καλλιτε-
χνική διεύθυνση της Σοφίας Καρακάντζα, Ειδικού Επιστή-
μονα του Τμήματος.
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ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
(Κ.Σ.Σ.Φ.)

Δραστηριότητες του Κ.Σ.Σ.Φ. κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2005-2006

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης 
Φοιτητών (Κ.Σ.Σ.Φ.) συνεχίζει και φέτος να 
παρέχει τις υπηρεσίες του στο Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας, αν και, λόγω της έλλειψης 
χρηματοδότησης, έχει περιοριστεί σημαντι-
κά ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού 
του. Στο Κ.Σ.Σ.Φ. προσφέρεται ενημέρωση, 
στήριξη και ψυχολογική συμβουλευτική σε 
όλους τους φοιτητές/τριες δωρεάν. Οι φοι-
τητές/τριες μπορούν να βρουν βοήθεια για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
προσωπικών και ακαδημαϊκών προβλημά-
των που συναντούν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών και της φοιτητικής τους ζωής όπως: 
δυσκολίες στη μελέτη και άγχος εξετάσεων, 
δυσκολίες στην προσαρμογή και τις προκλή-
σεις της φοιτητικής ζωής, δυσκολίες στις φι-
λικές, οικογενειακές ή ερωτικές σχέσεις, άλλα 
προσωπικά προβλήματα.

Οι δραστηριότητες του Κ.Σ.Σ.Φ έχουν ως 
κοινό στόχο την προσωπική ανάπτυξη των 
φοιτητών και τη βελτίωση της κοινωνικής 
τους ζωής. Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο 
προσφέρει στους φοιτητές/τριες: ομαδικές 
και ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής συμ-
βουλευτικής, σεμινάρια και workshops. 

Συγκεκριμένα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2005-2006, πραγματοποιήθηκαν τα εξής 
σεμινάρια: 1) Στρες και ψυχοφυσιολογικές 
διαταραχές, 2) Αγωγή Υγείας: Μαθαίνω για 
τη σεξουαλικότητα τη δική μου και του συ-
ντρόφου μου, 3) Υγιεινή Διατροφή, 4) Εξάρ-
τηση ή Ανεξαρτησία, 5) Βιωματική ομάδα 
Αυτογνωσίας και Αυτοεκτίμησης.

Υποστήριξη σε φοιτητές 
με ειδικές ανάγκες

Σημαντική είναι η υποστήριξη που προσφέρει 
το Κ.Σ.Σ.Φ στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες 
για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινω-
νική και ακαδημαϊκή ζωή του πανεπιστημίου. 
Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, συγκροτήθηκε 
μια ομάδα από εθελοντές φοιτητές από όλα 
τα τμήματα του πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
οι οποίοι με αξιοσημείωτο ενδιαφέρον και 
θετική διάθεση εξυπηρετούν τους συμφοιτη-
τές τους με ειδικές ανάγκες στα παρακάτω:
- Βοήθεια στη μετακίνηση προς και από το 

πανεπιστήμιο.
- Βοήθεια στην επικοινωνία με καθηγητές 

και γραμματείες.
- Βοήθεια στις δηλώσεις μαθημάτων.
- Πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα και 

τη διδακτέα ύλη.
- Συγκέντρωση πανεπιστημιακών σημειώ-

σεων και βιβλίων.
- Πληροφόρηση για τα πανεπιστημιακά 

δρώμενα.
- Κοινή συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώ-

σεις, ψυχαγωγικά προγράμματα.
Στόχος και ευχή μας είναι να μη χάσει κα-

νείς φοιτητής/τρια τίποτα από την ακαδημα-
ϊκή και κοινωνική ζωή και τις ευκαιρίες που 
ανοίγει η φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Στόχος μας είναι να βοηθήσου-
με όλους τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν 
τις δυνατότητές τους και να ξετυλίξουν τις 
ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους αλλά 
και να τους δώσουμε την ευκαιρία να πειρα-
ματιστούν την κοινωνική ευαισθησία και την 
ανθρώπινη αλληλεγγύη.
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Το ΚΣΣΦ επεκτείνει τις δραστηριότητες του 
στα Τμήματα Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών και Διοίκησης Τεχνολογίας 

Το φετινό ακαδημαϊκό έτος το Κέντρο Συμ-
βουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας επέκτεινε τις δρα-
στηριότητές του στα νέα Τμήματα του Πανε-
πιστημίου μας, στην Έδεσα και τη Νάουσα. 
Αυτό κατέστη δυνατό μέσα από τη συνεργα-
σία του ΚΣΣΦ με τους/τις φοιτητές/τριες του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής, ειδίκευσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευ-
σης. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτικές 
Ασκήσεις Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης Ενη-
λίκων», ένας αριθμός φοιτητών/τριών οργά-
νωσαν και διεξήγαγαν με επιτυχία σεμινάρια 
στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας στην Έδεσσα και τη Νάουσα. Επίσης, 
ένας αριθμός σεμιναρίων έχει σχεδιαστεί να 

υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο, τόσο 
στα νέα Τμήματα, στη Νάουσα και την Έδεσα, 
όσο και στη Θεσσαλονίκη. Λεπτομερή στοι-
χεία για τα σεμινάρια που έγιναν δίνονται 
στους πίνακες που ακολουθούν. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι υπεύθυνες για το συντονισμό, 
την οργάνωση και την αξιολόγηση των σεμι-
ναρίων ήταν οι κ. Ελισάβετ Γκιτσίδου, Θωμαή 
Δημητριάδου και Εύη Δημητρίου-Χριστίδη, 
μεταπτυχιακές φοιτήτριες του ΤΕΚΠ. 

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών των 
Τμημάτων Διοίκησης Τεχνολογίας στη Νάου-
σα και Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργι-
ών στην Έδεσσα ήταν πολύ ικανοποιητική. Οι 
φοιτητές/τριες που συμμετείχαν εξέφρασαν 
έντονο ενδιαφέρον και επιθυμία για τη συ-
νέχιση των εκδηλώσεων του ΚΣΣΦ στα δύο 
Τμήματα. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον η στελέ-
χωση του ΚΣΣΦ με το απαραίτητο προσωπι-
κό θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε πιο συ-
στηματικά τις δραστηριότητές μας στα δύο 
αυτά Τμήματα.

Ελένη Σαμαρά
Γραμματέας

Ελένη Χριστοπούλου
Ψυχολόγος – εθελόντρια

Συντονίστρια της ομάδας εθελοντών φοιτητών

Μαρία Πλατσίδου
Επιστημονική υπεύθυνη ΚΣΣΦ
Επικ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας

Κυριακή Μηλούση
Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Τα στελέχη του ΚΣΣΦ
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Τίτλος σεμιναρίου Εισηγητής/τρια

Προσαρμογή στη Φοιτητική Ζωή Ελένη Φράγκου, Σύμβουλος Απασχόλησης και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΕΚΠ

Διαχείριση του άγχους και του φόβου των εξετάσεων Ευαγγελία Μαστοροδήμου, 
Ψυχολόγος Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΕΚΠ

Αποτελεσματικοί τρόποι μελέτης, τήρησης σημειώσεων, 
αντιμετωπίζοντας τις εξετάσεις

Κώστας Παπαγεωργίου, Απόφοιτος ΤΕΚΠ, Μεταπτυχιακός φοιτητής 
ΤΕΚΠ

Παίρνω αποφάσεις, ασκώ κριτική σκέψη, έχω θετική στάση Αναστασία Μπουζιά, Υπεύθυνη Κατάρτισης ΚΕΚ, Μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια ΤΕΚΠ

Καλή διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία Βλάχος Φώτιος, Απόφοιτος ΤΕΚΠ, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΤΕΚΠ

Τίτλος σεμιναρίου Εισηγητής/τρια

Προσαρμογή στη Φοιτητική Ζωή
Ελένη Φράγκου, Σύμβουλος Απασχόλησης και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια ΤΕΚΠ

Διαχείριση του άγχους και του φόβου των εξετάσεων
Ευγενία Πανιτσίδου 
Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
ΤΕΚΠ

Αποτελεσματικοί τρόποι μελέτης, τήρησης σημειώσεων, 
αντιμετωπίζοντας τις εξετάσεις

Κώστας Παπαγεωργίου, Απόφοιτος ΤΕΚΠ, Μεταπτυχιακός 
φοιτητής ΤΕΚΠ

Καλή διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία
Βλάχος Φώτιος, Απόφοιτος ΤΕΚΠ, Μεταπτυχιακός φοιτητής 
ΤΕΚΠ

3. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Τίτλος σεμιναρίου Εισηγητής/ τρια

Αποτελεσματικοί τρόποι μελέτης, τήρηση σημειώσεων, 
αντιμετωπίζοντας τις εξετάσεις.

Παπαδήμα Γενοβέφα, 
Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια ΤΕΚΠ.

Προσαρμογή στη φοιτητική ζωή. Διαχείριση χρόνου 
και χρημάτων. Κίνητρα και αναβλητικότητα. Χρήση 
υπηρεσιών και μέσων στο ΠΑΜΑΚ.

Παυλίδου Έλσα, 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΕΚΠ.

Παίρνω αποφάσεις, ασκώ κριτική σκέψη, έχω θετική 
στάση.

Μπουζιά Νατάσα,
Διοικητικό στέλεχος Κέντρου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΕΚΠ.

Καλή διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία.
Βλάχος Φώτης,
Μεταπτυχιακός φοιτητής ΤΕΚΠ.

Διαχείριση του άγχους και του φόβου των εξετάσεων.
Μπαλάφα Έφη,
Καθηγήτρια Γερμανικών Α΄βάθμιας εκπαίδευσης,
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΕΚΠ.

2.  Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Νάουσα

1.  Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, Έδεσσα 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Χρειάζεστε επιπρόσθετες γνώσεις και προσόντα;

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσί-
ας του Πανεπιστημίου συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του στον τομέα της Συμπληρω-
ματικής Δια Βίου Εκπαίδευσης για 6 συνεχή χρονιά διοργανώνει ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗΣ σε 7 τομείς Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
Εξασφαλίστε γρήγορα θέση σε κάποιο από τα Προγράμματα Εξειδίκευσης που σας ενδιαφέ-
ρει.

Περίοδοι Υλοποίησης

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης θα υλοποιηθούν στις εξής περιόδους: 
•	 Οκτώβριος			
•	 Δεκέμβριος	
•	 Φεβρουάριος			
•	 Απρίλιος	

Τομείς Εξειδίκευσης

Οι Εξειδικεύσεις αφορούν τους κάτωθι τομείς:
•	 Χρηματοοικονομικής			
•	 Λογιστικής	
•	 Οργάνωσης	και	Διοίκησης			
•	 Εφαρμοσμένης	Πληροφορικής	
•	 Διεθνών	και	Ευρωπαϊκών	Οικονομικών	και	Πολιτικών	Σπουδών	
•	 Εκπαιδευτικής	και	Κοινωνικής	Πολιτικής	
•	 Μουσικής	Επιστήμης	και	Τέχνης	

Διεύθυνση 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Εγνατία 156
540 06, Θεσσαλονίκη
Απογευματινές ώρες 
τηλ.: 2310 891.676, 2310 891.671

Σάββατο πρωί
τηλ.:  2310 891.670 
fax: 2310 891.648 
e-mail:progsymp@uom.gr
www.uom.gr/seminars

πλ
ηρ

οφ
ορ

ίε
ς
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ομιλία στην τελετή του Αγιασμού και της 
έναρξης του νέου σχολικού έτους 
(12/9/2005/6) του Πειραματικού Σχολείου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

του Επόπτη του Σχολείου, 
Δημητρίου Β. Γουδήρα

Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχοπαιδαγωγικής,
Τμήμάτος Εκπαιδευτικής 

& Κοινωνικής Πολιτικής
 Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σεβασμιότατε Δέσποτα της Ιεράς Μητροπό-
λεως Νεαπόλεως / Σεβάσμιοι Άγιοι Πατέρες,
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι Εκ-
παιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, 
Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί σήμερα, 
ημέρα της επίσημης έναρξης του νέου σχολι-
κού έτους, για άλλη μια φορά είμαι στην ευ-
χάριστη θέση να ευχηθώ σε όλους μας υγεία, 
ευτυχία και μακροημέρευση, ώστε να έχουμε 
ένα γόνιμο και δημιουργικό σχολικό έτος. 

Η ημέρα του Αγιασμού, όπως είναι γνω-
στό, είναι αφιερωμένη στη μαθητιώσα νε-
ολαία και στους εκπαιδευτικούς, κυρίως 
όμως αφιερώνεται στους νέους μαθητές, στα 
«πρωτάκια» που περνούν για πρώτη φορά 
το κατώφλι ενός νέου σχολείου. Γι’ αυτό επι-
θυμώ να απευθύνω έναν θερμό χαιρετισμό 
σε όλους εσάς που σήμερα με τη συμβολι-
κή τελετή του Αγιασμού καθιερωθήκατε ως 
μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου του 
Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας. Η μέρα αυτή αποτελεί έναν 
σημαντικό σταθμό της ζωής σας καθόσον η 
συγκυρία ή η τύχη σάς άνοιξαν την είσοδο 
ενός σχολείου με πολύ καλή υποδομή και με 
αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη. 

Είμαι βέβαιος ότι τα γεγονότα της ημέρας 
αυτής θα τα αναπολείτε συχνά στη ζωή σας, 
καθόσον σε σύντομο χρονικό διάστημα θα 
διαπιστώσετε ότι είσθε μαθητές ενός σχολεί-
ου το οποίο έχει πολύ καλή φήμη για την ποι-
ότητα της εκπαίδευσης, τις υψηλές επιδόσεις 
των μαθητών και τις μεγάλες προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών και των γονέων. 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 
συνήθως τα πειραματικά σχολεία ως εκπαι-
δευτικά καθιδρύματα τα οποία προσφέρουν 
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε σύγκριση 
με τα άλλα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία. 
Την αντίληψη αυτή καλλιεργούν ή μεταφέ-
ρουν έμμεσα ή άμεσα στους μαθητές είτε συ-
νειδητά είτε χωρίς επίγνωση των συνεπειών 
της, με αποτέλεσμα:
•	 Οι	 μαθητές	 να	 διαμορφώνουν	 υψηλές	

προσδοκίες για τη φοίτηση και την επί-
δοσή τους στο σχολείο πράγμα που είναι 
σημαντικό τόσο για την ατομική τους ανά-
πτυξη όσο και για την κοινωνική τους πρό-
οδο.

•	 Οι	 μαθητές	 να	 βλέπουν	 τους	 καθηγητές	
και τους μεγαλύτερους στην ηλικία συμ-
μαθητές τους με δέος, με έναν απροσδι-
όριστο θαυμασμό, απλά και μόνο γιατί 
εργάζονται ή φοιτούν στο πειραματικό 
σχολείο. Αυτό τους προσδίδει ένα ιδιαίτε-
ρο πρεστίζ, γιατί θεωρούν συνάμα και τον 
εαυτό τους ότι διαφέρει από τους άλλους, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε έναν 
κοινωνικό σνομπισμό και μια ατομική οί-
ηση με ανάλογες συνέπειες για την προ-
σωπική τους ταυτότητα και την κοινωνική 
τους ένταξη. Διαμορφώνεται συνεπώς μια 
αντίληψη ελιτισμού, ότι τάχα είναι ξεχωρι-
στοί σαν άτομα και σαν κοινωνική ομάδα 
Ενέχει δηλαδή η αντίληψη αυτή ένα είδος 
ρατσισμού επιζήμιου για τους ίδιους τους 
μαθητές και επιβλαβούς στο κοινωνικό 
σύνολο. 
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Στο γεγονός αυτό, όταν συμβαίνει, εδραι-
ώνονται όλες εκείνες οι αντιλήψεις και οι 
αρνητικές εκτιμήσεις που κατά καιρούς δη-
μοσιοποιούνται και αντιστρατεύονται στην 
ύπαρξη και λειτουργία των πειραματικών 
σχολείων. Είναι σημαντικό ότι παρόμοιες 
αντιλήψεις εκφράζονται κυρίως από εκπαι-
δευτικούς, οι οποίοι εκτός από τον κοινωνι-
κό ρατσισμό και τον σχολικό ελιτισμό, μέμ-
φονται και τους συναδέλφους καθηγητές ή 
δασκάλους που εργάζονται στα πειραματικά 
σχολεία εξαιτίας της προνομιακής αντιμετώ-
πισης, όπως η κατάληψη των θέσεων με βάση 
ιδιαίτερα προσόντα, ο περιορισμένος χρόνος 
απασχόλησης και τα παρόμοια.

Χωρίς να παραβλέπουμε τις αρνητικές 
αυτές απόψεις, θεωρούμε ότι η λειτουργία 
των πειραματικών σχολείων είναι χρήσιμη 
και αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης γενικότερα, καθόσον πρώ-
τιστα αποστολή των πειραματικών σχολείων 
είναι να προάγουν την εκπαιδευτική έρευνα 
με την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμά-
των εκπαίδευσης και σύγχρονων μεθόδων 
διδασκαλίας και μάθησης. Η αποστολή αυτή 
προσιδιάζει περισσότερο στα πειραματικά 
σχολεία των ΑΕΙ, όπως είναι και το Πειραμα-
τικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας. Γι’ αυτό προτείνουμε τη διεύρυνση του 
Σχολείου με την ίδρυση και λειτουργία Δη-
μοτικού και Νηπιαγωγείου και την προοδευ-
τική μετεξέλιξή του σε Πειραματικό Σχολείο 
«Ενιαίας Εκπαίδευσης» (Inclusive Education), 
στο οποίο θα συνεκπαιδεύονται και μαθητές 
με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα νεότερα 
επιστημονικά δεδομένα και τις σύγχρονες 
τάσεις της ειδικής αγωγής στο διεθνές πεδίο. 
Αναγκαία προϋπόθεση είναι η προθυμία της 
Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να 
εξασφαλίζουν την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή και το εξειδικευμένο επιστημονικό 
και διδακτικό προσωπικό. 

Ανεξάρτητα από αυτό και προκειμένου 
να αποτρέψουμε τη δημιουργία κλίματος 
και συνθηκών σχολικού ελιτισμού ή κοινω-
νικού ρατσισμού, απαιτείται στο νέο σχολικό 
έτος να επιδιώξουμε όλοι μας, διδάσκοντες 
και διδασκόμενοι, να δημιουργήσουμε στο 

σχολείο μας συνθήκες πραγματικής παι-
δείας, ουσιαστικής μάθησης, δημιουργικής 
απασχόλησης, κοινωνικής αλληλεγγύης, 
ατομικής και συλλογικής προόδου, γεγονός 
το οποίο επανειλημμένα έχει αναδείξει το 
σχολείο μας στο περασμένο σχολικό έτος και 
στο παρελθόν, είτε με την παροχή κινήτρων 
μάθησης και προόδου είτε με τη συμμετοχή 
των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου σε 
πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δρα-
στηριότητες είτε με την καλλιέργεια πνεύμα-
τος κοινωνικής ευαισθησίας και περιβαλλο-
ντικής ευθύνης. Η ευθύνη επομένως επιμε-
ρίζεται σε όλους μας, στους εκπαιδευτικούς, 
τους γονείς, τους μαθητές, τους τοπικούς 
διοικητικούς φορείς της Εκπαίδευσης, τους 
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
γιατί η παιδεία και η εκπαίδευση είναι κοινή 
υπόθεση και η συνδρομή και η συνεργασία 
όλων στα πλαίσια της τοπικής Κοινότητας εί-
ναι απαραίτητη.

Το γεγονός ότι οι γονείς σε μεγάλο ποσο-
στό (53%) έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 
μεταξύ αυτών αρκετοί είναι εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, όπως απέδειξε η εμπεριστατωμένη 
και χρήσιμη έρευνα του συναδέλφου κ. Π. 
Οικονόμου, σημαίνει για τη λειτουργία του 
σχολείου ότι οι γονείς έχουν καλύτερη αντί-
ληψη των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και 
κοινωνικών ζητημάτων και επομένως μπο-
ρούν να αναπτύξουν καλύτερες μορφές συ-
νεργασίας και ευνοϊκότερες συνθήκες επικοι-
νωνίας με το σχολείο. Εξάλλου, η επιλογή του 
Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας από γονείς απομακρυσμένων 
συνοικιών σημαίνει ότι αυτοί προσδοκούν 
καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης των παιδι-
ών τους. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό 
με το ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών 
που επιλέγουν το σχολείο –σύμφωνα με την 
ίδια έρευνα– έχουν υψηλές επιδόσεις μετα-
φέρει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την 
απόδοση του σχολείου στους ώμους των εκ-
παιδευτικών. Κατόπιν αυτών: 
•	 Οι	 μαθητές	 οφείλουν	 να	 καταβάλλουν	

ατομική όσο και συλλογική προσπάθεια 
προκειμένου να επιτυγχάνουν υψηλούς 
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στόχους μάθησης, επιμέλειας και προσω-
πικής ανάπτυξης. 

•	 Οι	γονείς	έχουν	υποχρέωση	να	ανταποκρί-
νονται με προθυμία στις απαιτήσεις του 
σχολείου, αν επιθυμούν να πραγματοποι-
ηθούν οι φιλοδοξίες των ίδιων και των παι-
διών τους. 

•	 Οι	εκπαιδευτικοί,	στους	οποίους	ανήκει	η	
αρμοδιότητα και η ευθύνη του εκπαιδευ-
τικού και του παιδαγωγικού έργου, οφεί-
λουν να δείξουν επαγγελματικό ζήλο και 
αυταπάρνηση προκειμένου να εξασφα-
λίσουν υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και 
αποτελεσματική διαπαιδαγώγηση των μα-
θητών. 

•	 Οι	διευθυντές,	οι	οποίοι	αναλαμβάνουν	το	
μεγαλύτερο μέρος της παιδαγωγικής και 
διοικητικής ευθύνης, οφείλουν να τείνουν 
«ευήκοον ους» προς όλους, διδάσκοντες 
και διδασκομένους, γονείς και εκπροσώ-
πους των διοικητικών υπηρεσιών και να 
εξασφαλίζουν τα αναγκαία μέσα για την 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Έχουν 
υποχρέωση να αντιμετωπίζουν κάθε πρό-
βλημα με πνεύμα συγκατάβασης και συ-

ναίνεσης προσφέροντας οι ίδιοι το παρά-
δειγμα ήθους και εργατικότητας, πατρικής 
στοργής και αγάπης, σοφίας και σύνεσης. 
Όντας εξοπλισμένοι με την ακαταμάχητη 
δύναμη των αρετών αυτών θα οδηγούν με 
βεβαιότητα τους νέους προς τη χρηστότη-
τα και την πραότητα, την αλληλεγγύη και 
την υπευθυνότητα καθώς και προς τις άλ-
λες αρετές.

•	 Οι	Διοικητικές	Αρχές	οφείλουν	να	εξασφα-
λίζουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υπο-
δομή και να προσφέρουν την κατάλληλη 
θεσμική υποστήριξη, ώστε το σχολείο να 
λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς παρεκ-
κλίσεις από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

•	 Το	Πανεπιστήμιο	Μακεδονίας,	 τέλος,	 έχει	
την ηθική υποχρέωση να παράσχει πλήρη 
επιστημονική υποστήριξη, ώστε το σχο-
λείο να ανταποκρίνεται πλήρως στον σκο-
πό της λειτουργίας και της ύπαρξής του. 
Ευελπιστώντας ότι το νέο σχολικό έτος θα 

είναι αποδοτικότερο και καλύτερο από το 
περσινό, εύχομαι σε όλους κουράγιο και δύ-
ναμη στο επίπονο έργο της μάθησης και της 
προόδου.
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (EMAS)     

Γενικά

Ο νεοσύστατος «Οικίσκος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Πάρκο της Νέας Ελ-
βετίας» ανεγέρθηκε τον Νοέμβριο του 2005 
με συγχρηματοδότηση του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, στα πλαίσια του Προγράμματος 
EMAS-EDIN/LIFE02, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Γενική Διεύθυνση-Περιβάλλον. Η Περιβαλ-
λοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας φιλοδοξεί να ανάγει τον πρότυπο αυτό 
βιοκλιματικό οικίσκο σε κέντρο διάδοσης πε-
ριβαλλοντικής πληροφορίας για μαθητές δη-
μοτικού-γυμνασίου σχετικά με την προστα-
σία του περιβάλλοντος, τις βασικές έννοιες 
της αειφορικής ανάπτυξης, καθώς και απλές 
πρακτικές περιβαλλοντικά φιλικής συμπε-
ριφοράς (ανακύκλωση, λιπασματοποίηση 
οργανικών σκουπιδιών και οι εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας). 

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή -με υλικά φι-
λικά προς το περιβάλλον- του οικίσκου ακο-
λουθεί τις αρχές της Βιοκλιματικής Αρχιτε-
κτονικής και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Την ευθύνη της δημιουργίας του διαδρα-
στικού εκπαιδευτικού υλικού (με τη μορφή 
video games, επιτραπέζιων και επιδαπέδιων 
περιβαλλοντικών παιχνιδιών) και της εκπαί-
δευσης έχουν τα ίδια τα μέλη της Περιβαλ-
λοντικής Ομάδας και το Γραφείο EMAS, σε 
συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις 
της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.

Γραφείο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (EMAS) 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Εγνατία 156
540 06, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310-891364 
Fax: 2310-891634 
e-mail: emas@uom.gr, 
URL: http://www.greenuniversity.gr/
Δρ. Σοφία Γρέγου πλ
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ς Όσοι ενδιαφερόσαστε να γίνετε μέλη 
της Ομάδας Περιβαλλοντικής Διαχεί-
ρησης ή να μας επισκεφθείτε, επικοι-
νωνήστε:
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Πιστοποίηση Πανεπιστημίου Mακεδονίας 
κατά EMAS

Τα μέλη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος και 
της Ομάδας Περιβάλλοντος του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας θα ήθελαν να εκφράσουν 
τη χαρά και την ικανοποίηση τους για την επί-
τευξη του φιλόδοξου και καινοτόμου στόχου 
της πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS, 
για πρώτη φορά τόσο σε ένα πανεπιστήμιο 
όσο και σε ένα δημόσιο οργανισμό στην Ελ-
λάδα! 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρό-
εδρος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος και 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Βελέντζας, κατά 
την κοπή της βασιλόπιτας της Περιβαλλοντι-
κής Ομάδας στις 20 Ιανουαρίου 2006: «Δεν 

θα πρέπει να επαναπαυτούμε στις “δάφνες” 
της πρωτοπορίας μας, αλλά αντίθετα να εντεί-
νουμε την προσπάθεια μας, θέτοντας διαρκώς 
υψηλότερους και δυσκολότερους περιβαλλο-
ντικούς στόχους. Υπέρτατος στόχος μας ήταν 
και παραμένει –πέρα από τη διαρκή και συνε-
χή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και 
του Συστήματος EMAS του ιδρύματος μας– η 
ανάδειξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε 
σημείο αναφοράς για θέματα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, φιλο-περιβαλλοντικών πρακτικών  
και οικολογικής νοοτροπίας για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης και τον ευρύτερο Ελλαδικό χώ-
ρο».

Τίποτα δεν θα μπορούσε να πραγματοποι-
ηθεί χωρίς την αμέριστη στήριξη των Πρυτα-
νικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και την πολύτιμη σύμπραξη των «κινητήριων 
μοχλών» της πρωτοβουλίας: του Υπευθύνου 
του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης Επίκουρου Καθηγητή Ευτύχιου Σαρτζε-
τάκη, του Γραφείου EMAS, των Xρηστών του 
Συστήματος EMAS, της Ομάδας Περιβάλλο-
ντος και του Συμβουλίου Περιβάλλοντος. 

Ευελπιστούμε στη συνέχιση της πολύτιμης 
συμβολής αυτών των τόσο σημαντικών ορ-
γάνων του ιδρύματος μας –του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος, της Ομάδας Περιβάλλοντος 
και του Γραφείου EMAS– για την επίτευξη του 
οράματος της «περιβαλλοντικής αριστείας» 
και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ευτύχιος Σαρτζετάκης
Επίκουρος Καθηγητής

Υπεύθυνος Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ρεσιτάλ Πιάνου

Την Πέμπτη 6 Οκτω-
βρίου πραγματοποι-
ήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία στο Αμφιθέατρο 
Τελετών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας 
ρεσιτάλ πιάνου του 
καθηγητή και Προέ-
δρου του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης Ού βε Π.  
Μάτσκε.

Ο νέος Πρόεδρος του ΜΕΤ θέλοντας να το-
νίσει με το ρεσιτάλ του αυτό την σημασία της 
καλλιτεχνικής πράξης των διδασκόντων στο 
Τμήμα, παράλληλα με την εκπαιδευτική απο-
στολή τους, και να υπογραμμίσει την φύση 
του Τμήματος ΜΕΤ, ως Τμήμα Καλλιτεχνικών 
Μουσικών Σπουδών, επέλεξε να ερμηνεύσει 
έργα απαιτητικά της πιανιστικής φιλολογίας.

Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή του καθη-
γητή Ούβε Π. Μάτσκε να βρει σύντομα μιμη-
τές ανάμεσα στους εξαίρετους καλλιτέχνες 
και διδάσκοντες του Τμήματος ΜΕΤ. 

Η Θεατρική Ομάδα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας

Λίγα λόγια για την ομάδα
Η θεατρική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας ιδρύθηκε μετά από πρωτο-
βουλία του Βασίλη Βασιλείου τον Οκτώβριο 
του 2003 και πραγματοποίησε την πρώτη της 
παράσταση στις 30 Απριλίου 2004. Συνέχισε 
την πορεία της υπ’ευθύνη του Χριστόφορου 
Χαμαλέτσου το έτος 2004-2005 ο οποίος 
ανέλαβε την επανασύσταση της. Η ομάδα 
είχε εντελώς καινούρια σύνθεση, αφού κα-
νένας άλλος από τη πρώτη ομάδα,για διά-

φορους λόγους,δε συνέχισε. Επειδή υπήρξε 
μεγάλη προσέλευση για τους ρόλους, έγιναν 
δύο διανομές, μια ενέργεια που επέτρεψε το 
ανέβασμα του ίδιου έργου 2 φορές με διαφο-
ρετικά άτομα. Το έτος 2005-2006 με νέα αλλά 
και προϋπάρχοντα μέλη συνεχίζει με το νέο 
όνομα «Αμφιθεατρικοί» και νέα υπεύθυνη 
την Κόκαλη Αρετή.

 
Τα έργα που παίχτηκαν
«Αίμα από Ακόντιο»: μια σύνθεση κειμένων 
βασισμένη στη δομή των παραμυθιών κατά 
Vladimir Propp, την οποία έκανε ο Βασίλης 
Βασιλείου προσαρμόζοντας κείμενα των 
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι,Κάρλος Φουέντες, 
Γκάμπριελ Γκαρσία Μαρκές, Ευγενίου Ιονέ-
σκο, Φρανς Κάφκα, Ακίρα Κουροσάβα, Χρι-
στόφορου Χαμαλέτσου κ.α..

Προσπάθησε να προωθήσει την ελευθε-
ρία στην αυτοέκφραση, καθώς και τη καλλι-
έργεια των αυτοσχεδιασμών. 

«Διακοπή για Τεχνικούς Λόγους»: του 
Ούγγρου συγγραφέα Κάρογι Σάκονι. Μια 
σπαρταριστή κωμωδία που εκτυλίσσετε στην 
Ουγγαρία του 1970 με έντονο το διαχρονικό 
στοιχείο. Θέμα η καθήλωση του σύγχρονου 
ανθρώπου στην ουτοπική πραγματικότητα 
των Μ.Μ.Ε. και η αλλοτρίωση των διαπροσω-
πικών αχέσεων.

Από την παράσταση «Διακοπή για τεχνικούς λόγους».
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 Παραστάσεις που Δόθηκαν
 30 Απριλίου του 2004 
«Αίμα από Ακόντιο», θέατρο Άνετον, στα πλαί-
σια της Φοιτητικής Εβδομάδας 2004, υπό την 
αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

7 Μαϊου 2004 
«Αίμα από Ακόντιο», Αίθουσα εκδηλώσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την αιγί-
δα των Πρυτανικών Αρχών.
4 Απριλίου 2005
«Διακοπή για Τεχνικούς Λόγους», θέατρο 
Άνετον, δύο παραστάσεις για τη Φοιτητική 
Εβδομάδα 2005.
21 Μαϊου 2005 
«Διακοπή για Τεχνικούς Λόγους» στο Διεθνές 
Φεστιβάλ των Σερρών.
23 Μαϊου 2005
«Διακοπή για Τεχνικούς Λόγους» Θέατρο Σο-
φούλη.

 
Από την ανέλπιστα πολύ μεγάλη ανταπόκρι-
ση του κόσμου, μπορούμε να πούμε πως η 
Θεατρική Ομάδα του Πανεπιστήμιου μας 
κέρδισε πλέον μια θέση στις καρδιές των θε-
ατρόφιλων της Θεσσαλονίκης. Επίσης πολύ 
καλές κριτικές δεχτήκαμε τόσο από τα διευ-
θυντικά στελέχη της Φοιτητικής Εβδομάδας 
όσο και από τις Καλλιτεχνικές Διεύθυνσεις 
των Δη.Πε.Θε. Σερρών και Σοφούλη. Στόχος 
της ομάδας είναι η επαφή και η περαιτέρω 
ενασχόληση των φοιτητών με το θέατρο και 
τα εικαστικά δρώμενα. Απώτερος σκοπός η 
καλλιέργια της καλλιτεχνικής πλευράς των 
φοιτητών και η ενθυλάκωση νέων δραστηρι-
οτήτων σχετικές με την τέχνη. Τέλος ελπίζου-
με αυτή η πρωτοβουλία μας να αποτελέσει 
εφαλτήριο για τη σύσταση ομάδων με αντί-
στοιχα ενδιαφέροντα.

Αλκοολισμός και Ναρκωτικά 
Αιώνιες Μάστιγες της Ανθρωπότητας

Με τον τίτλο αυτό δημοσιεύθηκε και κυκλο-
φόρησε σε δεκάδες χι λιάδες αντίτυπα που δι-
ανεμήθηκαν ΔΩΡΕΑΝ με την ευγενή χορηγία 

της Συνεταιριστικής Τρά-
πεζας Νομού Κοζάνης η 
εργασία του καθηγητή 
και Προέδρου του τμή-
ματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Πανεπιστημίου 
μας κ. Γιώργου Πιπερό-
πουλου. Σημειώνεται 
ότι ο κ. Πιπερόπουλος 
προσέφερε την εργασία 

του αφιλοκερδώς και μάλιστα η συγκεκρι-
μένη εργασία έχει δημοσιευθεί στο παρελ-
θόν σε άλλες μορφές από την GOODYEAR 
HELLAS, ABEE, τα καταστήματα ΚΑΤΑΝΑΛΩ-
ΤΗΣ, τις Ένοπλες Δυνάμεις και το ΤΥΠΕΤ της 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Υπολογίζεται ότι 
στα τελευταία 20 χρόνια η συγκεκριμένη ερ-
γασία έχει αγγίξει τα 500,000 αντίτυπα που 
διανεμήθηκαν και διανέμονται ΔΩΡΕΑΝ.

 Σε ειδική ημερίδα που έγινε στην Κοζάνη 
στις 27 Νοεμβρίου 2005 σε συνεργασία με 
την Αστυνομική Διεύθυνση Νομού Κοζάνης 
και την οποία τίμησαν με τη παρουσία τους 
εκπρόσωποι των Πολιτικών, Στρατιωτικών, 
Εκπαιδευτικών Αρχών και των παραγωγικών 
τάξεων, όπως και πλήθος κόσμου μίλησε για 
τα δύο μεγάλα κοινωνικά προβλήματα ο κ. 
Πιπερόπουλος.

 Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την 
βράβευση του καθηγητή Πιπερόπουλου για 
την πολυσχιδή κοινωνική του προσφορά από 
τον κ Παναγιώτη Αποστολίδη Πρόεδρο της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας.
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Εορτασμός Επετείου 28ης Οκτωβρίου

Εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Επε-
τείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, πραγματο-
ποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στο Αμφι-
θέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου μας. Τον 
πανηγυρικό λόγο εκφώνησε ο Καθηγητής 
του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονο-
μικής, Αθανάσιος Νούλας με θέμα: «Το νόημα 
και η σημασία του ΟΧΙ: το 1940 και σήμερα». 
Το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης πα-
ρουσίασε ομάδα παραδοσιακής μουσικής 
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέ-
χνης, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Λέ-
κτορα του Τμήματος, Ηλία Παπαδόπουλου.

Υποδοχή πρωτοετών

Όπως κάθε χρόνο, η Ημερίδα Ενημέρωσης 
και υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του 
Πανεπιστημίου μας πραγματοποιήθηκε στις 
4 Νοεμβρίου 2005 στο Αμφιθέατρο Τελετών. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και χαιρέτησε 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και πρώην Πρύτανης 
του Ιδρύματός μας, Καθηγητής Γεώργιος 
Τσιότρας, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλω-

σης έγινε και βράβευση των πρωτευσάντων 
φοιτητών από τους Προέδρους των Τμημά-
των με επίδοση τιμητικών πλακετών. Οι πρω-
τεύσαντες είναι:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αδάμ Ιωαννίδης

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελένη Τσαγκέρα 

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
& Πολιτικών Σπουδών
Αικατερίνη Καρρά

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Φώτιος Κυρμιζόγλου

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ελένη Θαλασσινού

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Αρετή Πουλατσίδου

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Θεοδοσία Σπανούδη

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Δανάη Μπλέτσα

Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσσα)
Γεώργιος Τάντσης

Τμήμα Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών (Έδεσσα)
Ευτυχία Καραγιάννη

Ιδιαίτερο καλωσόρισμα έγινε στους φοι-
τητές από τα δύο νέα Τμήματα του Πανεπι-
στημίου μας, δηλαδή το Τμήμα Διοίκησης 
Λειτουργιών στη Νάουσα και το Τμήμα Μάρ-
κετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στην 
Έδεσσα, οι οποίοι ήρθαν με λεωφορεία ειδι-
κά για την εκδήλωση. Ακολούθησε μουσικό 
πρόγραμμα από ομάδες παραδοσιακής και 
τζαζ μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επι-
στήμης και Τέχνης με την καλλιτεχνική επι-
μέλεια του Λέκτορα Ηλία Παπαδόπουλου για 
το παραδοσιακό κομμάτι και του διδάσκοντα 
Δημήτρη Βασιλάκη για το κομμάτι της τζαζ. 

Στη συνέχεια οι πρωτοετείς περιηγήθηκαν 
στα πληροφοριακά περίπτερα των Τμημάτων 
και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου που 
είχαν στηθεί στον ισόγειο χώρο και έξω από 
το Αμφιθέατρο Τελετών, για να τους ενημε-
ρώσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σχετικά 
με τις δυνατότητές και τις υπηρεσίες που τους 
παρέχονται από το Ίδρυμά μας στην διάρκεια 
των σπουδών τους αλλά και μετά από αυτές. 
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Το Πρόγραμμα της Ημερίδας ολοκληρώθηκε 
με την ενημέρωση των φοιτητών ανά Τμήμα 
από τους Προέδρους των Τμημάτων.

Εορταστικό CD για τα Χριστούγεννα 

Με την καλλιτεχνική και οργανωτική επιμέ-
λεια του Καθηγητή Χάνς-Ούβε Παπαματ-
θαίου-Μάτσκε, Προέδρου του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έγινε CD με 
αποσπάσματα ηχογραφήσεων από συναυλία 
που έδωσαν ομάδες φοιτητών του ΜΕΤ των 
κατευθύνσεων πιάνου και παραδοσιακής 
μουσικής στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής 
«Φραντς Λιστ» στη Βαϊμάρης στις 25 Μα:
ΐου του 2005. Η συναυλία είχε τύχει θερμής 
υποδοχής από το κοινό της βραδιάς και η 
αναγνώριση της ποιότητάς της εκφράστη-
κε πολλαπλά, είτε μέσω του τύπου με κριτι-
κή που δημοσιεύτηκε στην «Thoeringische 
Landeszeitung» (27.5.2005) είτε με το ευχαρι-
στήριο γράμμα του κ. Hoffmann, υπεύθυνου 
των ακαδημαϊκών και διεθνών σχέσεων της 
Ανωτάτης Σχολής Μουσικής «Φ. Λιστ» προς 
το ΤΜΕΤ. 

Στο CD, όπου αντιπροσωπεύονται οι τρεις 
από τις τέσσερις κατευθύνσεις του ΤΜΕΤ, η 
ομάδα της κατεύθυνσης πιάνου ερμηνεύει 
έργα του Φ. Λιστ και του Α. Μπεργκ καθώς 
και του φοιτητή του ΜΕΤ, της κατεύθυνσης 
της σύνθεσης, Ο. Μπενέκα, ενώ η ομάδα της 
κατεύθυνσης της παραδοσιακής μουσικής 
ερμηνεύει κομμάτια από τη Θράκη, τη Λέ-
σβο, την Ήπειρο, την Κάρπαθο και την Κρήτη 
(για το πρόγραμμα παραδοσιακής μουσικής 
υπεύθυνοι ήταν ο λέκτορας Ηλίας Παπαδό-
πουλος και ο διδάσκων του ΤΜΕΤ Θύμιος 
Ατζακάς). 

Χριστούγεννα 2005

Στις 23 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο 
Αμφιθέατρο Τελετών η καθιερωμένη χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή του Ιδρύματός μας. 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε 
παράσταση για πρώτη φορά του Χοροθεά-
τρου της περιβαλλοντικής Ομάδας του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και μικρό 
φιλμ για προβλήματα που προκαλεί ο άκρα-
τος καταναλωτισμός των εορταστικών ημε-
ρών, συνέχισε με μουσικό πρόγραμμα που 
προετοίμασε ομάδα φοιτητών του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και ολοκλη-
ρώθηκε με δεξίωση για όλα τα μέλη της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας στην Αίθουσα του 
Εστιατορίου.
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Εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος 
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στο 
οινοποιείο Μπουτάρη (14/12/200)

Την Τετάρτη 14/12/
2005 διοργανώθηκε 
εκπαιδευτική επίσκε-
ψη για τους πρωτοε-
τείς και δευτεροετείς 
φοιτητές του Τμήμα-
τος Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουρ-
γιών στο οινοποι-
είο Μπουτάρη στη 
Νάουσα όπου έγινε 

ξενάγηση για τα στάδια παραγωγής του κρα-
σιού και ενημέρωση για τη διαδικασία της 
προώθησης των πωλήσεων του προϊόντος. 
Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθη-
κε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διεύ-
ρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (2004-2006)» - «Τμή-
μα Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών», 
Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. 
«Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρ-
φωση των προγραμμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2. «Αναμόρφωση 
Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης», με χρονική διάρ-
κεια από 1/9/2004 μέχρι 31/8/2006 το οποίο 
εκτελείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης II (ΕΠΕΑΕΚ II) 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση [3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 
75% Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΚΤ) και 25% 
Εθνικοί Πόροι].

Αγιασμός στο Τμήμα Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουργιών στην Έδεσσα

Την Δευτέρα στις 16/1 και ώρα 12.00 πραγ-
ματοποιήθηκε Αγιασμός στο Τμήμα Μάρ-
κετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών, ο οποίος 
τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ. 
Με το πέρας του Αγιασμού και με πρωτοβου-
λία του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος 
ακολούθησε η κοπή βασιλόπιτας παρουσία 
του Νομάρχη κ. Σιβένα, του Δημάρχου της 
πόλης κ. Σόντρα και μέλους της Διοικούσης 
του Τμήματος κας. Βλαχοπούλου. Στην εκ-
δήλωση παρευρέθηκαν οι φοιτητές του 1ου 
και του 2ου έτους του Τμήματος καθώς και το 
προσωπικό του Παν/μίου.
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Η πίτα του Ε.Π.Ι.

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2006 πραγματοποι-
ήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών η εκδήλωση 
για την κοπή της πίτας του ΕΠΙ για το 2006. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε 
η δράση της Επιτροπής για τη Διάδοση της 
Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολι-
τισμού από την κα Π. Νάσκου-Περράκη και 
διανεμήθηκε το σχετικό βιβλίο το οποίο επι-
μελήθηκαν οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας. Στη συνέχεια επιδόθηκε τιμητική 
πλακέτα στον κ. Εμμανουήλ Παπατζανάκη, 
Επίτιμο Πρόεδρο του Συνδέσμου Ασφαλιστι-
κών Πρακτόρων Β. Ελλάδος και αναπληρω-
ματικό μέλος του Δ.Σ. του ΕΠΙ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη Μου-
σική Παράσταση της ορχήστρας της Άννας 
Μπιθικώτση, αφιερωμένη στη μνήμη του πα-
τέρα της, Γρηγόρη, με τίτλο «Ρόδο μου Αμά-
ραντο».

Τέλος, η κοπή της πίτας έγινε στην Αίθου-
σα Εστιατορίου του Πανεπιστημίου. Το φλου-
ρί «έπεσε» σε μέλος της πανεπιστημιακής 
μας κοινότητας.

Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανεπιστημίου

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2006 πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση για τον εορτασμό 
της ημέρας των Τριών Ιεραρχών στην οποία 
μίλησε ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμή-
ματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτι-
κής, Λάζαρος Τριάρχου με θέμα «Νοημοσύνη 
και πνεύμα: Η συμβατότητα θρησκείας και 
επιστήμης». Ακολούθησε μουσικό πρόγραμ-
μα με παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια από 
ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης με την καλλιτεχνική 
επιμέλεια του Λέκτορα Ηλία Παπαδόπουλου. 

Η κοπή της πίτας του 
2006 έγινε σε δεξίωση 
στο Εστιατόριο του Πα-
νεπιστημίου από τον 
Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου, Καθηγητή Κων-
σταντίνο Βελέντζα. Το 
φλουρί κέρδισε το Γρα-
φείο Διασύνδεσης. Και 
του χρόνου!
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Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή 

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2005, στις 11.00 
μ.μ. μαζεύτηκαν στην Κλειστή Αίθουσα Μπά-
σκετ του Πανεπιστημίου μας, οι Πρυτανικές 
Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς 
και οι Σύλλογοι των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π. και 
Διοικητικών Υπαλλήλων για να γιορτάσουν 
μαζί με τα παιδιά τους τη γιορτή των Χρι-
στουγέννων. Φέτος, ο Σύλλογος Διοικητικών 
Υπαλλήλων επιμελήθηκε μια γιορτή διαφο-
ρετική από τις άλλες οργανώνοντας πολλές 

παράλληλες εκπλήξεις. Έτσι, στην αίθουσα 
του Μπάσκετ είχε κανονιστεί η εγκατάσταση 
ενός παιδότοπου σε σχήμα φουσκωτού κά-
στρου, ενώ όλος ο χώρος στολίστηκε με 200 
χρωματιστά μπαλόνια. Μετά τον σύντομο 
χαιρετισμό του Πρύτανή του Πανεπιστημίου, 
καθ. κ. Κων/νο Βελέντζα, ακολούθησε πρό-
γραμμα με ξυλοπόδαρο κλόουν ενώ ο Άγιος 
Βασίλης ήταν και αυτός καλεσμένος και μοί-

ρασε καραμέλες στους μικρούς φίλους. Την 
δεξίωση της εκδήλωσης επιμελήθηκε όπως 
κάθε χρόνο ο κ. Χούτος, ενώ η γιορτή ολο-
κληρώθηκε με την διανομή των δώρων στα 

παιδιά, για τα οποία είχαν προνοήσει νωρίτε-
ρα τα μέλη του συλλόγου Διοικητικών υπαλ-
λήλων από το κατάστημα παιδικών ειδών 
Jumbo. Tόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί πέ-
ρασαν μια ευχάριστη μέρα στο εορταστικό 
πνεύμα των Χριστουγέννων…

Παρουσίαση βιβλίου στην Έδεσσα 
από τις ΕΠΜ

Οι Εκδόσεις Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας σε συ-
νεργασία με το Τμήμα 
Βιβλιοθήκης του Πολιτι-
στικού Ομίλου ΔΗΠΟΝ 
της Νάουσας, οργάνω-
σαν την παρουσίαση του 
βιβλίου «Θεσμοί και πο-
λιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη δια βίου 

μάθηση» της Αθηνάς Σιπητάνου, Λέκτορα 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής 
Πολιτικής του πανεπιστημίου μας. Για τους 
στόχους και τη σημασία της έκδοσης μίλη-
σε ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φι-
λοσοφίας & Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, κ. Πανα-
γιώτης Ξωχέλης. Μέρος του κύκλου εκδηλώ-
σεων με θέμα «Ο συγγραφέας και το βιβλίο 
του», που ήδη διανύει τον όγδοο χρόνο ζωής, 
η παρουσίαση του σημαντικού αυτού τίτλου 
για την ελληνική βιβλιογραφία πραγματοποι-
ήθηκε με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερο-
μένων στο πλαίσιο του εορτασμού των Τριών 
Ιεραρχών. Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή 29 
Ιανουαρίου στις 11:30 το πρωί στην αίθουσα 
συναυλιών της Εστίας Μουσών Νάουσας.
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“ΤΟ ΒΗΜΑ”
ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Νόημα και η Σημασία του ΟΧΙ: 
Το 1940 και Σήμερα

Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί μια ένδο-
ξη σελίδα της νεότερης Ελληνικής ιστορίας. 
Το ελληνικό ΟΧΙ υπήρξε πραγματικά ένα με-
γάλο ιστορικό γεγονός διότι συνέβαλε απο-
φασιστικά στην έκβαση του Β΄ Παγκόσμιου 
πολέμου. Δεν χρειάζεται να απαριθμήσω τα 
μηνύματα θαυμασμού από όλον τον κόσμο 
για την ανδρεία, την αποφασιστικότητα και 
τις νίκες του ελληνικού στρατού την περίοδο 
εκείνη. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για το θαύ-
μα της περιόδου εκείνης που είναι σε όλους 
γνωστό.  

Θα αναφερθώ μόνο σε δύο περιπτώσεις 
που δείχνουν τη σημαντικότητα του ελληνι-
κού ΟΧΙ το 1940. 

Στις 20 Νοεμβρίου 1940, μετά τις νίκες του 
ελληνικού στρατού, ο Χίτλερ έγραφε προς 
τον Μουσολίνι μεταξύ των άλλων: 

«Η κατάσταση που διαμορφώθηκε στο 
μεταξύ, έχει βαρύτατες ψυχολογικές και 
στρατιωτικές συνέπειες… Οι ψυχολογικές 
συνέπειες της κατάστασης είναι δυσάρεστες 
στο μέτρο που αυτή βαρύνει δυσμενώς στις  
διπλωματικές προπαρασκευές που βρίσκο-
νται σε πλήρη εξέλιξη. Γενικά αισθανόμαστε 
τις συνέπειες υπό μορφή ενισχύσεως των τά-
σεων για μη πρόωρη επέμβαση υπέρ ημών 
στη σύρραξη και για αναμονή της παραπέρα 
εξελίξεως των πραγμάτων. Η Βουλγαρία που 
αληθινά έδειχνε ήδη λίγη προθυμία να προ-
χωρήσει στο τριμερές σύμφωνο, αποφεύγει 
ακόμη και να σκεφτεί παρόμοια ενέργεια… 
Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να εξα-
κριβωθεί η εντύπωση που προκλήθηκε στη 
Γιουγκοσλαβία. Αλλά και σε αυτή ακόμη τη 
Γαλλία παρατηρείται αναμφίβολα ενίσχυση 
της θέσεως εκείνων, που συνιστούν επιφυ-
λακτικότητα και που βεβαιώνουν, ότι δεν έχει 

λεχθεί ακόμη η τελευταία λέξη αυτού του πο-
λέμου… Ίσως οι ψυχολογικές συνέπειες να 
μην έχουν τόση σημασία αυτές καθ’ εαυτές. 
Ό,τι μας ενδιαφέρει είναι να μην γίνουν οι 
συνέπειες αυτές αφορμή ώστε κράτη, όπως 
η Γιουγκοσλαβία π.χ., να λάβουν στάση ελά-
χιστα φιλική…».

Τη μεγάλη συμβολή της Ελλάδος περιέγρα-
ψε κα εξήρε στις 28 Οκτωβρίου 1942 Ο Φίλιπ 
Νόελ Μπαίκερ, υπουργός τότε της Εμπορικής 
Ναυτιλίας της Μεγάλης Βρετανίας: 

«Αν η Ελλάς ενέδιδε στο τελεσίγραφο του 
Μουσολίνι, κανείς δεν θα είχε δικαίωμα να 
την κατηγορήσει. Το λέγω αυτό, ενώ γνωρίζα-
με τότε και γνωρίζουμε σήμερα ακόμη καλύ-
τερα τι θα σήμαινε για μας και για τον αγώνα 
μας η συνθηκολόγηση αυτή: Ο Άξονας θα είχε 
από τότε στη διάθεσή του όλη την Ευρώπη 
για να αναπτύξει τις γραμμές των συγκοινω-
νιών του και τα αεροπλάνα και τα υποβρύχιά 
του θα κυκλοφορούσαν έκτοτε από τις ακτές 
της Ελλάδος σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Το 
έργο της άμυνάς μας στην Αίγυπτο θα γινό-
ταν πολύ δυσκολότερο. Η Συρία, το Ιράκ, το 
Ιράν, η Κύπρος θα καταλαμβάνονταν από τον 
Άξονα. Η Τουρκία θα κυκλωνόταν. Οι πετρε-
λαιοπηγές της Εγγύς Ανατολής θα ήταν στη 
διάθεσή του. Η οπίσθια θύρα του Καυκάσου 
θα ανοιγόταν γι’ αυτόν. Δεν δυσκολευόμαστε 
να πιστέψουμε, ότι θα χάναμε ολόκληρη τη 
Μέση Ανατολή, ίσως και αυτόν τον πόλεμο… 
Ο κόσμος, πραγματικά,  δεν δικαιούται να 
λησμονήσει τα κατορθώματα των Ελλήνων 
κατά την ιστορική εκείνη στιγμή». 

Η Ελλάδα όμως δεν είπε το ΟΧΙ για τις πε-
τρελαιοπηγές. Έδωσε τη μάχη για τα ιδανικά 
της για τις αξίες της. Πολέμησε για την αξιο-
πρέπειά της, πολέμησε για την υπερηφάνεια 
της, πολέμησε για το υπέρτατο αγαθό: την 
ελευθερία της. Ο Μουσολίνι ίσως πίστευε ότι 
το θράσος και η αλαζονεία μπορούν να αφο-
πλίσουν και να θάψουν την αξιοπρέπεια, να 
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συντρίψουν την υπερηφάνεια ενός λαού που 
έμαθε και του έγινε βίωμα να αγωνίζεται για 
αυτά τα ιδανικά και να δίνει παραδείγματα 
ανά τον κόσμο, παραδείγματα όπως το Σού-
λι, όπως οι Θερμοπύλες και τόσα άλλα.    

Λησμόνησε ο Μουσολίνι ή ίσως ποτέ δεν 
διάβασε τον «κράτιστον πάντων των πολιτι-
κών λόγων» του Πλάτωνα. Ας τον θυμηθούμε: 

«Εμείς δεν έχουμε την αξίωση να είμαστε 
δούλοι κανενός ούτε και δεσπότες άλλων, 
αλλά η φυσική ισογονία μας μας αναγκάζει 
να ζητάμε και την πολιτική ισότητά μας κατά 
τον νόμο και να μην υπακούομε σε κανέναν 
άλλο παρά μόνο σε όσους διακρίνονται για 
την ηθική τους δύναμη και χρηστότητα. Γι’ 
αυτό, λοιπόν, οι πατέρες των ανδρών αυτών 
και οι δικοί μας πατέρες και οι ίδιοι οι νεκροί, 
μεγαλωμένοι και αναθρεμμένοι μέσα σε από-
λυτη ελευθερία και γεννημένοι από έντιμους 
γονείς, έλαμψαν με τα πολλά και ηρωϊκά 
τους κατορθώματα σε όλον τον κόσμο, τόσο 
στον ιδιωτικό τους βίο όσο και στο δημόσιο, 
γιατί πίστευαν ότι είχαν υπέρτατο χρέος να 
μάχονται και εναντίων των Ελλήνων για την 
ελευθερία των Ελλήνων και εναντίων των 
βαρβάρων για την ελευθερία ολόκληρου του 
ελληνικού έθνους».  

Είμαστε αναμφισβήτητα λαός με αρετές 
τις οποίες χρησιμοποιούμε σε δύσκολες στιγ-
μές. Έχουμε πάθος για την ελευθερία, πάθος 
για δημοκρατικούς θεσμούς.  Έχουμε όμως 
και ελαττώματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν 
να δουλέψουμε με ομόνοια και να μεγαλουρ-
γήσουμε όπως πραγματικά μπορούμε. 

Θα ήθελα σήμερα, προς τιμή της γενιάς το 
40 αλλά και προς χάρη όλων μας να σκεφτού-
με, να αναρωτηθούμε, να συλλογιστούμε μαζί 
εάν και κατά  πόσο έτοιμοι είμαστε να πούμε 
σαν λαός ένα δυνατό και αποφασιστικό ΟΧΙ 
στα διάφορα προβλήματα και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε καθημερινά  σαν έθνος 
αλλά και σαν άτομα. Πόσο έτοιμοι είμαστε να 
θυσιάσουμε το ατομικό συμφέρον για χάρη 
του συνολικού συμφέροντος, όπως ακριβώς 
η γενιά του 40 θυσιάστηκε για την πατρίδα;  
Πόσο έτοιμοι είμαστε να δώσουμε σήμερα 
τη μάχη για την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία, 
τον σεβασμό αλλά και την ελευθερία; 

Σήμερα δυστυχώς παρατηρείται μια άσχη-
μη ερμηνεία των  παραπάνω εννοιών και αξι-
ών. Έχει παρερμηνευτεί το νόημα της ελευ-
θερίας και του σεβασμού. Κάνουμε σχεδόν 
ό,τι θέλουμε χωρίς να υπολογίζουμε και να 
σκεπτόμαστε πως οι δικές μας πράξεις περιο-
ρίζουν, καταπατούν και εκμεταλλεύονται την 
ελευθερία των ανθρώπων γύρω μας. Αδιαφο-
ρούμε πολλές φορές και δεν σεβόμαστε το 
δικαίωμα της κοινωνίας να επιβάλει νόμους 
και κανόνες για χάρη της ελευθερίας όλων. 
Μας ενδιαφέρει μόνο η δική μας ελευθερία, 
μας ενδιαφέρει μόνο πως θα πετύχουμε αυτό 
που θέλουμε αδιαφορώντας για το πόσους 
θα αδικήσουμε. Μήπως η αξιοπρέπεια έχει 
περάσει σε δεύτερη μοίρα και έχει δώσει τη 
θέση της στο «βόλεμα»;     

Ίσως είναι η στιγμή να αντιληφθούμε ότι 
«τα αγαθά κόποις κτώνται». Θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι για να πάει μια κοινωνία 
μπροστά δεν χρειάζεται μόνο να έχει θε-
σμούς και ιδρύματα αλλά να έχει τη δύναμη 
να εφαρμόζει αυτούς τους θεσμούς, να έχει 
τη δύναμη να ανταμείβει αλλά και συγχρό-
νως να τιμωρεί. 

Μήπως αλήθεια ως χώρα κινδυνεύουμε 
από το νόμο του Gresham; Σύμφωνα με αυ-
τόν το νόμο εάν μια κοινωνία χρησιμοποιεί 
δύο είδη μεταλλικού χρήματος, με την πάρο-
δο του χρόνου το κακό χρήμα οδηγεί το καλό 
εκτός κυκλοφορίας και παύει να χρησιμοποι-
είται ως χρήμα. Σε ένα τέτοιο σύστημα εάν 
υπάρχουν νέες ανακαλύψεις χρυσού, τότε η 
προσφορά χρήματος αυξάνεται  ενώ η αξία 
και των δύο μετάλλων ως χρήμα μειώνεται. 
Δεδομένης της αύξησης της προσφοράς του 
χρυσού η αξία του σε σχέση με το ασήμι πέ-
φτει το οποίο τώρα θα χρησιμοποιηθεί για 
άλλους σκοπούς και θα εξαφανιστεί ως χρή-
μα, δηλαδή ως μέσο συναλλαγών. Ποια είναι 
η σημασία αυτού του νόμου γενικότερα για 
την κοινωνία; Μα είναι προφανής η σχέση. 
Εάν μια κοινωνία δεν προωθεί και δεν αντα-
μείβει άτομα με ηθική συμπεριφορά και χρη-
στότητα και δεν τιμωρεί την αντίθετη συμπε-
ριφορά, τότε  κινδυνεύει να πλημμυριστεί με 
άτομα μη ηθικής συμπεριφοράς και χρηστό-
τητας με όλα τα κακά επακόλουθα.                   
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Μήπως κινδυνεύουμε δυστυχώς, να δι-
αμορφώσουμε και να δημιουργήσουμε μια 
χώρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, «ελαμο-
ρέδων»; Έλα μωρέ δεν βαριέσαι. Εμείς θα 
σώσουμε την κατάσταση; Φταίει το «σύστη-
μα» που δεν δουλεύει, φταίει το κράτος. Αλή-
θεια όμως, ποιος διαμορφώνει το «σύστημα» 
ποιος αποτελεί το κράτος; Μήπως είμαστε 
εμείς οι ίδιοι, αλλά μας βολεύει να τα φορ-
τώνουμε σε άλλους και να εθελοτυφλούμε; 
Μήπως είναι η ώρα να θυμηθούμε το «αιέν 
αριστεύειν»; 

Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι έχου-
με την υποχρέωση να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες των καιρών. Έχουμε στα χέρια μας 
ή καλύτερα στα αμφιθέατρα το σημαντικό-
τερο κομμάτι του πληθυσμού, τη νεολαία. Η 
νεολαία είναι τόσο σημαντική για ένα έθνος 
όσο και η εποχή της άνοιξης σε ένα έτος. Μια 
κακή άνοιξη συνεπάγεται και φτωχή σοδιά. 
Μια καλή άνοιξη αποφέρει και καλή σοδιά. 
Μια νεολαία χωρίς αξίες και οράματα, χω-
ρίς φιλοδοξίες και χωρίς τα σωστά πρότυπα 
οδηγεί σε μαρασμό του έθνους. 

Εμείς σαν δάσκαλοι έχουμε την ευθύνη 
της απογείωσης της νεολαίας. Το ανθρώπινο 
κεφάλι, όπως έλεγε και ο Πλούταρχος, δεν 
είναι δοχείο για να το γεμίσουμε αλλά εστία 
φωτιάς που περιμένει να αναφλεγεί. Έχουμε 
την υποχρέωση να δώσουμε  οράματα και 

πρότυπα, έχουμε την υποχρέωση να τους 
περάσουμε ορισμένες αξίες. Πρέπει να γίνει 
βίωμα στη νεολαία μας και φυσικά στον κάθε 
ένα από εμάς ότι η σοβαρότητα, η εργατικό-
τητα, η συνέπεια, η αξιοπρέπεια, και ο σεβα-
σμός αποτελούν πολύτιμα εφόδια της ζωής.

Κατά τον Πλάτωνα πρέπει «να ζητάμε την 
πολιτική ισότητά μας κατά τον νόμο και να 
μην υπακούομε σε κανέναν άλλο παρά μόνο 
σε όσους διακρίνονται για την ηθική τους δύ-
ναμη και χρηστότητα». 

Κυρίες και κύριοι,
Τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου 1940 όλοι οι 
Έλληνες είπαν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια, είπαν 
ΝΑΙ στο Σεβασμό, είπαν ΝΑΙ στην Ελευθερία 
όλων. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει το 
χρέος αλλά  έχει και σήμερα τη δύναμη να πει 
ΝΑΙ στις μεγάλες αξίες και τα ιδανικά του και 
να μεγαλουργήσει. Το έχει ανάγκη, το χρειά-
ζεται. 

Σας ευχαριστώ

Αθανάσιος Νούλας
Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής
(λόγος στην επέτειο του εορτασμού της εθνι-

κής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940)


