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Αγαπητοί φίλοι,

Η έκδοση του τεύχους των «Πανεπιστηµιακών» του 
Εαρινού εξαµήνου 2005-2006 που κρατάτε στα χέρια σας, 
συµπίπτει µε την έναρξη του νέου ακαδηµαϊκού έτους, 
σηµατοδοτώντας µε τον τρόπο αυτό µια νέα αρχή στις 
δραστηριότητες και την προσφορά του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας.
 Στις σελίδες του τρίτου αυτού τεύχους καταγράφονται 
τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν το προηγούµενο 
εξάµηνο στο Ίδρυµά µας. Κορωνίδα όλων, η αναγόρευση 
του Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας Καρόλου 
Παπούλια σε επίτιµο διδάκτορα του Τµήµατος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών, όπως 
επίσης και η βαρυσήµαντη οµιλία του στο Πανεπιστήµιό 
µας.
 Παράλληλα παρουσιάζεται πλήθος άλλων δραστηριοτήτων τα οποία αποδεικνύουν για 
ακόµη µια φορά τη συµβολή του Ιδρύµατός µας όχι µόνο στην ανάπτυξη των επιστηµών 
και της έρευνας, αλλά και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιοχής.
 Την προσφορά αυτή, ως νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, φιλο-
δοξούµε να διευρύνουµε ακόµη περισσότερο, στοχεύοντας στη δηµιουργία εκείνων των 
προϋποθέσεων που θα καταστήσουν το Ίδρυµά µας ένα πρωτοπόρο δηµόσιο Πανεπιστήµιο. 
Με την εκπόνηση και εφαρµογή ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασµού, πιστεύουµε πως 
θα θέσουµε τα θεµέλια για µια ισόρροπη και δυναµική πορεία ανάπτυξης. Προτεραιότητα σε 
αυτήν την πορεία είναι η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί και θα παροτρύνει 
φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόµενους για δηµιουργία, έτσι ώστε 
τα επόµενα χρόνια το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας να αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιµότητα.
 Σε αυτήν την πορεία έχουµε ανάγκη τη συµµετοχή και τη συνδροµή ολόκληρης της 
Πανεπιστηµιακής µας Κοινότητας, η οποία µέσα σε περιβάλλον ακαδηµαϊκής ελευθερίας, 
διαφάνειας, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών είναι ικανή για το καλύτερο.
 Ελπίζουµε, επίσης, ότι οι σελίδες των «Πανεπιστηµιακών», την έκδοση των οποίων, από 
το επόµενο τεύχος, θα αναλάβει ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, 
Καθηγητής Στ. Κατρανίδης, θα αποτελέσουν βήµα για την καταγραφή και ανάδειξη αυτής 
της προόδου και για το λόγο αυτό θεωρούµε ότι η συνδροµή όλων είναι ευπρόσδεκτη για 
τον εµπλουτισµό της ύλης του περιοδικού. Από την πλευρά µας θα καταβάλλουµε κάθε 
προσπάθεια για να στηρίξουµε και να ενισχύσουµε το περιοδικό για την ποιοτική του 
αναβάθµιση.

Ηλίας Κουσκουβέλης
Καθηγητής 

Πρύτανης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
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H Τελετή Αναγόρευσης της Α.Ε. του Προέδρου 
της Δηµοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια 
σε Επίτιµο Διδάκτορα του Τµήµατος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 
πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 11 Απριλίου 
2006, και ώρα: 11.30 στο Αµφιθέατρο Τελε-
τών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Το πρόγραµµα της τελετής περιλάµβανε: 
• Χαιρετισµό εκ µέρους των Πρυτανικών Αρ-

χών, 
• Έπαινο από την Πρόεδρο του Τµήµατος 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαγδαληνή 
Ψαρρού και τον τότε Αναπληρωτή Καθηγη-
τή του Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών, 
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών, Αντι-
πρύτανη και σήµερα Πρύτανη του Πανεπι-
στηµίου Μακεδονίας Καθηγητή Ηλία Κου-
σκουβέλη,

• Προσφώνηση, ανάγνωση του ψηφίσµατος 
και του τίτλου και επίδοση τίτλου και δι-

ασήµου από την Πρόεδρο του Τµήµατος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και 
Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μαγδαληνή Ψαρρού

• Επίδοση τιµητικής πλακέτας από τον τότε 
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Βελέντζα,

• Οµιλία της Α.Ε. του Προέδρου της Δηµοκρα-
τίας κυρίου Καρόλου Παπούλια 

• µε θέµα: «Νέες προοπτικές και απειλές για 
τα Βαλκάνια» και

• Σύντοµο µουσικό πρόγραµµα από τους φοι-
τητές του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης & 
Τέχνης υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Επίκουρου Καθηγητή Δηµητρίου Χανδράκη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος περιηγήθηκε τους 
χώρους του Πανεπιστηµίου και παρευρέθη-
κε σε επίσηµο γεύµα που παρατέθηκε προς 
τιµήν του από τις Πρυτανικές Αρχές στο Εστι-
ατόριο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
“ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”

Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2006

Θέλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον Πρύτα-
νη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονο-
µικών και Κοινωνικών Επιστηµών κ. Κωνστα-
ντίνο Βελέντζα  και την Πρόεδρο του Τµήµα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών 
και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
κα Μαγδαληνή Ψαρρού για την πρόσκληση 
και την  τιµή που µου γίνεται.
 Βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να µιλή-
σουµε για την πορεία της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, των Βαλκανίων, προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση, για µια προοπτική δηλαδή, 
στην οποία τα τελευταία χρόνια συνοψίζεται 
η αγωνία και η προσδοκία των βαλκανικών 
λαών για ένα καλύτερο µέλλον. Η καλύτερη 
ζωή που υποσχέθηκε η διεθνής κοινότητα 
µετά τους βοµβαρδισµούς του 1999 χάθηκε 

στους γραφειοκρατικούς δαιδάλους της οι-
κονοµικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στα 
µεγάλα λόγια των ηγετών της παγκόσµιας 
κοινότητας που ξέχασαν γρήγορα ευθύνες 
και υποσχέσεις, στα σκοτάδια του οργανω-
µένου εγκλήµατος και της παραοικονοµίας, 
που υπήρξαν οι πραγµατικοί νικητές του πο-
λέµου.
 Δεν θα κρύψω ότι το συγκεκριµένο θέµα, 
οι προκλήσεις και οι προοπτικές των Βαλκα-
νίων, µε συγκινεί ιδιαίτερα. Όχι µόνο γιατί 
ένας από τους βαθύτερους λόγους που µε 
έσπρωξαν στην πολιτική ήταν το να συµβάλ-
λω στη διαγραφή των µελανών σελίδων της 
βαλκανικής ιστορίας. Όχι µόνο γιατί  στην 
πολιτική µου διαδροµή έτυχε να συµµετά-
σχω σε σηµαντικές διπλωµατικές διεργασίες 
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που καθόρισαν το µέλλον της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης ή γιατί γνώρισα αρκετούς από 
τους πρωταγωνιστές του βαλκανικού δρά-
µατος. Κυρίως, γιατί γνώρισα τη βαλκανική 
ψυχή, εκτίµησα  την τέχνη και την πνευµατι-
κή δηµιουργία των γειτονικών µας λαών που 
δοκιµάστηκαν όσο λίγοι στην  ιστορία.
 Ο εκδηµοκρατισµός και η ευηµερία των 
βαλκανικών χωρών, η ειρήνη και η σταθερό-
τητα στην περιοχή ταυτίζονται µε την ένταξή 
τους στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Είναι µία 
αλήθεια, την οποία δεν αρνείται κανείς. Είναι 
επίσης µία αλήθεια που δεν ακυρώνει το γε-
γονός ότι η συζήτηση που γίνεται γύρω από 
την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων 
είναι τις περισσότερες φορές ατελής.
 Για να καταλάβουµε ποιος είναι ο πραγ-
µατικός προορισµός, και µε ποια µέσα θα 
τον  προσεγγίσουµε, θα πρέπει πρώτα να 
αναρωτηθούµε, για ποια Ευρώπη µιλάµε και 
για τι είδους ένταξη.
 Την 1η Μαΐου 2004 στο Δουβλίνο γιορ-
τάστηκε πανηγυρικά η ένταξη δέκα νέων 
κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 
ήδη επίκειται η ένταξη της Βουλγαρίας, της 
Ρουµανίας και της Κροατίας. Οι πολιτικές πα-
ρενέργειες ήταν έντονες και επηρέασαν κα-
ταλυτικά τα αποτελέσµατα των δηµοψηφι-
σµάτων για το ευρωσύνταγµα. Οι λόγοι είναι 
απλοί: Η   υπάρχουσα  ανασφάλεια των  ευ-
ρωπαίων πολιτών και το ότι η πολιτική ολο-
κλήρωση δεν προηγήθηκε της γεωγραφικής 
επέκτασης.  Αποτέλεσµα, όσο µεγαλώνει το 
ευρωπαϊκό σώµα, τόσο λιγότερο να φαίνεται 
το κεφάλι, δηλαδή η πολιτική συγκρότηση, 
ενός δηµογραφικού γίγαντα.
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται µπροστά 

σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι: Θα γίνει µια 
χαλαρή οµοσπονδία ελεύθερων αγορών, µια 
ζώνη εµπορικών συναλλαγών ή µια πολιτική 
ένωση, που στην πορεία του χρόνου θα δι-
αµορφώσει σχέση ισοτιµίας στο παγκόσµιο 
διεθνές σύστηµα, επιδρώντας θετικά στην 
σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ποιότη-
τα ζωής;
 Υπάρχει όµως και η ειρωνεία της ιστο-
ρίας: Οι βαλκανικές χώρες αναζητούν τον 
ευρωπαϊκό παράδεισο µε την ενθάρρυνση 
των ΗΠΑ και τη σύµφωνη γνώµη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στη βάση δηλαδή ενός πρω-
τοφανούς διεθνούς consensus, ανάλογου µε 
εκείνου που υπήρξε το 1999. Η ένταξη όµως 
των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση  διευκολύνει στρατηγικούς 
σχεδιασµούς στη νοτιοανατολική Ευρώπη, 
για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης πολλών 
ταχυτήτων και οµόκεντρων κύκλων που δύ-
σκολα θα µπορεί να πρωταγωνιστήσει αυ-
τόνοµα στο διεθνές σύστηµα. Σύµφωνα µε 
αυτούς τους σχεδιασµούς, εγκάρσια τοµή 
στην δυνητική πολιτική ολοκλήρωση της ΕΕ 
γίνεται από τις χώρες του πρώην ανατολικού 
µπλοκ και αργότερα των Βαλκανίων, που  θα 
εµποδίσουν την ενδυνάµωση του ασταθούς 
σήµερα γεωπολιτικά ευρωπαϊκού οικοδοµή-
µατος.
 Σηµαίνουν όλα αυτά, ότι η ευρωπαϊκή 
πορεία των Βαλκανίων θα λειτουργήσει ως 
βάρος στην πορεία της Ένωσης για ενίσχυση 
του διεθνούς της ρόλου; Κάθε άλλο. Είναι µο-
νόδροµος. Οι λαοί των Βαλκανίων, οι ηγεσίες 
τους και οι ειλικρινείς φίλοι τους στην παγκό-
σµια σκηνή θα πρέπει να νοηµατοδοτούν 
την ευρωπαϊκή προοπτική διαφορετικά απ’ 
ό,τι οι «δεξαµενές σκέψεις» και οι επαγγελ-
µατίες των επενδύσεων. Θα πρέπει δηλαδή 
η προσπάθεια να κατατείνει όχι στην ελαστι-
κοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου, αλλά 
στην προσαρµογή των βαλκανικών χωρών 
στις αρχές, τις αξίες και τους κανόνες που οι-
κοδοµούν την ευρωπαϊκή δηµοκρατία προς 
το συµφέρον τελικά της ίδιας της Ευρώπης. 
 Ο εκδηµοκρατισµός, η οικονοµική εξυγί-
ανση και η κοινωνική συνοχή είναι το µεγάλο 
στοίχηµα των Βαλκανίων και η προϋπόθεση 
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για µια ισότιµη ευρωπαϊκή πορεία. Μπορεί 
να κερδηθεί από εµπνευσµένες και ανεξάρ-
τητες ηγεσίες µε στρατηγικό σχεδιασµό, συ-
νειδητοποίηση του ιστορικού βιώµατος και 
ενεργοποίηση όλων των δηµιουργικών δυ-
νάµεων των πολιτών τους.
 Οι «θεραπείες σοκ» που ακολουθήθηκαν 
αµέσως µετά το 1999 και η βίαιη µετάβαση 
σε µια διαστρεβλωµένη οικονοµία της αγο-
ράς δεν ικανοποίησαν την ανάγκη για επεν-
δύσεις και στέρεη ανάπτυξη. Ως ιδιωτικοποί-
ηση εξελήφθη πολλές φορές το ξεπούληµα 
της κρατικής περιουσίας µε αδιαφανείς δια-
δικασίες και  αντί για  ορθολογική διαχείριση 
της δηµόσιας περιουσίας είχαµε φαινόµενα 
διασπάθισης του δηµόσιου χρήµατος, αντί 
για ανάπτυξη ήρθε φτώχια, αντί για θέσεις 
εργασίας µεγαλύτερη εξαθλίωση, αντί για 
δηµοκρατία επικράτηση της µαφίας. Τα τε-
λευταία χρόνια η κατάσταση έχει βελτιω-
θεί σηµαντικά µε κινητήρια δύναµη για την 
εµπέδωση δηµοκρατικών θεσµών, αλλαγών 
και µεταρρυθµίσεων, την διαδικασία ένταξης 
στην ΕΕ. Εφησυχάζουµε; Κάθε άλλο. Γρηγο-
ρούµε και αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη να 
επιταχυνθεί η πορεία.
 Χρειάζεται πρόγραµµα, συγκροτηµένη 
κοινωνική και οικονοµική πολιτική µε διαφα-
νείς στόχους, προτεραιότητα στην αντιµετώ-
πιση της διαφθοράς, ειλικρινής συνεργασία 
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δεύτερες 
σκέψεις από καµία πλευρά.
 Για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή προοπτική 
της  Νοτιανατολικής Ευρώπης είναι όραµα 
και αταλάντευτη επιδίωξη προκειµένου να 
γίνει η γειτονιά µας περιοχή ειρηνικής συνερ-
γασίας και συνύπαρξης. Μπορεί η θέση αυτή 
να ακούγεται ως απλή επανάληψη στερεο-
τύπων, αλλά δεν είναι. Είναι ουσία της ελλη-
νικής εξωτερικής πολιτικής, προσδοκία και 
ταυτόχρονα ανάγκη. Αποτιµώντας την πο-
λυετή θητεία µου ως υπουργού Εξωτερικών 
της Ελλάδας, στέκοµαι πάντα στην άρση της 
εµπολέµου καταστάσεως µε  την Αλβανία, 
στην εξοµάλυνση των ελληνοβουλγαρικών 
σχέσεων, στην υπογραφή της ενδιάµεσης 
συµφωνίας µε την ΠΓΔΜ και στις διαµεσο-
λαβητικές προσπάθειες για την εκτόνωση 

της κρίσης στη Βοσνία. Και οι τέσσερις αυ-
τές πρωτοβουλίες είχαν πολιτικό κόστος. Το 
αναφέρω απλώς για να υπογραµµίσω ότι οι 
άρσεις των αδιεξόδων στη διπλωµατία δεν 
είναι ποτέ ανώδυνες αλλά ακόµη πιο επώδυ-
νη είναι η παράτασή τους.
 Η ελληνική διπλωµατία ήταν πάντα πα-
ρούσα στις προσπάθειες υπέρβασης των 
κρίσεων που καθόρισαν την ιστορία των 
Βαλκανίων.
 Όχι µόνο γιατί είναι ισχυρή η ελληνική επι-
χειρηµατική και επενδυτική παρουσία   εκεί. 
Αλλά επίσης γιατί η ασφάλειά µας δεν θα είναι 
ποτέ απόλυτη, εάν δεν εµπεδωθούν κανόνες 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
 Για τους λαούς των Βαλκανίων η πορεία 
προς την Ευρώπη είναι µονόδροµος. Είναι ο 
µόνος δρόµος για να εξασφαλιστεί η σταθε-
ρότητα, η ευηµερία των κοινωνιών, η εµπέ-
δωση των δηµοκρατικών θεσµών.
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ένταξη των 
βαλκανικών χωρών είναι στρατηγική επιδί-
ωξη και συγχρόνως πρόκληση. Στρατηγική 
επιδίωξη γιατί η ΕΕ δεν θα είναι ποτέ πλήρης, 
εάν δεν ενταχθεί πολιτικά στην ΕΕ µία περιο-
χή που γεωγραφικά και ιστορικά ανήκει στην 
Ευρώπη. Πρόκληση γιατί µία τέτοια διεύρυν-
ση προϋποθέτει πρόοδο της διαδικασίας πο-
λιτικής ολοκλήρωσης, ώστε η ανάπτυξη του 
οικοδοµήµατος να µην είναι µόνο οριζόντια 
αλλά και κάθετη. Προϋποθέτει επίσης αίσθη-
µα ασφάλειας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται ευρωπα-
ϊκό όραµα, αλλά ακόµη δεν δείχνει να έχει 
πιστέψει στην δική της κατ’ αρχήν ετοιµότη-
τα να τους δεχθεί ως ισότιµα µέλη, µε πλήρη 
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δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ούτε στη δική 
τους δυνατότητα να προσαρµοστούν στο 
κοινοτικό κεκτηµένο.
 Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αφουγκρά-
ζονται επίσης την αγωνία των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών που αναρωτιούνται, αν η περαι-
τέρω γεωγραφική επέκταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα σηµατοδοτήσει ουσιαστική εν-
δυνάµωση ή θα µείνει µετέωρο βήµα. 
Όταν οι “15” έγιναν “25”, πρυτάνευσε η άπο-
ψη ότι το κόστος της διεύρυνσης θα ήταν µι-
κρότερο από το κόστος της µη διεύρυνσης. 
Η άποψη αυτή νοµίζω ότι δικαιώθηκε. Το σοκ 
της διεύρυνσης, σε οικονοµικό και πολιτικό 
επίπεδο, δεν έχει ακόµη πλήρως ξεπεραστεί 
αλλά έχει ήδη καταγραφεί ένας πολύ θετι-
κός αντίκτυπος: Ότι πλέον συνειδητοποιούν 
όλοι, και οι οπαδοί του φεντεραλισµού και 
οι αντίπαλοί τους, ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την 
πολιτική ενοποίησή της, τη χειραφέτηση της 
εξωτερικής πολιτικής της και τη δηµιουργία 
µιας οικονοµικής πολιτικής που θα δηµιουρ-
γεί ανάπτυξη µε κοινωνική ασφάλεια.
 Στα Βαλκάνια γράφτηκαν µερικές από 
τις µελανότερες σελίδες της ευρωπαϊκής 
ιστορίας µετά τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο. Συ-
γκρούσεις, ακρότητες, εθνικιστικές εξάρσεις, 
µεγαλοϊδεατισµοί και εµφύλιοι σπαραγµοί 
βύθισαν τους λαούς της περιοχής  στην πα-
ρακµή. Και οι πληγές παραµένουν ανοιχτές. 
Το επικείµενο δηµοψήφισµα για την ανεξαρ-
τησία του Μαυροβουνίου, οι διεργασίες για 
την οριστικοποίηση του καθεστώτος στο 
Κοσσυφοπέδιο, η προετοιµασία νέας συ-
νταγµατικής τάξης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη 
και η σχέση µε το Διεθνές Ποινικό Δικαστή-
ριο της Χάγης είναι πραγµατικότητες που 
επιβεβαιώνουν ότι τα µεταπολεµικά τραύµα-
τα δεν έχουν επουλωθεί.
 Η διεθνής διπλωµατία προσπαθεί να λύ-
σει το πρόβληµα του Κοσσυφοπεδίου και 
επιδιώκει µία βελούδινη µετάβαση στη νέα 
τάξη πραγµάτων έχοντας να αντιµετωπίσει 
ήδη µία σοβαρή αποτυχία: Από το 2000 µέ-
χρι σήµερα η ΕΕ έχει προσφέρει περισσότερα 
από 2 δισ ευρώ στο Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, 
το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδηµα ανέρχεται 
στα 1230 ευρώ µόλις, το 37% του πληθυ-

σµού ζει κάτω από το επίπεδο της φτώχειας, 
η ανεργία κινείται στο 35% και ο δείκτης της 
παιδικής θνησιµότητας είναι ο υψηλότερος 
της περιοχής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Παγκόσµιας Τράπεζας. Και βέβαια οι πληθυ-
σµοί εξακολουθούν να είναι διχασµένοι, συ-
µπέρασµα δραµατικό αν αναλογιστεί κανείς, 
ότι ο πόλεµος έγινε στο όνοµα της πολυπο-
λιτισµικότητας και της καταπολέµησης των 
µεγαλοϊδεατισµών.
 Ο πυρήνας του προβλήµατος είναι, κατά 
την εκτίµησή µου, ότι τα Βαλκάνια αντιµε-
τωπίζονται ακόµη ως δυνάµει σφαίρα επιρ-
ροής, αλλά και ότι οι ίδιες οι χώρες συχνά 
έτσι βλέπουν τον εαυτό τους, ότι δεν έχουν 
απαλλαγεί από την κηδεµονία της διεθνούς 
διπλωµατίας, ότι δεν πήραν, ίσως γιατί δεν 
το απαίτησαν πειστικά, από τη διεθνή κοινό-
τητα αυτό που τους χρωστούσε, τη γενναία 
οικονοµική βοήθεια µέσα από δοµές που θα 
επέτρεπαν την ανάκαµψη και την εξυγίανση 
των θεσµών. Στα Βαλκάνια υπάρχει πρώτα 
πρώτα πρόβληµα πολιτικής κουλτούρας. 
Ο εθνικισµός εξακολουθεί να είναι ένα από 
τα κυρίαρχα πολιτικά πάθη, αν λάβει κανείς 
υπόψη του το παράδειγµα του Κοσσυφοπε-
δίου. Οι αποσχιστικές τάσεις που πυροδότη-
σαν µία δεκαετή κρίση υπάρχουν ακόµη, αν 
λάβει κανείς υπόψιν του το παράδειγµα του 
Μαυροβουνίου. Και το στοίχηµα της πολυ-
πολιτισµικότητας δεν έχει ακόµη κερδηθεί, 
αν αναλογιστεί κανείς την εύθραυστη ισορ-
ροπία στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ.
 Υπάρχουν δύο βαθιά ριζωµένα σύνδρο-
µα στην περιοχή µας, τα οποία πρέπει να 
εξαλειφθούν: Ότι τα Βαλκάνια είναι περιφέ-
ρεια της Ευρώπης και ότι είναι καταδικασµέ-
να σε ενδηµικές και ατελείωτες κρίσεις. Εάν 
δεν πιστέψει η ΕΕ ότι οι βαλκανικές χώρες 
δεν είναι “φτωχοί συγγενείς” αλλά δυνάµει 
ισότιµοι εταίροι, δεν πρόκειται ούτε οι βαλ-
κανικές χώρες να πιστέψουν ότι πρέπει να 
πορευθούν στον ευρωπαϊκό δρόµο χωρίς 
εκπτώσεις και αναχρονισµούς. Όµως και οι 
προς ένταξη χώρες πρέπει να πιστέψουν ότι 
τις ευθύνες δεν τις έχουν µόνο οι άλλοι αλλά 
και εµείς οι ίδιοι, όταν αρνούµαστε να κοιτά-
ξουµε την ιστορία κατάµατα.
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 Οι βαλκανικές χώρες προσβλέπουν στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση και επενδύουν στην εντα-
ξιακή προοπτική όλες τις προσδοκίες τους 
για ανάκαµψη. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι 
συµφέρον της ίδια της ΕΕ να πάψουν τα Βαλ-
κάνια να αποτελούν την “πίσω αυλή” της Ευ-
ρώπης και να γίνουν οργανικό και δηµιουρ-
γικό κοµµάτι της.
 Η ευρωπαϊκή προοπτική αυτή τη στιγ-
µή στα Βαλκάνια είναι το φάρµακο για κάθε 
ασθένεια, η µεγάλη χίµαιρα και η µεγάλη 
ιδέα. Από το Ζάγκρεµπ µέχρι τα Σκόπια και 
από τα Τίρανα µέχρι το Βελιγράδι όλες οι 

κυβερνήσεις υπόσχονται µεταρρυθµίσεις, 
περιγράφουν την Ευρώπη σαν τη γη της 
επαγγελίας και µιλούν για ένα µέλλον δηµο-
κρατίας και ευηµερίας που ακόµη αργεί. Από 
την πλευρά τους οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
κάθε φορά που αναφέρονται στα Βαλκάνια 
ζητούν πάταξη του οργανωµένου εγκλήµα-
τος, εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη. Τα θύµα-
τα και οι θύτες του πολέµου του 1999  είναι 
τώρα στην ίδια όχθη του ποταµού, αλλά σε 
διαφορετικά επίπεδα. Οι ηττηµένοι ζητούν 
έλεος από τους νικητές, από τους οποίους, 
όπως είναι γνωστό, γράφεται  η ιστορία. 
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Από αριστερά: ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας Καθηγητής Γεώργιος Τσιότρας, ο τότε Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέ-
λης, ο τότε Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Καθηγητής Κωνσταντίνος Βελέντζας, ο Πρόεδρος της Δηµοκρα-
τίας κύριος Κάρολος Παπούλιας, ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και πρώην Βουλευτής Καθηγητής 
Γιάννης Τσεκούρας και η Πρόεδρος του τµήµατος ΔΕΟΠΣ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαγδαληνή Ψαρρού.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΠΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εξοχότατε, 
Κύριοι Συνάδελφοι, 
Αγαπητοί Φοιτητές και Φοιτήτριες,
Κυρίες και κύριοι,

Είναι µεγάλη τιµή για το Τµήµα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών 
Σπουδών, να υποδέχεται σήµερα την Αυτού 
Εξοχότητα, τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας 
κύριο Κάρολο Παπούλια εδώ στο Πανεπιστή-
µιο Μακεδονίας και ακόµη µεγαλύτερη τιµή 
το γεγονός ότι σε λίγο ο κύριος Κάρολος Πα-
πούλιας θα συγκαταλέγεται ανάµεσα στους 
Επίτιµους Διδάκτορές του.
 Το ΔΕΟΠΣ, είναι ένα σχετικά νέο Τµήµα, 
δεδοµένου ότι ιδρύθηκε το 1990 συγχρόνως 
µε τη µετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιοµηχανικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πανεπιστήµιο Μα-
κεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επι-
στηµών.
 Είναι ένα Τµήµα που επιθυµεί να ανα-
πτύσσεται συνέχεια µε στόχο τη διαρκή του 
βελτίωση στον τοµέα των παρεχόµενων προ-
πτυχιακών και µεταπτυχιακών του σπουδών, 
στην ανάπτυξη της έρευνας και των σχέσεών 
του τόσο µε άλλα ιδρύµατα όσο και µε την 
κοινωνία, εµπλουτίζοντας συνέχεια την πνευ-
µατική και πολιτιστική διάσταση της παρου-
σίας του.

 Είναι λοιπόν σηµαντικό και θεµελιώδες 
για την τωρινή όσο και για τη µελλοντική του 
πορεία να υποδέχεται προσωπικότητες του 
µεγέθους του Καρόλου Παπούλια, που σή-
µερα είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας µας 
και ένας από τους Προέδρους Δηµοκρατίας 
µε τη µεγαλύτερη αποδοχή από τον πολιτι-
κό κόσµο. Ενός ανθρώπου που σηµάδεψε µε 
την παρουσία του το χώρο της πολιτικής, της 
διπλωµατίας και της εξωτερικής πολιτικής 
της χώρας µας.
 Επιτρέψτε µου να προσπαθήσω να σκια-
γραφήσω την πορεία που ο κ. Παπούλιας 
διέγραψε µέχρι σήµερα στον πολιτικό και 
τον επιστηµονικό χώρο, υπενθυµίζοντας µε 
συντοµία και σε καµία περίπτωση διεξοδικά, 
ορισµένα στοιχεία γνωστά ίσως στους πιο 
πολλούς από εµάς, αναγκαία όµως να θυµη-
θούµε σε µια περίσταση σαν τη σηµερινή.
 Το κεφάλαιο των σχέσεών µας µε το εξω-
τερικό, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη αλλά και 
τον υπόλοιπο κόσµο, είναι ένα ζήτηµα ιδιαί-
τερα δύσκολο και ευαίσθητο, για µια χώρα 
µε τη στρατηγική γεωγραφική θέση και την 
µακρόχρονη ιστορία όπως η δική µας.
 Η λαµπρή πορεία του Κάρολου Παπούλια 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου άλ-
λωστε υπήρξε ο µακροβιότερος Υπουργός 
µετά τη µεταπολίτευση, χαρακτηρίστηκε από 
τη συνεχή του προσπάθεια για την προώθη-
ση της ειρήνης και της προόδου, της ύφεσης 
και του αφοπλισµού, όχι µόνο στην περιοχή 
µας αλλά και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. 
 Είναι γνωστή άλλωστε η συµµετοχή του 
σε διεθνείς διασκέψεις για περιορισµό ή κα-
τάργηση χηµικών όπλων, για τον αφοπλισµό 
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και την ειρήνη στην Ευρώπη, για δηµιουργία 
αποπυρηνικοποιηµένης ζώνης στα Βαλκά-
νια, καθώς και η προώθηση της ιδέας για τη 
µετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρή-
νης και συνεργασίας. 
 Η συµβολή του στις προσπάθειες επίλυ-
σης του µεσανατολικού ζητήµατος στη δε-
καετία του ’80, η δηµιουργία καλών σχέσεων 
µε τον αραβικό κόσµο, η προσπάθεια εξο-
µάλυνσης των σχέσεων µε τη γειτονική µας 
Τουρκία που κορυφώθηκε µε την υπογραφή 
του µνηµονίου Παπούλια-Γιλµάζ το 1988, 
καθώς και η στήριξη της ευρωπαϊκής της 
προοπτικής, απέδειξαν έµπρακτα την πίστη 
του, ότι η ειρήνη και η οµαλότητα, βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, πρέπει να 
είναι το ζητούµενο στις σχέσεις µεταξύ των 
χωρών.
 Τονίζω ακόµη τη διαρκή του στήριξη 
στην Κύπρο και την είσοδο της στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, τις προσπάθειές του για εξο-
µάλυνση διαφόρων κρίσεων στην ανέκαθεν 
ταραγµένη περιοχή της Βαλκανικής, καθώς 
και τις πρωτοβουλίες του για επικοινωνία και 
συνεργασία των χωρών της, θυµίζοντας ως 
ενδεικτικά παραδείγµατα τη συµβολή του 
στην υπέρβαση της κρίσης στη Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη και τις ενέργειές του για την πραγµα-
τοποίηση της πρώτης διαβαλκανικής διάσκε-
ψης Υπουργών Εξωτερικών στο Βελιγράδι το 
1988.
 Είναι όµως εξίσου σηµαντική και η πορεία 
του πριν τα µεγάλα αξιώµατα. Ο Κάρολος 
Παπούλιας ήταν παρών και δρούσε υπέρ της 
πατρίδας του σε όλες σχεδόν τις σηµαντικές 
στιγµές της πρόσφατης ιστορίας της. 
 Επιτρέψτε µου λοιπόν να αναφέρω µερι-
κούς σταθµούς αυτής της πορείας για όλους 
αυτούς που βρίσκονται παρόντες στην εκδή-
λωση αυτή, αλλά κυρίως για τους φοιτητές 
µας. Σταθµοί λοιπόν στην πορεία του Κάρο-
λου Παπούλια που προηγήθηκαν της θητείας 
του στο Υπουργείο Εξωτερικών και φωτίζουν 
επιπλέον πλευρές της προσωπικότητας του 
ήταν: 
• οι αντιστασιακοί του αγώνες κατά των Γερ-

µανών και κατά του καθεστώτος της δικτα-
τορίας των Συνταγµαταρχών, που υπήρξαν 
άλλωστε και ο καταλύτης για την ενασχόλη-
σή του µε την πολιτική,

• οι λαµπρές σπουδές του τόσο στη Νοµική 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών όσο και οι µε-
ταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του 
στο Μιλάνο και στην Κολωνία µε αντικείµε-
νο το διεθνές δίκαιο,

• η συνεργασία του µε το Ινστιτούτο Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης του Μονάχου και µε 
τη Ντόϊτσε Βέλλε, η συγγραφή επιτοµής της 
ιστορίας της ελληνικής αντίστασης, καθώς 
και πολυάριθµων άρθρων και µελετών σε 
ξένα έντυπα, αποτελέσµατα µιας αξιοση-
µείωτης ακαδηµαϊκής πορείας εκτός από 
την πολιτική, 

• τέλος η έντονη ενασχόλησή του µε τον 
αθλητισµό και ειδικά µε το άλµα επί κοντώ 
στο οποίο υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος 
και µε το βόλεϋ, σε περιόδους που τα πράγ-
µατα ήταν πολύ δυσκολότερα και τα µέσα 
για να επιτύχει κανείς πολύ λιγότερα.

 Δικαιωµατικά λοιπόν είµαστε ενθουσια-
σµένοι και συγκινηµένοι που υποδεχόµαστε 
σήµερα εδώ για να καταστήσουµε µέλος 
της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας έναν 
άνθρωπο που στη ζωή του αγωνίστηκε και 
προσπάθησε για την ελευθερία, την ειρήνη, 
το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
την επικοινωνία και τη συνεργασία των λαών, 
την πρόοδο και την ανάπτυξη που έρχονται 
µόνον όταν συνθήκες οµαλότητας επικρα-
τούν. Έναν άνθρωπο µε διακεκριµένη πα-
ρουσία τόσο στον ακαδηµαϊκό χώρο όσο και 
στην πολιτική, που ευτύχησε να προσωπο-
ποιεί σήµερα το θεσµό, σύµβολο της τρίτης 
ελληνικής δηµοκρατίας. Μιας δηµοκρατίας 
που στις µέρες µας χαρακτηρίζει επιτέλους 
η σταθερότητα και οµαλότητα, στοιχεία που 
έλειπαν για αρκετές περιόδους της πρόσφα-
της ιστορίας µας.
 Σήµερα σε µια εποχή διεθνών προκλήσε-
ων και ανακατατάξεων, δυσεπίλυτων παγκό-
σµιων προβληµάτων, αλλά και πολυάριθµων 
ευκαιριών, είναι απαραίτητο να θυµόµαστε 
ιδανικά και αξίες, που είναι πραγµατικά ση-
µαντικές για τη ζωή µας ως άτοµα και ως 
πολίτες, µε τη βοήθεια λαµπρών παραδειγ-
µάτων αφοσίωσης στην τήρησή τους, όπως 
ο κ. Παπούλιας. 

Σας Ευχαριστώ
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ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΠΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε
της Ελληνικής Δηµοκρατίας,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απο-
δοχή της πρότασής µας,
 Θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω δηµό-
σια τον πρώην Πρύτανη, καθηγητή Ιωάννη 
Τσεκούρα για τη γενικότερη συνεισφορά του 
στο Πανεπιστήµιο και στην πραγµατοποίηση 
της σηµερινής εκδήλωσης.
 Η Πρόεδρος του Τµήµατός µας επαίνεσε 
ήδη, όπως απαιτεί ο νόµος, τη συµβολή σας 
στην επιστήµη, καθώς και ένα µεγάλο τµήµα 
των πολύτιµων προς το Έθνος υπηρεσιών 
σας.
 Εµένα επιτρέψτε να Σας επαινέσω, αναφε-
ρόµενος στο παρόν και στον λόγο που επισή-
µως εκφέρετε –κατ’ αναλογία της εισήγησης 
ενός µέλους επιτροπής για διδακτορικό–, 
καθώς µε τις τοποθετήσεις σας προσφέρετε 
διδαχή στους πολίτες και τροφή για µας που 
ασχολούµαστε επιστηµονικά µε την πολιτική.
 Με την αναγόρευση αυτή το Τµήµα Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πο-
λιτικών Σπουδών και το Πανεπιστήµιο Μα-
κεδονίας τιµούν όλα εκείνα που συµβολίζετε 
και των οποίων το βαρύ φορτίο αναλάβατε 
να φέρετε.
 Καταρχάς υποκλίνονται στον Ελληνικό 
λαό τον οποίο εσείς ορίζετε ως «θεµατοφύ-
λακα της εθνικής ανεξαρτησίας, της ελευθε-
ρίας και της δηµοκρατίας».1 

Έναν λαό που εσείς θεωρείτε πως όταν είναι 
«µονιασµένος και κινητοποιηµένος από υψη-
λά ιδανικά, µεγαλουργεί».2

Με την αναγόρευση αυτή το Τµήµα και το 
Πανεπιστήµιο τιµούν τη Δηµοκρατία και τον 
Ρυθµιστή του πολιτεύµατος. 
 Αποδέχεστε µεν ότι η Δηµοκρατία δεν 
κινδυνεύει αλλά µας προειδοποιείτε ότι «ο 
αγώνας,..., για την ποιότητα της δηµοκρατί-
ας είναι διαρκής και δύσκολος.  Η καταπολέ-
µηση της φτώχειας και του αποκλεισµού, η 
πάταξη της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, η 
εµπέδωση κανόνων διαφάνειας στη δηµόσια 
ζωή, η διαφύλαξη της συνταγµατικής τάξης, 
η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και των προσωπικών ελευθεριών, χωρίς δια-
κρίσεις, και η οµαλή ένταξη των µεταναστών, 
είναι σοβαρές προκλήσεις για τη σύγχρονη 
Ελλάδα».3

 Ποιος είναι ο τρόπος για να επιτευχθούν 
όλα αυτά; Μας το προτείνετε διαρκώς: 
µε την «εθνική συνεννόηση στα µεγάλα εθνι-
κά θέµατα και στα σοβαρά κοινωνικά προ-
βλήµατα...», υπογραµµίζοντας ότι «η συναί-
νεση είναι µονόδροµος για την αντιµετώπιση 
των προκλήσεων που έχουµε µπροστά µας 
και που απαιτούν τολµηρές αποφάσεις».4

 Με την αναγόρευση αυτή το Τµήµα και το 
Πανεπιστήµιο επαινούν την εκπροσώπηση 
της χώρας στο εξωτερικό και τις αξίες που 
προβάλλονται δια του αρχηγού του κράτους.

1. Ιωάννινα, 21 Φεβρουαρίου 2006.

2. Ιωάννινα, 21 Φεβρουαρίου 2006.
3. Προεδρικό Μέγαρο, 24 Μαρτίου 2005.
4. 1 ΜαÀου 2005.



16 17

 Η Ελλάδα, µέσω Υµών, τοποθετείται σε 
όλα τα ζητήµατα της περιοχής µας: του Κοσ-
συφοπεδίου, των Σκοπίων, της Τουρκίας, της 
εισβολής και κατοχής της Κύπρου, του Πατρι-
αρχείου. Δεν θα αναφερθώ στα συγκεκριµέ-
να ζητήµατα καθώς συνιστούν το αντικείµε-
νο της σηµερινής σας νέας τοποθέτησης.
 Επιτρέψτε µου όµως να αναφερθώ στον 
λόγο που εκφέρετε στο εξωτερικό δίνοντας 
την άποψη των Ελλήνων για την ΕΕ.
 Πράγµατι, θέλουµε την ΕΕ να είναι δια-
φορετική από τις άλλες παραδοσιακές δυνά-
µεις. 
 Πρόσφατα δηλώσατε: 
«Η δύναµή µας δεν εκφράζεται µε  πίεση 
προς άλλες χώρες.  Το κέντρο βάρους της 
ισχύος µας… είναι οι σχέσεις µας.  Περίπου 
ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι σε 80 χώρες 
...συναλλάσσονται... πρώτιστα µε την Ευρω-
παϊκή Ένωση.5 
 Και ακόµη πως 
«Ο “σκληρός πυρήνας” της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης είναι οι αρχές και οι αξίες της…: της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δηµοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης 
και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων.6 
 Δύναµη της Ευρώπης είναι και ο πολιτι-
σµός. Στην Περούτζια προσθέσατε πως «η 
δύναµη  του πολιτισµού είναι ισχυρότατη 
και δρα σε πολλά επίπεδα, ενώ η ευρωπαϊκή 
ακτινοβολία συνιστά όχι µόνο αυθύπαρκτη 
αξία, αλλά και φορέα διεθνούς θετικής επιρ-
ροής». 7

 Η θέση σας ως προς την πολιτική ενοποί-
ηση είναι σαφής:
«Εάν η σηµασία της Ευρώπης ως παγκόσµιας 
οικονοµικής δύναµης είναι αναµφισβήτητη, 
δεν συµβαίνει το ίδιο και µε την  παρουσία 
της στις εξωτερικές σχέσεις.  Χωρίς βέβαια 
να τίθεται σε αµφιβολία το κύρος της,  η έλ-
λειψη στρατιωτικής ισχύος σε βαθµό ισοδύ-
ναµο µε αυτό των Ηνωµένων Πολιτειών, θε-
ωρείται από πολλούς βασική αδυναµία».8 

 Επιπλέον, δεν χάνετε ευκαιρία να υπο-
γραµµίζετε δύο διεθνή καθήκοντα της ΕΕ.
 Το πρώτο είναι το Κυπριακό: 
«Αποτελεί βασικό καθήκον της Ένωσης να 
συµβάλλει ουσιαστικά στον τερµατισµό της 
παράνοµης κατάστασης και της κατοχής από 
την Τουρκία κράτους µέλους της. Πρόκειται 
για µία πραγµατικότητα που τραυµατίζει τις 
βαθύτερες ευρωπαϊκές αξίες».9

 Το δεύτερο το Παλαιστινιακό:
«Για την ασφάλεια της Ευρώπης είναι πρω-
ταρχική η σηµασία της επίλυσης του Παλαι-
στινιακού προβλήµατος. Μια τέτοια εξέλι-
ξη θα έχει καταλυτικές συνέπειες σε όλη τη 
Μέση Ανατολή και αποτελεί πολιτική, ηθική 
και αναπτυξιακή υποχρέωσή µας».
 Τέλος, το Τµήµα και το Πανεπιστήµιο τι-
µούν ένα πολιτικό (θα έλεγα) ρεύµα που έχει 
τις ρίζες του στην αντίσταση, στους αγώνες 
για την ελευθερία, την κοινωνία, τη Δηµο-
κρατία, την Πατρίδα.
 Σε ό,τι αφορά την κοινωνία οι θέσεις σας 
κύριε Πρόεδρε είναι σαφείς και προφητικά 
τις παρουσιάσατε αναφερόµενος στην ΕΕ. 
 Σε ένα Πανεπιστήµιο «οικονοµικών και 
κοινωνικών επιστηµών» αρµόζει να επεκτα-
θώ στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
 Είπατε, λοιπόν, δίνοντας ένα µάθηµα οι-
κονοµικής και κοινωνικής πολιτικής:
«Το µεγαλύτερο πρόβληµα της Ευρώπης εί-
ναι πώς θα διατηρήσει και θα ενισχύσει το 
κοινωνικό της κράτος στη σηµερινή κατά-
σταση του παγκόσµιου περιβάλλοντος...10

 Στρατηγικός στόχος µας είναι η ισορρο-
πία µακροοικονοµικής σταθερότητας, ανά-
πτυξης και η ισχυροποίηση αυτού που καλεί-
ται ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο...11

Χωρίς µακροοικονοµική σταθερότητα δεν 
µπορεί να επιτύχουµε την ανάπτυξη, χωρίς 
την ανάπτυξη δεν µπορούµε να οικοδοµή-
σουµε το κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό 
κράτος και η κοινωνική αλληλεγγύη, πέραν 
του ότι αποτελούν βασικές, υπαρξιακές συ-
νισταµένες του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, 

5. Περούτζια,  26 Ιανουαρίου 2006.
6. Καλάβρυτα,  13 Δεκεµβρίου 2005.
7. Περούτζια, 26 Ιανουαρίου 2006.
8. Περούτζια, 26 Ιανουαρίου 2006.

9. Περούτζια, 26 Ιανουαρίου 2006.
10. Περούτζια, 26 Ιανουαρίου 2006.
11. Περούτζια, 26 Ιανουαρίου 2006.
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δεν µπορεί να συρρικνωθούν (–και εδώ είναι 
το προφητικό–) χωρίς αντίδραση των θιγο-
µένων πολιτών». 12

 Και συµπληρώσατε:
«Για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνο-
χής, θα πρέπει να υπάρξει ρεαλιστική υπο-
στηρικτική προοπτική για τους ευάλωτους 
τοµείς της Ένωσης. Όπως η νεολαία, που 
αντιµετωπίζει ιδιαίτερα αυξηµένο το φάσµα 
της ανεργίας. Οι γυναίκες, που αισθάνονται 
ότι παρά τη σαφή βελτίωση της θέσης τους 
συνεχίζεται η έµπρακτη υποβάθµισή τους 
στη αγορά εργασίας και η µη πλήρης ανα-
γνώριση του κοινωνικού τους ρόλου.  Ο ευ-
ρωπαϊκός αγροτικός κόσµος. Τα εκατοµµύ-
ρια µεταναστών που συµβάλλουν στην ανά-
πτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας.  Γενικά, 
όλοι αυτοί που διεκδικούν το δικαίωµα στην 
εργασία».13

 Μεταξύ των θεµάτων που απασχολούν 
την κοινωνία και επιλέξατε να τοποθετηθείτε 
είναι και το περιβάλλον.
 Μας προειδοποιείτε:
«Ο επιστηµονικός κόσµος, οι πολιτικές ηγεσί-
ες και η κοινή γνώµη θα πρέπει τώρα να δεί-
ξουν ότι µπορούν να συνάγουν διδάγµατα 
από τις οικολογικές τραγωδίες και να αναλά-
βουν υπεύθυνη δράση. Η µεγάλη πρόκληση 
της σύγχρονης εποχής είναι η ανατροπή της 
πορείας καταστροφής του πλανήτη. Η συνει-
δητοποίηση ότι η τεχνολογία, η επιστήµη και 
όλες οι επαναστατικές υποσχέσεις της θαυ-
µαστής νέας εποχής, δεν θα οδηγήσουν σε 
δρόµους φωτεινούς, αν δεν σεβαστεί πρώτα 
ο άνθρωπος τη φύση που τον δηµιούργησε, 
είναι ίσως µια ένδειξη ωριµότητας στην αυγή 
της νέας χιλιετίας».14

 Υπάρχει όµως και ένα θέµα –στοιχείο του 
ρεύµατος που ανέφερα– το οποίο επιλέξατε 
να διατηρήσετε στο προσκήνιο.
 Τούτο είναι ο πατριωτισµός, ο συνταγµα-
τικός και δηµοκρατικός, ο οποίος κατ’ εσάς 
«παραµένει και πρέπει να παραµείνει συλλο-
γικό ιδεώδες»,15 µε αναφορές στην ελευθε-

ρία και τη δικαιοσύνη, θα έλεγα µε έµµεσες 
αναφορές στο άρθρο 120 του Συντάγµατός 
µας.
 Πιστεύετε ότι:
«Σε µια εποχή σαν τη δική µας, εποχή που 
αποθεώνει την ύλη και τον ατοµισµό, έχει µε-
γάλη αξία η υπογράµµιση του µεγαλείου της 
θυσίας και του αγνού πατριωτισµού. Γιατί, ει-
δικά για τη νέα γενιά, έχει σηµασία η αναγνώ-
ριση των ιδεωδών που ενέπνευσαν αυτούς 
που τους παρέδωσαν την πατρίδα ελεύθερη.  
Έχει σηµασία για να µπορούν οι νέοι άνθρω-
ποι να ευαγγελίζονται την ανεξαρτησία της 
πατρίδας µας, να οραµατίζονται όχι απλώς 
την ατοµική τους ευηµερία, αλλά έναν κόσµο 
πιο δίκαιο».16 
 Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, πέρα από όλα 
όσα ανέφερα, θεωρώ ότι εν κατακλείδι πρέ-
πει να επαινέσουµε το παράδειγµα που δίνε-
τε σε όλους µας και ειδικά, σε ότι αφορά τη 
νεολαία, µάς προσκαλείτε να δώσουµε:
 «Τη νεολαία οφείλοµε να την περιβάλ-
λουµε µε εµπιστοσύνη και αγάπη.  Οι δικές 
µας συµπεριφορές και η δική µας προσωπι-
κή ζωή να είναι τέτοια που να µην τους απο-
γοητεύει, αλλά να ενισχύει το όραµά τους να 
αλλάξουν τον κόσµο».17

 Πράγµατι, αυτό είναι και η πεµπτουσία 
της αποστολής µας ως ανθρώπων και δα-
σκάλων. Υπάρχουµε επειδή υπάρχει η νέα 
γενιά.
 Σας διαβεβαιώνω ότι στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας επιχειρούµε –ίσως όχι πάντοτε 
µε επιτυχία– πάντως επιχειρούµε, ο καθένας 
µε τις δυνάµεις του και τους περιορισµούς 
του, προβάλλοντας πλέον και το παράδειγµά 
σας, να τους ενισχύσουµε το όραµα για να 
αλλάξουν τον κόσµο.

Σας ευχαριστώ

12. Περούτζια,  26 Ιανουαρίου 2006.
13. Περούτζια, 26 Ιανουαρίου 2006.
14. Ρόδος, 1 Σεπτεµβρίου 2005.
15. Ιωάννινα, 21 Φεβρουαρίου 2006.

16. Θεσσαλονίκη, 28 Οκτωβρίου 2005.
17. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2006.
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ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι πρυτανικές εκλογές που διενεργήθηκαν 
στις 24 Μαΐου 2006 έδωσαν τη νίκη στο υπο-
ψήφιο σχήµα «Δυναµικό Πανεπιστήµιο» που 
αποτελείται από τους:
Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη, Πρύτανη
και ως Αντιπρυτάνεις τους:
Καθηγητή Στέλιο Κατρανίδη,
Καθηγητή Αθανάσιο Νούλα,
Αναπληρωτή Καθηγητή Δηµήτριο Σουµπε-
νιώτη.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα είναι:

Ψηφίσαντες: 306
- Υπέρ του συνδυασµού
“Δυναµικό Πανεπιστήµιο”:  231
- Λευκά:     61
- Άκυρα:     14
Οι νέες Πρυτανικές Αρχές ανέλαβαν τα καθή-
κοντά τους την 1η Σεπτεµβρίου 2006. 

Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, Πρύτανης.

Αναπληρωτής Καθηγητής Δηµήτριος Σουµπενιώτης, 
Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επενδύσεων.

Καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης, Αντιπρύτανης
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας, Αντιπρύτανης
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης.
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΚΕΛ,
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Όψεις 
της Διεθνούς Πολιτικής – Η εξεικόνισή τους 
στο κυπριακό πρόβληµα»

Πέµπτη, 23 Μαρτίου 2006, 11.00 π.µ.

Τα τελευταία χρόνια οι αντιπαραθέσεις στον 
Κόσµο προσδιορίζονται από τρεις παραµέ-
τρους:
α. από τον ανταγωνισµό για τον έλεγχο των 

ενεργειακών πηγών και των στρατηγικών 
γεωγραφικών θέσεων για τη διασφάλιση 
των οποίων διενεργούνται και προληπτικοί 
πόλεµοι

β. από την υπαγωγή των σχέσεων εργασίας 
και κεφαλαίου σε ρυθµίσεις υπερεθνικού 

Την Πέµπτη 23 Μαρτίου 2006, στο Αµφι θέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου Μα-
κεδονίας το Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών Σπου-
δών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 
διοργάνωσε οµιλία του Δηµήτρη Χριστόφια, Βουλευτή Κεντρικής Περιφέρειας 
Κερύνειας, Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Προέδρου 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και Επιτίµου Διδάκτορα του Τµήµατος µε τίτλο:
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό»
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και κοινωνικά απρόσωπου νοµισµατικού 
ελέγχου, και τη διαµόρφωση νέων επιχει-
ρηµατικών σχέσεων µε κύριο χαρακτηρι-
στικό την εκµετάλλευση κυρίως των νέων 
ανθρώπων

γ. από την ανάπτυξη και προώθηση συµβολι-
κών συστηµάτων νοµιµοποίησης µιας ηγε-
µονικής παγκοσµιοποίησης. 

Αυτές οι παράµετροι συνδιαµορφώνουν µια 
ζοφερή διεθνή πραγµατικότητα και ταυτό-
χρονα παράγουν ανάλογες ευθυγραµµισµέ-
νες προς αυτήν καταστάσεις και στις περιφέ-
ρειες. Μια από αυτές είναι και η Μέση Ανα-
τολή στην οποία η Κύπρος, παρά την ένταξή 
της στην Ε. Ε., εξαρτάται από τις γεωπολιτικές 
συνθήκες που προσδιορίζουν τις εντάσεις 
που αναπτύσσονται σε αυτήν την περιοχή.
Α. Ο ανταγωνισµός για τον έλεγχο των ενερ-

γειακών πηγών και των στρατηγικών γεω-
γραφικών θέσεων συνδέεται µε την απο-
τροπή ανάπτυξης τοπικών υπερδυνάµεων 
οι οποίες, επειδή µπορούν να διαταράξουν 
το σύστηµα της ηγεµονικής παγκοσµιο-
ποίησης, πρέπει είτε να ελέγχονται είτε να 
µαταιώνεται η ανάδειξή τους.

 Με το πρόσχηµα είτε της τροµοκρατίας 
είτε της κατοχής όπλων µαζικής καταστρο-
φής είτε της θρησκειοποίησης της κοινωνί-
ας, είτε της απουσίας δηµοκρατικής διακυ-
βέρνησης -κίνδυνοι που σε κάποια έκταση 
πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι είναι υπαρ-
κτοί- επαπειλούνται βάναυσες και προσβλη-
τικές επεµβάσεις οι οποίες σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις παίρνουν τη µορφή, όπως είπαµε, 
προληπτικών πολέµων. Οι τελευταίοι όµως 
όχι µόνο δεν αποκαθιστούν τη δηµοκρατία 
αλλά δηµιουργούν τις µονιµότερες προϋ-
ποθέσεις για τον έλεγχο των χωρών αυτών, 
µε τη δικαιολογία της επιβολής µιας δήθεν 
δηµοκρατικής διακυβέρνησης αποκοµµένης 
από κάθε λαϊκή υποστήριξη. Όµως, ακόµα 
και οι απόπειρες αυτές, καθόσον κίβδηλες, 
οδηγούν σε ακόµα πιο ανεξέλεγκτες κα-
ταστάσεις. Δεν έχετε παρά να σκεφθείτε τι 
µπορεί να συµβεί κάθε στιγµή στο τρίγωνο 
Τουρκία– Ιράν–Ιράκ για να αντιληφθείτε πως 
η οποιαδήποτε επιδείνωση «νοµιµοποιεί», 
ακόµα περισσότερο, την εξωτερική παρέµ-

βαση και την παρέκταση της διάρκειάς τους.
 Για το λόγο αυτό το σύστηµα της ηγε-
µονικής παγκοσµιοποίησης προσπαθεί να 
αποτρέψει κάθε πολυµερή διαβούλευση η 
οποία θα συνεπαγόταν τη µείωση του µονο-
πωλιακού ελέγχου της περιοχής και θα επέ-
τρεπε την εµπλοκή και άλλων χωρών, αλλά 
και των Ηνωµένων Εθνών στην προσπάθεια 
να αντιµετωπίζονται οι κρίσεις µέσα από δι-
απραγµατεύσεις. Διαπραγµατεύσεις που θα 
στηρίζονται σε αρχές γενικώς παραδεκτές 
και µε σεβασµό στην πατριωτική αξιοπρέ-
πεια των µικρών χωρών. Διαδικασίες που θα 
οδηγούσαν σε πραγµατικά ειρηνικές λύσεις. 
Αντ’ αυτού, όχι µόνο δεν καλούνται άλλες δυ-
νάµεις σε µια τέτοια διαδικασία, αλλά απο-
κλείονται και από κάθε τεχνογνωσία η οποία 
θα τους παρείχε αυθεντική πληροφόρηση 
για ό,τι πραγµατικά συµβαίνει ή σχεδιάζεται. 
Η τεχνολογική ανισότητα –και κυρίως εκείνη 
των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων «ανοι-
κτής εξέλιξης»– περιορίζει αποτελεσµατικά, 
αν δεν αναιρεί, τόσο τον κοινωνικό όσο και 
τον πολιτικό έλεγχο πάνω στην εξουσία.
Β. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του καιρού 

µας αφορά στο χώρο της εργασίας και της 
επιταχυνόµενης υπαγωγής των σχέσεων 
εργασίας και κεφαλαίου σε υπερεθνικούς 
µηχανισµούς απρόσωπου νοµισµατικού 
ελέγχου. Και λέω επιταχυνόµενους, για-
τί αν το ΕΥΡΩ, για παράδειγµα, είναι στη 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας ανα-
µενόµενος µηχανισµός ενοποίησης της οι-
κονοµίας, αυτή δεν εξυπηρετεί, µε τον τρό-
πο που γίνεται, την κοινωνική συνοχή. Μια 
από τις πιο δραµατικές συνέπειες αυτού 
του συστήµατος, είναι η εγκατάλειψη των 
νέων και η υπαγωγή τους σε συστήµατα 
εργασιακής οµηρίας, όπως αυτά που προ-
τείνονται σήµερα στη Γαλλία και όπου συ-
γκεκαλυµµένα ισχύουν και σε άλλες χώρες. 
Τα µέτρα αυτά τα οποία εξυπηρετούν τους 
επιχειρηµατίες θα οδηγήσουν µοιραία σε 
εκρηκτικές καταστάσεις. Είναι βέβαια εν-
θαρρυντικό ότι σε ορισµένες ευρωπαϊκές 
χώρες ο κόσµος της εργασίας αλλά και 
κάποιοι πνευµατικοί άνθρωποι –και εδώ ο 
ρόλος των πανεπιστηµιακών είναι ιδιαίτε-
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ρα κρίσιµος– ξεσηκώνονται, απαιτούν δια-
βουλεύσεις και εγείρουν και θέµατα παρα-
βίασης θεµελιακών αρχών και θεµελιωδών 
δικαιωµάτων.

 Όµως, παράλληλα µε όσα απειλούν την 
εργασία και το µέλλον των νέων ανθρώ-
πων και ορισµένων κοινωνικών οµάδων 
που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας και 
του πολιτισµού, εκκολάπτονται φασιστικά 
µορφώµατα που συχνά βρίσκουν έστω και 
περιορισµένη ανταπόκριση και σε άλλα 
στρώµατα της κοινωνίας. Τα πιο συγκεκα-
λυµµένα βέβαια από τα µορφώµατα αυτά, 
είναι και τα πιο επικίνδυνα: Ακόµα και όταν 
διαρκούν λίγο, αφήνουν πάντα πίσω τους 
«κοµµατικά υπόλοιπα» που δεν αφήνουν 
ανεπηρέαστη την πολιτική ζωή. Και όχι 
σπάνια οδηγούν κάποιους σε εκλογικές ή 
άλλες συνεργασίες οι οποίες απειλούν µα-
κροπρόθεσµα τη δηµοκρατία.

Γ. Και το τρίτο τέλος χαρακτηριστικό είναι ότι 
η ηγεµονική παγκοσµιοποίηση και οι δυ-
νάµεις που τη συγκροτούν «πολιτικά» και 
επιχειρηµατικά είναι υποχρεωµένες να τη 
νοµιµοποιούν µε τα κατάλληλα συµβολικά 
συστήµατα που ωραιοποιούν κάθε ανισό-
τητα. Με αυτά διαδίδουν τρόπους ζωής 
και αντιλήψεις και παράγουν εντυπώσεις, 
δηλαδή καταστάσεις του νου που ικανο-
ποιούνται µε την παραγωγή προϊόντων τα 
οποία καταναλώµενα στηρίζουν τις δυνά-
µεις αυτές. Τρέφεται το σύστηµα από ένα 
κοινό που το µαθαίνουν έτσι να σκέφτεται 
ώστε να αγοράζει εκείνο που αποτελεί, στο 
ψυχολογικό επίπεδο, το µηχανισµό της πο-
λιτιστικής του αλλοτρίωσης.

Κυρίες και Κύριοι,
Η διαµόρφωση ενός τέτοιου τρόπου ζωής 
δεν βασίζεται ούτε στην αλληλεγγύη ούτε 
στην προσωπική αξιοπρέπεια. Συµπίπτει 
µόνο µε την απροβληµάτιστη και κοινωνικά 
ανεύθυνη στάση ενός ανάλγητου επιχειρη-
µατικού µικρόκοσµου.
 Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίµα συσχετισµού 
των δυνάµεων όπου όπως σας εξέθεσα 
προσδιορίζεται: 
(α) από τον ανταγωνισµό για τον έλεγχο των 

ενεργειακών πηγών,
(β) από την υπαγωγή των σχέσεων εργασίας 

σε υπερεθνικούς νοµισµατικούς ελέγχους 
µε κύρια θύµατα τους νέους ανθρώπους, 
και 

(γ) από τη διαµόρφωση συµβολικών συ-
στηµάτων που νοµιµοποιούν την κάθε 
αλλοτρίωση, καλούµεθα να δούµε και το 
κυπριακό πρόβληµα. Ένα πρόβληµα που 
δεν µπορεί να επιλυθεί παρά µέσα από 
διαδικασίες που θα οδηγούν σε µια πραγ-
µατική συνολική επανένωση των δύο 
κοινοτήτων που συγκροτούν τον κυπρια-
κό λαό και είναι οι συνιδρυτές της Κυπρι-
ακής Δηµοκρατίας. Οι διαδικασίες όµως 
αυτές δυσκολεύονται ή και εµποδίζονται 
από όσους έχουν συµφέρον να ελέγχουν 
την περιοχή. Μια περιοχή που ορισµένες 
συγκεκριµένες δυνάµεις τη θέλουν επο-
πτευόµενο γεωπολιτικό χώρο.

Το κυπριακό πρόβληµα, µετά το 1974 «εξε-
λίσσεται» και καθορίζεται σε µεγάλη 
έκταση µέσα σε αυτές τις πολύ αρνητι-
κές συνθήκες. Οι ειδικότερες συνέπειες 
αυτής της διαµορφωµένης κατάστασης 
είναι δύο:

Ι.  Η σταθερή «αποδοχή» της Τουρκίας ως δύ-
ναµης που πρέπει να υποστηριχθεί στο 
πλαίσιο του συσχετισµού δυνάµεων που 
σας περιέγραψα. Έτσι η πατρίδα µου στα-
θερά αντιµετωπίζει µια άκρως απαράδε-
κτη και κυνική απαίτηση σύµφωνα µε την 
οποία λύση δεν µπορεί να διαταράξει ένα 
διεθνές σύστηµα στο οποίο η Τουρκία 
είναι ένας από τους προνοµιακούς πρά-
κτορες των συµφερόντων του. Και ως εκ 
τούτου «δικαιούται» να επωφελείται.

ΙΙ. Η δεύτερη συνέπεια αφορά στην αποφυγή 
µιας οποιασδήποτε λύσης που θα στη-
ριζόταν πλήρως στη διεθνή νοµιµότη-
τα. Έτσι η τελευταία δεν µπορεί να έχει 
για την Κύπρο παρά µια τροποποιηµένη 
εφαρµογή.

Όµως, παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλες αυτές τις 
δυσκολίες και παρά το γεγονός ότι όχι µόνο 
η Τουρκία και οι σύµµαχοί της, αλλά και κά-
ποιοι φίλοι µας, εµποδίζουν την επίλυση µε 
βάση τη διεθνή και ευρωπαϊκή νοµιµότητα, 
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η Κύπρος, η Κυβέρνηση της και η πολιτική 
ηγεσία γενικότερα θα εξακολουθήσει να δί-
νει τη µάχη για την επανένωση.
 Το αίτηµά µας θα στηρίζεται και θα δι-
εκδικείται όσο εντονότερα και καθαρότερα 
γίνεται µε βάση το Διεθνές Δίκαιο και σε όλα 
εκείνα που αποτελούν το «ευρωπαϊκό κεκτη-
µένο».
 Γνωρίζουµε ότι από σφάλµατα µε µεγάλο 
χρονικό βάθος ή και εγκλήµατα, και δικά µας 
και άλλων, δηµιουργήθηκε µια κατάσταση 
η οποία δεν µπορεί να ανατραπεί χωρίς κό-
στος.
 Αυτό όµως δεν µας επιτρέπει να αποδε-
χθούµε ρυθµίσεις οι οποίες από την εποµένη 
µέρα κιόλας θα οδηγήσουν και σε δικοινοτι-
κές οξύτητες µε δυνητικό αποτέλεσµα την 
εξαφάνιση της Κυπριακής Δηµοκρατίας και 
µε ευρύτερες απειλές για την περιοχή.
 Επιδιώκοντας, πιστέψτε, έστω και την 
οριακή τήρηση της διεθνούς νοµιµότητας, 
δεν προστατεύουµε µόνο την πατρίδα µας 
αλλά και την περιοχή. Και δεν θέλουµε να µε-
ταβληθούµε, δεν έχουµε δικαίωµα απέναντι 
στους λαούς και στο λαό µας να γίνουµε ένα 
τοπικό εργαλείο δυνητικών εκβιασµών.
 Όσοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό ενερ-
γούν κοντοπρόθεσµα και άδικα, όχι για µας 
αλλά και για τους ίδιους. Γι’ αυτό το Κυπριακό 
δεν µπορεί να λυθεί παρά στα πλαίσια του 
ΟΗΕ αλλά και µε την ενεργό συµµετοχή και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων δυ-
νάµεων, έτσι ώστε η οποιαδήποτε λύση να 
µην επιτρέπει επανάληψη των όσων συνέβη-
σαν στο παρελθόν.
 Πριν από δύο χρόνια ο κυπριακός λαός 
κλήθηκε να αποφασίσει αν αποδέχεται ένα 
δοτό και όχι ένα συµφωνηµένο σχέδιο λύ-
σης, που ιδιαίτερα σε θέµατα ασφάλειας και 
ανεξαρτησίας, ουσιαστικά εξυπηρετούσε 
τους στόχους της Τουρκίας και όχι µόνο, στο 
νησί και ευρύτερα στην περιοχή, έτσι όπως 
αποτυπώνονται στο δόγµα που ακολουθεί η 
Τουρκία έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας, 
που µόλις πρόσφατα επαναβεβαιώθηκε µε 
την υπογραφή του Τούρκου Πρωθυπουρ-
γού κ. Ερντογάν. Το δόγµα έχει ως κεντρικό 
άξονα πολιτικής την εσαεί στρατιωτική πα-

ρουσία της Τουρκίας στο νησί, την οµηρία 
της Κύπρου µέσα από τις εγγυήσεις και τα δι-
καιώµατα επέµβασης αλλά και µε την παρα-
µονή όλων των εποίκων. Αυτές ήταν από τις 
πιο σηµαντικές αρνητικές πρόνοιες που µας 
οδήγησαν στην απόρριψη του Σχεδίου του 
Γ.Γ. στο δηµοψήφισµα του Απριλίου 2004, χω-
ρίς να προσθέτουµε τη δυσλειτουργικότητα 
και άλλα προβλήµατα που είχε το Σχέδιο.
 Το «τελεσίγραφο» που ο υφυπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Ζιγιάλ επέδωσε 
στο Γ.Γ. του διεθνούς οργανισµού µε τα 11 
σηµεία που ζητούσε η Τουρκία στις συνοµι-
λίες του Μπούργκεστοκ και που δυστυχώς 
τα έκανε δεκτά ο Γ.Γ. µε την επιδιαιτησία του, 
στόχευε στην υλοποίηση του προαναφερθέ-
ντος δόγµατος µέσα από τη λύση του Κυπρι-
ακού θυµατοποιώντας την Κύπρο και το λαό 
της και εξυπηρετώντας τα συµφέροντα τόσο 
της Τουρκίας, όσο και των υπερατλαντικών 
συµµάχων της.
 Για τη διαµόρφωση και την επιβολή της 
συγκεκριµένης λύσης έγινε ένα ολόκληρο 
παρασκηνιακό πάρε-δώσε µεταξύ της Τουρ-
κίας µε τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, στο φόντο 
των εξελίξεων και του πολέµου στο Ιράκ και 
των ανησυχιών και αντιδράσεων που εξέ-
φραζε η Τουρκία για το Κουρδικό ζήτηµα.
 Η πρόταση του ΑΚΕΛ για να περισωθούν 
οι διαδικασίες και να εξευρεθεί λύση, µε ανα-
βολή των δηµοψηφισµάτων επικεντρώθη-
κε κύρια στα θέµατα που αναφέρουµε πιο 
πάνω. Η απόρριψη του σχεδίου λύσης απέ-
τρεψε την υλοποίηση του δόγµατος και τη 
διαιώνιση της παρουσίας της Τουρκίας στην 
Κύπρο.
 Εµείς, µετά που ο λαός έδωσε την ετυ-
µηγορία του, συνεχίζουµε να δίνουµε κάθε 
µας δύναµη για την επίλυση του Κυπριακού. 
Παραµένουµε συνεπείς στη δέσµευση για 
διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία που είναι 
ο οδυνηρός συµβιβασµός και το τίµηµα των 
λαθών και των εγκληµάτων που διεπράχθη-
σαν. Αγωνιζόµαστε και προσπαθούµε να πεί-
σουµε τόσο το διεθνή παράγοντα, το Γ.Γ. του 
ΟΗΕ, όσο και την Τουρκία και τους Τουρκοκύ-
πριους συµπατριώτες µας για την ανάγκη να 
επιτευχθούν αλλαγές στις προτάσεις του Γ.Γ. 
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ούτως ώστε η λύση να είναι λειτουργική και 
βιώσιµη και να απαλλάσσει την Κύπρο από 
τις όποιες εξαρτήσεις και οµηρίες σε ξένους. 
Αποτέλεσµα αυτών των προσπαθειών ήταν 
και η συνάντηση και τα αποτελέσµατα της 
συνάντησης του Παρισιού µεταξύ του Προ-
έδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας και του 
κ. Ανάν, που δηµιούργησε κινητικότητα και 
άνοιξε ένα παράθυρο αισιοδοξίας για τη δη-
µιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης 
ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων.

Κυρίες και Κύριοι,
Κύριοι Καθηγητές,
Αγαπητοί φοιτητές,
Όσα σας εξέθεσα στηρίζονται τόσο σε γεγο-
νότα όσο και στην πείρα που αποκτήσαµε 
από τη συµβίωση µε ένα πρόβληµα πολύ-
πλοκο και για το οποίο όλοι έχουµε τις ευθύ-
νες µας και εµείς οι Κύπριοι επίσης, Ελληνο-
κύπριοι και Τουρκοκύπριοι.
 Σήµερα είµαστε, αν όχι στην έναρξη, 
αλλά στις παραµονές να «ορατοποιηθεί» 
ένας ανταγωνισµός πρωτοβουλιών από τους 
ορατούς «φίλους» µας µε στρατηγικό στόχο 
να µας επιβληθεί πάλι µια «λύση» η οποία αν 
δεν στηριχθεί σε αρχές οικουµενικά παραδε-
κτές θα οδηγηθούµε σε νέα αδιέξοδα.

 Ένας από τους πιο αναγκαίους και απο-
τελεσµατικούς µηχανισµούς για να µαται-
ωθούν αυτές οι προθέσεις είναι η εµπλοκή 
όλων των µονίµων µελών του Συµβουλίου 
Ασφαλείας στις διαδικασίες και τις ουσιαστι-
κές διεργασίες επίλυσης του προβλήµατος 
καθώς και η ενηµέρωση όλων των σκεπτό-
µενων και δηµοκρατικών ανθρώπων. Όλων 
χωρίς εξαιρέσεις. Η διεύρυνση της κοινής και 
ανώνυµης γνώµης πάνω στις παραµέτρους 
του προβλήµατος και το τι κάθε φορά ση-
µαίνει το ένα ή το άλλο είναι χρέος προς την 
Κύπρο, προς την κοινωνία της Κύπρου, τόσο 
την ελληνοκυπριακή όσο και την τουρκοκυ-
πριακή. Και εµείς ως ΑΚΕΛ εργαζόµαστε στα-
θερά προς την κατεύθυνση αυτή.
 Σήµερα, µε την ιδιότητα της πολύ µεγά-
λης για µένα τιµής που πριν από λίγο καιρό 
µου απονείµατε, είµαι και πάλι εδώ στο Πα-
νεπιστήµιο του Αλέξανδρου Παπαναστασί-
ου, τόσο για να ανταποκριθώ σ’ ένα χρέος 
όσο και για να επικοινωνήσω µαζί σας. Και 
γιατί όχι και για να στηριχθώ στην προσπά-
θειά µου. Η τελευταία όµως δεν είναι ατοµική 
αλλά συλλογική και παγκύπρια. Γι’ αυτό και η 
στήριξή σας προσλαµβάνεται ως κάτι που δί-
δεται σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό.

Σας ευχαριστώ!
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Πανηγυρική οµιλία στην εκδήλωση για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτί-
ου, της Άννας-Μαρίας Ρεντζεπέρη-Τσώνου, Λέκτορα του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και 
Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η εκδήλωση περιελάµβανε επιπλέον απονοµή τιµη-
τικής πλακέτας καθώς και πρόγραµµα µουσικής και λόγου από τους φοιτητές του ΜΕΤ.

Τα δηµοτικά τραγούδια κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην 
ελληνική δηµιουργία καθώς συγκινούν βαθιά την ψυχή 
των ανθρώπων µε το απέριττο κάλλος, την απλότητα, 
την πρωτοτυπία και τη φραστική δύναµή τους και πα-
ράλληλα εκφράζουν ξεκάθαρα τον άδολο και ανόθευτο 
χαρακτήρα του Έθνους.1 Αποτελούν αδιαίρετη ενότητα 
ποίησης, µουσικής και συχνά χορού και προέρχονται, 
όπως επισηµαίνουν ερευνητές, εξελικτικά µε βαθµιαίες 
µεταβολές από την αρχαία ποίηση και ειδικότερα από 

τη λαϊκή ποίηση των αρχαίων Ελλήνων. Σηµαντικά στοιχεία υπέρ της αδιάκοπης αυτής συνέ-
χειας αποτελεί η χρήση της λέξης «τραγούδι» από τη λέξη «τραγωδία» που σηµαίνει και µέλος, 
του ιαµβικού δεκαπεντασύλλαβου στίχου που προήλθε πιθανότατα από τον αρχαίο ιαµβικό 
καταληκτικό τετράµετρο στίχο, και στοιχείων της αρχαίας ελληνικής θεωρίας της µουσικής, 
όπως οι κλίµακες και οι ρυθµικοί σχηµατισµοί.2

 Η αρχική σύλληψη του δηµοτικού τραγουδιού γίνεται από έναν συγκεκριµένο δηµιουρ-
γό – άγνωστο σήµερα σε µας – που έχει µεγαλύτερη ευαισθησία και εκφραστική ικανότητα 
από τα άλλα άτοµα του κοινωνικού συνόλου, στο οποίο ανήκει. Στη συνέχεια, ο λαός, καθώς 
αισθάνεται ότι το τραγούδι αυτό τον εκφράζει, το επεξεργάζεται. Αφαιρεί το περιττό, παραλ-
λάσσει την ποιητική και µουσική φράση, διορθώνει τη ρίµα και το ρυθµό, αλλάζει λέξεις, ώστε 
τελικά το τραγούδι να χάσει τον προσωπικό του χαρακτήρα. Μέσω του αυτοσχεδιασµού, που 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του δηµοτικού τραγουδιού, επιτυγχάνεται η ανανέωση της 
παράδοσης.3
 Ως προς τον λόγο, αυτός στα δηµοτικά τραγούδια είναι απέριττος και πυκνός. Αποφεύγο-
νται συνήθως τα πολλά επίθετα και προτιµούνται τα ρήµατα και τα ουσιαστικά.
 Τα θέµατα των τραγουδιών περιγράφονται µε ιδιαίτερη ζωντάνια και παραστατικότητα 
και παραλείπονται τα ασήµαντα στοιχεία. Συχνές είναι οι προσωποποιήσεις της φύσης και 
των αψύχων, που συµπάσχουν και παίρνουν µέρος στη δράση. Από τεχνικής άποψης, το νόη-
µα ολοκληρώνεται σε κάθε στίχο ή δίστιχο. Επίσης, συχνά στο πλαίσιο του ιαµβικού δεκαπε-
ντασύλλαβου, που είναι ο πιο συνηθισµένος στίχος των δηµοτικών τραγουδιών, το νόηµα του 
πρώτου ηµιστιχίου επαναλαµβάνεται ή ολοκληρώνεται στο δεύτερο ηµιστίχιο.4

1. Ν. Γ. Πολίτη, Δηµοτικά τραγούδια (Εκλογή από τα τραγούδια του ελληνικού λαού), Γράµµατα, Αθήνα, 1991, σελ. 7.
2. Γ. Αµαργιαννάκη, «Δηµοτική Μουσική», στο: Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 28ος «Θέατρο, κινη-

µατογράφος, µουσική, χορός», Εκδοτική Αθηνών, σελ. 100 και Φ. Ανωγειανάκη, Η µουσική στη νεώτερη Ελλάδα 
(προσθήκη στην ελληνική µετάφραση της Ιστορίας της Μουσικής του Κ. Nef ), Αθήνα, εκδόσεις «Ν. Βότσης»,21985, 
σελ. 548-549.

3. Γ. Αµαργιαννάκη, ό.π. και Φ. Ανωγειανάκη, ό.π.
4. Ν. Γρηγοριάδη, Δ. Καρβέλη, Κ. Μπαλάσκα, Γ. Παγάνου, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οργανισµός Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 1979, σελ. 8-9.
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5. Γ. Αµαργιανάκη, ό.π., σελ. 100-101 και Φ. Ανωγειανάκη, ό.π., σελ. 552-553.
6. Κ.Θ. Δηµαρά, Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Ίκαρος, Αθήνα, [71985], σελ. 9-10.
7. Α. Πολίτη, Το δηµοτικό τραγούδι – Κλεφτικά, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» - Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2001, 

σελ. ια’.

 Ως προς τη µουσική, τα δηµοτικά τραγούδια είναι µονοφωνικά µε εξαίρεση τα ιδιότυπα 
πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου.
 Αποτελούνται δηλαδή από µια οριζόντια µελωδία, την οποία τραγουδούν οµοφωνικά όλοι 
οι εκτελεστές, οσοιδήποτε κι αν είναι. Κατά κανόνα αγνοούν τον συγκερασµό και ακολουθούν 
τους πατροπαράδοτους τρόπους µε τις φυσικές κλίµακες. Επίσης χρησιµοποιούνται και δια-
στήµατα µικρότερα του ηµιτονίου, ως έλξεις των κύριων βαθµίδων της µελωδίας. Χαρακτηρι-
στικό διάστηµα του δηµοτικού τραγουδιού είναι το τριηµιτόνιο. Οι ρυθµοί, πεντάσηµοι, εξά-
σηµοι, επτάσηµοι, οκτάσηµοι, εννιάσηµοι και άλλοι, ποικίλουν ανάλογα µε την γεωγραφική 
περιοχή, από την οποία προέρχονται τα τραγούδια. Τα µουσικά όργανα που χρησιµοποιού-
νται, συχνά κατασκευάζονται από τους ίδιους τους οργανοπαίκτες.5

 Τα δηµοτικά τραγούδια κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Κατ΄ αρχήν, ανάλογα µε 
την περίσταση που τραγουδιούνται, χωρίζονται σε τραγούδια της τάβλας ή καθιστικά, που 
έχουν ελεύθερο ρυθµό, τραγούδια της στράτας ή του δρόµου και τραγούδια του χορού, που 
έχουν περιοδικό ρυθµό.
 Ανάλογα µε το ποιητικό τους περιεχόµενο χωρίζονται βασικά σε:
 Πρώτον, Τραγούδια, που έχουν σχέση µε την κοινωνική ζωή του ανθρώπου, για παράδειγ-
µα νανουρίσµατα, παιδικά, της αγάπης, του γάµου, της ξενιτιάς, µοιρολόγια και άλλα.
 Δεύτερον, Παραλογές, που είναι πολύστιχα αφηγηµατικά τραγούδια που εξιστορούν δρα-
µατικές κυρίως περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής, πραγµατικές ή φανταστικές, όπως για πα-
ράδειγµα ένα θρύλο ή ένα µύθο, και 
 Τρίτον, Τραγούδια που έχουν ιστορική προέλευση, που είναι τα ακριτικά, τα ιστορικά και 
τα κλέφτικα.6
 Ανάλογα µε την εσωτερική τους δοµή, δηλαδή αν είναι τραγούδια που έχουν υπόθεση 
ή όχι, χωρίζονται σε διηγηµατικά, όπως είναι οι παραλογές, τα ακριτικά και τα περισσότερα 
ιστορικά, και σε «κυρίως άσµατα», στα οποία ανήκουν όλα τα υπόλοιπα είδη.
 Τα δηµοτικά τραγούδια, µε τα οποία ο λαός εξέφρασε κατά την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας και την Επανάσταση του 1821, τους καηµούς και τους θρήνους του, την ελπίδα και την 
πίστη για την ελευθερία, τον θαυµασµό για την λεβεντιά και τα κατορθώµατα των γενναίων 
αντρών και γυναικών, είναι κυρίως τα ιστορικά και τα κλέφτικα.7

 Τα ιστορικά δηµοτικά τραγούδια έχουν ως θέµα τους ένα συγκεκριµένο γεγονός, εθνικό 
ή κοινωνικό, συνήθως επίκαιρο και θλιβερό, όπως πολεµικές συγκρούσεις, πολιορκίες και 
αλώσεις πόλεων, αιχµαλωσίες, επαναστάσεις και χαµένες µάχες, επιδηµίες, λοιµούς και γενικά 
συµφορές όλων των ειδών. Πρόκειται, όπως αναφέρθηκε, για διηγηµατικά τραγούδια, που 
αναφέρονται στις λεπτοµέρειες του γεγονότος που εξιστορούν: δίνουν τον τόπο, το χρόνο, 
τις ιδιαίτερες συνθήκες, τα πρόσωπα που παίρνουν µέρος, τη διαδοχή των περιστατικών. 
 Πέρα από τον πληροφοριακό αυτό χαρακτήρα εκφράζουν συχνά τη συγκινησιακή φόρ-
τιση του λαού για τα γεγονότα αυτά, τη θλίψη, την απογοήτευση, αλλά και το πείσµα και την 
πίστη της εθνικής αναγέννησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι θρήνοι για την κατα-
στροφή ή και την άλωση πόλεων ή χωρών. Οι θρήνοι έχουν επική αφετηρία που συνδυάζεται 
µε λυρική διάθεση. Τα ιστορικά τραγούδια δηµιουργήθηκαν στο µεγαλύτερο µέρος τους µετά 
την άλωση της Κωνσταντινούπολης και κυρίως κατά τους αγώνες των Σουλιωτών ή της Επα-
νάστασης του 1821.
 Από τα πιο γνωστά ιστορικά τραγούδια είναι αυτό της «Αγιά – Σοφιάς», που είναι ένας βα-
θύς θρήνος. Η Αγιά – Σοφία µετά την άλωση από τους Τούρκους το 1453 ως την Επανάσταση 
του 1821 γίνεται το σπουδαιότερο εθνικό σύµβολο του σκλαβωµένου Γένους. Σύµβολο, που 
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όχι απλώς επιτρέπει ελπίδες για εθνική απελευθέρωση, αλλά προλέγει σαν σίγουρη την ανε-
ξαρτησία του Γένους. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι ακόλουθοι:

Σηµαίνει ο Θιός, σηµαίνει η γης, σηµαίνουν τα επουράνια,
σηµαίνει κι η Αγιά – Σοφιά, το µέγα µοναστήρι,
µε τετρακόσια σήµαντρα κι εξηνταδυό καµπάνες, 
κάθε καµπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.

5 Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
κι απ’ την πολλή την ψαλµουδιά εσειόντανε οι κολόνες.
Να µπούνε στο χερουβικό και να ’βγει ο βασιλέας, 
φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόµα:
«Πάψετε το χερουβικό κι ας χαµηλώσουν τ’ άγια,

10  παπάδες , πάρτε τα γιερά και σεις κεριά σβηστείτε, 
γιατ’ είναι θέληµα Θεού η Πόλη να τουρκέψει.
Μον’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, νά ‘ρτουνε τρία καράβια.

το ‘να να πάρει το σταυρό και τ’ άλλο το βαγγέλιο, 
το τρίτο το καλύτερο την άγια τράπεζά µας,

15  µη µας την πάρουν τα σκυλιά και µας τη µαγαρίσουν».
Η Δέσποινα ταράχτηκε κι εδάκρυσαν οι εικόνες.
«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και µην πολυδακρύζεις.
Πάλι µε χρόνους µε καιρούς, πάλι δικά σας είναι».

Στο τραγούδι ο αρχάγγελος, σταλµένος απ’ το Θεό, δίνει δύο χρησµούς. Ο πρώτος πως «η 
Πόλη θα τουρκέψει» και ο δεύτερος πως «πάλι µε χρόνους µε καιρούς πάλι δικά σας είναι». Εί-
ναι πραγµατικά άξιο θαυµασµού πως σε µια εποχή µετά την άλωση, όπου δε φαινόταν καµιά 
ελπίδα ανόρθωσης, ο λαός, παρά την απόγνωσή του, αναθαρρεί και εκφράζει την πεποίθηση 
της ανάκτησης της πατρικής κληρονοµιάς. Ακόµα, στο τραγούδι παρουσιάζεται η µεγαλό-
πρεπη εικόνα που κρατούσε ο λαός στη µνήµη του για την τέλεση της λειτουργίας µέσα στην 
Αγία Σοφία µε τα τετρακόσια σήµαντρα και τις εξηνταδυό καµπάνες, τους εξηνταδυό παπά-
δες και τους άλλους τόσους διάκους.8

 Άλλο γνωστό ιστορικό τραγούδι είναι το «Σουλιώτικο», που περιγράφει την πρώτη εκ-
στρατεία του Αλή πασά κατά του Σουλίου τον Ιούλιο του 1792. Ο Αλή πασάς προσπάθησε 
να ξεγελάσει του Σουλιώτες, λέγοντάς τους, ότι θα εκστρατεύσει κατά του Αργυρόκαστρου 
και ζητώντας τη συνδροµή τους για την εκστρατεία αυτή. Οι Σουλιώτες τον πίστεψαν κα του 
έστειλαν 70 επίλεκτους υπό τον Λάµπρο Τζαβέλα. Ο Αλή πασάς, αφού τους αφόπλισε και τους 
φυλάκισε, εκστράτευσε κατά του Σουλίου µε δώδεκα χιλιάδες άνδρες. Ευτυχώς ένας από 
τους φυλακισµένους Σουλιώτες κατάφερε να διαφύγει και ειδοποίησε τους συµπολίτες του, 
οι οποίοι οργάνωσαν σθεναρή άµυνα υπό τον Γεώργιο Μπότσαρη (πατέρα του Μάρκου). Ο 
στρατός του Αλή πασά νικήθηκε ολοκληρωτικά, ενώ ο ίδιος κατέφερε να διαφύγει στα Γιάννε-
να. Σηµαντικό ρόλο στη νίκη έπαιξαν οι τετρακόσιες περίπου Σουλιώτισσες, που πολέµησαν 
υπό την αρχηγία της Μόσκως Τζαβέλαινας (γυναίκας του Λάµπρου Τζαβέλα).9

Οι στίχοι είναι οι ακόλουθοι:

Τρία µπαϊράκια φαίνονται ΄ποκάτω από το Σούλι.
Το ’να ‘ναι του Μουχτάρ πασά, τ’ άλλο του Σελιχτάρη,
το τρίτο το καλύτερο είναι του Μιτσοµπόνου.
Μια παπαδιά τ’ αγνάντεψεν από ψηλή ραχούλα:

5  «Πού ’στε του Λάµπρου τα παιδιά, πού ‘στεν οι Μποτσαραίοι;

8. Κ. Ρωµαίου, Δηµοτικό τραγούδι – Προβλήµατα καταγωγής και τεχνοτροπίας, τόµος 1ος, Εκτύπωση «Παπαδογιάννη» 
Εκδοτικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1979, σελ. 177-183, 223 και Ν.Γ. Πολίτη, ό.π., σελ. 14-15.

9. Γ.Ν. Πολίτη, ό.π., σελ. 17-18.
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Αρβανιτιά µας πλάκωσε, θέλει να µας σκλαβώσει».
«Ας έρτουν οι παλιότουρκοι, τίποτε δε µας κάνουν!
Ας έρτουν πόλεµο να ιδούν και Σουλιωτών τουφέκια,
να µάθουν Λάµπρου το σπαθί, Μπότσαρη το τουφέκι,

10 τ’ άρµατα των Σουλιώτισσων, της ξακουσµένης Χάιδως».
Κι ο Κουτσονίκας φώναξεν από το µετερίζι:
«Παιδιά, σταθείτε στέρεα, σταθείτε αντρειωµένα,
 γιατ’ έρχεται ο Μουχτάρ πασάς µε δώδεκα χιλιάδες».
Ο πόλεµος αρχίνησε κι ανάψαν τα τουφέκια.

15 Τον Ζέρβα και τον Μπότσαρη εφώναξε ο Τζαβέλας:
«Παιδιά µ’, ήρθ’ η ώρα του σπαθιού και ας πάψει το τουφέκι».
Κι όλοι έπιασαν και σπάσανε τις θήκες τω σπαθιώ τους.
Τους Τούρκους βάνουνε µπροστά, τους βάνουν σαν κριάρια.
Άλλοι έφευγαν και άλλοι έλεγαν «Πασά µου, ανάθεµά σε! 

20 Μέγα κακό µας έφερες τούτο το καλοκαίρι,
εχάλασες τόση Τουρκιά, σπάηδες κι Αρβανίτες.
Δεν είν’ εδώ το Χόρµοβο, δεν είν’ η Λαµποβίτσα,
εδώ είν΄ το Σούλι το κακό, εδώ είν’ το Κακοσούλι,
που πολεµούν µικρά παιδιά, γυναίκες σαν τους άντρες,

25 που πολεµάει η Τζαβέλαινα σαν άξιο παλικάρι».
Κι ο Μπότσαρης εφώναξε µε το σπαθί στο χέρι:
«Έλα, πασά, τί κάκιωσες και φεύγεις µε µενζίλι;
Γύρισ’ εδώ στον τόπο µας, στην έρηµη την Κιάφα,
εδώ να στήσεις το θρονί, να γένεις και σουλτάνος».

Ο λαός µέσα από την περιγραφή της µάχης εκφράζει την αποστροφή του για τους κατακτητές 
και το µεγάλο θαυµασµό του για τους Σουλιώτες, που αντιστάθηκαν αντρειωµένα και συνέ-
τριψαν τους Τούρκους. Ξεχωριστή µνεία γίνεται για την Τζαβέλαινα και τις άλλες Σουλιώτισ-
σες, που πολέµησαν άξια σαν άντρες. Το τραγούδι ολοκληρώνεται βάζοντας τον Μπότσαρη 
να ειρωνεύεται τον Αλή Πασά, πως πρέπει νά ΄ρθει στο Σούλι να γίνει σουλτάνος.
 Σ’ άλλο ιστορικό τραγούδι, «Της Δέσπως», εξαίρεται πάλι η ανδρεία των Σουλιωτισσών. Το 
1803 παραδόθηκε τελικά το Σούλι στους Τούρκους. Ο Κίτσος Μπότσαρης µε 1148 Σουλιώτες 
κατέφυγε σ’ ένα µοναστήρι στ’ Άγραφα, όπου πολιορκήθηκε από ισχυρές δυνάµεις του Αλή 
Πασά. Μετά από τέσσερις µήνες οι Αλβανοί κατέλαβαν µε προδοσία τη µονή και κατέσφαξαν 
τους Σουλιώτες, εκτός από 80 άτοµα. Αυτοί κατέφυγαν στο χωριό Ρινιάσα, όπου ζούσαν κι 
άλλες σουλιώτικες οικογένειες. Οι Αλβανοί τους καταδίωξαν και τους κατέσφαξαν. Η Δέσπω, 
ηρωϊκή σύζυγος του Γιωργάκη Μπότση, αντιστάθηκε σθεναρά και τέλος κλείστηκε στον πύρ-
γο του Δηµουλά µαζί µε δέκα άλλους: θυγατέρες, νύφες και εγγόνια της. Όταν κατάλαβε, πως 
κάθε περαιτέρω αντίσταση ήταν µάταιη, ρώτησε τα παιδιά της, αν προτιµούσαν τη σκλαβιά ή 
το θάνατο. Όλα ζήτησαν το θάνατο και µε όση πυρίτιδα τους είχε αποµείνει, ανατινάχθηκαν 
µαζί µε τον πύργο.10 
Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι ακόλουθοι:

 -Αχός βαρύς ακούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
 Μήνα σε γάµο ρίχνονται, µήνα σε χαροκόπι;
 -Ουδέ σε γάµο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι.
 Η Δέσπω κάνει πόλεµο µε νύφες και µ’ αγγόνια.

5  Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δηµουλά τον πύργο:
 «Γιώργαινα, ρίξε τ’ άρµατα, δεν είναι εδώ το Σούλι.
 Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανίτων».
 «Το Σούλι κι αν προσκύνησε, κι αν τούρκεψεν η Κιάφα,
 η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκαµε, δεν κάνει».

10. Γ.Ν. Πολίτη, ό.π., σελ. 22. 
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10  Δαυλί στο χέριν άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει:
 «Σκλάβες Τουρκών µη ζήσωµε, παιδιά µ’, µαζί µου ελάτε».
 Και τα φυσέκια ανάψανε, κι όλοι φωτιά γενήκαν.

Το τραγούδι ξεκινάει µ’ ένα προοίµιο, που περιλαµβάνει τις λεγόµενες άστοχες ερωτήσεις 
(Μήνα σε γάµο ρίχνονται, µήνα σε χαροκόπι;). Με τον τρόπο αυτό, ο λαϊκός βάρδος αποσκο-
πεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του ακροατή και να τονίσει το θέµα, που πρόκειται να εξιστο-
ρήσει.11 Στη συνέχεια προχωράει ευθύς στη δράση. Μέσα απ’ το ποιητικό κείµενο εκφράζεται 
ο µεγάλος θαυµασµός του λαού για τη λεβεντιά και την αντρεία των Σουλιωτισσών, που προ-
τίµησαν το θάνατο από τη σκλαβιά.
 Άλλο γνωστό ιστορικό τραγούδι είναι «Του Διάκου». Σ’ αυτό εξιστορείται η ηρωϊκή αντί-
σταση του Αθανάσιου Διάκου µε τα πρωτοπαλίκαρά του, Δηµήτρη Καλύβα και Μπακογιάννη 
(Λεβεντογιάννη), και µικρό αριθµό ανδρών, κατά του Οµέρ Βρυώνη και του στρατού του, που 
αποτελούνταν από δεκαοχτώ χιλιάδες άνδρες, στη γέφυρα της Αλαµάνας. Η µάχη δόθηκε 
στις 24 Απριλίου του 1821. Μετά από πολύωρη και λυσσαλέα αντίσταση, οι Τούρκοι έπιασαν 
τον Αθανάσιο Διάκο ζωντανό, και τον θανάτωσαν µε µαρτυρικό θάνατο για παραδειγµατισµό. 
Δύο µήνες µετά την καταστροφή της Αλαµάνας ήρθε στην Ανατολική Ελλάδα ο Νικηταράς, 
ηγούµενος ενός σώµατος Πελοποννησίων και συνέχισε τον αγώνα κατά των Τούρκων.12

Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι ακόλουθοι:

 Τρία πουλάκια κάθουνταν ψηλά στη Χαλκουµάτα. 
 Το ’να τηράει τη Λιβάδια και τ’ άλλο το Ζητούνι, 
 το τρίτο το καλύτερο µοιρολογάει και λέει:
 - Πολλή µαυρίλα πλάκωσε, µαύρη σαν καλιακούδα.

5  Μήν’ ο Καλύβας έρχεται, µήν’ ο Λεβεντογιάννης;
 -Νούδ’ ο Καλύβας έρχεται, νούδ’ ο Λεβεντογιάννης.
 Οµέρ Βρυώνης πλάκωσε µε δεκαοχτώ χιλιάδες.
 Ο Διάκος σαν τ’ άγροίκησε, πολύ του κακοφάνη. 
 Ψηλή φωνήν εσήκωσε, τον πρώτο του φωνάζει. 

10  «Τον ταΐφά µου σύναξε, µάσε τα παλικάρια,
 δώσ’ τους µπαρούτη περισσή και βόλια µε τις χούφτες,
  γλήγορα και να πιάσουµε κάτω στην Αλαµάνα, 
 που ‘ναι ταµπούρια δυνατά κι όµορφα µετερίζια».
 Παίρνουνε τ’ αλαφρά σπαθιά και τα βαριά τουφέκια,   

15  στην Αλαµάνα φτάνουνε και πιάνουν τα ταµπούρια. 
 «Καρδιά, παιδιά µου» φώναξε, «παιδιά, µη φοβηθείτε,
 σταθείτε αντρειά σαν Έλληνες και σα Γραικοί σταθείτε».
 Ψιλή βροχούλα νέπιασε κι ένα κοµµάτι αντάρα,
 τρία γιουρούσια νέκαµαν, τα τρία αράδα αράδα.

20   Έµεινε ο Διάκος στη φωτιά µε δεκαοχτώ λεβέντες.
 Τρεις ώρες επολέµαε µε δεκαοχτώ χιλιάδες.
 Βουλώσαν τα κουµπούρια του κι άναψαν τα τουφέκια,
 κι ο Διάκος εξεσπάθωσε και στη φωτιά χουµάει.
 Ξήντα ταµπούρια χάλασε κι εφτά µπουλουκµπασήδες

25  και το σπαθί του κόπηκε ανάµεσ’ άπ’ τη χούφτα
 και ζωντανό τον έπιασαν και στον πασά τον πάνουν.
 Χίλιοι τον παν’ από µπροστά και χίλιοι από κατόπι.
 Κι ο Οµέρ Βρυώνης µυστικά στο δρόµο τον ερώτα: 

11. Α. Πολίτη, ό.π., σελ. µδ’.
12. Γ.Ν. Πολίτη, ό.π., σελ. 26-27.
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 «Γίνεσαι Τούρκος, Διάκο µου, την πίστη σου ν’ αλλάξεις,
30  να προσκυνήσεις στο τζαµί, την εκκλησιά ν’ αφήσεις;» 

 Κι εκείνος τ’ αποκρίθηκε και στριφτεί το µουστάκι: 
 «Πάτε κι εσείς κι ή πίστη σας, µουρτάτες, να χαθείτε! 
 Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θενά ‘ποθάνω. 
 Α’ θέλετε χίλια φλωριά και χίλιους µαχµουτιέδες,

35   µόνον εφτά µερών ζωή θέλω να µου χαρίστε, 
 όσο να φτάσει ο Οδυσσεύς και ο Θανάσης Βάγιας». 
 Σαν τ’ άκουσε ο Χαλίλµπεης, αφρίζει και φωνάζει:
 «Χίλια πουγκιά σας δίνω γώ κι ακόµα πεντακόσια, 
 το Διάκο να χαλάσετε, το φοβερό τον κλέφτη, 

40  γιατί θα σβήσει την Τουρκιά κι όλο µας το ντοβλέτι».
 Το Διάκο τότε παίρνουνε και στο σουβλί τον βάζουν.
 Ολόρτο τον εστήσανε κι αυτός χαµογελούσε,
 την πίστη τους, τους ύβριζε, τους έλεγε µουρτάτες: 
 «Σκυλιά, κι ά’ µε σουβλίσετε, ένας Γραικός εχάθη. 

45  Ας είν’ ο Οδυσσεύς καλά κι ο καπετάν Νικήτας,
 που θα σας σβήσουν την Τουρκιά κι όλο σας το ντοβλέτι».

Το τραγούδι ξεκινάει πάλι µε προοίµιο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι στερεότυπες εκφράσεις 
«Τρία πουλάκια κάθονταν», «Το να τηράει τη Λιβαδιά, τ’ άλλο το Ζητούνι» και το τρίτο πουλάκι 
είναι αυτό που προσωποποιείται και ξεκινάει την εξιστόρηση των γεγονότων. Γίνονται πάλι οι 
άστοχες ερωτήσεις «Μήν’ ο Καλύβας έρχεται, µήν’ ο Λεβεντογιάννης;», µε τις οποίες ο λαϊκός 
βάρδος επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή του ακροατή και να τονίσει τη σηµασία των γεγο-
νότων που ακολουθούν. Στη συνέχεια υπογραµµίζεται η αντρεία του Διάκου, που τόλµησε ν’ 
αντισταθεί µε λίγα παλικάρια ενάντια στο µεγάλο στρατό του Οµέρ Βρυώνη. Χαρακτηριστικοί 
είναι οι στίχοι: 

       «Έµεινε ο Διάκος στη φωτιά µε δεκαοκτώ λεβέντες
        Τρεις ώρες επολέµαε µε δεκαοκτώ χιλιάδες»

και ακόµη, όταν τον έπιασαν ζωντανό:
  «Χίλιοι τον παν’ από µπροστά και χίλιοι από κατόπι».

Ο λαϊκός βάρδος εξάρει το θάρρος και την πίστη του Διάκου στην πατρίδα και τη θρησκεία 
µας, που τον οδηγεί στο ν’ αψηφήσει κι αυτόν τον µαρτυρικό θάνατο και να τον δεχθεί µε χα-
µόγελο. Ο στίχος «Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θένα αποθάνω» εκφράζει την ψυχολογία 
ολόκληρου του έθνους κατά την Επανάσταση του 1821. Ακόµα µε τους τελευταίους στίχους 
δίνεται η πεποίθηση του λαού πως µε τέτοιους αντρειωµένους άνδρες, δεν µπορεί παρά να 
σβηστεί η Τουρκιά και να ελευθερωθεί το Έθνος.
 Εκτός από τα ιστορικά τραγούδια, στην περίοδο της Tουρκοκρατίας και της Επανάστασης 
του 1821 δηµιουργούνται, όπως αναφέρθηκε, και τα κλέφτικα. Είναι τα δηµοτικά τραγούδια 
που εγκωµιάζουν την ελεύθερη ζωή των κλεφτών και των αρµατολών µε την καθηµερινότη-
τά της, τις γενναίες πράξεις και τα κατορθώµατά τους καθώς και τα συναισθήµατα, τα πάθη 
και τους στοχασµούς τους ή θρηνούν το θάνατό τους. Όµως πέρα απ’ αυτά αποτελούν και το 
πρώτο αδρό σχεδίασµα της καινούριας µορφής του Έλληνα.13

 Μολονότι πολλές φορές αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, δεν είναι διηγηµατικά, αλλά 
«κυρίως άσµατα». Από το γεγονός που έχουν ως υπόθεση παίρνουν µονάχα τον πυρήνα ή τα 
πολύ κύρια σηµεία του και προσθέτουν άφθονα λυρικά στοιχεία. Πρόκειται κυρίως για καθι-
στικά τραγούδια, τα οποία δεν χορεύονται. Η έκτασή τους κατά κανόνα δεν είναι ιδιαίτερα 

13. Κ.Θ. Δηµαρά, ό.π., σελ. 124 και Γ. Αποστολάκη, «Το πνεύµα του κλέφτικου τραγουδιού», στο: Σ. Μελά (επιµ.), Ελ-
ληνική δηµιουργία – Το δηµοτικό µας τραγούδι, Εκδόσεις Δηµ. Ν. Παπαδήµα, Αθήνα, 1994, σελ. 330 και C. Fauriel, 
Δηµοτικά τραγούδια της Σύγχρονης Ελλάδας, Νίκας – Εκδόσεις Ελληνική Παιδεία, Αθήνα, 2002, σελ. 69.



30 31

µεγάλη. Γνωστό κλέφτικο τραγούδι, στο οποίο τονίζονται οι δυσκολίες της ζωής των Κλεφτών 
είναι το ακόλουθο:

 «Παιδιά, σαν θέτε λεβεντιά και κλέφτες να γενείτε,
 νεµένα να ρωτήσετε να σας οµολογήσω
 της κλεφτουριάς τα βάσανα και των κλεφτών τα ντέρτια.
 Μαύρη ζωή που κάνουµε εµείς οι µαύροι κλέφτες!
 Ποτέ µας δεν αλλάζουµε και δεν ασπροφορούµε,
 ολοηµερίς στον πόλεµο, τη νύχτα καραούλι.
 Δώδεκα χρόνους έκαµα στους κλέφτες καπετάνιος,
 ζεστό ψωµί δεν έφαγα, δεν πλάγιασα σε στρώµα,
 τον ύπνο δεν εχόρτασα, του ύπνου τη γλυκάδα.
 Το χέρι µου προσκέφαλο και το σπαθί µου στρώµα,
 και το καριοφυλάκι µου σαν κόρη αγκαλιασµένο.

Στο τραγούδι αυτό ο ώριµος καπετάνιος δεν παραπονείται, αλλά προειδοποιεί τους νέους 
που θέλουν να γίνουν κλέφτες, πως η λεβεντιά και η ανεξάρτητη ζωή των κλεφτών προϋπο-
θέτει µακροχρόνια στέρηση. Ο κλέφτης πρέπει να έχει καρτερία και αντοχή στις ταλαιπωρίες, 
γιατί ο βίος του είναι τραχύτατος. Σε αντίθεση µε όλον τον υπόλοιπο κόσµο, οι κλέφτες ποτέ 
δεν τρώνε ζεστό ψωµί, δεν πίνουν γλυκό κρασί και δεν χορταίνουν τη γλύκα του ύπνου, γιατί 
είναι πάντα σε ετοιµότητα µε το καρυοφύλλι στο χέρι.14

 Σ’ άλλα κλέφτικα τραγούδια εξαίρεται η λεβεντιά και η αποφασιστικότητα νέων Ελλήνων 
να γίνουν κλέφτες. Μάλιστα στη Ρούµελη υπήρχε το έθιµο, όταν µια γυναίκα γεννούσε αγόρι 
να της εύχονται: «Να σου ζήση, να γένη καπετάνιος και να του βγάλουνε και τραγούδι».15 Χα-
ρακτηριστικό είναι το τραγούδι του Βασίλη.

 «Βασίλη, κάτσε φρόνιµα, να γένεις νοικοκύρης,
 για ν’αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια και γελάδες,
 χωριά κι αµπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν».
 «Μάνα µου, εγώ δεν κάθοµαι να γίνω νοικοκύρης,
 να κάµω αµπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν,
 και να ’µαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλι στους γερόντους.
 Φέρε µου τ’ αλαφρό σπαθί και το βαριό τουφέκι,
 να πεταχτώ σαν το πουλί ψηλά στα κορφοβούνια,
 να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγκους,
 να βρω ληµέρια των κλεφτών, γιατάκια καπετάνων,
 και να σουρίξω κλέφτικα, να σµίξω τους συντρόφους,
 που πολεµούν µε την Τουρκιά και µε τους Αρβανίτες».
 Πουρνό φιλεί τη µάνα του, πουρνό ξεπροβοδιέται.
 «Γεια σας, βουνά µε τους γκρεµνούς, λαγκάδια µε τις πάχνες!»
 «Καλώς το τ’ άξιο το παιδί και τ’ άξιο παλικάρι!»

Δεν είναι εξακριβωµένο ποιός είναι ο Βασίλης του τραγουδιού. Μια παραλλαγή λέει ότι είναι 
γιός παπαδιάς από τη Ραψάνη Θεσσαλίας, άλλη ότι είναι σύντροφος των Θεσσαλών κλεφτών 
Μάνταλου και Μπασδέκη. Ανεξάρτητα όµως από το ποιός είναι ο κλέφτης αυτός, σηµαντικό 
είναι ότι ο λαός θαυµάζει και τραγουδάει τους γενναίους άνδρες. Αυτούς που προτιµούν τον 
ελεύθερο, αν και δύσκολο βίο των κλεφτών, ώστε να µπορούν να πολεµούν τους Τούρκους, 
από το να ζήσουν µια άνετη ζωή στον κάµπο και να είναι σκλάβοι.16 Χαρακτηριστικό είναι, 

14. Γ.Ν. Πολίτη, ό.π., σελ. 55 και Κ. Ρωµαίου, ό.π., σελ. 414-415.
15. Κ. Ρωµαίου, ό.π., σελ. 412.
16. Γ.Ν. Πολίτη, ό.π., σελ. 49 και Κ. Παπαχρήστου, «Η λεβεντιά του Κλέφτη στη δηµοτική ποίηση», στο: Σ. Μελά (επιµ.), 

Ελληνική δηµιουργία – Το δηµοτικό µας τραγούδι, Εκδόσεις Δηµ. Ν. Παπαδήµα, Αθήνα, 1994, σελ. 344.
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από πλευράς τεχνικής, το στοιχείο του διαλόγου που κάνει πιο έντονη τη δράση καθώς και η 
προσωποποίηση της φύσης, που συµµετέχει και χαίρεται µε τις πράξεις των κλεφτών.17

 Άλλα κλέφτικα τραγούδια µιλούν για τα κατορθώµατα και τη γενναιότητα συγκεκριµένων 
ένδοξων κλεφτών.18 Η οικογένεια των Κολοκοτρωναίων γνώρισε στα τελευταία σαράντα χρό-
νια της σκλαβιάς (1780-1821) σκληρότατο κατατρεγµό και έδωσε τους περισσότερους µάρ-
τυρες για την ελευθερία του Μοριά. Έτσι, ο λαός δηµιούργησε ολόκληρο κύκλο δηµοτικών 
τραγουδιών µε το όνοµα «τραγούδια των Κολοκοτρωναίων». Ορισµένα απ’ αυτά υµνούν τη 
δόξα και τη λεβεντιά της γενιάς των Κολοκοτρωναίων, τα περισσότερα όµως θρηνούν τις συµ-
φορές και τους σκοτωµούς τους.19

 Ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αφού εξόντωσε 
τα αλβανικά στίφη που λιµαίνονταν την Πελοπόννησο µαζί µε τον Καπετάν Πασά των Τούρ-
κων, έλαβε εντολή από τον αρχηγό του τουρκικού στρατού και στόλου να δηλώσει υποταγή. 
Εκείνος αρνήθηκε και κατέφυγε µαζί µε όλους τους συγγενείς και τις οικογένειές τους στο 
χωριό Καστάνιτσα της Μάνης, που διέµενε ο καπετάνιος Παναγιώταρος Βενετσανάκης. Τον 
επόµενο χρόνο, 1780, ο Καπετάν Πασάς κατέπλευσε µε τον Τουρκικό στόλο στο Γύθειο και 
προσκάλεσε πάλι επανειληµµένα τον Παναγιώταρο και τον Κολοκοτρώνη να προσκυνήσουν. 
Εκείνοι, παρόλο που είχαν µόνον 150 άνδρες, ενώ ο Καπετάν πασάς είχε δέκα χιλιάδες και 
πυροβολικό, αρνήθηκαν και πάλι. Πίστευαν στην οχυρωµατική αντοχή των πύργων της Κα-
στάνιτσας και στην ενίσχυση, που θα λάβαιναν από τους καπεταναίους της Μάνης. Όµως την 
αποστολή της ενίσχυσης µαταίωσε ο µπέης Μιχαήλ Τρουπάκης. Ο αρχηγός του τουρκικού 
στρατού Αλή µπέης άρχισε τότε να τους πολιορκεί στενά στους Πύργους. Δώδεκα µερόνυ-
χτα αντιστάθηκαν γενναία οι πολιορκηµένοι, αλλά βλέποντας ότι δεν έρχεται η βοήθεια που 
περίµεναν, αποφάσισαν να κάνουν ηρωική έξοδο. Ο Παναγιώταρος και οι γιοί του σκοτώθη-
καν, ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, που πληγώθηκε στην έξοδο, αιχµαλωτίστηκε µε τους δυό 
αδελφούς του και τα παιδιά του, εκτός από τον Θεόδωρο που τον διέσωσαν τα παλικάρια του 
πατέρα του. Πολλές γυναίκες και παιδιά αιχµαλωτίστηκαν.20

 Είναι γνωστά τα απάνθρωπα βασανιστήρια, που υποχρεώνονταν να υποφέρουν από τους 
Τούρκους οι αιχµάλωτοι Καπεταναίοι. Γι’ αυτό, όπως υποστηρίζουν διάφοροι διακεκριµένοι 
λαογράφοι, ο Ελληνισµός έχει πλάι στους επάξια καθαγιασµένους µάρτυρες του Χριστιανι-
σµού, µια νέα κατηγορία Μαρτύρων: όλους αυτούς τους επώνυµους και ανώνυµους της κλε-
φτουριάς, που µαρτύρησαν για την Ελευθερία.21

 Τη µεγάλη καταστροφή στην Καστάνιτσα θρηνεί ο λαός στο παρακάτω τραγούδι καθώς 
και σε άλλες παραλλαγές του.

 Πολύ σκοτίδιασε ο ουρανός, πάλε να βρέξει θέλει,
 σκοτίδιασε η Μαυροµηλιά και της Μηλιάς ο κάµπος.
 Εσύρανε τα ρέµατα, εσύραν τα λαγκάδια,
 κι εκόπηκε το πέρασµα, κι εκόπη το γιοφύρι,
 που ‘κει περνάει η κλεφτουριά, οι Κολοκοτρωναίοι,
 µε τα µπαϊράκια τα χρυσά, τις ασηµοµπιστόλες.
 Κινάν και πάν’ στην εκκλησιά για να λειτουργηθούνε,
 φορούν τα πόσια τα χρυσά, τις ασηµοπαλάσκες.
 Σύντας ξελειτρουγήσανε και βγήκαν στην κουβέντα,

17. Α. Πολίτη, ό.π., σελ. µς’.
18. Γ. Αποστολάκη, ό.π., σελ. 329.
19. Κ. Ρωµαίου, ό.π., σελ. 267.
20. Γ.Ν. Πολίτη, ό.π., σελ. 74-75.
21. Κ. Ρωµαίου, ό.π., σελ. 419.
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 πετάχθηκε ο Κωνσταντής και λέει του Δηµητράκη:
 «Τούτ’ η χαρά που’ χοµ’ εµείς, σε λύπη θα µας φέρει.
 Πολλή Τουρκιά µας έζωσε, ο Θεός να µας γλυτώσει».
 Τ’ ακούει ο Παναγιώταρος κι εσβήστη από τα γέλια:
 «Τι λες, κουµπάρε Κωνσταντή, τις λες, τι κουβεντιάζεις;
 Τίγαρις είναι του Μυστρά να το πατούν οι Τούρκοι;
 Ποτέ δεν επατήθηκε της Καστανιάς ο Πύργος,
 ουδέ ο Τούρκος τον πάτησε, µαϊδέ κι ο Αλαµάνος».
 Κι ακόµα ο λόγος έστεκε και η συντυχιά κρατιόταν,
 Μπουλούκπασας τους έκλεισε µε χίλιους πεντακόσιους.
 Τρεις περδικούλες κάθονται στον πύργο της Καστάνιας.
 Η µία κλαίει τον Κωνσταντή, η άλλη το Δηµητράκη,
 κι η τρίτη η καλύτερη κλαίει τον Παναγιώτη.

Χαρακτηριστική είναι η απλότητα, µε την οποία ο λαός εκφράζει την καταστροφή, χωρίς να 
δίνονται λεπτοµέρειες για τα ιστορικά στοιχεία. Μόνον ο διάλογος µεταξύ των κλεφτών, τονί-
ζει την αίσθηση της έντασης που κορυφώνεται σ’ ένα µονάχα στίχο: «Μπουλούκπασας τους 
έκλεισε µε χίλιους πεντακόσιους». Ο λαός βάζει τη φύση να συµπονεί τους κλέφτες και να 
κλαίει για την καταστροφή τους. Αρχικά ο ουρανός σκοτεινιάζει σα να συναισθάνεται το κακό, 
που θα έρθει. Στο τέλος του τραγουδιού οι πέρδικες µε τις στερεότυπες εκφράσεις κλαίνε για 
το χαµό των αντρειωµένων.
 Άλλα τραγούδια αναφέρονται στο θάνατο του κλέφτη. Όπως διηγείται το Ακριτικό έπος, 
ο Διγενής Ακρίτας, όταν συναισθάνθηκε πως πρόκειται να πεθάνει, ζήτησε να του κτίσουν 
πανώριο τάφο, για να θέσει το σώµα του. Και οι κλέφτες, οι οποίοι συνεχίζουν τις ακριτικές πα-
ραδόσεις, παράγγελναν στους συντρόφους τους τα εξής: αν πεθάνουν στη µάχη, να πάρουν 
το κεφάλι τους, για να µην πέσει στα χέρια των εχθρών. Αν πεθάνουν εκτός µάχης, να τους 
κτίσουν τέτοιο τάφο, ώστε να διατηρήσουν και νεκροί τις αναµνήσεις του πολεµικού βίου 
και να µη διακόψουν την άµεση σχέση προς τη ζωή και τη φύση που τους περιέβαλε. Γιατί, 
σύµφωνα µε το λαό, και οι κλέφτες, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, φαντάζονταν το θάνατο σα 
µια σκιώδη ανάκλαση της ζωής. Ήθελαν να έχουν µαζί τους τ’ άρµατα και τα τουφέκια τους, κι 
ο τάφος τους να έχει πρόσβαση προς τη ζωή.22 
Χαρακτηριστικό του είδους αυτού είναι το ακόλουθο τραγούδι:

 Ο ήλιος εβασίλευε και ο Δήµος παραγγέλνει:
 «Σύρτε, παιδιά µου, στο νερό, ψωµί να φάτ’ απόψε,
 και συ Λαµπράκη µ’ ανιψιέ, έλα κάτσε κοντά µου,
 να σου χαρίσω τ’ άρµατα, να γένεις καπετάνιος.
 Παιδιά µου, µη µ’ αφήσετε στον έρηµο τον τόπο.

 για πάρτε µε και σύρτε µε ψηλά στην κρύα βρύση,
 που ’ναι τα δένδρα τα δασιά, τα πυκναραδιασµένα.
 Κόψτε κλαδιά και στρώστε µου και βάλτε µε να κάτσω,
 και φέρτε τον πνευµατικό να µε ξεµολογήσει,
 για να του πω τα κρίµατα, όσα ‘χω καµωµένα,
 δώδεκα χρόνια αρµατωλός, σαράντα χρόνια κλέφτης.
 Και βγάλτε τα χατζάρια σας, φκιάστε µ’ ωριό κιβούρι,
 νά ‘ναι πλατύ για τ’ άρµατα, µακρύ για το κοντάρι.
 και στη δεξιά µου τη µεριά ν’ αφήστε παραθύρι,
 να µπαίνει ο ήλιος το πρωί και το δροσό το βράδυ,
 να µπαινοβγαίνουν τα πουλιά, της άνοιξης τ’ αηδόνια,
 και να περνούν οι γέµορφες να µε καληµεράνε».

22. Ν.Γ. Πολίτη, ό.π., σελ. 60.
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Στο παραπάνω τραγούδι γίνεται αναφορά και 
σ’ ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο, την τύχη που 
είχαν τα όπλα του καπετάνιου µετά το θάνατό 
του. Όλα τα πατρικά άρµατα συνηθίζονταν να 
πηγαίνουν στο αρσενικό παιδί, γιατί εκείνο θα 
συνέχιζε την οικογενειακή παράδοση. Εδώ, ο 
Δήµος ο Καπετάνιος, ενδεχοµένως επειδή δεν 
είχε γιo, άφησε τ’ άρµατα στον ανιψιό του τον 
Λάµπρο, για να γίνει κι αυτός µε τη σειρά του 
καπετάνιος. Σ’ άλλα τραγούδια τ’ άρµατα κρε-
µιούνται πλάι στο εικόνισµα του σπιτιού ή τα 
στέλνουν στην εκκλησιά να λειτουργηθούν και 
δεν ξαναχρησιµοποιούνται. Καθώς θεωρούσαν ότι µ’ αυτά επιτελούσαν ιερό σκοπό, τα αφιέ-
ρωναν στο Θεό.23

 Με τα δηµοτικά τραγούδια, λοιπόν, τα ιστορικά και τα κλέφτικα, ο ελληνικός λαός τίµησε 
απ’ την ψυχή του τους αντρειωµένους εκείνους άντρες, που αγωνίστηκαν, τόσο κατά την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας όσο και κατά την Επανάσταση του 1821, για την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία του Έθνους. Ύµνησε τη λεβεντιά και τον ηρωϊσµό τους, θρήνησε για τα βάσανα 
και το θάνατό τους και εξείρε τον αγώνα και την ευψυχία τους. Θα αποτελούν πάντα κορυφαίο 
δείγµα της ελληνικής δηµιουργίας.

23. Κ. Ρωµαίου, ό.π., σελ. 428-429.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

Στην ίδια εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, έγινε απονοµή τιµητικής πλακέτας 
στην κα Αικατερίνη Δηµπάρη-Βογιατζή από τον τότε Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας, Καθηγητή Κων/νο Βελέντζα, για την πολύχρονη προσφορά της στο Ίδρυµα και µε την 
ευκαιρία της συνταξιοδότησής της.
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΔΕΟΠΣ στη Μάλτα

Στη διπλωµατική ακαδηµία της Μάλτας προ-
σκλήθηκε για να διδάξει η καθηγήτρια του 
ΔΕΟΠΣ κα Παρούλα Νάσκου- Περράκη. Η κα 
Περράκη έδωσε διάλεξη µε θέµα: «Η προστα-
σία του παιδιού στα πλαίσια του ΟΗΕ και του 
Συµβουλίου της Ευρώπης». Τα µαθήµατα της 
διπλωµατικής ακαδηµίας µπορούν να παρα-
κολουθήσουν µεταπτυχιακοί φοιτητές του 
ΔΕΟΠΣ και του ΒΣΑΣ. Την κα Περράκη υπο-
δέχθηκε στη Μάλτα η πρέσβης της Ελλάδας 
κα Δωροθέα Δούβου, η οποία προσπαθεί να 
αναπτύξει συνεργασία µεταξύ της διπλωµα-
τικής Ακαδηµίας και των ελληνικών Πανεπι-
στηµίων.

ThessISMUN 2006

Το ThessISMUN είναι πλέον θεσµός στο Πα-
νεπιστήµιό µας. Το πέµπτο Thessaloniki 
International Student Model United Nations 
πραγµατοποιήθηκε φέτος από 26 έως 30 
Απριλίου µε ιδιαίτερη επιτυχία. Συµµετείχαν 
350 και πλέον φοιτητές από Πανεπιστήµια 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, που εκ-
προσώπησαν 75 και πλέον χώρες µέλη του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Το συνέδριο 
ήταν αφιερωµένο στον κ. Σωτήρη Μουσού-
ρη, τέως Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα του 
ΟΗΕ.
 Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρό-
σωποι των αρχών της πόλης, πρόξενοι και 
επίτιµοι πρόξενοι, Καθηγητές από διάφορα 
ελληνικά Πανεπιστήµια, καθώς και ο Αντι-
πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

κ. Ηλίας Κουσκουβέλης, ο οποίος χαιρέτη-
σε την εκδήλωση. Χαιρετισµό απέστειλαν η 
Υπουργός Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου, 
ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Νικόλα-
ος Τσιαρτσιώνης και ο Βουλευτής Θεσσαλονί-
κης κ. Κ. Γκιουλέκας. Στην τελετή έναρξης µί-
λησαν η Καθηγήτρια Π. Νάσκου-Περράκη, ο 
Εκπρόσωπος του Γραφείου Ηνωµένων Εθνών 
στις Βρυξέλλες κ. Δ. Φατούρος, ο Πρόεδρος 
του YSUN κ. Β. Σιαπέρας, ο κ. Σ. Μουσούρης, 
στον οποίο ήταν αφιερωµένο το ThessISMUN 
2006 και έκλεισε µε την οµιλία του «Γενικού 
Γραµµατέα» του ThessISMUN, κ. Νικόλαου 
Μερτζανίδη, φοιτητή του Τµήµατος ΔΕΟΠΣ. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο 
Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας προσέφερε τιµητική πλακέτα στον τιµώ-
µενο κ. Μουσούρη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κατά την τελετή έναρξης του ThessISMUN 2006.
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 Από τη θέση αυτή εκφράζουµε θερµές 
ευχαριστίες στις πρυτανικές αρχές για την 
υλικοτεχνική παροχή και στις τεχνικές υπη-
ρεσίες του Πανεπιστηµίου για την ανεκτίµη-
τη βοήθειά τους που συνέβαλε τα µέγιστα 
στην επιτυχία του ThessISMUN. 
Κατά την τελετή λήξης απενεµήθησαν βρα-
βεία στους καλύτερους εκπροσώπους, και 
ορίστηκε ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµα-
τέας και οι Πρόεδροι των Επιτροπών για το 
ThessISMUN 2007. 

Έδρα UNESCO

Εορτασµός για τα 60 χρόνια της UNESCO

Στις 6 Μαΐου 2006 διοργανώθηκε από την 
Έδρα UNESCO «Διαπολιτισµικής Πολιτικής 
για µια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγέ-
νεια» ηµερίδα για τον εορτασµό των 60 χρό-
νων της UNESCO και την απονοµή των βρα-
βείων του ποιητικού-λογοτεχνικού διαγωνι-
σµού που διοργάνωσε η Έδρα µε την ΜΚΟ 
«Αργοναύτες».
 Στο συνέδριο παραβρέθηκαν εκπρόσω-
ποι όλων των φορέων της πόλης, Καθηγη-
τές Πανεπιστηµίου, Καθηγητές της µέσης 
εκπαίδευσης και πολλοί φοιτητές. Την ηµε-
ρίδα χαιρέτισαν µε την σειρά η Πρόεδρος 
του ΔΕΟΠΣ, Αν. Καθηγήτρια κα Μ. Ψαρρού, ο 
πρώην Υπουργός Πολιτισµού Καθ. κ. Ευάγγε-
λος Βενιζέλος, ο Ευρωβουλευτής κ. Αντώνης 
Τρακατέλης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εξωτερικών πρέσβης κ. Α. Ράλλης, εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Παιδείας και η Πρό-
εδρος της Εθνικής Επιτροπής UNESCO, κα Κ. 
Τζιτζικώστα.
 Κατά την πρώτη συνεδρίαση οµίλησαν οι 
Καθηγήτριες Π. Νάσκου-Περράκη, Α. Γραµ-
µατικάκη-Αλεξίου, η Επίκουρη Καθηγήτρια 
κ. Χ. Δεληγιάννη-Δηµητράκου και η Δρ. κα Ε. 
Μπαλασσά-Φλέγκα, ενώ στην δεύτερη συνε-
δρίαση παρουσιάστηκε το έργο των Εδρών 
UNESCO στη Θεσσαλονίκη από την Οµότιµη 
Καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Δ. Παπαδοπούλου, 
τον Καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Γκανού-
λη, ενώ ο κ. Η. Φυτιλής και η κα Κ. Τσιότσκα 

µίλησαν για το έργο των «Αργοναυτών» και 
τον διαγωνισµό ποιητικού και λογοτεχνικού 
κειµένου. Τέλος, ο κ. Λ. Χατζηνάκος, εκπρό-
σωπος της ΕΣΗΕΜΘ παρουσίασε τις δραστη-
ριότητες της Ένωσης Συντακτών στα διαπο-
λιτιστικά δρώµενα.
 Στους χώρους του ισογείου του Πανεπι-
στηµίου, παρουσιάστηκε έκθεση της UNESCO 
για τα 60 χρόνια που µας παραχώρησε ο ανω-

τέρω Οργανισµός για την ηµερίδα.

Διεθνής Ένωση Κοινωνιολογίας

Από 23-29/7/2006 πραγµατοποιήθηκε στο 
Durban (Ν. Αφρική) το 16ο Παγκόσµιο Συνέ-
δριο της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνιολογίας 
(International Sociological Association).
 Στο πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου και µε 
θητεία 4 (ανανεώσιµων) χρόνων εκλέχτηκε η 

Αναµνηστική φωτογραφία των συντελεστών της διορ-
γάνωσης και των οµιλητών.

Στην πρώτη σειρά διακρίνονται (από αριστερά) η εκ-
πρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, η Καθ. κα Α. Γραµ-
µατικάκη-Αλεξίου, ο Ευρωβουλευτής κ. Α. Τρακατέλης, 
η κα Δ. Παπαδοπούλου, ο πρώην Υπουργός κ. Ε. Βενιζέ-
λος, ο Πρέσβης κ. Α. Ράλλης και η Πρόεδρος του ΔΕΟΠΣ 
κα Μ. Ψαρρού.
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κ. Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου Καθηγήτρια 
Κοινωνιολογίας στο Τµήµα Εφ. Πληροφορι-
κής του Πανεπιστηµίου µας, Πρόεδρος του 
Εκτελεστικού Γραφείου (επιστηµονική υπεύ-
θυνη) της Ερευνητικής Επιτροπής (Research 
Committee): «Κοινωνιολογία της Επικοινω-
νίας, της Γνώσης και του Πολιτισµού» 
(“Sociology of Communication, Knowledge 
and Culture”).

Επιστηµονικό Συνέδριο: “Η Ευρωπαϊκή
Ένωση στο Διεθνές Περιβάλλον” 
“The European Union in the International 
Environment”

Με µεγάλη συµµετοχή και ουσιαστική επι-
στηµονική συµβολή, το Τµήµα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
διοργάνωσε στις 11 και 12 Μαΐου 2006 επι-
στηµονικό συνέδριο µε θέµα «Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο Διεθνές Περιβάλλον».
 Σκοπός του συνεδρίου ήταν να καταδει-
χθεί ο ρόλος που διαδραµατίζει η ΕΕ στη δια-
µόρφωση των φαινοµένων και εξελίξεων της 
διεθνούς κοινωνίας, αλλά και το πώς αυτά 
επηρεάζουν την ιδιοσυστασία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Η διερεύνηση του θέµατος έγινε 
σε τρεις ενότητες, οι οποίες αφορούσαν την 
κοινωνία και ιστορία, την πολιτική και διπλω-
µατία και την οικονοµία, µε τα εξής ενδει-
κτικά επιµέρους αντικείµενα και θεµατικές: 
την µετανάστευση, τη µεταφορά εταιρικών 
λειτουργιών σε αγορές εργασίας χαµηλού 
κόστους, την πολυπολιτισµικότητα στις ευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες, την αποικιοκρατία ως 
ιστορικό προηγούµενο του ευρωπαϊκού ρό-
λου στο σηµερινό παγκόσµιο γίγνεσθαι, την 
στάση των ΗΠΑ σε σχέση µε την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, τις συνέπειες της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική των 
κρατών µελών και µη µελών, το ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιµετώπιση των 
διεθνών κρίσεων και προβληµάτων, σε σχέ-
ση ή ανεξάρτητα από τους διεθνείς οργανι-
σµούς. 

Στους οµιλητές συγκαταλέχθηκαν µεταξύ 
άλλων οι: Κων/νος Τσουκαλάς, Οµότιµος Κα-
θηγητής Κοινωνιολογίας, Εθνικό Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήµιο, Δρ. Alejandro Chanona, 
Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεξικό, Μα-
γδαληνή Ψαρρού, Κοινωνιολόγος, Πρόεδρος 
τµήµατος ΔΕΟΠΣ, Μιχάλης Ζουµπουλάκης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος τµή-
µατος Οικονοµικών Σπουδών, Παν. Θεσσα-
λίας, Armand Clesse, Director Luxembourg 
Institute for European and International 
Studies, Dr. Krassen Standyev, executive 
director, Institute for Market Economics, 
Sofia.
 Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 
του Συνεδρίου ήταν ο κ. Θεοδόσιος Καρβου-
ναράκης.
 
Το Τµήµα προτίθεται να εκδώσει τα πρακτικά 
του Συνεδρίου.
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ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κατά το τε-
λευταίο εξάµηνο παρουσίασε ένα ποιοτικό 
και ποσοτικό άλµα σε διοργάνωση καλλιτε-
χνικών εκδηλώσεων καθώς και επιστηµονι-
κών δραστηριοτήτων.
 Για πρώτη φορά από την ίδρυση του Τµή-
µατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, η ορ-
χήστρα και η χορωδία του πραγµατοποίησαν 
µε µεγάλη επιτυχία περιοδεία σε πόλεις της Β. 
Ελλάδας. Συγκεκριµένα στις 10-4-2006 στην 
Έδεσσα, 11-4-2006 στην Λάρισα, 14-4-2006 
στις Σέρρες. Επίσης η ορχήστρα του ΤΜΕΤ 
εµφανίστηκε στις 29/5/2006 στη Βέροια, στις 
30/5/2006 στη Νάουσα (για τους µαθητές 
δηµοτικών σχολείων αλλά και φοιτητές του 
Τµήµατος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανε-
πιστηµίου Μακεδονίας) και στην Περαία στις 
3/6/2006. Φυσικά από αυτές τις παραγωγές 
δεν έλειψαν και οι αντίστοιχες συναυλίες στο 
Πανεπιστήµιό µας. Στις 13/4/2006 πραγµα-
τοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο Τελετών µια 
από τις σηµαντικότερες και σπουδαιότερες 
συναυλίες του Τµήµατος µε τη σύµπραξη 
της χορωδίας και της ορχήστρας. Επίσης στις 
1/6/2006 η ορχήστρα του Τµήµατος πραγ-
µατοποίησε µια καταπληκτική εµφάνιση µε 
σολίστες φοιτητές του Τµήµατος στον ίδιο 
χώρο.
 Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται ένας 
µεγαλεπήβολος στόχος που τέθηκε από την 
ίδρυση του Τµήµατος, δηλαδή η δηµιουργία 
µουσικών συνόλων που συµβάλλουν απο-
φασιστικά στη καλλιέργεια και την αρτιότερη 
εκπαίδευση των φοιτητών και ταυτόχρονα 

αποτελούν σηµαντική πολιτιστική παρέµβα-
ση στο µουσικό γίγνεσθαι της πόλης µας και 
της χώρας γενικότερα.
 Εκτός από τα παραπάνω από το Φε-
βρουάριο και µετά πραγµατοποιήθηκε και 
ένας µεγάλος αριθµός συναυλιών φοιτητών 
των διαφόρων ειδικεύσεων του Τµήµατος 
(πιάνου, µονωδίας, βιολοντσέλου, βιολιού, 
σύνθεσης, παραδοσιακής µουσικής κτλ.) και 
συναυλίες και ρεσιτάλ ηλεκτροακουστικής 
µουσικής, ξύλινων πνευστών οργάνων, µου-
σικής δωµατίου, λυρικού τραγουδιού κτλ.
 Επίσης πραγµατοποιήθηκαν και αρκετά 
σεµινάρια και διαλέξεις, καθώς και οι παρα-
κάτω ηµερίδες:
• Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2006, το Τµή-

µα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πα-
νεπιστηµίου Μακεδονίας διοργάνωσε ηµε-
ρίδα µε τίτλο: «Ειδικές Εισιτήριες Εξετάσεις 
σε Καλλιτεχνικά Πανεπιστηµιακά Τµήµατα: 
Αναγκαιότητα και Προοπτικές». Η ηµερίδα 
µε υπεύθυνους διοργάνωσης τη Λ. Στάµου 
και τον Π. Ανδρούτσο, πραγµατοποιήθηκε 
µε µεγάλη επιτυχία στην Αίθουσα Συνεδρί-
ων Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και περι-
λάµβανε τρεις συνεδρίες µε οµιλητές αντι-
προσώπους Θεσµικών Οργάνων και Πανε-
πιστηµιακών Τµηµάτων, από διαφορετικές 
περιοχές της χώρας και το εξωτερικό, µια 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και καλ-
λιτεχνικό πρόγραµµα από ταλαντούχους 
πολύ νέους έλληνες µε εξαιρετικό µουσικό 
ταλέντο που σπουδάζουν στο εξωτερικό. 
Τα Πρακτικά της ηµερίδας θα κυκλοφορή-
σουν το Σεπτέµβριο του 2006 από τις Εκδό-
σεις του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

• Μεταξύ 3 και 18 Μαρτίου 2006, πραγµατο-
ποιήθηκε µε επιτυχία υπό την επιµέλεια και 
συντονισµό της λέκτορος Λ. Στάµου, σεµι-
ναριακό πρόγραµµα ερευνητικής κατάρτι-
σης διάρκειας 25 ωρών µε τίτλο «Έρευνα 
δράσης στη µουσική παιδαγωγική: Η µε-
λέτη της ‘εµπειρίας ροής’». Εισηγητές στο 
πρόγραµµα ήταν η λέκτορας Λ. Στάµου 
και η Dr. Lori Custodero από το Teachers 
College, Columbia University της Ν. Υόρ-
κης. Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε στα 
πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος «ΠΥ-
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ΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε επιστηµονική 
υπεύθυνη τη Λ. Στάµου, και συγκέντρωσε 
εκπαιδευτικούς και ερευνητές από όλη την 
Ελλάδα. Αυτός ο κύκλος ερευνητικής κα-
τάρτισης προσέφερε στους συµµετέχοντες 
άµεση εµπειρία και συµµετοχή στο σχεδια-
σµό και την εκπόνηση έρευνας δράσης σε 
ποικίλα παιδαγωγικά περιβάλλοντα. 

• Στις 20 Μαΐου 2006, πραγµατοποιήθηκε 
µε µεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστήµιο Μα-
κεδονίας ηµερίδα µε θέµα ««Μουσική παι-
δαγωγική, Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική 
Αγωγή, Μουσικοθεραπεία: Σύγχρονες τάσεις 
και προοπτικές». Η ηµερίδα ήταν συνδιορ-
γάνωση του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής και του Τµήµατος 
Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, µε υπεύ-
θυνες διοργάνωσης τη Λ. Καρτασίδου και 
τη Λ. Στάµου από τα αντίστοιχα τµήµατα. 
Τα Πρακτικά της ηµερίδας κυκλοφορούν 
ήδη από τις Εκδόσεις του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας. 

• Στις 24 Ιουνίου 2006, πραγµατοποιήθηκε 
ηµερίδα µε θέµα «Η διαθεµατικότητα στη 
µουσική εκπαίδευση». Η ηµερίδα ήταν συν-
διοργάνωση του Τµήµατος Μουσικής Επι-
στήµης και Τέχνης µε την Ελληνική Ένωση 
για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), µε 
υπεύθυνους διοργάνωσης τη Λ. Στάµου και 
τον Π. Ανδρούτσο και προσέλκυσε σηµα-
ντικό αριθµό εκπαιδευτικών και φοιτητών. 
Τα Πρακτικά της ηµερίδας θα κυκλοφορή-
σουν στο τεύχος 2007 του περιοδικού Μου-
σική Εκπαίδευση της Ε.Ε.Μ.Ε.

 Όλη η παραπάνω έντονη δραστηριότη-
τα του Τµήµατος, καθώς και η παράλληλη 
προβολή του στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρω-
σης, στους εκπαιδευτικούς της µουσικής και 
στα σχολεία, εκτός από την πολιτιστική και 
επιστηµονική παρέµβαση που αποτελεί, φαί-
νεται να έχει και ένα άλλο αποτέλεσµα που 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όπως η θεαµατική 
άνοδος της βάσης εισαγωγής σε αυτό. 

Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS

Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ-
ERASMUS, για το ακαδ.έτος 2006-07:
α) ανανεώθηκαν οι συµφωνίες (Bilateral 

Agreement) µε τα Ιδρύµατα:
Instituto Politecnico de Castelo Branco Πορ-

τογαλίας,
Lemmensinstitut Leuven Βελγίου,
Universa Ljubljani Σλοβενίας,
ενώ ισχύουν για ένα ακόµα ακαδηµαϊκό έτος 

οι συµφωνίες µε τα Ιδρύµατα
Hochschule fuer Musik Franz Liszt, Weimar 

Γερµανίας
Hochschule fuer Musik Johannes Gutenberg-

Universitaet Mainz Γερµανίας
β) υπεγράφησαν νέες συµφωνίες µε τα Ιδρύ-

µατα
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di 

Roma Ιταλίας,
Conservatorio di Musica “G. B. Martini” di 

Bologna Ιταλίας,
Conservatorio Statale di Musica “Casare 

Pollini” Padova Ιταλίας,
Yildiz Teknik Universitesi Κωνσταντινουπόλε-

ως (Τουρκία)

Τµήµα ΜΕΤ.
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Εξερχόµενοι φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007:

  α/α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

  1  Αποστολοπούλου Ελένη  Conservat. Santa Cecilia
  2  Βασιλειάδης Στέφανος  Castelo Branco
  3  Τιάκα Δέσποινα   Universitaet Mainz
  4  Χρυσοµάλλου Αρετή  Castelo Branco

Δεν υπάρχουν εισερχόµενοι φοιτητές για το νέο ακαδηµαϊκό έτος.

Υπεύθυνος Προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS: π. Νεκτάριος Πάρης, Λέκτορας

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τελετή Απονοµής Βραβείων
12ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισµού

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2006 στην ιστορική 
αίθουσα συναλλαγών του Χρηµατιστηρί-
ου Αθηνών, διοργανώθηκε για 12η συνεχή 
χρονιά, από το µηνιαίο οικονοµικό περιοδι-
κό Οικονοµική Επιθεώρηση, των εκδόσεων 
Κέρκυρα, η τελετή απονοµής των βραβείων 
του 12ου Πανελληνίου Φοιτητικού Διαγωνι-
σµού που τελούσε υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραµµατεία Νέας Γενιάς και του Ιδρύµατος 

Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Ο Δι-
αγωνισµός είχε θέµα «Η συµβολή των ελλη-
νικών πολυεθνικών εταιρειών στην ανάπτυ-
ξη της χώρας µας». Η φοιτήτρια Σιγουρίτα 
Αναστασία, φοιτήτρια του Τµήµατος Οικο-
νοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου µας 
αναδείχθηκε µια από τους δύο νικητές του 
διαγωνισµού, η οποία επιπλέον κέρδισε και 
το ειδικό έπαθλο για τον πρώτο µεταξύ των 
21 βραβευθέντων και από τις δύο κατηγορί-
ες από τη Μοτοδυναµική.
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Επίπεδο Γλωσσοµάθειας
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Η ξένη γλώσσα είναι ένα ισχυρό πλεονέκτηµα 
στη σύγχρονη κοινωνία τόσο για επαγγελµα-
τικούς και ερευνητικούς όσο και για απλούς 
επικοινωνιακούς σκοπούς. Διευρύνει τους 
ορίζοντες επικοινωνίας του ατόµου και της 
κατανόησης της κοινωνίας γενικότερα. Ελά-
χιστοι θα διαφωνούσαν µε την παραπάνω 
γενίκευση, νοµίζω. Το θέµα είναι, όµως, κατά 
πόσο στην πράξη το επίπεδο γλωσσοµάθει-
ας των φοιτητών του ΠαΜα ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα θα πα-
ρουσιάσουµε δύο εντυπωσιακά ευρήµατα 
µιας ερευνητικής εργασίας που δείχνουν, 
από τη µια, το µεγάλο αριθµό φοιτητών που 
κατέχουν πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας και 
από την άλλη το γεγονός ότι το πραγµατικό 
επίπεδο γλωσσοµάθειας τους είναι σηµαντι-
κά χαµηλότερο.
 Στο πλαίσιο, λοιπόν, µιας ευρύτερης έρευ-

νας (Ψάλτου-Joycey & Κανταρίδου 2005) µε 
θέµα τις στρατηγικές µάθησης και τα µα-
θησιακά στυλ των Ελλήνων φοιτητών που 
πραγµατοποιήθηκε σε πρωτοετείς και δευ-
τεροετείς φοιτητές στο ΠαΜα και το ΑΠΘ 
το εαρινό εξάµηνο 2004, τα δηµογραφικά 
στοιχεία 545 ενεργών φοιτητών του ΠαΜα 
έδειξαν ότι το 57.3% των φοιτητών κατέχει 
ένα πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας (στην αγ-
γλική ή άλλη ξένη γλώσσα) και ένα επιπλέον 
ποσοστό 27.7% κατέχει πιστοποιητικά γλωσ-
σοµάθειας σε δύο ξένες γλώσσες (πίνακας 1). 
Από το 57.3% των φοιτητών που κατέχουν 
ένα πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας, το 81.3% 
αναφέρεται σε πιστοποιητικά γλωσσοµάθει-
ας στην αγγλική γλώσσα όπως αυτά αναλύο-
νται στον πίνακα 2. Από το σύνολο του δείγ-
µατος (Ν=545) ποσοστό 27.9% των φοιτητών 
κατέχει πιστοποιητικό/α γλωσσοµάθειας σε 
γλώσσες εκτός της αγγλικής, όπως στη γαλλι-
κή (15.5%), γερµανική (10.9%), ιταλική (1.4%) 
και ισπανική (0.2%). 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τμήματα Κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 
%

Κανένα Ένα Δύο

Ο.Ε.
N=66 18.2 54.5 27.3

ΟΔΕ
N=132 15.2 59.8 25

Πληροφορική
N=77 11.7 49.3 39

Πίνακας 1. Ποσοστό φοιτητών που κατέχουν ένα, δύο ή κανένα πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας στην 
Αγγλική ή και σε άλλη ξένη γλώσσα
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Τμήματα Κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 
%

Κανένα Ένα Δύο

Ο.Ε.
N=66 18.2 54.5 27.3

ΟΔΕ
N=132 15.2 59.8 25

Πληροφορική
N=77 11.7 49.3 39

ΔΕΟΠΣ 
N=30 6.6 46.7 46.7

Λ/Χ
N=130 6.2 60 33.8

ΕΚΠ
N=14 28.6 71.4 -

Μάρκετινγκ
N=50 32 48 20

Διοίκηση 
Τεχνολογίας

N=46
23.9 67.4 8.7

Σύνολο: 
N=545 15 % 57.3 % 27.7 %

Είναι σηµαντικό ότι ένα ποσοστό 85% των 
νέων φοιτητών στο ΠαΜα είναι κάτοχοι πι-
στοποιητικών γλωσσοµάθειας και ιδιαίτερα 
στα τµήµατα Λογιστικής & Χρηµατοοικο-
νοµικής και ΔΕΟΠΣ όπου το ποσοστό είναι 
υψηλότερο. Επίσης στα τµήµατα ΔΕΟΠΣ και 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής υπάρχει το 
υψηλότερο ποσοστό κατόχων πιστοποιητι-

κών γλωσσοµάθειας του υψηλότερου επι-
πέδου, Γ21 (βλέπε πίνακα 2). Θα ήταν ενδια-
φέρον να είχαµε στοιχεία να συγκρίνουµε τα 
ποσοστά γλωσσοµάθειας στους αποφοίτους 
του Πανεπιστηµίου µας για να διερευνήσου-
µε κατά πόσο τελικά βελτιώνεται το επίπεδο 
γλωσσοµάθειας των φοιτητών κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών τους.

Πίνακας 2. Ποσοστό φοιτητών που κατέχουν πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας στην Αγγλική στα διάφορα 
επίπεδα

ΑΓΓΛΙΚΑ

B2 Γ1 Γ2

Ο.Ε. 61.4 - 15.7

ΟΔΕ 54.8 - 25.2

Πληροφορική 53.2 1.3 31.6

ΔΕΟΠΣ 48.5 3 33.3

Λ/Χ 63.9 3 24.8

ΕΚΠ 57.1 7.1 -

Μάρκετινγκ 58 - 8
Διοικ. 

Τεχνολογίας 69.6 2.2 4.3

Σύνολο 58.5 % 1.4 % 21.4 %
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Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε κατατακτήριο 
τεστ (Oxford Placement Test, 1994) που δόθη-
κε σε πρόσφατη έρευνα στο ΠαΜα (Κανταρί-
δου 2004) αποδεικνύεται ότι το πραγµατικό 

επίπεδο γλωσσοµάθειας των φοιτητών είναι 
πολύ χαµηλότερο από την πιστοποίησή τους 
όπως απεικονίζεται στον πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Σύγκριση επιπέδου γλωσσοµάθειας

Επίπεδο 
γλωσσομάθειας

Σύμφωνα με 
πιστοποιητικά

Σύμφωνα με 
κατατακτήριο τεστ

Γ2 27.2 % -

Γ1 3.3 % 31 %

B2 63.3 % 19 %

Χαμηλότερο του B2 5.9 % 50 %

Σύνολο Ν=184 100 % 100 %

Βασική αιτία αυτού του φαινόµενου είναι 
προφανώς η αποµάκρυνση από την ενεργό 
ενασχόληση µε τη γλώσσα και η επικέντρω-
ση της προσοχής των µαθητών στις εισαγω-
γικές εξετάσεις για το πανεπιστήµιο. Η πλει-
ονότητα των µαθητών σταµατά την ενεργή 
ενασχόληση µε την ξένη γλώσσα µε την από-
κτηση κάποιου πιστοποιητικού γλωσσοµά-
θειας στην τρίτη γυµνασίου ή πρώτη λυκείου 
για να επικεντρωθεί στη συνέχεια στα µαθή-
µατα των πανελλαδικών εξετάσεων, µε απο-
τέλεσµα την εµφανή και δραµατική πτώση 
του πραγµατικού επιπέδου γλωσσοµάθειάς 
τους.
 Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το 
γεγονός ότι οι φοιτητές στα πρώτα έτη των 
πανεπιστηµιακών σπουδών τους έχουν υπο-
χρεωτικό µάθηµα ξένης γλώσσας και αυτό 
για δύο λόγους. Πρώτον, διότι βοηθά τους 
φοιτητές να ανακτήσουν τις ‘ξεχασµένες’ 
γνώσεις τους και δεύτερον, διότι τους ανα-
πτύσσει τις γνώσεις αυτές µέσα στο πλαίσιο 
της επιστήµης τους, γεγονός που θα τους βο-
ηθήσει τόσο στις προπτυχιακές ή τυχόν µε-
ταπτυχιακές σπουδές τους όσο και µε την µε-

τέπειτα επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 
Το πρόγραµµα σπουδών που ακολουθείται 
στο ΠαΜα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη 
γλώσσα ειδικότητας (Language for Specific 
& Academic Purposes) σε αντίθεση µε τα 
προγράµµατα που ακολουθούνται στα φρο-
ντιστήρια (γλώσσα γενικής και καθηµερινής 
χρήσης). Το πρόγραµµα σπουδών για την 
αγγλική γλώσσα στο ΠαΜα στα πρώτα δύο 
εξάµηνα επικεντρώνεται στις ακαδηµαϊκές 
ανάγκες των φοιτητών (α’ εξάµηνο: ανάπτυ-
ξη ακαδηµαϊκού λεξιλογίου, λεξιλογίου ειδι-
κότητας και τεχνικές κατανόησης ακαδηµαϊ-
κών κειµένων, β’ εξάµηνο: ανάπτυξη γραπτού 
ακαδηµαϊκού λόγου), στο τρίτο εξάµηνο στις 
µετέπειτα επαγγελµατικές ανάγκες (Business 
English) και στο τέταρτο εξάµηνο εστιάζεται 
στην ανάπτυξη τεχνικών παρουσίασης (oral 
presentations). Στο πέµπτο και έκτο εξάµηνο 
η έµφαση δίνεται στις µεταπτυχιακές σπου-
δές και στη σύνταξη ερευνητικής εργασίας.

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ζωή Κανταρίδου, ΕΕΔΙΠ Αγγλικής
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“Δικαιώµατα του Ανθρώπου:
Διεθνής και Εσωτερική Έννοµη Τάξη” 

Έληξε µε επιτυχία το πρόγραµµα εξειδίκευσης µε τίτλο «Δικαιώµατα του Ανθρώπου: Διεθνής 
και Εσωτερική Έννοµη Τάξη», που πραγµατοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πανεπι-
στήµιό µας µε υπεύθυνη την Καθηγήτρια Π. Νάσκου- Περράκη.
 Οι πλέον των 20 σπουδαστές προερχόντουσαν από τα Τµήµατα ΔΕΟΠΣ και ΒΣΑΣ του Πα-
νεπιστηµίου Μακεδονίας, από την Νοµική και την Φιλοσοφική Σχολή και το Τµήµα Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης του ΑΠΘ, από δικηγόρους και άλλες ειδικότητες.

“Διαπολιτισµική Πολιτική” 

Το πρόγραµµα αυτό επαναλήφθηκε για δεύτερη χρονιά κι απέσπασε κολακευτικά σχόλια για 
τους διδάσκοντες και το υλικό που διανεµήθηκε ιδιαίτερα χρήσιµο για τους καθηγητές της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που το παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Οι διδάσκουσες κυρίες Π. Νάσκου-Περράκη, Καθηγή-
τρια του ΔΕΟΠΣ και η Δρ Ευφροσύνη Μπαλασά-Φλέγκα, 
επίσηµη συνεργάτις της έδρας UNESCO µε τους σπου-
δαστές του προγράµµατος.

Στη φωτογραφία µερικοί από τους σπουδαστές που παρακολούθησαν το πρόγραµµα µε την Καθηγήτρια Π. Νάσκου-
Περράκη.
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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 κ. Μάνος Ρουµελιώτης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
το δικτυακό τόπο http://broadband.uom.gr 
ή απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 891.712

Ευρυζωνικά Δίκτυα µέσω Δορυφορικών
Συνδέσεων

Το πανεπιστήµιό µας, στα πλαίσια του έργου 
«Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» πραγµατο-
ποίησε την τέταρτη ηµερίδα στις 21 Ιουνίου 

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ευρυζωνικότητα

Το πανεπιστήµιό µας, στα πλαίσια του έρ-
γου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» πραγ-
µατοποίησε την τρίτη ηµερίδα στις 25 Φε-
βρουαρίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Τµήµατος Διοίκησης Τεχνολογίας στη Νά-
ουσα, όπου παρουσιάστηκαν τα Ευρυζωνι-
κά Δίκτυα µέσω δορυφορικών συνδέσεων 
από τον κ. Μάνο Ρουµελιώτη, Επίκουρο Κα-
θηγητή του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πλη-
ροφορικής, τον κο Χρήστο Καστώρη, Δρ. 
Μηχανικό, Πρώην Περιφερειακό Διευθυντή 
του Ο.Τ.Ε., την κα Ιωάννα Διαµαντή Γλαράκη, 
Δρ. Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο, Διευθύντρια 
της Εταιρίας Πέλλα Net «Προηγµένες Λύσεις 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και τον 
κο Ευάγγελο Γρηγορόπουλο, Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό.
 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 Μα-
κεδονίας» που υλοποιείται από το Πανεπι-
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στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δηµαρχείου 
Γιαννιτσών, όπου παρουσιάστηκαν τα Ευρυ-
ζωνικά Δίκτυα µέσω δορυφορικών συνδέσε-
ων από τον κ. Μάνο Ρουµελιώτη, Επίκουρο 
Καθηγητή του Τµήµατος Εφαρµοσµένης 
Πληροφορικής, τον κο Χρήστο Καστώρη, Δρ. 
Μηχανικό, πρώην Περιφερειακό Διευθυντή 
του Ο.Τ.Ε. και τον κο Ευάγγελο Γρηγορόπου-
λο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
Στόχος της ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση των 
πολιτών και ελεύθερων επαγγελµατιών για 
τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρυζω-
νικότητα µέσω της χρησιµοποίησης συγκε-
κριµένων σεναρίων επίδειξης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και διανοµής έντυπου πληροφο-
ριακού υλικού. Η ευρυζωνικότητα πρακτικά 
σηµαίνει διαρκή σύνδεση στο Internet (σε 
αντίθεση µε τις απλές ή ISDN συνδέσεις), 
υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet 
και δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες µε 

υψηλές απαιτήσεις 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 Ευ-
ρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» που υλοποιείται από το Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονίας και εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας». Υπεύθυνος του προγράµµα-
τος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του τµή-
µατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κος Μάνος Ρου-
µελιώτης.
 Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φτείτε το δικτυακό τόπο http://broadband.
uom.gr ή απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 
891.712
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οι νέες εκδόσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έρ-
γου «Επέκταση και Ενίσχυση των Υπηρεσιών 
του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας», µε χρηµατοδότηση από 
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, εξέδωσε 12 
νέα έντυπα τα οποία απευθύνονται σε διά-
φορες οµάδες χρηστών και στοχεύουν στην 
πλήρη ενηµέρωσή τους για τις παρεχόµενες, 
από το Γραφείο Διασύνδεσης, υπηρεσίες.
 Τα νέα έντυπα, τα οποία οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να προµηθευτούν από τους 
χώρους του Γραφείου Διασύνδεσης, στον 
ηµιόροφο (γρ. 7 και 7β), είναι:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1. Γενικό ενηµερωτικό φοιτητών & αποφοίτων
2. Ενηµερωτικό επιχειρήσεων
3. Ενηµερωτικό για τη Δευτεροβάθµια Εκπαί-

δευση

4. Ενηµερωτικό για µεταπτυχιακούς φοιτητές 
και αποφοίτους

5. Έντυπο για Εκπαιδευτική Συµβουλευτική 
– Μεταπτυχιακά

6. Έντυπο για την Κάρτα µέλους του Γραφεί-
ου Διασύνδεσης

7. «Η Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας του 
Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστηµί-
ου Μακεδονίας

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
8. Το βιογραφικό σηµείωµα και η συνοδευτι-

κή επιστολή
9. Προετοιµασία για τη συνέντευξη επιλογής
10. Οδηγός 1 «Ιεράρχησε τις αξίες στη ζωή 

σου»
11. Οδηγός 2 «Αναζήτηση εργασίας για το 

νέο απόφοιτο»
12. Οδηγός 3 για το νέο εργαζόµενο «Πρώτη 

φορά σε ένα εργασιακό περιβάλλον»
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“ΤΟ ΒΗΜΑ”
ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Γλώσσα & Γνώση στον Ελληνικό Πολιτισµό
του Επίκουρου Καθηγητή του ΔΕΟΠΣ
Γεωργίου Σκουλά

Κυρίες και κύριοι,
Αυτό που θα µας απασχολήσει εδώ είναι το 
θέµα της γλώσσας στον ελληνικό πολιτισµό 
και το θεωρώ τιµή µου να µιλήσω στη διη-
µερίδα που διοργάνωσε το Τµήµα Μουσικής 
Επιστήµης & Τέχνης. Ιδιαίτερα θέλω να ευ-
χαριστήσω τον συνάδελφο κ. Ηλία Παπαδό-
πουλο για την προσπάθεια που κατέβαλε να 
διοργανώσει µια τέτοια εκδήλωση. Οι οµιλίες 
αυτές που έχουν στόχο τη σύνδεση των αν-
θρώπων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων 
για τη δηµιουργία γόνιµου διαλόγου, εκφρά-
ζοντας τις ανησυχίες της σύγχρονης εποχής 
τόσο για τα γράµµατα, τη µόρφωση και γε-
νικά για τον πολιτισµό µας, είναι θετικές και 
µας παρηγορούν σήµερα επειδή η εποχή η 
ίδια είναι αρνητική για τέτοια θέµατα. Γι αυτό 
εκτιµώ την πρόσκληση αυτή να βγάλω λόγο 
για τέτοιο λόγο. Θεωρώ τιµή µου να µιλήσω 
για την ελληνική γλώσσα, όχι τόσο ως ειδικός 
αλλά για να µοιραστώ µαζί σας µερικές σκέ-
ψεις µου. Να µοιραστούµε σε µια σύντοµη 
περιοδολόγηση τις διακυµάνσεις της γλώσ-
σας µας, τα γνωστικά της εργαλεία µα περισ-
σότερο τις ανησυχίες µας.
 Είναι γνωστό στους επιστήµονες θεωρη-
τικούς και συγγραφείς των κοινωνικών επι-
στηµών, ότι η γλώσσα ενός έθνους δεν µπο-
ρεί να παίζει µόνο το ρόλο της επικοινωνίας. 
Ένα επικοινωνιακό ρόλο στο εκπαιδευτικό 
και πολιτικό πεδίο καθώς και στον κοινωνι-
κό, πολιτιστικό κι επιχειρηµατικό χώρο. Εί-
ναι αδιανόητο µε τον κοινό νου να αποτελεί 
η γλώσσα άψυχο επικοινωνιακό εργαλείο ή 
απλό µέσο που µεταβιβάζει τα µηνύµατα από 
ποµπό σε δέκτη και αντιστρόφως, ώστε να 
συντελείται τελικά αυτό που λέγεται επικοι-

νωνία. Δηλαδή, µια λειτουργική επικοινωνία 
όπου ανάλογα τη χρήση ή τη χρονική διάρ-
κεια αυτού του εργαλείου να έχει τον κίνδυνο 
της φθοράς, της αλλοίωσης, ή ακόµη και της 
εξάλειψής του.
 Η γλώσσα συνεπώς, παρά το ότι διαθέτει 
ένα σύστηµα συµβόλων ώστε να παρέχει σε 
εκείνους που τη χρησιµοποιούν πλήρη έκ-
φραση, είναι και σύστηµα σκέψης που επιτρέ-
πει και διατηρεί διεύρυνση του νου και καλύ-
τερη λειτουργία. Δηλαδή, η ίδια η γλώσσα εί-
ναι σύστηµα που υποβοηθά να αποκτηθεί η 
αναπαράσταση και η έκφραση όλων εκείνων 
των εννοιών που αποκαλούνται γνώση. Έτσι, 
η συσσωρευµένη πληροφόρηση των παρα-
στάσεων και εµπειριών που έχει ο καθένας, 
τόσο από την πολιτιστική και κοινωνική υπο-
δοµή όσο και από την υλικοτεχνική οργάνω-
ση του κοινωνικού σχηµατισµού που βιώνει 
µε τα διάφορα επιστηµονικά επιτεύγµατα 
του καιρού του, αποκρυσταλλώνεται στη 
σκέψη του ως ένα ζωντανό και ενσωµατω-
µένο απόκτηµα που λέγεται συνείδηση. Στη 
συνέχεια, η γλώσσα, ως λόγος που ρέει προ-
φορικά ή γραπτά, εκδηλώνεται ουσιαστικά 
ως λειτουργία της σκέψης του ίδιου του ατό-
µου αποκαλύπτοντας κατά αυτό τον τρόπο 
το επίπεδο του πολιτισµού του ως µια αντα-
νάκλαση εκείνου του αποκτήµατος. Όπως 
επίσης µας αποκαλύπτει ο Τριανταφυλλίδης, 
«γλώσσα δεν είναι αράδιασµα από λέξεις, τύ-
πους κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά 
και γραµµατικές... παρά η έκφραση του εσω-
τερικού µας κόσµου, κύµα ζωής, άνοιγµα και 
επαφή ψυχών, ανταλλαγή αισθηµάτων και 
σκέψεων µέσα σε συνοµιλία, ερώτηση και 
απόκριση, άρνηση και κατάφαση, προσταγή, 
απαγόρευση και παράκληση, πεζότητες και 
ταπεινότητες της καθηµερινής ζωής, σκέψη, 
ενατένιση της µοίρας και φιλοσοφία - όλα 
αυτά είναι γλώσσα ατοµική και εθνική».2

1. Τα επίπεδα αναφέρονται σύµφωνα µε το Κοινό Ευ-
ρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες: 
Β2=καλή γνώση, Γ1=πολύ καλή γνώση, Γ2=άριστη 
γνώση.15. Κ. Ρωµαίου, ό.π., σελ. 412.

2. Τσολάκης Χ. Τη Γλώσσα µου Έδωσαν Ελληνική, Εκδό-
σεις Νησίδες, Σκόπελος 1999, σελ. 32.
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 Γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να εξεταστούν 
οι διάφορες πλευρές του ελληνικού πολιτι-
σµού από τη αρχαιότητα µέχρι σήµερα ώστε 
να γίνει εφικτό να παρακολουθήσουµε τον 
τρόπο εξέλιξης της γλώσσας του σύγχρονου 
ελληνισµού και πόσο σχετίζεται µε τον πολι-
τισµό του. Η εξέταση, µέσω µιας σύντοµης 
ιστορικής αναδροµής, επιδιώκει αφ’ ενός να 
τονίσει τα γνωστικά εργαλεία και τη διαφορά 
του γραπτού και προφορικού λόγου αναδει-
κνύοντας τα διάφορα επίπεδα του ελληνικού 
πολιτισµού διαχρονικά. Αφ’ ετέρου, να επι-
σηµάνει τις ανησυχίες της εποχής µας, επει-
δή αυτές οι ανησυχίες είναι οι βασικοί µοχλοί 
που υποκινούν την έρευνα και να υποδείξει 
εν τέλει, στο µέτρο του δυνατού, µερικούς 
τρόπους άµυνας.
 Φαίνεται όµως αρκετά παράδοξο για 
όποιον επιχειρεί έρευνα για τη γλώσσα ενός 
λαού να µη συνδέεται άµεσα µε το επίπεδο 
της γνώσης που συνυπήρχε στην ιστορική 
του εξέλιξη. Ιδιαίτερα µε το επίπεδο γνώ-
σης που παράγεται και διαµορφώνεται από 
την ίδια την παιδεία και τη δράση του λαού 
αυτού στους τοµείς της πολιτικής και κοι-
νωνικής του ύπαρξης στα διάφορα στάδια 
ανάπτυξής του. Κοινή είναι η παραδοχή ότι η 
γλώσσα είναι ο κύριος φορέας κάθε πνευµα-
τικής δραστηριότητας και έχει τοιουτοτρό-
πως άµεση σχέση µε την ανθρώπινη νόηση. 
Η ελληνική γλώσσα έχει ενσωµατωµένες τις 
πολιτιστικές κληρονοµιές του ελληνισµού 
διαχρονικά οι οποίες µέσα από αυτό το ερ-
γαλείο που λέγεται γλώσσα φτάνουν σε µας 
σήµερα. Το έργο της γλώσσας συνεπώς είναι 
να φωτίζει τη συνείδησή µας αφού είναι µέ-
ρος της σκέψης του ανθρώπου ο οποίος δεν 
οµιλεί µόνο αλλά και σκέπτεται µε τη γλώσ-
σα. Η συνολική οµορφιά και δυναµική µιας 
γλώσσας, όσο και να φαίνεται ανεπτυγµένη 
λογοτεχνικά και συντακτικά ώστε η έκφρα-
ση να είναι άρτια στην ερµηνεία οποιασδή-
ποτε µορφής φαινοµένων, αισθησιακά και 
αυθόρµητα, δεν µπορεί παρά να υποβαθµί-
ζεται όταν δεν συνοδεύεται επαρκώς µε τον 
πολιτισµό και τη γνώση εκείνων που τη χρη-
σιµοποίησαν και τη χρησιµοποιούν. Με άλλα 
λόγια, όλο το κάλλος και η εννοιολογική οξυ-

δέρκεια καθώς και η συντακτική δυναµική 
µιας γλώσσας εξασθενίζουν εφόσον η ίδια 
τείνει να αποχωρίζεται από την εκδήλωση 
του πολιτισµού του λαού που την οµιλεί σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Έτσι, εµφανί-
ζει αδυναµία να εκθέσει και να καταγράψει 
τη γνώση που συνυπήρχε στις διάφορες πε-
ριόδους της ιστορίας του.
 Συνεπώς, εάν επιχειρηθεί µια εξέταση της 
γνώσης και του πολιτισµού που εµπεριέχει 
η ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να µελετηθεί 
ιστορικά ο ελληνισµός στη διαχρονική του 
πορεία. Κατ’ αυτόν το τρόπο, µπορεί αρχι-
κά να σκιαγραφηθεί η ιστορική εξέλιξη της 
γλώσσας µε τις διαλέκτους της, παρακολου-
θώντας παράλληλα τα επιµέρους στοιχεία 
στην ιστορική τους διάταξη. Βαρύτητα δίδε-
ται στην εξέταση της ορθολογικής σκέψης η 
οποία εκφράζεται και απεικονίζεται ως γνώ-
ση καθώς επίσης και του πολιτισµού εκείνου 
που κρυσταλλώνεται µε αυτήν. Η ιστορία 
µιας γλώσσας όµως δεν µπορεί να είναι ο 
προφορικός λόγος όπως αυτός µεταδίδεται 
από γενιά σε γενιά αλλά ο γραπτός. Δηλαδή, 
εφόσον η γλώσσα αφήνει γραπτά µνηµεία, 
έχει και τη δυνατότητα να γράψει και να αφή-
σει ιστορία τόσο της ίδιας όσο κι εκείνων που 
τη χρησιµοποίησαν ως επικοινωνιακό τους 
όργανο. Η εξέλιξη ωστόσο της ελληνικής 
γλώσσας παίρνει διαφορετική πορεία από 
αυτή, εµφανίζοντας µια ιδιάζουσα µορφή µε 
το µεγάλο κενό που παρουσιάζεται σε επο-
χές µεσαίωνα και δουλείας. Κι αυτό, επειδή 
ο προφορικός λόγος παίζει βασικό ρόλο και 
στις δύο παραπάνω εποχές. Αφ’ ενός, µε την 
ενσωµάτωσή του στην κοινωνική εξέλιξη και 
αφετέρου µε την κυριολεκτική αποκοπή του 
από το στείρο µιµητισµό του γραπτού λόγου 
ο οποίος είχε ήδη αποστασιοποιηθεί από τη 
ζωντανή οµιλία.
 Εκείνο που παρατηρείται ιστορικά είναι 
ότι η διάλεκτος που υπερίσχυσε όλων των 
άλλων: δωρικής, αιολικής, ιωνικής και ατ-
τικής ήταν η τελευταία, η οποία διδάσκεται 
ακόµη και σήµερα ως αρχαία ελληνική γλώσ-
σα, είναι η γλώσσα της αρχαίας τραγωδίας και 
κωµωδίας. Ήταν η γλώσσα των ρητόρων της 
αττικής και των µεγάλων φιλοσόφων, καθώς 
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και του ιστορικού Θουκυδίδη. Το συγγραφι-
κό έργο του τελευταίου θεωρείται ακόµη και 
σήµερα ως άριστο από γλωσσική άποψη. Η 
αττική διάλεκτος συνεπώς, δηµιούργησε τη 
βάση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που 
ονοµάστηκε «κοινή», όχι µόνο γιατί ήταν η 
γλώσσα της ρητορείας, φιλοσοφίας και τρα-
γωδίας, αλλά γιατί συνέτεινε σε αυτό η µε-
γάλη ανάπτυξη που ανέκυψε στην ελληνική 
επικράτεια µετά τους περσικούς πολέµους. 
Η υιοθέτηση της αττικής διαλέκτου, παρατη-
ρείται και στην Μακεδονία στις ίδιες περιό-
δους, µε τις κατακτήσεις όµως του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, η διάδοση και εξάπλωσή της 
στις χώρες που προσαρτήθηκαν και αποτέ-
λεσαν αυτή την αυτοκρατορία ήταν ουσια-
στικά επιβεβληµένη. Όλοι οι πληθυσµοί αυ-
τοί, χρησιµοποιούσαν την αττική διάλεκτο 
ως διοικητική και λογοτεχνική γλώσσα, ως 
γλώσσα των συναλλαγών τους και της καθη-
µερινής δράσης και επικοινωνίας τους. Επει-
δή όµως, χρησιµοποιήθηκε από ανθρώπους 
που δεν ήταν η µητρική τους γλώσσα, φυσι-
κό ήταν να έχει και µια αλλοίωση. Γι’ αυτό και 
ονοµάστηκε αλεξανδρινή, η οποία γνώρισε 
µεγάλη ακµή κατορθώνοντας µε τον καιρό 
να παραµερίσει και εµπόδια και διαλέκτους. 
Στο µεγάλο ρεύµα αυτό, ενώ έπαιξε καθο-
ριστική σηµασία η ενοποίηση της γλώσσας 
µε βάση την αττική διάλεκτο, προβλήθηκε 
παράλληλα έντονα η κοινωνική της διάκρι-
ση σε λαϊκή και λόγια γλώσσα. Δηλαδή, µια 
διάκριση ανάµεσα στους διανοητές λόγιους 
και στην πλειοψηφία του λαού που στερού-
νταν µόρφωσης. Αυτή η διάκριση έµελλε να 
παραµείνει καθοριστική αλλά και καταστρε-
πτική, τόσο στο µεσαίωνα όσο και στη νέο-
ελληνική εποχή. Στο µεσαίωνα διατηρήθηκε 
µεταξύ των λογίων και του υπόλοιπου λαού. 
Σ’ αυτή την εποχή είναι που γεννιούνται τα 
πρώτα νεοελληνικά ιδιώµατα της προφορι-
κής παράδοσης. Πρωτοεµφανίζονται κυρίως 
στα βυζαντινά χρόνια µε την απόσπαση των 
επαρχιών όπου οδήγησαν σε ένα εξελισσό-
µενο και διαφοροποιούµενο γλωσσικό µόρ-
φωµα. Ενώ αρκετούς αιώνες µετά στη νεοελ-
ληνική εποχή, η διάκριση αυτή εκδηλώθηκε 
µε την αντίθεση ανάµεσα στην δηµοτική, 

ως γλώσσα λαϊκή, που κυριάρχησε βασικά ο 
προφορικός λόγος και στην καθαρεύουσα, ως 
γλώσσα των λογίων, που κυριαρχεί ο γραπτός.
 Και στις δύο περιόδους πάντως, µεσαίωνα 
και νεωτερικότητας υπάρχει το µέγα παρά-
δοξο της γλώσσας. Μια γλωσσική παραδο-
ξότητα µείζονος σηµασίας που θα εκδηλωθεί 
στη νεώτερη εποχή. Δηλαδή, ενώ ο γραπτός 
λόγος έχει γενικά το ηγετικό σκήπτρο στην 
ιστορία της γλώσσας, επειδή χωρίς αυτόν δεν 
υφίσταται µετάδοση και συνέχεια µε γραπτά 
µνηµεία, δεν έχει ταυτόχρονα την ουσία. Δη-
λαδή, ενώ αυτό που απαιτείται κυρίως είναι η 
ζωντανή οµιλία και η γνώση αφού η γλώσσα 
είναι σύστηµα σκέψης, δυστυχώς εδώ αυτή 
η ζωντανή ουσία απουσιάζει. Με άλλα λό-
για, ο γραπτός λόγος της λόγιας παράδοσης 
δεν έχει το αναγκαίο και ουσιώδες εργαλείο, 
εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία του λαού 
στερείται γνώσης, άρα δεν συµµετέχει ο ίδιος 
τόσο στη συγγραφική όσο και στις άλλες πο-
λιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Στην 
πρώτη περίοδο, που ήταν της ρωµαϊκής ακ-
µής, η επίσηµη γλώσσα που χρησιµοποιήθη-
κε ήταν η λατινική. Αργότερα µέχρι και τον 
11ο αιώνα περίπου, οι πληροφορίες για τη 
γλώσσα συναρθρώνονται µονάχα από λο-
γοτεχνικά κείµενα. Αυτά τα κείµενα ωστόσο 
δεν µπορούν να έχουν περιεχόµενο παρά 
µονάχα εάν ενσωµατώνονται µε τον ανεπί-
σηµο ζωντανό λόγο. Οτιδήποτε άλλο είναι 
άνευ σηµασίας και χρησιµότητας. Εάν η κάθε 
γλώσσα δεν µεταβάλλεται διαρκώς µέσα σε 
νέες χρήσεις από τη συνεχή κίνηση και δρά-
ση των ανθρώπων, είναι καταδικασµένη να 
παραµένει άγονη. Από την άλλη, απαιτείται 
σφαιρική κατανόηση των κοινωνικο-πολιτι-
στικών πραγµάτων στην πάλη ανάµεσα στο 
παλιό και στο καινούριο, για τη δηµιουργία 
ενός κοινού εργαλείου, που µε τη γλωσσική 
λειτουργία του θα ενδυναµώνει προοδευτι-
κά την πολιτιστική και εθνική ενοποίηση του 
κάθε λαού διαχρονικά. Η ελληνική γλώσσα 
που εµφανίζεται σ’ αυτές τις περιόδους, είναι 
η λόγια ελληνική µε τις εκκλησιαστικές και 
λατινικές επιρροές της. Δυστυχώς, παίρνει 
µία αρχαΐζουσα καθώς και ελιτίστικη µορφή 
η οποία εµπεριέχει ένα στείρο αττικισµό συ-
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νεπικουρούµενο από ένα επιβαλλόµενο πι-
σωγύρισµα στον αρχαίο κόσµο. Έτσι, ενώ η 
ζωή αντανακλάται στο παρόν µε µια εξελισ-
σόµενη ζωντανή οµιλία διαµορφωµένη στο 
επίπεδο µιας ελλειµµατικής επικοινωνιακής 
λειτουργίας λόγω του ότι έχει διαχωριστεί 
από τη γραφή, ο γραπτός λόγος αντίθετα που 
επιβάλλουν οι λόγιοι, απεικόνιζε το µακρινό 
παρελθόν. Απευθυνόταν τοιουτοτρόπως στο 
παλιό και το περασµένο χωρίς καµιά σχέση 
µε το παρόν.
 Αυτό που θεωρούσαν οι λόγιοι, ήταν ότι 
η γλώσσα δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να 
αλλάζει και να είναι ενδοτική σε οποιαδήπο-
τε εξέλιξη επειδή κάθε αλλαγή είναι εκφυλι-
σµός και παρακµή γενικά. Έτσι, η όποια απα-
γόρευση στη δράση συνιστά ακινησία και 
στασιµότητα. Ο µόνος ορθός λόγος ήταν ο 
κατ’ εξοχήν λόγος των κλασικών συγγραφέ-
ων, των ρητόρων και φιλοσόφων της αττικής 
διαλέκτου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να 
διατηρεί την κλασική ακµή, ενώ οτιδήποτε 
άλλο παράγει χυδαιότητα και ξεπεσµό. Έτσι 
γεννήθηκε ο αττικισµός, που βασίστηκε στην 
ιδέα πως µόνο η µίµηση της γλωσσικής µορ-
φής των αττικών δίνει ανάλογη αξία και στο 
οποιοδήποτε πνευµατικό περιεχόµενο που 
εκφράζεται µε αυτόν. Η µίµηση αυτή, µε την 
ακινησία που συνιστάται, ήταν πολύ αρνητι-
κό για τη γενικότερη ανάπτυξη του ανθρώ-
που. Επειδή, η γλώσσα δεν είναι ένα έτοιµο 
µόρφωµα, δοσµένο ως εργαλείο προς χρήση 
από τον άνθρωπο, αφού βρίσκεται σε διαρ-
κή µεταµόρφωση και κίνηση, δεν φύτρωσε 
εξ’ άλλου σαν ένα φυτό ούτε συµβαίνει σαν 
ένα φυσικό γεγονός, γιατί µέσα στη γλώσσα 
δρουν η συνείδηση και η ελευθερία του εκλέ-
γοντος και του διαµορφώνοντος ανθρώπου. 
Ούτε επινοήθηκε σύµφωνα µε σχέδιο, πρό-
θεση και σκοπό, γιατί ήταν πάντα ήδη πα-
ρούσα και µεταβάλλεται ακούσια. Δεν είναι 
η γλώσσα µια απλή αντανάκλαση της ζωής 
µε τους αγώνες της αλλά είναι στην ουσία η 
ίδια ζωή και αγώνας. Δεν αποτελεί µόνο την 
αντανάκλαση των κοινωνικών αγώνων αλλά 
τους συγκροτεί κιόλας. Η γλώσσα είναι δρά-
ση και ενέργεια, αφού τέτοια είναι και η ζωή 
που τη γεννάει και τη θρέφει. Η απόρριψη 

της ζωντανής και εξελισσόµενης γλώσσας, 
ως µέσο του επίσηµου προφορικού λόγου 
και της λογοτεχνίας στις διαµορφούµενες 
αντίξοες συνθήκες του µεσαίωνα, διατηρώ-
ντας παράλληλα το ξένο σώµα που αποτε-
λούσε η µίµηση των γλωσσικών σχηµάτων 
και του ύφους του αττικισµού, έγινε η αρχή 
µιας διγλωσσίας. Το διπλό αυτό γλωσσικό 
µόρφωµα, έµελλε να αποτελέσει µια ανοι-
κτή πληγή στο κορµί της φυλής µας αλλά και 
ένα γνώρισµα της γλώσσας µας σε όλη τη 
διάρκεια της µεταγενέστερης ιστορίας της. 
Η τάση αυτή της διγλωσσίας, περνά στο Βυ-
ζάντιο και στο χριστιανικό κόσµο, συνδέεται 
µε την ελληνική εκκλησία και µε την καλλιέρ-
γεια των γραµµάτων και τεχνών σε όλη την 
εποχή του µεσαίωνα.
 Η παραπάνω τάση κληρονοµήθηκε από 
το νέο-ελληνισµό κατά τη διάρκεια της νε-
ωτερικότητας, η οποία είναι µια εποχή δου-
λείας, δηµιουργώντας έτσι το λόγιο γλωσσι-
κό µόρφωµα σε διαµετρική αντίθεση µε τη 
λαϊκή παράδοση και τις απαιτήσεις του πα-
ρόντος. Το εθνικό πρόβληµα που ανακύπτει 
και που απαιτεί άµεση αντιµετώπιση, σ’ αυτή 
την περίοδο, είναι διπλής µορφής. Η µια εί-
ναι εκείνη που σχετίζεται µε την στέρηση της 
ανεξαρτησίας του και η άλλη µε το γλωσσικό 
του ζήτηµα. Ενώ η λαϊκή γλώσσα είχε ήδη 
εξελιχθεί συναρθρώνοντας τον προφορικό 
ζωντανό λόγο µε τις απαιτήσεις της εποχής, 
η τάση του πνεύµατος που εκπροσωπού-
σαν οι λόγιοι, µεγάλος κλήρος και πρόκριτοι, 
υψώθηκε ως ένα µεγάλο εµπόδιο στην εθνι-
κή πρόοδο. Η λόγια παράδοση, ήταν αρνητι-
κή στην εξέλιξη του έθνους θεωρώντας ότι η 
αυτούσια µίµηση της εξωτερικής γλωσσικής 
µορφής δίνει µια δυναµική εσωτερική αξία. 
Οι κανόνες τελικά µιας αναγκαίας αρµονικής 
σχέσης ανάµεσα στην οµιλία και στη γραφή 
για την οµαλή επιβίωση ενός λαού αντιστρά-
φηκαν από µια στείρα αρχαϊκή αυθεντία που 
κατάφερε να εξουδετερώσει τον αυθόρµητο 
ζωντανό λόγο. Παράλληλα, η ανακολουθία 
αυτή στη σύγχρονη ζωντανή οµιλία και στον 
γραπτό λόγο των κειµένων που βασιζόταν η 
εκπαίδευση όλο και αυξανόταν κι όχι µόνο 
δυσχέραινε το έργο της µετάδοσης αλλά και 
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αυτή η ίδια η µετάδοση γινόταν προβληµα-
τική στη γνώση και στον πολιτισµό. Γέννηµα 
αυτής της λόγιας παράδοσης ήταν η µορφή 
εκείνη η οποία ονοµάστηκε καθαρεύουσα 
ως µια ‘συµβιβαστική λύση ανάµεσα στο 
Βυζαντινό αρχαϊσµό και στην οµιλούµενη 
γλώσσα’. Το µόνο όµως που κατάφερε ήταν 
να διατηρήσει τη διαίρεση του λαού και του 
λόγου, κρατώντας το έθνος µακριά από ενό-
τητα και δηµιουργία τόσο στα χρόνια της 
δουλείας όσο και στα χρόνια της ανεξαρτη-
σίας. Η καθαρεύουσα επιβάλλεται όχι µόνο 
στα χρόνια δουλείας, αλλά γίνεται επίσηµη 
γλώσσα και στα χρόνια της απελευθέρωσης. 
Οι λόγιοι διατήρησαν τον έλεγχο στη γλώσ-
σα, τόσο στην πολιτική και διοίκηση όσο και 
στην εκπαίδευση. Αυτό που κατόρθωσαν 
όµως ήταν να ρυθµίζουν την εξέλιξη αρνη-
τικά, οδηγώντας τη χώρα µακριά από δηµι-
ουργία και κοινωνική προκοπή.
 Στην περίοδο της µεταπολίτευσης, κα-
τορθώνεται πλέον να γίνει η επίσηµη γλώσ-
σα του έθνους η δηµοτική, δηλαδή η γλώσ-
σα που οµιλούσε η πλατιά πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού, αφού είχε ήδη µεσολαβήσει 
νωρίτερα η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στο 
δηµοτικό σχολείο καθώς κι ο µεγάλος ξε-
πεσµός της καθαρεύουσας στα χρόνια της 
δικτατορίας. Με την καθιέρωση της δηµοτι-
κής, αποκτούµε ενιαία γραπτή γλώσσα που 
θεµελιώνεται πάνω στην προφορική, εξα-
λείφοντας την αρρωστηµένη διγλωσσία που 
υπήρχε. Αυτή η αναγνώριση, αποτελεί το 
ιστορικά δηµιουργηµένο ψυχικό παρόν της 
φυλής µας έχοντας µέσα της όλα τα ζωντα-
νά στοιχεία της επιβίωσης του παρελθόντος. 
Είναι πρωταρχικά απαραίτητο ώστε να ωφε-
ληθούµε από το παρελθόν µας παίρνοντας 
από εκεί όσα σπέρµατα µπορούν να γονι-
µοποιηθούν σήµερα και να µας βοηθήσουν 
να πλάσουµε το νεοελληνικό σηµερινό µας 
πολιτισµό. Η ενέργεια αυτή, παρά την καθυ-
στέρηση, συµβολίζει τη µεγάλη απόφαση 
του νέου ελληνισµού να διεκδικήσει τη θέση 
που του αρµόζει στο σύγχρονο κόσµο. Μια 
θέση που να βασίζεται στις δικές του δυνά-
µεις, αφοµοιώνοντας από το ιστορικό παρελ-
θόν όλα τα ωφέλιµα στοιχεία για την προκο-

πή του και όχι επιστροφή στην αρχαιότητα 
µε τη στείρα µίµησή της που επεδίωκαν οι 
λόγιοι αρχαϊστές. Κυρίως, επειδή χωρίς τη 
γνώση της ιστορικής εξέλιξης της ζωντανής 
γλώσσας του, ο λαός δεν µπορεί παρά να 
χάσει το όργανο επικοινωνίας που ο ίδιος 
διαµόρφωσε. Εποµένως, χάνει µ’ αυτό τον 
τρόπο από τα χέρια του το ίδιο το νήµα της 
ιστορίας του και ένα από τα κύρια εργαλεία 
για την πολιτιστική, εθνική του ενότητα και 
ανάπτυξη. Πως θα µπορούσε να προχωρήσει 
προς την ανάπτυξη των υλικών και πνευµα-
τικών συνθηκών που είναι απαραίτητοι όροι 
για µια ανθρώπινη κοινωνική ζωή χωρίς την 
ενσωµάτωση του ζωντανού λόγου; Για τους 
λόγιους αττικιστές, ο νεοελληνικός πολιτι-
σµός δεν ήταν παρά η µούχλα δουλείας και 
όχι η αυγή της απελευθέρωσης. Δεν µπορού-
σαν να δουν πως αυτοί που αγωνιζόταν ήταν 
οι απλοί χωρικοί, µε ένα γέρο του Μοριά κι 
ένα Μακρυγιάννη. Οι απλοί αλλά οι µεγάλοι 
του αγώνα που δεν ήξεραν καθόλου γράµ-
µατα. Αυτοί ήταν όµως κι όλη η Ελλάδα, η 
ψυχή της, η φωνή της, η δύναµη της, το αίµα 
της, αλλά και η ίδια η ανάσα της. Εκείνοι ήταν 
που µπορούσαν να ακούσουν τη φωνή της, 
να νιώσουν το παλµό και τον πόνο της, να αι-
σθανθούν την ζωντανή ανάσα της και να το 
εκφράσουν προφορικά µε εκείνο το γλωσσι-
κό ιδίωµα που είχαν µάθει ως τότε το λαϊκό 
ιδίωµα. Έναν τρόπο που είχε εξελιχθεί ως ένα 
ζωντανό γλωσσικό µόρφωµα επικοινωνίας. 
Όχι οι νεκροί άλλων εποχών όσο πατριώτες 
και να ήταν. Επειδή οι τελευταίοι, ούτε νιώ-
θουν ούτε εκφράζουν ή εξιστορούν κατα-
στάσεις για να κρίνουµε το λόγο τους. Έτσι, 
ο ζωντανός λόγος και γενικά το περιεχόµενο 
της γνώσης και του πολιτισµού δεν µπορεί 
παρά να απουσιάζει από έναν τέτοιο στείρο 
µιµητισµό άλλων εποχών που οι λόγιοι συ-
ντηρητικοί επεδίωκαν.
 Ο ελληνισµός συµπερασµατικά κατά τη 
νεωτερικότητα έχει αποκοπεί από την πα-
γκόσµια ιστορία, διανύοντας το µέγα δράµα 
του για µακρύ χρονικό διάστηµα δουλείας. 
Με το πρόβληµα της δουλείας και της γλώσ-
σας, που αντιµετωπίζει ο ελληνισµός ακόµη 
και µετά την απελευθέρωσή του, αδυνατεί 
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να συµµετέχει στο γίγνεσθαι της παγκόσµι-
ας ιστορίας. Έχει µια αρκετά πολύχρονη 
καθυστέρηση στο να διεκδικήσει µια θέση 
στον σύγχρονο πολιτισµό µε άλυτο ακόµη 
το γλωσσικό του ζήτηµα αφού δεν επιτυγ-
χάνεται η ενότητα του λόγου του. Στο ερώ-
τηµα, εάν µπορεί να νοηθεί σταδιοδροµία 
η πρόοδος ενός έθνους, διεκδικώντας θέση 
στο σύγχρονο πολιτισµό χωρίς σύνθεση του 
λόγου του, η απάντηση είναι όχι. Εφόσον, 
πολιτισµός σηµαίνει βαθµός ανάπτυξης ιδε-
ών και έργων µέσα από τις υλικοτεχνικές και 
πνευµατικές συνθήκες που διαµορφώνονται 
για τον άνθρωπο στους τοµείς της κοινω-
νικής του ύπαρξης, ανάλογα την κλίµακα 
µπορεί να αντανακλάται σε εθνικές διαστά-
σεις. Στη δηµιουργία του πολιτισµού λοιπόν, 
βλέπουµε ότι ούτε όλοι οι λαοί µα ούτε όλες 
οι εποχές είναι όµοιες. Κι αυτό, γιατί κάθε 
λαός ανάλογα µε την φυσιολογική του ιδι-
οσυστασία και δυναµικότητα, ανάλογα µε 
τις επιδράσεις του φυσικού και κοινωνικού 
του περιβάλλοντος και ανάλογα µε τις ιστο-
ρικές συνθήκες της ζωής του είναι λιγότερο 
ή περισσότερο δηµιουργικός. Η µέχρι τώρα 
πορεία στην θεώρηση ορισµένων λαών, ανα-
φέρει ο Horkheimer, ‘έχει δείξει πόσο διαφο-
ρετικός ανάλογα µε τον χρόνο τον τόπο και 
τις περιστάσεις ήταν ο σκοπός στον οποίο 
κατεύθυναν τις προσπάθειές τους. Στους 
Κινέζους αυτός ο σκοπός ήταν ένα εκλεπτυ-
σµένο πολιτικό ήθος, στους Ινδούς ήταν ένα 
είδος αγνότητας του αναχωρητή, αδρανούς 
εργατικότητας και υποµονής, στους Φοί-
νικες ήταν το πνεύµα της ναυτιλίας και των 
εµπορικών επιχειρήσεων. Η κουλτούρα των 
Ελλήνων ιδιαίτερα των Αθηνών, είχε σκοπό 
τη µέγιστη αισθητική οµορφιά τόσο στην τέ-
χνη όσο και στα ήθη τις επιστήµες και τους 
πολιτικούς θεσµούς. Στη Σπάρτη και στη 
Ρώµη, αγωνίστηκαν για την αρετή του πατρι-
ωτισµού και της φιλοπατρίας αλλά ο καθένας 
µε πολύ διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο σ’ όλα 
αυτά βλέπουµε να επενεργεί µια αρχή, ο αν-
θρώπινος λόγος, ο οποίος πασχίζει να παρά-
γει από τα πολλά το ένα από την αταξία την 
τάξη από µια πολλαπλότητα δυνάµεων και 
προθέσεων ένα όλο προικισµένο µε αρµονία 

και διαρκή οµορφιά’.3

 Για τους αρχαίους έλληνες αναµφισβήτη-
τα, αυτός ο ανθρώπινος λόγος έχει ξεχωρι-
στή σηµασία. Ο νους του ανθρώπου σκέπτο-
νται, δεν µπορεί παρά να είναι αδιάσπαστα 
ενωµένος µε την γλωσσική του έκφραση και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο ταυτίζεται µε το λόγο, 
προφορικό ή γραπτό. Με την έννοια αυτή 
η καθαρή νόηση ταυτίζεται µε τον ορθό 
λόγο. Η ταυτότητα του ανθρώπινου είναι 
και της νόησης, κατά τον Παρµενίδη, σηµαί-
νει ότι δεν µπορεί να υπάρξει νόηση χωρίς 
το είναι. Μπορεί να χωρίζεται το νοητό από 
το αισθητό αλλά ποτέ δε χωρίζεται το νοη-
τό από το νου. Τα δύο αυτά αποτελούν µια 
ολότητα και τούτο αποτελεί την αλήθεια. Η 
αλήθεια και το ανθρώπινο είναι ή υπάρχουν 
απόλυτα ή δεν υπάρχουν καθόλου. Αυτό το 
είναι δε µπορεί να νοηθεί διαφορετικά παρά 
µόνο µε την κρίση του νου. Με άλλα λόγια, η 
αληθινή γνώση προέρχεται από τον λόγο και 
όχι από τις αισθήσεις. Επειδή οι αισθήσεις εί-
ναι που ασχολούνται µε τα φθαρτά όντα και 
µας οδηγούν σε πλάνες. Από την πλευρά του 
ορθολογισµού, ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι 
δεν µπορεί κανείς να εκφέρει γνώµη για κά-
ποιο πράγµα πριν γνωρίσει ακριβώς την έν-
νοια του. Κι αυτό γιατί η έννοια αποτελεί την 
ουσία του και η γνώση αυτής της ουσίας πα-
ρέχει την αλήθεια. Η έννοια όµως αυτή καθ’ 
αυτή, του οιονδήποτε πράγµατος ή φαινοµέ-
νου είναι γέννηµα του λόγου. Ενός λόγου που 
έχει προκύψει από την ανταλλαγή ιδεών και 
απόψεων µε διάλογο, αναλύοντας σφαιρικά 
τις πλευρές του αντικειµένου ή φαινοµένου. 
Είναι, µε άλλα λόγια, προϊόν ενός λόγου που 
απορρέει από την αναζήτηση της αλήθειας 
του κάθε αντικειµένου και πραγµατοποιείται 
στις σχέσεις και στις δραστηριότητες γενι-
κά του ανθρώπου µέσα στην κοινωνία. Το 
συµπέρασµα που συνάγεται εδώ, είναι ότι ο 
λόγος είναι η ενσάρκωση του είναι και της 
γνώσης. Εκδηλώνεται, ποτίζεται και προο-
δεύει µε την κοινωνική ελευθερία η οποία 
παρέχεται µονάχα από το δηµοκρατικό πο-

3. Ηορκχάϊµερ Μ. & Αντόρνο Τ. Κοινωνιολογία: Εισαγωγι-
κά Δοκίµια, Εκ. Κριτική 1987, σ. 121.
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λίτευµα µιας χώρας. Γι’ αυτό το λόγο, σε όλα 
τα ανελεύθερα καθεστώτα η γλώσσα αρρω-
σταίνει και όταν δεν εξαλείφεται εντελώς 
απλά τραυλίζει.
 Για τον αθηναίο πολίτη συνεπώς, µετά τις 
περσικές επιθέσεις, η συµµετοχή του στην 
πολιτική ζωή και η πολιτική δραστηριότη-
τά του εν γένει, σήµαινε την ικανοποίηση 
του βαθύτατου αισθήµατός του να είναι άν-
θρωπος και µέλος ενεργό µιας κοινότητας. 
Την πλήρωση του ανθρώπινου είναι και της 
γνώσης του, αλλά και την πραγµάτωση της 
αρετής του στα κοινωνικά της όρια. Δεν ήταν 
τόσο η επιθυµία να προβληθεί ο πολίτης της 
οποιασδήποτε πόλης όσο η καταξίωση αυ-
τού του πολίτη απέναντι στον ίδιο του τον 
εαυτόν. Ήταν η πνευµατική του χειραφέτη-
ση και γενικά η ολοκλήρωση της κοινωνι-
κής και πολιτικής του παρουσίας µέσα στην 
πόλη. Μια παρουσία, η οποία ολοκληρώνε-
ται µέσα από τη δραστήρια συµµετοχή του 
στα κοινά, µε την αποτελεσµατική και δρο-
µολογηµένη του δράση που αποσκοπεί σε 
εκείνο που συµφέρει και ωφελεί το σύνολο 
και την εξέλιξή του, ως υπέρτατο κοινό αγα-
θό. Μια παρουσία και δράση, που µέσα από 
τη διαδικασία σκέψης και συζήτησης αποκτά 
σεβασµό στις ιδέες του άλλου. Ένα σεβασµό 
αφοµοιώνοντας τις αξίες του άλλου καθώς 
και αφοσίωση στις αρχές της δηµοκρατίας, 
ως βασική προϋπόθεση να λειτουργεί ο ίδιος 
συλλογικά ενισχύοντας τη συλλογική µέθο-
δο που παίρνονται οι αποφάσεις σε όλους 
τους τοµείς της κοινωνικής του ύπαρξης. Οι 
συνθήκες συνεπώς, θα πρέπει να είναι ευνο-
ϊκές ώστε αυτός ο διάλογος να διανθίζει, να 
διατηρείται και να περιφρουρείται σε όλα τα 
πεδία της πολιτικής και κοινωνικής ύπαρξης. 
Η χώρα µας συνεπώς, στη διαχρονική της 
πορεία, διακρίνεται ως µάνα του διαλόγου 
επειδή απορρέει ο λόγος από τη δηµοκρατι-
κή λειτουργία όπου έχει ως βάση την ελεύ-
θερη έκφραση. Γι’ αυτό κι ο λαός της, δεν δί-
στασε ποτέ να θυσιαστεί για την υπεράσπιση 
και τη διατήρηση αυτών των αγαθών, της 
ελευθερίας και της δηµοκρατίας. Η ανάγκη, 
κατά συνέπεια, γίνεται ολοένα επιτακτική για 
την αδιάκοπη περιφρούρηση της ελεύθερης 

σκέψης και έκφρασης που φέρει τέτοιου εί-
δους τοκετούς. Επειδή απλά, µε τον διάλο-
γο στην κοινωνία αναπόφευκτα ανθίζει και 
εµπλουτίζεται διαρκώς ο γραπτός και ο προ-
φορικός λόγος, ως µέσο επικοινωνίας, όχι 
µόνο συντακτικά αλλά και εννοιολογικά. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, ο λόγος παίρνει ευρύτερες 
διαστάσεις περιστρέφοντας και προσεγγίζο-
ντας µ’ αυτή την αναζήτηση όλο και πιο πολύ 
τον άνθρωπο και την εξέλιξή του.
 Η αποτελεσµατική ανταπόκριση στο 
ερώτηµα που τέθηκε, είναι να ανθίσει ο 
σύγχρονος ελληνικός πολιτισµός στο χώµα 
που έχει τις ρίζες του ενσωµατώνοντας και 
συνθέτοντας τις αξίες του παρελθόντος µε 
τη ζωντανή οµιλία και τις ιδέες του σήµερα. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο, µπορεί να γίνεται το 
παρελθόν υποθήκη µας µε ζωντανή µνή-
µη όπου αντλώντας τα ιστορικά διδάγµατα 
και αφοµοιώνοντας τη γνώση δηµιουργικά, 
µπορεί να προσαρµόζεται και να προωθείται 
το νέο και το ωφέλιµο στην καλύτερη και τε-
λειότερη µορφή του. Η εποχή που διανύου-
µε διαπιστώνεται δηµιουργική, ξεκινώντας 
µε την ενότητα του λόγου που επιτεύχθηκε 
στις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώ-
να. Κι’ αυτό, επειδή η ελληνική λογοτεχνία, η 
ποίηση και η µουσική γνώρισαν άνθιση και 
καταξίωση σε διεθνή πλαίσια µε βραβεία 
Λένιν και Νόµπελ που απονεµήθηκαν σε 
αρκετούς έλληνες λογοτέχνες και ποιητές. 
Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι η διεκδί-
κηση µιας θέσης της χώρας µας στο σύγχρο-
νο πολιτισµό είναι εφικτή. Χωρίς όµως αυτό 
να σηµαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάζουµε 
επειδή κατακτήσαµε την ενότητα του λόγου. 
Γιατί το όργανο γλώσσα είναι ζωντανό και 
διαρκώς διαµορφούµενο. Εκείνο που προέ-
χει για τη σύγχρονη κοινωνική µας ζωή, είναι 
να διδαχθούµε τον τρόπο να χρησιµοποιού-
µε το παρελθόν δηµιουργικά, κατανοώντας 
και αφοµοιώνοντας τα ωφέλιµα στοιχεία και 
τους κύριους στόχους του οι οποίοι είναι ο άν-
θρωπος και ο λόγος. Γι’ αυτό, κι η όποια προ-
σπάθεια για διατήρηση, προάσπιση και περι-
φρούρηση της ελληνικής γλώσσας, είναι µια 
ανεκτίµητη υπηρεσία λόγου και ανθρώπου.






