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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Η έκδοση της τελευταίας περιοδικής έκδοσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας «Πανεπιστηµιακά» ακολουθεί µια
περίοδο κατά την οποία η κρίση της Παιδείας στη χώρα
µας άγγιξε παροξυσµικές διαστάσεις. Η πολύµηνη αναταραχή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε τις κλειστές από τις καταλήψεις σχολές, οδήγησε τελικά στο να
απορυθµιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
Αυτό είχε ανεπιθύµητες συνέπειες στην εικόνα της
δηµόσιας Παιδείας, τη διασφάλιση και την αναβάθµιση
της οποίας επιδιώκει σχεδόν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιδίωξη η οποία δεν επιτυγχάνεται µε
την απουσία και τις κλειστές σχολές, αλλά µε την παρουσία και την ενεργητική συµµετοχή στη διαµόρφωση του
πλαισίου που θα καλύπτει τις µελλοντικές ανάγκες της
ανώτατης εκπαίδευσης στην πατρίδα µας.
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας όλο αυτό το διάστηµα συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία
του. Έτσι, την ώρα που στα περισσότερα ΑΕΙ της χώρας αναζητούνται λύσεις ανάγκης για την
αναπλήρωση των χαµένων διδακτικών ωρών και µε τις εξεταστικές να κινδυνεύουν, το Πανεπιστήµιό µας µπορεί απερίσπαστο να κοιτάζει το µέλλον και παράλληλα να προετοιµαστεί για
να τιµήσει τη σηµαντική επέτειο που ξεκινά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.
Πρόκειται για τη συµπλήρωση 50 ετών από τη λειτουργία του Ιδρύµατος, αρχικά ως Ανωτέρας Σχολής Βιοµηχανικών Σπουδών, η οποία στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης έως το 1991, οπότε έλαβε το σηµερινό του όνοµα, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών.
Η επέτειος αυτή πιστεύουµε ότι θα λειτουργήσει σαν καταλύτης που θα επιταχύνει την
ανάπτυξη του Ιδρύµατός µας. Μέσα από τις εκδηλώσεις των εποµένων µηνών –οι οποίες θα
αναδεικνύουν τη σηµαντική προσφορά του Πανεπιστηµίου µας– και φυσικά σε συνδυασµό
µε τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών µας δραστηριοτήτων, θα επιδιώξουµε
το Ίδρυµά µας να µπει σε τροχιά ακόµη µεγαλύτερης επιστηµονικής ανάπτυξης, µε περαιτέρω αναγνώρισή του στον ελληνικό χώρο και σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο.

Ηλίας Κουσκουβέλης
Καθηγητής
Πρύτανης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

4

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ

Στην εποχή µας, παρά την κυριαρχία των οπτικοακουστικών µέσων και τη διαρκή αναβάθµιση του ρόλου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο
έντυπος λόγος διατηρεί ακέραια την αξία του ως
βασικό µέσο ανθρώπινης επικοινωνίας και αξιόπιστης πληροφόρησης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας επιµένει
στην έκδοση του περιοδικού «Πανεπιστηµιακά»,
επιδιώκοντας τη βελτίωση της παροχής έγκυρων
πληροφοριών στα µέλη της Πανεπιστηµιακής
του Κοινότητας, τη διατήρηση ισχυρών δεσµών
µε τους αποφοίτους του και την κοινωνία και την προβολή του έργου που πραγµατοποιείται
στο Ίδρυµα.
Το τέταρτο τεύχος των Πανεπιστηµιακών είναι, για ακόµη µια φορά, πλούσιο όσον αφορά
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στο Πανεπιστήµιό µας το τελευταίο εξάµηνο. Σηµαντικές εκδηλώσεις έχουν καταγραφεί στο δηµιουργικό του έργο, ενώ αντίστοιχα εντυπωσιακό είναι και αυτό που συντελέστηκε από τα Τµήµατα και τις υπηρεσίες του Ιδρύµατος.
Αναλυτικά, στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται, µεταξύ άλλων, η οµιλία του Διευθυντή του
Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου κ. Ezio Peraro, µε αφορµή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η διάλεξη του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη µε θέµα την οικονοµική
διπλωµατία, η εκδήλωση προς τιµήν της πρώην Πρυτάνεως, Καθηγήτριας Μαρίας Νεγρεπόντη – Δελιβάνη. Επίσης αναλυτική αναφορά γίνεται στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το
Πανεπιστήµιό µας, το Γερµανικό Προξενείο και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, µε θέµα
την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν µίλησαν ο α΄ αντιπρόεδρος της
Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Σωτήρης Χατζηγάκης, ο πρώην
υφυπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας, Werner Hoyer και ο σχολιαστής για θέµατα εξωτερικής πολιτικής της εφηµερίδας «Corriere della Sera», Franco Venturini.
Τέλος, καταγράφεται µια ακόµη σηµαντική αναγνώριση για το Πανεπιστήµιό µας. Πρόκειται για την ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε το Γενικό Χηµείο του Κράτους της Κύπρου,
αναγνωρίζοντας τη συµβολή του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ιδρύµατός µας
στη διαδικασία πιστοποίησής του κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα Τµήµατα και τις υπηρεσίες του Ιδρύµατος για
τη συνεισφορά τους στην έκδοση αυτή και να τονίσω ότι είµαστε πάντα ανοιχτοί σε παρατηρήσεις και προτάσεις, ώστε να βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο το περιοδικό του Πανεπιστηµίου µας.
Στέλιος Κατρανίδης
Καθηγητής
Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
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Εκδήλωση Εορτασµού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ:
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ
Στην εκδήλωση εορτασµού της Εθνικής Επετείου που έγινε στις 25.10.06 τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε
ο Διευθυντής του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης κ. Ezio Peraro, µε τίτλο «Ελλάδα-Ιταλία:
αυτά που µας ενώνουν». Ακολούθησε µουσικό πρόγραµµα µε τη συµµετοχή Οµάδας Φοιτητών του Τµήµατος Μουσικής
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου µας υπό τη Μουσική Διεύθυνση του Λέκτορα Ηλία Παπαδόπουλου.
Παρακάτω παρατίθεται το κείµενο οµιλίας του κ. Peraro:

Κυρίες και κύριοι,
Τα στοιχεία που µας ενώνουν είναι σίγουρα
πολύ περισσότερα από αυτά που µας έχουν
χωρίσει στο παρελθόν, γι’ αυτό θα περιοριστώ αναγκαστικά µόνο σε ορισµένες ιστορικές στιγµές, σε πρόσωπα ή γεγονότα που συνέβαλλαν στη δηµιουργία ισχυρών δεσµών
ανάµεσα στις χώρες µας και σήµερα αποτελούν µια κοινή κληρονοµιά. Επιτρέψτε µου
όµως να σταθώ λίγο, χωρίς φόβο και πάθος,
και προπαντός χωρίς υποκρισίες, σε κείνη την
τραγική ηµέρα της 28ης Οκτωβρίου 1940 και
στις αιτίες που την προκάλεσαν. Δεν πρόκειται εδώ να ξανανοίξουµε παλιές πληγές, που
ο χρόνος έχει επουλώσει, αλλά να κοιτάξουµε
την αλήθεια µε νηφαλιότητα, µε τη πεποίθηση πως η γνώση της ιστορικής αλήθειας δεν
µπορεί παρά να βοηθήσει την πρόοδο της
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ανθρωπότητας και να διαφυλάξει την ειρήνη.
Το µόνο που πρέπει να µας ανησυχεί είναι η
αλλοίωση της ιστορίας και η παραπλανητική
της χρήση. Ας γίνουν λοιπόν και νέες µελέτες
για να διαφωτιστούν οι σκοτεινές πτυχές αυτής της περιόδου της ιστορίας.
Η γενιά µου στάθηκε τυχερή και δεν γνώρισε το πόλεµο, γι’ αυτό εµείς µπορούµε να
µάθουµε τα συµβάντα ανατρέχοντας στα
ντοκουµέντα και, όσο υπάρχουν, ακούγοντας
τις ζωντανές µαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν προσωπικά εκείνα τα θλιβερά γεγονότα.
Ο πατέρας µου, για παράδειγµα, κλάση του
1916, που πέθανε πέρσι, µου διηγούνταν
συχνά ότι πριν από την κήρυξη του πολέµου, όταν υπηρετούσε στα σύνορα µεταξύ
Αλβανίας και Ελλάδας µαζί µε τους Αλπίνους
της Μεραρχίας Tridentina, είχαν συνάψει φιλικές σχέσεις µε τους Έλληνες στρατιώτες
που ήταν απέναντι και, επικοινωνώντας µε
τη γλώσσα των χειρονοµιών, ανταλλάζανε
σοκολάτες µε τσιγάρα «Παπαστράτος». Δεν
θα το φανταζόντουσαν ποτέ ότι λίγες µέρες
αργότερα θα γινόντουσαν εχθροί και θα πυροβολούσε ο ένας τον άλλο. Μια αυθόρµητη
φιλία ανάµεσα σε εικοσάχρονους νεαρούς,
µε τη απόφαση των ισχυρών, ξαφνικά µετατρεπόταν σε θανάσιµη έχθρα.

Τα σχέδια του φασιστικού καθεστώτος
και των µακιαβελικών πρωταγωνιστών του,
δεν άφηναν περιθώρια για συναισθηµατισµούς. Τελικά ήταν πόλεµος του Μουσολίνι
και του φασισµού ή ολόκληρου του ιταλικού
λαού; Ήταν µια δυσάρεστη παρένθεση ή
κάτι χειρότερο; Σίγουρα ο ιταλικός λαός στο
σύνολό του ήταν ενάντια, αλλά η µεγάλη ιδέα
που στην Ιταλία λεγόταν Mare nostrum, Imperium, κτλ. είχε τους υποστηριχτές της.
Οι λόγοι που οδήγησαν τον Μουσολίνι
να επιτεθεί προδοτικά στην Ελλάδα, (προδοτικά γιατί ήταν εν ισχύ το Σύµφωνο φιλίας του ’28), δεν έχουν ακόµη διευκρινιστεί
εντελώς. Η Ελλάδα, παρόλο που στην εξωτερική πολιτική συµµαχούσε µε την Αγγλία,
δεν αποτελούσε απειλή και επιπλέον κυβερνιόταν από τον Μεταξά, που δεν έκρυβε τα
φιλοφασιστικά του συναισθήµατα. Από τον
Μουσολίνι είχε αντιγράψει πολιτικά συστήµατα και πρότυπα, µέχρι και την ρητορική
του και χορογραφίες του. Σύµφωνα µε πολλούς ιστορικούς, ο Μουσολίνι οδηγήθηκε
στην επίθεση κατά της Ελλάδας από µια ασυγκράτητη κρίση ζηλοφθονίας απέναντι στον
Χίτλερ, ο οποίος χωρίς να τον ενηµερώσει,
είχε προχωρήσει στην κατάληψη των πετρελαιοπηγών του Ploesti στην Ρουµανία. Στο
διάσηµο ηµερολόγιο του Ciano διαβάζουµε
µια φράση που αποδίδεται στον Μουσολίνι:
«Ο Χίτλερ µε φέρνει πάντα προ τετελεσµένων
γεγονότων. Αυτή τη φορά θα τον πληρώσω µε
το ίδιο νόµισµα: θα µάθει από τις εφηµερίδες
πως κατέλαβα την Ελλάδα. Έτσι θα επαναφέρουµε την ισορροπία». Πράγµατι, ο Μουσολίνι ενηµέρωσε τον Χίτλερ την ίδια µέρα που
ξεκίνησε η επιχείρηση, µε την ευκαιρία µιας
συνάντησής τους στη Φλωρεντία. Ο Χίτλερ
δεν έκρυψε τον εκνευρισµό του, αφού κατάλαβε πως το άνοιγµα ενός νέου µετώπου θα
είχε καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες
στην γενική οικονοµία του πολέµου.
Πάντως δεν ήταν µόνο µια έκρηξη οργής
που ώθησε τον Μουσολίνι να κάνει εκείνη
την λανθασµένη κίνηση, αλλά το όνειρό του
να ενισχύσει την ιταλική θέση στη Μεσόγειο
και να διευρύνει το περίφηµο spazio vitale
italiano «ιταλικό ζωτικό χώρο». Και πιθανό-

τατα µια νέα τάξη πραγµάτων στα Βαλκάνια
αποτελούσε µέρος των µελλοντικών προσδοκιών του. Το 1940, ο Μουσολίνι θεωρούσε
κοντινό το θρίαµβο του Άξονα και σκεφτόταν
ήδη τη στιγµή που θα καθόταν στο τραπέζι
της Διάσκεψης Ειρήνης.
Να τι έγραψε στο ηµερολόγιο του ο βιοµήχανος των ελαστικών Alberto Pirelli, που
ήταν τότε πολύ κοντά στον Μουσολίνι, άρα
πιθανόν ήξερε και τα σχέδια του:
«Στην Ιταλία θα περιέλθουν: η Κορσική και η
Νίκαια, όχι όµως η Σαβοΐα, η Μάλτα, η Τυνησία
και ίσως ένα τµήµα της Αλγερίας, η γαλλική και
η αγγλική Σοµαλία. Επιρροή πάνω στην Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα. Η Κύπρος στην Ελλάδα αντί της παραχώρησης της Κέρκυρας σε
µας. Αλλαγές στην αλβανική µεθόριο».
Όσον αφορά την εκστρατεία κατά της
Ελλάδας, οι ευθύνες του Υπουργού Εξωτερικών Ciano είναι πρώτου µεγέθους. Ο Ciano,
άνθρωπος επιπόλαιος, µε µέτριο µορφωτικό ανάστηµα και άκρως φαντασµένος, είχε
κατορθώσει να πείσει τον πεθερό του, τον
Μουσολίνι, πως η εισβολή στην Ελλάδα θα
ήταν τόσο εύκολη που θα χάριζε στις ιταλικές δυνάµεις µια εντυπωσιακή νίκη µέσα σε
λίγες µόνο µέρες. Σκεφτείτε ότι, παραµονές
της επίθεσης, η µοναδική του ανησυχία ήταν
να σιγουρευτεί πως «τα οχήµατα διέθεταν
αρκετά καύσιµα για να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη σε 24 ώρες».
Από στρατιωτικής σκοπιάς η εκστρατεία
κατά της Ελλάδας είχε προετοιµαστεί µε
µεγάλη προχειρότητα, στα όρια του κωµικού. Θύµιζε περισσότερο φαρσοκωµωδία,
παρά προετοιµασία µιας στρατιωτικής επιχείρησης. Η ιεραρχίες του ιταλικού στρατού
είχαν εκρήξεις ρητορικής, διαγωνιζόταν για
το ποιος θα έδινε τις µεγαλύτερες εγγυήσεις
σχετικά µε την άριστη προετοιµασία του
στρατεύµατος, µε το άριστο ηθικό των στρατιωτών κτλ.
Η προχειρότητα, η αλαζονεία και η έλλειψη σοβαρού στρατηγικού σχεδίου προκύπτουν ολοφάνερα από τα µυστικά πρακτικά
της σύσκεψης του Ντούτσε µε τους στενούς
συνεργάτες του στο Palazzo Venezia στις 15
Οκτωβρίου του 1940.
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«MUSSOLINI – Πως νιώθει ο ελληνικός πληθυσµός;
CIANO – Υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στο λαό και σε µια άρχουσα τάξη, πολιτική,
πλουτοκρατική, αυτή είναι που εµψυχώνει την
αντίσταση και διατηρεί ζωντανό το αγγλόφιλο
πνεύµα στη χώρα. Είναι µια πολύ περιορισµένη, πάµπλουτη τάξη, ενώ οι περισσότεροι δείχνουν αδιαφορία για όλα τα γεγονότα, ακόµη
και για την εισβολή µας.
MUSSOLINI - ... Γνωρίζετε πως είναι το ηθικό
των Ελλήνων στρατιωτών;
VISCONTI PRASCA – Δεν είναι άνθρωποι που
δείχνουν όρεξη να πολεµήσουν
MUSSOLINI – Τώρα κάτι άλλο ακόµη. Αφού
καθορίσουµε την ηµεροµηνία, θα πρέπει να
βρούµε τρόπο να εµφανίσουµε την εκστρατεία
µας ως αναπόφευκτη. Μια γενική δικαιολογία
είναι ότι ή Ελλάδα είναι σύµµαχος των εχθρών
µας, οι οποίοι χρησιµοποιούν τις βάσεις της
κ.λπ., αλλά στη συνέχεια χρειάζεται και το επεισόδιο, για να πούµε ότι εµείς επεµβαίνουµε για
να βάλουµε τάξη. Αν αυτό το επεισόδιο το προκαλέσετε, έχει καλώς, εάν δεν το προκαλέσετε,
δεν πειράζει.
IACOMONI – Εγώ στα σύνορα µπορώ να προκαλέσω επεισόδια ανάµεσα σε τσάµηδες και
ελληνικές αρχές
VISCONTI PRASCA – Τοποθετήσαµε γαλλικά
όπλα και βόµβες για να στήσουµε µια ψεύτικη
επίθεση.
MUSSOLINI – Όλα αυτά έχουν ελάχιστη αξία
για µένα: είναι για να ρίξουµε στάχτη στα µάτια. Ωστόσο καλό είναι, αν τα καταφέρετε, να
υπάρχει το πρόσχηµα για την ανάφλεξη.
CIANO – Πότε θέλετε να συµβεί το επεισόδιο;
MUSSOLINI – Στις 24 Οκτωβρίου
CIANO - Στις 24 Οκτωβρίου θα έχουµε επεισόδιο!
MUSSOLINI - Κανείς δεν θα το πιστέψει, αλλά
για µια δικαιολογία µεταφυσικού χαρακτήρα
θα µπορούµε να πούµε πως ήταν αναγκαίο να
καταλήξουµε κάπου...»
Στις 23 Οκτωβρίου ο Πρέσβης της Ιταλίας
στην Ελλάδα, ο Emanuele Grazzi, δεν γνώριζε
ακόµη για την επερχόµενη επίθεση. Φυσικά
είχε αντιληφθεί µια αλλαγή στην ατµόσφαιρα, προπαντός µετά τον τορπιλισµό της «Έλ-
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λης», αλλά δεν είχε στη διάθεσή του καµιά
πληροφορία και µε ολοένα και περισσότερη
αµηχανία συνέχιζε να δίνει διαβεβαιώσεις
για τις ειρηνικές προθέσεις της Ιταλίας.
Στο µεταξύ, στο Εθνικό Θέατρο της Αθήνας γινόταν οι προετοιµασίες για την παράσταση της Μαντάµ Μπατερφλάυ, στην οποία
θα παρευρισκόταν και ο γιος του Giacomo
Puccini µε τη σύζυγό του, επίσηµοι προσκεκληµένοι της ελληνικής κυβέρνησης και απεσταλµένοι του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
της Ιταλίας Bottai. Είχαν διοργανωθεί εορτασµοί και τη βραδιά της 26ης Οκτωβρίου, µετά
την παράσταση, δόθηκε µια µεγάλη δεξίωση
στους χώρους της Πρεσβείας, παρουσία του
Μεταξά και της βασιλικής οικογένειας.
Όµως, ενώ πίνανε και ανταλλάζανε ευχές
και ενώ έκοβαν µια τούρτα που έγραφε πάνω
της, από ειρωνεία της τύχης, «Ζήτω η Ελλάς»,
έφτανε το κρυπτογραφηµένο τελεσίγραφο.
Φανταστείτε µε τι µούτρα, µετά από λίγες
ώρες, ο πρέσβυς Grazzi, στις 3.00 το πρωί
της 28ης Οκτωβρίου, πήγε στην Κηφισιά, στη
βίλα του Μεταξά, για να του παραδώσει το τελεσίγραφο. Μόλις διάβασε το τηλεγράφηµα,
ο Μεταξάς είπε τη γνωστή φράση “Alors, c’est
la guerre”. Μια ακριβή περιγραφή εκείνων
των δραµατικών ωρών την βρίσκουµε στο
βιβλίο αναµνήσεων του Πρέσβη Emanuele
Grazzi µε τίτλο «Η αρχή του τέλους».
Είναι µε αυτό το ΟΧΙ στη εισβολή του
Μεταξά, και προπάντων του ελληνικού
λαού, που αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση
για το φασιστικό καθεστώς. Αυτό το ΟΧΙ, η
ήττα που υπέστη ο ιταλικός στρατός και το
ναυάγιο της επεκτατικής πολιτικής του φασισµού, συνέβαλλαν στη παλινόρθωση της
δηµοκρατίας στην Ιταλία. Χωρίς αυτό το ΟΧΙ,
πιθανότατα το φασιστικό καθεστώς θα είχε
διαρκέσει πολύ περισσότερο.
Πως πήγε ο πόλεµος µε τις χιλιάδες θύµατα από κάθε πλευρά, µε τις άπειρες θυσίες
και άµαχου πληθυσµού είναι γνωστό. Λίγο
κράτησε ο ανόητος ενθουσιασµός που είχανε οι φανατικοί φασίστες, οι µελανοχίτωνες,
οι οποίοι στο βοµβαρδισµό της Θεσσαλονίκης κατάφεραν να πλήξουν την καθολική εκκλησία στη Φράγκων και στην αεροπορική

επιδροµή πάνω στην Πάτρα πέτυχαν µε τις
βόµβες τους την ιταλική συνοικία και το ιταλικό προξενείο.
Εκείνο που είναι λιγότερο γνωστό, ή που
µάλλον σβήστηκε από την συλλογική µνήµη,
είναι πως ο πόλεµος και η ιταλική κατοχή που
επακολούθησε δεν ήταν ένα πικ-νικ, δεν ήταν
ένα γλέντι, όπως µας έδειξαν κάτι χολιγουντιανές ταινίες. Ήταν µια µελανή περίοδος όπου
δεν έλειψαν ωµότητες, εγκλήµατα και παραβιάσεις των στοιχειωδέστερων ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Βίαια επεισόδια και αιµατοχυσίες κηλίδωσαν την τιµή και των ιταλικών
στρατευµάτων κατοχής, χωρίς ελαφρυντικά.
Πυρποληµένα χωριά, µαζικές εκτελέσεις και
αντίποινα δεν ήταν δυστυχώς αποκλειστικότητα των Γερµανών. Δοµενικόν Θεσσαλίας,
Τσιότσος, Δοµοκός, Οξίνια, Φάρσαλα, Άργος
Ορεστικόν, Αλµυρός είναι τα ονόµατα ορισµένων τοποθεσιών που έζησαν την βία των
ιταλικών στρατευµάτων προπαντός από την
άνοιξη µέχρι το καλοκαίρι του 1943.
Αναρωτήθηκα πολλές φορές πως διαµορφώθηκε και διατηρήθηκε στην ελληνική
συλλογική φαντασία η ιδέα, µάλλον η πεποίθηση, πως οι Ιταλοί στρατιώτες ήταν πιο ανθρώπινοι, πιο καλοκάγαθοι, πιο συµπονετικοί. Ο µύθος των Italiani brava gente (Ιταλοί
καλοί άνθρωποι) είναι πολύ διαδεδοµένος
και ριζωµένος, παρ’ όλες τις βαρβαρότητες
που διαπράχτηκαν.
Ίσως εδώ πρέπει να ανατρέξουµε στην
γνωστή έκφραση «una faccia, una razza», µε
την πιο ευγενή της έννοια, µε την έννοια ότι
Έλληνες και Ιταλοί ένιωθαν µε τον ίδιο τρόπο την τραγωδία του πολέµου, και ας ήταν
εχθροί. Una faccia una razza, λέγεται συνήθως για να καλύψουµε µια αδυναµία, για να
συγχωρήσουµε κάποιο ελάττωµα. Το «una
faccia, una razza» σήµαινε επίσης ανοχή, κατανόηση, ελαστικότητα στην εφαρµογή των
ανώτερων διαταγών. Να που ένα ελάττωµα
γινόταν αρετή. Σίγουρα η ιταλική κατοχή
υπήρξε λιγότερο κατασταλτική από τη γερµανική ή την βουλγαρική και αυτή η σύγκριση λειτούργησε αναµφισβήτητα υπέρ των
Ιταλών. Έπειτα οι Ιταλοί ήταν µεν δυνάµεις
κατοχής, αλλά είχαν χάσει στο πεδίο µάχης,

οπότε τους έβλεπαν σαν ηττηµένους κατακτητές, σαν ταπεινωµένους κατακτητές. Μα
πάνω από όλα, αυτό που λύτρωσε τους Ιταλούς, µετά την συνθηκολόγηση της 8ης Σεπτεµβρίου 1943, ήταν το γεγονός ότι από τη
µια µέρα στην άλλη έγιναν θύµατα και βρέθηκαν στην ίδια µοίρα µε τους Έλληνες.
Από το Σεπτέµβριο του 1943 µέχρι την
απελευθέρωση ανθούν και πλέκονται επεισόδια µεγάλου ανθρωπισµού που σηµάδεψαν βαθιά τις συνειδήσεις των ανθρώπων
και έσβησαν το µαύρο το παρελθόν. Έλληνες
έκρυβαν Ιταλούς, Ιταλοί στρατιώτες ανέβαιναν στα βουνά µε τους αντάρτες, έρωτες
γεννιόνταν στην παρανοµία και καρποφορούσαν µε την επιστροφή της ειρήνης. Δεν
ήταν λίγοι οι Ιταλοί που παρέµειναν στην
Ελλάδα και παντρεύτηκαν Ελληνίδες. Ο µύθος των Ιταλών - καλών ανθρώπων ίσως δεν
είναι πλήρως αληθής, όµως, αν είναι τόσο ριζωµένος στη µνήµη και στα αισθήµατα του
κόσµου που έζησε την ιταλική κατοχή, µια
δόση αλήθειας πρέπει να υπάρχει και αυτό το
κάτι είναι αυτό που µας ενώνει σήµερα. Δεν
πέρασαν απαρατήρητες πράξεις ηρωισµού
όπως εκείνες των στρατιωτών της Μεραρχίας Acqui στην Κεφαλονιά, που προτίµησαν
να πολεµήσουν µέχρι τέλους τους Γερµανούς και να πεθάνουν παρά να παραδοθούν.
Και έχασαν τη ζωή τους 9.000 άνδρες.
Ας έρθουµε στη Θεσσαλονίκη, που µε την
υπογραφή της συνθηκολόγησης, που έγινε
στις 23 Απριλίου 1941 στο Κολλέγιο Ανατόλια, πέρασε στον έλεγχο των ναζιστικών
στρατευµάτων. Όταν οι Γερµανοί άρχιζαν να
οργανώνουν µαζικές εκτοπίσεις, εµφανίστηκε στη πόλη µια εκκεντρική προσωπικότητα,
ο Ιταλός πρόξενος Guelfo Zamboni, που περιγράφεται στα τοπικά χρονικά ως «ένας µικρόσωµος ροµανιόλος, διακεκριµένος, εγκάρδιος
και µε καλό χαρακτήρα». Ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που έµεινε στην καρδιά και
στη µνήµη πολλών ανθρώπων.
Για την προσωπικότητα και τη δράση του
Zamboni, και γενικότερα του προσωπικού
του ιταλικού Προξενείου, γίνεται λόγος στην
έκδοση In Memoriam, το βιβλίο που αφιέρωσε η Ισραηλιτική κοινότητα της Θεσσαλονί-
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κης στα θύµατα των Ναζί και στο δηµοσίευµα του ιστορικού Daniel Carpi Η συµπεριφορά των Ιταλών 1941-1943: «Ο Ιταλός φρόντιζε να προστατεύει τους Εβραίους, να τους
εµψυχώνει, να τους φροντίζει, να διευκολύνει
την διαφυγή τους, να βοηθάει στη διατήρηση
των περιουσιών τους. Στη Θεσσαλονίκη, υψηλόβαθµοι αξιωµατικοί δεν δίσταζαν να συνοδεύουν χέρι-χέρι Εβραίες κυρίες ενώ διέσχιζαν
την είσοδο του σταθµού που ελεγχόταν από
τους Ναζί. Και µάλιστα τις σύστηναν ως συζύγους τους στη διάρκεια όλης της διαδροµής,
µέχρι να φτάσουν στη περιοχή που κατείχαν οι
Ιταλοί, και όλα αυτά µε άψογο ιπποτικό στυλ,
µε µια εξαιρετική ευγένεια και αβρότητα». Ο
Zamboni, µε την συνεργασία όλου του προσωπικού του Προξενείου, κατάφερε να εφοδιάσει 280 Εβραίους µε πλαστές ταυτότητες:
µε αυτές έφτασαν στην Αθήνα, που ελεγχόταν από τις ιταλικές δυνάµεις, εκεί όπου η
Endlösung δεν εφαρµοζόταν. Έτσι γλύτωσαν
τον εκτοπισµό. Το 1992 του απονεµήθηκε ο
τίτλος του Ενάρετου των Εθνών από το “Yad
Vashem” της Ιερουσαλήµ.
Η συµπεριφορά του Zamboni περιγράφεται επίσης µε λεπτοµέρειες στο ηµερολόγιο ενός συνεργάτη του, τον Lucillo Merci. Ο
Λουτσίλο Μέρτσι, στρατιωτικός σύνδεσµος
του προξενείου µε τους Γερµανούς, γρά-
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φει στο ηµερολόγιο του ότι στις 5 Απριλίου
1943 ο Wisliceny είχε κάνει επίσηµο διάβηµα
διαµαρτυρίας. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό είχε
συµβεί: είχαν δει Ιταλούς στρατιώτες να συνοδεύουν και να φιλούν δηµόσια Εβραίες
γυναίκες, κατά παράβαση όλων των κανόνων. Τα παράπονα του Wisliceny αποτελούν
µόνο τη πιο παράδοξη πλευρά των σχέσεων
ανάµεσα στους ναζί και τις ιταλικές διπλωµατικές και στρατιωτικές αρχές. Οι ναζί είχαν διαπιστώσει και σε άλλες χώρες υπό κατάληψη
πως οι Ιταλοί συµµετείχαν µόνο τυπικά στην
φυλετική τους πολιτική. Στην πράξη – όταν
επρόκειτο να εκτοπίσουν τους Εβραίους – οι
ιταλικές Αρχές κέρδιζαν χρόνο και µετέθεταν
στις ελληνικές καλένδες την εφαρµογή των
απαιτούµενων µέτρων.
Στην Ελλάδα, οι Ιταλοί όχι µόνο δεν εφάρµοζαν συγκεκριµένα µέτρα εναντίον των
Εβραίων στην περιοχή δικαιοδοσίας τους,
αλλά έφταναν µέχρι και να «σαµποτάρουν»
τις προσπάθειες των Γερµανών. Η τακτική
της συνεχούς αναβολής είχε επιτυχία. Για
σχεδόν δυο χρόνια οι Εβραίοι της ζώνης υπό
ιταλική κατοχή ήταν ασφαλείς. Μέχρι τις 8
Σεπτεµβρίου 1943.
Ανάµεσα σε αυτούς που πάλεψαν να ανακουφίσουν τα δεινά του ελληνικού λαού στη
διάρκεια του πολέµου, πρέπει να αναφέρουµε ένα µεγάλο άνδρα, τον Giuseppe Roncalli,
που έγινε αργότερα πάπας µε το όνοµα
Τζιοβάνι ο 23ος. Ξεκίνησε ως αποστολικός
απεσταλµένος στην Τουρκία, έπειτα πέρασε
στην Ελλάδα όπου βοήθησε τους Εβραίους,
σώζοντας χιλιάδες από την εξόντωση και
επίσης βοήθησε τον ελληνικό πληθυσµό,
όταν υπέφερε από πείνα τον τροµερό χειµώνα του 1941.
Και µια που αναφέραµε το Ολοκαύτωµα
και τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, δεν
µπορούµε να µην τονίσουµε τη σπουδαιότητα του εβραϊκού στοιχείου στην ιταλική
κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ του
1720 και του 1750 σηµειώνεται έντονη εβραϊκή µετανάστευση από την πόλη του Λιβόρνο, πόλη στην οποία οι ισπανοεβραίοι είχαν
καταφύγει µετά τις διώξεις του Φερδινάνδου
και της Ισαβέλλας το 1492. Όταν οι Εβραίοι

έφταναν στο Λιβόρνο, αφού το ζητούσαν,
αποκτούσαν άµεσα τον τίτλο του υπηκόου της Τοσκάνης, και αυτή η ιδιότητα τους
επέτρεπε να απολαµβάνουν στο εξωτερικό
διπλωµατική προστασία. Αυτό εξηγεί τον µεγάλο αριθµό των Εβραίων σε όλη τη λεκάνη
της Μεσογείου που ήταν καταχωρηµένοι ως
«Λιβορνέζοι».
Με το ατού των γνώσεων και εµπειριών
τους, άνοιξαν εργαστήρια προϊόντων που
ήταν άγνωστα στην ελληνική αγορά (π.χ.
πλακίδια, είδη υγιεινής, σόµπες) ανέπτυξαν
το εµπόριο, κατασκευάζοντας αποθήκες για
τα εµπορεύµατα προς εξαγωγή και ίδρυσαν
ναυτιλιακά και εµπορικά πρακτορεία. Οι
Εβραίοι όµως δεν προέρχονταν µόνο από το
Λιβόρνο, αλλά και από την Τεργέστη, την Βενετία και από περιοχές της Νότιας Ιταλίας. Η
ιταλική τους προέλευση διαφαινόταν από τα
επώνυµα και από τις ονοµασίες των συναγωγών όπου συγκεντρώνονταν, Παλιά Ιταλία,
Ιταλία Σαλόµ, Σικελία, Ότραντο, Λέτσε κ.ά.
Υπήρχαν 14 ιταλικές συναγωγές.
Μετά την διακήρυξη του Βασιλείου της
Ιταλίας, στα 1861 ιδρύθηκε το Ιταλικό Προξενείο που είχε σαν πρώτη έδρα ένα τριώροφο
κτίριο στην οδό Πύργοι (στη σηµερινή Βασ.
Όλγας). Πρώτος πρόξενος ήταν ο Salomon
Fernandez, απόγονος του Haim Fernandez,
ενός από τους λιβορνέζους που είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη πριν από το 1730. Με
την οικογένεια Fernandez Diaz συνδέεται η
Βίλλα Μπιάνκα και η γνωστή ιστορία αγάπης
της Aline Fernandez µε τον Έλληνα αξιωµατικό Σπύρο Αλιµπέρτη, που συγκλόνισε την
πόλη και αποτέλεσε το θέµα µιας εκτεταµένης αρθρογραφίας στον τύπο της δεύτερης
δεκαετίας του 1900, λόγο του ότι γάµος µεταξύ µιας εβραίας και ενός χριστιανού ήταν
αδιανόητο.
Το πρώτο ιταλικό Δηµοτικό Σχολείο λειτούργησε το 1862: τα µαθήµατα ήταν στα
ιταλικά από Ιταλούς καθηγητές. Ήταν το
πρώτο από µια σειρά σχολείων που µέσα σε
λίγες δεκαετίες έγιναν 6 µε σύνολο 780 µαθητές.
Η ιταλική µετανάστευση στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Μακεδονία πήρε

µαζικές διαστάσεις γύρω στα 1890. Αρχικά
είχε προσωρινό χαρακτήρα και ήταν συνδεδεµένη µε τις εργασίες στο λιµάνι ή µε την
κατασκευή του σιδηροδροµικού και οδικού
δικτύου. Μια άλλη δραστηριότητα ήταν τα
ορυχεία της Χαλκιδικής. Στην Μακεδονία, η
κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής
“Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη” και της
«Θεσσαλονίκης-Μοναστήρ» έφερε από το
1891 µέχρι το 1895, χιλιάδες εργάτες από τις
περιοχές του Αµπρούτσο και της Καλαβρίας
και µικρότερο αριθµό από την Βόρεια Ιταλία.
Η ιταλική κοινότητα λοιπόν διέθετε έναν πυρήνα µόνιµων κατοίκων, στην πλειονότητά
τους Εβραίοι, που αποτελούσαν και το πιο
εύπορο τµήµα αυτής της κοινότητας: βιοµήχανοι, τραπεζίτες, ιδιοκτήτες καταστηµάτων,
υπάλληλοι, και ένα µέρος από προσωρινούς
κατοίκους που ήταν κυρίως εργάτες, αλλά
και γιατροί, καθηγητές, καλλιτέχνες και καταστηµατάρχες.
Στην Θεσσαλονίκη υπήρχαν έξι ιταλικά
σχολεία, ένα νοσοκοµείο, έξι Ενώσεις, και το
Εµπορικό Επιµελητήριο. Διαπρέπον µέλος
αυτής της κοινότητας ήταν ο σπουδαίος αρχιτέκτονας Vitaliano Poselli, που µε το έργο
του άλλαξε την αισθητική της πόλης. Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουµε πως ακόµα και
σήµερα τα καλύτερα κτίρια της Θεσσαλονίκης φέρουν την υπογραφή του.
Ο Vitaliano Poselli γεννήθηκε στο Καστιλιόνε της Σικελίας στις 19 Μαίου 1840. Αφού
πήρε το πτυχίο από την Ακαδηµία Καλών
Τεχνών το έτος 1865-66, εργάστηκε στη Κατάνια τελειώνοντας το πρώτο του έργο στα
1867. Την ίδια χρονιά έλαβε πρόσκληση από
έναν καθολικό παπά να πάει στην Κων/πολη
για να σχεδιάσει την Εκκλησία του Αγίου
Στεφάνου. Έµεινε στην πρωτεύουσα του
Οθωµανικού κράτους και εργάστηκε για το
δηµόσιο και ιδιώτες. Από εδώ ο Σουλτάνος
τον στέλνει στη Θεσσαλονίκη για να κατασκευάσει το στρατιωτικό κολλέγιο Idadie,
την σηµερινή Φιλοσοφική Σχολή. Το 1888
παντρεύεται µε την Elisa Sanchioni από την
Περούτζια, τριάντα χρόνια νεότερή του, από
την οποία απέκτησε οκτώ παιδιά. Αφού έζησαν µερικά χρόνια στη Σικελία, µετακόµισε

11

οριστικά στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε µόνιµα µέχρι το θάνατό του το 1918.
Η επαγγελµατική του επιτυχία υπήρξε
τεράστια. Σχεδίασε µια σειρά από βίλες και
καταστήµατα για πλούσιους ανατολίτες και
Εβραίους της πόλης, όπως οι Μοδιάνο, οι
Αλλατίνη, οι Μορπούργκο, οι Λοµπάρδο. Παράλληλα εργάστηκε µε ζήλο στην κατασκευή
διάφορων θρησκευτικών κτιρίων. Έργα του
είναι το Κονάκ ή Διοικητήριο (σηµερινό
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης), η Καθολική Εκκλησία στη οδό Φράγκων (1897), η αρµένικη εκκλησία, η Συναγωγή Μπεθ Σαούλ, η
Οθωµανική Αυτοκρατορική Τράπεζα, οι Μύλοι Αλλατίνη, η Βίλλα Αλλατίνη, η Βίλλα Ιντα,
κατοικία του τραπεζίτη Λεβί Σαούλ Μοδιάνο,
το Γ΄ Σώµα Στρατού, το Γενί Τζαµί.
Το αρχιτεκτονικό ύφος των δηµόσιων κτιρίων ήθελε να προωθήσει µια εικόνα εκσυγχρονισµένου κράτους, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών κρατών και όχι πλέον των ανατολικών. Το εκλεκτικιστικό στυλ ήταν µια τάση
που επικρατούσε στα µεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά εδώ ήταν κάτι παραπάνω
και συµβόλιζε την πολυπολιτισµικότητα που
ανέβλυζε µέσα από τις εθνικο-θρησκευτικές
κοινότητες που αποτελούσαν τον κοινωνικό
ιστό της πόλης. Δεν πρέπει να ξεχάσουµε κι
έναν άλλο διάσηµο Ιταλό αρχιτέκτονα που
εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη κατά την ίδια
χρονική περίοδο, τον Pietro Arrigoni από το
Τορίνο. Ασχολήθηκε µε την κατασκευή του
σιδηροδροµικού δικτύου, αλλά σχεδίασε και
πανέµορφες βίλες, όπως η Βίλλα Μπιάνκα και
η Βίλλα Καπαντζή και το Ιταλικό Νοσοκοµείο
Regina Margherita, το σηµερινό Λοιµωδών.
Για τελευταίο θέµα θα ήθελα να γυρίσω
ένα βήµα πίσω στο παρελθόν, φωτίζοντας
σύντοµα µια περίοδο που υπήρξε ιδιαίτερα
πολύτιµη για τον δυτικό πολιτισµό και καθοριστική για την διαµόρφωση και της σύγχρονης Ευρώπης. Αναφέροµαι στην βυζαντινή
εποχή και στις πολιτιστικές και εµπορικές
ανταλλαγές ανάµεσα σε ιταλικές πραγµατικότητες και τον ελληνικό κόσµο. Ο Λευκός
Πύργος, που είναι το σύµβολο της Θεσσαλονίκης, θα µπορούσε να είναι και το σύµβολο
αυτής της αλληλεπίδρασης. Δεν γνωρίζουµε
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αν αυτή η κατασκευή πρέπει να αποδοθεί
στους Βενετούς που εγκαταστάθηκαν στη
πόλη το 1427 και παρέµειναν µέχρι την πτώση της στα χέρια των Τούρκων το 1430, αλλά
είναι πολύ πιθανόν να χτίστηκε ακριβώς για
να προστατέψει τη πόλη από τους Τούρκους.
Στις 29 Μαρτίου 1430, έπειτα από τρία
χρόνια επιθέσεων, τα στρατεύµατα που
οδηγούσε ο ίδιος ο Μουράτ µπήκαν στη
Θεσσαλονίκη. Οι Βενετοί αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τη πόλη. Αµέσως ξεκίνησαν
οι λεηλασίες και οι ναοί µετατράπηκαν σε
τζαµιά. Η µόνη ελπίδα που απέµενε ήταν µια
στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση που θα
διαπραγµατεόταν στη βάση της επανένωσης
των Εκκλησιών. Για αυτό το λόγο το 1430 ο
Ιωάννης 8ος ο Παλαιολόγος επανέρχεται σε
συνοµιλίες µε τον Πάπα Μαρτίνο τον 5ο και
ζητάει µια σύνοδο στην Κων/πολη για να
επανενωθούν οι Εκκλησίες.
Ερµηνευτής αυτής της επιδίωξης υπήρξε
µια λαµπρή προσωπικότητα, βασική στην
ιταλική Αναγέννηση, ο Ιωάννης Βησσαρίων. Σκοπός της ζωής του ήταν η ένωση της
ανατολικής εκκλησίας µε την εκκλησία της
Ρώµης, χωρισµένες από το Σχίσµα του 1054
και µε αυτό το σκοπό πήρε µέρος ενεργά
στις Συνόδους της Φεράρα και της Φλωρεντίας, όπου έγινε η ανακήρυξη της Ένωσης.
Οι Έλληνες όµως την απέρριψαν, επειδή τους
φάνηκε µια νέα µορφή υποταγής στους δυτικούς, και συνεπώς οι προσπάθειες της Συνόδου έπεσαν στο κενό. Ο Βησσαρίων ήταν
από τους λίγους που έµειναν πιστοί στην
Ένωση, πεπεισµένος πως έτσι θα βοηθούσε καλύτερα την υπόθεση του Ελληνισµού.

Αφού έγινε καρδινάλιος, αφοσιώθηκε κυρίως σε δυο στόχους: σαν διπλωµάτης για να
προστατέψει τα ελληνικά εδάφη που δεχόντουσαν τις επιθέσεις των Τούρκων. Σαν άνθρωπος των γραµµάτων, να προωθήσει την
ελληνική σκέψη, κυρίως την νεοπλατωνική,
και να διασώσει τα γραπτά µνηµεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού που φοβόταν
ότι θα χανόταν στα χέρια των Τούρκων. Έτσι
κατόρθωσε να αποκτήσει ή να αντιγράψει το
µεγαλύτερο µέρος των αριστουργηµάτων
της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας.
Το 1468 αποφάσισε να δωρίσει τα βιβλία
του στη πόλη της Βενετίας. Αυτό για την
εµπιστοσύνη που έτρεφε προς το πολιτικό
σύστηµα της Γαληνότατης, καθώς και για την
εκτίµηση προς τους κυβερνώντες της. Η Βενετία, όπου ανθούσε µια δραστήρια ελληνική παροικία, φαινόταν στα µάτια του σαν ένα
δεύτερο Βυζάντιο, κληρονόµος της βυζαντινής παράδοσης και επιπλέον ήταν η µοναδική δύναµη που είχε αναλάβει το καθήκον
να αντισταθεί στην τουρκική προέλαση. Η
δωρεά, περίπου χίλιοι κώδικες και χειρόγραφα, που αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα της
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, περιλάµβανε την
Ιλιάδα, την Πλανούδεια Ανθολογία (12991301), έργα του Ησιόδου, του Αισχύλου, του
Αριστοφάνη, του Αθηναίου, του Φωτίου,
πέρα από τα ιδιόχειρα κείµενα του Πλήθωνα
Γεµιστού. Χωρίς αυτά τα βιβλία, θα ήµασταν
όλοι πνευµατικά πιο φτωχοί. Άξια λόγου είναι
τα κίνητρα της δωρεάς: «...όχι για τον εαυτό
µου, επειδή έχω ήδη όσα µου χρειάζονται. Αν

όµως οι Έλληνες µπορέσουν να επιβιώσουν
σε κάποιο µέρος του κόσµου και µπορέσουν
να δουν καλύτερες µέρες... τότε εγώ θα ήθελα
να είµαι βέβαιος πως θα υπάρχει ένα µέρος
όπου θα βρουν ακέραιη και καλά φυλαγµένη
τη γλώσσα και τον πολιτισµό τους, τουλάχιστον
αυτόν που σώθηκε µέχρι σήµερα, και αφού τον
ξαναβρούν να τον κάνουν καλύτερο».
Θα κλείσω µε µια άλλη αναφορά του Βησσαρίωνα, που µου φαίνεται σαν ύµνος στον
πολιτισµό. Θεωρώ ότι ταιριάζει ιδιαίτερα σε
αυτό το εκλεκτό πανεπιστηµιακό ακροατήριο και στην σηµερινή περίσταση, γιατί είµαι
πεπεισµένος ότι τίποτα δεν ενώνει τους λαούς όσο ο πολιτισµός. Είναι απόσπασµα µιας
επιστολής, που έχει ηµεροµηνία 31 Μαρτίου
1468, και απευθύνεται στον Δόγη της Βενετίας Cristoforo Moro:
«Τα βιβλία είναι γεµάτα από λέξεις των σοφών, γεµάτα από παραδείγµατα των αρχαίων,
από ήθη, νόµους, από θρησκεία. Τα βιβλία
ζουν, συζητούν, µιλούν µαζί µας, µας διδάσκουν, µας εκπαιδεύουν, µας παρηγορούν, µας
θυµίζουν – φέρνοντας τα µπροστά στα µάτια
µας – πράγµατα µακρινά στη µνήµη µας. Τόσο
µεγάλη είναι η δύναµή τους, η αξιοπρέπεια, η
µεγαλειότητα και η ιερότητά τους που αν δεν
υπήρχαν τα βιβλία, θα ήµασταν όλοι µας απολίτιστοι και αγράµµατοι, χωρίς καµιά ανάµνηση
του παρελθόντος, χωρίς κανένα παράδειγµα
και δεν θα γνωρίζαµε τίποτε από τα ανθρώπινα και τα θεϊκά πράγµατα. Η ίδια λάρνακα που
υποδέχεται τα σώµατα των ανθρώπων θα τύλιγε στην λήθη ακόµα και τα ονόµατά τους».
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 Νοεµβρίου 2006, Αµφιθέατρο Τελετών

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης επισκέφθηκε το Πανεπστήµιο Μακεδονίας, την Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 2006
προσκεκληµένος του Τµήµατος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών
Σπουδών και µίλησε για την οικονοµική διπλωµατία µε θέµα «Οικονοµική διπλωµατία
– αναπτυξιακή συνεργασία. Οι 2 νέοι πυλώνες της εξωτερικής µας πολιτικής».
Τον Υφυπουργό προσφώνησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης και η Πρόεδρος
του Τµήµατος ΔΕΟΠΣ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαγδαληνή Ψαρρού. Στη συνέχεια
παρατέθηκε δεξίωση για τον οµιλητή και
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τους προσκεκληµένους από την κα Ψαρρού.
Σε δύο νέους πυλώνες, αυτόν της Διεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας,
καθώς και στον πυλώνα της Οικονοµικής Διπλωµατίας, βασίζεται εκτός του πυλώνα της
κλασικής πολιτικής διπλωµατίας η εξωτερική
µας πολιτική, υπογράµµισε ο υφυπουργός
Εξωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης.
“Δώσαµε το “παρών” ανθρωπιστικά σε
46 χώρες του κόσµου και αναπτυξιακά σε 19
χώρες. Αυξήσαµε την κρατική µας βοήθεια
από το 0,21% το 2003 στο 0,28% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) το 2005”,
επισήµανε ο υφυπουργός. Αναφερόµενος
στις εξαγωγές, είπε πως “µετά από πολλά

χρόνια πτωτικής τάσης επιτύχαµε το 2004
να αυξηθούν πάνω από 9% και το 2005 πάνω
από 14%, ενώ το πρώτο επτάµηνο του 2006
η αύξηση ξεπέρασε το 21% µειώνοντας το
έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου”.
“Καταστήσαµε τα λιµάνια µας πύλες εισόδου για τα κινεζικά και άλλα προϊόντα
και προχωρήσαµε στη δροµολόγηση ή την
υλοποίηση όλων των υποδοµών που θα καταστήσουν την Ελλάδα διαµετακοµιστικό και
εµπορευµατικό κέντρο συνδυασµένων µεταφορών”, σηµείωσε ο κ. Στυλιανίδης, ανα-

φερόµενος στη σηµασία της Οικονοµικής
Διπλωµατίας, ενώ για τον τοµέα της διπλωµατίας της ενέργειας είπε πως η Ελλάδα µετεξελίσσεται από χώρα κατανάλωσης σε χώρα
παραγωγής και διαµετακόµισης ενέργειας.
Ανέφερε ενδεικτικά την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Μπακού (Αζερµπαϊτζάν)
- Καρατσάµπεη (Τουρκία) - Κοµοτηνή (Ελλάδα) - Ιταλία, τη δροµολόγηση του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη και
την πιθανή επέκτασή του από Θεσσαλονίκη
στα Σκόπια.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητή
Ηλία Κουσκουβέλη.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ,
ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε λαµπρή τελετή τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Τελετών του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας πραγµατοποιήθηκε τελετή επίδοσης των τιµητικών Τόµων
που εκπονήθηκαν µε την επιµέλεια του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής προς
τιµήν της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη,
στην ίδια.
Την τελετή χαιρέτησαν:
• ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης,
• ο Πρόεδρος του Τµήµατος Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Παπαρρίζος, ενώ επί του έργου των τόµων
µίλησε ο Καθηγητής Αναστάσιος Κάτος
• Απηύθυναν επίσης χαιρετισµό οι κ.κ.:
• Ion Cucui, Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Targoviste Ρουµανίας
• Γιάννης Σχινάς, Καθηγητής - πρ. Πρύτανης
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
• Alain Bienaymé, Οµότιµος Καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Dauphine Παρισιού
• Igor Dubina, Κοσµήτωρ της Οικονοµικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Barnaul της Ρωσικής Οµοσπονδίας
• Στέλιος Παπαθεµελής, Βουλευτής - πρ.
Υπουργός
• Erengaip Omarov, Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Kainar, Almaty Καζακστάν
• Ion Stegaroiu, Κοσµήτωρ της Οικονοµικής
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Σχολής του Πανεπιστηµίου Targoviste Ρουµανίας
• Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής
- πρ. Αντιπρύτανης του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
• Την εκδήλωση συντόνισε ο πολιτειολόγος
Κώστας Γ. Ζουράρις, Εκδότης της εφηµερίδας «Μακεδονία». Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση στο χώρο του
Πανεπιστηµίου.
Η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, πρώην
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
σπούδασε στα Πανεπιστήµια Αριστοτέλειο
της Θεσσαλονίκης και Σορβόννη του Παρισιού, από όπου έλαβε το Κρατικό Διδακτορικό Δίπλωµα Οικονοµικών Επιστηµών. Σπούδασε, επίσης, κι έκανε έρευνα στα Πανεπιστήµια London School of Economics, Berkeley
(ΗΠΑ), και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό
Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Fiesole).
Καθηγήτρια Οικονοµικών, υπήρξε η
πρώτη Ελληνίδα Πρύτανης, που εκλέχτηκε
τρεις φορές στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Σύµβουλος στον ΟΟΣΑ Παρισιού, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Οικονοµολόγων Γαλλικής Γλώσσας, Διευθύντρια
του CEDIMES για την Ελλάδα, Πρόεδρος του
«Ιδρύµατος Δηµήτρη και Μαρίας Δελιβάνη».
Το βιογραφικό της σηµείωµα είναι δηµοσιευµένο στις εκδόσεις Who is Who. Είναι τέλος
Επίτιµη Διδάκτωρ των Πανεπιστηµίων Δηµοκρίτειο, Targoviste (Ρουµανία) και Kainar
(Almaty-Kazakhstan). Η επιστηµονική της
εµβέλεια προκύπτει από τις πολυάριθµες
προσκλήσεις από Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη,
Παρίσι, Ρώµη, Βόννη, Μασσαλία, Φλωρεντία,
Τεργέστη, Σόφια, Μπρατισλάβα, Μελβούρνη,
Μπουένος Άιρες, Ρίο ντε Τζανέϊρο, Πορτ ντε
Πρενς. Έχει συγγράψει 36 βιβλία και πάνω
από 500 άρθρα στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και ρουµανικά.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει εγκαίρως µια κοινή εξωτερική πολιτική
και µεγαλύτερη διεθνή διπλωµατική παρέµβαση επισήµαναν οι οµιλητές εκδήλωσης
που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το Γενικό Προξενείο της Γερµανίας
και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2007 στο Αµφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου, µίλησαν ο α’
αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Σωτήρης Χατζηγάκης, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας Werner Hoyer και ο
σχολιαστής για θέµατα εξωτερικής πολιτικής
της εφηµερίδας «Corriere della Sera» Franco
Venturini, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Ηλίας
Κουσκουβέλης.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Χατζηγάκης
σηµείωσε πως σε λίγα χρόνια στον κόσµο
θα έχουν διαµορφωθεί 5 κέντρα εξουσίας
και συγκεκριµένα οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα,
η Ζώνη Πίστης (ο µουσουλµανικός κόσµος)
και η ευρωσφαίρα. «Τελευταία η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι πρέπει να παίξει πιο ενεργό
ρόλο στη διεθνή πολιτική. Για να γίνει όµως
αυτό πρέπει να αποκτήσει στρατιωτική δύναµη ειδάλλως δεν µπορεί να επιβιώσει
διπλωµατικό στο διεθνές στάτους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηγάκης και πρόσθεσε

την ανάγκη για ενιαία εξωτερική πολιτική,
θεσµοθέτηση θέσης υπουργού Εξωτερικών
της Ε.Ε. και Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
Ο κ. Hoyer υπογράµµισε πως η Ευρώπη
πρέπει να είναι έτοιµη να διατυπώσει το δικό
της διπλωµατικό λόγο και ανέφερε ως προϋπόθεση την ύπαρξη στρατιωτικής δύναµης,
αλλά µε σαφείς πολιτικούς στόχους. «Η Ε.Ε.
πρέπει να προωθήσει την κοινή εξωτερική
πολιτική αλλά, προϋπόθεση για αυτό είναι
η θεσµική βάση», είπε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας. Αναφέρθηκε,
ακόµη, στην ανάγκη διαλόγου ΗΠΑ-Ε.Ε. για
την διεθνή εξωτερική πολιτική σηµειώνοντας, όµως, πως το ερώτηµα είναι αν η Ε.Ε.
θα λειτουργήσει ως εταίρος των ΗΠΑ ή ως
αντίθετος πόλος.
Ο κ. Venturini εκτίµησε πως σήµερα δεν
υφίσταται κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πως αν σύντοµα δεν επιτευχθεί,
η Ευρώπη θα χάσει µια ιστορική ευκαιρία.
Όπως υπογράµµισε, η Ευρώπη βρίσκεται,
µετά τα δηµοψηφίσµατα που απέρριψαν
το ευρωσύνταγµα, σε µια περίοδο «παύσης
σκέψης» και τόνισε πως πρέπει να βγει από
το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται εντός της
επόµενης διετίας. Μιλώντας για το διεθνές
περιβάλλον, σηµείωσε ότι αναδεικνύονται
νέες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία και δηµιουργείται ένας πολυπολικός κόσµος και για
αυτό δηµιουργείται µια ιστορική δυνατότητα στην Ε.Ε. να πρωταγωνιστήσει πολιτικά
και διπλωµατικά.
Το ενδιαφέρον για την εκδήλωση, όπως
ήταν φυσικό, ήταν αυξηµένο όπως αποδείχθηκε από την υψηλή προσέλευση του κόσµου, παρά τα προβλήµατα που υπήρχαν
στο κέντρο της πόλης λόγω των κινητοποιήσεων για την παιδεία που βρίσκονταν εκείνη
την ώρα σε εξέλιξη, αλλά και από τις ερωτήσεις που έγιναν στο τέλος των εισηγήσεων
από το κοινό.
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Παρακάτω παραθέτουµε αποσπάσµατα από την οµιλία του κ. Σωτηρίου Χατζηγάκη:
Οι νέες προκλήσεις της Ε.Ε. στην Εξωτερική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον
του Σωτήρη Χατζηγάκη
Κυρίες και κύριοι,
Είναι αλήθεια πως στην εποχή µας επέρχονται ριζοσπαστικές αλλαγές σ’ ολόκληρο τον κόσµο. Ζούµε στην εποχή των ανατροπών και της παγκοσµιοποίησης.
Ι. ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Ανατροπές λοιπόν έχουµε πρώτα-πρώτα σε διεθνές επίπεδο. Από το διπολικό σύστηµα περνάµε σ’ αυτό της Αυτοκρατορίας. Παράλληλα βιώνουµε µια σηµαντική υποβάθµιση του ΟΗΕ.
Ανατροπές έχουµε επίσης και στη συγκρότηση του έθνους-κράτους, το οποίο αποδυναµώνεται σήµερα δραµατικά. Παράλληλα, διάφοροι µεγάλοι Οργανισµοί και πολυεθνικές εταιρείες
διαµορφώνουν την ατζέντα και επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες σ’ ολόκληρο τον κόσµο,
παρακάµπτοντας το έθνος-κράτος. Ανατροπές έχουµε ακόµη και στον τοµέα της οικονοµίας. Οι
αλλαγές στην εργασία, στο ρόλο του κεφαλαίου και της γης, στις παραγωγικές δυνάµεις, στον
καταλυτικό ρόλο της γνώσης, ως κυρίαρχου µέσου παραγωγής, δηµιουργούν νέα δεδοµένα.
Ανατροπές έχουµε εξ άλλου και στις κοινωνίες µας, όπου αυξάνονται οι ανισότητες και συναντάµε έντονα τα σηµάδια της φτώχειας, της ανεργίας, της ανέχειας και της περιθωριοποίησης,
ενώ συχνά προάγεται η αποµόνωση, η αποξένωση και ο ατοµικισµός του ανθρώπου.
Είναι επόµενο συνεπώς, κάτω από την επικράτηση τέτοιων αντιλήψεων, να συναντούµε ανατροπές και στο κοινωνικό µας εποικοδόµηµα: δηλαδή στις αντιλήψεις µας, στον τρόπο της
σκέψης µας, στην ηθική µας, στη νεότερη φιλοσοφία και στις στάσεις της ζωής µας. Σηµαντικές ανατροπές συναντούµε επίσης και στο πολιτικό µας σύστηµα, καθώς και στο πολιτισµικό
µας µοντέλο. Στη κουλτούρα µας. Στις ιδέες µας. Στην αισθητική µας. Αυτή λοιπόν είναι η
εποχή µας. Η εποχή της παγκοσµιοποίησης.
ΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κυρίες και Κύριοι,
Ο Μαρκ Λέοναρντ σε άρθρο του στο έγκυρο Βρετανικό περιοδικό ‘The Economist’ µε τίτλο
«The Geopolitics of 2026», αναφέρει χαρακτηριστικά πως σε 15-20 χρόνια θα υπάρχουν πέντε
κέντρα ισχύος στον κόσµο µας. Το ισχυρότερο κέντρο θα εξακολουθήσει να είναι η Αµερική,
ιδιαίτερα µάλιστα, εάν µπορέσει να ενσωµατώσει την Ινδία, η οποία µέχρι τότε θα έχει αποκτήσει µια οικονοµία ισχυρότερη από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Το δεύτερο κέντρο ισχύος θα
είναι η Κίνα. Το τρίτο, η Ρωσία. Το τέταρτο κέντρο ισχύος θα είναι η «Ζώνη της Πίστης», δηλαδή ο Μουσουλµανικός κόσµος. Το πέµπτο τέλος κέντρο ισχύος, καλείται να το συγκροτήσει
η διευρυµένη «Ευρώ-σφαίρα». Αυτή θα περιλαµβάνει ίσως και την Τουρκία, τα Βαλκάνια, τη
Νορβηγία, την Ελβετία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία και τη Γεωργία.
Από την «Ευρω-σφαίρα» αυτή, θα εξαρτώνται οικονοµικά 70 περίπου χώρες από το πρώην Σοβιετικό µπλοκ, µέχρι ίσως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι οποίες ασφαλώς οφείλουν να υιοθετήσουν τον Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Σ’ ένα τέτοιο λοιπόν παγκόσµιο πλαίσιο
καλείται η Ευρώπη να επανασχεδιάσει το µέλλον της. Καλείται δηλαδή να προσδιορίσει µια
νέα συνολική κοινή στρατηγική, αν θέλει να κινηθεί πρωταγωνιστικά στον παγκόσµιο οικονοµικό-κοινωνικό και πολιτικό-στρατιωτικό στίβο.
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Παλαιότερα, το ζήτηµα του µεγέθους του κράτους δεν έπαιζε κανέναν ρόλο στη δυνατότητα κυριαρχίας στο παγκόσµιο σύστηµα. Η Ολλανδία και η Βρετανία για παράδειγµα –που
υπήρξαν παγκόσµιες δυνάµεις κατά τον 17ο, και 18οκαι 19ο αιώνα αντίστοιχα– ήσαν µικρές
σε µέγεθος. Σήµερα ωστόσο, θα ήταν αδιανόητο για οποιοδήποτε κράτος –όσο πλούσιο και
τεχνολογικά προχωρηµένο κι αν είναι αυτό– να γίνει παγκόσµια δύναµη, αν δεν είναι «κράτοςγίγαντας». Η ιστορική λοιπόν συγκυρία επιβάλλει στην Ευρώπη να οργανωθεί το συντοµότερο σε «µεγάλο κράτος», ώστε να είναι σε θέση να σταθεί αποτελεσµατικά στο νέο παγκόσµιο
σύστηµα. Στην ίδια λογική της δηµιουργίας υπερεθνικών πολιτικών ενώσεων κινούνται όλα
σχεδόν τα κράτη του κόσµου. Ιδού µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
Κατ’ αρχάς η NAFTA (Βορειοαµερικανική Ένωση Ελεύθερων Συναλλαγών), µεταξύ ΗΠΑ,
Καναδά και του Μεξικό). Βέβαια, η Ένωση αυτή φαίνεται να µην τελεσφορεί, λόγω της άνισα
µεγάλης υπεροχής των ΗΠΑ, καθώς και λόγω των Καναδικών ευαισθησιών. Στη Λατινική Αµερική έχει επίσης ιδρυθεί η Mercosur (Λατινοαµερικανική Ένωση Αµερικανικών Κρατών), που
και αυτή όµως δεν φαίνεται να προχωράει µε ιδιαίτερη επιτυχία.
Υπάρχει ακόµη και ο ΟΑΣ (Οργανισµός Αφρικανικών Κρατών), ο οποίος αποτελεί κι’ αυτός µια προσπάθεια δηµιουργίας υπερεθνικού πολιτικού κέντρου. Η περιοχή όµως που είναι
πιθανότερο να ακολουθήσει κατά πόδας την Ε.Ε. και να λειτουργήσει ως «µεγάλο κράτος»,
είναι η κοινότητα της Ανατολικής Ασίας, µε τη συµµετοχή ίσως και της Κίνας. Το 1967 λοιπόν
η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη ίδρυσαν την Ένωση των χωρών της
Νοτιοανατολικής Ασίας (ΑSΕΑΝ) µε παρόµοιους µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπούς: δηλαδή
την οικονοµική και κοινωνική τους συνεργασία, καθώς και η συλλογική τους ασφάλεια από
έξωθεν παρεµβάσεις. Το συµπέρασµα συνεπώς, που προκύπτει απ’ όλα τα παραπάνω, είναι
πως αν η Ευρώπη δεν ανασυγκροτηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να ανταγωνισθεί
µεγάλες τρίτες χώρες, θα µείνει πίσω. Και τότε θα παίζει περιθωριακό ρόλο στο παγκόσµιο
γίγνεσθαι. Ή, ίσως, συµπληρωµατικό κάποιας άλλης µεγάλης δύναµης.
ΙII. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Κυρίες και Κύριοι,
Πριν από 50 χρόνια, η Ευρώπη συγκροτήθηκε εν όψει των διαφόρων τότε παγκόσµιων αναγκών, όπως ήταν ο διπολισµός, το ψυχροπολεµικό κλίµα και η λογική των ισχυρών Εθνικών
κρατών. Συγκροτήθηκε όµως η Ευρώπη και κάτω από το έντονο αίτηµα για την εφαρµογή
ενός «κοινωνικού συµβολαίου». Το συµβόλαιο εκείνο είχε ως βασική του ρήτρα την άµβλυνση
των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες σφράγιζαν την µετά τον Β΄ Παγκόσµιο
πόλεµο εποχή. Πάνω σ’ εκείνες λοιπόν τις κοινωνικό-οικονοµικές και διεθνοπολιτικές δύσκολες συνθήκες άρχισε να οικοδοµείται το λεγόµενο «Ευρωπαϊκό µοντέλο», στο οποίο στηρίχτηκε η ΕΟΚ αρχικά, και η ΕΕ στη συνέχεια.
Η βολική εικασία ήταν τότε, πως όλοι οι άλλοι θα αποδέχονταν την οικονοµική δύναµη της
Ευρώπης. Η σηµερινή αλήθεια όµως είναι, πως η Ε.Ε. πρέπει να προσαρµοστεί και να δει ξεκάθαρα τις νέες γεωπολιτικές πραγµατικότητες του µεταψυχροπολεµικού κόσµου. Η Ευρώπη
λοιπόν χρειάζεται περισσότερες απτές πολιτικές επιτυχίες. Γιατί είναι αλήθεια πως κανένα
µεγάλο project δεν προτάθηκε µέχρι σήµερα. Μεγάλα θέµατα όπως η φορολογία, η υγεία, οι
συντάξεις, η παιδεία, ο πολιτισµός, οι υποδοµές και τα περισσότερα µεταναστευτικά ζητήµατα, φαίνεται πως πρόκειται να παραµείνουν εθνικές υποθέσεις. Εύλογα λοιπόν ο Dominique
Strauss-Kahn κάνει έκκληση για επιστροφή στην «µέθοδο Μονέ-Σούµαν», των µικρών δηλαδή βηµάτων και των απτών σχεδίων.
Είναι αλήθεια δυστυχώς, πως τελευταία η Ευρώπη λειτουργεί ως µια απλή τεχνοκρατική
µηχανή. Διευθύνεται µάλιστα από αφανείς γραφειοκράτες και από ολίγες απρόσιτες elites, οι
οποίες ελάχιστες φορές έθεσαν ως πρώτη προτεραιότητά τους το «Ευρωπαϊκό όνειρο». Έτσι
αυτό σκιάστηκε κάπου στη διαδροµή. Αντίθετα, το «Αµερικανικό όνειρο» είναι ζωντανό. Σή-
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µερα µάλιστα αναδύεται και το Κινέζικο και το Ινδικό «όνειρο». Μήπως όµως είναι η καλύτερη
στιγµή για την Ευρώπη να υλοποιήσει το δικό της «όνειρο», προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις
του µέλλοντος;
IV. ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΡΗΓΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΗΠΑ
Κυρίες και Κύριοι,
Η σηµερινή κρίση της Ευρώπης µπορεί να επιλυθεί κατ’ αρχάς µόνον αν αυτή είναι έτοιµη να
συνδυάσει την οικονοµική ολοκλήρωση µε τις πολιτικές δοµές. Κυρίως όµως η Ευρώπη θα
µπορούσε να ξεπεράσει τη κρίση, ενισχύοντας τη διεθνή της θέση. Ισχυροποιώντας δηλαδή
τη θέση της στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.
Πριν από το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι περισσότερες χώρες ενστερνίζονται τις απόψεις του Χόµπς. Δηλαδή, ‘πόλεµος όλων εναντίον όλων’. Μετά το Β’ Μεγάλο Πόλεµο, το παγκόσµιο διπολικό σύστηµα κυβερνιέται κάτω από δύο πολιτικά συστήµατα: Το µεν Ανατολικό
µπλοκ, µε τη Χοµπεσιανή λογική της δύναµης των όπλων, το δε Δυτικό µε το «φιλελεύθερο
δόγµα» και κάτω από το σύστηµα των ανοιχτών αγορών και του ελεύθερου εµπορίου. Ο «Ψυχρός πόλεµος» πάντως, είχε οδηγήσει τότε τον «Δυτικό κόσµο» στην απόλυτη ενοποίησή του,
που στηρίζονταν σε κοινές αξίες, όπως η ελευθερία και η Δηµοκρατία. Μετά όµως την πτώση
του ‘Τείχους του Βερολίνου’ και τον ερχοµό της παγκοσµιοποίησης, ο κόσµος µπαίνει σε µια
καινούργια φάση. Μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων προβάλλουν µεταξύ των ΗΠΑ και
της Ευρώπης. Έτσι, η έννοια της ‘Δύσης’ είναι αµφίβολο, αν εξακολουθεί σήµερα να αποτελεί
ενιαίο χώρο.
Η µεγάλη πάντως ρήξη στη σχέση των δύο µεγάλων πολιτειακών οντοτήτων –δηλαδή
της Ευρώπης και της Αµερικής– ξεκίνησε από τη διαφορετική τους «στάση» απέναντι στον
πόλεµο του Ιράκ. Σήµερα φαίνεται να επεκτείνεται το ρήγµα αυτό και στο ζήτηµα του Ιράν.
Διάσταση εξάλλου υπάρχει και στο Μεσανατολικό, µε κορύφωση την πρόσφατη εισβολή και
τους βοµβαρδισµούς των Ισραηλινών στο Λίβανο. Οι διαφορές πάντως µεταξύ των ΗΠΑ και
της Ευρώπης ξεκινούν σε µεγάλο βαθµό από τις διαφορετικές παγκόσµιες προσγγίσεις των
δύο: ιδιαίτερα όσον αφορά στο δόγµα του ‘άξονα του κακού’ και στη αρχή του ‘προληπτικού
πολέµου’. Είναι φανερό, πως η Αµερικανική πολιτική σήµερα επιδιώκει ν’ αναβιώσει µια ιδιότυπη Real Politique. Απέναντι σ’ αυτή τη πολιτική, η Ευρώπη δεν συµφωνεί. Γιατί η Ευρώπη
επιδιώκει σήµερα τη διαµόρφωση µιας διεθνούς τάξης πραγµάτων, θεµελιωµένης σε κανόνες και αρχές, προσαρµοσµένες περισσότερο στις αξίες της ‘Καντιανής ηθικής’ περί «αέναης
ειρήνης», παρά στα Χοµπεσιανά πρότυπα. Οι Ευρωπαίοι δηλαδή, µ’ άλλα λόγια, υιοθετούν
την άποψη πως, η συναίνεση, ο διάλογος και η διαπραγµάτευση, θα πρέπει να αποτελούν τα
κύρια µέσα, µε τα οποία θα διευθετούνται οι διεθνείς διαφορές.
Όµως και οι Ευρωπαίοι έχουν τις δικές τους ευθύνες για την υποβάθµιση της σηµερινής
παγκόσµιας τάξης. Γιατί δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να παραµένει σχεδόν απαθής, όταν βοµβαρδίζεται η Γιουγκοσλαβία, ή όταν απειλείται
ιταµά η Κύπρος από τους Τούρκους, ή όταν
διαλύεται το Ιράκ και απειλείται µε πόλεµο
το Ιράν, ή όταν εκρήγνυται το Μεσανατολικό
ηφαίστειο και ισοπεδώνεται ο Λίβανος. Το
ρήγµα βέβαια µεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων δεν
φαίνεται να είναι πρόβληµα περιστασιακό. Η
διάσταση ΗΠΑ και Ευρώπης στις διεθνείς τους
σχέσεις αντανακλά στις διαφορετικές απόψεις, ως προς το από που εκπηγάζει η παγκόσµια δηµοκρατική νοµιµότητα. Οι Ευρωπαίοι
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–όπως επιχειρηµατολογεί ο αµερικανός αναλυτής Robert Kagan– αποδίδουν µεγάλη έµφαση
στη διπλωµατία και στις διαπραγµατεύσεις. Αντίθετα οι Αµερικάνοι δίδουν περισσότερο βάρος στη στρατιωτική δύναµη. Συγχρόνως, όµως, ο Kagan κατηγορεί τους Ευρωπαίους, ότι
παριστάνουν τους ειρηνιστές, εκ του ασφαλούς και υποτιµούν την αµερικανική στρατιωτική
δύναµη.
V. ΤΟ ΝΕΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κυρίες και Κύριοι,
Είναι αλήθεια πως η Ευρώπη σήµερα, προχωράει συνειδητά στην απόρριψη των πολιτικών
του πρόσφατου παρελθόντος της. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή από µια οµιλία του
πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Γερµανίας Γιόσκα Φίσερ, ο οποίος διακήρυξε χαρακτηριστικά πως ‘Στην καρδία της έννοιας της Ευρώπης από το 1945 υπήρχε και θα υπάρχει πάντα
η απόρριψη του συστήµατος που είχε γεννηθεί µε τις συνθήκες της Βεστφαλίας το 1648. Οι
Συνθήκες εκείνες βασίζονταν στις αρχές ισορροπίας των δυνάµεων και στις ηγεµονικές φιλοδοξίες των µεγάλων κρατών’. Είναι φανερό συνεπώς πως και η Ευρώπη αλλάζει σήµερα δόγµα
στην εξωτερική της πολιτική. Αυτό σηµαίνει, πως µετακινείται από την αρχή της «ισορροπίας
των δυνάµεων» (Balance of Power), σ’ ένα νέο µείγµα πολιτικής.
Το νέο αυτό µείγµα πολιτικής, στηρίζεται στη «Καντιανή ηθική» περί «αέναης ειρήνης»,
αλλά και στη «Γκροτιανή» αντίληψη περί διευθετήσεως των παγκόσµιων διαφορών των κρατών µέσα σ’ ένα αναγνωρισµένο διεθνές νοµικό σύστηµα δικαίου. Ένας µάλιστα ανώτατος
βρετανός διπλωµάτης ο Ρόµπερτ Κάντερ, έγραφε προ ετών πως «η σύγχρονη Ευρώπη ζει σε
ένα ‘µεταµοντέρνο σύστηµα’, ο αµοραλισµός των θεωριών του Μακιαβέλι για την τέχνη της
διακυβέρνησης, αντικαταστάθηκε από την ηθική συνείδηση, στον τοµέα της πολιτικής».
Το καινούργιο αυτό δόγµα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, ο πρώην Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νυν Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ροµάνο Πρόντι, το χαρακτηρίζει,
ως µια νέα πολιτιστική πολιτική της Ένωσης, που θα πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο για
όλες τις χώρες του κόσµου. Η νέα αυτή ιδεαλιστική πολιτική της Ευρώπης αντιµετώπισε κατ’
αρχάς τα σαρκαστικά σχόλια ορισµένων Αµερικανικών elites –οπαδών του «Ρεαλισµού». Οι
elites αυτές τονίζουν ειρωνικά, πως οι Ευρωπαίοι πέρασαν ξαφνικά από τον αναρχικό κόσµο
του Χόµπς σ’ εκείνον του Καντ και του Γκρότσιους. Υποστηρίζουν µάλιστα, πως το δόγµα αυτό
της νέας πολιτικής της Ευρώπης εφαρµόζεται λόγω της αδυναµίας της να δράσει ως µεγάλη
δύναµη στο κόσµο. Το ίδιο άλλωστε –συµπληρώνουν– συνέβαινε και µε την Αµερική τους
τελευταίους δύο αιώνες, η οποία προέτασσε τότε τα ιδανικά και όχι τη δύναµη, ως µέθοδο
αντιµετώπισης των διεθνών διαφορών.
Όµως αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, η Ευρώπη φαίνεται σήµερα αποφασισµένη ν’
αντικαταστήσει τη παλιά της ιδεολογία, [που ήταν εµποτισµένη από το Χοµπεσιανό δόγµα
‘του πολέµου εναντίον όλων’ και από την αρχή της ‘Ισορροπίας δυνάµεων’ (Balance of Power)]
µε την πολιτική της ‘ήπιας ισχύος’, η οποία
αποκτά ιδιαίτερη αξία στις µέρες µας. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν βρίσκονται πιο κοντά στις
κυοφορούµενες πλανητικές αλλαγές για µια
πολυµερή παγκόσµια κοινωνία. Μια κοινωνία,
η οποία θα χαρακτηρίζεται:
• από πολιτισµική πολυµορφία,
• από υψηλή ποιότητα ζωής,
• από βιώσιµη ανάπτυξη και
• από µια ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και
λαών.
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‘Αχίλλειος πτέρνα’ βέβαια για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άµυνας από την
πλευρά της Ευρώπης είναι η έλλειψη Ευρωπαϊκού στρατού. Την αδυναµία της αυτή, επιχειρεί να την καλύψει η Ευρώπη µε µια σειρά λογικών επιχειρηµάτων, ελάχιστα όµως πειστικών. Υποστηρίζεται δηλαδή πως η Ευρώπη, ναι µεν δεν είναι ακόµη σε θέση να επέµβει µε
στρατιωτικά µέσα για την καταστολή µιας παγκόσµιας πολεµικής σύρραξης, ωστόσο µπορεί
να δράσει αποτελεσµατικά, είτε µε τη χρήση οικονοµικών µέσων, είτε µέσω ανθρωπιστικών
επεµβάσεων.
Από την άλλη πλευρά όµως -αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, είναι αλήθεια πως σήµερα και ορισµένες Αµερικανικές elites, επιλέγουν το µοντέλο της ‘Ευρωπαϊκής ουτοπίας’.
Υποστηρίζουν µάλιστα χαρακτηριστικά, πως η Αµερική δεν θα µπορέσει να κυριαρχεί για
πολύ καιρό στον κόσµο, αν δεν εφαρµόσει µια πολιτική ‘ήπιας δύναµης’, η οποία θα στηρίζεται κυρίως στον πολιτισµό και στην κουλτούρα της. Υπάρχει επίσης και ένα άλλο τµήµα
των αµερικανικών elites που προσβλέπει σε µια ‘παγκόσµια Δηµοκρατική διακυβέρνηση’ και
απορρίπτει την µονοµερή χρήση βίας. Κυρίες και Κύριοι: το Πέρλ Χάρµπορ για τους παλιότερους, το Μόναχο για τους νεώτερους και η 11η Σεπτέµβρη για όλους, και κυρίως τους νέους,
κάνει τους Αµερικανούς σήµερα σκεπτικιστές για το που άραγε µπορεί να οδηγηθεί ο κόσµος
–και η χώρα τους- µε πολιτικές άσκησης µονοµερώς της στρατιωτικής της δύναµης.
VI. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι,
Όπως ήδη προαναφέραµε Ευρωπαίοι και Αµερικανοί έχουν διαφορετική προσέγγιση στο
τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και στην οικοδόµηση κατάλληλων δοµών
ασφάλειας του κόσµου. Οι Ευρωπαίοι διακατέχονται από µια Γκροτιανή αντίληψη, αναζητώντας την ασφάλεια στο διεθνές δίκαιο. Αντίθετα οι ΗΠΑ επιδιώκουν η χώρα τους να εκκινεί
από το στέρεο έδαφος των εθνικών συµφερόντων. Ίσως θα µπορούσε να ισχυρισθεί κανείς
πως ‘η Αµερική είναι ο σκληρός πολεµιστής, ενώ η Ευρώπη σηκώνει το βάρος της ανοικοδόµησης’.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη αρχίζει να συνειδητοποιεί πως πρέπει και η ίδια ν’
αποκτήσει αξιόµαχη στρατιωτική δύναµη, για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών
της. Σήµερα ο στρατιωτικός έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται µόνον µέσα από το ΝΑΤΟ.
Έτσι όµως διατηρείται η απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ στο τοµέα της πλανητικής άµυνας
και ασφάλειας.
Στη σύνοδο λοιπόν κορυφής στο Ελσίνκι –το Δεκέµβριο του 1999– η Ευρώπη αποφασίζει
τη δηµιουργία µιας πλήρους επιχειρησιακής δύναµης ταχείας αντίδρασης από 60 χιλιάδες
στρατιώτες, ώστε να µπορεί να πραγµατοποιεί τους στόχους της ΚΕΠΠΑ. Με τη συµφωνία του
Ελσίνκι, η Ε.Ε. αποκτά αυτόνοµη ικανότητα λήψης αποφάσεων και µπορεί να εξαπολύει και να
διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκεί όµως όπου δεν εµπλέκεται το ΝΑΤΟ. Οι Αµερικανοί
αντέδρασαν σ’ αυτή την απόφαση, ιδίως από τη χρήση της λέξης ‘αυτόνοµη’. Υποστήριξαν µάλιστα πως αν η Ευρώπη δηµιουργήσει ανεξάρτητη αµυντική δύναµη, το ΝΑΤΟ θα καταντήσει
‘λείψανο του παρελθόντος’.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, πως η στρατιωτική ανεξαρτησία έχει οικονοµικό τίµηµα. Είναι διατεθειµένοι όµως να παράσχουν τα αναγκαία
κονδύλια για την εξασφάλιση της άµυνας και της ασφάλειάς της; Αν πάντως θέλει να υπολογίζεται
διεθνώς, θα πρέπει σύντοµα ν’ αποκτήσει και στρατιωτική και πολιτική οντότητα. Γιατί, η ανεξαρτησία και η αυτονοµία απαιτούν θυσίες –και οικονοµικές και κυρίως ψυχικές.
Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη δεν θα πρέπει να εγκαταλείψει ορισµένες βασικές αρχές της ιδεολογίας και της πολιτικής της. Οι αρχές αυτές εντοπίζονται
στα εξής σηµεία: Πρώτον. Καλώς η Ευρώπη υποστηρίζει την “απαλή” µορφή δύναµης και µά-
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λιστα µέσα από πολυµερείς κανόνες και θεσµούς. Δεύτερον, θα πρέπει ν’ ακολουθηθεί µια
πιο αµερόληπτη πολιτική στο Παλαιστινιακό ζήτηµα, που είναι αιτία πολλών διεθνών τριβών.
Ορισµένοι µάλιστα υποστηρίζουν πως το θέµα αυτό αποτελεί µια σοβαρή αιτία την Διεθνούς
τροµοκρατίας. Τρίτον, ορθώς πιστεύουν πολλοί Ευρωπαίοι, πως πρέπει να υπάρξουν απευθείας συνοµιλίες µεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ακόµα και στη Βρετανία –τον παραδοσιακό σύµµαχο των
ΗΠΑ– οι πολιτικοί είναι ανοιχτά σκεπτικιστές στο θέµα αυτό. Ο Λόρδος William Wallace για
παράδειγµα –του Βρετανικού Φιλελεύθερου Δηµοκρατικού κόµµατος– προειδοποιεί πως αν
οι Αµερικανοί χτυπήσουν το Ιράν, είναι πιθανόν, καµία ευρωπαϊκή κυβέρνηση –ούτε και η
Βρετανική– να τους υποστηρίξει. Τέταρτον, σωστά αντιτίθεται η Ευρώπη στη πολιτική της
µονοµέρειας. Η πολιτική αυτή έχει αποτύχει. Όµως, ούτε και η ενεργή πολυµέρεια, που προωθούν οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ως εναλλακτική λύση, έχει να επιδείξει επιτυχίες. Για να
συµβεί αυτό, απαιτείται µια περισσότερο ενεργή διπλωµατία, κάτι που αυτή τη στιγµή η Ευρώπη δεν διαθέτει. Παράλληλα, όµως, απαιτείται και η ενδυνάµωση των διεθνών θεσµών,
όπως είναι ο ΟΗΕ, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου κ.λπ.
VII. ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Κυρίες και Κύριοι,
Φαίνεται όµως πως η ιστορία παίζει συχνά περίεργα παιγνίδια. Παρατηρούµε φέρ’ ειπείν την
Ευρώπη για τρεις περίπου αιώνες (µέχρι και τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο) να ασκεί µια πολιτική παγκόσµιας κυριαρχίας. Η σηµερινή ειρηνική στρατιωτική κουλτούρα της λοιπόν, είναι
µάλλον καινούργιο φαινόµενο. Οι ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, κατά τους πρώτους αιώνες της
εθνικής τους ολοκλήρωσης (τον 18ο και τον 19ο αιώνα), ακολουθούσαν µια πολιτική, που δεν
στηρίζονταν στη δύναµη και στη βία στις διεθνείς τους σχέσεις. Αντίθετα µάλιστα. Κάτω από
την επίδραση του δόγµατος του Προέδρου Ουίλσον, υιοθέτησαν την ειρηνική διευθέτηση
των διεθνών διαφορών και την αρχή της µη επέµβασης. Τι άλλαξε λοιπόν τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα ώστε να έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και οι αντιλήψεις των δύο αυτών
µεγάλων πολιτειακών οντοτήτων;
Η Αµερικανική πλευρά και η ‘σχολή του Ρεαλισµού’ υποστηρίζουν, πως η παγκόσµια αυτή
αλλαγή στη στρατηγική της διεθνούς συµπεριφοράς των δύο, οφείλεται στην αντιστροφή της
ισορροπίας των δυνάµεων. Έτσι, η Αµερική, από όχι ιδιαίτερα ισχυρή χώρα µεταµορφώθηκε
σε υπερδύναµη µετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο. Γι’ αυτό άλλαξε και τη στάση της.
Το αντίθετο ακριβώς συνέβη µε τους Ευρωπαίους, οι οποίοι σήµερα αντιµετωπίζουν την
παγκόσµια τάξη πραγµάτων µε τα µάτια του αδύνατου. Κατά συνέπεια αλλάζουν τη πολιτική,
υιοθετώντας µια στρατηγική ήπιων τόνων. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την Αµερικανική άποψη,
το σηµερινό παγκόσµιο πρόβληµα έχει τη βάση του στη ‘‘ψυχολογία της δύναµης και της αδυναµίας’’...
Ωστόσο, Κυρίες και Κύριοι, πολλοί Ευρωπαίοι διανοητές, µε νηφάλια σκέψη, υποστηρίζουν
πως ο κόσµος έχει φθάσει πια σε ένα υψηλό βαθµό ωριµότητας. Οφείλει συνεπώς να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε µια παγκόσµια τάξη, που επιµένει να στηρίζεται στη λογική του
Χοµπς, πως η ιστορία γράφεται µέσα από τις “κάνες των όπλων”, όπως έλεγε χαρακτηριστικά
και ο Μάο Τσε Τουγκ. Η Ευρώπη συνεπώς εγκαταλείπει της πολιτική της στρατιωτικής δύναµης και του “εθνικού εγωισµού”, η οποία είχε ως θεωρητικό της υπόβαθρο την ισορροπία
δυνάµεων και το Raison d’ etat.
Σήµερα λοιπόν εφαρµόζει συνειδητά ένα νέο δόγµα: αυτό της διατήρησης της παγκόσµιας ειρήνης. Το δόγµα αυτό απορρίπτει την ανηθικότητα των Μακιαβελικών θεωριών στη
πολιτική, και τις αντικαθιστά µε την πολιτική της «ηθικής συνείδησης» στις διεθνείς σχέσεις.
Οι Ευρωπαίοι, κυρίες και κύριοι, έχουν µια σύνθετη εικόνα για τον κόσµο. Γενικά, ευνοούν την
ειρηνική επίλυση προβληµάτων. Προτιµούν επίσης τη διαπραγµάτευση, τη διπλωµατία και
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την πειθώ, αντί των στρατιωτικών κυρώσεων. Εκτιµούν επιπλέον πως ο «πόλεµος» κατά της
τροµοκρατίας αντιµετωπίζεται πιο τελεσφόρα µε την ενδυνάµωση και την εξάπλωση της
Δηµοκρατίας και της ελευθερίας, ιδιαίτερα µάλιστα σε κράτη µε αυταρχικά καθεστώτα. Πιστεύουν µάλιστα, πως οι πραγµατικές αιτίες της τροµοκρατίας είναι η περιθωριοποίηση, ο
εξτρεµισµός και το τυφλό µίσος, που «τρέφονται» και αναπτύσσονται από την φτώχια, την
ανισότητα και την αδικία.
VIII. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Κυρίες και Κύριοι,
Το βασικό ερώτηµα, που τίθεται στην Ευρώπη για τη χάραξη της διεθνούς της πολιτικής, αφορά την ίδια της την ταυτότητα:Τι ακριβώς είναι ή θέλει να είναι: Θα ήθελε για παράδειγµα να
αποτελεί ένα σύνολο εθνικών κρατών τελείως ανεξάρτητων -ή έστω µε χαλαρούς δεσµούςµεταξύ τους; ή µήπως θα πρέπει να επιδιώκει να µεταµορφωθεί σε µια ένωση κρατών, όπου
θα κυριαρχεί η οµοσπονδιακή ιδέα;
Ιστορικά, και µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου πολέµου τα πράγµατα ήσαν ξεκάθαρα: Η
Ευρώπη ήταν µέλος ενός ευρύτερου συστήµατος, του ‘συνασπισµού της Δύσης’. Στο σύστηµα εκείνο, ρόλο έπαιζαν οι ΗΠΑ. Σήµερα όµως οι διεθνείς συγκυρίες είναι διαφορετικές. Η
Ευρώπη συνεπώς θα πρέπει να προσδιορίσει την νέα της ταυτότητα, µε βάση τα καινούργια
γεωπολιτικά δεδοµένα: Αν δηλαδή θα εξακολουθήσει ν’ αποτελεί ένα µέρος της ‘Δύσης’, υπό
την κυριαρχία των ΗΠΑ, ή αν η ίδια θα αναδειχθεί σε έναν αυτόνοµο και αυτοδύναµο παγκόσµιο γεωπολιτικό παίκτη, ο οποίος ασφαλώς θα έχει στενή συνεργασία και φιλικές σχέσεις
µε την Αµερική.Μια τέτοια επιλογή όµως απαιτεί την προώθηση µιας πολιτικής εµβάθυνσης
της Ευρώπης. Μιας πολιτικής, δηλαδή, που θα αντιπαρατάσσει µια ενιαία εξωτερική πολιτική
και που θα στηρίζεται σε µια αξιόπιστη στρατιωτική δύναµη. Η Ευρώπη όµως θα πρέπει ν’
αποκτήσει τη δική της αυτονοµία και για έναν πρόσθετο, εσωτερικό, δικό της, λόγο: Για να
ενισχύσει και για να σφυρηλατήσει την ταυτότητά της, ξεπερνώντας τις διαχρονικές διαφορές
που είχαν µεταξύ τους τα έθνη-κράτη που σήµερα την αποτελούν.
Κυρίες και Κύριοι,
Η συγκρότηση µιας ενιαίας και ισχυρής Ευρώπης είναι αναγκαία και για τους εξής λόγους:
Πρώτα-πρώτα για ‘ν’ αποκλείσουµε την περίπτωση να επιστρέψουµε στις παλιές κακές µέρες
του πολέµου και της Ευρωπαϊκής βαρβαρότητας’. Δεύτερο: για να διατηρήσουµε την άνευ
προηγουµένου ευηµερία και κοινωνική ασφάλεια, και για να µπορούµε ν’ αντιµετωπίζουµε
τις προκλήσεις ανταγωνισµού από την Ασία και την Αµερική’, και τρίτο: χρειαζόµαστε την
Ευρώπη, ως µέσο οικοδόµησης ενός ελεύθερου κόσµου. Για την επίτευξη όµως όλων αυτών
των στόχων θα πρέπει οι Ευρωπαίοι ν’ αποκτήσουν πίστη στην ιδέα της Ένωσης της Ευρώπης.
Και βέβαια χρειάζεται, οι Ευρωπαίοι να σκέφτονται Ευρωπαϊκά.
Η Ευρώπη πάντως θα πρέπει να επιδιώξει σήµερα να στηθεί στα πόδια’ µόνη της, καλλιεργώντας πάντοτε συµµαχικούς και φιλικούς δεσµούς µε τα ‘πρώτα ξαδέρφια’ της του ‘Νέου
Κόσµου’. Παράλληλα, είναι ανάγκη να αναπτύξει ένα κοινό σχέδιο και για τα προβλήµατα της
Εγγύς Ανατολής. Σε συνεργασία, όχι µόνο µε τις ΗΠΑ, αλλά και µε τη Ρωσία. Και, βέβαια, µέσα
από τον ΟΗΕ. Οφείλει εξάλλου να προσεγγίσει τα προβλήµατα ολόκληρου του κόσµου, όχι
µόνο γεωπολιτικά, αλλά και από την πλευρά της προστασίας του περιβάλλοντος και του παγκόσµιου φυσικού πλούτου.
Βέβαια, το ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πολύπλοκο.Η Ευρώπη ωστόσο θα πρέπει να διαδραµατίσει έναν περισσότερο ενεργό ρόλο στην επίτευξη των στόχων
του Κυότο, όσον αφορά την εκποµπή αερίων διοξειδίου του άνθρακα. Θα πρέπει ακόµη η
Ευρώπη –σε συνεργασία µε την Αµερική– να επανεξετάσει τα θέµατα ‘Ειρήνης και πολέµου’.
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Συγχρόνως Ευρώπη και Αµερική οφείλουν να οικοδοµήσουν –σε συνεργασία και µε τις
άλλες χώρες του κόσµου– ένα καινούργιο παγκόσµιο Οργανισµό. Ο νέος αυτός Οργανισµός
οφείλει να αντιµετωπίζει τα πολλαπλά παγκόσµια ζητήµατα µε βάση το Διεθνές Δίκαιο και την
Ηθική.
Τέλος, κυρίες και κύριοι, Ευρώπη και Αµερική, θα πρέπει να καταλάβουν, πως όλοι οι λαοί
µοιράζονται τον ίδιο κόσµο. Έναν κόσµο που επικοινωνεί µεταξύ του, αλλά και που αλληλοεπηρεάζεται. Εποµένως οφείλουν να επανασχεδιάσουν το σηµερινό κόσµο µε τις ίδιες βασικές
αξίες, τους ίδιους στόχους και τα ίδια κοινά συµφέροντα. Στην Ολλανδία, λένε πως ‘πρέπει να
µπορείς να συµβιώνεις µε τον εχθρό σου, διότι µπορεί να είναι εκείνος που χειρίζεται τη γειτονική αντλία στο πόλντερ σου’. Είµαστε, λοιπόν, όλοι µαζί σ’ ένα κοινό πόλντερ. Δεν υπάρχει
περίπτωση, οι πλούσιοι να ζουν µε ασφάλεια στη κορυφή των αναχωµάτων, ενώ οι φτωχοί
στο βυθό του πόλντερ, κάτω από τη στάθµη της θάλασσας’. Άλλωστε, µόνον κάτω από µια
στενή συνεργασία θα µπορούσαν να διαδοθούν –και να εµπεδωθούν- οι οικουµενικές δυτικές αξίες, που σφυρηλατήθηκαν κάτω από τα µεγάλα ρεύµατα της ανθρωπότητας: δηλαδή
του Χριστιανισµού, της Ελληνικής φιλοσοφίας και του Ελληνορωµαϊκού πολιτισµού; Οι αξίες
αυτές σµιλεύτηκαν στη συνέχεια µέσα στο ιστορικό καµίνι των εθνικών επαναστάσεων, της
Αναγέννησης, του Διαφωτισµού και των σύγχρονων φιλοσοφικών ρευµάτων. Αυτές λοιπόν οι
Ευρωπαϊκές αξίες, κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες, ξεπέρασαν τα όρια της Ευρώπης και
υιοθετήθηκαν από ολόκληρο το Δυτικό κόσµο. Και επέβαλλαν στον κόσµο θεµελιώδεις αρχές, όπως η ανεκτικότητα, ο πλουραλισµός, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η αγάπη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τις αρχές αυτές τις συναντάµε άλλωστε και στη φιλοσοφία της Ανατολής:
δηλαδή στα γραπτά κείµενα του Κοµφούκιου, αλλά και Ινδών και Ισλαµιστών φιλοσόφων. Η
σηµερινή λοιπόν πρόκληση για την Ευρώπη είναι προφανής. Καλείται να διαµορφώσει έναν
διεθνή κώδικα πολιτικής συµπεριφοράς, ο οποίος θα ενσωµατώνει όλες αυτές τις αρχές και τις
αξίες, ώστε να καταστούν αυτές κοινοί τόποι για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Από αριστερά οι κ.κ. Ezio Peraro, Δ/ντής Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, οι οµιλητές Dr Werner Hoyer, Franco
Venturini και Σωτήρης Χατζηγάκης, ο Πρύτανης Ηλίας Κουσκουβέλης, ο Καθηγητής Δηµήτριος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής και ο Καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης, Αντιπρύτανης.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-07

Στις 3 Νοεµβρίου 2007 πραγµατοποιήθηκε,
όπως κάθε χρόνο, στο Αµφιθέατρο Τελετών,
η τελετή υποδοχής πρωτοετών, που περιλάµβανε:
• βράβευση των πρωτευσάντων σε κάθε Τµήµα από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη,
οι οποίοι ήταν οι παρακάτω:
Τµήµα ΟΕ: Δήµητρα Δεληγιάννη
Τµήµα ΟΔΕ: Ξένια Μαυρίδου
Τµήµα ΔΕΟΠΣ: Ευαγγελία-Ελένη Παγκάλου
Τµήµα ΛΧ: Ειρήνη-Εριφύλη Τζέκου
Τµήµα ΕΠ: Λεωνίδας Μηλώσης
Τµήµα ΕΚΠ: Φωτεινή Γιαννοπούλου
Τµήµα ΒΣΑΣ: Κωσταντία Βάγκου
Τµήµα ΜΕΤ: Ζωή Παρίση
Τµήµα ΜΔΛ (Εδεσσα): Ιωάννης Παντολέων
Τµήµα ΔΤ (Νάουσα): Ελένη Δροσίνου

θυνο του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής
διαχείρισης, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευτύχιο Σαρτζετάκη.
Οι φοιτητές που βραβεύτηκαν ήταν οι:
Βαγγέλης Αστυρακάκης, Κων/νος Βάσσης,
Μαρία Γιαλελή, Νίκος Μοσχοφίδης, Άννα
Παλαιολόγου, Ευαγγελία Πέτσα, Ειρήνη
Πεχλιβανίδου Ελένη Τρίκου και Ειρήνη Τρίκου.
• ενηµέρωση των φοιτητών για το Πανεπιστήµιο από τον Πρύτανη και εκπροσώπους
της πανεπιστηµιακής κοινότητας
• έκθεση µε περίπτερα των Γραφείων παροχής υπηρεσιών στους φοιτητές, η οποία
πραγµατοποιήθηκε έξω από το Αµφιθέατρο και
• ενηµέρωση κατά Τµήµα των φοιτητών από
τον αντίστοιχο Πρόεδρο.

• βράβευση µελών της περιβαλλοντικής οµάδας φοιτητών του Πανεπιστηµίου µας από
τον Πρύτανη και τον Επιστηµονικό Υπεύ-

Το µουσικό πρόγραµµα της εκδήλωσης επιµελήθηκε το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧΚ) της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε την από 16.10.2006
επιστολή της Δρος Ανδροµάχης Κατσονούρη, εκ µέρους του Διευθυντή του ΓΧΚ και της
Οµάδας Περιβάλλοντος, ευχαριστεί το Πανεπιστήµιό µας και ιδιαίτερα το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη συµβολή
του στην προσπάθεια για εγκαθίδρυση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο
ΓΧΚ και πιστοποίησής του κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EMAS. Το ΓΧΚ είναι ανεξάρτητο
Τµήµα του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής
Δηµοκρατίας και αποτελείται από 18 ανεξάρτητα εργαστήρια χηµείας, µικροβιολογίας,
ιολογίας, οικοτοξικολογίας, µονάδα διαπίστευσης ποιότητας και µονάδα πληροφορικής. Είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας παρακολούθησης, ελέγχου και έρευνας στα πεδία των
δραστηριοτήτων του, που περιλαµβάνουν
την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίµων,
του περιβάλλοντος και των φαρµάκων, την
µακροπρόθεσµη ασφάλεια, αειφορία και πολυλειτουργικότητα των υδάτινων πόρων, τη
στήριξη της αστυνοµίας στην καταπολέµηση
του εγκλήµατος και των ναρκωτικών, τη στήριξη του δίκαιου εµπορίου και την προστασία του καταναλωτή.
Το ΓΧΚ της Κύπρου είναι ο πρώτος οργανισµός τόσο στο δηµόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τοµέα που, ανάµεσα σε άλλα, έθεσε
ως στόχο του να εγκαθιδρύσει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την πιστοποίησή του κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο “EcoManagement and Audit Scheme” (EMAS).
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Κατά τη διάρκεια της σχετικής έρευνας που
έκανε στο διαδίκτυο η Οµάδα Περιβάλλοντος του ΓΧΚ, διαπίστωσε ότι ο µοναδικός
υλοποιητής σχετικού προγράµµατος από
όλους τους δηµόσιους φορείς Ελλάδας και
Κύπρου, που να έχει πιστοποιηθεί, ήταν το
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. ΄Ετσι η ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου µας αποτέλεσε οδηγό και πρότυπο αφού επιπλέον βρέθηκε σε
αυτήν πολύ χρησιµότερο υλικό ακόµη και
από τη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το EMAS (Europa/European
Comission/Environment/ EMAS/EMAS toolkit
for small organizations). Ιδιαίτερα ο «Οδηγός
Εφαρµογής Συστήµατος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης ΕΜΑΣ» θεωρήθηκε ως ιδιαίτερα
καλογραµµένος και εύστοχα δοµηµένος γι
αυτό και αποτέλεσε τη «βίβλο» της Οµάδας
Περιβάλλοντος του ΓΧΚ.
Συγχαίροντας λοιπόν το Πανεπιστήµιό
µας για την ποσότητα και την ποιότητα της
δουλειάς του και ευχαριστώντας τον υπεύθυνο κ. Ε. Σαρτζετάκη, τις υπεύθυνες του Γραφείου κα Σ. Γρέγου και Ε. Πέτσα καθώς και
τον κ. Α. Μυτάκο της Τεχνικής Υπηρεσίας για
τη βοήθειά τους, η οµάδα του ΓΧΚ εύχεται να
συνεχίσει το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το δύσκολο αλλά σηµαντικό έργο
του σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
εύχεται τέλος «να συνεχίσει να υλοποιεί πρωτοποριακές δράσεις και να αποτελεί πρότυπο
επιστηµονικών επιτευγµάτων και µέντορα
περιβαλλοντικών δράσεων».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ - Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ 2007

ΔΙΚΑΙΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο Τελετών εκδήλωση προς τιµήν των Τριών Ιεραρχών. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, ενώ τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών, Ιωάννης Τζιώνας µε θέµα: “Δικαιϊκές αξίες του λόγου και του έργου των Τριών
Ιεραρχών” του οποίου το κείµενο παραθέτουµε αµέσως παρακάτω:

Κύριε Πρύτανη
Κύριοι Αντιπρυτάνεις,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Αγαπητά µέλη της πανεπιστηµιακής
κοινότητας
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες
Εκλεκτοί προσκεκληµένοι
I. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ1
Το Πανεπιστήµιό µας σήµερα και η Εκκλησία µας αύριο τιµούν και εορτάζουν τη µνήµη των
Τριών Ιεραρχών από κοινού. Η βιβλιογραφία για το έργο και το βίο τους είναι πλουσιότατη,
συνακόλουθη της ευρυµάθειάς τους, αλλά και της ανεξάντλητης πηγής θεµάτων, µε τα οποία
ασχολήθηκαν. Οι λόγοι τους χαρακτηρίζονται από ευρύτητα αντικειµένου, πνευµατικό βάθος
και διαύγεια σκέψης. Τα κείµενά τους είναι λογοτεχνικά αριστουργήµατα και διακρίνονται για
τη λακωνικότητα, λιτότητα ύφους και σαφήνεια. Προσεγγίζουν κατά τρόπο αξιοθαύµαστο,
θέµατα, τα οποία κατά την εποχή τους απασχολούσαν σοβαρά τον άνθρωπο ατοµικά και την
κοινωνία στο σύνολό της.
II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
Οι Τρείς Ιεράρχες καθιερώθηκαν όχι µόνο ως πρότυπα θεολόγων, παιδαγωγών και επιστηµόνων, αλλά και ως κοινωνιολόγοι, ανθρωπιστές και αναµορφωτές. Διακρίθηκαν ιδιαιτέρως για
1. Θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω θερµά τους Μοναχούς Λουκά, της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους
και Συµεών, της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου Καστοριάς, για την πολύτιµη βιβλιογραφική βοήθειά
τους από τους θησαυρούς των βιβλιοθηκών των µονών τους, καθώς και τον ελλογιµώτατο κ. Μιχαήλ Αγγελίδη για
τα εξαίρετα πνευµατικά και επιστηµονικά βιβλία του, τα οποία µου δώρησε για τη συγγραφή τoυ παρόντος λόγου.
Χωρίς τη συµβολή αυτών των προσώπων, θα ήταν ανέφικτη η προσπάθειά µου.
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το κοινωνικό τους έργο. Αγάπησαν τον Άνθρωπο, µόχθησαν, πόνεσαν γι’ αυτόν. Τον αισθάνθηκαν βαθύτατα µε όλες τις ανάγκες και τα προβλήµατά του. Εστίασαν όχι µόνο το θεωρητικό
αλλά κυρίως το έµπρακτο ενδιαφέρον τους για την προσωπικότητα του ανθρώπου, για τις
ανάγκες του, για την ηθική βελτίωσή του, για τις ανθρώπινες σχέσεις.
Υπό την έννοια αυτή, το συγγραφικό έργο τους, η διδασκαλία τους αλλά και ο βίος τους
παρουσιάζουν ιδιαίτερο νοµικό ενδιαφέρον, δοθείσης της κοινής τοµής που υπάρχει µεταξύ
του έργου τους και της νοµικής επιστήµης, στο µέτρο που η τελευταία είναι κοινωνική επιστήµη, έχουσα ως αντικείµενο το δίκαιο, δηλαδή, το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν κατά
τρόπο υποχρεωτικό και ετερόνοµο τη συµπεριφορά του ανθρώπου στην κοινωνία.
Ο αναδιφητής του τεραστίου συγγραφικού έργου των Τριών Πατέρων και ο µελετητής του
βίου τους, ανευρίσκει θέσεις, απόψεις και αρχές, οι οποίες, λόγω της διαχρονικής τους αξίας,
µετουσιώθηκαν σε δίκαιο και, µε τον τρόπο αυτό αποκτούν εξαιρετικό νοµικό ενδιαφέρον.
Πολλές από αυτές τις θέσεις, απόψεις και αρχές είτε θετικοποιούνται µε µορφή κανόνων,
είτε ενσωµατώνονται σε δικαστική νοµολογία, στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο, σε άλλα ευρωπαϊκά δίκαια, στο κοινοτικό, αλλά και στο διεθνές δίκαιο.
Μερικά από αυτά που σήµερα εµείς θεωρούµε ως σηµαντική κατάκτηση του συγχρόνου
νοµικού πολιτισµού µας, αποτελούσαν θεµελιώδεις αρχές και αξίες του λόγου και του βίου
των Τριών. Και το κυριότερο: Και οι Τρείς τους, όχι µόνο διακήρυξαν, αλλά εφάρµοσαν τις αρχές. Τις έκαναν πράξη ζωής. Η διδασκαλία τους δεν ήταν κενό θεωρητικό γράµµα, αλλά στάση
ζωής.
Οι τρείς φωτεινές πνευµατικές προσωπικότητες της Εκκλησίας µας, συνδυάζοντας άριστα
τη στέρεη ελληνική κλασσική παιδεία µε τη βαθιά και εµπνευσµένη θεολογική συγκρότηση,
κατόρθωσαν τα θεµελιώσουν διαχρονικές αξίες οι οποίες έχουν θετικοποιηθεί σε κανόνες δικαίου.
III. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΪΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Το να επιχειρήσει κάποιος να αναλύσει συστηµατικά το έργο των Τριών Ιεραρχών, υπό το πρίσµα της επιστήµης του δικαίου, εκφεύγει των σκοπών της σηµερινής επετείου, ίσως θα ήταν
ένα ωραίο θέµα διδακτορικού, εάν δεν υπάρχει τέτοιο ήδη.
Γι’ αυτό θα περιοριστώ να παρουσιάσω, εντελώς ενδεικτικά, ορισµένα µόνο ψήγµατα από
το λόγο και το έργο των Τριών Αγίων, που απέκτησαν δικαιϊκή αξία.
1. Υλική παγκοσµιοποίηση και πνευµατική οικουµενικότητα
Ζούµε στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. Πολλούς αιώνες πριν την επινόηση του όρου αυτού, η Εκκλησία µίλησε τη γλώσσα της οικουµενικότητας Αυτήν την βλέπουµε στο λόγο, στο
έργο και, κυρίως, στη ζωή των Τριών Πατέρων: είναι γι’ αυτούς µία βιωµένη εµπειρία ζωής. Το
λέει καθαρά το τροπάριό τους: «...τους την οικουµένην δογµάτων θείων πυρσεύσαντας...».
Κατά τη διδασκαλία των Τριών Αγίων, ο Θεός είναι ο των όλων Θεός και Κύριος, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, φύλου, χρώµατος, ιδεολογίας, κοινωνικής θέσης και οικονοµικής
κατάστασης.
Αυτό που εµείς σήµερα ζούµε ως φαινόµενο παγκοσµιοποίησης -και είναι κατ’ ουσίαν ένα
φαινόµενο στρεβλής οικονοµικής ενοποίησης µε τη µορφή της οικονοµικής επικυριαρχίας
των ισχυροτέρων- είχε αντιµετωπισθεί από τους Τρείς, περίπου 16 αιώνες πριν, µε τη µορφή
της οικουµενικότητας του λόγου, που είναι η υγιής µορφή παγκόσµιας ειρηνικής συνύπαρξης
µε οικουµενική πνευµατικότητα.
Η άγνοια του πλησίον, η έλλειψη σεβασµού της διαφορετικότητας, οι προκαταλήψεις και
τα στερεότυπα δηµιουργούν το φανατισµό, το αποτέλεσµα του οποίου, έχει καταγραφεί στην
ιστορία της ανθρωπότητας.
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Συναφώς προς τα ανωτέρω, ο Μέγας Βασίλειος πρεσβεύει την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών και την µε κάθε τρόπο αποφυγή πολέµου. Γράφει χαρακτηριστικά: «Και ού
λήψεται έθνος επ’ έθνος µάχαιραν».2
Αυτή η θεµελιώδης αρχή απαντάται σήµερα ενσωµατωµένη σε πολλά διεθνή κείµενα. Το
εάν εφαρµόζεται, είναι ένα διαφορετικό ζήτηµα.
2. Εργασιακές σχέσεις
Οι λόγοι, το έργο και ο βίος των Τριών Πατέρων φανερώνουν µεγάλη κοινωνική ευαισθησία
στις συνθήκες εργασίας, ιδίως στα επονοµαζόµενα σήµερα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Στο κείµενο της λειτουργίας του, ο Μ. Βασίλειος, εκτός των άλλων κατηγοριών ταλαιπωρουµένων και χειµαζοµένων αδελφών χριστιανών, αναφέρεται στους αδελφούς µας των «εν
µετάλλοις», αυτούς, δηλαδή, που εργάζονται στα µεταλλεία.
Θεωρεί ότι η είναι η πιο βαριά δουλειά εκείνης της εποχής και στα κείµενά του βρίσκονται
αναφορές στον ύπαρχο της περιοχής Μόδεστο για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των
εργαζοµένων στην οροσειρά του Ταύρου, της ευρύτερης επισκοπικής περιοχής του.
Έχοντας ο ίδιος προσωπική αντίληψη για τα βάσανα αυτών των ανθρώπων, υποδεικνύει στο
Μόδεστο την ανάγκη βελτίωσης της ζωής, των συνθηκών εργασίας και των αµοιβών τους.3
Αυτή η διδασκαλία θετικοποιείται σήµερα σε βασικούς κανόνες εργατικής νοµοθεσίας της
Ελλάδας, της ΕΕ και πλείστων δυτικών χωρών.
3. Δούλοι και τοκογλυφία
Σε δύο άλλα µεγάλα θέµατα, τα οποία αποτελούσαν ταµπού στην εποχή τους, ο λόγος των
Τριών Αγίων ήταν εντελώς ρηξικέλευθος και ανατρεπτικός. Πρώτο είναι το θέµα των δούλων
και το δεύτερο, το θέµα της τοκογλυφίας.
Δεν διστάζουν να έλθουν σε σύγκρουση µε τη διοίκηση ή την καθεστηκυία τάξη. Διακονούν πιστά το Λόγο της Αλήθειας. Γι’ αυτό το αυριανό τροπάριο τους αποκαλεί «εραστές του λόγου». Όχι µόνο από λογοτεχνική άποψη, αλλά και, κυρίως, από άποψη ουσιαστικής αλήθειας.
Ο Γρηγόριος έθεσε το θέµα των δούλων σε επαναστατική για την εποχή βάση. Διακηρύσσει ότι κανένας δεν είναι εκ της φύσεώς του δούλος, ρήση που ανατρέπει την άποψη τόσο του
αρχαίου όσο και του ιουδαϊκού κόσµου.4
Δεκαέξι αιώνες µετά, το εµπόριο των δούλων ξαναγνωρίζει µεγάλη έξαρση. Ο ελληνικός
ποινικός νόµος προσδίδει στο αδίκηµα κακουργηµατικό χαρακτήρα στο άρθρο 323 του Ποινικού Κώδικα.
Αναφερόµενος στο θέµα της τοκογλυφίας, ο Βασίλειος καυτηριάζει τους ανθρώπους που
πλουτίζουν µε τον τρόπο αυτό, ότι πίνουν το αίµα των αδελφών τους.5 Το σύγχρονο ελληνικό
δίκαιο ποινικοποιεί αυτήν την πράξη (άρθρο 404 του Ποινικού Κώδικα).
4. Ισότητα φύλων
Στο ζήτηµα της ισότητας των φύλων, ο Βασίλειος γράφει λακωνικά και βαθυστόχαστα ότι η
αρετή ανδρός και γυναικός είναι µία, επειδή και η κτίσις αµφοτέροις οµότιµος.

2. Παρατίθεται εις Μιχ. Γ. Αγγελίδου, «Οσµή Ευωδίας Πνευµατικής», τόµος Β΄, Πάτραι 1978, σ. 126§244.
3. Γερ. Δ. Χρυσάφης, οµιλία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κατά την τελετή για τον επίσηµο εορτασµό
των Τριών Ιεραρχών και της Ελληνικής Παιδείας, µε τίτλο «“Ουρανοβάµονες επίγειοι άγγελοι”. Κήρυκες της Παιδείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».
4. Χρυσάφης, ό.π.
5. Χρυσάφης, ό.π.
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Κατακρίνοντας τη διαφορετική µεταχείριση της γυναίκας ως προς τη µοιχεία, ο Γρηγόριος επισηµαίνει «...ου δέχοµαι ταύτην την
νοµοθεσίαν, ούκ επαινώ την συνήθειαν. Άνδρες
γαρ ήσαν οι νοµοθετούντες δια τούτο κατά γυναικών η νοµοθεσία».
Τέλος, ο Χρυσόστοµος υπεραµυνόµενος της ισοτιµίας των φύλων, υποστήριξε ότι
«ού γαρ διά τούτο ήλθεν η γυνή προς σε (τον
άνδρα) και πατέρα και µητέρα εγκατέλιπεν και
τον οίκον άπαντα... συνέµπορον έλαβες και κοινωνόν του βίου και ελευθέραν και οµότιµον».
Αυτά που διακήρυξαν µε τόλµη οι Τρείς
Πατέρες πριν από δεκαέξι αιώνες έχουν καθιερωθεί όψιµα στα σύγχρονα δίκαια.
Η ισότητα των φύλων διέπει όλη την
έκταση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου (άρθρο 4§2 του Συντάγµατος). Επίσης, αποτελεί
βασικό άξονα της κοινοτικής νοµοθεσίας και
νοµολογίας και, τέλος, είναι ενσωµατωµένη
σε πολλά διεθνή κείµενα και συµβάσεις.
5. Ατοµικές ελευθερίες
Μέσα από το έργο και κυρίως από τον διά του παραδείγµατος βίο των πατέρων, αποδεικνύεται εµπράκτως ο σεβασµός των ατοµικών ελευθεριών του ανθρώπου.
Έτσι, ο Χρυσόστοµος, ασκώντας τα καθήκοντα του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
συναινεί στην παραχώρηση ευκτηρίου οίκου στους Γότθους, προκειµένου να τελούν τη λατρεία τους στη δική τους γλώσσα, µια τελείως βαρβαρική γλώσσα για την εποχή.
Με αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο διακηρύττει αλλά και εφαρµόζει το δικαίωµα της θρησκευτικής
και γλωσσικής ελευθερίας και ισότητας.6
6. Κοινωνική συµπεριφορά του ανθρώπου
Πέραν της χριστιανικής ηθικής, οι Τρείς Πατέρες διακηρύσσουν οµοθύµως την υποχρέωση
κοινωνικής συµπεριφοράς του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο.
Αυτή η διδασκαλία αναγνωρίζεται από όλα τα σύγχρονα δίκαια, µε διάφορες µορφές, είτε
µε κανόνες δικαίου είτε µε νοµολογιακές αρχές. Στο ελληνικό δίκαιο έχουµε τη θεµελιώδη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται η άσκηση του δικαιώµατος,
αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος.
Επίσης, η πλούσια ελληνική νοµολογία δέχεται παγίως ως µέτρο αξιολόγησης της συµπεριφοράς του ατόµου, το µέσο, συνετό και κοινωνικά σκεπτόµενο άνθρωπο.

6. Χρυσάφης, ό.π.
7. Σπ. Ν. Τρωιάνος, «Έννοια και περιεχόµενο του νόµου στους Έλληνες Πατέρες», οµιλία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών
κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών, στις 30.01.1997.
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7. Ως προς το σκοπό της ποινής
Ο Μέγας Βασίλειος σε µία επιστολή του αντιµετωπίζει ειδικά το σκοπό της ποινής στη συνολική του διάσταση. Αποκρούει τον ανταποδοτικό της χαρακτήρα, εφόσον -όπως γράφει- δεν
έχει επινοηθεί ακόµη µέθοδος, ώστε να εξαλείφονται τα γεγονότα και εξαίρει την αξία της ως
µέσου γενικής και ειδικής προλήψεως. Ως προς την πρόβλεψη δε της ποινής και την επιµέτρησή της, τονίζει ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα υποκειµενικά στοιχεία, εφόσον άλλες
πράξεις είναι ακούσιες (ή, ενδεχοµένως οφείλονται σε αφόρητη ψυχολογική πίεση ή βία σωµατική) και άλλες τελούνται µε πρόθεση.7
Αυτή η άποψη του Μεγάλου Βασιλείου ήταν επαναστατική για την εποχή του, όπου κυριαρχούσε ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της ποινής, οι δε λιθοβολισµοί ήταν σύνηθες φαινόµενο.
Έχει, όµως και µεγάλη διαχρονική αξία, αφού σήµερα υιοθετείται από τις σύγχρονες θεωρίες
της ποινής και τα περισσότερα συστήµατα ποινικού δικαίου έχουν καταργήσει τουλάχιστον
τη θανατική ποινή, παρά τις απογοητευτικές εξαιρέσεις ορισµένων δυτικών «πολιτισµένων»
κρατών, που εξακολουθούν να την εφαρµόζουν εντός και εκτός της επικρατείας τους.
8. Κράτος δικαίου
Σε ένα υψηλού διανοητικού επιπέδου απόσπασµα οµιλίας του, ο Χρυσόστοµος διακηρύσσει
ότι «άρχοντες αρχόντων εισίν νόµοι» (δηλαδή, οι νόµοι είναι υπεράνω των αρχόντων, δηλαδή
ότι και η εκτελεστική εξουσία δεσµεύεται από τους νόµους).
Παίρνοντας τη σκυτάλη στο ίδιο θέµα, ο Βασίλειος περιγράφει τα γνωρίσµατα του αληθούς ηγέτη ως εξής: «Ο αληθώς άρχων ουκ εκ των έξωθεν συµβόλων γνωρίζεται, οίον πορφύρας,
χλαµύδος, διαδήµατος, αλλ’ εκ του έχειν την αρχικήν αρετήν» (δηλ. το χάρισµα και την ικανότητα
του άρχειν).
Τέλος, ο Γρηγόριος, αναφερόµενος στον ενάρετο νοµοθέτη, επισηµαίνει ότι ο κοσµικός
νοµοθέτης δεσµεύεται από τον ορθό λόγο.
Οι παραπάνω απόψεις αποτελούν θεµελιώδη χαρακτηριστικά κάθε συγχρόνου κράτους δικαίου και είναι ενσωµατωµένες σε αυτά, ανεξαρτήτως του βαθµού εφαρµογής τους.
9. Τήρηση και εφαρµογή του νόµου
Ένα από τα σοβαρότερα ζητήµατα που απασχολούν κάθε έννοµη τάξη είναι η πιστή τήρηση
και εφαρµογή του κειµένου νόµου (της ισχύουσας, δηλαδή, νοµοθεσίας).
«Ο νόµος οδηγεί εις την πρόοδον» γράφει ο Χρυσόστοµος και, συνεχίζει, «µεγάλη αδικία η
παράβαση του νόµου».
Το µήνυµα είναι απολύτως επίκαιρο και µε πολλούς αποδέκτες, επώνυµους και ανώνυµους. Το φαινόµενο της µη εφαρµογής του νόµου έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τόσο
διεθνώς όσο και στη χώρα µας.
Στη διεθνή σκηνή συχνά παραβιάζονται ατιµωρητί οι κανόνες του διεθνούς δικαίου από
διάφορες χώρες και, κυρίως, τις ισχυρότερες. Ενώ δηλαδή, υπάρχουν θετοί κανόνες, αυτοί
δεν εφαρµόζονται. Έτσι, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου µία χώρα κατέχει παρανόµως και
χωρίς κυρώσεις εδαφική έκταση άλλης χώρας, ή µία χώρα να επεµβαίνει στρατιωτικά σε άλλη
χώρα µε το πρόσχηµα της αποκατάστασης της δηµοκρατίας, την προστασία µειονοτήτων
κ.ο.κ. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν πρόκληση στη διεθνή κοινότητα και απειλούν µε κατάλυση κάθε στοιχειώδη έννοια της διεθνούς έννοµης τάξεως.
Σε εθνικό επίπεδο παραβιάζονται σε καθηµερινή βάση διατάξεις των νόµων, χωρίς κυρώσεις κατά των παραβατών. Αυτό το φαινόµενο έχει µεταδοτικά αποτελέσµατα και ενθαρρύνει
ακόµη και τους νοµοταγείς να παραβιάσουν τη νοµοθεσία. Έτσι, παρατηρούνται φαινόµενα
να απαιτείται εισαγγελική υπόµνηση για την τήρηση και εφαρµογή του νόµου, δηλαδή να
αντιστρέφονται οι όροι και το αυτονόητο να µετατρέπεται σε ζητούµενο.
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Τέλος, και συναφώς προς τα ανωτέρω, πάντοτε επίκαιρη είναι η διδασκαλία των Τριών
τιµωµένων προσώπων, ιδίως στο χώρο µας. Η κρίση, στην οποία βρίσκεται τελµατωµένη από
πολλών ετών η ελληνική εκπαίδευση, δεν συνδέεται αιτιωδώς µε την τροποποίηση, κατάργηση και θέσπιση νόµων ή συνταγµατικών επιταγών. Είναι ουσιωδώς κρίση πνευµατική, κρίση
αξιών. Το ζήτηµα του δηµοσίου ή µη χαρακτήρα της εκπαίδευσης και δή της τριτοβάθµιας
είναι ψευδοδίληµµα. Η λυδία λίθος, επί της οποίας δοκιµάζεται η επιτυχία της παιδείας, είναι
η σχέση εκπαιδευτικού και εκπαιδευοµένου.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος θα πεί χαρακτηριστικά «Ουδέν επαγαγών προς διδασκαλίαν ει
µη το φιλείν και φιλείσθαι». Τίποτε καλύτερο δεν διέπει τη διδασκαλία, παρά µόνο η αγάπη,
δηλαδή να αγαπά ο δάσκαλος και να αγαπιέται από το µαθητή. Εφαρµοζοµένης αυτής της
διαχρονικής αξίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθίσταται άνευ αντικειµένου κάθε σχετική
συζήτηση.
Σας ευχαριστώ
Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Αλεξ. Τζιώνας
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Στη συνέχεια ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου τίµησε τα παιδιά των µελών της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας που εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2006-2007.
Τιµητικούς επαίνους έλαβαν οι:
• Ειρήνη Λαζαρίδου, που εισήχθη στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του
Πανεπιστηµίου µας
• Πολυξένη Νούλα, που εισήχθη στο Τµήµα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του
Πανεπιστηµίου µας
• Βιβιάνα Σκουλά, που εισήχθη στο Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου µας και ο
• Αθανάσιος Ταραµπάνης, που εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.
Ακολούθησε µουσικό πρόγραµµα µε κλασσική και παραδοσιακή µουσική από οµάδες
φοιτητών του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης µε την καλλιτεχνική επιµέλεια του
Λέκτορα Ηλία Παπαδόπουλου.
Στη δεξίωση που έγινε στο Εστιατόριο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη πίττα του 2007. Το φλουρί κέρδισε η Γραµµατεία του Διατµηµατικού Πρόγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Λέκτορας του
Τµήµατος ΔΕΟΠΣ, συµµετείχε στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου Ανάλυσης Εκλογών, Κοµµάτων και Κοινής Γνώµης της Βρετανικής Ένωσης Πολιτικών Επιστηµόνων
(Political Studies Association), οι οποίες και
πραγµατοποιήθηκαν στο Nottingham της
Μ. Βρετανίας κατά το διάστηµα 7-10 Σεπτεµβρίου 2006. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
παρουσίασε άρθρο του υπό τον τίτλο “The
Nature of Liberal Democratic Support: Stable
or Transitory?”, το οποίο και θα δηµοσιευθεί
σε προσεχές τεύχος του περιοδικού Journal
of Elections, Public Opinion and Parties.

Στρογγυλή τράπεζα: «Οι Έλληνες Ροµά:
Η µακρά οδός προς την αναγνώριση»
Στις 13 Νοεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε
στο Πανεπιστήµιό µας στρογγυλή τράπεζα
µε θέµα «Οι Έλληνες Ροµά: Η µακρά οδός
προς την αναγνώριση». Το συνέδριο διοργανώθηκε από δύο Διεθνείς Οργανισµούς,
το Συµβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισµό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Πανεπιστήµιό µας, µε
σκοπό να ενθαρρύνει την συζήτηση αναφορικά µε τα ζητήµατα που τίθενται στο έργο
των Ελλήνων επιστηµόνων και των Ροµά για
το ζήτηµα αυτό, καθώς και να γίνει ανταλλαγή απόψεων µε τους εκπροσώπους των Διεθνών Οργανισµών.
Στους εναρκτήριους λόγους µίλησαν εκ
µέρους του Πανεπιστηµίου µας ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Ηλίας Κουσκουβέλης, εκ
µέρους του Συµβουλίου της Ευρώπης, η κα
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Ελένη Τσετσέκου από το Γραφείο του Οργανισµού για τους Ροµά και τους ταξιδιώτες, και
εκ µέρους του ΟΑΣΕ ο κ. Dan Doghi, υπεύθυνος του Γραφείου Ροµά και Σίντι.
Κύριοι οµιλητές ήταν επιστήµονες από
την Ελλάδα, την Γαλλία, την Γερµανία και την
Φινλανδία, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων των Ροµά, οι οποίοι κάλυψαν όλα τα
ιστορικά, εθνολογικά, οικονοµικά και κυρίως
κοινωνικά ζητήµατα που απασχολούν τους
Ροµά τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες
χώρες της Ευρώπης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, δάσκαλοι και καθηγητές που
διδάσκουν σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά
Ροµά, καθηγητές Πανεπιστηµίου και φοιτητές, οι οποίοι αντήλλαξαν χρήσιµες πληροφορίες, σκέψεις και προτάσεις.
Οι συµµετέχοντες αποχώρησαν µε άριστες εντυπώσεις για το περιεχόµενο του συνεδρίου, καθώς και για την ζεστή φιλοξενία
του Πανεπιστηµίου µας.
Καθηγήτρια ΔΕΟΠΣ
Π. Νάσκου-Περράκη
Ακόµη η Καθηγήτρια του ΔΕΟΠΣ Π. Νάσκου
– Περράκη συµµετείχε:

• Στην ηµερίδα µε θέµα «Διαπολιτισµική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία,
σχολείο» που πραγµατοποιήθηκε στις 30
Οκτωβρίου 2006 στην αίθουσα τελετών
του ΑΠΘ, συµµετείχε στην στρογγυλή τράπεζα, ως ακαδηµαϊκά υπεύθυνη της έδρας
UNESCO του Πανεπιστηµίου µας µε θέµα
«Διαπολιτισµική εκπαίδευση: ζητήµατα εκπαιδευτικής πολιτικής».
• Στο συνέδριο για τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, που πραγµατοποιήθηκε
στις 24 και 25 Νοεµβρίου στην Αθήνα και
διοργανώθηκε από το Εργαστήρι Συγκριτικού Δικαίου της Νοµικής Σχολής του ΔΠΘ,
υπό την διεύθυνση του Καθηγητή κ. Ν.
Αλιµπράντη, σε συνεργασία µε την Νοµική
Σχολή του Στρασβούργου και το Συµβούλιο
της Ευρώπης. Ανάµεσα στους υπόλοιπους
Έλληνες και ξένους οµιλητές, η Καθηγήτρια
του ΔΕΟΠΣ, κα Π. Νάσκου-Περράκη, ανέπτυξε το θέµα: «Το Σύµφωνο του ΟΗΕ για τα
Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώµατα και ο έλεγχος εφαρµογής τους».

Η Συµµετοχή των φοιτητών στα United
Nations Models 1994-2004
Είναι ο τίτλος της πρόσφατης έκδοσης που
έγινε µε την επιµέλεια της Καθηγήτριας του
ΔΕΟΠΣ Παρούλας Νάσκου-Περράκη, και τη
συµβολή των Δρς Σωτήρη Σέρµπου, Μάγδας
Τσακίρη, Αλεξάνδρου Ρήγα, αποφοίτων του
ιδίου Τµήµατος και πραγµατεύεται τη συµµετοχή των φοιτητών του Πανεπιστηµίου
µας στα UN Models, έναν θεσµό που τελεί
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Όπως σηµειώνει η
κα Περράκη στον Πρόλογο της έκδοσης, στη
διοργάνωση αυτή που γίνεται κάθε χρόνο,
φοιτητές από διάφορα Πανεπιστήµια συναντώνται εκπροσωπώντας µια χώρα της
επιλογής τους, συνήθως διαφορετική από
αυτήν της ιθαγένειάς τους και προσπαθούν
µέσω πληροφοριών που έχουν ήδη συλλέξει
και των γνώσεών τους πάνω στον τρόποι λειτουργίας του ΟΗΕ, να εκπροσωπήσουν την
συγκεκριµένη χώρα µε τον καλύτερο τρόπο,
στοχεύοντας να καταθέσουν πρώτοι το Σχέ-

διο Απόφασης (Resolution) που εφόσον γίνει
αποδεκτό και από άλλους εκπροσώπους, θα
υιοθετηθεί ως απόφαση του οργάνου του
ΟΗΕ, στο οποίο µετέχουν. Για να το κάνουν
αυτό καλύτερα επικοινωνούν µε τις κατά τόπους Πρεσβείες, µε το Υπουργείο Εξωτερικών έτσι ώστε οι απόψεις που υποστηρίζουν
στο συγκεκριµένο ζήτηµα να συµπίπτουν
µε αυτές της χώρας που εκπροσωπούν. Σε
ορισµένα µάλιστα UN Models, όπως αυτό
της Νέας Υόρκης, ενηµερώνονται και από τις
µόνιµες αντιπροσωπείες των κρατών µελών
στον ΟΗΕ. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι
φοιτητές αποκτούν γνώσεις σε πολλούς τοµείς των διεθνών σχέσεων. Μαθαίνουν επίσης να συνδιαλέγονται, να διεκδικούν, να
επιµένουν, να υποχωρούν, να ελίσσονται και
να συµβιβάζονται.
Μια άλλη διάσταση στις συναντήσεις αυτές είναι ο ανταγωνισµός. Πολλά UN Models
απονέµουν στο τέλος της προσοµοίωσης
βραβεία και διακρίσεις στους καλύτερους
εκπρόσωπους, ρήτορες, ακόµη και στην ευπρεπέστερη εµφάνιση, δίνοντας έτσι ένα
κίνητρο στους φοιτητές να παίξουν το ρόλο
του διπλωµάτη, όπως ακριβώς στην πραγµατικότητα, προσέχοντας ακόµη και την εµφάνισή τους. Επιπλέον στο περιθώριο των
εργασιών οι φοιτητές δηµιουργούν και τις
πρώτες «διεθνείς» τους φιλίες µε νέους µε τα
ίδια ενδιαφέροντα, τους οποίους ίσως θα ξανασυναντήσουν στο µέλλον, ίσως κάτω από
µια άλλη ιδιότητα, ως διπλωµάτες, πολιτικοί,
καθηγητές πανεπιστηµίου κ.ά.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διηµερίδα για τα 150 χρόνια από τη γέννηση
του Sigmund Freud
Η διοργάνωση της διηµερίδας ήταν αποτέλεσµα συνεργασίας της GRAPPAF, της Οµάδας
Έρευνας και Εφαρµογής των Ψυχαναλυτικών
Εννοιών στην Ψυχιατρική της γαλλόφωνης
Αφρικής στο Παρίσι, της Φροϋδικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, του Εργαστηρίου Έρευ-
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νας Πάνω στο Φαντασιακό του Τµήµατος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και
του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η
διηµερίδα πραγµατοποιήθηκε την 3η και 4η
Νοεµβρίου 2006 στην αίθουσα συνεδρίων
και στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε την υποστήριξη της Πρυτανείας, ενώ το πλήθος των συµµετεχόντων
ήταν εξαιρετικά µεγάλο. Τους συνέδρους
και τους οµιλητές υποδέχτηκαν ο πρύτανης
του Πανεπιστηµίου, καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης και ο πρόεδρος του Τµήµατος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
καθηγητής Λάζαρος Τριάρχου. Το θέµα της
διηµερίδας Οι δρόµοι της ψυχανάλυσης σήµερα πρόσφερε τη δυνατότητα για µια διττή
προσέγγιση: α. την αποτίµηση της προσφοράς του Sigmund Freud και των διαδόχων
του στην επιστήµη και στην ανθρωπότητα
για την κατανόηση του ψυχισµού και τις εκδηλώσεις της συµπεριφοράς του ανθρώπου,
και β. τον προσδιορισµό των προοπτικών
που η σύγχρονη Ψυχανάλυση διανοίγει για
τη µελέτη του Εαυτού. Οι οµιλητές, διακεκριµένοι επιστήµονες και πανεπιστηµιακοί από
τη Γαλλία και την Ελλάδα, παρουσίασαν ενδιαφέροντα θέµατα που εντάσσονται στις δύο
προοπτικές θεώρησης της συνεισφοράς της
ψυχανάλυσης.
Την οµάδα των Γάλλων οµιλητών αποτέλεσαν η Φρανσουάζ Κελέρ, ψυχολόγος και
ψυχαναλύτρια, η οποία εισήγαγε τους συνέδρους σε ζητήµατα της ψυχανάλυσης των
παιδιών. Η ψυχίατρος Ανν-Μαρί Κωφµάν
επιδίωξε να δώσει µια ψυχαναλυτική, «λακανική» απάντηση στο ερώτηµα για το πού
βρίσκεται η αλήθεια σήµερα. Ο ψυχίατρος,
ψυχαναλυτής και πανεπιστηµιακός Υβ Κωφµάν ανέλυσε τις νέες δοµές της οικογένειας
και τις διαπροσωπικές σχέσεις που διαµορφώνονται σε αυτές. Ο Πιέρ-Ζώρζ Ντεπιέρ,
ψυχολόγος και ψυχαναλυτής παρουσίασε
τις διάφορες παραλλαγές της µελαγχολίας
και τις προσεγγίσεις τους µέσω της ψυχανάλυσης. Ο Κλωντ Ντυπρά, επίσης ψυχολόγος
και ψυχαναλυτής, περιέγραψε την εικόνα του
πατέρα στη σύγχρονη οικογένεια.
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Από την οµάδα των Ελλήνων οµιλητών ο
ψυχαναλυτής Χρίστος Σιδηρόπουλος, πρόεδρος της ΦΕΒΕ, σκιαγράφησε τους δρόµους
της ψυχανάλυσης στη µακρόχρονη πορεία
της για να απαλλάξει τα άτοµα από το άγχος
και τα αδιέξοδα και να τα οδηγήσει στην απόκτηση αυτογνωσίας και την κατανόηση του
ψυχισµού τους. Ο Παναγιώτης Δόικος, λέκτορας στο Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
του ΑΠΘ, ανέπτυξε τις νοητικές διαδικασίες
παραγωγής του συναισθήµατος και τη λογική της φαντασίας. Ο καθηγητής φιλοσοφίας
Σωκράτης Δεληβογιατζής παρουσίασε τη
φαινοµενολογία της σεξουαλικής ύπαρξης.
Ο αν. καθηγητής Δηµήτρης Γουδήρας αναφέρθηκε στα µοντέλα της ψυχανάλυσης (θεωρία των ενορµήσεων, ψυχολογία του Εγώ,
θεωρία των σχέσεων µε το αντικείµενο), µε
τα οποία ο Sigmund Freud και οι συνεχιστές
της παράδοσής του προσεγγίζουν τις διαδικασίες διαµόρφωσης του Εαυτού.
Η διηµερίδα διανθίστηκε µε ενδιαφέρουσες παρεµβάσεις των συνέδρων, συζητήσεις
και αναλύσεις επίκαιρων ζητηµάτων, ενώ οι
εισηγητές κατόρθωσαν να κρατήσουν έντονο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου µέχρι το
τέλος της διοργάνωσης.
Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2007
Δηµήτρης Β. Γουδήρας
Αναπλ. Καθηγ. Ψυχοπαιδαγωγικής

Τµήµα ΕΚΠ και Leonardo Da Vinci
Το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής συµµετείχε στο Κοινοτικό Πρόγραµµα
Leonardo Da Vinci στο σχέδιο µε τίτλο «Δεξιότητες στη Συµβουλευτική Γονέων», που
κατέθεσε και συντόνισε το 1ο Γραφείο Α/θµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στην Χάγη
(Ολλανδία) από 12 µέχρι 18 Νοεµβρίου. Στο
προτεινόµενο σχέδιο συµµετείχαν Σχολικοί
Σύµβουλοι Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Γραφείων,
Σχολικός Σύµβουλος, Προσχολικής Αγωγής,
Εκπρόσωποι συλλόγου γονέων, Εκπρόσωπος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Λευκο-

θέα Καρτασίδου, Λέκτορας Ειδικής Αγωγής,
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής).
Απώτερος σκοπός του προγράµµατος
ήταν η ευαισθητοποίηση σε θέµατα διαχείρισης έµψυχου δυναµικού και συγκεκριµένα στην καλλιέργεια αποδοτικών σχέσεων
µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών και στην
προώθηση αποτελεσµατικών µορφών συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. Επιπλέον στους στόχους σύµφωνα µε την αρχική
πρόταση εντάχθηκε η αναζήτηση τρόπων
προσέγγισης των µεταναστών γονέων για
την οµαλότερη ένταξη των παιδιών τους στο
ελληνικό σχολικό σύστηµα και για τη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης. Επίσης, στα
ενδιαφέροντα µας εντάχθηκε η µελέτη προβληµάτων που αφορούν στην οµάδα των
γονέων µε παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε ειδικό και αποτελεσµατικό τρόπο διαχείρισης
και υποστήριξης αυτών των γονέων από την
πλευρά των στελεχών και εκπαιδευτικών.
Στην Ολλανδία η οµάδα επισκέφθηκε
διαφορετικές δοµές σχολικών µονάδων:
Σχολείο της Β/θµιας Εκπαίδευσης, Πολυπολιτισµικό Α/θµιο σχολείο, Καθολικό Β/θµιο
Σχολείο, Κλασσικό Β/θµιο Σχολείο. Πέρα από
τις σχολικές µονάδες πραγµατοποιήθηκε
ενηµερωτική επίσκεψη – συνάντηση
• στο Υπουργείο Παιδείας, όπου έγινε ενηµέρωση για τη δοµή της Α/θµιας, Β/θµιας Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και
• στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα (European
Platform of Dutch Education, www.
europeesplatform.nl) στη Χάγη όπου έγινε
ενηµέρωση για την δοµή και οργάνωση
των Ανεξάρτητων (Independent) Σχολικών
Μονάδων.
Στα πλαίσια αυτών των επισκέψεων
υπήρχε η δυνατότητα
• Επίσκεψης των αιθουσών
• Παρατήρησης ωριαίων διδασκαλιών
• Ενηµέρωση για την εµπλοκή των γονέων
• Ενηµέρωση σε προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
• Ενηµέρωση σε θέµατα ειδικής αγωγής
Η οµάδα είχε τη δυνατότητα στα πλαίσια
στρογγυλής τράπεζας να ενηµερωθεί και να

ανταλλάξει απόψεις µε το διδακτικό προσωπικό, µε µαθητές και µε γονείς. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο µπορούσε κανείς να διαµορφώσει σε
προσωπικό και συλλογικό επίπεδο την σηµασία της ύπαρξης µιας εποικοδοµητικής
σχέσης µεταξύ οικογένειας και σχολείου. Η
διάχυση της αποκτηθείσας εµπειρίας και
γνώσης προς τους γονείς και εκπαιδευτικούς
της χώρας µας θα συµβάλει στη βελτίωση
των σχέσεων µεταξύ τους. Η συγκριτική θεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας µπορεί σ’ αυτό το επίπεδο να συµβάλει
στην πιλοτική εφαρµογή στις κατά τόπους
περιοχές εκπαίδευσης και σχολικές µονάδες.
Οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν µια πιο κριτική στάση απέναντι στο
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ελλάδα και να επαναπροσδιορίσουν ο καθένας
µε βάση την επαγγελµατική του ταυτότητα το ρόλο του στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Παράλληλα µέσα από αυτή την επίσκεψη σε
επίπεδο εθνικών και διεθνών γνωριµιών προτάθηκαν και κάποιες συνεργασίες ανάµεσα
στην Ελλάδα και στην Ολλανδία στο πλαίσιο
ανταλλαγών σχολείων Β/θµιας εκπαίδευσης.
Η γνωριµία µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της
Ολλανδίας και του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει ο σύλλογος γονέων στη ζωή και
το έργο της σχολικής µονάδας, η αυτονοµία
και ο τρόπος διοίκησης των σχολικών µονάδων καθώς και η ύπαρξη ποικίλων βαθµίδων
και µορφών σχολείων (ανεξάρτητα, πολυπολιτισµικά, θρησκευτικά, δηµόσια) διεύρυνε
τις γνώσεις και παρείχε νέες ιδέες για εφαρµογή αντίστοιχων στρατηγικών στα πλαίσια
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος
στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό.
Ο οργανισµός υποδοχής ενδιαφέρθηκε
να προσφέρει το πρόγραµµα αυτό και σε άλλες ελληνικές αποστολές, προσαρµόζοντας
το ανάλογα µε το επίπεδο και τις απαιτήσεις
των δικαιούχων. Θεωρούν πολύτιµη την
ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων πάνω
στο δικό τους εκπαιδευτικό σύστηµα και των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ανιχνεύοντας
αυτό που θα ταίριαζε σε έναν αυριανό ευρωπαίο πολίτη. Ήδη για το πρόγραµµα αυτό και
τον οργανισµό υποδοχής έχουν ενηµερωθεί
σχετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σχολικές µο-
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νάδες και γραφεία εκπαίδευσης για να ξεκινήσουν τη συνεργασία µε το συγκεκριµένο
οργανισµό.

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των φορέων από τους εκπροσώπους τους ως ακολούθως:

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τµήµατος ΕΚΠ

1. Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από
τα Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας
ΠΥΞΙΔΑ
Το φορέα εκπροσώπησε η αναπληρώτρια
επιστηµονικά υπεύθυνη του Κέντρου κ. Μ.
Κυριακίδου, η οποία ανέπτυξε τις δράσεις
του για την πρόληψη της εξάρτησης από τα
ναρκωτικά, το σχεδιασµό και την υλοποίηση
προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, την κατάρτιση ανέργων, την υποστήριξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες (διαµερίσµατα
αυτόνοµης διαβίωσης, παραγωγική µονάδα)
και τη λειτουργία του Συµβουλευτικού Σταθµού του Δήµου Συκεών.

Ενηµερωτική Συνάντηση Φορέων Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης - 19 Οκτωβρίου 2006
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενηµέρωση
των φοιτητών του Ζ΄ εξαµήνου της Κατεύθυνσης «Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση» για τους
συνεργαζόµενους φορείς στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης Ι του
ακαδηµαϊκού έτους 2006-07.
Η συνάντηση είχε το χαρακτήρα ηµερίδας και διοργανώθηκε από την οµάδα έργου
του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Εφαρµογών του Τµήµατος, η οποία είναι αρµόδια για
τη διεξαγωγή του Προγράµµατος Πρακτικής
Άσκησης. Η οµάδα έργου της Πρακτικής
Άσκησης αποτελείται από την κ. Αν. Παµπούρη, ΕΕΔΙΠ του Τµήµατος, την κ. Κ. Νοταρίδου,
ΕΤΕΠ υπεύθυνη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Εφαρµογών και τις κκ. Ελ. Αρκοµάνη και Γ. Κανδήρου, αποσπασµένες από
την Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Η ηµερίδα
πραγµατοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2006
στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας.
Παρευρέθησαν, εκτός από τους εκπροσώπους των φορέων, τους υπευθύνους του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης και τους
φοιτητές που συµµετέχουν στην Πρακτική
Άσκηση Ι, µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος και φοιτητές του Γ΄ και Ε΄ εξαµήνου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, στην αρχή
της συνάντησης ο υπεύθυνος του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης, αναπλ. καθηγητής κ. Δ. Γουδήρας, απηύθυνε χαιρετισµό
σε όλους τους προσκεκληµένους και έκανε
µία σύντοµη ενηµέρωση για την ένταξη του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης στο
ΕΠΕΑΕΚ, την οργανωτική δοµή και τον σκοπό του προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης.Ύστερα απηύθυνε χαιρετισµό στους συνέδρους ο συντονιστής του Προγράµµατος,
επίκουρος καθηγητής κ. Αδ. Παπασταµάτης.
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2. Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Νεάπολης
Από το ΚΕΣΥΠ Νεάπολης παρευρέθηκε ο
σύµβουλος ΣΕΠ κ. Μ. Τραχαλιός, ο οποίος
ενηµέρωσε τους παρισταµένους για το συντονιστικό ρόλο του ΚΕΣΥΠ µεταξύ των Γραφείων ΣΕΠ (ΓΡΑΣΕΠ), αλλά και για τις δραστηριότητες επιµόρφωσης, στήριξης, έρευνας
και εξατοµικευµένης συµβουλευτικής που
αναλαµβάνει το ΚΕΣΥΠ στην περιφέρεια της
αρµοδιότητάς του.
3. ΚΕΚ της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής
(Α.Γ.Σ.)
Την ενηµέρωση για το φορέα έκανε ο διευθυντής του κ. Ε. Βέργος, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις και τα προγράµµατα διά

τµήµατα κατάρτισης π.χ. διακόσµησης, αγιογραφίας κ.λπ. Επισήµαναν ιδιαίτερα τη δηµιουργία του ΓΕΑΣ (Γραφείο Επαγγελµατικής
Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας), στόχος του
οποίου είναι η σύνδεση των αναγκών των
αποφοίτων του ΙΕΚ µε την αγορά εργασίας.
Ακολούθησε σύντοµο διάλειµµα κατά τη
διάρκεια του οποίου προσφέρθηκε καφές
και κεράσµατα στους προσκεκληµένους.

βίου εκπαίδευσης του Κέντρου, καθώς και
το πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος
πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του
Τµήµατός µας.
4. Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
Πολίχνης
Η υπεύθυνη εκπαίδευσης του Κέντρου κα Α.
Κοσµίδου παρουσίασε το θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας των Κ.Ε.Ε., τους στόχους τους και
τα γνωστικά πεδία στα οποία απλώνεται η
δράση τους. Ενηµέρωσε τους παρισταµένους
για τις οµάδες στις οποίες απευθύνονται τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα των Κ.Ε.Ε., για τα
στελέχη τους και τις αρµοδιότητές τους.
5. Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ) Λευκού Πύργου
Ο κ. Π. Βαλταδώρος, σύµβουλος ΣΕΠ του Κέντρου, παρουσίασε το προφίλ του φορέα και
τις δραστηριότητες στις οποίες µπορούν να
συµµετέχουν οι φοιτητές, όπως είναι η παρακολούθηση της συµβουλευτικής διαδικασίας
γονέων και εκπαιδευτικών, τα προγράµµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών ΣΕΠ, τα
προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ για την ισότητα των
δύο φύλων στην αγορά εργασίας και ο σχεδιασµός προγραµµάτων επιµόρφωσης για
γονείς.
6. ΙΕΚ «Πολιτιστικό»
Η διευθύντρια του ΙΕΚ «Πολιτιστικό» κα Σ.
Σµάγα και η υπεύθυνη του Γραφείου Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας
(ΓΕΑΣ) κα Μ. Βεζυρτζόγλου παρουσίασαν γενικά το προφίλ του φορέα και ειδικότερατα

7. ΟΑΕΔ – Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) Νοµού Θεσσαλονίκης
Η κ. Α. Παπαθανασιάδου, εκπρόσωπος του
ΟΑΕΔ, παρουσίασε τις δραστηριότητες των
ΚΠΑ του ΟΑΕΔ γενικά για την αρχική και τη
συνεχιζόµενη κατάρτιση και τα προγράµµατα εξατοµικευµένης παρέµβασης. Επιπλέον,
αναφέρθηκε στο θεσµό των εργασιακών
συµβούλων στα προγράµµατα Stage, τα
προγράµµατα Νέων Θέσεων Εργασίας και
Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών, αλλά και
στα προγράµµατα για ειδικές κοινωνικές
οµάδες.
8. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Εθνικής Αµύνης
Η διευθύντρια του Σχολείου κ. Δ. Μεϊµαρίδου παρουσίασε τις βασικές αρχές και τα
χαρακτηριστικά των Σ.Δ.Ε. Ενηµέρωσε τους
παρισταµένους για τη διδακτική µεθοδολογία και την αξιολόγηση των σπουδών στα
Σ.Δ.Ε. Επιπλέον, αναφέρθηκε διεξοδικά στις
ειδικές συνθήκες λειτουργίας του Σ.Δ.Ε. Εθνικής Αµύνης.
9. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Νεάπολης
Η διευθύντρια κ. Ελ. Πανάγου αναφέρθηκε
στις συµβουλευτικές υπηρεσίες των Σ.Δ.Ε.
και στον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων. Στη συνέχεια ενηµέρωσε τους παρισταµένους για τα µαθήµατα («γραµµατισµούς») και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας
του Σ.Δ.Ε. Νεάπολης.
Oι εκπρόσωποι των συνεργαζόµενων
φορέων µετά το τέλος των εισηγήσεών τους
απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
των φοιτητών και των άλλων παρισταµένων
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σχετικά µε τη λειτουργία του φορέα, αλλά
κυρίως για τις συνθήκες διεξαγωγής του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης σε κάθε
φορέα.
Μετά το τέλος της συνάντησης διανεµήθηκε στους φοιτητές έντυπο ενηµερωτικό
υλικό για τον κάθε φορέα, ώστε να έχουν µια
πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητές του,
ενώ στους εκπροσώπους των φορέων δόθηκε ο Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής καθώς
και έντυπο ενηµερωτικό υλικό του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σχετικό µε το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης που υλοποιείται από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου σε συνεργαζόµενους
φορείς και επιχειρήσεις.
Κατά την εκτίµηση των συµµετεχόντων
η ηµερίδα διευκόλυνε τους φοιτητές να διαµορφώσουν ολοκληρωµένη άποψη για κάθε
φορέα και να επιλέξουν τον πιο κατάλληλο.
Ο Υπεύθυνος του Προγράµµατος
Πρακτικής Άσκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΓΟΥΔΗΡΑΣ
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγικής

Έκθεση για την ενηµερωτική συνάντηση φοιτητών - Καθηγητών της Εκπαίδευσης Ατόµων
µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) - 19 Οκτωβρίου
2006
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενηµέρωση των φοιτητών του Ζ΄ εξαµήνου της Κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες»,στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Πρακτικής Άσκησης Ι του ακαδηµαϊκού
έτους 2006-07.
Η συνάντηση είχε το χαρακτήρα ηµερίδας και διοργανώθηκε από την οµάδα έργου
του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Εφαρµογών του Τµήµατος, η οποία είναι αρµόδια για
τη διεξαγωγή του Προγράµµατος Πρακτικής
Άσκησης.
Η οµάδα έργου της Πρακτικής Άσκησης
αποτελείται από την κ. Μ. Μαργαρίτου, ΕΕΔΙΠ του Τµήµατος, την κ. Κ. Νοταρίδου, ΕΤΕΠ
υπεύθυνη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών
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Εφαρµογών και τις κκ. Αθ. Πετροπούλου και
Αν. Νάνου, αποσπασµένες από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2006 στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Παρευρέθησαν οι υπεύθυνοι του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης και οι φοιτητές που συµµετέχουν στην Πρακτική Άσκηση
Ι , µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος και φοιτητές του
Γ΄και Ε΄εξαµήνου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα , στην αρχή
της συνάντησης η κ. Μ. Μαργαρίτου ΕΕΔΙΠ,
ανέφερε τις συνθήκες υλοποίησης του προγράµµατος, τις υποχρεώσεις των φοιτητών,
την επικοινωνία, τη συµπεριφορά ,τη σχέση
και τη συνεργασία µε το προσωπικό των σχολείων. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δ. Γουδήρας απηύθυνε
χαιρετισµό σε όλους τους παρισταµένους,
αναφέρθηκε στην οργανωτική δοµή και το
σκοπό του Προγράµµατος της Πρακτικής
Άσκησης και έκανε µία σύντοµη ενηµέρωση για την ένταξη του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης στο ΕΠΕΑΕΚ. Ακολούθησαν
ερωτήσεις από τους φοιτητές και δόθηκαν
διευκρινήσεις και κατευθυντήριες πορείες
του προγράµµατος από τους υπευθύνους.
Ύστερα απηύθυνε χαιρετισµό στους συνέδρους ο Συντονιστής του Προγράµµατος,
λέκτορας κ. Ι. Αγαλιώτης.
Ο Υπεύθυνος του Προγράµµατος
Πρακτικής Άσκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΓΟΥΔΗΡΑΣ
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγικής

Τµήµα ΕΚΠ, Κατεύθυνση Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Ι των
φοιτητών του Ζ’ εξαµήνου του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στην
κατεύθυνση της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές και τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος επισκέφτηκαν, στις 11 Ιανουαρίου 2007,
το πλήρως ανακαινισµένο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης ξεναγήθηκαν από την αρχαιολόγο και υπεύθυνη του Προγράµµατος
Περιήγησης Ενηλίκων του Μουσείου κ. Π.
Γεωργάκη. Η κ. Γεωργάκη συνεργάστηκε το
χειµερινό εξάµηνο 2006-2007 µε την οµάδα έργου του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών
Εφαρµογών του Τµήµατος, που αποτελείται
από τις κυρίες Α. Παµπούρη, Γ. Κανδήρου και
Ε. Αρκοµάνη, για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή Π. Ρίζου. Επόπτης
του φοιτητή ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δ. Γουδήρας.
Το Πρόγραµµα Περιήγησης Ενηλίκων του
Μουσείου απευθύνεται σε διάφορες κοινωνικές οµάδες ενηλίκων και έχει στόχο του την
αξιοποίηση ποιοτικών στοιχείων που επιτρέπουν αναγωγές στο σήµερα ανάλογα µε την
προέλευση και τη σύνθεση των επισκεπτών
(οµάδα, φύλο, ηλικία, επάγγελµα κ.λπ.). Προσφέρει δύο εναλλακτικές επιλογές: περιηγήσεις-πανόραµα του συνόλου της Έκθεσης
και θεµατικές περιηγήσεις µε αναλυτικότερη
παρουσίαση συγκεκριµένων ενοτήτων της
Έκθεσης, οι οποίες απευθύνονται σε πιο εξειδικευµένο κοινό.

Εκδηλώσεις του Κέντρου Συµβουλευτικής &
Στήριξης Φοιτητών
Σεµινάριο µε θέµα «Προσαρµογή στη Φοιτητική Ζωή»
Οι νέοι και οι νέες που φοιτούν στα ΑΕΙ διανύουν µία µεταβατική περίοδο της ζωής, που
αρχίζει από την εφηβεία και σηµατοδοτεί
την πορεία προς µια ολοκληρωµένη ενήλικη προσωπικότητα. Σε κάθε µεταβατική
περίοδο µπορεί να εµφανιστούν κάποιες δυσκολίες προσαρµογής ή κάποια προβλήµατα
λόγω των καινούργιων δεξιοτήτων µάθησης
που απαιτεί η φοίτηση σε ΑΕΙ., όπως θέµατα
σπουδών-φοιτητικής ζωής (π.χ. άγχος εξετάσεων, δυσκολίες στις σπουδές, προσαρµογή στη φοιτητική ζωή, αναβολή ή/και διακοπή φοίτησης), προβλήµατα σχέσεων (π.χ. µε
φίλους, συµφοιτητές, οικογένεια, σύντροφο)
και άλλα προσωπικά προβλήµατα και εκδηλώσεις άγχους (π.χ. µειωµένη απόδοση,
έλλειψη ενδιαφέροντος, σωµατικές εκδηλώσεις µε ψυχολογικά αίτια, προβλήµατα αποµόνωσης). Αρκετά από τα προαναφερθέντα
προβλήµατα, όπως και άλλα που σχετίζονται
µε τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, µπορούν να επηρεάσουν άµεσα τη δυνατότητα συστηµατικής
φοίτησης στο Πανεπιστήµιο και συνέχισης
& ολοκλήρωσης των σπουδών. Αποτέλεσµα
είναι η καταγραφή ενός αριθµού φοιτητών
που καθυστερούν ή εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, γεγονός επιδρά τόσο στη ζωή των
φοιτητών, όσο και στη δυνατότητα εύρυθµης
λειτουργίας των ίδιων των Πανεπιστηµιακών
Τµηµάτων.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, γίνεται
αντιληπτό ότι κρίνεται απαραίτητη η στήριξη των φοιτητών, κυρίως των νεοεισερχοµένων στα πανεπιστηµιακά τµήµατα. Μια
µορφή στήριξης αποτελούν οι ενηµερωτικές
και συµβουλευτικές συναντήσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, µε πρωτοβουλία του Κέντρου Συµβουλευτικής και
Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας υλοποιήθηκε, τα έτη 2005 & 2006,
στις δοµές του Πανεπιστηµίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα παραρτήµατά του στη
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Νάουσα και την Έδεσσα, µια σειρά σχετικών
σεµιναρίων. Ένα από αυτά αφορούσε στην
«Προσαρµογή στη Φοιτητική Ζωή», µε εισηγήτρια την κα Φράγκου Ελένη, µεταπτυχιακή φοιτήτρια του τµήµατος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής.
Σκοπός του σεµιναρίου “Προσαρµογή
στη Φοιτητική Ζωή” ήταν να απαντηθούν
ερωτήµατα πρακτικής φύσης που συχνά
απασχολούν ένα νέο φοιτητή, να δοθούν οι
απαραίτητες χρηστικές πληροφορίες που
κάνουν την προσαρµογή στη φοιτητική ζωή
οµαλότερη και να προταθούν εναλλακτικές
δραστηριότητες και διέξοδοι συµπληρωµατικές της αµιγώς ακαδηµαϊκής ενασχόλησης
των φοιτητών µε το αντικείµενο των σπουδών τους.
Το σεµινάριο διαπραγµατευόταν θέµατα,
από τη µια, ενηµέρωσης για τις υπηρεσίες
του Πανεπιστηµίου, για τους τρόπους προσαρµογής των φοιτητών στις νέες συνθήκες
διαβίωσης και για τη διαχείριση προβληµάτων της εξεταστικής περιόδου και, από την
άλλη, παροχής συµβουλευτικής για τη βελτίωση των νέων σχέσεων, την αντιµετώπιση
προβληµάτων διαχείρισης χρόνου και χρηµάτων και, γενικότερα, τον καθορισµό ενός
πλαισίου ποιοτικότερου βίου.
Κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων, οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα, πέρα από
τη θεωρητική κατάρτιση, να συµµετέχουν
σε διάφορες οµαδικές ή ατοµικές δραστηριότητες, ενώ τους δόθηκε και πλούσιο
έντυπο υλικό.
Τα στελέχη του ΚΣΣΦ,
Μαρία Πλατσίδου,
Επιστηµονική υπεύθυνη ΚΣΣΦ,
Επικ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Κυριακή Μηλούση,
Συµβουλευτική Ψυχολόγος
Ελένη Σαµαρά,
Γραµµατέας
Εριφύλη Διαµαντοπούλου,
Συντονίστρια της οµάδας εθελοντών
φοιτητών.

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πρόγραµµα Εκπαιδευτικής Εκδροµής στην
Αίγυπτο 13/12/06 - 29/12/06 των Φοιτητών
Αραβικής γλώσσας των Τµηµάτων ΒΣΑΣ και
ΔΕΟΠΣ µε επιβλέποντα τον δρ. Γιάσερ Ιµπραήµ Άλυ
Το ταξίδι έχει γίνει στο πλαίσιο της διαπανεπιστηµιακής συµφωνίας µεταξύ του Πανεπιστηµίου µας και του Πανεπιστηµίου του
Helwan, και αποτέλεσε το πρώτο βήµα προς
την ενεργοποίηση αυτής της συµφωνίας. οι
φοιτητές έκαναν εντατικά µαθήµατα Αραβικής, έλαβαν και πιστοποιητικό εκµάθησης.
ξεναγήθηκαν σε διάφορα µέρη της Αιγύπτου, όπου ενηµερώθηκαν για τις κοινωνικοπολιτικές, θρησκευτικές και πολιτισµικές εκφάνσεις της χώρας ως παραδείγµατος
µιας µεσανατολικής-ισλαµικής και αραβικής
κοινωνίας.
Δρ. Γιάσερ Ιµπραήµ Άλυ

Με τον Κοσµήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Helwan

Κτήριο Ξενώνα Πανεπιστηµίου Helwan
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Κάιρο

Στην Καφετερία της Όπερας του Καΐρου

1ο Διεπιστηµονικό Συνέδριο
Σλαβικών Σπουδών
Με τη συµµετοχή Ελλήνων και ξένων επιστηµόνων διοργανώθηκε από το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
από την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου µέχρι
και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2006, το πρώτο Διεπιστηµονικό Συνέδριο Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε θέµα
«Οι Σλαβικές Σπουδές µετά την Ευρωπαϊκή
Διεύρυνση: Προκλήσεις και Προοπτικές».
Οι κύριες θεµατικές ενότητες του συνεδρίου αφορούσαν στις σλαβικές γλώσσες
και τους λαούς, σε ιστορικά ζητήµατα, στις
νέες σλαβικές µεταναστεύσεις, στη λογοτεχνία και την τέχνη, ενώ ακολούθησε συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι µε θέµα το µέλλον
των σλαβικών σπουδών στην Ευρώπη και
τον σηµαντικό ρόλο που µπορεί να παίξει η
Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη και το
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στη περαιτέρω
καλλιέργεια των σλαβικών σπουδών.
Το συνέδριο άνοιξε µε λόγο του ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης. Οι εισηγήσεις έγιναν στα αγγλικά και αναµένεται να εκδοθεί
τόµος πρακτικών εντός του 2007.
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ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
DVD µε έργα από συναυλίες φοιτητών και διδασκόντων του ΤΜΕΤ
Την άνοιξη του 2006, η Ορχήστρα και η Χορωδία του Τµήµατος ΜΕΤ πραγµατοποίησαν
για πρώτη φορά περιοδείες σε πόλεις της Β.
Ελλάδας. Αποσπάσµατα από τις συναυλίες
αυτές περιελήφθησαν σε ένα DVD, που κυκλοφόρησε πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων από το Τµήµα, µε την υποστήριξη του
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και
χρηµατοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο
Εξωτερικών, στα πλαίσια του εορτασµού της
επετείου των 25 χρόνων από την ένταξη της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την επιµέλεια της παραγωγής είχε ο Καθηγητής Ούβε
Παπαµατθαίου – Μάτσκε, Πρόεδρος του
Τµήµατος.
Η έκδοση αυτή περιλαµβάνει αποσπάσµατα συναυλιών από τις Σέρρες (14/4/2006,
Αµφιθέατρο ΤΕΙ Σερρών) και τη Θεσσαλονίκη
(24/10/2006). Συγκεκριµένα, τα Ορχηστρικά
και Χορωδιακά Σύνολα του Τµήµατος ΜΕΤ
παρουσιάζουν τη Λειτουργία σε σολ µείζονα
του F. Schubert, το 3ο Βραδεµβούργιο Κοντσέρτο του J.S. Bach και το έργο «Διόνυσος»
για χορωδία και ορχήστρα του επι πτυχίω
φοιτητή της ειδίκευσης της Σύνθεσης Θανάση Δεληγιάννη.
Η διάθεση του εν λόγω DVD για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου είναι δωρεάν, τις εργάσιµες µέρες
και ώρες από το γραφείο της κ. Ουρανίας
Μπάνου (1ος όροφος, γραφείο Erasmus).

Εκδηλώσεις ΤΜΕΤ Νοέµβριος 2006 – Φεβρουάριος 2007
Κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού
έτους 2006-2007, από το Τµήµα ΜΕΤ πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις από φοιτητές,
διδάσκοντες και προσκεκληµένους καλλιτέχνες στο Τµήµα, µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου.
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• 14/11/2006 στο Αµφιθέατρο Τελετών, συναυλία για πιάνο - 4 χέρια, αφιερωµένη στο
Έτος Μότσαρτ 2006, Ντίνος Μαστρογιάννης και Ελένη Νταφέκα.
• 27/11/ και 28/11/2006 στο Αµφιθέατρο
Τελετών, η σειρά εκδηλώσεων «Zagreb
– Thessaloniki with a ﬂute” Ι και ΙΙ. Οι εκδηλώσεις αυτές περιελάµβαναν συναυλία/παρουσίαση µε έργα Κροατών συνθετών και
Ρεσιτάλ φλάουτου µε την Renata Penezic,
διδάσκουσα της ειδίκευσης φλάουτου της
Ανώτατης Μουσικής Ακαδηµίας Zagreb
µαζί µε φοιτήτριές της, και την Κατερίνα
Τσεντς, Λέκτορας ΤΜΕΤ στο φλάουτο, µαζί
µε φοιτήτριές της. Στο πιάνο συµµετείχε
η Ιωάννα Πολυζωϊδου, διδάσκουσα ΤΜΕΤ.
Επιµέλεια: Κατερίνα Τσεντς, Λέκτορας
ΤΜΕΤ
• 4/12/2006 στο Αµφιθέατρο Τελετών, Συναυλία Μουσικής Δωµατίου για βιολοντσέλο
και πιάνο. Δηµήτρης Πάτρας, Επίκουρος
Καθηγητής, βιολοντσέλο, Μαριλένα Λιακοπούλου, πιάνο.
• 13/12/2006 στο Αµφιθέατρο Τελετών, Ρεσιτάλ βιόλας και πιάνου µε τους Lutz Kuehne,
βιόλα, και Ιγκόρ Πέτριν, πιάνο, διδάσκοντες
ΤΜΕΤ
• 14/12/2006 στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
του Πανεπιστηµίου, Διάλεξη µε θέµα «Η
Γοητεία της Βυζαντινής Μουσικής Τέχνης
τότε και τώρα» , µε οµιλητή τον προσκεκληµένο Καθηγητή ΤΜΣ Πανεπιστηµίου
Αθηνών Γρηγόριο Στάθη.
• 18/12/2006, στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστηµίου, Διάλεξη µε θέµα
«Elliott Carter: ο προφητικός συνθέτης και
οι δηµιουργικές του τεχνικές», µε οµιλητή
τον Αθανάσιο Ζέρβα, Λέκτορα του ΤΜΕΤ.

• 20/12/2006 στο Αµφιθέατρο Τελετών, Συναυλία τραγουδιού από τους φοιτητές ειδίκευσης µονωδίας. Επιµέλεια: Σοφία Κυανίδου, διδάσκουσα.
• 21/12/2006 στο Αµφιθέατρο Τελετών, Συναυλία Εγχόρδων - Μουσικής δωµατίου
φοιτητών ειδίκευσης. Καλλιτεχνική επιµέλεια: Δ. Χανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής,
Δ. Πάτρας, Επίκουρος Καθηγητής, Ε. Πολίτης, Λέκτορας ΤΜΕΤ
• 16/01/2007 στο Αµφιθέατρο Τελετών, Ρεσιτάλ φοιτητών ειδίκευσης πιάνου. Επιµέλεια: Ούβε Π.- Μάτσκε, Καθηγητής ΤΜΕΤ
• 19/01 και 20/01, στο Εργαστήριο Η/Υ ΤΜΕΤ,
Σεµινάριο επισκευής και κατασκευής εγχόρδων οργάνων µε την Ευτυχία Μπλάτζα.
Επιµέλεια: Ευγένιος Πολίτης, Λέκτορας
ΤΜΕΤ
• 25/01/2007 στο Αµφιθέατρο Τελετών, Συναυλία φοιτητών των µαθηµάτων «Ηχογεωλογικά τοπία» και «Ενορχήστρωση παραδοσιακών οργάνων» της κατεύθυνσης
Παραδοσιακής (Δηµοτικής) Μουσικής.
Επιµέλεια: Ηλίας Παπαδόπουλος, Θύµιος
Ατζακάς, διδάσκοντες
• 29/01/2007 στο Αµφιθέατρο Τελετών, Συναυλία σύγχρονης µουσικής µε τους Ειρήνη Ντελέζου, φλάουτο και πιάνο, Χρήστο
Χαλναρίδη, πιάνο, απόφοιτους του ΤΜΕΤ
• 1/02/2007 στο Αµφιθέατρο Τελετών, Συναυλία ξύλινων πνευστών οργάνων από
τους φοιτητές ειδίκευσης φλάουτου, όµποε
και κλαρινέτου. Επιµέλεια: Κωστής Χασιώτης, Κατερίνα Τσεντς, Λέκτορες ΤΜΕΤ.

Εκπαιδευτική Εκδροµή φοιτητών του ΤΜΕΤ
στην Αθήνα
Οµάδα φοιτητών του Τµήµατος Μουσικής
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, κατά το µήνα Δεκέµβριο 2006
(13-15 Δεκεµβρίου 2006) πραγµατοποίησαν
εκπαιδευτική εκδροµή στην Αθήνα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Συνοδός καθηγητής ήταν ο κ. Ούβε Μάτσκε. Η εκδροµή
αυτή αποφασίστηκε µετά από πρόσκληση
του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Εθνι-

κού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών προς το Τµήµα µας, προκειµένου να
παρουσιαστεί το έργο του Τµήµατος σε µιά
συναυλία η οποία είχε προγραµµατιστεί για
τις 14 Δεκεµβρίου 2006 στην αίθουσα AULA
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, η οποία όµως δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω κατάληψης της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδροµής,
οι φοιτητές πραγµατοποίησαν επίσκεψη στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου ξεναγήθηκαν στη Βιβλιοθήκη από την κ. Μεράκου και
από το Διευθυντή Καλλιτεχνικού Προγράµµατος κ. Νίκο Τσούχλο. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν παράσταση µπαλέτου (Πιότρ
Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, Η λίµνη των Κύκνων), στις
14.12.2006.
Επίσης, πραγµατοποίησαν επίσκεψη
στην Ακρόπολη των Αθηνών, όπου ενηµερώθηκαν για την εξέλιξη των εργασιών συντήρησης και αναστήλωσης από ειδικό του
έργου, τον κ. Γ. Αργύρη σε µία τρίωρη περιήγηση. Ακόµα, πραγµατοποίησαν επίσκεψη
στο Πλανητάριο (Ίδρυµα Ευγενίδου).
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδροµής, οι φοιτητές µας, παρά την αντιξοότητα
της ακύρωσης της συναυλίας τους, ήρθαν σε
επικοινωνία µε το αντίστοιχο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Η εκδροµή αυτή αποτέλεσε µία ευχάριστη
ευκαιρία να εδραιωθεί η πρόθεση συνεργασίας του Τµήµατος µε το αντίστοιχο Τµήµα
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ παράλληλα
συνετέλεσε στο εκπαιδευτικό έργο του Τµήµατος και στην ενηµέρωση των φοιτητών.

Σεµινάρια Πιάνου και Βιολιού στο ΤΜΕΤ από
προσκεκληµένους καθηγητές διεθνούς φήµης
Στις 8, 9, 10 και 11 Δεκεµβρίου του 2006
πραγµατοποιήθηκαν στο Τµήµα ΜΕΤ σεµιναριακές διαλέξεις για πιάνο και βιολί από
τους:
α. Bernd Goetzke, Γερµανία Καθηγητή Ανώτατης Σχολής Μουσικής Θεάτρου και
Ανοβέρου (πάνο) και

47

β. Χρήστο Πολυζωϊδη, Αυστρία Καθηγητή
Πανεπιστηµίου Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης Γκρατς (βιολί)
Τα σεµινάρια αυτά έγιναν στα Στούντιο
Ι και ΙΙ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε
µεγάλη συµµετοχή ενδιαφερόµενων από
τα Μουσικά Τµήµατα της χώρας καθώς και
εκτός του πανεπιστηµιακού χώρου. Την όλη
επιµέλεια της διοργάνωσης είχε ο Καθηγητής
Ούβε Παπαµατθαίου – Μάτσκε, Πρόεδρος
του Τµήµατος ΜΕΤ. Το πρόγραµµα περιελάµβανε ακροάσεις συµµετεχόντων (8/12/2006),
σεµινάρια και µαθήµατα (9, 10, 11/12/2006).
Το σεµινάριο ολοκληρώθηκε µε τη συναυλία
διακεκριµένων συµµετεχόντων, την Τρίτη
12.12.2006, στις 20.30 µε επιµέλεια του Καθηγητή Ούβε Παπαµατθαίου - Μάτσκε (πιάνο). Την ίδια µέρα, νωρίτερα, στις 7.00 µµ.,
δόθηκε συναυλία φοιτητών βιολιού – βιόλας,
µε επιµέλεια του διδάσκοντα Λούτς Κούνε
(βιόλα).

Έκδοση Πρακτικών Ηµερίδας του ΤΜΕΤ
Το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2006, στην
Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα που
διοργανώθηκε από το ΤΜΕΤ µε θέµα: «Ειδικές
Εισιτήριες Εξετάσεις σε Καλλιτεχνικά Πανεπιστηµιακά Τµήµατα: Αναγκαιότητα και Προοπτικές». Η ηµερίδα αυτή διαπραγµατεύθηκε το
ζωτικό ζήτηµα των ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός
καλλιτεχνικού πανεπιστηµιακού µουσικού
τµήµατος και για την πρόοδο της καλλιτεχνικής µουσικής παιδείας στη χώρα µας. ‘Ηδη,
ο τόµος των πρακτικών αυτής της ηµερίδας
έχει εκδοθεί από τις Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και περιλαµβάνει τα κείµενα
των εισηγητών, οι οποίοι προσκλήθηκαν για
το σκοπό αυτό από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την έκδοση επιµελήθηκαν η Λελούδα
Στάµου και ο Πολύβιος Ανδρούτσος.
Στην ηµερίδα συµµετείχαν οι: Bernd
Goetzke, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου
Μουσικής και Δραµατικής Τέχνης του Ανοβέρου, Ούβε Παπαµατθαίου - Μάτσκε, Καθηγητής ΤΜΕΤ, Πρόεδρος του Τµήµατος Άννα-Μα-
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ρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορας ΤΜΕΤ, Αθανάσιος
Ζέρβας, Λέκτορας ΤΜΕΤ, Δηµήτρης Χανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΕΤ, Δηµήτρης
Θέµελης, Οµότιµος Καθηγητής ΑΠΘ, Χρήστος Σαµαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΤΜΣ ΑΠΘ, Χάρης Ξανθουδάκης, Καθηγητής
ΤΜΣ Ιονίου Πανεπιστηµίου, Αντιπρύπανης
Ιονίου Πανεπιστηµίου, Γιώργος Ζερβός,
Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθανάσιος Παπαζαρής, Πάρεδρος Μουσικής του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ζαφείρης Φωτιάδης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Σχολείων, Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου,
Μουσικοπαιδαγωγός, Σύµβουλος Α’βάθµιας
και Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης Βόρ. Ελλάδος,
Γιώργος Κοκκώνης, Καθηγητής Εφαρµογών
του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής
Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου και Κώστας Ζουράρις, Πολιτειολόγος, Εκδότης της Εφηµερίδας
«Μακεδονία».
Η συνεπής και σωστή συνεργασία µεταξύ
όλων των Τµηµάτων Ανώτατης Καλλιτεχνικής
Παιδείας στη χώρα µας, στην ηµερίδα αυτή
βρήκε ένα βήµα να εκφραστεί. Τα συµπεράσµατα ενός ούτως ή άλλως πολύ δύσκολου
εγχειρήµατος, όπως είναι η πρόταση για αλλαγή του σκηνικού σε αυτή τη βαθµίδα της
Εκπαίδευσης στην Τέχνη, περιλαµβάνονται
στον εν λόγω τόµο, µε την ευχή να αποτελέσει αφορµή περαιτέρω προβληµατισµού και
εποικοδοµητικών αλλαγών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Εκδήλωση για την Υπογραφή Συµφωνίας
Ψηφιοποίησης Ελληνικού Περιοδικού µεταξύ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του
Περιοδικού «ΤΟΠΟΣ» στα πλαίσια του Έργου
«ΠΛΟΗΓΙΣ»
Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεµβρίου 2006
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας «Οι Ελληνικές
Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και οι Μελλοντικές Προοπτικές τους» (4 Δεκεµβρίου 2006,
αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για
την υπογραφή συµφωνίας ψηφιοποίησης
του ελληνικού «ΤΟΠΟΣ» από τη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στα πλαίσια
του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και κατά 25% από εθνικούς
πόρους).
Το περιοδικό «ΤΟΠΟΣ: Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος» άρχισε να εκδίδεται το 1990 µε τον
τίτλο «ΤΟΠΟΣ: Επιθεώρηση Αστικών και
Περιφερειακών Μελετών» δηµοσιεύοντας
άρθρα που εντάσσονται σε ένα ευρύτατο
φάσµα προσεγγίσεων του αστικού και περιφερειακού χώρου, µε έµφαση στη σχέση
της χωρικής οργάνωσης µε τις προοπτικές
και τους τρόπους ανάπτυξης και µε σκοπό τη
δηµιουργία ενός πλαισίου ενηµέρωσης και
προβολής των απόψεων των επιστηµόνων
που ασχολούνται µε το ζήτηµα της χωρικής
ανάπτυξης σε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, γραφεία µελετών, κρατικές υπηρεσίες,
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή και
γενικότερα σε φορείς του ιδιωτικού δηµόσιου τοµέα. Από το 2001, το περιοδικό ανταποκρινόµενο στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την
παγκοσµιοποίηση εκδίδεται µε ανανεωµένη
και διευρυµένη Συντακτική Επιτροπή και
σώµα Συµβούλων Σύνταξης επιχειρώντας
να προσφέρει ένα βήµα για την προβολή
και διάδοση τεκµηριωµένων επιστηµονικών
απόψεων για τη χωρική ανάπτυξη και το σχεδιασµό του χώρου και του περιβάλλοντος.
Ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί οι 5 πρώτοι τό-

µοι του περιοδικού (έτη 1990-1998). Οι τρεις
πρώτοι τόµοι που καλύπτουν τις χρονιές
1990-1991 έχουν ήδη επεξεργαστεί (αποδόθηκαν τα απαραίτητα µεταδεδοµένα) και
φορτωθεί στην ΨΗΦΙΔΑ, το σύστηµα διαχείρισης ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου µας που αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη στα πλαίσια του έργου ΠΛΟΗΓΙΣ. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση της ΨΗΦΙΔΑΣ είναι:
http://dspace.lib.uom.gr/
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθηγητής
Ηλίας Κουσκουβέλης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο καθηγητής του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
και ένας εκ των υπευθύνων έκδοσης του
περιοδικού «ΤΟΠΟΣ», κ. Γρηγόρης Καυκαλάς, καθώς και ο πρώην Αντιπρύτανης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθηγητής του
Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
κ. Κώστας Μαργαρίτης, επί της θητείας του
οποίου υπογράφηκε το συµφωνητικό ψηφιοποίησης του περιοδικού.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης χαιρετίζει την εκδήλωση.

Από αριστερά, ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Κ. Μαργαρίτης, µε τον καθηγητή του Α.Π.Θ.
κ. Γρηγόρη Καυκαλά , τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, καθηγητή κ. Η. Κουσκουβέλη και τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης κα Άννα Φράγκου.
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ΘΥΡΑ: η Νέα Ψηφιακή Πύλη Πληροφοριών
της Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη σας ανακοινώνει τη λειτουργία
της νέας υπηρεσίας «ΘΥΡΑ». Η ΘΥΡΑ είναι
η καινούργια ψηφιακή πύλη πληροφοριών
της Βιβλιοθήκης µέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακές πηγές (βάσεις
δεδοµένων, στατιστικά στοιχεία, πηγές διαδικτύου κ.ά.). Η αναζήτηση των πηγών στο
περιβάλλον της πύλης µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε ανά θεµατική κατηγορία, είτε
µε τη χρήση του µηχανισµού αναζήτησης
που είναι επίσης διαθέσιµος. Η ΘΥΡΑ βασίζεται στο λογισµικό ανοικτού κώδικα Scout
Portal Toolkit (SPT) που αναπτύσσεται από
το University of Wisconsin – Madison.
H νέα υπηρεσία είναι προσβάσιµη από
την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.lib.uom.gr/dbases.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε την ηλεκτρονική πύλη της Βιβλιοθήκης
µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.lib.uom.gr/content/
blogcategory/70/85/lang,iso8859-7/
Η νέα υπηρεσία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ,
συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 25% από
εθνικούς πόρους.

Ηµερίδα: «Οι Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και οι Μελλοντικές Προοπτικές τους»
Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
4 Δεκεµβρίου 2006
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Στις 4 Δεκεµβρίου 2006 η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε συνεργασία
µε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πατρών διοργάνωσε ηµερίδα διάδοσης έργων
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες.
Στόχος της ηµερίδας ήταν να δώσει στις
Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρόοδο που
έκαναν στα πλαίσια των έργων του ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ (Γ΄ ΚΠΣ) και να προδιαγράψουν τα σχέδιά
τους για το µέλλον. Κατά τη διάρκεια της
ηµερίδας έγιναν παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συζητήθηκαν προβληµατισµοί και πιθανά πλαίσια
δράσης για την ερχόµενη πενταετία τόσο σε
τοπικό (κάθετες δράσεις), όσο σε και εθνικό
(οριζόντιες δράσεις) επίπεδο.
Την ηµερίδα τίµησε µε την παρουσία της
και η κα Αντ. Μανιατάκου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η
οποία παρουσίασε τη Δ΄ προγραµµατική περίοδο του ΕΠΕΑΕΚ.
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας παρουσιάστηκαν τα παρακάτω έργα Βιβλιοθηκών:
• Έργο «ΠΛΟΗΓΙΣ: Από την Πληροφορία στη
Γνώση», Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παν/µίου Μακεδονίας Οικονοµικών
και Κοινωνικών Επιστηµών.
• Έργο «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ», Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου
Πατρών.
• Έργο «Εκσυγχρονισµός του Συστήµατος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
• Έργο «ΟΙΣΤΡΟΣ», Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία
Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
• Έργο «Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Ένα Μοντέλο που ανταποκρίνεται στις
Ανάγκες των Χρηστών της για Πληροφόρηση», Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης.
• Έργο «Αναβάθµιση και Διεύρυνση των Πληροφοριακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Η ηµερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια της
υλοποίησης των έργων «ΠΛΟΗΓΙΣ» (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) και «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ»
(Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του
Πανεπιστηµίου Πατρών), τα οποία εκτελούνται στα πλαίσια της Ενέργειας 2.1.3, Κατηγορία Πράξεων δ «Ενίσχυση και Εµπλουτισµός

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ) και συγχρηµατοδοτούνται κατά 75% από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και 25% από Εθνικούς πόρους
(ΥΠΕΠΘ / ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ)
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ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προώθηση Ευρυζωνικότητας
Το πανεπιστήµιό µας, στα πλαίσια του έργου
«Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» πραγµατοποίησε την πέµπτη ηµερίδα στις 13 Δεκεµβρίου στην Αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου
του Δήµου Θερµαϊκού στην Περαία, όπου
παρουσιάστηκαν τα Ευρυζωνικά Δίκτυα
µέσω δορυφορικών συνδέσεων από τον κο
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 Γρηγορόπουλο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
Στόχος της ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση
των πολιτών και ελεύθερων επαγγελµατιών
για τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα µέσω της χρησιµοποίησης
συγκεκριµένων σεναρίων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών και διανοµής έντυπου πληροφοριακού υλικού. Η ευρυζωνικότητα πρακτικά σηµαίνει διαρκή σύνδεση στο Internet
(σε αντίθεση µε τις απλές ή ISDN συνδέσεις),
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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 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η όλη προσπάθεια πραγµατοποιείται
στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας» που υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της
Πληροφορίας». Υπεύθυνος του προγράµµατος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κος Μάνος Ρουµελιώτης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο http://broadband.
uom.gr ή απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310
891.712

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

To Γραφείο Διασύνδεσης εύχεται
«ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ»
στους 53 φοιτητές & απόφοιτους του
ΠΑ.ΜΑΚ, οι οποίοι βρήκαν για το έτος 2006,
πλήρης και µερική απασχόληση µέσω της διαδικασίας αποστολής βιογραφικών σηµειωµάτων, σε θέσεις εργασίας που ανακοινώνει
το γραφείο.
Ενδεικτικά, αναφέρονται µερικές από τις
θέσεις που ανακοινώθηκαν από το Γραφείο
Διασύνδεσης & καλύφθηκαν από απόφοιτους του ιδρύµατος (ΟΕ, ΟΔΕ, ΛΧ, ΔΕΟΠΣ,
ΒΣΑΣ, ΕΠ, ΕΚΠ, ΜΒΑ):
Το Γραφείο Διασύνδεσης δε συµµετέχει

σε κανένα στάδιο της διαδικασία επιλογής
προσωπικού από εταιρίες και φορείς. Απλά
ανακοινώνει θέσεις εργασίας και αποστέλλει
βιογραφικά σηµειώµατα των ενδιαφεροµένων, πάντα µετά από έγγραφη συγκατάθεσή
τους.
8.008 άτοµα χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες
του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας το 2006, όπως προέκυψε
από τα αρχεία επισκεπτών που τηρεί το γραφείο.
Στους ακόλουθους στατιστικούς πίνακες
παρουσιάζεται η κατανοµή επισκεπτών ανά
µήνα, οι λόγοι επίσκεψης και ο τρόπος µε τον
οποίο επικοινώνησαν και εξυπηρετήθηκαν από
το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης.
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Στέλλα Ξηροτύρη Κουφίδου
Επιστηµονικά Υπεύθυνη ΓΔ
Καθηγήτρια Τµήµατος ΟΔΕ

Τα στελέχη του ΓΔ

Πληροφορίες
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
(Ηµιόροφος, γραφείο 7 & 7β)
Εγνατίας 156, 540 06 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 891.221 Φαξ: 2310 891.260
Email: career@uom.gr URL: http://www.uom.gr/career
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ

Ε.Π.Θ./ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ) στο πλαίσιο της Γ΄ Φάσης, για όλα τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου
από 01.01.2006 έως 31.12.2007 και για το
τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
το οποίο έχει υποχρεωτική πρακτική άσκηση
για τη λήψη πτυχίου και συµµετέχει για πρώτη φορά στο επιδοτούµενο πρόγραµµα από
01.09.2005 έως 31.12.2007.
Συγχρόνως µαζί µε το πρόγραµµα το
οποίο επιδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ, υλοποιείται και η πρακτική άσκηση µέσω Δωρεών
των συνεργαζόµενων φορέων, όπου υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας να απασχολήσει φοιτητές επιδοτώντας εξ ολοκλήρου
την αµοιβή τους, µε τη µορφή δωρεάς προς
το Πανεπιστήµιο ή να συνεισφέρει µε ένα
ποσό προαιρετικά, ανεβάζοντας το ύψος
της αµοιβής του.
Ασκήθηκαν αναλυτικά 2005-σήµερα:

Συνεχίζεται στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
το πρόγραµµα «ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ», το
οποίο συµβάλλει στην σύνδεση των γνώσεων µε τις επαγγελµατικές απαιτήσεις και
υποστηρίζει την οµαλή ένταξη των φοιτητών στο εργασιακό περιβάλλον, εµφανίζοντας συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος για
συµµετοχή, από τους φοιτητές όλων των
τµηµάτων. Μάλιστα στα περισσότερα τµήµατα η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά
των θέσεων.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συνεχίζει
να διαχειρίζεται κεντρικά µε επιτυχία την επιδοτούµενη πρακτική άσκηση µέσω ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, η οποία συγχρηµατοδοτείται κατά 75%
από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)
και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Υπ.
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Επίσης κατατέθηκε στο πανεπιστήµιο ως
δωρεά στο χρονικό διάστηµα του 2005-Ιούλιο του 2006, το ποσό των 60.650 ευρώ, για
συγχρηµατοδότηση της αµοιβής 185 ασκούµενων φοιτητών σε 90 συνεργαζόµενους
φορείς και το ποσό των 64.000 ευρώ, για
επιδότηση εξ’ ολοκλήρου της αµοιβής πρακτικής άσκησης, 63 φοιτητών σε 38 συνεργαζόµενους φορείς.
Ο αριθµός των φοιτητών που εξυπηρετούµε, τοποθετούµε και υποστηρίζουµε στην
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, από
όλα τα τµήµατα είναι µεγάλος και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φοιτητές έρχονται
για πρώτη φορά σε επαφή µε το εργασιακό
περιβάλλον, έχουν άγχος αρχίζοντας από την
συνέντευξη του φορέα, πολλοί θέτουν υψηλούς και απόλυτους στόχους σε σχέση µε
την θέση και το αντικείµενο εργασίας που θα
τους τοποθετήσει ο φορέας για να απασχοληθούν. Η ενηµέρωση και η υποστήριξη από
το προσωπικό του ΓΠΑ είναι συνεχής από την
παραλαβή της αίτησης µέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.
Είναι όµως µεγάλη ηθική ικανοποίηση για
όλους εµάς, την επιστηµονικά υπεύθυνη του
έργου και το προσωπικό του ΓΠΑ όταν ακούµε τις ευχαριστίες των ασκούµενων φοιτητών/τριών στο τέλος της πρακτικής τους
άσκησης, όταν διαβάζουµε τις αξιολογήσεις
από τον φορέα και τον επόπτη καθηγητή, οι
οποίες εκφράζουν εκτίµηση για το ήθος και
το γνωστικό επίπεδο των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και τέλος όταν µελετούµε τις εκθέσεις των ασκούµενων όπου
οι ίδιοι αναφέρουν πόσα πολλά έµαθαν και
ωφελήθηκαν συνολικά, όχι µόνον σε σχέση µε την εφαρµογή των γνώσεών τους σε
πραγµατικό περιβάλλον εργασίας αλλά και
σε θέµατα δεξιοτήτων, σχέσεων, απολαβών,
ακόµη και την επαγγελµατική αποκατάσταση σε αρκετές περιπτώσεις στον φορέα που
πραγµατοποίησαν την πρακτική τους άσκηση. Διαπιστώνουν µόνοι τους ότι η περίοδος
της πρακτικής άσκησης αν και σύντοµη είναι
σηµαντική και νοµίζουµε ότι αξίζει να σας
παραθέσουµε µερικά κοµµάτια από τις εκθέσεις των ίδιων των φοιτητών για την εµπειρία
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τους από την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης:
«Η αλήθεια είναι πως κέρδισα πάρα πολλά.
Έµαθα βασικά να είµαι συνεπής, να τηρώ το
ωράριο εργασίας και όλους τους άτυπους
κανόνες. Γνώρισα πως είναι να υπακούς
στους ανωτέρους σου και να πραγµατοποιείς µε πολύ προσοχή και ευθύνη αυτά που
απαιτούν από εσένα. Παρακολούθησα µε
τη βοήθεια της προϊσταµένης µου την πορεία κάποιων µεγάλων επιχειρήσεων, τους
ισολογισµούς τους και τα δάνεια που έχουν
εγκριθεί από την Τράπεζα. Πολύ σηµαντικό
για µένα είναι το γεγονός ότι γνώρισα πολλά
σπουδαία στελέχη επιχειρήσεων και ανέπτυξα έτσι σχέσεις που ίσως µου φανούν χρήσιµες στο µέλλον».
Φοιτήτρια ΟΔΕ στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
«Εν ολίγοις η ευκαιρία που µου δόθηκε µέσω
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης να µπω σε
µια εταιρία αυτού του µεγέθους και µε καλές
προοπτικές ήταν πολύ σηµαντική για µένα.
Η εµπειρία που αποκόµισα ήταν ουσιαστική,
διότι µε βοήθησε (παρόλο που ήταν µικρό το
διάστηµα) να δω πως είναι να εργάζεται κάποιος σε µια µεγάλη εταιρία (ανταγωνισµός
για µια καλύτερη θέση µεταξύ των υπαλλήλων, έλλειψη συγκεκριµένου ωραρίου, πολλές φορές πέραν του οκταώρου), πόσο µου
ταιριάζει αυτή η εργασία, µιας και έχει άµεση
σχέση µε το επάγγελµά µου και κατά πόσο
θα ήθελα να διεκδικήσω µια θέση σε έναν
τέτοιο χώρο».
Φοιτήτρια ΟΕ στην ΤΥΡΑΣ ΑΕ-ΤΡΙΚΑΛΑ
«Μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ και
να αντιµετωπίσω προβλήµατα των οποίων
την ύπαρξη γνώριζα, δεν είχα όµως και την
προσωπική ευχαρίστηση να επιλύσω. Αναγκάστηκα αρκετές φορές να ανατρέξω σε
εγχειρίδια και συγγράµµατα για να επιβεβαιώσω τις κινήσεις µου πριν ενεργήσω, αφού
οι προσωπικές µου αποφάσεις για τη διαχείριση του οποιουδήποτε θέµατος θα επηρέαζαν τη δουλειά των συναδέλφων µου,
διευκολύνοντας ή δυσχεραίνοντας τελικά το

καθηµερινό έργο τους. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασµό µε την «a priori» συνέπεια που
έπρεπε να επιδείξω µου δηµιούργησε ένα
αίσθηµα ευθύνης πρωτόγνωρο και οµολογώ, απόλυτα προκλητικό. Η όλη διαδικασίααπό την υποβολή των αιτήσεων µέχρι την
ολοκλήρωση- της ΠΑ, ήταν όχι µόνο ενδιαφέρουσα, όπως µετριοπαθώς προσδοκούσα
αρχικά, αλλά άκρως εποικοδοµητική και θετική δραστηριότητα».
Φοιτητής Ε.Π. στην Μηχανογράφηση του
ΚΘΒΕ

κρίθηκα αρκετά καλά στις εργασιακές απαιτήσεις και παρά το σύντοµο της ΠΑ, µου δόθηκε η ευκαιρία να δοκιµάσω τις αντοχές και
ανοχές µου σε ένα κλειστό εργασιακό περιβάλλον, που ευτυχώς για µένα υπήρξε καλό.
Διαπίστωσα πρωτίστως πόσο µεγάλη σηµασία έχουν οι οµαλές εργασιακές σχέσεις όχι
µόνο στην απόδοση ως εργαζόµενου αλλά
και ως τρόπος συµβίωσης στο χώρο εργασίας και ως µέσο ενθάρρυνσης για δηµιουργία
και πρόοδο».
Φοιτητής Ε.Π. στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ Κουφαλίων

«Κατά την διάρκεια της ΠΑ µου δόθηκε η δυνατότητα να συµµετέχω ενεργά στις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας
και να αναλαµβάνω καθήκοντα και αρµοδιότητες των οποίων η διεκπεραίωση ήταν
δική µου ευθύνη. Η συνεργασία µου µε την
εταιρία ανανεώθηκε, στα πλαίσια πρακτικής
άσκησης, για χρονικό διάστηµα τριών µηνών
επιπλέον».
Φοιτήτρια ΟΔΕ στην ADECCO SA

«Προσωπικά είµαι πολύ χαρούµενη που συνεργάστηκα µε αυτούς τους ανθρώπους. Με
βοήθησαν να µάθω κάποια σηµαντικά και
βασικά πράγµατα για την περαιτέρω επαγγελµατική µου πορεία. Αξίζει να σηµειώσω
πως δυο από τους συνεργάτες µου ήταν αλλοδαποί, µια κοπέλα από τη Βουλγαρία και
µια άλλη από την Ιταλία. Σηµειώνω αυτή τη
λεπτοµέρεια γιατί µου άρεσε πολύ η συνεργασία µας στα αγγλικά, µε βοήθησε να τα
εξασκήσω. Ακόµα µπόρεσα να γνωρίσω ανθρώπους µε διαφορετική κουλτούρα».
Φοιτήτρια ΔΕΟΠΣ στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-UNITED NATIONS

«Ειδικότερα στις µέρες µας που οι απαιτήσεις είναι αυξηµένες, µια εργασιακή εµπειρία
είναι πολύ χρήσιµη, καθώς µέσα από αυτήν
µπορεί κανείς να µάθει πολλά πράγµατα που
έχουν να κάνουν γενικότερα µε τη συµπεριφορά, την εµφάνιση και την παρουσία µέσα
στο χώρο εργασίας. Επίσης, µαθαίνει κανείς
να είναι υπεύθυνος, συνεπής και συνεργάσιµος, πράγµατα τα οποία είναι σηµαντικά,
οπουδήποτε κι αν εργαστεί κάποιος. Θα
µπορούσα να πω πως απέκτησα µια πλήρη
εικόνα για τη λειτουργία του γραφείου κίνησης κεφαλαίων, καταθέσεων και λοιπών
εργασιών και απέκτησα επίσης, µια γενική
άποψη για τη λειτουργία της τράπεζας. Ύστερα από τρεις µήνες πρακτικής άσκησης στην
τράπεζα συνειδητοποίησα ότι θα ήθελα να
απασχοληθώ στον τραπεζικό τοµέα».
Φοιτήτρια ΟΕ στην Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ
«Εν κατακλείδι, παρότι αρκετά κουραστικό,
το δίµηνο αυτό της πρακτικής άσκησης τόνωσε την αυτοπεποίθησή µου γύρω από το
ζήτηµα που ταλανίζει τους τελειόφοιτουςτην εργασία- αφού διαπίστωσα ότι ανταπο-

«Μου έµαθε την ιδέα της συνεργασίας της
επικοινωνίας, της υποµονής και επιµονής.
Ανέλαβα πρωτοβουλίες, ευθύνες και υποχρεώσεις. Στην πραγµατικότητα η ΠΑ µε έκανε
να σκεφτώ σαν επαγγελµατίας και όχι σαν
φοιτητής. Επιπλέον µου προτάθηκε η συνέχεια της συνεργασίας µε την εταιρία έξω
από τα πλαίσια της πρακτικής µε ικανοποιητικές αποδοχές».
Φοιτητής ΟΕ στο PLAISIR
«Μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ σε ένα
επαγγελµατικό κλάδο στον οποίο θα µε ενδιέφερε να απασχοληθώ µόνιµα στο µέλλον,
εφόσον µάλιστα έχω επιλέξει και την κατεύθυνση λογιστικής. Αξίζει να επισηµάνω ότι η
πρακτική µου άσκηση έχει πάρει παράταση
για τρεις µήνες µε δωρεά του φορέα».
Φοιτήτρια Λ.Χ. στο Λογιστικό γραφείο ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
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«Η πρακτική µου στο ΚΕΠΚΑ υπήρξε µια
καλή αφορµή για να αξιοποιήσω, αλλά και
να εµπλουτίσω τις γνώσεις µου πάνω στη
χρήση Η/Υ και στις ξένες γλώσσες. Η άµεση
επαφή µε τους καταναλωτές µου έδωσε τη
δυνατότητα να αναπτύξω τις επικοινωνιακές
και οργανωτικές µου ικανότητες, ενώ παράλληλα ανακάλυψα τις αντοχές και τις δυνάµεις
µου, ειδικά σε περιόδους φόρτου εργασίας
και µεγάλης πίεσης».
Φοιτήτρια του ΒΣΑΣ στο ΚΕΠΚΑ
«Η πρακτική άσκηση µου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ σε ένα περιβάλλον που στο
µέλλον θα αποτελεί ένα πιθανό χώρο εργασίας. Μέσω αυτής εξοικειώθηκα µε τους ανθρώπους αυτού του χώρου και έκανα πολλές
επαγγελµατικές γνωριµίες που ίσως αποδειχθούν χρήσιµες στο µέλλον».
Φοιτητής ΜΕΤ στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
«Ουσιαστικά η ΠΑ αποτελεί το προστάδιο
και µερικές φορές το χώρο προσοµοίωσης
του φοιτητή µε την εργασία. Η χρήση ηλεκτρονικών προγραµµάτων και η εφαρµογή
θεωρητικών γνώσεων στην πράξη είναι από
τα µεγαλύτερα οφέλη της άσκησης. Θα ήταν
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πολύ καλό να εφαρµοστεί υποχρεωτικά η
πρακτική άσκηση στο τµήµα µου, τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα των 2 µηνών».
Φοιτητής ΟΕ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
«Συνεχίζω να δουλεύω στην εταιρία που
έκανα ΠΑ, άρα η ΠΑ µε έβαλε στην αγορά
εργασίας δίνοντάς µου την δυνατότητα να
αρχίσω από κάπου. Ακόµα και αν δεν συνεχίσω µετά από καιρό στην ίδια εταιρία µου
δόθηκε η ευκαιρία για ξεκίνηµα καριέρας
πάνω στο αντικείµενό µου και αυτό το θεωρώ σηµαντικό».
Φοιτητής Ε.Π.
στην INFOWOOD TECHNOLOGIES
«Ανέλαβα ευθύνη διδασκαλίας σε δυο οµαδικά τµήµατα προθεωρίας και σε ατοµική
βάση τάξη πιάνου σε τρεις µαθητές. Σαφώς
πρόκειται για µια καλή ευκαιρία επαγγελµατικής επαφής µε ένα πολιτιστικό φορέα της
πόλης, η οποία θα ήθελα να συνεχιστεί. Ανανέωση της συνεργασίας µέχρι το τέλος της
σχολικής περιόδου, 15 Ιουνίου». (έκανε ΠΑ
1.11-31.12.05)
Φοιτήτρια ΜΕΤ στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Στα πλαίσια της ίδρυσης και λειτουργίας
του Κέντρου Τεκµηρίωσης Επαγγελµατικής
Πορείας Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη
12/12/2006 στις 7µ.µ στην αίθουσα συνεδρίων, ηµερίδα µε σκοπό την παρουσίαση του
Κέντρου και των λειτουργιών του γενικότερα, σε αποφοίτους, καθηγητές και λοιπούς
παράγοντες. Κατά την διοργάνωση της ηµερίδας εστάλησαν προσκλήσεις σε επιµελητήρια και συνδέσµους, σε αποφοίτους των
τµηµάτων του πανεπιστηµίου, στους αποφοίτους που πήραν µέρος στην όλη έρευνα,
καθώς και στο ακαδηµαϊκό προσωπικό. Παρευρέθησαν επιφανείς απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που κατέχουν σήµερα σηµαντικές θέσεις στην αγορά εργασίας.
Η πρόσκληση της ηµερίδας αναρτήθηκε στο
site του πανεπιστηµίου.
Στόχος του Κέντρου Τεκµηρίωσης Επαγγελµατικής Πορείας Αποφοίτων (ΚΤΕΠΑ)
είναι η καταγραφή πληροφοριών που θα
καταδείξουν την επαγγελµατική πορεία των
αποφοίτων των τµηµάτων του πανεπιστηµίου Μακεδονίας και η επανασύνδεσή τους µε
τις δραστηριότητες του ιδρύµατος. Ο στόχος
αυτός πήρε την ειδικότερη µορφή δράσεων όπως: καταγραφή της επαγγελµατικής
εξέλιξης των αποφοίτων, εµπλουτισµός της
βάσης δεδοµένων αποφοίτων του γραφείου
διασύνδεσης, διενέργεια ερευνών που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους πορεία,
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ένωσης

αποφοίτων, αξιοποίηση των αποφοίτων ως
εισηγητών–εκπαιδευτών σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς και προσέλκυση χορηγών.
Οι υπηρεσίες του ΚΤΕΠΑ µεταξύ άλλων
είναι και οι εξής:
• Διοργάνωση εκδηλώσεων και διαλέξεων.
• Σύναψη και διατήρηση σχέσεων µε Συλλόγους Αποφοίτων άλλων ιδρυµάτων καθώς
επίσης και αντίστοιχων κέντρων.
• Έκδοση περιοδικών και βιβλίων.
• Συνεχής ενηµέρωση των αποφοίτων για τις
δραστηριότητες του Κέντρου και ενηµέρωση σχετικής ιστοσελίδας.
• Συνεργασία µε τα γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης µε σκοπό την ενηµέρωση για τις νέες συνθήκες στην αγορά
εργασίας, θέσεις εργασίας και τυχόν αναλήψεις έργων.
• Διευκόλυνση και στήριξη των συναντήσεων και της συνεργασίας µεταξύ των αποφοίτων.
• Πληροφόρηση των αποφοίτων σχετικά µε
τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και συνεχής ενηµέρωσή τους για τις δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου.
Σκοπός του ΚΤΕΠΑ είναι να αναπτύσσει
την επικοινωνία και την σύσφιξη των δεσµών
µεταξύ των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου
και του ιδρύµατος µε κάθε πρόσφορο τρόπο και να ενθαρρύνει τους απόφοιτους προς
την ενεργό συµµετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Πανεπιστηµίου και του Κέντρου σε
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Λαϊλόγλου Αλεξάνδρα, Ph.D,
Ε.Ε.Δ.Ι.Π Φυσικής Αγωγής
Τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στις διάφορες
χώρες του εξωτερικού όσο και στην Ελλάδα
παρατηρείται µια έντονη προσπάθεια παρακίνησης των ατόµων για συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Ιδιαίτερη θέση στην
προσπάθεια αυτή κατέχουν οι γυναίκες, οι
οποίες εµφανίζονται να έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο και µειωµένη συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής σε σχέση µε τους άνδρες (Jette et al., 1998). Παράλληλα, οι λόγοι
για τους οποίους οι γυναίκες συµµετέχουν σε
δραστηριότητες φαίνεται να διαφοροποιούνται µε βάση παραµέτρους όπως η ηλικία, η
µόρφωση η οικογενειακή και η οικονοµική
κατάσταση (Melanied & Meir, 1995).
Ο τρόπος ζωής των γυναικών (κάπνισµα, αλκοόλ, διατροφή, ύπνος) επηρεάζεται
από τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες
αναψυχής (Stephens et al., 1990). Ο Kinsella
(1992) υποστηρίζει ότι οι σύγχρονες γυναίκες
υιοθετούν όλο και περισσότερο κακές συνήθειες όπως κάπνισµα και αλκοόλ. Ωστόσο, η
συµµετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες συµβάλλει θετικά στη µείωση του καπνίσµατος
ή στην αποφυγή του όπως, επίσης, και στον
έλεγχο της κατανάλωσης αλκοόλ (Clarke,
1997).
Πολλοί οργανισµοί στις Ηνωµένες Πολιτείες και στις ανεπτυγµένες χώρες προσπαθούν να δηµιουργούν συχνά ανοιχτούς
χώρους αναψυχής, γυµναστήρια και δηµόσια κολυµβητήρια ώστε να χρησιµοποιούνται ευρέως από άτοµα όλων των ηλικιών
(Ragneb, 1993; Orsega-Smith et al. 2001).
Ακόµη, το Καναδικό Ινστιτούτο έρευνας για
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τη φυσική κατάσταση και τον τρόπο ζωής
(Canadian Fitness and Lifestyle Research
Institute, 1999) αναφέρει ότι στον Καναδά
υπάρχουν πολλές υποδοµές, µέρη (πάρκα,
γυµναστήρια, πισίνες, γήπεδα τένις κ.α), προγράµµατα, αθλήµατα αναψυχής και επιπλέον
ότι το 16% των γυναικών χρησιµοποιεί αυτά
τα µέρη και τα προγράµµατα πολύ συχνά (23 φορές/εβδοµάδα).
Σε έρευνα της Λαϊλόγλου και των συνεργατών της (2001) σε 147 γυναίκες, ηλικίας
19-90 ετών, βρέθηκε ότι οι κυριότεροι χώροι
αναψυχής που επισκέπτονταν ήταν τα Δηµοτικά πάρκα, τα δηµοτικά και ιδιωτικά γυµναστήρια καθώς και τα κολυµβητήρια.. Σχετικά
µε τον τρόπο ζωής των γυναικών το 66.7%
δεν κάπνιζαν, το 71.4% δεν κατανάλωναν
αλκοόλ, το 51.7% είχε σωστή διατροφή σε
µέτριο βαθµό και το 51.7% δήλωνε ότι είχε
απαραίτητες ώρες ύπνου. Οι σηµαντικότεροι
λόγοι συµµετοχής σε δραστηριότητες ήταν η
συµµετοχή για ψυχαγωγία/αναψυχή (55.1%),
για βελτίωση της υγείας (49%), για βελτίωση
της φυσικής κατάστασης (46.3%) και για την
συνάντηση µε φίλους (33.3%).
Η συνεισφορά των δραστηριοτήτων
αναψυχής στην υγεία, φυσική κατάσταση
και ψυχαγωγία/διασκέδαση είναι πρωταρχικοί λόγοι συµµετοχής και συµβάλλουν στη
διανοητική, συναισθηµατική, κοινωνική και
πνευµατική ευφορία του ατόµου (Carpenter,
1994). Επίσης, ο Coleman (1993) αναφέρει
ότι η αναψυχή συµβάλλει στη διατήρηση της
φυσικής και ψυχικής υγείας βοηθώντας τις
γυναίκες όλων των ηλικιών να αντισταθούν
στις διάφορες ασθένειες και να αποκτήσουν
ευεξία και ποιότητα στη ζωή τους. Οι Gill &
Overdorf (1994) µελετώντας τους λόγους
συµµετοχής στην άσκηση, διεξήγαγαν έρευνα σε 272 γυναίκες που ασκούνταν τακτικά
(3 φορές την εβδοµάδα), ηλικίας 18-60 χρόνων. Μολονότι η υγεία και η φυσική κατάστα-

ση ήταν οι κυριότεροι λόγοι συµµετοχής απ’
όλες τις ηλικίες, οι γυναίκες από 51 και πάνω
χρόνων θεωρούσαν σηµαντική την κοινωνική πλευρά της άσκησης και τα οφέλη της
στην υγεία, ενώ οι γυναίκες από 18-50 χρόνων ασκούνταν για να διατηρούν τη φυσική
τους κατάσταση, το σωµατικό τους βάρος
και την επιθυµητή εικόνα του σώµατός τους.
Παράλληλα, οι γυναίκες συµµετέχουν
σε φυσικές δραστηριότητες µε σκοπό τις
κοινωνικές επαφές και την ευχαρίστηση
(Hellandsig, 1998). Οι Uchino et al. (1996)
αναφέρουν ότι η συµµετοχή των γυναικών
σε δραστηριότητες αναψυχής µπορούν να
µειώσουν τις βλαπτικές επιδράσεις του ψυχολογικού στρες. Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι το βασικό εµπόδιο συµµετοχής σε
δραστηριότητες αναψυχής είναι η έλλειψη
χρόνου εξαιτίας της ταυτόχρονης ενασχόλησης µε το επάγγελµα τους και το νοικοκυριό.
Οι περισσότερες µητέρες έχουν ελάχιστο ή
καθόλου χρόνο διαθέσιµο για συµµετοχή σε
δραστηριότητες αναψυχής αφού έχουν στό-

χο να µεγαλώσουν τα παιδιά στην οικογένεια.
Έτσι, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες µε τους πατέρες για συµµετοχή σε σχετικές δραστηριότητες. Ωστόσο σήµερα οι γυναίκες εµφανίζουν
έναν διαφορετικό τρόπο ζωής στον οποίο οι
δραστηριότητες µέσα στο σπίτι δεν αποτελούν πια το µοναδικό τους µέληµα (Balmer &
Clarke, 1997).
Προτείνεται, λοιπόν, όλο και περισσότερες γυναίκες σε όλο το εύρος των ηλικιών
– από τις µικρότερες έως και τις µεγαλύτερες
– να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής και γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η προσπάθεια ευρύτερης ενηµέρωσης
στην Ελλάδα σχετικά µε τα οφέλη που απορρέουν από τη συµµετοχή αυτή, τόσο στον
τοµέα της υγείας όσο και στην βελτίωση γενικότερα του τρόπου ζωής των γυναικών. Η
ενασχόληση των γυναικών µε δραστηριότητες αναψυχής προάγει την ποιότητα ζωής και
είναι σηµαντικό όλες οι γυναίκες να έχουν
περισσότερες ευκαιρίες για αναψυχή.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

δραστηριότητες
Δηµήτρης Β. Γουδήρας
Αναπλ. Καθηγ. Ψυχοπαιδαγωγικής,
Τηλ. +30/2310- 891381
FAX: +30/2310- 891388
e-mail: dbg@uom.gr
Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2007
Το Πειραµατικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας συγκροτείται από τη συνύπαρξη σε
έναν ενιαίο, όχι όµως και ανεξάρτητο χώρο, δύο τύπων σχολείων, του Πειραµατικού Γυµνασίου και του Ενιαίου Πειραµατικού Λυκείου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Πρόκειται, στην
ουσία για δύο αυτοτελή δηµόσια σχολεία, από τα οποία το καθένα έχει ιδιαίτερο σύλλογο διδασκόντων και ιδιαίτερη διεύθυνση. Ως αυτοτελείς σχολικές µονάδες, ακολουθούν το καθένα
ιδιαίτερο πρόγραµµα µαθηµάτων, διδασκαλίας και δραστηριοτήτων. Συνδετικός κρίκος των
σχολικών αυτών µονάδων είναι η υπαγωγή τους στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και οι κοινοί
θεσµοί, όπως η βιβλιοθήκη, το εργαστήριο φυσικών επιστηµών και το εργαστήριο πληροφορικής. Η κοινή πατρότητα των σχολείων συντελεί, όµως, τα µέγιστα στην ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών, την αµοιβαιότητα στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
στέγασης και λειτουργίας τη συµπληρωµατικότητα της απασχόλησης των εκπαιδευτικών και
την αντίληψη της διαδοχικής συνέχειας στη φοίτηση των µαθητών. Το ιδιόρρυθµο των σχέσεων απορρέει από το θεσµικό καθεστώς της ίδρυσης του Σχολείου, το οποίο εναρµονίζεται
µε το υφιστάµενο γενικό θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία των Γυµνασίων και
Γενικών Λυκείων της χώρας. Τούτο σηµαίνει ότι τα προγράµµατα διδασκαλίας των σχολείων
ακολουθούν πιστά και χωρίς καµία εξαίρεση τα προγράµµατα των λοιπών Γυµνασίων και Λυκείων. Παρόλα αυτά το Γυµνάσιο και το Λύκειο εµπλουτίζουν το πρόγραµµα λειτουργίας και
διδασκαλίας µε ποικίλες µορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, ενώ αναπτύσσουν προγράµµατα συνεργασίες µε αντίστοιχες σχολικές µονάδες
του εξωτερικού.
Πέρα από αυτό, οι µαθητές του Σχολείου συµµετέχουν σε ποικίλες διοργανώσεις, στις
οποίες επιτυγχάνουν αξιοζήλευτες διακρίσεις και αποκοµίζουν πολύτιµα έπαθλα, όπως
φαίνεται στη συνέχεια. Οι διοργανώσεις αυτές, οι συµµετοχές και οι διακρίσεις καθώς και η
αποτελεσµατική λειτουργία του µορφωτικού και παιδαγωγικού προγράµµατος του Σχολείου
προσδίδουν στο Πειραµατικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου ξεχωριστή αίγλη και µια ιδιαίτερη
ταυτότητα και κουλτούρα. Προς αυτό συµβάλλουν, ασφαλώς, η στελέχωση του Σχολείου µε
διδακτικό προσωπικό αυξηµένων ακαδηµαϊκών προσόντων, επαγγελµατικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων καθώς και η επιστηµονική, η ηθική και η οικονοµική υποστήριξη του Πανεπιστηµίου. Τα στοιχεία αυτά είναι εµφανή σε κάθε διοργάνωση και δραστηριότητα, αλλά και στις
ακαδηµαϊκές επιδόσεις των µαθητών, µε αποτέλεσµα αυτό να περιβάλλεται µε φήµη και να
είναι περιζήτητο.
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Παρόλα τα θετικά αυτά στοιχεία, παραµένει ανοιχτό το ερώτηµα και για το Πειραµατικό
Σχολείο του Πανεπιστηµίου - όπως και για τα άλλα πειραµατικά σχολεία της χώρας - κατά
πόσον αυτό ανταποκρίνεται στους ειδικούς σκοπούς της ίδρυσης και λειτουργίας του!
Ι. Δραστηριότητες του Γυµνασίου
Οι δραστηριότητες του Γυµνασίου είναι ποικίλες ως προς το είδος και πλούσιες ως προς το
περιεχόµενο. Κατατάσσονται σε έξι βασικές κατηγορίες:
• Λέσχες (Clubs)
• Οµάδες ενδιαφερόντων
• Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ)
• Καινοτόµες δράσεις
• Καλλιτεχνικές δραστηριότητες και διοργανώσεις
• Αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις
Κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες αναπτύσσεται σε πολλές οµάδες δράσεων. Η οµάδα των
Λεσχών π.χ. περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους δραστηριότητες:
1. Οµάδα κοινωνικού προβληµατισµού
2. Γράφοντας Λογοτεχνικά
3. Λέσχη Αρχαιολογίας
4. Λέσχη Μαθηµατικών Διαγωνισµών
5. Πρόγραµµα Αγωγής Σταδιοδροµίας
6. Γνωριµία µε τη Γαλλική Λογοτεχνία
7. Λέσχη Μουσικής
Οι Οµάδες Ενδιαφερόντων αναπτύσσονται στις εξής επιµέρους οµάδες:
1. Οµάδα Αρχαιολογίας
2. Οµάδα Αστρονοµίας- Αστροφυσικής
3. Οµάδα Βυζαντινής Μουσικής
4. Οµάδα Κοινωνικού Προβληµατισµού
5. Οµάδα «Ο µικρός ρεπόρτερ αντιµέτωπος µε κινηµατογραφικές ταινίες και νεανικά βιβλία στα Γαλλικά».
Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ), αναπτύσσεται στις εξής δράσεις:
• Πρόγραµµα Αγωγής Σταδιοδροµίας
• Ηµερίδες σταδιοδροµίας
Καινοτόµες Δράσεις
Η Ζώνη Καινοτόµων Δράσεων αφορά δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι µαθητές του Γυµνασίου στα πλαίσια της εφαρµογής των προγραµµάτων της λεγόµενης «ευέλικτης ζώνης»,
τα οποία προώθησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε ευρεία κλίµακα στα προηγούµενα έτη,
όπως:
1. Προστατευόµενα φυτά και ζώα της Ελλάδας
2. Συνεργασία των Μαθηµατικών και της Αρχιτεκτονικής στη διαµόρφωση του σχολικού
χώρου και τον σχεδιασµό ενός πρότυπου σχολείου

63

3. Άσκηση – Υγεία – Διατροφή
4. Ισότητα των φύλων – Προκαταλήψεις
5. Λαϊκή παράδοση, ήθη, έθιµα και παραδοσιακοί χοροί
6. Ήχος – εικόνα – κίνηση στις 4 εποχές του Βιβάλντι
7. Τοπική Ιστορία
8. Διαπολιτισµική προσέγγιση της αγωγής του καταναλωτή
9. Ολυµπιακά αθλήµατα (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, µπέιζ µπολ)
Οι θεµατικές περιοχές κάθε καινοτόµου δράσης εκτείνονται, επίσης, σε µια ποικιλία ζητηµάτων, όπως παρουσιάζονται αυτά ενδεικτικά π.χ. στη δράση «Ισότητα των φύλων»:
1. Κανόνες ηθικής και εθιµοτυπίας
2. Το σπίτι άλλοτε και σήµερα
3. Η αγορά εργασίας
4. Επίδοση στα µαθηµατικά
5. Αγγλική λογοτεχνία
6. Προφορικός και δραµατικός λόγος
Καλλιτεχνικές διοργανώσεις και διακρίσεις
Μαθητές του Σχολείου συµµετέχουν σε ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες διοργανώνονται σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, αποκοµίζοντας έπαθλα, επαίνους και διακρίσεις. Ο επόµενος πίνακας εµφανίζει τις πιο σηµαντικές από αυτές:
• Συµµετοχή στην «Ολυµπιάδα των Λαών»
• 2η Παγκόσµια Biennale ζωγραφικής: Χρυσό µετάλλιο
• Συµµετοχή στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες: β΄ περιφερειακό βραβείο και τρεις
έπαινοι.
• Πανελλήνιος διαγωνισµός Χορωδίας και Ορχήστρας Νέων (Χ.Ο.Ν.): 2 Χρυσά µετάλλια, 2
αργυρά.
• Συµµετοχή της Χορωδίας και Ορχήστρας του Γυµνασίου σε ποικίλες διοργανώσεις. 2ο
Βραβείο στην κατηγορία του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού.
• Εικαστικά: Διαγωνισµός LIONS, α’ βραβείο
• Πρωτάθληµα σκακιού: 1 πρώτη νίκη, 2 τρίτες νίκες
• Αθλητικές διακρίσεις.
Άξιες µνείας και επαίνων είναι, επίσης, οι ατοµικές συµµετοχές µαθητών σε µουσικούς διαγωνισµούς και αθλητικές διοργανώσεις, καθόσον µαθητές του Σχολείου κατέκτησαν σε αυτούς
σηµαντικά Α΄ και Β΄ βραβεία και µετάλλια.
Δραστηριότητες του Λυκείου
Οι συνθήκες λειτουργίας του Λυκείου περιορίζουν χρονικά αλλά και ουσιαστικά την ανάπτυξη σχολικών και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες κείνται έξω από το αναλυτικό πρόγραµµα.
Παρόλα αυτά οι µαθητές και οι διδάσκοντες στο Λύκειο έλαβαν µέρος στα προηγούµενα σχολικά έτη σε εξωσχολικές δραστηριότητες και διοργανώσεις, όπως το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα
COMENIUS και η Ολυµπιάδα των Λαών. Στα πλαίσια του προγράµµατος COMENIUS αναπτύσσονται συνεργασίες µε εκπαιδευτικούς και αντίστοιχες σχολικές µονάδες των Βαλκανικών χωρών (Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Τουρκίας) καθώς και µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία
και η Γαλλία. Ήδη οµάδες µαθητών και καθηγητών επισκέφτηκαν την Ιταλία και τη Γαλλία
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λαµβάνοντας µέρος σε πρόγραµµα ανταλλαγών. Ενώ αντίστοιχες οµάδες εκπαιδευτικών και
µαθητών επισκέφτηκαν το Σχολείο και το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στο χρονικό διάστηµα
από 20 µέχρι 27 Νοεµβρίου 2006.
Με την ευκαιρία της συµµετοχής στην Ολυµπιάδα των Λαών, µαζί µε το Γυµνάσιο, καθώς
και της συµµετοχής στο φεστιβάλ Παιδείας του Δήµου Νεάπολης, µαθητές και καθηγητές του
Λυκείου ανέβασαν θεατρική παράσταση µε θέµα «Ο έρωτας στην ποίηση και τη λογοτεχνία».
Επιµελήθηκαν, επίσης, την πολυτελή έκδοση τεύχους αφιερωµένου στο ίδιο θέµα, το οποίο
εκδόθηκε µε δαπάνες του Πανεπιστηµίου από τις Εκδόσεις του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Η ευελιξία του προγράµµατος του Γυµνασίου και η έλλειψη της χρονικής πίεσης είναι εµφανείς στην ποσότητα και το είδος των δραστηριοτήτων που αυτό αναπτύσσει σε σύγκριση
µε αυτές του Λυκείου. Είναι, εξάλλου, δεδοµένο ότι η πίεση των ενδοσχολικών και των εισαγωγικών εξετάσεων αποστεώνει το πρόγραµµα των µαθηµάτων και εξοστρακίζει τη φιλοσοφία
της λειτουργίας του Λυκείου προς λογικές οργάνωσης της διδασκόµενης ύλης και τακτικές λειτουργίας ανάλογες µε εκείνες της φροντιστηριακής παραπαιδείας, απωθώντας ταυτόχρονα
διδάσκοντες και διδασκόµενους από δηµιουργικές µαθησιακές, αθλητικές, καλλιτεχνικές κ.α.
δραστηριότητες. Με βάση αυτά, δεν ξενίζει σχεδόν καθόλου το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια
των προηγούµενων σχολικών ετών (από το σχολ. έτος 2003/04 και µετά ) οργανώθηκαν και
λειτούργησαν κανονικά στο Λύκειο, όπως και στο Γυµνάσιο, πολλά τµήµατα πρόσθετης διδακτικής στήριξης µαθητών.
Κατά το σχολικό έτος 2005/06 προσφέρθηκαν στους µαθητές του Γυµνασίου προαιρετικά
µαθήµατα µουσικής, εικαστικών, θεάτρου, δηµοσιογραφίας, κοινωνικών και οικονοµικών θεµάτων, ενώ εκπονήθηκαν προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων
Στο σχολείο διοργανώνονται σε σταθερή βάση επιµορφωτικά σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Σκοπός των σεµιναρίων είναι η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και
των γονέων για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων επίδοσης και συµπεριφοράς των µαθητών στο σχολείο και έξω από αυτό και η λήψη από κοινού αποφάσεων. Η θεµατολογία των σεµιναρίων αυτών προέκυψε µετά από συστηµατική καταγραφή των
πραγµατικών επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Στις συναντήσεις των σεµιναρίων
παρουσιάζεται κάθε φορά ένα παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, οργανωτικό, διοικητικό ή άλλο
θέµα από έναν εισηγητή, ανάλογα προς τις ανάγκες και τις περιστάσεις. Τα θέµα προγραµµατίζονται σε συνεργασία µε τον επόπτη και τους κ.κ. Διευθυντές του Σχολείου, ένας από τους
οποίους διευθύνει κάθε φορά τη συζήτηση.
Στο προηγούµενο σχολικό έτος πραγµατοποιήθηκαν δύο σεµινάρια προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου από εξωτερικούς οµιλητές, τα οποία αφορούσαν την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού συστήµατος και του σχολείου. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν
την ευκαιρία να πάρουν µέρος σε µια σειρά επιµορφωτικών σεµιναρίων που διοργανώθηκαν
στο σχολείο από το 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.
Διοργάνωση ηµερίδων
Καθηγητές του Σχολείου σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων και τον Δήµο
Νεάπολης διοργανώνουν ετησίως µία ηµερίδα µε θέµα «οι νέοι στο σταυροδρόµι των αποφάσεων» µε σκοπό να ενηµερώνονται οι µαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για τα ζητήµατα
που αφορούν την επιλογή επαγγέλµατος και τον προσανατολισµό σπουδών των εφήβων.
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Πειραµατικές εφαρµογές καινοτόµων προγραµµάτων
Η φιλοσοφία των νέων αναλυτικών προγραµµάτων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν στα σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καινοτόµα προγράµµατα. Ένα σχετικό πρόγραµµα (project) εκπόνησε µία οµάδα τεσσάρων εκπαιδευτικών
(2 φιλολόγων και 2 µαθηµατικών) του Σχολείου, αποτελούµενη από τον Γ. Θωµαϊδη, Γ. Πετράκη, Κ. Τουλούµη και τη Μ. Σταφυλίδου. Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της
διαθεµατικής διδασκαλίας και αφορά τη διδασκαλία της Γλώσσας, της Ιστορίας και της Ευκλείδειας Γεωµετρίας από πρωτότυπα κείµενα. Εφαρµόστηκε µε επιτυχία στην Α΄ τάξη του
Λυκείου κατά τη διάρκεια δύο σχολικών ετών (2002/3 και 2003/4). Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος δηµοσιεύτηκαν σε έναν καλαίσθητο τόµο από τις Εκδόσεις του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας. Σε αυτόν προηγείται εκτεταµένη εισαγωγή του επόπτη του Σχολείου, Δηµήτρη
Γουδήρα, η οποία αφορά σε µια προσέγγιση της εφαρµογής στην εκπαιδευτική πράξη της
«επίλυσης προβλήµατος» ως µεθόδου διδασκαλίας και αναζήτησης της γνώσης.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Την Τετάρτη 20 Δεκεµβρίου 2006, στις 5.30 µ.µ. µαζεύτηκαν στην Κλειστή Αίθουσα Μπάσκετ
του Πανεπιστηµίου µας, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας καθώς και οι
Σύλλογοι των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων για να γιορτάσουν µαζί µε τα
παιδιά τους τη γιορτή των Χριστουγέννων. Φέτος, ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων σε συνεργασία µε το Γραφείο Δηµοσίων & Διεθνών Σχέσεων επιµελήθηκε µια γιορτή διαφορετική
από τις άλλες οργανώνοντας πολλές παράλληλες εκπλήξεις. Έτσι, στην αίθουσα του Μπάσκετ
που στολίστηκε µε 200 χρωµατιστά µπαλόνια και µετά το σύντοµο χαιρετισµό του Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου, καθηγητή κ. Ηλία Κουσκουβέλη, ακολούθησε ένα ποικίλο πρόγραµµα µε
ένα ξυλοπόδαρο, έναν κλόουν, ενώ ο Άγιος Βασίλης ήταν και αυτός καλεσµένος µοιράζοντας
καραµέλες στους µικρούς φίλους. Τη δεξίωση της εκδήλωσης επιµελήθηκε όπως κάθε χρόνο
ο κ. Χούτος, ενώ η γιορτή ολοκληρώθηκε µε την διανοµή των δώρων στα παιδιά, για τα οποία
είχαν προνοήσει νωρίτερα τα µέλη του συλλόγου Διοικητικών υπαλλήλων από το κατάστηµα
παιδικών ειδών «Κου-κου».Δεν παρέλειψαν να αφήσουν τη δική τους µουσική πινελιά και φοιτητές του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης που έπαιξαν παραδοσιακά κάλαντα.

67

Tόσο οι µεγάλοι όσο και οι µικροί πέρασαν
ένα ευχάριστο βράδυ στο εορταστικό πνεύµα των Χριστουγέννων...
Τέλος, µε πρωτοβουλία του Συλλόγου
των Διοικητικών Υπαλλήλων αποφασίστηκε,
όσα δωράκια έµειναν, να δοθούν ως δωρεά
στο Δηµοτικό Βρεφοκοµείο του Αγ. Στυλιανού.

Η ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Πρέσβειρα της Τσεχίας στην Ελλάδα, Hana Mottlová, επισκέφτηκε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στις 12.02.2007. Η κ. Mottlová, µαζί µε τους συνεργάτες της, έγινε δεκτή από τον
Πρύτανη του Ιδρύµατος, καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη στα γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν θέµατα πιθανής συνεργασίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε ΑΕΙ της Τσεχίας και διατυπώθηκε η κοινή επιθυµία διοργάνωσης
εκδηλώσεων, µε τη συµµετοχή φοιτητών και µελών ΔΕΠ του Ιδρύµατος, στο πλαίσιο αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την εκπαίδευση.
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