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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Φίλες και φίλοι,

Ο τελευταίος µισός αιώνας ήταν για την πατρίδα µας περί-
οδος σηµαντικών µεταβολών και ανακατατάξεων. Μέσα 
από εµπόδια, δυσκολίες και σηµαντικές θυσίες κατόρθω-
σε να σηµειώσει άλµατα προόδου. Η κατεστραµµένη από 
τον πόλεµο και τον εµφύλιο σπαραγµό Ελλάδα, που τα 
παιδιά της έφευγαν κατά χιλιάδες µετανάστες για να επι-
βιώσουν, κατόρθωσε να ορθοποδήσει, να αναπτυχθεί και 
να βρίσκεται πλέον στην οµάδα των 25 πλουσιότερων 
χωρών του κόσµου.
 Πριν από µισό αιώνα «γεννήθηκε» και το Πανεπιστή-
µιο Μακεδονίας, έχοντας τότε τα όνοµα «Ανωτάτη Σχολή 
Βιοµηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης». Ο «τοκετός» δεν 
ήταν εύκολος, αν αναλογιστεί κανείς ότι χρειάστηκε µια 
δεκαετία από την έκδοση του διατάγµατος ίδρυσής του το 1948 για να λειτουργήσει ως Ίδρυ-
µα το 1957-58. Εύκολος δεν ήταν και ο στόχος του, να εκπαιδεύσει επιστήµονες που θα στελέ-
χωναν τοµείς της χειµαζόµενης τότε ελληνικής οικονοµίας και να δηµιουργήσει τις γενιές των 
ανθρώπων που θα συνέβαλλαν στην πρόοδο της πατρίδας µας.
 Φέτος το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Το µικρό εκπαιδευτικό 
ίδρυµα της δεκαετίας του ’50 έχει µεγαλώσει και πλέον, όπως και η χώρα µας, έχει διαφορετι-
κές δυνατότητες, αλλά και απαιτήσεις. Έχει δικές του σύγχρονες εγκαταστάσεις. ∆έκα προπτυ-
χιακά Τµήµατα και άλλα τόσα µεταπτυχιακά. Χιλιάδες φοιτητές και δεκάδες χιλιάδες αποφοί-
τους. Είναι ένα καταξιωµένο, σύγχρονο Πανεπιστήµιο, µε δυναµισµό και µεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης, ακόµη και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.
 Η φετινή επέτειος µας δίνει τη δυνατότητα να γιορτάσουµε υπερήφανοι τα επιτεύγµατα 
του παρελθόντος. Μας υποχρεώνει, ταυτόχρονα, να µελετήσουµε και να οργανώσουµε καλύ-
τερα τα σχέδιά µας για το µέλλον. Ένα µέλλον το οποίο αφενός προδιαγράφεται ελπιδοφό-
ρο, αφετέρου είναι γεµάτο προκλήσεις και ακόµη µεγαλύτερες απαιτήσεις. Οι αλλαγές που 
προοιωνίζονται το ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι δεν επιτρέπουν εφησυχασµό, αντιθέτως 
προτρέπουν για περισσότερη και ουσιαστικότερη δουλειά. Περισσότερες προσπάθειες για να 
επιλύσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν, αλλά και αυτά που θα προκύψουν στο µέλλον. 
 Μισό αιώνα από τη λειτουργία του, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας εξακολουθεί να υπηρε-
τεί µε πίστη την επιστήµη και να µεταλαµπαδεύει µε αφοσίωση τον ορθό λόγο, τη γνώση και 
το ήθος στις νέες και τους νέους της πατρίδας µας. Εύχοµαι, ελπίζω και πιστεύω ακράδαντα 
ότι θα συνεχίσει να το πράττει και τον επόµενο µισό αιώνα και ακόµη περισσότερο.

Χρόνια πολλά

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ
Καθηγητής 

Πρύτανης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας Κοινό-
τητας,

Η έκδοση του παρόντος τεύχους των «Πανεπι-
στηµιακών», συµπίπτει µε την έναρξη των εορ-
τασµών για τα 50 χρόνια από τη λειτουργία του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Το γεγονός είναι 
κορυφαίο για το Ίδρυµά µας και θα συνοδευτεί 
από πλήθος τιµητικών και πανηγυρικών εκδηλώ-
σεων, ανάλογων µε τη βαρύτητα και τη σηµασία 
της επετείου. Oι δράσεις οι οποίες καταγράφο-
νται στο τεύχος αυτό, οι οποίες αφορούν το προηγούµενο εαρινό εξάµηνο, ήταν πολλές και 
αξιοσηµείωτες, ενώ θα µπορούσε να πει κανείς ότι προλείαναν το έδαφος για τις επερχόµενες 
εκδηλώσεις της τρέχουσας ακαδηµαϊκής χρονιάς.
 Παραθέτουµε ενδεικτικά ορισµένες από αυτές: 
• Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.∆.∆.Α.) και η Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.) υπέγραψαν 
συµφωνία δηµιουργίας µεταπτυχιακού προγράµµατος για δηµοσίους υπαλλήλους στο Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονίας, µε τίτλο: «Μεταπτυχιακό στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας».

• ∆ιοργανώθηκε εκδήλωση προς τιµήν των εν ενεργεία και των διατελεσάντων Ευρωβουλευ-
τών της Μακεδονίας, µε αφορµή τα 50 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Επίσης, στρογ-
γυλή τράπεζα µε θέµα «Ευρωπαϊκή Ένωση: Λάθη του παρελθόντος, λύσεις για το µέλλον».

• Ο Μάικλ ∆ουκάκης, πρώην Κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και πρώην υποψήφιος Πρόε-
δρος των ΗΠΑ,  πραγµατοποίησε εθιµοτυπική επίσκεψη στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 

• Το 9ο ετήσιο Συνέδριο Ιστορίας της Οικονοµικής Σκέψης έγινε στις 11-12 Μαΐου στο Ίδρυ-
µα. Η διοργάνωση του στηρίχθηκε από τα τµήµατα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Μακε-
δονίας και του ΑΠΘ.

• Ο καθηγητής και συνθέτης ∆ηµήτρης Τερζάκης, αναγορεύτηκε Επίτιµος ∆ιδάκτορας του 
Τµήµατος Μουσικής  Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

• ∆ιοργανώθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική
• Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας φιλοξένησε το 15ο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαίων 

Οικονοµολόγων του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΕΑΕRE). 
• Την 3η Καταστατική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των Οικονοµικών Πανεπιστηµίων, 

Σχολών και Τµηµάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πραγµατοποίησε η  ASECU, η οποία 
ως γνωστόν δηµιουργήθηκε τον Νοέµβριο του 1996, µε πρωτοβουλία του τότε Πρύτανη 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθηγητή Γιάννη Τσεκούρα και ένωσε Οικονοµικά Πανεπι-
στήµια, Τµήµατα και Σχολές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 Θέλω να ευχαριστήσω τα Τµήµατα, τις υπηρεσίες και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την 
έκδοση των «Πανεπιστηµιακών». Είµαι πεπεισµένος ότι η διαρκής ανοδική πορεία του Πανε-
πιστηµίου Μακεδονίας θα συνεχίσει να καταγράφεται µέσα από τις σελίδες της έκδοσης και 
η συµµετοχή όλων σας, µε την παρουσίαση των δράσεων που συντελούνται στους κόλπους 
του ιδρύµατος, θα είναι ολοένα και εντονότερη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της φετινής επε-
τειακής χρονιάς.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙ∆ΗΣ
Καθηγητής 

Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
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Από την 1η Σεπτεµβρίου 2007 και για ένα 
ολόκληρο ακαδηµαϊκό έτος το Πανεπιστήµιό 
µας γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του.
 Στο πλαίσιο της σηµαντικής αυτής επετεί-
ου του Ιδρύµατός µας, έχουµε οργανώσει µια 
σειρά δραστηριοτήτων µε την υποστήριξη ή 
και χορηγία φορέων της Θεσσαλονίκης αλλά 
και της Πολιτείας µεταξύ των οποίων τα ΕΛΤΑ, 
ο ∆ήµος, η Νοµαρχία, το κρατικό τηλεοπτικό 
και ραδιοφωνικό κανάλι ΕΡΤ3, κ.α.
 Καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού 
έτους 2007-2008 θα σας ενηµερώνουµε για 
τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν εντός 
και εκτός του Πανεπιστηµίου µας. 

Ήδη έχουν γίνει: 

Αύγουστος 2007- Σχεδιασµός του λογότυ-
που για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Πανε-
πιστηµίου µας από τις Εκδόσεις Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας 

Από το καλοκαίρι έχουµε ξεκινήσει να προ-
σθέτουµε σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό 
προωθητικό υλικό του Πανεπιστηµίου µας 
το λογότυπο που αφορά τα 50 χρόνια λει-
τουργίας µας. Επίσης έχει προστεθεί εδώ και 
2 µήνες και στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση 
(βλέπε παραπάνω και http://www.uom.gr)

1957-2007: 
50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
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9 Σεπτεµβρίου 2007 – Πρώτη επίσηµη πα-
ρουσίαση του επετειακού γραµµατοσήµου 
του Πανεπιστήµιου µας στο περίπτερο των 
ΕΛΤΑ στα πλαίσια της 72ης ∆ιεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης, στο Stand 7 του υπαί-
θριου χώρου Α11.

Κατόπιν προσπαθειών της Πρυτανείας, τα 
ΕΛΤΑ αποφάσισαν να σχεδιάσουν, παράγουν 
και να διαθέσουν ειδικό επετειακό γραµµα-
τόσηµο για τα 50 χρόνια λειτουργίας του 
Ιδρύµατός µας. 
 Η επίσηµη παρουσίαση έγινε στο περί-
πτερο των ΕΛΤΑ στα πλαίσια της 72ης ∆ΕΘ 
τη Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 2007 παρουσία 
διακεκριµένων προσώπων του δηµόσιου και 
ιδιωτικού χώρου. 
 Το γραµµατόσηµο κυκλοφόρησε στις 28 
Σεπτεµβρίου 2007.

27 Σεπτεµβρίου 2007 – Εκδήλωση ∆ικτύου 
∆ηµοσιογράφων Ελλάδας-Βουλγαρίας 
Εορτασµός για την Παγκόσµια Ηµέρα Του-
ρισµού 

Τη Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου 2007 , στις 6.30 
µ.µ. πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του ∆ι-
κτύου ∆ηµοσιογράφων Ελλάδος-Βουλγαρί-
ας «Ανοιχτοί Ορίζοντες» του Πανεπιστηµίου 
µας. Με αφορµή τη Παγκόσµια Ηµέρα Του-
ρισµού θα πραγµατοποιηθεί επίσης σχετική 
οµάδα εργασίας µε θέµα «Μουσική & Τουρι-
σµός: Η έρευνα». Σχετική πρόσκληση θα έχει 
αποσταλεί και ηλεκτρονικά.

6, 9, 22, 30 Οκτωβρίου 2007 – Μουσικές εκ-
δηλώσεις στα πλαίσια των ΜΒ΄ ∆ηµήτριων 
Θεσσαλονίκης 

Το Πανεπιστήµιό µας για πρώτη φορά συµ-
µετέχει στη διοργάνωση των 42ων ∆ηµήτριων 
της πόλης µας φιλοξενώντας στο Αµφιθέα-
τρο Τελετών σειρά µουσικών εκδηλώσεων. 
 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να επισκέπτεστε και τη σχετική ιστοσελίδα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
dimitriathess.gr
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Εορτασµός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2007

Η εκδήλωση για τον εορτασµό της εθνικής επετείου πραγµατοποιήθηκε στις 23 
 Μαρτίου στο Αµφιθέατρο Τελετών παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και µελών της πα-
νεπιστηµιακής κοινότητας. Μετά το χαιρετισµό του Πρύτανη, Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη, 
το πρόγραµµα περιλάµβανε οµιλία της Λέκτορος του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οι-
κονοµικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου µας, κας Φωτεινής Μπέλλου µε θέµα 
«Ο ρόλος της γυναίκας στον αγώνα για την ελευθερία» και µουσικό πρόγραµµα από τους 
φοιτητές του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Αναπληρωτή Καθηγητή και νυν Προέδρου του Τµήµατος, κ. Ηλία Παπαδόπουλου. Ο εορτα-
σµός ολοκληρώθηκε µε δεξίωση στο εστιατόριο του Πανεπιστηµίου.
 Παραθέτουµε αµέσως παρακάτω το κείµενο της οµιλίας:
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“Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”
Aξιότιµοι επίσηµοι προσκεκληµένοι του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 
Kυρίες και κύριοι,
 
Σήµερα, τιµούµε τη λαµπρή επέτειο των 186 χρόνων από την 25η Μαρτίου του 1821 
που σηµατοδοτεί ιστορικά την ηµεροµηνία έναρξης της επανάστασης των Ελλήνων 
από τον Οθωµανικό ζυγό. Από τον καιρό του θρυλικού ηρωισµού και της αυταπάρνη-
σης για την ελευθερία µέχρι σήµερα οι Έλληνες βίωσαν συχνά περιόδους δύσκολες και 
τις περισσότερες φορές επεδείκνυαν γενναιότητα και θάρρος. Άλλοτε πάλι, οι Έλληνες 
βιώσαν περιόδους κατάπτωσης και χρόνια παρακµής. Ωστόσο, σε καµία περίοδο της 
σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας δεν µειώθηκε ούτε για µια στιγµή το µεγαλείο της αυτο-
θυσίας και της µεγαλοσύνης των Ελλήνων ηρώων της επανάστασης του 1821. 
 Παρά την εικονοκλαστική διάθεση της σύγχρονης εποχής, που θέτει σε αµφισβήτηση 
πρότυπα, αξίες και πεποιθήσεις, το 1821 έχει επιδείξει µοναδική αντοχή στη λαϊκή συνεί-
δηση και παραµένει το µεγάλο εθνικό κοµµάτι της ιστορίας, που το χρειαζόµαστε όλοι 
οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ως αξιακό υπόβαθρο της συλλογικής µας αυτογνωσίας και 
ως πυξίδα  της ιστορικής µας πορείας προς το µέλλον. 
 Ήσαν αµέτρητοι οι επώνυµοι και ανώνυµοι ήρωες, οι οποίοι έγραψαν «τα µεγάλα και 
τα πολλά» που, τους είπε «η τρίσβαθη ψυχή τους» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σο-
λωµικός στίχος στους «Ελεύθερους πολιορκηµένους». Ηταν αυτή η µοναδική ελληνική 
ψυχή, που, από τον Μαραθώνα και τις Θερµοπύλες, µέχρι τα  Γαυγάµηλα, τα τείχη της 
Βασιλεύουσας και το Μεσολόγγι, έµαθε µόνον να νικά ή να πεθαίνει. Τίποτε άλλο!
 Αυτή τη µοναδική ελληνική ψυχή διέθεταν, στον µεγάλο Αγώνα του Γένους µας, 
άνδρες και γυναίκες. Αλλά η Ιστορία µοιάζει να έχει αδικήσει, ως προς την τιµή και τη 
δόξα που τους πρέπει, τις Ελληνίδες, που στάθηκαν  γενναίες δίπλα στους γενναίους, 
άξιες δίπλα στους άξιους, και ηρωίδες δίπλα στους ήρωες. Ακόµη και αν η γυναικεία 
φύση εµπεριέχει την ανιδιοτελή αίσθηση του καθήκοντος και της προσφοράς, χωρίς 
την προσδοκία της αναγνώρισης ή της επιβράβευσης, εµείς που θέλουµε, αδιάκοπα, να 
αντλούµε µαθήµατα εθνικής ευθύνης και να προβάλλουµε πρότυπα ηθικού µεγαλείου, 
για την ατοµική ή συλλογική  µας συµπεριφορά, οφείλουµε να ανασύρουµε από τις πα-
ρυφές της Ιστορίας και να οδηγήσουµε στις κορυφές της Εθνικής Μνήµης, τις Ελληνίδες 
του Εικοσιένα. Όχι επειδή τούτο επιβάλλει η σύγχρονη αντίληψη για την ισότητα των 
φύλων, αλλά διότι τούτο υπαγορεύει, διαχρονικά, η δίκαιη και αντικειµενική αποτίµηση 
των γεγονότων του µεγάλου µας εθνικού ξεσηκωµού.  Γυναίκες ηρωίδες αναφέρονται 
στη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για τη δράση τους ενάντια στον Οθωµανικό ζυγό 
ακόµα και πριν από την έναρξη της επανάστασης.       
 Την ώρα που ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος άφηνε, ηρωικά, τη ζωή, στην Πύλη του 
Ρωµανού και πέρναγε στον αιώνιο θρύλο,  γεννιόταν στην Λήµνο η Μαρούλα, µια κο-
πέλα αγνώστων λοιπών στοιχείων, για την οποία ο Σπύρος Λάµπρος έγραψε ότι, «ήταν 
αξία ευρυτέρας εκτιµήσεως».
 Ο Κωστής Παλαµάς, στο µακροσκελές ποίηµά του «Η κόρη της Λήµνου», σώζει το µε-
γαλείο αυτής της γενναίας κόρης, που, βλέποντας τον πατέρα της να πέφτει νεκρός, κατά 
την πολιορκία του νησιού από τους Τούρκους, το 1475, χωρίς να δειλιάσει, άρπαξε την 
ασπίδα του και το ξίφος του και οδήγησε τους πολιορκούµενους στο κάστρο Κότσινο σε 



10 11

γενναία έξοδο, Ενετούς και Έλληνες, αναγκάζοντας τους επιδροµείς να υποχωρήσουν 
και να φύγουν µε τα πλοία τους. Αυτή την  ηρωίδα ύµνησε, µε τον δικό του µοναδικό 
επικολυρικό τρόπο, ο Παλαµάς: 

Κανείς περίγελο, κανείς ντροπή δεν πρέπει νάχη,
Ότι γυναίκα οδηγεί τη λεβεντιά’ ς τη µάχη.
Ας τρέµει κάθε αγαρηνό σπαθί, κάθε σαρίκι.
Γυναίκες ήταν οι θεές, παρθένα είναι’ η Νίκη.

Εκατό περίπου χρόνια αργότερα, το 1570-71, οι Τούρκοι κατέλαβαν, µετά από πολύµηνη 
πολιορκία, την Κύπρο. Σαράντα χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν. Από τα πλήθη των 
αιχµαλώτων, ο Μουσταφά πασάς ξεχώρισε, για να στείλει στο χαρέµι του σουλτάνου, τις 
ωραιότερες νέες και τους ωραιότερους νέους. 
 Το άνθος της Κύπρου στοιβάχτηκε σ’ ένα µεγάλο καράβι και δύο µικρότερα, για να 
πάνε στην Πόλη. Ανάµεσα τους η Μαρία, κόρη ή ανεψιά του καπετάν Πέτρου Συγκλη-
τικού. Πριν προλάβουν τα πλοία να ξεκινήσουν, η Μαρία έβαλε φωτιά σ’ ένα βαρέλι µε 
µπαρούτι, αποτρέποντας το ατιµωτικό ταξίδι και χαράσσοντας τον δρόµο που ακολού-
θησαν, αργότερα, ο Σαµουήλ στο Κούγκι, ο Γιωργάκης Ολύµπιος στη µονή Σέκου και η 
∆έσπω Σέχου – Μπότση στον πύργο του ∆ηµουλά, µεταξύ Άρτας και Πρέβεζας. 
 Τα µυστικά νήµατα της Ιστορίας ένωσαν  την αδάµαστη κόρη της Λήµνου και την 
ηρωική Κυπριωτοπούλα, µε την µαρτυρική ∆έσπω, που θυσίασε έντεκα κόρες, νύφες και 
εγγόνια, για να µην πέσουν στα χέρια των Τούρκων και έγιναν τραγούδι στα χείλη της 
απαράµιλλης λαϊκής µούσας:

Το Σούλι κι’ αν προσκύνησε κι αν τούρκεψεν η Κιάφα,
Η ∆έσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκανε, δεν κάνει.
∆αυλί στο χέρι άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει
Σκλάβες Τουρκών µη ζήσετε, παιδιά µαζί µ’ ελάτε.
Και τα φουσέκια άναψε κι όλες φωτιά γενήκαν.

Σε µια αυστηρά πατριαρχική και ανδροκρατική κοινωνία, όπως αυτή των Σουλιωτών, 
ο σεβασµός προς τη γυναίκα ήταν απόλυτος. Ίσως διότι οι Σουλιώτισσες κέρδιζαν την 
αναγνώριση των ανδρών µε την εξοικείωσή τους στα όπλα και τη συµπεριφορά τους 
στη µάχη.
 ∆ίπλα στη Μόσχω Τζαβέλα, τη γυναίκα του Λάµπρου, στη Λένω Μπότσαρη, την αδελ-
φή του Μάρκου και στη Χάϊδω Σέχου, κάθε Σουλιώτισσα δεν ήταν µόνο µάνα, αδελφή, 
γυναίκα και κόρη ήρωα. Ήταν και η ίδια, από µόνη της ηρωίδα. Όταν οι άνδρες µάχονταν, 
οι γυναίκες κουβαλούσαν πολεµοφόδια, τροφές και ό,τι άλλο χρειάζονταν οι µαχητές.
 ∆εν γεννήθηκαν τυχαία, στα ίδια κακοτράχαλα βουνά, οι γυναίκες της Πίνδου το ’40. 
Οι Σουλιώτισσες, µε την παρουσία τους στις µάχες εµψύχωναν τους µαχητές, ενίσχυαν 
την άµιλλά τους, γιγάντωναν την αυτοθυσία τους. Αλλά και έψεγαν όσους τυχόν δεί-
λιαζαν και, κάποτε, τους αφόπλιζαν. Μόνο από τέτοιες γυναίκες θα µπορούσε να µείνει 
στην Ιστορία το Ζάλογγο, ως υπέρτατο  µνηµείο αρετής και θυσίας, που υµνήθηκε ακό-
µη και από τον εχθρό.
 Πράγµατι, στις 18 ∆εκεµβρίου 1803, τον θρύλο που έγραψαν µε τον χορό τους στο 
Ζάλογγο οι Σουλιώτισες, τον παρέδωσε στην ιστορική µνήµη η περιγραφή Τούρκου αυ-
τόπτη µάρτυρα, ενός αξιωµατικού του Αλή πασά, του Σουλεϊµάν Αγά. Η περιγραφή του 
υπάρχει σε βιβλίο του  Ibrahim Manzour efendi, που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1828. 
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 Συγκλονισµένος ο  τούρκος αξιωµατικός αναφέρει ότι, οι γυναίκες «πιάστηκαν από τα 
χέρια και άρχισαν ένα χορό, που τα βήµατά του τα κινούσε ένας ασυνήθιστος ηρωισµός και 
η αγωνία του θανάτου τόνιζε το ρυθµό του… στο τέλος των επωδών οι γυναίκες βγάζουν 
µια διαπεραστική και µακρόσυρτη κραυγή, που ο αντίλαλός τους σβήνει στο βάθος ενός 
τροµακτικού γκρεµού, όπου ρίχνονται µαζί µε όλα τα παιδιά τους».
 ∆εκαεννιά χρόνια αργότερα, στις 21 Απριλίου 1822, οι Σουλιώτισσες του Ζαλόγγου 
ξαναζούν στην ψυχή των γυναικών της Νάουσας. Για ν’ αποφύγουν την αιχµαλωσία και 
την ατίµωση από τους Τούρκους, ρίχνονται στους καταρράκτες της Αραπίτσας, µαζί µε 
τα παιδιά τους και πνίγονται, προσθέτοντας και τη δική τους θυσία στον µεγάλο Αγώνα.
 Η επανάσταση έχει πια ξεκινήσει και οι Ελληνίδες γράφουν, µε το δικό τους πάθος και  
µε την δική τους ξεχωριστή λεβεντιά σελίδες µεγαλείου και δόξας. Η Λασκαρίνα Μπου-
µπουλίνα, δυο φορές χήρα και µε έξι παιδιά, όλα ταγµένα στον Αγώνα, πρωτοστατεί 
µε το πλοίο της, τον θρυλικό «Αγαµέµνονα», στην πολιορκία του Ναυπλίου και µπαίνει 
θριαµβεύτρια, δίπλα στον Κολοκοτρώνη, στη Τριπολιτσά. Είναι η «νέα Αµαζόνα» κατά 
τον ιταλό περιηγητή Πέτσιο, ενώ ο γερµανός δηµοσιογράφος Κρίστιαν Μίλλερ, γράφει, 
εντυπωσιασµένος, για τη γυναίκα που το όνοµά της και τα ανδραγαθήµατά της συζη-
τούνται σε όλη την Ευρώπη:
 «Σπετσιώτισσα είναι η γνωστή ηρωίδα Μπουµπουλίνα, που εξόπλισε τρία καράβια, εκ 
των οποίων τα δύο κυβερνούν οι γιοι της και το µεγαλύτερο το κυβερνάει η ίδια. Έχασε 
κιόλας ένα γιο της σ’ αυτόν τον αγώνα και φλέγεται τόσο σα µάνα από το αίσθηµα της 
εκδίκησης, όσο και σαν Ελληνίδα από την αγάπη προς την πατρίδα. Έχει επιφέρει πολλές 
καταστροφές στους τούρκους και τους έχει πάρει πολλά καράβια»
 Το ίδιο ατρόµητη θαλασσοµάχος και η ∆όµνα Βισβίζη, η Θρακιώτισσα από την Αίνο. 
Όπως γράφει ο Ιωάννης Φιλήµων, «Τοιαύτη ανεδείχθη και η ∆όµνα σύζυγος Βασιλείου Χα-
τζή, πλοιάρχου. Θανατωθέντος αυτού κατά την πολιορκία της Ευβοίας, ανέλαβε η ίδια την 
διοίκησιν του πλοίου ως άλλος ανήρ, επί πολύ χρόνον, ίνα µη στερηθή η πολιορκία της από 
θαλάσσης βοηθείας».
 Η ∆όµνα Βισβίζη, την οποία ο ∆ηµ. Υψηλάντης αποκαλούσε Ευγενεστάτη και Γαλη-
νοτάτη και για την οποία ο Οδυσσέας Ανδρούτσος πιστοποιούσε µε έγγραφό του, ότι 
τον Μαϊο του 1822, τον έσωσε, αυτόν και τους άνδρες του, προµηθεύοντάς του τρόφιµα 
και πολεµοφόδια, διατήρησε το πλοίο της επί τρία χρόνια. ∆απάνησε για την συντήρη-
σή του και την διατροφή του πληρώµατός του, όλη της την περιουσία. Και όταν πια οι 
πόροι της τελείωσαν και το µπρίκι είχε πάθει µεγάλη φθορά, το χάρισε, τον Σεπτέµβριο 
του 1824 στην κυβέρνηση, που το µετέτρεψε σε πυρπολικό. Μ’ αυτό ο Ανδρέας Πιπίνος 
έκαψε, στη Σάµο, την τουρκική φρεγάτα. 
 Μια άλλη µεγάλη γυναικεία µορφή του ’21, ήταν η Μαντώ Μαυρογένους. Γεννήθηκε 
στην Τεργέστη, από Μυκονιάτισσα µάνα σπαρτιατικής καταγωγής και τον Νικόλαο Μαυ-
ρογένη, µεγάλο σπαθάρη του συνώνυµου του και θείου του, ηγεµόνα της Βλαχίας. Μετά 
τον αποκεφαλισµό του ηγεµόνα από τους Τούρκους, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε 
στην Τεργέστη και απέκτησε τεράστια περιουσία από το εµπόριο.
 Η Μαντώ, είχε εξαιρετική µόρφωση και µιλούσε επαρκώς εκτός από την µητρική της 
γλώσσα, τουρκικά, γαλλικά και ιταλικά..Λίγο πριν την κήρυξη της Επανάστασης και µετά 
τον θάνατο του πατέρα της, εγκαταστάθηκε στην Τήνο και στη συνέχεια στην Μύκονο.
 Με χρήµατα της οικογενείας της, αρµάτωσε και διέθεσε στον Αγώνα δύο καράβια, 
ενώ συντηρούσε και δύναµη 800 πολεµιστών. Φορώντας αντρικά ρούχα και ζωσµένη µε 
το σπαθί του πατέρα της, η Μαντώ πήρε µέρος σε µάχες στην Κάρυστο, στη Μαγνησία, 
στο Τρίκκερι, στην Άµφισσα, στη Χαιρώνεια και σε επιθέσεις εναντίον του τουρκικού 
στόλου στο Αιγαίο. 
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 Με διαταγή της εθνοσυνέλευσης του Άστρους, της απονεµήθηκε, ως διακριθείσα επ’ 
ανδραγαθία στο πεδίο της µάχης, στέφανος δάφνης, «εν επισήµω τελετή οµοία προς 
την των Ολυµπιακών Αγώνων». Ακόµη, για την τεράστια συµβολή της στην Επανάστα-
ση, της απονεµήθηκε, µοναδικό προς γυναίκα, το αξίωµα του επιτίµου αντιστρατήγου 
και της παραχωρήθηκε κεντρικό σπίτι στο Ναύπλιο για την εγκατάστασή της.
 Αυτή η σπουδαία γυναίκα, µε την αριστοκρατική καταγωγή, που πολέµησε παθια-
σµένα σε όλα τα πεδία των µαχών, που ουδέποτε εφατρίασε κατά τις εµφύλιες διαµάχες, 
που τροφοδότησε το κύµα του φιλελληνισµού στην Ευρώπη µε τις δύο επιστολές που 
έγραψε, τη µία προς τις παρισινές κυρίες και την άλλη προς τις αγγλίδες κυρίες, και  η 
οποία προσέφερε 7.000.000 γρόσια για τον Αγώνα, πέθανε, τελικά, πάµπτωχη. 
 Όµως, δίπλα στις επώνυµες, γράφουν τη δική τους λαµπρή ιστορία  χιλιάδες Ελληνί-
δες, σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της πατρώας γης, «τοις κείνων ρήµασι πειθόµενες». 
 Σε καµιά γωνιά της επαναστατηµένης Ελλάδας δεν έλειψαν οι ελληνίδες οι οποίες 
είτε αγωνίστηκαν µαζί µε τους άντρες τους, είτε βασανίστηκαν από τις κακουχίες και τις 
στερήσεις που έφερε η συνειδητή αυτή αποτίναξη του ξενικού ζυγού.
 Στη Χίο, η οποία καταστράφηκε εκ θεµελίων από την τουρκική βαρβαρότητα, η τρα-
γωδία των γυναικών του νησιού ταξίδεψε ως πένθιµο νέο µέχρι την Ευρώπη. Ο Francis 
Werry, Αγγλος πρόξενος στη Σµύρνη, όπου εκεί έφταναν υποδουλωµένες οι Χιώτισσες, 
γράφει σε αναφορά του: 
 «Χιλιάδες γυναίκες κορίτσια και αγόρια πουλιόταν κάθε µέρα στο παζάρι. Πολλά από αυτά 
δυστυχισµένα πλάσµατα αυτοκτόνησαν κατά τη µεταφορά. Βλέπεις γυναίκες να µη δέχονται 
τροφή µ’ όλο που µαστιγώνονται , για να πεθάνουν από την πείνα».
 ∆εν θα ήταν εύκολο κανείς να εξαντλήσει τις αναφορές στην συµµετοχή και καταξίω-
ση των ελληνίδων στον µεγάλο αγώνα του Έθνους για ανεξαρτησία, αλλά και τα βάσανα 
που υπέµειναν κατά τη διάρκεια του. 
 Αλλά κλείνοντας οφείλει κανείς να επισηµάνει ότι η επανάσταση του 1821, µια από 
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τις προοδευτικότερες και φωτεινότερες στιγµές στην ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώ-
να, µια επανάσταση που απηχούσε µέσα της διδάγµατα της Γαλλικής Επανάστασης του 
1789 αλλά και ολόκληρου του ∆ιαφωτισµού έδωσε δύναµη και ελπίδα σε όλους τους 
προοδευτικούς πολίτες της αντιδραστικής Ευρώπης εκείνη την εποχή που αναστέναζε 
κάτω από την σκιά της Ιερής Συµµαχίας. 
 Αυτή η Επανάσταση των Ελλήνων ήταν πρώτα απ’ όλα κτήµα όλου του λαού και ως 
τέτοια και κτήµα των Ελληνίδων που παντού βρέθηκαν στο πλευρό των µαχόµενων 
αδερφών τους. Των Ελληνίδων τόσο των επωνύµων που η ιστορία τους επιφύλαξε µια 
ευνοϊκή µεταχείριση, όσο και ίσως και περισσότερο των χιλιάδων ανωνύµων που έδω-
σαν τη ζωή τους για τον µεγάλο και ευγενικό σκοπό της εθνικής ανεξαρτησίας και κυρι-
αρχίας. 
 Τι να πει κανείς για τις 18 Αργίτισσες, που στα µέσα Απριλίου του 1821, όταν ο Κεχα-
γιάµπεης έκαψε τα σπίτια τους και έσφαξε κάπου 900 κατοίκους του Άργους, έπεσαν στα 
πηγάδια και πνίγηκαν, για να αποφύγουν, όπως οι Σουλιώτισσες και οι Ναουσαίες, την 
αιχµαλωσία και την ατίµωση. ∆εν θα µπορούσε να είχε γίνει αλλιώς. 
 Αλλά και στις υπόλοιπες κορυφαίες στιγµές της Επανάστασης η ανώνυµη γυναίκα 
είναι παρούσα και αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων. Στο 
µαρτυρικό Μεσολόγγι οι γυναίκες από την πρώτη στιγµή της πολιορκίας ξεχωρίζουν. 
Σύµφωνα µε τις περιγραφές παίρνουν µέρος στην κατασκευή των οχυρωµατικών έρ-
γων, πηγαίνουν πίσω από τις ντάπιες ( τα αυτοσχέδια κανονιοστάσια που έφτιαξαν οι 
Μεσολογγίτες ) και µαζεύουν τα βόλια του εχθρού και τα δίνουν στην επιτροπή για να 
τα ξαναχύσει.
 Παρηγορούν τους λαβωµένους και κάνουν ό,τι µπορούν για τους αγωνιστές οι οποί-
οι είναι εντελώς εξαθλιωµένοι από τις κακουχίες. Όλα αυτά µέχρι την ώρα της Εξόδου, 
οπότε και χωρίς καµία ταλάντευση στάθηκαν δίπλα στους άντρες της πόλης και αρµα-
τώθηκαν όπως οι άντρες πολεµιστές για να τους συνοδεύσουν σ΄ αυτή την τελευταία 
ηρωική πορεία προς το θάνατο.
 Ο γάλλος Αύγουστος Φαµπρ θαµπωµένος από την απλή καθηµερινή µεσολογγίτισσα 
που δεν δείλαζε µπροστά στο θάνατο σχολιάζει:
 «Οι Ελληνίδες οι οποίες συναισθάνονταν ικανές όπως αδιαφορήσουν για τους µόχθους 
και τους κινδύνους της εξόδου, ντύθηκαν αντρικά, ώστε αν δεν µπορούσαν να διαφύγουν 
από τον εχθρό, να φονευθούν τουλάχιστον απ’ αυτόν ,εκλαµβανόµενες ως άντρες πολεµι-
στές. Πολλές προσαρτούσαν στο λαιµό ή στο στήθος για χαϊµαλί ικανό να τις προστατεύσει, 
τα σεβαστά άγια λείψανα των προγόνων τους, που τα φύλαγαν στα σπίτια τους και συνάµα 
ζώνονταν την ροµφαία για να χτυπήσουν τον εχθρό ή τουλάχιστον να έχουν ένα µέσον για 
να µην πέσουν ζωντανές στα χέρια των βαρβάρων»
 Από τις 5.000 γυναίκες της πολιορκηµένης πόλης, µόνον επτά κατόρθωσαν να διασχί-
σουν κατά την Έξοδο τις γραµµές του εχθρού και να φθάσουν στο όρος Ζυγός. 
 Μεγάλη όµως ήταν και η συµµετοχή των γυναικών στις επαναστάσεις για την απε-
λευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. Στη µεγάλη επανάσταση του 1866–1869 
διακρίθηκαν πολλές Λακκιώτισες και ιδιαίτερα, η Κατερίνα Σταµατάκη και η σηµαιοφό-
ρος της Ειρήνη ∆ρακουλέ. Όπως αναφέρει στην «Κρητικοπούλα» του ο Χατζη-Μιχάλης 
Γιάνναρης, πενήντα νέες από τους Λάκκους, µε δική τους σηµαία, πήραν µέρος σε σκλη-
ρές µάχες που διάρκεσαν τρεις µήνες.1 Επίσης, στην περιοχή της Λακωνίας, σε µια τόσο 
µακροχρόνια, σκληρή και αδιάκοπη πάλη, δίπλα στον άντρα της, στον αδελφό της, στον 

1. http://el.wikipedia.org/wiki/CE%9B%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%B9_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%C
E%AF%CF%89%CE%BD
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πατέρα της, στο παιδί της, παίρνει µέρος στον αγώνα κατά του κατακτητή και η γυναίκα 
της Λακωνίας. Και πολλές φορές µάλιστα οι γυναίκες πολεµάνε χωρίς τους δικούς τους, 
γιατί λείπουν στη µάχη, µακριά. Όπως σηµειώνει ο Ραφενέλ στην Ιστορία Νεωτέρων 
Ελλήνων, σελ. 102, «Αι γυναίκες παρηκολούθουν τους άνδρας εις την µάχην, διατηρή-
σασαι τας αρετάς των αρχαίων Σπαρτιατισσών». Είναι πολλές εκατοντάδες οι γυναίκες 
της Λακωνίας, οι οποίες πολεµώντας τους Τούρκους κατακτητές µε όπλα, µε ξύλα, µε 
δρεπάνια, βρήκαν το θάνατο. Γυναίκες, που φλόγιζε το νου και την καρδιά η πίστη πως 
είχαν το δικαίωµα να ζουν ελεύθερες και ακόµη ότι για τη λευτεριά κάθε άνθρωπος έχει 
χρέος και τη ζωή του πρόθυµα να θυσιάζει. Στην Καστανιά, στη Βέργα Αλµυρού, στο 
∆ιρό, στην Τριπολιτσά, στα Τρίκορφα, στα Μοθο-κόρωνα, στην Εύβοια, στην Κουρτσού-
να, στην Ανδρούβιστα, στις Κιτριές στο Βρονταµά, στο Παλαιόκαστρο και σε πολλά άλλα 
µέρη γυναίκες της Λακωνίας ή πήραν µέρος σε µάχες ή θυσιάσθηκαν σε ολοκαυτώµατα 
της λευτεριάς. Και ακόµη είναι χιλιάδες αυτές που αιχµαλωτίσθηκαν και πουλήθηκαν 
στα σκλαβοπάζαρα της Σµύρνης, της Αλεξάνδρειας και σε άλλες πόλεις της Ανατολής.
 Ας θυµηθούµε µερικά ονόµατα γυναικών της Λακωνίας, τα οποία η Ιστορία ή η πα-
ραδοσιακή µνήµη διέσωσε: Η Γερακάρη, η κόρη του Παναγιώταρου Μαρία, η Πανώρηα 
Βοζίκη, η καπετάνισσα Γρηγοράκαινα, η Θερασέρη της Χαριάς, η Αναϋπόνυφη, η Ιωάννα 
Γιατράκου, η Πολυξένη Καβάκου, η Ελένη Λαµπροπούλου, η ∆ηµητράκαινα Πικουλάκαι-
να, η Σταυριάνα Σάββαινα, η Κωνσταντίνα Ζαχαρία. Και ακολουθούν: Οι Σταθιάνισσες, η 
Γραφάκαινα, η ∆ιακουµάκαινα, η Καλοειδίνα, η Πατσουράκαινα, η Ρογκάκαινα, η Μιχαή-
λαινα και τόσες άλλες, των οποίων τα ονόµατα ξεχάστηκαν µε το πέρασµα του χρόνου.
 Μ’ αυτά και µ’ αυτά κατορθώθηκε το Εικοσιένα. Και όπως εύστοχα υπογράµµισε ο 
πεζογράφος και ποιητής της πόλης µας Γιώργος Ιωάννου, «∆εν πολέµησαν µόνο οι άντρες. 
Πολέµησαν και οι γυναίκες µε τον τρόπο τους. Με την καρτερικότητα, την υπερηφάνεια, την 
τιµιότητα. Οι άντρες έφευγαν, χτυπούσαν τον εχθρό, άλλαζαν θέσεις.
 Οι γυναίκες έµειναν στα χωριά, στα κτήµατα, στα παιδιά τους. Ήταν σχεδόν στην διάκρι-
ση των Τούρκων. Και, µα την αλήθεια, δεν είµαι καθόλου βέβαιος αν ήταν πιο γενναίο να είναι 
τότε κανείς στα βουνά κλέφτης, ή στα χωριά συγγενής κλέφτη».
 Και έτσι, πράγµατι, ήταν. Πίσω από τις µάχες και τα µεγάλα και αξεπέραστα κατορθώ-
µατα, πίσω από τους λαµπρούς ήρωες και τις απρόσµενες νίκες, ήταν ο καθηµερινός, 
ο αθέατος εσωτερικός αγώνας χιλιάδων γυναικών που στήριξαν την Επανάσταση, γεν-
νώντας, και  ανατρέφοντας παλληκάρια, δίνοντας θάρρος και κουράγιο στους µαχητές, 
µπαίνοντας και οι ίδιες στη λάβα της µάχης, όταν η τιµή και η ελευθερία τις καλούσε. 
 Ήταν η γυναικεία ψυχή, µε την ατίθαση λαχτάρα για τη ζωή, που, σαν από άγγιγµα 
θεϊκό, µετατρεπόταν σε µανιακή, θαρρείς, ροπή προς το θάνατο, κάτω από την απειλή 
της αιχµαλωσίας και της σκλαβιάς. 
 Ήταν το αίµα και η θυσία των χιλιάδων γυναικών της Χίου, που  παρότρυνε τον Αν-
δρέα Κάλβο να ψάλει µε λύπη:

Τα γαλακτώδη χείλη
των παρθένων της Χίου
πλέον εσύ δεν ραντίζεις,
ω λαµπρό του Αιγαίου 
ιερόν  ρεύµα.

Ήταν το αδούλωτο πνεύµα της κυρά – Φροσύνης, που τραγούδησε ο Βαλαωρίτης κι 
έκανε τον Ταχήρ, τον  δήµιο του Αλή πασά, να παραληρεί:
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Γιατί, γιατί δε µ’ έκανες της λίµνης ένα κύµα
να ξεθυµάνω επάνω της τη λύσσα, που µε τρώγει!
Να καταπιώ τη σάρκα της και να χαθώ µαζί της
βαθιά µέσα στην άβυσσο, να µη το µάθει ο κόσµος
πως µια γυναίκα αδύνατη και µισοπεθαµένη
ενίκησε τα δυο θεριά και πάτησε τον Άδη !

Ήταν η  ατρόµητη Λένη Μπότσαρη, που τα ’βαζε µόνη της µε τους τούρκους τζοχατζα-
ραίους και γελοιοποιούσε  τα όπλα τους:

-Τούρκοι για µην παιδεύεστε, µην έρχεστε σιµά µου,
τι εγώ ειµ’ η Λένη Μπότσαρη, η αδελφή του Νότη,
σέρνω φουσέκια στην ποδιά και βόλια στις µπαλάσκες.
- Κόρη για ρίξε τα’ άρµατα, γλίτωσε τη ζωή σου.
0-Τι λέτε βρε παλιότουρκοι και σεις παλιαρβανίτες.
Σαν άντρας εξεσπάθωσε και τρέχει προς τους Τούρκους.
Τους τρεις τους επελέκησε, τους άλλους κυνηγάει !

Ήταν οι αδάµαστες γυναίκες της Κρήτης, που µε πρώτη τη γυναίκα του µαρτυρικού 
ήρωα ∆ασκαλογιάννη, την Σγουροµάλλινη, πότισαν, µε το δικό τους αίµα, το δέντρο 
της λευτεριάς. Πολύ αργότερα, όταν, οι θυσίες θα έχουν, πια, καρποφορήσει, ο Κωστής 
Παλαµάς θα τραγουδήσει για τη ∆ασκαλογιάννναινα:

Φόρεσε Σγουροµάλλινη βασιλικό στεφάνι
και λευκοφόρα ανέµισε τα ολόξανθα µαλλιά σου.
Το αίµα που σε πότισε ο ξένος µακελάρης
για δες τι Απρίλης έγινε και πως µοσχοβολάει.

Πράγµατι, ο αγώνας για την ελευθερία το 1821 µένει ως παράδειγµα για όλους µας προ-
σφέροντας ανεξίτηλα διδάγµατα ηθικής ανάτασης και πνευµατικού µεγαλείου. Προσφέ-
ρει, κυρίως, το ακλόνητο δίδαγµα ότι, όλα είναι δυνατά και κατορθωτά, αν υπάρχει 
πίστη στην ιερότητα του σκοπού και διάθεση θυσίας για την πραγµάτωσή του. Αυτό 
είναι το απαράµιλλο µεγαλείο του ’21, που έγραψαν,  όλοι µαζί, άνδρες και γυναίκες, 
οι αθάνατοι πρόγονοί µας. Ας κρατήσουµε για πάντα άσβεστη τη φλόγα του µοναδι-
κού τους Αγώνα. Μας το ζητούν, από τα βάθη των αιώνων και τους το οφείλουµε, για 
τους αιώνες που έρχονται. Τους το οφείλουµε διότι µας εξασφάλισαν την πολυτέλεια 
να ασκούµε πλέον τον πολιτικό µας λόγο, σκέψη και δράση σε µεταµοντέρνες εκδοχές 
του αγώνα για την ελευθερία. Στρεφόµαστε λοιπόν ωριµότεροι ίσως από τα διδάγµατα 
των προγόνων µας στη προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της δηµοκρατίας µας που 
εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας που επιτυγχάνεται µέσα απο τη συνεργασία ανδρών 
και γυναικών, άσηµων και διάσηµων, για ένα καλύτερο αύριο. 

∆ρ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ 
Λέκτορας ∆ιεθνών Σχέσεων

* Η οµιλήτρια θα ήθελε να ευχαριστήσει θερµά την Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, 
κυρία Μερόπη Καλδή για την συνεισφορά της στην τεκµηρίωση µεγάλου µέρους της οµιλίας.
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ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
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Την Πέµπτη 29 Μαρτίου το Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών 
Επιστηµών, το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) και η 
Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλ-
λήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.) υπέγραψαν συµφωνία δη-
µιουργίας µεταπτυχιακού προγράµµατος για 
δηµοσίους υπαλλήλους στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας, µε τίτλο: «Μεταπτυχιακό στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας» σε 
τελετή που πραγµατοποιήθηκε στις 7:30 µ.µ. 
στην αίθουσα «Αριστοτέλης Ι» του ξενοδοχεί-

ου «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ PALACE» στη Θεσσαλονίκη. 
 Τη συµφωνία υπέγραψαν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθηγητής Ηλί-
ας Κουσκουβέλης, ο Γενικός Γραµµατέας του 
Ε.Κ.∆.∆.Α.- ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., Γεώργιος Βούτσινος, 
ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του 
Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α.∆.Ε.∆.Υ., κ.κ. 
Θεόδωρος Χρονόπουλος και Παναγιώτης 
Βούτος, παρουσία του Υπουργού Εσωτερι-
κών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος 
στη συνέχεια χαιρέτισε την εκδήλωση.

,
.

,
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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων της πόλης, µέλη της πανεπιστηµια-
κής κοινότητας και πολλοί φίλοι του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
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Ο ΜΑΙΚΛ ∆ΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ο Μάικλ ∆ουκάκης, πρώην Κυβερνήτης της 
Μασαχουσέτης και πρώην υποψήφιος Πρόε-
δρος των ΗΠΑ,  πραγµατοποίησε τη ∆ευτέρα 
23 Απριλίου εθιµοτυπική επίσκεψη στο Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονίας. Ο κ. ∆ουκάκης έγινε 
δεκτός από τις Πρυτανικές Αρχές και µέλη 
∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου, στην  αίθουσα της 
Συγκλήτου του Ιδρύµατος.
 Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, αφού 
παρουσίασε εν συντοµία την ιστορία και τις 

προοπτικές του Ιδρύµατος, επέδωσε τιµητι-
κή πλακέτα στο διαπρεπή Ελληνοαµερικανό, 
ως ένδειξη αναγνώρισης για τη µακρόχρονη 
και πολύτιµη προσφορά του στο χώρο της 
πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
τέθηκαν ερωτήµατα προς τον κ. ∆ουκάκη 
από τους παρισταµένους, ενώ ακολούθησε 
συζήτηση για θέµατα που αφορούν την εξω-
τερική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά και ζητήµατα 
κοινωνικής πολιτικής στη χώρα του.
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50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 12 Μαΐου 
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο 
του εορτασµού για τα 50 χρόνια της Ευρω-
παϊκής ενοποίησης, εκδήλωση προς τιµήν 
των εν ενεργεία και των διατελεσάντων Ευ-
ρωβουλευτών της Μακεδονίας.
 Τιµητικές πλακέτες του Πανεπιστηµίου 
παρέλαβαν από τον Πρύτανη, καθηγητή 
Ηλία Κουσκουβέλη, οι Ευρωβουλευτές Ιωάν-
νης Γκλαβάκης, Νικόλαος Βακάλης, Ευαγγε-
λία Τζαµπάζη και οι πρώην Ευρωβουλευτές 

Χρήστος Φώλιας, Ιωάννης Κουκιάδης και 
Μενέλαος Χατζηγεωργίου. ∆εν µπόρεσαν 
να παραστούν, λόγω ανειληµµένων υποχρε-
ώσεων, οι Ευρωβουλευτές Αντώνιος Τρακα-
τέλλης και Γεώργιος Παπαστάµκος.
 Προηγήθηκε οµιλία από τον τιµηµένο µε 
το βραβείο Descartes/Καρτέσιος 2006 ∆ρα. 
Αθανάσιο Γ. Κωνσταντόπουλο, ∆ιευθυντή 
του Ινστιτούτου Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργα-
σιών του ΕΚΕΤΑ &  Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Α.Π.Θ., µε τίτλο «Οικονοµία του ηλιακού 

“Ο τιµηµένος µε το βραβείο Καρτέσιος του 2006 ∆ρ Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου 
Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών του ΕΚΕΤΑ”
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υδρογόνου». Ο κ. Κωνσταντόπουλος πα-
ρουσίασε τα αποτελέσµατα της έρευνας της 
οµάδας του, καταλήγοντας στο συµπέρασµα 
ότι η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολο-
γία και εκµεταλλευόµενη την άφθονη ηλιο-
φάνειά της, µπορεί να καταστεί στο µέλλον 
σηµαντικός παραγωγός εναλλακτικής µορ-
φής ενέργειας.
 Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου, χαιρε-
τίζοντας την εκδήλωση τόνισε ότι αυτή έχει 
δύο σκέλη. Το ένα έχει σκοπό να καταδείξει 
ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
δεν είναι απρόσωπη, αλλά έχει προσωπικό-
τητες οι οποίες εργάζονται και προσφέρουν 
και στον τόπο καταγωγής τους και στην ευ-
ρωπαϊκή οικογένεια. Το δε δεύτερο, να επι-
σηµάνει τη σηµασία της παραγωγής νέας 
γνώσης, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από αξι-
όλογους Έλληνες επιστήµονες.

 Στις ευχαριστήριες οµιλίες τους ο κ. Χα-
τζηγεωργίου, αφού ευχαρίστησε το Πανεπι-
στήµιο Μακεδονίας, επισήµανε τη σηµασία 
του Ευρωκοινοβουλίου στην ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενώ ο κ. Κουκιά-
δης υπογράµµισε την βαρύνουσα θέση την 
οποία αποκτούν οι Ευρωβουλευτές, µε τις 
νέες εξουσίες που έχουν λάβει, στη διαµόρ-
φωση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Ο κ. 
Φώλιας τόνισε ότι η Ευρωβουλή δε θα πρέπει 
να θεωρείται «χρυσή εξορία», αλλά κοιτίδα 
παραγωγής δηµοκρατίας για όλη την Ευρώ-
πη, ενώ ο κ. Γκλαβάκης επισήµανε τη σηµα-
σία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος 
για τις επόµενες γενιές. Από την πλευρά του, 
ο κ. Βακάλης υπογράµµισε την αξία της ερ-
γασίας του κ. Κωνσταντόπουλου, τονίζοντας 
ότι αυτή συµβάλλει στην υλοποίηση της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Υπογράµµισε 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε τον κ. Νικ. Βακάλη.
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επίσης ότι είναι µια χρυσή ευκαιρία η έρευνα 
να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της Ζώνης 
Καινοτοµίας που έχει δηµιουργηθεί στη Θεσ-
σαλονίκη. Τέλος, η κ. Τζαµπάζη επισήµανε κι 
αυτή τη µεγάλη σηµασία του έργου του κ. 
Κωνσταντόπουλου και την ανάγκη η ευρωπα-
ϊκή πολιτική να αξιοποιείται στον τόπο µας.
 Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο τότε 

Υφυπουργός Πολιτισµού Γιώργος Ορφανός, 
καθώς και οι βουλευτές και νυν υφυπουργοί 
Γιάννης Ιωαννίδης, Σταύρος Καλαφάτης, ο 
βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου, ο Νοµάρ-
χης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωµιάδης, ο 
τότε Γενικός Πρόξενος της Γερµανίας Norbert 
Nadolski, εκπρόσωποι των αρχών, καθηγητές 
και φοιτητές του Πανεπιστηµίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε την κα. Ευαγγελία Τζαµπάζη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε τον κ. 
Χρήστο Φώλια, Υπουργό Ανάπτυξης.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, 
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 14 Ιουνίου 
το απόγευµα στο Πανεπιστήµιο Μακεδονί-
ας συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα 
«Ευρωπαϊκή Ένωση: Λάθη του παρελθό-
ντος, λύσεις για το µέλλον». Η εκδήλωση 
συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας, το Γενικό Προξενείο της Γερ-
µανίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης µίλησαν ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, 
µέλος της Eπιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας Νικόλαος Βακάλης, ο Γερµα-
νός Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Κοινο-
βουλευτικής Οµάδας της Χριστιανοκοινω-
νικής Ένωσης (CSU), Markus Ferber και η 
Ιταλίδα υπεύθυνη της έδρας Jean Monnet 
για την Πολιτική Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Πα-
νεπιστήµιο Tor Vergata της Ρώµης, Federiga 
Bindi.  Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρύτανης 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητής 
Ηλίας Κουσκουβέλης, ο οποίος ανοίγοντας 
την εκδήλωση, αφού ευχαρίστησε τους  οµι-
λητές και τους παρισταµένους, επισήµανε 
ότι η εκδήλωση αποτελεί µια ακόµη απόδει-
ξη ότι το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας αναζητεί 
την ποιότητα και σκέπτεται ευρωπαϊκά.
 Στην οµιλία του, ο κ. Βακάλης τόνισε ότι τι 
µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η 

ΕΕ είναι το χάσµα που υφίσταται µεταξύ του 
ευρωπαίου πολίτη και των Βρυξελλών. Όπως 
χαρακτηριστικά επισήµανε, «οι πολίτες δεν 
γνωρίζουν τι και γιατί αποφασίζεται, από 
ποιους και για ποιους αποφασίζεται». Ως χα-
ρακτηριστικότερο δε παράδειγµα ανέφερε 
την άγνοια που επικρατεί σχετικά µε τη Στρα-
τηγική της Λισσαβόνας, η επιτυχία ή η απο-
τυχία της οποίας, όπως είπε, θα καθορίσει επί 
µακρόν το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Καταλήγοντας ο κ. Βακάλης υποστήριξε ότι 
η «Λισσαβόνα» δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά 
µια συνεχιζόµενη πολιτική η οποία θα δια-
σφαλίσει το µέλλον της Ευρώπης ως οικο-
νοµίας υψηλής παραγωγικότητας, υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, υψηλής απασχόλησης 
και οικολογικής αποτελεσµατικότητας.
 Ο κ. Ferber επισήµανε ότι τα νέα δεδοµένα 
που έχουν δηµιουργηθεί από την πρόσφατη 
µεγάλη διεύρυνση της ΕΕ υποχρεώνουν την 
Ευρώπη να κάνει πιο διάφανες και δηµοκρα-
τικές τις διαδικασίες  λήψης αποφάσεων, λέ-
γοντας ότι η «ΕΕ πρέπει να βγει από τη σκιά 
της ανωνυµίας και να παρουσιάσει στους πο-
λίτες το έργο που συντελείται». Μάλιστα, τό-
νισε ότι στις διαπραγµατεύσεις οι οποίες συ-
νεχίζονται για το νέο σχέδιο Συνταγµατικής 
Συνθήκης η Ελλάδα διαδραµατίζει ιδιαίτερα 
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Από αριστερά: ο Πρύτανης του ΠαΜακ, ο κ. Νικόλαος 
Βακάλης, ο κ. Markus Ferber και η κα Federiga Bindi.
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θετικό ρόλο, σε αντίθεση µε κάποιες άλλες 
χώρες οι οποίες, όπως είπε,  δεν έχουν αντι-
ληφθεί περί τίνος πρόκειται. Τέλος, δήλωσε 
αισιόδοξος ότι στην επικείµενη Σύνοδο Κο-
ρυφής θα βρεθούν λύσεις και θα καθοριστεί 
µε µεγαλύτερη σαφήνεια «πόση Ευρώπη 
χρειαζόµαστε».
 Η κ. Bindi εξέφρασε αµφιβολίες για την 
ορθότητα της τελευταίας διεύρυνσης του 
2004, καθώς όπως είπε, δεν προηγήθηκε η 
εµβάθυνση και η ολοκλήρωση της Ένωσης. 
Επισήµανε ότι δεν έγιναν οι σωστές δια-
πραγµατεύσεις µε τις υπό ένταξη χώρες, µε 
αποτέλεσµα να µην έχει γίνει κατανοητό από 
αυτές ότι η ένταξη σηµαίνει και εκχώρηση 
ορισµένων κυριαρχικών τους δικαιωµάτων. 
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Τόνισε ότι το πρόβληµα της γραφειοκρατίας 
επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της Ένω-
σης και τέλος επισήµανε ότι δεν «πουλάµε» 
σωστά την Ένωση, υποστηρίζοντας ότι πρέ-
πει να ακολουθηθούν πολιτικές marketing 
στο ζήτηµα.
 Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση, 
ενώ στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθη-
καν τιµητικές πλακέτες από το Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας στον τότε Γενικό Πρόξενο της 
Γερµανίας, Norbert Nadolski και τον τότε 
Μορφωτικό Ακόλουθο της Ιταλικής Πρεσβεί-
ας και ∆ιευθυντή του Ιταλικού Μορφωτικού 
Ινστιτούτου, Ezio Peraro, ως ένδειξη αναγνώ-
ρισης για την πολύτιµη συνεργασία τους µε 
το Πανεπιστήµιο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας επιδίδει 
πλακέτα στον κ. Norbert Nadolski.

Ο κ. Πρύτανης επιδίδει πλακέτα στον κ. Εzio Perraro.
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Υποτροφία Fulbright σε φοιτήτρια του Πανε-
πιστηµίου Μακεδονίας

Το Ίδρυµα Fulbright ανακοίνωσε µε έγγραφό 
του (Μάιος 2007) ότι η φοιτήτρια του Πανε-
πιστηµίου µας Ελένη ∆εληγιάννη έλαβε υπο-
τροφία Fulbright για το Πανεπιστήµιο του 
Harvard στις ΗΠΑ, στον τοµέα Εκπαίδευση/
Τεχνολογία.

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας “Φίλος των Ηνω-
µένων Εθνών” (Friend of the UN, FUN)

Σε τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονίας στα πλαίσια της 
έναρξης του ThessISMUN 2007 (11 Απριλίου 
2007), το Πανεπιστήµιο αναγορεύτηκε από 
τον εκπρόσωπο του RUNIC κ. Φατούρο “Φί-
λος των Ηνωµένων Εθνών”. Πρόκειται για το 
πρώτο ίδρυµα στην Ευρώπη που αποκτά αυ-
τόν τον τίτλο.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9ο Ετήσιο Συνέδριο Ιστορίας Οικονοµικής Σκέ-
ψης 

(11-12.5.2007- Συνδιοργάνωση: Τµήµα 
Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας και Σχολή Νοµικών και Οικο-
νοµικών Επιστηµών του ΑΠΘ, µε την υπο-
στήριξη της Εταιρείας Οικονοµολόγων και 
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης).
Το 9ο ετήσιο Συνέδριο Ιστορίας της Οικονο-
µικής Σκέψης έγινε στις 11-12 Μαΐου στο Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονίας. Η διοργάνωση του 
στηρίχθηκε από τα τµήµατα Οικονοµικών 
του Παν. Μακεδονίας και του ΑΠΘ. Το συ-
νέδριο είχε αρκετά µαζική συµµετοχή τόσο 
από µέλη ∆ΕΠ όσο, ιδιαίτερα, από προπτυχι-
ακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές. 
 Στην τελευταία συνεδρία και στο γεύµα 
που ακολούθησε συζητήθηκαν οι µελλοντι-
κές προοπτικές της διοργάνωσης αυτής. Η 
κοινή εκτίµηση ήταν ότι δεν είναι αναγκαίο, 
προς το παρόν τουλάχιστον, να συγκροτη-
θεί ειδική εταιρεία ιστορίας της οικονοµικής 
σκέψης µε τυπική δοµή (καταστατικό, διοι-
κητικό συµβούλιο κλπ.) αλλά να συνεχισθεί η 
διοργάνωση µε την µέχρι τώρα άτυπη αλλά 
λειτουργική δοµή της. Ταυτόχρονα όµως 
συµφωνήθηκε ότι πρέπει να ξαναρχίσουν να 
εκδίδονται τα πρακτικά των συνεδρίων. Επί-
σης, συµφωνήθηκε να µελετηθεί η δυνατότη-
τα έκδοσης ενός επιστηµονικού περιοδικού 
µε αντικείµενο την Ιστορία της Οικονοµικής 
Σκέψης. Τόσο για την έκδοση των πρακτικών 
όσο και για την δυνατότητα έκδοσης επιστη-
µονικού περιοδικού θα κατατεθούν σύντοµα 

σχετικές προτάσεις. Τέλος, αποφασίσθηκε 
ότι το επόµενο συνέδριο θα γίνει στον Βόλο, 
ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόµενο για τη διε-
ξαγωγή του στην Πάρο.
 Η οργανωτική επιτροπή του 9ου Συνεδρί-
ου Ιστορίας της Οικονοµικής Σκέψης αποτε-
λούνταν από τους:
Στ. Μαυρουδέα, Τµήµα Οικονοµικών, Παν. 
Μακεδονίας
Θ. Οικονόµου, Τµήµα Οικονοµικών, ΑΠΘ
Λ. Τσουλφίδη, Τµήµα Οικονοµικών, Παν. Μα-
κεδονίας
 Οι εισηγήσεις που έγιναν ήταν οι παρακά-
τω:
 Οι Θεωρίες περί Ιµπεριαλισµού: Παλιές και 

Νέες. Η εξέλιξη της Έννοιας της Οικονοµικής 
Ορθολογικότητας.

Σταθάκης Γιώργος, Πανεπιστήµιο Κρήτης
 Η Θεωρία της ∆ιαδικασίας της Εργασίας: 

Τρεις ∆εκαετίες Μετά
Μαυρουδέας Σταύρος, Πανεπιστήµιο Μακε-
δονίας
 Σχετικά µε την Εµπειρική Ισχύ της Εργασιακής 

Θεωρίας της Αξίας
Μαριόλης Θόδωρος και Σώκλης Γιώργος, 
Πάντειο Πανεπιστήµιο
 Historical and Analytical Issues of the Paradox 

of Happiness
∆ρακόπουλος Σταύρος, Πανεπιστήµιο Αθη-
νών, ΜΙΘΕ
 Μεταµορφώσεις του Homo Economicus
Ζουµπουλάκης Μιχάλης, Πανεπιστήµιο Θεσ-
σαλίας
 Οικονοµικές Θεωρίες και ∆ηµοσιονοµική Συ-

γκρότηση του Ελληνικού Κράτους µετά την 
Επανάσταση του 1821. 

Αντωνίου Αντώνης, Αρχεία Ελληνικού Κρά-
τους

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
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 Continuity and Change: Mapping the Com-
munity of Economists in Greece (1944-1967)

Κακριδής Ανδρέας, Πάντειο Πανεπιστήµιο
 Η Πρακτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη και η 

Σχέση µε τη Γνωσιοθεωρία του Hayek.
Καραντώνης Ηλίας, Τµήµα Οικονοµικών Επι-
στηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης.
 Antipeponthos and Reciprocity: The Con cept 

of Equivalent Exchange from Aristotle to 
Turgot.

Θεοχαράκης Νίκος, Τµήµα Οικονοµικών Επι-
στηµών, Πανεπιστήµιο Αθηνών
 Ο Νόµος του Βάγκνερ στην Ελληνική Οικονο-

µία 1833-1939.
Αντωνίου Αντώνης, Γενικά Αρχεία Κράτους
Κατρακιλίδης Κώστας, Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών, ΑΠΘ.
Τσαλίκη Περσεφόνη, Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών, ΑΠΘ.
 Trade Unions and Wage Theories. The Case of 

J.S. Mill and K. Marx
Σωτηρόπουλος ∆ηµήτρης, Πανεπιστήµιο Πε-
λοποννήσου
Οικονοµάκης Γιώργος, Πανεπιστήµιο Αιγαί-
ου
 Schumpeter, Lederer and Hilferting on Eco-

nomic Development, Credit and Business 
Cycles.

Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Μηλιός Γιάννης και 
Βουλδής Άγγελος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο
 Η Οριακή Αποδοτικότητα του Κεφαλαίου και 

η Οικονοµική Κρίση στη Γενική Θεωρία.
Τσουλφίδης Λευτέρης, Πανεπιστήµιο Μακε-
δονίας

Επιστηµονική Ηµερίδα «John Kenneth 
Galbraith: Ζωή, Έργο και Επιδράσεις» 

Ζωή και Περιρρέουσα Κοινωνία - Συγγρα-
φικό Έργο -Επιδράσεις και Ανάλυση 
Την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2007 πραγ-
µατοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδρίων του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας η Επιστηµονική 
Ηµερίδα µε τίτλο «John Kenneth Galbraith: 
Ζωή, Έργο και Επιδράσεις» µε την υποστή-
ριξη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου και του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης. Στην επιστηµονική επιτρο-
πή µετείχαν οι Λευτέρης Τσουλφίδης από 
το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πα-
νεπιστηµίου µας και Θεόδωρος Οικονόµου 
από το αντίστοιχο Τµήµα της Σχολής Νοµι-
κών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών 
του ΑΠΘ. Εισηγητές στην ηµερίδα ήταν οι: 
Αγλαΐα Αντωνοπούλου, Νίκος Βαρσακέλης, 
Χριστίνα ∆ερβίση, Μιχάλης Ζουµπουλάκης, 
Ηλίας Καραντώνης, Σταύρος Μαυρουδέας, 
Χρήστος Νίκας, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ενώ 
πρόεδροι των συνεδριών ήταν οι Θεόδωρος 
Οικονόµου και Λευτέρης Τσουλφίδης.
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Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ

1ο Θερινό Σχολείο στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή 
Πολιτική (1st Thessaloniki Summer School on 
Contemporary European Politics - 26 Αυγού-
στου-5 Σεπτεµβρίου 2007)

Το Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµι-
κών και Πολιτικών Σπουδών προχώρησε φέ-
τος για πρώτη φορά στη διεξαγωγή Θερινού 
Σχολείου στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική 
µε τη συµµετοχή 20 µεταπτυχιακών φοιτη-
τών από 11 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 
Υιοθετώντας µία από τις διεθνώς πιο επιτυ-
χηµένες επιλογές προσέλκυσης του ενδιαφέ-
ροντος του επιστηµονικού ακροατηρίου για 
την πορεία ενός πανεπιστηµιακού τµήµατος, 
το Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-
µικών και Πολιτικών Σπουδών αποφάσισε 
τη διοργάνωση ενός εντατικού σεµιναρίου 
διδασκαλίας επί αντικειµένων που σχετίζο-
νται µε την πολιτική στην Ευρώπη, όπως για 
παράδειγµα η διακυβέρνηση της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, ο σχεδιασµός δηµόσιων πολι-
τικών, η λειτουργία πολιτικών κοµµάτων, το 
δηµοκρατικό έλλειµµα, µε στόχο την παροχή 
σε επιλεγµένους φοιτητές ευρωπαϊκών πα-
νεπιστηµίων γνώσεων επί ενός ευρύτερου 
πεδίου θεωρητικών και µεθοδολογικών προ-
σεγγίσεων. 

 Την αίτησή τους για συµµετοχή στο πρό-
γραµµα εκδήλωσαν πάνω από 50 φοιτητές 
ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων από τους οποί-
ους επιλέχθηκαν οι 20 επικρατέστεροι. Οι 
επιλεγέντες, προερχόµενοι από την Αλβανία, 
τη Γερµανία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, την 
Ισπανία, τη Μολδαβία, την Ουγγαρία, την 
Ουκρανία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία και τη Σερ-
βία, βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 
κατά το διάστηµα από 26 Αυγούστου έως 
5 Σεπτεµβρίου 2007. Στη διάρκεια των 11 
ηµερών, οι συµµετέχοντες εργάστηκαν από 
κοινού µε µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος, καθώς και 
άλλων τµηµάτων ελληνικών πανεπιστηµίων 
σε δέκα διαφορετικές θεµατικές ενότητες:
1. Συγκριτική Μέθοδος στην Πολιτική Έρευ-

να
2. Κοµµατική Ηγεσία στον Ευρωπαϊκό 

Χώρο
3. Ο Ρόλος των Οµάδων Συµφερόντων στη 

∆ιαµόρφωση της Πολιτικής στην ΕΕ
4. Μοντέλα Πολύ-Επίπεδης ∆ιακυβέρνησης
5. Πολιτισµική Πολυµορφία και Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές
6. Πολιτικές της ΕΕ για το Περιβάλλον
7. Πολιτικές της ΕΕ για την Έρευνα
8. Ενεργειακή Πολιτική της ΕΕ
9. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφάλειας
10. ∆ιεύρυνση και Συνεργασία στη Νότιο-

Ανατολική Ευρώπη
 Κατά το πρώτο ήµισυ της ηµέρας, καθέ-
νας από τους διδάσκοντες παρουσίαζε τµή-
µα της τρέχουσας ερευνητικής του/της δρα-
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Στιγµιότυπο από την Τελετή Λήξης

στηριότητας, ενώ στο δεύτερο µέρος, ένας 
ή περισσότεροι φοιτητές παρουσίαζαν τον 
ερευνητικό σχεδιασµό ή τα ευρήµατα της 
ερευνάς τους υπό τη µορφή προφορικής πε-
ρίληψης εργασίας έκτασης 3.000-6.000 λέξε-
ων, η οποία έχει εκ των προτέρων διανεµηθεί 
στους συµµετέχοντες. 
 Η αρτιότερη από τις υποβληθείσες εργα-
σίες τιµήθηκε µε χρηµατικό βραβείο ύψους 
300 ευρώ, το οποίο η νικήτρια, Alina-Maria 
Necula, φοιτήτρια του National School of 
Public Administration του Βουκουρεστίου, 
παρέλαβε κατά την τελετή λήξης του προ-
γράµµατος. Κεντρικός οµιλητής της ανοιχτής 
εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στην Αί-
θουσα Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου Μακε-
δονίας ήταν ο Dr. Jens Bastian του European 
Agency for Reconstruction, ο οποίος πα-
ρουσίασε εισήγηση µε θέµα ‘Challenges 
of European Integration in South-Eastern 
Europe’.

 Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα υπήρξε 
κατά βάση αυτοχρηµατοδοτούµενο και στη-
ρίχτηκε οικονοµικά, κατά περίπου 20% των 
δαπανών του από το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Τη διαχείριση του προγράµµα-
τος ανέλαβαν οι λέκτορες του Τµήµατος ∆ιε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολι-
τικών Σπουδών κ.κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης, 
Μάνος Καραγιάννης και Φωτεινή Μπέλλου, 
ενώ τη γραµµατειακή υποστήριξή του η τε-
λειόφοιτη φοιτήτρια του Τµήµατος κα. Βάλια 
Σαββίδου. 
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές 
µε το 1ο Θερινό Σχολείο, καθώς επίσης και 
για στοιχεία σχετικά µε τη διοργάνωση του 
προγράµµατος του επόµενου έτους, παρα-
καλώ επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του προγράµµατος στο: www.uom.
gr/summerschool .

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
Λέκτορας, Τµήµα ∆ΕΟΠΣ
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Το ThessISMUN αποτελεί πλέον θεσµό για το 
πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Το έκτο κατά σει-
ρά Thessaloniki International Student Model 
United Nations πραγµατοποιήθηκε και φέ-
τος από 11-15 Απριλίου µε ιδιαίτερη επιτυχία 
στους χώρους του πανεπιστηµίου µας. Συµ-
µετείχαν 300 και πλέον φοιτητές από τα πε-
ρισσότερα πανεπιστήµια της Ελλάδας αλλά 
και του εξωτερικού, που εκπροσώπησαν 75 
χώρες του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 
Το συνέδριο ήταν αφιερωµένο στην κα. Χάρι 
Μπρισίµη, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της 
Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρό-
σφυγες.
 Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσω-
ποι των αρχών της πόλης µας, πρόξενοι και 
επίτιµοι πρόξενοι, καθηγητές από διάφορα 
ελληνικά πανεπιστήµια, καθώς και ο Πρύτα-
νης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Ηλίας 
Κουσκουβέλης, ο οποίος χαιρέτησε την εκ-
δήλωση. Χαιρετισµό απέστειλε επίσης και η 
Υπουργός Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου. 
Στην τελετή έναρξης µίλησαν η καθηγήτρια 
Π. Νάσκου-Περράκη, ο Εκπρόσωπος του 
γραφείου Ηνωµένων Εθνών στις Βρυξέλλες 
κ. ∆. Φατούρος, ο αντιπρόεδρος του YSUN κ. 
Ν.Μανάρας, η κα Χάρις Μπρισίµη, στην οποία 
ήταν και αφιερωµένο το ThessISMUN 2007 
και έκλεισε µε την οµιλία του “Γενικού Γραµ-
µατέα” του ThessISMUN 2007, κ.Στέφανου 
Κατσούλη, φοιτητή του τµήµατος ∆.Ε.Ο.Π.Σ. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο 
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
προσέφερε τιµητική πλακέτα στην τιµώµενη 
κα Μπρισίµη ενώ ο κ. Φατούρος ανακήρυξε 
την διοργανώτρια του TheessISMUN καθη-
γήτρια κ. Νάσκου-Περράκη “Friend of the 
UN” και το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ως το 
πρώτο Ίδρυµα στην Ευρώπη ως “Friend of 
the UN” .
 Από τη θέση αυτή εκφράζουµε θερµές 
ευχαριστίες στις πρυτανικές αρχές για την 
υλικοτεχνική παροχή και στις τεχνικές υπη-
ρεσίες του Πανεπιστηµίου για την ανεκτίµη-
τη βοήθειά τους που συνέβαλε τα µέγιστα 
στην επιτυχία του ThessISMUN.
 Κατά την τελετή λήξης απονεµήθηκαν 
βραβεία στους καλύτερους εκπροσώπους, 
και ορίστηκε το προεδρείο του ThessISMUN 
2008.

Συγχαρητήρια για το ThessISMUN 2007 από 
την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρό-
σφυγες

Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπι-
στηµίου µας δόθηκαν µε έγγραφο (GREAT/
HCR/56/20.4.2007) από τον επικεφαλή του 
Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κ. Γιώργο 
Τσαρµπόπουλο για την άψογη διοργάνω-
ση της ∆ιεθνούς Συνάντησης Προσοµοίω-
σης Οργάνων του ΟΗΕ στη Θεσσαλονίκη, η 
οποία ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Παράλληλα, 
διαβιβάστηκαν συγχαρητήρια καθώς και 
ευχαριστίες στην κα Παρούλα Νάσκου-Περ-
ράκη, τόσο για τη οργάνωση και διεξαγωγή 
της διοργάνωσης όσο και για την τιµητική 
πρόσκληση συµµετοχής του Γραφείου στις 
εργασίες του συνεδρίου που ήταν αφιερω-
µένο στην κυρία Χάρη Μπρισίµη, την πρώτη 
γυναίκα ∆ιευθύντρια της Ύπατης Αρµοστεί-
ας στα κεντρικά Γραφεία, στη Γενεύη. 
 Ο κ. Τσαρµπόπουλος συνεχίζει αναφέ-
ροντας ότι: «Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
στηρίζει έµπρακτα εδώ και πολλά χρόνια το 
θεσµό των UN Models, προσφέροντας στους 
φοιτητές τη δυνατότητα να εξοικειωθούν 
µε το έργο, τις αξίες και τον τρόπο λειτουρ-
γίας του ΟΗΕ, αλλά και να ενηµερωθούν 
και να ανταλλάξουν απόψεις για φλέγοντα 
κοινωνικά ζητήµατα, όπως η αντιµετώπιση 
της φτώχειας, το προσφυγικό ζήτηµα και η 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων», 
διαπιστώνοντας ότι «το Πανεπιστήµιο Μα-
κεδονίας είναι ανοιχτό στην κοινωνία, παρα-
κολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις και 
συµβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση 
και εκπαίδευση των νέων στις ανθρωπιστι-
κές αξίες και τις δηµοκρατικές διαδικασίες».

Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ
Καθηγήτρια ∆ΕΟΠΣ
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ-
∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

∆ιόρθωση: Πρέπει να επισηµανθεί ότι το Κέ-
ντρο Συµβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών 
αποτελεί κεντρική υπηρεσία του Ιδρύµατος 
κι όχι του Τµήµατος ΕΚΠ, όπως µπήκε στο 
προηγούµενο τεύχος του περιοδικού.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 

Επίσκεψη στην Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ του 
Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής στην κατεύθυνση της Συνεχιζόµενης 
Εκπαίδευσης, οι φοιτητές του ΣΤ΄ και του Η΄ 
εξαµήνου επισκέφτηκαν την Αµερικάνικη 
Γεωργική Σχολή (Α.Γ.Σ.). Τους φοιτητές συνό-
δευαν οι κυρίες Αν. Παµπούρη, Γλ. Κανδήρου 
και Ελ. Αρκοµάνη, αρµόδιες για την υποστή-
ριξη του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης 
στην κατεύθυνση της Συνεχιζόµενης Εκπαί-
δευσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι 
φοιτητές ξεναγήθηκαν από τον κύριο Ευ-
άγγελο Βέργο, διευθυντή του τµήµατος ∆ιά 
Βίου µάθησης της Α.Γ.Σ., και την κυρία ∆έ-
σποινα Θεοδωρίδου, υπεύθυνη του Κέντρου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Ο κύρι-
ος Βέργος και η κυρία Θεοδωρίδου συνεργά-
στηκαν κατά το εαρινό εξάµηνο 2006-2007 
µε το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
(οµάδα έργου του Εργαστηρίου Εκπαιδευτι-
κών Εφαρµογών του Τµήµατος), για τη διεξα-

γωγή της Πρακτικής Άσκησης της φοιτήτριας 
Αλ. Προδροµίδου.
 Η Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι ένα 
ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 
ίδρυµα, που εξυπηρετεί εκπαιδευόµενους 
πρωτοβάθµιου, δευτεροβάθµιου και µετα-
δευτεροβάθµιου επιπέδου εκπαίδευσης, κα-
θώς και ενήλικες. Το ίδρυµα παρέχει αναγνω-
ρισµένη αγροτική εκπαίδευση όπως επίσης 
και τεχνική και επαγγελµατική αγροτική κα-
τάρτιση. Η κ. Θεοδωρίδου ενηµέρωσε τους 
φοιτητές διεξοδικά για τις δραστηριότητες 
του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
της Α.Γ.Σ., το οποίο υλοποιεί προγράµµατα, 
σε πιστοποιηµένους χώρους κατάρτισης, 
στα εξής θεµατικά πεδία: περιβάλλον, πολι-
τισµός – αθλητισµός, παιδαγωγικά, οικονο-
µία και διοίκηση, πληροφορική, τουρισµός 
– παροχή υπηρεσιών, αγροτικά και τεχνικά 
– µεταφορές. Ο κ. Βέργος αναφέρθηκε ανα-
λυτικά στην ιστορία, την οργάνωση και τους 
στόχους της λειτουργίας του Ιδρύµατος. Η 
ξενάγηση ολοκληρώθηκε µε µια περιήγηση 
στο αγρόκτηµα και στα κτιριακά συγκροτή-
µατα της Σχολής (εργαστήριο εδαφολογίας, 
µετεωρολογικό σταθµό, εργαστήρια φυτικής 
και ζωικής παραγωγής και µηχανοποιηµένης 
γεωργίας, βιβλιοθήκη κλπ.). 

Επίσκεψη στο CEDEFOP
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ του 
Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής οι φοιτητές των ΣΤ’ και Η’ εξαµήνων 
της Κατεύθυνσης Συνεχιζόµενης Εκπαίδευ-
σης επισκέφτηκαν στις 16 Μαΐου τον Ευρω-
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παϊκό Οργανισµό CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης). Τους φοιτητές συνόδευαν ο 
Υπεύθυνος του Προγράµµατος Πρακτικής 
Άσκησης αναπληρωτής καθηγητής κ. ∆ηµ. 
Γουδήρας και οι κυρίες Αν. Παµπούρη, Γλ. 
Κανδήρου και Ελ. Αρκοµάνη, αρµόδιες για 
την υποστήριξη του Προγράµµατος Πρακτι-
κής Άσκησης στην κατεύθυνση της Συνεχι-
ζόµενης Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του οργανισµού από την υπεύθυνη 
∆ηµοσίων Σχέσεων κ. Μ. Καραγκιοζοπούλου 
και ενηµερώθηκαν για τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα του CEDEFOP από την κ. Ρένα Ψη-
φίδου (Project Manager).
 Το CEDEFOP αποτελεί το κέντρο ανα-
φοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
Υπήρξε από τους πρώτους ειδικευµένους 
και αποκεντρωµένους ευρωπαϊκούς οργα-
νισµούς, οι οποίοι ιδρύθηκαν µε σκοπό την 
παροχή τεχνογνωσίας σε συγκεκριµένους 
τοµείς και την ανταλλαγή ιδεών µεταξύ των 
εταίρων της Ευρώπης. Εργάζεται για τη δι-
αµόρφωση ενός ευρωπαϊκού πεδίου για τη 
διά βίου µάθηση, παρέχει πληροφορίες και 
συντάσσει αναλυτικές µελέτες γύρω από τα 
συστήµατα, τις πολιτικές, την έρευνα και τις 
πρακτικές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενη-
µέρωση σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Χωριό 
Κατάρτισης (ETV) και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Πληροφόρησης (ReferNet). Το ETV (www.
trainingvillage.gr) είναι µια διαδραστική 
ηλεκτρονική πλατφόρµα που εξυπηρετεί 
τους διαµορφωτές πολιτικής, κοινωνικούς 
εταίρους, εκπαιδευτές, ερευνητές και γενικά 
όλους τους εµπλεκόµενους στον τοµέα της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης. Το ReferNet συλλέγει στοιχεία για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 
από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το δίκτυο, που συγκεντρώνει την εµπειρο-
γνωµοσύνη σηµαντικών οργανισµών µε γνώ-
µονα το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

της κατάρτισης και της µάθησης, ενθαρρύνει 
την ανταλλαγή στοιχείων και προωθεί τη σύ-
ναψη συµπράξεων.
 Ύστερα από τη διεξοδική ενηµέρωση 
ακολούθησε εποικοδοµητική συζήτηση. 

Ο Υπεύθυνος του Προγράµµατος Πρακτικής 
Άσκησης
∆ΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΓΟΥ∆ΗΡΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγι-
κής

Ενηµερωτική συνάντηση των φοιτητών του 
Η΄ εξαµήνου µε τον σύµβουλο επαγγελµατι-
κού προσανατολισµού κ. Χ. Αντωνίου

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ του 
Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής στην κατεύθυνση της Συνεχιζόµενης 
Εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε συνάντη-
ση των φοιτητών του Η΄ εξαµήνου µε τον 
κ. Χρήστο Αντωνίου, Σύµβουλο Επαγγελµα-
τικού Προσανατολισµού του Κέντρου Συµ-
βουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ) 
Νεάπολης. Ο κ. Αντωνίου ενηµέρωσε εµπε-
ριστατωµένα τους φοιτητές για τις επαγγελ-
µατικές διεξόδους που τους προσφέρονται 
µετά την αποφοίτησή τους από το Τµήµα. 
Στη συνάντηση παρευρέθησαν και έλαβαν 
µέρος στην εποικοδοµητική συζήτηση που 
διεξήχθη µε τους φοιτητές ο Υπεύθυνος του 
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης ανα-
πληρωτής καθηγητής κ. ∆ηµ. Γουδήρας, η 
επίκουρη καθηγήτρια κ. Α. Σιπητάνου και ο 
λέκτορας κ. Ευθ. Βαλκάνος. Την εκδήλωση 
οργάνωσαν οι κυρίες Αν. Παµπούρη, Γλ. Καν-
δήρου και Ελ. Αρκοµάνη, αρµόδιες για την 
υποστήριξη του Προγράµµατος Πρακτικής 
Άσκησης στην κατεύθυνση της Συνεχιζόµε-
νης Εκπαίδευσης.

 Ο Υπεύθυνος του Προγράµµατος 
Πρακτικής Άσκησης

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΓΟΥ∆ΗΡΑΣ
 Αναπλ. Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγικής
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Εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
στο Συµπόσιο Νευροεπιστηµών στο Nobel 
Forum της Στοκχόλµης

 Τα 100 χρόνια από την απονοµή του πρώτου 
Βραβείου Nobel Ιατρικής στις Νευροεπιστή-
µες το 1906 στον Ισπανό Santiago Ramón 
y Cajal (1852-1934) και τον Ιταλό Camillo 
Golgi (1843-1926) τίµησε το Cajal Club σε 
ειδικό Συµπόσιο µε τίτλο A New Century of 
Neuroscience: Celebrating the 1906 Nobel 

Prize, που φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο 
Karolinska στο Nobel Forum της Στοκχόλµης 
στις 11–13 Ιουνίου 2006. 
 Ο Cajal, Καθηγητής της Ιστολογίας στο 
Πανεπιστήµιο της Μαδρίτης και «πατέρας» 
της σύγχρονης Νευροβιολογίας, θεωρείται 
ένας από τους σηµαντικότερους στοχαστές 
της επιστήµης του εικοστού αιώνα. Με το 
µνηµειώδες έργο του Ιστολογία του Νευρικού 
Συστήµατος έθεσε τις βάσεις της κατανόησης 
της δοµής και λειτουργίας του εγκεφάλου 

 Nobel Forum 

 100 

Nobel  1906 

 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) 

 Camillo Golgi (1843-1926) Cajal Club

A New Century of 

Neuroscience: Celebrating the 1906 Nobel Prize,

 Karolinska  Nobel 

Forum  11–13  2006.  

Alfred Nobel (1833-1896)

 Cajal,  « »

, .

 « »

« ». 

,  Cajal 

.

, .

.

Μικροσκόπιο τύπου Verick που χρησιµοποιούσε ο Cajal 
για τις µελέτες του και η τρίτοµη Ιστολογία, δώρο προς 
τον Καθηγητή Gustav Retzius του Ινστιτούτου Karolinska. 
Από τα εκθέµατα του συνεδρίου.

 Verick 
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του ανθρώπου και των σπονδυλωτών και 
θεµελίωσε τη «νευρωνική θεωρία» και την 
«αρχή της δυναµικής πόλωσης».
 Εκτός από τον ανεκτίµητο πλούτο των 
νευροανατοµικών του µονογραφιών, ο Cajal 
επιδίωξε να µυήσει νέους ερευνητές στο πώς 
διεξάγεται η επιστήµη και στο πώς φρονού-
σε ότι θα πρέπει να διεξάγεται. Προσέφερε 
διαχρονικές συµβουλές τόσο στους αρχάρι-
ους, όσο και στους ωριµότερους και εµπει-
ρότερους ερευνητές. Ήταν ένας πραγµατι-
στής µε επίγνωση των προβληµάτων του 
ιδεαλισµού· αντιµετώπισε µε ιδιαίτερο χιού-
µορ τα ποικίλα στερεότυπα των εκκεντρικών 
επιστηµόνων και σχολίασε από τα πρακτικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
ερευνητή έως τους κοινωνικούς παράγοντες 
που ωθούν το επιστηµονικό έργο. 
 Το Συµπόσιο άνοιξε µε δεξίωση στην 
Ισπανική Πρεσβεία από τον Πρέσβη Javier 
Garrigues. Οι εργασίες του συνεδρίου περι-
έλαβαν εισηγήσεις στην αναπτυξιακή, µο-
ριακή και εξελικτική νευροβιολογία από το 
γραµµατέα του Nobel Assembly Καθηγητή 
Hans Jörnvall, τους καθηγητές του Ινστιτού-
του Karolinska Tomas Hökfelt, Gunnar Grant 

και Sten Grillner, τον καθηγητή του Πανεπι-
στηµίου Lund και µέλος της Σουηδικής Ακα-
δηµίας Επιστηµών Anders Björklund, την 
καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου της Verona 
και Γενική Γραµµατέα της ∆ιεθνούς Οργά-
νωσης Έρευνας Εγκεφάλου (IBRO) Marina 
Bentivoglio, τον καθηγητή Javier DeFelipe 
από το Ινστιτούτο Cajal της Μαδρίτης, τον 
πρόεδρο Larry Swanson και το γραµµατέα 
Charles Ribak του Cajal Club από το Πανε-
πιστήµιο της California, τον καθηγητή Bert 
Sakmann (Βραβείο Nobel Ιατρικής 1991) από 
το Ινστιτούτο Max Planck της Χαïδελβέργης, 
τους καθηγητές Pasko Rakic και Gordon 
Shepherd από το Πανεπιστήµιο Yale των 
Ηνωµένων Πολιτειών και άλλους οµιλητές.
 Στο Συµπόσιο συµµετείχαν κατόπιν προ-
σκλήσεως 100 νευροεπιστήµονες από τη 
Σουηδία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία, Γαλλία, 
Γερµανία, Ουγγαρία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνω-
µένες Πολιτείες, Μεξικό, Κένυα και Ιαπωνία. 
Την Ελλάδα εκπροσώπησε µε επιστηµονική 
του ανακοίνωση ο καθηγητής των νευροε-
πιστηµών Λάζαρος Τριάρχου, πρόεδρος του 
Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Alfred Nobel (1833-1896)
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙ-
ΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
∆ΩΝ 

∆ιεθνής ηµερίδα: «Κοινωνικό Κεφάλαιο και 
µετάβαση στη ∆ηµοκρατία στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων».
25 Μαΐου 2007

Το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανα-
τολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μα-
κεδονίας διοργάνωσε διεθνή επιστηµονική 
ηµερίδα (international workshop) µε θέµα 
«Κοινωνικό Κεφάλαιο και µετάβαση στη 

∆ηµοκρατία στις χώρες της Ανατολικής Ευ-
ρώπης και των Βαλκανίων» (“Social Capital 
and Transition to Democracy in SE Europe 
and the Balkans”). Το θέµα της ηµερίδας, 
δηλαδή ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου 
(διαπροσωπική εµπιστοσύνη – εµπιστοσύ-
νη στους θεσµούς κτλ.) στις διαδικασίες µε-
τάβασης και προσαρµογής των χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων στις 
προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος 
(Εξευρωπαϊσµός, παγκοσµιοποίηση κτλ.), 
θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό στο πλαίσιο 
της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας και 
έρευνας. 
 Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε την 25-
5-2007 στην αίθουσα συνεδρίων του Πανε-
πιστηµίου µε τη συµµετοχή διακεκριµένων 
επιστηµόνων από το εξωτερικό (Professor 
Eric Uslaner, University of Maryland) και την 
Ελλάδα (∆. Σωτηρόπουλος, Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, Σωκράτης Κονιόρδος, Πανεπιστή-
µιο Κρήτης), ήταν κατά γενική οµολογία 
υψηλού επιπέδου, και στέφθηκε από επιτυ-
χία που επισφραγίσθηκε και από την κάλυψη 
που γνώρισε από τοπικά ΜΜΕ (παροχή συνε-
ντεύξεων στην ΕΤ3, TV100 κτλ.).

Ο επιστηµονικός υπεύθυνος, 
Χ. Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, 

Επίκουρος καθηγητής
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Αναγόρευση του ∆ηµήτρη Τερζάκη σε Επίτιµο 
∆ιδάκτορα

Ο καθηγητής και συνθέτης ∆ηµήτρης Τερζά-
κης, αναγορεύτηκε την Τετάρτη 14 Μαρτίου 
Επίτιµος ∆ιδάκτορας του Τµήµατος Μουσι-
κής  Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµί-
ου Μακεδονίας, σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση του 
τµήµατος. Η αναγόρευση ήταν η κεντρική 
από τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Πα-
νεπιστήµιο, µε σκοπό να τιµήσει τον διεθνούς 
φήµης καθηγητή και συνθέτη. Η παρέµβαση 
του κ. Τερζάκη, µετά την αναγόρευσή του, 
αφορούσε στην «Ελληνική Παράδοση και 
Σύγχρονη Μουσική». Την εκδήλωση χαιρέτη-
σε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας, καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, ενώ ο 
έπαινος για τον τιµώµενο αναγνώστηκε από 
τον επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος ΜΕΤ, 
∆ηµήτρη Χανδράκη. Οµιλίες για το συνθέτη 
και το έργο του έκαναν ο µουσικολόγος Γιάν-
νης Παπαχριστόπουλος και ο αρχισυντάκτης 
του καλλιτεχνικού τµήµατος της εφηµερίδας 
«Leipzieger Volkszeitung», Peter Korfmacher. 
Την ανάγνωση και την επίδοση του τίτλου 
και του διασήµου έκανε ο τότε Πρόεδρος του 
Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, 
καθηγητής Ούβε Παπαµατθαίου - Μάτσκε.
 Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε µουσικό 
πρόγραµµα και δεξίωση, ενώ την επόµενη 
µέρα πραγµατοποιήθηκε διαγωνισµός σύν-
θεσης και ερµηνείας, παρουσίαση έργων του 
∆ηµήτρη Τερζάκη, καθώς και διάλεξη.

 Ο ∆ηµήτρης Τερζάκης, γιός του συγγρα-
φέα ‘Αγγελου Τερζάκη (1907-1979), γεννή-
θηκε στις 12 Μαρτίου του 1938 στην Αθήνα. 
Σπούδασε σύνθεση στην Αθήνα µε τον Γιάν-
νη Γ. Παπαϊωάννου και στην Κολωνία µε τον 
Bernd Alois Zimmermann και τον Herbert 
Eimert (ηλεκτρονική µουσική) .
 Κατά τη διάρκεια της δηµιουργικής του 
πορείας και ως “συνθέτης ευρισκόµενος µε-
ταξύ δύο κόσµων” ανέπτυξε µια προσωπική 
µουσική γλώσσα , που έχει τις ρίζες της στη 
µουσική της Ελλάδας και της Ανατολικής 
Μεσογείου γενικότερα. Όµως ο Τερζάκης 
δεν είναι απλά µιµητής των πανάρχαιων πα-
ραδόσεων του γενεθλίου χώρου του. Χρη-
σιµοποιεί τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, 
όπως τα αρχαία γένη (διατονικό - χρωµατικό 
- εναρµόνιο) και τα τετράχορδα, στην προ-
σπάθεια να διαµορφώσει ένα προσωπικό 
ιδίωµα, στο οποίο υπερτερούν οριζόντιοι, 
δηλ. µελωδικοί, σχηµατισµοί. Πρόκειται για 
µια µελωδικότητα, η οποία δεν έχει σχέση µε 
το συγκερασµένο σύστηµα της ∆υτικοευρω-
παϊκής µουσικής, αλλά χρησιµοποιεί µικρο-
διαστήµατα, δηλ. διαστήµατα µικρότερα του 
ηµιτονίου, σε µια ποικιλία µελωδικών συνθε-
τικών χειρισµών.
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 Ο Τερζάκης αντιλαµβάνεται τη µουσική 
του ως ένα είδος “αιµοδοσίας στο σώµα της 
∆υτικοευρωπαϊκής µουσικής, η οποία, απο-
µονωµένη για αιώνες από τους µεγάλους 
Ανατολικοευρωπαϊκούς και Εξωευρωπαϊ-
κούς µουσικούς πολιτισµούς, έχει φτάσει σε 
αδιέξοδο”.
 Ο ίδιος στόχος κινεί και τη δραστηριότη-
τά του ως δασκάλου, δηλ. η διεύρυνση των 
οριζόντων των νέων συνθετών: το 1985/86 
δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στην Ανωτ. 
Σχολή Τεχνών του Βερολίνου · από το 1989 
έως το 1994 δίδαξε στη Μουσική Ακαδηµία 
του Ντύσσελντορφ, στην ίδια πόλη όπου ξε-
κίνησε να διδάσκει το 1970 · από το 1990 έως 
το 1997 διηύθηνε το τµήµα σύνθεσης της 
Μουσικής Ακαδηµίας της Βέρνης, ενώ από το 
1994 είναι τακτικός καθηγητής στη Μουσική 
Ακαδηµία “Felix Mendelssohn Bartholdy” της 
Λειψίας. Επίσης διετέλεσε Καθηγητής Σύν-
θεσης στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και 
Τέχνης του Πανεπιστηµίου µας (2000-2001). 
Η διεθνής του αναγνώριση ξεκινά από την 
ά εκτέλεση το 1970 στη Βασιλεία του έργου 
του Οίκος, σε κείµενο του Ρωµανού του Με-
λωδού. Η µουσική του ήδη από το 1972 ξε-
πέρασε τα Ευρωπαϊκά σύνορα και έργα όπως 
η Καταβασία (1972) έχουν παιχτεί σε όλες τις 
ηπείρους. Σε παγκόσµιο επίπεδο, το έργο 
του αναγνωρίζεται σήµερα µε επετειακά και 
τακτικά αφιερώµατα από πολλές χώρες και 
από πολλά µουσικά πανεπιστήµια.Ο ∆ηµή-
τρης Τερζάκης σήµερα ζει και διδάσκει στη 
Λειψία, διατηρώντας παράλληλα τακτική και 
ουσιαστική επαφή µε την Ελλάδα.

Συνεργασία ΤΜΕΤ µε τη Συµφωνική Ορχήστρα 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του 
τότε Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέ-
χνης, καθηγητή Ούβε Παπαµατθαίου – Μά-
τσκε, υπογράφηκε στις 25-1-07, µεταξύ Τµή-
µατος ΜΕΤ και Αντιδηµάρχου Πολιτισµού 
και Νεολαίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κ. 
Βασίλειου Γάκη, συµφωνία συνεργασίας του 
Τµήµατος µε την Συµφωνική Ορχήστρα του 
∆ήµου.
 Μεταξύ άλλων η συµφωνία αφορούσε 
και στην ετήσια σύµπραξη φοιτητών του 
Τµήµατος ΜΕΤ µε την ∆ηµοτική Ορχήστρα 
κατόπιν διαγωνισµού µεταξύ των φοιτητών 
του Τµήµατος..
 Ο διαγωνισµός διεξήχθη την Πέµπτη 31 
Μαΐου 2007 και επιλέχθηκαν να συµπράξουν 
µε την Συµφωνική Ορχήστρα οι φοιτητές : 
Σοφία Παλαιολόγου - πιάνο (τάξη καθηγη-
τή κ. Ούβε Μάτσκε) και Στέφανος Σάτσκωφ 
– βιολί (τάξη καθηγητή κ. ∆ηµήτρη Χανδρά-
κη).
 Η συναυλία σύµπραξης του Τµήµατος 
ΜΕΤ µε την Συµφωνική Ορχήστρα του ∆ή-
µου Θεσσαλονίκης πραγµατοποιήθηκε µε 
µεγάλη επιτυχία και προσέλευση κοινού την 
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007, στην Αίθουσα Τε-
λετών του Α.Π.Θ.
 Την επιµέλεια - οργάνωση του διαγωνι-
σµού και της συναυλίας είχε ο καθηγητής και 
πρώην Πρόεδρος του Τµήµατος ΜΕΤ, Ούβε 
Παπαµατθαίου – Μάτσκε.



36 37

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡ-
ΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
(Ε∆ΕΣΣΑ)

Ηµερίδα του Τµήµατος Μάρκετινγκ και ∆ι-
οίκησης Λειτουργιών µε θέµα «Μάρκετινγκ: 
Προοπτικές και Προκλήσεις»

Την Τετάρτη 30/5/2007 πραγµατοποιήθηκε 
Ηµερίδα στο πλαίσιο του έργου «∆ιεύρυνση 
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστή-
µιο Μακεδονίας (2004-2006)» - Υποέργου 
«Τµήµα Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουρ-
γιών (2006-2008)» µε έδρα την Έδεσσα, Κα-
τηγορία Πράξεων 2.2.2.β «∆ιεύρυνση της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. 
«Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναµόρ-
φωση των προγραµµάτων της τριτοβάθµι-
ας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2. «Αναµόρφω-
ση Προγραµµάτων Σπουδών – ∆ιεύρυνση 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του κινηµατογράφου Μέγας 
Αλέξανδρος στην Έδεσσα. 
 Η Ηµερίδα µε θέµα «Μάρκετινγκ : Προο-
πτικές και Προκλήσεις» κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον της πόλης της Έδεσσας και των φοιτητών 
του Τµήµατος Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λει-
τουργιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 
Εισηγητές της Ηµερίδας διετέλεσαν οι κύριοι: 
Ζαπράνης Αχιλλέας (Επίκουρος καθηγητής 

του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικο-
νοµικής του Παν. Μακεδονίας και υπεύθυνος 
του Υποέργου «Τµήµα Μάρκετινγκ και ∆ιοί-
κησης Λειτουργιών (2006-2008)), Αθανάσιος 
Χαντές (Group Product Manager της ΜΕΒΓΑΛ 
Α.Ε.) και Ιωάννης Τζαβλόπουλος (∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Εταιρίας UPGRADE). Σύµφω-
να µε το πρόγραµµα της εκδήλωσης αναπτύ-
χθηκαν τρεις θεµατικές ενότητες : 
α) Νευρωνικό Μάρκετινγκ (οµιλητής κος Ζα-

πράνης Αχιλλέας), 
β) Καταναλωτικές Τάσεις στον χώρο των τρο-

φίµων και ποτών (οµιλητής κος Χαντές 
Αθανάσιος), 

γ) City Branding (οµιλητής κος Τζαβλόπου-
λος Ιωάννης)

 Ακολούθησαν συζήτηση και ερωτήσεις 
επί των θεµάτων που αναπτύχθηκαν, ενώ η 
εκδήλωση έληξε µε µια µικρή δεξίωση των 
παρευρισκοµένων σε χώρο του κινηµατο-
γράφου.

Εκπαιδευτική επίσκεψη Τµήµατος Μάρκε-
τινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών στις εγκατα-
στάσεις της ΑΛΟΥΜΥΛ

Την Τετάρτη 24/4/2007 πραγµατοποιήθη-
κε εκπαιδευτική εκδροµή στο πλαίσιο του 
έργου «∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004-
2006)» - Υποέργου «Τµήµα Μάρκετινγκ και 
∆ιοίκησης Λειτουργιών (2006-2008)» µε έδρα 
την Έδεσσα, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «∆ι-
εύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», 
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Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση της διεύρυν-
σης και αναµόρφωση των προγραµµάτων 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2. 
«Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών – 
∆ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης»,στις 
εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΥΛ στην βιο-
µηχανική περιοχή του Κιλκίς. Η ΑΛΟΥΜΥΛ 
αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους και 
περισσότερο προηγµένους τεχνολογικά βιο-
µηχανικούς οµίλους στον τοµέα της έρευνας, 
ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλα-
σης αλουµινίου. 

 Στην εκδροµή συµµετείχαν 52 φοιτητές 
του Τµήµατος από όλα τα έτη σπουδών και 
συνοδευόταν από διδάσκοντες και στελέχη 
της γραµµατείας του τµήµατος και τον επι-
στηµονικά υπεύθυνο του σχετικού έργου 
Επίκουρο Καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη.
 Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις παραγωγι-
κές εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΥΛ και σε πα-
ρουσίαση που ακολούθησε ενηµερώθηκαν 
από τα στελέχη της εταιρείας για τις παραγω-
γικές της δραστηριότητες και το σύστηµα αξι-
ολόγησης και ανταµοιβής των εργαζοµένων. 
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Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Το ΠαΜακ, από την ίδρυσή του, πρωτοπορεί 
αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδα-
σκαλία της Ξένης Γλώσσας (ΞΓ) κατά τη δι-
άρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Το µά-
θηµα της ΞΓ είναι υποχρεωτικό για τέσσερα 
η έξι εξάµηνα σπουδών, υπολογίζεται στον 
βαθµό πτυχίου και έχει διδακτικές µονάδες. 
 Τα πρώτα εγχειρίδια διδασκαλίας της 
Αγγλικής ως ΞΓ σε πανεπιστηµιακό επίπεδο 
στην Ελλάδα δηµοσιεύτηκαν από συναδέλ-
φους µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (ΕΕΠ) Αγγλικής της Ανωτάτης Βιοµη-
χανικής σχολής Θεσσαλονίκης (Γεωργάτσου, 
Καδόγλου, Λιαροµµάτη 1987). Το πρώτο 
συνέδριο για τη διδασκαλία της ΞΓ ως γλώσ-
σας ειδικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
στην Ελλάδα οργανώθηκε το 1993 από µέλη 
ΕΕ∆ΙΠ του ΠαΜακ. Το συνέδριο αυτό είχε µε-
γάλη απήχηση στους καθηγητές ΞΓ στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση και αποτελεί πλέον θε-
σµό στο χώρο µε τη συνεχή διοργάνωσή του 
και τη διεύρυνση του σε διεθνές επίπεδο . 
 Η σηµασία που αποδίδεται στη διδα-
σκαλία της ΞΓ στο ΠαΜακ απορρέει από τα 
ίδια τα αντικείµενα σπουδών του Ιδρύµατος: 
οικονοµικές, και κοινωνικές επιστήµες. Στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πα-
γκοσµιοποίησης της αγοράς, η ΞΓ αποτελεί 
σηµαντικό εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων, όσο και για την επαγγελ-
µατική εξέλιξη των αποφοίτων του. 

 Πρόσφατη έρευνα στο ΠαΜακ (Ψάλτου-
Joycey & Κανταρίδου 2005) δείχνει ότι και οι 
φοιτητές του πανεπιστηµίου µας αντιλαµβά-
νονται τη σπουδαιότητα αυτή. Σε σύνολο 
545 πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών, 
81,2 % θεωρούν τη ΞΓ σηµαντικό µάθηµα 
του προγράµµατος σπουδών τους. Ειδικότε-
ρα, 57 % θεωρούν τη ΞΓ εξίσου σηµαντική µε 
τα άλλα µαθήµατα, ενώ 24,2 % τη θεωρούν 
πιο σηµαντική και από άλλα µαθήµατα της 
ειδικότητάς τους. Η αντίληψη αυτή σχετίζε-
ται και µε τον σκοπό για τον οποίο οι φοιτη-
τές θέλουν να χρησιµοποιήσουν την ΞΓ: 85,6 
% σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν τη ΞΓ για 
επαγγελµατικούς σκοπούς ενώ µόνο 5,4 % 
τη βλέπουν απλώς ως µια ακόµη απαίτηση 
του προγράµµατος σπουδών (το υπόλοιπο 9 
% θέλει να τη χρησιµοποιήσει για να επικοι-
νωνήσει µε φίλους στο εξωτερικό, για ταξί-
δια ή για την κουλτούρα της ΞΓ). 
 Η διδασκαλία της Αγγλικής ως ΞΓ στο 
ΠαΜακ προσαρµόζεται συνεχώς στις αυ-
ξηµένες απαιτήσεις γλωσσοµάθειας των 
φοιτητών, µε τη σύνταξη νέων και σύγχρο-
νων διδακτικών εγχειριδίων. Το πρόγραµµα 
σπουδών καλύπτει τόσο τις ακαδηµαϊκές 
(ανάπτυξη ακαδηµαϊκού και ειδικού λεξιλο-
γίου, γραπτού ακαδηµαϊκού λόγου) όσο και 
τις µετέπειτα επαγγελµατικές ανάγκες των 
φοιτητών (σύνταξη βιογραφικού σηµειώµα-
τος, επαγγελµατικής αναφοράς, προφορικές 
παρουσιάσεις).
 Καλή ακαδηµαϊκή χρονιά 

∆ρ ΖΩΗ ΚΑΝΤΑΡΙ∆ΟΥ,
ΕΕ∆ΙΠ Ι Αγγλικής,

Συντονίστρια Ξένων Γλωσσών στο ΠαΜακ. 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας, όπως και η παρακείµενη 
Αίθουσα Συνεδρίων που βρίσκονται στον 1ο 
όροφο του Πύργου Γ∆, αναβαθµίστηκαν και 
ανακαινίστηκαν όσον αφορά τον υφιστάµε-
νο εξοπλισµό και τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
τους, έχοντας επιπλέον δυνατότητες όπως 
µετάδοση ψηφιακού βίντεο υψηλής πιστό-
τητας και διασύνδεση µέσω του πρόσφατα 
αναβαθµισµένου ταχύτατου δικτύου του 1 
Gbps τεχνολογίας Ethernet µε τις αντίστοι-
χες αίθουσες Πανεπιστηµίων και AΤΕΙ. Η ανα-
βάθµιση έγινε στα πλαίσια έργων ΕΠΕΑΕΚ µε 
χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µέσω του 
Π.Ε.Π. .
 Οι Αίθουσες διαµορφώνουν έναν κατάλ-
ληλο χώρο και περιβάλλον (φυσικό-ηλεκτρο-
νικό) ικανό να φιλοξενήσει εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές διαδικασίες-δραστηριότητες 
προώθησης της χρήσης υπηρεσιών σύγχρο-
νης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, όπως και γενικό-
τερα µεταξύ των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ διαµέσου του 
Ακαδηµαϊκού ∆ικτύου Gunet. Επίσης, επιτρέ-
πουν τη σύνδεση και συµµετοχή της τηλεκ-
παίδευσης στην εκπαιδευτική και ερευνητι-
κή διαδικασία στο Πανεπιστήµιο Μακεδονί-
ας µε ταυτόχρονη ανάπτυξη του ρόλου της 
Τηλεκπαίδευσης ως φορέα της εκπαίδευσης 
από απόσταση και δια βίου εκπαίδευσης.
 Ένας από τους στόχους της λειτουργίας 
των Αιθουσών είναι η διεύρυνση των εκ-
παιδευτικών δυνατοτήτων των µελών της 
Πανεπιστηµιακής κοινότητας µέσω της µε-
τάδοσης µαθηµάτων και άλλων σηµαντικών 

γεγονότων (π.χ. διαλέξεων, ηµερίδων, πα-
ρουσιάσεων ή ακόµη και εκδηλώσεων των 
Τµηµάτων), αφ’ ενός προς τα µέλη του Πανε-
πιστηµίου Μακεδονίας και αφ’ ετέρου προς 
τον έξω κόσµο. Η µετάδοση είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθεί περαιτέρω στην εκπαιδευτική 
διαδικασία µε πολλούς τρόπους, µέσω της 
εµπλοκής της σε παραγωγικές, αναπτυξιακές 
και ερευνητικές δραστηριότητες που σχετί-
ζονται µε την παραγωγή, την επεξεργασία 
και τη µετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου 
για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης.
 Απαραίτητη κρίνεται επίσης η εισαγωγή 
της τηλεδιάσκεψης, ως τρόπου συνεδρία-
σης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. ∆Ι-
Α∆Π/Α/7841/2005 κοινή υπουργική απόφα-
ση µε θέµα «Συνεδρίαση συλλογικών οργά-
νων µε τηλεδιάσκεψη» (Β΄ 539) για τη µείωση 
των αναγκών µετακίνησης των εξωτερικών 
εκλεκτόρων τα Τµήµατα των Πανεπιστηµί-
ων οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους 
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τηλε-
διάσκεψης. Πρόκειται για την υλοποίηση 
της εξαγγελίας του Υπουργείου Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποκέντρωσης, στο 
πλαίσιο της εφαρµογής του νόµου 3242/
2004. 
 Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατό-
τητα σε ένα ή περισσότερα µέλη ενός συλ-
λογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 
συµµετέχουν ή καλούνται από συλλογικά 
όργανα, να λαµβάνουν µέρος σε µία διάσκε-
ψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους 
παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπό-
λοιπων µελών του συλλογικού οργάνου. 
 Σηµαντική είναι η συνεχής ενίσχυση της 
διαδικασίας µάθησης των φοιτητών µέσω 
της χρήσης νέων υπηρεσιών e-learning, τη-

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
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λεκπαίδευσης καθώς και η υποστήριξη του 
έργου του διδακτικού και επιστηµονικού 
προσωπικού. Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατόν 
να πραγµατοποιηθεί διδασκαλία καθηγητών 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ταυτόχρονα 
µε καθηγητές άλλων Ιδρυµάτων στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, π.χ. µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων, µε επικοινωνία πολυµέσων 
υψηλής πιστότητας, παρακολούθηση διδα-
σκαλίας εξ αποστάσεως µέσω του Internet 
(H.323) ή µέσω ISDN (Η.320), διευρύνοντας 
έτσι τις προοπτικές προς µια ανοικτή εκπαί-
δευση για όλους. Η επικοινωνία µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί είτε µε εικονοροή (video 
streaming) σε πραγµατικό χρόνο (σύγχρονη 
επικοινωνία), είτε µε χρήση και διάθεση απο-
θηκεµένου ηλεκτρονικού υλικού (ασύγχρονη 
επικοινωνία), σε συνδυασµό µε την Υπηρε-
σία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (CoMPUs) 
ή µε εξυπηρετητή VoD (Video on Demand 
– Video κατ’ απαίτηση).
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδι-
αφερόµενοι χρήστες µπορούν να επικοι-
νωνούν µε την υπηρεσία Αρωγής Χρηστών 
(HelpDesk) του Κέντρου Η/Υ & ∆ικτύων (1ος 
όροφος, κτίριο Γ∆) κατά τις ηµέρες και ώρες 
λειτουργίας της που είναι από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή από 09:00 έως 15:30 είτε µε επί 
τόπου επίσκεψη είτε τηλεφωνικώς στον 
αριθµό 2310-891800. Επίσης µπορούν να 
στέλνουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση help@uom.gr ή fax στο 2310–891808.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

StudentsWeb
Συνεχίζοντας την προσπάθεια εκσυγχρονι-
σµού της παροχής υπηρεσιών προς τα µέλη 
της Πανεπιστηµιακής κοινότητας, επεκτάθη-
κε το µηχανογραφικό σύστηµα της διοικη-
τικής υποστήριξης των Γραµµατειών (προς 
το παρόν, µόνο των Προπτυχιακών), προκει-
µένου να εξυπηρετούνται µέσω Internet οι 
φοιτητές.
 Στα πλαίσια της επέκτασης αυτής, έχει 
ήδη τεθεί σε πιλοτική λειτουργία η εφαρµο-
γή StudentsWEB, η οποία παρέχει τη δυνα-
τότητα µεταφοράς της θυρίδας της Γραµµα-
τείας στο Internet. Είναι ένα «εργαλείο» ειδι-
κά σχεδιασµένο για να εξυπηρετεί τη Γραµ-
µατεία κάθε Τµήµατος και τους φοιτητές του, 
επιτρέποντας την αλληλεπίδραση/επικοινω-
νία µεταξύ τους µέσω web. 
 Η εφαρµογή StudentsWEB είναι διαθέσι-
µη στη διεύθυνση: 
https://ouranos2.uom.gr/unistudent/
 Οι φοιτητές που χρησιµοποιούν την 
εφαρµογή µπορούν να λαµβάνουν ενηµέρω-
ση για το Πρόγραµµα Σπουδών που παρακο-
λουθούν, τα µαθήµατα που έχουν δηλώσει 
και τις βαθµολογίες τους. Έχουν επιπλέον 
τη δυνατότητα, την κατάλληλη περίοδο, να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, 
αιτήσεις για πιστοποιητικά κ.λπ.
 Η εφαρµογή StudentsWEB είναι διαθέ-
σιµη σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτη-
τές που έχουν ενεργοποιηµένο λογαριασµό 
(account) στο uom.gr.
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Compus
Στα πλαίσια της ανάπτυξης και βελτίωσης 
των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
προς τα µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότη-
τας, αναβαθµίστηκε η Υπηρεσία Ασύγχρο-
νης Τηλεκπαίδευσης (CoMPUs). Πρόκειται 
για ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ηλεκτρο-
νικής µάθησης, ενισχυτικό της κλασσικής 
διδασκαλίας και ανεξάρτητο από τους περι-
οριστικούς παράγοντες του χώρου και του 
χρόνου. 
 Στόχος της υπηρεσίας, η οποία είναι δια-
θέσιµη στη διεύθυνση http://compus.uom.
gr/, είναι:
 Η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στην εκ-

παιδευτική διαδικασία,
 η εποικοδοµητική χρήση της άρτιας δικτυ-

ακής υποδοµής του Ιδρύµατος,
 η αναβάθµιση των προπτυχιακών και µετα-

πτυχιακών προγραµµάτων σπουδών των 
τµηµάτων του Ιδρύµατος,
 η αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού 

υλικού, και
 η δηµιουργία ενός εύχρηστου µέσου αλ-

ληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας 
εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου.
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 09:00  15:30 
 2310-891800.  e-mail 

 help@uom.gr  fax  2310–891808. 

 Η υπηρεσία CoMPUs παρέχεται σε όλα τα 
µέλη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Αυτή 
τη στιγµή το χρησιµοποιούν περίπου 7400 
χρήστες (185 καθηγητές, 7215 φοιτητές), 
ενώ συνολικά υποστηρίζονται περισσότερα 
από 690 ηλεκτρονικά µαθήµατα.
 Η αναβάθµιση της υπηρεσίας περιέλαβε 
τον επανασχεδιασµό του interface του περι-
βάλλοντος, την ενσωµάτωση νέων χαρακτη-
ριστικών, την ειδική µέριµνα για την ασφά-
λεια του συστήµατος και την παροχή τεχνι-
κής υποστήριξης σε θέµατα λειτουργίας και 
χρήσης της υπηρεσίας.

Περισσότερες θέσεις εργασίας για ΑΜΕΑ
Αυξήθηκαν σε 10 οι θέσεις εργασίας – υπο-
λογιστές στο Κέντρο Η/Υ και ∆ικτύων, στις 
οποίες έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές µε 
ειδικές ικανότητες. Οι υπολογιστές αυτοί φέ-
ρουν ειδική σήµανση. 
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ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ε&ΤΑ ΤΗΣ ΕE

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και το Εθνικό 
Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σηµείο 
Επαφής, διοργάνωσαν ηµερίδα για το 7ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
και την αναλυτική παρουσίαση επιµέρους 
θεµατικών προγραµµάτων/ ερευνητικών πε-
ριοχών και µέσων υλοποίησης. Η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 29 Μαρτίου 
2007, από τις 9:30 το πρωί, στο Αµφιθέατρο 
Τελετών.
 Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ορθή και 
πλήρης πληροφόρηση της ακαδηµαϊκής, 
ερευνητικής και επιχειρηµατικής κοινότητας 
για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, που είναι το 
κύριο µέσο χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για δράσεις έρευνας και τεχνο-
λογικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους 
επιστηµονικούς τοµείς για την περίοδο 2007-
2013. Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 
53,2 δισ. ευρώ.
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Οι οµιλητές: κα Μ. Κουτροκόη από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, ο κ. Ν. Καστρινός από τη Γενική ∆ιεύθυνση Έρευ-
νας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η καθ. Νιόβη Παυλίδου, εµπειρογνώµονες του προγράµµατος ICT.
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ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ

Φέτος το Κέντρο Συµβουλευτικής και Στή-
ριξης Φοιτητών (ΚΣΣΦ) συµπλήρωσε τρία 
χρόνια λειτουργίας και προσφοράς των υπη-
ρεσιών του στους φοιτητές/τριών του Πανε-
πιστηµίου Μακεδονίας. Αν και η λειτουργία 
του όλον αυτό τον καιρό ήταν µερικές µόνο 
µέρες τη βδοµάδα, ήταν πολλοί οι φοιτητές 
που χρησιµοποίησαν τις παρεχόµενες υπη-
ρεσίες, δηλώνοντας µάλιστα υψηλή ικανο-
ποίηση από αυτές. Αποφασίσαµε λοιπόν 
να κάνουµε µια ερευνητική αποτίµηση των 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που παρέ-
χει το ΚΣΣΦ, προκειµένου να διαπιστώσουµε 
κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες των φοιτητών/τριών και να διερευνη-
θούν οι δυνατότητες βελτίωσης αυτών των 
υπηρεσιών. 

 Για το σκοπό αυτό έγινε αξιολόγηση των 
υπηρεσιών του ΚΣΣΦ σε 3 επίπεδα: 
 Αξιολόγηση τεσσάρων σεµιναρίων
 Αξιολόγηση µίας βιωµατικής οµάδας 
 Αξιολόγηση των ατοµικών συνεδριών ψυ-

χολογικής συµβουλευτικής 
 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τις 
συνεργάτιδες του ΚΣΣΦ κ. Ελένη Σαµαρά 
και κ. Κυριακή Μηλούση. Έλαβαν µέρος 117 
φοιτητές/τριες από τα 8 τµήµατα του Πανε-
πιστηµίου Μακεδονίας. Για τη συλλογή των 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτη-
µατολόγια: ένα για την αξιολόγηση των σε-
µιναρίων και της βιωµατικής οµάδας και ένα 
για την αξιολόγηση των ατοµικών συνεδρι-
ών. 
 Στα παρακάτω σχήµατα απεικονίζονται 
οι αξιολογήσεις των φοιτητών σε µερικά από 
τα ερωτήµατα που τους τέθηκαν (βλ. σχήµα 
1 και 2). 
 Η γενική αποτίµηση των αποτελεσµάτων 
της έρευνας έδειξε ότι το ΚΣΣΦ του Πανεπι-

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σχήµα 1: Πως ήταν το επίπεδο του εισηγητή; Σχήµα 2: Ό,τι αποκοµίσατε από το σεµινάριο, θεωρεί-
τε πως θα σας φανεί χρήσιµο στις διαπροσωπικές σας 
σχέσεις; 
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Σχήµα 3: Σε ποιο βαθµό σας βοήθησε η ατοµική συµ-
βουλευτική στην ακαδηµαϊκή σας ζωή; 

Σχήµα 4: Σε ποιο βαθµό σας βοήθησε η ατοµική συµ-
βουλευτική στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 
(π.χ. συµµετοχή σε συζητήσεις κ.α.) 

στηµίου Μακεδονίας έχει δραστηριοποιηθεί 
σηµαντικά στους τοµείς της προληπτικής 
και ατοµικής συµβουλευτικής ως προς την 
ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων και 
των διαπροσωπικών ικανοτήτων των φοι-
τητών/τριών. Συγκεκριµένα, τα σεµινάρια 
και οι βιωµατικές οµάδες στο σύνολο τους 
έχουν θερµή αποδοχή από τους φοιτητές/
τριες όλων των τµηµάτων του Πανεπιστηµί-
ου Μακεδονίας. Ιδιαιτέρως αποτελεσµατική 
και ωφέλιµη αποδείχθηκε, επίσης, η παροχή 
ατοµικής συµβουλευτικής σε όσους φοιτη-
τές αντιµετώπιζαν είτε προσωπικές είτε ψυ-
χοκοινωνικές δυσκολίες (βλ. σχήµα 3 και 4). 
 Μέσα από την άµεση επικοινωνία τους 
µε τη συµβουλευτική ψυχολόγο κ. Μηλούση 
και εκφράζοντας τις εκπαιδευτικές και συ-
ναισθηµατικές τους ανησυχίες και ανάγκες, 

Σχήµα 5: Για ποια θέµατα επιθυµείτε να παρακολουθή-
σετε και άλλα σχετικά σεµινάρια; 

Σχήµα 6: Κρίνετε αναγκαία τη διεξαγωγή τέτοιου είδους 
σεµιναρίων; 

οι φοιτητές βρήκαν προσωπική υποστήριξη, 
αλλά και αποτελεσµατική βοήθεια στην αντι-
µετώπιση των προβληµάτων τους. Επιπλέον 
καταγράφηκαν επιµέρους θέµατα σύµφωνα 
µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιδίων 
των φοιτητών (βλ. σχήµα 5 και 6). 
 Συµπερασµατικά λοιπόν, το ΚΣΣΦ µέσω 
τη συνδυασµένης δράσης των υπηρεσιών 
του συνέβαλε ουσιαστικά σε µία ολοκληρω-
µένη παρέµβαση υποστήριξης και αποτελε-
σµατικής αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνι-
κών προβληµάτων των φοιτητών/τριών του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που σχετίζονται 
µε ή επηρεάζουν την επιτυχηµένη ολοκλή-
ρωση των ακαδηµαϊκών τους σπουδών. 

ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΣΙ∆ΟΥ
Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστηµονική υπεύ-

θυνη του ΚΣΣΦ
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3Ο ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ (ASECU), 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 2.3.2007

Την 3η Καταστατική Εκλογοαπολογιστική Συ-
νέλευση των Οικονοµικών Πανεπιστηµίων, 
Σχολών και Τµηµάτων της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης πραγµατοποίησε η ASECU (http://
www.asecu.gr/ ) στις 2 Μαρτίου του 2007 
στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας. Η ASECU που ως γνωστόν δη-
µιουργήθηκε τον Νοέµβριο του 1996, µετά 
από σχετική προεργασία, µε πρωτοβουλία 
του τότε Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μα-
κεδονίας, καθηγητή Γιάννη Τσεκούρα, ένω-
σε Οικονοµικά Πανεπιστήµια, Τµήµατα και 
Σχολές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Από τα αρχικά 24 Πανεπιστήµια από 
τις παραπάνω χώρες, τα οποία αποτέλεσαν 
και τα ιδρυτικά µέλη της Ένωσης, σήµερα η 
Ένωση αριθµεί 32 µέλη από τις χώρες Αλβα-
νία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,  FYROM, 
Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Σερβία και 
Τουρκία . 
 Στη Γενική Συνέλευση, αποφασίστη-
κε οµόφωνα η διεύρυνση – επέκταση της 
Ένωσης και η µετατροπή της σε Ένωση τον 
Οικονοµικών Πανεπιστηµίων της Νότιας και 
Ανατολικής Ευρώπης και των Παρευξεινίων 
χωρών. Επίσης αποφασίστηκε η καθιέρωση 
Συνδεδεµένων Μελών για Πανεπιστήµια που 
για οιονδήποτε λόγο δεν µπορούν να αποτε-
λούν πλήρη µέλη της Ένωσης (ιδίως εκείνα 
που προέρχονται από χώρες της ΒΑ Αφρικής 
και της Μέσης Ανατολής) και που αρκούνται 
στην οποιασδήποτε µορφής συνεργασία µε 
την Ένωση. Μετά την απόφαση αυτή ελπί-
ζεται πως θα υπάρξουν πολλά νέα µέλη από 
τις νέες χώρες που εντάσσονται πλέον στην 
Ένωση και που είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέ-
ρον τους και την διάθεση για συνεργασία µε 

την ASECU. Επίσης µετά από πρόταση φοιτη-
τών αποφασίστηκε η ίδρυση της Νεολαίας 
της Ένωσης Οικονοµικών Πανεπιστηµίων 
ΝΑ Ευρώπης µε το όνοµα ASECU-Youth στην 
οποία θα µπορούν να συµµετέχουν προπτυ-
χιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές (δηλ. νέοι 
από 18 έως περίπου 27 χρονών) µε παρό-
µοιους σκοπούς µε αυτούς της ASECU αλλά 
στο επίπεδο εκείνο που θα ανταποκρινόταν 
ώστε να καλύψει ανάγκες φοιτητών προπτυ-
χιακών, µεταπτυχιακών όπως και υποψηφίων 
διδακτόρων.
 Τη Συνέλευση άνοιξε ο Πρόεδρος της 
ASECU, καθηγητής Γιάννης Τσεκούρας ση-
µειώνοντας ότι «η πρώτη είχε γίνει το έτος 
1996, έτσι η σηµερινή µας Συνέλευση συ-
µπίπτει και µε τη συµπλήρωση 10 χρόνων. 
Πρωτοσυναντηθήκαµε εδώ το έτος 1996 και 
το έτος 1997 πήραµε τη δικαστική έγκριση 
αναγνώρισης της Ένωσης. Έτσι, έχουµε 10 
χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Ένωσή µας. 
Είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς πάλι 
µαζί τους συναδέλφους και τους εκπροσώ-
πους όλων των Πανεπιστηµιακών Σχολών 
των χωρών της περιοχής µας. Προς τούτο, 
σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω η σηµερινή µας 
συνάντηση να µας βοηθήσει να πάµε ένα 
ακόµη βήµα µπροστά», ενώ προσδιορίζο-
ντας το σηµερινό ρόλο της Ένωσης ανέφερε 
και τα εξής: «Είναι γνωστή σε όλους µας η 
υστέρηση των χωρών µας και συνολικά της 
ΝΑ Ευρώπης σε τοµείς όπως η οικονοµία, οι 
υποδοµές, η τεχνολογία, οι θεσµοί, πολιτικοί 
και κοινωνικοί, η οργάνωση, η προστασία 
του περιβάλλοντος αλλά και η ανεκτικότητα 
του άλλου και του διαφορετικού κυρίως σε 
ό,τι αφορά την εθνικότητα και το θρήσκευ-
µα. Γνωστές είναι βέβαια και οι προσπάθειες 
που κάνουν οι χώρες µας ξεχωριστά µία εκά-
στη αλλά και στα πλαίσια διαφόρων οργανι-
σµών και συσσωµατώσεων καθώς οι περιφε-

ASECU
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ρειακές συλλογικές προσπάθειες αποτελούν 
πλέον εκ των ων ουκ άνευ για να υπερβούν 
αυτή την καθυστέρηση. Βέβαια, οι συντελού-
µενες πρόοδοι και µάλιστα σε έναν κόσµο 
που όλα αλλάζουν µε όλο και µεγαλύτερη 
ταχύτητα δεν ικανοποιούν ακόµη τις προσ-
δοκίες των πολιτών των χωρών µας γι’ αυτό 
οι προσπάθειες θα εντείνονται, είθε όµως να 
οργανώνονται καλά για να φέρουν τα επιδι-
ωκόµενα αποτελέσµατα. Εδώ εντάσσεται και 
ως δικαίωµα αλλά και ως υποχρέωση και η 
συµβολή των Οικονοµικών Πανεπιστηµίων 
των χωρών µας. Εδώ έχει ή µπορεί να βρει 
ρόλο και η ASECU, της οποίας τα µέλη ως 
δυνάµενα να παράγουν έρευνα και γνώση, 
συντονίζοντας τη δράση τους µπορούν να 
γίνουν ένας µεταξύ άλλων σκαπανέας για 
οικονοµική ανάπτυξη. Θα ήθελα πολύ να πι-
στεύω ότι η Ένωσή µας µπορεί να αποτελέ-
σει ένα σοβαρό βήµα προς την κατεύθυνση 
της από κοινού δράσης και της επεξεργασίας 
εφαρµοσµένων πολιτικών στον οικονοµικό 
και τον κοινωνικό τοµέα».
 Τη συνάντηση χαιρέτισε επίσης ο Πρύτα-
νης του Πανεπιστηµίου µας, Καθηγητής Ηλί-
ας Κουσκουβέλης, ο οποίος καλωσόρισε τους 
παρευρισκόµενους σηµειώνοντας ότι θεω-
ρεί ιδιαίτερα σηµαντικό ότι το Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας φιλοξενεί αυτή τη συνάντηση 
«δεδοµένου ότι το µέλλον της περιοχής µας 
εξαρτάται, εκτός από άλλα πράγµατα, φυσι-
κά και από τη συνεργασία σε επιστηµονικό 
επίπεδο και στα θέµατα των οικονοµικών», 
προσθέτοντας ότι οι Πρυτανικές Αρχές του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στηρίζουν πλή-
ρως τις δραστηριότητες της Ένωσης. 
 Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγησαν 

ο Καθηγητής Γιάννης Τσεκούρας, Πρόε-
δρος για 4η συνεχή φορά, Αντιπρόεδρος ο 
Καθηγητής Atanas DAMYANOV (D. Tsenov 
Academy of Economics, Svishtov, BULGARIA) 
και Γενικός Γραµµατέας ο Καθηγητής Bozidar 
CEROVIC (University of Belgrade, SERBIA).
 Θυµίζουµε ότι το τελευταίο συνέδριο 
της ASECU πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια 
το Μάιο του 2006 µε µεγάλη συµµετοχή 
αξιόλογων επιστηµόνων. Το επόµενο Συ-
νέδριο θα γίνει στο Βουκουρέστι (2008) µε 
θέµα «Market functionality and Institutional 
reforms» ενώ το µεθεπόµενο θα πραγµατο-
ποιηθεί στα Τίρανα το 2009. 
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15Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩ-
ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (EAERE 2007), 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ιούνιος 2007.

Στις 27-30 Ιουνίου 2007 το Πανεπιστήµιο Μα-
κεδονίας φιλοξένησε το 15ο ετήσιο συνέδριο 
της Ένωσης Ευρωπαίων Οικονοµολόγων του 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΕΑΕRE). 
Το Συνέδριο στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία 
τόσο όσον αφορά το ακαδηµαϊκό όσο και το 
οργανωτικό σκέλος του, κατά γενική οµολο-
γία των συµµετασχόντων καθώς επίσης και 
της διοίκησης της Ένωσης. 
 Ο αριθµός των συµµετασχόντων ανήλθε 
στα 350 άτοµα που είναι και ρεκόρ συµµετο-
χών για το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης. Οι 
συµµετάσχοντες προέρχονταν από περίπου 
40 χώρες, κυρίως από την Βόρεια Αµερική 
και την Ευρώπη, ανάµεσα στους οποίους συ-
γκαταλέγονται διακεκριµένοι επιστήµονες 
του κλάδου των Οικονοµικών του Περιβάλ-

λοντος και των Φυσικών Πόρων. Αυξηµένος 
επίσης υπήρξε και ο αριθµός των υποψήφιων 
διδακτόρων οι οποίοι συµµετείχαν στο συνέ-
δριο µε σηµαντικές και αξιόλογες παρουσι-
άσεις. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η συµβολή 
των αξιολογητών --οι οποίοι είναι διακεκρι-
µένοι ερευνητές στην περιοχή των Οικονο-
µικών του Περιβάλλοντος και προέρχονται 
από 24 χώρες—στην επιλογή των άρθρων 
που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Κατατέ-
θηκαν πάνω από 600 άρθρα (αριθµός ρεκόρ 
όλων των Συνεδρίων της ΕΑΕRΕ) και µετά 
από διπλή-τυφλή (double-blind) διαδικασία 
αξιολόγησης (δηλαδή κάθε άρθρο αξιολογή-
θηκε από δύο αξιολογητές χωρίς να γνωρί-
ζουν τα στοιχεία του συγγραφέα) η Επιτρο-
πή Προγράµµατος κατέληξε στην επιλογή 
350 άρθρων τα οποία παρουσιάστηκαν στο 
Συνέδριο. Η υποστήριξη της οργανωτικής 
οµάδας του συνεδρίου, καθώς επίσης και η 
στήριξη των αρµόδιων υπηρεσιών του πανε-
πιστηµίου συνέβαλε τα µέγιστα στην εύρυθ-
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µη και οµαλή διεξαγωγή των παρουσιάσεων. 
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνετελέσαν 
σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αξιόλο-
γο επιστηµονικό πρόγραµµα του Συνεδρίου 
που αποτελεί πρότυπο για µελλοντικές διορ-
γανώσεις. 
 Ιδιαίτερα επιτυχηµένη χαρακτηρίσθηκε η 
επιλογή των κεντρικών οµιλητών του συνε-
δρίου (keynote speakers). Οι κεντρικοί οµι-
λητές είναι τρεις σηµαίνουσες προσωπικό-
τητες του ακαδηµαϊκού χώρου. Ο καθηγητής 
Paul R. Ehrlich, Bing Professor of Population 
Studies και President, Center for Conservation 
Biology του Stanford University, ο καθηγητής 
John A. List, Department of Economics, The 
University of Chicago και ο καθηγητής Michael 
Hoel, Department of Economics, University of 
Oslo. Στις οµιλίες τους υπήρξε αθρόα συµ-
µετοχή των συµµετεχόντων του συνεδρίου. 
Μεγάλο µέρος της επιτυχίας των παρουσιά-
σεων οφείλεται στην κατάλληλη προετοιµα-
σία της αίθουσας των συνεδριάσεων η οποία 
αποτέλεσε τον ιδανικό τόπο διεξαγωγής των 
κεντρικών οµιλιών και προετοιµάστηκε κα-
τάλληλα για το σκοπό αυτό. 
 Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007 διοργα-
νώθηκε ένα µικρό workshop of Carbon 
Sequestration in Agriculture and Forestry. 
Στο workshop συµµετείχαν περίπου 50 
επιστήµονες που ασχολούνται µε τα θέµα-
τα αυτά και οι κεντρικοί οµιλητές ήταν οι: 
Andrew Plantinga, Oregon State University, 
U.S.A., Olli Tahvonen, Finish Forest Research 
Institute, Finland, και Philip M. Fearnside, 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazónia 
(INPA), Brazil.

 Στο χώρο του foyer έλαβε χώρα και έκ-
θεση πέντε εκδοτικών οίκων του εξωτερι-
κού (Oxford University Press, Cambridge 
University Press, Edward Elgar, Srpinger και 
Resources for the Future). Η επιλογή του χώ-
ρου της έκθεσης έγινε µε κριτήριο την κα-
λύτερη προβολή των βιβλίων τους, γεγονός 
που ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους εκδότες. 
 Τα τρία events του συνεδρίου (welcome 
reception, Εκδροµή στη Βεργίνα και δείπνο 
στον Άγιο Νικόλαο Ναούσης και Gala Dinner 
στο Macedonia Palace) στέφθηκαν µε απόλυ-
τη επιτυχία καθώς προσέφεραν στιγµές χα-
λάρωσης στους συνέδρους από το πρόγραµ-
µά τους καθώς επίσης και τη δυνατότητα να 
έρθουν σε επαφή µε ιδιαίτερα στοιχεία του 
πολιτισµού και της κουλτούρας της πόλης. 
Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η στήριξη των τοπι-
κών φορέων στην πόλη της Νάουσας, καθώς 
επίσης και των υπευθύνων των χώρων στους 
οποίους παρατέθηκαν τα γεύµατα. Η άρτια 
οργάνωση των εκδηλώσεων και τα υψηλής 
ποιότητας εδέσµατα ικανοποίησαν τους σύ-
νεδρους, οι οποίοι εκφράστηκαν µε ιδιαίτε-
ρα κολακευτικά σχόλια. 
 Η οργανωτική οµάδα του συνεδρίου, η 
οποία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αφο-
σιώθηκε εξ’ ολοκλήρου στη διοργάνωση του 
συνεδρίου και στην οµαλή διεξαγωγή όλων 
των εργασιών του, απαρτίστηκε κυρίως από 
διδακτορικούς φοιτητές του πανεπιστήµι-
ου. Αυτή τους η ιδιότητα προσέδωσε έναν 
πιο interactive τόνο στο συνέδριο, ο οποίος 
επικροτήθηκε από όλους τους συνέδρους. 
Ταυτόχρονα για τους ίδιους τους φοιτητές 
η συµµετοχής τους σε ένα διεθνούς φήµης 
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συνέδριο τους έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε µια διαφορετική επιστηµονική 
κουλτούρα και να παρακολουθήσουν σηµαντικές εργασίες του κλάδου. Η άρτια οργάνωση, 
η εύρυθµη λειτουργία, η φιλική εξυπηρέτηση, ο άψογος συντονισµός αποτέλεσαν τα κύρια 
χαρακτηριστικά της διοργάνωσης, ανεβάζοντας τον πήχη για µελλοντικές διοργανώσεις. Ευ-
χαριστούµε ιδιαιτέρως όλους όσοι συνέβαλλαν σε αυτή την επιτυχία και ανέδειξαν το Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονίας ως τον ιδανικό τόπο διοργάνωσης ∆ιεθνών Συνεδρίων παγκόσµιου 
βεληνεκούς και ακτινοβολίας.
 Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστήµι-
ου Μακεδονίας καθώς επίσης και το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας για την συνεχή βοήθεια σε όλα τα βήµατα της διοργάνωσης του συνεδρίου. 
Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών του Πανε-
πιστηµίου, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η διεξαγωγή ενός τόσο σηµαντι-
κού έργου.

Αναπληρωτής Καθηγητής, 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου

Πρόεδρος της Επιτροπής Ακαδηµαϊκού 
Προγράµµατος του Συνεδρίου
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ι∆ΡΥΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΡΩΠΗ»

Το έργο
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, πρωτοπορώ-
ντας για µια ακόµα φορά, ηγείται της ίδρυσης 
ενός «Πανεπιστηµιακού Εικονικού ∆ικτύου για 
µια Βιώσιµη Ευρώπη» - “Virtual Campus for a 
Sustainable Europe” (VCSE), στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος eLearning 2006, 
µε τη συν-χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 
και Πολιτισµού για την περίοδο 2007-2009.
 Κύριος στόχος του έργου είναι η συγκρό-
τηση ενός Ευρωπαϊκού Εικονικού Πανεπι-
στηµιακού ∆ικτύου, το οποίο υπερβαίνοντας 
τις πύλες της ακαδηµαϊκής κοινότητας, προ-
σκαλεί άλλους κοινωνικούς εταίρους σε ένα 
δηµόσιο διάλογο σχετικά µε τη χρήση της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) ως 
ένα καινοτόµο, δια-τµηµατικό, δια-επιστη-
µονικό και δια-πολιτισµικό µέσο διαχείρισης 
του εξαιρετικά πολύπλοκου θέµατος της βι-
ώσιµης ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εταίροι
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Ελλάδα), ως 
Γενικός Συντονιστής, και οι εταίροι του έρ-
γου: το Ανοικτό Πανεπιστήµιο της Ολλανδί-
ας, Σχολή Θετικών Επιστηµών (Ολλανδία), το 
Πανεπιστήµιο του Graz, Ινστιτούτο Γεωγραφί-
ας και Περιφερειακών Επιστηµών (Αυστρία), 
το Πανεπιστήµιο του Lüneburg, Ινστιτούτο 
για Περιβαλλοντική και Βιώσιµη Επικοινω-
νία (Γερµανία) και το Πανεπιστήµιο Charles 
της Πράγας – Περιβαλλοντικό Κέντρο του 
Πανεπιστηµίου Charles (Τσεχία), κατέχουν 
ηγετική θέση ανάµεσα στα Ευρωπαϊκά ακα-
δηµαϊκά ιδρύµατα, τόσο σε θέµατα βιώσιµης 
ανάπτυξης όσο και σε θέµατα εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης. 

Οι κύριοι στόχοι
Οι κύριοι στόχοι του έργου “Virtual Campus 
for a Sustainable Europe” (VCSE) είναι οι ακό-
λουθοι:

 Η διεύρυνση του υπάρχοντος Εικονικού Πα-
νεπιστηµιακού ∆ικτύου για µια Βιώσιµη Ευ-
ρώπη µε νέα Ευρωπαϊκά ακαδηµαϊκά ιδρύ-
µατα (από 5 σε 15 πανεπιστήµια-µέλη)
 Η περαιτέρω διάχυση του υπάρχοντος 

«µοντέλου» Εικονικού Πανεπιστηµιακού 
∆ικτύου σε άλλα Ευρωπαϊκά ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα (25 πανεπιστήµια)
 Η δηµιουργία τοπικών και περιφερειακών 

δικτύων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, µε την εµπλο-
κή τοπικών και περιφερειακών κοινωνικών 
εταίρων και κέντρων λήψης αποφάσεων 
στις 5 χώρες των πανεπιστηµίων-µελών.

Τα εξ αποστάσεως ακαδηµαϊκά µαθήµατα
 European Virtual Seminar on Sustainable 

Development (EVS) (Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
της Ολλανδίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών) 
– φθινοπωρινό εξάµηνο 2007. 
 Syndrome of Global Change (Πανεπιστήµιο 

του Lüneburg, Ινστιτούτο για Περιβαλλο-
ντική και Βιώσιµη Επικοινωνία, Γερµανία) 
– φθινοπωρινό εξάµηνο 2007. 
 Corporate Sustainability and Natural 

Resources (CORPSUS) (Πανεπιστήµιο Μακε-
δονίας) – εαρινό εξάµηνο 2008. 
 Regi-On-Line / Sustainable Spatial and Re-

gional Development and Planning (Πανε-
πιστήµιο του Graz, Ινστιτούτο Γεωγραφίας 
και Περιφερειακών Επιστηµών, Αυστρία) 
– εαρινό εξάµηνο 2008. 
 Globalisation and Global Sustainability Issues 

(Πανεπιστήµιο Charles της Πράγας, Περι-
βαλλοντικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου 
Charles, Τσεχία) – εαρινό εξάµηνο 2008. 

Οι Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Στα εξ αποστάσεως ακαδηµαϊκά µαθήµατα 
µπορούν να συµµετέχουν προπτυχιακοί και 
µεταπτυχιακοί φοιτητές των πανεπιστηµίων-
µελών του Εικονικού Πανεπιστηµιακού ∆ι-
κτύου για µια Βιώσιµη Ευρώπη VCSE, εφόσον 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Ενδιαφέρονται για θέµατα περιβαλλοντι-

κής προστασίας και βιώσιµης ανάπτυξης
 Μπορούν να εργαστούν αποτελεσµατικά 

ως µέλη µιας οµάδας
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 Έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο Proficiency)
 Μπορούν να αφιερώσουν τουλάχιστον 6-8 

ώρες τη βδοµάδα 
 Έχουν πρόσβαση σε ένα Η/Υ και σύνδεση 

στο Internet
 Έχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ερ-

γαλείων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Είναι ανοικτοί στην εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση (και έχουν κατά προτίµηση πρότερη 
εµπειρία)

Τα Οφέλη Συµµετοχής 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακο-
λούθησης ενός ή περισσοτέρων εξ αποστά-
σεως ακαδηµαϊκών µαθηµάτων του VCSE, οι 
συµµετέχοντες φοιτητές θα έχουν επιτύχει 
τα ακόλουθα:
 Την κατανόηση των βασικών αρχών της βι-

ώσιµης ανάπτυξης.
 Την ανάλυση θεµάτων βιώσιµης ανάπτυξης 

υπό το πρίσµα µιας Ευρωπαϊκής προοπτι-
κής.
 Τη συνεργασία µε φοιτητές από διαφορετι-

κές εθνικότητες και διαφορετικά πολιτισµι-
κά και επιστηµονικά υπόβαθρα.
 Τη γνωριµία και αποτελεσµατική χρήση 

µιας πλατφόρµας τηλε-εκπαίδευσης και 
συνοδευτικών εργαλείων τηλε-επικοινωνί-
ας, στα πλαίσια µιας Ευρωπαϊκής συνεργα-
τικής εκπαιδευτικής εµπειρίας.

 Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι πρόκειται 
να χορηγηθεί διπλό πιστοποιητικό παρακο-
λούθησης, ένα από το εκάστοτε πανεπιστή-
µιο-µέλος και ένα εκ µέρους του Εικονικού 
Πανεπιστηµιακού ∆ικτύου για µια Βιώσιµη 
Ευρώπη (VCSE).

Επικοινωνία 
Για όποια περαιτέρω πληροφορία ή διευκρί-
νιση µπορείτε να επικοινωνήσετε µε:
 Τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Έργου: 

Αναπληρωτή Καθηγητή Ευτύχιο Σαρτζε-
τάκη, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Εγνα-
τία 156, GR-54006, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 
2310-891680, Fax: 2310-891634, e-mail: 
esartz@uom.gr 

 Τη ∆ιακρατική Συντονίστρια του Έργου: ∆ρ. 

Σοφία Γρέγου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 
Εγνατία 156, GR-54006, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 
2310-891364, e-mail: sgregou@uom.gr

 Τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας: 
∆ρ. Βενιαµίν Καρατζόγλου, Πανεπιστή-
µιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, GR-54006, 
Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-891756, e-mail: 
venos@uom.gr

 Tην Τοπική Συντονίστρια του Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας: Ερατώ Κωστοπούλου, 
MSc, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Εγνατία 
156, GR-54006, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-
891364, e-mail: erato_22@hotmail.com

 Την ιστοσελίδα του προγράµµατος: URL: 
http://www.vcse.eu/

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
EMAS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Best Life-Environment project 2006-2007
Το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µετά από 
την διάκριση ως καλύτερη εφαρµογή του 
προτύπου EMAS (βραβείο που παρέλαβε 
από τον υφυπουργό ΥΠΕΧΩ∆Ε ο αν. Καθηγη-
τής κος Σαρτζετάκης τον Νοέµβριο του 2006) 
τώρα επιλέγεται και ως ένα από τα καλύτερα 
projects του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
Life-Environment για την χρονική περίοδο 
2006-2007. Σε ένα θερµό γράµµα του ο κύ-
ριος Philip Owen, Head of the LIFE Unit του 
DG Environment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
επισηµαίνει τον πρωτοποριακό χαρακτήρα 
του προγράµµατος µας, συγχαίρει το Πανε-
πιστήµιο για τις προσπάθειές του και καλεί 
για την συνέχισή τους. Η διάκριση αυτή συ-
νοδεύτηκε και από ειδική πλακέτα και δηµο-
σίευση στο Newsletter του Προγράµµατος 
LIFE (το οποίο µπορείτε να βρείτε στην δι-
εύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/
life/bestprojects/best2006-2007/index.htm).
 Η διάκριση αυτή αναγνωρίστηκε επίσης 
και από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σε επιστολή του, ο κύ-
ριος Π. Ζήκος, ∆ιευθυντής της ΕΑΡΘ της Γεν. 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
συγχαίρει το Πανεπιστήµιο για την διάκριση 
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αυτή η οποία, όπως επισηµαίνει «.. τιµά και 
προβάλλει τη χώρα µας και συµβάλλει όχι 
µόνο στην προώθηση της περιβαλλοντικής 
πολιτικής αλλά και στην υλοποίηση καινοτό-
µων ιδεών για την προστασία του περιβάλ-
λοντος που πραγµατικά έχει ανάγκη ο τόπος 
µας.»
 Με αφορµή την διάκριση αυτή θα ήθελα 
εκ µέρους του Γραφείου Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης του Πανεπιστηµίου να ευχαρι-
στήσω τις πρυτανικές αρχές (παρούσες και 
προηγηθείσες) για την θερµή συµπαράστα-
σή τους. Επίσης να ευχαριστήσω τα µέλη του 

προσωπικού του Πανεπιστηµίου τα οποία 
συνέβαλλαν σηµαντικά και σε εθελοντική 
βάση στην ολοκλήρωση του προγράµµατος 
που οδήγησε στην πιστοποίηση κατά EMAS. 
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι η προσπάθεια 
συνεχίζεται και ότι η συµµετοχή και συµβολή 
όλων µας είναι απαραίτητη. 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνος του Συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

του Πανεπιστήµιου Μακεδονίας
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γραφείο Φυσικής Αγωγής Πανεπιστηµίου Μα-
κεδονίας - 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτά-
θληµα Beach Volley

To Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Πανεπι-
στηµίου Μακεδονίας σε συνεργασία µε την 
Επιτροπή Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) διοργάνωσε το 1ο Πανελ-
λήνιο Φοιτητικό Πρωτάθληµα Beach Volley 
που έγινε στις 24-25/4/2007 στο Εθνικό Γυ-
µναστήριο Μίκρας. Στο Πρωτάθληµα συµµε-
τείχαν 72 αθλητές-τριες (38 φοιτητές και 34 
φοιτήτριες) από 21 ιδρύµατα της τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ)  από ολόκληρη 
τη χώρα. Τα ιδρύµατα που συµµετείχαν ήταν: 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης, ΤΕΙ Ηπείρου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανε-

πιστήµιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Καβάλας, Ιόνιο Πα-
νεπιστήµιο, ΤΕΙ Λάρισας, Πολυτεχνείο Κρή-
της, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης, ΤΕΙ Λαµίας, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 
ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Σερρών και ΤΕΙ 
Κρήτης.
 Στην τελετή έναρξης των αγώνων παρευ-
ρέθη ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακε-
δονίας Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, ο 
οποίος κήρυξε την έναρξη του 1ου Πανελλη-
νίου Πρωταθλήµατος Beach Volley. Επίσης, 
παρευρέθη και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Τ.Ε. κ. 
Κυρίτσης Μιχάλης. Στην τελετή έναρξης του 
πρωταθλήµατος συµµετείχε µε µια χορογρα-
φία και η οµάδα επίδειξης µοντέρνου χορού 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε υπεύθυ-
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νη την κ. Λαϊλόγλου Αλεξάνδρα, Ε.Ε.∆Ι.Π Φυ-
σικής Αγωγής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 
Η οµάδα επίδειξης µοντέρνου χορού αποτε-
λούνταν από τις εξής φοιτήτριες: Αλεξανδρή 
Ανδροµάχη (∆ΕΟΠΣ), Γουγούση Ελευθερία 
(Λογιστική Χρηµατοοικονοµική), Ζακότα Αρ-
γυρή (Εφαρµοσµένη Πληροφορική), Κόκαλη 
Αρετή (Εφαρµοσµένη Πληροφορική), Κορο-
µηλά Μαρία (∆ιοίκηση Επιχειρήσεων), Κου-
τρούδη Έλενα (Οικονοµικών Επιστηµών) και 
Λαδογιάννη Κατερίνα (∆ΕΟΠΣ). Σχετικά µε 
τα αποτελέσµατα των αγώνων, στους άνδρες 
την 1η θέση κατέλαβε το ∆ηµοκρίτειο Πανε-
πιστήµιο, την 2η το Πανεπιστήµιο Πατρών και 
την 3η το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Στις γυ-
ναίκες, την 1η θέση κατέλαβε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο, την 2η το ∆ηµοκρίτειο Πανεπι-
στήµιο και την 3η το Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας κατέλαβε την 
4η θέση στους άνδρες και την 5η στις γυναί-
κες. Μέρος τον δαπανών του πρωταθλήµα-
τος καλύφθηκαν από τους χορηγούς: ∆ηµη-
τριάδη Αντώνη (Οptikon Express), Χαΐτογλου 
Αλέξανδρο (Μακεδονικός Χαλβάς), 3Έψιλον, 
Red Bull, Αναστασιάδη Παύλο-Πάντσιο Κων-
σταντίνο, ∆ήµο Θεσσαλονίκης, Μπαξεβάνη 
Αθανάσιο (Blue Aegean), ΕΟΠΕ, ΣΥ∆ΠΕ.ΒΕ. Η 
διεξαγωγή του πρωταθλήµατος Beach Volley 
θεωρήθηκε από όλους τους συµµετέχοντες 
(συνοδούς και αθλητές) άρτια και επιτυχής. 
Με τη διοργάνωση του πρωταθλήµατος 
Beach Volley το Γραφείο Φυσικής Αγωγής 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας συνέβαλε 
στη προώθηση ενός νέου αθλήµατος στο 
χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
 O Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας, µε τον Πρόεδρο της Ε.Α.Τ.Ε., τους υπευ-
θύνους του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και 
την οµάδα επίδειξης µοντέρνου χορού του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

Αθλητική διάκριση

Ο αθλητής και φοιτητής του Τµήµατος Λο-
γιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πα-
νεπιστηµίου µας, Ηλίας Ξανθός, αθλητής 
του Α.Ο.∆. Κασσάνδρας (Αθλητικού Οργανι-
σµού ∆ήµου Κασσάνδρας) συµµετείχε στο 
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παγκόσµιο πρωτάθληµα Τριάθλου (κολύµπι 
– ποδηλασία – στίβος) στο Αµβούργο της 
Γερµανίας. Το πρωτάθληµα για νέους κάτω 
των 23 ετών διεξήχθη στις 31- 08-2007. Η 
συµµετοχή του κ. Ξανθού έγινε δυνατή χάρη 
στη χορηγία του ∆ήµου Κασσάνδρας Χαλκι-
δικής. Ο κ. Ξανθός είχε εξαιρετική παρουσία 
αγωνίστηκε και τερµάτισε κατακτώντας µε 
τις επιδόσεις του την 53η θέση στην παγκό-
σµια κατάταξη.
 Ο Ηλίας Ξανθός πρόσφατα επίσης κατέ-
κτησε την τρίτη θέση στο πανελλήνιο πρω-
τάθληµα ανδρών συµµετέχοντας στην κατη-
γορία αυτή για πρώτη φορά. 

Οι φωτογραφίες απεστάλησαν από τους Έλληνες της Γερµανίας, οι οποίοι τον καταχειροκρότησαν ενθουσιασµένοι. 


