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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Φίλες και φίλοι,
Πλησιάζοντας προς το τέλος των εκδηλώσεων για τον εορτασµό των 50 χρόνων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, θεωρώ ότι
είναι ευκαιρία η έκδοση αυτού του τεύχους να καταγράψει το
πλήθος των γεγονότων που χαρακτήρισαν αυτήν την τόσο σηµαντική χρονιά για το Ίδρυµα.
Από τις εκδηλώσεις αυτές γίνεται ξεκάθαρο ότι το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας εδώ και καιρό έχει υπερβεί το κρίσιµο κατώφλι ενός απλού περιφερειακού ΑΕΙ και διαδραµατίζει έναν
σηµαντικότερο ρόλο. Η παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας κατά την έναρξη των εκδηλώσεων και η έκδοση ειδικού
γραµµατοσήµου από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία για την επέτειο
των 50 χρόνων, αποτελούν απτές αποδείξεις της σηµασίας του
Ιδρύµατος στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της χώρας µας.
Κοινή επιδίωξη όλων των µελών της Πανεπιστηµιακής µας
Κοινότητας θα πρέπει στο εξής να είναι ο ρόλος του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας να διευρυνθεί ακόµη περισσότερο, ούτως ώστε η δυναµική που έχει δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Η σηµαντική αυτή ευθύνη και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν
βαραίνουν όλους µας, µε πρώτες τις Πρυτανικές Αρχές, οι οποίες έχουν καταγράψει τις ανάγκες και τις
προοπτικές που διανοίγονται.
Όµως, στους δύσκολους στόχους που θέτουµε χρειαζόµαστε και την έµπρακτη συµπαράσταση της
Πολιτείας. Όταν προγραµµατίζουµε την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών αντικειµένων έρευνας, όπως
Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπινου Εγκεφάλου, Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Έρευνας για άτοµα µε Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής και Πολιτικής στην Τεχνολογία και άλλες σηµαντικότατες πρωτοβουλίες, είναι αναγκαίο να έχουµε τη δυνατότητα και τις υποδοµές να τα υλοποιήσουµε.
Όµως, όπως είναι γνωστό, εδώ και χρόνια οι εγκαταστάσεις τις οποίες διαθέτουµε σήµερα είναι εντελώς ανεπαρκείς. Για αυτόν το λόγο από το 1996 το Πανεπιστήµιο έχει ζητήσει τα κτίρια του 424 ΓΣΝΕ και
τότε είχε πάρει έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι θα του παραχωρηθούν. Ανάλογες διαβεβαιώσεις δίνονταν
και στη συνέχεια, ενώ είχαµε και την αµέριστη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, των πολιτικών παρατάξεων, βουλευτών, του Δηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, του ΕΒΕΘ και άλλων φορέων.
Πρόσφατα, όµως, το Ίδρυµα ενηµερώθηκε από το ΓΕΣ ότι χρειάζεται τις εγκαταστάσεις του 424
ΓΣΝΕ για να δηµιουργήσει ξενώνες και δεν µας το παραχωρεί. Η απόφαση αυτή δηµιουργεί εύλογα
ερωτηµατικά ως προς την ορθότητά της, αφού αποτελεί ίσως την πλέον αντιπαραγωγική χρήση των
εγκαταστάσεων, γνωρίζοντας, µάλιστα, ότι ανάλογοι ξενώνες απέναντι από το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο
µένουν κενοί και αναξιοποίητοι.
Έχοντας κατά νου τη διακηρυγµένη πεποίθηση της Πολιτείας ότι η Παιδεία είναι πρωταρχικός τοµέας στον οποίο η χώρα µας οφείλει να επενδύσει, είµαι αισιόδοξος ότι η απόφαση του ΓΕΣ θα αναθεωρηθεί, προς όφελος όλων.
Τελειώνοντας, θέλω να επισηµάνω τη βεβαιότητά µου, ότι το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µπορεί να
κάνει το άλµα προς τα εµπρός, αρκεί, βέβαια, να έχει την αναγκαία στήριξη της Πολιτείας.

Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης
Καθηγητής
Πρύτανης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

4

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι ένας από τους πλέον δόκιµους τρόπους
για να επιτευχθεί, κάποια στιγµή και στη χώρα µας,
η “αυτοσυνειδησία” των ΑΕΙ. Είναι ο πλέον ίσως δόκιµος τρόπος για να εκτιµηθούν µέσω συγκεκριµένων
και διαφανών διαδικασιών τόσο τα επιτεύγµατά τους,
όσο και η ανάγκη ενίσχυσής τους. Ακόµα, αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να γίνουν σε µεγαλύτερο βαθµό συµβατά και συγκρίσιµα µε οµοειδή
Ιδρύµατα σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που θα ευνοήσει τη σύγκλιση και τη συνεργασία.
Ο νέος σχετικός νόµος, δηλ. ο Ν. 3374/2005, προσπαθεί να διασφαλίσει την ποιότητα στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, όπως άλλωστε ήδη συµβαίνει στις υπόλοιπες 45 χώρες της Ευρώπης, αναθέτοντας τις σχετικές διαδικασίες στα ίδια τα Ιδρύµατα, σεβόµενος την αυτονοµία τους. Σύµφωνα µε αυτόν, το πρώτο
στάδιο της διαδικασίας είναι η αυτό-αξιολόγηση των ΑΕΙ και το δεύτερο στάδιο η αξιολόγησή τους από
εξωτερικές επιτροπές ειδικών. Υπό αξιολόγηση είναι, ζητήµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά µε
το (α) Διδακτικό Έργο, (β) το Ερευνητικό Έργο, (γ) τα Προγράµµατα Σπουδών, και (δ) τις Λοιπές Υπηρεσίες
του κάθε Ιδρύµατος.
Από τα των παραπάνω γίνεται προφανές, ότι η αξιολόγηση µπορεί να αποτελέσει:
 µέσο για την προβολή των Ιδρυµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 µέσο για την προσέλκυση της προσοχής της Πολιτείας προς τις µεγάλες και επείγουσες σηµερινές
ανάγκες των ΑΕΙ,
 σηµαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα εσωτερικά όργανα του κάθε Ιδρύµατος,
 βοήθεια για τη λήψη µέτρων βελτίωσης του επιπέδου τους,
αλλά πάνω απ’ όλα, µπορεί να γίνει το µέσο για τη διασφάλιση του δικαιώµατος των ελληνικών ΑΕΙ για
ισότιµη συµµετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι.1
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, είναι από τα πρώτα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της χώρας, που λαµβάνει µέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες ξεκίνησε η Πολιτεία µε συντονιστή την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.). Όλα τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου µας συµµετέχουν στην προσπάθεια αυτή
µε εξαίρεση τα δύο νέα, δηλ. το Τµήµα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών και το Τµήµα Διοίκησης
Τεχνολογίας για το λόγο ότι ακόµη δεν έχουν ικανό αριθµό µόνιµων µελών ΔΕΠ για να εφαρµόσουν τις
διαδικασίες αυτές και σε αυτά όµως λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να λειτουργήσει άτυπα η αξιολόγηση
των µαθηµάτων από τους φοιτητές τους. Όσον αφορά τα υπόλοιπα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου µας,
ήδη έχουν συσταθεί µε αποφάσεις των οικείων Γενικών Συνελεύσεων, Οµάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης,
οι οποίες ήδη ολοκληρώνουν τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία για
το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2007-08. Η ανταπόκριση της πλειοψηφίας των
µελών ΔΕΠ αλλά και των φοιτητών, κρίνοντας από τη συµµετοχή τους στη συµπλήρωση των σχετικών
ερωτηµατολογίων, ήταν θετική και έτσι οι πρώτες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης από πέντε τουλάχιστον Τµήµατα αναµένονται να είναι σύντοµα έτοιµες για να διαβιβαστούν στη συνέχεια από τη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστηµίου µας στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.)
στην Αθήνα. Σε επόµενη φάση θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύµατός µας από οµάδες εµπειρογνωµόνων.

1

Στέλιος Κατρανίδης
Καθηγητής
Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Βλ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), Διασφάλιση της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση, Ενηµερωτικό Φυλλάδιο, Έκδοση 3.0, Αθήνα, Ιούλιος
2007, καθώς και ΑΔΙΠ, Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης, Έκδοση 1.0, Αθήνα, Ιούλιος 2007 (τα κείµενα είναι δηµοσιευµένα στη διεύθυνση
http://www.hqaa.gr/news_gr.html#bookmark1 , 10/6/2008).
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ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΩΝ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δηµοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια, πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2007 το απόγευµα, στο Αµφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου µας, η επίσηµη τελετή για την έναρξη του εορτασµού της επετείου των 50 χρόνων
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση µίλησε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ηλίας
Κουσκουβέλης µε θέµα «Παρόν και µέλλον του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας». Στη συνέχεια
έγινε η Επίδοση του επετειακού γραµµατοσήµου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην Α.Ε.
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας από τον κ. Άγγελο Μπρατάκο, Πρόεδρο του Δ. Σ. των ΕΛΤΑ,
σε ατµόσφαιρα πανηγυρική. Η τελετή έκλεισε µε ένα σύντοµο µουσικό πρόγραµµα από τους
φοιτητές του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας υπό
την καλλιτεχνική διεύθυνση του Προέδρου του Τµήµατος, Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Παπαδόπουλου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υπουργός Άµυνας κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης,
ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίµας, ο Υφυπουργός ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ.κ. Άνθιµος, Βουλευτές, ο Γεν. Γραµµατέας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Καθηγ. Γιώργος Τσιότρας, ο Νοµάρχης και ο Δήµαρχος
Θεσσαλονίκης, Προξενικές αρχές, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνοµικών αρχών,
Πρυτανικές αρχές, µέλη του Διδακτικού Προσωπικού και των δύο Πανεπιστηµίων της πόλης,
φοιτητές και πλήθος κόσµου.
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Παρακάτω παρατίθεται το κείµενο της οµιλίας του Πρύτανη, Ηλία Κουσκουβέλη, Καθηγητή
Διεθνών Σχέσεων.
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
Σας ευχαριστούµε που τιµάτε µε την παρουσία σας τον εορτασµό των 50 χρόνων του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, τη στιγµή µάλιστα που η πόλη µας, η χώρα µας, εορτάζει
δύο άλλες, πολύ µεγάλες επετείους.
Είναι κοινότοπο, αλλά τόσο ο εορτασµός της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, όσο
και της εποποιίας του ΟΧΙ προσφέρονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, για περισυλλογή.
Δεν ξέρουµε τι σκέπτονταν για το µέλλον αυτοί που απελευθέρωσαν την πόλη µας ή
που πολέµησαν στα βουνά της Αλβανίας. Πολύ λιγότερο ξέρουµε τι σκέπτονταν εκείνοι
που έπεφταν πολεµώντας για την ελευθερία.
Εκείνο που σίγουρα γνωρίζουµε, είναι πως όσοι διάβηκαν τον Αχέροντα, είχαν µια
µεγάλη λαχτάρα για ειρήνη, ξεπέρασµα των παθών, µια λαχτάρα για ευηµερία, για δηµοκρατία, για γνώση, για γράµµατα. Θα λέγαµε, είχαν ένα όραµα, αν µη τι άλλο, ένα
όνειρο.
Σήµερα έχουµε ειρήνη, ζούµε σε µία εµπεδωµένη και ευηµερούσα δηµοκρατία.
Χρειαζόµαστε όµως την ενότητα που δίνει ένα κοινό ανώτερο όραµα και τουλάχιστον
τα εργαλεία για να πραγµατοποιήσουµε το όνειρο µιας καλύτερης ζωής.
Ένα τέτοιο εργαλείο, ίσως το σηµαντικότερο από όλα, έχουµε την τιµή και το καθήκον
να θεραπεύουµε σ’ αυτό το χώρο. Είναι προφανές ότι µπορώ να µιλήσω µόνο για το εργαλείο του όποιου οράµατος σε κάθε Πολιτεία, σε κάθε κοινωνία: αναφέροµαι στην Παιδεία, την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και την σχέση της µε το Σύνολο, µε την Πολιτεία.
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Περί Πολιτείας και εκπαίδευσης λοιπόν ο λόγος, ή περί Πολιτείας και Πανεπιστηµίου,
και δη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Ποια είναι η σχέση Πολιτείας και εκπαίδευσης, Πανεπιστηµίου εν προκειµένω;
Για να κατανοήσουµε αυτή τη σχέση κύριε Πρόεδρε, αλλά και να εξηγήσουµε και να
οριοθετήσουµε το ρόλο µας στην κοινωνία δεν υπάρχει καλύτερος αρωγός από τον Αριστοτέλη (Πολιτικών Θ’):
«… ο νοµοθέτης πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα την εκπαίδευση των νέων στις πόλεις, αφού
αν δεν γίνει αυτό βλάπτεται το ίδιο τους το πολίτευµα. Η αγωγή του πολίτη πρέπει να συµβαδίζει µε το πολίτευµα, αφού, συνήθως, το πνεύµα κάθε µορφής πολιτεύµατος όχι µόνο
προστατεύει (το πολίτευµα), αλλά και το επανεπιβεβαιώνει. Έτσι το δηµοκρατικό πνεύµα
προστατεύει και επανεπιβεβαιώνει τη δηµοκρατία...»
Στο Πανεπιστήµιο λοιπόν δηµιουργούµε προσωπικότητες και πολίτες. Το Πανεπιστήµιο
είναι εργαλείο της Δηµοκρατίας. Και οι θεσµοί της έχουν ρόλο, όπως, εµµέσως, εννοεί
και το Σύνταγµά µας.
Ποιος είναι ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης;
Αριστοτέλης: «… είναι φανερό ότι και η εκπαίδευση πρέπει να είναι µία και ίδια για όλους,
και η επιµέλειά της πρέπει να είναι δηµόσια και όχι ιδιωτική…».
Συνεπώς, σε ευθεία γραµµή µε την Αριστοτελική παράδοση, η παιδεία στην Ελλάδα είναι όχι µόνο δηµόσια, αλλά και κρατικοκεντρική. Και τούτο προσδιορίζει το πλαίσιο
ανάµεσα στο επιθυµητό αυτοδιοίκητο και στην κρατική παρεµβατικότητα.
Βρισκόµαστε στα Πανεπιστήµια για να θεραπεύουµε τα παιδιά µας, όλα µε τον ίδιο
τρόπο. Το Πανεπιστήµιο δεν υφίσταται για τους γονείς ή τους καθηγητές. Υφίσταται για
τα παιδιά µας, για τη χώρα µας και για όσους την εµπιστεύονται.
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Κύριε Πρόεδρε,
στις δύσκολες στιγµές του παρελθόντος θέρους µιλήσατε για την ανάγκη µίας περιβαλλοντικής Δηµοκρατίας. Επιτρέψτε µου, µε αρωγό µου και πάλι το µεγάλο Μακεδόνα, να
µιλήσω για µία περιβαλλοντική Δηµοκρατία αξιών:
«Και πάντα καλύτερο πνεύµα συνιστά αιτία καλύτερης µορφής πολιτεύµατος. Επιπλέον,
όπως σε όλα τα επαγγέλµατα και τις τέχνες υπάρχουν ορισµένοι τοµείς στους οποίους κανείς πρέπει εκ των προτέρων να εκπαιδεύεται…, είναι φανερό ότι κάτι ανάλογο ισχύει και ως
προς την άσκηση της αρετής».
Το να σέβεσαι το περιβάλλον, τον συµπολίτη, τους θεσµούς, την πατρίδα και την ιδεολογία του καθενός, είναι θέµα αξιών. Είναι θέµα σεβασµού προς τον ίδιο µας τον εαυτό.
Και ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν για την ανυπαρξία µίας περιβαλλοντικής ή µίας
Δηµοκρατίας αξιών ευθυνόµαστε εµείς, οι δάσκαλοι.
Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, οι Καθηγητές, οι υπάλληλοι, οι φοιτητές, έχουµε συνείδηση όλων των παραπάνω.
Είµαστε ένα σύγχρονο, ανοιχτό και δηµοκρατικό Πανεπιστήµιο που αναπτύσσεται
ολοένα και περισσότερο.
Το Πανεπιστήµιό µας είναι απότοκο του µεταπολεµικού ονείρου και της δύναµης για
δηµιουργία. Αυτή η δύναµη καθόρισε όλη την πορεία των 50 χρόνων.
Είναι ένα Πανεπιστήµιο που σέβεται το δηµόσιο χρήµα, που δηµιουργεί µόνο του και
αυξάνει την περιουσία του, χωρίς να αγνοεί τις κοινωνικές του υποχρεώσεις.
Είναι ένα Πανεπιστήµιο το οποίο πάντρεψε µε επιτυχία τις οικονοµικές επιστήµες µε
τις κοινωνικές επιστήµες και, στη συνέχεια, µε την Τέχνη.
Πρόσφερε γενιές και γενιές αποφοίτων που στελέχωσαν επάξια το δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και του τόπου.
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Είναι ένα Ίδρυµα που αγκαλιάζει την κοινωνία της Μακεδονίας και αγκαλιάζεται από
αυτήν, που κερδίζει καθηµερινά σε φήµη και εκτίµηση ανά το πανελλήνιο, όπως αποδεικνύει η ευχάριστη για εµάς παρουσία στην επέτειο των 50 χρόνων τόσων εκπροσώπων
του Ελληνικού λαού και της κυβέρνησης, και του Προέδρου των ΕΛ.ΤΑ., που µας τίµησαν
µε την έκδοση του επετειακού γραµµατοσήµου.
Ενισχύουµε σταθερά τους δεσµούς µας µε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
της Θεσσαλονίκης, αλλά και µε περιοχές της Μακεδονίας.
Εισφέρουµε επιστηµονικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δηµοσίου, όπως καταδεικνύει η
εµπιστοσύνη στην επιστηµοσύνη µας τόσο της ΑΔΕΔΥ, όσο και των Ενόπλων Δυνάµεων.
Είµαστε ένα Ίδρυµα που συνέβαλε και θα συνεχίσει να συµβάλλει στην προσέγγιση
µεταξύ λαών, όπως µαρτυρά η παρουσία τόσων εκπροσώπων κρατών.
Δεν είναι τυχαίο ότι το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας έχει σχέσεις µε όλες τις γειτονικές
χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε ο πρώτος φορέας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο που έλαβε
τη διάκριση «Φίλος των Ηνωµένων Εθνών».
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας διεκδικεί τον τίτλο του Universitas.
Έχει ανοίξει τις πόρτες του σε δασκάλους και ερευνητές διαφορετικής καταγωγής.
Έχει ανοίξει τις αγκάλες του σε ξένους φοιτητές και εργαζόµενους. Και επιθυµεί να µπορεί να δεχθεί πολύ περισσότερους ξένους φοιτητές, επιθυµεί η Πολιτεία να του επιτρέψει να το πράξει.
Ατενίζουµε το µέλλον µε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.
Στόχος µας είναι να αριστεύσουµε.
Επιθυµούµε να αξιολογηθούµε.
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Επιθυµούµε, κυρίως, να συµβαδίζουµε µε τα µεγάλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια.
Επιθυµούµε να εντείνουµε τις ερευνητικές µας δραστηριότητες.
Είµαστε έτοιµοι να δηµιουργήσουµε ερευνητικά Ινστιτούτα, κλασσικά, αλλά και Ινστιτούτα πρωτοποριακά, όπως για τη µελέτη του εγκεφάλου, ή τη µελέτη της πολιτικής και
της οικονοµίας των τηλεπικοινωνιών και του διαστήµατος.
Επιθυµούµε να υπηρετήσουµε την Τέχνη, όπως το θέλησε η Πολιτεία, στεγάζοντας
αξιοπρεπώς το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης.
Επιθυµούµε να προσφέρουµε ένα καλύτερο περιβάλλον µάθησης στους φοιτητές,
αντίστοιχο µε αυτό που είχαµε όταν πρωτοδηµιουργήθηκε το κτίριο, µόνο που τότε τα
Τµήµατα ήταν µόλις πέντε. Τώρα είναι οκτώ, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Για να συνεχίσουµε να λειτουργούµε κανονικά και για να δηµιουργήσουµε, χρειαζόµαστε χώρο. Και είναι φυσικό να αιτούµεθα την παραχώρηση στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας των χώρων του διπλανού µας 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Εκπαιδεύσεως, που επανειληµµένως µας έχει υποσχεθεί η Πολιτεία.
• Διαθέτουµε τους πόρους για να διασωθεί το 424.
• Διαθέτουµε τη συνάφεια προς ένα χώρο εκπαίδευσης.
• Διαθέτουµε την εµπειρία διαχείρισης και σεβασµού διατηρητέων.
• Διαθέτουµε την επίσηµη στήριξη του Δήµου Θεσσαλονίκης και άλλων τοπικών φορέων.
Δεν θέτουµε το ζήτηµα από διάθεση εξάπλωσης ή ροπής γιγάντωσης. Το θέτουµε
διότι το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 50 χρόνια από τότε που ως Ανωτάτη Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές, έχει περάσει στο στάδιο της ωριµότητας.
Έχει ωριµάσει θεσµικά και επιστηµονικά. Και είναι έτοιµο, µε τη γλώσσα του αθλητισµού, για τα µεγάλα ρεκόρ στην Επιστήµη.
Για το ίδιο και για την παιδεία, δεν περιορίζεται στο να ζητά χρήµατα από την Πολιτεία
– το εύκολο αίτηµα, δεν ζητά από την Πολιτεία να το πιάσει από το χεράκι.
Ζητά τα αυτονόητα, ζητά αυτά για τα οποία κέρδισε το δικαίωµα να µπορεί να απαιτεί.
Ζητά από την Πολιτεία, για το ίδιο και για την παιδεία, τα εργαλεία ώστε να αντιµετωπίσει τους επιχειρηµατίες της εκπαίδευσης, τις προκλήσεις του µέλλοντος και της διεθνοποίησης.
Δεν µπορεί ένα Πανεπιστήµιο να πορεύεται στο νέο διεθνές περιβάλλον χωρίς τις
απαραίτητες υποδοµές και την απαραίτητη ευελιξία.
Πράττοντας απλώς το αυτονόητο, το καθήκον µας, εργαζόµαστε καθηµερινά, αναζητώντας λύσεις στα προβλήµατα και δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες. Γι αυτό µπορούµε
να ατενίζουµε το µέλλον µε εµπιστοσύνη.
Ζητάµε από την πολιτεία και την κοινωνία να πράξουν το ίδιο.
Ζητάµε, ευχαριστώντας σας και πάλι για τη µεγάλη τιµή που µας κάνετε, να σας µιµηθούν στην αγάπη που µας δείχνετε κύριε Πρόεδρε.
Και υποσχόµαστε πως όλοι µαζί θα συνεχίσουµε την προσπάθεια για να κάνουµε το
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας αντάξιο του υπέρτιµου ονόµατός του.
Ευχαριστώ.

11

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η “Eν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών” ιδρύθηκε το 1948 µε το άρθρο 5
του Α.Ν. 800/1948 ως ίδιο Νοµικό Πρόσωπο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. To 1956 δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο εσωτερικός κανονισµός
της ΑΣΒΣΘ.
Το ακαδηµαϊκό έτος 1957-58 δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της και το 1958 µετονοµάσθηκε σε Ανωτάτη Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης.
Το 1966 µετονοµάσθηκε σε Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και µετατράπηκε
σε ΝΠΔΔ.
Το 1985 έγινε η κατάτµησή της σε δύο Τµήµατα το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών και το
Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Το 1990 η ΑΒΣΘ µετεξελίχθηκε σε “Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών
και Κοινωνικών Επιστηµών” και συγχρόνως ιδρύθηκαν τρία νέα Τµήµατα: το Τµήµα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής και το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής.
Το 1993 ιδρύθηκε το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και το 1996 ιδρύθηκαν τα Τµήµατα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης. Τέλος, το 2004 ιδρύθηκαν το Τµήµα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών µε έδρα
την Έδεσσα και το Τµήµα Διοίκησης Τεχνολογίας µε έδρα τη Νάουσα.
Σήµερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας είναι ένα Ίδρυµα µεσαίου µεγέθους (έχει περίπου 10.000 ενεργούς φοιτητές), µε έµφαση στις οικονοµικές και κοινωνικο-πολιτικές επιστήµες. Συµµετέχοντας, τέλος, στο Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι,
είναι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήµιο που πιστοποιήθηκε ως φιλικό προς το περιβάλλον (EMAS) και το πρώτο στην Ευρώπη που ανακηρύχθηκε «φίλος των Ηνωµένων Εθνών»
(Friend of the United Nations).

Το επετειακό γραµµατόσηµο του Πα. Μακ. σχεδιασµένο από τα ΕΛΤΑ.
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Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Λύση χωρίς νικητές και ηττηµένους που θα ικανοποιεί όλους και θα εξασφαλίζει σταθερότητα στην περιοχή και τα ελληνικά συµφέροντα» είναι η επιδίωξη της Ελλάδας για το ζήτηµα
της ονοµασίας της ΠΓΔΜ, σύµφωνα µε τον Πρέσβη Αδαµάντιο Βασιλάκη. Ο εκπρόσωπος της
χώρας στις διαπραγµατεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών για την εξεύρεση αµοιβαία αποδεκτής λύσης και τέως Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε., πρόσθεσε,
µάλιστα, ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της κι όποιος δεν το πιστεύει
κακό του κεφαλιού του κάνει».
Ο κ. Βασιλάκης πραγµατοποίησε οµιλία µε τίτλο «60 χρόνια Ο.Η.Ε.: ο ρόλος των µικρών
κρατών» στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του εορτασµού των 50 χρόνων λειτουργίας του Ιδρύµατος και του εορτασµού της επετείου της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε., τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου 2007.
Σε ερωτήσεις οι οποίες του υποβλήθηκαν για το θέµα της ονοµασίας της ΠΓΔΜ, ο κ. Βασιλάκης δήλωσε ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος. Επισήµανε ότι το πρόβληµα είναι σύνθετο και ότι
ο κ. Νίµιτς θα κάνει τις προσπάθειές του. Διαβεβαίωσε ότι η ελληνική πλευρά γνωρίζει τι θέλει,
επισήµανε, όµως, ότι δεν µπορεί να αποκαλύψει τη διαπραγµατευτική γραµµή της κυβέρνησης. Τόνισε, ότι στόχος είναι να βρεθεί λύση χωρίς νικητές και ηττηµένους που θα ικανοποιεί
όλους και θα εξασφαλίζει σταθερότητα στην περιοχή και τα ελληνικά συµφέροντα. Σε ερώτηση εάν υπάρχει χρονοδιάγραµµα για τις συνοµιλίες δήλωσε ότι «υπάρχει χρονοδιάγραµµα για
το ΝΑΤΟ, υπάρχει χρονοδιάγραµµα για την ΕΕ, κάντε έναν συνδυασµό των χρονοδιαγραµµάτων και θα βγάλετε αποτέλεσµα».
Στην οµιλία του για το ρόλο των µικρών κρατών στον ΟΗΕ, ο κ. Βασιλάκης, υπό µορφήν
απαντήσεων σε ερωτήσεις που συνήθως δέχεται, προσπάθησε να δώσει µια εικόνα της πραγµατικότητας που επικρατεί στον ΟΗΕ. Τόνισε τη αξία που έχει για τα µικρά κράτη να συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του ΟΗΕ, επισηµαίνοντας ότι αποτελούν την πλειοψηφία,
αφού είναι 160 από τα 192 κράτη-µέλη. Υπογράµµισε, µάλιστα, ότι η γενική εντύπωση πως οι
µεγάλοι έχουν τον έλεγχο, αρκετές φορές δεν ισχύει, καθώς τα µικρά κράτη κάνουν αισθητή
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Από αριστερά ο Πρύτανης του Πα.Μακ., Καθηγ. Ηλίας
Κουσκουβέλης, Ο πρέσβης Αδ. Βασιλάκης, η Πρόεδρος
του Τµήµατος ΔΕΟΠΣ, Καθηγήτρια Μαγδ. Ψαρρού και η
Καθηγήτρια Παρούλα Νάσκου-Περράκη.

την παρουσία τους. Θέλησε, επίσης, να επισηµάνει ότι και η παρουσία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια ήταν σηµαντική, καθώς είχαµε δύο προεδρίες στην ΕΕ και η ΕΕ παίζει µεγάλο
ρόλο στον ΟΗΕ, ενώ και η συµµετοχή της χώρας στο Συµβούλιο Ασφαλείας δεν πέρασε απαρατήρητη, αλλά είχε θετικό αντίκτυπο.
Νωρίτερα, καλωσορίζοντας τον κ. Βασιλάκη ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου, Καθηγητής
Ηλίας Κουσκουβέλης, ευχαρίστησε τον ίδιο για την αποδοχή της πρόσκλησης του Ιδρύµατος.
Ευχαρίστησε επίσης, διά της Προέδρου, Καθηγήτριας Μαγδαληνής Ψαρρού, τα στελέχη του
Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών, καθώς επίσης και
την Καθηγήτρια του Τµήµατος Π. Νάσκου- Περράκη για τη συµβολή τους στην εκδήλωση.
Ο κ. Κουσκουβέλης επισήµανε ότι η οµιλία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των εορτασµών
για τα 50 χρόνια του Ιδρύµατος, οι οποίοι ξεκίνησαν επισήµως µε την παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας, και τόνισε ότι «το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, µε την επιλογή του να
προσκαλέσει τον κ. Βασιλάκη, τοποθετείται διά πράξεων και όχι διά λόγων». Κλείνοντας το
σύντοµο χαιρετισµό του κάλεσε τον κ. Βασιλάκη στο βήµα και του επέδωσε τιµητική πλακέτα
µε το ειδικό γραµµατόσηµο που εκδόθηκε µε την αφορµή των 50 χρόνων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ
424 ΓΣΝΕ

Νοσοκοµείου Εκπαιδεύσεως. Επίσης αναπτύχθηκαν προτάσεις του Πανεπιστηµίου, οι
οποίες προβλέπουν την πλήρη αξιοποίηση
των χώρων, ώστε η παραχώρηση να αποβεί
προς όφελος όχι µόνον του Πανεπιστηµίου,
αλλά και των Ενόπλων Δυνάµεων και της
ίδιας της Θεσσαλονίκης.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και η Επιτροπή για την Παραχώρηση του 424 ΓΣΝΕ, η οποία έχει συσταθεί στο
Ίδρυµα, έδωσαν τη Δευτέρα 31 Μαρτίου
2008, στις 11 το πρωί συνέντευξη Τύπου
στην αίθουσα της Συγκλήτου, στον 3ο όροφο
του πύργου Διοίκησης.
Στη συνέντευξη αναλύθηκαν από τον
Πρύτανη, Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη και
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καθηγητή Γιώργο Πιπερόπουλο, οι λόγοι που το Πανεπιστήµιο ζητά την παραχώρηση των παλαιών
εγκαταστάσεων του Γενικού Στρατιωτικού
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Από την πλευρά του, ο κ. Χριστόφιας ευχαρίστησε για τη θερµή υποδοχή και δώρισε στον
κ. Κουσκουβέλη αντίγραφο αγαλµατιδίου κερασφόρου θεού, το πρωτότυπο του οποίου
βρίσκεται στο Μουσείο της Λευκωσίας.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που
ακολούθησε, ανταλλάχθηκαν απόψεις για
ακαδηµαϊκά, πολιτικά, αλλά και γενικότερα
ζητήµατα, εξετάστηκε δε το θέµα της συνεργασίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε κυπριακά ιδρύµατα. Αναφέρθηκε ως
παράδειγµα το Κυπριακό Γενικό Χηµείο του
Κράτους, το οποίο αξιοποίησε µε επιτυχία
τεχνογνωσία του Πανεπιστηµίου σε θέµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι Πρόεδροι
των Τµηµάτων, µάλιστα, προσφέρθηκαν να
συµβάλλουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
τους, σε οτιδήποτε κριθεί σκόπιµο από φορείς της Μεγαλονήσου.

Ο νυν Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας και
Γενικός Γραµµατέας του ΑΚΕΛ, κ. Δηµήτρης
Χριστόφιας, επισκέφτηκε την Τετάρτη 21
Νοεµβρίου 2007 το πρωί το Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας.
Ο κ. Χριστόφιας, ο οποίος είναι και επίτιµος διδάκτορας του Τµήµατος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου, έγινε δεκτός
από τις Πρυτανικές Αρχές και τους Προέδρους των Τµηµάτων του Ιδρύµατος στα
γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία
διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίµα, ο Πρύτανης, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, ενηµέρωσε τον κ. Χριστόφια για τις δραστηριότητες και τα επιτεύγµατα του Πανεπιστηµίου.
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Ο ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

έγινε δεκτή από τις Πρυτανικές Αρχές του
Ιδρύµατος στα Γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία
διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίµα, ο Πρύτανης, καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης,
ενηµέρωσε την κ. Διαµαντοπούλου για τις
δραστηριότητες, τα επιτεύγµατα, αλλά και τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Ίδρυµα.
Ιδιαίτερα επισήµανε το ζήτηµα του στεγαστικού, τονίζοντας ότι πλέον το Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας έχει συνολικά περίπου 13.000
φοιτητές, από τους οποίους πλέον του 50%
παρακολουθεί τακτικά τις παραδόσεις. ενώ
οι χώροι του είχαν προβλεφθεί για πολύ µικρότερο αριθµό φοιτητών.
Από την πλευρά της, η κ. Διαµαντοπούλου
ευχαρίστησε για τη θερµή υποδοχή και εκδήλωσε ενδιαφέρον τόσο για τις πρωτοβουλίες
διεθνοποίησης των σπουδών του Ιδρύµατος
όσο και για την αξιοποίηση καινοτόµων προτάσεών του. Τόνισε, µεταξύ άλλων, τις θέσεις
του κόµµατός της για την ανώτατη Παιδεία,
όπως είναι η αυτοτέλεια διαχείρισης πόρων
των Ιδρυµάτων, µε απολογισµό ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα και η βελτίωση της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής κινητικότητας των ΑΕΙ.
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρύτανης,
µε αφορµή και τα 50 χρόνια του Ιδρύµατος,
έδωσε στην κ. Διαµαντοπούλου και τους συνεργάτες της αναµνηστικά και πληροφοριακό υλικό για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

Ο νέος Πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, Χακάν Αµπατζί, πραγµατοποίησε την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 εθιµοτυπική επίσκεψη
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ο κ. Αµπατζί
έγινε δεκτός από τις Πρυτανικές Αρχές του
Ιδρύµατος στα γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν θέµατα διεύρυνσης των δυνατοτήτων
συνεργασίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε ΑΕΙ της Τουρκίας. Επίσης, διατυπώθηκε
η κοινή επιθυµία διοργάνωσης εκδηλώσεων,
µε τη συµµετοχή αφενός υψηλών Τούρκων
προσκεκληµένων και αφετέρου φοιτητών
και µελών ΔΕΠ του Ιδρύµατος, στο πλαίσιο
των εορτασµών των 50 χρόνων λειτουργίας
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη του νέου Τούρκου Προξένου στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Από δεξιά ο Πρύτανης του Ιδρύµατος, Καθηγητής Ηλίας
Κουσκουβέλης, ο κ. Χακάν Αµπατζί και ο Αντιπρύτανης
του Ιδρύµατος, Καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης.

Η Κα ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας επισκέφθηκε
τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008, η υπεύθυνη του Τοµέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής κα Άννα Διαµαντοπούλου. Την κα Διαµαντοπούλου συνόδευαν η βουλευτής Επικρατείας και µέλος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ
κα Θάλεια Δραγώνα, όπως και ο Καθηγητής κ.
Γιάννης Μυλόπουλος. Η κ. Διαµαντοπούλου

Συνάντηση µε τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας είχε η κα Διαµαντοπούλου. Από αριστερά
οι Αντιπρυτάνεις Αθανάσιος Νούλας και Στέλιος Κατρανίδης, η κα Άννα Διαµαντοπούλου, ο Πρύτανης Ηλίας
Κουσκουβέλης, η κα Θάλεια Δραγώνα, και ο κ. Γιάννης
Μυλόπουλος.
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Ο Κ. ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΕΙ, στο πνεύµα της ελεύθερης και δηµοκρατικής ανταλλαγής απόψεων η οποία προάγει
την κατανόηση και την αντιµετώπιση των
προβληµάτων. Στο τέλος της συνάντησης ο
Πρύτανης, καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης,
µε αφορµή και τα 50 χρόνια του Ιδρύµατος,
έδωσε στον κ. Αλαβάνο αναµνηστικά και
πληροφοριακό υλικό για το Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας.
Στη συνέχεια, ο κ. Αλαβάνος έλαβε µέρος
σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην
Αίθουσα Τελετών του ΠΑΜΑΚ, η οποία διατέθηκε για το σκοπό αυτό, στο ίδιο ακριβώς
πνεύµα που διέπει τη λειτουργία του Ιδρύµατος. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Συσπείρωση Πανεπιστηµιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ και το
θέµα της ήταν: «Πανεπιστήµιο: Μεταρρύθµιση ή απορρύθµιση».

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας επισκέφθηκε
την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2008 το απόγευµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέκος Αλαβάνος.
Τον κ. Αλαβάνο συνόδευαν ο βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης του κόµµατος, κ. Τάσος Κουράκης, ο κ. Παυλίδης, όπως και ο καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Λόης Λαµπριανίδης. Ο κ. Αλαβάνος έγινε δεκτός από
τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύµατος στα Γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν ζητήµατα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας και ιδιαίτερα των

Συνάντηση µε τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας είχε ο κ. Αλέκος Αλαβάνος.
Από αριστερά ο κ. Τ. Κουράκης, ο κ. Αλ. Αλαβάνος και ο κ. Ηλ. Κουσκουβέλης
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Κατά τη συνάντηση, ο Πρύτανης, καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, επαναβεβαίωσε
την ευαισθησία που διακρίνει το Πανεπιστήµιο για ίσες ευκαιρίες µόρφωσης, επισήµανε
τις σύγχρονες µεθόδους που εφαρµόζονται
στο Ίδρυµα και τόνισε ιδιαίτερα τα πρωτοποριακά συστήµατα που διαθέτει η Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008 στα γραφεία της Πρυτανείας του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας συνάντηση του
Προέδρου της ΕΡΤ3, πρώην Υπουργού, Καθηγητή κ. Αναστάσιου Σπηλιόπουλου µε τον
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
Καθηγητή κ. Ηλία Κουσκουβέλη. Στη συνάντηση υπογραµµίστηκε και από τις δύο πλευρές ότι υπάρχουν συγκεκριµένες προοπτικές
συνεργασίας και αποτελεσµατικής επιδίωξης
κοινών στόχων.
Κύριο θέµα της συζήτησης ήταν η προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την
επίλυση του κτιριολογικού προβλήµατος,
τόσο της ΕΡΤ3 όσο και του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας. Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν ζητήµατα όπως το ρυθµιστικό, η πολεοδόµηση
του Δήµου Θερµαϊκού και η προώθηση των
προαπαιτούµενων διεργασιών.
Από την πλευρά του κ. Πρύτανη επισηµάνθηκε ότι άµεσος στόχος του Πανεπιστηµίου είναι η παραχώρηση και η αξιοποίηση
των παλαιών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ,
όπως τονίστηκε στην πρόσφατη συνέντευξη
Τύπου, όµως, µεσοµακροπρόθεσµος στόχος
παραµένει η µετεγκατάσταση του Πανεπιστηµίου στην περιοχή της Περαίας.
Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος της
ΕΡΤ3, κ. Σπηλόπουλος, υπογράµµισε ότι το
γεγονός της γειτνίασης του χώρου µετεγκατάστασης του Πανεπιστηµίου µε τους χώρους όπου θα δηµιουργηθεί το νέο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ3 αποτελεί ένα ακόµη σηµείο

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΣ ΑΛΕΚΑΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας επισκέφθηκε
στις 12 Μαρτίου του 2008 η Γενική Γραµµατέας του ΚΚΕκα Αλέκα Παπαρήγα, η οποία
έγινε δεκτή από τις Πρυτανικές Αρχές του
Ιδρύµατος στα Γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν ζητήµατα που αφορούν τα ΑΕΙ, ενώ
τέθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές το ζήτηµα
της παραχώρησης των παλαιών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, για την επίλυση του έντονου στεγαστικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Κ. ΦΩΤΗ ΜΠΙΜΠΑΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
επισκέφτηκε την Παρασκευή 21 Μαρτίου
2008 ο πολιτευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, κ. Φώτης Μπίµπασης, ο οποίος συναντήθηκε µε τις Πρυτανικές Αρχές.
Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.
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κοινής δράσης µεταξύ του Πανεπιστηµίου
και της ΕΡΤ3, πέραν του ήδη εφαρµοζόµενου
πλαισίου συνεργασίας.
Αξίζει να επισηµανθεί τέλος, ότι από τα
συνολικά 222 στρέµµατα που έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήµιο για τη δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων στην περιοχή της
Περαίας, 56 στρέµµατα έχουν παραχωρηθεί
από την ΕΡΤ ΑΕ.

κ. Βενιζέλο αναµνηστικά και πληροφοριακό
υλικό για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Στη συνέχεια, ο κ. Βενιζέλος έλαβε µέρος
σε κοµµατική εκδήλωση που διοργάνωσε η
ΠΑΣΠ Θεσσαλονίκης και πραγµατοποιήθηκε
στην Αίθουσα Τελετών του ΠΑΜΑΚ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας επισκέφθηκε
την Τρίτη 8 Απριλίου 2008 ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος. Ο κ. Σπηλιωτόπουλος έγινε δεκτός από
τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύµατος στα Γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν ζητήµατα που αφορούν τόσο τον
χώρο της Παιδείας όσο και αυτόν του Τουρισµού. Μάλιστα, από τις Πρυτανικές Αρχές
έγινε αναφορά στην προοπτική να δηµιουργηθεί στο Ίδρυµα πρόγραµµα για την
Τουριστική Ανάπτυξη. Επίσης, ο Πρύτανης
ενηµέρωσε τον κ. Σπηλιωτόπουλο για το
στεγαστικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει το
Πανεπιστήµιο και την ανάγκη παραχώρησης
των παλαιών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ.
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρύτανης,
Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, µε αφορµή
και τα 50 χρόνια του Ιδρύµατος, έδωσε στον κ.
Σπηλιωτόπουλο αναµνηστικά και πληροφοριακό υλικό για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας επισκέφθηκε
τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2008 ο βουλευτής Α΄
Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο κ. Βενιζέλος έγινε δεκτός από τις
Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύµατος στα Γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν ζητήµατα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας και ιδιαίτερα
των ΑΕΙ. Επίσης, από τις Πρυτανικές Αρχές
τέθηκε το ζήτηµα της παραχώρησης των
παλαιών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ στο
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, για την επίλυση
του έντονου στεγαστικού προβλήµατος που
αντιµετωπίζει, έναντι του οποίου ο κ. Βενιζέλος τοποθετήθηκε θετικά, υποστηρίζοντας
το δίκαιο του αιτήµατος.
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρύτανης,
Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, µε αφορµή
και τα 50 χρόνια του Ιδρύµατος, έδωσε στον
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΧΡ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Κ. Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας επισκέφθηκε τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2008 το µεσηµέρι
η επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης
στο Δήµο Θεσσαλονίκης και βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, κα Χρύσα Αράπογλου. Η κα Αράπογλου έγινε δεκτή από τις
Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύµατος στα Γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και κυρίως το οξύ πρόβληµα στέγασης που αυτό αντιµετωπίζει. Από
τις Πρυτανικές Αρχές τέθηκε το ζήτηµα της
παραχώρησης των παλαιών εγκαταστάσεων
του 424 ΓΣΝΕ, για το οποίο η στάση της κας
Αράπογλου ήταν θετική.
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρύτανης,
Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, µε αφορµή
και τα 50 χρόνια του Ιδρύµατος, έδωσε στην
κα Αράπογλου αναµνηστικά και πληροφοριακό υλικό για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

Συνεχίστηκαν και την Τρίτη 13 Μαΐου 2008
οι επαφές των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε φορείς της πόλης,
µε στόχο την ενηµέρωσή τους σχετικά µε το
ζήτηµα της παραχώρησης του 424 ΓΣΝΕ στο
Ίδρυµα.
Σήµερα, το Πανεπιστήµιο επισκέφθηκε ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης
«Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» στο
Δήµο Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης,
ο οποίος έγινε δεκτός στα Γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επισηµάνθηκε στον κ. Μπουτάρη το οξύ πρόβληµα στέγασης που αντιµετωπίζει το Πανεπιστήµιο. Τονίστηκε, επίσης, η θετική συµβολή
που θα έχει η παραχώρηση των παλαιών
εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ όχι µόνον στο
Πανεπιστήµιο, αλλά και στη Θεσσαλονίκη
και την ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Μπουτάρης,
κατόπιν αυτών, εξέφρασε την πλήρη στήριξή
του στο αίτηµα του Πανεπιστηµίου.
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρύτανης,
Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, µε αφορµή
και τα 50 χρόνια του Ιδρύµατος, έδωσε στον
κ. Μπουτάρη αναµνηστικά και πληροφοριακό υλικό για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

Από αριστερά, ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης, η κα Χρύσα Αράπογλου και ο Πρύτανης, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης

Από αριστερά, ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης, ο κ. Γιάννης Μπουτάρης και ο Πρύτανης, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η «Αστική και Οικονοµική ∆ιάσταση των Περιβαλλοντικών Προβληµάτων» θα εξεταστεί σε
πανηγυρική ηµερίδα που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και ο Δήµος Θεσσαλονίκης, την Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου, στις 19.00, στο Αµφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε αφορµή τα 50 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύµατος.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ηλίας
Κουσκουβέλης, καθώς και ο Δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, στον
οποίοι επιδόθηκε επίσης τιµητική πλακέτα µε το ειδικό γραµµατόσηµο που εκδόθηκε µε την
αφορµή των 50 χρόνων.
Στη συνέχεια µίλησαν οι:
Δρ Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήµου Θεσσαλονίκης, µε θέµα «Διαχρονική εξέλιξη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη την
τελευταία εικοσαετία»
Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε θέµα «Οικονοµική διάσταση του περιβάλλοντος»
Δρ Μάξιµος Πετρακάκης, Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος Δήµου Θεσσαλονίκης, µε
θέµα «Τα αιωρούµενα σωµατίδια ΡΜ10 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης»
Αχιλλέας Ζαπράνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε θέµα «Περιβαλλοντικές Χρηµατοοικονοµικές Αγορές» και ο
Δρ Απόστολος Κελέσης, Υπεύθυνος Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης Δήµου Θεσσαλονίκης, µε
θέµα «Ηχορύπανση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης». Ακολούθησε ολιγόλεπτη συζήτηση
και δεξίωση µετά τη λήξη των οµιλιών.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008
Οι Πρυτανικές Αρχές και ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας διοργάνωσαν ηµερίδα ενηµέρωσης και υποδοχής
των πρωτοετών φοιτητών του ακαδηµαϊκού
έτους 2007-2008, την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου
2007, στις 10:30 το πρωί, στο Αµφιθέατρο
Τελετών του Ιδρύµατος. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης
καθώς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών, Νικόλαος Λυσιγάκης.
Έπειτα από σύντοµο µουσικό πρόγραµµα του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης, απονεµήθηκαν τιµητικοί Πάπυροι
στους πρωτεύσαντες φοιτητές των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου, από τους Προέδρους των αντίστοιχων Τµηµάτων. Βραβεύτηκαν οι:
Παντελεήµων Απότσος από το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών,
Παρασκευάς Τσακαλίδης από το Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Άννα Τσιλβέλη, από το Τµήµα Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής,
Όλγα Ρουµπίνη Σωτηρίου από το Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών,
Αικατερίνη Καράτζιου από το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
Απόστολος Μισίδης από το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Γεώργιος Χαλκίδης από το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
Νίκη Λιόγκα από το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης,
Παρθένα Στεφανίδου από το Τµήµα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (Έδεσα) και
Κυριακή Λαµπροπούλου από το Τµήµα Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα).
Επίσης, βραβεύθηκαν φοιτητές κι εργαζόµενοι, που συµµετείχαν και διακρίθηκαν σε
αθλητικές εθνικές οµάδες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-7, από την Πρυτανεία και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Ιδρύµατος.
Βραβεύτηκαν οι:
• Άγγελος Βαλταδώρος, που διακρίθηκε στη χιονοδροµία (φοιτητής του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής),
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•

Δηµήτρης Βεργίνης, που διακρίθηκε στην καλαθοσφαίριση (φοιτητής του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών),
• Νικήτας Εφραιµίδης, που διακρίθηκε στην πετοσφαίριση (φοιτητής του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής),
• Δήµος Ζαχαρός, που διακρίθηκε στο ποδόσφαιρο 5Χ5 για άτοµα µε πρόβληµα όρασης
(µέλος του προσωπικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου µας),
• Ιωάννης Κυριακίδης, που διακρίθηκε στην πετοσφαίριση (φοιτητής του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ο οποίος και έλειπε σε προ-ολυµπιακό τουρνουά µε
την Εθνική Οµάδα Πετοσφαίρισης),
• Ηλίας Ξάνθος, που διακρίθηκε στο τρίαθλο (φοιτητής του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής) και
• Θεοχάρης Πλιούκας, που διακρίθηκε στην καλαθοσφαίριση (φοιτητής του Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών).
Στη συνέχεια, µετά από ένα σύντοµο µουσικό πρόγραµµα από το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, ακολούθησε περιήγηση των πρωτοετών στον ειδικά διαµορφωµένο για
την εκδήλωση εκθεσιακό χώρο έξω από το Αµφιθέατρο Τελετών, όπου οι φοιτητές είχαν την
ευκαιρία να ενηµερωθούν και να πάρουν έντυπο υλικό από τα γραφεία και τις υπηρεσίες καθώς και τον Φοιτητικό Σύλλογο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε
ενηµέρωση των πρωτοετών από τους Προέδρους των Τµηµάτων ή εκπροσώπους τους για
τα προγράµµατα σπουδών τους κάθε Τµήµατος.
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ὅλη δράση του σηµειώνεται ἡ «Βασιλειάδα», ἔργο ὑψίστης κοινωνικῆς καί ἠθικῆς
σηµασίας. Ἡ δραστη-ριότητά του αὐτή
σέ συνδυασµό µέ τίς περί ἀσκητισµοῦ
διατάξεις του συνθέτουν ἕνα µοναδικό
ὕµνο γιά τήν ἐργατικότητα.
Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος καί ὠς
πρεσβύτερος τῆς Ἀντιοχείας καί ὡς
ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
ἐπέδειξε ἀξιοθαύµαστη φιλεργία στό
πεδίο τῆς κοινωνικῆς πραγµατικότητος,
ὥστε νά ὁµολογεῖται ὅτι δέν ὐπῆρξε
µόνο ἄριστος χειριστής τοῦ λόγου ἀλλά
καί κορυφαῖος πρόµαχος τῆς ἐργατικῆς
ἰδέας.
Ὁ Μέγας Βασίλειος συµπαραίνει
ὅτι ὀ κόσµος στό σύνολό του δια-µορφώθηκε ἀπό τόν Δηµιουργό σέ «µέγα
ποικίλον ἐργαστήριον» καθ’ ὅσον δέν
ὑπάρχει στήν δηµιουργία ἀπολύτως τίποτε, τό ὁποῖον νά µή ἐργάζεται. Μόνο
στόν ἄνθρωπο ἀφέθηκε τό δικαίωµα νά
ἀποφασίση, στά πλαίσια τῆς ἐλευθερίας
πού τοῦ δόθηκε, ἐάν θά ἐργασθῆ καί
ποιά ἐργασία θά κάνη. Ἡ ὑπόλοιπη
φύση κινεῖται καί ἐργάζεται σύµφωνα
µέ τούς φυσικούς ἤ µηχα-νικούς νόµους πού τέθηκαν ἀπό τόν Δηµιουργό. Ὅλη ἡ κτίση, ὁ ὀργανικός κόσµος,
πλήν τοῦ ἀνθρώπου, καί ὀ ἀνόργανος
λειτουργοῦν ἀκολουθώντας τήν νοµοτέλεια τῆς φύσεως: «Νῆσον ρῆµα Θεοῦ
διά τῆς κτίσεως τρέχων τοτε ἀρξάµενον
καί µέχρι νῦν ἐνεργοῦν καί εἰς τέλος
δεξιόν, ἕως ἄν ὁ κόσµος συµπληρωθῆ...
Τοῦτο ἐνεπέµεινε τῆ γῆ τό πρόσταγµα
καί οὐ παύεται ἐξυπη-ρετοῦν τῶ Κτίσαντι». Ἡ δηµιουργική ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στήν Γένεση,
ἐξακολουθεῖ µέ τήν συντηρητική καί
κυβερνητική παρουσία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀποδίδει µεγάλη σηµασία στήν Θεία Πρόνοια, διότι
δι’ αὐτῆς ὁ κόσµος παραµένει «καλός
λίαν». Ἐπίσης ἡ ἐπιταχυνοµένη κοσµική
τάξη ἐνισχύει καί ὠθεῖ τόν ἄνθρωπο σέ
συνεχῆ δραστηριότητα, ὥστε καί αὐτός
νά καθίσταται διά τοῦ πνεύµατος καί

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 3 ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ 2008
Η εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες πραγµατοποιήθηκε αργότερα τη φετινή χρονιά λόγω
του πένθους για τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Την Πέµπτη λοιπόν 7 Φεβρουαρίου
2008 στο Αµφιθέατρο Τελετών του Πα. Μακ.
µίλησε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, πατέρας Πάρης-Κυριάκος Νεκτάριος µε θέµα: «Οι
Τρεις Ιεράρχες και η εργασία». Το κείµενο της
οµιλίας παραθέτουµε αµέσως παρακάτω:
Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες καί ἡ ἐργασία
Οἱ τρεῖς ἱεράρχες ἀνέλαβαν, µετά
τούς ἀποστολικούς πατέρες, τούς
ἀπολογητές καί τούς ἐκκλησιαστικούς
συγγραφεῖς τοῦ 2ου καί 3ου αἰῶνος, προσπάθεια γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς
ἀξίας τῆς ἐργασίας πού εἶχε ἔντονα
ἀµφισβητηθεῖ τά προηγούµενα χρόνια,
τόσο στήν θεωρία ὅσο καί στήν πράξη.
Παρά τό ὅτι οἱ τρεῖς ἱεράρχες ἀνέβηκαν
σέ ὕψος µέ τήν θεολογική τους σκέψη, παρέµειναν στήν γῆ, κοντά στόν
ἄνθρωπο καί τά προβλήµατά του καί
ἐπεδίωξαν νά τόν καθοδηγήσουν µέ
γνώµονα τήν Ἁγιογραφική διδασκαλία.
Γιά τόν λόγο αὐτό προσέδωσαν στό ὅλο
ἔργο τους χαρακτῆρα κοινωνικό καί
ποιµαντικό.
Αὐτός εἶναι καί ὀ λόγος γιά τόν
ὁποῖο οἱ Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος
Ναζιανζηνός καί Ἰωάννης Χρυσόστοµος ὀνοµάσθηκαν κοινωνικοί ἐργάτες,
οἰκοδόµοι τοῦ πολιτισµοῦ καί προστάτες τῶν ἑλληνικῶν γραµµάτων.
Ἀποµάκρυναν τό παραπέτασµα πού
ἐχώριζε τούς ἀνθρώπους σέ τάξεις καί
κατηγορίες καί ἐδηµιούργησαν τίς προϋποθέσεις πολιτιστικῆς ἀναπτύξεως καί
ἐπιβιώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
¨Ο Μέγας Βασίλειος συνδύασε θεωρία, ἀσκητικότητα καί κοινωνι-κότητα,
διδασκαλία καί φιλανθρωπία. Ἀπό τήν
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ἄνθρωπος, ἀναγκάζεται ἕτερον τίκτειν...
Ὅταν µή ἔχει τι πρᾶξαι τό ἀναγκαῖον, πάντως τοῦ πράττειν ἐπιθυ-µῶν, πονηροῖς
ἑαυτόν δίδωσι πράγµασιν», «ἠ γάρ ψυχή,
φύσιν ἔχουσαν τοῦ κινεῖσθαι διά παντός,
οὐκ ἀνέχεται ἡρεµεῖν». Καί ἔτσι τρέπεται σέ ἔργα φαῦλα καί πονηρά, στήν
ἐγκληµατικότητα, ἐάν ληφθῆ ὑπ’ ὅψιν
ὅτι ὑπάρ-χουν ὑλικές ἀνάγκες οἱ ὁποῖες
πρέπει ὀπωσδήποτε νά ἱκανοποιηθοῦν.
Εἶναι φανερό πόση ἠθική σηµασία
ἔχει ἡ ἐργασία γιά τόν ἄνθρωπο. Κρατᾶ
τό πνεῦµα του σέ διαρκῆ λειτουργία καί
τό ἀπασχολεῖ µέ τά ἐκ τῆς ἐργασίας
προκύπτοντα προβλήµατα, ὥστε νά µή
ὑπάρχει κενός χρόνος ὥστε νά βυθίζεται σέ σκέψες πονηρές καί νά ἐπιθυµῆ
τό κακόν. Εἶναι βέ-βαια γνωστό ὅτι τά
περισσότερα ἐγκλήµατα καί ἄλλης φύσεως παραπτώ-µατα τῶν ἀνθρώπων διαπράττονται σέ ἐποχές κατά τίς ὁποῖες
ὑπάρχει ὑψηλή ἀνεργία ἤ οἱ διακοπές
καί ἡ «σχόλη» εἶναι µακρᾶς διαρκείας.
Εἶναι χαρακτηριστική γιά τήν περίπτωση αὐτή ἡ ἄποψη τοῦ Χρυσοστόµου ὅτι
«ἡ τῆς ἐργασίας ἀσχολία πάσης ἀπάγει

τῆς σωµατικῆς του ἰσχύος ἑνας µικρός
δηµιουργός.
Σχολιάζοντας ὁ Μέγας Βασίλειος τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ «ὁ Πατήρ µου
ἕως ἄρτι ἐργάζεται καγώ ἐργάζοµαι»
παρατηρεῖ: «Εἰ δέ λέγοι τις, πῶς ὀ Πατήρ ἐργάζεται, ἐν τῆ ἡµέρα τῆ ἑβδόµη
καταπαύσας πάντων ἀπό ἔργων αὐτοῦ;
Τόν τρόπον µαθήσει καθ’ ὅν ἐργάζεται.
Τίς οὗν ὁ τρόπος τῆς ἐργασίας; Προνοεῖ,
συγκρατεῖ τά γενόµενα πάντα». Καί ἐνῶ
«καί αὐτή ἡ φύσις ἐργάζεται ἐν σαββάτω,
καί ἥλιος τρέχει καί ποταµοί ρέουσι καί
πηγαί βρύουσι καί γυναῖκες τίκτουσι»,
ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυνατόν νά ἀδρανεῖ;
Μήπως πλά-στηκε ἀπράγµων; «Οὐχί
ἀργόν καί ἀκίνητον, ἀλλ’ ἐνεργόν πρός
τά καθή-κοντα καί ἔµπρακτον» ἀπαντᾶ
κατηγορηµατικά ὁ Μέγας Βασίλειος.
Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος µιλώντας
περί τοῦ ἀνθρώπου ὡς «ἐµπρά-κτου
ζώου» ἀναφέρεται καί στήν ἀπραξία.
Κατά τόν Χρυσόστοµο «ἔθος τῆ ψυχῆ
τό ἐνεργεῖν», ἔτσι ἡ ἀξία τῆς ἐργασίας
φαίνεται ἀπό τήν σύγκρισή της µέ τήν
ἀργία: «Ἐπειδή ἀργεῖν οὐ δύναται ὀ
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πονηρίας τήν τῶν ἐργαζοµένων διάνοιαν». Ἡ ἐργασία µοιάζει µέ χαλινάρι, µέ τό ὁποῖο ἐλέγχεται ἡ ἀνθρώπινη
φύση, ὅπως συγκρατεῖται τό ἄλογο
κατά τήν βούληση τοῦ ἀναβάτη.
Κατά τόν Χρυσόστοµο οἱ λόγοι τοῦ
Θεοῦ πρός τόν Ἀδάµ «ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῆ τόν ἄρτον σου» εἶναι
νουθεσία καί σωφρονισµός καί «τῶν
τραυµάτων τῶν ἀπό τῆς πτώσεως γενοµένων φάρµακον». Ἐπίσης ὁ παιδαγωγικός χαρακτῆρας τῆς ἐργασίας, ὅπως
προσδιορίστηκε ἀπό τόν Δηµιουργό,
ἔγκειται στήν ἠθική ἱκανοποίηση πού
προκαλεῖ σέ κάθε ἐργα-ζόµενο. Μέ τήν
ἐργασία ὀ ἄνθρωπος καθίσταται µιµητής τοῦ Δηµιουργοῦ, τοῦ ἀκαταπαύστως
ἐργαζοµένου.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες τονίζουν µέν
τήν σηµασίαν καί τήν ὑποχρέωση γιά
ἐργασία, δέν παραλείπουν ὅµως νά
ἐπισηµάνουν καί τούς κινδύνους, τούς
ὁποίους συνεπάγεται µιά κοπιώδης καί
ἐξαντλητική ἐργασία, ἡ ὁποία ξε-περνᾶ
τήν πνευµατική καί σωµατική ἀντοχή
τοῦ ἀνθρώπου. Γράφοντας ὁ Γρηγόριος
πρός τόν Φιλάγριο συνιστᾶ τήν λογική
καί ἀναγκαῖα ἀνάπαυση, «ἐπεί µηδέ
νεῦρα φέρει τό σύντοµον ἀεί τεινοµένη καί δεῖται τι µικρόν τῶν γλυφίδων
ἐκλύεσθαι, εί µέλλοι ταθήσεσθαι πάλιν
καί µή ἄχρηστος ἔσεσθαι τῶ τοξότη µηδέ
ἀνόνητος ἐν καιρῶ χρήσεως». Ἡ ρήση
τῶν ἀρχαίων «πᾶν µέτρον ἄριστον» γίνεται δεκτή ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί
σηµειώνεται ἰδιαίτερα ἀπό τόν Χρυσόστοµο µέ τήν 11η Ὁµιλία του στήν Γένεση «πανταχοῦ ἡ συµµετρία καλόν», στήν
δέ Ὁµιλία του στόν 41ο Ψαλµό συνιστᾶ
τήν χρήση τοῦ ἄσµατος κατά τήν διάρκεια χειρωνακτικῶν ἐργασιῶν.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δέν κάνουν καµµία
διάκριση µεταξύ τῶν διαφόρων τύπων
ἐργασιῶν. Στό σηµεῖο αὐτό ἐπέµειναν
ἰδιαίτερα, διότι ὁ προχριστι-ανικός
κόσµος ἀλλά καί ὁ σύγχρονός τους
ἐθνικός κόσµος περιφρονοῦσε κάθε χειρωνακτική ἐργασία καί ἀποστρεφόταν

τούς χειρωνάκτες. Ὁ Χρυσό-στοµος θά
σηµειώσει: «Μηδείς τοίνυν αἰσχυνέσθω
τῶν τήν τέχνην ἐχόντων, ἀλλ’ οἱ εἰκῆ
τρεφόµενοι καί ἀργοῦντες, οἱ διακόνοις
κεχρηµένοι πολλοῖς καί ἀφάτου θεραπείας ἀπολαύοντες. Τό γάρ διά παντός
ἐργαζόµενον τρέφεσθαι φιλοσοφίας
εἶδος ἐστι...Μή τοίνυν καταφρονῶµεν
τῶν ἀπό χειρῶν τρεφο-µένων, ἀλλά
µᾶλλον αὐτούς µακαρίζωµεν διά
τοῦτο». Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ Χρυσόστοµος εὐθυγραµµίζεται πλήρως µέ τόν
Ἀπόστολο Παῦλο ὁ ὁποῖος παραλληλίζει τήν σχέση µεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί
τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν µέ τό ἀντίστοιχο
τῶν διαφόρων µελῶν τοῦ ἀνθρωπίνου
σώµατος.
Ὁ Μέγας Βασίλειος θά σηµειώσει
ὅτι καί ἡ εὐτελέστερη ἐργασία ἔχει τήν
σηµασία της, διότι µόνο µέ τόν τρόπο
αὐτό ἐξελίσσεται ὁµαλά καί ἁρ-µονικά τό κοινωνικό σύνολο. Ἡ ποκιλία
τῆς ἐργασίας συµβάλλει στή ἰσορ-ροπηµένη ἀνάπτυξη τῶν ἀνθρώπων καί
δηµιουργεῖ ἐντονώτερα τήν ἰσά-δελφη
κοινωνική ἀντίληψη.
Ὁ Χρυσόστοµος πιστεύει ὅτι καί ἡ χειρωνακτική ἐργασία εἶναι µιά πνευµατική δηµιουργία, ὅπως καί ἡ φιλοσοφική
σκέψη. Ἑποµένως κατά τήν διάρκεια
τῆς ἐργασίας τό πνεῦµα δέν ἀδρανεῖ,
διότι ἀσχολεῖται µέ τά προ-βαλλόµενα ἐµπόδια, γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν
ὁποίων χρειάζεται βασα-νισµός καί
σύνεση. Τό πνεῦµα λειτουργεῖ γιά τήν
ἀνάπτυξη τῶν διαφόρων δεξιοτήτων
τοῦ ἀνθρώπου καί συµβάλλει στήν
ἐκτίµηση τῆς προσωπι-κότητος καί τήν
ἠθική ἐξύψωση τοῦ ἐργαζοµένου.
Ὁποιαδήποτε καί ἄν εἶναι ἡ ἐργασία,
κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, συνι-στᾶ τό
δικαίωµα τῆς ἀµοιβῆς, διότι ἡ ἐργασία
θεωρεῖται ὡς τό κυριώτερο µέσον
ἐξασφαλίσεως τῶν ἀπαιτουµένων
γιά τόν ἄνθρωπο ἀγαθῶν, τά ὁποία
καθιστοῦνν τήν ζωή του ἀλλά καί
τήν ζωή τῶν ἐξαρτοµένων του προσώπων ἄνετη. Πῶς εἶναι δυνατόν νά
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ἐξασφαλισθοῦν ἡ τροφή, ἡ στέγη, ἡ
ἀµφίεση, ἡ µόρφωση καί ἀποκατάσταση
τῶν τέκνων; Ἤ ἀκόµα πῶς εἶναι δυνατόν, χωρίς χρήµατα, νά ἀσκηθοῦν ἡ
ἐλεηµοσύνη καί ἡ φιλανθρωπία;
Ὁ Μέγας Βασίλειος συνδυάζοντας τήν ἠθική καί κοινωνική πλευρά τῆς ἐργασίας ἀναφέρεται σέ αὐτήν
ἀφορµώµενος ἀπό τούς λόγους τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου «ὁ κλέπτων µηκέτι
κλεπτέτω µᾶλλον δέ κοπιάτω ἐργα-ζόµενος ταῖς ἰδίαις χερσίν, ἵνα µεταδιδόναι
τῶ χρείαν ἔχοντι» καί «εἰ τις οὐ θέλει
ἐργάζεσθαι µηδέ ἐσθιέτω».
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες τονίζουν ὅτι
κάθε ἐργασία πρέπει νά ἐκτελεῖται
µέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, κατά τά
ἀγιογραφικά λόγια «χωρίς ἐµοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» καί «ἐάν µή Κύριος
οἰκοδοµήση οἶκον εἰς µάτην ἐκοπίασαν οἱ
οἰκοδοµοῦντες καί ἐάν µή Κύριος φυλάξη
πόλιν, εἰς µάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων». Ἔτσι ὁ Γρηγόριος παρατηρεῖ ὅτι ὁ
φθόνος τῶν ἀνθρώπων δέν ἔχει καµµία
ἰσχύ γιά τόν ἐργαζόµενο ἀπό τήν σκέπη
τοῦ Θεοῦ, ὁ δέ πόνος ἐξαλείφεται καί
µετατρέπεται σέ χαρά.
Γιά τόν Μέγα Βασίλειο, ὅταν ἠ
ἐργασία ἐκτελεῖται µέ τήν ἐπίβλεψη τοῦ
Θεοῦ ἐξευγενίζεται «ὡς Θεοῦ ἐφορῶντος,
ἐν σπουδῆ ἀόκνω καί ἐπιµελεία προσεχεστέρα ταύτην ἀποπληροῦν». Αὐτό
βέβαια προϋποθέτει καί εὐσυνει-δησία,
διότι ὁ Θεός ἐπιβλέπει, ἀλλά καί διότι
κανένα ἔργο τό ὁποῖο ἀντί-κειται στούς
ἠθικούς καί φυσικούς νόµους δέν ἔχει
τήν εὐλογία Του,.
Τέλος πρέπει νά σηµειωθεῖ ὅτι
ἐκτός τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, ὐπάρχουν, κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, καί
µερικοί ἄλλοι παράγοντες, οἱ ὁποίοι
θεωροῦνται ἀπαραίτητοι, προκειµένου ὁ ἐργαζόµενος νά φέρει σέ πέρας
τό ἔργο του καί νά σταδιοδροµήση
ἐπαγγελµατικά. Οἱ βασικώτεροι καί

οὐσιωδέστεροι εἶναι ἠ προετοιµασία
γιά τήν ἐκλογή τῆς κατάλληλης ἐργασίας-ἐπαγγέλµατος, ἡ ἐπαγγελµατική
ἐνηµέρωση, ἡ ἐνσυνείδητη ἄσκηση
τῆς ἐργασίας, ἡ καλή µεταχείριση τῶν
ἐργαζοµένων ἀπό τούς ἐργοδότες. Μόνο
µέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιτυγχάνεται, κατά
τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, ἠ πρόοδος καί θεµελιώνεται ἡ σταθερά καί µόνιµη ἠθική
εἰρήνη καί ἡ συνερ-γασία µεταξύ τῶν
ἀνθρώπων.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἡ περί ἐργασίας διδασκαλία τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν ἐκπλήσσει διότι πρῶτοι
αὐτοί ἀνήγαγαν τήν ἐργασία σέ ὕψος
καί διηύρυναν τά ὅριά της σέ τόσο
ἀπεριόριστο βαθµό. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες,
ἰδιαίτερα ὅµως ὁ Μέγας Βασί-λειος
καί ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος, πρόσφεραν ἀνεκτίµητες ὑπηρεσίες στήν
ἀνθρωπότητα, διότι µέ τήν ἐπίδραση
τῶν ὅσων περί ἐργασίας λέχ-θηκαν ἀπό
αὐτούς, ὁ χριστιανικός κόσµος προχώρησε µέ γοργό καί στα-θερό βῆµα πρός
τήν πρόοδο καί τόν πολιτισµό. Ἐάν
ληφθῆ ὑπ’ ὅψιν ὄτι ὁ ἠθικός σκοπός
καί χαρακτῆρας τῆς ἐργασίας ἐτίθετο,
ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρ-χες, ὑπεράνω τοῦ
οἰκονοµικοῦ ἤ ἄλλου παράγοντος, τότε
µπορεῖ νά κατα-νοηθῆ ὁ ἡγετικός καί ὁ
καθοδηγητικός ρόλος τους γιά τά κοινωνικά προ-βλήµατα. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο
ἐτονίσθηκε ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες
εἶναι ὅτι ἡ κλεῖδα ὅλων τῶν ζητηµάτων
εἶναι ὁ ἄνθρωπος, διότι αὐτός εἶναι ὅ
ἄµεσα ἐνδιαφερόµενος. Πρέπει νά προσφέρη τόν ἑαυτό του στήν ἐργασία, ὄχι
ὅµως ὡς αὐτοσκοπόν, ἀλλά ὠς µέσον
γιά ἄσκηση τοῦ σώµατος καί τῆς ψυχῆς
καί γιά τήν δηµιουργία ὅρων ἄνετης
ἠθικῆς ζωῆς.
π. Δρ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΗΣ
Ἐπίκουρος Καθηγητής
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Στη συνέχεια της εκδήλωσης τιµήθηκαν οι υπάλληλοι του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους: η κα Δέσποινα
Εξαδακτύλου, ο κ. Γιώργο Καζανάς, η κα Φωτεινή Ιωάννου-Ροντογιάννη (η οποία όµως δεν
µπόρεσε να παραστεί), η κα Άννα Φλώρου και ο κ. Γιώργος Χαραλαµπίδης.
Ακολούθησε η επίδοση τιµητικών επαίνων στα παιδιά των µελών της πανεπιστηµιακής
µας κοινότητας που εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2007-8:
• Ο Σοφούλης Αποστολίδης του Χρήστου που εισήχθη στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του
ΑΠΘ,
• Η Σταµατία Αποστολίδου του Χρήστου που εισήχθη στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
• Η Ανδρονίκη Βαλκάνου του Ευθυµίου που εισήχθη στο Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης του
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης,
• Ο Θεόδωρος Θεοδώρου του Γεωργίου που εισήχθη στο Τµήµα Διοίκησης Τεχνολογίας του
Πανεπιστηµίου µας (κατά το ακαδ. έτος 2006-7, ο οποίος όµως δεν είχε µπορέσει να παραστεί στην περσινή απονοµή λόγω της στρατιωτικής του θητείας),
• Ο Ιωάννης Παπασταµάτης του Αδαµαντίου που εισήχθη στο Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
και
• Ο Φίλιππος Τερζής-Μπάνος του Λεωνίδα που εισήχθη στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2008 και την
παράθεση δεξίωσης στο Εστιατόριο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Το φλουρί της πίτας κέρδισε η Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Οικονοµική Επιστήµη.

28

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και η
Νοµαρχία Θεσσαλονίκης µε αφορµή την Ηµέρα της Γυναίκας διοργάνωσαν την 13 Μαρτίου
2008 ενηµερωτική εκδήλωση για τις διατροφικές διαταραχές µε τίτλο: «ΝΟΥΣ... ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΥΓΕΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΕΙΕΙ» στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Οµιλητές ήταν οι:
Ειρήνη Αναγνώστου
Ψυχολόγος, Μέλος της Εταιρείας Καταπολέµησης Διατροφικών Διαταραχών «ΑΝΑΣΑ»
Ελένη ∆ουµαλά
Ιατρός, Ειδικευόµενη Ενδοκρινολογίας, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
Γιώργος Πιπερόπουλος
Δρ. Επικοινωνίας και Ψυχολογίας, Καθηγητής και Πρόεδρος
του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
∆ρ. Μιχάλης Κ. Χουρδάκης
MD MPH Ιατρός - Υγιεινολόγος, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος,
Επιστηµονικός Συνεργάτης Ιατρικής, ΑΠΘ

29

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών
και Κοινωνικών Επιστηµών διοργάνωσε εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, τη
∆ευτέρα 24 Μαρτίου 2008 στις 12 το µεσηµέρι, στο Αµφιθέατρο Τελετών του Ιδρύµατος.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, ενώ ο πανηγυρικός της ηµέρας εκφωνήθηκε από τον επίκουρο καθηγητή
του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Παναγιώτη Ταχυνάκη, µε θέµα: «Η επανάσταση του ’21 στη Μακεδονία».
Ακολούθησε µουσικό πρόγραµµα από τους φοιτητές του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης
και Τέχνης, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Προέδρου του Τµήµατος, αναπληρωτή καθηγητή Ηλία Παπαδόπουλου.
Αµέσως παρακάτω παρατίθεται το κείµενο της οµιλίας του κ. Π. Ταχυνάκη µε τίτλο
«Η επανάσταση του ’21 στη Μακεδονία»
Αξιότιµε κ. Πρύτανη,
Αξιότιµοι κκ. Αντιπρυτάνεις,
Εκλεκτοί Υψηλοί Προσκεκληµένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,
Στην ιστορία του Ελληνισµού, τα ηθικά µεγέθη, υπερέβαιναν και υπέτασσαν την ύλη. Σήµερα,
έξι γενιές µετά το ’21, έχουµε εισέλθει σε µια άλλη εποχή, που αντικατέστησε τα ηθικά µεγέθη
µε τον υλικό πολιτισµό.
Όσοι βρισκόµαστε εδώ, σ’ αυτόν τον χώρο, υποκλινόµαστε ευλαβικά στους Μάρτυρες του
’21. Ο απελευθερωτικός αγώνας1 του Εικοσιένα, δεν ήταν έργο ορισµένων µόνον Ελλήνων ή
ορισµένων περιοχών. Όλοι τότε έλαβαν µέρος και αγωνίστηκαν µέχρι τέλους.
Στα τέλη του 18ου αιώνα είχαν ωριµάσει2 πλέον, οι συνθήκες για την οραµατιζόµενη επανάσταση και στην περιοχή της Μακεδονίας. Στην ευρύτερη περιοχή το εµπόριο βρίσκονταν
στα χέρια Ελλήνων. Ο ελληνισµός της διασποράς, δυνατός, στο µεγάλο µέρος του Μακεδόνες,
που προέρχονταν από τη σκλαβωµένη Ελλάδα, µη µπορώντας να αντέξουν την αβάσταχτη
τουρκική τυραννία, τη δυσβάστακτη φορολογία και την πείνα, εγκατέλειπαν3 τη γενέτειρα
τους, και τραβούσαν στις βορειότερες ελεύθερες χριστιανικές και µη χώρες, όπου µετέφεραν
την ζωντάνια τους και την αρετή της εθνικής αλληλεγγύης.
Οι Μακεδόνες του εξωτερικού, συµβάλλουν καθοριστικά στην προετοιµασία του αγώνα.
1. Θεοδωρίδης, Αντ., (1940), ‘Η δραµατική συµβολή της Θεσσαλονίκης στον αγώνα του 1821’, Ιστορικό ρεπορτάζ,
Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 7.
2. Καραθανάσης, Αθ., (1996), ‘Θεσσαλονίκη και Μακεδονία 1800-1825: Μια εικοσιπενταετία εν µέσω θυέλλης’, Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 8.
3. Βακαλόπουλος, Α., (1989), ‘Πηγές της Ιστορίας της Μακεδονίας 1354-1833’, Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 270.
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Στον πρώτο πυρήνα της µυστικής Φιλικής
Εταιρίας του Ρήγα οι περισσότεροι είναι
Μακεδόνες4. Τα Μακεδονικά ονόµατα δεν
λείπουν από τους καταλόγους της Φιλικής
Εταιρίας. Μακεδόνες πρόκριτοι, µυούνται
από τους πρώτους, στη Μόσχα, στο Βουκουρέστι, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σµύρνη. Έτσι, η φιλική ιδέα σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, διαδόθηκε σ’ όλη την Ελλάδα και
ξεσηκώνει την πονεµένη Ρωµιοσύνη. Οι πρόγονοι µας, µεγαλούργησαν, ανδραγάθησαν,
µα και µαρτύρησαν για την λευτεριά τους.
Η επαναστατική κραυγή του ‘21 αντήχησε και εδώ στη Μακεδονία, καθοδηγούµενη από
µια ενστικτώδη ανάγκη, έκκλησης αγάπης και πίστης στα πεπρωµένα του Ελληνικού γένους.
Γιατί τα ιστορικά επιτεύγµατα της εποχής εκείνης, έλαµψαν στο φως της Ιστορίας, σαν ένα
από τα µεγαλύτερα κατορθώµατα της µακραίωνης ιστορίας µας5. Αποφεύγοντας λοιπόν, να
υπερεκτιµήσουµε τους όποιους αγώνες επωνύµων και ανωνύµων αγωνιστών της Μακεδονίας, η καλύτερη υπηρεσία θα ήταν η απότιση φόρου τιµής και εκτίµησης στην µνήµη των
ηρώων και ο σεβασµός στην ιστορική αλήθεια και στην καταγραφή των γεγονότων, που αυτοί
έγραψαν µε το αίµα τους. Εµείς και τα παιδιά µας ας παραδειγµατιζόµαστε.
Καθήκον λοιπόν των επιγόνων, είναι ο σεβασµός των αγώνων των ηρώων της ιερής γης
της Μακεδονίας, που υπήρξε η γενέτειρα ενός µοναδικού στρατιωτικού ηγέτη, του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, και ενός ανεπανάληπτου επιστήµονα και δασκάλου, του Σταγειρήτη Αριστοτέλη.
Της γης που ανέδειξε και συνταίριασε απόλυτα και πετυχηµένα την ανδρεία και τη ρώµη του
σώµατος µε την δύναµη του πνεύµατος, στον µεγάλο Δάσκαλο και τον µετέπειτα µαθητή του.
Στη Μακεδονία6 σκιρτούσαν πάντα µεγάλες καρδιές και ακούγονταν συχνά φωνές για µια
ελεύθερη ζωή, γιατί πάντα οι Μακεδόνες είχαν ταχθεί από την µοίρα τους να είναι οι προποµποί του έθνους και οι προφυλακές της ελευθερίας µας. Η µακραίωνη ιστορία αυτού του τόπου, κατέγραψε Θερµοπύλες για την περιοχή µας που διακινδύνευε κάθε φορά στις κρίσιµες
στιγµές του Έθνους.
Έτσι, ενώ ψυχολογικά7 η επανάσταση στη Μακεδονία είχε ωριµάσει, από στρατιωτική πλευρά ήταν µάλλον εκ των προτέρων καταδικασµένη, γιατί οι Τούρκοι θεωρώντας την Μακεδονία ως γέφυρα, που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη µε την Νότια Ελλάδα, είχαν εγκαταστήσει
στην περιοχή δύο ισχυρά στρατιωτικά κέντρα, της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου.
Αν θελήσουµε να εκτιµήσουµε τα ιστορικά γεγονότα κατά την επανάσταση του ’21, θα
πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα κύρια κέντρα του αγώνα στην Μακεδονία υπήρξαν: η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, η περιοχή του Ολύµπου και του Βερµίου όρους, µε προεξέχουσα την
ηρωική πόλη της Νάουσας.
4. Θεοδωρίδης, Αντ., (1940), ‘Η δραµατική συµβολή της Θεσσαλονίκης στον αγώνα του 1821’, Ιστορικό ρεπορτάζ,
Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 14. ‘…Είναι γνωστά τα ονόµατα των εθνοµαρτύρων
Παναγιώτου Εµµανουήλ και Ιωάννου Εµµανουήλ αδελφών και Γεωργίου Θεοχάρη από την Καστοριά, Θεοχάρη
Τουρούντζια, Γεώργιου Πούλιου και Κων/νου Δούκα από την Σιάτιστα και άλλων συνεργατών του Ρήγα, που τα
ονόµατά τους δυστυχώς δεν µας διέσωσεν η ιστορία….’.
5. Χιονίδης, Γ., (1991), ‘Η συµβολή των Μακεδόνων στην Επανάσταση το 1821: Μια σκιαγράφηση του αγώνα τους’,
Εκδόσεις Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 4.
6. Βασδραβέλλης Ι., (1969), ‘Ο Αγώνας του 1821 στην Μακεδονία’, Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 47.
7. Μίντσης Γ., (1993), ‘Η Επανάσταση του 1821 ως αφετηρία της Εθνικής Αποκατάστασης του Μακεδονικού Ελληνισµού’, Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 6.
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Χρονολογικά:
Η επανάσταση στην Μακεδονία ξεκίνησε από την χερσόνησο της Χαλκιδικής. Ψυχή και κινητήρια δύναµή της υπήρξε ο δραστήριος έµπορος και τραπεζίτης από την Δοβίτσα Σερρών,
Εµµανουήλ Παππάς, που από το 1818 είχε µυηθεί στη Φιλική Εταιρία. Ο Παππάς εκτελώντας
την οδηγία του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ανέλαβε το δύσκολο έργο να ξεσηκώσει ολόκληρη τη
Μακεδονία, µε βάση και ορµητήριο το Άγιο Όρος.
Το Άγιο Όρος παρά τις οικονοµικές δυσχέρειες που τότε αντιµετώπιζε, θεωρούνταν σαν το
πιο κατάλληλο ορµητήριο για την έναρξη της επανάστασης στην Μακεδονία, γιατί τα προνόµια που του είχαν παραχωρηθεί, του εξασφάλιζαν µερική διοικητική αυτονοµία, µε σηµαντικότερη, την απαγόρευση εισόδου των τουρκικών στρατευµάτων.8
Στις 23 Μαρτίου του ‘21 ο Εµµανουήλ Παππάς αναχωρεί κρυφά από την Κωνσταντινούπολη µε κατεύθυνση το Άγιο Όρος, σαν επίσηµος αποσταλµένος του Υψηλάντη µε καράβι του
Ληµναίου πατριώτη Χατζηβισβίζη µεταφέροντας ποσότητες όπλων, πολεµοφοδίων και άλλων
απαραίτητων πολεµικών υλικών, αγορασµένων µε δικά του χρήµατα. Φθάνοντας, στο Άγιο
Όρος, αποβιβάζετε στην Μονή του Εσφιγµένου και αρχίζει αµέσως να οργανώνει την επανάσταση, έχοντας πάντοτε, την πολύτιµη βοήθεια των µοναχών και κυρίως του ηγούµενου της
Μονής Αρχιµανδρίτη Νικηφόρου Ιβηρίτη, που ήταν ήδη µυηµένος στην Φιλική Εταιρία.
Ο Παππάς πίστευε, ότι η ώρα για την επανάσταση δεν είχε φθάσει ακόµα και µη θέλοντας
να αντιµετωπίσει άµεσα τον ισχυρό τουρκικό στρατό, έδωσε βάρος αρχικά στην προσπάθεια
στρατολόγησης όσων µπορούσαν να κρατήσουν όπλο και να πολεµήσουν, στη Χαλκιδική,
στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Έτσι, παρά τις εν’ γενείς δυσκολίες, ο Εµµανουήλ
Παππάς καταφέρνει να οργανώσει µια αξιόλογη δύναµη επαναστατηµένων που ανέρχονταν
σε 3.900 άντρες, από τους οποίους οι 1.000 περίπου ήταν Αθωνίτες µοναχοί.
Έχοντας αντιληφθεί ότι δεν ήταν εύκολος ο αγώνας στην ξηρά και δεν θα είχε ελπίδα επιτυχίας η επανάσταση στην Μακεδονική γη, εάν δεν ερχόταν στρατιωτική βοήθεια από την
άλλη Ελλάδα, ζητά, κυρίως από τα νησιά µε ναυτική παράδοση, την Ύδρα, τις Σπέτσες και τα
Ψαρρά, που διέθεταν σηµαντικό στόλο, την βοήθειά τους.
Στην χερσόνησο της Χαλκιδικής, η διακήρυξη του «αρχηγού της Μακεδονικής επανάστασης», προκάλεσε µεγάλο ενθουσιασµό, τόσο στους κατοίκους των γύρω περιοχών, όσο και
στους αγιορείτες µοναχούς. Στις Καρυές9, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, συλλαµβάνεται
και φυλακίζεται ο µπέης µε τους άντρες του. Επίσης, στις 17 Μαϊου στον Πολύγυρο εφορµούν10
εναντίον του διοικητηρίου και αφού σκοτώνουν τον Τούρκο υποδιοικητή και τους στρατιώτες
του, οι επαναστατηµένοι χωρίζονται σε δύο σώµατα και κινούνται εναντίον των τουρκικών
ενισχύσεων που µόλις έφθαναν και τις αναγκάζουν να υποχωρήσουν. Οι συµπλοκές αυτές
καθόρισαν την έναρξη της επανάστασης στην Χαλκιδική.
Ο Παππάς ξεκινά την δράση του από την Ιερισσό, την οποία καταλαµβάνει την 1η Ιουνίου. Από εκεί ενώνεται µε τους Μαδεµοχωρίτες και κατευθύνονται προς τον Κάµπο της Παζαρούδας, της σηµερινής Νέας Απολλωνίας, καταλαµβάνει την Γαλάτιστα και τα Βασιλικά, αφού
αντιµετωπίζει τον Αγκούς αγά, κοντά στην Αγία Παρασκευή.
Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται δύσκολη για τους Τούρκους, που για να αντιµετωπίσουν
τους επαναστάτες, ο βαλής της Θεσσαλονίκης Γιουσούφ µπέης, ζήτησε και έλαβε ενισχύσεις
από την Κωνσταντινούπολη καθώς και από τους γειτονικούς καζάδες. Ο Παππάς βλέποντας τον
κίνδυνο υποχωρεί προς τον Χολοµώντα, αλλά το Τουρκικό ιππικό τους προλαβαίνει σκοτώνο8. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (1999), ‘Η Ελληνική επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1821-1832),
Τόµος ΙΒ’, Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών ΑΕ., Αθήνα, σελ. 112.
9. Βασδραβέλλης Ι., (1969), ‘Ο Αγώνας του 1821 στην Μακεδονία’, Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 48.
10. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (1999), ‘Η Ελληνική επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1821-1832),
Τόµος ΙΒ’, Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών ΑΕ., Αθήνα, σελ. 113.
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ντας πολλούς αγωνιστές. Μπροστά στην διαµορφωθείσα κατάσταση, ο Παππάς αναγκάζεται
να καταφύγει στον Πολύγυρο απ’ όπου όσοι µοναχοί σώθηκαν, επέστρεψαν στο Άγιο Όρος.
Οι Τούρκοι µε τις δυνάµεις τους πέρασαν στην Αρναία και από εκεί στην Θεσσαλονίκη,
όπου ενώθηκαν µε τις τοπικές δυνάµεις ανεβάζοντας την δύναµή τους σε 3.000 στρατιώτες
και 5.000 ιππείς. Με αρχηγό τον Μπαϊράµ πασά, άρχισαν να κινούνται προς τα Βασιλικά, όπου
ακολούθησε σκληρή µάχη στους πρόποδες του Βούζιαρη. Οι Έλληνες αγωνίζονται σώµα µε
σώµα µε τους Τούρκους, ο αγώνας όµως ήταν άνισος. Όσοι σώθηκαν, διέφυγαν στην Βάβδο
και στον Πολύγυρο. Μετά την µάχη, οι Τούρκοι, που έχασαν και αυτοί εκατοντάδες άνδρες,
προχώρησαν και κατέλαβαν την Γαλάτιστα, την Βάβδο και τον Πολύγυρο.
Οι Έλληνες σύντοµα διαπιστώνουν11 ότι στις πολεµικές αναµετρήσεις δεν αρκούν µόνο η
ανδρεία, σηµαντικό ρόλο παίζει η πείρα, η στρατιωτική πειθαρχία, καθώς επίσης και ο απαραίτητος ανεφοδιασµός τόσο σε όπλα όσο και σε τρόφιµα. Τα καράβια που ζήτησε προηγουµένως ο Εµµανουήλ Παπάς για να βοηθήσουν στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης, χρειάστηκαν τώρα, να προστατέψουν τον άµαχο πληθυσµό από τον αφανισµό. Επίσης, άρχισαν να
φαίνονται ελλείψεις σε ψωµί και σε τρόφιµα, διότι λόγω των συγκρούσεων, δεν ήταν δυνατή
η συγκοµιδή και η µεταφορά του σιταριού. Παράλληλα, άρχισαν να εµφανίζονται επιδηµίες,
λόγω ανυπαρξίας φαρµάκων και στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης.
Την ίδια περίοδο στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας τη Θεσσαλονίκη, φτάνει το φερµάνι
του σουλτάνου Μαχµούτ του Β’, που ανήγγειλε ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης επαναστάτησε στις Ηγεµονίες του Δούναβη και διέταζε την εξόντωση των Ελλήνων επαναστατών µε τα
σκληρότερα µέτρα, ώστε να κατασταλεί κάθε σκέψη και µορφή επαναστατικής κίνησης. Η
Θεσσαλονίκη περνά δύσκολες ώρες, µέσα σε λίγες ηµέρες και για να τροµοκρατηθεί ο πληθυσµός αρχίζουν οµαδικές συλλήψεις¨ µεταξύ αυτών και ο τοποτηρητής του µητροπολιτικού
θρόνου επίσκοπος Κίτρους Μελέτιος και αρκετοί δηµογέροντες. Εκτός αυτών τα τουρκικά
αποσπάσµατα, συνέλαβαν και έκλεισαν µέσα στον αυλόγυρο και την εκκλησία του Γρηγορίου
Παλαµά, περισσότερους από δύο χιλιάδες Έλληνες, από τους οποίους ελάχιστοι γλίτωσαν.
Συνολικά πάνω από τρείς χιλιάδες Έλληνες εξοντώθηκαν εκείνες τις µέρες της εθνικής δοκιµασίας. Το αποτέλεσµα ήταν καταλυτικό, κάθε σκέψη απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης εξουδετερώθηκε. Όσοι µπόρεσαν να γλιτώσουν, έφυγαν στο εξωτερικό ή διασκορπίστηκαν προς την
Ανατολική Μακεδονία. Ο ελληνισµός της Θεσσαλονίκης χάνει όλα του τα δικαιώµατά.
Έτσι µετά από ενάµιση µήνα αγώνα, οι συγκρούσεις τώρα µεταφέρονται στην Χερσόνησο
της Κασσάνδρας, εκεί ο Παππάς, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, προετοίµαζε την αντίσταση στη διώρυγα της Ποτίδαιας, όπου επιδίδονταν αφενός στην καλύτερη οργάνωση των
εκεί στρατοπεδευµένων και αφετέρου στην οχύρωση της θέσης µε προµαχώνες και την ενίσχυση της περιοχής µε κανόνια. Οι άνδρες ήταν περίπου 2.500 όταν έφθασαν από την Σάµο 11
Ψαριανά πλοία µε πολεµοφόδια, για να βοηθήσουν στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση
του εχθρού. Ο Παππάς, ζήτησε επίσης ενισχύσεις12 από τους οπλαρχηγούς του Ολύµπου και
παράλληλα από τον Υψηλάντη. Όµως ο καιρός περνούσε, οι αναµενόµενες ενισχύσεις αργούσαν να φθάσουν και τα ψαριανά καράβια, που παρά τον µικρό τους αριθµό είχαν προσφέρει
σηµαντική βοήθεια, αποχώρησαν γιατί δεν τους καταβάλλονταν οι µισθοί των πληρωµάτων
τους. Επίσης οι ηγούµενοι των µοναστηριών της Αθωνικής πολιτείας λόγω οικονοµικής αδυναµίας δεν µπορούσαν να στηρίξουν τον Αγώνα. Παράλληλα, είχαν αρχίσει να παρατηρούνται και διαρροές στρατιωτών. Έτσι, στο τέλος του Σεπτεµβρίου του ‘21, η κατάσταση στην
περιοχή της Κασσάνδρα είχε γίνει αρκετά δύσκολη.
11. Χιονίδης, Γ., (1991), ‘Η συµβολή των Μακεδόνων στην Επανάσταση το 1821: Μια σκιαγράφηση του αγώνα τους’,
Εκδόσεις Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 15.
12. Βακαλόπουλος, Α., (1989), ‘Πηγές της Ιστορίας της Μακεδονίας 1354-1833’, Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σελ. 285.
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Τα πράγµατα χειροτέρεψαν όταν αρχηγός των τουρκικών δυνάµεων ανέλαβε ο εµπειροπόλεµος Μεχµέτ Εµήν Αµπού Λουµπούτ πασάς ( = ο επονοµαζόµενος ροπαλοφόρος) µε
εντολή την οριστική εξουδετέρωση των επαναστατών της Κασσάνδρας. Ο Λουµπούτ κινήθηκε µε 14.000 άνδρες και πυροβολικό κατά των 1.500 Ελλήνων αγωνιστών. Η πρώτη προσπάθεια των Τούρκων να περάσουν στην Χερσόνησο απέτυχε, κι η ανασύνταξη των Ελλήνων
δηµιούργησε προσωρινά τουλάχιστον ελπίδες στους αγωνιστές που απορρίπτουν την τουρκική πρόταση για κατάθεση των όπλων και υποταγή, µε αντάλλαγµα την γενική αµνηστία. Η
δεύτερη ωστόσο επίθεση, υπήρξε καθοριστική για τον αγώνα των Ελλήνων, όπου τα ¾ των
ανδρών έπεσαν στο πεδίο της µάχης.
Άµεση συνέπεια της πτώσης της Κασσάνδρας, υπήρξε η υποχώρηση της αντίστασης στην
ευρύτερη περιοχή όπως και στο Άγιο Όρος. Εκεί ο τούρκος διοικητής, επέβαλε αυστηρά πρόστιµα στους µοναχούς. Τα σκληρά µέτρα, είχαν ως αποτέλεσµα να ερηµώσουν οι µονές, όπου
τοποθετήθηκαν και στρατιωτικές φρουρές. Οι περισσότεροι αγωνιστές που επέζησαν, έφυγαν µε πλοία για την Νότιο Ελλάδα, µεταξύ αυτών και ο Εµµανουήλ Παππάς, που όµως πέθανε
πάνω στο πλοίο από καρδιακή προσβολή13.
Άλλη εστία του ξεσηκωµού των Μακεδόνων αγωνιστών του ‘21 ήταν η περιοχή του Ολύµπου, γνωστή ως η «επανάσταση του Ολύµπου». Ήδη από τον Σεπτέµβριο του ‘21 υπήρχε
σχέδιο επαναστατικής δράσης, για ταυτόχρονη έναρξη του αγώνα στην Χαλκιδική και την
περιοχή του Ολύµπου. Ωστόσο, οι ελληνικές επαναστατικές δυνάµεις στο Βέρµιο, τα Πιέρια
και τον Όλυµπο, άργησαν να κινηθούν, λόγω14 της ύπαρξης ανάµεσα στους εκεί κατοίκους,
άγριων Τουρκαλβανών και Τούρκων. Η γειτνίαση µε την έδρα του Λουµπούτ πασά στην Θεσσαλονίκη ήταν ένας δεύτερος λόγος καθώς η απουσία ικανού αρχηγού που θα µπορούσε να
ενώσει και να κατευθύνει τους οπλαρχηγούς και να εµπνεύσει τους επαναστατηµένους.
Ο ξεσηκωµός δυστυχώς15 έγινε χωρίς οργάνωση, εµπνευσµένος από τον ενθουσιασµό και
τη φιλοπατρία των επαναστατηµένων, που πραγµατικά έκαναν θαύµατα στον πρώτο και δεύτερο χρόνο του αγώνα, για την απόκτηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας τους. Και ενώ
η εξέγερση ήταν καθολική, η έλλειψη συντονισµού έγινε αιτία να περάσει άπρακτα πολύτιµος
χρόνος και να επιτευχθούν µικρά µόνο, αποτελέσµατα.
Στον Όλυµπο αρχηγός ήταν ο Διαµαντής Νικολάου. Παρά τα σχέδια, δεν υπήρχαν, ούτε τα
απαιτούµενα όπλα, ούτε τα πολεµοφόδια. Έλλειπαν τα χρήµατα και ο αριθµός των εµπειροπόλεµων αγωνιστών ήταν µικρός, στοιχεία που έκαναν διστακτικούς τους οπλαρχηγούς του
Ολύµπου. Έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων.
Οι Τούρκοι βλέποντας τις κινήσεις των οπλαρχηγών και τις προετοιµασίες τους για ξεσηκωµό, και έχοντας την εµπειρία από την Χαλκιδική, συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάµεις
στην περιοχή.
Στις 8 Μαΐου του ‘22 οι επαναστατηµένοι προσπαθούν µε µια µικρή δύναµη τριακοσίων
ανδρών, να καταλάβουν την οχυρή θέση του Κολυνδρού, στο βορειοανατολικό τµήµα των Πιέριων, το σχέδιο τους προδόθηκε και απέτυχε η προσπάθεια, κατά των πενταπλασίων Τούρκων.
Η επιχείρηση αυτή προσδιόρισε και την έναρξη της επανάστασης στην περιοχή του Ολύµπου.
Ακολούθησαν αµφίρροπες16 συγκρούσεις στο ύψωµα «Φούντα», απέναντι από τον Κολινδρό, στη συνέχεια στον Κοκκινοπλό της Ελασσόνας και τέλος η καταστροφή στην Καστανιά
13. Βακαλόπουλος Α., (1988), ‘Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833’, Θεσσαλονίκη, σσ. 551-581.
14. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (1999), ‘Η Ελληνική επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1821-1832),
Τόµος ΙΒ’, Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών ΑΕ., Αθήνα, σελ. 233.
15. Βασδραβέλλης Ι., (1969), ‘Ο Αγώνας του 1821 στην Μακεδονία’, Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σσ. 73-93.
16. Χιονίδης, Γ., (1991), ‘Η συµβολή των Μακεδόνων στην Επανάσταση το 1821: Μια σκιαγράφηση του αγώνα τους’,
Εκδόσεις Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σσ. 20-22.
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Πιερίας, όπου είχε δοθεί η άνεση στο στράτευµα του Λουµπούτ πασά να ‘πληµµυρίσει’ την
περιοχή µε στρατιώτες που συνοδεύονταν µάλιστα και από πυροβολικό µε 17 κανόνια. Όσοι
διασώθηκαν, µαζί και ο Διαµαντής, οπισθοχώρησαν στη Μηλιά. Απ’ εκεί υποχωρούν σε διάφορες γειτονικές περιοχές, όπου και οχυρώνονται, ο Αγώνας, όµως, ήταν άνισος και είχε ήδη
κριθεί. Η τελική κατάρρευση συντελείται στην περιοχή της Μηλιάς, µε επιθέσεις πολυάριθµων
Τούρκων, εναντίων των Ελλήνων, την ηµέρα της Κυριακής του Πάσχα.
Η απουσία17 κατάλληλου αρχηγού, συντονισµού, η διχόνοια κα οι προσωπικές έχθρες, οι
αντιζηλίες των ντόπιων οπλαρχηγών και η αριθµητική ανισότητα, τόσο σε έµψυχο υλικό όσο
και σε άψυχο, οδήγησαν στην αποτυχία της επανάστασης στην περιοχή του Ολύµπου. Αξίζει
να τονισθεί ότι η γεωγραφική θέση της περιοχής, δηλαδή το ότι ήταν πιο κοντά προς την
άλλη αγωνιζόµενη Ελλάδα, ότι θα βοηθούσε στον άµεσο εφοδιασµό της, ακόµα και από την
θάλασσα σε όπλα, πολεµοφόδια και τρόφιµα, δυστυχώς δεν µέτρησε.
Η νέα επαναστατική εστία στην Κεντρική Μακεδονία άναψε στις αρχές του ’22, ύστερα
από σύσκεψη των οπλαρχηγών στο µοναστήρι της Παναγιάς του Δοβρά, κοντά στην Νάουσα,
εκεί όπου αποφασίστηκε να ξεκινήσουν τον αγώνα, χωρίς να περιµένουν ενισχύσεις από την
Νότιο Ελλάδα.
Η Νάουσα είχε επικεντρώσει το ενδιαφέρον των επαναστατηµένων του Ανατολικού και
Δυτικού Βερµίου, λόγω της φυσικής της οχύρωσης, της αξιόλογης εµπειρίας και της γενναιότητας των κατοίκων της, που είχαν ήδη διακριθεί σε προηγηθείσες συγκρούσεις µε δυνάµεις
του Αλή πασά των Ιωαννίνων, αλλά και λόγω της υπάρχουσας τοπικής βιοτεχνίας όπλων. Επίσης η απουσία τουρκικού στρατού, λόγω των ειδικών προνοµίων που απολάµβανε η περιοχή,
είχε οδηγήσει στην καταφυγή σηµαντικού αριθµού Ελλήνων. Εδώ, υπήρχε και έµπειρη επαναστατική ηγεσία.
Έτσι στις 19 Φεβρουαρίου του ‘22, Κυριακή της Ορθοδοξίας, στον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Δηµητρίου µετά την λειτουργία, ο πρόκριτος της Νάουσας Ζαφειράκης Λογοθέτης,
υψώνει την επαναστατική σηµαία και κηρύσσει την επανάσταση στην περιοχή. Όλοι οι συγκεντρωµένοι οπλαρχηγοί από τα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, ψυχωµένοι και χαλυβδωµένοι,
αποτελούν µια υπολογίσιµη δύναµη.
Την επόµενη ηµέρα 1.800 περίπου Έλληνες αγωνιστές κατευθύνονται στη µονή Δοβρά και
χρησιµοποιώντας την ως ορµητήριο, επιτίθενται στην Βέροια όπου υπήρχε ισχυρή Τουρκική
φρουρά. Η εξουδετέρωσή της ήταν αναγκαία για κάθε επιχείρηση στην Δυτική Μακεδονία.
Το σχέδιο όµως της επίθεσης, προδόθηκε και έτσι πολυάριθµος στρατός υπό τον Λουµπούτ
πασά έφθασε στην Βέροια, σχεδόν ταυτόχρονα µε τους Έλληνες που αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν για να οργανώσουν την άµυνα τους στη Νάουσα.
Στις 14 Μαρτίου του ‘22 εµφανίζονται έξω από την πόλη της Νάουσας, ο Λουµπούτ πασάς
µε 20.000 άντρες και πυροβολικό. Περίπου ένα µήνα κράτησε η πολιορκία και ο σφοδρός
βοµβαρδισµός της πόλης. Τελικά, στις 13 Απριλίου οι Τούρκοι που παρά τις σηµαντικές απώλειες κατά τις αλλεπάλληλες αποτυχηµένες εφόδους18, καταφέρνουν ύστερα από µια γενική
επίθεση, να δηµιουργήσουν ρήγµα στις γραµµές των πολιορκηµένων, στη θέση Αλώνια και
να µπούν από την πύλη του Αγ. Γεωργίου στην πόλη. Την καταλαµβάνουν µετά από σκληρές
οδοµαχίες παρά την απεγνωσµένη αντίσταση των ηρωικών της υπερασπιστών. Ο αγώνας
ήταν άνισος, γιατί οι δυνάµεις των Τούρκων δεν ήταν απλά µεγαλύτερες ήταν πολλαπλάσιες,
διέθεταν πολεµικά µέσα και όπλα ασυγκρίτως καλύτερα από αυτά των Ελλήνων.
17. Χιονίδης, Γ., (1991), ‘Η συµβολή των Μακεδόνων στην Επανάσταση το 1821: Μια σκιαγράφηση του αγώνα τους’,
Εκδόσεις Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, σσ. 23-24.
18. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (1999), ‘Η Ελληνική επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1821-1832),
Τόµος ΙΒ’, Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών ΑΕ., Αθήνα, σελ. 235. Πρβλ. Μίντσης Γ., (1993), ‘Η Επανάσταση του 1821 ως
αφετηρία της Εθνικής Αποκατάστασης του Μακεδονικού Ελληνισµού’, Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών,
Θεσσαλονίκη, σελ. 7.
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Αξίζει να τονισθεί η ηρωική θυσία 13 νέων Ναουσαίων γυναικών, που προτίµησαν τον
ηρωικό θάνατο των ίδιων και των ανήλικων παιδιών τους, πέφτοντας στα νερά των Στουµπάνων της Αραπίτσας, παρά να δεχθούν την ατίµωση και την αλλαξοθρησκεία, επαναλαµβάνοντας την θυσία του Ζαλόγγου.
Η πτώση της Νάουσας σήµανε και το τέλος της επανάστασης στην Μακεδονία. Η αποτυχία
της επανάστασης όµως δεν οφείλονταν στην έλλειψη µαχητικότητας των Μακεδόνων, αλλά
στην έλλειψη προετοιµασίας, οργάνωσης και κυρίως στην µη συντονισµένη εξέγερση στην
Χαλκιδική και στην Κεντρική Μακεδονία. Ακόµη, όµως, και αν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις, θα ήταν και πάλι δύσκολο να συνεχισθεί η αντίσταση, διότι οι Τούρκοι είχαν κοντά ένα
µεγάλο σε δύναµη στρατιωτικό κέντρο, τη Θεσσαλονίκη και γιατί στην Κεντρική Μακεδονία
ήταν εγκατεστηµένοι πολλοί Τούρκοι της φυλής των Γιουρούκων.
Η ανδρεία που έδειξαν οι Μακεδόνες, πολεµώντας εναντίον των τουρκικών δυνάµεων,
που κατέβαιναν στην Θεσσαλία, στη Ρούµελη και στην Πελοπόννησο, προκειµένου να πνίξουν την εκεί επανάσταση, έδωσε καιρό και ανάσα ζωής στους αδελφούς µας της Νοτίου Ελλάδος ώστε να οργανωθούν και να εδραιώσουν τον απελευθερωτικό µας αγώνα. Η εξέγερση
των Μακεδόνων στην επανάσταση του ’21, δεν περιορίσθηκε µόνο στις εστίες της Χαλκιδικής
και του Βερµίου, αλλά εξαπλώθηκε και στην Δυτική Μακεδονία, όπου µε τις ίδιες δυνάµεις, µε
το αίµα και τον πατριωτισµό των κατοίκων της έγινε θυσία στον κοινό αγώνα της απελευθέρωσης, έφθειρε και απασχόλησε σοβαρά το τουρκικό εκστρατευτικό σώµα επί 18 µήνες.
Κυρίες και Κύριοι,
Η επανάσταση στη Μακεδονία το 1821 όπως και σ’ όλη την Ελλάδα ήταν ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα, µε καθολική συµµετοχή, στο οποίο εκτός από τους τοπικούς οπλαρχηγούς,
κλέφτες και αρµατωλούς, συµµετείχαν όλοι ανεξαιρέτως, ιερείς, µοναχοί, πρόκριτοι, έµποροι,
χωρικοί, γυναίκες και παιδιά.
Η Μακεδονία, λοιπόν, ήταν η πρώτη που δοκιµάσθηκε κατά τον απελευθερωτικό αγώνα
του ’21. Αυτή σήκωσε πρώτη το βάρος των οργανωµένων δυνάµεων της πανίσχυρης τότε
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και προσφέρθηκε θυσία ιερή, στον αγώνα της απελευθέρωσης
του γένους µας. Αγώνες διαδέχονται ο ένας τον άλλον σε όλη την διάρκεια των επόµενων
δύο αιώνων. Αγώνες που δεν στρέφονταν µόνο κατά του Τούρκου δυνάστη αλλά και εναντίων
όσων θέλησαν να αµφισβητήσουν την ελληνικότητα των εδαφών µας. Αγώνες που κράτησαν
άσβηστη την ελληνική µας συνείδηση.
Η επανάσταση του Μακεδονικού Ελληνισµού το ’21-22, ήταν ένας κρίκος στην αλυσίδα
της Ιστορίας µας. Τρείς χιλιάδες χρόνια υπήρξαµε η προφυλακή του Ελληνισµού, υπερασπισθήκαµε και θα υπερασπισθούµε ακλόνητοι τα αγαθά της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας και
την Ειρήνης.
Σας Ευχαριστώ.
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 3-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008)

• Σε µια τρίτη θεµατική θα µπορούσαµε να
ταξινοµήσουµε εργασίες που ασχολήθηκαν µε τη φυσιογνωµία των µικρών κοµµάτων του πολιτικού συστήµατος, εστιάζοντας αφενός σε εκλογικές στρατηγικές και
επιδόσεις και αφετέρου στην ιδεολογική,
κοινωνιολογική και δηµογραφική εξέλιξη
της ταυτότητας των κοµµάτων αυτών.
• Η τέταρτη θεµατική αφορούσε σε εισηγήσεις που έθεταν την ευρωπαϊκή ενοποίηση
ως επιπρόσθετη διάσταση στη µελέτη του
σύγχρονου ελληνικού κοµµατικού τοπίου,
εστιάζοντας στην αξία αυτής είτε ως προνοµιακού πεδίου ενασχόλησης των κοµµατικών ελίτ έναντι των κοµµάτων ως συλλογικών υποκειµένων, είτε ως πεδίου διαµόρφωσης εθνικής εξωτερικής πολιτικής που
δοµεί τον κοµµατικό ανταγωνισµό.
• Η τελευταία ενότητα περιελάµβανε εισηγήσεις που έθεσαν τη µελέτη των ελληνικών
κοµµάτων εξουσίας σε συγκριτικό πλαίσιο,
επιχειρώντας να εντοπίσουν οµοιότητες και
διαφορές µεταξύ αυτών και των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών είτε σε επίπεδο προγραµµατικού λόγου, είτε σε επίπεδο οργανωτικής δοµής, είτε, τέλος, σε επίπεδο εκλογικής στρατηγικής.
Στα πλαίσια της διηµερίδας παρουσιάστηκαν από τους επικεφαλής των αντίστοιχων
εκδοτικών επιτροπών τα σηµαντικότερα
επιστηµονικά περιοδικά του χώρου «Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης» και
«Επιστήµη και Κοινωνία» σε µια προσπάθεια
γνωριµίας του φοιτητικού κοινού µε τα ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εργασίες της διηµερίδας χαρακτηρίστηκαν κατά γενική οµολογία από την προσήλωση στους κανόνες
της επιστηµονικής έρευνας, κυρίως τη διατύπωση υποθέσεων εργασίας και τη λεπτοµερή καταγραφή της υιοθετούµενης, συχνά
συνδυαστικής, µεθοδολογίας. Αναφορικά µε
το τελευταίο, η διηµερίδα ανέδειξε τη στροφή της νεότερης γενιάς επιστηµόνων προς
την ποσοτική µέθοδο µέσα από τη χρήση
εµπειρικών ερευνών και βάσεων δεδοµένων,
αλλά και την ευρεία χρήση της θεωρίας της
ορθολογικής επιλογής και των διαιρετικών

Η διερεύνηση διαστάσεων του σύγχρονου
ελληνικού κοµµατικού συστήµατος αποτέλεσε αντικείµενο επιστηµονικής διηµερίδας
που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας στις 3 και 4 Απριλίου 2008, από
τα Τµήµατα Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.
Στη διηµερίδα συµµετείχε σχεδόν το σύνολο
των ελλήνων ακαδηµαϊκών του επιστηµονικού αντικειµένου, καθώς και ένας µεγάλος
αριθµός νεότερων επιστηµόνων προερχόµενων από ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια.
Οι εργασίες οργανώθηκαν σε επτά ενότητες
και δύο στρογγυλά τραπέζια, στα οποία προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν πολιτικά πρόσωπα µε στόχο τη δηµιουργία ενός κλίµατος
υγιούς αντιπαράθεσης µεταξύ των εκτιµήσεων πρωταγωνιστών της πολιτικής ζωής και
εξωτερικών παρατηρητών της.
Σχηµατικά, θα µπορούσαµε να ταξινοµήσουµε τις ανακοινώσεις σε πέντε θεµατικές:
• Η πρώτη θεµατική αφορούσε στη δοµή
του κοµµατικού συστήµατος και περιελάµβανε εργασίες που προσπάθησαν να ερµηνεύσουν την αναδιάταξη των συσχετισµών
µεταξύ µεγάλων και µικρών κοµµάτων,
την επίδραση των εκλογικών νόµων και
της κατανοµής των εδρών ανά περιφέρεια
στην εκλογική συµπεριφορά, αλλά και τη
µεταβαλλόµενη βαρύτητα παραδοσιακών
και νέων διαιρετικών τοµών στην ελληνική
περίπτωση.
• Η δεύτερη θεµατική ενότητα συγκροτήθηκε από ανακοινώσεις που εστίασαν στις
οργανωτικές και ιδεολογικές µεταβολές
των κοµµάτων εξουσίας, στηριζόµενες
είτε στην εφαρµογή µοντέλων συµπεριφοράς των ελίτ στην ελληνική περίπτωση,
είτε στην καταγραφή των συνεπειών εφαρµογής νέων διαδικασιών (συµµετοχική
λειτουργία, ανοικτή εκλογή αρχηγού) στο
εσωτερικό των κοµµάτων.
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τοµών στη µελέτη των πολιτικών κοµµάτων και του κοµµατικού συστήµατος.
Πέραν της σηµαντικής προσέλευσης κοινού και της σηµαντικής συµβολής στον ακαδηµαϊκό
διάλογο και της νεότερης γενιάς πολιτικών επιστηµόνων, την επιτυχή έκβαση των εργασιών
της διηµερίδας σηµατοδότησε η ίδρυση από τους συµµετέχοντες εισηγητές του Δικτύου για
τη Μελέτη των Ελληνικών Κοµµάτων, κίνηση που αναµένεται να συνεισφέρει τα µέγιστα στη
συγκρότηση µιας ζωντανής κοινότητας επιστηµόνων των συναφών γνωστικών αντικειµένων
στον ελληνικό χώρο.
Σηµειώνεται ότι την οργάνωση της διηµερίδας, η οποία εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για
τον εορτασµό των 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ανέλαβαν οι επίκουροι καθηγητές του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών κ.κ. Τάκης
Παππάς και Νίκος Μαραντζίδης και ο λέκτορας του Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης.
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Λέκτορας, Τµήµα ΔΕΟΠΣ
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ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

στο σηµερινό Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτισε ο
Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Μαργαρίτης Τζίµας, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης,
ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Ηλίας Κουσκουβέλης εκφώνησε την
εναρκτήρια οµιλία, στην οποία επισήµανε,
µεταξύ άλλων, την ευγνωµοσύνη όλων των
µελών της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας για
την προσφορά των τιµώµενων, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη και καταξίωση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Ακολούθησαν οι βραβεύσεις των τιµωµένων
µε χρονολογική σειρά θητείας ως εξής:

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
την Πέµπτη 17 Απριλίου 2008 η εκδήλωση
προς τιµήν των πρώην Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
στο πλαίσιο του εορτασµού των 50 χρόνων
λειτουργίας του Ιδρύµατος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης Μαργαρίτης Τζίµας, ο
νοµάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωµιάδης, ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
τιµώµενος Γιώργος Τσιότρας, ο αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Καρτσάρης, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατικής Αναγέννησης Στέλιος Παπαθεµελής, άλλοι επίσηµοι καθώς και πλήθος
κόσµου.
Αρχικά παρουσιάστηκαν περίπου 200 φωτογραφίες από το ιστορικό αρχείο του Πανεπιστηµίου, οι οποίες ξύπνησαν αναµνήσεις µεταξύ των παρευρισκοµένων και υπενθύµισαν
µε εικόνες την πορεία του Ιδρύµατος από την
Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

• κα. Μαρία Δελιβάνη-Νεγρεπόντη
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος
1974-1975 Και Την Τετραετια 1984-1988.
• κα. Διδώ Στεφανοπούλου-Μανωλκίδου
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος 1975-1976.
• Χαράλαµπος Σεπεντζής
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος 1976-1977
• Ιωάννης Λιάκης
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος 1977-1978
• κ. Γεώργιος Χρήστου
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος 1978-1979
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• κ. Κωνσταντίνος Βελέντζας
Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη 2000-2004
και Πρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη 2004-2006.

• κ. Θεοφάνης Μπένος
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος 1980-1981
• Γεώργιος Βαρέλας
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος 1981-1982.

• κ. Σταύρος Ξιάρχος
Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκα έτη 1984-1988

• κ. Αριστοκλής Ιγνατιάδης
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983
και Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη
1997-2000

• κ. Δηµήτριος Ξουρής
Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη 1988-1991
• κ. Κωνσταντίνος –Κλαύδιος Τσούρος
Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη 1988-1991

• κ. Μιχαήλ Χατζηπροκοπίου
Πρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη 1979-1980,
1982-1983, Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκα
έτη 1991-1994, 1994-1997 και τέλος διετέλεσε ξανά πρύτανης τα ακαδηµαϊκα έτη 19972000.

• κ. Ελευθέριος Σκαλίδης
Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη 1991-1994
και 1994-1997
• ο κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης
Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη 2000-2003,
2003-2004 ΚΑΙ 2004 – 2006

• κ. Δηµήτριος Παπαδόπουλος
Αντιπρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη
1984-1988, και Πρύτανης τα ακαδηµαϊκά έτη
1988-1991.

Οι Αντιπρυτάνεις κ. Στέλιος Κατρανίδης, Αθανάσιος Νούλας και Δηµήτρης Σουµπενιώτης
τίµησαν τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου κ.
Ηλία Κουσκουβέλη για τη θητεία του ως Αντιπρύτανη τα ακαδηµαϊκά έτη 2004-2006.
Τέλος έγιναν τα αποκαλυπτήρια πλακέτας µε τα ονόµατα όλων των Πρυτάνεων και
Αντιπρυτάνεων στην είσοδο του Αµφιθεάτρου Τελετών.

• κ. Ιωάννης Τσεκούρας
Πρύτανης το ακαδηµαϊκό έτος 1991-1994
και 1994-1997
• κ. Γεώργιος Τσιότρας
Αντιπρύτανης τα Ακαδηµαϊκά έτη 1997-2000
και Πρύτανης τα ακαδηµαϊκάέτη 2000-2003,
και 2003-2004.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ειδικότερα, ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία µε την
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του ΠΑΜΑΚ θα σχεδιάζουν το
περιεχόµενο των προγραµµάτων κατάρτισης
σύµφωνα πάντα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες
των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Βόρειας Από αριστερά διακρίνονται ο Αντιπρύτανης του Παν/
µίου Μακεδονίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Δηµήτρης
Ελλάδας. Τα προγράµµατα θα εκτελούνται Σουµπενιώτης, ο Πρύτανης, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουαπό το πανεπιστήµιο µε βάση τις προδια- βέλης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Βασίλης Θωµαΐδης και ο
γραφές των επαγγελµατικών δεξιοτήτων Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας του Παν/µίου Μακεπου χρειάζονται οι εξωστρεφείς ελληνικές δονίας, Καθηγητής Δηµήτριος Παπαδόπουλος.
επιχειρήσεις και οι καταρτιζόµενοι θα πιστοποιούνται από κοινού από τους δύο φορείς. Αυτό σηµαίνει ότι εξειδικευµένα προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης θα έχουν επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης.
Μιλώντας για τη συνεργασία, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ. Βασίλης Θωµαΐδης, σηµείωσε ότι στόχος του Συνδέσµου είναι η στενότερη επαφή µε τις επιχειρήσεις-µέλη του, ο σχεδιασµός
εξατοµικευµένων δράσεων και η βελτίωση του επιπέδου εξαγωγικής κατάρτισης και της ανταγωνιστικότητας µε την προώθηση της κατανόησης συστηµάτων ποιότητας και καινοτοµίας.
Υπογράφοντας το µνηµόνιο εκ µέρους του Πανεπιστηµίου, ο Πρύτανης Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, τόνισε ότι «το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, πιστό στην πολυετή παράδοση
που έχει δηµιουργήσει µε τα εξαιρετικά επιτυχηµένα προγράµµατα κατάρτισης που διαθέτει,
κάνει ένα ακόµη βήµα προς τα µπροστά και συνεργάζεται µε το ΣΕΒΕ. Επιθυµεί µε τον τρόπο
αυτό αφενός να αξιοποιήσει την εµπειρία του Συνδέσµου και των µελών του, αφετέρου να
καταδείξει την ανάγκη ευρύτερης και ουσιαστικότερης συνεργασίας µεταξύ της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των φορέων της κοινωνίας». «Πιστεύω», κατέληξε ο κ. Κουσκουβέλης,
«ότι η συνεργασία αυτή θα αποβεί επωφελής όχι µόνο για το Πανεπιστήµιο και τους Έλληνες
εξαγωγείς, αλλά κυρίως για την κοινωνία και την οικονοµία της Βόρειας Ελλάδας. Οι εξαγωγές
αυξάνουν τις θέσεις εργασίας στον τόπο µας.»
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

κε µε αφορµή στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε το απόγευµα της ίδιας µέρας σε
συνεργασία µε την Έδρα UNESCO Διαπολιτισµικής Πολιτικής.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στις
7:00 µ.µ. στο Αµφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και µε θέµα: «Η Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
60 χρόνια µετά την Οικουµενική ∆ιακήρυξη». Προλόγισαν οι κ.κ. Δ. Φατούρος και Σ.
Μουσούρης τ. βοηθός Γενικός Γραµµατέας
του ΟΗΕ και µίλησαν οι David Roosevelt και
η κα Έρικα-Ειρήνη Νταή µε την ευκαιρία του
εορτασµού των 60 χρόνων της Οικουµενικής
Διακήρυξης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Την στρογγυλή τράπεζα συντόνισε η κα
Καλλιόπη Κούφα, Οµότιµη Καθηγήτρια της
Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ και ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Η Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
60 χρόνια µετά την Οικουµενική Διακήρυξη
Την Παρασκευή 2 Μαΐου, στη 1 µετά το µεσηµέρι, δόθηκε συνέντευξη Τύπου στην
αίθουσα Συγκλήτου της Πρυτανείας µε την
παρουσία του Πρύτανη Καθηγητή κ. Ηλία
Κουσκουβέλη, της Καθηγήτριας κας Παρούλας Νάσκου-Περράκη, του εκπροσώπου
του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΗΕ κ.
Δηµήτρη Φατούρου, της κας Έρικας-Ειρήνης Νταή, εµπειρογνώµονα των Ηνωµένων
Εθνών για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και
του κ. David Roosevelt. Η συνέντευξη δόθη-
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µετάσχουν στο 7ο διεθνές συνέδριο προσοµοίωσης των Οργάνων των Ηνωµένων
Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστό
ως ThessISMUN), που πραγµατοποιήθηκε
από τις 30 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Το συνέδριο, που διοργανώνεται από
την κα Π. Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια
στο Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, είναι µια άσκηση
προσοµοίωσης της Γενικής Συνέλευσης, του
Συµβουλίου Ασφαλείας και του Οικονοµικού
και Κοινωνικού Συµβουλίου των Ηνωµένων
Εθνών, του Συµβουλίου για τα Δικαιώµατα
του Ανθρώπου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι συµµετέχοντες συζητούν επίκαιρα θέµατα των
ανωτέρω Διεθνών Οργανισµών, όπως η κατάσταση στα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας, οι κλιµατικές αλλαγές, το διεθνές οικονοµικό έγκληµα,
η κατάσταση στο Myanmar, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης και ενέργειας κ.ά. Σκοπός
της άσκησης είναι ο διάλογος, η συναίνεση
µέσω ειρηνικών διαδικασιών, η εξοικείωση
µε διεθνή θέµατα και µε τις διαφορετικές
απόψεις άλλων χωρών. Η προσοµοίωση των
Ηνωµένων Εθνών είναι διαδεδοµένη σε πολλές χώρες στον κόσµο, ενώ στην Ελλάδα έχει
γίνει θεσµός στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
τα τελευταία 7 χρόνια.
Το φετινό ThessISMUN είναι αφιερωµένο
στην κα Έρικα-Ειρήνη Νταή, εµπειρογνώµονα των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα
του Ανθρώπου. Στο πέρας της τελετής έναρξης, η κα Νταή βραβεύθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητή κ. Ηλία Κουσκουβέλη, για την πολύχρονη
κοινωνική της προσφορά σχετικά µε την
προστασία και προαγωγή των δικαιωµάτων
του ανθρώπου και των αυτόχθονων λαών.

Ο κ. David Roosevelt, ένας από τους κεντρικούς οµιλητές, είναι συγγραφέας, φιλάνθρωπος, εγκατεστηµένος στην Ευρώπη,
εγγονός της Ελεονόρας Ρούσβελτ. Η Ελ. Ρούσβελτ ήταν η πρόεδρος της επιτροπής που
συνέταξε την Οικουµενική Διακήρυξη των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, το κείµενο που
αποτέλεσε θεµέλιο λίθο για την προστασία
των ανθρώπινων δικαιωµάτων σε ολόκληρο
τον κόσµο.

7ο διεθνές συνέδριο προσοµοίωσης Οργάνων
του ΟΗΕ
Περισσότεροι από 400 φοιτητές Πανεπιστηµίων της Ελλάδος και του εξωτερικού
-οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν περίπου 120
κράτη µέλη των Ηνωµένων Εθνών- θα συµ-
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το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε εκπροσώπους από τη Νοµική Σχολή,
το Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, Ψυχολογίας,
Μηχανολόγων Μηχανικών και τη Φιλοσοφική Σχολή, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε
εκπροσώπους από τις Σχολές της Ρόδου και
της Μυτιλήνης, το Πανεπιστήµιο Πειραιά,
το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, το
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο
Πατρών, το Πάντειο Πανεπιστήµιο καθώς
και το Αµερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης
(ACT). Επίσης συµµετέχουν φοιτητές από
την Μόσχα (Moscow State University of International Relations), Ρουµανία (University
of Bucharest), Αίγυπτο (American University of Cairo και Cairo University), Αλβανία
(Kristal University, South East European
University και Eqrem Cabej University), Ην.
Βασίλειο (Bradford University), Τουρκία (Istanbul University), Βουλγαρία (Neoﬁt Rilsky
University, New Bulgarian University, Cyril
and Methodius University και St. Kliment
Ohridski), Σλοβενία (University of Ljubljana), FYROM (Euro College), Τσεχία (Prague
University), Ιταλία (Cattolica del Sacro
Cuore di Milano).

Στο ThessISMUN, εκτός από τα Τµήµατα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και
Πολιτικών Σπουδών, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
συµµετέχουν τα Πανεπιστήµια: ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης µε εκπροσώπους
από τη Νοµική Σχολή, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε εκπροσώπους από τη Νοµική Σχολή, το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης,
το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, το Τµήµα
Τουρκικών Σπουδών και την Ιατρική Σχολή,
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Έκδοση συλλογικού τόµου «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση στο Διεθνές Σύστηµα»
Με αφορµή τη συµπλήρωση πενήντα χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της
Ρώµης και τη χάραξη του κοινού δρόµου
των ευρωπαϊκών κρατών, το Τµήµα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών
Σπουδών προχώρησε στην έκδοση συλλογικού τόµου υπό τον τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστηµα». Η έκδοση επιχειρεί µια πρώτη αποτίµηση της πορείας, των
επιτευγµάτων, των προβληµάτων και των
προοπτικών του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος.
Στο αφετηριακό σηµείο δεν µπορεί παρά να
βρίσκεται µια σηµαντική διαπίστωση: στην
πορεία των πενήντα αυτών χρόνων, το πείραµα της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών
της Ευρώπης όχι µόνο πέτυχε, αλλά µετατράπηκε σταδιακά σε ολοκληρωµένο σχέδιο
πολιτικής ενοποίησης των κρατών της ηπείρου. Ως αποτέλεσµα της µετεξέλιξης αυτής,
η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σήµερα µια σηµαντική οικονοµική και πολιτική δύναµη στο
διεθνές σύστηµα, διαπίστωση η οποία εµφανώς αυξάνει τις αξιώσεις για το ρόλο της στο διεθνές περιβάλλον.
Στην αναζήτηση του ρόλου αυτού, τα κείµενα που περιλαµβάνονται στο συλλογικό αυτό
τόµο επιχειρούν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο να καταγράψουν τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία µεγέθυνσης της οικονοµικής και πολιτικής ισχύος της, αλλά
και να σκιαγραφήσουν το περιεχόµενο των υψηλών προσδοκιών τρίτων, είτε πρόκειται για
τους ίδιους τους πολίτες των κρατών-µελών της, είτε για άλλους παράγοντες του διεθνούς
συστήµατος, από αυτήν. Ως βασικός άξονας µελέτης επιλέχθηκε η αλληλεπίδραση πτυχών
του ευρωπαϊκού σχεδίου µε το εξωτερικό περιβάλλον του, επιλογή η οποία επέτρεψε τη διεύρυνση της θεµατολογίας του τόµου, µε τη συνδροµή µάλιστα συγγραφέων προερχόµενων
από διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, χωρίς ωστόσο να θίγεται η επιστηµονική αυτοτέλειά
του. Ο εντοπισµός µιας κοινής ερµηνευτικής δοµής στα κείµενα που ακολουθούν βέβαια δεν
είναι εύκολος, στο βαθµό που η ποικιλία των ερευνητικών ερωτηµάτων εκτείνεται από τις
επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης στη συγκρότηση υπερεθνικών σχηµατισµών έως το µέλλον των διµερών σχέσεων των ευρωπαϊκών κρατών µε τις χώρες της Λατινικής Αµερικής,
ενώ παράλληλα η µονάδα ανάλυσης ποικίλλει ανά περίπτωση, κινούµενη από το επίπεδο της
κοινής γνώµης στο επίπεδο κρατών ή διεθνών οργανισµών. Ωστόσο, η στόχευση όλων των
τοποθετήσεων στην ανάδειξη των σηµαντικότερων µελλοντικών διακυβευµάτων της ευρωπαϊκής πορείας στο διεθνές περιβάλλον λειτουργούν σαφώς ως συνεκτικός ιστός του εν λόγω
εκδοτικού εγχειρήµατος.
Γιάννης Κωνσταντινίδης,
Λέκτορας Τµήµατος ΔΕΟΠΣ
Επιµελητής Έκδοσης
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Τελετή Ορκωµοσίας
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική
Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008, στο
Αµφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας πραγµατοποιήθηκε η τελετή
ορκωµοσίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική.
Παρουσία του Αντιπρύτανη, Καθηγητή
του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, κ. Αθανάσιου Νούλα, του Προέδρου
του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Καθηγητή κ. Δηµήτριου Παπαδόπουλου και του Διευθυντή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική
και Χρηµατοοικονοµική, Καθηγητή κ. Ιωάννη
Λαζαρίδη ορκίστηκαν 44 µεταπτυχιακοί φοιτητές.
Στη φετινή ορκωµοσία, που τίµησαν µε
την παρουσία τους εκπρόσωποι του πολιτικού κόσµου και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ακολουθήθηκε ένα πρωτοποριακό τελετουργικό, µε αποτέλεσµα να γίνει οµορφότερη η στιγµή της ορκωµοσίας για τους νέους
πτυχιούχους και για τις οικογένειές τους. Η
τελετή γοήτευσε τους παρευρισκοµένους
και εµπλούτισε τις αναµνήσεις των φοιτητών.
Στην τελετή βραβεύτηκαν οι άριστοι στο πεδίο της γνώσης και προβλήθηκε η προσπάθεια για την εξύψωση του πνευµατικού επιπέδου της πόλης µας αλλά και της δηµιουργίας ικανών στελεχών για την επιχειρηµατική
κοινότητα του τόπου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ειδικό τεύχος του περιοδικού Operational
Research: An International Journal (ORIJ)

Πρακτική άσκηση φοιτητών
του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής
Έκθεση για την Ενηµερωτική Συνάντηση
Φορέων Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης
3 Οκτωβρίου 2007

Το διεθνές περιοδικό Operational Research:
An International Journal (ORIJ) εκδίδεται
από την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών
Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.). Ο σκοπός του περιοδικού
είναι η δηµοσίευση υψηλής ποιότητας επιστηµονικών άρθρων τα οποία συνεισφέρουν
σηµαντικά στο ευρύ ερευνητικό πεδίο της
Επιχειρησιακής Έρευνας. Ένας από τους δύο
κορυφαίους εκδοτικούς οίκους στον κόσµο,
ο SPRINGER αναλαµβάνει από τον Ιανουάριο
του 2008 την έκδοση του ORIJ σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Ε.Ε. Πλέον, η ιστοσελίδα του
ORIJ είναι η παρακάτω: http://www.springer.
com/business/operations+research/journal/
12351
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής εργασιών για ειδικό τεύχος (Special Issue) του
ORIJ, έχει ήδη ανακοινωθεί, µε αντικείµενο
“Optimization Models in Environment and
Sustainable Development”. Μεταξύ των συνεκδοτών του ειδικού τεύχους θα είναι και ο
Δρ. Σιφαλέρας Άγγελος, Λέκτορας βάσει του
Π.Δ. 407/80 στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Οδηγίες υποβολής εργασιών, κρίσιµες ηµεροµηνίες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες
χρήσιµες πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση υποβολής εργασιών: http://www.springer.com/cda/content/
document/cda_downloaddocument/ORIJ_
Cfp.pdf

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενηµέρωση
των φοιτητών του Ζ΄ εξαµήνου της Κατεύθυνσης ”Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση” για τους
συνεργαζόµενους φορείς στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης Ι του
ακαδηµαϊκού έτους 2007-08.
Η συνάντηση είχε το χαρακτήρα ηµερίδας και διοργανώθηκε από την οµάδα έργου
του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Εφαρµογών του Τµήµατος, η οποία είναι αρµόδια για
τη διεξαγωγή του Προγράµµατος Πρακτικής
Άσκησης. Η οµάδα έργου της Πρακτικής
Άσκησης αποτελείται από την κ. Αν. Παµπούρη, ΕΕΔΙΠ του Τµήµατος, και τις κκ. Ε. Μητροπούλου και Γ. Κανδήρου, αποσπασµένες από
την Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στις 3
Οκτωβρίου 2007 στην αίθουσα Συνεδρίων
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Παρευρέθησαν, εκτός από τους εκπροσώπους των φορέων, τους υπευθύνους του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης και τους
φοιτητές που συµµετέχουν στην Πρακτική
Άσκηση Ι, µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος και φοιτητές του Γ΄ και Ε΄ εξαµήνου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, στην αρχή
της συνάντησης ο υπεύθυνος του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης, αναπλ. καθηγητής κ. Δ. Γουδήρας, απηύθυνε χαιρετισµό
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σε όλους τους προσκεκληµένους και έκανε
µία σύντοµη ενηµέρωση για την ένταξη του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης στο ΕΠΕΑΕΚ, την οργανωτική δοµή και τον σκοπό του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης. Ύστερα
απηύθυνε χαιρετισµό στους συνέδρους ο
συντονιστής του Προγράµµατος, επίκουρος
καθηγητής κ. Αδ. Παπασταµάτης.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η εργασία
της φοιτήτριας Μ. Κιουτσούκη, που διεξήγαγε την Πρακτική της Άσκηση το ακαδηµαϊκό
έτος 2006 – 2007 στο Κέντρο Πρόληψης της
Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής
Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ». Ακολούθησε η παρουσίαση των προγραµµάτων των φορέων από
τους εκπροσώπους τους ως εξής:

προγράµµατα Νέων Θέσεων Εργασίας και
Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών, αλλά και
στα προγράµµατα για ειδικές κοινωνικές
οµάδες.
3. ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ
Την ενηµέρωση για το ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ
έκανε ο διευθυντής του κ. Μ. Σταµπουλής, ο
οποίος αναφέρθηκε στα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που
υλοποιούνται από το ΚΕΚ και στα χαρακτηριστικά των αποδεκτών των προγραµµάτων.
Περιέγραψε µε ευκρίνεια το πλαίσιο πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στο ΚΕΚ
µε την εµπλοκή των φοιτητών και στα τέσσερα στάδια διεξαγωγής των προγραµµάτων
(σχεδιασµό – προετοιµασία, παρακολούθηση – υλοποίηση, αξιολόγηση, συµβουλευτική).

1. ΚΕΚ της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής
Το φορέα εκπροσώπησε η κ. Δ. Θεοδωρίδου, η οποία αναφέρθηκε γενικότερα στις
δραστηριότητες και τους φορείς εκπαίδευσης της Σχολής και ειδικότερα στους στόχους, τη δοµή και τις δράσεις του Τµήµατος
της Διά Βίου Μάθησης. Η κ. Θεοδωρίδου
παρουσίασε και το πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης στο ΚΕΚ
της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής (ανάθεση project σχετικά µε τη διερεύνηση των
εκπαιδευτικών αναγκών των αποφοίτων της
Σχολής).

4. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
Ο διευθυντής σπουδών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, κ. Μ.
Μαθιουλάκης, παρουσίασε συνοπτικά τους
δέκα τοµείς δραστηριότητας του ΙΕΚ. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στις δράσεις που θα
µπορούσαν να αναλάβουν οι φοιτητές που
θα πραγµατοποιήσουν την Πρακτική τους
Άσκηση στο φορέα (π.χ. προσαρµογή του
Προγράµµατος Σπουδών στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, διεξαγωγή έρευνας αγοράς προκειµένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών του ΙΕΚ µε
στόχο τον εµπλουτισµό των δραστηριοτήτων του, συµµετοχή στο πρόγραµµα αξιολόγησης των καθηγητών του ΙΕΚ).

2. ΟΑΕΔ – Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) Νοµού Θεσσαλονίκης
Ο κ. Δ. Κανελλίδης, περιφερειακός διευθυντής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του
ΟΑΕΔ, παρουσίασε τις δραστηριότητες των
ΚΠΑ του ΟΑΕΔ γενικά για την αρχική και τη
συνεχιζόµενη κατάρτιση και τα προγράµµατα εξατοµικευµένης παρέµβασης. Επιπλέον,
αναφέρθηκε στο θεσµό των εργασιακών
συµβούλων, στα προγράµµατα STAGE, στα

5. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ο Υπεύθυνος του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Σωτ. Μουρουδέλης αναφέρθηκε συνοπτικά στις τρεις βασικές υπηρεσίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: κοινωνική, νοσηλευτική και πρόληψη ατυχηµάτων-διάσωση
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9. Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Η υπεύθυνη εκπαίδευσης του Κέντρου κα Δ.
Βαρβάτη παρουσίασε το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Ε., τους στόχους τους και τα
γνωστικά πεδία στα οποία απλώνεται η δράση τους. Ενηµέρωσε τους παρισταµένους
για τις οµάδες στις οποίες απευθύνονται τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα των Κ.Ε.Ε., για τα
στελέχη τους και τις αρµοδιότητές τους.

(Σαµαρείτες). Στη συνέχεια ενηµέρωσε τους
παρισταµένους για το σκοπό και τους στόχους του Προγράµµατος Εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας και τον τρόπο
αξιολόγησής του.
6. Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Νεάπολης
Από το ΚΕΣΥΠ Νεάπολης παρευρέθηκαν οι
σύµβουλοι ΣΕΠ κ. Μ. Τραχαλιός και Χ Αντωνίου, οι οποίοι ενηµέρωσαν τους παρισταµένους για το συντονιστικό ρόλο του ΚΕΣΥΠ
µεταξύ των Γραφείων ΣΕΠ (ΓΡΑΣΕΠ), αλλά και
για τις δραστηριότητες επιµόρφωσης, στήριξης, έρευνας και εξατοµικευµένης συµβουλευτικής που αναλαµβάνει το ΚΕΣΥΠ στην
περιφέρεια της αρµοδιότητάς του.
Ακολούθησε σύντοµο διάλειµµα κατά τη
διάρκεια του οποίου προσφέρθηκε καφές
και κεράσµατα στους προσκεκληµένους.

10. ΙΕΚ Πολιτιστικό
Η υπεύθυνη του Γραφείου Επαγγελµατικής
Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας (ΓΕΑΣ) κα Μ.
Βεζυρτζόγλου παρουσίασε γενικά το προφίλ
του φορέα και ειδικότερα τα τµήµατα κατάρτισης π.χ. διακόσµησης, αγιογραφίας κ.λπ.
Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη δηµιουργία
του ΓΕΑΣ, στόχος του οποίου είναι η σύνδεση των αναγκών των αποφοίτων του ΙΕΚ µε
την αγορά εργασίας.

7. Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ) Λευκού Πύργου
Η κ. Χ. Νάνου, σύµβουλος ΣΕΠ του Κέντρου,
παρουσίασε το προφίλ του φορέα και τις
δραστηριότητες στις οποίες θα µπορούσαν
να εµπλακούν οι φοιτητές, όπως είναι η παρακολούθηση της συµβουλευτικής διαδικασίας γονέων και εκπαιδευτικών, τα προγράµµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών ΣΕΠ, τα
προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ για την ισότητα των
δύο φύλων στην αγορά εργασίας και ο σχεδιασµός προγραµµάτων επιµόρφωσης για
γονείς.

11. Προγράµµατα Εξειδίκευσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Η υπεύθυνη προβολής και διαχείρισης των
Προγραµµάτων κ. Ε. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε γενικά στους έξι τοµείς των Προγραµµάτων και στα χαρακτηριστικά των αποδεκτών
τους. Στη συνέχεια επικέντρωσε την οµιλία
της στις αρµοδιότητες που θα ανατεθούν
στους φοιτητές οι οποίοι θα πραγµατοποιήσουν της Πρακτική τους Άσκηση στα Προγράµµατα Εξειδίκευσης.
Οι εκπρόσωποι των συνεργαζόµενων
φορέων µετά το τέλος των εισηγήσεών τους
απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
των φοιτητών και των άλλων παρισταµένων
σχετικά µε τη λειτουργία του φορέα, αλλά
κυρίως για τις συνθήκες διεξαγωγής του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης σε κάθε
φορέα.
Μετά το τέλος της συνάντησης διανεµήθηκε στους φοιτητές έντυπο ενηµερωτικό
υλικό για κάθε φορέα, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητές τους, ενώ
στους εκπροσώπους των φορέων δόθηκε ο
Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και
έντυπο ενηµερωτικό υλικό του Γραφείου

8. Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από
τα Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας
ΠΥΞΙΔΑ
Η αναπληρώτρια επιστηµονικά υπεύθυνη
του Κέντρου κ. Μ. Κυριακίδου εκπροσώπησε
το φορέα και ανέπτυξε τις δράσεις του για
την πρόληψη της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, την κατάρτιση ανέργων, την υποστήριξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες (διαµερίσµατα
αυτόνοµης διαβίωσης, παραγωγική µονάδα)
και τη λειτουργία του Συµβουλευτικού Σταθµού του Δήµου Συκεών.
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Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σχετικά µε το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης που υλοποιείται από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου σε συνεργαζόµενους
φορείς και επιχειρήσεις.
Κατά την εκτίµηση των συµµετεχόντων
η ηµερίδα διευκόλυνε τους φοιτητές να διαµορφώσουν ολοκληρωµένη άποψη για κάθε
φορέα και να επιλέξουν τον πιο κατάλληλο
για την υλοποίηση του Προγράµµατος της
Πρακτικής Άσκησης.

ων (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Τουρκία,
Αλβανία, FYROM, Ελλάδα) και έχει ως στόχο
την κατανόηση και συνεργασία των χωρών
σε διάφορα εκπαιδευτικά ζητήµατα.
Το φετινό 9ο συνέδριο ασχολήθηκε µε
θέµατα εκπαιδευτικού εξευρωπαϊσµού των
Βαλκανικών κρατών, στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης των εκπαιδευτικών
συστηµάτων των ευρωπαϊκών κρατών και
της προσπάθειας σύστασης κοινής ατζέντας
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ως γνωστό, επιχειρείται η δόµηση ενός κοινού «ευρωπαϊκού
εκπαιδευτικού χώρου», αποτελούµενου από
διεθνικές «περιοχές» έρευνας και καινοτοµίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης µε
στόχο να καταστεί η Ευρώπη µία ανταγωνιστική «οικονοµία γνώσης» και οι πολίτες της
ικανοί να προσαρµόζονται στις διαρκείς τεχνολογικές και τεχνοκρατικές µεταβολές της
αγοράς εργασίας. Ωστόσο, οι περισσότερες
χώρες των Βαλκανίων βιώνουν ακόµη βαθιές
πολιτικές και κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές.
Στη διάρκεια του συνεδρίου εξετάστηκαν
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται η
εκπαίδευση στα Βαλκάνια και πως αυτές µεταβάλλονται ως αποτέλεσµα της διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκπρόσωποι από τα εφτά Βαλκανικά κράτη περιέγραψαν τις εκπαιδευτικές συνθήκες
και προοπτικές στις χώρες τους, ενώ περισσότεροι από 100 εισηγητές ανέπτυξαν σε
πέντε διαφορετικές οµάδες εργασίας προβλήµατα, καινοτοµίες και προκλήσεις στον
χώρο της εκπαίδευσης.
Το συνέδριο προσπάθησε να απαντήσει
σ’ αυτά και σε άλλα σχετικά ερωτήµατα που
παρουσιάζονται στο πλαίσιο της αυξανόµενης αλληλεπίδρασης µεταξύ των εθνικών
εκπαιδευτικών πολιτικών στις Βαλκανικές
χώρες και των διεθνικών διαδικασιών που
οδηγούν στη σύσταση ενός «ευρωπαϊκού
εκπαιδευτικού χώρου».

Ο Υπεύθυνος του Προγράµµατος
Πρακτικής Άσκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΓΟΥΔΗΡΑΣ,
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγικής

Διεθνές Συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση
και οι εκπαιδευτικές Προκλήσεις στα Βαλκάνια»
Η «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και οι Εκπαιδευτικές Προκλήσεις στα Βαλκάνια» ήταν το θέµα
του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε από τις 9 έως τις 11 Νοεµβρίου,
στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας. Το Συνέδριο διοργανώθηκε
από τη Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και
Εκπαίδευσης, η οποία ιδρύθηκε το 1997 ως
µη κυβερνητική οργάνωση και συµπληρώνει
φέτος 10 χρόνια λειτουργίας καθώς επίσης
από το Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
του ΑΠΘ, το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πα. Μακ. και το Τµήµα
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
ΑΠΘ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΝΑ Ευρώπης,
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Η Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και
Εκπαίδευσης αριθµεί σήµερα περισσότερα
από 400 µέλη από εφτά χώρες των Βαλκανί-
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Διηµερίδα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων
ακρόασης λόγου των κωφών παιδιών µε κοχλιακό εµφύτευµα

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου
κήρυξε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Αναστάσιος
Μάνθος, ενώ χαιρέτισε ο πρόεδρος της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης Νίκος Τερζής, καθηγητής του Τοµέα
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
καθώς επίσης η επίκουρη καθηγήτρια του
τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και
ιδρυτικό µέλος της ΒΕΠΕ, Αθηνά Σιπητάνου.

Με επιτυχία διενεργήθηκε στις 11 και 12
Απριλίου η διηµερίδα µε τίτλο «Η ενίσχυση
των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου των κωφών
παιδιών µε κοχλιακό εµφύτευµα», η οποία
έλαβε χώρα στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
µέσα στα πλαίσια της β’ φάσης επιµόρφωσης
του οµώνυµου ΕΠΕΑΕΚ προγράµµατος (Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α), µε υπεύθυνη την κ. Αρετή Οκαλίδου,
Επίκουρη Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας και
Αγωγής του Λόγου στο Τµήµα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας.
Προσκεκληµένες οµιλήτριες της διηµερίδας ήταν δύο διακεκριµµένες επιστήµονες
των ΗΠΑ, η Καθηγήτρια κ. Patricia Chute, Εκπαιδευτική Ακοολόγος, τέως Δ/ντρια των κέντρων κοχλιακής εµφύτευσης του Manhattan
Eye, Ear & Throat Hospital και του Lenox Hill
Hospital και Πρόεδρος του Τµήµατος Διαταραχών της Επικοινωνίας του Mercy College
και η τ. Καθηγήτρια του Kean College, κ. Mary
Ellen Nevins, Ειδική Παιδαγωγός Κωφών, οι
οποίες επιτέλεσαν υποδειγµατικό κλινικό
έργο από το 1986, ως η πρωτοπόρος οµάδα
κοχλιακών εµφυτεύσεων του νοσοκοµείου
Manhattan Eye, Ear & Throat Hospital σε συνεργασία µε τον Δρ. Simon Parisier.
Στο τέλος της διηµερίδας ακολούθησε
τιµητική εκδήλωση στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοχλιακών Εµφυτεύσεων της Α’ ΩΡΛ Πανεπιστηµιακής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ. Ο Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Καθηγητής κ.
Ηλίας Κουσκουβέλης και ο Δ/ντης της Α’ ΩΡΛ
Πανεπιστηµιακής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ και
του Κέντρου Κοχλιακής Εµφύτευσης Αν. Καθηγητής κ. Βίκτωρ Βιτάλ απέµειναν τιµητικές
πλακέτες στις δύο οµιλήτριες για τη διεθνή
συµβολή τους στο χώρο της αποκατάστασης
παιδιών µε κοχλιακό εµφύτευµα, το Σάββατο
12 Απριλίου ώρα 20:00. Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ κ.
Hoyt Brian Yee.

Νέο µέλος ΔΕΠ στο Τµήµα ΕΚΠ
Στις 12-11-2007 ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία ως Λέκτορας Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, η κυρία Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου.
Η κυρία Παπαβασιλείου-Αλεξίου πήρε
πτυχίο Φιλολογίας από το Πανεπιστήµιο
Αθηνών και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές
στη Συγκριτική Παιδαγωγική και διδακτορική
διατριβή στη Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, στο Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης Γερµανίας. Σεµινάρια
σχολικών συµβούλων και Φιλοσοφίας της
Εκπαίδευσης παρακολούθησε στο Teachers
College του Πανεπιστηµίου Columbia της Ν.
Υόρκης.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα επιστηµονικά πεδία της Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στον συνδυασµό τους. Ιδιαίτερα,
ασχολείται µε θέµατα συµβουλευτικής στήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όσον
αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελµατική
τους ένταξη.
Σχετική είναι και η θεµατολογία των µαθηµάτων που διδάσκει στο Τµήµα ΕΚΠ, σε
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο.
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Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται ο Θ. Νικολόπουλος, ο Γ. Κυριαφίνης, ο Δ/ντης του κέντρου ΚΕ του ΑΧΕΠΑ Β.
Βιτάλ, η Α. Οκαλίδου, η Καθ. Mary Ellen Nevins, η Καθ. Patricia Μ. Chute, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Καθ. Η. Κουσκουβέλης.

Το ανωτέρω πρόγραµµα για παιδιά µε κοχλιακό εµφύτευµα γίνεται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, είναι ΕΠΕΑΕΚ, (συγχρηµατοδότηση απο την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και το ΥΠΕΠΘ) και
διεξάγεται σε συνεργασία µε τη Μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστηµίου Πατρών (υπεύθυνη Καθηγήτρια κ. Βενέττα Λαµπροπούλου). Άλλοι συνεργαζόµενοι φορείς και επιστήµονες
του προγράµµατος στη Θεσσαλονίκη είναι η Κλινική Κοχλιακών Εµφυτεύσεων της Α’ ΩΡΛ Πανεπιστηµιακής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ (εκπρόσωπος κ. Γιώργος Κυριαφίνης), το Α΄ ΚΔΑΥ Θεσσαλονίκης (εκπρόσωπος κ. Αγάθη Ράπτη), ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Βαρηκόων Παιδιών Β. Ελλάδος, ενώ στην Αθήνα συνεργάζονται ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών κ. Θωµάς Νικολόπουλος, η Οµάδα Βαρηκοΐας του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών και άλλοι επιστήµονες µε εξειδίκευση σε παιδιά µε κοχλιακά εµφυτεύµατα. Το πιλοτικό
εκπαιδευτικό πρόγραµµα εφαρµόζεται σε επτά Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) της
Θεσσαλονίκης και στα Ειδικά Σχολεία βαρηκόων-Κωφών Φιλοθέης και Αργυρούπολης της
Αθήνας όπου φοιτούν παιδιά µε ΚΕ και περιλαµβάνει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε
νέες µεθόδους, υποδειγµατικές διδασκαλίες, εποπτευόµενη πρακτική και δηµιουργία/παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νέο µεταπτυχιακό πρόγραµµα
Το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών δηµιουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος
2008-2009 το πρόγραµµα µεταπτυχιακών
σπουδών µε αντικείµενο «Πολιτικές και Οικονοµικές σπουδές της σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης».Το νέο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα θα µπορούν να
παρακολουθούν το πολύ 30 φοιτητές και η
διδασκαλία θα γίνεται στην αγγλική. Αιτήσεις
συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται µέχρι 31 Μαΐου 2008.
Προϋποθέσεις συµµετοχής: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής, κατά προτίµηση στην πολιτική
ή την οικονοµία, όµως όλα τα γνωστικά αντικείµενα θα εξεταστούν.
∆ικαιολογητικά: Αίτηση, βιογραφικό, επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίου και συναφών
πιστοποιητικών, µεταφρασµένα στα αγγλικά
ή τα ελληνικά εάν απαιτείται. Επίσης, βαθµολογία GMAT, πιστοποιητικό άριστης γνώσης
της αγγλικής και δύο συστατικές επιστολές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στην κατηγορία «Μεταπτυχιακά» ή να
επικοινωνούν µε τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών του Τµήµατος ΒΣΑΣ στο τηλ. 2310891527 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mpesecr@uom.gr.

Εκπαιδευτική εκδροµή του ΒΣΑΣ
AΧΡΙΔΑ – ΚΟΡΥΤΣΑ- ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Στις 30 Νοεµβρίου ξεκίνησε η εκπαιδευτική
εκδροµή που διοργάνωσε το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, η οποία σε τέσσερις
ηµέρες επισκεφθήκαµε την Aχρίδα, την Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο. Στην εκδροµή
συµµετείχαν συνολικά 27 φοιτητές, µεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί, και δύο συνοδοί
καθηγητές, ο Κ. Τσιτσελίκης από το ΠΑΜΑΚ
και ο Δ. Χριστόπουλος από το Πάντειο. Η εκδροµή πραγµατοποίηθηκε στο πλαίσιο των
µαθηµάτων σχετικά µε τα µαθήµατα που
διδάσκονται στα δύο τµήµατα σχετικά µε
την θέση των µειονοτήτων στα βαλκανικά
κράτη. Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις,
οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία για συζήτηση και προβληµατισµό γύρω από το θέµα
των µαθηµάτων. Συγκεκριµένα στην Aχρίδα συναντηθήκαµε µε τον κ. Izzet Memeti,
Συνήγορο του Πολίτη (και πρώην υπουργό
δικαιοσύνης) της ΜΠΓΔ, ο οποίος αποτελεί
σηµαντικό θεσµό για τήρηση της Συµφωνίας της Συµφωνίας της Aχρίδας σχετικά µε
την νοµική θέση της αλβανικής µειονότητας,
στην Κορυτσά συζητήσαµε µε τον κ. Litian
Broka, υπάλληλο του Αλβανικού κοινοβουλίου. Στο Αργυρόκαστρο ο κ. Τίτος Μαντέλος,
Έλληνας Πρόξενος, µας ανέπτυξε τις επί µέρους πτυχές της κατάστασης της ελληνικής
µειονότητας στην Αλβανία, ενώ επίσης συναντήσαµε τον κ. Βασίλη Κουτσό και τον κ.
Παναγιώτη Μπάρκα από τους οποίους έγινε
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παρουσίαση της εκπαίδευσης και της πολιτικής εκπροσώπησης της µειονότητας. Έγιναν
επίσης επισκέψεις σε µουσεία, µοναστήρια
και ιστορικά µνηµεία των δύο χωρών. Κατά
γενική οµολογία η εκδροµή πέτυχε να δώσει το έναυσµα µιας γόνιµης συζήτησης και
κυρίως να καταστήσει οικεία στους φοιτητές
τους τόπους και τους ανθρώπους οι οποίοι
αποτελούν το αντικείµενο των µαθηµάτων
µας. Μάλιστα δύο έγκριτες εφηµερίδες (Τα
Νέα, 10.12.07, Καθηµερινή 8.12.07) σχολίασαν µε πολύ θετικό τρόπο την εκδροµή, η
οποία σε λίγες ηµέρες κατόρθωσε όσα πολλές φορές δεν πετυχαίνει κανείς σε ένα ολόκληρο εξάµηνο.

Α΄ Παγκόσµιο Συνέδριο «Η Ρωσική Γλώσσα
και Πολιτισµός στον καθρέφτη της µετάφρασης» (14-18 Μαΐου 2008, Χαλκιδική)
Από τις 14 έως 18 Μαΐου στο Porto Carras
στη Σιθωνία της Χαλκιδικής πραγµατοποιήθηκε το Α΄ Παγκόσµιο Συνέδριο µε τίτλο «Η
Ρωσική Γλώσσα και Πολιτισµός στον καθρέφτη της µετάφρασης».
Το Συνέδριο διοργανώθηκε µετά από
πρωτοβουλία της Ανώτατης Σχολής Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστηµίου Μόσχας «Λοµονόσοφ» και σε συνεργασία µε τα
Τµήµατα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Γλώσσας – Φιλολογίας Παρευξείνιων
Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η προώθηση της µελέτης της ρωσικής γλώσσας και
του πολιτισµού µέσω της διαπολιτισµικής
µετάφρασης.
Στο συνέδριο συµµετείχαν 254 σύνεδροι
µε 180 εισηγήσεις από 30 χώρες, όπως η
Κίνα, η Ρωσία, οι Η.Π.Α, ο Καναδά, το Ιράν, η
Τουρκία, η Ουκρανία, η Γαλλία, η Αρµενία, η
Ιταλία, η Εσθονία, κ.ά.
Στο συνέδριο συµµετείχαν από το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών

Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
η καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας, κ. Σβετλάνα Μαµαλούι, στις κεντρικές εισηγήσεις µε
θέµα εισήγησης «Το µη αντιστοιχίσιµο λεξιλόγιο της ρωσικής γλώσσας στα ρωσο-ελληνικά λεξικά» και οι φοιτήτριες του 4ου έτους
Λένα Γκαλµπένη, Ίρµα Παπαδοπούλου και
Βικτώρια Ουρουµίδου µε θέµα ανακοίνωσης «Η µετάφραση της ρωσικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα στην ελληνική γλώσσα»
και συγκεκριµένα προβλήµατα µετάφρασης
που ανακύπτουν στη µεταφορά νοηµάτων,
πραγµατολογικών στοιχείων και ρίµας από
τη µία γλώσσα στην άλλη. Στην ανακοίνωση
παρουσίασαν το ηλεκτρονικό ηµερολόγιο
(blog) µε µεταφρασµένα κείµενα ρωσικής
λογοτεχνίας που διαµόρφωσαν και εµπλούτισαν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µαθήµατος. Το blog βρίσκεται στη διεύθυνση:
www.russiantexts.blogspot.com
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ
Συµµετοχή του ΤΜΕΤ στα Αικατερίνια 2007
Συναυλία παραδοσιακής µουσικής παρουσίασαν στις 24 Νοεµβρίου 2007 τα Σύνολα
Παραδοσιακής Μουσικής –οργανικής και
φωνητικής εκτέλεσης- φοιτητών και διδασκόντων του ΤΜΕΤ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή και Προέδρου του Τµήµατος
Ηλία Παπαδόπουλου. Η εκδήλωση είχε τον
τίτλο «Ηχογεωλογικά τοπία Ελληνικού Χώρου» και πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια
του «Πολιτιστικού Νοεµβρίου – Αικατερίνεια
2007», που διοργάνωσε ο Δήµος Κατερίνης
σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης
της Κατερίνης. Η µουσική αυτή παράσταση
περιλάµβανε την εκτέλεση παραδοσιακών
τραγουδιών της Μικράς Ασίας, της Θράκης
και του Πόντου. Ήταν µια µουσική περιήγηση
στις αλησµόνητες πατρίδες, όπου το ελληνικό στοιχείο δηµιούργησε µια πλούσια πολιτιστική παράδοση, την οποία οι πρόσφυγες
µετέδωσαν στις νεότερες γενιές.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήµαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, ο οποίος και συνεχάρη τους καθηγητές και τους φοιτητές του
Πα. Μακ. για το έργο τους και τη συµβολή
τους στη διάσωση και διάδοση της ελληνικής
παραδοσιακής µουσικής. Τη συναυλία παρακολούθησαν, µεταξύ άλλων και ο Νοµάρχης
Γιώργος Παπαστεργίου, η Αντιδήµαρχος
Παιδείας & Πολιτισµού, Άννα Αθανασάκη, ο
Αντινοµάρχης Κοζάνης και ο Ιταλός βουλευτής Massimo Romagnoli, προσκεκληµένος
του Δηµάρχου Κατερίνης.

Ο Καθηγητής του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Ούβε Μάτσκε.

φοιτητές της τάξης ειδίκευσης πιάνου του Καθηγήτή Ούβε Μάτσκε (Δέσποινα Τιάκα, Βιολέτα Τοπαλίδου και Σοφία Παλαιολόγου) ερµήνευσαν έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σούµαν,
Προκόφιεφ και Ντεµπυσί σε µια βραδιά πιάνου που πραγµατοποιήθηκε στις 14.5.2008
στο Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης.

Αναγόρευση του αυλητή Ευάγγελου Ψαθά σε
Επίτιµο Διδάκτορα του Τµήµατος Μουσικής
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 ωρα 11:00,
αµφιθέατρο τελετών πανεπιστηµίου µακεδονίας)
«Σείστηκε» την Τρίτη 27 Μαΐου το αµφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
από τους ήχους του ζουρνά, του νταουλιού,
αλλά και των χειροκροτηµάτων των παρισταµένων, κατά την τελετή αναγόρευσης
του Βαγγέλη Ψαθά ως επίτιµου διδάκτορα
του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Ιδρύµατος.

Βραδιά Πιάνου: Φοιτητές ειδίκευσης πιάνου
της τάξης του καθηγητή Ούβε Μάτσκε ερµηνεύουν έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σούµαν,
Προκόφιεφ.
Σε µια πρώτη συνεργασία µεταξύ του ΤΜΕΤ
και του Ινστιτούτου Γκαίτε της Θεσσαλονίκης,
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στηκε από το πουθενά της παράδοσης στη
µέση του Σταδίου κατά την τελετή έναρξης
των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004. Ο Βαγγέλης Ψαθάς και όλοι οι καλλιτέχνες της µουσικής παράδοσης είναι η ζωντανή µας σχέση,
ίσως η µόνη µας σχέση µε τις ρίζες µας, είναι
ο µουσικός χυµός που συνδέει εµάς τα κλαδιά µε το παρελθόν µας, όσο µακριά κι αυτό
φθάνει. Κι είναι στα χέρια σου, στα δάχτυλά
σου, στα πνευµόνια σου, στο σάλιο του ζουρνά σου, στην έµπνευσή σου, Βαγγέλη Ψαθά,
να µεταδώσεις αυτό που έχεις συσσωρεύσει
στα παιδιά µας. Και είναι στα χέρια σας παιδιά, φοιτήτριες και φοιτητές του Τµήµατος
ΜΕΤ, να οδηγήσετε αυτή τη µουσική δηµιουργία εκεί που θα σας βγάλει η έµπνευση.
Και να θυµάστε πάντα: Το να δηµιουργείς είναι να ζεις!».
Στη συνέχεια της εκδήλωσης µίλησαν ο
Δηµήτρης Μπάϊτσης, επίτιµος πρόεδρος του
οµίλου «Γιανίτσαροι και Μπούλες» µε θέµα:
«Η Νάουσα και ο Βαγγέλης Ψαθάς», ο Λάµπρος Λιάβας, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ µε
θέµα: «Ο λαϊκός οργανοπαίκτης ως καλλιτέχνης και δάσκαλος», ο Σωκράτης Σινόπουλος, λέκτορας του Τµήµατος ΜΕΤ µε θέµα: «Η
µνηµονική µουσική πράξη του τόπου µας και
η σηµασία της για το Τµήµα ΜΕΤ».
Τέλος, οι φοιτητές του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης Στράτος Πασόπουλος και Δηµήτρης Αβραµίδης, περιέγραψαν
τη γνωριµία τους µε τον Βαγγέλη Ψαθά και
τη δύναµη και ζωντάνια µε την οποία τούς
µετέδιδε τα µυστικά της τέχνης του.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η στιγµή
της αναγόρευσης, καθώς επί σκηνής ανέ-

Σε ένα έντονα συγκινητικό, αλλά και ενθουσιώδες κλίµα, καθηγητές, φοιτητές και
πλήθος Ναουσαίων, µε επικεφαλής το δήµαρχο Αναστάσιο Καραµπατζό, τίµησαν τον
λαϊκό καλλιτέχνη, ο οποίος επί µισόν αιώνα
προσφέρει στη µουσική παράδοση της Μακεδονίας και η φήµη του οποίου έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια τα στενά όρια της Ηρωικής Πόλης της Νάουσας.
Κατά την προσφώνησή του ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, επισήµανε ότι «στο πρόσωπο
του αυλητή Βαγγέλη Ψαθά, το Τµήµα ΜΕΤ
τιµά, υποκλίνεται στον λαϊκό δηµιουργό,
αλλά και στον κάθε λαϊκό δηµιουργό και κατ’
επέκταση στην ελληνική παραδοσιακή µουσική». Παράλληλα, επισήµανε ότι «για όσους
αναρωτιούνται τι δουλειά έχουν όλα αυτά τα
κλαρίνα, οι ζουρνάδες και τα νταούλια σε ένα
Αµφιθέατρο, ίσως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι µια καινούργια γενιά Ελλήνων, οι
φοιτητές µας από τη Θράκη, τη Μακεδονία,
την Ήπειρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο,
κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχουν πάρει στα χέρια τους, στα δάχτυλά τους, στην ψυχή τους
αυτή τη µουσική που για χρόνια ήταν παραµερισµένη και δυστυχώς θεωρούνταν από
κάποιους «παρακατιανή».
«Ίσως οι ίδιοι», συνέχισε, «δεν άκουσαν
το τραγούδι «Ο Χαλασµός της Νάουσας», το
«Μια πέρδικα πενεύτηκε», το «Ξένους ήµαν
κι ήρθα τώρα», το «Αγρίµια κι Αγριµάκια
µου», το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», δεν αισθάνθηκαν την ένταση του Πυρρίχιου ή του
Πεντοζάλη, την περηφάνια του Τσάµικου ή
νόµισαν πως ο Χρόνης Αηδονίδης είναι κάποιος συµπαθής ασπροµάλλης που εµφανί-
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βηκαν και οι Ναουσαίοι «Γιανίτσαροι» σαν
παραστάτες του Βαγγέλη Ψαθά, αφού γενιές
ολόκληρες νέων της πόλης µεγάλωσαν υπό
τους ήχους του ζουρνά του. Ο Πρόεδρος του
Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Παπαδόπουλος, ανέγνωσε τον έπαινο του τιµώµενου
και έκλεισε τη δηµόσια συνεδρίαση του Τµήµατος ανακηρύσσοντάς τον επίτιµο διδάκτορα. Ο καλλιτέχνης, ιδιαίτερα συγκινηµένος,
προτίµησε να εκφράσει τις ευχαριστίες του
µε τον πλέον εκφραστικό τρόπο για τον ίδιο,
µε τους ήχους του ζουρνά του, ξεσηκώνοντας τους παρισταµένους και προκαλώντας
ένα συνεχόµενο χειροκρότηµα από το ακροατήριο.

του χρόνια, η µητέρα του, του αγοράζει ένα
κλαρίνο και τον στέλνει στην κοµπανία του
Τσιάφκα για να εκπαιδευτεί. Πολύ γρήγορα
ξεπερνά τους συνεργάτες του. Ακούγοντας
διάφορους αυλητές που επισκέπτονται τη
Νάουσα, κυριολεκτικά ερωτεύεται αυτό το
µουσικό όργανο και το µαθαίνει πολύ γρήγορα.
Το 1955-56 τον προσλαµβάνει ως οργανοπαίχτη για το δρώµενο της Νάουσας
«Γιανίτσαροι και Μπούλες», ο τότε δήµαρχος
Αλέκος Χωνός. Τους σκοπούς του δρώµενου
του µαθαίνουν οι Τρύφων Χατζητρύφων,
Τάσης Μαρκοµπίτσης, Κώστας Γιόκαλας, Τάσης Πιτσιούνης και άλλοι παλιοί Ναουσαίοι.
Από τότε ανελλιπώς µέχρι σήµερα βγάζει το
µπουλούκι κάθε Αποκριά.
Παντρεύτηκε τη Μαριάνθη Κουκουµάφστη το 1957 και είναι πατέρας τριών παιδιών και οκτώ εγγονών. Κατασκευάζει µόνος
του τους ζουρνάδες και είναι µοναδικός στο
είδος του. Τον πρώτο καιρό τον συνοδεύει
στο νταούλι ο αδερφός του Μήτσος, επίσης
εξαίρετος µουσικός. Τόσο παλιότερα µε τον
αδερφό του, όσο και αργότερα µε συνοδούς
τα παιδιά του, διακρίθηκε και βραβεύτηκε µε

Σύντοµο βιογραφικό του Βαγγέλη Ψαθά
Γεννήθηκε στη Νάουσα το 1936. Είναι το τρίτο από τα επτά παιδιά του Γιώργη και της Ελένης Ψαθά. Από µικρή ηλικία, µόλις 8-9 χρονών, ακολουθώντας τα µεγαλύτερα αδέρφια
του, κατασκεύαζε αυτοσχέδιες φλογέρες,
µε τις οποίες έπαιζε ό,τι ήθελε. Στα έντεκα
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πρωτεία σε πανελλήνια και διεθνή φεστιβάλ.
Σήµερα ο Βαγγέλης Ψαθάς θεωρείται γενάρχης µιας µουσικής οικογένειας και χαίρει µεγάλης εκτίµησης τόσο στη ναουσαίικη κοινωνία, όσο και στους γνώστες της ελληνικής δηµοτικής παράδοσης. Είναι αδιαµφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του ζουρνά
στην Ελλάδα και η µουσική του δραστηριότητα είναι αναγνωρισµένη τόσο εντός συνόρων
όσο και διεθνώς. Αυτό το αποδεικνύει, αφενός µε τη συνεχή και αδιάκοπη παρουσία του στην
πολιτιστική ζωή της Νάουσας. µε αποκορύφωµα την 50χρονη παρουσία του στην τέλεση του
δρώµενου «Γιανίτσαροι και Μπούλες» και αφετέρου µε τη συµµετοχή του σε κορυφαία µουσικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσµο.
Έχει συµµετάσχει επίσης και στους παρακάτω δίσκους παραδοσιακής µουσικής:
- Αρχείο Ελληνικής Μουσικής/Τραγούδια και Χοροί της Μακεδονίας, ΑΕΜ
- Σαµπάχ-Σκοποί της Αυγής. LYRA 25/11/1998
- Μούλες-Χοροί και Πατινάδες της Αποκριάς από την οικογένεια του Βαγγέλη Ψαθά 2000
Ο Βαγγέλης Ψαθάς είναι ένας από τους σηµαντικότερους αυλητές στην Ελλάδα, γνήσιος
εκφραστής της µακεδονικής ζυγιάς και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης
έχει συντελέσει στη διατήρηση, διαµόρφωση και εξέλιξη του ιδιώµατος που φέρει το ιδιαίτερο ηχογεωλογικό τοπίο της Νάουσας- τόπο της µουσικής δρησµοσύνης στη χώρα µας.

Νύχτες πιάνου στην Ύδρα
Συναυλίες του Τµήµατος ΜΕΤ στο Ιστορικό
Μουσείο-Αρχείο Ύδρας
Οκτώ φοιτητές πιάνου (από το πρώτο µέχρι
το τέταρτο έτος) και ο καθηγητής τους Ούβε
Παπαµατθαίου-Μάτσκε εξέδραµαν στην
Ύδρα στις 23, 24 και 25.5.2008 και έδωσαν
δύο συναυλίες, το Σάββατο, 24.5 και την Κυριακή, 25.5.2008, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Ιστορικού Μουσείου-Αρχείου Ύδρας.
Οι φοιτητές φιλοξενήθηκαν στο Σταθµό
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο
όµορφο ιστορικό αρχοντικό του Μ. Τοµπάζη στην Ύδρα, που ευγενικά παραχωρήθηκε
από την Πρυτανεία της Σχολής µετά από αίτηµα του κ. Μάτσκε.
Εκεί είχαν την ευκαιρία να εµπνευσθούν
και να προετοιµαστούν µε τον καλύτερο
τρόπο για την καλλιτεχνική πράξη, καθώς η
ευτυχής συγκυρία της ιδιαίτερα άνετης και
οργανωµένης διαµονής, σε συνδυασµό µε
την απαράµιλλη φυσική οµορφιά του νησιού, συνετέλεσαν ώστε το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσµα της επίσκεψής τους να επιτευχθεί σε ύψιστο βαθµό και οι δύο συναυλίες
να στεφθούν µε επιτυχία.
Συµµετείχαν οι φοιτητές Σοφία Παλαιολόγου, Σταµάτης Τιάκας, Βιολέτα Τοπαλίδου, Αντώνης Παπαθεοδώρου, Ευαγγελία Ζαχαρούλη, Μαρία Αρουσάνοβα και Δέσποινα Τιάκα.

58

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ηµερίδα του Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών µε θέµα «Μάρκετινγκ :
Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εµπόριο»
Την Πέµπτη 27/3/2008 πραγµατοποιήθηκε
Ηµερίδα στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004-2006)» - Υποέργου «Οργάνωση και Υλοποίηση Ηµερίδων
(2006-2008)», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β
«Διεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης»,
Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2.
«Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών –
Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» στην
αίθουσα εκδηλώσεων του κινηµατογράφου
Μέγας Αλέξανδρος στην Έδεσσα.
Η Ηµερίδα µε θέµα «Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εµπόριο» κέντρισε το ενδιαφέρον
της πόλης της Έδεσσας και των φοιτητών
του Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Εισηγητές της Ηµερίδας διετέλεσαν οι
κύριοι: Λιοτόπουλος Θεολόγος (Διευθυντής
Τµήµατος Management Consulting ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.) και Ευστράτιος
Λενούδιας ( Product Manager Εικόνα Ήχος
Α.Ε.Ε.)
Ακολούθησαν συζήτηση και ερωτήσεις
επί των θεµάτων που αναπτύχθηκαν, ενώ η
εκδήλωση έληξε µε µια µικρή δεξίωση των
παρευρισκοµένων σε χώρο του κινηµατογράφου.

στήµιο Μακεδονίας (2004-2006)» - Υποέργου «Οργάνωση και Υλοποίηση Ηµερίδων
(2006-2008)», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β
«Διεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης»,
Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2.
«Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών –
Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» στην
αίθουσα εκδηλώσεων του κινηµατογράφου
Μέγας Αλέξανδρος στην Έδεσσα.
Η Ηµερίδα µε θέµα «Καινοτοµία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων» είχε πολύ µεγάλη
συµµετοχή από τους φορείς, τους πολίτες
της Έδεσσας καθώς και των φοιτητών του
Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Εισηγητές της Ηµερίδας διετέλεσαν οι :
α) Γεώργιος Πιπερόπουλος (Καθηγητής και
Πρόεδρος του Τµήµατος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας),
β) Πάνος Πιπερόπουλος (Λέκτορας Manage-

Ηµερίδα του Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών µε θέµα «Καινοτοµία και
Στρατηγική των Επιχειρήσεων»
Την Τετάρτη 14/5/2008 πραγµατοποιήθηκε
Ηµερίδα στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Πανεπι-
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ment, Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας)
και
γ) Φωτεινή Ψαρρά (Υπεύθυνη Τµήµατος Μελετών Πολιτικής για την Επιστήµη την
Τεχνολογία και την Καινοτοµία Ατλαντίς
Συµβουλευτική Α.Ε.)
Στην Ηµερίδα έπειτα και από την παρότρυνση του Καθηγητή κου Πιπερόπουλου
µίλησαν επίσης και ο Δήµαρχος της πόλης
της Έδεσσας αξιότιµος κος Σόντρας Ιωάννης
και η κα Βλάχου Μαρία, Δηµοτική Σύµβουλος. Ακολούθησαν συζήτηση και ερωτήσεις
επί των θεµάτων που αναπτύχθηκαν, ενώ η
εκδήλωση έληξε µε µια µικρή δεξίωση των
παρευρισκοµένων σε χώρο του κινηµατογράφου.

3ήµερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
στην πόλη των Σερρών
Την Τρίτη 2 Απριλίου το Τµήµα Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών πραγµατοποίησε
3ήµερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη
των Σερρών στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004-2006)» - Υποέργου «Τµήµα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (2006-2008)» µε έδρα την Έδεσσα,
Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2.
«Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2. «Αναµόρφωση
Προγραµµάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης».
Στην επίσκεψη συµµετείχαν 60 φοιτητές
από όλα τα έτη σπουδών και συνοδευόταν
από διδάσκοντες και στελέχη της γραµµατείας του τµήµατος του Τµήµατος οι οποίοι
και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις των
παρακάτω εταιριών της Βιοµηχανικής Περιοχής των Σερρών : την Τρίτη 2/4/2008 εταιρία ∆ΡΟΜΕΑΣ Α.Ε., την Τετάρτη 3/4/2008
εταιρία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. και την Πέµπτη 5/4/2008

εταιρία Μύλοι Καπλανίδη Α.Ε. Παράλληλα οι
φοιτητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν
το σπήλαιο Αλυστράτης και τη λίµνη Κερκίνης. Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις των παραπάνω εταιριών και σε παρουσίαση που ακολούθησε ενηµερώθηκαν
από τα στελέχη τους για τις παραγωγικές
τους δραστηριότητες και το σύστηµα αξιολόγησης και ανταµοιβής των εργαζοµένων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1η Επιστηµονική Ηµερίδα Τµήµατος Διοίκησης Τεχνολογίας στις 14/05/2008 για τις εξελίξεις στη Διοίκησης της Τεχνολογίας
Tο Tµήµα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας οργάνωσε Επιστηµονική Ηµερίδα στις εγκαταστάσεις του στην
περιοχή Λόγγου Τουρπάλη στη Νάουσα στις
14 Μαΐου 2008. Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας (2004-2006)», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση
της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»,
Μέτρο 2.2. «Αναµόρφωση Προγραµµάτων
Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης». Στόχος της Επιστηµονικής Ηµερίδας του Τµήµατος Διοίκησης Τεχνολογίας
ήταν να αποτελέσει µια πανελλήνια επιστηµονική συνάντηση µελών ΔΕΠ, νέων ερευνητών, µεταπτυχιακών φοιτητών και προπτυχιακών φοιτητών, καθώς και της παρουσίασης
του Τµήµατος Διοίκησης Τεχνολογίας του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στο ευρύ επιστηµονικό κοινό. Οι συµµετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και
µεθοδολογίες σχετικά µε τις εξελίξεις στους
τοµείς της Διοίκησης Τεχνολογίας.
Η θεµατολογία της Επιστηµονικής Ηµερίδας αποτελούνταν από τοµείς: Διοίκηση και
Επιχειρηµατική Καινοτοµία, Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής και Τεχνολογία. Την
ηµερίδα χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Τεχνολογίας, Καθηγητής Νούλας Αθανάσιος και η Καθηγήτρια Μάνθου
Βασιλική η οποία ήταν υπεύθυνη για την διοργάνωση των ηµερίδων του Τµήµατος κατά
το διάστηµα 2006-2008. Το πρώτο µέρος της
Ηµερίδας περιελάµβανε παρουσιάσεις από
επιφανείς επιστήµονες και καθηγητές, ενώ οι
φοιτητές είχαν την ευκαιρία κατά το δεύτερο
µέρος να παρουσιάσουν δικές τους εργασί-

ες, γύρω από θέµατα των ενδιαφερόντων
τους. Οι οµιλητές της Ηµερίδας ήταν οι κ.κ
Κωνσταντίνος Γκούµας, Account Manager
της εταιρείας EnterSoft, Νικόλαος Συλλαίος,
Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ., Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Επ. Καθηγήτρια Τµ.
Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Στυλιανή Ταπλίδου, µεταπτυχιακή
φοιτήτρια Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας έγινε παρουσίαση από τον κ. Περικλή
Χατζηµίσιο για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ηµερίδα Τµήµατος Διοίκησης Τεχνολογίας
στις 20/11/2007
Η Ηµερίδα µε θέµα «Εφαρµογές Ψηφιακών
και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων» διοργανώθηκε από το Τµήµα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και
πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Τµήµατος στη Νάουσα στις 20 Νοεµβρίου
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2007, στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας (2004-2006)», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση
της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»,
Μέτρο 2.2. «Αναµόρφωση Προγραµµάτων
Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης». Σε µια κοινωνία και οικονοµία που
βασίζεται στη γνώση, η τεχνογνωσία και ειδικότερα η κατανόηση των νέων ή αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως τα ψηφιακά και
τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις και
τα στελέχη τους, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά ή να λει-

τουργήσουν αποδοτικά και ανταγωνιστικά,
τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Εισηγητές της Ηµερίδας
και οι θεµατολογίες που παρουσιάστηκαν
ήταν οι εξής:
 «Φωνητικές πύλες: αρωγός στην ανάπτυξη
ψηφιακών εφαρµογών» από τον κ. Μυλωνάς Θεόφιλος, Διευθύνων Σύµβουλος
Cardisoft AE,
 «XCallerID, η επικοινωνία µε το κινητό:
πόσο ευκολότερη µπορεί να γίνει» από τον
κ. Μανώλη Κοντάκη, Διαχειριστής Δικτύου
Κ/Υ Παν. Μακεδονίας
 «Η εφαρµογή δικτύου του OLPC» από τον
κ. Γιάννη Αθανασιάδη, Διαχειριστής Ιστοχώρου K/Y Παν. Μακεδονίας.

62

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

τους νέους τρόπους διάθεσης και διάδοσης
του επιστηµονικού τους έργου.
Η ηµερίδα ξεκίνησε µε χαιρετισµό του
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κ.
Ηλία Κουσκουβέλη και της κας Άννας Φράγκου, Προϊσταµένης Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και
συνεχίστηκε υπό το συντονισµό του Καθηγητή του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κ.
Κωνσταντίνου Μαργαρίτη.
Η ηµερίδα ήταν χωρισµένη σε 4 θεµατικές
ενότητες (1. Ανοιχτή Πρόσβαση, 2. Εξελίξεις
στους τρόπους διάδοσης της ακαδηµαϊκής
γνώσης, 3. Πνευµατικά Δικαιώµατα, 4. Βιβλιοθήκες και ΑΠ). Οι εισηγητές κάθε ενότητας
ήταν εκπρόσωποι τόσο της ευρωπαϊκής όσο
και της ελληνικής κοινότητας που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της ΑΠ µε δράσεις
και έργα που έχουν συµβάλει αποφασιστικά
τόσο στην ποιότητα των νέων και καινοτόµων υπηρεσιών πληροφόρησης όσο και στη
διάδοση και εδραίωση της φιλοσοφίας της
ανοιχτής πρόσβασης
Κατά την πρώτη θεµατική ενότητα θίχτηκαν θέµατα σχετικά µε την πρωτοβουλία, τις
αιτίες και την εξέλιξη της ΑΠ. Παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήµατα της ΑΠ για το κοινό,
το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό προσωπικό,
καθώς και εφαρµογές της ΑΠ. Οµιλητής ήταν
ο κ. David Prosser, Διευθυντής της κοινοπραξίας SPARC (The Scholarly Publishing
and Academic Resources Coalition) Europe
(http://www.sparceurope.org/).
Στη δεύτερη θεµατική ενότητα η συζήτηση επικεντρώθηκε στα περιοδικά ΑΠ και
στο πώς διαδικασίες όπως: peer reviewing,
citation analysis και impact factors, που είναι στενά συνδεµένες µε την παραδοσιακή
εκδοτική δραστηριότητα των περιοδικών
µπορούν να βρουν εφαρµογή στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται. Οµιλητής ήταν

Ηµερίδα µε τίτλο «Ανοιχτή Πρόσβαση (Open
Access): Νέοι Τρόποι Διάδοσης της Ακαδηµαϊκής Γνώσης».
Στις 14 Απριλίου 2008 η Βιβλιοθήκη & Κέντρο
Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας διοργάνωσε ηµερίδα µε τίτλο «Ανοιχτή Πρόσβαση (Open Access): Νέοι Τρόποι
Διάδοσης της Ακαδηµαϊκής Γνώσης». Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδρίων του 1ου ορόφου του Πανεπιστηµίου
και η συµµετοχή του κοινού ήταν παραπάνω
από ικανοποιητική, καθώς ξεπεράστηκε ο
αριθµός των 100 συµµετοχών.
Σκοπός της ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση
των συµµετεχόντων σχετικά µε τη διεθνή
πρωτοβουλία της Ανοιχτής Πρόσβασης (ΑΠ)
και την ανάπτυξη Ιδρυµατικών Καταθετήριων από τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, καθώς και
η ανάδειξη σηµαντικών πτυχών των νέων αυτών εξελίξεων. Η πρωτοβουλία της Ανοιχτής
Πρόσβασης πρεσβεύει το δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στα αποτελέσµατα της επιστήµης και της έρευνας που χρηµατοδοτείται κατά κύριο λόγο από δηµόσιους πόρους,
ενώ τα Ιδρυµατικά Καταθετήρια έρχονται
να υλοποιήσουν την πρωτοβουλία της ΑΠ
συγκεντρώνοντας, οργανώνοντας και διαθέτοντας την ψηφιακή µορφή των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των ακαδηµαϊκών µελών
ενός ιδρύµατος. Τα δύο παραπάνω αλλάζουν
τον τρόπο διάδοσης της ακαδηµαϊκής γνώσης προσφέροντας νέες δυνατότητες και
προκλήσεις σε ακαδηµαϊκό και ερευνητικό
προσωπικό, βιβλιοθηκονόµους, εκδότες και
φορείς χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών έργων. Για το λόγο αυτό, ηµερίδα απευθυνόταν
κυρίως σε ακαδηµαϊκό και ερευνητικό προσωπικό σε µια προσπάθεια ενηµέρωσης για
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ο κ. Lars Björnshauge, Διευθυντής των Βιβλιοθηκών του Lund University, ο οποίος
αναφέρθηκε στην εµπειρία του Directory
of Open Access Journals (http://www.doaj.
org/).
Στο πλαίσιο της τρίτης θεµατικής ενότητα,
θίχτηκαν θέµατα που αφορούσαν τις νοµικές
πτυχές των εφαρµογών της ΑΠ και κυρίως τα
πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών.
Εκτενής αναφορά έγινε στις άδειες Creative
Commons (http://www.creativecommons.
gr/) από τον κ. Πρόδροµο Τσιαβό, Νοµικό,
συνεργάτη των Creative Commons England
And Wales και Creative Commons Greece.
Στην τέταρτη θεµατική ενότητα έµφαση
δόθηκε σε εφαρµογές ΑΠ. Έτσι, ο κ. Ramón
Rodríguez, εκπρόσωπος του Institute of Documentary Studies on Science and Technology
της Ισπανίας, αναφέρθηκε στην εµπειρία του
ινστιτούτου στην έκδοση επιστηµονικών περιοδικών (http://revistas.csic.es/index.html),
σύµφωνα µε µηχανισµούς που συνάδουν
µε τη φιλοσοφία της ΑΠ. Τέλος, η κα Άννα
Φράγκου, Προϊσταµένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µίλησε για την
εµπειρία της ΨΗΦΙΔΑΣ (http://dspace.uom.
gr/), του Ιδρυµατικού Καταθετηρίου του Πα-

νεπιστηµίου Μακεδονίας και επίσης, παρουσίασε συνολικά στοιχεία για τα Ιδρυµατικά
Καταθετήρια που έχουν ιδρυθεί στα ελληνικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα.
Η ανταπόκριση του κοινού στις εισηγήσεις ήταν παραπάνω από ικανοποιητική, καθώς οι ερωτήσεις που ακολουθούσαν µετά
από κάθε οµιλία και ο διάλογος που πολλές
φορές διεξαγόταν κατέδειξαν τον ενθουσιασµό µε τον οποίο οι περισσότεροι υποδέχονται αυτούς τους νέους τρόπους διάδοσης
της ακαδηµαϊκής γνώσης. Ήταν, ωστόσο,
εµφανής και ο προβληµατισµός σχετικά µε
το κατά πόσο η ελληνική ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι έτοιµη να δεχθεί αυτό το άνοιγµα
στη γνώση.
Από τους συµµετέχοντες, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν συγγραφική δραστηριότητα,
προκύπτουν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία:
 33% προέρχονταν από τις ανθρωπιστικές
και κοινωνικές επιστήµες.
 30% προέρχονταν από τις φυσικές και θετικές επιστήµες.
 17% προέρχονταν από τις εφαρµοσµένες
επιστήµες.
 20% προέρχονταν από άλλο γνωστικό αντικείµενο.
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ηλεκτρονικά µαθήµατα εξ αποστάσεως για
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ
µε προγράµµατα ανοικτού λογισµικού

To ΚΥΔ του Πανεπιστηµίου ενηµερώνει τα
µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας ότι
στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών του Περιβάλλοντος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης CoMPUs, πραγµατοποιήθηκε η µετάβαση του συστήµατος σε νέο περιβάλλον http://compus.
uom.gr.
Στόχος µας είναι η παροχή υπηρεσιών
µέσα από ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα, συνέπεια και ευκολία στη χρήση. Στη νέα έκδοση παρέχεται η
δυνατότητα στους διδάσκοντες του Πανεπιστηµίου που έχουν µαθήµατα στο CοMPUs,
να αναρτήσουν video τα οποία έχουν µαγνητοσκοπήσει στην αίθουσα Τηλεκπαίδευσης
του Πανεπιστηµίου. Τα παραγόµενα videos
µπορούν να αναπαράγονται από την σχετική σελίδα του αναρτηµένου ηλεκτρονικού
µαθήµατος του COMPUS σε τρεις εκδόσεις
(low: για σύνδεση χαµηλής ταχύτητας µε το
internet, med: για σύνδεση µεσαίας ταχύτητας µε το internet, hi: για σύνδεση υψηλής
ταχύτητας µε το internet). Για προβολή video
µέσα από το δίκτυο του Πανεπιστηµίου
επιλέξτε την σύνδεση hi. Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ
και λοιποί διδάσκοντες του Πανεπιστηµίου
έχουν τη δυνατότητα να προγραµµατίσουν
τη µαγνητοσκόπηση του µαθήµατός τους,
επικοινωνώντας µε το HelpDesk του ΚΥΔ στο
help@uom.gr ή τηλεφωνικά στο εσωτερικό
τηλέφωνο 800.
Ελπίζουµε το νέο περιβάλλον να βοηθήσει στη χρήση του συστήµατος µε τρόπο
ακόµη πιο ευχάριστο και αποδοτικό.

Άρχισαν στις 5.5.2008 οι εγγραφές για την
ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα (OpenOﬃce.
org Calc) του προγράµµατος δωρεάν σεµιναρίων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή
µε προγράµµατα ανοικτού λογισµικού, που
προσφέρει η Βιβλιοθήκη και τα
Το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, σε συνεργασία µε καθηγητές του Ιδρύµατος. Τα µαθήµατα διεξάγονται εξ αποστάσεως µε χρήση του ειδικού
λογισµικού (πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) Moodle. Πρόσβαση στα µαθήµατα δίνεται µέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, στο σύνδεσµο της υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης ”Τηλεµάθεια” (http://telemathea.
uom.gr/).
Ο κύκλος σεµιναρίων που ανέλαβε να διεξάγει η Βιβλιοθήκη και ξεκίνησε την άνοιξη
του 2007 και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι
του 2008, καλύπτει τις εξής ενότητες:
1. Πληροφορία και Επικοινωνία (Mozilla
Firefox και Thunderbird)
2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Λειτουργικό Ubuntu Linux),
3. Επεξεργασία κειµένου (OpenOﬃce.org
Writer),
4. Δηµιουργία Παρουσιάσεων (OpenOﬃce.
org Impress)
5. Υπολογιστικά Φύλλα (OpenOﬃce.org
Calc)
Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται µε ερωτήσεις κατανόησης και εργασίες, ενώ περιλαµβάνει και µία τελική αξιολόγηση. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις
διαδικασίες αξιολόγησης, προκειµένου να
διαµορφώσουν τόσο οι ίδιοι, όσο και ο κα-

Από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων
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θηγητής, σαφή εικόνα για την απόδοσή τους.
Στο τέλος του σεµιναρίου, παρέχεται στους
συµµετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς
την παρακολούθηση της κάθε ενότητας,
σχετική βεβαίωση. Δεν είναι απαραίτητη η
παρακολούθηση όλων των ενοτήτων.

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Ενέργεια
2.1.3, Κατηγορία Πράξεων δ «Ενίσχυση και
Εµπλουτισµός Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών»)
µε χρονική διάρκεια από 01/07/2000 µέχρι
30/09/2008 και συγχρηµατοδοτείται µέσω
του ΥΠΕΠ-Θ από την Ευρωπαϊκή Ένωση [3ο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης] µε Κοινοτική
συµµετοχή (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.
Στις 5 Μαΐου, άρχισαν οι εγγραφές για την
ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα (OpenOﬃce.
org Calc). Σχετική ανακοίνωση για υποβολή αίτησης συµµετοχής µπορείτε να βρείτε στην κεντρική σελίδα της Τηλεµάθειας
http://telemathea.uom.gr και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας: http://lib.uom.gr. Όλες οι ενότητες
απευθύνονται τόσο σε χρήστες Windows,
όσο και σε χρήστες Linux. Η επιλογή των
συµµετεχόντων θα γίνει µε βάση τη σειρά
προτεραιότητας.
Πληροφορίες διατίθενται στα τηλ. 2130891.822 κ. Άννα Κρασσά - κ. Βάσια Μολέ και
2310-891.830 κ. Χρυσούλα Παπάζογλου,
στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας: http://www.lib.uom.
gr, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης: http://telemathea.uom.gr/, καθώς
και µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε την
Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στα emails: papazoglou@uom.gr, mole@uom.gr
και annak@uom.gr.

Συµµετοχές από όλη την Ελλάδα
Στα µαθήµατα της Τηλεµάθειας που έχουν
διεξαχθεί µέχρι στιγµής υπήρξαν συµµετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά
αναφέρονται συµµετοχές από Θεσσαλονίκη,
Αθήνα, Τρίπολη, Κοζάνη, Ηράκλειο, Αγρίνιο,
Ιωάννινα, Σέρρες, Πάτρα, Χαλκίδα, Θάσο, Ζάκυνθο, Κω, Φλώρινα κ.ά.
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης είναι η ευελιξία. Οι
συµµετέχοντες στα µαθήµατα αυτά µπορούν
να τα παρακολουθούν από το σπίτι τους ή
την εργασία τους ή κάποιο άλλο χώρο, αρκεί
να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Επίσης, µπορούν να µελετούν τις ώρες
που επιθυµούν και για όσες ώρες επιθυµούν.
Δίνεται εποµένως η δυνατότητα στον καθένα να εργαστεί µε τον προσωπικό του ρυθµό
µέσα σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο. Γι’
αυτό το λόγο τα µαθήµατα που διεξάγονται
µέσω µιας Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ενδείκνυνται ιδιαίτερα για εργαζόµενους, µητέρες, φοιτητές κι άτοµα µε
κινητικά προβλήµατα.
Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ: Από την Πληροφορία στη Γνώση», το οποίο εκτελείται
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Η απονοµή των Πιστοποιητικών Εξειδίκευσης στους επιτυχόντες του τµήµατος «REAL
ESTATE – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ» των Προγραµµάτων Εξειδίκευσης πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο από τον Διευθυντή
Σπουδών καθηγητή κ. Λαζαρίδη.
Τα Προγράµµατα Εξειδίκευσης, µέσω της
Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, συνεχίζουν και φέτος για 10η συνεχόµενη χρονιά την επιτυχηµένη πορεία τους στο
χώρο της συνεχούς επιµόρφωσης και κατάρτισης πτυχιούχων τόσο του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας όσο και άλλων ιδρυµάτων. Οι
ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν ανάµεσα σε Προγράµµατα που
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών
πεδίων και που υλοποιούνται σε τέσσερις περιόδους κάθε ακαδηµαϊκή χρονιά.
Η επιτυχηµένη πορεία των Προγραµµάτων Εξειδίκευσης, η θερµή αποδοχή τους
από την αγορά εργασίας και η αυξανόµενη
ανταπόκριση του κοινού, οδήγησε στον σχεδιασµό και την υλοποίηση Προγραµµάτων
που απευθύνονται σε συγκεκριµένους κλάδους εργαζοµένων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της νέας δραστηριότητας
αποτελούν τα Προγράµµατα Εξειδίκευσης
«Κατάρτιση Παιδαγωγών Κυκλοφορίας σε

Θέµατα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Οικονοµίας» για τους εκπαιδευτές υποψηφίων
οδηγών, «Real Estate - Αξιολογητές Ακίνητης Περιουσίας - Κτηµατοµεσίτες» για κτηµατοµεσίτες, «Ειδικά Λειτουργικά Προβλήµατα που Αντιµετωπίζουν οι Τουριστικές
- Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» για εργαζόµενους στον χώρο του τουρισµού, καθώς και
Προγράµµατα που απευθύνονται σε τραπεζικούς υπαλλήλους και εργαζόµενους στο
χώρο της Υγείας.
Τα Προγράµµατα Εξειδίκευσης, πιστά
στην εµπιστοσύνη που έχουν επιδείξει οι
µέχρι τώρα εκπαιδευθέντες, έχουν στόχο να
συνεχίσουν την υλοποίηση Προγραµµάτων
που ανταποκρίνονται στην ανάγκη συνεχούς
επιµόρφωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης,
τόσο των αποφοίτων όσο και όλων εκείνων
που αναζητούν τη γνώση ως µέσο επαγγελµατικής ανάπτυξης.

67

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2008

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2008

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2008

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης επισκέπτεται το περίπτερο του Γραφείου Διασύνδεσης του Πα.
Μακ. στα πλαίσια της Έκθεσης.

10η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση
Το Γραφείο Διασύνδεσης συµµετείχε για ακόµη µια χρονιά στην 10η Διεθνή Έκθεση για
την Εκπαίδευση που πραγµατοποιήθηκε 2224 Φεβρουαρίου 2008 στο εκθεσιακό κέντρο
Helexpo Palace, στην Αθήνα. Mε 250 εκθέτες
από την Eλλάδα και 13 άλλες χώρες (Ιταλία,
Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία, Ελβετία, Κύπρο,
Μεγ. Βρετανία, Ρωσία, ΗΠΑ, Σλοβακία, Σερβία, Ουγγαρία, Βουλγαρία) και µε 20,000
επισκέπτες η EKΠAIΔEYΣH αποτελεί σήµερα κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στο χώρο
της εκπαίδευσης στην Eλλάδα και µία από
τις σηµαντικότερες εκπαιδευτικές εκθέσεις
στην Eυρώπη, αποτελώντας και βασική πηγή
έγκυρης ενηµέρωσης όλων όσων επιδιώκουν τη µάθηση για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδοµένα. Για την ενηµέρωση του κοινού
µοιράστηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό για
τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης κα-

θώς και για τα προπτυχιακά & µεταπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας.
Στα πλαίσια της έκθεσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2008 πραγµατοποιήθηκε παράλληλη ηµερίδα:

Δηµιουργώντας γέφυρες µεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας, το ΣTAΔIOΔPOMIO είναι
µια παράλληλη εκδήλωση που περιλαµβάνει ηµερίδα και χρήσιµα εργαστήρια µε
στόχο την παροχή ενηµέρωσης για τις τάσεις
στη σύγχρονη αγορά εργασίας και τη συµβουλευτική υποστήριξη των νέων σε θέµατα
επαγγελµατικού προσανατολισµού.
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Εκδηλώσεις
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για ακόµα µία ακαδηµαϊκή χρονιά 2007-2008 έχει
συνδράµει µε µία σειρά εκδηλώσεων στη συλλογική
προσπάθεια του Πανεπιστηµίου να προετοιµάσει και
να ενηµερώσει τους φοιτητές σχετικά µε τις επαγγελµατικές επιλογές που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και τις δυνατότητες που έχουν για µεταπτυχιακές
σπουδές.
Συγκεκριµένα, στις 3 Οκτωβρίου διοργανώθηκε
ενηµερωτική εκδήλωση αποκλειστικά προς τους µεταπτυχιακούς φοιτητές για τις υπηρεσίες που προσφέρουν το Γραφείο Διασύνδεσης και η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστηµίου. Στην παρουσίαση αυτή έλαβαν µέρος
45 µεταπτυχιακοί φοιτητές.
Στη συνέχεια, στις 18 και 19 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση «Ηµέρες Σχεδιασµού Σταδιοδροµίας», µε συµµετοχή 37 επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, όπου συναντήθηκαν
µε τελειόφοιτους φοιτητές και νέους αποφοίτους του πανεπιστηµίου, που άµεσα ή στο µέλλον, ήταν έτοιµοι να καλύψουν τις ανάγκες της εταιρίας τους σε ανθρώπινο δυναµικό.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συµµετέχοντες της εκδήλωσης:
Έκλεισαν συνέντευξη

Ήρθαν στην συνέντευξη

Φοιτητές

92

79

Απόφοιτοι

127

106

Μεταπτυχιακοί

50

46

Σύνολο συµµετεχόντων

269

231

Επίσης, στις 21 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση «Μεταπτυχιακές Σπουδές και
Υποτροφίες σε Ελλάδα και Εξωτερικό». Στην εκδήλωση αυτή έλαβαν µέρος 119 φοιτητές.
Με την έναρξη του νέου έτους το Γραφείο Διασύνδεσης στα πλαίσια σύνδεσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση διοργάνωσε την εκδήλωση «Μαθαίνω πριν Σπουδάσω» στις 12 Φεβρουαρίου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση, των
υπεύθυνων καθηγητών Σ.Ε.Π. των Γενικών Λυκείων και των Γραφείων ΣΕΠ όλων των σχολικών
µονάδων, για τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Σε όλους τους συµµετέχοντες καθηγητές µοιράστηκε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Στην προαναφερόµενη διοργάνωση εκδήλωσαν ενδιαφέρον 53 σχολεία.
Στις 20 Μαρτίου και στις 8 Μαΐου ενηµερώθηκαν οι φοιτητές των τµηµάτων Μάρκετινγκ &
Διοίκηση Λειτουργιών (Έδεσσα) και Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα) αντίστοιχα, για τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης. Οι συµµετέχοντες φοιτητές ήταν 36 και 18 αντίστοιχα.
Στις 17 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε το εργαστήριο διαχείρισης σταδιοδροµίας µε θέµα
«Διαδικασίες επιλογής προσωπικού» και συµµετείχαν 16 φοιτητές.
Στη συνέχεια, στις 13 και 14 Μαΐου το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε την εκδήλωση
«Προσεγγίζοντας την αγορά εργασίας». Στην εκδήλωση αυτή ενηµερώθηκαν 52 φοιτητές για
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τις Επιχειρηµατικές Δεξιότητες, για το Σχεδιασµό Πλάνου Καριέρας, τη σύνταξη βιογραφικού
σηµειώµατος και συνοδευτικής επιστολής, την προετοιµασία για τη συνέντευξη επιλογής, τις
τάσεις στην αγορά εργασίας και τις ειδικότητες µε ζήτηση. Στα παραπάνω θέµατα µίλησαν
εκπρόσωποι των εταιριών New Horizons, i-Learn, HR Passport, Infotrust και Manpower.
Τέλος, στις 20 και 21 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση «Θέλω να γίνω…» κατά την
οποία παρουσιάστηκαν τέσσερις ειδικότητες που σχετίζονται µε τα αντικείµενα σπουδών των
φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 39 Φοιτητές. Συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ειδικότητες από τους αντίστοιχους οµιλητές:
Ειδικότητα

Εισηγητής

Εταιρία

Μπιζουργιάννης Ευάγγελος

ΣΟΛ Α.Ε

Στέλεχος Διοίκησης Ανθρωπίνου
Δυναµικού

Παναγιωτόπουλος
Θεόδωρος

Alumil Α.Ε

Καθηγητής Εφαρµογών
Πληροφορικής, Τεχνικός δικτύων

Τσούµας Σταύρος

New Horizons

Γκιώση Στέλλα

τ. Προϊσταµένη
Επαγγελµατικής και
Επιχειρηµατικής Πίστης (ΕΤΕ)

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Τραπεζικό Στέλεχος

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας συνεχίζει την προσπάθεια του
στην εξυπηρέτηση των φοιτητών του πανεπιστηµίου, ενηµερώνοντας συνεχώς µε νέες εκδηλώσεις, προσφέροντας γνώσεις γύρω από τις επαγγελµατικές τους εναλλακτικές, και προετοιµάζοντας τους για µια δυναµική είσοδό στην αγορά εργασίας ή την συνέχιση των σπουδών
τους µε τις καλύτερες δυνατές προοπτικές.
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Άσκησης
του
του έργου
�� ���� �����������
��� ��
������,
���� �����������- �� ����».
Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας
συνεχίζει
µεµ� 7. Αφίσα για το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοι���� 75% ��� ��� ���������
�����
(���������
���������
επιτυχία
την κεντρική
εξυπηρέτηση
και��µ���)
υπο- ��� νωνικής Πολιτικής
���� ������ (��.�.�.�./���
������)
στήριξη
των 8 Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου 8. 1 Banner εσωτερικού χώρου.
Υποστο πρόγραµµα
ως 8
����� ��� �������� ��� που
2007συµµετέχουν
��� ��� ������µ�����
��������
���
����� ���Oι δείκτες -θέσεις ΠΑ της Γ΄ Φάσης του
έργα και �αφορούν
της Πρα- έργου, µε ηµεροµηνία έναρξης 01.09.2005
��� ���, � ��������� ���µ����,
���µ�����την
���εφαρµογή
� ������ �������������
(ΠΑ) ���
των �����
φοιτητών
του κάθε��� ��
κτικής
και λήξης 31.12.2007, απορροφήθηκαν τον
�� ���µ����� ��� �������
���Άσκησης
��� �������
��� �������
Τµήµατος, στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Ιούνιο του 2007.
���µ��� ���������:
Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης- Γ΄ Φάση».
Τον Σεπτέµβριο του 2007 ζητήθηκε από
�� �������� ��� ���� ���������� ��������
Το έργο ��������
επιδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ, µε συγ- την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του
�� �������� ��� ���� �������������
75% από
την Ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση
ΕΠΕΑΕΚ, να εκδηλώσουµε το ενδιαφέρον µας
�� �������� ��� ���� ��������
��� �µ�µ����
�������������
��� ����������
(Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο) και για την παράταση του έργου έως 30.09.2008
Ένωση��������
�� ������ ��������� �����������
������)
����
��� �������� "����� µ���25%
��� �������",
�������-������µ���-�����������,
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Πόρους (Υπ.Ε.Π.Θ./ΕΥΔ ���και
την επέκταση του φυσικού του αντικει�� �������� �������� ������
ΕΠΕΑΕΚ)
µένου, αποστέλλοντας πίνακα προϋπολογι������ τον Οκτώβριο του 2007
��� �������� ��� ���� ���������µ�����
Ολοκληρώθηκε
σµού ανά κατηγορία δαπάνης, για την πρό�� ���� ��� ���������� ��� ���µ� ���µ���������� ��� ��� ������� ��� �����
από
την
επιστηµονικά
υπεύθυνη
του
έργου
σθετη
χρηµατοδότηση της πράξης για το
�� �µ�µ� ������������� ��� ���������� ���������
η
κατάρτιση
κεικαι
το
προσωπικό
του
ΓΠΑ,
επιπλέον
χρονικό διάστηµα.
��������� �����.
µένων, η επιµέλεια και η έκδοση πληροφοριΤον Δεκέµβριο του 2007, ενηµερωθήκαγια�µ���µ����
την ενηµέρωση
των01.09.2005
χρη- µε ���
ακών
από την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ του Υπ.Ε.Π.Θ., ότι
-������ �� ��� �� �����
���εντύπων,
�����, µ�
�������
και���
την2007.
προβολή του έργου στο πλαίσιο κρίνεται αποδεκτή η επέκταση του φυσικού
007, ������������� ���στών
������
��� ��� 2007 �������� της
���Γ΄ ���
������
�������� εκδόθηκαν:
����������� (���)
���
συγκεκριµένα
Φάσης,
αντικειµένου
του έργου έως 30.09.2008, µε
���������µ� �� ����������
µ�� ��� ���φυλλάδιο
��������για
���τους
�����
��� 30.09.2008
1. Ενηµερωτικό
πρωτοεαντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού
��� ��� ������� ��� �������µ����,
������������� ������ �����������µ��
τείς φοιτητές
του.
� �������, ��� ��� ��������
���µ���������
���για
������
�� ��������
2. Ενηµερωτικό
φυλλάδιο
τους ���
τελειόΤον Φεβρουάριο του 2008 αποστείλαµε
�µ�.
φοιτους φοιτητές
την αναµορφωµένη πρόταση της Γ΄ Φάσης
� ��� 2007, ���µ�������µ�
��� ��� φυλλάδιο
��� ������
��.�.�.�.,
3. Ενηµερωτικό
για τους���
φοιτητές
µε ���
το συνολικό προϋπολογισµό (αρχικός
���� � �������� ��� �������
�������µ����
���
�����
���
30.09.2008,
του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνι- συνµ�
την πρόσθετη χρηµατοδότηση), µε χρο���� ��� �����������µ�� ���.
κής Πολιτικής (οι οποίοι υλοποιούν υπο- νικό διάστηµα υλοποίησης από 01.09.2005
��� ��� 2008 ���������µ� χρεωτική
��� ���µ����µ���
������� ��� �� ����� έως
µ� ��
πρακτική άσκηση)
30.09.2008 και είµαστε σε αναµονή της
��������µ� (������� ���4.���
��������
���µ���������),
µ�
�������
������µ�
Πληροφοριακό φυλλάδιο “Πρώτη µέρα έγκρισής της.
���µ��� ��� �������� ���.
�� 01.09.2005 ��� 30.09.2008
��µ���� ��οδηγίες-δικαιώµατα-υποστη���δουλειά”,
Με την έγκριση της παράτασης του χρο�� ��� ��������� ��� �����������µµ���� ��� 30.09.2008 ��� ��� ��������
χρεώσεις, για τους φοιτητές που αρχίζουν νοδιαγράµµατος έως 30.09.2008 και την επέ�������µ���� ��� �����, ������ ��� ����µ���� � �������µ���� ��� �� ������
κταση του φυσικού αντικειµένου του έργου,
πρακτική άσκηση
��� ���µ�������� ��������� ����� ���������µ����� ������ ��� ����������
�����µ����� �������� ��� ��� �µ���µ����� �������� �������� ��µµ������.
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άρχισε τον Δεκέµβριο η προετοιµασία του Ε΄
κύκλου ΠΑ, µε αποστολή ενηµερωτικών επιστολών στους συνεργαζόµενους φορείς και
ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόµενους
φοιτητές για τις ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων συµµετοχής.
162 φοιτητές/τριες από τα 7 Τµήµατα του
Πανεπιστηµίου υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στον Ε΄ κύκλο (01.03-30.06.08) και οι 125
από αυτούς, έχουν έλθει σε συµφωνία µε τον
φορέα στον οποίο θα πραγµατοποιήσουν
την πρακτική τους άσκηση.
Επίσης στη διάρκεια της Γ΄ Φάσης, από
01.09.2005 έως 31.12.2007:
• έκαναν αίτηση για συµµετοχή στους 4 κύκλους ΠΑ της Γ΄ Φάσης, 728 και πραγµατοποίησαν ΠΑ 529 φοιτητές/τριες από τα 7
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
• πραγµατοποίησαν υποχρεωτική πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ, 175 φοιτητές/τριες του
τµήµατος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, την οποία υλοποιούν σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα για 1 τρίµηνο κάθε φορά
και οι 69 από αυτούς θα υλοποιήσουν την
ΠΑ ΙΙ από 01.03 έως 31.05.2008
• η ζήτηση στα τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών, Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών και
Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης, υπερέβη
τις προσφερόµενες θέσεις ΠΑ έτσι είχαµε αύξηση των δεικτών τους (θέσεις ΠΑ),
το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
παρουσίασε απορρόφηση του 90% των
δεικτών του, ενώ το Τµήµα Λογιστικής &
Χρηµατοοικονοµικής παρουσίασε µείωση
των δεικτών του
• η αµοιβή του 60% περίπου των φοιτητών
που ασκήθηκαν µέσω ΕΠΕΑΕΚ στην περίοδο της Γ΄Φάσης, συγχρηµατοδοτήθηκε
από τον φορέα
• από 01.01.2006 έως σήµερα ασκήθηκαν
µέσω Δωρεών των φορέων απασχόλησης
(κάλυψη της αµοιβής του ασκούµενου
φοιτητή εξ’ ολοκλήρου από το φορέα),
171 φοιτητές/τριες κατά την θερινή και τη

φθινοπωρινή περίοδο του 2007, όταν οι
θέσεις µέσω ΕΠΕΑΕΚ είχαν απορροφηθεί.
Οι 57 από τις παραπάνω τοποθετήσεις
αφορούσαν παρατάσεις πρακτικής άσκησης µέσω ΕΠΕΑΕΚ, για επιπλέον µήνες. Οι
22 τοποθετήσεις έγιναν από 01.07 και οι
78 από 01.10.07, προσφέροντας επιπλέον
θέσεις ΠΑ, βοηθώντας στη συνέχιση και τη
βιωσιµότητα του προγράµµατος, καλύπτοντας τα κενά χρονικά διαστήµατα ανάµεσα
στις φάσεις χρηµατοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ
• για 22 φοιτητές/τριες υπογράφηκε σύµβαση αορίστου µετά το πέρας της περιόδου
ΠΑ, όπως µας ανέφεραν οι ίδιοι, 9 από το
Τµήµα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, 6 από το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, 2 από το Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, 1 από το Τµήµα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών, 1 από το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 3 από το Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών
Σπουδών. Οι 17 φοιτητές /τριες προσλήφθηκαν από Ιδιωτική Εταιρία, 1 φοιτήτρια
από την Novabank, 1 φοιτήτρια από την
Τράπεζα Πειραιώς, 2 από την Eurobank και
1 φοιτήτρια από τον Δήµο Διδυµοτείχου.
Τα στοιχεία συνολικά δεν έχουν καταγραφεί ακόµη, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η
µελέτη όλων των εκθέσεων των ασκούµενων φοιτητών, επίσης πολλοί φοιτητές δεν
αναφέρουν στην έκθεσή τους τη συνέχιση
συνεργασίας τους µε το φορέα απασχόλησης
• στο πλαίσιο της προβολής του έργου έγινε
τον Οκτώβριο του 2007 ενηµερωτική συνάντηση-παρουσίαση των φορέων στους
φοιτητές του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της
Πρακτικής άσκησης Ι και ΙΙ
• στις 26.02.2008 πραγµατοποιήθηκε ανοιχτή ενηµερωτική εκδήλωση πριν από την
έναρξη του Ε΄ κύκλου, για τους φοιτητές
που ξεκινούν ΠΑ, µε οµιλία της επιστηµονικά υπεύθυνης του έργου, έντυπα και
οδηγίες από το προσωπικό του ΓΠΑ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΣΣΦ

επηρεάζει τη συµπεριφορά µας, τη συνήθεια
και τον ανατρεπτικό της ρόλο, τους παράγοντες που διαµορφώνουν τη σκέψη µας και το
πώς µπορούµε να παγιδευτούµε µέσα στις
σκέψεις µας. Επιπλέον, το σεµινάριο παρείχε
συµβουλευτική σε θέµατα όπως ποια είναι
τα λάθη που συχνά κάνουµε στη διεργασία
της σκέψης, πώς µπορούµε να αναπτύξουµε
τη θετική σκέψη και, γενικότερα, να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής µας εφαρµόζοντας
µια θετική στάση ζωής.

Εκδηλώσεις του Κέντρου Συµβουλευτικής &
Στήριξης Φοιτητών
Κέντρο Συµβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών
Το Κέντρο Συµβουλευτική και Στήριξης Φοιτητών (Κ.Σ.Σ.Φ.), ολοκληρώνοντας για την
φετινή ακαδηµαϊκή χρονιά τις υπηρεσίες του
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, πραγµατοποίησε µια σειρά από σεµινάρια για όλους
τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου που αφορούν την ακαδηµαϊκή και κοινωνική ζωή
τους. Επίσης, τα στελέχη του ΚΣΣΦ προσκλήθηκαν στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας (µε έδρα την Κοζάνη) µε
θέµα τη Λιµνάζουσα Φοίτηση και την αντιµετώπισή της.

β. Σεµινάριο για το «Άγχος»:
Το επόµενο σεµινάριο αφορούσε το «Άγχος», µε εισηγήτρια την Κυριακή Μηλούση,
συµβουλευτική ψυχολόγο του Κέντρου. Στο
σεµινάριο αυτό δόθηκαν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη διάκριση του άγχους σε
λειτουργικό και µη και ποιοι είναι οι παράγοντες που το προκαλούν, ώστε τα άτοµα να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το συναίσθηµα
του άγχους και τα αίτια που το προκαλούν.
Συζητήθηκαν επίσης οι διαταραχές που προκαλούνται από το άγχος σε ψυχοσωµατικό
επίπεδο, πώς µπορούµε να τις αντιµετωπίσουµε και πότε η επαφή µε έναν ειδικό κρίνεται αναγκαία.

α. Σεµινάριο για τη «Θετική Στάση»:
Το πρώτο σεµινάριο αφορούσε στην «Θετική Στάση», µε εισηγήτρια την Κριζέα Μαριάντζελα, µεταπτυχιακή φοιτήτρια του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Σκοπός του σεµιναρίου «Θετική Στάση» ήταν
να απαντηθούν ερωτήµατα πρακτικής φύσης που συχνά απασχολούν τους νέους ανθρώπους, να δοθούν χρήσιµες πληροφορίες
για το πώς µπορούµε να επέµβουµε στον
τρόπο που «βλέπουµε» τη ζωή και να προταθούν τρόποι αντιµετώπισης των δυσκολιών
µε την κατάκτηση ευέλικτης και εποικοδοµητικής σκέψης. Το σεµινάριο διαπραγµατευόταν το πώς ο τρόπος που σκεφτόµαστε

γ. Σεµινάριο για τη «Προσαρµογή στη
φοιτητική ζωή»:
Το σεµινάριο για την «Προσαρµογή στη φοιτητική ζωή» έγινε µε εισηγήτριες την Κυριακή Μηλούση, συµβουλευτική ψυχολόγο του
ΚΣΣΦ, και την Ελένη Φράγκου, σύµβουλο
απασχόλησης και επαγγελµατικού προσα-
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τέλει, δόθηκαν χρήσιµες συµβουλές σχετικά
µε τη χορήγηση του εµβολίου έναντι του ιού
των κονδυλωµάτων και την προληπτική εξέταση του test Παπανικολάου.
ε. Σεµινάριο για τη «Συναισθηµατική
Νοηµοσύνη»:
Το πρώτο σεµινάριο του εαρινού εξαµήνου
(ακαδ. Έτους 2007 -08) αφορούσε την «Συναισθηµατική Νοηµοσύνη» µε εισηγήτρια
την Ελένη Φράγκου, Σύµβουλο Απασχόλησης
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Στο
σεµινάριο αυτό δόθηκαν χρήσιµες πληροφορίες για το πώς µπορούµε να διαχειριστούµε
τα συναισθήµατα µας και να βελτιώσουµε
κατά αυτόν τον τρόπο τη συναισθηµατική
µας υγεία και, κατ΄ επέκταση, την ποιότητα
της ζωής µας. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, ως ένας σχετικά καινούριος όρος στη
ζωή και την επιστήµη, βοηθά τον άνθρωπο
στο να είναι ικανός να διακρίνει τα συναισθήµατα του και να αντιλαµβάνεται τα αίτια
που τα προκαλούν. Μέσω της ανάπτυξης της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης δεν αναγνωρίζει κάποιος µόνο τα δικά του συναισθήµατα αλλά είναι σε θέση να αναγνωρίζει και τα
συναισθήµατα των άλλων, αναπτύσσοντας
το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που
ονοµάζεται ενσυναίσθηση. Με την ανάπτυξη
της ενσυναίσθησης το άτοµο είναι ικανό να
κατανοεί τον κοινωνικό του περίγυρο και να
λειτουργεί εποικοδοµητικά και αποτελεσµατικά στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Στο συγκεκριµένο σεµινάριο, µε βιωµατικό τρόπο
συζητήθηκαν τρόποι για την ανάπτυξη της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης, την αντιµετώπιση προβληµάτων διαχείρισης κοινωνικών σχέσεων και, γενικότερα, τον καθορισµό
ενός ποιοτικότερου βιοτικού επιπέδου.

νατολισµού. Σκοπός του σεµιναρίου ήταν να
απαντηθούν ερωτήµατα πρακτικής φύσης
που συχνά απασχολούν ένα νέο φοιτητή
καθώς επίσης και να δοθούν χρηστικές πληροφορίες που είναι σχετικές µε την προσαρµογή στη φοιτητική ζωή. Στο σεµινάριο αυτό
οι φοιτητές ενηµερώθηκαν για τις υπηρεσίες
του πανεπιστηµίου, και για διάφορους τρόπους για την καλύτερη προσαρµογή τους
στις νέες συνθήκες της ακαδηµαϊκής διαβίωσης. Με βιωµατικό τρόπο συζητήθηκαν τρόποι για τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων,
την αντιµετώπιση προβληµάτων διαχείρισης
χρόνου, χρηµάτων και νοικοκυριού και, γενικότερα, τον καθορισµό ενός ποιοτικότερου
βιοτικού επιπέδου.
δ. Σεµινάριο για τη «Σεξουαλική Υγεία &
Γυναίκα»:
Το σεµινάριο µε θέµα «Σεξουαλική Υγεία &
Γυναίκα», πραγµατοποιήθηκε µε εισηγητές
τον Δρ. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, Μαιευτήρα – Χειρουργό Γυναικολόγο και την κα
Ευαγγελία Βοζίκη, προϊσταµένη της αίθουσας τοκετών του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου. Σκοπός του σεµιναρίου ήταν η πληροφόρηση των φοιτητριών του πανεπιστηµίου
Μακεδονίας για θέµατα που αφορούν τη σεξουαλική υγεία της γυναίκας. Στο σεµινάριο
αναπτύχθηκαν θέµατα που αφορούν τη γνωριµία µε το σώµα µας, την εµµηνορρυσία, την
αντισύλληψη και την πρόληψη ανεπιθύµητων προβληµάτων. Επιπλέον συζητήθηκαν
εκτεταµένα τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα
νοσήµατα και ο καρκίνος του τραχήλου της
µήτρας και ο τρόπος που προκαλούνται. Εν

στ. Σεµινάριο για τις «Κοινωνικές Δεξιότητες»:
Το τελευταίο σεµινάριο αυτή της ακαδηµαϊκής χρονιάς αφορούσε την ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων και πραγµατοποιήθηκε από τις Δηµητριάδου Θωµαή και Μαριάντζελα Κριζέα, µεταπτυχιακές φοιτήτριες
του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
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Ηµερίδα µε θέµα «Αντιµετώπιση της Λιµνάζουσας Φοίτησης». Βασική οµιλήτρια στην
Ηµερίδα ήταν η Κυριακή Μηλούση, συµβουλευτική ψυχολόγος του ΚΣΣΦ. Επίσης, σχετικό σεµινάριο παρουσιάστηκε από τη συνεργάτιδα του ΚΣΣΦ, Μαριάντζελα Κριζέα, το
οποίο αναφερόταν σε ζητήµατα σχετικά µε
την κατάκτηση τρόπων αντιµετώπισης των
δυσκολιών ώστε να είναι δυνατό να βελτιωθεί η ποιότητα της ακαδηµαϊκής ζωής.
Στη διάρκεια των εργασιών της Ηµερίδας
συζητήθηκε το θέµα της Λιµνάζουσας Φοίτησης από τη σκοπιά της συµβουλευτικής,
δηλαδή έγινε αναφορά στους πιθανούς λόγους που προκαλούν τη Λιµνάζουσα Φοίτηση των Φοιτητών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και πώς αυτό το φαινόµενο είναι δυνατό
να αντιµετωπιστεί. Στόχος της παρουσίας
µας ήταν να περάσουµε το µήνυµα: Αξιοποιήστε ό,τι έχει να σας δώσει η φοιτητική ζωή. Να
θυµάστε ότι ο φοιτητής που νιώθει καλά µε τον
εαυτό του είναι και καλός φοιτητής, αποδίδει
καλύτερα. Βγείτε από τη παθητική στάση που
συχνά µπαίνει ο φοιτητής και αναζητείστε την
επανεκτίµηση του εαυτού, τη διεύρυνση και
βελτίωση κοινωνικών σχέσεων.
Ως λιµνάζουσα φοίτηση κατανοείται το
φαινόµενο της παράτασης των σπουδών
πέρα από τον ελάχιστο προβλεπόµενο χρόνο. Η έννοια του «αιώνιου» φοιτητή αποτελεί
ελληνικό φαινόµενο, καθώς στη χώρα µας δεν
προβλέπονταν, µέχρι πολύ πρόσφατα, κάποιο
χρονικό όριο στις σπουδές. Τα αίτια που προκαλούν το πρόβληµα της Λιµνάζουσας φοίτησης και έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα στη
διαδικασία της µάθησης σχετίζονται κυρίως
µε παράγοντες όπως το εκπαιδευτικό σύστηµα, η έλλειψη ενδιαφέροντος αποπεράτωσης σπουδών, χαµηλό κίνητρο για σπουδές,
ελλιπής επαγγελµατικός προσανατολισµός,
προβλήµατα µετεφηβείας και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των φοιτητών. Με τον νέο
νόµο πλαίσιο για τα ΑΕΙ, η αναγκαιότητα της
ψυχολογικής και επαγγελµατικής συµβουλευτικής στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως απαραίτητη για την ποιότητας
ζωής των φοιτητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στο νέο νόµο προβλέπεται η λειτουργία ενός

Πολιτικής. Στο σεµινάριο αυτό δόθηκαν χρήσιµες πληροφορίες για το πώς µπορούµε να
βελτιώσουµε την επικοινωνία µας µε τους
άλλους, πώς µπορούµε να διαχειριστούµε
τις διαπροσωπικές µας σχέσεις, ακόµα και τις
διαπροσωπικές µας διενέξεις, και πώς µπορούµε να λειτουργήσουµε αποτελεσµατικά
µέσα στο πλαίσιο οµάδων εντός και εκτός
της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στόχος του
σεµιναρίου ήταν η αναφορά στη διαφορετικότητα των ατόµων και πώς αυτό µπορεί να
αποτελέσει µία σηµαντική πηγή γνώσης στο
άτοµο. Εν τέλει, αναφέρθηκε ο ρόλος της
ψυχικής και σωµατικής υγείας στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και δόθηκαν
χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για το
πώς µπορούµε να αναπτύξουµε την αυτοεκτίµησή µας και να κάνουµε σωστές επιλογές
των ατόµων που µας περιβάλλουν.
Πρόσκληση του ΚΣΣΦ στην Ηµερίδα του
ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας
Όπως αναφέρθηκε ήδη, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προσκάλεσε την οµάδα του Κέντρου
Συµβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών στην
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Κέντρου Συµβουλευτικής Φοιτητών σε κάθε
Τµήµα, µε τη συνδροµή και ενός µέλους ΔΕΠ
ως Συµβούλου Σπουδών.
Στην ηµερίδα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
αναφέρθηκε ο τρόπος που το ΚΣΣΦ αντιµετωπίζει τέτοιου είδους φαινόµενα. Συγκεκριµένα, η δράση του ΚΣΣΦ ξεκινάει µε τον τοµέα
της Προληπτικής Συµβουλευτικής µε ανοιχτά σεµινάρια µε στόχο την πρόληψη προβληµάτων, την ενηµέρωση, την εκπαίδευση
και τη βιωµατική συµµετοχή των φοιτητών/
τριών για την καλλιέργεια των ακαδηµαϊκών,
συναισθηµατικών και διαπροσωπικών τους
ικανοτήτων πράγµα που διαπιστώθηκε ότι
συνέβαλε και στη γνωστοποίηση του κέντρου µέχρι και σήµερα.
Εδώ κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ο

αλληλουποστηρικτικός / συµπληρωµατικός
χαρακτήρα των υπηρεσιών του ΚΣΣΦ, καθώς
ο συνδυασµός των δράσεων του µπορεί να
συµβάλλει στη εξασφάλιση µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης. Συνήθως τα ανοιχτά
σεµινάρια ωθούν τους φοιτητές να απευθυνθούν για ατοµική συµβουλευτική, όπου εκεί
η ψυχολόγος τους βοηθά να καταλάβουν
το πρόβληµά τους, να διερευνήσουν τις αιτίες και να το αντιµετωπίσουν, εντούτοις η
παράλληλη συµµετοχή τους στις οµάδες
εργασίας θα προσφέρει βοήθεια στα εκπαιδευτικά τους προβλήµατα που συνήθως
συνυπάρχουν, ενώ στις βιωµατικές οµάδες
ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση µε τους άλλους, καλλιεργούνται κοινωνικές, επικοινωνιακές δεξιότητες.
Τα στελέχη του ΚΣΣΦ
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ,
Επιστηµονική υπεύθυνη ΚΣΣΦ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΛΟΥΣΗ,
Συµβουλευτική Ψυχολόγος
Μαριάντζελα Κριζέα,
Γραµµατέας
Δήµητρα Κουτσαρδάκη,
Συντονίστρια της οµάδας
εθελοντών φοιτητών
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και
Ελέγχου (EMAS)
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας είναι όχι µόνο
το πρώτο πανεπιστήµιο αλλά και ο πρώτος
δηµόσιος οργανισµός στην Ελλάδα που έχει
πιστοποιηθεί κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο
EMAS. Καταχωρήθηκε στα επίσηµα µητρώα
του EMAS µε απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (23/
12/2005).
Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
και Ελέγχου (EMAS), µαζί µε το Συµβούλιο Περιβάλλοντος και την Οµάδα Περιβάλλοντος είναι τα όργανα των οποίων η συµβολή είναι κάτι
παραπάνω από πολύτιµη στην πορεία προς
την επίτευξη του «περιβαλλοντικού οράµατος»
του πανεπιστηµίου που δεν είναι άλλο από την
ανάδειξή του σε «πρότυπο» περιβαλλοντικής
συµπεριφοράς και διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας για τους φορείς, δηµόσιους
και ιδιωτικούς, της χώρας µας.
Σκοπός του Γραφείου EMAS είναι ο συντονισµός όλων των απαραιτήτων βηµάτων
για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της λειτουργίας του πανεπιστήµιου
µας. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει:
• Συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης (ηλεκτρική, θερµική ενέργεια, προώθηση οικολογικών προµηθειών)
• Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος
ανακύκλωσης (χαρτί, µπαταρίες, µελανωτές και toner)
• Τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού, φοιτητών και πολιτών
• Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους της εργασίας

Το Γραφείο EMAS, µετά από µία περίοδο αβεβαιότητας σχετικά µε τη συνέχιση της ύπαρξής
του, επαναλειτουργεί και έρχεται δυναµικά να
καλύψει τον χαµένο χρόνο.
Πρόσφατες ∆ράσεις (Μάιος- Ιούνιος):
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού,
των φοιτητών και των πολιτών, το Γραφείο
EMAS έχει προγραµµατίσει:
• σε συνεργασία µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, οµιλία µε θέµα «Το φυσικό
Περιβάλλον της Θράκης», η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 20/06 και ώρα 7:30’µµ
στην αίθουσα συνεδρίων του πανεπιστηµίου (1ος όροφος). Η παρουσίαση αυτή είναι
η τέταρτη για την φετινή χρονιά στα πλαίσια
της συνεργασίας του Γραφείου EMAS µε την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία.
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• Συµµετέχοντας στην πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικού καθαρισµού των ακτών
«Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2008», την οποία
συντονίζει για 13η χρονιά το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, εκδροµή στο Ποσείδι το Σάββατο
24/05.
• Συνεχίστηκε µε µεγάλη επιτυχία και φέτος
το πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού και
ηλεκτρικών στηλών.
• Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των
Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο
του πανεπιστηµίου το γραφείο EMAS διοργανώνει και φέτος σεµινάρια, τα οποία απευθύνονται στο προσωπικό και τους φοιτητές
του ιδρύµατος:
• σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.
ΙΝ.Υ.Α.Ε.) διοργανώνεται σεµινάριο µε θέµα
«Επαγγελµατική Υγεία και Ασφάλεια», το
οποίο πραγµατοποιείται σε τέσσερις τρίωρες συναντήσεις τους µήνες Μάιο και Ιούνιο
(27/05, 29/05, 05/06, 12/05)
• σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) διοργανώνεται σεµινάριο µε θέµα
«Πρώτες Βοήθειες», το οποίο πραγµατοποιείται σε τέσσερις δίωρες και δύο τρίωρες
συναντήσεις τον µήνα Ιούνιο (18/06, 20/06,
23/06, 25/06, 27/06, 30/06).
• Επίσης, και φέτος, το Γραφείο EMAS συµµετείχε µε την βοήθεια της Οµάδας Περιβάλλοντος µε διάφορα επιτραπέζια περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά παιχνίδια στις παρακάτω
εκδηλώσεις:
• «η ανακύκλωση ως αφορµή…», την οποία
διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης µε την
υποστήριξη του Δήµου Ωραιοκάστρου, στο
Κονταξοπούλειο δηµοτικό γυµναστήριο

Ωραιοκάστρου στις 23/05,
• θα συµµετέχει στην εκδήλωση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος την οποία συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και οι Διευθύνσεις
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης,
στον προαύλιο χώρο του υπουργείου στις
05/06.
Καλούµε κάθε έναν από εσάς, ως µέλη της
ακαδηµαϊκής οικογένειας του Πανεπιστηµίου
µας να υποστηρίξετε έµπρακτα την προσπάθεια που γίνεται από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, µέσω του Γραφείου EMAS, να βελτιώνει
συνεχώς τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας
για το προσωπικό και τους φοιτητές του και να
συνεχίσει να αποτελεί «περιβαλλοντικό» παράδειγµα προς µίµηση και για τους υπόλοιπους
δηµόσιους φορείς.
Επικοινωνία-Πληροφορίες:
Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και
Έλεγχου (EMAS)
1ος όροφος (δίπλα στο αµφιθέατρο 10)
τηλ: 2310 891 364
e-mail: emas@uom.gr
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
�������������� �������� ������� ������
�

������� ������ ������������� : ������ �µ��� ������ - "����� ����������".
K������ ��µ�������� ���������µ��� ����������

��� ������� ��� ������µ�� ��� 50 ������ ����������� ��� ���������µ��� ����������,
�� ������� ������� ������ ��� ���������µ��� µ�� ����������, ��� ��������� 12
��������� 2007 ��� ��� 19:30 ��� ������� ��µ�������� ��� ���������µ��� ����������,
��� ������ ����� ����� µ����� ��� ������� �µ���� ������ ��� ��� �µ���� "�����
����������" ��� ���������� ���� �� ������ ���������.
���� �������� ������������ � �������� ��� ���������µ��� ���������� ���������
�. ����� ������������ � ������ �������� �����µ� ��������µ�, ����� ��� � ������������
��� ���������µ��� ���������� ������µ���� ������µµ����µ�� ��� ��������� ���������
�. ��������� ������. ���� �������� ������ � �������� ��� ������ �������������
��µ������ ������������ �. ��������� ����������, � �������� ��� ��������� ���������
��� ��������� �µ��������� ������������� �. �������� ������������, � ��������� ���
�������� ������� ������ ��� ���������µ��� ���������� ��� ���������� ��� �������
�µ���� ������������� ��� ������ �. ���������� ������ (����� ������� ������), �
�������� ������µ�� ��������� �. ������� �. ���µ�������� �������, �� ��������� ���
�������� ������� ������ ��� ���������µ��� ���������� �. �������� ���µ������ ���
��. ��������� ��������� (����� ������� ������), ������ �������� ��� ������� ����� ���
����µ����.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Οι συνθέσεις των οµάδων ήταν οι εξής:

Εθνική Εφήβων:
Α΄ προπονητής: Βαλσαµίδης Δηµήτριος,
Β΄ προπονητής: Γιαµακίδης Αριστείδης
Αθλητές: Βασιλάκος Κωνσταντίνος, Γεωργιάδης Ιωάννης, Γεωργόπουλος Βασίλειος,
Εφραιµίδης Νικήτας, Εφραιµίδης Δηµήτριος,
�� ��������� ��� �µ����
���� �� ����:
Κολτσιάκης
Χρυσόστοµος,
Μπαχτσεβάνης
Ανδρέας,
������ ������: Παλέτζας Νικόλαος, Πελεκούδας
�� ����������: �����µ���� ��µ������, �� ����������: ���µ������ ����������
Παναγιώτης,
Ανδρέας,
Φραγκιαδά�������: ��������� Φράγγος
������������, ����������
�������,
������������ ���������,
�����µ���� �������, �����µ���� ��µ������, ���������� ��������µ��, ������������
κης
Μενέλαος,
Χαραλαµπίδης
Δηµήτριος.
�������, �������� ��������, ���������� ����������, ������� �������, ������������

Φιλικός αγώνας πετοσφαίρισης : Εθνική οµάδα εφήβων - “Μέγας Αλέξανδρος”. Kλειστό
Γυµναστήριο Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Στα πλαίσια του εορτασµού των 50 χρόνων
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου µας διοργάνωσε, την Παρασκευή 12
Οκτωβρίου 2007 και ώρα 19:30 στο Κλειστό
Γυµναστήριο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, τον Φιλικό αγώνα Βόλεϊ µεταξύ της Εθνικής οµάδας εφήβων και της οµάδας “Μέγας
Αλέξανδρος” που αγωνίζεται στην Β΄ Εθνική
Κατηγορία.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας καθηγητής κ. Ηλίας Κουσκουβέλης ο οποίος
απεύθυνε σύντοµο χαιρετισµό, καθώς και
ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης καθηγητής κ. Αθανάσιος Νούλας.
Στην εκδήλωση επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Πετοσφαιρικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιος Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ανάπτυξης της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γεώργιος
Μανωλόπουλος, ο υπεύθυνος του Γραφείου
Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Προπονητής της Εθνικής Οµάδας
Πετοσφαίρισης των Ανδρών κ. Αλέξανδρος
Λεώνης (ΕΕΔΙΠ Φυσικής Αγωγής), ο Πρόεδρος Συνδέσµου Διαιτητών Β. Ελλάδος κ.
Τσοµπάνογλου Αντώνης, οι υπεύθυνοι του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Θεόφιλος Μασµανίδης και
κα. Αλεξάνδρα Λαϊλόγλου (ΕΕΔΙΠ Φυσικής
Αγωγής), πολλοί φοιτητές και αρκετοί φίλοι
του αθλήµατος.

��������, ������µ����� ��µ������.

� �µ��� ������ ��� ������� µ� ��� ������� ��� ���������µ��� ���������� ��� ��� ��������
��� �������� ������� ������ ��� ���������µ��� ���������� ��� ��������� ���
������� �µ���� ������������� ������ �. ��������� �����.

Η οµάδα εφήβων της Εθνικής µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και τον υπεύθυνο του Γραφείου
Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και
Προπονητή της Εθνικής Οµάδας Πετοσφαίρισης Ανδρών κ. Αλέξανδρο Λεώνη.

Μέγας Αλέξανδρος:
Α΄ προπονητής: Κουτουνίδης Στέλιος
Αθλητές: Τσίκρας, Μαντζούνης, Δάντσης,
Τσανής, Σαρακηνός, Καλέργης, Νιώπας, Χαριτωνίδης, Γκριµπίζης, Ρούσσος, Παπαδόπουλος, Ντάσιος, Μποτούλης.
Οι διαιτητές του Αγώνα ήταν:
Α΄ Διαιτητής: Σιµίδης Παναγιώτης,
Β΄ Διαιτητής: Μπουγιούκας Κωνσταντίνος,
Στην Γραµµατεία του αγώνα: Ίσκας Αχιλλέας.
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� �µ��� ��� ������� ���������� µ� ��� ������� ��� ���������µ��� ����������.

��������µ� �����:
����� ����������:
������ ������ – ����� ���������� : 3-1 (25-27, 25-22, 25-21, 25-22).
�� ����������: ����������� �������
� �������� ��� ����� ���� 1 ��� ��� 45 �����.
������,� ������ � �������� ��� ���������µ��� ���������� ��������� �. �����
�������: �������, ����������, �������, ������, ���������, ��������,
���� �������
�����������, ����µ�����, �������, ������������, �������, ���������. ������������ ������µ� �� ��������� ���µµ�����µ� ��� ���������µ��� ���������� ��
�� ���������:
�� ��������� ��� ����� ����: �� ���������: ��µ���� ����������, �����
���� ��µµ���������. �� ����� ��� ����µ���� ����� ��� �������� �� ���������������
����������� ������������,
��� ������ ���������� �������� ��������.
���� ���µµ����� ��� �����: ����� ��������.

� �µ��� ��� ������� ���������� µ� ��� ������� ��� ���������µ��� ����������.

Η οµάδα του Μεγάλου Αλέξανδρου µε τον Πρύτανη του

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας συγχαίρει

��������µ�
�����:Μακεδονίας.
�
��������
��� αθλητές
���������µ���
���������
����� ���� γραµµα������� ��� �����µ��
Πανεπιστηµίου
όλους
τους
και����������
απονέµει
τα επετειακά
������ ������ – ����� ���������� : 3-1 (25-27, 25-22, 25-21, 25-22).
�� ��������� ���µµ�����µ� ��� ���������µ��� ����������.
τόσηµα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
� �������� ��� ����� ���� 1 ��� ��� 45 �����.
���� ������� � ������ � �������� ��� ���������µ��� ���������� ��������� �. �����
������������ ������µ� �� ��������� ���µµ�����µ� ��� ���������µ��� ���������� ��
����� ���� ��µµ���������. �� ����� ��� ����µ���� ����� ��� �������� �� ���������������
���
������ ����������Αγώνα:
�������� ��������.
Αποτέλεσµα

Εθνική Εφήβων – Μέγας Αλέξανδρος : 3-1 (25-27, 25-22, 25-21, 25-22).
Η Διάρκεια του αγώνα ήταν 1 ώρα και 45 λεπτά.
Πριν αρχίσει ο αγώνας ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας καθηγητής κ. Ηλίας
Κουσκουβέλης απένειµε τα επετειακά γραµµατόσηµα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε
όλους τους συµµετέχοντες. Οι φίλοι του αθλήµατος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
ένα υψηλού αγωνιστικά επιπέδου παιχνίδι.

� �������� ��� ���������µ��� ���������� ��������� ����� ���� ������� ��� �����µ��
�� ��������� ���µµ�����µ� ��� ���������µ��� ����������.
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ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ
Θεσµική συνεργασία µεταξύ του ΚΘΒΕ και του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

ΑµφιΘεατρικοί: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας επισκέφθηκε
µεσηµέρι της Δευτέρας 12 Μαΐου, ο Πρόεδρος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Δηµήτρης Γαρούφας. Ο κ. Γαρούφας έγινε δεκτός από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος
στα Γραφεία της Πρυτανείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν ζητήµατα που αφορούν τους δύο φορείς και αποφασίστηκε η θεσµική συνεργασία µεταξύ του ΚΘΒΕ και του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας. Στόχος της συνεργασίας είναι η
δηµιουργία πολλαπλών οδεύσεων επικοινωνίας και όσµωσης ανάµεσα στην καλλιτεχνική- παιδευτική προσφορά του Θεάτρου και
στις αντίστοιχες λειτουργίες της πανεπιστηµιακής δράσης, τόσο στο διδακτικό επίπεδο,
όσο και σε αυτή της φοιτητικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Ως πρώτο βήµα αυτής
της συνεργασίας αποφασίστηκε να είναι η
δηµιουργία Εκδοτηρίου του Θεάτρου στους
χώρους του Ιδρύµατος.
Στη συνάντηση µετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης του Πανεπιστηµίου, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ηλίας Παπαδόπουλος, καθώς και
τα µέλη της Φοιτητικής Θεατρικής Οµάδας
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρύτανης,
Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, µε αφορµή
και τα 50 χρόνια του Ιδρύµατος, έδωσε στον
κ. Γαρούφα αναµνηστικά και πληροφοριακό
υλικό για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

Η θεατρική µας προσπάθεια ξεκίνησε το
2004, κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς την
Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου. Έκτοτε, κάθε
χρόνο δίνουµε το παρόν στα θεατρικά δρώµενα τόσο της πόλης µας, όσο και άλλων
πόλεων της Ελλάδας, όπως στις Σέρρες, την
Αθήνα και το Παρανέστι Δράµας. Το 2005 η
οµάδα έγινε µέλος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου.
Έχοντας ως κριτήριο την πολύ µεγάλη
ανταπόκριση του κόσµου αλλά και τις πολύ
καλές κριτικές που δεχτήκαµε τόσο από τα
διευθυντικά στελέχη της Φοιτητικής Εβδοµάδας όσο και από τις Καλλιτεχνικές Διευθύνσεις των Δη.Πε.Θε. Σερρών και Σοφούλη,
µπορούµε να πούµε πως η Θεατρική Οµάδα
του Πανεπιστήµιου έχει κερδίσει µια θέση
στις καρδιές των θεατρόφιλων της Θεσσαλονίκης.
Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι το αποτέλεσµα σκληρής, επίµονης και επίπονης δουλειάς, αστείρευτης αγάπης για το θέατρο,
αλλά και των τόσο ισχυρών δεσµών που
αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια µεταξύ
των µελών της οµάδας. Οι χώροι που το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µας παραχωρεί για
τις πρόβες, έχουν γίνει πια το δεύτερο σπίτι
µας. Συνεχίζουµε την πορεία µας µε µοναδικό στόχο να δώσουµε και στα νεώτερα
παιδιά την ευκαιρία να ασχοληθούν και να
γνωρίσουν καλύτερα την τέχνη του θεάτρου
και θέτοντας ως στόχο της οµάδας την επαφή και την ενασχόληση των φοιτητών µε το
θέατρο και τα εικαστικά δρώµενα.
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Τα έργα που έχουν ανέβει
2004-2005 «Διακοπή για Τεχνικούς Λόγους»
του Ούγγρου συγγραφέα Κάρογι Σάκονι, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Γιάγκαλου και Χριστόφορου
Χαµαλέτσου
Μια σπαρταριστή κωµωδία που εκτυλίσσεται στην Ουγγαρία του 1970 µε έντονο το
διαχρονικό στοιχείο. Θέµα η καθήλωση του σύγχρονου ανθρώπου στην ουτοπική πραγµατικότητα των Μ.Μ.Ε. και η αλλοτρίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
2005-2006 «Έτσι είναι αν έτσι νοµίζετε» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία Χριστόφορου
Χαµαλέτσου
Ένα χαρακτηριστικό έργο που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του συγγραφέα για την εξέταση
της σχετικότητας της αλήθειας. Ο θεατής καλείται να συµµετάσχει σ’ ένα παιχνίδι λογικής και
µυστηρίου και να βρει µια άκρη, πριν πέσει η αυλαία.
Δεκέµβριος 2006- 3 µονόπρακτα του Τέννεσσι Ουίλλιαµς, σε σκηνοθεσία του Δηµήτριου Μωρίδη
«Αδέσµευτη»: Περιγράφει τη ζωή µιας ντίβας που έχει δει το άστρο της να σβήνει, Ζει µε την
ελπίδα ότι και πάλι θα µεσουρανήσει, όµως ο χρόνος αλλά και η φθορά λόγω της αρρώστιας
της δεν της επιτρέπουν να ελπίζει και σε πολλά, πράγµα που της υπενθυµίζει η µητέρα της.
«Τα φτερά που είχε στα παπούτσια έχουν λιώσει…»
«Η Λαίδη Φθειροζόλ»: Η εξαθλίωση µιας φαντασιόπληκτης γυναίκας που πιέζεται από την
φορτική σπιτονοικοκυρά της που την επαναφέρει στη θλιβερή της πραγµατικότητα. Εµµένει
στην ιδέα της οικονοµικής ανάτασης µε την φυτεία από τη … Βραζιλία επί µάταιο. Ο συγγραφέας επεµβαίνει για να προστατέψει τον αδύναµο αυτό χαρακτήρα.. «Ο δικός σας κόσµος
είναι ένα φρικτό ψέµα..».
«Προς κατεδάφιση»: Ένα κορίτσι που περπατά αµέριµνο στις γραµµές του τρένου δεν είναι
κάτι ασυνήθιστο. Η ζωή όµως της Γουίλυ διαφέρει από τα υπόλοιπα κοριτσάκια της ηλικίας
της. Παίζει, γελάει και απότοµα µεγαλώνει συνειδητοποιώντας την τραγική της µοναξιά για να
αναλάβει τις ευθύνες που κληρονόµησε από τους µεγαλύτερους…
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��� ����������, µ� ��� µ���µ� �������������� ��� ������� �� ��� ������ �� ���� ���, µ��
��µ���� ��� � �������µ�����, ��������� ��� ������µ��� ������� ��� ������� ���������
�����, � ������ ����� ���� ���� ���� ��� �� ������ � ������� ��� �����…
�� ����, 50 ������ µ��� �� �������� ���, ��������� ������� ���� 2 �������� 2008
��� �µ�������� ������� ��� ���������µ��� µ��, ��� ������� ��� ������µ�� ��� 50
������ ��� ��� ������ ���. ��� µ���� µ��� � �������� �µ��� ������� ��µ����� �������
���� ������� ��� ���������µ��� ����������, �������� ���� ����������� ��� �������
��� ����������.

�� «�µ�����������» µ� ��� ������� ��� ���������µ��� ����������, ��������
���� �����������.
Οι «Αµφιθεατρικοί»
µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη.
2006-2007 «Μια Στιγµή Πριν» του Σέρτζι Μπελµπελ σε σκηνοθεσία Θοδωρή Τζιδάµη
Κενό. Μοναξιά. Σκοτάδι. Θάνατος. Επτά ανθρώπινες ιστορίες, φαινοµενικά ασύνδετες µεταξύ
τους. Ή µήπως όχι; Επτά καθηµερινές σκηνές. Χωρίς επικοινωνία, χωρίς ανθρώπινη επαφή.
Και τότε... τα πάντα αλλάζουν. Μέσα σε ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ. Γιατί οι άνθρωποι έχουν χρέος ο ένας
απέναντι στον άλλον. Και το να παίζει κανείς µε αυτό είναι πρόστυχο, είναι ευτελές. Γιατί, πάνω
απ’ όλα, οι άνθρωποι έχουν καθήκον να επιζούν...
Ακαδηµαϊκή χρονιά 2007-2008.
Η Ακαδηµαϊκή χρονιά 2007-2008 βρήκε την οµάδα µε σκηνοθέτη τον Δηµήτρη Δάγκαλη. Η
οµάδα αποκτά και πάλι πολλά νέα µέλη και µετά από 3 χρόνια επιστρέφει ξανά στις κωµωδίες
και για πρώτη φορά σε Έλληνα συγγραφέα και ετοιµάζει το θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελλάριου «Ο Θάνατός Σου, Η Ζωή Μου». Ο πατέρας της ελληνικής κωµωδίας εγγυάται µε το
έργο αυτό το γέλιο µε µια γρήγορη στην εναλλαγή των καταστάσεων φάρσα, ενώ ταυτόχρονα, µε την µόνιµη διαχρονικότητά που υπάρχει σε όλα σχεδόν τα έργα του, µας θυµίζει πως
η επαγγελµατική, κοινωνική και οικονοµική ανέλιξη του καθενός βρίσκεται πάντα, ή σχεδόν
πάντα στον κενό χώρο που θα αφήσει ο θάνατος του άλλου…
Το έργο, 50 χρόνια µετά τη συγγραφή του, πρόκειται ανέβηκε στις 2 Απριλίου 2008 στο Αµφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου µας, στα πλαίσια των εορτασµών των 50 χρόνων από την
ίδρυσή του. Δύο µέρες µετά η θεατρική οµάδα επέδωσε τιµητική πλακέτα στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη στα γραφεία της Πρυτανείας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

µαθήµατά τους πριν από την έναρξη της β’
φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, 3) Η αποδοχή ξένων µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκοµίσουν την αναγνώριση
του τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ
/ ΔΟΑΤΑΠ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Έντυπη
αίτηση, 2) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα,
3) Επίσηµο αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος
(αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει), 4) Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µε ακριβή Μ.Ο., 5) Δύο συστατικές
επιστολές, κατά προτίµηση από µέλη Δ.Ε.Π.
(τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαµβάνονται είτε από τη Γραµµατεία του
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής είτε από την ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου), 6). Ένα από τα παρακάτω Αποδεικτικά Αγγλικής Γλώσσας: α) Proﬁciency
του Cambridge ή του Michigan, που να έχει
αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την
ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών, β) TOEFL*, 220 και άνω (computerbased testing), 83 και άνω (internet-based)
[Ο κωδικός για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας είναι 7006. Department Code: 82], γ)
IELTS (academic test), 6,0 και άνω (τα αποτελέσµατα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται
για τέσσερα έτη), δ) Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσοµάθειας, επίπεδο Γ2, ε) Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το
ΔΙΚΑΤΣΑ). Τα δικαιολογητικά α, γ, δ και ε θα
προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από την αρχή που το
εξέδωσε, 7) Αποτελέσµατα των εξετάσεων
GMAT (Graduate Management Admission
Test) 500 και πάνω. Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής απευθείας από το ΕΤS. Ο κωδικός για το
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας είναι RNW-9R-84,
8). Επιστηµονικές Δηµοσιεύσεις, Διακρίσεις

Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής µε τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
Ο σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Π.Μ.Σ.-Λ&Χ) που οργανώνει και λειτουργεί το Τµήµα Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Υπ’ Αριθ. 70628/Β7 απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(ΦΕΚ 1566/20.10.2004) και τις διατάξεις των
άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992, είναι η
εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τµήµατος
και των οµολόγων Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική οδηγεί στην απονοµή: α) Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική στις κατευθύνσεις: i) Λογιστική, ii) Χρηµατοοικονοµική, β) Διδακτορικού
Διπλώµατος στα γνωστικά αντικείµενα του
Μεταπτυχιακού Διπλώµατος.
Στο Π.Μ.Σ.-Λ&Χ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
1) α. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, β. των Τµηµάτων Οικονοµικών
Επιστηµών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων αντίστοιχων Τµηµάτων της αλλοδαπής, γ. άλλων Τµηµάτων Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. µε συναφή γνωστικά αντικείµενα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν
να προσκοµίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι
υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την
Αγγλική γλώσσα, 2) Υποψηφιότητα µπορούν
να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα
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successful experience of the last conference
in 2006.
The 2nd ICAF is focusing on issues that impact the global ﬁnancial markets and the international accounting. Papers in any area of
accounting and ﬁnance are welcomed, especially those addressing issues that challenge
the dominant school of thought while oﬀering an alternative approach. Papers dealing
with other issues, such as corporate ﬁnance,
derivatives, ﬁnancial intermediation, managerial accounting, forecasting, disclosure,
valuation, earnings management etc. are
welcomed as well. Furthermore, comparative, integrative and cross-cultural approaches are strongly encouraged.
Authors are invited to submit full papers
to the Organizing Committee until 6th of April
2008. The Conference will be held in English.
Notiﬁcations of acceptance will be sent to
authors by 23rd May 2008. The International
Conference will take place at the University
of Macedonia, in Thessaloniki, Greece, between 28th and 29th of August 2008.
The conference website is
http://eos.uom.gr/~icaf.

(εάν υπάρχουν), 9) Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσηµου (δηµόσιου) ασφαλιστικού
φορέα, 10) Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία,
ξένες γλώσσες, ειδικά σεµινάρια, γνώση Η/Υ,
µαθήµατα σε πανεπιστήµια του εξωτερικού,
πτυχία συµπληρωµατικής εκπαίδευσης, βραβεία) που θα αποδεικνύονται µε αντίγραφο
επικυρωµένο από την αρχή που το εξέδωσε
ή µε Υπεύθυνη Δήλωση. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να ζητήσουν από το ETS να στείλει
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων TOEFL.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στη
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και
Χρηµατοοικονοµική (4ος όροφος του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, γραφείο 431, Εγνατίας
156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891693,
2310 891691, fax: 2310 891278, e-mail:
maf@uom.gr). Οι ώρες εξυπηρέτησης του
κοινού είναι οι εξής: Δευτέρα-Παρασκευή:
11:00-13:00.
Ο Διευθυντής
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική
ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
OPERATIONAL RESEARCH: AN INTERNATIONAL JOURNAL

2nd International Conference in Accounting
and Finance
28 & 29 August 2008, Thessaloniki
University of Macedonia

CALL FOR PAPERS
Special Issue
Optimization Models in Environment and Sustainable Development

The Department of Accounting and Finance
of the University of Macedonia is organizing
an international conference with the intention to explore issues related to the marketoriented economy and its implication in the
accounting and ﬁnancial ﬁeld. The meeting
intends to promote research on accounting
and ﬁnance as a result of periods of rapid
social and economic evolution. The conference is the second in a row, following the

Sustainable management of the environment and its resources is an issue of vital
importance in our contemporary societies
and especially in developed societies. The
scarcity of resources may well account for
this fact. The importance of this problem underlies the necessity for adapting measures
aiming at its solution. Many research papers
and scientiﬁc conferences have been devoted to this direction. The challenge is to com-
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bine the high quality of life with a continuing
economic growth in a sustainable way over
the long term. However, this goal requires
multidisciplinary and integrated research
eﬀort. Identiﬁcation and evaluation of the
likely environmental, economic and social
impacts of alternative policies can only be
done through scientiﬁc models.
A vast number of diﬀerent optimization
models and approaches have been developed to assess the impact of a strategy or a
policy in terms of sustainable development.
Furthermore, the European Union through
the Seventh Framework Programme tries to
stimulate the scientiﬁc community to bring
innovative solutions for these problems.
The objective of this special issue of ORIJ
is to present recent advances on the ways
in which patterns of development can be
measured and modelled in the search for
sustainability, and also to provide a framework to help decision-makers choose the
most appropriate model, on issues like (but
not limited to):
- Optimization Models in Environment and
Sustainable Development
- Decision Support Systems in Environment
and Sustainable Development
- Analysis of the relation between Economic
Growth and Environmental Quality
- Optimization Models for Environmental
Systems
- Waste Management Planning and Optimization
- Operational Research Applications in Wildlife Management and Ecology
- Optimization Models in Forest and Agricultural Sector
- Evaluation of currently used Optimization
Models
- OR Case Studies in the ﬁeld of Environmental Management
We are particularly interested in new optimization models or improvements in modelling techniques, regarding the environment or sustainable development. Submitted papers should not have been previously
published nor be currently under considera-

tion for publication elsewhere. All submitted papers will be refereed according to the
editorial policy of ORIJ (the paper is refereed
by two anonymous reviewers and in case of
conﬂict by a third one).
Guest Editors
1. István Maros
Professor of Computational Methods of Operations Research
Dept. of Computing,
Imperial College,
Exhibition Road, London SW7 2AZ, UK
Tel / Fax: +44 (0)20 7594 8447 / +44 (0)20
7581 8024
Email: i.maros@imperial.ac.uk
URL: http://www.doc.ic.ac.uk/~im and
Professor
Dept. of Computer Science
University of Pannonia
Egyetem u. 10, H-8200
Veszprem, Hungary
Email: maros@dcs.uni-pannon.hu
URL: http://www.cds.vein.hu/maros
2. Garyfalos Arabatzis,
Assistant Professor
Dept. of Forestry & Management of the
Environment and Natural Resources,
Democritus University of Thrace,
193 Pantazidou Str., Postal Code 68200, New
Orestiada
Tel / Fax: +30 25520-41158 /
+30 25520-41159
Email: garamp@fmenr.duth.gr
3. Dr Angelo Sifaleras
Researcher
Dept. of Applied Informatics,
University of Macedonia, Economic and
Social Sciences,
156 Egnatias Str., Postal Code 54006,
Thessaloniki, Greece
Tel / Fax: +30 2310 891881 /
+30 2310 891825
Email: sifalera@uom.gr
URL: http://eos.uom.gr/~sifalera
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Prospective authors should follow the manuscript format described bellow at the journal
site. Papers that do not comply with these
guidelines will not be considered for publication.

Important note: At the ﬁrst stage of the submission process, authors should select “Sp. Issue: Optim. models in environment” from the
article type list.
Important Dates
Submission deadline: 2008.10.31
Author notiﬁcation - review comments:
2009.01.31
Second review cycle: 2009.03.31
Final manuscript due: 2009.05.20
Tentative date of publication: September
2009

h t t p : / / w w w. s p r i n g e r. c o m / b u s i n e s s /
operations+research/journal/detailsPage=c
ontentItemPage&CIPageCounter=512709
Authors should submit their papers through
the editorial manager web site http://www.
editorialmanager.com/orij
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ΕΔΡΑ UNESCO ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
��� ��� UNESCO

����� ������� ��� ����������, ����������� ��� ��������� �������

ΝΕΑ ΤΗΣ UNESCO

����������� �� ����� ������ ��� ���µ������� ������� "��� ��� UNESCO" ���
���µ������� �µ��� �������� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ����������� ���
�������� ������-�������, �����µ���� ��������� ��� ����� UNESCO
����������µ���� ��������� ��� �����. ��� ����� ������ ��������� ��������µ� �
�������� ��� �µ�µ���� ���������� �� ��������� ������, ��� ������� ��
�������� ��� ����������: ������ ����������, ���µ���� ������� ��� ���������
������µ����, � ������ ���� ��� ��� ������� ���µ����� ��� �������.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της τριµηνιαίας έκδοσης “Νέα της UNESCO” που επιµελείται
οµάδα φοιτητών του ΔΕΟΠΣ υπό την εποπτεία της καθηγήτριας κας Παρούλας Νάσκου-Περράκη, ακαδηµαϊκά υπεύθυνης της Έδρας UNESCO Διαπολιτισµικής Πολιτικής του ΔΕΟΠΣ.
Στο πρώτο τεύχος απευθύνει χαιρετισµό η Πρόεδρος του Τµήµατος καθηγήτρια κα Μα����� Ψαρρού,
������� ��� ενώ
����������,
�����������
��� ���������
�������
γδαληνή
γράφουν
οι φοιτητές
και φοιτήτριες:
Ελπίδα Θεοδωρίδου, Σταµατία
Μπόσκου και Ευάγγελος Οικονοµίδης, ο οποίος είχε και την τεχνική επιµέλεια της έκδοσης.
����������� �� ����� ������ ��� ���µ������� ������� "��� ��� UNESCO" ���
���µ������� �µ��� �������� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ����������� ���
�������� ������-�������, �����µ���� ��������� ��� ����� UNESCO
����������µ���� ��������� ��� �����. ��� ����� ������ ��������� ��������µ� �
�������� ��� �µ�µ���� ���������� �� ��������� ������, ��� ������� ��
�������� ��� ����������: ������ ����������, ���µ���� ������� ��� ���������
������µ����, � ������ ���� ��� ��� ������� ���µ����� ��� �������.
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����������

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- ΕΚΘΕΣΕΙΣ
����������������� ������
��� ������ ����������������� ������ ��� �� ������ ����������� ��� ������� 16
����µ����� 2007 �� �������� ���, ���� ��� ��������� ����������� ��� ��� �� ������ ���
���������µ����� µ�� ����������. � ���������� ���� µ�����, ��� �� ������
�������������� µ� �� ������µµ� ��� �������������, ����� ��� µ� �� ���� ���
µ���������� �� �����. ��� ��� ������!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Την ετήσια Χριστουγεννιάτικη γιορτή για
τα παιδιά διοργάνωσαν την Κυριακή 16 Δεκεµβρίου 2007 οι Σύλλογοι ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και
οΣύλλογος Διοικητικών για όλα τα παιδιά της
πανεπιστηµιακής µας κοινότητας. Η προσέλευση ήταν µεγάλη, ενώ τα παιδιά ενθουσιάστηκαν µε το πρόγραµµα που παρουσιάστηκε, καθώς και µε τα δώρα που µοιράστηκαν
σε όλους. Και του χρόνου!

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΗ 5Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Οι Εκδόσεις του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έλαβαν µέρος και φέτος στην 5η Διεθνή Έκθεση
για το Βιβλίο (SCRIPTA) που διοργάνωσε το ΕΚΕΒΙ στους χώρους της HELEXPO στις 29/5-1/6.
Σκοπός αυτής της συµµετοχής ήταν η προβολή των 50 χρόνων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, η προώθηση των µέχρι σήµερα εκδοθέντων τίτλων και η επικοινωνία µε εκπροσώπους ξένων Εκδοτικών Οίκων για την επιλογή και αγορά δικαιωµάτων δικών τους εκδόσεων.
Το περίπτερο επισκέφθηκαν καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
πολλοί βιβλιόφιλοι, καθώς και ο Υπουργός Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδης.

Στο κέντρο ο Υπουργός Παιδείας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης µε τον Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη και τη
Διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ κα Κατρίν Βελισσάρη.
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