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προλογικό
σημείωμα

Σημείωμα των
Πρυτανικών Αρχών
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας
Τα “Πανεπιστημιακά”, με την 8η έκδοσή τους, διαβαίνουν πλέον
οριστικά το κατώφλι της ηλεκτρονικής εποχής. Για το περιοδικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο αδιάλειπτα επί μια
εξαετία προβάλλει τα επιτεύγματα του Ιδρύματος και των μελών
της Πανεπιστημιακής του Κοινότητας, η έκδοση αυτή αποτελεί
ορόσημο και παράλληλα νέα αφετηρία.
Η έντυπή του μορφή αποτελεί πλέον παρελθόν, για τρεις κυρίως λόγους:
●● Πρώτον, επειδή η διεθνής τάση οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
●● Δεύτερον, επειδή με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
και του διαδικτύου, δίνεται η δυνατότητα σε πολύ περισσότερους αναγνώστες να έρθουν σε επαφή με το περιοδικό και
κατά συνέπεια με το Πανεπιστήμιο.
●● Τρίτον, και πολύ σημαντικό, για λόγους οικονομίας, αφού το
κόστος της έντυπης μορφής είναι πολλαπλάσιο της ηλεκτρονικής και οι εποχές απαιτούν φειδώ στις δαπάνες του Ιδρύματος.
Παράλληλα, η έκδοση του 8ου τεύχους των “Πανεπιστημιακών”
συμπίπτει με την ολοκλήρωση της θητείας της παρούσης Πρυτανικής Αρχής. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, θέλουμε για ακόμη
μια φορά να ευχαριστήσουμε το σύνολο της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας για τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα χρόνια, με
στόχο τη βελτίωση και ανάδειξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ιδιαιτέρως δε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχουν
συμβάλει μέχρι σήμερα στην επιτυχημένη έκδοση των “Πανεπιστημιακών”.
Τέλος, θέλουμε να ευχηθούμε στις νέες Πρυτανικές Αρχές,
που αναλαμβάνουν από την 1η Σεπτεμβρίου, καλή δύναμη και
κάθε επιτυχία στο έργο τους.
Καθηγητής
Ηλίας Κουσκουβέλης

Καθηγητής
Στέλιος Δ. Κατρανίδης

Πρύτανης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Επιστημονική Διημερίδα
για τις Διεθνείς Σχέσεις

Μεγάλος αριθμός
μελών της
ακαδημαϊκής
κοινότητας
και φοιτητών
παρακολούθησε
τις εργασίες της
διημερίδας

Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
στις 24-25 Οκτωβρίου 2009 επιστημονική-επιστημολογική διημερίδα με τίτλο:
“Η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων στην
Ελλάδα – Προκλήσεις και προβληματισμοί για τον 21ο αιώνα”. Η επιστημολογική διημερίδα διοργανώθηκε από το
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε
συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα
του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι η πρώτη που
πραγματοποιείται με θέμα το συγκεκριμένο επιστημονικό ζήτημα.

Η ανάπτυξη της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα, αν και ξεκινά ουσιαστικά μόλις τη δεκαετία του
1980, γνωρίζει σήμερα στη χώρα μας περίοδο άνθησης. Η δυναμική των Διεθνών
Σχέσεων στο Ελληνικό πεδίο αποτυπώνεται στην αύξηση των πανεπιστημιακών Τμημάτων ανά την επικράτεια και
τα ολοένα και πιο αποφασιστικά βήματα
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που γίνονται στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής σκέψης.
Η γενικευμένη αστάθεια που πλήττει
σήμερα το Διεθνές Σύστημα, είτε μέσω
εμπόλεμων συρράξεων, είτε μέσω της ευρείας αποσταθεροποίησης του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού δικτύου, καθιστούν
το συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο επίκαιρο όσο ποτέ.
Στην τρέχουσα διεθνή πραγματικότητα, ο επιστημονικός χώρος των Διεθνών
Σχέσεων παρακολουθεί και αναλύει τα
δεδομένα με επιστημονικό ορθολογισμό
και μεθοδολογική οξύνοια, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των στοιχείων, κατανόησης των φαινομένων, αλλά και παρουσίασης απτών
προτάσεων για την ελαχιστοποίηση, στο
μέτρο του δυνατού, των κινδύνων που εμφανίζονται στο διεθνές πεδίο.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη διημερίδα περιλαμβάνονται: η
μελέτη των Μεγάλων Δυνάμεων, η μελέτη της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας –
Υπερεθνικής Ολοκλήρωσης, η μελέτη της
Στρατηγικής Σκέψης, η μελέτη της Επίλυσης Συγκρούσεων και της Διαχείρισης
Κρίσεων, καθώς και ζητήματα της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής.
Στη διημερίδα μίλησαν οι:
●● Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΣ
Παντείου Πανεπιστημίου και Προεδρεύων Τμήματος ΔΕΠΙΣ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
●● Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής
●● Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Καθηγητής
●● Παντελής Σκλιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
●● Γεώργιος Σπυρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
●● Γεώργιος Βοσκόπουλος, Επίκουρος
Καθηγητής Τμήματος ΔΕΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
●● Παναγιώτης Ήφαιστος, Καθηγητής

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

●● Αθανάσιος Πλατιάς, Καθηγητής και
Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΣ Πανεπιστημίου Πειραιά
●● Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Καθηγητής
και Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
●● Ειρήνη Χειλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Στη διάρκεια των θεματικών ενοτήτων
σχολίασαν οι:

●● Εμμανουήλ Καραγιάννης, Λέκτορας
Τμήματος ΔΕΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
●● Σπυρίδων Λίτσας, Λέκτορας Τμήματος ΔΕΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
●● Φωτεινή Μπέλλου, Λέκτορας Τμήματος ΔΕΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
●● Ευαγόρας Ευαγόρου, Λέκτορας

Οι Μεγάλες
Δυνάμεις, η Διεθνής
Πολιτική Οικονομία
– Υπερεθνική
Ολοκλήρωση, η
Στρατηγική Σκέψη, η
Επίλυση Συγκρούσεων
και η Διαχείριση
Κρίσεων, καθώς
και ζητήματα της
Ελληνικής Εξωτερικής
Πολιτικής ήταν το
αντικείμενο μελέτης
του συνεδρίου

Διεθνές Συνέδριο για το
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Business School του
Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, διοργάνωσαν το “2nd Biennial International Conference on Services Marketing (BIC II)” στις 4-6 Νοεμβρίου 2009
στο συνεδριακό κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης “Ν. Γερμανός”. Το
κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν: “Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers”.
Αντικείμενα που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν, μεταξύ άλλων, η διεθνοποίηση των υπηρεσιών, το μάρκετινγκ στα
ΜΜΕ και τις Δημόσιες Σχέσεις, το τουριστικό μάρκετινγκ, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες στο μάρκετινγκ, η κοστολόγηση των
υπηρεσιών, το μάρκετινγκ μη κερδοσκο-

πικών υπηρεσιών και το μάρκετινγκ στις
καλές τέχνες και τον αθλητισμό.
Στους κεντρικούς ομιλητές του συνεδρίου συγκαταλέγονται οι: Γεώργιος
Μπαλτάς, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Associate Professor, Athens University of Economics and
Business), Luiz Mutinho (Καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Γλασκώβης), Achim
Kampf (Senior Manager, Germany Trade
& Invest), Γιάννης Χατζηδημητρίου (Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας),
Δημήτρης Λακασάς (Marketing Director
Olympia Electronics S.A.), Γεώργιος Αυλωνίτης (Athens University of Economics and Business), Γεώργιος Δοβλέτης
(Deputy General Director, Antenna TV),
Μπάμπης Μιχαηλίδης (Support Director,
Helexpo), Άννια Σπυροπούλου-Ηλιάδου
(Managing Partner, Omni Apiqo/Quintessentially Hellas) και Φίλιππος Σ. Καραμανώλης (President of the Executive
Board, Eurobank EFG Serbia).
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τουπανεπιστημίου

Ημερίδα ενημέρωσης των
πρωτοετών φοιτητών
Οι Πρυτανικές Αρχές και ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
στις 11 Νοεμβρίου 2009 διοργάνωσαν
ημερίδα ενημέρωσης των πρωτοετών
φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 20092010 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
απηύθυναν χαιρετισμό οι Πρυτανικές
Αρχές του Πανεπιστημίου, καθώς και ο
πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών.
Ακολούθησαν προβολή ενημερωτικού
βίντεο με τις δραστηριότητες του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας των προηγούμενων ετών και σύντομο
μουσικό πρόγραμμα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.
Στη συνέχεια οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου απένειμαν τιμητικούς παπύρους στους πρωτεύσαντες
φοιτητές των αντίστοιχων Τμημάτων.
Τέλος, το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του
Ιδρύματος βράβευσε φοιτητές που είναι
μέλη εθνικών αθλητικών ομάδων.

Πρωτεύσαντες φοιτητές ανά τμήμα
Ονοματεπώνυμο

Τμήμα

Δημήτριος Πρόντης
του Στέφανου

Οικονομικών Επιστημών

Βασιλική Λάππα
του Παναγιώτη

Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Ευστράτιος-Ιωάννης
Καρτάλης του Νικολάου

Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών

Ελένη Εξάρχου
του Βασιλείου

Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής

Ορέστης Μήλιος
του Δημητρίου

Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής

Δήμητρα Καραμπίλια
του Βασιλείου

Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής

Αικατερίνη Παρασκάκη
του Μιχαήλ

Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών

Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης
του Αναστασίου

Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης

Δημήτριος-Παρασκευάς
ΚουκουβίνοςΚωστόπουλος του
Θεοδοσίου

Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών (Έδεσσα)

Αριστέα Θεοδωράκη
του Παναγιώτη

Διοίκησης Τεχνολογίας
(Νάουσα)

Αθλητές Εθνικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οι Πρυτανικές αρχές
με βραβευθέντες
φοιτητές
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Ονοματεπώνυμο

Άθλημα

Τμήμα

Διάκριση

Εφραιμίδης Νικήτας του Νικολάου

Πετοσφαίριση

Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής

2η θέση Βαλκανικό Εφήβων

Σακκάς Αντώνης του Ανδρέα

Τρίαθλο

Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών

1η θέση Βαλκανικό Νέων
2η θέση Ευρωπαϊκό Κύπελλο Νέων
3η θέση Πανελλήνιο Ανδρών

Ημερίδα για τις
προκλήσεις των
ελληνικών επιχειρήσεων
Στις 2 Δεκεμβρίου 2009 το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών και ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας διοργάνωσαν υπό την αιγίδα του Δήμου Έδεσσας ημερίδα με θέμα: “Οι Σημερινές Προκλήσεις των Ελληνικών Επιχειρήσεων”. Στη διοργάνωση της ημερίδας συνέβαλαν
ενεργά ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Ι. Χατζηδημητρίου και η Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Ροδούλα Τσιότσου.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Ιωάννης
Σόντρας και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής κ. Ηλίας Κουσκουβέλης.
Στην ημερίδα συμμετείχαν οι παρακάτω ομιλητές:
●● Χρήστος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
●● Θωμάς Σταματόπουλος, Διευθυντής Μάρκας/Επωνυμίας
Volvo, Όμιλος Δάβαρη-Autopoint
●● Χρήστος Κοπατσάρης, Αντιπρόεδρος Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
●● Χαράλαμπος Καμπουρίδης, Διευθυντής Δικτύου Διανομής
Β. Ελλάδος, Χατζημιχάλης Α.Ε.
Συντονιστής: Καθηγητής κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Στις 26 Νοεμβρίου 2009 στο Νέο Αμφιθέατρο
14 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε διάλεξη του κ. Γιώργου Καμίνη,
Προϊσταμένου του Συνηγόρου του Πολίτη,
με τίτλο: “Ο Συνήγορος του Πολίτη: ανεξάρτητη αρχή προάσπισης των δικαιωμάτων του
ανθρώπου”. Η διάλεξη, η οποία ήταν ανοιχτή
για το κοινό, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του μαθήματος της καθηγήτριας Π. ΝάσκουΠερράκη με τίτλο: “Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του ανθρώπου”.

Επιστημονική ημερίδα
για τα ΜΜΕ και την
πολιτική στην Τουρκία
Το ζήτημα της λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στην Τουρκία και της σχέσης
τους με την πολιτική εξουσία της γείτονος
χώρας εξετάστηκε σε επιστημονική ημερίδα με τίτλο “ΜΜΕ και Πολιτική στην Τουρκία:
Προσεγγίσεις και Παρερμηνείες”, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
στις 25 Φεβρουαρίου 2010 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Ιδρύματος.
Για το θέμα μίλησαν η Αριάνα Φερεντίνου,
Λέκτορας στη Σχολή Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Bilgi, ανταποκρίτρια της ΝΕΤ, της
Deutsche Welle, του Κυπριακού Πρακτορείου
Ειδήσεων και αρθρογράφος της Hürriyet Daily
News, και η Asli Tunç, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Bilgi.

13th American Studies Seminar

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Θωμάς
Σταματόπουλος, Χρήστος Κοπατσάρης, Χρήστος Βασιλειάδης, Χαράλαμπος
Καμπουρίδης

Στις 21-24 Απρίλιου 2010 το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το
13ο Σεμινάριο Αμερικανικών Σπουδών, με την
υποστήριξη του Αμερικανικού Προξενείου. Το
σεμινάριο με θέμα “Παγκόσμιες προκλήσεις
για τη νέα γενιά” παρακολούθησαν φοιτητές
από διάφορες εθνικότητες και πανεπιστήμια
της πόλης. Ακόμη, στο σεμινάριο συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και Αμερικανοί
καθηγητές. Ακαδημαϊκά υπεύθυνος του Σεμιναρίου ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Θεοδόσης
Καρβουναράκης.
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τουπανεπιστημίου

8ο Ετήσιο Συνέδριο του
Συνδέσμου Επιστημόνων
Χρηματοοικονομικής και
Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.)

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο
Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και
Λογιστικής, διοργάνωσε το 8ο Ετήσιο
Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων
Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2009, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στόχος του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 200
σύνεδροι, ήταν η προβολή νέων ιδεών και
η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ελλήνων
επιστημόνων και επαγγελματιών στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, που δραστηριοποιούνται σε διεθνές
επίπεδο. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
περιλάμβανε ένα σημαντικό αριθμό ερευ-

νητικών εργασιών υψηλού επιπέδου σε
σύγχρονα θέματα της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής και των Οικονομικών
Επιστημών.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου στις 19
Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας συζήτηση με θέμα: “Πρότυπα, Χρηματοπιστωτική Κρίση, Μελλοντικές Επιπτώσεις στη Διεθνή και Ελληνική Οικονομία”, με ομιλητές τον κ. Γκίκα
Χαρδούβελη, Καθηγητή Πανεπιστημίου
Πειραιά, τον Dr. Δημήτριο Ντζανάτο,
Πρόεδρο Grant Thornton Hellas, και τον
κ. Παναγιώτη Θεοδοσίου, Καθηγητή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη
συζήτηση συντόνισε ο κ. Χρήστος Νεγκάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Ημερίδα για τη δημοσιονομική κρίση στην Ε.Ε.
Η δημοσιονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μέθοδοι αντιμετώπισής της ήταν το θέμα ημερίδας με τίτλο
“Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση”, που διοργανώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2010 από
το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων ΜακεδονίαςΘράκης.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του
μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη
Σαρμά, διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων και έγκριτων
οικονομικών συντακτών της Θεσσαλονίκης στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υπεύθυνος
για την οργάνωση της ημερίδας ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Σκιαδάς από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διεθνών
Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Καθηγητής Ηλίας
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Κουσκουβέλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σπυρόπουλος και ο Πρόεδρος
ΕΣΗΕΜ-Θ, κ. Μόσχος Βοϊτσίδης.
Οι εισηγητές που συμμετείχαν στην ημερίδα ήταν ο
Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Μπάρμπας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Σκιαδάς από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
η κ. Κάκη Μπαλή, Δημοσιογράφος, και ο Δρ. Ιωάννης Σαρμάς, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ακολούθησε συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Λεωνίδας Λιάμης.
Τα θέματα που αναδείχθηκαν κατά τις εισηγήσεις και
τη συζήτηση αφορούσαν το σύστημα δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου ως μέσο αύξησης των δημοσίων εσόδων,
το μηχανισμό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
ως τρόπο διαχείρισης της οικονομικής κρίσης, τις νέες μεθόδους ελέγχου δημοσίων δαπανών στην Ε.Ε. με στόχο
τον περιορισμό τους, και την παρουσίαση της δημοσιονομικής κρίσης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Διάλεξη για τη νέα
διεθνή πολιτισμική τάξη
Ως κώδωνα κινδύνου, αφύπνισης και συναγερμού, και όχι βιομηχανία κατανάλωσης πολιτισμικών αγαθών χαρακτήρισε
τον πολιτισμό η Διευθύντρια Πολιτιστικής Πολιτικής και Διαπολιτισμικού Διαλόγου της UNESCO κ. Κατερίνα Στενού,
η οποία μίλησε στις 27 Απριλίου 2010 στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα “Η
Νέα Διεθνής Πολιτισμική Τάξη”.
«Πολιτισμός», είπε, «δεν είναι μόνον
ό,τι μας κληροδοτήθηκε ως παράδοση,
αλλά και αυτό που δημιουργούμε κι εμείς
σήμερα, ένα σχέδιο μιας ποιοτικής ζωής».
Αναφερόμενη στη σημερινή πραγματικότητα της χώρας μας, υπογράμμισε ότι
είναι αναγκαία η ηθική ανάταση του φρονήματος, που θα αναγεννήσει την ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον. Ο ρόλος του
πολιτισμού, αλλά και των εκφραστών του
–της πνευματικής ηγεσίας, των διανοουμένων και των δημιουργών, αλλά και των
νέων– είναι καθοριστικός για την αντιστροφή αυτού του αρνητικού κλίματος
που έχει δημιουργηθεί από τη σημερινή
οικονομική κατάσταση.
Η ίδια επεσήμανε την ψευδαίσθηση
συμμετοχής στον πολιτισμό, που δημιουργείται μέσα από τα νέα κανάλια της
επικοινωνίας, όπως αυτά του διαδικτύου
και των λεγόμενων “κοινωνικών δικτύων”
(Google, MySpace, Facebook), τα οποία
επιβάλλουν μια νέα διεθνή πολιτισμική
τάξη. Το διεθνές πλέον διακύβευμα βρίσκεται στην ποιότητα του συμβολικού
περιεχομένου που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο και από το οποίο απουσιάζουν τα
ελληνικά σύμβολα.
Αναφερόμενη στη συνέχεια σε ορισμένους όρους-κλειδιά, όπως “σύγκρουση”, “προσέγγιση” ή “διάλογος” των πολιτισμών, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση
τους. Ποιος νομιμοποιείται να εκπροσωπεί τον κάθε πολιτισμό; Ορισμένες
φωνές θεωρούνται αυθεντικότερες από
ορισμένες άλλες; Ποιος τους δίνει αυτή
την αναγνώριση; Ποιος θέτει τους όρους

Η Διευθύντρια
Πολιτιστικής Πολιτικής
και Διαπολιστισμικού
Διαλόγου της UNESCO
κ. Κατερίνα Στενού
υπογράμμισε ότι
«πολιτισμός δεν
είναι μόνον ό,τι
μας κληροδοτήθηκε
ως παράδοση,
αλλά και αυτό που
δημιουργούμε κι εμείς
σήμερα, ένα σχέδιο
μιας ποιοτικής ζωής»

διαιτησίας ενός “διαλόγου πολιτισμών”, ο
οποίος είναι ουσιαστικά ανέφικτος, εάν
δεν έχει προηγηθεί διάλογος στους κόλπους του κάθε πολιτισμού;
Η κ. Στενού έκλεισε την παρουσίασή
της με το ποίημα του Καβάφη Επάνοδος
από την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σφραγίδας
των άλλων πολιτισμών που φέρει ο καθένας μας συνειδητά ή ασυνείδητα:
“…Σ’ Έλληνας σαν κ’ εμάς δεν κάνουν
τέτοιες μικροπρέπειες. Το αίμα της
Συρίας και της Αιγύπτου που ρέει μες
στες φλέβες μας να μη ντραπούμε, να
το τιμήσουμε και να το καυχηθούμε.”
Η διάλεξη διοργανώθηκε από την υπεύθυνη για την έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, κ. Π. Νάσκου-Περράκη και
παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για
την UNESCO και Πρόεδρος του Κέντρου
UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, κ. Αικατερίνη Τζιτζικώστα, η Πρόξενος της Βουλγαρίας στη
Θεσσαλονίκη, κ. Νάντια Ράντιεβα, μέλη
του διδακτικού προσωπικού και φοιτητές
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Πολιτιστική Εγνατία
στην Ευρώπη

Εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον συγγραφέα Πάνο Θεοδωρίδη και τίτλο “Πολιτιστική Εγνατία στην Ευρώπη”
πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2010 στην Αίθουσα
Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Παράλληλη ομιλία με θέμα “Η Εγνατία Οδός ως δρόμος επικοινωνίας” (Via Egnatia as a way to connect) εκφωνήθηκε από την πρόεδρο του Via Egnatia Foundation
κ. Marietta van Attekum.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολιτιστικής δράσης καραβανιού του δικτύου Via Egnatia
Foundation, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία ξεκίνησε από την Αλβανία και πέρασε
από την πόλη μας στο δρόμο για την Κωνσταντινούπολη.
Στην ίδια εκδήλωση η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Φωτεινή Τσιμπιρίδου προανήγγειλε το διεθνές συνέδριο “Ο μύθος του
Άλλου στα Βαλκάνια. Αναπαραστάσεις, κοινωνικές πρακτικές και επιτελέσεις”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις
20-24 Φεβρουαρίου 2011 στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η εκδήλωση κορυφώθηκε με μια δράση-έκπληξη: στην είσοδο του Πανεπιστημίου μια ομάδα μικρών
παιδιών ζωγράφισε σχετικές θεματικές πάνω σε ειδικό
πανό, το οποίο μαζί με τις υπόλοιπες ζωγραφιές παιδιών
από διαφορετικές πόλεις των Βαλκανίων θα συμπεριληφθεί σε ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που θα διοργανωθεί στην Κωνσταντινούπολη – Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2010.
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Συνεργασία ΣΒΒΕ
και Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

Με θέμα “Η Κρίση κρίνει το Management” και σε
συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
στις 7 Μαΐου 2010, ο ΣΒΒΕ διοργάνωσε και προσέφερε στα μέλη του ένα τετράωρο σεμινάριο με τη
μορφή συνάντησης εργασίας στο συνεδριακό κέντρο “Νικόλαος Γερμανός” της Helexpo.
Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο κ. Χρήστος
Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών
του ΣΒΒΕ, και οι κ.κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου,
Καθηγητής, και Ανδρέας Ανδρονικίδης, Επίκουρος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η βασική εισήγηση και ο συντονισμός της συζήτησης έγινε από τον κ. Γιάννη Κεχαγιά, Αναπληρωτή
Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
και Πρόεδρο του Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιακού
και Επιχειρηματικού Πολιτισμού ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ.
Στην διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η
ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων εργαζομένων και
επιχειρήσεων ούτως ώστε, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της χρήσης προηγμένων εργαλείων λήψης
αποφάσεων, να επαναπροσδιορισθεί ο στρατηγικός
σχεδιασμός των επιχειρήσεων.
Παρευρέθησαν 35 στελέχη επιχειρήσεων μελών
του ΣΒΒΕ.
Τα σεμινάριο σχεδιάζεται να επαναληφθεί με
νέα ομάδα μελών του ΣΒΒΕ.

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Διημερίδα του Πειραματικού
Σχολείου (Γυμνασίου-Λυκείου)
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στις 8-9 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε
διημερίδα στο Αμφιθέατρο Τελετών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργανωμένη
από το Πειραματικό Σχολείο (Γυμνάσιο
και Λύκειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας –που εποπτεύει το
Σχολείο– και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Το θέμα της διημερίδας ήταν: “Το Πειραματικό Σχολείο: καινοτομία και έρευνα”.
Αφορμή για τη διοργάνωση της διημερίδας απετέλεσε η συμπλήρωση δέκα ετών
λειτουργίας του Πειραματικού Σχολείου,
ενώ κύριος στόχος ήταν η καταγραφή της
εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα Πειραματικά Σχολεία και η ανάδειξη του επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου που παράγεται σε αυτά. Εφόσον
η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα
απαιτεί ένα σχολείο που παρέχει γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες και παράλληλα εξασφαλίζει ισόρροπη συναισθηματική, πνευματική, κοινωνική και σωματική
ανάπτυξη σε όλους τους μαθητές, ο κριτικά αναστοχαζόμενος εκπαιδευτικός με τη
στέρεη κατάρτιση και επιμόρφωση είναι
η μόνη θετική απάντηση για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής πράξης και την
εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας και αποτελεσματικότερης διδασκαλίας, που προάγει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των
μαθητών και ισχυροποιεί τη σχολική ζωή.
Καθώς κατά τεκμήριο τα Πειραματικά
Σχολεία επανδρώνονται από εκπαιδευτικούς ιδιαίτερων προσόντων και, επομένως,
εξασφαλίζουν, ως ένα βαθμό, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για να ανταποκρίνονται στα ανωτέρω ζητούμενα, ο κύριος
προβληματισμός που πρυτάνευσε στο σκεπτικό για τη διοργάνωση της διημερίδας
ήταν: αν και κατά πόσο το θεσμικό και το
λειτουργικό πλαίσιο που διέπει τα Πειραματικά Σχολεία επιτρέπει να ανταπο-

κρίνονται αυτά στους βασικούς σκοπούς
λειτουργίας τους, όπως η πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
προσωπικού, η εφαρμογή εκπαιδευτικών
ερευνητικών προγραμμάτων, η πειραματική εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών
δράσεων και προγραμμάτων, η πειραματική χρήση σχολικών βιβλίων και άλλων εκπαιδευτικών μέσων.
Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιθυμώντας να
μοιραστεί τους προβληματισμούς του
προσκάλεσε στη διημερίδα τους εκπαιδευτικούς και τους επόπτες όλων των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων ανά την
Ελλάδα να καταθέσουν την άποψη και την
εμπειρία τους σε σχέση με τρεις θεματικές
ενότητες:
Α) Πειραματικά Σχολεία: το θεσμικό πλαίσιο και ο ρόλος τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα.
Β) Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία.
Γ) Εκπαιδευτικά προγράμματα – Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία.
Η πρόθυμη ανταπόκριση των ομόλογων
σχολείων και των πανεπιστημιακών τμημάτων που τα εποπτεύουν είχε ως αποτέλεσμα πληθώρα εισηγήσεων από πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς Πειραματικών
Σχολείων, εισηγήσεων που κάλυπταν όλες
τις ενότητες, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και αποτέλεσαν εφόρμηση για περαιτέρω προβληματισμό και συζητήσεις γόνιμες και εποικοδομητικές.
Ως τελική αποτίμηση, θεωρούμε ότι ο
ουσιαστικός διάλογος που προέκυψε ήταν
ένα πρώτο βήμα προς μια ρεαλιστική πρόταση για την αποστολή και την περαιτέρω
λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων
της χώρας, καθώς και για τη δημιουργική
όσμωση μεταξύ των Πανεπιστημίων και
των Πειραματικών Σχολείων.
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Ημερίδα για την εκλογή
των Προέδρων στα Κόμματα

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
σε συνεργασία με τη
Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οργανωτικές αλλαγές με
ευρύτερη πολιτική σημασία:
η εκλογή προέδρων από τη βάση

17 Μαΐου 2010

Αίθουσα Συνεδρίων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Ημερίδα με θέμα “Οργανωτικές αλλαγές
με ευρύτερη πολιτική σημασία: Η εκλογή
Προέδρων στα Κόμματα από τους εκλογείς τους” πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2010 στην Αίθουσα Συνεδρίων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ημερίδα
διοργανώθηκε από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών
Κοινής Γνώμης & Αγοράς του Πανεπιστημίου.
Η διαδικασία διεύρυνσης των σωμάτων που αποφασίζουν για την εκλογή του
προέδρου (επικεφαλής) του κόμματος,
δεν έχει μόνο συνέπειες στο χαρακτήρα
της εκλογής του προέδρου, αλλά επηρεάζει γενικότερα τη φυσιογνωμία των σύγχρονων κομμάτων και θέτει ερωτήματα
για την ποιότητα της δημοκρατίας στα
σύγχρονα κόμματα.
Αποτελεί άραγε διαδικασία προσαρμοσμένη στο πλαίσιο μέσα στο οποίο
τίθεται η ατζέντα από τα ΜΜΕ και τις
σύγχρονες τεχνολογίες ή πρόκειται για
εξέλιξη που σχετίζεται περισσότερο με τις
κοινωνικές αλλαγές στην κοινωνική βάση
των κομμάτων;
Ένα ακόμη ερώτημα είναι το εξής:
η άμεση εκλογή προέδρου διευρύνει τη
δημοκρατική λειτουργία στα κόμματα ή
μήπως στην πραγματικότητα διευρύνει
τις εξουσίες του αρχηγού, καθώς τον καθιστά μη-ελεγχόμενο από τα όργανα του
κόμματος, δεν ορίζει το πλαίσιο της λογοδοσίας του, ενώ απο-ουσιαστικοποιεί τις
εξουσίες του συνεδρίου και των κομματικών οργάνων; Μήπως η απευθείας εκλογή του αρχηγού υπάρχει κίνδυνος, αντί
να εμβαθύνει τη δημοκρατία, να οδηγήσει στον αρχηγισμό και στον καισαρισμό;
Το ζήτημα επιχείρησαν να προσεγγίσουν πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές και πολιτικοί.
●● Πέρσα Ζέρη, Καθηγήτρια Παντείου
Πανεπιστημίου
●● Ευθύμης Παπαβλασόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης
●● Γιάννης Κωνσταντινίδης, Λέκτορας
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

●● Βάλια Αρανίτου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης
●● Λία Μεριβάκη, Υποψήφια Διδάκτορας
University of Florida
●● Βέρα Τίκα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Παντείου Πανεπιστημίου
●● Αλεξία Κατσανίδου, Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια European University Institute
●● Κώστας Ελευθερίου, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
●● Χρύσανθος Τάσσης, Διδάσκων ΠΔ
407/80 Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
●● Παναγιώτης Βλάχος, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης
●● Θανάσης Κοντογεώργης, Υποψήφιος
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
●● Μεταξία Τριανταφύλλου, MA Πολιτικής Συμπεριφοράς University of Essex
●● Γιώργος Παστιάδης, Διδάκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Τα σχόλιά τους κατέθεσαν η κ. Βασιλική
Γεωργιάδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παντείου Πανεπιστημίου), ο κ. Στάθης
Καλύβας (Καθηγητής Yale University)
και ο κ. Νίκος Μαραντζίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με Στρογγυλό
Τραπέζι, στο οποίο τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ηλίας Κατσούλης, Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, και συμμετείχαν
οι:
●● Μαρία Βασιλάκου, Αναπληρώτρια
Πρόεδρος Πρασίνων Αυστρίας
●● Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλευτής
●● Γιώργος Πασχαλίδης, τ. Υπουργός
●● Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
●● Πηνελόπη Φουντεδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου
αποτελούνταν από την κ. Βασιλική Γεωργιάδου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), τον
κ. Γιάννη Κωνσταντινίδη (Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας) και τον κ. Νίκο Μαραντζίδη
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

International Conference on
International Business 2010
Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “International Conference on International
Business 2010” διεξήχθη στις 22-23
Μαΐου 2010 στο Αμφιθέατρο Τελετών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
και στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε
από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ιδρύματος σε
συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου της
Μεσσήνης (University of Messina)
και το Ερευνητικό Κέντρο CRIISEA
του γαλλικού πανεπιστημίου Picardie (University of Picardie).
Τα θέματα της παραοικονομίας, της διαφθοράς, των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι
πλέον στην ημερήσια διάταξη. Τα
δεδομένα για το ελληνικό χρέος

και το ελληνικό έλλειμμα θα μεταβάλλονται και τα δεδομένα της παραοικονομίας θα προσαρμόζονται
στις εκάστοτε μακροοικονομικές
μεταβολές, οπότε η συνεχής παρακολούθηση της συγκεκριμένης
πράξης επιβάλλεται.
Κύριοι ομιλητές του συνεδρίου
ήταν ο κορυφαίος στον κόσμο ειδήμων σε ζητήματα σκιώδους οικονομίας (παραοικονομίας) Καθηγητής
Fr. Schneider και ο πρόεδρος του
ΕΟΜΜΕΧ κ. Χρ. Πιτέλης. Ο Καθηγητής Friedrich Schneider υποστηρίζει ότι το μέσο μέγεθος της σκιώδους οικονομίας αγγίζει το 30% του
επίσημου ΑΕΠ των αναπτυγμένων
και των μεγαλύτερων αναπτυσσόμενων χωρών. Στο άρθρο του με
τίτλο “Οι παραοικονομίες της Δυτικής Ευρώπης” (Western Europe’s

Shadow Economies) στο Globalist
Perspective Global Economy το
Δεκέμβριο του 2003 αναφέρει τα
επίπεδα παραοικονομίας σε όλες
τις χώρες του ΟΟΣΑ (OECD) και
σταθμίζει το επίπεδο για την Ελλάδα στο 28,3%. Η ερευνητική
εμπειρία του κ. Schneider είναι
εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου μεγέθους
έρευνες σε διάφορες χώρες, όπως
η Γερμανία και η Αυστρία, και έχει
εκτιμήσει τα επίπεδα διαφθοράς
και παραοικονομίας σε 145 χώρες
ανά τον κόσμο.
Υπεύθυνος της οργάνωσης του
συνεδρίου ήταν ο κ. Αριστείδης
Μπιτζένης, Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έρευνα και εκδήλωση για τα 15
χρόνια λειτουργίας του ΜΒΑ
Στην Ελλάδα η προτίμηση των
φοιτητών για προγράμματα MBA
ακολούθησε την παγκόσμια τάση.
Χιλιάδες απόφοιτοι οικονομικών,
διοικητικών, πολυτεχνικών και
άλλων σχολών υπέβαλαν αιτήσεις
συμμετοχής σε προγράμματα εγχώριων, αλλά και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα τελευταία
χρόνια, ωστόσο, τα ποσοστά των
αιτήσεων που υποβάλλονται μειώνονται αισθητά. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της GMAC (The Graduate Management Admission Council), η οποία διεξάγει την εξέταση
GMAT, το ποσοστό των αιτήσεων
για προγράμματα MBA που υποβλήθηκαν από Έλληνες το 2009
μειώθηκε κατά 31% σε σχέση με το
2005.

Με δεδομένη τη δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν οι νέοι απόφοιτοι, αλλά
και τον ισχυρό ανταγωνισμό που
καλούνται να ξεπεράσουν, ποια είναι άραγε εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,
τα οποία δημιουργούν κίνητρα
συμμετοχής; Ποιες είναι οι αντιλήψεις του επιχειρηματικού κόσμου
για τα οφέλη παρακολούθησης
ενός προγράμματος MBA και ποιες
οι ανάγκες των συμμετεχόντων που
αυτό καλείται να καλύψει; Τα ερωτήματα αυτά αποτέλεσαν το ερέθισμα για τη διεξαγωγή έρευνας από
το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

(ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αφορμή τη συμπλήρωση
15 ετών από την έναρξη λειτουργίας του.
Η έρευνα παρουσιάστηκε ενώπιον εκατοντάδων αποφοίτων του
Προγράμματος, από τους Επίκουρους Καθηγητές Χ. Βασιλειάδη και
Α. Ανδρονικίδη σε ειδική εκδήλωση
με τίτλο “Το ΜΒΑ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1995-2010: Κοιτάζοντας μπροστά” στις 16 Ιουνίου
2010 στο Αμφιθέατρο Τελετών του
Πανεπιστημίου.
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ThessiSMUN 2010

Φοιτητές από Ελληνικά
και ξένα πανεπιστήμια
συγκρότησαν το
προεδρείο στην
προσομοίωση της
Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών

Περισσότεροι από 400 φοιτητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού συμμετείχαν στο 9ο διεθνές συνέδριο
προσομοίωσης των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (γνωστό ως ThessISMUN
2010), που διεξήχθη στο διάστημα 7-11
Απριλίου. Είναι μια άσκηση προσομοίωσης της Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Οικονομικού και
Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων
Εθνών, καθώς και περιφερειακών οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Κατά τη διάρκειά του οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίκαιρα θέματα διεθνούς πολιτικής, όπως η στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής, η σύναψη διεθνών

συμφωνιών για τον περιορισμό της χρήσης πυρηνικών όπλων, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η πρόληψη και η αντιμετώπιση πρακτικών μεταφοράς εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, η δράση
κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,
τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, η
διεθνής μετανάστευση και η αξιολόγηση
της διάσκεψης της Κοπεγχάγης σχετικά
με την κλιματική αλλαγή, τα δικαιώματα
του ανθρώπου και το δικαίωμα στο καθαρό νερό και στο υγιεινό περιβάλλον, η
καταπολέμηση της διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής, η ενδοοικογενειακή
βία κατά των γυναικών και παιδιών.
Σκοπός της άσκησης είναι ο διάλογος,
η συναίνεση μέσω ειρηνικών διαδικασιών, η εξοικείωση με τα 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 Παν/μιο Μακεδονίας
τα τελευταία εννέα χρόνια. Ακαδημαϊκά
υπεύθυνη για το ThessISMUN είναι η Καθηγήτρια Π. Νάσκου-Περράκη.
Το φετινό ThessISMUN ήταν αφιερωμένο στον Ομότιμο Καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου κ. Αργύριο Φατούρο, ενώ
για τον τιμώμενο μίλησε ο Καθηγητής και
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων Ανθρώπου κ. Χρήστος
Ροζάκης.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση της καθηγήτριας ΔΕΣ Παρούλας Νάσκου-Περράκη
Ο Ιωάννης Ευρυγένης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης, έδωσε διάλεξη με θέμα “Η Σημασία
των Εχθρών στην Πολιτική” (19/4/2010).
Στο πλαίσιο του μαθήματος “Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών”, που διδάσκει η Καθηγήτρια του ΔΕΣ Παρούλα Νάσκου-Περράκη, έδωσαν διάλεξη οι:
α) Σωτήρης Μουσούρης, πρώην Βοηθός Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ, με θέμα “Ο ΟΗΕ και ο ρόλος του τον 21ο αιώνα”
(8/12/2009).
β) Θρασύβουλος Σταματόπουλος, πρέσβης της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες, με θέμα: “Ο ρόλος των περιφερειακών διεθνών Οργανισμών” (24/11/2009).
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Στο πλαίσιο του μαθήματος “Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο”, που διδάσκει η καθηγήτρια του ΔΕΣ Παρούλα ΝάσκουΠερράκη, έδωσαν διάλεξη οι:
α) Βασίλης Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α' στο
ΥΠΕΞ, με θέμα “Πολυμερής Διπλωματία” (18/2/2010).
β) Εύη Κωνσταντινίδου, ακόλουθος τύπου στα Σκόπια, με
θέμα “Ρόλος και καθήκοντα ενός ακολούθου τύπου”
(29/4/2010).
γ) Αλέξανδρος Αλεξιάδης, οικονομικός ακόλουθος στο ΥΠΕΞ,
γραφείο Β. Ελλάδας, με θέμα “Οικονομική Διπλωματία”
(29/3/2010).
δ) Ιωάννα Κουτσουνάνου, μορφωτική ακόλουθος στο Γενικό
Προξενείο των ΗΠΑ, με θέμα “Καθήκοντα και δραστηριότητες του μορφωτικού ακολούθου” (14/4/2010).

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Εργαστήριο ερμηνείας της
μουσικής του Νίκου Σκαλκώτα

Με μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε από το Τμήμα
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης το “Εργαστήριο ερμηνείας της μουσικής του Νίκου Σκαλκώτα
(1904-1949)”, το οποίο διεξήχθη στο Αμφιθέατρο
Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο διάστημα 7-17 Δεκεμβρίου 2009. Το εργαστήριο ήταν
αφιερωμένο στα 60 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Νίκου Σκαλκώτα.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου έγιναν δύο διαλέξεις, στις 8/12 από τον Λέκτορα του Τμήματος Πέτρο Βούβαρη, με θέμα “Το Οκτέτο του Νίκου Σκαλκώτα”, και στις 9/12 από τον Επίκουρο Καθηγητή
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ Κώστα
Τσούγκρα, με θέμα “Το Παραμυθόδραμα του Νίκου
Σκαλκώτα”. Επίσης, στις 16/12 έγινε εισήγηση από
τον προσκεκλημένο Καθηγητή Γιώργο Χατζηνίκο,
με θέμα “Μια προσπάθεια σκιαγράφησης του γνωστού-άγνωστου Σκαλκώτα”.
Κορύφωση των εργασιών του εργαστηρίου ήταν
οι τέσσερις συναυλίες που έδωσαν η συμφωνική
ορχήστρα και η χορωδία του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με έργα Ives, Θεοδωράκη, Χατζηδάκι και
Σκαλκώτα. Μεταξύ άλλων ερμηνεύθηκε, για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα και για πρώτη φορά
στην πλήρη του εκδοχή από ελληνική ορχήστρα, το
Παραμυθόδραμα “Με του Μαγιού τα Μάγια”, ένα
από τα σημαντικότερα και επιβλητικότερα έργα
του —παρότι άγνωστο στο ευρύ κοινό—, γραμμένο για συμφωνική ορχήστρα, χορωδία, τρείς αφηγητές και σοπράνο, το οποίο ολοκληρώθηκε από
το συνθέτη λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του.
Σολίστες ήταν οι Σώτος Παπούλκας (καθηγητής
ΤΜΕΤ), Έφη Δρόσου και Μαρία Ντεβιτζάκη (φοιτήτρια ΤΜΕΤ στην ειδίκευση μονωδίας). Επίσης
ερμηνεύθηκε το περίφημο Οκτέτο του συνθέτη,
καθώς και το “Το Αναπάντητο Ερώτημα” του Αμερικανού συνθέτη Charles Ives από διδάσκοντες και
φοιτητές του ΤΜΕΤ. Τα μουσικά σύνολα (χορωδία,
ορχήστρα και σύνολα μουσικής δωματίου), καθώς
βέβαια και τη διδασκαλία του εργαστηρίου ανέλαβε
ο διεθνούς φήμης μαέστρος, πιανίστας και μουσικοπαιδαγωγός Γιώργος Χατζηνίκος. Συγκεκριμένα
τα σύνολα του Τμήματος έδωσαν συναυλίες στο Θέατρο “ΚΑΠΠΑ” στην Περαία (17/12), στο Αμφιθέατρο Τελετών ΑΤΕΙ στις Σέρρες (18/12), στο “Χώρο
Τεχνών Βέροιας” (20/12) και, τέλος, στην Αίθουσα
Τελετών του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη (23/12).

Ο μαέστρος Γ.
Χατζηνίκος στην
Πρυτανεία
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Σεμινάριο Master Class
Κοντραμπάσου

“Τεχνική & Ερμηνεία Ρεπερτορίου για Σόλο και Σύνολα”

Η καθηγήτρια
κοντραμπάσου κ.
Petia Vladigerov

Στις 15-16 Μαΐου 2010 στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης “Μάιος Μουσικής Μέθεξης 2010”, πραγματοποιήθηκε
το σεμινάριο Master Class Κοντραμπάσου “Τεχνική & Ερμηνεία Ρεπερτορίου για Σόλο και Σύνολα”, με εισηγήτρια
την Καθηγήτρια Κοντραμπάσου της
Εθνικής Ακαδημίας Μουσικής “Pantcho
Vladigerov” Σόφιας-Βουλγαρίας, κ. Petia
Bagovska, επιβλέποντα τον Επίκουρο
Καθηγητή κοντραμπάσου του ΜΕΤ κ.
Ευγένιο Πολίτη και υπεύθυνη για την
πιανιστική συνοδεία την αποσπασμένη
εκπαιδευτικό κ. Χριστίνα Σιδηροπούλου.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν φοιτητές του
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, σπουδαστές Ωδείων, αλλά και διδάσκοντες των Μουσικών Σχολείων και
μουσικοί ορχηστρών. Οι εργασίες του σεμιναρίου, πέραν του σολιστικού ρεπερτο-
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ρίου, περιελάμβαναν και έργα για σύνολα
κοντραμπάσων.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν
στην τελική βραδινή συναυλία της Κυριακής 16.05.2010 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου, όπου για πρώτη
φορά στα Ελληνικά μουσικά δρώμενα
παρουσιάστηκε σύνολο οκτώ (8) κοντραμπάσων, το οποίο ερμήνευσε σε μεταγραφή το Yesterday των Beatles (από
αριστερά προς τα δεξιά: P. Bagovska, Η.
Ιωσηφίδης, Λ. Κερκύρας, Α. Παπαπέτρος, Α. Αντωνακόπουλος, Ο. Αμιράλης,
Κ. Τσίντζας, Ε. Πολίτης).

Η κ. Petia Bagovska, PhD, είναι Καθηγήτρια Κοντραμπάσου στην Εθνική Ακαδημία Μουσικής “Pantcho Vladigerov”
Σόφιας-Βουλγαρία (Αναπληρώτρια, 2001
– Επίκουρος, 1983), καθώς και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον κλάδο της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας
(1999), με σημαντική ενεργή παρουσία
στη μουσική ζωή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή μοντέρνων παιδαγωγικών μεθόδων για τη διδασκαλία του
κοντραμπάσου στη Βουλγαρία και στο
εξωτερικό, με διαρκή παρουσία σε διεθνή
σεμινάρια master classes και εργαστήρια,
διεθνή φεστιβάλ και διοργανώσεις, ευρέως αναγνωρισμένη ως σολίστ στο ρεπερτόριο του κοντραμπάσου και της μουσικής δωματίου, αλλά και καταξιωμένη ως
κορυφαία σε ορχήστρες.

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
Τμήμα Μάρκεντινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
●● Η Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Ροδούλα Τσιότσου και ο Λέκτορας Δρ. Ιάσων
Παπαθανασίου διοργάνωσαν στις 9
Οκτωβρίου 2009 εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα την Πραγματοποίηση
Ερευνών Δημοσκόπησης με τη Χρήση
του Διαδικτύου (Web-Based Survey
Methods Workshop). Στο εργαστήριο
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι
μεθοδολογίες για την πραγματοποίηση δημοσκοπήσεων με τη χρήση του
διαδικτύου καθώς και ένα σχετικό λογισμικό. Η παρουσίαση έγινε από τον
διεθνούς φήμης καθηγητή μάρκετινγκ
Michael Bosnjak του Ελεύθερου Πανεπιστημίου (Free University, BozenBolzano) της Ιταλίας. Το εργαστήριο
παρακολούθησαν μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί
φοιτητές
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του
Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης.
●● Η Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Ροδούλα Τσιότσου συμμετείχε ως μέλος της
Επιστημονικής Επιτροπής και ομιλήτρια στο διεθνές συνέδριο 2nd Biannual
Conference on Services Marketing που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 4-6 Νοεμβρίου 2009 στη
Θεσσαλονίκη.

Ο καθηγητής Bosnjak pαρουσιάζει τις τεχνικές
έρευνας με τη χρήση του διαδικτύου
Οι μαθητές του Γενικού Αρσάκειου Λυκείου Θεσσαλονίκης
παρακολουθούν την παρουσίαση της Δρ. Τσιότσου

●● Στις 10 Δεκεμβρίου 2009, η Επίκουρος
Καθηγήτρια Δρ. Ροδούλα Τσιότσου
επισκέφτηκε το Γενικό Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, όπου στα πλαίσια
της Ημέρας Σταδιοδρομίας την οποία
διοργάνωσε το Λύκειο παρουσίασε
στους μαθητές του το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του.
●● Η Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Ροδούλα Τσιότσου συμμετείχε στο διεθνές
συνέδριο 6th Thought Leaders International Conference in Brand Management, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο
Λουγκάνο της Ελβετίας από 18 έως 20
Απριλίου 2010. Η Δρ. Τσιότσου προέδρευσε της θεματικής ενότητας Business to Business Branding and Brand
Stakeholders.
15

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Ο συμβολισμός του ιστορικού
“ΟΧΙ” και η “προβολή” του
στο παρόν και στο μέλλον
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργάνωσε εκδήλωση για τον
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940,
την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009 στην Αίθουσα Συνεδρίων του
Πανεπιστημίου
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής
Ηλίας Κουσκουβέλης, ενώ τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Καθηγητής του Τμήματος
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών κ. Χάρρυ Παπαπανάγος, με
θέμα “Ο συμβολισμός του ιστορικού ‘ΟΧΙ’
και η “προβολή” του στο παρόν και στο
μέλλον”.
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με
τη συμμετοχή ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την
επιμέλεια του Λέκτορα του Τμήματος κ.
Γερμανού Αχαλινοτόπουλου.
Παρατίθεται αμέσως παρακάτω το
κείμενο της ομιλίας του κ. Παπαπανάγου:

Ο συμβολισμός του ιστορικού
ΟΧΙ και η ÒπροβολήÓ του στο
παρόν και στο μέλλον

Ο ομιλητής κ. Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής του Τμήματος
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, με τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή κ. Ηλία Κουσκουβέλη.
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Κύριε Πρύτανη, Παναγιώτατε,
αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές και φοιτήτριες.
Με τον πανηγυρικό τούτο λόγο θα
επιχειρήσω, αφού περιγράψω σύντομα
το συγκείμενο της ιστορικής περιόδου
του ΟΧΙ, την οποία άλλωστε τιμούμε
με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, να
αποτυπώσω σε επίπεδο ιδεών και αξιών
το συμβολισμό του ‘όχι’ στη σημερινή
πραγματικότητα. Υπό την έννοια αυτή,
σημειολογικά το ‘όχι’ ή τα ‘όχι’ –αλλά και

το διαλεκτικό τους ζεύγος, τα ‘ναι’,– αποτελούν τα ‘όρια’ ή, αν θέλετε, και τα σύνορα ‘επιθυμητών’ ενεργειών, στόχων και
προτεραιοτήτων, που θα ακολουθήσουν
στο επίπεδο της κοινωνικής δράσης. Οι
συμβολισμοί των ‘όχι’ που πρόκειται να
παραθέσω, φιλοδοξούν να αποτελέσουν
το εφαλτήριο ενός γόνιμου διαλόγου, ο
οποίος θα επιζητά τη συναίνεση για αξίες
και ιδέες που μας αφορούν όλους, ως πολίτες και, φυσικά, ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα γεγονότα
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, η τότε ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο.
Το τελεσίγραφο απεστάλει δια μέσου του
Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, Εμμανουέλε
Γκράτσι. Ο Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα το
τελεσίγραφο στον Έλληνα πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του στην
Κηφισιά. Το τελεσίγραφο απαιτούσε την
ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο,
προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει
λιμένες και αεροδρόμια, απαραίτητα για
τις ανάγκες ανεφοδιασμού του ιταλικού
στρατού στη μετέπειτα προώθησή του
στην Αφρική.
Μετά την ανάγνωση του κειμένου,
ο Έλληνας πρωθυπουργός έστρεψε το
βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του
απάντησε στα γαλλικά την ιστορική φράση: «αλόρ σε λα γκερ» = «Λοιπόν, αυτό
σημαίνει πόλεμο», εκδηλώνοντας ρητά
και κατηγορηματικά την αντίθεσή του επί
των ιταλικών αιτημάτων.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, με μία
φράση, είχε εκφράσει το συναίσθημα του
ελληνικού λαού, την άρνηση της υποταγής. Η άρνηση αυτή πέρασε στον τότε ελληνικό δημοσιογραφικό τύπο με τη λέξη
“ΟΧΙ”. Δύο ώρες μετά την επίδοση του
τελεσιγράφου ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με την εισβολή των ιταλικών
στρατευμάτων στην Ήπειρο. Η Ελλάδα
αμυνόμενη ενεπλάκη στον πόλεμο.
Στο σημείο αυτό ας αναδείξω το ‘συμβολισμό’: το ‘όχι’ στο ιστορικό συγκείμενο
‘συμβολίζει’ ένα ρεαλιστικά –ας μου επιτραπεί η έκφραση– ‘παράλογο’ εγχείρημα (για το τότε προσεγγίσιμο με ορθολογικά κριτήρια συγκείμενο), σε μια εποχή,
όπου τα μικρότερα Ευρωπαϊκά Κράτη

παραδίδονταν ή συνθηκολογούσαν, ισχυροί σύμμαχοι, όπως η Αγγλία, δεν είχαν
σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ άλλοι,
όπως η Γαλλία, είχαν ηττηθεί.

Η προβολή του Ò ΌχιÓ Ð Ιδέες,
αξίες και θέσεις ως εφαλτήρια
για τη συναίνεση του σήμερα

Ομάδα φοιτητών του
Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
παρουσίασε μουσικό
πρόγραμμα

Από την ανάδειξη του συμβολισμού του
όχι μεταβαίνω σύντομα στην προβολή
του στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αν
υπάρχει κάτι που πρέπει να προβάλλουμε σήμερα ως αποκρυστάλλωμα από το
ιστορικό ΟΧΙ του 1940, είναι το σθένος
αυτών που το εκστόμισαν, και έτσι δημιούργησαν μια κοινή ‘θέση’, την οποία
στη συνέχεια υπερασπίστηκαν με κάθε
τρόπο.
Το 1940 ο ελληνικός λαός στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων και είπε το
μεγάλο ΟΧΙ στους ξένους που επιβουλεύτηκαν τη γη του και την αξιοπρέπειά
του. Ο ελληνικός λαός υπερασπίστηκε το
όχι παρά την μικρασιατική καταστροφή
που είχε προηγηθεί μόλις 18 χρόνια πριν,
παρά τη δικτατορία που βίωνε, παρά τη
φτώχεια και την έλλειψη οράματος, στόχων και κινήτρων.
Το ΟΧΙ που εκφώνησαν ταυτόχρονα
λαός και ηγεσία στις 28 Οκτωβρίου 1940
μας καλεί να αναζητήσουμε υπό τις σημερινές συνθήκες το ανάλογό του.
Μετά το 1989 και την κατάρρευση της
Σοβιετικής Ένωσης εξαπλώνεται σταδιακά σε όλο τον κόσμο η ιδέα της ανοικτής
κοινωνίας. Την κοινωνία αυτή τη χαρακτηρίζει ο οικονομικός ανταγωνισμός,
η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ατομικά
δικαιώματα και η κοινωνία των πολιτών.
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Εκδήλωση για
τον εορτασμό της
Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου
διοργανώθηκε στην
Αίθουσα Συνεδρίων
του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

Η μεγαλύτερη
αλλαγή πρέπει
να γίνει στη
νοοτροπία
μας, ώστε να
μπορέσουμε να
αντεπεξέλθουμε
στους
σύγχρονους
πολέμους

18

Σήμερα ο καθένας μας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αντιστοιχεί.
Την ατομική του ευθύνη. Να δει το συμφέρον του ενταγμένο μέσα στο συνολικό συμφέρον. Να σκεφτεί πώς μπορεί
να γίνει περισσότερο παραγωγικός. Να
πιστέψει στην αξία της οργάνωσης, του
προγράμματος και της έγκυρης πρόβλεψης. Να σέβεται την ανταμοιβή της αξίας
και του κόπου των άλλων, όπως το απαιτεί για τον εαυτό του. Να μάθει να δρα
συλλογικά επιζητώντας τη συναίνεση. Να
επαινεί ό,τι αξίζει έπαινο. Να κατακρίνει
αυτούς που παραβιάζουν τις αρχές και
τους κανόνες, τους οποίους μαζί ως κοινωνία συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητοι. Να αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπώντας ταυτόχρονα την αλήθεια και τη
δικαιοσύνη.
Στις 27 Οκτωβρίου 1984 o Κωνσταντίνος Καραμανλής, απευθυνόμενος στους
αξιωματικούς της φρουράς της Θεσσαλονίκης, είπε: «Τα ιστορικά γεγονότα μας
διδάσκουν ότι η αγάπη για την πατρίδα
δεν είναι αρκετό να εκδηλώνεται μόνο
στα πεδία των μαχών. Πρέπει να εκδηλώνεται και στην καθημερινή μας ζωή με
την καθημερινή προσφορά μας ως υπεύθυνων πολιτών. Κατά αυτό τον τρόπο δεν
θα χάνουμε στην ειρήνη ό,τι κερδίζουμε
στον πόλεμο».
Σήμερα πρέπει να κατανοήσουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά

τους όρους με τους οποίους δημιουργούνται νικητές και ηττημένοι στο στίβο της
οικονομίας, της τεχνολογίας, της διεθνούς
συνεργασίας, της κοινωνίας των πολιτών.
Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι νικητές
προέρχονται από συναινέσεις, από συνθέσεις, συμβιβασμούς, συλλογική και πειθαρχημένη προσπάθεια.
Σήμερα το ζητούμενο είναι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση,
την αυτοδιοίκηση, το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό σύστημα, την υγεία, το
σύνταγμα. Η μεγαλύτερη όμως αλλαγή
πρέπει να γίνει στη νοοτροπία μας, ώστε
να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στους
σύγχρονους πολέμους.
Έτσι, παρά τις αντιθέσεις, ή και αντιπαραθέσεις, ο στόχος είναι μέσα από ένα
γόνιμο διάλογο να υπογραμμισθεί η κοινή
θέση, η συναίνεση δηλ. σε βασικά θέματα
αξιών και αρχών για ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και τα επιμέρους συστήματα (πολιτικό, οικονομικό,
εκπαιδευτικό, οικογενειακό).
Ας μου επιτραπεί, λοιπόν, να θέσω
–με την προοπτική και την ελπίδα της
απαρχής ενός γόνιμου διαλόγου– ορισμένα ‘όχι’:
●● Όχι στην ‘ασυνέχεια’, η οποία λαμβάνει δύο κατευθύνσεις:

1) Όχι στην ασυνέχεια του πολιτισμού μας. Συνεπώς, διατήρηση
μέσα από την ισότιμη αποδοχή
του πολιτισμικά διαφορετικού των
αξιών, ιδεών, ηθών του ελληνικού
πολιτισμού. Ένα άνοιγμα του ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη
διεθνοποιημένη κουλτούρα.
2) Όχι στην ασυνέχεια των πολιτικών
μεταρρυθμίσεων για μέτρα κοινωνικής μέριμνας, για μέτρα δηλ. που
αφορούν παιδεία και υγεία.
●● Όχι στις αποσπασματικές παρεμβάσεις στην παιδεία. Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις επιτείνουν τόσο
πρακτικά θέματα, όπως η χρηματοδότηση για εύρυθμη λειτουργία της
εκπαίδευσης (η χρηματοδότηση δηλ.
για διδασκαλία και έρευνα, υλικοτεχνική υποδομή), όσο και θέματα προσανατολισμού της παιδείας, που αφορούν ένα κεντρικό ερώτημα: ποιον
πολίτη θέλουμε να μορφώσουμε και
να διαπλάσουμε. Το ζητούμενο της
εθνικής συναίνεσης και στρατηγικής
για την παιδεία, γενικότερα, και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα,
αποτελεί ένα ζήτημα κοινωνικής αναγκαιότητας, αλλά, κυρίως υψίστης
σπουδαιότητας.
●● Όχι στην εσωστρέφεια. Η εσωστρέφεια αυτή λαμβάνει δύο κατευθύνσεις.
1) Εσωστρέφεια που εκδηλώνεται με
την πνευματική απομόνωση από
σύγχρονες και διεθνείς εξελίξεις
στην τεχνολογία, στην επιστήμη,
και
2) Εσωστρέφεια που προκύπτει ως
‘μόνωση’ σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και ως ‘άρνηση’ αποφάσεων και πρακτικών, επειδή δεν είναι
‘οικείες’. Αυτός ο στερεοτυπικός
και πεπαλαιωμένος τρόπος λήψης
αποφάσεων, που αποκλείει μέτρα,
ιδέες και πρακτικές, επειδή δεν
είναι δικές μας, δεν ανήκουν δηλ.
στη ‘δική μας’ ιδεολογία (τάξη ή
ομάδα) αποτελεί μια νομοτελειακή συνθήκη της οπισθοδρόμησης
και της ‘στείρας’ αντίδρασης στην
αλλαγή.

Εορτασμός της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940
●● Όχι στην αναξιοκρατία: Η αναξιοκρατία εντοπίζεται με τη σειρά της σε δύο
τουλάχιστον επίπεδα.
Στο πρώτο, αναφέρεται σε ένα
κράτος συγκεντρωτικό και πελατειακό και –κατά το προφανές– τουλάχιστον αδιαφανές, καθώς η ελληνική
κοινωνία σήμερα χαρακτηρίζεται από
υψηλά επίπεδα διαφθοράς και δωροδοκίας.
Στο δεύτερο επίπεδο, αναφέρεται
στο άτομο-πολίτη, ο οποίος ‘διαστρέφοντας’/διαστρεβλώνοντας την αξίωση για καταβολή προσπάθειας και
ανταμοιβή με βάση την ικανότητα και
την επίδοση, ‘στρέφεται’ στην ήσσονα
προσπάθεια, στην αναζήτηση πλάγιων μέσων για την επίτευξη των σκοπών του, στην απώλεια των κινήτρων
παραγωγικότητάς του, στη δωροδοκία. Κύρια συνέπεια όλων αυτών, η
απώλεια του νοήματος για κοινωνική
συμμετοχή και κοινωνική δράση.
●● Όχι στην παραοικονομία και στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας.
Η ελληνική οικονομία σήμερα χαρακτηρίζεται από υψηλά ελλείμματα
και χρέη λόγω χαμηλής ανταγωνιστικότητας και υψηλής παραοικονομίας.
Η ελληνική οικονομία δεν είναι ανταγωνιστική και η ανταγωνιστικότητά
της επιδεινώνεται συνέχεια την τελευταία εξαετία. Σύμφωνα με το δείκτη
GSI της παγκόσμιας τράπεζας, η ελληνική οικονομία κατατάχθηκε το 2004
στην 34η θέση επί 104 οικονομιών, ενώ
το 2009 έπεσε στην 71η θέση επί συνόλου 133 οικονομιών. Η κατάταξη αυτή
καθιστά την ελληνική οικονομία ως τη
λιγότερο ανταγωνιστική όχι μόνο στην
ΕΕ-15 αλλά και στην ΕΕ-27.

Παρά τις
αντιθέσεις ή και
αντιπαραθέσεις,
ο στόχος είναι
μέσα από ένα
γόνιμο διάλογο
να υπογραμμισθεί
η κοινή θέση,
η συναίνεση
δηλ. σε βασικά
θέματα αξιών
και αρχών
για ζητήματα
που αφορούν
την ελληνική
κοινωνία και
τα επιμέρους
συστήματα
(πολιτικό,
οικονομικό,
εκπαιδευτικό,
οικογενειακό)

Ελπίζοντας πως η ‘συμβολή’ και η ‘προβολή’ των παραπάνω ‘όχι’, θα αποτελέσουν μια γόνιμη αφετηρία για ιδέες και
σκέψεις που θα ακολουθήσουν, κυρίες
και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την
προσοχή σας.
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Εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Η πολιτική σημασία
της επανάστασης του ’21
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών διοργάνωσε εκδήλωση για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα
τελετών
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής
Ηλίας Κουσκουβέλης, ενώ ο πανηγυρικός
της ημέρας εκφωνήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Γεώργιο Σπυρόπουλο με θέμα “Η πολιτική
σημασία της Επανάστασης του ’21”.
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από
τους φοιτητές του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Λέκτορα Σωκράτη
Σινόπουλου.
Ο κ. Γεώργιος
Σπυρόπουλος,
Αναπληρωτής
Καθηγητής και
Πρόεδρος του
Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας μίλησε
με θέμα “Η πολιτική
σημασία της
Επανάστασης του ’21”
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Παρατίθεται αμέσως παρακάτω το
κείμενο της ομιλίας του κ. Σπυρόπουλου:

Η πολιτική σημασία της
Ελληνικής Επανάστασης
Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
αξιότιμοι κ. Αντιπρυτάνεις,
αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτικής,
στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας,
αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές.
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821,
επικός απελευθερωτικός αγώνας του ελληνικού λαού, εννιάχρονος αδυσώπητος
πόλεμος σε πολλά μέτωπα, με πλήθος
συγκλονιστικά επεισόδια, αποτελεί το μέγιστο γεγονός της νεότερης ιστορίας μας,
που οδήγησε στην ίδρυση του ελληνικού
κράτους και στην παρουσία της Ελλάδας,
ύστερα από απουσία αιώνων, στον πολιτικό χάρτη του κόσμου.
Ο ιστορικός περίγυρος της Επανάστασης εντάσσεται μέσα σε μια διαδικασία
δραματικών αλλαγών που συμβαίνουν
εκείνη την εποχή στην Ευρώπη.
Για περισσότερο από δύο δεκαετίες
(1792-1815), η Ευρώπη συνταρασσόταν
από μια γενικευμένη σύγκρουση. Στον
πόλεμο αυτό, στον οποίο αντιπαρατέθηκαν κράτη με διαφορετικά ιδεολογικοπολιτικά συστήματα, νικητές αναδείχθηκαν
τα λεγόμενα “παλαιά καθεστώτα”.
Στην πλευρά των ηττημένων βρέθηκαν όχι μόνο η Γαλλία του Ναπολέοντα,
αλλά πολύ περισσότερο οι δημοκρατικές
ιδέες και τα φιλελεύθερα κινήματα που
εμπνέονταν από την παράδοση του Δια-

Φοιτητές του
Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης
παρουσίασαν μουσικό
πρόγραμμα

φωτισμού και από τις ιδέες για ισότητα,
ελευθερία και αδελφοσύνη της Γαλλικής
Επανάστασης του 1789.
Ωστόσο, η νίκη και η παλινόρθωση
των παλαιών καθεστώτων δε σήμανε
εξάλειψη των επαναστατικών ιδεών. Τα
σπέρματα της Γαλλικής Επανάστασης είχαν ριζώσει στην ευρωπαϊκή ήπειρο και
επαναστατικές ζυμώσεις εξακολουθούσαν να γίνονται μέσα από μυστικές συνωμοτικές εταιρείες.
Παράλληλα, με σκοπό την αποτροπή νέων πολέμων, νέων επαναστάσεων,
αλλά και αναθεωρητικών στάσεων, συγκροτήθηκε το 1815 η λεγόμενη Ιερή Συμμαχία. Η ύπαρξή της είχε θετικές συνέπειες στη σταθερότητα της πολυπολικής
ισορροπίας δυνάμεων, η οποία ανάγεται
ουσιαστικά στη μεταβεστφαλική εποχή,
καθώς για περίπου εκατό χρόνια, από το
1815 έως το 1914, εξασφάλισε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις την αναγκαία ισορροπία,
ώστε να απλώσουν την ισχύ τους (στρατιωτική, διοικητική, οικονομική, πολιτισμική) σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη με
τη στρατηγική της υπερεπέκτασης δημιουργώντας τις αποικιακές αυτοκρατορίες
τους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα του γενικότερου πολιτικού αναβρασμού οι Έλληνες,
το οικονομικά πιο αναπτυγμένο και ιδεολογικά πιο συνειδητοποιημένο έθνος
της Βαλκανικής, ώθησαν τις διεκδικήσεις
τους μέχρι το έσχατο, δηλαδή ως την πλήρη ανεξαρτησία.
Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία του συστήματος της ισορροπίας
δυνάμεων, δηλαδή της Ιερής Συμμαχίας.

Η ελληνική εξέγερση ήταν το πρώτο μεγάλο γεγονός που βρέθηκε αντιμέτωπο
στα νέα ευρωπαϊκά σχήματα.
Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν,
ωστόσο, η πρώτη που συνέβαινε στο ευρωπαϊκό στερέωμα ούτε η πρώτη που
συγκλόνιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην ίδια την επικράτεια της Πύλης
επαναστατικά κινήματα ή αποσχιστικές
απόπειρες με θρησκευτικό ή πολιτικό
περιεχόμενο ήταν μάλλον ο κανόνας την
εποχή αυτή.
Οι Σέρβοι εξεγέρθηκαν το 1804 και το
1817, ενώ στην Αραβική χερσόνησο, στη
Συρία, στην Αίγυπτο σοβούσαν κινήματα
αμφισβήτησης της εξουσίας του Σουλτάνου.
Στην ελληνική όμως περίπτωση τα
πράγματα ήταν πιο σύνθετα λόγω της
πολυσημίας των πρωταγωνιστών της.
Δεν υπήρχε στην περίπτωση αυτή μια αυστηρά προσδιορισμένη κοινωνική ομάδα,
που θα οδηγούσε προς τη ρήξη, για να
προασπίσει κυρίως τα δικά της συμφέροντα.
Οι ομάδες κοινωνικών, οικονομικών
και πολιτικών συμφερόντων που ενδιαφέρονταν για τον απογαλακτισμό τους
από την οθωμανική εξουσία ήταν πολλές,
με διαφορετικές δραστηριότητες, διαφορετικά ταξικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ιδεολογία και πολιτική
παιδεία. Είχαν όμως μεταξύ τους έναν
κοινό παρονομαστή, αυτόν της αμφισβήτησης της οθωμανικής κυριαρχίας και
της διεκδίκησης της ανεξαρτησίας τους.
Ξεκινώντας από πολλές διαφορετικές και
ενίοτε αντιφατικές αφετηρίες, η Ελληνική Επανάσταση δεν μπορούσε να είναι

Μέσα στο κλίμα
του γενικότερου πολιτικού
αναβρασμού,
οι Έλληνες, το
οικονομικά πιο
αναπτυγμένο
και ιδειολογικά
πιο συνειδητοποιημένο έθνος
της Βαλκανικής,
ώθησαν τις διεκδικήσεις τους
μέχρι το έσχατο,
δηλαδή ως την
πλήρη ανεξαρτησία
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Την εκδήλωση
χαιρέτισε ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,
Καθηγητής Ηλίας
Κουσκουβέλης

Καθοριστικό ρόλο
στην κήρυξη της
Επανάστασης
έπαιξε η
αδιαμφισβήτητη
πρόοδος του
απανταχού
ελληνισμού και
ιδιαίτερα της
αστικής τάξης
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μια μονοσήμαντη διαδικασία με διαυγείς
ενιαίους στόχους, πέραν από εκείνον της
απόσχισης από την Οθωμανική πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας δεν
έλειψαν οι συγκρούσεις μεταξύ των επαναστατημένων και οι συνεπακόλουθες
πολιτικές εσωτερικού συμβιβασμού.
Εν ολίγοις, τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης υπήρχαν σημαντικά και ισχυρά οικονομικά, πολιτιστικά,
κοινωνικά κέντρα, δυναμικές ομάδες
και κοινωνικά στρώματα, που εστίασαν
σε μια αποκλίνουσα από την οθωμανική
πραγματικότητα πορεία.
Το ελληνικό εθνικό κίνημα με καταβολές σε προγενέστερες του 18ου αιώνα
εποχές, χαρακτηρίζεται βαθύτατα πολιτικό, καθώς αποσκοπούσε όχι απλά στην
απελευθέρωση του έθνους, αλλά στη συγκρότηση εθνικού κράτους, στη σύσταση
αντιπροσωπευτικής και ευνομούμενης
πολιτείας.
Τα βασικότερα συστατικά στοιχεία
του ελληνικού εθνικού κινήματος υπήρξαν: α) η προβολή των Ελλήνων της εποχής ως απογόνων και κληρονόμων των
Αρχαίων Ελλήνων, β) η ταύτιση των Ελλήνων με τους Ευρωπαίους και ο διαχω-

ρισμός τους από τους Οθωμανούς κατακτητές, γ) η καταγγελία της οθωμανικής
κυριαρχίας ως παράνομης και δ) η προβολή του δικαιώματος των Ελλήνων, με
βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης και της
λαϊκής κυριαρχίας, να συστήσουν ανεξάρτητο έθνος-Κράτος στο πλαίσιο μιας
ευνομούμενης και δημοκρατικής πολιτείας.
Καθοριστικό ρόλο στην κήρυξη της
Επανάστασης έπαιξε η αδιαμφισβήτητη
πρόοδος του απανταχού ελληνισμού και
ιδιαίτερα της αστικής τάξης.
Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας το
1814 υπήρξε ένα από τα πιο αποφασιστικά βήματα για την προετοιμασία και την
οργάνωση της Επανάστασης. Σημαντική
συμβολή στη δημιουργία της έπαιξε ο
ελληνισμός της Διασποράς με τη μεγάλη
οικονομική άνθηση μέσω του διαμετακομιστικού εμπορίου στις παραδουνάβιες
χώρες και στη Ρωσία.
Η πολιτική επαναστατική ηγεσία των
Ελλήνων, προκειμένου να ξεπεράσει
το σκόπελο της Ιεράς Συμμαχίας, πρόσταγμα της οποίας ήταν η συντριβή και
η κατάπνιξη κάθε επαναστατικού και
φιλελεύθερου κινήματος, έσπευσε να
υποστηρίξει ότι ο αγώνας των Ελλήνων
ήταν νόμιμη επανάσταση εναντίον παράνομου ηγεμόνα, ότι οι Έλληνες είχαν
υποδουλωθεί δια της βίας, αλλά δεν είχαν
συνομολογήσει συνθήκη ειρήνης με την
Οθωμανική κατακρατούσα δύναμη, και
ότι η Ελλάδα δεν αποτελούσε τμήμα της
Οθωμανικής επικράτειας.
Οι επαναστατημένοι Έλληνες επικαλούνταν πλέον τις αρχές της εθνικής
αυτοδιάθεσης και της λαϊκής κυριαρχίας. Δύσκολος και επίπονος ο δρόμος των
επαναστατημένων Ελλήνων του 1821
προς την πολιτική τους χειραφέτηση.
Χρειάστηκαν αιματηροί αγώνες, προσωπικές και κοινωνικές θυσίες, αλλά και διαρκής πάλη με τον “εσωτερικό εχθρό” της
διχόνοιας, για να αποκτήσει το αναγεννημένο ελληνικό έθνος κρατική υπόσταση
και οργάνωση.
Στον αγώνα αυτό η συνδρομή της
ορθόδοξης Εκκλησίας είναι επίσης καθοριστική. Ήταν άνοιξη, 25 Μαρτίου
1821, όταν ένας αδύναμος και ταπεινός
ιεράρχης, εκεί σε μια εκκλησιά, μάζεψε
μια χούφτα Έλληνες για να τους πει πως
ήρθε η στιγμή που τόσα χρόνια καρτε-

ρούσαν, η στιγμή του ξεσηκωμού. Ήταν
η μέρα της εθνικής παλιγγενεσίας, κατά
την οποία ο Παλαιών Πατρών Γερμανός
ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στο
μοναστήρι της Αγίας Λαύρας.
Γεμάτη βαριά σημασία αυτή η σύμπτωση. Θεϊκό σημάδι. Δύο Ευαγγελισμοί σε μία ημέρα. Και οι δύο για όλους
τους Έλληνες. Ο ένας μας έπεισε για τον
ερχομό του Θεανθρώπου, ο άλλος για τον
ερχομό της λευτεριάς.
Μείζονος σημασίας ήταν και η συμβολή της Κύπρου στην Επανάσταση του
1821. Διακαής πόθος των Κυπρίων ήταν
ανέκαθεν η ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα, και συνεπώς η μαρτυρική Κύπρος
μας δε θα μπορούσε να είναι απούσα από
την εθνική παλιγγενεσία. Γιατί η Κύπρος
ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική.
Και για να ακριβολογούμε η Κύπρος όχι
απλά είναι ελληνική, η Κύπρος είναι Ελλάδα.
Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, βρίσκεται σήμερα σε μια από τις
κρισιμότερες καμπές της διαδρομής της
από το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου.
Είμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη θύελλα, που επιβάλλει δύσκολες,
όχι ευχάριστες, αλλά απόλυτα αναγκαίες
αποφάσεις. Αποφάσεις για το συλλογικό,
το εθνικό καλό. Οι προκλήσεις –εξωτερικές, οικονομικές και κοινωνικές– είναι
μεγάλες. Είναι εθνικές. Ο δρόμος μπροστά μας είναι ανηφορικός. Γεμάτος αντιξοότητες και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να
προχωρήσουμε στο αύριο με στιβαρότητα, με σύνεση και τόλμη. Μακριά από διχαστικές αντιπαραθέσεις, που μας έχουν
κοστίσει τόσο πολύ στο παρελθόν. Οφείλουμε σαν Έλληνες να μετουσιώνουμε
την κληρονομιά της Επανάστασης σε νοοτροπίες και πρακτικές, που υπηρετούν
το συλλογικό συμφέρον. Όπως αναφέρει
και ο Μακρυγιάννης: «Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι
αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί
και να μην λέγη ούτε ο δυνατός ‘εγώ’, ούτε
ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς
‘εγώ’; Όταν αγωνιστεί μόνος του να φκειάση ή να χαλάση, να λέγη εγώ, όταν όμως
αγωνίζονται πολλοί να φκειάσουν, τότε

να λένε ‘εμείς’. Είμαστε εις το ‘εμείς’ και
όχι εις το ‘εγώ’».
Καλούμαστε να αποδείξουμε εμπράκτως, ο καθένας από τη θέση στην οποία
βρίσκεται ότι εμπνεόμαστε από τις αρχές, τις αξίες και τα προτάγματα εκείνων
που σήμερα τιμούμε. Εκείνων που δε δίστασαν να δώσουν ακόμη και την ίδια τη
ζωή τους, για να έχουμε ελευθερία και
δημοκρατία. Ας αναλογιστούμε τη δική
μας στάση, του καθενός ξεχωριστά και
του κοινωνικού συνόλου εν γένει, προς
την κατεύθυνση μιας νέας κοινωνικής και
εθνικής συνείδησης, όπου το λαϊκό δεν θα
είναι λαϊκίστικο, το εθνικό συναίσθημα
δεν θα θεωρείται εθνικισμός και η πορεία
του έθνους θα είναι ανάλογη του ιστορικού παρελθόντος, πιστοί στις ιδέες και τα
μηνύματα της Επανάστασης του 1821.
Όλοι οι Έλληνες, τόσο της μητροπολιτικής Ελλάδας και της Κύπρου, όσο
και του εξωτερικού υποχρεούμαστε να
επιβεβαιώσουμε την αφοσίωσή μας στη
δημοκρατία, στον πατριωτισμό, στην πίστη μας στο μέλλον του ελληνισμού, στο
όραμα της προόδου και της κοινωνικής
δικαιοσύνης για μια καλύτερη κοινωνία
για όλους.
Οι πρόμαχοι της ελευθερίας μας παρέδωσαν ένα συμβόλαιο γραμμένο με το
αίμα τους. Αυτό λέει ότι η ελευθερία είναι
πράξη ζωής, διαρκής αγώνας. Δεν είναι
προσκέφαλο για ξεκούραση. Είναι μετερίζι για αγώνες.
Ήταν ένα θαύμα η εξέγερση του ’21,
ένα θαύμα που μεταμόρφωσε τα λημέρια
των κλεφτών σε ολύμπιες κατοικίες, τα
ελεεινά ψαροκάικα σε πύρινες Ερινύες
και το πνεύμα της λευτεριάς σε οδηγό για
τον κάθε καταπιεσμένο.
Ας ελπίσουμε το θαύμα αυτό να επαναληφθεί και στις μέρες μας.
Να τα διδάγματα του ’21, να οι υποθήκες του. Η μεγαλοσύνη ενός έθνους δε
μετριέται με το στρέμμα. Μετριέται με
της καρδιάς το πύρωμα και με το αίμα.
Τη μεγαλοσύνη του Ελληνισμού την εκφράζει η ομοψυχία του λαού μας, καθώς
γνωρίζουμε πως, όσες φορές οι Έλληνες
χωριστήκαμε, το πληρώσαμε ακριβά. Ας
κρατήσουμε το ’21 ψηλά. Ας φωτιζόμαστε
από το παράδειγμά του. Ας αποδείξουμε
ότι είμαστε άξιοι της βαριάς αυτής κληρονομιάς.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Χρειάστηκαν
αιματηροί
αγώνες,
προσωπικές
και κοινωνικές
θυσίες, αλλά και
διαρκής πάλη με
τον “εσωτερικό
εχθρό” της
διχόνοιας, για
να αποκτήσει το
αναγεννημένο
ελληνικό
έθνος κρατική
υπόσταση και
οργάνωση
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Εκδήλωση προς τιμήν των
Τριών Ιεραρχών
και κοπή βασιλόπιτας του 2010

Ο Πρόεδρος του
Τμήματος Διοίκησης
Τεχνολογίας,
Καθηγητής κ.
Κωνσταντίνος
Παπαρρίζος μίλησε
με θέμα “Διαχρονικές
αξίες του έργου
και του βίου των
Τριών Ιεραρχών”

Οι Πρυτανικές Αρχές
του Πανεπιστημίου
τίμησαν τα παιδιά
των μελών της
Πανεπιστημιακής
κοινότητας που
εισήχθησαν στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση κατά
το ακαδημαϊκό
έτος 2009-2010

24

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών διοργάνωσε εκδήλωση για τον εορτασμό των
Τριών Ιεραρχών την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στο Αμφιθέατρο Τελετών
του Ιδρύματος. Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης
Τεχνολογίας, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Παπαρρίζος, με θέμα “Διαχρονικές αξίες
του έργου και του βίου των Τριών Ιεραρχών”.
Στη συνέχεια, οι Πρυτανικές Αρχές
του Πανεπιστημίου τίμησαν τα παιδιά
των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010.
Συγκεκριμένα, τιμήθηκαν οι:
●● Θεοδώρα Τάκου του Ιωάννου, η οποία
εισήχθη στο Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)
●● Θεόδωρος Σαλαμάνης του Ευαγγέλου,
ο οποίος εισήχθη στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (Νάουσα)

●● Αλέξανδρος Ψυχής του Δημητρίου, ο
οποίος εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
●● Ειρήνη-Στυλιανή
Βασιλακοπούλου
του Στυλιανού, η οποία εισήχθη στο
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
●● Γεώργιος Πρωτόγερος του Νικολάου,
ο οποίος εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης
●● Αικατερίνη Σιδηροπούλου του Παναγιώτη, η οποία εισήχθη στο Τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
●● Νικόλαος Μπεζιργιάννης του Αντωνίου, ο οποίος εισήχθη στο Τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μετά το πέρας της εκδήλωσης κόπηκε η
πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ιδρύματος.

Φοιτητές… ξυράφια
Την πρώτη θέση στον πρόσφατο
πρωτότυπο Πανελλήνιο Διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω της
ιστοσελίδας “xirafia.gr”, κατέλαβαν δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόκειται για
τον Νικόλαο Μπεζιργιάννη και
την Αικατερίνη Σιδηροπούλου,
φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι
οποίοι αναδείχτηκαν πρώτοι στο
διαγωνισμό με το λογισμικό πακέτο “EcoTruck”.
Το EcoΤruck είναι μια online
εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού,
που απευθύνεται σε εταιρείες ή
σε απλούς πολίτες που επιθυμούν
να ανακυκλώσουν ή να διαθέσουν
χάρτινη ύλη προς επαναχρησιμοποίηση. Στόχος του είναι η συλλογή της ανακυκλώσιμης ύλης
να γίνεται αποδοτικότερα από τα
φορτηγά των δήμων και με φιλικότερο τρόπο προς το περιβάλλον. Τα φορτηγά αξιοποιώντας
την τεχνολογία 3G και GPS γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τις
εταιρείες από τις οποίες θα πρέπει να γίνει παραλαβή της χάρτινης ύλης, αλλά και την κίνηση
που υπάρχει σε κάθε δρόμο. Έτσι
δημιουργείται ένα πλάνο του βέλτιστου δρομολογίου (μικρότερος

χρόνος, μικρότερο κόστος) για
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους.
Οι φοιτητές της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κέρδισαν
εκτός από το πρώτο βραβείο του
Διαγωνισμού και το έπαθλο των
6.000 ευρώ, το οποίο τους απονεμήθηκε σε ειδική εκδήλωση στην
Αθήνα.
Ο διαγωνισμός αφορούσε στη
δημιουργία καινοτόμου λογισμικού από φοιτητές των Ελληνικών
Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (AEI/TEI), καθώς και του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου. Αντικείμενό του
ήταν η Ψηφιακή Προστασία του
Περιβάλλοντος στον Ευρωπαϊκό
χώρο, στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Δημιουργικότητας
και Καινοτομίας 2009», σε συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,
με φορέα υλοποίησης το Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΕΔΕΤ ΑΕ), που εποπτεύεται από
τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης.

Η Αικατερίνη Σιδηροπούλου και ο Νικόλαος Μπεζιργιάννης, φοιτητές του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναδείχτηκαν
πρώτοι σε πανελλήνιο διαγωνισμό με το λογισμικό πακέτο “EcoTruck”

δραστηριότητες
τωνφοιτητών
Φοιτητής του ΠΑΜΑΚ
στη Eurovision για
νέους Σολίστες

Φοιτητής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας εκπροσώπησε τη
χώρα μας στο διαγωνισμό της
Eurovision για νέους Σολίστες. Ο
19χρονος Κωνσταντίνος Δεστούνης, δευτεροετής φοιτητής του
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ήρθε πρώτος στο διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε δύο
χρόνια η ΕΡΤ, για την επιλογή του
νέου που θα εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στη Βιέννη, όπου διεξάγεται η Eurovision για τους νέους
που διαπρέπουν στην κλασική
μουσική.
Ο νεαρός, που κατάγεται από
την Αθήνα, ασχολείται με το πιάνο από την ηλικία των 7 ετών και
φιλοδοξεί, αφού ολοκληρώσει τις
σπουδές του στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην
πρωτεύουσα της κλασικής μουσικής, τη Βιέννη.
Ο διαγωνισμός της Eurovision
για νέους Σολίστες, ο οποίος διεξήχθη στις 7-14 Μαΐου 2010, είναι η 15η διοργάνωση του θεσμού
και φέτος έλαβαν μέρος σε αυτόν
νεαροί μουσικοί από 15 ευρωπαϊκές χώρες.
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δραστηριότητες
τωνφοιτητών

Zagreb International Model
United Nations (ZAGIMUN)
19-24 Οκτωβρίου 2009

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Παπαθεοδώρου
Αλεξάνδρα και Ξενοκράτης Γιώργος κατέγραψαν τις εντυπώσεις
τους από τη συμμετοχή τους στο μοντέλο ZAGIMUN ως εξής:
“Τα θέματα που είχαν προγραμματιστεί
να συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν: η Βόρεια Κορέα και οι προκλήσεις στην τοπική ειρήνη και ασφάλεια,
οι κυρώσεις και ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και η κρίση στην Κριμαία
(έκτακτο).
Το θέμα που επιλέχθηκε να συζητηθεί πρώτο ήταν το ζήτημα της Βόρειας
Κορέας. Οι χώρες εξέφρασαν τις θέσεις
τους και το Συμβούλιο διαχωρίστηκε σε
δύο συμμαχίες. Στην πρώτη συνασπίστηκαν οι χώρες της Δύσης με πρωτοστάτες
τις αποστολές του Ηνωμένου Βασιλείου,
αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, που
απαιτούσαν τον πλήρη και άνευ όρων
αφοπλισμό του πυρηνικού οπλοστασίου
της Βόρειας Κορέας. Στη δεύτερη συνασπίστηκαν χώρες που κατέκριναν τις
πρόσφατες πυρηνικές δοκιμές της χώρας, ωστόσο προτιμούσαν μία προσέγγιση με έμφαση στη διαπραγμάτευση. Στη
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δεύτερη ομάδα χωρών ξεχωριστό ρόλο
έπαιξαν οι αποστολές της Ρωσίας, της Κίνας και της Λιβύης.
Αναλυτικότερα, ύψιστη προτεραιότητα για τη Λιβύη αποτελούσε η επιστροφή
της Κορέας στις διαπραγματευτικές διαδικασίες, γεγονός που αποτέλεσε το μόνο
λόγο για τον οποίο η Λιβύη υποστήριξε
την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Κυβέρνησης της Β. Κορέας. Απώτερο στόχο
της χώρας αποτελούσε το να ακολουθήσει η Β. Κορέα το παράδειγμα της Λιβύης, συμφωνώντας στη μη εξάπλωση των
πυρηνικών όπλων και στην παράδοση
του υπάρχοντος εξοπλισμού στη Διεθνή
Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας.
Η Βόρεια Κορέα αρνήθηκε πως αποτελεί κίνδυνο για τη διεθνή κοινότητα,
θεωρώντας την κατοχή πυρηνικών όπλων
αυτοάμυνα απέναντι στον κίνδυνο που
προβάλλουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους
στην περιοχή. Η Κορεατική αποστολή
υπογράμμισε τους κινδύνους που διατρέχει η χώρα τους, αναγνώρισε την τελμάτωση των διαπραγματεύσεων, πρότεινε
τη συζήτηση του αφοπλισμού σε διμερές
επίπεδο με τις ΗΠΑ, ενώ προσπάθησε να
τεκμηριώσει μία νομική βάση για την κατοχή πυρηνικών όπλων.
Παρά το πολεμικό κλίμα που επικράτησε σε αρκετές στιγμές της διαπραγμάτευσης και τις έντονες διαφωνίες ανάμεσα στις χώρες, τα κράτη προχώρησαν
σε αμοιβαίους συμβιβασμούς, οι οποίοι
οδήγησαν στην υιοθέτηση μίας κοινώς
αποδεκτής απόφασης από το Συμβούλιο
Ασφαλείας.
Παρά την επιτυχή της κατάληξη, η συζήτηση του πρώτου θέματος διεκόπη από
τις ραγδαίες εξελίξεις στην Κριμαία, που
το Συμβούλιο κλήθηκε να αντιμετωπίσει.
Συγκεκριμένα, ένταση προκλήθηκε καθώς μετά την υποτιθέμενη ακύρωση της
σύμβασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
για το λιμάνι της Σεβαστούπολης, πολίτες
της Ουκρανίας με ρωσική καταγωγή εξε-

δραστηριότητες
τωνφοιτητών
γέρθηκαν εναντίον των τοπικών αρχών.
Η Ουκρανική κυβέρνηση αντέδρασε με
κινητοποίηση του στρατού.
Ο εκπρόσωπος της Ουκρανίας κλήθηκε ως επισκέπτης στην επιτροπή προκειμένου να προβάλει τις θέσεις της χώρας
του. Η Λιβύη αναδείχτηκε σε ισχυρό διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο χωρών, προκρίνοντας την άμεση λήψη μέτρων, προσπαθώντας να αποσοβήσει μία γενίκευση
της κρίσης που θα οδηγούσε σε αιματοκύλισμα, ενώ η Βόρεια Κορέα, με την
απροκάλυπτη στήριξη στη Ρωσία προσπαθούσε να εξασφαλίσει ανταλλάγματα
για το πρώτο ζήτημα. Η διαπραγμάτευση
οδήγησε στην επίλυση του ζητήματος με
αμοιβαία αποχώρηση των δυνάμεων των
δύο χωρών. Ωστόσο, τόσο οι συζητήσεις
για το θέμα της κρίσης, όσο και η ευρεία
έκταση του πρώτου ζητήματος άφησαν
λίγο χρόνο για τη συζήτηση του δεύτερου,
το οποίο συζητήθηκε εν τάχει, με ενδιαφέρουσες απόψεις να διατυπώνονται από
πολλά μέρη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Εν τούτοις, οι απόψεις αυτές δεν πρόλαβαν να διατυπωθούν υπό τη μορφή μίας
ενιαίας απόφασης.
Συνολικά, μπορούμε να πούμε πως το
επίπεδο των συζητήσεων ήταν ιδιαίτερα
υψηλό, και η πλειοψηφία των εκπροσώπων ήταν καταρτισμένη επάνω στα θέματα.”
Και οι δύο εκπρόσωποι του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών διακρίθηκαν για τη συμμετοχή τους, με την
εκπρόσωπο της Λιβύης Αλεξάνδρα Παπαθεοδώρου να τιμάται με βραβείο για
τις διπλωματικές της ικανότητες, ενώ ο
εκπρόσωπος της Βόρειας Κορέας Γιώργος Ξενοκράτης απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την υπεράσπιση των πολιτικών της χώρας του.
Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπατιστάκης Μανώλης κατέγραψε
τις δικές του εντυπώσεις από τη συμμετοχή του στο μοντέλο ZAGIMUN ως εξής:
“Το Zagreb International Model United
Nations υπήρξε μία μοναδική εμπειρία.
Όχι μόνο επειδή έλαβε χώρα σε μία πανέμορφη πόλη, αλλά και εξαιτίας του πολύ

καλού επιπέδου των θεμάτων και των
συμμετεχόντων. Προσωπικά, συμμετείχα
στο Human Rights Council όντας ο εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ. Τα θέματα του Συμβουλίου αναφέρονταν στις σύγχρονες μορφές
δουλείας και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων
βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Βασιζόμενος στην πολιτική της χώρας μου υποστήριξα πως το πρώτο θέμα
πρέπει να απλουστευθεί και να οριστούν
ξεκάθαρα οι σύγχρονες μορφές δουλείας,
όπως για παράδειγμα η παιδική εργασία,
η πορνεία κ.α. και έπειτα να βρεθεί ο τρόπος επίλυσής τους. Το μεγάλο πρόβλημα
που αντιμετώπισε η επιτροπή ήταν οι
αντιρρήσεις που πρόβαλαν τα κράτη των
οποίων η οικονομία στηρίζεται στη δουλεία. Ωστόσο, το ψήφισμα που συνέταξαν
η Ρωσία με την Κίνα εγκρίθηκε ομόφωνα
λόγω της μεγάλης επιρροής που άσκησαν
οι δύο αυτές χώρες στην απόφαση των
υπολοίπων. Το ψήφισμα αυτό έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παιδική εργασία και
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί
αυτή να υπάρχει (όριο ηλικίας, συνθήκες
δουλειάς κ.ά.), ενώ απαγόρευε κάθε μορφή εμπορίου ανθρώπων με σκοπό είτε τη
φθηνή εργασία είτε την πορνεία. Τέλος,
όριζε ως καταναγκαστική κάθε μορφή
εργασίας που δε διεξάγεται υπό τις συνθήκες που ορίζει η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας.
Δεν υπήρξε χρόνος για να συζητηθεί το δεύτερο θέμα, καθώς η επιτροπή
στράφηκε εκτάκτως στην επίλυση του
ανθρωπιστικού σκέλους της κρίσης στην
Κριμαία. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάλεσε την εκπρόσωπο της
Ουκρανίας στην αίθουσα, για να εξηγήσει
την κατάσταση, ωστόσο το μόνο που επετεύχθη από την κίνηση αυτή ήταν η εντονότατη ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα
στη Ρωσία και την Ουκρανία. Το Συμβούλιο τελικά έβγαλε μία κοινή ανακοίνωση
που καταδίκαζε κάθε μορφή βίας κι έθετε
ως πρώτο μέλημα την προστασία των πολιτών της περιοχής, καθώς και των προσφύγων που μπορεί να υπάρξουν, συμβουλεύοντας τις δύο χώρες να σεβαστούν
τη Συνθήκη της Γενεύης.”
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δραστηριότητες
τωνφοιτητών
Bucharest International
Student Model United
Nations (BISMUN) 2010

Οι επικεφαλής της ελληνικής αποστολής Μπατιστάκης Εμμανουήλ
και Δαφνής Ισίδωρος (φοιτητές
ΔΕΣ) κατέγραψαν τις εμπειρίες από
τη συμμετοχή τους ως εξής:
“Για δεύτερη χρονιά η ελληνική
αποστολή έδωσε δυναμικά το παρών στο Bucharest International
Student Model United Nations
(BISMUN). Αυτή τη φορά συμμετείχαμε με υπερηφάνεια, επειδή
τη σημαντικότερη και υψηλότερη θέση του συνεδρίου, αυτή
του Γενικού Γραμματέα (Secretary
General), κατείχε ένας φοιτητής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο
κ. Κωνσταντίνος Σπηλιάκος.
Η ελληνική αποστολή ήταν η
μεγαλύτερη ξένη αποστολή του
συνεδρίου και αριθμούσε 55 άτομα (εκ των οποίων τα 40 ήταν
φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τα 15 φοιτητές της
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του
Πανεπιστημίου Πειραιά). Μεταξύ των φοιτητών από την πρώτη
κιόλας στιγμή δημιουργήθηκε πολύ
καλό κλίμα. Αξιοσημείωτο είναι και
το γεγονός ότι, αν και πάνω από
τα 3/5 των φοιτητών συμμετείχαν
για πρώτη φορά σε Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, επέδειξαν ιδιαίτερο
ζήλο και θέληση σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Το BISMUN 2010 αποτέλεσε
μία μοναδική εμπειρία για όλους
μας και δεσμευτήκαμε για μια καλύτερη αποστολή την επόμενη
χρονιά!”
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PiMUN 2010

27-30 Απριλίου 2010
Η φοιτήτρια ΔΕΣ Μπασδέκη Λαμπρινή κατέγραψε τις εμπειρίες
από τη συμμετοχή της ως εξής:
“Αυτή η MUN εμπειρία στο υπέροχο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο Sciences Po θα μας μείνει
αξέχαστη. Το συγκεκριμένο MUN
δεν είχε μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, η ατμόσφαιρα όμως ήταν
θερμή και φιλόξενη.
Ήμουν εκπρόσωπος του Βελγίου και, καθώς οι Γάλλοι είχαν
μια δυσαρέσκεια με τους Βέλγους,
έκαναν διάφορα αστεία με το Βασίλειο του Βελγίου, λόγω και των
πρόσφατων γεγονότων με την κυβέρνηση. Στην πρώτη Επιτροπή,
όπου συμμετείχα, τα θέματα ήταν
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Στην
ημερήσια διάταξη βρίσκονταν η
σταθερότητα στον Καύκασο και η
αύξηση των ελεύθερων από πυρηνικά ζωνών.
Δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν και τα δύο θέματα – δεν
υπήρχε άλλωστε πίεση να ετοιμαστούν δύο draft resolutions.
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες
–πολλοί από τους οποίους ήταν
πρωτοετείς– λάμβαναν μέρος
για πρώτη φορά σε MUN, έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια.

Αν και υπήρχαν ελλείψεις στην
οργάνωση, το κλίμα ήταν τόσο
φιλικό, ώστε δεν απασχόλησαν
κανέναν μας – ιδίως τους Έλληνες που ήμασταν εκεί (υπήρχαν
και συμμετέχοντες από το Λύκειο
Εκάλης) και ήμασταν πιο έμπειροι από τους υπόλοιπους.
Στο τέλος, παρά τις καθυστερήσεις, περάσαμε ένα draft resolution, το οποίο και αφορούσε το
δεύτερο θέμα, με τελική απόφαση
να δημιουργήσουμε μία καινούρια ελεύθερη από πυρηνικά ζώνη
στο νερό – κάτι το οποίο φάνηκε
δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο,
σε όλους τους συμμετέχοντες.”
Η φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ως εκπρόσωπος του Βασιλείου του
Βελγίου διακρίθηκε για τη συμμετοχή της και ψηφίστηκε από τους
συμμετέχοντες για βραβείο best
delegate, το οποίο και της απονεμήθηκε κατά την τελετή λήξης.

EuroMUN 2010
5-9 Μαΐου 2010

Η φοιτήτρια ΔΕΣ Μπασδέκη Λαμπρινή κατέγραψε τις εμπειρίες
από τη συμμετοχή της ως εξής:
“Στο EuroMUN 2010, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, υπήρχε
πολύ μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, περισσότερων από 500. Στην

πρώτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης (DISEC), στην οποία
συμμετείχα, υπήρχαν συνολικά 97
εκπρόσωποι.
Εγώ ήμουν εκπρόσωπος της
Ελβετίας, του απομονωμένου
παίκτη του διεθνούς συστήματος, στήριζα όμως την ευρωπαϊκή πολιτική της. Τα θέματα με τα

οποία ασχοληθήκαμε ήταν ο ρόλος των
γυναικών που συμμετέχουν σε αποστολές
του ΟΗΕ στην επιβολή της ειρήνης και η
σταθερότητα στη Σομαλία. Για το πρώτο
θέμα υπήρχαν πολλές διαφωνίες – ακούστηκαν και απόψεις οι οποίες δεν ταίριαζαν με τον 21ο αιώνα, τον οποίο και διανύουμε. Η μεγαλύτερή μας διαφωνία ήταν
η δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων για
τις γυναίκες – τα οποία και ήδη υπάρχουν. Τις απορίες μας έλυσε μία αντιπρόσωπος της UNIFEM, με την οποία είχαμε
ζωντανή σύνδεση μέσω Skype τη δεύτερη
ημέρα του MUN.
Η συζήτηση ανάμεσα στα 97 άτομα
ήταν πολύ δύσκολη και χρονοβόρα, παρόλα αυτά καταφέραμε να συντάξουμε δύο draft resolutions, και το δεύτερο
μέσα σε μισή (!) μόλις ώρα.
Τα social events θύμιζαν λίγο Αμερικάνικες συνήθειες, ιδίως το τελευταίο
βράδυ, οπότε διοργανώθηκε Delegate’s
Dance σε ένα ξενοδοχείο και αναδείχτηκαν ο Mr και η Mrs EuroMUN 2010!!

Μεγάλη ήταν η
συμμετοχή φοιτητών
από πολλές χώρες στις
εργασίες του MUN

Το κλίμα δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό,
ενώ λόγω επικαιρότητας γίνονταν (ακόμα και από τους καλεσμένους διπλωμάτες στις τελετές έναρξης και λήξης) πολλά
επικριτικά σχόλια για την Ελλάδα, προς
τα οποία αντέδρασα με διπλωματικό τρόπο.”
Η φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών διακρίθηκε για τη
συμμετοχή της, γι’ αυτό κατά την τελετή
λήξης της απονεμήθηκε έπαινος.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προγραμματίζει και υλοποιεί
κεντρικά το σύνολο των δράσεων για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του, μέσω του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης, το οποίο με τον οριζόντιο χαρακτήρα λειτουργίας του συνεχίζει απρόσκοπτα την προσπάθεια για ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, υποστηρίζει και εξυπηρετεί τους φοιτητές όλων των
Τμημάτων και την ομαλή ένταξή τους στην παραγωγική
διαδικασία.
Από το 2008 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΠΑ μέσω Δωρεών των συνεργαζόμενων φορέων και οι φοιτητές των
δύο νέων Τμημάτων, του Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών στην πόλη της Έδεσσας και της Διοίκησης Τεχνολογίας στην πόλη της Νάουσας, τα οποία συμπεριλήφθηκαν και
στην πρόταση του Πανεπιστημίου για χρηματοδότηση της
ΠΑ φοιτητών από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Στην παρούσα φάση δεν πραγματοποιούνται κύκλοι Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος. Βρισκόμαστε σε αναμονή της έγκρισης της πρότασης
του Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση της ΠΑ των
φοιτητών από το ΕΣΠΑ, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.
Σε περίπτωση έναρξης του προγράμματος και υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων
θα γίνει με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα πραγματοποίησης ΠΑ
μέσω δωρεών των συνεργαζόμενων φορέων. Μετά από
εκδήλωση ενδιαφέροντος των φορέων, οι προσφερόμενες θέσεις ΠΑ δημοσιοποιούνται εβδομαδιαίως στους
πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης,
στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά κατά τις
ώρες 10:30 π.μ.-14:00 μ.μ. και την Παρασκευή 10:00 π.μ.12:30 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης
να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 891 259.
Μετά τη λήξη του επιδοτούμενου προγράμματος του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την περίοδο της Γ΄ Φάσης, από 01.10.2008
έως σήμερα τοποθετήθηκαν σε θέσεις ΠΑ μέσω ΔΩΡΕΩΝ
των συνεργαζόμενων φορέων, αναλυτικά ανά Τμήμα:
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Οικονομικών Επιστημών

59

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

41

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

39

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

30

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

11

Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

7

Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών

16

Διοίκησης Τεχνολογίας

18
ΣΥΝΟΛΟ

221
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δραστηριότητες
τουπειραματικού σχολείου
Συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Πειραματικού Σχολείου

Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Comenius

Το Πειραματικό
Γενικό Λύκειο του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας συνέπραξε
στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Comenius
με τίτλο: “Exchanging
school experiences
and cultures”
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Τον Μάρτιο του 2010 ολοκληρώθηκε το
διετές πολυμερές ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Comenius με τίτλο: “Exchanging school
experiences and cultures”, στο οποίο
συμμετείχε το Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους
2008-09 μαζί με σχολεία της Γερμανίας, της Σκωτίας, της Πολωνίας και της
Φινλανδίας. Στη διετία αυτή προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν
έξι συναντήσεις ως εξής: “Παρουσίαση
της κάθε χώρας και του κάθε σχολείου”
(Γερμανία, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2008),
“Χορός και Μουσική” (Σκωτία, Γενάρης
2009), “Εορτασμοί και Εκδηλώσεις” (Ελλάδα, Απρίλης 2009), “Ημέρα Υγείας”
(Οκτώβρης 2009), “Ημέρα Αθλητισμού”
(Πολωνία, Γενάρης 2010), “Η πορεία μας
προς την ενωμένη Ευρώπη” (Γερμανία,
Μάρτης 2010). Την όλη προσπάθεια συντόνισε η φιλόλογος-βιβλιοθηκάριος Μ.
Χριστοφορίδου.
Αν ο ένας άξονας του προγράμματος
αυτού ήταν η εθνική ταυτότητα και η Ευρωπαϊκή συνείδηση, οι οποίες εξετάζονταν σε ένα συγχρονικό και διαχρονικό
επίπεδο, η κύρια εστίαση είχε να κάνει με

τον έφηβο, τους προβληματισμούς του,
τις απόψεις του και τις επιθυμίες του για
το μέλλον. Έτσι, κάθε συνάντηση εξέταζε την παράδοση της κάθε χώρας, καθώς
και τη σύγχρονη πραγματικότητά της σε
συγκεκριμένο τομέα κάθε φορά· ο τομέας
αυτός αφορούσε σε ένα θέμα που απασχολούσε τους νέους ανθρώπους του σήμερα και βοηθούσε τόσο στη συνειδητοποίησή τους ως πολιτών της χώρας τους
όσο και στη γνωριμία τους με άλλους συνομηλίκους από την υπόλοιπη Ευρώπη.
Κάθε μετακίνηση διαρκούσε έξι ημέρες, η πρώτη και η τελευταία ήταν μέρες
άφιξης και αναχώρησης, στις άλλες δύο
γίνονταν οι ανακοινώσεις και παρουσιάσεις, συχνά το Σάββατο ήταν ημέρα
εκδρομών και περιηγήσεων, ενώ την Κυριακή αναλάμβαναν τους μαθητές/τριες
εξ ολοκλήρου οι οικογένειες που τους φιλοξενούσαν.
Στο τέλος κάποιων από τις συναντήσεις παραγόταν υλικό σχετικό με τη συνάντηση. Για παράδειγμα από τη δεύτερη
συνάντηση το προϊόν ήταν ένα CD με τους
χορούς και τα τραγούδια που εκτελέστηκαν στη Σκωτία, ένα σετ πέντε ταχυδρομικών δελταρίων με παραστάσεις από
κάθε χώρα ήταν το τελικό αποτέλεσμα
από την Ελλάδα και ένα αναλυτικό βιβλίο
παραδοσιακών συνταγών από όλες τις
συμμετέχουσες χώρες από τη συνάντηση
στη Φινλανδία. Στην τελευταία συνάντηση στη Γερμανία ετοιμάστηκε ένα μικρό
φιλμ με όλες τις ομάδες να κατονομάζουν
τα κύρια χαρακτηριστικά της χώρας τους,
ως τελική σύνοψη της ταυτότητας των
συμμετεχόντων.
Το κέρδος των μαθητών/τριών από τη
συμμετοχή τους στο Comenius ήταν σημαντικό και πολλαπλό. Τα παιδιά ερεύνησαν στο διαδίκτυο, διάβασαν βιβλία και
έμαθαν, έπαιξαν βιολί, πιάνο, ακορντεόν,
χόρεψαν, τραγούδησαν, φιλοτέχνησαν
αφίσα, φωτογράφησαν, γύρισαν φιλμ,

δραστηριότητες
τουπειραματικού σχολείου

αθλήθηκαν, κατάρτισαν ερωτηματολόγια, διενήργησαν έρευνες, έκαναν στατιστικές μετρήσεις, τις αποτύπωσαν σε
γραφήματα και τις πρόβαλαν σε PowerPoint, έκαναν συνθετικές εργασίες και
μετέφρασαν κείμενα. Η απόκτηση γνώσεων, η ομαδική εργασία και η συνεργατικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η
ενεργοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων εκτός των ακαδημαϊκών, που συνήθως απαιτούνται στο σχολείο, η βελτίωση
στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική, η επαφή με διαφορετικές αντιλήψεις
και κουλτούρες είναι κάποια από τα οφέλη που προέκυψαν για τους μαθητές/τριες. Ακόμη περισσότερες είναι οι ωφέλειες
για εκείνους τους μαθητές/τριες που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό: κοντά στα
προηγούμενα, τα παιδιά αυτά γνώρισαν
καινούριους τόπους, απέκτησαν εμπειρίες, αντεπεξήλθαν σε νέες συνθήκες και
αντιμετώπισαν δυσκολίες επιτυχώς, απέκτησαν καινούριους φίλους και, τέλος,
εσωτερίκευσαν και μια άλλη διάσταση
του σχολείου, πιο ευχάριστη και φιλική
προς τους εφήβους.
Ουσιαστικότατα οφέλη αποκόμισαν
και οι καθηγητές, συμμετέχοντες και μετακινούμενοι, πρώτα από τη συνεργασία
τους με τους μαθητές σε θέματα που δεν
εντάσσονται στο στενό πλαίσιο που ορίζει
το αναλυτικό πρόγραμμα και τη φιλικότερη επαφή μαζί τους, και μετά γνώρισαν νέους συναδέλφους, με τους οποίους
αντάλλαξαν απόψεις και προβληματισμούς, σχολεία οργανωμένα με διαφορετικό τρόπο, άλλους τρόπους επαφής με
τους μαθητές και εν κατακλείδι βίωσαν
μια λιγότερο αυστηρή όψη της σχολικής
ζωής. Επιθυμία μαθητών και καθηγητών
είναι να επαναληφθεί ανάλογη προσπάθεια στο μέλλον.

Ουσιαστικά οφέλη αποκόμισαν μαθητές και καθηγητές ερχόμενοι σε επαφή
με νέα πολιτισμικά περιβάλλοντα, αποκτώντας νέες γνωστικές εμπειρίες και
βιώνοντας μια λιγότερο αυστηρή όψη της σχολικής ζωής
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δραστηριότητες
τουπειραματικού σχολείου

Συμμετοχή σε
σεμινάριο/εργαστήριο
του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η εκπαιδευτικός του
Πειραματικού Σχολείου
του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας κ. Μαρία
Χριστοφορίδου
παρακολούθησε
σεμινάριο/εργαστήριο
του Συμβουλίου
της Ευρώπης με
τίτλο “Εκπαίδευση
και Μνήμη”
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Στις 24-30 Απριλίου 2010 η φιλόλογος
και υπεύθυνη της βιβλιοθήκης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μαρία Χριστοφορίδου,
παρακολούθησε στο Sulejowek της Βαρσοβίας στην Πολωνία σεμινάριο/εργαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης με
τίτλο: “Εκπαίδευση και Μνήμη”. Το σεμινάριο αυτό εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Pestalozzi, ένα πρόγραμμα που αφορά
τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς και
έχει ως στόχο του να τους επιμορφώσει,
ώστε να προωθήσουν με την εφαρμογή
εκπαιδευτικών πολιτικών στη διδακτική
πράξη μια εκπαίδευση που να αποσκοπεί σε μια δημοκρατική κοινωνία, βασισμένη σε αρχές και αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως η προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα στη
διαφορά, η πάταξη της βίας, της καταναγκαστικής εργασίας, της διαφθοράς κ.ά.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορούσε
στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων γενικά,
αλλά και ειδικότερα στις διώξεις και τη
μοίρα των Πολωνών Εβραίων. Εντούτοις,
η σημασία του και τα οφέλη που προκύπτουν από την παρακολούθησή του εξακτινώνονται σε πολύ μεγαλύτερο εύρος
και κλίμακα. Το γεγονός ότι σήμερα ένα
ολοένα διογκούμενο κύμα μεταναστών
διαφόρων τύπων εισρέει στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης αναζητώντας μια
καλύτερη ζωή αποβαίνει συχνά η αιτία
να αυξάνεται σε ορισμένα στρώματα γηγενών το αίσθημα της ξενοφοβίας και να
εντείνεται η διάδοση των στερεοτύπων.
Αν στα παραπάνω προστεθεί η οικονομική κρίση που πλήττει όλο τον Δυτικό
κόσμο και η οποία οδηγεί στην αύξηση
της ανεργίας και της υποαπασχόλησης,
η εισροή αλλοδαπών που αναζητούν εργασία συχνά αντιμετωπίζεται ως απειλή
για την εξεύρεση εργασίας και για τα κατακτημένα επαγγελματικά δικαιώματα
των πολιτών ενός κράτους. Η κατάσταση
επιδεινώνεται καθώς οι μετανάστες, συχνά χωρίς άλλους πόρους, καταφεύγουν
σε εγκληματικές πράξεις, για να επιβιώσουν, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δαιμονοποιούνται. Το κλίμα αυτό επιτείνει πολλές
φορές και άλλες ήδη υπάρχουσες προκαταλήψεις και διακρίσεις μεταξύ των ομάδων που απαρτίζουν τον πληθυσμό μιας
χώρας.
Θεωρώντας, λοιπόν, ότι το Ολοκαύτωμα είναι μακράν η έσχατη έκφραση
φαινομένων όπως τα στερεότυπα, η ξενοφοβία και εντέλει οι γενοκτονίες, η
προσέγγιση και πραγμάτευσή του από
ποικίλες πλευρές θα βοηθούσε να κατανοηθεί με ποιους τρόπους και διαδικασίες
και πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούν
να δημιουργηθούν εσφαλμένες κρίσεις
για μεμονωμένους ανθρώπους ή ανθρώπινες ομάδες διαφορετικές από τις κρατούσες. Η ενδελεχής εξέταση της σταδια-
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κής στέρησης δικαιωμάτων των Εβραίων,
οι λόγοι που κατά καιρούς προβάλλονταν
για αυτές, τα πογκρόμ και οι εκτοπισμοί
μέχρι «την τελική λύση», η στάση και οι
πράξεις των άλλων ανθρώπων απέναντι
σε τέτοιες ενέργειες, καθιστούν ευκολότερη την έγκαιρη αντίληψη ανάλογων
αντιδράσεων, που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν σήμερα σε άλλες συνθήκες,
αλλά με παρόμοια ελατήρια. Ακόμη πιο
χρήσιμο θα ήταν αυτό για τη σχολική
τάξη: οι μαθητές όχι μόνο μεταφέρουν
στο μικρόκοσμο του σχολείου προσχηματισμένες κρίσεις από τους γονείς τους
και το περιβάλλον τους, αλλά πολύ εύκολα περιθωριοποιούν συμμαθητές τους
που για κάποιους λόγους (ηλικία, μορφή,
συμπεριφορά, οικονομική και κοινωνική
κατάσταση, καταγωγή, εθνότητα, θρησκεία) διαφέρουν από αυτούς.
Πρωταρχικός στόχος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την παρακολούθηση τέτοιων σεμιναρίων είναι να
καταστούν τα μέλη της ικανά όχι μόνο
να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τέτοιου
είδους συμπεριφορές, αλλά να τις προλαβαίνουν προωθώντας τις ιδέες της ισότητας μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων,
προβάλλοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα
και εξαίροντας την ανοχή και τη μη βία,
άλλοτε ενσωματώνοντας τις ιδέες αυτές
στα μαθήματα που διδάσκουν (π.χ. γλώσσα, λογοτεχνία, δίκαιο, κ.ά.) και άλλοτε
μιλώντας απευθείας για το Ολοκαύτωμα
στο μάθημα της Ιστορίας ή σε σχετικές
επετείους και εκδηλώσεις.

Το σεμινάριο αφορούσε στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων γενικά, αλλά
και ειδικότερα στις διώξεις και τη μοίρα των Πολωνών Εβραίων. Η
σημασία του όμως επεκτείνεται στην αναγκαιότητα του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία
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Ταξιδεύοντας…
με τις μουσικές του κόσμου
Ένα πολυθέαμα με τη χορωδία του Πειραματικού
Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στις 25 Απριλίου 2010 στο Αμφιθέατρο
Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση:
“Ταξιδεύοντας… με τις Μουσικές του κόσμου”, με αφορμή τον εορτασμό των 10
χρόνων λειτουργίας του Πειραματικού
Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Πρωταγωνιστές τα παιδιά της Χορωδίας μας, τα οποία μέσα από το τραγούδι
και την κίνηση ανέδειξαν την ομορφιά
της παραδοσιακής μουσικής 20 χωρών:
Κίνας, Ιαπωνίας, Ινδίας, Κορέας, Μέσης
Ανατολής, Ρωσίας, Ιρλανδίας, Αγγλίας,
Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Ουγκάντας,
Νότιας Αφρικής, Η.Π.Α., Χαβάης, Μεξικού, Κούβας, Περού, Κύπρου, Ελλάδας,

Η εκδήλωση απετέλεσε έναν πρωτότυπο
συγκερασμό τεχνών: μουσικής,
χορού, λόγου και εικόνας

διασκευασμένων και επεξεργασμένων
χορωδιακά για παιδικές φωνές.
Η όλη εκδήλωση απετέλεσε έναν πρωτότυπο συγκερασμό Τεχνών: Μουσικής
– Χορού (σύγχρονου και παραδοσιακού)
– Λόγου (παρουσίασης των εθνοπολιτισμικών στοιχείων κάθε χώρας) και Εικόνας (προβολής σχετικού βίντεο και φωτογραφικού υλικού), μέσα από τον οποίο
καλλιεργήθηκε το πνεύμα της επικοινωνίας, της ομαδικότητας, της ενότητας, της
συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών
του Σχολείου μας.
Η παράσταση αναδείκνυε τη Μουσική
ως σημείο σύγκλισης και ενότητας όλων
των λαών, που αλληλεπιδρά στους πολιτισμούς της γης, σαν μια γέφυρα που μας
ενώνει. «Είναι η Μουσική που αγκαλιάζει
τα σύνορα των πολιτισμών, είν’ η Μουσική που μας ενώνει…» ερμήνευσαν οι ενωμένες φωνές και ψυχές των παιδιών της
χορωδίας μας, ένα αισιόδοξο κάλεσμα
ειρηνικής συνύπαρξης όλων των Πολιτισμών της γης!
Η διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης από μέρους του Σχολείου μας με την
ενεργό συμμετοχή των παιδιών και με
αναφορά στο διαχρονικό κοινωνικό ρόλο
της μουσικής σε όλους τους πολιτισμούς,
προωθεί ένα παγκόσμιο όραμα: το Σεβασμό των Πολιτισμών, το Δικαίωμα στη
Διαφορά, την Ενότητα, τη Συναδέλφωση
και την Ειρήνη ανάμεσα στους λαούς της
γης! Από την άλλη μεριά η μουσική Τέχνη σαν μια διαρκής πολιτισμική διαδοχή
στην Ιστορία των πολιτισμών, αναπτύσσεται στους μελλοντικούς της φορείς: τα
παιδιά! Τα παιδιά κάθε κουλτούρας, τα
παιδιά όλου του κόσμου, που είναι η Ελπίδα μας…

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://peiramatiko.uom.gr/gymna/index.htm
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Βιβλίο και Internet

Εκδήλωση για το βιβλίο από τις Εκδόσεις
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στο πλαίσιο της 5ης ετήσιας συνάντησης
των ανά την Ελλάδα μελών του κινήματος bookcrossing και φανατικών βιβλιόφιλων, που φέτος έγινε στη Θεσσαλονίκη,
οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την υποστήριξη και του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου, φιλοξένησαν ανοικτή
συζήτηση με θέμα “Βιβλίο και Internet”.
Η εκδήλωση έγινε το απόγευμα του
Σαββάτου 22 Μαΐου 2010 στο αμφιθέατρο 3 του Πανεπιστημίου μας με ομιλητές
τους συγγραφείς Άρη Δημοκίδη, Σοφία
Νικολαΐδου, Αλέκο Παπαδόπουλο και
Γιώργο Σκαμπαρδώνη. Τον συντονισμό
της συζήτησης είχε η διευθύντρια των Εκδόσεων κ. Αφροδίτη Ποιμενίδου.
Μέλη bookcrossers από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρόν και σε αυτή την
εκδήλωση, που στόχο είχε τη διάδοση της
ανάγνωσης, τη στήριξη του βιβλίου και
την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις
εξελίξεις του χώρου του βιβλίου και της
τεχνολογίας.

Διακρίνονται από αριστερά οι: Γ. Σκαμπαρδώνης, Α. Παπαδόπουλος,
Α. Δημοκίδης, Α. Ποιμενίδου και Σ. Νικολαΐδου

Νέες κυκλοφορίες από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μίμης Σουλιώτης

Μου αφήνεις πενήντα δραχμές
για τσιγάρα;
Το βιβλίο εγκαινιάζει την εκδοτική
σειρά “Η δημιουργική γραφή άνευ διδασκάλου” και έχει προέλθει από το
μάθημα Δημιουργικής Γραφής όπου διδάσκει ο συγγραφέας στο ομότιτλο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε διάφορα σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής,
εντός και εκτός Ελλάδος. Το υλικό συγκεντρώθηκε σε ένα τόμο για να αποτελέσει βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να
αντλήσουν υλικό και ασκήσεις για μαθήματα λογοτεχνίας και
δημιουργικής γραφής, αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται να
ασχοληθεί μόνος του με το διήγημα, να παίξει με ασκήσεις,
να δοκιμάσει σε νέους τρόπους την προσωπική γραφή του.

James E. Gentle

Στοιχεία υπολογιστικής
στατιστικής
Η Υπολογιστική Στατιστική αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια παράλληλα με
την ανάπτυξη των υπολογιστών παρέχοντας δυνατότητα κατασκευής νέων
βελτιωμένων αλγορίθμων μεγιστοποίησης ή προσομοίωσης, Το βιβλίο αυτό
του Gentle συμπεριλαμβάνει εκείνες
τις στατιστικές μεθόδους οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο υπολογιστικό φόρτο, καθώς και τη σχετική θεωρία, η οποία στηρίζει την αντιμετώπιση τέτοιων υπολογισμών
μεγάλης πολυπλοκότητας. Διαφέρει από αυτό που λέγεται
“στατιστικοί υπολογισμοί” ως προς το ότι σε αυτούς, όπως
σημειώνει και ο Gentle, συμπεριλαμβάνονται υπολογιστικές
μέθοδοι της μαθηματικής ανάλυσης για στατιστικούς και δεν
είναι αναγκαστικά υπολογιστικά επίπονες.
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“Φτωχότερη” η ακαδημαϊκή κοινότητα
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στη διάρκεια αυτού του ακαδημαϊκού έτους το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχασε δύο
εκλεκτούς ακαδημαϊκούς δασκάλους, τους Καθηγητές και τέως Πρυτάνεις Αριστοκλή
Ιγνατιάδη και Μιχάλη Χατζηπροκοπίου. Σε αναγνώριση της πολύτιμης και πολυδιάστατης συνεισφοράς τους στο εκπαιδευτικό και θεσμικό έργο του Πανεπιστημίου και
ως ένδειξη συμπαράστασης στο πένθος των οικείων τους, το Πρυτανικό Συμβούλιο εξέδωσε και δημοσίευσε τα παρακάτω ψηφίσματα.
ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μόλις πληροφορήθηκε
τον θάνατο του τέως Πρύτανη, Καθηγητή
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μόλις πληροφορήθηκε
τον θάνατο του τέως Πρύτανη, Καθηγητή
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αριστοκλή Ιγνατιάδη
συνήλθε εκτάκτως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 και εξέφρασε τη βαθιά του
θλίψη για την απώλεια του εκλιπόντος, ο
οποίος υπήρξε ένας λαμπρός ακαδημαϊκός άνδρας με τεράστια προσφορά στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ιδιαίτερα,
στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κατά τη διάρκεια της θητείας
του με επιστημονικό αντικείμενο τη “Λογιστική”, υπήρξε εξαίρετος δάσκαλος, εμψυχωτής και σύμβουλος στους νεότερους
συναδέλφους του.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε τα
εξής:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
2. Να παραστούν και να συνοδεύσουν
την εκφορά οι Πρυτανικές Αρχές του
Πανεπιστημίου.
3. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
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Μιχάλη Χατζηπροκοπίου
συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή 9
Απριλίου 2010 και εξέφρασε τη βαθιά
του θλίψη για την απώλεια του εκλιπόντος, ο οποίος υπήρξε ένας λαμπρός ακαδημαϊκός άνδρας με τεράστια προσφορά
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ιδιαίτερα, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
κατά τη διάρκεια της θητείας του με επιστημονικό αντικείμενο την “Ιστορία Οικονομικών Θεωριών”, υπήρξε εξαίρετος
δάσκαλος, εμψυχωτής και σύμβουλος
στους νεότερους συναδέλφους του.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε τα
εξής:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
2. Να παραστούν και να συνοδεύσουν
την εκφορά οι Πρυτανικές Αρχές του
Πανεπιστημίου.
3. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
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