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προλογικό
σημείωμα

Σημείωμα του
Πρύτανη
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας
Η 9η έκδοση των «Πανεπιστημιακών» συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός έτους άσκησης των καθηκόντων διοίκησης από τις
νέες Πρυτανικές Αρχές.
Ο χρόνος αυτός ήταν για όλους τους Έλληνες μεστός γεγονότων και εξελίξεων, οι περισσότερες από τις οποίες κάθε άλλο
από ευνοϊκές θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν.
Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, παρά τις αναταράξεις που
δεχόμαστε από τη δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χώρα, εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και αφοσιωμένοι στο καθήκον μας.
Το καθήκον αυτό είναι η παροχή ποιοτικής επιστημονικής
γνώσης στους φοιτητές μας, η διαρκής ανάπτυξη της έρευνας
και ο σταθερός εξωστρεφής προσανατολισμός του Ιδρύματός
μας, ώστε να επιτυγχάνει τη σύνδεση με τις παραγωγικές τάξεις
και να συμβάλλει στην προαγωγή της οικονομίας της χώρας.
Και είμαστε αισιόδοξοι, επειδή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
εδώ και χρόνια λειτουργεί με γνώμονες τον ορθολογισμό, τη
συνετή οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και με το βλέμμα
στραμμένο στο μέλλον.
Κατορθώνει έτσι να είναι οικονομικά ισχυρό, ακαδημαϊκά
αναπτυγμένο, ανταγωνιστικό, έτοιμο να αντιμετωπίσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις οξείες καινούργιες προκλήσεις.
Παρά τις δυσχέρειες η περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν πλούσια σε δραστηριότητες
κι εκδηλώσεις, μέρος των οποίων καταγράφεται στις σελίδες
της έκδοσης των «Πανεπιστημιακών» που κυκλοφορούν, για
δεύτερη φορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Με την ευκαιρία λοιπόν της έκδοσης αυτής, θέλω να σας
εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου, η ακαδημαϊκή χρονιά
2011-2012 να είναι καλή και δημιουργική για όλους μας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καθηγητής

Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Ολοκλήρωση του 3ου Διεθνούς
Συνεδρίου στη Λογιστική
και Χρηματοοικονομική
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου μας, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 3ο Διεθνές
Συνέδριο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, του οποίου η διοργάνωση
συνέπεσε με τον εορτασμό των 20 ετών
ίδρυσής του. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 25-28/8/2010 στη νήσο Σκιάθο, στο ξενοδοχείο “Skiathos Palace”.
Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού που,
λόγω της διαφορετικής προέλευσης των
συνέδρων, χαρακτηρίστηκε παγκόσμιο
και όχι μόνο διεθνές, υπήρξε πάνελ με
συμμετοχή τριών ευρωπαίων και αμερικανών καθηγητών με προεδρεύοντα τον

Καθηγητή Themis Pantos (The Bridge
Bank Chair of Banking and Financial Services, San Jose State University) με θέμα
«The Financial Crisis of Eurozone: consequences and perspectives».
Θα πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι στα
πλαίσια της προσπάθειας του Προέδρου
της Οργανωτικής Επιτροπής και Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καθηγητή κ. Ιωάννη
Λαζαρίδη να βοηθήσει και να αναδείξει
ιδιαίτερα τους νέους επιστήμονες, υπήρξαν ειδικές ενότητες για υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Συμμετοχή του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
στην 24η INFOSYSTEM

Στη φωτογραφία, μπροστά από το περίπτερο του
Τμήματος εμφανίζονται οι φοιτητές μαζί με τον
Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Παπαναστασίου
Δημήτριο και τα μέλη ΔΕΠ κκ. Ευαγγελίδη
Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή, και Σαμαρά
Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή.
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Τον Οκτώβριο του 2010, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχε με επιτυχία
στην 24η Διεθνή Έκθεση Πληροφορικής,
Τηλεπικοινωνιών & Ψηφιακής Τεχνολογίας (INFOSYSTEM).
Το υλικό που παρουσιάστηκε στο περίπτερο περιλάμβανε: γενικές πληροφορίες για το Τμήμα (αντικείμενο σπουδών,
εργαστηριακός εξοπλισμός κλπ), το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών, τις Πτυχιακές - Διπλωματικές
Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, τη
συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε ερευνητικά προγράμματα και τη συμμετοχή του
Τμήματος σε δράσεις του προγράμματος
Erasmus και του Γραφείου Διασύνδεσης. Την παρουσίαση του Τμήματος στην
Infosystem ανέλαβαν φοιτητές του τμήματος με μέλη ΔΕΠ.

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Αναγόρευση του Ντίνου
Κωνσταντινίδη σε
επίτιμο διδάκτορα του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τον Μάιο 2010 πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η αναγόρευση του Ντίνου Κωνσταντινίδη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Louisiana State
University (LSU) - College of Music and
Dramatic Arts, σε επίτιμο διδάκτορα του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατά την
τελετή αναγόρευσης μίλησε για τον τιμώμενο ο τότε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης.
Ο κ. Κωνσταντινίδης στη διάρκεια της
εκδήλωσης εκφώνησε ομιλία με τίτλο «Η

τέχνη της Μουσικής χθες και σήμερα»
και στη συνέχεια μέλη ΔΕΠ και φοιτητές
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης παρουσίασαν έργα του καταξιωμένου μουσικού.
Η είδηση για την αναγόρευση του Ντίνου Κωνσταντινίδη σε επίτιμο διδάκτορα
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Πανεπιστημίου LSU “re-imagine” (vol. I, issue 2, fall
2010).
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Ο Πρύτανης και μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
στο Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο
Δήμου Θερμαϊκού
Τον Οκτώβριο του 2010 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θερμαϊκού. Αποτελεί
μία δομή που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Δήμου
Θερμαϊκού και με αποστολή τη συνεχή
επιμόρφωση των δημοτών σε σύγχρονα κοινωνικά και επιστημονικά θέματα.
Η ιδέα βασίζεται στην άποψη πως ο μέσος πολίτης θα πρέπει να έχει πρόσβαση
στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, η
οποία δεν εστιάζει μόνο στην απόκτηση
και συσσώρευση γνώσεων, αλλά και στην
ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης, καθώς επίσης και στην προσωπική και την
κοινωνική ανάπτυξη.
Τα κύρια πεδία δράσης του πρώτου
θεματικού κύκλου αφορούσαν εισηγήσεις
κοινωνικής και οικονομικής επιμόρφωσης. Λόγω της σημαντικής απήχησης που
είχε το πρόγραμμα, το Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο θα διευρύνει για το 2011-2012
τα πεδία δράσης και θα λειτουργήσει με
ανεξάρτητους θεματικά κύκλους μαθημάτων. Οι εισηγητές των διαλέξεων είναι
μέλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αλλά και της ευρύτερης πανεπιστημιακής
κοινότητας.
Στην εναρκτήρια διάλεξη
παρευρέθησαν ο Δήμαρχος
Δήμου Θερμαϊκού
κ. Ιωάννης Αλεξανδρής,
το Δ.Σ. του Δήμου με
επικεφαλής τον κ. Πάρι
Πεντούση, και από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
ο Πρύτανης και Καθηγητής
κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου
και ο επιστημονικός
υπεύθυνος του
προγράμματος, Επίκουρος
Καθηγητής
κ. Φώτιος Σιώκης

6

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο του Δήμου
Θεσσαλονίκης
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
οργάνωσε και υλοποίησε στο πλαίσιο του
Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2010 - 2011
δύο προγράμματα-κύκλους σεμιναρίων,
που αναφέρονταν σε θέματα οικονομίας.
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονταν
σε ενήλικες ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών, στους οποίους μετά το τέλος του
προγράμματος χορηγήθηκε απλή βεβαίωση παρακολούθησης των κύκλων μαθημάτων - σεμιναρίων.

Το Πρόγραμμα περιλάμβανε τις παρακάτω θεματικές:
A/A

HM/NIA

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

1

09-11-2010

Γιάννης Χατζηδημητρίου
Πρύτανης - Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης
& Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

“Η εθνική Κατάρα του Ελλείμματος του
Δημόσιου Προϋπολογισμού και του Δημόσιου Χρέους”
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16-11-2010

Βίκυ Μάνθου
Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Υγείας”
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23-11-2010

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Επικ. Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών
Σπουδών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Μια Νέα Αριστερή Στροφή στην Ευρώπη:
Η Επίδραση των μέτρων Λιτότητας και
της Οικονομικής Ύφεσης στην Εκλογική
Συμπεριφορά”
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07-12-2010

Ροδούλα Τσιότσου
Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Μάρκετινγκ & Διοίκησης
Λειτουργιών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Το Μάρκετινγκ στους Αθλητικούς
Οργανισμούς: Απαραίτητο Εργαλείο ή μη
Εφαρμόσιμη Πολιτική;”
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14-12-2010

Δημήτριος Κυρκιλής
Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών &
Ανατολικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Η Παρούσα Οικονομική Κρίση:
Αίτιο και Συνέπειες”
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11-01-2011

Ιορδάνης Ελευθεριάδης
Επικ. Καθηγητής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων: Μια
Διερεύνηση στην Ελληνική Επιχειρηματική
Πραγματικότητα”

7

18-01-2011

Χρήστος Νικολαϊδης
Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Κοινωνική
Ευθύνη”
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25-01-2011

Χρήστος Βασιλειάδης
Επικ. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Κοινωνικές Υπηρεσίες και Μάρκετινγκ
Υπηρεσιών: Προβληματισμοί Ουτοπίας ή
Αναγκαιότητα;”
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01-02-2011

Γιώργος Μιχαλόπουλος
Επικ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Η Κρίση Δημοσίου Χρέους στην Ελλάδα:
Αιτίες, Επιπτώσεις και Αντιμετώπιση”
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08-02-2011

Χρήστος Νίκας
Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

“Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση σε
Περιβάλλον Οικονομικής Κρίσης και η
Περίπτωση της Ελλάδας”
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15-02-2011

Ευγενία Αλεξανδροπούλου
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Η Ασφαλής Πλοήγηση των Ανηλίκων στο
Διαδίκτυο: Νομικές Πτυχές”
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22-02-2011

Φώτης Βούζας
Επικ. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρησεων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση
Γνώσης”
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01-03-2011

Γεώργιος Σπυρόπουλος
Αν. Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ανατολικών
Σπουδών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Η Ελληνική Πραγματικότητα στον Τομέα
της Εξωτερικής Πολιτικής”
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08-03-2011

Ανδρέας Γεωργίου
Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρησεων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Η Ποσοτική Ανάλυση στο Μάνατζμεντ”
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15-03-2011

Ανδρέας Ανδρονικίδης
Επικ. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρησεων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Οι Κοινωνικές Διαστάσεις του Μάρκετινγκ
στο Πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης”

16

22-03-2011

Κατερίνα Γκοτζαμάνη
Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρησεων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Συγκριτική Αξιολόγηση - Benchmarking:
Ένα Σύγχρονο Εργαλείο Ποιότητας”

17

29-03-2011

Βασίλειος Αλετράς
Επικ. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρησεων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Προτάσεις για την Βελτίωση της Ποιότητας και τον Περιορισμό του Κόστους
των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας”
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05-04-2011

Φώτης Σιώκης
Επικ. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών &
Ανατολικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Δομή Χρηματοοικονομικού Συστήματος
και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις”
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12-04-2011

Αναστασία Κάτου
Λέκτορας Τμήματος Μάρκετινγκ & Διοίκησης
Λειτουργιών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

“Η Σχέση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με την Επίδραση των Επιχειρήσεων”

7

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Νέα προγράμματα εξειδίκευσης
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:
“Εκλογική Συμπεριφορά και Πολιτική Επικοινωνία”
“Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημοσκοπήσεων”
Με αφορμή τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργάνωσε για πρώτη
φορά δύο προγράμματα εξειδίκευσης
σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό και την ανάλυση εκλογικών
εκστρατειών, αλλά και τη χρήση του πιο
διαδεδομένου εργαλείου μέτρησης των
επιδράσεων στην εκλογική επιλογή, των
δημοσκοπήσεων.
Δεδομένης της συσχέτισης των αντικειμένων εξειδίκευσης με την πολιτική συμμετοχή, την κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ, τα
δύο προγράμματα απευθύνονταν κυρίως
σε βουλευτές, πολιτευτές και αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη
κομματικών επιτελείων, υπαλλήλους γραφείων Τύπου και συμβούλους επικοινωνίας και δημοσιογράφους, αν και ήταν δυνατή η συμμετοχή και άλλων επαγγελματιών

ή φοιτητών που ενδιαφέρονταν για τη
χρήση εργαλείων πολιτικής επικοινωνίας
και τη διεξαγωγή ερευνών με χρήση ερωτηματολογίων.
Τα σεμινάρια του προγράμματος «Εκλογική Συμπεριφορά και Πολιτική Επικοινωνία» ήταν συνολικής διάρκειας 45 ωρών
και πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα
8-23/10/2010.
Τα σεμινάρια του προγράμματος «Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημοσκοπήσεων»
ήταν συνολικής διάρκειας 30 ωρών και
πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα
4-19/10/2010.
Την επιστημονική ευθύνη των προγραμμάτων είχαν οι Επίκουροι Καθηγητές
του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας κ.κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης
και Κώστας Ζαφειρόπουλος.

Εκδήλωση υποδοχής των
πρωτοετών φοιτητών
Οι Πρυτανικές Αρχές και ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργάνωσαν εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους
2010-2011 στις 10/11/2010 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδημητρίου, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Φοιτητών Γεώργιος Σπαθής. Ακολούθησε
προβολή ενημερωτικού βίντεο με τις δραστηριότητες του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας των προηγούμενων
ετών.
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
Τέλος, απονεμήθηκαν έπαινοι στους
πρωτεύσαντες φοιτητές των Τμημάτων
του Πανεπιστημίου, από τους Προέδρους
των αντίστοιχων Τμημάτων. Επίσης,
βραβεύθηκαν από το Γραφείο Φυσικής
Αγωγής του Ιδρύματος φοιτητές που διακρίθηκαν ως μέλη αθλητικών εθνικών
ομάδων.
Ακολουθούν τα ονόματα των φοιτητών που βραβεύθηκαν:

Απονεμήθηκαν έπαινοι
στους πρωτεύσαντες
φοιτητές των
Τμημάτων του
Πανεπιστημίου, από
τους Προέδρους των
αντίστοιχων Τμημάτων

Πρωτεύσαντες φοιτητές ανά τμήμα
Ονοματεπώνυμο

Τμήμα

Ιωάννης Κυριακού
του Νικολάου

Οικονομικών Επιστημών

Αμαλία Σμυρνιώτη
του Ιωακείμ

Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Κωνσταντίνος
Μουρατίδης
του Δημητρίου

Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών

Παρασκευή Αντωνιάδου
του Χαραλάμπους

Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής

Βασίλειος Μανάσας
του Νικολάου

Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής

Δήμητρα Τσαράβα
του Κωνσταντίνου

Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής

Μόνικα Ντιμίτροβα
του Γκεόργκι

Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών

Κωνσταντίνος Χαΐνογλου
του Αθανασίου

Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης

Χαρίκλεια Ξυνού
του Ισιδώρου

Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών (Έδεσσα)

Γεώργιος Βουλτσίδης
του Βασιλείου

Διοίκησης Τεχνολογίας
(Νάουσα)

Αθλητές Εθνικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ονοματεπώνυμο

Άθλημα

Τμήμα

Διάκριση

Αγγελική Αζέπη του Αντωνίου

Κωπηλασία

Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής

2η θέση
Πανελλήνιο Νεανίδων (διπλό)

Νικόλαος Σαρηγιαννίδης
του Ελευθερίου

Χειροσφαίριση

Οικονομικών Επιστημών

1η θέση
Πανελλήνιο Εφήβων
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άτομα με
Πολλαπλές Αναπηρίες:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

27.11 2010
ΑΙΘΟΥΣΑ
TΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ημερίδα του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής με θέμα
«Άτομα με πολλαπλές αναπηρίες:
εκπαίδευση, συμπεριληπτική
εκπαίδευση, θεραπεία, αποκατάσταση»

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
σε συνδιοργάνωση με:

το Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός» ΠΤΔΕ - ΑΠΘ
το Διδασκαλείο ΤΕΠΑΕ - ΑΠΘ και

το Ελληνικό Ερευνητικό Σωματείο για Άτομα με Πρόβλημα Όρασης (ΕΛΕΣΑΠΟ)

με τη συμμετοχή:

της ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και
Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων) και
ου

του 2 Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 27/11/2010 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο
Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ημερίδα
με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Άτομα με πολλαπλές
αναπηρίες: εκπαίδευση, συμπεριληπτική εκπαίδευση,
θεραπεία, αποκατάσταση». Η ημερίδα διοργανώθηκε
από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με τα Διδασκαλεία «Δημ. Γληνός»
του ΠΤΔΕ και του ΤΕΠΑΕ του Α.Π.Θ. και το Ελληνικό
Ερευνητικό Σωματείο Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης
(ΕΛΕΣΑΠΟ).
Βασικός σκοπός της ημερίδας ήταν να αναδείξει μια
κατηγορία ατόμων με αναπηρίες, που βρίσκεται στο
περιθώριο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και
να θίξει βασικά θέματα εκπαίδευσης, συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης, θεραπείας και αποκατάστασης, που απασχολούν τόσο τη διεθνή όσο και την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Συγκεκριμένα:
Η 1η Συνεδρία, που αναφερόταν στις Διεθνείς Πρακτικές, εστίασε στην Εκπαίδευση και τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση ατόμων με βαριές ή/και πολλαπλές
αναπηρίες στο διεθνή χώρο. Οι εισηγητές ήταν οι:
• Dr Phil Bayliss, Senior Lecturer Graduate School of
Education, University of Exeter (Η.Β.),
• Dr Wolfgang Lamers, Professor Paedagogische
Hochschule Heidelberg (Γερμανία),
• Dr David Feeney, Researcher, Visual Impairment
Scotland, Scottish Sensory Centre, University of
Edinburgh (Σκωτία)
Στη 2η και 3η Συνεδρία, στην οποία συμμετείχαν θεραπευτές, ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί από το Κέντρο
Πρώιμης Παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης και
το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, παρουσιάσθηκαν θέματα που αφορούσαν στην Εκπαίδευση,
Θεραπεία και Αποκατάσταση νηπίων και παιδιών με
πολλαπλές αναπηρίες.
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Στην 4η συνεδρία, που εστίασε στην επιστημονική
έρευνα στον ελληνικό χώρο, παρουσιάσθηκαν ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
υπό την εποπτεία της κ. Λευκοθέας Καρτασίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής. Οι εισηγητές της
4ης συνεδρίας ήταν οι:
• Παπαϊωάννου Ιφιγένεια, ΜΑ, Ειδική Παιδαγωγός,
• Ρεντζιά Ευαγγελία, Φυσιοθεραπεύτρια/ NDT & Ειδική Παιδαγωγός,
• Χαραλαμπίδου Μαρία, MA, Ειδική Παιδαγωγός,
• Αθανάσιος Κουτσοκλένης, ΜΑ, Υποψήφιος Διδάκτορας Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος
‘Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης’, Ειδικός Παιδαγωγός
Την ημερίδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), φοιτητές
Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετεκπαιδευόμενοι/-ες των Διδασκαλείων, γονείς ατόμων με
αναπηρίες, άτομα με αναπηρίες, εκπαιδευτικοί ειδικής
και γενικής αγωγής. Την επιστημονική επιμέλεια και
οργάνωση της ημερίδας είχε αναλάβει η κ. Λευκοθέα
Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής
στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Την ημερίδα υποστήριξαν (γραμματειακή και τεχνική
υποστήριξη) προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Η τελική αποτίμηση των εργασιών της ημερίδας
ανέδειξε (α) την ανάγκη για πιο συστηματική έρευνα
στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, (β) τη σημασία της συνεργασίας με τις οικογένειες των ατόμων με πολλαπλές
αναπηρίες και (γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
σε θέματα εκπαίδευσης και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Η Δια Βίου Μάθηση
στο επίκεντρο
μεγάλου Διεθνούς
Συνεδρίου στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη εκπαίδευση, η Δια Βίου Μάθηση,
βρέθηκε στο… μικροσκόπιο δεκάδων Ελλήνων και
ξένων επιστημόνων, κατά τη διάρκεια διήμερου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 28-29/1/2011 στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν «Δια Βίου Μάθηση:
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» και συνδιοργανώθηκε
από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Ιατρική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το Συνέδριο απευθυνόταν σε όσους ενδιαφέρονται για τη μάθηση, είτε για λόγους προσωπικής επιστημολογίας είτε για συγκεκριμένους ερευνητικούς
και επαγγελματικούς λόγους, και ανταποκρίθηκε στις
σύγχρονες εκπαιδευτικές και πολιτισμικές συνθήκες,
σε περιβάλλοντα διαφορετικά, αλλά και αλληλοσυναρτώμενα, όπως το σχολείο και το πανεπιστήμιο, αλλά και
γενικότερα στα ενδιαφέροντα όλων των εκπαιδευτικών
και πολιτισμικών φορέων.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να θέσει κρίσιμα ερωτήματα για τη Δια Βίου Μάθηση:
- Τι είναι Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ); Πρόκειται για
ένα σύνολο δεξιοτήτων, στάσεων, μορφών συμπεριφοράς ή όλα αυτά μαζί; Πόσο σημαντική είναι η
εμπειρία για τη ΔΒΜ; Μπορούμε να διδάξουμε κάποιον να μαθαίνει «δια βίου»;
Oργανωτική Επιτροπή:

-

Ποιος είναι ο δια βίου γνώστης; Υπάρχει η υπόθεση
ότι η Δια Βίου Μάθηση είναι δυνητικά χρήσιμη για
όλους. Όμως σε ποια βάση διατυπώνουμε τέτοιου
είδους υποθέσεις; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
του «υποψήφιου» για τη ΔΒΜ;
- Ποια η συμβολή όσων ασχολούνται με τη ΔΒΜ
επαγγελματικά σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο; Αν υπάρχουν ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα
δύο πρώτα ερωτήματα, τότε θα πρέπει να είμαστε
σε θέση να αναγνωρίσουμε το πεδίο και τον τρόπο
συμβολής όσων ασχολούνται με τη ΔΒΜ επαγγελματικά στη σύγχρονη κοινωνία.
Για να απαντηθούν ερωτήματα όπως τα παραπάνω,
στο συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές/ερευνητές από τις
διαφορετικές γνωστικές περιοχές, οι οποίες στηρίζουν
τη ΔΒΜ: παιδαγωγική, εκπαίδευση ενηλίκων, ειδική
αγωγή, ψυχολογία, νευροεπιστήμες, πληροφορική και
e-learning, φιλοσοφία, ιατρική, βιολογία, συμβουλευτική και επαγγελματικό σχεδιασμό.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου πλαισιώθηκε από
μια θεατρική παράσταση από την ομάδα καθηγητών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Η παιδεία τέχνας κατεργάζεται» και ένα μουσικό
πρόγραμμα με τη συμμετοχή των Profite Roll.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα
του Συνεδρίου: http://llc2011.uom.gr/index1.html

Καραλής Θ.

Επίκ. Καθηγητής, Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης
& της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, Παν Πάτρας

Καραβάκου Β.

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Δαγδιλέλης Β.

Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήμ. ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Καραβάκου Β.

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Montgomery Α.

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Καψάλης Αχ.

Καθηγητής, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Μπένος Α.

Αν. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Κόκκος Αλ.

Παναγοπούλου Ε.

Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Επιστημονική Επιτροπή:

Montgomery Α.

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Βαλκάνος Ευθ.

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΕΚΠ, ΠAMAK

Παπαβασιλείου Ι.

Λέκτορας, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Βεργίδης Δ.

Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής
Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων,Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Παπασταμάτης Αδ. Αν. Καθηγητής, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ
Πλατσίδου Μ.

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Δαγδιλέλης Β.

Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμ. ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Σιπητάνου Α.

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

Ζαρίφης Γ.

Επίκ. Καθηγητής, Τμ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ

Φραγκούλης Ι.

Επίκουρος Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ
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5η Γενική Συνέλευση των μελών
της Ένωσης των Οικονομικών
Πανεπιστημίων της Νότιας και
Ανατολικής Ευρώπης και
Παρευξείνιας Ζώνης (ASECU)
Στις 11/3/2011 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συ5η

νεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η
Γενική
Συνέλευση των μελών της Ένωσης των Οικονομικών
Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης
και Παρευξείνιας Ζώνης (Association of Economic
Universities of South and Eastern Europe and the
Black Sea Region -ASECU).
Συνολικά 46 Πανεπιστήμια είναι μέλη της Ένωσης
από τις χώρες Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Βουλγαρία, Ελλάδα, FYROM, Μαυροβούνιο, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία και
Τουρκία. Στα μέλη της Ένωσης συμπεριλαμβάνονται

επίσης και 4 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια από την Αίγυπτο και τον Λίβανο.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι
Πρυτανικών Αρχών, Κοσμήτορες, Πρόεδροι και μέλη
ΔΕΠ Τμημάτων. Για πρώτη φορά, μεγάλος αριθμός
Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων συμμετείχε στη συνέλευση, όπως για παράδειγμα οι Πρυτανικές αρχές από
τη Ρωσία, τη Σλοβακία, την Αρμενία, την Ουκρανία,
την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία για άμεση επαφή με εκπροσώπους αυτών των
Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη συνεργασιών είτε σε
ερευνητικά προγράμματα, είτε για ανταλλαγές φοιτητών.

Ακολουθεί ο κατάλογος των ιδρυμάτων που είναι πλήρη μέλη της ASECU.

ALBANIA
University of Tirana
“Luigi Gurakugi” University of Skodra
“F.S Noli” University of Korca
“A. Xhuvani” University of Elbasan
Lagjia “Pavaresia”, University of Vlora
“Aleksandër Moisiu” University of Durrës

ARMENIA
Armenian State University of Economics,
Yerevan

BOSNIA HERZEGOVINA
University of Banja Luka

BULGARIA
University of National and World Economy,
Sofia
“D. Tsenov” Academy of Economics,
Svishtov
South West University “Neofit Rilski”,
Blagoevgrad
Varna University of Economics, Varna
“St Cyril & St Methodius” University of
Veliko Turnovo
FYR of Macedonia

St Cyril and Methodius University, Skopje
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GREECE

National and Capodistrian University of
Athens, Athens
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
Athens University of Economics and Business, Athens
University of Piraeus, Piraeus
University of Macedonia, Thessaloniki
University of Patras, Patras
University of Ioannina, Ioannina
University of Crete, Rethimno
Aegean University, Chios
University of Western Macedonia, Kozani
University of Peloponnese, Tripoli

MONTENEGRO

University of Montenegro, Podgorica

POLAND

University of Rzeszow, Rzeszow

RUSSIA

Rostov State Economic University “RINH”

ROMANIA

Academy of Economic Studies of Bucharest
“Al. I. Cuza” University of Iasi
“Babeş Bolyai” University of Cluj Napoca

SLOVAKIA

Slovak University of Agriculture, Nitra

SERBIA

University of Belgrade
University of Kragujevac
University of Novi Sad
University of Niš,
University of Pristina

TURKEY

University of Nigde

UKRAINE

Donetsk National University
Kharkiv National University of Economics
Sumy State University
Cherkassy State Technological University

EGYPT

The Suez Canal University, Ismailia

LEBANON

Al-Imam Al-Quzai University, Beirut
University of Holy Spirit, Jounieh
Saint Joseph University, Beirut

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Συνέδριο για τη
διαχείριση του
παιδικού πένθους
Τις δυνατότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί, μέσα από σχολικές
δραστηριότητες, να φέρουν το παιδί σε επαφή με το τελευταίο
στάδιο του βιολογικού κύκλου και να συμβάλουν στην αποδοχή,
εκ μέρους του παιδιού, όλων των συναισθημάτων που προκαλεί η
απώλεια, η θλίψη και το πένθος, εξέτασε πανελλήνιο διήμερο συνέδριο με τίτλο «Η Διαχείριση Πένθους των Παιδιών στο Σχολικό
Πλαίσιο».
Το συνέδριο διεξήχθη στις 18-19/3/2011 στην αίθουσα ‘Π.Κ.
Αλέξανδρος’ (οδός Εθνικής Αμύνης 1) στη Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους παρακάτω
φορείς:
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
• Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
Α.Π.Θ.
• Γραφεία Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
• Διδασκαλείο Π.Τ.Δ.Ε.- Α.Π.Θ. «Δημ. Γληνός»
• Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης
• Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας
• Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα Υποδοχής την
Αμερικανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Πέρα ωστόσο από την καταφανή ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών της προσχολικής και σχολικής ηλικίας από ειδικό,
είναι έκδηλη η απαίτηση τα παιδιά να έχουν ευαισθητοποιημένους
εκπαιδευτικούς, που να γνωρίζουν πώς να τα στηρίξουν με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πολύ πιο
εποικοδομητικά τις μεγάλες προκλήσεις και να αποκτούν μια πιο
ώριμη και ίσως πιο σοφή αντίληψη για την ίδια τη ζωή.
Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου ήταν οι εξής:
• Ψυχολογικές διαστάσεις στην κατανόηση της έννοιας του θανάτου και του πένθους των παιδιών
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαχείριση πένθους
• Στηρίζοντας το παιδί που πενθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία
• Η πολυ-πολιτισμική προσέγγιση του θανάτου και του πένθους
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
Το συνέδριο απευθυνόταν σε:
• Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ.
• Στελέχη (ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι) των Κέντρων Πρόληψης

Oργανωτική Επιτροπή:
Πλατσίδου Μ.

Επικ. Καθηγήτρια, στο Τμήμα
Κοινωνικής και Εκπ/κης Πολιτικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καρακίτσιος

Καθηγητής, του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

Χατζηνικολάου Σ.
Τομπούλογλου Ι.
Μάλλου Α.
Τσολακίδου Π.

Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας των Δ/
νσεων της Π.Ε. Ανατολικής και
Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ευθυμιάδου Σ.

Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής
Υγείας

Ρουμελιώτη Κ.

Υπεύθυνη της Europe Direct
Κεντρικής Μακεδονίας
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Η κατανόηση
της έννοιας του
θανάτου από
τα παιδιά και
τους εφήβους

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας:

Από τα 12 μέχρι και την Εφηβεία:

•

•

•

•

δεν κατανοούν ότι ο θάνατος είναι ένα
γεγονός οριστικό και μη αναστρέψιμο.
Τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται το
χρόνο κυκλικά κι έτσι θεωρούν ότι ζούμε, πεθαίνουμε και ξαναζούμε.
δεν κατανοούν την παύση των ζωικών
λειτουργιών του οργανισμού (Πιστεύουν ότι ο νεκρός μπορεί να μιλά ή να
νιώθει πόνο, πείνα κτλ. Αυτό μπορεί να
τους ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς σκέφτονται ότι ο νεκρός υποφέρει, δεν
μπορεί να αναπνεύσει ή νιώθει μοναξιά εκεί που είναι…).
δεν αντιλαμβάνονται τις πραγματικές
αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν το
θάνατο. Θεωρούν ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι επιθυμίες και οι πράξεις
τους μπορεί να προκαλέσουν διάφορα
πράγματα στον εαυτό τους και στους
άλλους. Αυτοενοχοποιούνται εύκολα
(«δεν ήμουν καλό παιδί, γι’ αυτό…»)

Τα παιδιά ηλικίας 5-7 ετών:
•
•
•

τα παιδιά κατανοούν ότι ο θάνατος είναι ένα γεγονός οριστικό, ΑΛΛΑ
πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποια μέτρα
για να αποφύγουμε το θάνατο και
ότι ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων
δεν πεθαίνουν (οι έξυπνοι, οι τυχεροί,
οι δάσκαλοι, οι δικοί τους και ο εαυτός
τους).

Τα παιδιά ηλικίας 7-10 ετών:
•
•
•

αρχίζουν να κατανοούν ότι ο θάνατος
είναι ένα φαινόμενο αναπόφευκτο και
παγκόσμιο, ΑΛΛΑ
ακόμη δεν μπορούν να σκεφτούν ότι
ο θάνατος είναι μια πιθανότητα που
αφορά και τα ίδια
ορισμένα μαγικά στοιχεία χαρακτηρίζουν ακόμη τη σκέψη τους

•
•

οι έφηβοι συνειδητοποιούν ότι όλοι οι
άνθρωποι είναι θνητοί
αντιλαμβάνονται τις συμβολικές και
μεταφυσικές ερμηνείες του θανάτου
ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου
μπορεί να προκαλέσει πολύ δραματοποιημένες αντιδράσεις (ιδιαίτερα στα
αγόρια).

Ύστερη εφηβεία και Νεότητα:
•
•

η νεότητα εξιδανικεύει το θάνατο (π.χ.
τους ηρωικώς πεσόντες στον πόλεμο ή
στο χώρο των επικίνδυνων σπορ).
η ιδέα του θανάτου σε νεαρή ηλικία
είναι σχεδόν διεγερτική, πράγμα που,
σε μερικές περιπτώσεις, ίσως οδηγεί σε
επικίνδυνη συμπεριφορά.

Πώς τα παιδιά εκφράζουν το
πένθος και το θρήνο τους:
Σοκ, αμφιβολίες και άρνηση, Λύπη, οδύνη,
Θυμός, Ενοχές και αυτο-κατηγορίες, Ζήλεια, Συναισθήματα μοναξιάς και απόλυτης αδυναμίας, έντονη νοσταλγία, Άγχος,
φόβος, Απάθεια, ψυχρότητα, Υπερβολικές
αντιδράσεις αποχωρισμού, Υπερβολικό
κλάμα, Δυσκολία στον ύπνο ή στο φαγητό, Σωματικές εκδηλώσεις (ενούρηση,
ακράτεια), Προβλήματα στο σχολείο, Παλινδρόμηση σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης, Κοινωνική απομόνωση, Υπεραπασχόληση με το νόημα του συμβάντος και
τις αιτίες που το προκάλεσαν, Αλλαγές
στην προσωπικότητα, απαισιοδοξία για το
μέλλον, Συνέχιση των συνηθισμένων δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά θρηνούν αλλά με διαφορετικό τρόπο από τους ενήλικες και γι’ αυτό
ο θρήνος τους μπορεί να μη γίνει αντιληπτός. Επειδή ο ψυχισμός τους δεν μπορεί
να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα
τα οδυνηρά συναισθήματα, θρηνούν με
δόσεις κι έτσι μπορεί τη μια στιγμή να
φαίνονται θλιμμένα και την επόμενη να
παίζουν ή να γελούν. Αυτό όμως δεν είναι
ενδεικτικό του ότι έχουν «ξεπεράσει» τη
θλίψη τους. Ο θρήνος είναι μια μακρόχρονη διεργασία χωρίς καθορισμένο τέλος,
που αναβιώνει σε επόμενα εξελικτικά στάδια επιτρέποντας στο παιδί να αποδώσει
νέο νόημα στην απώλεια.

Η ενημέρωση του παιδιού για
το γεγονός πρέπει…
• να γίνεται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις
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Τα παιδιά, όσο μικρά κι αν είναι, αντιλαμβάνονται ότι κάτι
έχει αλλάξει: δεν βλέπουν πια το πρόσωπο που πέθανε και δεν
ξέρουν γιατί. Κανείς δεν τους έχει εξηγήσει γιατί η έκφραση
και η εμφάνιση των μελών της οικογένειας έχει αλλάξει (φοράνε μαύρα). Συχνά φαντάζονται ότι συνέβη κάτι φοβερό για
το οποίο ευθύνονται και οι ίδιοι. Επειδή τα μικρά παιδιά είναι
εγωκεντρικά, ερμηνεύουν τα γεγονότα με αναφορά στον εαυτό και στις πράξεις τους.
• με ειλικρίνεια, με λόγια κατανοητά αλλά χωρίς λεπτομέρειες (στα μικρότερα παιδιά)
Τα παιδιά όμως, όπως και οι ενήλικες, χρειάζονται πληροφόρηση για να επεξεργαστούν το συμβάν και να προσαρμοστούν
στη νέα πραγματικότητα. Δεν είναι ανάγκη να πούμε όλες τις
ιατρικές λεπτομέρειες ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, γιατί δεν τις
καταλαβαίνουν και μπορεί να τους αγχώσουν (π.χ. «η καρδιά
του κουράστηκε, δεν μπορούσε να αναπνεύσει,). Αυτό που είναι σημαντικό να ακούσει το παιδί είναι «δε θα είναι πια μαζί
μας, δεν θα ξανάρθει»
• με σαφήνεια (χωρίς ευφημισμούς)
Να χρησιμοποιούνται σαφείς λέξεις που δηλώνουν το γεγονός
(θάνατος, πέθανε) όχι ασαφείς (όπως έφυγε, χάθηκε) διότι το
παιδί πρέπει να καταλάβει ότι είναι ένα μη αναστρέψιμο γεγονός και ότι όσο καλό κι αν είναι, όσο κι αν ψάξει, αυτός που
έφυγε ή χάθηκε δε θα επιστρέψει.
• να εξηγείται στο παιδί ότι δεν ευθύνεται για ό,τι συνέβη
Είναι πολύ συχνό φαινόμενο για τα παιδιά και τους εφήβους
να νιώθουν ενοχή, είτε λόγω του εγωκεντρισμού τους είτε
λόγω του ότι υπάρχει μια εξιδανίκευση του νεκρού. Έτσι, οι
έφηβοι ιδιαίτερα είναι πιθανό να επικρίνουν τον εαυτό τους
για την ποιότητα της σχέσης ή της επαφής που είχαν με το νεκρό. Η απώλεια ενός γονέα, ιδιαίτερα, μπορεί να προσκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον έφηβο, ο οποίος βρίσκεται στην
απόλυτα φυσιολογική φάση της ψυχολογικής απομάκρυνσής
του από την οικογένεια και τη στροφή του προς την ομάδα των
συνομηλίκων.
• να του δίνεται χρόνος ώστε να εκφράζει συναισθήματα
και απορίες
Είναι καλό να ενθαρρυνθεί το παιδί να μιλήσει για το νεκρό,
για τις αναμνήσεις του και το γεγονός του θανάτου και να αισθανθεί ελεύθερο να κάνει ερωτήσεις για το θάνατο και τη σημασία του. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιβλία, ζωγραφιές
κτλ. Στόχος να αντιμετωπιστούν οι εσφαλμένες αντιλήψεις του
παιδιού για το θάνατο και οι φόβοι που προκύπτουν από αυτές.
•

•
•
•

Να βοηθήσει το παιδί που πενθεί να αναγνωρίσει, να εκφράσει, αλλά και να βιώσει τα συναισθήματα του (θυμό,
ενοχή, αίσθηση της απόλυτης αδυναμίας, φόβος της εγκατάλειψης, κ.ά.)
Να δώσει στο παιδί τη σιγουριά ότι δεν είναι μόνο του στη
ζωή. Οι άλλοι ενήλικες είναι κοντά του, το ίδιο και οι φίλοι
και οι συμμαθητές (σημαντικός ο ρόλος του δασκάλου).
Να δίνεται σημασία στις ιδιαίτερες μέρες για το παιδί, π.χ.
επέτειοι.
Να ενημερωθεί το παιδί για το πώς αυτό το γεγονός θα
επηρεάσει τη ζωή του, π.χ. ποιος θα το φροντίσει τώρα,
ποιος θα το πηγαίνει στο σχολείο κτλ.

Η σκιώδης
οικονομία…
στο φως
Με κύριους ομιλητές τον κορυφαίο στον
κόσμο ειδήμονα σε ζητήματα σκιώδους
οικονομίας (παραοικονομίας), Καθηγητή Fr. Schneider, και τον εκπρόσωπο του
CEDEFOP, St. Bainbridge διεξήχθη στις 2021/5/2011 στο MET HOTEL διεθνές συνέδριο με τίτλο «International Conference on
International Business 2011».
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο CEDEFOP, 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 επιβάλλεται η συνεχής παρακολούθηση της συγκεκριμένης πράξης.
Ένας από τους δύο κεντρικούς ομιλητές
στην εκδήλωση ήταν ο κυριότερος από τους
σύγχρονους μελετητές της παραοικονομίας,
Καθηγητής Friedrich Schneider, ο οποίος
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 εμπειρία του ερευνητή κ. Schneider
είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου μεγέθους έρευνες σε
άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, και έχει εκτιμήσει τα επίπεδα διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145 χώρες
ανά τον κόσμο.
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Ο Kenneth Waltz επίτιμος
διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών
& Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ο Kenneth Waltz
τόνισε, μεταξύ άλλων,
ότι είναι μεγάλη
του χαρά να τιμάται
στην πατρίδα του
Θουκυδίδη
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Τον Μάιο 2011 ο Kenneth Waltz, o κορυφαίος επιστήμονας των Διεθνών Σχέσεων
στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ο Kenneth Waltz, ομότιμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ της
Καλιφόρνιας, ερευνητικός συνεργάτης
του Πανεπιστημίου Κολούμπια και πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης
Πολιτικής Επιστήμης, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της θεωρίας των
Διεθνών Σχέσεων. Το έργο του αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο για τη σύγχρονη επι-

στήμη των Διεθνών Σχέσεων, διδάσκεται
και μέχρι σήμερα ερευνάται σε όλα τα
Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.
Ο Kenneth Waltz ανέπτυξε το κλασικό
παράδειγμα που έχει τις ρίζες του στον
Θουκυδίδη και το εξέλιξε στον δομικό
Ρεαλισμό, με αποτέλεσμα να θεωρείται ο
πατέρας του δομικού ρεαλισμού. Είναι ο
συγγραφέας δύο εκ των σημαντικότερων
βιβλίων της θεωρίας Διεθνών Σχέσεων,
του “Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος”, το οποίο για την ελληνική έκδοση
προλογίζει ο Καθηγητής του Τμήματος
ΔΕΣ και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ηλίας Κουσκουβέλης και του “Η Θεωρία της Διεθνούς Πολιτικής”.
Μια ξαφνική αδιαθεσία του Αμερικανού καθηγητή οδήγησε στην αναγκαστική αναβολή της επίσημης τελετής και
στην πραγματοποίησή της μια μέρα αργότερα στην αίθουσα της Συγκλήτου, με
την παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγητή Γιάννη
Χατζηδημητρίου και του πρώην Πρύτανη
και αντιπροέδρου του Τμήματος ΔΕΣ Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη. Ο Καθηγητής
Ηλίας Κουσκουβέλης μίλησε για το σημα-
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τουπανεπιστημίου
ντικό έργο του Kenneth Waltz και εξήρε
τη συνεισφορά του στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων. Ο ίδιος ο Kenneth Waltz
με τη σειρά του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι
είναι μεγάλη του χαρά να τιμάται στην
πατρίδα του Θουκυδίδη.
Νωρίτερα, ο Kenneth Waltz παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη
τύπου, κατά την οποία αναφέρθηκε σε
διαχρονικά και επίκαιρα ζητήματα της
διεθνούς πολιτικής. Ανάμεσα σε άλλα,
ανέλυσε τη θέση των ΗΠΑ στο διεθνές
σύστημα σήμερα, εκφράζοντας την άποψη ότι η ισχύς των ΗΠΑ είναι σε πτώση,
μίλησε για τον θάνατο του Osama Bin
Laden, λέγοντας ότι δεν κατανοεί πώς
θα μπορούσε να βοηθήσει τις ΗΠΑ και
ακόμη σχολίασε τις εξελίξεις στη Βόρεια
Αφρική και τη στάση των ΗΠΑ στο ζήτημα της επέμβασης στη Λιβύη. Πολύ
ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τη
συνέντευξη τύπου μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι του Εργαστηρίου
Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο youtube.
Να σημειώσουμε ότι με την αναγόρευσή του ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ο
Kenneth Waltz πλαισιώνει άλλες δύο
σημαντικές προσωπικότητες που έχουν
αναγορευτεί, επίσης, επίτιμοι διδάκτορες
του Τμήματος στο παρελθόν, τον εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Δημήτρη Χριστόφια.

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Η Δρ. Τσιότσου Ροδούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών έλαβε το Βραβείο “Best
Working Paper Award” για την εργασία της
«The Effect Of Sport Celebrity Characteristics On Endorsement Outcomes», την οποία
παρουσίασε μαζί με την κα Τζουμάκα και τον
κ. Σιώμκο στο διεθνές συνέδριο «16th International Conference on Corporate Marketing
Communications» (27-30/4/2011) στην Αθήνα.
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Διεθνές συνέδριο για το
Δίκαιο της Πληροφορίας

Περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν
στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου:
http://conferences.
ionio.gr/icil2011/

Στις 20-21/5/2011 πραγματοποιήθηκε
στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 4ο Διεθνές Συνέδριο στο Δίκαιο της Πληροφορίας (4th
International Conference on Information
Law), με έμφαση στην επεξεργασία της
πληροφορίας μέσω των νέων τεχνολογιών (Δίκαιο Πληροφορικής) και με τίτλο
«Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics».
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας –
Βιβλιοθηκονομίας και το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Νομικής (Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και
Κοινωνιολογίας του Δικαίου).
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μελετήθηκαν επίκαιρα θέματα που επηρεάζουν τις ζωές όλο και περισσότερων ανθρώπων στην Ελλάδα και τον κόσμο, όπως
το Ίντερνετ και η πνευματική ιδιοκτησία,
το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και οι νέες
τεχνολογίες, οι ελευθερίες χρηστών στον

κυβερνοχώρο, το δικαίωμα πρόσβασης
στη δημόσια πληροφορία, η ελευθερία
της έκφρασης στο διαδίκτυο, η προστασία
προσωπικών δεδομένων και οι νέες τεχνολογίες.
Η διοργάνωση είχε τη στήριξη της διεθνούς εταιρείας επιστημόνων International Society for Ethics and Technology
(Η.Π.Α.), του International Council of
Museums - Hellenic National Committee,
του Institute for Legal Informatics (Hannover, Γερμανία), του International Center for Information Ethics (Γερμανία) και
το NEXA Center for Internet and Society
at Politecnico di Torino (Ιταλία).
Στο συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες,
αλλά και γνωστοί Έλληνες πανεπιστημιακοί και άλλοι επιστήμονες εξειδικευμένοι στο χώρο του Δικαίου Πληροφορικής.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν περί τις εκατόν τριάντα εισηγήσεις από Έλληνες και ξένους ειδικούς
στο ευρύτερο θεματικό πλαίσιο του δικαίου και τη δεοντολογία της πληροφορίας.

Εκδηλώσεις του
Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου
μας για τη συμπλήρωση των 20 ετών
από την ίδρυσή του, το Τμήμα διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων» στις 2728/5/2011 στα Χανιά της Κρήτης.
Το παραπάνω συνέδριο, στο οποίο
προήδρευσε ο Καθηγητής Ελευθέριος Σκαλίδης, συνδιοργανώθηκε
από το Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων, τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων, καθώς και την Τράπεζα Χανίων.
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Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν έξι
εργασίες, που διερευνούν το παραπάνω θέμα από άποψη χρηματοοικονομική, λογιστική και νομική.
Επίσης, το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου μας συνδιοργάνωσε με το
University of Illinois το «The 2011
Illinois International Accounting
Symposium» στις 23-25/6/2011.
Τέλος, συνδιοργανώθηκε από το
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου μας
και το San Jose State University

of USA το 1ο Διεθνές Συνέδριο με
θέμα «Global Banking Crisis», στις
8-10/9/2011 στη νήσο Ρόδο, στο
Atrium Platinum Hotel.
Για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με όλες τις παραπάνω
εκδηλώσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του Πανεπιστημίου μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα
Υπατία Κωνσταντινίδου, ΕΤΕΠ
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τηλ. 2310891687,
e-mail: patkon@uom.gr.
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Διαγωνισμός Ερμηνείας
Κονσέρτου/Μουσικής Δωματίου
στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη για ακόμα μία χρονιά
ο διαγωνισμός ερμηνείας, που εδώ και χρόνια οργανώνει το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης,
με σκοπό να αναδείξει την αριστεία, να προβάλει το
έργο των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος και να συμβάλει στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου. Φέτος ο διαγωνισμός έλαβε χώρα σε δύο
χωριστούς κύκλους, αυτόν της ερμηνείας κονσέρτου
και αυτόν της μουσικής δωματίου, και παρουσίασε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη φορά.
Συμμετείχαν φοιτητές από όλες τις ειδικεύσεις της
ευρωπαϊκής μουσικής. Στον πρώτο κύκλο συμμετείχαν έντεκα φοιτητές ερμηνεύοντας ένα μέρος κονσέρτου του ρεπερτορίου τους και στον δεύτερο εννέα
σύνολα δωματίου, από ντούο έως και κουιντέτο. Φέτος για πρώτη φορά η βράβευση στον δεύτερο κύκλο συνοδεύτηκε και από ένα σημαντικό χρηματικό
έπαθλο, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος
με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης
(Φ.Α.Α.Θ.). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας μάλιστα, οι βραβευθέντες συμμετείχαν σε μία συναυλία
την οποία διοργάνωσε η Φιλόπτωχος στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις
3/7/2011 και η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Οι
νικητές του πρώτου κύκλου πρόκειται να συμπράξουν ως σολίστ με την ορχήστρα του Τμήματος τον
προσεχή Δεκέμβριο του 2011.
Στον πρώτο κύκλο τα βραβεία μοιράστηκαν οι
Χρήστος Παπαδόπουλος (κλαρινέτο) και Στέλλα
Φούρλα (σαξόφωνο). Στον δεύτερο κύκλο τα βραβεία απονεμήθηκαν στα εξής σύνολα: Τιμόθεος Πέτριν και Κώστας Δεστούνης (βιολοντσέλο και πιάνο),
πρώτο βραβείο· Αλέξανδρος-Σωτήριος Χίρτογλου και
Χρήστος Σαρκατζής (κιθάρες, συμμετείχαν ως Duo
Christal), δεύτερο βραβείο· ενώ το τρίτο βραβείο μοιράστηκε σε δύο κουαρτέτα, ένα για δύο πιάνα-οκτώ
χέρια (Άννα Σιαμπάνη, Μαρία Μαλτέζα, Λάζαρος Μελίδης, Χριστίνα Παπαδοπούλου) και ένα κουαρτέτο
εγχόρδων (Στέφανος Σάτσκοφ, Αντώνης Μαζιώτης,
Θωμάς Σουργκούνης και Στέλλα Τέμπρελη). Υπεύθυνος για την οργάνωση και επιμέλεια του διαγωνισμού
ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Κωστής Χασιώτης.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, το Τμήμα θα συνεχίσει και φέτος με τους ίδιους ρυθμούς τον ίδιο θεσμό, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των φοιτητών του
και την καθιέρωσή του στα καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης, στο πλαίσιο πάντα των
εκδηλώσεων του Μαΐου Μουσικής Μέθεξης.
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Έρευνα Παρατηρητηρίου
Τιμών και Ανταγωνιστικότητας
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Δημοσιεύθηκε η Έρευνα του Παρατηρητηρίου Τιμών και Ανταγωνιστικότητας
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πα.Μακ.
Περίπου 7 στους 10 κατοίκους του
νομού Θεσσαλονίκης έχουν επηρεαστεί
σοβαρά από την οικονομική κρίση, ενώ
ακόμη περισσότεροι βλέπουν αρνητικές
προοπτικές για την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο Τιμών και
Ανταγωνιστικότητας του Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Μέρος των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου Τιμών και Ανταγωνιστικότητας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου (ΕΠΙ) του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας είναι η πραγματοποίηση
εξαμηνιαίων ερευνών για τη διαχρονική
καταγραφή τόσο των τάσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά των κατοίκων
του Nομού Θεσσαλονίκης, όσο και των
απόψεών τους για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί την τρίτη
διαχρονικά έρευνα και την πρώτη για το
2011 (η επόμενη μελέτη έχει προγραμματιστεί για το Νοέμβριο 2011), πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένου
ερωτηματολογίου και τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε ένα δείγμα 1012 ατόμων
και αφορά το διάστημα 31/05/20117/06/2011. Τα σημαντικότερα ευρήματα
της έρευνας έχουν ως εξής:
●● Η έρευνα φανερώνει ένα κλίμα γενικευμένης απαισιοδοξίας και αστάθειας με το 69,5% των ερωτηθέντων να
δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση, ενώ η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων βλέπει
αρνητικές προοπτικές για την οικονομική τους κατάσταση (ποσοστό 73,5%)
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και τις συνθήκες ζωής τους (ποσοστό
70%). Επιπλέον, σε ερώτημα σχετικά με τις προοπτικές για τις συνθήκες
ασφάλειας του πολίτη, οι κάτοικοι του
Ν. Θεσσαλονίκης με αρνητική εικόνα
φτάνουν το 78,5%.
●● Οι ερωτηθέντες έχουν γενικά κακή
γνώμη τόσο για την αποτελεσματικότητα του Μνημονίου (64,6% πιστεύουν
ότι το Μνημόνιο δε βοήθησε καθόλου
στην αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης), όσο και για το Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα (το 63% των ερωτηθέντων
έχει κακή γνώμη, ενώ μόνο το 9% εκφράστηκε θετικά).
●● 56% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι
τελικά η Ελλάδα θα πτωχεύσει, ενώ
52,2% πιστεύει ότι είναι πιθανό το
κράτος να προχωρήσει σε στάση πληρωμών. Αντίθετα, μόνο 25% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ελλάδα θα
αποχωρήσει από τη ζώνη του ευρώ.
●● Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (93,7%) έχει προβεί σε περικοπές των καταναλωτικών εξόδων τον
τελευταίο χρόνο. Οι περικοπές αυτές
επικεντρώνονται κυρίως στις δαπάνες
διασκέδασης, που αφορούν τόσο τους
χώρους εστίασης όσο και τους χώρους θεαμάτων. Επιπλέον στην έρευνα
καταγράφεται, σε αντίθεση με τις δυο
προηγούμενες έρευνες του 2010, μια
τάση μείωσης των χρημάτων που ξοδεύουν οι καταναλωτές για αγορές από
super-market και λαϊκές αγορές.
●● Τέλος όσον αφορά τις μελλοντικές
τους δαπάνες, η μεγάλη πλειοψηφία
των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί
απίθανο να προβεί σε αγορά κατοικίας
(93,5%), αγορά αυτοκινήτου (84,6%)
ή αντικατάσταση του οικιακού εξοπλισμού (56,4%) τα επόμενα δύο χρόνια.
Ακολουθεί το κείμενο της έρευνας.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 2011-Α
Συντάκτες:
Καραγιάννης Γιάννης
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Τιμών και Ανταγωνιστικότητας του ΕΠΙ
Παντελίδης Θεολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και Συνεργάτης του Παρατηρητηρίου Τιμών και Ανταγωνιστικότητας του ΕΠΙ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Εισαγωγή: Ταυτότητα της Έρευνας
Η παρούσα αποτελεί την πρώτη εξαμηνιαία έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης για το 2011 του Παρατηρητηρίου
Τιμών και Ανταγωνιστικότητας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
(ΕΠΙ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η έρευνα διενεργήθηκε από την Μονάδα
Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του
ΕΠΙ για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Τιμών και Ανταγωνιστικότητας στο
Νομό Θεσσαλονίκης με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε ένα δείγμα 1012
ατόμων και αφορά το διάστημα 31 Μαϊου-7 Ιουνίου. Το δείγμα επιλέχθηκε με
απλή τυχαία δειγματοληψία και σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο
του πληθυσμού. Τα σχετικά στοιχεία που
αφορούν τη διάρθρωση (φύλο, ηλικία,
μόρφωση και επαγγελματική κατάσταση) του δείγματος και του πληθυσμού δίδονται στον πίνακα παραπλεύρως.
Πέραν της διαχρονικής καταγραφής
των τάσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά των κατοίκων του Ν. Θεσσαλονίκης
η παρούσα έρευνα σκιαγραφεί επίσης
τις απόψεις της κοινής γνώμης για την
τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η οποία
άφορα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για
την αντιμετώπιση της κρίσης.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑ
ΑΝΤΡΕΣ

47.6%

38.2%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

52.4%

61.8%

18-24

14.8%

8.3%

25-34

20.8%

13.9%

35-44

18.3%

21.1%

45-54

15.8%

22.1%

55-64

13.2%

19.1%

65+

17.2%

15.4%

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

34.9%

13.8%

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

8.4%

6.2%

ΗΛΙΚΙΑ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

29.1%

30.7%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΙΕΚ

9.7%

8.3%

ΑΕΙ / ΤΕΙ

18.0%

40.9%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

47.2%

45.3%

ΟΙΚΙΑΚΑ

17.4%

11.5%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

18.7%

25.6%

ΜΑΘΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΗΣ

8.0%

6.2%

ΑΝΕΡΓΟΣ

8.6%

11.5%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Οικονομική συγκυρία
Η πρώτη ερώτηση οικονομικής συγκυρίας αφορούσε στο κατά πόσο εκτιμούν οι
ερωτηθέντες ότι η οικονομική κρίση έχει
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επηρεάσει το νοικοκυριό τους. Οι επτά
στους δέκα πιστεύουν ότι έχουν επηρεαστεί πολύ από την οικονομική κρίση ενώ
τρεις στους δέκα θεωρούν ότι η επίδραση
είναι σχετικά μικρή. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία,
το μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων. Πιο
συγκεκριμένα, μεταξύ των νεαρών σε ηλικία ατόμων (18 έως 24 ετών) είναι μικρότερο το ποσοστό (57%) αυτών που θεω-

ρούν ότι έχουν επηρεαστεί πολύ από την
οικονομική κρίση και το ίδιο φαίνεται να
ισχύει και μεταξύ των ατόμων με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και των
φοιτητών/μαθητών, όπου τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι 62,3%% και 58,7%. Αντίθετα, μεταξύ των αποφοίτων δημοτικού και
των ανέργων τα ποσοστά αυτών που πιστεύουν ότι έχουν επηρεαστεί πολύ από
την οικονομική κρίση είναι μεγαλύτερα
του μέσου όρου (80% έναντι 70%).

Πόσο έχει επηρεαστεί το νοικοκυριό σας από την οικονομική κρίση;

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα διαφόρων επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης, όπως ακρίβεια, ανεργία, μείωση
μισθών και αύξηση φόρων. Με συντριπτικά ποσοστά που κυμαίνονται πάνω από
το 90%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι
τα προβλήματα της ανεργίας (97%), της
ακρίβειας (91,3%) και της μείωσης των
μισθών (90,7%) είναι πολύ σημαντικά για
αυτούς και την οικογένεια τους. Σε σχετι-

κά μικρότερο αλλά σαφώς υψηλό ποσοστό (86%) φαίνεται οι ερωτηθέντες να θεωρούν ότι και η αύξηση των φόρων είναι
εξίσου σημαντικό πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται επίσης να υπάρχουν
κάποιες δημογραφικές διαφοροποιήσεις
καθώς το ποσοστό αυτό είναι λίγο υψηλότερο μεταξύ των ατόμων ηλικίας 35 έως
44 ετών (93%), των αποφοίτων γυμνασίου
(92%) και των νοικοκυρών (91,4%).

Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι σήμερα το θέμα

Κατόπιν ζητήθηκε η γνώμη των ερωτηθέντων για το εφαρμοζόμενο Μνημόνιο και το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Με ποσοστό
γύρω στο 65% οι ερωτηθέντες πιστεύουν
ότι το Μνημόνιο δεν έχει βοηθήσει καθόλου, ενώ μόνο ένα 7% πιστεύει ότι έχει βοηθήσει πολύ. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας
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45 και άνω και αυτών με τεχνική εκπαίδευση τα ποσοστά αυτών που θεωρούν ότι το
Μνημόνιο δεν βοήθησε καθόλου στην αντιμετώπιση της κρίσης αυξάνονται πάνω από
το 70%, ενώ αντίθετα μειώνονται γύρω στο
55% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών
και των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Όσον αφορά το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, το 63% των ερωτηθέντων έχει
γενικά κακή γνώμη, ενώ μόνο το 9% εκφράστηκε θετικά. Τα αρνητικά ποσοστά
αυξάνονται (πάνω από 70%) μεταξύ των
δημοσίων υπαλλήλων, των ανέργων, των

ατόμων ηλικίας 45-54 ετών και των ατόμων με τεχνική εκπαίδευση. Αντίθετα, τα
υψηλότερα ποσοστά (γύρω στο 13%) θετικής αντιμετώπισης του Μνημονίου παρουσιάζονται μεταξύ των συνταξιούχων
και των ηλικιωμένων.

Πόσο κατά τη γνώμη σας έχει βοηθήσει το Μνημόνιο στην
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας;

Όσον αφορά τη γνώμη των ερωτηθέντων
αναφορικά με τους σημαντικότερους παράγοντες επιδείνωσης του δημόσιου χρέους, η αδιαφάνεια και οι μίζες (95,1%),
η αναποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων (88,8%), οι υπερτιμολογήσεις των
προμηθειών του δημοσίου (89,8%) και η
φοροδιαφυγή και η αναποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού
(81,9%) κατατάσσονται στις υψηλότερες
θέσεις. Ακολουθούν στην κλίμακα τρεις
παράγοντες που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα αυτό καθεαυτό, δηλαδή το
μέγεθος του δημοσίου τομέα (71,3%), οι
υψηλοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων (64,4%) και η μονιμότητα στο δημόσιο (52,6%). Αντίθετα, οι καθυστερήσεις
των αποκρατικοποιήσεων (42,7%) και τα
κλειστά επαγγέλματα (33,9%) φαίνεται
να μην έχουν κατά την γνώμη των ερω-

τηθέντων επηρεάσει τόσο σημαντικά με
την επιδείνωση του δημόσιου χρέους.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε κάποιες δημογραφικές διαφοροποιήσεις,
μέρος των οποίων ήταν αναμενόμενες. Πιο
συγκεκριμένα, τα ποσοστά μεταξύ των
δημοσίων υπαλλήλων που θεωρούν τους
τρεις προαναφερθέντες παράγοντες που
συνδέονται άμεσα με τον δημόσιο τομέα
υπεύθυνους για την επιδείνωση του δημοσίου χρέους είναι φανερά χαμηλότερα:
μέγεθος δημόσιου τομέα (43,6%ο), μονιμότητα (23,8%) και υψηλοί μισθοί στο δημόσιο (31,7%). Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε το
σχετικά χαμηλότερο ποσοστό (69%) μεταξύ
των ελευθέρων επαγγελματιών που θεωρεί
την φοροδιαφυγή και την αναποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού
μεταξύ των σημαντικών παραγόντων επιδείνωσης του δημοσίου χρέους.

Σε τι βαθμό επηρεάζουν κατά τη γνώμη σας στην επιδείνωση
του δημοσίου χρέους οι ακόλουθοι παράγοντες;
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Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων της έρευνας αφορά την καταγραφή των προσδοκιών των ερωτηθέντων σχετικά με το
οικονομικό κλίμα της περιόδου. Παρά το
δυσχερή οικονομική συγκυρία, οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τελικά δεν θα πτωχεύσουμε (56%), ότι δεν θα
μας διώξουν από την ζώνη του ευρώ και
την ΟΝΕ (67%>) και με κάποιο τρόπο θα
βγούμε από την κρίση (67,9%), παρότι το
52,2% θεωρεί αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο το κράτος να αναγκαστεί να προβεί
σε στάση πληρωμών. Παρότι οι άνδρες
φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξοι από τις
γυναίκες και οι άνεργοι να συγκροτούν
όπως αναμένεται την πιο απαισιόδοξη
κοινωνική ομάδα, υπάρχουν στο δείγμα
και κάποιες άλλες σημαντικές δημογραφικές διαφοροποιήσεις στα παραπάνω
ερωτήματα. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των ατόμων με σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι δημοτικού
και γυμνασίου), οι άνεργοι και οι νοικοκυρές πιστεύουν ότι δεν θα αποφύγουμε
την χρεοκοπία, ενώ η πλειοψηφία των
ατόμων με σχετικά υψηλό μορφωτικό
επίπεδο (απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης και ΑΕΙ/ΤΕΙ) όπως και οι συνταξιούχοι πιστεύουν ότι το κράτος δεν αναγκαστεί να κάνει στάση πληρωμών.
Από την άλλη πλευρά, ενώ ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων
(77,4%ο) θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουμε στο ευρώ (με τα άτομα άνω των 55
και τους συνταξιούχους να έχουν ποσοστά αρκετά υψηλότερα του μέσου όρου),
η κοινή γνώμη φαίνεται να είναι διχασμένη αναφορικά με το εάν τα αποτελέσματα
της κρίσης είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα
με το ευρώ. Το 41% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι με το ευρώ τα αποτελέσματα
της κρίσης είναι μικρότερα ενώ το 46%>
έχει αντίθετη γνώμη. Η τάση αυτή αντιστρέφεται μεταξύ των ατόμων με σχετικό
υψηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης και ΑΕΙ/ΤΕΙ), ηλικίας
άνω των 65 και των συνταξιούχων.
Σε μια άλλη σειρά ερωτημάτων φαίνεται να υπάρχει σχεδόν καθολική αποδοχή
για την παραδειγματική τιμωρία των φοροφυγάδων (96,5%>), ενώ οι πλειοψηφία
των ερωτηθέντων φαίνεται να συμφωνεί με την απελευθέρωση των κλειστών
επαγγελμάτων (76,1%), την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο (70,4%) και την

ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ (57,5%). Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι
αποτελούν την κοινωνική ομάδα με την μεγαλύτερη συσπείρωση για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και την
άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Από
την άλλη πλευρά, τα άτομα νεαρής ηλικίας
(28 έως 24 ετών) και οι άνεργοι είναι κατά
της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΚΟ, ενώ τα
άτομα νεαρής ηλικίας (28 έως 24 ετών)
επιδεικνύουν επίσης τα χαμηλότερα
ποσοστά στην άρση της μονιμότητας
στο δημόσιο. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι έστω και οριακά (48,5%
έναντι 45,5%) η πλειοψηφία των δημοσίων
υπαλλήλων αποδέχεται την κατάργηση
της μονιμότητας στο δημόσιο.
Στην συνέχεια εξετάστηκαν οι προσδοκίες των ερωτηθέντων για την προσωπική
ή/και την οικογενειακή τους οικονομική
κατάσταση. Πολύ δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις σχετικά με την εργασιακή τους κατάσταση. Το 77,5% πιστεύει ότι ενδέχεται
αυτός/αυτή ή κάποιο μέλος της οικογενείας του/της να χάσει τη δουλεία του. Ο
κίνδυνος της ανεργίας είναι εντονότερος
μεταξύ των ατόμων της θεωρητικά πιο παραγωγικής ηλικίας (25-44 ετών), των αποφοίτων γυμνασίου και τεχνικής εκπαίδευσης και αυτών που απασχολούνται στον
ιδιωτικό τομέα. Επίσης, έστω και οριακά ο
κίνδυνος φαίνεται να είναι υψηλότερος για
τις γυναίκες.
Επίσης οι μισοί σχεδόν από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν
δυσκολίες στην πληρωμή δανείων και καρτών (51%) καθώς και στην πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ και ύδρευσης (56%).
Το πρόβλημα με τη πληρωμή λογαριασμών
φαίνεται να είναι εντονότερο μεταξύ των
ατόμων ηλικίας 45 έως 54 ετών, αποφοίτων γυμνασίου και τεχνικής εκπαίδευσης,
ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τα
πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αναφορικά με την συνέχιση πληρωμής του ενοικίου
και του φροντιστηρίου των παιδιών όπου
τα ποσοστά του ΔΓ/ΔΑ άγγιξαν το 50%,
είτε γιατί τα σχετικά ερωτήματα δεν αφορούσαν κάποιους εκ των ερωτηθέντων που
πιθανόν να διέθεταν δικό τους σπίτι και/ή
δεν είχαν παιδιά σε φροντιστήρια, ή τέλος,
επειδή απέφυγαν να απαντήσουν. Μεταξύ αυτών που απάντησαν, περισσότεροι
από τους μισούς θεωρούν ότι δεν θα έχουν
πρόβλημα με την πληρωμή του ενοικίου

τους. Το αντίθετο όμως φαίνεται να ισχύει
μεταξύ των νέων ηλικίας 25-34 ετών, των
ατόμων σχετικά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και των ανέργων. Παρόμοιες τάσεις
καταγράφονται και αναφορικά με την διακοπή του φροντιστηρίου των παιδιών για
οικονομικούς λόγους, με την διαφορά ότι
υψηλότερα ποσοστά αυτών που δεν αναμένουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα
απαντώνται στις ηλικίες 18-34 και 55-64.

Τέλος, οι μισοί σχεδόν των ερωτηθέντων (53,9%) ισχυρίζονται ότι στο άμεσο
μέλλον δεν θα χρειαστεί να δανειστούν
από γνωστούς ή τράπεζες για να βγάλουν πέρα σε καθημερινή βάση. Αυτό
όμως φαίνεται λιγότερο πιθανό μεταξύ
των νέων ατόμων (18-24 ετών), των ατόμων ηλικίας 35 έως 54 ετών καθώς και των
ανέργων.

Πιστεύετε ότι

Πιστεύετε ότι στο άμεσο μέλλον ενδέχεται

Από την άλλη πλευρά ένα βαθύ κύμα
απαισιοδοξίας διαφαίνεται όταν οι ερωτηθέντες παρουσιάζουν τις απόψεις τους για
τις οικονομικές και κοινωνικές τους προοπτικές. Οι επτά στους δέκα θεωρούν αρνητικές τις προοπτικές που μπορεί να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον για την οικονομική
τους κατάσταση (73,5%) και το επίπεδο
και τις συνθήκες ζωής τους (70%). Λίγο
πιο αισιόδοξες φαίνεται να είναι προβλέψεις μεταξύ των νέων ατόμων και αυτών
με μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι
γυμνασίου), ενώ γίνονται όπως είναι αναμενόμενο πολύ πιο απαισιόδοξες μεταξύ

των ανέργων. Παρόμοιες δημογραφικές
διαφοροποιήσεις καταγράφονται και για
τις συνθήκες εργασίας, όπου όμως μόνο το
50% θεωρεί αρνητικές τις σχετικές προοπτικές. Εξίσου έντονα αρνητικές φαίνεται
να είναι και οι προοπτικές αναφορικά με
την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών
(59,7%), της ποιότητας της δημοκρατίας
(65,9%) και των συνθηκών ασφάλειας του
πολίτη (78,5%). Το αρνητικό αυτό κλίμα
φαίνεται να αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση στον κοινωνικό και εργασιακό περίγυρο της συντριπτικής πλειοψηφίας των
ερωτηθέντων (94,8%).
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Πιστεύετε ότι στο άμεσο μέλλον οι προοπτικές για

Στις συζητήσεις που γίνονται στο κοινωνικό και εργασιακό σας περίγυρο τι είδους
κλίμα διαπιστώνεται αναφορικά με τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας;

Καταναλωτική Συμπεριφορά
Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικευμένης απαισιοδοξίας και αστάθειας η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων (93,7%) έχει
προβεί σε περικοπές των καταναλωτικών
τους εξόδων τον τελευταίο χρόνο. Μόνο
μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων (άνω των
65 ετών) το ποσοστό αυτό μειώνεται στο
84%, που και πάλι είναι πολύ υψηλό δεδομένης της μεγαλύτερης ανελαστικότητας
των δαπανών τους. Οι περικοπές αυτές
επικεντρώνονται κυρίως στις δαπάνες διασκέδασης, που αφορούν τόσο τους χώρους
εστιάσεις όσο και τους χώρους θεαμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, το 81,9% των ερωτηθέντων μείωσε σε σχέση με πέρσι τα χρήματα που ξοδεύει σε εστιατόρια, ταβέρνες
και Γακΐ Γοοά, το 74,1% μείωσε τα χρήματα
που ξοδεύει σε καφετέριες, καφενεία και
βαΓ και το 69,2% μείωσε επίσης τα χρήματα που δαπανά σε κινηματογράφους,
θέατρα και συναυλίες. Τα σχετικά ποσοστά είναι υψηλότερα μεταξύ των ατόμων
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ηλικίας 45 έως 54 ετών και φυσικά μεταξύ
των ανέργων, ενώ είναι χαμηλότερα μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65
ετών) για τον λόγο που προαναφέραμε.
Επιπλέον στην έρευνα καταγράφετε, σε αντίθεση με τις δυο προηγούμενες
έρευνες του 2010, μια τάση μείωσης των
χρημάτων που ξοδεύουν οι καταναλωτές
για αγορές από κιιρεΓ ιηαΓκεΐ και λαϊκές αγορές. Πιο συγκεκριμένα, το 50%
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μείωσε τις
σχετικές δαπάνες σε σχέση με ένα χρόνο
πριν ενώ ένα 42,5% απάντησε ότι διατήρησε τις σχετικές δαπάνες αμετάβλητες.
Μεταξύ των γυναικών φαίνεται να υπερτερούν αυτές που μείωσαν τις σχετικές
δαπάνες, ενώ μεταξύ των ανδρών αυτοί
που τις διατήρησαν αμετάβλητες. Από
τις υπόλοιπες δημογραφικές κατηγορίες
του δείγματος, μόνο στα νεαρής ηλικίας
άτομα και στουςφοιτητές/μαθητές φαίνεται να υπερτερούν αυτοί που διατήρη-

σαν αμετάβλητες τις δαπάνες για αγορές
από κιιρεΓ ιηαΓκεΐ και λαϊκές αγορές.
Από την άλλη πλευρά, μόνο ένα 7,3% των
ερωτηθέντων φαίνεται να αύξησε τις βασικές του δαπάνες.
Τέλος όσον αφορά τις μελλοντικές
τους δαπάνες, η μεγάλη πλειοψηφία των
ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί απίθανο να προβεί σε αγορά κατοικίας (93,5%),

αγορά αυτοκινήτου (84,6%) ή αντικατάσταση του οικιακού εξοπλισμού (56,4%)
τα επόμενα δύο χρόνια. Όσον αφορά την
τελευταία κατηγορία διαρκών αγαθών, τα
ποσοστά είναι σαφώς χαμηλότερα μεταξύ
των ατόμων νεαρής ηλικίας 18 έως 34 ετών.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τα αυτοκίνητα αλλά περιορίζεται μόνο στην κατηγορία των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών.

Έχετε κάνει περικοπές στα έξοδα σας τον τελευταίο χρόνο;

Σε σχέση με ένα χρόνο πριν έχουν αυξηθεί, μειωθεί ή έχουν
μείνει αμετάβλητα τα χρήματα που ξοδεύετε για

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση πόσο πιθανό
είναι να αγοράσετε τα επόμενα δύο χρόνια
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Το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων
και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε
τη λειτουργία του το Εργαστήριο
έρευνας και μελέτης των Διεθνών
Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στόχος
του Εργαστηρίου είναι να καλύψει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα
επιστημονικά πεδία των Διεθνών
Σχέσεων, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, της Συγκριτικής Ανάλυσης
Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων, των Θεσμών και του Δίκαιου
της Ε.Ε., των Σχέσεων της Ε.Ε. με
τις Χώρες του Αναπτυσσόμενου
Κόσμου, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης κ.ά. Διευθυντής
του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος ΔΕΣ και πρώην Πρύτανης,
Ηλίας Κουσκουβέλης.
Στα σχέδια του Εργαστηρίου
για την επόμενη χρόνια είναι η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων,
διαλέξεων και συζητήσεων με σκοπό την ενημέρωση, αλλά και την
περαιτέρω ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και της έρευνας
στο Τμήμα και το Πανεπιστήμιο.
Επιπλέον, μέσω του Εργαστηρίου
το Τμήμα ΔΕΣ σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς του με τα τμήματα Διεθνών Σχέσεων των άλλων
Πανεπιστημίων μέσα από εκδηλώσεις και εκδόσεις και να στηρίξει
πρωτοβουλίες φοιτητών που έχουν
σχέση με την έρευνα και τη μελέτη
των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Μέσα από τη δραστηριότητά
του, όμως, το Εργαστήριο απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό, τόσο
μέσω της ενημέρωσης, όσο και
μέσω της παραγωγής ερευνητικών
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αποτελεσμάτων που μπορούν να
συνεισφέρουν στην άσκηση υπεύθυνων και επιστημονικά ενημερωμένων πολιτικών. Όπως τονίζει ο
Διευθυντής του Εργαστηρίου, Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης:
“Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι διεθνείς εξελίξεις και
η σημασία τους στην καθημερινή
μας ζωή έχουν καταστήσει την επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων από
τη μια γοητευτικό πεδίο έρευνας
και από την άλλη απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση υπεύθυνης
πολιτικής, εσωτερικής και εξωτερικής. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι διεθνείς σχέσεις βρίσκονται
στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων καθημερινά, για το λόγο αυτό
κρίνεται απαραίτητη η διαρκής
ενημέρωση και επιμόρφωση. Το
Εργαστήριό μας μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτή την
κατεύθυνση”. Σε αυτό το πλαίσιο
ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία με
την Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.
Μέσα σε λίγους μόνο μήνες από
την λειτουργία του το Εργαστήριο
έχει πραγματοποιήσει μια σειρά
από εκδηλώσεις για επίκαιρα ζητήματα των Διεθνών Σχέσεων.
Επίσης, το Εργαστήριο είναι
παρόν στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα του (www.diethneis-sxeseis.gr)
μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες
τις εκδηλώσεις, να βρείτε αναρτήσεις σχετικά με επίκαιρα ζητήματα
των διεθνών σχέσεων και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, απόψεις
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΣ
και πληροφορίες για τις σπουδές
στις Διεθνείς Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα σχέδια του
Εργαστηρίου με την έναρξη της
ακαδημαϊκής χρονιάς είναι και η

ενεργός συμμετοχή των φοιτητών,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών,
με τη συνεισφορά του δικού τους
περιεχομένου στην ιστοσελίδα του.
Στα νέα μέσα μπορείτε να ακολουθήσετε το Εργαστήριο στο twitter
και να το βρείτε στο facebook, αλλά
και στο κανάλι του Εργαστηρίου
στο youtube, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο από τις εκδηλώσεις του.

«Η Άνοιξη του Ισλάμ»

Στις 14/4/2011 πραγματοποιήθηκε
η πρώτη εκδήλωση του Εργαστηρίου, με θέμα το ζήτημα της “Άνοιξης
του Ισλάμ” με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική (Λιβύη, Τυνησία, Αίγυπτος) και το φαινόμενο των επαναστάσεων που
ξέσπασαν ως ντόμινο στις χώρες
αυτές. Κύριος άξονας της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των αιτιών
και των επιπτώσεων της “Άνοιξης
του Ισλάμ” τόσο σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής σκηνής όσο και
σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας. Στην ημερίδα συμμετείχαν
τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΣ:
Θ. Καρβουναράκης, Γ. Σκουλάς, Ν.
Παπασυριόπουλος, Ι. Παπαδόπουλος, Φ. Μπέλλου, Γ. Βοσκόπουλος,
Δ. Αναγνωστοπούλου, Δ. Σκιαδάς,
Α. Κιόχος, Α. Κουλακιώτης, Α. Μπιτζένης.
Οι εισηγήσεις και η συζήτηση
που ακολούθησε επικεντρώθηκαν
σε ζητήματα όπως το ιστορικό
και πολιτικό υπόβαθρο της λαϊκής εξέγερσης, το ζήτημα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που
πλήττει τον πλανήτη μας, καθώς
και οι ενδεχόμενες πολιτικές και
οικονομικές επιπτώσεις που μπορούν να επηρεάσουν την Ευρω-
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παϊκή Ένωση, αλλά και την χώρα
μας.

Οι εκθέσεις του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Στις 30/5/2011 το Εργαστήριο
πραγματοποίησε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κ. Ιωάννη Σαρμά, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Αντιπρόεδρο του
Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο
κ. Σαρμάς εξήγησε τον τρόπο και το
σκοπό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε σύγκριση μάλιστα με τη λειτουργία του
Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Έπειτα από τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον ελεγκτικό
μηχανισμό της Ε.Ε., η συζήτηση
αναπτύχθηκε γύρω από το ζήτημα
της ελληνικής οικονομικής κρίσης
και της αντιμετώπισής της. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδημητρίου,
ενώ με παρεμβάσεις τους πλαισίωσαν τον κ. Σαρμά, ο Καθηγητής
Ηλίας Κουσκουβέλης, Διευθυντής
του Εργαστηρίου, και οι Επίκουροι
Καθηγητές Δημήτρης Σκιαδάς και
Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Η Τουρκία μετά τις εκλογές
και η πορεία προς
την ηγεμονία
Στις 17/6/2011 με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία,
αλλά και την παρουσίαση του βιβλίου “Μετακεμαλισμός” των Χριστόδουλου Γιαλλουρίδη και Αφεντούλη Λαγγίδη πραγματοποιήθηκε
συζήτηση με εισηγητές, εκτός από
τους συγγραφείς, τον Καθηγητή
Διεθνών Σχέσεων Ηλία Κουσκουβέλη, τον Καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Α.Π.Θ. Κωνσταντίνο
Χατζηκωνσταντίνου, τον Επίκουρο
Καθηγητή Σπυρίδωνα Λίτσα και
τον πρώην βουλευτή Λευκωσίας κ.
Αγγελίδη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και μετά την

παρουσίαση του βιβλίου και τις
τοποθετήσεις των ομιλητών ακολούθησε ζωηρός διάλογος για την
ανάλυση της σημασίας, αλλά και
των συνεπειών της εκλογικής νίκης
του Ερντογάν. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η στρατηγική της Τουρκίας και η
εξωτερική της πολιτική σε σύγκριση πάντα με την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα. Αναλύθηκαν οι
στρατηγικές κινήσεις της Τουρκίας
τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις με
τα γειτονικά κράτη, η παρουσία στα
Βαλκάνια και οι στόχοι της προς
την ηγεμονία και την ανάπτυξή της
ως μεγάλης δύναμης όχι μόνο στην
περιοχή, αλλά και στο διεθνές σύστημα. Την εκδήλωση χαιρέτισαν
ο Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΣ,
Καθηγητής Γεώργιος Σπυρόπουλος και η Πρόξενος της Κύπρου στη
Θεσσαλονίκη.
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Ομιλία του Καθηγητή
John J. Mearsheimer στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έδωσε ο κορυφαίος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Σικάγου, John J.
Mearsheimer στις 28/6/2011. Η εκδήλωση,
που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία
των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών (Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων
και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης) και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς την παρακολούθησαν με
αμείωτο ενδιαφέρον πολλές δεκάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
που είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν
τον κορυφαίο θεωρητικό του επιθετικού ρεαλισμού και να συνομιλήσουν μαζί του.
O Αμερικανός Καθηγητής με την ομιλία
του προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα: “Η άνοδος της Κίνας στο διεθνές σύστημα μπορεί να είναι ειρηνική;”. Μονολεκτικά
ο ίδιος απάντησε πως όχι.
Για την ανάλυσή του ο Καθηγητής
Mearsheimer στηρίχθηκε στη δική του εκδοχή του ρεαλισμού, τον επιθετικό ρεαλισμό. Σύμφωνα με αυτή ο μόνος τρόπος για
να επιβιώσουν τα κράτη στο άναρχο διεθνές
σύστημα είναι η συνεχής αύξηση της ισχύος τους. Κάθε μεγάλη δύναμη επιδιώκει την
ηγεμονία. Ωστόσο, ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και καμία δύναμη δεν μπορεί να καταστεί
ο ηγεμόνας του. Έτσι, το βέλτιστο που μπορεί
να πετύχει μια δύναμη είναι η περιφερειακή
ηγεμονία.
Έτσι, εξήγησε την άνοδο της Αμερικής
από το 1783 και μετά και την ηγεμονία της
στο δυτικό ημισφαίριο, για να καταλήξει ότι
με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναδυθεί και η
Κίνα στην Ασία. Σε αυτή την περίπτωση η
αντιπαλότητα Κίνας-Αμερικής είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο
παρά σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Εάν
υπάρξει πόλεμος, τότε αυτός θα είναι πολύ
περιορισμένος, εξαιτίας του φόβου μιας πυρηνικής κλιμάκωσης.
30

Σε ό,τι αφορά στη στάση των Ευρωπαίων,
ο Αμερικανός Καθηγητής δεν είναι αισιόδοξος για τη δυνατότητα και την προθυμία των
Ευρωπαίων να συνδράμουν τις ΗΠΑ, ώστε
να εξισορροπηθεί η Κίνα, και για αυτό οι
ΗΠΑ θα καταφύγουν στη βοήθεια ασιατικών
δυνάμεων, όπως η Ιαπωνία και η Ινδία. Στην
περίπτωση αυτή μήλο της έριδος θα αποτελέσουν η Ινδονησία, αλλά και η Ταϊβάν. Επίσης,
δεν προέκρινε την άποψη ότι η οικονομική
αλληλεξάρτηση θα αποτρέψει την ενδεχόμενη σύγκρουση. “Στο τέλος η πολιτική υπερισχύει της οικονομίας”, τόνισε.
Τον Καθηγητή Mearsheimer προλόγισαν
ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ηλίας Κουσκουβέλης
και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών Δημήτριος Καιρίδης.
Ο Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης
ανέφερε ότι η παρουσία του Καθηγητή
Mearsheimer στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
αποτελεί μεγάλη τιμή. “Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς σε λιγότερο από δύο μήνες είχαμε
την τιμή να φιλοξενήσουμε δύο κορυφαίους
επιστήμονες των Διεθνών Σχέσεων, τον Καθηγητή John J. Mearsheimer και τον Καθηγητή
Kenneth Waltz,” είπε και εξέφρασε την ευχή η
επίσκεψη αυτή να αποτελέσει μόνο την αρχή
μιας σταθερής συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τον Καθηγητή Mearsheimer.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος
Καιρίδης προλόγισε τον Αμερικανό Καθηγητή λέγοντας ότι πρόκειται για έναν αναγνωρισμένο επιστήμονα, που βρίσκεται ανάμεσα
στους κλασικούς θεωρητικούς των Διεθνών
Σχέσεων και ο οποίος τολμά να πάει “αντίθετα στο ρεύμα”, όπως για παράδειγμα με το
βιβλίο του “Το ισραηλινό λόμπι και η πολιτική
των Η.Π.Α.” Αναφερόμενος επίσης στο γεγονός ότι ο John J. Mearsheimer είναι εξαιρετικός δάσκαλος, ανέφερε χαρακτηριστικά: “Οι
μαθητές του διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν το πεδίο των Διεθνών Σχέσεων”.
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Διεθνές Συνέδριο για την
εκπαίδευση και την κοινωνική
ένταξη των ευάλωτων ομάδων
Στις 24-26/6/2011 στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε
διεθνές συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και
Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων»
(«Education and Integration of Vulnerable
Groups»). Στο συνέδριο μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες, ειδικοί της εκπαίδευσης
και της κοινωνικής ένταξης από Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής.
Η διεθνής αυτή επιστημονική συνάντηση διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου San
Diego της Καλιφόρνιας σε συνεργασία με
το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Παράρτημα Μακεδονίας
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, τη
Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, το Ελληνικό Παρατηρητήριο
για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ) και το Διεπιστημονικό
Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής
(INSIED - INCLUDE). Χορηγός του Συνεδρίου ήταν η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι κύριες θεματικές ενότητες ήταν οι ακόλουθες:
1. Ανθρώπινα δικαιώματα και δυνατότητες
πρόσβασης στην εκπαίδευση και στους
λοιπούς κοινωνικούς θεσμούς.
2. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (π.χ.
εξαρτημένων ατόμων, μεταναστών και
παλιννοστούντων, μακροχρόνια ανέργων,
αποφυλακιζομένων, ατόμων με ειδικές
ανάγκες, περιθωριοποιημένων ατόμων,
ενηλίκων που φοιτούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) - καλές πρακτικές.
3. Συμβουλευτική και Κοινωνική υποστήριξη
των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων - καλές
πρακτικές.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα περιέλαβε
ολομέλειες, παράλληλες συνεδρίες, βιω-

ματικά εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες
και αναρτημένες ανακοινώσεις (poster),
με τα οποία οι διοργανωτές του Συνεδρίου
επιδίωξαν να συζητήσουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν στη σημερινή εποχή οι
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και, κυρίως, να
αναδείξουν τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης. Στο παράλληλο πρόγραμμα προβλέπονταν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις
του ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ, δραστηριότητες για
τα παιδιά των συνέδρων, έκθεση κεραμικών
έργων, μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις,
θεατρικά δρώμενα από σχολεία της Θεσσαλονίκης, κ.ά.
Το Διεθνές Συνέδριο για την «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων
Ομάδων» σε συνδυασμό με την Παγκόσμια
Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6/2011)
αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για να
μοιραστούμε τις αξίες μας και να προωθήσουμε το δικαίωμα όλων για εκπαίδευση και
κοινωνική ένταξη.
Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής
του συνεδρίου ήταν ο Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ.
Δημήτριος B. Γουδήρας.
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Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής
Πολιτικής για μία δραστήρια
και αλληλέγγυα ιθαγένεια

Η UNESCO, μία από τις πρώτες Ειδικευμένες
Οργανώσεις του συστήματος των Ηνωμένων
Εθνών (ιδρύθηκε το 1945), έχει ως στόχο τη
φράση που είναι γραμμένη στο προοίμιο του
Καταστατικού της: «επειδή οι πόλεμοι αρχίζουν στο νου των ανθρώπων, γι’ αυτό στο νου
των ανθρώπων πρέπει να οικοδομήσουμε την
προστασία της ειρήνης». Έτσι, για να έχουμε
ειρήνη, το υπέρτατο αγαθό όλων μας, απαιτείται διάλογος, μεταξύ λαών, πολιτισμών,
με αμοιβαία κατανόηση, χωρίς διακρίσεις, με
σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των πολιτισμών και κυρίως των ανθρώπων που τους
εκπροσωπούν, διότι μόνον έτσι θα δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
την οικοδόμηση της κοινωνικής συνοχής, της
συμφιλίωσης των λαών και της ειρήνης μεταξύ
των κρατών.
Ζούμε σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από συνεχόμενη αλληλεξάρτηση σε όλους
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Η διασταύρωση των κοινωνιών που προκύπτει μας προσφέρει νέες ευκαιρίες για την
ενίσχυση δεσμών μεταξύ των εθνών, των
λαών και των πολιτισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, με την παγκοσμιοποίηση,
η έλλειψη κατανόησης και δυσπιστίας έχουν
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική,
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περιβαλλοντική και ηθική κρίση εντείνουν
ακόμα περισσότερο το αίσθημα της ανασφάλειας και δυσπιστίας.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η
UNESCO προτείνει ένα νέο παγκόσμιο όραμα,
ανοικτό σε ολόκληρη την ανθρώπινη κοινότητα, με την ονομασία «νέος ανθρωπισμός».
Η UNESCO έχει όλα τα πλεονεκτήματα που
απαιτούνται για να δώσει μία ανθρώπινη απάντηση στην παγκοσμιοποίηση και την κρίση,
μια απάντηση στο αίσθημα της ανασφάλειας
που διαπερνά όλα τα επίπεδα. Υπάρχει ανάγκη να εφεύρουμε νέες μορφές δράσης για
τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και της
ειρήνης.
Με βάση αυτήν την επείγουσα αναγκαιότητα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το 2010 ως Διεθνές Έτος για τη Σύγκλιση
των Πολιτισμών και όρισε την UNESCO ως
τον πρωτεύοντα φορέα για τον εορτασμό του,
έχοντας υπόψη την εξηντάχρονη εμπειρία της
στην προώθηση «της αμοιβαίας γνώσης και
κατανόησης των λαών». Κατά τη διάρκεια
του έτους όλος ο πλανήτης γιορτάζει την πολιτιστική ποικιλομορφία και δείχνει ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος και η κατανόηση είναι
ουσιώδη για έναν ειρηνικό κόσμο. Δεν είναι
τυχαίο, εξάλλου, ότι το 2005 η UNESCO υιοθέτησε μία σημαντική διεθνή Σύμβαση «για
την προστασία και την προαγωγή της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων», την
οποία κύρωσε η χώρα μας το 2006.
Οι πολιτισμοί των λαών δεν περιλαμβάνουν μόνο την τέχνη και τη λογοτεχνία, αλλά
και τους τρόπους ζωής, τα συστήματα αξιών,
τις παραδόσεις και τις δοξασίες. Δυστυχώς, ο
πολιτισμός δεν εντάσσεται στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ, αλλά
οι σχέσεις μεταξύ πολιτισμού και ανάπτυξης είναι τόσο ισχυρές, ώστε η ανάπτυξη δεν
μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον πολιτισμό. Η UNESCO προσπαθεί να αποδείξει,
μέσα από νέες πρωτοβουλίες, ότι οι δεσμοί
αυτοί δεν μπορούν να διαχωριστούν. Διότι
κάθε πολιτισμός αντλείται από τις ρίζες του
και εμπλουτίζεται από την επίδραση των άλλων πολιτισμών. Η UNESCO, εξάλλου, αυτό
προσπαθεί να πετύχει, να εξασφαλίσει χώρο

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
για την ελευθερία έκφρασης των πολιτισμών
όλου του κόσμου. Έτσι, το ζήτημα δεν είναι να
προσδιορίσουμε τον πολιτισμό μας και να τον
διαφυλάξουμε σε απομόνωση, αλλά να τον
αναζωογονήσουμε, έτσι ώστε να αποφευχθεί
ο διαχωρισμός και η πολιτιστική περιχαράκωση που οδηγεί συχνά σε συγκρούσεις.
Ο στόχος λοιπόν αυτού του Διεθνούς
Έτους είναι να βοηθήσουμε να εξαλειφθεί η
σύγχυση που απορρέει από την άγνοια, τις
προκαταλήψεις και τον αποκλεισμό, που δημιουργούν ένταση, ανασφάλεια, βία και συγκρούσεις. Στόχος μας είναι η εκστρατεία για
τη θεμελίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου
και τη διάχυση της γνώσης, να προασπίσουμε
το σεβασμό για τον πολιτισμό του άλλου και
να σπάσουμε τα φράγματα μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών. Ανταλλαγή και διάλογος
μεταξύ των πολιτισμών είναι θεμελιώδη εργαλεία για την οικοδόμηση της ειρήνης.
Τέσσερις βασικοί στρατηγικοί άξονες δράσης έχουν επινοηθεί για τον εορτασμό του Παγκόσμιου Έτους Σύγκλισης Πολιτισμών. Αυτοί
περιλαμβάνουν:
1. την προώθηση της αμοιβαίας γνώσης της
πολιτιστικής, εθνικής, γλωσσικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας
2. την οικοδόμηση ενός πλαισίου κοινών αξιών
3. την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των διαπολιτισμικών δυνατοτήτων
και
4. την προώθηση του διαλόγου για την αειφόρο ανάπτυξη.
Με σκοπό την επίτευξη αυτών των στόχων, η
UNESCO ζητάει κινητοποίηση από όλους μας,
δηλαδή από τις Εθνικές Επιτροπές UNESCO,
τις Ειδικευμένες Οργανώσεις του συστήματος
των ΗΕ, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους Πρέσβεις Καλής Θελήσεως και τους Καλλιτέχνες για την Ειρήνη,
τις Έδρες UNESCO και τα Σχολεία, τους συλλόγους και τα κέντρα, τους βουλευτές, τους
τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους, τον κόσμο
του πολιτισμού, των επιστημών, της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους
διαμορφωτές της κοινής γνώμης, τις οργανώσεις της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένου
και του ιδιωτικού τομέα. Με τις προσπάθειες
όλων, ο εορτασμός του έτους 2010 θα προβληθεί και θα έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό
αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό
και διεθνές επίπεδο.

Δεδομένων των νέων προκλήσεων ενός
ολοένα πιο διαδεδομένου κόσμου, κοινό καθήκον μας είναι να οικοδομήσουμε γέφυρες
με στέρεα βάση, που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτισμών, ώστε να
δημιουργηθεί μία νέα παγκόσμια ηθική της
συμβίωσης’’1.
Έτσι, βασισμένοι στους προαναφερθέντες
στόχους της UNESCO σχετικά με τη «Σύγκλιση των Πολιτισμών» μέσω της Έδρας
UNESCO προσπαθήσαμε και πετύχαμε να
μεταδώσουμε αυτές τις αξίες συνεργαζόμενοι
και με άλλους φορείς της πόλης μας.
Σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τον Ιούνιο του
2010, η Έδρα UNESCO διοργάνωσε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εκδήλωση
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Στην εκδήλωση αυτή βραβεύτηκαν οι
μαθητές που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας του
2009 για τους Πρόσφυγες.
Στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2010, η έδρα
UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε
συνεργασία με το Γραφείο της Βενετίας για
την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO, το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το
1 Παρούλα Νάσκου-Περράκη, Παγκόσμιο Έτος Σύγκλισης Πολιτισμών-UNESCO 2010, Διευθύντρια της
Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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«Η Συμμετοχή των φοιτητών
στα United Nations Models
1994-2010»
Αυτός είναι ο τίτλος της τελευταίας έκδοσης
που έγινε με την επιμέλεια της Καθηγήτριας
του ΔΕΣ Παρούλας Νάσκου - Περράκη και τη
συμβολή των Δρ. Σέρμπου Σωτήρη, Τσακίρη
Μάγδας, Ρήγα Αλέξανδρου και Τσιφτζή Ζαφείρη, αποφοίτων του ιδίου Τμήματος, που πραγματεύεται τη συμμετοχή των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα UN Models,
ένα θεσμό που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Όπως σημειώνει η κα Νάσκου-Περράκη στον
πρόλογο της έκδοσης, στις διοργανώσεις συναντώνται φοιτητές από διάφορα Πανεπιστήμια
εκπροσωπώντας μία χώρα της επιλογής τους,
συνήθως διαφορετική από αυτήν της ιθαγένειάς τους. Προσπαθούν μέσω των πληροφοριών που έχουν συλλέξει και των γνώσεών τους
πάνω στον τρόπο λειτουργίας του ΟΗΕ, να
εκπροσωπήσουν τη συγκεκριμένη χώρα με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, επιδιώκοντας να καταθέσουν πρώτοι το Σχέδιο Απόφασης (Draft
Resolution), το οποίο, εφόσον γίνει αποδεκτό
από όλους τους εκπροσώπους, θα υιοθετηθεί
ως απόφαση του οργάνου του ΟΗΕ, στο οποίο
μετέχουν. Για να το κάνουν αυτό καλύτερα
επικοινωνούν με τις κατά τόπους Πρεσβείες
και με το Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι ώστε οι
απόψεις που υποστηρίζουν στο συγκεκριμένο ζήτημα να συμπίπτουν με αυτές της χώρας
που εκπροσωπούν. Σε ορισμένα μάλιστα UN
Models, όπως αυτό της Ν. Υόρκης, οι φοιτητές
ενημερώνονται και από τις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών στον ΟΗΕ. Μέσα
από αυτή τη διαδικασία οι φοιτητές αποκτούν
αρκετές γνώσεις σε πολλούς τομείς των διεθνών σχέσεων. Μαθαίνουν επίσης να συνδιαλέγονται, να διεκδικούν, να επιμένουν, να υποχωρούν, να ελίσσονται και να συμβιβάζονται.
Μια άλλη διάσταση των συναντήσεων αυτών είναι ο ανταγωνισμός. Πολλά UN Models
απονέμουν στο τέλος της προσομοίωσης βραβεία και διακρίσεις στους καλύτερους εκπροσώπους και ρήτορες, ακόμη και στην ευπρεπέστερη εμφάνιση, δίνοντας έτσι το κίνητρο
στους φοιτητές να παίξουν το ρόλο του διπλωμάτη, όπως ακριβώς και στην πραγματικότητα, προσέχοντας ακόμη και την εμφάνισή τους.
Επιπλέον, στο περιθώριο των εργασιών οι φοιτητές δημιουργούν και τις πρώτες «διεθνείς»
τους φιλίες με νέους με τα ίδια ενδιαφέροντα,
τους οποίους ίσως θα ξανασυναντήσουν στο
μέλλον κάτω από μια άλλη ιδιότητα, ως διπλωμάτες, καθηγητές πανεπιστημίου, πολιτικούς
κ.ά.
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Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων διοργάνωσαν στο πλαίσιο της
Σύγκλισης των Πολιτισμών ένα διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη («National History Museums in South – East Europe: Learning
History, building shared memories»). Η Έδρα μας εκπροσωπήθηκε από την διευθύντρια της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγήτρια Παρούλα
Νάσκου - Περράκη, η οποία έθιξε την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των ιστορικών Μουσείων και της ανώτατης εκπαίδευσης σε ζητήματα που άπτονται της Διαπολιτισμικής Πολιτικής.
Στις 27 Νοεμβρίου 2010 η έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας σε συνεργασία με τις δύο Έδρες UNESCO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, την Έδρα UNESCO για την εκπαίδευση
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη - Τμήμα Ψυχολογίας
και την Έδρα UNESCO/Διεθνές Δίκτυο κέντρων για τη βιώσιμη
διαχείριση υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος στα Βαλκάνια και
την επίλυση κρίσεων - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και το
UNESCO Youth Club of Thessaloniki, διοργάνωσαν εκδήλωση σχετικά με τους στόχους και τις δραστηριότητες των Εδρών UNESCO
στη Θεσσαλονίκη, αλλά και έθεσαν τις απαρχές της μεταξύ τους
συνεργασίας.
Σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Θεσσαλονίκης, η Έδρα UNESCO διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων όπου
βασικός θεματικός άξονας ήταν τα Δικαιώματα του Παιδιού και
ο Διαπολιτισμικός Διάλογος. Έτσι, στις 9 Νοεμβρίου 2010 η έδρα
UNESCO διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα ‘’τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου και το Σχολείο’’. Στη συνέχεια, στις 11 Δεκεμβρίου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου/
Παιδιού, η Έδρα UNESCO διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: “Διαπολιτισμική Επικοινωνία”, όπου παιδιά-μαθητές από το διαπολιτισμικό σχολείο της Πυλαίας τραγούδησαν τα κάλαντα σε διάφορες γλώσσες, όπως αλβανικά, γεωργιανά, αφγανικά και ελληνικά.
Τέλος, στις 18 Φεβρουαρίου 2011, η Έδρα UNESCO διοργάνωσε
εκδήλωση, σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς, το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τη
θεματική «Θέατρο και Δικαιώματα του Ανθρώπου», όπου, αφού
μέσω των εισηγήσεων δόθηκαν κάποιες ερμηνείες σχετικά με τη
συμβολή της τέχνης στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
μαθητές από το διαπολιτισμικό σχολείο των Αμπελοκήπων και από
το Γυμνάσιο του Άργους Ορεστικού παρουσίασαν θεατρικές παραστάσεις εμπνευσμένες από τα δικαιώματα του ανθρώπου και την
ανάγκη προστασίας τους!
Τέλος, στις 9 Μαΐου 2011, η έδρα UNESCO διοργάνωσε μία από
τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της. Προσκάλεσε την Dr. Christine
Stephan-Kaissis από το Ινστιτούτο της Βυζαντινής Αρχαιολογίας
και Ιστορίας της Τέχνης της Χαϊδελβέργης.
Η Dr. Stephan-Kaissis υπογράμμισε το διαπολιτισμικό ρόλο
που διαδραμάτισε η Ελλάδα στον τότε γνωστό κόσμο. Καλύπτοντας τις τρεις ηπείρους, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία,
έδωσε έμφαση σε συγκεκριμένες εικόνες πολιτιστικών αντικειμένων, εξηγώντας στο ακροατήριο την επιρροή που άσκησε στην
τέχνη η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το επακόλουθο
«πάντρεμα» του ελληνικού πολιτισμού με τον πολιτισμό των λαών
της περιοχής εκείνης.
Η διευθύντρια της έδρας UNESCO
Καθηγήτρια Π. Νάσκου-Περράκη

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

«26 Οκτωβρίου 1912:
Το Πρωτόκολλο παράδοσης της
Θεσσαλονίκης στον ελληνικό
στρατό. Γεγονότα και μαρτυρίες»
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργάνωσε στις 25 Οκτωβρίου
2010 εκδήλωση για τις επετείους της Απελευθέρωσης της
Θεσσαλονίκης και της 28ης Οκτωβρίου 1940
Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα
Τελετών του Ιδρύματος, χαιρέτισε ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ιωάννης
Χατζηδημητρίου.

Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,
Καθηγητής Ιωάννης
Χατζηδημητρίου

Τον Πανηγυρικό της
ημέρας εκφώνησε
η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
του Τμήματος
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής,
κ. Ευγενία
Αλεξανδροπούλου Αιγυπτιάδου

Ο κ. Χατζηδημητρίου τόνισε τη σπουδαιότητα των δύο επετείων, τονίζοντας το
βαρύ χρέος που επωμίσθηκε η κάθε γενεά
στην εποχή της. Όπως επισήμανε, «η γενεά του 1912 εκλήθη από την Ιστορία να
εκπληρώσει το όραμα της εθνικής ολοκλήρωσης, ενώ η γενεά του 1940 εκλήθη
να απαντήσει στο ερώτημα της Ιστορίας,
αν η Ελλάδα ήταν ικανή να επιβεβαιώσει
την ύπαρξή της μεταξύ των ελευθέρων
εθνών».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στις δυσκολίες
που εμφανίζονται και σήμερα η νέα γενεά
εκπληρώνει το δικό της χρέος, αφιερώνοντας τις προσπάθειές της στην πρόοδο της
χώρας. Τόνισε, μάλιστα, ότι «δικό μας χρέος είναι να εφοδιάσουμε τους νέους μας με
τα αναγκαία προσόντα και να τους καταστήσουμε ικανούς να αντεπεξέρχονται με
επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών».
Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε
η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, κ. Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, με
τίτλο: «26 Οκτωβρίου 1912: Το Πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό. Γεγονότα και μαρτυρίες»
Η κ. Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου περιέγραψε τις αγωνιώδεις ημέρες και ώρες
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που προηγήθηκαν της απελευθέρωσης
της Θεσσαλονίκης από τον νικηφόρο ελληνικό στρατό, την ώρα που πλησίαζαν
επικίνδυνα και τα βουλγαρικά στρατεύματα, με στόχο να εισέλθουν πρώτα στην
μακεδονική πρωτεύουσα. Παράλληλα, παρουσίασε λεπτομερή στοιχεία για τις πρώτες ενέργειες της ελληνικής πλευράς και
τις αντιδράσεις της ηττημένης τουρκικής
διοίκησης μέχρι τη θριαμβευτική είσοδο
στην πόλη του αρχιστρατήγου του ελληνικού στρατού, διαδόχου Κωνσταντίνου, την
άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α΄ και
την ανάληψη των καθηκόντων του πρώτου πολιτικού διοικητή των Νέων Χωρών
και στενού συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου, Κωνσταντίνου Ρακτιβάν.
Στη συνέχεια ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Παρατίθεται αμέσως παρακάτω το κείμενο της ομιλίας της κ. Αλεξανδροπούλου
- Αιγυπτιάδου.

«26 Οκτωβρίου 1912: Το
Πρωτόκολλο παράδοσης
της Θεσσαλονίκης στον
ελληνικό στρατό. Γεγονότα και
μαρτυρίες»
Στην κεντρική είσοδο της Στρατιωτικής Λέσχης Θεσσαλονίκης δεσπόζει
ένας μεγάλος ζωγραφικός πίνακας
που είναι η εικόνα-σύμβολο της απελευθέρωσης της πόλης από το νικηφόρο ελληνικό στρατό τον Οκτώβριο
του 1912. Απεικονίζει έφιππους τον
τότε διάδοχο Κωνσταντίνο και τους
επιτελείς του να μπαίνουν θριαμβευτικά στη Θεσσαλονίκη. Λίγοι επισκέπτες έχουν προσέξει την υπογραφή
και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν το
ζωγράφο, που με ζωηρά χρώματα
σε μια σειρά έργων του –μοναδικών
για την εποχή– αποτύπωσε την εποποιία του Ελληνικού Στρατού στη
Μακεδονία και τη συναρπαστική
ατμόσφαιρα των ιστορικών εκείνων
ημερών. Ονομάζεται Κενάν Μεσαρέ1
1 Μέρτζος, Ν., Εμείς οι Μακεδόνες, 3η έκδ.
Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 235 επ. Η οικογέ-
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και ήταν παρών κατά την παράδοση
της πόλης στους Έλληνες ως υπασπιστής του Χασάν Ταχσίν πασά2, του
τελευταίου Τούρκου αρχιστράτηγου
στη Θεσσαλονίκη .
Στις 11 το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 19123, ανήμερα του Αγ. Δημητρίου, πολιούχου της πόλης μας, ο
νεια του Χασάν Ταχσίν πασά ήταν αλβανικής καταγωγής και ανήκε στην αίρεση των
Μουσουλμάνων Αλεβιτών. Παρέμεινε για
πάντα στην Ελλάδα και ο Κενάν μπέης, με
την αριστοκρατική του εμφάνιση, επισκεπτόταν τακτικά τη Θεσσαλονίκη που είχε
πολύ αγαπήσει και υπηρετήσει. Ζούσε άσημος στα οικογενειακά κτήματα στα Γιάννενα
και άσημος πέθανε, εξήντα περίπου χρόνια
αργότερα. Στη γενέτειρά του, τα Γιάννενα,
υπάρχει οδός στο όνομά του.
2 Για το Χασάν Ταχσίν πασά βλ. βιογραφικά
στοιχεία, απομνημονεύματα και μαρτυρίες
του, μεταξύ άλλων, σε Νικόλτσιο, Β. - Γούναρη, Β., Από τον Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνοτουρκική αναμέτρηση
του 1912 μέσα από τις αναμνήσεις του Στρατηγού Χασάν Ταχσίν Πασά, Θεσσαλονίκη
2002.
3 8 Νοεμβρίου με το σημερινό (Γρηγοριανό)
ημερολόγιο.

Κενάν μπέης, λοχαγός του οθωμανικού στρατού, συμμετείχε, όπως και ο
έλληνας δεκανέας ΄Ιωνας Δραγούμης, στη σύνταξη του Πρωτόκολλου,
με βάση το οποίο παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη την ίδια εκείνη ώρα στους
αντιπροσώπους του Αρχιστράτηγου
Διαδόχου Κωνσταντίνου, δηλ. στο
συνταγματάρχη Βίκτωρα Δούσμανη
και στο λοχαγό Ιωάννη Μεταξά.
Λίγη ώρα νωρίτερα, αφηγείται ο
Κενάν μπέης, είχαν φτάσει επίσημα,
γλιστρώντας στο υγρό σκοτάδι, αντιπρόσωποι του Τσάρου της Βουλγαρίας Φερδινάνδου και προσέφεραν
δέκα πουγκιά με λίρες, για να δεχθεί
απλώς ο Χασάν Ταχσίν πασάς να
υπογράψουν το Πρωτόκολλο παράδοσης και δυο Βούλγαροι αξιωματικοί. Έξω από τη Θεσσαλονίκη,
σε απόσταση ανάσας, είχαν φθάσει
τα βουλγαρικά στρατεύματα υπό
το στρατηγό Θεοδωρώφ. Διοικητές
ταγμάτων ήταν οι δύο πρίγκιπες
Βόρις και Κύριλλος. Ο Κενάν μπέης,
υπασπιστής, αλλά και γιός, του τούρκου αρχιστράτηγου, είχε απορρίψει
τα πουγκιά της δωροδοκίας τους.

Έτσι, μέσα στην άγια εκείνη νύχτα,
απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο
ευγενικός, σώφρων, ψύχραιμος και
αξιοπρεπής Τούρκος αρχιστράτηγος
Χασάν Ταχσίν πασάς, όταν αποφάσισε να παραδώσει τη Θεσσαλονίκη
στους Έλληνες, δήλωσε: “Από αυτούς την πήραμε και σ’ αυτούς θα
την παραδώσουμε”. Στα απομνημονεύματά του, γράφει για τις ιστορικές εκείνες ώρες της παράδοσης της
πόλης: “Πιεζόμενος από τα γεγονότα
και τις εκκλήσεις αρχών και προξένων, έχοντας αντιληφθεί τον άμεσο
κίνδυνο της βουλγαρικής εισβολής
και διαπιστώσει την εγκατάλειψη
των χαρακωμάτων και τη διασκόρπιση των εφέδρων, αφότου νύχτωσε,
υπέκυψα, για να σώσω τη ζωή χιλιάδων αθώων πλασμάτων και για να
προλάβω την καταστροφή της πόλης. Οι απεσταλμένοι του διαδόχου
Κωνσταντίνου έφτασαν στο Διοικητήριο της πόλης κατά τις νυκτερινές
ώρες. Το Πρωτόκολλο παραδόσεως
συντάχθηκε στα γαλλικά. Έτσι έληξε άδοξα και συντριπτικά για μας ο
αγώνας και θριαμβευτικά για τον
αντίπαλο. Η Θεσσαλονίκη χάθηκε,
αλλά και σώθηκε. Έχω την συνείδηση ότι έπραξα ακέραια το καθήκον
μου. Η ιστορία ας με κρίνει...”.
Πράγματι, στις 9 το βράδυ της
26ης Οκτωβρίου 1912 οι Έλληνες αξιωματικοί που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη άρχισαν τις συνεννοήσεις
με τον Χασάν Ταχσίν πασά. Οι διαπραγματεύσεις τελεσφόρησαν δυο
ώρες αργότερα για να υπογραφεί το
ακόλουθο πρωτόκολλο παράδοσης
της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες4:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ»
Μεταξύ της Α(υτού).Β(ασιλικής).Υ(
ψηλότητος). του Αρχιστρατήγου του
Ελληνικού Στρατού και της Α(υτού)
Ε(ξοχότητος) του Αρχιστρατήγου
του τουρκικού στρατού συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:
Άρθρ. 1. Τα όπλα των οθωμανών
στρατιωτών θα αφαιρεθούν και θα
αποτεθούν εις φύλαξιν υπό την ευ4 Παπαγιαννόπουλος, Απ., Ιστορία της Θεσσαλονίκης, εκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 1982,
σελ. 190-191.

θύνην του Ελληνικού στρατού. Περί
τούτου θα συνταχθή πρωτόκολλον.
Άρθρ. 2. Οι οθωμανοί στρατιώται θα
στρατωνισθούν εν μέρει εις Καραμπουρνού και κατά το λοιπόν τμήμα
εις τον στρατώνα του πυροβολικού
“Τοπτσή”. Θα διατρέφονται υπό των
αρχών της Θεσσαλονίκης. Άρθρ. 3.
Η πόλις της Θεσσαλονίκης παραδίδεται εις τον Ελληνικόν στρατόν
μέχρι της συνάψεως της ειρήνης.
Άρθρ. 4. Όλοι οι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και αξιωματικοί
θα δικαιούνται να διατηρήσουν τα
ξίφη των και να είναι ελεύθεροι εν
Θεσσαλονίκη. Ούτοι θα δώσουν τον
λόγον των ότι δεν θα λάβουν πλέον τα όπλα εναντίον του Ελληνικού
στρατού και των συμμάχων του κατά
την διάρκεια του πολέμου τούτου.
Άρθρ. 5. Όλοι οι ανώτεροι πολιτικοί
αξιωματούχοι και υπάλληλοι του βιλαετίου θα είναι ελεύθεροι. Άρθρ. 6.
Οι χωροφύλακες και τα όργανα της
αστυνομίας θα φέρουν τα όπλα των.
Άρθρ. 7. Το Καραμπουρνού θα χρησιμεύση ως τόπος στρατωνισμού των
αφωπλισμένων οθωμανών στρατιωτών. Τα πυροβόλα και τα μηχανήματα πολέμου του Καραμπουρνού
θα τεθούν εκτός υπηρεσίας υπό του
Οθωμανικού στρατού και θα παραδοθούν εις τον Ελληνικόν στρατόν.
Άρθρ. 8. Το περιεχόμενον του άρθρου 1 θα εκτελεσθή εντός δύο ημερών από της αύριον Σάββατον 27
Οκτωβρίου 1912. Η προθεσμία δύναται να παραταθεί τη συναινέσει του
Αρχιστρατήγου του Ελληνικού στρατού. Άρθρ. 9. Η κατάστασις αυτή θα
διατηρηθή μέχρι της συνάψεως της
ειρήνης. Άρθρ. 10. Οι χωροφύλακες
και η Οθωμανική αστυνομία θα συνεχίσουν την υπηρεσίαν των μέχρι
νεωτέρας αποφάσεως.
Θεσσαλονίκη τη 26η Οκτωβρίου
1912. Ο Αρχιστράτηγος του Οθωμανικού στρατού (Χασάν Ταξίν) Οι
πληρεξούσιοι της Α.Β.Υ. του Πρίγκηπος Διαδόχου της Ελλάδος (Β. Δούσμανης) - (Ι. Π. Μεταξάς)»
Το παραπάνω πρωτόκολλο συνόδευε και άλλο “προσαρτημένο” με έξι
άρθρα, το οποίο αναφερόταν στον
τρόπο εισόδου στην πόλη των ελληνικών στρατευμάτων, στην παροχή
τροφής στους τούρκους στρατιώτες
κτλ.

Ο συνταγματάρχης Βίκτωρ Δούσμανης, επιτελής του Διαδόχου Κωνσταντίνου και μετέπειτα Στρατηγός
του Ελληνικού Στρατού, αφηγείται
στα απομνημονεύματά του τη συνάντηση των Ελλήνων και Τούρκων
Αξιωματικών, το βράδυ της 26ης
Οκτωβρίου 1912 στην Θεσσαλονίκη:
«Ό Ταξίμ πασάς πολύ στενοχωρημένος, άλλ’ ουχί ταραγμένος, με
παρακάλεσε να καθίσω εγώ και οι
δύο Αξιωματικοί μου. Άμα εκαθήσαμεν είπον ότι ή παράδοσις θα γίνη
άνευ όρων και ότι αν ήθελε δυνατό
να διάταξη Αξιωματικόν τινα του
Επιτελείου του ίνα μετά του ιδικού
μου Αξιωματικού καταρτίση την σχετικήν σύμβασιν. Τούτο και εγένετο.
Και ενώ αυτοί οι δύο ηργάζοντο,
εγώ συνωμίλουν μετά του Ταξίμ
πασά και μετά τινας αμοιβαίας τυπικάς φιλοφρονήσεις της περιστάσεως τω λέγω ελληνιστί, διότι ο Ταξίμ
πασάς ανακάλυψα ότι εγνώριζε την
έλληνικήν:
— «Πασά μου, ο Διάδοχος Αρχιστράτηγός μου, εκτιμών την ανδρεία
σου και την των υπό σε Αξιωματικών δια τους αγώνας υπέρ αμύνης της Θεσσαλονίκης, με διέταξε
να σας αναγγείλω ότι τιμής ένεκεν σας επιτρέπει να κρατήσετε
το ξίφος σας».
Ό Ταξίμ πασάς τεθλιμμένος αρπάζει
διά της αριστεράς το ξίφος του και
μου λέγει:
— Όπως καταντήσαμε, τι το θέλομε
και αυτό, δεν μας τα παίρνετε!
Έπειτα όμως με παρακάλεσε να διαβιβάσω εις την Α.Β.Υ. τάς ευχαριστίας αυτού και των υπ’ αυτόν Αξιωματικών.
Η σύνταξις της συμβάσεως και
η υπογραφή αυτής επερατώθη περί
την 1.30΄ μετά μεσονύκτιον5, εσυμ5 Το Πρωτόκολλο παραδόσεως της Θεσσαλονίκης, ενώ υπογράφηκε την 01.30΄ ώρα της
27ης Οκτωβρίου 1912 από τους δύο Αξιωματικούς εκπροσώπους του Αρχιστρατήγου
Διαδόχου Κωνσταντίνου και τον Ταχσίν
Πασά, έφερε ως χρονολογία την 23.00 (11
μ.μ.) ώρα της 26ης Οκτωβρίου 1912, κι αυτό
έγινε όχι μόνο για τούς λόγους πού αναφέρει στα απομνημονεύματα του ο Βίκτωρ
Δούσμανης, αλλά γιατί ο Λοχαγός Ιωάννης
Μεταξάς κατάφερε να πείσει τον Ταχσίν
πασά να μπει ή χρονολογία αυτή, για να τιμηθεί ο προστάτης και πολιούχος της Θεσ-
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φωνήσαμεν όμως να θέσωμεν ως
ημερομηνίαν την 26ην Οκτωβρίου,
διότι εξ υπαιτιότητος των Τούρκων,
εβραδύναμε να συναντηθώμεν και
ν’ αρχίσωμεν την συζήτησιν και την
σύνταξιν αυτής. Αμέσως μετά ο Ταξίμ Πασάς μου λέγει ότι πρέπει να ειδοποιηθεί ο Ελληνικός στρατός περί
της υπογραφής της συμβάσεως, διότι ούτος αγνοών τα συμφωνηθέντα
ήθελε αρχίσει πυρ άμα τη επελεύσει
της ημέρας, ενώ ο τουρκικός Στρατός
είχε ειδοποιηθεί περί της παύσεως
των εχθροπραξιών.
— Φυσικά, απήντησα. ΄Αμα αναφέρω εις την Α.Β.Υ., τον Διάδοχον,
τα της υπογραφής τής συμβάσεως, θα εκδώσει αμέσως τάς σχετικάς διαταγάς περί παύσεως του
πυρός.
— Τζάνε μου, απαντά, φοβούμαι μήπως αργήσεις να συνάντησης τον
Διάδοχο και τότε θα φονευθούν
οι Τούρκοι στρατιώται αδίκως
και πρέπει να εκδώσεις διαταγάς
του λόγου σου.
Εσκέφθην και απεφάσισα να
αναλάβω την ευθύνη της διαταγής της παύσεως του πυρός.»
…………………………………………………
Πώς όμως έφθασε η ιερή εκείνη νύχτα της υπογραφής του Πρωτόκολλου παράδοσης της Θεσσαλονίκης
στον ελληνικό στρατό; Η ιερή εκείνη
νύχτα που η πόλη μας κοιμήθηκε δυστυχισμένη σκλάβα και την αυγούλα ξύπνησε αρχόντισσα κυρά, όπως
γλαφυρά αποτυπώνουν οι στίχοι του
Ιωάννη Πολέμη; Η ιερή εκείνη νύχτα
που την προοιώνισε ο Θρύλος του
Στρατηλάτη Αγίου που ροβολούσε
έφιππος πάνω από τα κάστρα; Ποια
γεγονότα συνέβησαν πριν από εκείνο τον ιστορικό Οκτώβρη για την
τύχη της πόλης μας;
σαλονίκης Άγιος Δημήτριος, πού γιόρταζε
την 26η Οκτωβρίου και τον όποιον σέβονταν
πολύ ο Ταχσίν πασάς. Ό ουσιαστικός όμως
λόγος ήταν άλλος: Για να τεκμηριωθεί και με
επίσημο έγγραφο, ότι ο Ελληνικός Στρατός
κατέλαβε την Θεσσαλονίκη κατά μια μέρα
ενωρίτερα, στοιχείο πού απετέλεσε και τον
καταπέλτη στις παράλογες απαιτήσεις των
Βουλγάρων για συγκυριαρχία της πόλεως.
πηγή: www.pathfinder.gr Κωνσταντίνος Ε.
Νούσκας, Υποστράτηγος Ε. Α.
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Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης δεν ήταν αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης στρατιωτικής σύρραξης ή
πολιορκίας της πόλης, αλλά έξυπνων
πολιτικών και στρατιωτικών χειρισμών της ελληνικής πολιτείας, που
εκμεταλλεύθηκε κατά ιδανικό τρόπο τη συγκυρία των καιρών. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Νίκος
Μέρτζος6, εκείνο τον καιρό όλα παίχτηκαν και κερδήθηκαν στη Μακεδονία με την ταχύτητα της αστραπής
και με τη δύναμη του κεραυνού. Η
διορατικότητα, η πρωτοβουλία και
το αδάμαστο θάρρος ανήκουν στον
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ο Αρχιστράτηγος Διάδοχος Κωνσταντίνος υπήρξε ο σκληρός στρατιώτης, που, με το θρύλο του ονόματός
του, γαλβάνισε τους πολεμιστές και
τους οδήγησε, σαν αετούς, από νίκη
σε νίκη.΄Ετσι ο συνδυασμός ήταν
άριστος.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν
πια φανερό πως ο ευρωπαϊκός χώρος της Τουρκίας θα περιερχόταν
στους λαούς που τον κατείχαν από
αιώνες. Η παρακμή της Τουρκίας
ήταν πια και εσωτερικά φανερή, ο
μεγάλος ασθενής ήταν περισσότερο
ασθενής από ποτέ, ενώ το ενδιαφέρον των Μεγάλων Δυνάμεων για
την περιοχή επιτάχυνε τις εξελίξεις.
Ο ένοπλος αγώνας των υπόδουλων
λαών έδωσε την ευκαιρία να γίνουν
φανερές οι εδαφικές διεκδικήσεις
στο χώρο της Μακεδονίας, που πολλές φορές υποδαυλιζόταν από ξένες
επεμβάσεις και σοβινιστικές διαθέσεις. Η Ελλάδα στον αγώνα αυτό,
που πήρε το όνομα Μακεδονικός
Αγώνας, υπερασπίστηκε με πολλές
θυσίες τις εθνικές της διεκδικήσεις.
Με κέντρο το ελληνικό Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης (σημερινό Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα),
αναπτύχθηκε έντονη δραστηριότητα
στο χώρο της Μακεδονίας, όπου από
την αρχαιότητα ζούσε συμπαγής Ελληνικός πληθυσμός. Αν και ο αγώνας
αυτός δεν είχε άμεσα αποτελέσματα, συνέβαλε όμως ουσιαστικά στην
απελευθέρωση της περιοχής και
στην ένταξή της δικαιωματικά στο
χώρο της Ελλάδας λίγο αργότερα.
6 Μέρτζος, Ν., ό.π., σελ. 236.

Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών που
το 1909 έκανε το κίνημα στο Γουδί
και κάλεσε από την Κρήτη, ως παράκλητο του Έθνους τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, στελεχωνόταν από αξιωματικούς που είχαν πολεμήσει στη
Μακεδονία, στο πλευρό των Μακεδόνων κατά την τελευταία φάση του
Μακεδονικού Αγώνα. Σε διάστημα
δύο ετών περίπου ο Βενιζέλος ανασυγκρότησε το μικρό, ταπεινό ελλαδικό κράτος και το έκανε μεγάλο. Δημιούργησε στρατό από το μηδέν και
στόλο νικηφόρο, άνοιξε τα κλειστά
παράθυρα της εθνικής ψυχής και
ενέπνευσε τον ελληνισμό. Προπάντων όμως άδραξε από τα μαλλιά την
Ιστορία και την υπέταξε στη θέλησή
του όταν, αρχές Οκτωβρίου 1912,
έριξε την Ελλάδα στη δίνη της μεγάλης περιπέτειας προς τη δόξα: στους
Βαλκανικούς Πολέμους. Ήταν μια
κίνηση εθνική και γι’ αυτό πέρα από
την τετριμμένη λογική, που επικρίθηκε άγρια από τους «σώφρονες».
Η Ελλάδα εισήλθε στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο άνευ όρων, στο πλευρό
της Βουλγαρίας, της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου, που είχαν κηρύξει
τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια με
πεδίο και έπαθλο των συγκρούσεων
τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η Συμφωνία των Συμμάχων
λειτουργούσε de facto: τα εδάφη της
Μακεδονίας, της Θράκης και του Αιγαίου ανήκαν στη χώρα εκείνη που
θα τα κέρδιζε από τον κοινό εχθρό με
τα όπλα της. Τα όπλα χάραζαν τα σύνορα και τίποτε άλλο.
Στις 5 Οκτωβρίου 1912, η Ελλάδα με τις παραπάνω γειτονικές βαλκανικές χώρες κήρυξε τον πόλεμο
κατά της Τουρκίας, μετά την άρνηση
της τελευταίας να εξασφαλίσει τα
ανθρώπινα δικαιώματα στους Χριστιανούς, να αναγνωρίσει εθνική αυτονομία στις διάφορες εθνότητες της
αυτοκρατορίας και την αναλογική
τους εκπροσώπηση στο οθωμανικό
κοινοβούλιο, να επιτρέψει την εξίσωση των σχολείων των χριστιανικών
κοινοτήτων κ.ά.7 Την προηγούμε7 Κουζινόπουλος, Σ., Το μεγάλο άλμα της
απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1997, σελ. 101 επ., Χασιώτης,Λ., Μακεδονία 1912-1913: Από την πο-

νη μέρα είχαν ξεκινήσει πολεμικές
ενέργειες κατά της Τουρκίας από τη
Βουλγαρία και τη Σερβία, ενώ είχε
προηγηθεί το Μαυροβούνιο στις 25
Σεπτεμβρίου.
Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να κηρύξει τον πόλεμο κατά
της Τουρκίας ανακοινώθηκε στον
ελληνικό λαό με διάγγελμα του βασιλέα Γεωργίου Α΄, το οποίο ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος
διάβασε στη συνεδρίαση της Βουλής
της 5ης Οκτωβρίου 19128. Χάρη στις
προετοιμασίες που είχαν ήδη γίνει
οι στρατιωτικές αποθήκες βρέθηκαν
γεμάτες από οπλισμό και εφόδια για
τις ανάγκες στρατού 200.000 ανδρών. Τελικά ο ελληνικός στρατός
που κινητοποιήθηκε τον Οκτώβριο
του 1912 έφθανε τους 148.000 άνδρες9.
Ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου
αρχίζει η προέλαση του ελληνικού
στρατού, που περνά τα τότε ελληνοτουρκικά σύνορα της Θεσσαλίας,
κατά τον άξονα Σπερχειού-Ελασσόνας. Το πρωί της 6ης Οκτωβρίου
απελευθερώνεται η Ελασσόνα, ενώ
απόσπασμα ευζώνων καταλαμβάνει
τη Δεσκάτη. Στις 9 και 10 Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός εκπορθεί τα
στρατηγικής σημασίας στενά του
Σαρανταπόρου και στις 11 Οκτωβρίλυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος,
http://www.imma.edu.gr/imma/history/11.
html. Ο βαλκανικός πόλεμος ήταν πλέον
αναπόφευκτος όταν στις 14 Σεπτεμβρίου η
Τουρκία διέταξε αιφνιδιαστικά την επιστράτευση των στρατιωτικών σωμάτων Θράκης.
Οι σύμμαχες βαλκανικές χώρες βασίζονταν
πλέον στην ταχύτητα της κινητοποίησής
τους. Η Ελλάδα κήρυξε τα μεσάνυχτα της
17ης προς τη 18η Σεπτεμβρίου 1912 γενική
επιστράτευση.
8 Νωρίτερα, στις 29 Απριλίου 1912 είχε υπογραφεί μυστική στρατιωτική συνθήκη μεταξύ
Βουλγαρίας και Σερβίας, ενώ στις 16 Μαΐου
1912 υπογραφόταν στη Σόφια συνθήκη αμυντικής συμμαχίας Ελλάδας - Βουλγαρίας, που
προέβλεπε αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση
που μια από τις δύο χώρες προσβαλλόταν
από την Τουρκία. Οι βαλκανικές χώρες αντιλαμβάνονταν ότι η συμμαχική συσπείρωση
των αλύτρωτων λαών της Χερσονήσου κατά
της τουρκικής κυριαρχίας ήταν η μόνη δυνατή διέξοδος: Σβολόπουλος, Κ., Ο Βενιζέλος,
ο Μπάουτσερ και η ιδέα της Βαλκανικής Συμμαχίας (1894-1913), Αθήναι 1975, σελ. 8.
9 ΓΕΣ, Επίτομη ιστορία των βαλκανικών πολέμων 1912-1913, Αθήνα 1987, σελ. 14.

ου απελευθερώνει τα Σέρβια και την
Κοζάνη. Στις 12 Οκτωβρίου καταλαμβάνει τα στενά της Πέτρας που
ανοίγουν το δρόμο για την κεντρική
Μακεδονία.
Στη φάση αυτή του πολέμου
δημιουργείται όμως το μεγάλο δίλημμα: Πορεία προς τα βόρεια, στο
Μοναστήρι, για την κατάληψη του
οποίου κινούνταν οι Σέρβοι, ή πορεία
ανατολικά, προς τη Θεσσαλονίκη,
για την κατάληψη της οποίας κινούνταν με ταχείς ρυθμούς ο βουλγαρικός στρατός; Στις 13 Οκτωβρίου το
Γενικό Στρατηγείο του διάδοχου και
αρχιστράτηγου Κωνσταντίνου εγκαθίσταται στην Κοζάνη και εξετάζει
τα σχέδια για πορεία προς τα βόρεια,
οπότε φτάνουν τηλεγραφήματα του
πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου και του υπουργού Εξωτερικών
Λάμπρου Κορομηλά (πρώην γενικού προξένου στη Θεσσαλονίκη),
με τα οποία υποδεικνύεται ως εθνικά αναγκαία ενέργεια η πορεία για
άμεση κατάληψη της Θεσσαλονίκης.
Επρόκειτο για έντονη διαφωνία που
οδήγησε στη ρήξη Κωνσταντίνου και
Βενιζέλου και αποτέλεσε το προοίμιο
του μετέπειτα Εθνικού Διχασμού. Ο
βασιλιάς Γεώργιος Α΄ έλυσε το πρόβλημα μεταβαίνοντας ο ίδιος στην
Κοζάνη, όπου έφτασε στις 4.30 το
απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, για
να εκδοθεί στις 7 το απόγευμα από
το στρατηγείο νέα διαταγή πορείας
όχι προς το Μοναστήρι αλλά προς
τη Βέροια και τη Θεσσαλονίκη. Την
επομένη, 15 Οκτωβρίου, ο ελληνικός
στρατός κινήθηκε προς τα ανατολικά, ελευθερώνοντας την Κατερίνη,
στις 17 Οκτωβρίου, και τη Βέροια
και στη συνέχεια τη Νάουσα και την
Έδεσσα, διεξάγοντας συνεχείς νικηφόρες μάχες.
Οι Τούρκοι οπισθοχωρώντας
με εντολή του αρχιστράτηγου και
διοικητή της Θεσσαλονίκης Χασάν
Ταχσίν πασά παρατάχτηκαν έξω
από τα Γιαννιτσά, προκειμένου να
ανακόψουν την προέλαση των Ελλήνων προς τη Θεσσαλονίκη. Με το
ηθικό ακμαίο, παρόλες τις σοβαρές
ελλείψεις στον εφοδιασμό, ο ελληνικός στρατός σε διήμερη μάχη
(19-20 Οκτωβρίου) στα Γιαννιτσά
πραγματοποίησε μεγαλειώδη νίκη.
Οι Τούρκοι άρχισαν να υποχωρούν

με μεγάλες απώλειες προς τη Θεσσαλονίκη καταστρέφοντας τις γέφυρες
και τα δίκτυα οδικής επικοινωνίας με
την πόλη. Με ξυλεία που μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Νάουσα
και τα γύρω χωριά αλλά και με άδεια
βαρέλια και “πλάβες” από το χωριό
Κουλακιά (Χαλάστρα) κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με ντόπιους
ξυλουργούς οι αναγκαίες γεφυρώσεις των ποταμών και έτσι ο ελληνικός στρατός άρχισε, με βραδύ ρυθμό,
να αναπτύσσει “κυκλωτική” κίνηση
γύρω από τη Θεσσαλονίκη, κατά τα
γερμανικά πρότυπα διεξαγωγής του
πολέμου, των οποίων ένθερμος οπαδός ήταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος.
Στο μεταξύ το ηθικό των Τούρκων είχε καταρρεύσει πια όχι μόνο
στα πεδία των μαχών, όπως ομολογεί ο Χασάν Ταχσίν Πασάς στα
απομνημονεύματά του10, αλλά και
μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Σε αυτό συνετέλεσε, εκτός από τις
αλλεπάλληλες ήττες του τουρκικού
στρατού, και το παράτολμο κατόρθωμα του τορπιλισμού του τουρκικού θωρηκτού “Φετχή Μπουλέντ”
μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
από το μικρό τορπιλοβόλο σκάφος
“11” του υποπλοίαρχου Νικόλαου
Βότση στις 18 Οκτωβρίου11. Eπίσης
οι πρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής
το γενικό πρόξενο της Αγγλίας και
πρύτανη του προξενικού σώματος
Harry H. Lamb, άρχισαν να λαμβά10 Χασιώτης, Λ., ό.π.
11 Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης με το
τορπιλοβόλο σκάφος του «11» μπήκε στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης με παράτολμο
τρόπο, που ξανάφερε στη μνήμη των Ελλήνων τις ημέρες του Αγώνα του 1821. Υπολογίζοντας το μικρό βύθισμα του σκάφους
του, ο Βότσης πέρασε τη νύχτα πάνω από
τις νάρκες, με τις οποίες είχαν φράξει το
λιμάνι οι Τούρκοι, κινούμενος πολύ κοντά
στα αβαθή νερά των εκβολών του ποταμού
Αξιού. Στη συνέχεια, αφού με δύο τορπίλες
βύθισε το “Φετχή Μπουλέντ” που βρισκόταν στο λιμάνι, αποχώρησε χωρίς καμία
απώλεια. Το γεγονός του τορπιλισμού του
τουρκικού θωρηκτού συντάραξε τους Τούρκους της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ελληνικός
πληθυσμός της πόλης έβλεπε να πλησιάζει η
ημέρα της απελευθέρωσης. Το ίδιο τορπιλοβόλο σκάφος βύθισε τουρκική κανονιοφόρο
μέσα στο λιμάνι των Κυδωνιών (Αϊβαλί)
στις 9 Νοεμβρίου 1912.
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νουν από κοινού τα αναγκαία μέτρα
για την προστασία των υπηκόων
τους, αναμένοντας εναγωνίως τα
πολεμικά σκάφη που στάλθηκαν για
την ασφάλειά τους να φτάσουν στο
λιμάνι της πόλης. Σε λίγο άρχισαν
να καταφτάνουν τα πολεμικά πλοία
των Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας,
Γαλλίας, Αυστρίας και Ρωσίας) στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης με πρώτο
το αγγλικό “Hampshire”12.
Στις 25 Οκτωβρίου το απόγευμα
παρουσιάστηκαν στις προωθημένες
ελληνικές θέσεις ο Τούρκος στρατηγός Σαδίλκ με τους ευρωπαίους
πρόξενους της Θεσσαλονίκης και
πρότειναν την παράδοση της πόλης
υπό όρους κατά εξουσιοδότηση του
τούρκου αρχιστράτηγου Χασάν Ταξίν πασά. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις έγιναν στη βίλα Μοδιάνο στο
Τόψιν (Γέφυρα), που χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγείο του διαδόχου
Κωνσταντίνου και των επιτελών του.
Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος αρχικά δεν έκανε δεκτούς τους όρους
και ζήτησε την παράδοση της πόλης “άνευ όρων”. Μάλιστα έταξε και
προθεσμία δεκαέξι ολόκληρων ωρών
για απάντηση, τη στιγμή που ήδη διαπιστωνόταν ότι οι Βούλγαροι πλησίαζαν αστραπιαία την περιοχή των
επιχειρήσεων. Ο τούρκος αρχιστράτηγος απέρριψε τους όρους, παρόλο
12 Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της εναγώνιας προσμονής και με τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά αποκομμένη από όλες τις οδικές
συγκοινωνίες, η Γερμανία προσφέρθηκε διά
του εκπροσώπου της στην πόλη να μεταφέρει με πλοίο το φυλακισμένο στη Θεσσαλονίκη έκπτωτο σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ
Β΄ και τις δεκατρείς συζύγους του από τη
Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη,
ώστε να μην πέσουν αιχμάλωτοι στα χέρια
των Ελλήνων. Η διπλωματική (μάλλον)
αυτή επιχείρηση των Γερμανών πραγματοποιήθηκε χωρίς επισημότητα στις 16 Οκτωβρίου 1912 με το πλοίο “Λορελάι” κάτω
από τα αδιάφορα βλέμματα των Θεσσαλονικέων. Αλλά και στην πόλη η κατάσταση
είχε περιπλακεί, καθώς η Θεσσαλονίκη είχε
κατακλυστεί από εξαθλιωμένους και πανικόβλητους πρόσφυγες προερχόμενους από
την ύπαιθρο, που αναζητούσαν ασφαλές
άσυλο φοβούμενοι τις συνέπειες των σερβοβουλγαρικών προελάσεων. Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίστηκε προσωρινά με
τη στέγασή τους σε ναούς, τεμένη, σχολεία
και άλλα δημόσια κτίρια, κάτω όμως από
άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
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που διακρινόταν κάποια επιθυμία
των Τούρκων να παραδοθεί η πόλη
στους Έλληνες παρά στους Βούλγαρους, για το φόβο καταστροφών και
σφαγών.
Στην Αθήνα, πεντακόσια χιλιόμετρα μακριά από το πεδίο της Ιστορίας, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος
Βενιζέλος διαισθάνεται, με το αλάνθαστο πολιτικό αισθητήριό του, το
θανάσιμο κίνδυνο. Αποστέλλει αυστηρό τηλεγράφημα στον Κωνσταντίνο διατάζοντάς τον να καταλάβει
αμέσως την πόλη της Θεσσαλονίκης:
“Παραγγέλεσθε να αποδεχθήτε την
προσφερομένην υμίν παράδοσιν της
Θεσσαλονίκης και να εισέλθετε εις
ταύτην άνευ χρονοτριβής. Καθιστώ
υμάς υπεύθυνον διά πάσαν αναβολήν, έστω και στιγμής”.
Μετά τη δυναμική παρέμβαση
του Βενιζέλου και τις πληροφορίες
13
που έφτασαν στο ελληνικό στρατηγείο στο Τόψιν (Γέφυρα) για ταχύτατη προέλαση συντάγματος ιππικού
Βουλγάρων με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού και διάδοχος Κωνσταντίνος αλλάζει τακτική. Μάλιστα,
για να αποτρέψει την είσοδο των
βουλγαρικών στρατευμάτων στην
πόλη, στέλνει το ακόλουθο μήνυμα
στο βούλγαρο στρατηγό Θεοδωρώφ
στις 3 μ.μ. της 26ης Οκτωβρίου 1912:
“Στρατηγέ μου,
Ταύτην την στιγμήν επληροφορήθην ότι το ιππικόν σας έφθασεν εις
το χωρίον Αποστολάρ και ότι τούτο
ακολουθείται υφ’ υμών εις απόστασιν 10 χιλιομέτρων, ότι δε το τέρμα
της πορείας υμών είνε η Θεσσαλονίκη. Εκφράζων την χαράν μου διά την
συνάντησιν ταύτην των στρατευμάτων μας, λαμβάνω ταυτοχρόνως την
τιμήν να σας πληροφορήσω ότι ευρίσκομαι ήδη επί κεφαλής του στρατού

13 Ο Ρωμυλιώτης γιατρός Φίλιππος Νίκογλου, που είχε επιστρατευθεί στις τάξεις
του βουλγαρικού στρατού, είχε στείλει το
κρίσιμο μήνυμα με κίνδυνο της ζωής του
στο ελληνικό Γενικό Επιτελείο. Το ίδιο είχε
κάνει και ο έλληνας γιατρός Α. Δοξιάδης,
που υπηρετούσε στο αρχιστρατηγείο των
βουλγάρων, που είχε μεταβιβάσει τις ίδιες
πληροφορίες στον πρεσβευτή της Ελλάδας
στη Σόφια Πανά: Παπαγιαννόπουλος, Απ.,
ό.π., σελ. 189, σημ. 2.

μου έμπροσθεν της πόλεως ταύτης,
εις την οποίαν, επειδή δεν προβλέπω
καμμίαν σοβαράν αντίστασιν, θα εισέλθω πιθανώς απόψε. Σπεύδω να
σας ανακοινώσω την πληροφορίαν
ταύτην, ίνα μη υποβάλητε τα στρατεύματά σας εις τον κόπον της προελάσεως κατά της Θεσσαλονίκης και,
εάν το θεωρήσετε επωφελέστερον,
κατευθύνητε τας δυνάμεις σας όπου
υπάρχει μάλλον επείγουσα στρατιωτική ανάγκη. Αρχιστράτηγος του Ελληνικού Στρατού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δουξ της Σπάρτης”.
Όντως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αργά τη νύχτα της 26ης Οκτωβρίου 1912 υπογράφεται το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης στους
Έλληνες και στις 27 Οκτωβρίου 1912,
οι πρώτες ελληνικές στρατιωτικές
δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη. Την
εικόνα της εισόδου του ελληνικού
στρατού μετέφερε o Βρετανός δημοσιογράφος Κρόφορντ Πράις (Crawford Price) στους αναγνώστες των
Times:
«Παρήλθον ήδη αι πρώται ώραι
του απογεύματος, ότε απόσπασμα
ιππικού, προηγούμενον των ευζωνικών ταγμάτων, διήλασε διά των
οδών της Θεσσαλονίκης, παρασχόν
εις τον Ελληνικόν πληθυσμόν της
Μακεδονικής πρωτευούσης την
ευκαιρίαν να διαδηλώση τα αισθήματά του… Αι σημαίαι της Ημισελήνου εξηφανίσθησαν ως διά μαγείας,
αντικατασταθείσαι παντού υπό της
Κυανολεύκου· ωραίαι κόραι έρραινον από των εξωστών διά ρόδων
τους νικητάς, μέχρις ότου η οδός είχε
καταληφθεί διά τάπητος ανθέων και
το πλήθος, ζητωκραυγάζον συνεχώς,
τόσον πολύ είχε συνωστισθή προς
τον προελαύνοντα στρατόν των χακιφορούντων πολεμιστών, ώστε οι
άνδρες μετά δυσκολίας ηδύναντο
να προχωρούν και καθ’ απλούς στοίχους»14.
Εντωμεταξύ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, μέραρχος Παναγιώτης Δαγκλής, αναλαμβάνει καθήκοντα στο κτίριο του Διοικητηρίου, ενώ
ο λοχαγός του Μηχανικού Αθανάσιος
Εξαδάκτυλος (“Αθανάσιος Αντωνίου”) μαζί με τον Ίωνα Δραγούμη κα14

Χασιώτης, Λ., ό.π.

τευθύνονται στο ελληνικό προξενείο
στην παραλία, όπου σε ατμόσφαιρα
ενθουσιώδη υψώνουν στο μπαλκόνι του κτιρίου την ελληνική σημαία.
Με παρόμοιο τελετουργικό τρόπο εν
μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών ο Αλέξανδρος Ζάννας, με τη βοήθεια κάποιου ναυτικού, υψώνει την
ελληνική σημαία στο Λευκό Πύργο.
Την ίδια ώρα και κάτω από ραγδαία
βροχή, που όμως δεν ήταν ικανή να
αποτρέψει τον ελληνικό πληθυσμό
από το να πλημμυρίσει τους δρόμους, μπαίνει στην πόλη από την οδό
“Μεμλεκέτ Μπαχτσεσή” (σημερινή
26ης Οκτωβρίου) η μεραρχία του μέραρχου Κλεομένη Κλεομένους15 με
3.000 άντρες και στρατωνίζεται στα
δυτικά της πόλης κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Στις 28 Οκτωβρίου 1912 εισέρχεται στην πόλη ο διάδοχος Κωνσταντίνος και το επιτελείο του και εγκαθίσταται στο ξενοδοχείο «Σπλέντιτ»16,
ενώ στις 29 Οκτωβρίου με νέα τμή15 Παπαγιαννόπουλος, Απ., ό.π., σελ.
191.
16 Παπαγιαννόπουλος, Απ., ό.π.

ματα στρατού μπαίνει στην πόλη ο
βασιλιάς Γεώργιος Α΄ και εγκαθίσταται στην περιοχή Εξοχών της Θεσσαλονίκης (σημερινή οδό Βασ. Όλγας),
στο αρχοντικό Χατζηλαζάρου.
Στις 30 Οκτωβρίου 1912 και ενώ
τελούνταν η επίσημη δοξολογία για
την απελευθέρωση στο Ναό του Άγιου Μηνά (ο ναός του Πολιούχου Αγ.
Δημητρίου ήταν κέντρο υποδοχής
προσφύγων), το ατμόπλοιο «Αρκαδία», μαζί με το ατμόπλοιο «Σφακτηρία», έφθανε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μεταφέροντας το στενό
συνεργάτη του Ελευθέριου Βενιζέλου, «επί της Δικαιοσύνης» υπουργό
και επιφανή νομομαθή Κωνσταντίνο
Ρακτιβάν για να αναλάβει καθήκοντα αντιπροσώπου της ελληνικής
κυβέρνησης στη Μακεδονία17. Τον
17 Πετρίδης, Π., Θεσσαλονίκη, 19121940: Πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις, σε «Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη», επιμ. Ι.Κ
Χασιώτης, εκδ. Παρατηρητής, σελ.
139, Ρακτιβάν, Κ., Έγγραφα και
σημειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής Διοικήσεως της Μακεδονίας

Κωνσταντίνο Ρακτιβάν συνόδευε ελληνική αποστολή από ολιγάριθμους
υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, γύρω στους δέκα προξενικούς
υπαλλήλους, δυο δικαστικούς, πέντε
τελωνειακούς, δημοσιογράφους, 168
Κρήτες χωροφύλακες και μικρό άγημα ναυτών.
Την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου 1912 ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄
υπογράφει το διάταγμα διορισμού
του πρώτου πολιτικού Διοικητή των
Νέων Χωρών, Κωνσταντίνου Ρακτιβάν, ο οποίος εγκαθίσταται στο
πρώην «Κονάκι» του Τούρκου Διοικητή Χασάν Ταχσίν πασά (σημερινό
Διοικητήριο). Η πρώτη ελληνική Διοίκηση της Θεσσαλονίκης, μετά από
μισή σχεδόν χιλιετία οθωμανικής κατοχής, απραγματοποίητο όνειρο για
πολλές γενεές υπόδουλων Ελλήνων,
ήταν πλέον γεγονός.

(1912-1913), επιμ. Κ.Θ. Δημαρά,
Θεσσαλονίκη 1951, passim.

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

Εκδήλωση προς τιμήν των
Τριών Ιεραρχών
και κοπή βασιλόπιτας του 2011

H Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής
Αρετή Οκαλίδου
μίλησε με θέμα: “Οι
Τρεις Ιεράρχες: Η
προσωποκεντρική
φύση και ο
χαρακτήρας της
παιδείας”

Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Καθηγητής
Ιωάννης Αθ.
Χατζηδημητρίου

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών διοργάνωσε εκδήλωση για τον εορτασμό των
Τριών Ιεραρχών στις 31/1/2011 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος.
Τον πανηγυρικό εκφώνησε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Αρετή
Οκαλίδου με θέμα: «Οι Τρεις Ιεράρχες: Η
προσωποκεντρική φύση και ο χαρακτήρας
της παιδείας».
Στη συνέχεια, οι Πρυτανικές Αρχές του
Πανεπιστημίου τίμησαν τα παιδιά των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας που
εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, καθώς και τους συνταξιοδοτηθέντες του περασμένου έτους.
Οι φοιτητές που τιμήθηκαν ήταν οι εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Γεωργαλή
Ευαγγελία

Στυλιανός

Μηχανικών
Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης,
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

Γκούρλιας
Κωνσταντίνος

Ιωάννης

ΤΕΙ Λογιστικής
Καβάλας

Γκουτσίδης
Δημήτριος

Αργύριος

Μάρκετινγκ
& Διοίκησης
Λειτουργιών του
ΠΑ.ΜΑΚ.

Κασιμίδου
Ελευθερία

Παύλος

Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
& Μηχανικών
Υπολογιστών, Α.Π.Θ.

Λεώνη
Κυριακή

Αλέξανδρος

Αγγλικής Φιλολογίας,
Α.Π.Θ.

Μπάτσιου
Μαρία

Αλέξανδρος

Γαλλικής Φιλολογίας,
Α.Π.Θ.

Θωμάς

Θεολογία Θεολογικής
Σχολής Α.Π.Θ.

Σίμου
Μερόπη

Γρηγόριος

Γερμανική Φιλολογία,
Α.Π.Θ.

Στογιάννης
Ιάσων

Δημήτριος

Πολιτικών Επιστημών,
Α.Π.Θ.

Πετρίδης
Κωνσταντίνος

42

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μετά το πέρας της εκδήλωσης κόπηκε η
πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ιδρύματος.
Παρατίθεται αμέσως παρακάτω το κείμενο της ομιλίας της κ. Οκαλίδου:

«Οι Τρεις Ιεράρχες: H
προσωποκεντρική φύση και ο
χαρακτήρας της Παιδείας»
Αξιότιμοι Πρύτανη, αντιπρυτάνεις, αγαπητοί
συνάδελφοι και αγαπητοί φοιτητές
Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι και
γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας μας
καθότι η συμβολή των μεγάλων αυτών φωστήρων της τρισηλίου θεότητος, του Μ. Βασιλείου, του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και του
Γρηγορίου του Θεολόγου δε φωτίζει μόνο τις
αιώνιες, πανανθρώπινες χριστιανικές αλήθειες αλλά και τις ανθρωπιστικές αξίες της
αρχαιοελληνικής σοφίας, οι οποίες μετεξελίχθηκαν μαζί, μέσα από τον λόγο και το έργο
τους, σε ένα ενιαίο σύνολο αξιών Ζωής που
προτρέπει προς την έξοδο για τη Ζωή, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός. Το έργο των Τριών
Ιεραρχών είναι πολυδιάστατο καθώς απηχεί
στη Θεολογία, στη Φιλοσοφία, στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, στην Ψυχολογία, στη
Νομική, στην Παιδαγωγική ..ακόμη και στην
Οικολογία (με τις ρήσεις του Μ. Βασιλείου).
Ό,τι και να πούμε σήμερα, θα καταλήξουμε
να παραλείψουμε τα σπουδαιότερα διότι όλα
τα έργα τους, γραπτά και έμπρακτα, ήταν
σπουδαία.
Ξεκινώντας από κάποια ιστορικά στοιχεία σκοπός μου είναι να επικεντρωθώ σήμερα στη συμβολή τους στον τομέα της Παιδείας.
O κοινός εορτασμός των τριών αγίων
μορφών της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας στις
30 Ιανουαρίου, καθιερώθηκε τον ενδέκατο
αιώνα, την εποχή του αυτοκράτορα Αλεξίου
Κομνηνού, για να τιμηθεί η υπέρτατη προσφορά τους στην παιδεία, η ακλόνητη και
ενεργός πίστη προς το Θεό, η απαράμιλλη
ποιμαντορική και φιλανθρωπική τους δράση.
Όμως, η πρώτη μαρτυρία για τη γιορτή των
Τριών Ιεραρχών ως Γιορτή των Γραμμάτων
εμφανίζεται πολύ αργότερα, σε σιγίλλιο του
Πατριάρχη Καλλινίκου Ε΄ του έτους 1805,
μετά από τις προσπάθειες των Ελλήνων διαφωτιστών της εποχής που επιχειρούν να
αφυπνίσουν το έθνος για να αρχίσει τον αγώνα της ελευθερίας. Έτσι, αναζητούν έκφραση
σε λόγους, παραδόσεις, και παραδείγματα
ικανά να διδάξουν, να οδηγήσουν και να παραδειγματίσουν. Τέλος, στο ελεύθερο πλέον

ελληνικό κράτος το 1841 η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει να γιορτάζεται η μνήμη των Τριών Ιεραρχών από το
Πανεπιστήμιο.
Οι τρεις οικουμενικοί Πατέρες έζησαν τον
4ο μ.Χ. αιώνα, σε μια εποχή όπου η νεοσύστατη χριστιανική αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως στο Ανατολικό Ρωμαϊκό
κράτος (ή κοινώς βυζαντινό κράτος), βρισκόταν στην αρχή της πολιτειακής της διάρθρωσης. Η φυλετική πανσερμία του κράτους αυτού (Έλληνες, Αρμένιοι, Αιγύπτιοι, Εβραίοι,
Σύριοι, Φρύγες, Καππαδόκες) και το πολυπολιτισμικό πολιτειακό περιβάλλον δημιουργούσαν δεινές εσωτερικές συγκρούσεις, όπου
η ισχυρή ακόμη ρωμαϊκή κουλτούρα και η
ειδωλολατρία των εθνικών συγκρούονταν με
τη χριστιανική κουλτούρα και τις στενές αντιλήψεις ενός «χριστιανικού μεσαίωνα», όπως
αναφέρει και ο Τσαμπής (1999). Οι τρεις Οικουμενικοί Πατέρες, έχοντας σπουδάσει τα
κλασικά γράμματα αλλά και όλες σχεδόν τις
επιστήμες της εποχής τους, σε πείσμα των πιο
συντηρητικών παραγόντων της εκκλησίας,
απορρίπτουν την ιουδαϊκή αντίληψη του κόσμου στην οποία η δοξασία επικρατεί του λόγου και εισάγουν στη χριστιανική πίστη τον
ελληνικό ορθό λόγο. Κηρύττουν τις χριστιανικές αλήθειες, την αγάπη, την αφοσίωση
στον άλλο, την αλληλεγγύη, την ταπεινότητα
και την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και το
«δράξασθε παιδείας…». Πιστεύουν ότι επειδή ο χριστιανισμός είναι θρησκεία με βαθύ
και δυσνόητο πνευματικό περιεχόμενο, η
σπουδή των αρχαιοελληνικών κειμένων» θα
ακονίσει το πνεύμα των παιδαγωγούμενων
με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Έτσι, καθιστούν
την «θύραθεν παιδεία» ως θεραπαινίδα της
«παρ’ ημίν». Το αξίωμά τους αυτό υιοθετήθηκε έκτοτε από αναρίθμητους κληρικούς
και ιεράρχες της Ορθόδοξης εκκλησίας που
σπούδαζαν τα κλασικά γράμματα στο εξής.
Η πρώτη λοιπόν συμβολή των οικουμενικών πατέρων στην Παιδεία είναι πρωτοφανής: μέσα από τον κρατήρα της πολιτισμικής
σήψης του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους
καταφέρνουν να διασώσουν το αρχαιοελληνικό πνεύμα και να το ενώσουν με τη χριστιανική φιλοσοφία σε μία ενιαία παιδεία,
δημιουργώντας μία παράδοση και έναν πολιτισμό, τον ελληνορθόδοξο, που διέπει την
ταυτότητα του νεοέλληνα. Ίσως, χωρίς το
έργο και τη δράση των μεγάλων Διδασκάλων του «χρυσού αιώνος» του Βυζαντίου να
μην θα υπήρχε η κατά τον Η. Ηunger «λόγια
κοσμική γραμματεία της αυτοκρατορίας»,

Παιδιά των μελών
της Πανεπιστημιακής
κοινότητας που
εισήχθησαν στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση κατά
το ακαδημαϊκό έτος
2010-2011
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Στιγμιότυπο από
την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης
πίτας

44

όπου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκονταν ο Όμηρος, οι τραγικοί, ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας,
ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης. Και
τότε θα καταλήγαμε να διδαχθούμε
από τον δυτικό διαφωτισμό τα δικά
μας αρχαία γράμματα, αλλά χωρίς το
συναίσθημα της υπερτρισχιλιετούς
μας συνέχειας και του «συνανήκειν»
που διακατέχει τον νεοέλληνα, όπως
τονίζει ο Τσαμπής (1999) στο βιβλίο
‘Η παιδεία στο χριστιανικό Βυζάντιο’. Ο Ιωάννης Καραγιαννόπουλος
(1993) στο βιβλίο του ‘Το Βυζαντινό
Κράτος’ αναφέρει: «όσο οι Έλληνες
αποκτούσαν συνείδηση του πολιτιστικού τους παρελθόντος» – μέσω
της Παιδείας – «όλο και περισσότερο ταυτίζονταν με το κράτος, που
έγινε τελικά ελληνικό, όχι μόνο στη
γλώσσα και τον πολιτισμό αλλά και
στη συνείδηση».
Ανατρέχοντας τώρα στις λοιπές
αρχές της παιδείας και της παιδαγωγίας που προέβαλαν οι Τρεις Ιεράρχες θα ήθελα να τις στοχαστούμε
μαζί και μέσα από αυτό το ελάχιστο
βήμα της γνώσης να κρίνουμε τη
θέση του Άγγλου ιστορικού Edward
Gibbon ότι ο «ο βίος και ο πολιτισμός
των Βυζαντινών – με εξαίρεση την
τέχνη και τη μουσική παρουσιάζει
πλήρη στασιμότητα και άκαμπτο συντηρητισμό».
Το μορφωτικό ιδεώδες των τριών
ιεραρχών ήταν η πλήρης ανάπτυξη
και καλλιέργεια της ψυχής και του
πνεύματος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Άνθρωπος έστιν
ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας
έχει ανθρώπου, ουδ’ όστις εστί λογικός μόνον, αλλ’ όστις ευσέβειαν και
αρετήν μετά παρρησίας ασκεί». Το
ίδιο αυτό μορφωτικό ιδεώδες προτάσσουν αιώνες αργότερα και οι διαφωτιστές Κομένιος, Λοκ και άλλοι
δυτικοί παιδαγωγοί, μιλώντας για
πνευματική (λόγος), ηθική (αρετή)
και θρησκευτική (πίστη, ευλάβεια)
αγωγή (Τσαμπής, 1999).
To αξίωμα του Πλάτωνα «φύεται έκαστος ου πάνυ όμοιος εκάστω
αλλά διαφέρων την φύσιν» αναγνωρίζεται και αναδιατυπώνεται μέσα
από τα κείμενα των Τριών ιεραρχών
ως παιδαγωγική αρχή: Κάθε άνθρω-

πος είναι ανεπανάληπτος ως άτομο
και για το λόγο αυτό στα θέματα
αγωγής και διδασκαλίας πρέπει να
εφαρμόζεται η αρχή της εξατομικεύσεως, ιδιαίτερα κατά την περίοδο
της ανάπτυξής του. Η διδασκαλία
σύμφωνα με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο πρέπει να προσαρμόζεται στην
ηλικία και τις ικανότητες κάθε παιδαγωγούμενου ανθρώπου. Ο Μέγας
Βασίλειος στο έργο του «Προς τους
νέους, όπως αν εξ΄ ελληνικών ωφελοίντο λόγων» επίσης σημειώνει: o
κάθε παιδαγωγούμενος διαφέρει
από τους συμμαθητές του ως προς
την ψυχοσύνθεση, είναι λοιπόν ανάγκη ο παιδαγωγός να ρυθμίζει κατά
τη κρίση του και κατά τρόπο επιστημονικό την παιδευτική διαδικασία
που ο κάθε παιδαγωγούμενος χρειάζεται. Ανακαλώντας τα σημερινά
μας προβλήματα, το πρόβλημα της
σχολικής αποτυχίας, της λιμνάζουσας φοίτησης στα Πανεπιστήμια, θα
ήταν σκόπιμο να αναρωτηθούμε πώς
θα ήταν τα πράγματα αν οι υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
κατάφερναν σήμερα να ενσωματώσουν την αρχή αυτή της εξατομικευμένης αγωγής στη ανώτατη παιδεία.
Είναι βέβαια γνωστό ότι η αρχή αυτή
αποτελεί σήμερα μία σημαντική
αρχή της Ειδικής Αγωγής.
Θα αναφερθώ κατόπιν στο παιδαγωγικό έργο του Ιωάννη Χρυσοστόμου, όπως αυτό έχει αναλυθεί
από τον ομότιμο καθηγητή της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Γεώργιο Κρουσταλάκη
(2007). Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος
οροθετεί ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα, με ανθρωπολογικό,
ψυχοπαιδαγωγικό και πνευματικό
χαρακτήρα. Ενώ στον ελληνικό ανθρωπισμό και στην ανθρωπιστική
παιδεία γενικότερα, ο σκοπός της
αγωγής του ανθρώπου ήταν ο εξανθρωπισμός του και η δημιουργία
του «καλού κ’αγαθού» με την ανάπτυξη των σωματικών, ψυχικών και
πνευματικών του καταβολών, η παιδαγωγική ανθρωπολογία του Χρυσοστόμου ορίζει τον άνθρωπο ως
«ο τήν εικόνα του Θεού διασώζων»
και «το καθ’ ομοίωσιν αποδίδουσα».
Δεν τον περιορίζει στα πλαίσια του

φυσικού κόσμου και στην εγκόσμια
προοπτική, τον βλέπει «ως τέκνον
Θεού», προβάλει τις θείες καταβολές του οι οποίες υπάρχουν για τον
σκοπό της τελείωσής του και τον
ωθούν προς μία πορεία πνευματική
και θεανθρωποκεντρική. Η πνευματική αυτή ανέλιξη διεξάγεται «δια
βίου», στην αρχή ως «ετεροαγωγή»
από τους πρώτους παιδαγωγούς του
γονείς και μετέπειτα τους δασκάλους
και στη συνέχεια ολοκληρώνεται ως
«αυτοαγωγή» και «αυτοεκπαίδευση», όπου παιδαγωγός και παιδαγωγούμενος ταυτίζονται. Οι τελευταίες
αυτές έννοιες της «δια βίου αγωγής»
και «αυτοαγωγής» απαντώνται σήμερα ως μία σύγχρονη παιδαγωγική
ανάγκη του ανθρώπου και θεραπεύονται στο Τμήμα που υπηρετώ στην
κατεύθυνση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, αλλά έχουν παράλληλα
εισαχθεί στον ορισμό της παιδείας
(θυμίζω την πρόσφατη μετονομασία
του υπουργείου σε Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Η αυτοαγωγή άλλωστε
είναι γνωστή σε μας ως καθημερινή
πράξη της δικής μας ακαδημαϊκής
ζωής και είναι φανερό σε όλους μας
ότι η εποπτεία της διδακτορικής
σπουδής των υποψήφιων διδακτόρων αυτή έχει ως άμεσο σκοπό.
Αναφερόμενος δε στο πρότυπο
του παιδαγωγού ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι θα πρέπει αυτός να
καλλιεργήσει τον πνευματικό και
ψυχικό του κόσμο και να φτάσει σε
επίπεδα αυτοσυνειδησίας και αυτογνωσίας. Έτσι, θα καταφέρει να διαμορφώσει ένα σύνολο παιδαγωγικών
και διδακτικών αρετών και ιδιοτήτων
μέσω των οποίων θα διδάσκει και θα
διαπαιδαγωγεί. Η παιδευτική αυτή
παρουσία του παιδαγωγού, η συμπεριφορά του, ο λόγος του αλλά και η
«εύλαλη σιωπή του» (σιωπώσα παραίνεση) προβάλλονται στον μαθητή
ως εικόνα την οποίαν ενδοβάλλει και
αξιολογεί και είτε ταυτίζεται με αυτή
και καθοδηγείται στην πνευματική
του πορεία είτε, σπανιότερα, συγκρούεται με αυτήν ακολουθώντας
την αντίθετη πορεία. “Ουδέν όφελος
διδάσκειν ετέρους, όταν τις εαυτόν
πρότερον λαβών μη διδάσκη». Η

έννοια της αυτογνωσίας του παιδαγωγού έχει πολύ πρόσφατα εισαχθεί
στην διδακτική μας πράξη, καθώς
σήμερα στα Πανεπιστήμια, ημεδαπής και αλλοδαπής, προσπαθούμε
να χρησιμοποιήσουμε όλο και πιο
αποτελεσματικά μέσα για την αυτοαξιολόγηση του έργου μας.
Διδάσκει ακόμη ότι η αγωγή γίνεται αυθεντική και η διδασκαλία πιο
επαγωγική όταν καλλιεργείται αμοιβαία αγάπη μεταξύ δασκάλου και
μαθητή μέσα από τη διαλεκτική σχέση αυτής με την ελευθερία. «Τίποτε
δεν μπορεί να προσελκύσει τόσο τον
μαθητή, όσο το να έχει πεισθεί ότι ο
παιδαγωγός φροντίζει γι αυτόν και
ότι έχει ανησυχία για την πρόοδό
του, πράγμα που είναι δείγμα υπερβολικής αγάπης». Η ευαισθησία που
αναπτύσσει ο παιδαγωγός τον βοηθά ώστε να κατανοεί σε βάθος την
σπουδαιότητα των προβλημάτων
που απασχολούν τον μαθητή και να
συναισθάνεται την κρισιμότητα της
κατάστασής του. Την αρχή αυτή της
«ενσυναίσθησης» διδάσκει σήμερα η σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική
θεωρώντας ότι έτσι ο παιδαγωγός
οδηγείται σε μία ουσιαστική συνάντηση με τον μαθητή. Την αναγωγή
της παιδαγωγικής λειτουργίας του
δασκάλου στη γονεϊκή διάσταση
αναλύει ο Χρυσόστομος, αλλά και
αργότερα η μεγάλη παιδαγωγός του
περασμένου αιώνα Μ. Μontessori,
που δίδασκε πως, αν δε συμβεί αυτό,
η αγωγή δεν είναι γόνιμη.
Κυρίαρχα μέσα και αρχές της
αγωγής του Χρυσοστόμου είναι:
α) η αρχή της έγκαιρης διαπαιδαγώγησης με τη ρήση ότι η αγωγή αρχίζει αμέσως μετά τη γέννηση του
παιδιού – πόσο κοντά αλήθεια
στη σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική
σκέψη.
β) Η αρχή της αυτενέργειας του παιδιού και της αυτοϋπηρέτησης
γ) Η αρχή της εποπτείας (εποπτικοποίηση της αγωγής – εποπτική
διδασκαλία), όπου χρησιμοποιεί
αφηγηματικές περιγραφές και
λεκτικές εικόνες για την αισθητηριακή αφύπνιση των μαθητών
του, δημιουργώντας εσωτερικές
πνευματικές εποπτείες

δ) η αρχή της διεπιστημονικής παρέμβασης, καθώς η διαπαιδαγώγηση του νέου απαιτεί μία ομάδα
εμπείρων προσώπων με ειδικές
γνώσεις.
Τέλος, μέγιστης σημασίας θεωρείται
η πατερική αντίληψη των τριών ιεραρχών περί παιδαγωγίας του «προσώπου», όπου μέσω της παιδευτικής επικοινωνίας, του διαλόγου, της
ελεύθερης σκέψης και βούλησης διεξάγεται η αγωγή. Η ιδιάζουσα αυτή
έννοια στην παιδαγωγική θεωρία
των τριών ιεραρχών , σύμφωνα με
τον Ρεράκη (2006), προκύπτει από
την υποστατική ετερότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Από τη
φιλοσοφική χριστιανική άποψη, το
πρόσωπο έχει οντολογική σημασία,
αλλά διαχωρίζεται από το άτομο που
είναι μία φυσική και αμετάβλητη μονάδα. Το πρόσωπο είναι μοναδικό,
αποκλειστικό, αλλά και υπερβατικό
διότι με τη δεκτικότητά του μπορεί
να φιλοξενεί τον «άλλο» και τη διαφορετικότητά του, χωρίς αυτό να
αφομοιώνεται. Έτσι, το πρόσωπο
μετέχει σε μία ενότητα κοινωνίας με
το άλλο. Με αυτή την του προσώπου
διδασκαλία απαντά η πατερική αγωγή στην κακοποίηση που υφίσταται
η ακεραιότητα και η καθολικότητα
του ανθρώπινου προσώπου μέσα
από τις υλιστικές και τεχνολογικές
επιδράσεις της κοινωνίας μας, αλλά
και τις πιέσεις των κοινωνούντων
μετόχων της. Η αγωγή του προσώπου είναι σίγουρο ότι συμβάλλει στη
γνήσια κοινωνικοποίηση εφόσον η
σχεσιοδυναμική που αναπτύσσεται
με την παιδευτική επικοινωνία ενεργοποιεί αμφότερα τα μέλη προς μία
κοινή κατεύθυνση, αυτή που συνθέτει τη γνήσια κοινωνία. Σήμερα,
στο χώρο της Ψυχολογίας (Damon,
1995), διαμορφώνονται θεωρίες και
εργαλεία για τη βαθύτερη κατανόηση των αντιλήψεων των άλλων. Κι
αυτό για να αντισταθμιστεί ο ατομικισμός, η υποταγή στη συλλογικότητα και η εργαλειοποίηση του ανθρώπου. Όπως σημειώνει ο Piaget, η
ατομοκρατία προκρίνει τα συμφέροντα του ατόμου έναντι της κοινωνίας,
ενώ η προσωποκρατία προσπαθεί
μέσα από σχέσεις αμοιβαιότητας
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Στιγμιότυπο από
την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης
πίτας

να καλλιεργήσει προσωπικότητες
με ηθική συνείδηση που να απορρίπτουν τον εγωκεντρισμό και να
πραγματώνουν την αυτονομία τους
υποτάσσοντάς την στην αμοιβαιότητα. Ακόμη και στη αρχαία φιλοσοφία
αν ανατρέξουμε θα διαπιστώσουμε
ότι με τον όρο πρόσωπο δηλώνεται
ο άνθρωπος, η ύπαρξη με ηθικά χαρακτηριστικά. Κατά τον Θωμά τον
Ακινάτη τα βασικά χαρακτηριστικά
του προσώπου είναι η ελευθερία της
βούλησης και η αυταξία, ενώ κατά
τον Κάντ, τα πρόσωπα πρέπει να τα
μεταχειρίζεται κανείς ως σκοπό και
ποτέ ως μέσο. Γυρνώντας στο σήμερα συναντούμε την παιδαγωγική
αυτή θεωρία στο έργο του Κοσμόπουλου (1995) με τίτλο σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου,
όπου αναδεικνύεται η σημασία του
διαλόγου και των σχέσεων στο σχολείο. Στην ερώτηση ποιός είναι ο
πυρήνας του παιδαγωγικού ενεργήματος που οδηγεί στη μόρφωση του
παιδαγωγούμενου, απαντά ότι δεν
είναι η προσωπικότητα του δασκάλου, ούτε το διδακτικό αγαθό, αλλά
η υψηλής ποιότητας παιδαγωγική
σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ
παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου
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και ανάμεσα στον παιδαγωγούμενο
και το διδακτικό αγαθό. Τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που εκλύει ο εκπαιδευτικός είναι η υψηλή επιστημονική
και ψυχοπαιδαγωγική του κατάρτιση, αλλά και οι σχεσιακές του ικανότητες , όπως η σωστή σχέση με τον
εαυτό του, η θετική στάση προς το
παιδί και το εκπαιδευτικό έργο.
Μέσα από την ιχνηλάτηση των
περί αγωγής θεωρήσεων και της παιδαγωγίας του προσώπου που προβάλλουν οι Τρεις Ιεράρχες και έχοντας μονοπωλήσει σήμερα τη δική
μας επικοινωνία, θα μου επιτρέψετε
να διατυπώσω το δικό μου παιδαγωγικό συμπέρασμα για τον χαρακτήρα της Παιδείας και να το θέσω σε διάλογο, στη διαλογική σας σκέψη. Οι
απόψεις που εξετάστηκαν ανταποκρίνονται στο σύγχρονο προβληματισμό της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας, φιλοσοφίας και πρακτικής και
συνιστούν προκλήσεις για οποιονδήποτε σχεδιασμό που αναγνωρίζει τον
άνθρωπο ως τον ύψιστο σκοπό της
Παιδείας. Αυτός ο σχεδιασμός είναι
δύσκολος, καθώς δε συμπνέει με την
πραγματικότητα της συχνά απρόσωπης διαδικτυακής πληροφορίας, της
μαζικής παιδείας, της εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης και της πρόωρης εξειδίκευσης του ανθρώπου-εργαλείου. Οι
νέοι μας εξωθούνται στο να τρέχουν
πίσω από αυθεντίες και κυκλώματα για μία γρήγορη εξασφάλιση του
ατομικού τους συμφέροντος και με
την ομογενοποίησή τους αυτή, οι έννοιες δίκιο και άδικο δεν προκαλούν
πλέον αγώνα. Εναλλακτικά, με την
παιδαγωγική του προσώπου το άτομο ασκείται στην ετερότητα, στην
αποδοχή της διαφορετικότητας του
άλλου αλλά και στην πεποίθηση της
δικής του ανεξάρτητης, κριτικής σκέψης με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση
μιας μοναδικής προσωπικότητας.
Και ελπίζουμε ότι αυτές οι προσωπικότητες θα δημιουργήσουν εκείνες
τις κοινωνικές αντιστάσεις που θα
οδηγήσουν σε γόνιμες λύσεις την
κοινωνία μας.
Αν σήμερα η Πολιτεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους υψηλούς
αυτούς στόχους, για λόγους που κάποιοι από εσάς είστε ειδικότεροι να
αναλύσετε, ας φροντίσουμε εμείς,
ως διδάσκαλοι αλλά και ως μέλη της
πανεπιστημιακής μας κοινότητας να
υπηρετήσουμε και να προάγουμε
αυτά τα συμφέροντα της Παιδείας.

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Οι εθνικές επέτειοι είναι πάντα
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία
για προβληματισμό ...
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργάνωσε εκδήλωση για
τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Την
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών
του Ιδρύματος, χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδημητρίου.
Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε
ο Λέκτορας του Τμήματος Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κ.
Ιωάννης Αρμακόλας.
Στη συνέχεια ακολούθησε μουσικό
πρόγραμμα, με τη συμμετοχή ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Παρατίθεται αμέσως παρακάτω το κείμενο της ομιλίας του κ. Αρμακόλα:

Αγαπητοί υψηλοί προσκεκλημένοι,
κύριε Πρύτανη, κυρίες και κύριοι,
Οι εθνικές επέτειοι είναι πάντα μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για προβληματισμό,
όχι μόνο σχετικά με το παρόν και το μέλλον της χώρας, αλλά και για τις σχέσεις με
τους γειτονικούς μας λαούς. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω της δομής των
τμημάτων του αλλά και της έρευνας που
διεξάγει, πρωτοστατεί στην ακαδημαϊκή
μελέτη των βαλκανικών λαών, με τους
οποίους μας συνδέουν κοινές ιστορικές
και πολιτιστικές αναφορές, αλλά και το
όραμα για τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Η Ελλάδα, μετά από κάποιες αμφιβόλου αποτελεσματικότητας επιλογές της
δεκαετίας του ’90, συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση της ενσωμάτωσης των
Βαλκανίων στους δυτικούς θεσμούς. Υπενθυμίζω εδώ, τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για ενσωμάτωση των βαλκανικών
χωρών, που έχει άτυπα καθιερωθεί στο
ευρωπαϊκό λεξιλόγιο ως η ‘υπόσχεση της
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Θεσσαλονίκης’. Με την ομιλία μου σήμερα
θα επιχειρήσω να καταδείξω ότι η διαδικασία μετάβασης των βαλκανικών χωρών
συνεχίζει να χρήζει προσοχής και στήριξης.
Όπως είναι γνωστό, η Βουλγαρία, η
Ρουμανία και η Σλοβενία έχουν πλήρως
ενταχθεί στους δυτικούς θεσμούς. Στο
δύσκολο μονοπάτι της σταθεροποίησης
και του εκδημοκρατισμού, τα υπόλοιπα
μετα-κομμουνιστικά κράτη της περιοχής,
για τα οποία χρησιμοποιούμε πλέον τον
όρο Δυτικά Βαλκάνια, έχουν επίσης σημειώσει σημαντικές προόδους. Η εικόνα
των Βαλκανίων είναι σήμερα πολύ διαφορετική από αυτή της τραυματικής δεκαετίας του 1990. Η δε πλήρης ενσωμάτωση
όλων των γειτονικών μας χωρών στους
δυτικούς θεσμούς θα αποτελέσει εξέλιξη
μακρο-ιστορικής σημασίας για την περιοχή μας, η οποία βρέθηκε για αιώνες στην
περιφέρεια της Ευρώπης.
Εντούτοις, παρά τη σημαντική πρόοδο, οι χώρες της περιοχής βρίσκονται
και πάλι σε ένα σταυροδρόμι. Σειρά παραγόντων που στο παρελθόν ταλάνισαν
την περιοχή συνεχίζουν να έχουν έντονη
παρουσία, ενώ νέες ανησυχητικές εξελίξεις έχουν ενσκήψει. Τα παραδοσιακά
εθνοτικά ζητήματα συνεχίζουν να αποτελούν πονοκέφαλο για την περιοχή,
ενώ σχετικά νέα ζητήματα, όπως αυτό
των Αλβανών της Κοιλάδας του Πρέσεβο και των Βοσνιο-Μουσουλμάνων του
Σάντζακ αποκτούν εκρηκτική δυναμική.
Οι διχαστικές πολιτικές συνεχίζουν να
έχουν απήχηση. Ζητήματα μεταβατικής
δικαιοσύνης, διαχείρισης της μνήμης του
πολέμου και συμφιλίωσης βρίσκονται
στον πυρήνα των πολιτικών εξελίξεων.
Η κρατική αδυναμία και η ατροφία των
δημοκρατικών θεσμών επιμένουν. Ενώ
ο φαύλος κύκλος της διαφθοράς, των
ολιγαρχικών οικονομικών δομών και της
υστέρησης στην οικονομική ανάπτυξη
υποθηκεύει το μέλλον.
Ας εξετάσουμε όμως τις γειτονικές
αυτές χώρες μία προς μια. Η Κροατία
έχει σημειώσει σημαντικές προόδους και
αναμένεται να είναι η επόμενη χώρα που
θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αισιόδοξες φωνές στην Ευρώπη θεωρούν ότι η ένταξη της Κροατίας μπορεί
να σηματοδοτήσει μια εκ νέου ώθηση
της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών
Βαλκανίων. Με δεδομένα όμως τα οικο48

νομικά, πολιτικά και θεσμικά προβλήματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλοί προβλέπουν ότι η πόρτα των
Βρυξελλών θα κλείσει μετά την ένταξη
της Κροατίας. Από τις υπόλοιπες χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων εκείνη η οποία
φαίνεται να διαχειρίζεται καλύτερα τα
ζητήματα μετάβασης είναι το Μαυροβούνιο. Η χώρα αυτή συνεχίζει να έχει προβλήματα διαφθοράς και αδυναμίας των
κρατικών θεσμών, αλλά έχει επιτύχει να
αποφύγει τις σοβαρές εθνοτικές και πολιτικές εντάσεις.
Η Αλβανία έχει να επιδείξει τις επιτυχίες της ένταξης στην Βορειοατλαντική
Συμμαχία και της κατάργησης των θεωρήσεων διαβατηρίων για επισκέψεις στις
χώρες Σένγκεν. Όμως, η ατροφική κουλτούρα λειτουργίας των δημοκρατικών
θεσμών και η διαφθορά έχουν οδηγήσει
εκ νέου τη χώρα σε αδιέξοδο. Σχεδόν δύο
χρόνια μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές η Αλβανία συνεχίζει να συνταράσσεται από σοβαρές πολιτικές διαμάχες.
Παρά την μεσολάβηση των Βρυξελλών,
κυβέρνηση και αντιπολίτευση αδυνατούν
να συναινέσουν στις βασικές συνιστώσες
λειτουργίας του κράτους. Η δε αντιπολίτευση έχει επιλέξει την αντιπαράθεση
με την κυβέρνηση σχεδόν αποκλειστικά
μέσω διαδηλώσεων, και όχι στους επίσημους θεσμούς τους κράτους, όπως συμβαίνει στις εδραιωμένες δημοκρατίες.
Οι σοβαρές αναταραχές στα Τίρανα και
ο πρόσφατος θάνατος τριών διαδηλωτών
επαναφέρουν στη μνήμη το 1997, όταν
η χώρα βρέθηκε στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Οι δε επερχόμενες δημοτικές εκλογές προμηνύουν κλιμάκωση της
έντασης. Είναι πλέον σαφές ότι το ευρωπαϊκό όραμα της Αλβανίας έχει τρωθεί
σημαντικά.
Στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας η πολιτική επένδυση στον εθνικισμό από την πλευρά της
σλαβικής συνιστώσας της κυβέρνησης
δημιουργεί σοβαρές τριβές με τον αλβανικό πληθυσμό της χώρας. Η εμμονή της
κυβερνώσας παράταξης με την αρχαιότητα έχει μάλιστα αποκτήσει το δικό της
όρο στο δημόσιο λόγο της γειτονικής χώρας (‘antikvizacija’). Η εργαλειοποίηση
του παρελθόντος και η υπέρμετρη δημόσια χρήση εθνοτικών συμβόλων οξύνει τις

εσωτερικές αντιθέσεις και βαθαίνει τον
εθνοτικό διχασμό της χώρας.
Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, δεκαπέντε
χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, η ανοικοδόμηση της χώρας έχει ολοκληρωθεί
με επιτυχία. Όμως, οι πληγές που άνοιξε
ο πόλεμος παραμένουν ακόμα ανοιχτές.
Το συνταγματικό καθεστώς που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη του Dayton
χρήζει μεταρρύθμισης, αλλά ούτε τα συστατικά έθνη της χώρας ούτε η διεθνής
κοινότητα μπορούν να συμφωνήσουν στο
περιεχόμενο αυτής. Ακόμη μεγαλύτερο
πρόβλημα από το συνταγματικό καθεστώς αποτελεί ο εθνοτικός διχασμός και
η αδυναμία της κοινωνίας να διαχειριστεί
τη μνήμη του πρόσφατου παρελθόντος. Η
συστηματική επίκληση των εμπειριών του
πολέμου και η ενεργοποίηση των διαχωριστικών γραμμών που αυτός δημιούργησε παραλύουν τις πολιτικές διαδικασίες.
Η σερβική ηγεσία που προέκυψε από τις
εκλογές του 2006 επανενεργοποίησε την
εθνικιστική πλατφόρμα, υπονόμευσε τις

μεταρρυθμίσεις της διεθνούς κοινότητας
και έχει φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τον
στόχο της απόσχισης της Σερβικής Δημοκρατίας, της μίας εκ των δύο πολιτικών
οντοτήτων της χώρας. Παράλληλα, ο βοσνιο-μουσουλμανικός πληθυσμός διακατέχεται από το σύνδρομο της ‘θυματοποίησης’ και αδυνατεί να προχωρήσει στην
αλλαγή νοοτροπίας που είναι απαραίτητη για τη συμφιλίωση. Στην πολιτική ελίτ
των Βοσνιο-Μουσουμάνων επικρατούν
ολοένα αυξανόμενες τάσεις επικυριαρχίας επί των Κροατών με τους οποίους μοιράζονται την έτερη πολιτική οντότητα
της χώρας. Οι δε Κροάτες, βιώνοντας τη
σταδιακή πολιτική τους περιθωριοποίηση, εγείρουν εκ νέου αίτημα δημιουργίας
κροατικής οντότητας. Η διεθνής κοινότητα τέλος αδυνατεί να συγκροτήσει ενιαία
στρατηγική και βλέπει σταδιακά να καταρρέουν οι κρατικοί θεσμοί τους οποίους δημιούργησε τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια.

Ομάδα φοιτητών του
Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
παρουσίασε μουσικό
πρόγραμμα
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H Σερβία, όπως αποδείχτηκε στη δεκαετία του ’90, αποτελεί αξονική χώρα
για τη σταθερότητα στην περιοχή. Στο
ζήτημα του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, η σερβική κυβέρνηση υπό το
Δημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί αφενός
στρατηγική μη όξυνσης των εντάσεων
και αφετέρου μια διπλωματική καμπάνια
προώθησης των θέσεων της. Η απόφαση
όμως του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης κατέδειξε το διπλωματικό αδιέξοδο
στο οποίο έχει περιέλθει η Σερβία στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου. Μια σειρά εξελίξεων αναδεικνύει και άλλες αδυναμίες
της σερβικής κυβέρνησης. Η μη σύλληψη
του στρατηγού Μλάντιτς, η προβληματική διαχείριση της μνήμης των πολέμων,
η αδυναμία πλήρους αποδόμησης των
μηχανισμών του καθεστώτος Μιλόσεβιτς,
η έμμεση στήριξη της βοσνιο-σερβικής
ηγεσίας αποδεικνύουν ότι η Σερβία αδυνατεί να αποδεσμευθεί πλήρως από την
προβληματική κληρονομιά του πρόσφατου παρελθόντος. Συγχρόνως όμως, η
Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι πιθανή
αποδυνάμωση του Δημοκρατικού Κόμματος και ανόδου στην εξουσία ενός συνασπισμού υπό το Σερβικό Προοδευτικό
Κόμμα μπορεί να περιπλέξει στο μέγιστο
βαθμό την ήδη ασταθή κατάσταση στην
περιοχή. Όπως και στο παρελθόν, η Δύση
αναμένεται πριν τις επόμενες εκλογές
να προβεί σε ενέργειες στήριξης της κυβέρνησης του Βελιγραδίου. Μετά και την
επιτυχία της έναρξης συνομιλιών μεταξύ
Βελιγραδίου και Πρίστινας είναι πολύ πιθανό η Σερβία να λάβει σαφή υπόσχεση

απόκτησης καθεστώτος υποψήφιου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχει βέβαια και το Κοσσυφοπέδιο.
Η περιοχή έχει κηρύξει την ανεξαρτησία
της από το Φεβρουάριο του 2008, αλλά
συνεχίζει να τελεί υπό ασαφές διεθνές νομικό καθεστώς. Δεν μπορεί να θεωρηθεί
πλήρες μέλος της διεθνούς κοινότητας,
εφόσον μόνο 75 κράτη την έχουν αναγνωρίσει. Συγχρόνως όμως, για τα περισσότερα δυτικά κράτη, μεταξύ των οποίων
22 από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου
αποτελεί μια πραγματικότητα. Εσωτερικά το Κοσσυφοπέδιο είναι μια βαθιά
διχασμένη κοινωνία. Όχι μόνο εθνοτικά,
αλλά και πολιτικά, αφού η κυβέρνηση της
Πρίστινα δεν ασκεί έλεγχο στις σερβικές
περιοχές οι οποίες συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Βελιγραδίου. Επιπροσθέτως, η πολιτική τάξη της
Αλβανικής πλειονότητας δεν έχει αποδείξει ότι είναι ικανή να διαχειριστεί τις
τύχες μιας ανεξάρτητης χώρας.
Η πολιτική πραγματικότητα που περιγράφηκε σε αδρές γραμμές, καταδεικνύει
την κρίσιμη φάση στην οποία βρίσκεται
η περιοχή. Εν μέσω σημαντικών προβλημάτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αντιμετώπισης της οικονομικής
κρίσης σε Ελλάδα και Ιρλανδία, κρίσης
στη Μέση Ανατολή, διεθνούς πολιτικής
και οικονομικής αστάθειας, καθίσταται
σφόδρα πιθανή η αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Στην προσπάθειά τους για ένταξη στην Ευρωπαϊκής Ένωση, τα μικρά
και με σημαντικά εσωτερικά προβλήματα
κράτη της περιοχής θα βρίσκουν ολοένα
και λιγότερους υποστηρικτές στις δυτικές
πρωτεύουσες. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος
της Ελλάδας είναι και πάλι σημαντικός.
Παρά την οικονομική κρίση, τα βαλκανικά κράτη αναμένουν από την Αθήνα να
διατηρήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζωντανή την προοπτική της διεύρυνσης. Η σταθεροποίηση και το πολιτικό μέλλον της
περιοχής περνάει μέσα από την πολιτικό-διπλωματική αλληλεγγύη της Ελλάδας
και άλλων χωρών που μπορούν να δουν
πέρα και πάνω από τα στενά πλαίσια της
τρέχουσας οικονομικής κρίσης.
Σας ευχαριστώ.

δραστηριότητες
τωνφοιτητών

Διακρίσεις για δύο φοιτητές
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τα συγχαρητήρια των Πρυτανικών Αρχών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δέχθηκαν στις 20/1/2011 δύο φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, οι
οποίοι διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό
πιάνου στις 14/1/2011.
Συγκεκριμένα, οι δύο φοιτητές Κωνσταντίνος Δεστούνης και Αλέξανδρος Σαρακενίδης, διαγωνίστηκαν στον 5ο Διεθνή
Διαγωνισμό Πιάνου «Γεώργιος Θυμής»,
που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από το Σύλλογο Φίλων
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Ο Κ. Δεστούνης διακρίθηκε κατακτώντας τη δεύτερη θέση, ενώ ο Α. Σαρακενίδης προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού. Και οι δύο είναι φοιτητές του
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ιγκόρ Πέτριν.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδημητρίου, παρουσία του Προέδρου του
Τμήματος Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριου Πάτρα και του Επίκουρου Καθηγητή Ιγκόρ Πέτριν, τούς εξέφρασε την ικανοποίηση και τη χαρά των Πρυτανικών
Αρχών, αλλά και του συνόλου της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, για τη διάκρισή
τους. Όπως επισήμανε, αυτή αποδεικνύει
για πολλοστή φορά το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το αξιολογότατο
ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στις
τάξεις του, τόσο σε επίπεδο φοιτητών, όσο
και διδακτικού προσωπικού.

Βιογραφικό Κωνσταντίνου Δεστούνη
Ο Κ. Δεστούνης, είναι τριτοετής φοιτητής
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991.
Το 2010 είχε έρθει πρώτος στο διαγωνισμό
που διοργανώνει κάθε δύο χρόνια η ΕΡΤ
και εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision για τους νέους που διαπρέπουν στην
κλασική μουσική, που πραγματοποιήθηκε
στη Βιέννη.
Έχει βραβευθεί σε πολλούς πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου,
όπως: YAMAHA Music Foundation of
Europe, Μαρίας Χαιρογιώργου - Σιγάρα, Music and Earth στη Σόφια, Seiler,
Konzerteum, Υ.Π.Ε.Π.Θ., Φίλωνα, στον
διαγωνισμό Κοντσέρτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ.ά.

Ως σολίστ έχει συμπράξει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, με την Εθνική Συμφωνική
Ορχήστρα της ΕΡΤ σε συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά από το 3ο Πρόγραμμα,
με τη Sinfonietta Αθηνών και με την Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Έχει επίσης πραγματοποιήσει ατομικά
ρεσιτάλ και εμφανίσεις σε Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, Αλβανία, Βέλγιο και Βουλγαρία, όπως στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, όπου
του απενεμήθη το Χρυσό Μετάλλιο της
UNESCO, στην Όπερα των Τιράνων, στη
Βιέννη και στο Wiener Saal του Salzburg.

Από αριστερά, ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Καθηγητής
Ιωάννης Χατζηδημητρίου,
ο Κωνσταντίνος
Δεστούνης, ο Αλέξανδρος
Σαρακενίδης, ο Πρόεδρος
του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτριος Πάτρας και ο
Επίκουρος Καθηγητής του
Τμήματος Ιγκόρ Πέτριν

Βιογραφικό Αλέξανδρου Σαρακενίδη
Ο Α. Σαρακενίδης είναι τελειόφοιτος του
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης – τάξη πιάνου Ιγκόρ Πέτριν. Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1989. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε μικρή ηλικία, ενώ το 2009
πήρε το δίπλωμα πιάνου με «Άριστα Παμψηφεί» από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (τάξη Ιγκόρ Πέτριν).
Από το 2003 έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς
διαγωνισμούς και έχει δώσει ρεσιτάλ πιάνου σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και στο
εξωτερικό, ενώ έχει συμπράξει ως σολίστ
με τη Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
Έχει παρακολουθήσει μαθήματα με
διάφορους καλλιτέχνες (Μ. Μοlova, Γ.
Χατζηνίκο, Δ. Τουφεξή, S. Osokins, B.
Goetzke, Κ. και Γ. Πολυζωίδου και Αlan
Weiss-μαθητής για το έτος 2009-2010).

Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
συγχαίρει τους δύο
διακριθέντες φοιτητές
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δραστηριότητες
τωνφοιτητών

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης»

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

Πάνω από 20 εργασίες και 250 συμμετέχοντες στο
1ο Φοιτητικό Συνέδριο των Τμημάτων Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής, Διοίκησης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Την οργανωτική
Επιτροπή του
συνεδρίου
αποτελούσαν οι:
Τμήμα
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής
Γεωργιάδης Χρήστος
Φουληράς Παναγιώτης

Τμήμα Διοίκησης
και Τεχνολογίας
Νικολαΐδης Ιωάννης
Φούσκας Κωνσταντίνος

Τμήμα Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών
Μοσχίδης Οδυσσέας
Παπαθανασίου Ιάσονας

Τα πρακτικά του συνεδρίου
και πληροφορίες υπάρχουν
στην ιστοσελίδα:

http://fsynedrio2010.
uom.gr.
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Για πρώτη χρονιά, τα Τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διοίκησης και
Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργάνωσαν από κοινού το 1ο
φοιτητικό συνέδριο με θέμα «Εφαρμογές
Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις
5/11/2010 στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η συμμετοχή ξεπέρασε
τις αρχικές προσδοκίες.
Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδημητρίου, ο Αντιπρύτανης και προεδρεύων του Τμήματος
Διοίκησης Τεχνολογίας, Καθηγητής Χάρρυ
Παπαπανάγος, ο Πρόεδρος του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Καθηγητής Δημήτριος Παπαναστασίου και ο προεδρεύων του Τμήματος Μάρκετινγκ και
Διοίκησης, Καθηγητής Αναστάσιος Κάτος.
Συνολικά στο συνέδριο παρουσιάστηκαν πάνω από 20 εργασίες σε έξι θεματικές συνεδρίες και δύο παράλληλα sessions
με σύγχρονα θέματα, όπως ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, εφαρμογές πληροφορικής
σε κινητές και ασύρματες συσκευές και
ανάπτυξη της απασχόλησης. Οι παρουσιάσεις έγιναν από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων
από Ελλάδα και Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες του συνεδρίου ξεπέρασαν τους 250 και η προσέλευση δεν περιορίστηκε σε φοιτητές από τη βόρεια Ελλάδα, αλλά προκάλεσε το ενδιαφέρον και
την ενεργό συμμετοχή προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών ακόμα και από
μακρινές γωνιές της χώρας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, παρά την κριτική που
ασκείται στις μέρες μας στη λειτουργία
των ελληνικών Πανεπιστημίων, οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά και αγκαλιάζουν
προσπάθειες που βοηθούν στην ανταλλαγή γνώσεων και μετασχηματισμού της θεωρίας σε επιχειρηματικές πρακτικές.
Η φιλοδοξία όσων συνέβαλαν σε αυτό
το συνέδριο ήταν να αποτελέσει η φετινή
προσπάθεια το έναυσμα για τη διοργάνωση του συνεδρίου σε ετήσια βάση, με σκοπό
να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής απόψεων
μεταξύ των φοιτητών, των ερευνητών και
του επιχειρηματικού κόσμου σε σύγχρονα
ερευνητικά και επιστημονικά θέματα στις
περιοχές της πληροφορικής και της διοίκησης επιχειρήσεων. Η οργανωτική επιτροπή
ευχαριστεί τους ομιλητές, την Επιστημονική Επιτροπή και τους συμμετέχοντες για
την ένθερμη υποστήριξή τους. Επίσης ευχαριστεί τους τέως Προέδρους Αθανάσιο
Μανιτσάρη και Κωνσταντίνο Παπαρρίζο,
καθώς και τον τέως Πρύτανη, Καθηγητή
Ηλία Κουσκουβέλη, για τη βοήθεια στην
εκκίνηση της όλης προσπάθειας.

δραστηριότητες
τωνφοιτητών

10ο Διεθνές Συνέδριο
Προσομοίωσης Οργάνων του ΟΗΕ
Περισσότεροι από 440 φοιτητές
από 18 Πανεπιστήμια της Ελλάδας
και 28 του εξωτερικού, οι οποίοι
εκπροσώπησαν περίπου 130 κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμμετείχαν στο
10ο επετειακό Διεθνές Συνέδριο
Προσομοίωσης Οργάνων του ΟΗΕ
(γνωστό και ως ThessISMUN), που
πραγματοποιήθηκε από τις 27/41/5/2011 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Το συνέδριο, που διοργανώνεται από την κα Π. Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
είναι μία άσκηση προσομοίωσης
του Συμβουλίου Ασφαλείας, της
Γενικής Συνέλευσης και Επιτροπών της, του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
του ΟΗΕ, καθώς επίσης και οργάνων Περιφερειακών Οργανισμών,
όπως το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ και
η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Φέτος, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του θεσμού,
έγινε και η προσομοίωση της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων
του ΟΗΕ, με γλώσσα εργασίας τα
γαλλικά.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρέχοντα θέματα των ανωτέρω Διεθνών
Οργανισμών, όπως η Αναθεωρητική Διάσκεψη για τη Συνθήκη της μη
διάδοσης των πυρηνικών όπλων, η
ισραηλινή επιδρομή στο στολίσκο, η
οικονομική εκμετάλλευση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το
ζήτημα της Κασπίας Θάλασσας, το
δικαίωμα στη βιώσιμη ανάπτυξη και
η επισιτιστική κρίση, η παγκόσμια
δημόσια υγεία και το δικαίωμα στην
απεργία, η ελευθερία της θρησκείας και ο ρόλος της εκπαίδευσης, οι
επιπτώσεις των τοξικών αποβλήτων
και πώς επηρεάζουν τα δικαιώματα
του ανθρώπου, η περιβαλλοντική
ασφάλεια και ο κυβερνοπόλεμος,
το δικαίωμα των Α.με.Α στη μη-

διάκριση, η κατάσταση των Ρομά
στην Ευρώπη και, τέλος, οι κυρώσεις κατά του Ιράν.
Το φετινό ThessISMUN ήταν
αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Οικονομίδη, ομότιμο Καθηγητή του
Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος
της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου
του ΟΗΕ, που άφησε τη σφραγίδα
του στο Σχέδιο Άρθρων για τη Διεθνή Ευθύνη των Κρατών, τη σημαντικότερη προσπάθεια του ΟΗΕ για
τη σύναψη μιας διεθνούς συνθήκης.
Προς τιμήν του κ. Οικονομίδη μίλησε ο κ. Στ. Περράκης, Καθηγητής
Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος και διάβασε
το κείμενο που μας απέστειλε ο κ. Κ.
Οικονομίδης.
Στο ThessISMUN, εκτός από
τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Οργάνωσης και Διοίκησης και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
συμμετείχαν και: το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο
Κρήτης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Αθηνών, το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
(ACT), το Αμερικανικό Κολλέγιο
Ελλάδας (DEREE), το Πανεπιστήμιο του Seattle και η Ελληνική
Στρατιωτική Ακαδημία.
Επίσης συμμετείχαν φοιτήτριες και φοιτητές από την Αλβανία
(Polytechnic University of Tirana),
τη Βουλγαρία (American University

in Bulgaria), τη Γερμανία (University of Leipzig, University of Bonn,
University of Southern Denmark),
τη Γεωργία (Georgian Technical
University, Tbilisi State University),
τη Δανία (Syddansk University), την
Ισπανία (Universitat Pompeu I Fabra), την Ιταλία (Bocconi University),
το Κόσοβο (American University in
Kosovo), την Κύπρο (University of
Nicosia), την Ολλανδία (Maastricht
University), τη Ρουμανία (National
School of Political Studies, University of Bucharest), τη Σερβία (University of Singidunun, University
of Belgrade, University of Megatrend), τη Σλοβενία (University of
Ljubljana), την Τουρκία (Yeditepe
University of Istanbul, Bosporus
University, Bogazici University)
και το Ηνωμένο Βασίλειο (Kingston University, Keele University,
University College London, London
Metropolitan University).
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Αποστολές φοιτητών
του Τμήματος ΔΕΣ στα Μοντέλα
Προσομοίωσης Οργάνων
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Οι φοιτητές με
την καθηγήτρια Π.
Νάσκου-Περράκη στο
Rhodes Model
Regional Co-operation

Οι ελληνικές
αποστολές

Για μια ακόμη ακαδημαϊκή χρονιά οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕΣ συμμετείχαν
ενεργά και με πολλές διακρίσεις στα UN
Models. Έτσι, υπό την καθοδήγηση της κας
Π. Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτριας του
Τμήματος, εκπροσώπησαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επάξια τόσο στα διεθνή
fora προσομοίωσης, όσο και σε δύο νέα ελληνικά μοντέλα προσομοίωσης.
Τον Αύγουστο του 2010 τριαντατρείς
φοιτητές του Πανεπιστημίου συμμετείχαν
στο πρώτο Model United Nations της Κωνσταντινούπολης (MUN.IST), όπου διακρίθηκαν για τις πανεπιστημιακές τους γνώσεις και τις διπλωματικές τους ικανότητες,
βραβεύτηκαν μάλιστα οι: Θεοδωρίδου Ελπίδα και Κωνσταντινίδου Κασσιανή, φοιτήτριες του 4ου έτους.
Στο διεθνές μοντέλο προσομοίωσης στη
Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας (S.I.MUN) η
φοιτήτρια του 3ου έτους Ριρίκα Περσεφόνη απέσπασε τον τίτλο του μελλοντικού
διπλωμάτη. Ένα μήνα αργότερα, ο απόφοιτος του Τμήματος ΔΕΣ Καβουκλής Μιχάλης, έλαβε την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και
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τη ΜΚΟ «Το Σπίτι της Ευρώπης», ίδρυσε
στη Ρόδο το πρώτο μοντέλο προσομοίωσης περιφερειακών οργανισμών (Rhodes
Model Regional Co-operation). Το RhodesMRC αποτελεί «θυγατρικό» μοντέλο του
ThessISMUN, μάλιστα αξίζει να σημειωθεί
ότι στην πρωτοβουλία του αυτή είχε την
αμέριστη υποστήριξη της Καθηγήτριας Π.
Νάσκου-Περράκη, η οποία και παρέστη
στις εργασίες, προτρέποντας ταυτόχρονα
φοιτητές και απόφοιτους ΔΕΣ να συμμετάσχουν. Το Rhodes-MRC διοργανώνεται
κάθε Οκτώβριο στη Ρόδο.
Από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2010, αποστολή του Τμήματος ΔΕΣ
βρέθηκε στη Βόννη, όπου διοργανώνεται το Bonn International Model United
Nations. Οι φοιτητές μας κρίθηκαν άξιοι διάκρισης και ο Γονιάδης Γεώργιος-Μιχάλης
βραβεύτηκε με τον τίτλο του «μελλοντικού
διπλωμάτη».
Το 2011 οι φοιτητές του Τμήματός μας
παραβρέθηκαν σε ακόμη περισσότερα μοντέλα προσομοίωσης, όπως στο Βελιγράδι
της Σερβίας (B.I.MUN), στο Μπλαγκόεβγραντ της Βουλγαρίας (BL.I.MUN), όπου
βραβεύτηκε η φοιτήτρια Λαμπούδη Μαρία, στο Μιλάνο της Ιταλίας (MIL.MUN),
στη Βαρκελώνη της Ισπανίας (CMUN) στη
Στοκχόλμη της Σουηδίας (S.I.MUN) και τη
Ρώμη της Ιταλίας (Ro. MUN).
Ανάλογη προσπάθεια με εκείνη της Ρόδου πραγματοποιήθηκε και από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου διοργανώθηκε
για δεύτερη χρονιά φέτος το European
Parliament Simulation (Euro.Pa.S.). Στο
μοντέλο αυτό προσομοιώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία ορισμένες από τις Επιτροπές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τιμήθηκαν
οι κες Π. Νάσκου-Περράκη και Μίρκα Γόντικα για την πολυετή προσφορά τους στη
διοργάνωση του θεσμού των UN Models
και ιδιαίτερα του ThessISMUN.

Περιβαλλοντική Ομάδα του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στα τέλη του 2010 επανασυστήθηκε η Περιβαλλοντική Ομάδα του
Πα.Μακ. Η ομάδα απαρτίζεται από φοιτητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν
δράσεις με σκοπό τη διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικά φιλικού πανεπιστημίου. Δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, παρά μόνο εκφράζει τα πιστεύω των μελών της για μια διαφορετική κοινωνία, μια κοινωνία που
θα σέβεται το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
Πρώτο μέλημά μας ήταν η ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των
μελών ΔΕΠ, η οποία ξεκίνησε με τη δημιουργία ενός stand (1ος όροφος)
και ενός πίνακα ανακοινώσεων της ομάδας (ισόγειο) και συνεχίστηκε
με την τοποθέτηση μηνυμάτων στους διακόπτες των αιθουσών, ως μια
προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεχίσαμε, επεκτείνοντας το πρόγραμμα ανακύκλωσης του πανεπιστημίου
(μέχρι τώρα γινόταν μόνο ανακύκλωση χαρτιού), προσθέτοντας ανακύκλωση μπαταριών, λαμπτήρων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε διάφορα κεντρικά σημεία του κτιρίου.
Ακολούθησε η αναμόρφωση των αιθρίων του 1ου ορόφου. Με την
ευρεία συμμετοχή φοιτητών που ενδιαφέρθηκαν τοποθετήσαμε ομπρέλες, βάψαμε, συντηρήσαμε και δενδροφυτεύσαμε τους χώρους. Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι η τοποθέτηση περιβαλλοντικών μηνυμάτων με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των φοιτητών.
Τις τελευταίες ημέρες επικεντρωθήκαμε σε επιμορφωτικές δράσεις,
όπως η προβολή ενός περιβαλλοντικού ντοκιμαντέρ και η διοργάνωση
ομιλίας και συζήτησης με θέμα την κλιματική αλλαγή, και πραγματοποιήσαμε μια μικρή εκδρομή στη φύση.
Εάν όλοι ζούσαν (κατανάλωναν και ρύπαιναν) όπως ο μέσος Έλληνας ή Ευρωπαίος, θα χρειαζόμασταν 3 πλανήτες για να συντηρηθούμε.
Καλώς ή κακώς έχουμε μόνο έναν. Για να φτάσουμε στον έναν πλανήτη
για όλους, πρέπει να κάνουμε πολλά. Εμείς ξεκινήσαμε από τα πιο απλά
και συνεχίζουμε. Οι εθελοντικές δράσεις της ομάδας σκοπεύουν στο να
αναδειχτεί το ότι με άμεσες δράσεις εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τους
εαυτούς μας, τον χώρο στον οποίο καθημερινά δραστηριοποιούμαστε,
αλλά και να συμβάλουμε στον μετριασμό της παγκόσμιας ενεργειακής
και κλιματικής κρίσης. Ακόμη, αναδεικνύουν το πανεπιστήμιο ως ένα
χώρο που πρέπει να τον νιώθουμε οικείο και να τον προστατεύουμε, ένα
δικό μας χώρο. Ελπίζουμε, έτσι, να επηρεάσουμε και τους αρμόδιους
προς μία κατεύθυνση που να σέβεται το περιβάλλον.
Επόμενες δράσεις μας: δενδροφύτευση στο Πα.Μακ, οργάνωση σεμιναρίων και συζητήσεων, εκδρομές στη φύση και ό,τι άλλο προκύψει.
Δεκτοί στην ομάδα και στις δράσεις της είναι όλοι οι φοιτητές και τα
μέλη ΔΕΠ και κάθε συνεργασία με άλλες ομάδες του πανεπιστημίου
είναι θεμιτή.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS,
στον 1ο όροφο (τηλ. 891364).

Σωματείο
Εργαζομένων
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Μετά τις εκλογές του Σωματείου
Εργαζομένων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, προέκυψε
ομόφωνα η ακόλουθη σύνθεση:
Ψάλτου Αντωνία
Πρόεδρος, Τηλ.: 300
Κοροξενίδης Γαβριήλ
Αντιπρόεδρος, Τηλ.: 213
Τσάμης Θωμάς
Γενικός Γραμματέας, Τηλ.: 272
Μυρίδου Μαρία
Οργανωτικός Γραμματέας, Τηλ.: 317
Χασάπης Ιωάννης
Ταμίας, Τηλ.: 712
Αρμουτσής Χρήστος
Μέλος, Τηλ.: 268
Δοϊνάκης Δημήτρης
Μέλος, Τηλ.: 23810 51755
Ευχαριστούμε και πάλι για τη στήριξή σας και ελπίζουμε σε μια γόνιμη συνεργασία.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Μαρία Ψάλτου
Ο Γεν. Γραμματέας
Θωμάς Τσάμης

Ευχαριστήριο
Δημοσιεύουμε ένα ευχαριστήριο της
οικογένειας του θανόντος τέως πρύτανη Μιχάλη Χατζηπροκοπίου, το
οποίο εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στο προηγούμενο τεύχος των
Πανεπιστημιακών (τ. 8).
Ευχαριστούμε όλους όσους μας
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας
πένθος
Οικογένεια
Μιχάλη Χατζηπροκοπίου

Σας περιμένουμε όλες και όλους, με τις ιδέες σας!
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Εσωτερικό Φοιτητικό
Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στις 27/5/2011 διεξήχθη ο τελικός του Εσωτερικού
Φοιτητικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης στην
αίθουσα αθλοπαιδιών του Πανεπιστημίου μας. Στο
πρωτάθλημα συμμετείχαν οκτώ ομάδες. Οι τέσσερις
πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος έπαιξαν μεταξύ
τους (final four) για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
Όλες οι ομάδες συγκροτήθηκαν από φοιτητές και
εργαζόμενους του πανεπιστημίου μας ανεξάρτητα από
σχολές και τμήματα.
Στο χειμερινό εξάμηνο είχε διεξαχθεί πρωτάθλημα
μεταξύ των Τμημάτων του ιδρύματος, όπου πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Τμήματος Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής.
Τις απονομές έκανε ο Αντιπρύτανης κ. Χάρρυ Παπαπανάγος, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος από
το επίπεδο και την ποιότητα του αγώνα. Η εταιρία Optikonxpress με υπεύθυνο τον κ. Αντώνη Δημητριάδη,
δώρισε στους παίχτες της νικήτριας ομάδας από ένα
ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
Θεόφιλος Μασμανίδης
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γραφείου Φυσικής Αγωγής
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