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προλογικό
σημείωμα

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, 

Το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ήταν ακόμη μια χρονιά μεστή εντυπωσιακών και δημι-
ουργικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Παρά την οικονομική στενότητα που αντιμετώπισε το Ίδρυμά μας, αποτέλεσμα της 
γενικότερης οικονομικής κρίσης που ταλαιπωρεί την πατρίδα μας τα τελευταία χρό-
νια και η οποία έχει επηρεάσει όλους μας, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, με επιτυχία 
πιστεύω, να διατηρηθούν ακέραιες όλες εκείνες οι δραστηριότητες που ενισχύουν την 
αποστολή του, αλλά και προβάλλουν με ακριβή και σωστό τρόπο την εικόνα του.

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν εδώ και χρόνια το Ίδρυμά μας, και δε θα πάψω 
να τα επαναλαμβάνω, δηλαδή η συνετή διαχείριση, η διαφάνεια, η συνεργασία, η κα-
τανόηση, η συναίνεση, ο ορθολογισμός και ο προσανατολισμός προς το μέλλον, επέτρε-
ψαν να αποσοβηθούν οι έντονες αναταράξεις και κλυδωνισμοί, ώστε το Ίδρυμά μας να 
συνεχίσει να επιτελεί σε μεγάλο βαθμό απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο του. 

Έργο το οποίο αφενός εστιάζει στη διαρκή ανάπτυξη της έρευνας, αφετέρου επιδι-
ώκει την παροχή ποιοτικής επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές μας, αλλά και φιλο-
δοξεί να τους καταστήσει άξιους ακαδημαϊκούς πολίτες, καθώς και εν δυνάμει παράγο-
ντες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και προόδου.

Για το λόγο αυτό, διατηρήθηκε ο σταθερά εξωστρεφής προσανατολισμός του Πα-
νεπιστημίου μας και η επιδίωξη της ενίσχυσης της διασύνδεσης με τις παραγωγικές 
τάξεις, ώστε να βοηθήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τους αποφοίτους μας στην εύ-
ρεση εργασίας, κάτι που έχει καταστεί πολύ πιο δύσκολο το τελευταίο διάστημα, αλλά 
και να είναι ακόμη πιο ουσιαστική η συμβολή μας στην προαγωγή της οικονομίας της 
χώρας μας. 

Η ζωντάνια και η σφριγηλότητα του Πανεπιστημίου μας αποτυπώνεται έντονα μέσα 
από τις σελίδες του 10ου τεύχους των «Πανεπιστημιακών», το οποίο πλέον κυκλοφορεί 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει το δυναμι-
σμό ενός Ιδρύματος που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. 

Πλήθος επιστημονικών συνεδρίων, τα περισσότερα από τα οποία διεθνή, αναγο-
ρεύσεις εξεχόντων πανεπιστημιακών σε επίτιμους διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας, 
επιστημονικές έρευνες, βραβεύσεις φοιτητών μας σε διαγωνισμούς, συμμετοχές σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, μουσικοί διαγωνισμοί και οικολογικές 
δράσεις, είναι ορισμένα μόνον από τα γεγονότα που διέκριναν το προηγούμενο ακα-
δημαϊκό έτος. 

Και βεβαίως, η αναγόρευση του Προέδρου της Βουλγαρικής Δημοκρατίας σε επίτι-
μο διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκδήλωση βαρύ-
νουσας σημασίας σε εκπαιδευτικό, οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο. 

Η καταγραφή και η παρουσίαση όλων αυτών των δραστηριοτήτων μέσα από τις 
σελίδες του ηλεκτρονικού μας περιοδικού, συμβάλλει στην ανάδειξή τους ακόμη περισ-
σότερο, αλλά αποτελεί και μια γραπτή παρακαταθήκη για το μέλλον.

Πιστεύω ότι η συμβολή όλων των μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας στην 
προσπάθεια για τη δημιουργία της παρούσας έκδοσης ήταν καθοριστική και ελπίζω ότι 
για την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, έτσι ώστε το επό-
μενο τεύχος να είναι ακόμη πλουσιότερο και αντιπροσωπευτικότερο του δυναμισμού 
του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καθηγητής
Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου

Σημείωμα του
Πρύτανη

3



Την οργανωτική επιτροπή του 
Συνεδρίου αποτελούσαν οι:
General Chair:
Prof. Hamid Jahankhani, 
University of East London, UK

Local Organizing Chairs:
Dr. Christos Georgiadis, 
University of Macedonia, Greece
Dr. Elias Pimenidis, 
University of East London, UK

Organizing Committee:
Devon Bennett, 
University of East London, UK
Vasilios Katos, 
Democritus University of Thrace, Greece
Panagiotis Katsaros, 
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Costas Lambrinoudakis, 
University of Piraeus, Greece
Sin Wee Lee, 
University of East London, UK
Ioannis Mavridis, 
University of Macedonia, Greece
Ioannis Stamatiou, 
University of Ioannina, Greece
Vasilios Zorkadis, 
Directorate of the Hellenic Data Protection 
Authority, Greece

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Διπλό Διεθνές Συνέδριο

Ένα διπλό διεθνές συνέδριο, με αντικείμενα τα πολύ επίκαι-
ρα ζητήματα της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της ηλε-

κτρονικής δημοκρατίας, διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία από τις 
24 έως τις 26 Αυγούστου 2011 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το «7th International Conference on 
Global e-Security, Sustainability and Safety (ICGS3 
2011)» μαζί με το «4th Conference on e-Democracy». Τα 
δύο συνέδρια συνδιοργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, το University of 
East London (UK) και το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοι-
νωνία της Πληροφορίας, ενώ η διεξαγωγή τους έλαβε χώρα στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Καψής.

Συμμετείχαν πολλοί διακεκριμένοι αλλά και νέοι επιστήμονες/
ερευνητές από όλο τον κόσμο παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα 
των ερευνών τους. Η εμπειρία που αποκομίσθηκε ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική με δεδομένες την πολύ καλή ποιότητα των άρθρων 
που παρουσιάστηκαν, αλλά και τις συνεργασίες που προέκυψαν 
μεταξύ των κοινοτήτων της Πληροφορικής, ιδιαίτερα στο χώρο 
της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας 
κυρίως από την Ευρώπη, αλλά και με χαρακτηριστικές συμμετο-
χές και από τον υπόλοιπο κόσμο (Βραζιλία, Αίγυπτος, Αυστρα-
λία, ΗΠΑ). 

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Αυγού-
στου 2011, με χαιρετισμό από τον Πρύτανη του Πανεπιστημί-
ου, Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου. Στο δικτυακό τόπο του 
συνεδρίου (http://www.icgs3-2011.org) υπάρχει αρκετό υλικό, 
αλλά και κάποια στιγμιότυπα από το συνέδριο. Την έκδοση των 
πρακτικών του συγκεκριμένου συνεδρίου ανέλαβε ο εκδοτικός 
οίκος Springer, στη σειρά Lecture Notes of the Institute for Com-
puter Sciences, Social Informatics and Telecommunications En-
gineering (LNICST).

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί ιδιαίτερα την πρυτανεία 
για την υποστήριξή της, την εταιρία αξιοποίησης και διαχείρι-
σης του Πανεπιστημίου, την Επιτροπή Ερευνών, αλλά και όλα τα 
μέλη του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ που συνέβαλαν στο να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Επίσης, 
ευχαριστεί τους ομιλητές, την Επιστημονική Επιτροπή και τους 
συμμετέχοντες για την ένθερμη υποστήριξή τους. 

4



δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

9th International 
Conference on 
Data Envelopment 
Analysis 
(DEA2011)

Τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συ-

νεργασία με το Aston University, Birmingham UK, το Fox School 
of Business, Temple University, USA, και τη διεθνή επιστημο-
νική εταιρεία International Data Envelopment Analysis Society, 
διοργάνωσαν από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου 2011 το 9ο διεθνές 
συνέδριο «Data Envelopment Analysis and Performance Man-
agement (DEA 2011)» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εργασίες που αφορούσαν τη 
μεθοδολογία και τις εφαρμογές της τεχνικής Data Envelopment 
Analysis, η οποία σχετίζεται με τη μέτρηση και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας δημόσιων και ιδιω-
τικών μονάδων, κάτι που σίγουρα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και 
σημαντικό τα τελευταία χρόνια. 

Στο συνέδριο είχαν κληθεί και συμμετείχαν στην οργανωτι-
κή επιτροπή, αλλά και παρέστησαν, διακεκριμένοι επιστήμο-
νες από το χώρο της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
των Οικονομικών, καθώς και άλλων σχετικών ειδικοτήτων από 
πολλές χώρες του κόσμου (Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδά, 
Χιλή, Κίνα, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, FYROM, Γερμανία, Ιν-
δία, Ιράν, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Λίβανο, Μαλαισία, 
Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Φιλιπ-
πίνες, Ρουμανία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβε-
τία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής). Ανάμεσα στους προσκεκλημένους υπήρχαν επιστήμονες 
που ανήκουν στον πυρήνα των ανθρώπων που επινόησαν και 
κατέδειξαν τη μεθοδολογία αυτή ως τεχνική αιχμής στο χώρο 
των μαθηματικών μεθόδων λήψης αποφάσεων στη Διοίκηση (R. 
Banker, E. Thanassoulis, I.H. Osman, J. C. Paradi, R. Fare και 
άλλοι εξίσου σημαντικοί).

Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε να φιλοξενήσει αυτό το τόσο 
σημαντικό διεθνές γεγονός ως μια πόλη με πλούσια ιστορία και 
πολιτισμό, που αποτελεί παράλληλα και το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο οικονομικό, βιομηχανικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο 
της Ελλάδας. Tο συνέδριο αποτέλεσε αφορμή για μια υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου συνάντηση, με ευρωπαϊκό και διεθνή 
χαρακτήρα, του οποίου η ανάθεση και η διοργάνωση όχι μόνον 
αντανακλά τη διεθνή αναγνώριση της πραγματοποιούμενης 
έρευνας στα ελληνικά Πανεπιστήμια στο πεδίο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και των Οικονομικών, αλλά ταυτόχρονα προέβαλε 
τη διοργανώτρια χώρα και τους φορείς στήριξης της υλοποίησής 
του. Είναι σαφές, ότι τέτοιου τύπου διοργανώσεις αναδεικνύουν 
τον Ελληνικό Πολιτισμό, ιδιαίτερα τώρα που η χώρα μας περνά 
μια δοκιμασία και μια κρίσιμη για το μέλλον της περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον 
ιστοχώρο του συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
www.deazone.com/DEA2011/

Data Envelopment 
Analysis and Performance 
Management 
Co-organized by : 
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece,
Aston University, Birmingham, UK &
Fox School of Business, Temple University, USA

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Πολυξένη Αγγελούση
Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδρίου
Τ: +30 2310 891586
F: +30 2310 891544
Email: xenag@uom.gr 

Διεθνές Συνέδριο «DEA 2011»
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1ο Διεθνές Συνέδριο και 10ο Βαλκανικό 
Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας 

(1st International Symposium and 10th Balkan 
Conference on Operational Research – BALCOR 2011)

Το συνέδριο BALCOR 2011 συνδιοργα-
νώθηκε από το Παράρτημα Μακεδονίας 
– Θράκης της Ελληνικής Εταιρίας Επιχει-
ρησιακών Ερευνών και το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Πραγματοποιήθηκε στο ξε-
νοδοχείο Holiday Inn της Θεσσαλονίκης 
αντί του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
παρά την απρόβλεπτη αλλαγή του χώρου 
διεξαγωγής του, λόγω κατάληψης, γνώ-
ρισε μεγάλη επιτυχία. Προσκλήθηκαν ως 
ομιλητές τρεις διακεκριμένοι επιστήμο-
νες διεθνούς κύρους από αναγνωρισμένα 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού: 1) Καθ. 
Πάσχος Ευάγγελος, University Paris-
Dauphine, 2) Prof. Nenad Mladenovic, 
University of Belgrade & Brunel Univer-
sity, και 3) Prof. Leo Liberti, Ecole Poly-
technique, οι οποίοι μας τίμησαν με την 
παρουσία τους.

Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα, με συμ-
μετοχές οι οποίες προέρχονταν από 20 
διαφορετικές χώρες, κυρίως από τα Βαλ-
κάνια, αλλά επίσης και από τον υπόλοιπο 
κόσμο (Ισραήλ, Ρωσία, Βραζιλία, Κίνα, 
Αλγερία, Μεξικό, Ιράν, κ.ά.). Συνολικά 
παρουσιάστηκαν 110 επιστημονικές ερ-
γασίες, που αφορούσαν τη μεθοδολογία 
και τις εφαρμογές της Επιχειρησιακής 
Έρευνας, και οργανώθηκαν 32 παράλλη-
λες συνεδρίες. Η ιστοσελίδα του συνεδρί-
ου (http://balcor.uom.gr) περιέχει ενδια-
φέρουσες πληροφορίες για το συνέδριο, 
καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκτός των 
τοπικών πρακτικών, πρόκειται να δημο-
σιευθούν ένας τόμος στη σειρά Springer 
Proceedings in Mathematics & Statistics, 
καθώς και ειδικά τεύχη διεθνών επι-
στημονικών περιοδικών, με θέματα που 

εμπίπτουν στο βασικό θεματικό πεδίο 
του BALCOR 2011: 1) Optimization - A 
Journal of Mathematical Programming 
and Operations Research, Taylor & Fran-
cis Publications, 2) Annals of Operations 
Research, Springer Netherlands, 3) In-
formation Systems and e-Business Man-
agement, Springer Berlin/Heidelberg, 
4) International Journal of Operations 
Research and Information Systems, IGI 
Global, 5) International Journal of De-
cision Support System Technology, IGI 
Global.

Παράλληλα, το συνέδριο αποτέλεσε 
αφορμή όχι μόνο για μια υψηλού επι-
στημονικού επιπέδου συνάντηση με ευ-
ρωπαϊκό και διεθνή χαρακτήρα, αλλά 
ταυτόχρονα και για την προβολή της δι-
οργανώτριας χώρας μας και του πολιτι-
σμού μας με την επίσκεψη στον αρχαιο-
λογικό χώρο των Αιγών και στο μουσείο 
της Βεργίνας.

Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος Καθ. 
Μυγδαλάς Αθανάσιος, αλλά και η οργα-
νωτική επιτροπή του συνεδρίου θα ήθε-
λαν να ευχαριστήσουν θερμά τους χο-
ρηγούς του συνεδρίου: LINDO Systems, 
Inc., Banxia Software Ltd. και Marathon 
Data Systems για την εμπιστοσύνη που 
μας έδειξαν.

Δρ. Άγγελος Σιφαλέρας,

Λέκτορας Επιχειρησιακής Έρευνας - 
Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης, Τμήμα 
Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.
Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Μακε-
δονίας - Θράκης, της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών.

September 22-25, 2011
Thessaloniki, Greece
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Οι Πρυτανικές Αρχές και ο Σύλλογος Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργάνωσαν εκδή-

λωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ακαδη-
μαϊκού έτους 2011-2012, στις 12 Οκτωβρίου 2011, στο 
Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν χαι-
ρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής 
Ιωάννης Χατζηδημητρίου, καθώς και ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Φοιτητών. Ακολούθησε προβολή ενημερω-
τικού βίντεο με τις δραστηριότητες του Συλλόγου Φοι-
τητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας των προηγούμενων 
ετών.

Τέλος, απονεμήθηκαν έπαινοι στους πρωτεύσαντες 
φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου από τους 
Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων. 

Ακολουθούν τα ονόματα των φοιτητών που βρα-
βεύθηκαν:

Εκδήλωση 
 υποδοχής των 
πρωτοετών φοιτητών

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Πρωτεύσαντες φοιτητές ανά τμήμα

Ονοματεπώνυμο Τμήμα

Aντώνιος Μάνης 
του Ευαγγέλου Οικονομικών Επιστημών

Αικατερίνη Καραγεωργίου 
του Κωνσταντίνου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ευαγγελία Σταθεροπούλου 
του Κωνσταντίνου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Γεώργιος Πανοζάχος 
του Δημητρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Βασίλειος Μανάσας 
του Νικολάου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Στέλλα Πανώρη 
του Νικολάου Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Γεώργιος Κούκος 
του Δημητρίου 

Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών

Ιουλία Σπανού 
του Δημητρίου Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Μάρκος Μπλατσούκας 
του Γεωργίου

Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών (Έδεσσα)

Δημήτριος Ξένος 
του Αθανασίου Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα)

Ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, 
Καθηγητής Ιωάννης 
Χατζηδημητρίου
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Το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων 
 και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Εργαστήριο έρευνας και μελέτης των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολο-
κλήρωσης συνέχισε την έντονη και πολύπλευρη δραστηριότητά του και κατά την ακα-
δημαϊκή χρονιά 2011-2012. Διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων, αυτόνομα, 
αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, δημιούργησε την ομάδα έρευνας Μέσης 
Ανατολής, διοργάνωσε σε συνεργασία με τους φοιτητές του Τμήματος αγώνες λογομα-
χιών για ζητήματα διεθνών σχέσεων και πολιτικής επιστήμης και την κινηματογραφική 
λέσχη "ΔΕΣ το Αλλιώς". Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα κυριότερα συμπεράσμα-
τα από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του Εργαστηρίου κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 
2011-2012.

Ιωάννης Μάζης, Ηλίας Κουσκουβέ-
λης, Σπύρος Λίτσας και Νίκος Ραπτό-
πουλος και ο αναλυτής Σάββας Καλε-
ντερίδης. Παρέμβαση για το παρόν και 
το μέλλον των Τουρκοισραηλινών σχέσε-
ων και για τις σχέσεις Κύπρου - Ισραήλ 
και Ελλάδας - Ισραήλ έκανε από το Ισρα-
ήλ ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Bar 
Ilan Amikam Nachmani. 

Κοινός τόπος ανάμεσα στους ομιλη-
τές ήταν ότι η Τουρκία, παρότι επιθυμεί 
την περιφερειακή ηγεμονία, αντιμετωπί-
ζει και θα αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια 
στο να την κατακτήσει. Παρά την αρχική 
ευφορία της Τουρκικής εξωτερικής πολι-
τικής, “η Τουρκία έχει ήδη καταγρά-
ψει αποτυχίες” τόνισε ο Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθυ-
ντής του Εργαστηρίου Ηλίας Κουσκου-
βέλης. Ανέδειξε τις συγγένειες της στρα-
τηγικής του ‘στρατηγικού βάθους’ του 
Νταβούτογλου με τη θεωρία του «επι-
θετικού ρεαλισμού» και το έργο του Κα-
θηγητή John Mearsheimer «Η Τραγωδία 
της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων» 
και αναρωτήθηκε αν, υπό αυτό το θεω-
ρητικό πρίσμα, θα κάνουμε λόγο και για 
“Τραγωδία της Τουρκικής Εξωτερικής 
Πολιτικής” . Ο ίδιος έθεσε ακόμη ένα ζή-
τημα για το οποίο ακολούθησε συζήτηση 
μεταξύ των ομιλητών και του κοινού και 
αυτό ήταν το “γιατί ο Νταβούτογλου 

Ημερίδα: “Η Μετα-Κεμαλική 
Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας”
Στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθη-
κε η εξωτερική πολιτική της Τουρ-
κίας υπό το νέο-οθωμανικό δόγμα, 
κυρίως έτσι όπως αυτή εκφράζεται 
από την ηγεσία του AKP και ιδιαίτε-
ρα τον Υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ 
Νταβούτογλου. 

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι πανε-
πιστημιακοί: Παναγιώτης Ήφαιστος, 

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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άνοιξε όλα τα χαρτιά του” στο βιβλίο 
του «Στρατηγικό βάθος». Επίσης, από 
τις κοινές θέσεις των ομιλητών ήταν 
ότι η Τουρκία περνάει μια περίοδο 
έντονης δραστηριότητας στην εξω-
τερική της πολιτική και αξιοποιεί το 
επιστημονικό της δυναμικό στη χά-
ραξή της, γεγονός που δεν συμβαίνει 
στην Ελλάδα.

Η καθιερωμένη παρουσίαση 
της ετήσιας έκθεσης του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου
Ο κ. Σαρμάς, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) και μέλος 
του Ελληνικού Ελεγκτικού Συμβουλίου, 
παρουσίασε στις 11 Νοεμβρίου 2011 την 
ετήσια έκθεση του 2010, που μόλις μια 
ημέρα πριν είχε παρουσιαστεί από τον 
Πρόεδρο του ΕΕΣ, θεσμικά στην αρμόδια 
επιτροπή του κοινοβουλίου και με συνέ-
ντευξη τύπου στην κοινή γνώμη. Μεταξύ 
άλλων αναφερόμενος στην Ελλάδα ο 
κ. Σαρμάς ανέφερε ότι εμφανίζεται 
πάντα θεαματικά στις Εκθέσεις του 
Συνεδρίου για δύο λόγους. 

Πρώτον, είμαστε τα “κακά παιδιά” της 
τάξης στις αγροτικές δαπάνες, τάση 
που μειώθηκε από το 2004 και μετά, σύμ-
φωνα με τον κ. Σαρμά. Δεύτερον, είμαστε 
οι καλύτεροι μαθητές στις δαπάνες για 
τη συνοχή. Θα πρέπει, όμως, να κατα-
νοήσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια δύσκολη 
χώρα για να γίνουν μετρήσεις και επι-
θεωρήσεις, όπως είπε ο Δικαστής, ανα-
φέροντας το παράδειγμα των δασικών 
εκτάσεων που χαρακτηρίστηκαν ως βο-
σκήσιμες, κάτι που μπορεί να συμβαίνει 
σε μια ελληνική βραχονησίδα, για παρά-
δειγμα, αλλά αντίκειται στην Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

Μια καινοτομία της φετινής έκθεσης 
βρίσκεται στο κεφάλαιο οχτώ της έκθε-
σης, όπου το Συνέδριο δείχνει τη βούλησή 
του όχι μόνο για μεγαλύτερη αξιοπιστία, 
αλλά και για καλύτερα αποτελέσματα. 
“Σκοπός είναι να πιάσουν τόπο τα 
χρήματα που ξοδεύτηκαν”, όπως 
υπογράμμισε ο κ. Σκιαδάς. “Ο δια-
χειριζόμενος τα χρήματα θα πρέπει 
να αποδεικνύει ότι η διαχείρισή του 
δεν είναι μόνο νόμιμη, αλλά και απο-
τελεσματική, να γνωρίζουμε τι πετύ-
χαμε” συμπλήρωσε.

Παρατήρησε, επίσης, ότι η αντιμετώ-
πιση δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες της 
Ένωσης. Ο τύπος των Βόρειων χωρών 
δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και ανα-
ζητά περιπτώσεις κραυγαλέας σπα-
τάλης των χρημάτων της Ε.Ε. Μεγάλο 
είναι το ενδιαφέρον στις χώρες που συ-
νεισφέρουν περισσότερο στον προϋπολο-
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γισμό. Συχνά, αυτό το ενδιαφέρον παίρνει 
σκανδαλοθηρικό χαρακτήρα, καλλιερ-
γεί και τονώνει τον ευρωσκεπτικισμό σε 
κάποιες περιπτώσεις. Στην Ελλάδα έχει 
καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια η Έκθε-
ση να παρουσιάζεται στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και κάθε χρόνο αυξάνεται το 
κοινό των προπτυχιακών και μεταπτυχι-
ακών φοιτητών και των μελών ΔΕΠ που 
παρακολουθούν την παρουσίαση.

Σύγχρονα Ζητήματα Άμεσης και 
Συμμετοχικής Δημοκρατίας
Ο αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος 
Σκουλάς υποστήριξε ότι έχει γίνει αποδε-
κτό σε όλο τον κόσμο ότι η Δημοκρατία 
είναι το καλύτερο πολίτευμα γιατί δεν 
έχει αδιέξοδα και γιατί συνδέεται με την 
κοινωνική πρόοδο. Στην πραγματικότητα 
η Δημοκρατία κρίνεται στην εφαρμογή 
της με κριτήριο το κατά πόσο οδηγεί στην 
κοινωνική πρόοδο, σημείωσε...Είναι αλή-
θεια ότι θα πρέπει να αναζητηθούν νέες 
μορφές συμμετοχής, συμμετοχής που 
απαιτεί σκέψη από τους πολίτες, τόνισε. 
Δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία, όταν 
αυτή ευνουχίζεται στους αστικούς αντι-
προσωπευτικούς θεσμούς. Δεν υπάρχει 
αξιοπρέπεια χωρίς δημοκρατική συμμε-
τοχή στη σκέψη και στην πράξη. Σύμφω-
να με τον κ. Σκουλά η αποχή είναι ένα 
ιδιότυπο είδος φασισμού. Η συμμετοχή 
είναι ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Πα-
παδόπουλος μίλησε για τα θεμέλια πολι-
τικής νομιμοποίησης της ΕΕ και για τις 
ιδιαιτερότητές της, για τις έννοιες της 
συμμετοχικής δημοκρατίας και της δια-
βουλευτικής δημοκρατίας και ανέλυσε 
την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών 
ως ένα νέο εργαλείο συμμετοχικής δημο-
κρατίας στην ΕΕ.

Ειδικότερα, εξήγησε το δημοκρατι-
κό έλλειμμα της ΕΕ, που εκλαμβάνεται 
ως απόσταση του πολίτη από τα όργανα 
απόφασης της ΕΕ και ως έλλειψη νομι-
μοποίησης των θεσμικών οργάνων πλην 
του κοινοβουλίου, ως μομφή προς την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το δημοκρατικό 
έλλειμμα μπορεί να καλυφθεί μέσα από 
την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, 
απαιτείται η διαβούλευση αυτών εντός 

της για να διευρυνθεί η ελλιπής νομιμο-
ποιητική βάση, υποστήριξε. 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών είναι το 
πρώτο υπερεθνικό εργαλείο συμμετοχι-
κής δημοκρατίας στον κόσμο. Καινοτομία 
της συνθήκης Λισαβόνας ‘09. Θα ασκεί 
ουσιαστικά πολιτική πίεση και επιρροή. 
Εκφράζει τη βούληση των πολιτών από 
τη μια, επανανομιμοποιεί την ένωση, από 
την άλλη η πολιτική πίεση που ασκείται 
είναι μεγάλη. Σύμφωνα με τον κ. Παπα-
δόπουλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί 
να θεωρήσει ότι μπορεί να χάσει μέρος 
του κύρους της και να ωθείται σε λύσεις 
που δεν θα τις ήθελε. Το άμεσα εκλεγμένο 
Κοινοβούλιο ήταν σύμμαχος της πρωτο-
βουλίας των πολιτών, καθώς μπορεί να 
αυξηθεί και το δικό του κύρος μέσα από 
αυτήν τη διαδικασία. Ο κ. Παπαδόπουλος 
υποστήριξε ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών 
ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταχύτερη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης, θα οδηγήσουν στην επέκταση της 
συνεργασίας μεταξύ πολιτών, και προς 
αλλαγή πολιτικών προς μια πιο κοινοτική 
κατεύθυνση.

Το νόμο που αποβλέπει στην εφαρ-
μογή των διατάξεων του ελληνικού συ-
ντάγματος περί δημοψηφίσματος, ανέ-
λυσε ο αναπληρωτής καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ξενοφώντας 

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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Παπαρρηγόπουλος. Σύμφωνα με τον κ. 
Παπαρρηγόπουλο ο νέος νόμος προσπα-
θεί να δημιουργήσει μια δημόσια σφαί-
ρα. Ωστόσο, εγείρει κάποια σημαντικά 
ζητήματα π.χ. ποια ζητήματα μπορούν 
να τεθούν προς δημοψήφισμα, το θέμα 
της δεσμευτικότητας, που κατά μερικούς 
αναλυτές δεν έχει λυθεί, και το αν η δόμη-
ση του δημοσίου διαλόγου με όλους αυ-
τούς τους περιορισμούς είναι η κατάλλη-
λη για να αναπτύξουμε μια πρόοδο προς 
περισσότερη διαβουλευτική δημοκρατία, 
που είναι και το μείζον ζήτημα.

Αντισυστημικότητα και 
Εξτρεμιστικά Φαινόμενα στην 
Ελλάδα της Κρίσης: Κοινωνική, 
Πολιτική και Πολιτισμική 
Δυναμική
Μια επιστημονική διημερίδα με ξεχωρι-
στή σημασία για τα ζητήματα της πολι-
τικής επικαιρότητας πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 
Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας στις 7 και 8 Ιουνίου. Στη δι-
ημερίδα συζητήθηκαν τα φαινόμενα που 
επηρεάζουν ή και καθορίζουν την πολιτι-
κή και την εκλογική συμπεριφορά και τα 
πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα.

Στόχος των συμμετεχόντων ήταν να 
διερευνήσουν την προοπτική της αντισυ-
στημικότητας στον ελληνικό χώρο σε μια 
περίοδο που οι φορείς λειτουργίας αλλά 
ακόμη και οι δομές του πολιτικού συστή-
ματος της Μεταπολίτευσης τίθενται στο 
στόχαστρο έντονης κοινωνικής κριτι-
κής, αμφισβήτησης ή και καθολικής τους 
απόρριψης.

Η ενίσχυση των κοινωνικών ανισο-
τήτων και η απώλεια της εμπιστοσύνης 
στην πολιτική ελίτ έχουν παραδοσιακά 
συνδεθεί με την εμφάνιση φαινομένων 
λαϊκισμού, την έξαρση του εθνικισμού, 
αλλά και την πολιτική κινητοποίηση, συ-
χνά μάλιστα σε μορφές μη συμβατικής πο-
λιτικής συμμετοχής. Σε περιπτώσεις που 
οι διαθέσεις αυτές ικανοποιούνται εντός 
του κομματικού συστήματος, τα κόμματα 
των άκρων είναι οι συχνότεροι αποδέκτες, 
ωστόσο συχνά η αμφιβολία για το βαθμό 
αντισυστημικότητας αυτών των κομμάτων 
οδηγεί τμήματα της κοινωνίας στην υιοθέ-

τηση εξτρεμιστικών συμπεριφορών που 
προσεγγίζουν ακόμα και την πολιτική βία.

Tο κεντρικό ερώτημα της διημερίδας 
σχετίστηκε με το εάν η τρέχουσα συγκυ-
ρία, η οποία πληροί και τις δύο παραπά-
νω συνθήκες, ευνοεί ακραίες πολιτικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές συμπεριφο-
ρές και πρωτοβουλίες δράσης στον ελλη-
νικό και στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Το ηλεκτρονικό έγκλημα μέσα 
από τις νέες μορφές κοινωνικής 
δικτύωσης στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη
Σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλ-
λογο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα για το ηλεκτρονικό έγκλημα 
μέσα από τις νέες μορφές κοινω-
νικής δικτύωσης στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. Στην ημερίδα συμμε-
τείχαν οι: Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, 

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ, 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών 
Επιστημών, ο Κωνσταντίνος Κουρού-
πης, Δικηγόρος, D.E.A de Droit Commu-
nautaire, Université de Toulouse, Υποψή-
φιος Διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας, η Ευγενία Αλεξανδρο-
πούλου-Αιγυπτιάδου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πλη-
ροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
τ. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, και ο Βα-
σίλης Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος Αθη-
νών, Data & Protection Νομικές υπηρεσί-
ες της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι 
καταχρήσεις πληροφορικής και το 
ποινικό δίκαιο, οι μορφές ηλεκτρο-
νικού εγκλήματος και η αντιμετώ-
πιση στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το ηλε-
κτρονικό έγκλημα και η πνευματική 
ιδιοκτησία, τα δικαιώματα των χρη-
στών και το ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει αρκε-
τά βήματα ρύθμισης του ηλεκτρονικού 
εγκλήματος (με τη λήψη οδηγιών και με 
αποκορύφωμα τη Σύμβαση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκλη-
μα, η οποία έχει μεν υπογραφεί, αλλά δεν 
έχει ακόμα επικυρωθεί από την Ελλάδα), 
ωστόσο κενά εξακολουθούν να υπάρχουν. 
Εξαιρετική έμφαση δόθηκε στον τομέα 
επίδρασης του ηλεκτρονικού εγκλήματος 
στους ανήλικους, όπου τονίστηκαν τόσο 
η ύπαρξη ειδικών νομοθετικών ρυθμίσε-
ων για την προστασία των ανηλίκων στο 
διαδίκτυο, όσο και η ανάγκη συνεχούς 
επαγρύπνησης της πολιτείας στον το-
μέα αυτόν. Από την πλευρά του χρήστη 
του διαδικτύου και της προστασίας των 
δικαιωμάτων, εκείνο που επισημάνθηκε 
ιδιαίτερα ήταν η ανάγκη περιφρούρη-
σης της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Ο 
εντοπισμός του δράστη του ηλεκτρονικού 
εγκλήματος συναντά δυσκολίες λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης της εν λόγω αξιόποι-
νης πράξης, ωστόσο οι κυριότερες και 
μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στη 
νομική αξιοποίηση των πορισμάτων της 
έρευνας, καθώς το υφιστάμενο νομοθετι-
κό πλαίσιο είναι ασαφές και παράλληλα 
ανομοιογενές σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο.

Εκείνο που θα πρέπει να υπογραμμι-
στεί και αποτέλεσε, ίσως, ένα από τα βα-
σικά συμπεράσματα της ημερίδας είναι το 
γεγονός ότι η τεχνολογία και η επιστήμη 

κινούνται πάντα πιο γρήγορα από τις νο-
μοθετικές ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, εκείνο 
που συνιστάται είναι η πρόληψη και όχι 
η καταστολή στον τομέα του ηλεκτρονι-
κού εγκλήματος. Παράλληλα, τονίστηκε η 
ανάγκη περιφρούρησης των προσωπικών 
δεδομένων του χρήστη του διαδικτύου, 
καθώς συχνά στην προσπάθεια καταπο-
λέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος 
θεσπίζονται νομοθετικές ρυθμίσεις και 
διατάξεις που καταστρατηγούν αρκετά 
δικαιώματά του που σχετίζονται με την 
ιδιωτικότητά του. Επομένως, η συνεχής 
ενημέρωση του πολίτη αποκτά ξεχωριστή 
σημασία και προς την κατεύθυνση αυτή 
ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική η εν λόγω 
ημερίδα τόσο για την επιστημονική κοινό-
τητα όσο και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Ομάδα Έρευνας Μέσης Ανατολής
Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου λειτούργη-
σε από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 η 
«Ομάδα Έρευνας Μέσης Ανατολής» που 
αποτελείται από σπουδαστές των Τμημά-
των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών. Επιστημονικός υπεύθυνος 
της «Ομάδας Έρευνας Μέσης Ανατολής» 
είναι ο Λέκτορας Νικόλαος Ραπτόπουλος. 
Η ομάδα καταγράφει τη διεθνή και εσω-
τερική πολιτική επικαιρότητα των κρα-
τών και οργανισμών της περιοχής. Στόχος 
είναι η σε βάθος κατανόηση της διεθνούς 
συμπεριφοράς και λειτουργίας των κρα-
τών και των περιφερειακών διακυβερ-
νητικών οργανισμών που απαρτίζουν το 
υποσύστημα της Μέσης Ανατολής. Η δη-
μοσιοποίηση της καταγραφής έχει στόχο 
την ενημέρωση και την εξοικείωση με 
όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, σε 
βαθμό που θα επιτρέψει την καλύτερη 
κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών της 
«Ομάδας Έρευνας Μέσης Ανατολής», 
και άλλων ενδιαφερομένων εντός και 
εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
έτσι, ώστε να μπορούν να ερμηνεύσουν 
τη μεσανατολική πραγματικότητα.

Επίσης, στο πλαίσιο της ερευνητι-
κής δραστηριότητας του Εργαστηρίου 
πραγματοποιήθηκε σειρά διαλέξεων με 
τίτλο International Relations Theory: An 
American Perspective από τον Dr Louis 
Klarevas, NYU, Fulbright Scholar στο 
Τμήμα ΔΕΣ κατά το εαρινό εξάμηνο. 
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Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας πραγματοποίησε με μεγάλη επι-
τυχία την 1η Ημερίδα Μάρκετινγκ στις 14 
Δεκεμβρίου 2011 στην Έδεσσα. Το θέμα 
της Ημερίδας ήταν «Σύγχρονες Τάσεις 
στο Μάρκετινγκ: Θεωρητικές Προ-
σεγγίσεις & Πρακτικές».

Την Ημερίδα παρακολούθησαν 200 
άτομα, εκ των οποίων 170 ήταν φοιτητές/
τριες και 30 από την τοπική κοινωνία της 
Έδεσσας. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Δήμαρχος Έδεσσας, 
Δημήτριος Γιάννου, ο διευθυντής ΔΕΥ-
ΑΕ, Άγγελος Τρυψιάνης, ο διευθυντής 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Ευστράτιος 
Καφετζής, η διευθύντρια ΕΛΤΑ, Χρυσή 
Δοσούλα και εκπρόσωπος της Μητρόπο-
λης.

Η υπεύθυνη διοργάνωσης της Ημε-
ρίδας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δρ. 
Ροδούλα Τσιότσου στο σύντομο χαιρε-
τισμό της τόνισε τους τρεις στόχους της 
Ημερίδας: 

 ● Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές 
και στις φοιτήτριες του Τμήματος να 
γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν με 
ακαδημαϊκούς από άλλα πανεπιστή-
μια της Ελλάδας, αλλά και με υψηλό-
βαθμα στελέχη Ελληνικών επιχειρή-
σεων. Ευελπιστούμε ότι η Ημερίδα θα 
είναι το εφαλτήριο για να ακουστούν 
καινούργιες ή και διαφορετικές από-
ψεις και πρακτικές που αφορούν στο 
μάρκετινγκ και να δοθούν τα ερεθί-
σματα στους φοιτητές και στις φοι-
τήτριες του Τμήματος για προβλημα-
τισμό και περαιτέρω αναζητήσεις στο 
αντικείμενο.

 ● Να φέρει σε επαφή άλλα πανεπιστή-
μια και επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα 

με το Τμήμα έτσι, ώστε όχι μόνο να 
το γνωρίσουν από κοντά, αλλά και να 
διερευνηθούν δυνατότητες συνεργα-
σίας και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
από κοινού.

 ● Να αναπτύξει συνδετικούς κρίκους με 
την τοπική κοινωνία, τους δημόσιους 
και ιδιωτικούς της φορείς. Κάνοντας 
το ένα βήμα για την ανάπτυξη σχέσε-
ων με την τοπική κοινωνία, προσκλή-
θηκαν στην Ημερίδα πολλοί κρατικοί 
και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και στελέ-
χη επιχειρήσεων για να ενημερωθούν 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο μάρ-
κετινγκ. Με αφορμή την Ημερίδα επι-
διώκεται να ξεκινήσουν συνεργασίες 
μεταξύ του Τμήματος και των Τοπι-
κών Φορέων, οι οποίες θα συμβάλουν 
στην ανάπτυξη και βελτίωση της ζωής 
της τοπικής κοινωνίας.

Κύριοι ομιλητές της Ημερίδας ήταν:

Η Επίκουρος Καθηγήτρια του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε 
η 1η Ημερίδα Μάρκετινγκ 

του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Διοίκησης Λειτουργιών στην Έδεσσα

Οι ομιλητές της 
Ημερίδας από 
αριστερά:
Β. Μπλέσιος, 
Β. Καραλιόλιου, 
Α. Ζαρκάδα, 
Κ. Ήντουνας

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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Δρ. Άννα Ζαρκάδα, η οποία μίλησε για 
το Personal Branding παρουσιάζοντας τα 
πρώτα αποτελέσματα ερευνών που έχει 
πραγματοποιήσει με φοιτήτριές της.

Η Διευθύντρια πωλήσεων του Daios 
Luxury Living Hotel, κα Βασιλική 
Καραλιόλιου ανέλυσε τις πρακτικές 
Μάρκετινγκ που εφαρμόζονται στην 
εταιρεία της και τις ιδιαιτερότητες του 
τουριστικού μάρκετινγκ. 

Ο Γενικός Διευθυντής & Μέλος Δ.Σ. 
Eλληνική Φλόγα Α.Ε. (Adidas, Reebok) 
κ. Βασίλειος Μπλέσιος παρουσίασε τις 
σύγχρονες τάσεις στο Μάρκετινγκ λια-
νικής και τις στρατηγικές επιβίωσης στη 
σημερινή οικονομική κρίση. 

Τέλος, ο Επίκουρος Καθηγητής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Δρ. Κωστής Ήντουνας παρουσί-
ασε το Μάρκετινγκ Σχέσεων ως μια πιθα-
νή λύση στις σύγχρονες προκλήσεις του 
Μάρκετινγκ.

Επίσης, φοιτητές του Τμήματος Μάρ-
κετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών πα-
ρουσίασαν επιστημονικές μελέτες που 
αφορούσαν στην Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη και τη Διαφθορά στις ελληνικές 
επιχειρήσεις, για την πραγματοποίηση 
των οποίων είχαν συνεργαστεί με τις κα-
θηγήτριες του Τμήματος, Δρ. Ροδούλα 
Τσιότσου, Επίκουρο Καθηγήτρια, και Δρ. 
Αναστασία Κάτου, Λέκτορα.

Μια μουσική νότα στην Ημερίδα έδω-
σαν φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι 
έπαιξαν και τραγούδησαν γνωστά ελ-
ληνικά και ξένα τραγούδια. Επίσης, o 
Αθλητικός Σύλλογος Tae Kwon Do 
Έδεσσας, με την καθοδήγηση της προ-
πονήτριας, Αναστασίας Μπιρόζη, έκα-
νε μία δυναμική παρουσία στην Ημερίδα, 
με τους μικρούς αθλητές και τους δασκά-
λους τους να πραγματοποιούν μια εντυ-
πωσιακή επίδειξη στους παρευρισκομέ-
νους.

Οι παρευρισκόμενοι/νες 
παρακολούθησαν 

με ενδιαφέρον τις 
ομιλίες της Ημερίδας

Επίδειξη από τον 
Αθλητικό Σύλλογο 

Tae Kwon Do 
Έδεσσας

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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Βράβευση φοιτητή 
     του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
     economia
Ο Δημήτρης Νικόπουλος, τεταρτοετής 
φοιτητής του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, έλαβε το 1ο βρα-
βείο του 18ου Πανελλήνιου Φοιτητικού 
Διαγωνισμού economia με θέμα “Τεχνο-
λογία, Καινοτομία και Κοινωνική Αλλα-
γή”. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
ανακοινώθηκαν τον Μάιο 2012. 

Ο θεσμός του economia Πανελλή-
νιου Φοιτητικού Διαγωνισμού ξεκίνη-
σε το 1994 με αφορμή τον εορτασμό, 
τότε, των 6 χρόνων έκδοσης του περι-

οδικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.  
Σήμερα, μετά από 18 επιτυχημένες δι-
οργανώσεις, δίκαια έχει επηρεάσει θε-
τικά μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώ-
πων, διάχυτη σε όλη την ακαδημαϊκή 
κοινότητα της χώρας μας. Έχουν πάρει 
μέρος χιλιάδες νέοι και νέες, έχουν βρα-
βευθεί εκατοντάδες φοιτητές από όλη 
την Ελλάδα με διακρίσεις και βραβεία 
που εντυπωσιάζουν.

Οι φετινοί νικητές του 18ου διαγωνι-
σμού economia με θέμα ‘’Τεχνολογία, 
Καινοτομία και Κοινωνική Αλλαγή’’ ήταν:

Ατομικές εργασίες

1ο βραβείο 2ο βραβείο 3ο βραβείο 4ο βραβείο 5ο βραβείο

Νικόπουλος 
Δημήτριος 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 
Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Σταμάτη 
Αικατερίνη 
Πανεπιστήμιο 
Πατρών 
Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Πάστρα 
Μαρία-Άννα 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Γεωργακόπουλος 
Γιάννης 
Μεταπτυχιακό στο King's College 
London

Τσετούρας 
Λεωνίδας 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 
Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών

Ομαδικές εργασίες

1ο βραβείο 2ο βραβείο 3ο βραβείο 4ο βραβείο 5ο βραβείο

Νταντάνης  
Χαράλαμπος 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα 
Λογιστικής και 
Χρηματοοικονο-
μικής

Σανταμούρη 
Αικατερίνη 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικο-
νομικής

Μερζιώτη 
Νικολέττα 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα 
Διοικητικής 
Επιστήμης και 
Τεχνολογίας

Τριανταφύλλου 
Χαρά 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα 
Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας

Λορέντζος 
Διονύσιος 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Τσακίρης Σάββας 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας

Μαργαρίτη 
Ελένη 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Πλατοκούτη Σοφία 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Ραδιώτης Βασίλειος 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Πληροφορικής

Σαμπάτης Νικόλαος 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Σαραφίδου 
Αλεξάνδρα 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Οικονομικής 
Επιστήμης

Τσατσάκη Μαρία 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Τιμητική διάκριση: 
Μούτσιος Δημήτριος 
Μεταπτυχιακό 
στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη για ακόμα μία χρονιά ο διαγω-
νισμός ερμηνείας που εδώ και χρόνια οργανώνει το Τμήμα 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, με σκοπό να αναδείξει την αρι-
στεία, να προβάλει το έργο των φοιτητών και των διδασκόντων 
του Τμήματος και να συμβάλει στην εξωστρέφεια του Πανεπι-
στημίου. Ο διαγωνισμός του 2011 έλαβε χώρα σε δύο χωριστούς 
κύκλους, αυτόν της ερμηνείας κονσέρτου και αυτόν της μουσι-
κής δωματίου, και παρουσίασε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από 
κάθε άλλη φορά. Συμμετείχαν φοιτητές από όλες τις ειδικεύσεις 
της ευρωπαϊκής μουσικής. Στον πρώτο κύκλο συμμετείχαν έντε-
κα φοιτητές ερμηνεύοντας ένα μέρος κονσέρτου του ρεπερτο-
ρίου τους και στο δεύτερο εννέα σύνολα δωματίου, από ντούο 
έως και κουιντέτο. Αυτήν τη χρονιά για πρώτη φορά η βράβευση 
στο δεύτερο κύκλο συνοδεύτηκε και από ένα σημαντικό χρημα-
τικό έπαθλο, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος με τη 
Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης (Φ.Α.Α.Θ.). Στο 
πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, μάλιστα, οι βραβευθέντες συμ-
μετείχαν 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 συνέπραξαν ως σολίστ με την ορχήστρα του 
Τμήματος τον Δεκέμβριο του 2011.

Στον πρώτο κύκλο τα βραβεία μοιράστηκαν οι Χρήστος Πα-
παδόπουλος (κλαρινέτο) και Στέλλα Φούρλα (σαξόφωνο). Στο 
δεύτερο κύκλο τα βραβεία απονεμήθηκαν στα εξής σύνολα: Τι-
μόθεος 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 κουαρτέ-
το εγχόρδων (Στέφανος Σάτσκοφ, Αντώνης Μαζιώτης, Θωμάς 
Σουργκούνης και Στέλλα Τέμπρελη). Υπεύθυνος για την οργά-
νωση και επιμέλεια του διαγωνισμού ήταν ο επίκουρος καθηγη-
τής Κωστής Χασιώτης.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, το Τμήμα θα συνεχίσει και 
φέτος με τους ίδιους ρυθμούς τον ίδιο θεσμό, με σκοπό τη συνε-
χή βελτίωση των φοιτητών του και την καθιέρωσή του στα καλ-
λιτεχνικά και εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης, στο πλαίσιο 
πάντα των εκδηλώσεων του Μαΐου Μουσικής Μέθεξης.

Διαγωνισμός Ερμηνείας 
Κονσέρτου/Μουσικής 
Δωματίου
στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει ανα-
λάβει το συντονισμό ενός ευρωπαϊκού 
προγράμματος TEMPUS με τίτλο «Υπο-
στήριξη και Συμπερίληψη φοιτητών 
με αναπηρίες στα Ιδρύματα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης στο Μαυροβούνιο» {Τίτ-
λος στα αγγλικά: Support and Inclusion 
of students with disabilities at Higher 
Education Institutions in Montenegro-
SINC@HE} με επιστημονικά υπεύθυνη 
την επίκουρη καθηγήτρια Λευκοθέα Καρ-
τασίδου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 
από την Ευρώπη (Education, Audiovisual 
and Culture Executive Agency) και έχει 
διάρκεια τρία έτη.

Σκοποί του προγράμματος είναι (α) 
η βελτίωση των συνθηκών, πλαισίων 
και οδηγιών για την πλήρη υποστήρι-
ξη των φοιτητών με αναπηρίες στα ΑΕΙ 
του Μαυροβουνίου, (β) η βελτίωση των 
ιδρυματικών υποδομών μέσα από την 
παροχή ειδικού εξοπλισμού, υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση του 
διδακτικού προσωπικού για τους φοιτη-
τές με αναπηρίες, (γ) η ίδρυση Γραφείου 
Συμβουλευτικής Φοιτητών σε κάθε ίδρυ-
μα συνεργασίας με στόχο τη συμβου-
λευτική, ψυχολογική υποστήριξη και την 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και 
(δ) η ευαισθητοποίηση και κινητοποίη-
ση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και 

η αύξηση του αριθμού συμμετοχής των 
φοιτητών με αναπηρίες. Οι προτεραιότη-
τες του προγράμματος αφορούν (α) την 
αναμόρφωση της ανώτατης εκπαίδευσης 
στο Μαυροβούνιο, (β) την προαγωγή της 
ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, (γ) 
την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας ανά-
μεσα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 
και (δ) την προαγωγή της κατανόησης 
ανάμεσα σε ανθρώπους και κουλτούρες 
της ΕΕ και των συνεργαζόμενων χωρών.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα είναι εκτός από την Ελλάδα και 
το Μαυροβούνιο, η Ιταλία, η Πολωνία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Σλοβενία. Πιο 
συγκεκριμένα οι εμπλεκόμενοι φορείς, 
που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό 
χώρο και τον χώρο της ειδικής αγωγής, 
είναι:

 ● University of Warsaw, Poland
 ● University Macerata, Italy
 ● Arcola Research, UK
 ● Slovenian Association of Disabled 

Students, Slovenia
 ● University of Donja Gorica, Monte-

negro
 ● University Mediterranean, Monte-

negro
 ● Institute for Education and Rehabil-

itation of persons with hearing and 
speech disorders Kotor, Montenegro

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

 TEMPUS

Ενημέρωση των 
υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας

Ενημέρωση για 
τα διαθέσιμα 
υποστηρικτικά μέσα 
της βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας για τους 
φοιτητές με οπτική 
αναπηρία

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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 ● Association of youth with disabili-
ties of Montenegro, Montenegro

 ● Ministry of information society and 
Telecommunications, Montenegro

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των 
εταίρων στις 10-11-12 Ιανουαρίου 2012. 
Στις 10 και 11 Ιανουαρίου πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση με τη συμμετοχή των 
εταίρων από το Μαυροβούνιο στους χώ-
ρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
στη διάρκεια της οποίας έγινε αναφορά 
στις πρακτικές και πολιτικές που ακολου-
θεί το πανεπιστήμιο για την υποστήριξη 

Συνάντηση με την 
Επιτροπή Κοινωνικής 

Πολιτικής του ΑΠΘ

1η συνάντηση 
συντονισμού στην 

Αίθουσα Συνεδρίων 
του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας

των φοιτητών με αναπηρίες. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στη δομή της βιβλιοθήκης 
και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους 
φοιτητές με αναπηρίες. Επίσης, επίσκε-
ψη πραγματοποιήθηκε στο ΑΠΘ, στην 
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, όπου 
έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών που 
προσφέρει το ΑΠΘ στους φοιτητές με 
αναπηρίες. Στις 12 Ιανουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας η 1η συνά-
ντηση συντονισμού του προγράμματος, 
στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι.

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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Διεθνές Συνέδριο της Επιτροπής 
«Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση, 
Μουσικοθεραπεία και Μουσική 
Ιατρική»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
του Διεθνούς Συνεδρίου της Επιτροπής 
για τη Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση, 
στη Μουσικοθεραπεία και για τη Μου-
σική Ιατρική, που φιλοξενήθηκε στους 
χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
στις 12 και 13 Ιουλίου 2012. Το συνέδριο 
συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαι-
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, την 
ISME (International Society of Music 
Education), την ΕΕΜΕ (Ελληνική Ένωση 
για τη Μουσική Εκπαίδευση) και το Ελ-
ληνικό Ερευνητικό Σωματείο Ατόμων με 
Πρόβλημα Όρασης. 

Με χαιρετισμό τίμησαν το συνέδριο ο 
Πρύτανης Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδη-
μητρίου, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ορ-
γανωτικής Επιτροπής και επίτιμος Πρόε-
δρος της ΕΕΜΕ, Πολύβιος Ανδρούτσος, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Alice-Ann Dar-
row και το μέλος του ΔΣ της ISME Regina 
Murphy. Στόχος του συνεδρίου ήταν η 
ανάδειξη των τελευταίων εκπαιδευτικών 
και θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσω 
της μουσικής στα άτομα με ειδικές ανά-
γκες και αναπηρίες όλων των ηλικιών, 
καθώς και των αποτελεσμάτων της Διε-
θνούς έρευνας στον τομέα της μουσικής 
στην ειδική αγωγή και στη μουσικοθερα-
πεία. Οι εισηγητές, που ήταν από πανεπι-
στήμια και ερευνητικά κέντρα από όλον 
τον κόσμο, παρουσίασαν το ερευνητικό 
και κλινικό τους έργο εστιάζοντας στις 
παρακάτω θεματικές περιοχές:

1. PERCEPTION RESEARCH

2. MUSIC THERAPY AND OLDER 
ADULTS

3. MUSIC AND MEDICINE

4. MUSIC THERAPY AND CLIENTS 
WITH AUTISM

5. CLIENTS WITH SPECIAL NEEDS

6. COMMUNITY MUSIC THERAPY

7. CONTEMPORARY TRENDS IN 
MUSIC THERAPY

8. MUSIC THERAPY AND CLIENTS 
WITH HEARING LOSS

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

           Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος    
      Βαλκανικών, Σλαβικών και 
                    Ανατολικών Σπουδών 

«Ο Μύθος του Άλλου στα Βαλκάνια. 
Αναπαραστάσεις, κοινωνικές πρακτικές και επιτελέσεις»

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Εγνατία Οδός (ΙΕΟ) διοργάνωσαν από 
κοινού από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου 
2011, Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Ο Μύ-
θος του Άλλου στα Βαλκάνια. Αναπαρα-
στάσεις, κοινωνικές πρακτικές και επιτε-
λέσεις» στους χώρους του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν παλαιό-
τεροι και πρόσφατοι μύθοι που έχουν επι-
κρατήσει και επηρεάζουν την καθημερι-
νότητα των Βαλκανίων στην προσπάθεια 
των κατοίκων τους να αντιμετωπίσουν τη 
διαφορετικότητά τους μέσα και έξω από 
το οικείο περιβάλλον τους. Με άλλα λόγια, 
μέσα στη σφαίρα συγκεκριμένων σχέσεων 
ισχύος και ηγεμονίας το κυρίως αντικεί-
μενο μελέτης του συνεδρίου αποτέλεσε η 
διαφορετικότητα σε σχέση με τον εθνικό 
χαρακτήρα ή όπως αυτή προκύπτει μέσα 
από θρησκευτικές, πολιτισμικές και εθνο-
τικές διαφορές, αλλά και αυτή που επι-
κρατεί συνήθως ανάμεσα στα δύο φύλα.

Στο συνέδριο διακεκριμένοι επιστή-
μονες από το χώρο της Ανθρωπολογίας, 
της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας, της 
Ψυχολογίας, καθώς και των άλλων Κοι-
νωνικών & Πολιτισμικών Σπουδών από 
πολλές χώρες του κόσμου είχαν την ευκαι-
ρία να ανακοινώσουν σημαντικό αριθμό 
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δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Michael Herzfeld1

Αξιότιμε κ. Πρύτανη, 
αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και 
φίλοι,

1 Η ομιλία αυτή δόθηκε στα ελληνι-
κά στις 24 Φεβρουαρίου 2011 στη 
Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της τε-
λετής αναγόρευσης του συγγραφέα 
σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατο-
λικών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας. Για τη γραπτή της 
εκδοχή, εν όψει της παρούσας δη-
μοσίευσης, έγιναν οι απαραίτητες 
προσθήκες και προσαρμογές από 
τον συγγραφέα, ό οποίος θα ήθελε 
να ευχαριστήσει και την Αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φω-
τεινή Τσιμπιρίδου για τις χρήσιμες 
υποδείξεις της κατά την φάση της 
επιμέλειας. 

Η τιμή που μου κάνετε σήμερα 
με συγκινεί βαθύτατα. Οποιοσ-
δήποτε επιστήμονας έχει τη με-
γάλη χαρά να δει το έργο του να 
αναγνωρίζεται στο χώρο και απ’ 
τους αντιπροσώπους ενός διακε-
κριμένου πανεπιστημίου πρέπει 
έτσι κι αλλιώς να αισθάνεται ιδι-
αίτερα ικανοποίηση. Αλλά η απο-
νομή σε μένα τέτοιας τιμητικής 
αναγνώρισης σε αυτόν τον τόπο, 
σε τέτοια συμφραζόμενα (καθώς 
συνηθίζουν οι κοινωνικοί ανθρω-
πολόγοι να λένε), και ανάμεσα σε 
νέους, κυρίως, επιστήμονες που 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
να προωθήσουν τις ανθρωπολο-
γικές προσεγγίσεις σε οτιδήποτε 
αφορά την καταπολέμηση των φυ-
λετικών, θρησκευτικών και πολιτι-
σμικών προκαταλήψεων, προκαλεί 
αισθήματα ταπεινοφροσύνης και 

ερευνητικών εργασιών, λειτούρ-
γησαν ποικίλες ομάδες εργασίας, 
αναρτήθηκαν αφίσες (πόστερ) 
επιστημονικού ενδιαφέροντος και 
διεξήχθησαν διαπολιτισμικές επι-
στημονικές και καλλιτεχνικές συ-
ναντήσεις.

Tέλος, ιδιαίτερη τιμή για μας 
αποτέλεσε το γεγονός της επίση-
μης αναγόρευσης σε επίτιμο δι-
δάκτορα του Τμήματός μας του 
Michael Herzfeld, διακεκριμένου 
ανθρωπολόγου και επιμελητή της 
Ευρωπαϊκής Εθνολογίας του Μου-
σείου Peabody στο Πανεπιστήμιο 
του Harvard, ο οποίος αποδέχτη-
κε την πρόσκλησή μας να συμμε-
τάσχει και να κηρύξει την έναρξη 
των εργασιών του συνεδρίου με 
την επίσημη ομιλία του.
Το συνέδριο αποτέλεσε αφορμή 
για μια υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου συνάντηση, με ευρω-
παϊκό και διεθνή χαρακτήρα, του 
οποίου η ανάθεση και η διοργά-
νωση όχι μόνον αντανάκλασε τη 
διεθνή αναγνώριση της πραγμα-
τοποιούμενης έρευνας στα ελλη-
νικά Πανεπιστήμια στο πεδίο της 
Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας κα-
θώς και των άλλων Κοινωνικών 
και Πολιτισμικών Σπουδών, αλλά 
ταυτόχρονα προέβαλε τη διοργα-
νώτρια χώρα και τους φορείς στή-
ριξης της υλοποίησής του. Είναι 
σαφές ότι τέτοιου τύπου διοργα-
νώσεις αναδεικνύουν τον Ελληνι-
κό Πολιτισμό, ιδιαίτερα τώρα που 
η χώρα μας περνά μια δοκιμασία 
και μια κρίσιμη για το μέλλον της 
περίοδο.

Με εκτίμηση 

Η Πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής 

του Συνεδρίου

Φωτεινή Τσιμπιρίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 

& Ανατολικών Σπουδών

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«Η κοινωνική παραγωγή των αντιπαραθέσεων 
και η παγκοσμιοποιημένη ιεράρχηση των αξιών: 
Στερεότυπα και διεθνικά βιώματα στη σημερινή 
Ελλάδα και στα Βαλκάνια»

(The Social Production of Difference in the Global Hierarchy 
of Value: Stereotypes and Transnational Experience in 
Greece and the Balkans)
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ευγνωμοσύνης που με πραγματι-
κά ασυνήθιστη δυσκολία, τολμώ 
να πώ, βρίσκω λόγια αντάξια της 
στιγμής. Ελπίζω πάντως να μην 
έχετε την παραμικρή αμφιβολία 
για την απόλυτη ειλικρίνεια που 
καθοδηγεί την κάθε λέξη που θα 
ακούσετε σήμερα από μένα.

Η προσωπική σημασία που 
αποδίδω στη σημερινή τελετή έχει 
δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος 
αφορά τη μέσω της πρωτοβουλί-
ας σας τεκμηρίωση του γεγονότος 
ότι σήμερα εκείνο που θα μπορού-
σαμε να ονομάσουμε μια «ανθρω-
πολογική συνείδηση» έχει ριζώσει 
γερά και ανένδοτα στην Ελλάδα. 
Ήδη από την ίδρυση του πρώτου 
πανεπιστημιακού τμήματος που 
αφιερωνόταν στον κλάδο μας στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ένα πε-
ρίφημο εναρκτήριο συνέδριο το 
1986, το ενδιαφέρον της νέας γε-
νιάς φοιτητών ξάφνιασε τον ακα-
δημαϊκό κόσμο αλλά και απέδειξε 
πως η πρωτοβουλία είχε πέσει σε 
εξαιρετικά γόνιμη γη. Χωρίς να 
θριαμβολογήσουμε, μπορούμε να 
πούμε ότι η άφιξη της Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας συνεισέφερε σε 
δύο βαρυσήμαντα αποτελέσμα-
τα. Το πρώτο ήταν η εγκαθίδρυση 
μιας μη εθνικιστικής αντίληψης 
για την έννοια του πολιτισμού. Το 
δεύτερο, εξίσου σημαντικό αν και 
χρειάστηκε περισσότερος χρόνος 
για να εδραιωθεί, με άλλα λόγια 
να «πιάσει», ήταν η συνεπής με 
το πρώτο σημείο αποδοχής του 
ριζοσπαστικά συγκριτικού προσα-
νατολισμού του κλάδου. Αν είχα 
προτείνει τη σύγκριση Ελλάδας 
και Ταϊλάνδης πριν 40 χρόνια, νο-
μίζω πως οι αντιδράσεις θα είχαν 
καλύψει ένα φάσμα από την αδια-
φορία μέχρι και την απέχθεια (και 
αυτό για λόγους που μας ενδιαφέ-
ρουν στα πλαίσια του συνεδρίου 
μας2). Ο ίδιος δεν θα είχα φαντα-

2 Πρόκειται για το Παγκόσμιο Συνέ-
δριο “Myths of the Other in the Bal-
kans: Representations, social prac-

στεί το ενδεχόμενο να ασχοληθώ 
με μια τόσο μακρινή χώρα, αν 
και εκπαιδεύτηκα σε μια πνευ-
ματική παράδοση θεμελιωμένη, 
σε μεγάλο βαθμό, στις εθνογρα-
φικές έρευνες στην Αφρική και 
στην Ινδία. Αλλά στην Ελλάδα το 
πρόβλημα δεν ήταν απλώς η πε-
ριορισμένη φαντασία, όπως ίσως 
στη δική μου προσωπική περί-
πτωση κατά τα πρώτα χρόνια της 
σταδιοδρομίας μου, αλλά είχε να 
κάνει με μια ήδη βαθιά αίσθηση 
αντιπαράθεσης με οτιδήποτε αντι-
προσώπευε την κατηγορία «Ασία». 
(Πολλοί Έλληνες μάλιστα ανα-
ρωτιόντουσαν γιατί οι ανθρωπο-
λόγοι κάνανε έρευνες στη χώρα 
τους: μήπως τους θεωρούσαν 
«ιθαγενείς»;!) Και οι πολιτικές 
επιπτώσεις αυτής της στάσης δεν 
ήταν ασήμαντες. Οι περισσότεροι 
Έλληνες δε συγκινήθηκαν απ’ το 
γεγονός ότι οι φοιτητές που ξε-
σηκώθηκαν κατά του καθεστώ-
τος των συνταγματαρχών το 1973 
στο Πολυτεχνείο της Αθήνας ήδη 
συνέκριναν την εξέγερσή τους με 
εκείνη των φοιτητών του Πανεπι-
στημίου Θαμμασάτ στη Μπάγκοκ, 
και αν το ξέρανε θα είχαν αρνηθεί 
έστω και τη δυνητική εκδοχή μιας 
σύγκρισης με μια ασιατική χώρα. 
Ακόμη και σήμερα, τόσο στις 
ΗΠΑ όσο και στη Μεγάλη Βρετα-
νία όσο και στην Ελλάδα, τέτοιου 
είδους συγκρίσεις δεν παύουν να 
προξενούν κατάπληξη, ενώ η σύ-
γκριση με μια μεσογειακή αλλά 
και ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ιτα-
λία – που σύμφωνα με τη δική μου 
εκτίμηση παρουσιάζει σημαντικές 
διαφορές σε σχέση με την Ελλάδα 
– εξακολουθεί να θεωρείται σχε-
τικά «φυσική». Μόνο οι φοιτητές 
-οι οποίοι πάντα αποτελούν την 
ελπίδα μας για το μέλλον- κάτι 

tices, performances” που διοργά-
νωσε το Τμήμα ΒΣΑΣ στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας, 24-27/2/2011, 
στη συγκυρία του οποίου έγινε η 
παρούσα ομιλία με αφορμή την 
αναγόρευση.

ήξεραν και έδειχναν, πέραν των 
πενιχρών πληροφοριών που είχαν 
περάσει απ’ την τότε αυστηρή λο-
γοκρισία για να φτάσουν στα τρο-
μοκρατημένα αυτιά του γενικού 
κοινού.

Η στάση πάντως ότι «οι ασι-
ατικές χώρες δε μας αφορούν» 
αποδεικνύει κατά πόσο ο κόσμος 
έχει υιοθετήσει τον έστω και υπο-
συνείδητο ρατσισμό που είναι 
απομεινάρι της αποικιοκρατίας. 
Η περίπτωση της Ταϊλάνδης εί-
ναι ιδιαίτερα ενδεικτική, εφόσον 
πρόκειται για μια άλλη χώρα η 
οποία υπέστη πολιτικο-οικονομι-
κά πλήγματα παρόμοια με εκεί-
να που δέχθηκε και η Ελλάδα από 
τους λεγόμενους «Προστάτες» της. 
Ωστόσο, ο ερχoμός της Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας στην Ελλάδα 
αποτελεί και μια υπόσχεση – μια 
υπόσχεση αλλαγής. Χωρίς να 
πούμε βέβαια πως η Κοινωνική 
Ανθρωπολογία εμφανίστηκε ως 
μοναδικά σωτήρια επιστήμη τη 
στιγμή που η παλιά τάξη είχε αρ-
χίσει να καταρρέει –κι ας μη ξε-
χάσουμε πως πέρασαν 14 χρόνια 
απ’ την πτώση της χούντας μέχρι 
την ίδρυση του Τμήματος Κοινω-
νικής Ανθρωπολογίας στη Μυτι-
λήνη– νομίζω ότι μπορούμε να 
πούμε ότι η Κοινωνική Ανθρωπο-
λογία στην Ελλάδα ασκεί σήμερα 
μια όλο και εντονότερη επίδραση 
στο δημόσιο λόγο και στην κοινή 
γνώμη. Φοιτητές των ελληνικών 
πανεπιστημίων έχουν αρχίσει να 
κάνουν επιτόπια έρευνα στο εξω-
τερικό, ενώ όσοι εργάζονται στην 
Ελλάδα δουλεύουν με μια πλήρως 
συγκριτική οπτική. Το συνέδριό 
μας εξάλλου αποτελεί μία ακόμη 
ένδειξη, όχι μόνο μιας σημαντι-
κής διεύρυνσης της Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας στην κατεύθυν-
ση της σύγκρισης, αλλά και μιας 
πλούσιας και διεθνούς κλίμακας 
διεπιστημονικότητας, που άλ-
λωστε χαρακτηρίζει, νομίζω, την 
εκπαιδευτική πολιτική του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας και του 
Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών 
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και Ανατολικών Σπουδών ιδιαίτε-
ρα. Χωρίς αυτήν την εσκεμμένη 
διεπιστημονικότητα, η μελέτη της 
προκατάληψης και των στερεο-
τύπων δε θα είχε νόημα. Εδώ θα 
ήθελα να χαιρετίσω ιδιαίτερα το 
ρόλο των ιστορικών, που μας βο-
ηθούν να ανιχνεύσουμε τις ρίζες 
των δικών μας προϋποθέσεων και 
μάλιστα προκαταλήψεων. Γενικό-
τερα, περιμένω να διδαχθώ πολ-
λά από τις ανακοινώσεις τόσων 
διακεκριμένων επιστημόνων από 
τόσες χώρες που με τόσες ποικι-
λόμορφες επιστημονικές ταυτό-
τητες, βρίσκονται κοντά μας τις 
ημέρες του συνεδρίου.

Ένα μάθημα που οι ανθρωπο-
λόγοι δέχθηκαν κοιτάζοντας τον 
καθρέφτη που τους έδειξαν οι 
συνάδελφοι ιστορικοί αφορά τη 

σχέση της Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας με την παγκόσμια εξουσία. 
Η επιστήμη μας γεννήθηκε ξεκά-
θαρα απ’ τις επεκτατικές απαιτή-
σεις της Αποικιοκρατίας και γι’ 
αυτό, με την ανακήρυξη της ανε-
ξαρτησίας πολλών πρώην αποι-
κιών, έχασε έδαφος σ’ εκείνες τις 
χώρες μπροστά στην Κοινωνιο-
λογία και άλλες επιστήμες που 
δεν είχαν μολυνθεί τόσο φανερά 
απ’ την αποικιοκρατική εξουσία. 
Πιστεύω, όμως, ότι το να απορ-
ρίψουμε μια ολόκληρη επιστήμη 
εξαιτίας του παρελθόντος δε θα 
έλυνε κανένα πρόβλημα. Αντίθε-
τα, έτσι θα χάναμε ακριβώς το μά-
θημα που εκείνο το παρελθόν μας 
επιφυλάσσει. Τολμώ να πώ, μάλι-
στα, ότι ήδη διδαχθήκαμε πολλά. 
Η λυπηρή ιστορία της συνεργασί-

ας αποικιοκρατίας και επιστήμης 
δε σημαίνει με κανένα τρόπο ότι 
σήμερα εμείς που ανήκουμε στον 
κλάδο αντιπροσωπεύουμε την 
Αποικιοκρατία με τις θεωρίες μας, 
με την πρακτική μας, με τις από-
ψεις μας και τις προσωπικές αντι-
λήψεις μας. Το αντίθετο ισχύει. 
Η εσκεμμένως συνειδητή και κατ’ 
επανάληψη αυτογνωσία που επέ-
τρεψε στους κοινωνιολόγους και 
στους κοινωνικούς ανθρωπολό-
γους να γυρίσουν την πλάτη τους 
στην ως τότε κυρίαρχη ιδεολογία 
της παγκόσμιας διακυβέρνησης 
και εκμετάλλευσης -η στάση που 
γνωρίζουμε με το όνομα «αυτοα-
ναφορικότητα» και που οφείλου-
με κατά ένα μέρος στους συνάδελ-
φους ιστορικούς- δε λειτουργεί 
πιά σαν το πρότυπο του προπα-
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τορικού αμαρτήματος. Όπως το 
ανάλυσε ο αείμνηστος δάσκαλός 
μου ο J.K. Campbell (1964) στην 
περίπτωση των Σαρακατσάνων 
(με τη δυνατότητα εφαρμογής 
του, κατ’ επέκταση, και στην πε-
ρίπτωση της ελληνικής λαϊκής 
κοινωνίας γενικότερα), δηλαδή 
ως δικαιολόγηση παρόντων αλλά 
ακόμη και μελλοντικών αμαρτιών 
και εγκλημάτων, δεν γίνεται να 
ανατρέχουμε συνεχώς στο προπα-
τορικό αμάρτημα της επιστήμης 
που υπηρετούμε, αλλά αντίθετα 
καλούμαστε σε μια ασταμάτη-
τη αυτοεξέταση που οδηγεί στην 
εξίσου ασταμάτητη επιστημονική 
πάλη κατά των φυλετικών και πο-
λιτισμικών προκαταλήψεων. 

Ούτε φυσικά αυτή η σχετικά 
προοδευτική στάση μας επιτρέ-
πει ασφαλώς να αναπαυόμαστε 
στις δάφνες μας. Η προκατάληψη 
είναι ύπουλη και στήνει ενέδρες 
σε κάθε είδους ευγένεια και σε 
κάθε είδους ρητορική περί Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων. Δε φτά-
νει να προωθούμε λόγου χάριν το 
ιδεώδες της ανεκτικότητας, αλλά 
πρέπει να εξετάζουμε προσεκτι-
κά τους τρόπους με τους οποίους 
εφαρμόζεται στην πράξη. Συχνά, 
μάλιστα, η ρητορική της ανεκτι-
κότητας κρύβει πίσω από ευγενι-
κές εκφράσεις θερμής υποδοχής 
αισθήματα που κάθε άλλο από 
αποδοχή αντιπροσωπεύουν εφό-
σον λειτουργούν στην πράξη ως 
εργαλεία συλλογικού μίσους, κα-
θώς και κοινωνικού και πολιτικού 
αποκλεισμού. Η πιο επιτακτική 
ανάγκη λοιπόν είναι να χρησιμο-
ποιούμε την ιστορικά βασισμέ-
νη αυτογνωσία μας ως πλούσια 
πηγή κατανόησης για το πώς οι 
άνθρωποι φτάνουν στο σημείο 
να θρέφουν τέτοια αρνητικά και 
αντικοινωνικά αισθήματα. Όπως 
δεν πρέπει να απαρνηθούμε την 
Κοινωνική Ανθρωπολογία λόγω 
του παρελθόντος της, έτσι δεν θα 
πρέπει να κατηγορήσουμε όλους 
ανεξαιρέτως τους Έλληνες επι-
στήμονες για ακραίο εθνικισμό 

επειδή στο παρελθόν κρούσματα 
τέτοιων αντιλήψεων επέτρεψαν 
στους προκατόχους τους, ιδιαί-
τερα στους χώρους της Ιστορίας 
και της Λαογραφίας, τη δημιουρ-
γία νέων επιστημών με σκοπό την 
«εκ-κάθαρση» του εθνικού πολι-
τισμού. Πρέπει αντίθετα, όπως 
έχω επιχειρήσει να κάνω καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σταδιοδρο-
μίας μου μέχρι και σήμερα, και 
όπως πολλοί από τους ακροατές 
αυτής της ομιλίας εξακολουθούν 
να κάνουν, να μελετήσουμε αυτά 
τα προπατορικά αμαρτήματα 
με στοργή και κατανόηση προ-
κειμένου, όμως, να βεβαιωθού-
με ότι δε θα επαναληφθούν, και 
ταυτόχρονα να δούμε τον εαυτό 
μας σαν κοινούς θνητούς, που οι 
γνώσεις μας μοιάζουν μ’ εκείνες 
των ανθρώπων που μελετάμε. Η 
ταπεινότητα απαιτεί ότι θα κα-
ταβάλουμε κάθε προσπάθεια να 
αναγνωρίζουμε τις πνευματικές 
και ιδιαίτερα τις θεωρητικές ικα-
νότητες των ανθρώπων που μελε-
τάμε. Μόνο έτσι μπορούμε πράγ-
ματι να βγούμε απ’ τον ασφυκτικό 
κλοιό της προκατάληψης.

Μιλώ, νομίζω, δικαιολογημένα 
για την ανάγκη ταπεινότητας. Δεν 
είναι εύκολο να υποστηρίξει κα-
νείς με βεβαιότητα ότι έχει κατα-
φέρει να ξεφύγει εντελώς από τις 
κακές πνευματικές συνήθειες για 
τις οποίες κατηγορεί τους άλλους. 
Γι’ αυτό κι ο δεύτερος άξονας της 
ομιλίας μου έχει να κάνει με το γε-
γονός ότι τα προβλήματα της πε-
ριοχής αυτής των Βαλκανίων, και 
ιδιαίτερα το λεγόμενο «Μακεδο-
νικό», δε μπορούν να μελετηθούν 
εκτός μιας πλήρους αναγνώρι-
σης του ρόλου των αποικιοκρα-
τικών δυνάμεων στη διάπλαση 
των σημερινών αντιπαραθέσεων 
στην περιοχή, κάτι που βεβαίως 
συνεπάγεται και την ανάλυση 
των «τοποτηρητών» αυτών των 
δυνάμεων μέσα σε κάθε χώρα, 
κάθε κυβέρνηση, αλλά σε κάθε 
πανεπιστήμιο και κάθε χωριό, του 
βαλκανικού χώρου. Ο ρόλος του 

καθενός πρέπει να κριθεί με τα 
ίδια κριτήρια, διότι οι εξαιρέσεις 
παράγουν ανισότητες και ανι-
σορροπίες. Εκείνο που οι ακραίοι 
εθνικιστές δε συγχωρούν στους 
ανθρωπολόγους δεν είναι τόσο 
το ότι οι τελευταίοι απορρίπτουν 
τις προκαταλήψεις και τις πολιτι-
σμικές ιεραρχήσεις, αν και αυτό 
είναι ένας βασικός λόγος. Εκείνο, 
ωστόσο, που τους ενοχλεί πολύ 
περισσότερο είναι η αναγνώριση 
εκ μέρους των ανθρωπολόγων της 
ισχύουσας παραδοχής περί του 
ρόλου του απ’ έξω στοιχείου, του 
περίφημου «ξένου δάκτυλου». 
Αυτό φαίνεται να συμβαίνει γιατί, 
όταν ανιχνεύουμε τις απαρχές της 
προκατάληψης και του ακραίου 
εθνικισμού μέσα στα παιχνίδια 
της γεωπολιτικής, εκθέτουμε ανα-
γκαστικά και το ρόλο εκείνων των 
τοπικών παραγόντων που έχω 
χαρακτηρίσει ως «τοποτηρητές». 
Θυμηθείτε, παραδείγματος χάριν, 
τους κατ’ εξοχήν κουίσλιγκ, τους 
«συνταγματάρχες» της χούντας 
των χρόνων 1967-74. Οι απ’ έξω 
πιέσεις σπάνια πέφτουν σε γόνιμο 
έδαφος αν δεν υπάρχει ο τοπικός 
παράγων που το προετοιμάζει. 

Με παρόμοιο τρόπο λειτουρ-
γούν και τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις: προέρχονται συ-
χνά από ξένες πηγές, συμπίπτουν 
όμως με σχήματα παραδοσιακά 
όπως είναι το «αίμα», το «σόϊ», 
το «σπίτι» και βρίσκουν γόνιμο 
έδαφος εφόσον οι διαφωτισμέ-
νοι ακαδημαϊκοί δεν κάνουν τον 
κόπο να μιλήσουν δημοσία και να 
απορρίψουν τέτοια πρότυπα, τις 
πηγές δηλαδή ενός ιδιαίτερα επι-
κίνδυνου λαϊκισμού. Πρέπει έτσι 
κι αλλιώς να καταβληθεί τερά-
στια προσπάθεια συνειδητοποί-
ησης για να καταλάβει ο κόσμος 
ότι οι ταυτότητες που βασίζονται 
σ’ αυτές τις κατηγορίες δεν είναι 
«φυσικές» αλλά πηγάζουν από 
πολιτισμικά και κοινωνικά οικο-
δομήματα, τα οποία ενισχύουν 
την ικανότητα των ξένων δυνάμε-
ων να ελέγχουν την καθημερινή 
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ζωή της χώρας μέσω των αντι-
προσώπων τους στην τοπική δομή 
εξουσίας. 

Αυτή προφανώς είναι η πα-
ραδοξολογία του ακραίου εθνικι-
σμού, ο οποίος υποδουλώνει ένα 
λαό ολόκληρο στον ξενόφερτο 
καθορισμό του πολιτισμού του, 
στο όνομα όμως της εθνικής ελευ-
θερίας και ανεξαρτησίας! Οι Έλ-
ληνες γνωρίζουν πολύ καλά το 
φαινόμενο, που τους έχει κοστίσει 
πολύ ακριβά. Όμως η αλλαγή και 
η ανατροπή τέτοιων σχημάτων 
συνεπάγονται και ριζοσπαστικές 
μεταρρυθμίσεις στον εκπαιδευτι-
κό χώρο. Τη στιγμή που πλήθος 
μεταναστών φτάνουν στην Ελλά-
δα, η έλλειψη εκπαιδευτικής πρω-
τοβουλίας που θα περιλαμβάνει 
τη συμμετοχή ανθρωπολόγων για 
τη μελέτη και διαχείριση του με-
ταναστευτικού ζητήματος αποτε-
λεί επικίνδυνο δείγμα αδιαφορίας 
και ανευθυνότητας εκ μέρους των 
αρχών. Από τον Έλληνα του χω-
ριού που ζητάει εκδίκηση και για 
τον αδελφό του, στους πολιτικούς 
που μιλάνε για εθνική παλιγγε-
νεσία και παλιννόστηση (εδώ θα 
ήθελα να αναφερθώ στη σπου-
δαία εργασία της κυρίας Βουτυρά 
[Voutira 2003, 2006]) και από 
εκεί στους Samuel Huntington 
(1996) και Robert Kaplan (1993) 
που μιλάνε για σύρραξη μεταξύ 
ασυμβίβαστων πολιτισμών και 
για αιώνια βαλκανικά μίση, δεν 
είναι καθόλου μακρύς ο δρόμος. 
Ευθύνονται ορισμένοι επιστήμο-
νες με τραγικό τρόπο, εφόσον δα-
νείζονται το πέπλο της ακαδημαϊ-
κής σοβαρότητας με απεριόριστη 
προθυμία, πυροδοτώντας τις χει-
ρότερες εκστρατείες ρατσισμού. 
Πρέπει να αναρωτηθούμε παρα-
δείγματος χάριν, γιατί οι απόψεις 
ενός Kaplan ακούγονται πιο εύκο-
λα από εκείνες ενός Dušan Belić 
και των υπολοίπων του «Κύκλου 
του Βελιγραδίου» (Belić et Savić 
2002). 

Η αντίστοιχη ευθύνη των αν-
θρωπολόγων, σ’ αυτά τα συμ-

φραζόμενα, είναι ξεκάθαρη. 
Οφείλουμε να δώσουμε μια γερή 
απάντηση, βασισμένη στην άμεση 
γνωριμία μας με τις τοπικές κοι-
νωνίες και στην εξοικείωσή μας 
με τα βιώματα της καθημερινής 
ζωής. Μόνο έτσι θα πείσουμε τον 
κόσμο ότι η Κοινωνική Ανθρωπο-
λογία δεν είναι ακόμη μια θεωρη-
τική επιστήμη ανάμεσα σε τόσες 
άλλες, μακριά απ’ την πραγμα-
τικότητα. Αντίθετα, η επιστήμη 
μας βασίζεται όντως στην απ’ ευ-
θείας γνωριμία με τις οικείες δια-
στάσεις της καθημερινότητας. Η 
κακή πληροφόρηση για την Κοι-
νωνική Ανθρωπολογία αποτελεί 
γενικότερη απειλή για τον κόσμο 
εφόσον του αφαιρεί μια σημαντι-
κή πηγή κριτικής ανάλυσης για τις 
επιπτώσεις των μεγάλων πολιτι-
κο-οικονομικών ρευμάτων και την 
καθημερινή ζωή των κοινών θνη-
τών. Πράγματι, σε συνεργασία με 
τους συναδέλφους στους άλλους 
κλάδους, εκείνο που μπορούμε να 
προσφέρουμε είναι μια εμπειρική 
προσέγγιση και μια ανανεωτική 
οπτική που μπορεί να διορθώσει 
τις παραπλανητικές γενικεύσεις 
που κυκλοφορούν με την ιδιότητα 
της «κοινής λογικής».

Γι’ αυτό, και τώρα προχωρώ 
στον πυρήνα της σημερινής μου 
ομιλίας. Στο χώρο της επιστημο-
νικής ανάλυσης χρειαζόμαστε, και 
πρέπει ν’ αναπτύξουμε, μια προ-
σέγγιση που θα μας επιτρέψει να 
καταλάβουμε πώς οι μεγάλης κλί-
μακας διαδικασίες και δομές – οι 
προκαταλήψεις και οι μετασχη-
ματισμοί ομαδικών ταυτοτήτων 
– διαμορφώνονται καθημερινά 
μέσα από τις κοινωνικές διασυν-
δέσεις (social interactions) και 
πώς αυτές οι διασυνδέσεις, που 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
του αντικειμένου των ανθρωπο-
λογικών παρατήσεων, ενισχύουν 
αντίστροφα τις πολιτικές τάσεις 
μεγάλης κλίμακας και γι’ αυτό το 
λόγο καμιά φορά υποθάλπουν τα 
πιο ακραία ιδεολογήματα. Εξού 
και η μεγάλη σημασία της λέξης 

«παράσταση», ως επιτέλεση (per-
formance) στον τίτλο του συνε-
δρίου μας. Η παράσταση είναι ο 
συνδετικός κρίκος μεταξύ ιδεολο-
γίας και πράξης 

Μια τέτοια προσέγγιση απο-
βλέπει στη γεφύρωση του χά-
σματος που μέχρι τώρα χωρίζει 
τις άμεσες διασυνδέσεις από τις 
μακροπρόθεσμες διαδικασίες. Δεν 
είναι καθόλου διαυγείς οι λόγοι 
για τους οποίους πολιτικοί και 
κοινοί θνητοί συμβαδίζουν ιδεο-
λογικά και έμπρακτα ακόμα και 
όταν μια τέτοια συνεργασία κάθε 
άλλο παρά ευνοεί τα συμφέροντα 
του λαού, δηλαδή των πολλών. Η 
σχέση μεταξύ κοινωνικής παρά-
στασης και πολιτισμικής διαδικα-
σίας μπορεί –και πρέπει– να δια-
λευκάνει αυτό το ζήτημα.

Σ’ αυτό το σημείο θεωρώ ωφέλι-
μο να αναφερθώ στα αναλυτικά και 
μεθοδολογικά προτερήματα της 
«κοινωνικής ποιητικής» (βλ. Her-
zfeld 2005: 21-27). Παρ’ όλο που 
φαίνεται να πλησιάζει την «ποίη-
ση», δεν πρόκειται για μια αφηρη-
μένη η αποκλειστικά φιλολογική 
προσέγγιση. Αντίθετα, πρόκειται 
για μια μέθοδο ανάλυσης που ανα-
γνωρίζει την υλικότητα του λόγου 
και των συμβόλων γενικότερα. 
Ας μη ξεχνάμε ότι στα ελληνικά η 
λέξη «ποίηση» σημαίνει και «δρά-
ση». Αφορά τη παραστασιακότη-
τα που η χρήση στερεοτύπων συ-
νεπάγεται πάντα και αναγκαστικά 
– το πως η χρήση των στερεοτύ-
πων επηρεάζει, και επηρεάζεται 
από, τις κοινωνικές διασυνδέσεις. 
Δε θίγει αναγκαστικά τις ψυχολο-
γικές διαστάσεις της διασύνδεσης, 
αλλά πρόκειται για μια αυστηρά 
κοινωνική προσέγγιση. Αντί να 
μιλήσουμε μόνο για ειλικρίνεια 
και υποκρισία, φαινόμενα που 
άλλωστε δεν αποτελούν κατάλλη-
λο υλικό για μια πραγματικά πει-
στική ανθρωπολογική ανάλυση, 
εφόσον δεν έχουμε την ικανότητα 
να ξέρουμε τί τρέχει στο νου του 
άλλου, μπορούμε με περισσότερη 
αυτοπεποίθηση να μιλήσουμε για 
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τις κοινωνικές πράξεις και για τις 
επιπτώσεις τους – δηλαδή, για 
την υπαρκτή σχέση δράσης και 
αντίδρασης. Μπορούμε συνήθως 
να διαπιστώνουμε με απόλυτη 
σαφήνεια ότι τα στερεότυπα χρη-
σιμοποιούνται πολύ συχνά για ν’ 
αποκλειστεί μια ομάδα ανθρώπων 
απ’ εκεί που σύμφωνα με τους νό-
μους έχουν το δικαίωμα να κυκλο-
φορούν ελεύθερα. Άσχετα με ποια 
κίνητρα κινούνται οι κοινωνικοί 
δράστες (social agents), το απο-
τέλεσμα των επεμβάσεών τους εί-
ναι εκείνο που μετράει κοινωνικά, 
άρα είναι εκείνο που δικαιολογη-
μένα αποτελεί το αντικείμενο του 
ανθρωπολογικού βλέμματος. Άν 
η Κοινωνική Ανθρωπολογία είναι 
πράγματι μια εμπειρική επιστή-
μη, αυτό οφείλεται στο ρόλο της 
προσωπικής εμπειρίας, κάτι που 
αναγνωρίζεται μέσω της εσκεμ-
μένης αυτοαναφορικότητας και 
αυτοανάλυσης που υιοθετείται 
μεθοδολογικά από την πλευρά 
του ανθρωπολόγου.

Οι υλικές συνέπειες των στε-
ρεοτύπων είναι συχνά άμεσες και 
ουσιώδεις, πολλές φορές και οδυ-
νηρές. Οι Έλληνες γνωρίζουν δυ-
στυχώς πολύ καλά πώς λειτουρ-
γεί αυτό το φαινόμενο. Η εμμονή 
των ξένων δημοσιογράφων στη 
δήθεν ανικανότητα των Ελλήνων 
να οργανώνονται αποτελεσματικά 
και να διεξάγουν τις επιχειρήσεις 
τους με τιμιότητα και διαφάνεια 
δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο λο-
γικής, μια προφητεία που δεν 
μπορεί παρά να αυτοβεβαιωθεί. 
Χωρίς να αμφισβητήσουμε τη δυ-
σμενή επίδραση της πατρωνείας 
επάνω στο δημόσιο βίο της Ελ-
λάδας ούτε τη μεροληπτική αντί-
ληψη της λειτουργικότητας και 
της διαφάνειας στην οικονομική 
ζωή της χώρας, μπορούμε εύκολα 
να διαπιστώσουμε τις επιπτώσεις 
της εσκεμμένης κατάχρησης των 
στερεοτύπων επάνω στην βιωμέ-
νη πραγματικότητα. Έτσι, όταν 
η Άκγελα Μέρκελ επικαλείται τη 
στερεότυπη προϋπόθεση της ελ-

ληνικής ανοργανωσιάς και αδρά-
νειας για να καλύψει το γεγονός 
ότι η καθυστέρηση παροχής βο-
ήθειας με την οποία προσπάθησε 
να εισπράξει προεκλογικά κέρδη 
στη χώρα της συνέβαλε σημα-
ντικά στη διεύρυνση και στη δη-
μοσιοποίηση της ελληνικής χρε-
οκοπίας, επιβεβαιώνει για μια 
ακόμη φορά, πάλι σε επίδειξη της 
λογικής του βραχυκυκλώματος, 
τό πολιτικό λειτούργημα της συ-
σκευασίας που λέγεται «μεσογει-
ακή νοοτροπία», βάσει της οποίας 
ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες 
την «εξηγούν» ώστε να επωφελη-
θούν μόνο αυτοί οι ίδιοι.

Άχ, η καημένη Μεσόγειος! Τα-
λαιπωρημένη θάλασσα, μεταμφι-
εσμένη σε «πολιτισμική περιοχή» 
για να δώσει στους ανθρωπολό-
γους την αίσθηση ότι δημιουρ-
γούσαν «θεωρία» και αποκεί οδη-
γημένη στην οικοδόμηση, επάνω 
σε θεμέλια ήδη γερά χτισμένων 
προϋποθέσεων, προκαταλήψεων 
και ανισοτήτων εξουσίας μεταξύ 
των αποικιοκρατικών δυνάμεων, 
από τη μια και των μικρών κι αδύ-
νατων χωρών της περιοχής, από 
την άλλη: τόσα «μεσογειακά» 
εφευρήματα, μεσογειακά αμαρ-
τήματα, μεσογειακές αξίες που 
παρουσιάζονται μάλλον σαν κα-
θυστερημένες (όπως είναι το φι-
λότιμο και η ντροπή), ακόμη και 
της μεσογειακής δίαιτας που πολύ 
λίγο φαίνεται νά’ χει να κάνει με 
τη Μεσόγειο εφόσον αποκλείει 
την κατανάλωση τεράστιων πο-
σοτήτων κρέατος, όπως συμβαί-
νει στην πράξη στην Κρήτη για 
παράδειγμα. Στην Αθήνα σήμερα 
ένα από τα πιο κομψά εστιατόρια 
φέρνει ειρωνικά το όνομα Cucina 
Povera (Φτωχική Κουζίνα). Είναι 
δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι 
ένας φτωχός θα έβρισκε ποτέ τα 
οικονομικά μέσα για να φάει εκεί!

Και όταν μιλάμε για τα Βαλκά-
νια, ακόμη χειρότερα! Ο βούλγα-
ρος διανοούμενος Αλεξάντρ Κιόσ-
σεβ, παίζοντας εποικοδομητικά 
με το μοντέλο μου για την «πο-

λιτισμική οικειότητα», προτείνει 
για τους βαλκανικούς λαούς τη 
«σκοτεινή οικειότητα» (Kiossev 
2002). Άραγε το βλέπουν έτσι και 
οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής; 
΄Η πρόκειται αντίθετα για μια εύ-
στοχη ειρωνεία, εφόσον, καθώς 
μας λέει ο James Scott (1985), οι 
αδύνατοι της γής αντιστέκονται 
στην εξουσία - αν πράγματι αντι-
στέκονται και δεν αισθάνονται 
μόνο την επιθυμία να το κάνουν - 
με χίλιους πλάγιους τρόπους που 
ανατρέπουν, τουλάχιστον συμβο-
λικά, τη κυρίαρχη διανομή εξου-
σίας μέσω των μικρών πράξεων 
της καθημερινότητας, έτσι ακρι-
βώς όπως μας διδάσκει ο Καρα-
γκιόζης (Danforth 1976).

Κι όμως... κι όμως, κάποιοι θα 
πούνε, κάτι υπάρχει, τα στερε-
ότυπα έχουν σχέση με κάποια 
πραγματικότητα. Κάτι το κοινό 
ανακαλύπτουμε όταν εξετάζου-
με τα ηθικά συστήματα των δύο 
αντιπαρατιθέμενων περιοχών της 
Ευρώπης. Κάποια αλήθεια βρί-
σκεται πίσω απ’ όλα αυτά τα 
προφανώς απατηλά στερεότυ-
πα. Έτσι, παραδείγματος χάρην, 
η εμφανής έλλειψη αυτοπειθαρ-
χίας στο δημόσιο βίο της Ελλά-
δας συγκρίνεται με την κατάστα-
ση «εις τας Ευρώπας» σε βάρος 
των περιθωριακών χωρών. Ούτε 
οι ταραχές λείπουν, όπως ανα-
καλύψαμε την εβδομάδα του 
συνεδρίου με τις απεργίες και με 
το γεγονός ότι στην Ελλάδα και 
στην Ιταλία υπήρχαν ιδιαίτερες 
ιστοσελίδες για να παρακολου-
θήσει κανείς την αναγγελία και 
τη διεκπεραίωση των απεργιών. 

Δεν αντιλέγω. Αλλά εκείνο 
που λείπει απ’ την εικόνα είναι 
η εξήγηση, η αλυσίδα αιτιών και 
αποτελεσμάτων. Ποιός δημιούρ-
γησε τις συνθήκες που ευνοούν 
τέτοιες εξελίξεις; Θα μπορούσε 
ασφαλώς να απαντήσει κανείς ότι 
αν οι Έλληνες μιλήσουν ξανά για 
το «ξένο δάκτυλο» θα επιβεβαι-
ώσουμε αναπόφευκτα την εντύ-
πωση ότι διακατέχονται απο μια 
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φοβερή συλλογική ευθυνοφοβία. 
Η αντίρρηση δεν είναι τελείως 
άστοχη, αλλά, απλώς, δεν εξα-
ντλεί τις δυνητικές εξηγήσεις. 

Πρέπει να θέσουμε επιπρό-
σθετα ερωτήματα: για τη Μεσό-
γειο μιλάμε ή για τα Βαλκάνια; Δε 
νομίζω ότι η διαφορά έχει μεγάλη 
σημασία. Και οι δύο όροι λειτουρ-
γούν, όχι ως γεωγραφικές κατη-
γορίες, αλλά κυρίως περιφρονητι-
κά ως πολιτικές κατηγορίες για να 
εκφράσουν οι απ’ έξω τη συγκα-
τάβασή τους απέναντι σ’ αυτούς 
τους λαούς του «μη βορρά». Με 
τον τρόπο αυτό δικαιολογούνται 
οι αλλεπάλληλες συκοφαντίες σε 
βάρος των χωρών αυτών, όπως 
εκείνες που εκτυπώνονται κατ’ 
επανάληψη για τα αιώνια μίση 
και την αταξία, άσχετα που σ’ ένα 
σημαντικό τουλάχιστον μέρος των 
γεγονότων και κατά συνέπεια των 
εκτιμήσεων είναι «συνένοχοι» 
οι αυτοαποκαλούμενοι κριτές και 
προστάτες. 

Εδώ μάλιστα αρχίζουμε να 
ανακαλύπτουμε ένα βαθύτερο 
στρώμα εξηγήσεων που θέτει το 
όλο ζήτημα στα απαιτούμενα 
συμφραζόμενα, δηλαδή στα πλαί-
σια της δυναμικής σχέσης μεταξύ 
των μεγάλων σχημάτων εξουσίας 
και της τοπικής παραγωγής των 
στερεοτύπων και των προκαταλή-
ψεων – φαινόμενα, άλλωστε, που 
συχνά μετατρέπονται σε πράξεις 
δομικής η ακόμη άμεσης υλικής 
βίας όπως λόγου χάρην η λεγόμε-
νη «εθνική εκκαθάριση» η εκεί-
νο το παράδειγμα της δομικής 
βίας που έχω ονομάσει «χωρική 
εκκαθάριση» (spatial cleansing, 
Herzfeld 2006). Το τελευταίο, 
το οποίο αποσκοπεί στην εδραί-
ωση της ηγεμονικής κυριαρχίας 
των ευνοούμενων της νεοφιλε-
λεύθερης οικονομικής ιδεολογίας 
σήμερα μέσω των εξώσεων, εμ-
φανίζεται στα προγράμματα «εξυ-
γίανσης» ή «εξωραϊσμού» των 
πόλεων. Πρόκειται για μια διαδι-
κασία που μάλλον ξεκίνησε με τις 
γιγαντιαίες επεμβάσεις του βαρό-

νου Όσσμαν [Baron Haussmann] 
στο Παρίσι τον 19ο αιώνα, και που 
συνεπάγεται τη μνημειοποίηση 
και χωρική απομόνωση των πρώ-
ην οικισμών των εργαζομένων 
ανθρώπων και κατά συνέπεια την 
απομάκρυνση των θεωρούμενων 
ως «επικίνδυνων πληθυσμών» από 
τα δήθεν εξωραϊσμένα αστικά κέ-
ντρα.

Τέτοια φαινόμενα δε συνα-
ντώνται αποκλειστικά στην Ευ-
ρώπη. Τα τελευταία χρόνια τα με-
λετώ με βάση την επιτόπια έρευνα 
και στην Ταϊλάνδη. Άλλωστε στην 
Ελλάδα, τουλάχιστον, υπάρχουν 
παραδείγματα πετυχημένης αντί-
στασης όπως στην περίπτωση 
των Αναφιώτικων στην Αθήνα 
(άν μάλιστα δεν τα θεωρούμε πια 
ενσωματωμένα στη πολεοδομική 
αναθεώρηση της περιοχής της 
Ακρόπολης) όπως επίσης και της 
πετυχημένης προσαρμογής του 
τοπικού πληθυσμού στις πολεο-
δομικές αναδομήσεις και ανακα-
τατάξεις (όπως έγινε στο Ρέθυμνο 
τα τελευταία 40 χρόνια περίπου) 
(βλ. Caftanzoglou 2000, 2001; 
Herzfeld 1991).

Εκείνο που αξίζει την ιδιαίτε-
ρη προσοχή μας είναι το ότι η δια-
μάχη μεταξύ των δήθεν «καλών» 
και «κακών» αντιστοίχως δια-
στάσεων της όποιας πολιτισμικής 
ομάδας πρώτα από όλα ρυθμίζε-
ται από κάποιες δυνάμεις, πολλές 
φορές αόρατες, που διέπουν την 
ταξινόμηση των αισθητικών, πο-
λιτικών και ηθικών αξιών μέσω 
μιας ιεράρχησης που ακολουθεί 
την «παγκόσμια ιεραρχία αξι-
ών» (Herzfeld 2004). Η τελευ-
ταία ουσιαστικά ξεφύτρωσε από 
το σύστημα του αποικιοκρατικού 
ελέγχου και σήμερα σε πολλούς 
τόπους το αντικαθιστά και ανα-
παράγεται ταξινομικά σε όλες 
βασικά τις διαστάσεις της καθη-
μερινής ζωής, όχι μόνο στη γλώσ-
σα αλλά επίσης και ίσως κατά 
κύριο λόγο στη χρήση του χώρου, 
με αποτέλεσμα να αποτυπώνεται 
στην κοσμοθεωρία του ντόπιου 

πληθυσμού. Λαμπρό παράδειγμα 
οι αντιδράσεις των ανθρώπων που 
άλλωστε ξεσκεπάζουν την υποβό-
σκουσα συμβολική αντιπαράθεση 
και αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι 
ο «αντίθετος» όρος είναι η «Ευ-
ρώπη» ή η «Δύση». Όταν μόλις 
μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004 έφτασα στο τότε νέο αε-
ροδρόμιο της Αθήνας και εξέφρα-
σα τη μεγάλη μου έκπληξη που 
οι επιβάτες περίμεναν τα ταξί με 
τάξη και γαλήνη αντί για τους κα-
βγάδες του παρελθόντος, η άμε-
ση και αυστηρή απάντηση ήταν: 
«Κύριε, τώρα γίναμε Ευρωπαί-
οι!». Θα ήταν αδιάκριτο φαντάζο-
μαι να απαντήσω: «Κύριε, αυτή η 
απάντηση αποδεικνύει κατά πόσο 
παραμένετε υπόδουλοι της Δύ-
σης»! Αλλά στο ακροατήριο του 
συνεδρίου μας τολμώ να τονίσω 
ότι για αυτό ακριβώς πρόκειται.

Ας στρέψουμε τη σκέψη μας 
στα Ελγίνεια. Εγώ προσωπικά πι-
στεύω εδώ και πολλά χρόνια ότι 
η Μεγάλη Βρετανία, της οποίας 
τυχαίνει να είμαι υπήκοος, πρέπει 
να τα επιστρέψει στην Ελλάδα, 
όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση του 
Μπλαίρ έδωσε το λόγο της (άν και 
ξέρουμε τί αξίζει ο λόγος των πο-
λιτικών!), αλλά – και αυτό κατά τη 
γνώμη μου μετράει πολύ περισσό-
τερο – επειδή έχουν γίνει, σχεδόν 
απ’ την αρχή, το κατ’ εξοχήν σύμ-
βολο της άνισης πολιτικής σχέσης 
μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Ελλάδας. Η επιστροφή 
των Ελγινείων θα σημάδευε, πί-
στευα, την ανατροπή αυτής της 
ουσιαστικά αποικιοκρατικής σχέ-
σης. Ένας διακεκριμένος φίλος 
και συνάδελφος, ο αρχαιολόγος 
Δημήτρης Πλάντζος, ωστόσο, μου 
απάντησε ότι την πραγματική 
απελευθέρωση της Ελλάδας θα 
τη συμβόλιζε η απάντηση: «Δε τα 
θέλουμε πια, κρατήστε τα αν θέ-
λετε!» 

Κι αυτό, μάλιστα, είναι συ-
νεπές με όσα διατύπωσα πριν 
μερικά χρόνια σε άρθρο απευ-
θυνόμενο στο γενικό κοινό (Her-
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zfeld 2003), όπου επεσήμανα το 
γεγονός ότι η αληθινή ελληνική 
τραγωδία ήταν το κατά πόσο οι 
Έλληνες είχαν μάθει να περιφρο-
νούν την οικεία καθημερινότητά 
τους και να τη καλύπτουν με το 
πέπλο του ξενόφερτου νεοκλασι-
κισμού, έτσι ακριβώς, άς προσθέ-
σω τώρα, όπως οι άνθρωποι που 
μελετήθηκαν απ’ τους ανθρωπο-
λόγους κατά τις δεκαετίες του ’60 
και του ’70 κάλυπταν τη «ντρο-
πή» τους με παραστασιακές επι-
δείξεις ανδρικής επιθετικότητας 
και θηλυκής σεμνότητας. Η παρα-
τήρηση ότι «γίναμε Ευρωπαίοι» 
αντιστοιχεί σε κάτι υπαρκτό στην 
εμπειρία των Ελλήνων. Προϋπο-
θέτει, εξάλλου, την αντιστροφή, 
αλλά όχι την ανατροπή, μιας συμ-
βολικής αντιπαράθεσης. Οι αντι-
θέσεις και αντιπαραθέσεις αυτές 
δεν είναι εφευρέσεις των στρου-
κτουραλιστών αποκλειστικά, αλλά 
αντιπροσωπεύουν την πραγματι-
κότητα της όλο και περισσότερο 
παγκοσμιοποιημένης ηγεμονίας 
κατά την οποίαν η ίδια η αντιπα-
ράθεση προϋποθέτει επίσης, κα-
θώς διαπίστωσε ο Louis Dumont, 
και ανισότητα ανάμεσα στους δύο 
αντιπαρατιθέμενους όρους (1982: 
238-239). Έτσι, ο Έλληνας που 
δηλώνει πως «γίναμε Ευρωπαίοι» 
υποδεικνύει ταυτόχρονα και τη 
δική του υποδούλωση, της οποίας 
το εξωτερικό και εμφανές σημάδι 
είναι η «αποικιοκρατούμενη μί-
μηση» (σύμφωνα με τις απόψεις 
του Homi Bhabha [1994]) και η 
αποδοχή των όρων της υποδούλω-
σης σύμφωνα με τις θεωρίες για 
την ηγεμονία του Gramsci (1992: 
233-238). Η ίδια η έκφραση προ-
καλεί ωστόσο την υποψία ότι αμ-
φιβάλλει ο ίδιος αν οι Έλληνες 
κατάφεραν εντελώς να γίνουν Ευ-
ρωπαίοι σύμφωνα με τα συνηθι-
σμένα, ξενόφερτα κριτήρια. Μόνο 
όταν παύει να αναφέρεται συνέ-
χεια στην ευρωπαϊκότητα –μόνον 
όταν δείχνει να μη δίνει δεκάρα 
για τα Ελγίνεια– θα μπορέσει στ’ 

αλήθεια να πει πως βγήκε πια ορι-
στικά απ’ την καταπιεστική τρο-
χιά της «κρυπτο-αποικιοκρατίας» 
(crypto-colonialism) – μιας αποι-
κιοκρατίας δηλαδή που επιτρέπει 
σε ορισμένες παραμεθόριες χώ-
ρες να θεωρούνται ανεξάρτητες 
εφόσον, παραδόξως, ακολουθούν 
πιστά τα είδη της εθνικής ανεξαρ-
τησίας που υπαγορεύονται απ’τις 
μεγάλες δυνάμεις.

Αναμφισβήτητα, όπως παρα-
τηρεί η τουρκάλα ανθρωπολόγος 
Esra Özyürek (2004), η αντιπα-
ράθεση ανάμεσα στις οικείες και 
στις επιδεικτικές διαστάσεις της 
πολιτισμικής ταυτότητας αλλά-
ζει με το χρόνο, μερικές φορές 
μάλιστα αντιστρέφεται. Όταν οι 
πατριαρχικές αξίες κυριαρχούσαν 
στη Δύση, ο ιδανικός τύπος του 
οικογενειάρχη ήταν ο πατριάρ-
χης που υπαγόρευε στη γυναίκα 
και στα παιδιά του τί έπρεπε να 
κάνουν σε κάθε στιγμή της ζωής 
τους. Με την επικράτηση όμως 
του φεμινισμού στη σκέψη των 
Δυτικών, η επιφαινόμενη ισότη-
τα άνδρα και γυναίκας έγινε το 
επίσημο κριτήριο του σωστού 
πολιτισμού κρύβοντας τα στοι-
χεία του πατριαρχισμού που εξα-
κολουθούσαν να υφίστανται «εν 
οίκω». Με αντίστοιχο τρόπο στην 
Ελλάδα, και γενικότερα θά’ λεγα 
στα Βαλκάνια, ο καυγατζής που 
δε δεχόταν να κάνει ουρά για τα 
ταξί και με τις φασαρίες του έδει-
χνε πως ήταν «κύριος» και μάλι-
στα ικανός να υπερασπιστεί τα 
συμφέροντά του σε κάθε στιγμή 
αντικαταστάθηκε απ’ τον ευγε-
νικό «Ευρωπαίο» που αντιπαθεί 
τέτοια «μεσογειακή» η «βαλκανι-
κή» συμπεριφορά.

Σ’ αυτή την περίπτωση, παρα-
τηρούμε ότι, μολονότι τα συγκε-
κριμένα σύμβολα και η συγκεκρι-
μένη συμπεριφορά έχουν αλλάξει, 
η δομική αντιπαράθεση παραμέ-
νει άθικτη, ανενόχλητη. Με άλλα 
λόγια, η ευρωπαϊκότητα παραμέ-
νει το μέτρο του πολιτισμού. Δε 

χρειάζεται κανείς να είναι στρου-
κτουραλιστής για να καταλάβει 
και να δεχτεί πως ορισμένες δομι-
κές αντιπαραθέσεις χρησιμοποι-
ούνται για να διατηρηθεί μια ανι-
σορροπία αξιών που αντανακλά 
ακριβώς εκείνο, που εννοώ με την 
έκφραση «παγκοσμιοποιημένη 
ιεράρχηση αξιών» (global hier-
archy of value). Ακόμη κι η απλή 
διαφοροποίηση ανάμεσα στους 
αποικιοκράτες και στους κατεχό-
μενους λαούς αναπαράγει, καθώς 
η αντιπαράθεση ανάμεσα στα δυο 
φύλα ή ακόμα ανάμεσα στον πο-
λιτισμό και τη φύση –αντιπαρα-
θέσεις εξάλλου που αναπαράγουν 
και ενισχύουν η μία την άλλη– το 
βασικό σχήμα ανισότητας που, 
κατά την ορολογία του Dumont, 
επιτρέπει στους κυρίαρχους να 
«εγκλωβίζουν» τους κυριαρχού-
μενους ή, στην Ινδία, σε μια ανω-
τέρα κάστα να «εγκλωβίζει» μια 
κατώτερη. Έτσι επίσης, σ’ ένα οι-
κείο και εύληπτο παράδειγμα που 
απεικονίζει την ευρύτερη έννοια 
του Dumont, η καθαρευουσιάνι-
κη λέξη «ανωτέρα» εγκλωβίζει 
εικονικά την μορφολογικά πιο δη-
μοτική «κατώτερη».

Η αναφορά στον Dumont σ’ 
αυτή την ανακοίνωση δεν είναι 
τυχαία. Από τότε που βγήκε ο 
εξαιρετικός τόμος Περιπέτειες 
της Ετερότητας (Adventures of 
Alterity) με επιμέλεια του Ευθύ-
μιου Παπαταξιάρχη (2006), η 
σκέψη μου στρέφεται συχνά στη 
κεντρική θεωρητική θέση της 
ομάδας των συγγραφέων του βι-
βλίου, δηλαδή, στη διαπίστωση 
ότι η ανεκτικότητα απέναντι στον 
ξένο και στους μη ετεροφυλόφι-
λους στην Ελλάδα διαψεύδει την 
παλιά ανθρωπολογική εικόνα της 
επιφανειακά απόλυτης κι αλύγι-
στης συντηρητικότητας της ελλη-
νικής κοινωνίας και αποδεικνύει 
ότι οι «απ’ έξω» γίνονται συχνά 
δεκτοί, υπό τον όρο όμως ότι θα 
συμμορφωθούν τυπικά με τις 
συμβατικές συνήθειες της καθη-
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μερινής συμπεριφοράς. Με άλλα 
λόγια, οι Έλληνες εφαρμόζουν 
μια κοινωνική παραλλαγή της 
κλιντονιανής πολιτικής απέναντι 
στην ομοφυλοφιλία του «Μη ρω-
τάς, μην ομολογήσεις» (“Don’t 
ask, don’t tell”) σε όλες τις περι-
πτώσεις διαφορετικότητας – έτσι 
ακριβώς όπως στους Έλληνες 
επιτρεπόταν να συμπεριφέρονται 
«εν οίκω» ως γραφικοί «Ρωμιοί» 
αντί για «Έλληνες» υπό τον αυ-
στηρό όρο ότι στους δημόσιους 
χώρους θα αναπαρήγαν όσο μπο-
ρούσαν τα χαρακτηριστικά της 
αρχαιοελληνικής προέλευσης ευ-
ρωπαϊκότητας.

Αν λοιπόν σήμερα συναντά-
με πολλά κρούσματα ρατσισμού 
στην Ελλάδα καθώς και στις άλ-
λες βαλκανικές χώρες (και βέβαια 
κι αλλού), το να αποδώσουμε τη 
δύναμη του ρατσισμού σ’ ένα 
σύστημα κυριαρχίας που δίδα-
ξε στους Έλληνες ότι η αξία τους 
εξαρτιόταν πάντα απ’ την ικανό-
τητά τους να διεκδικήσουν πα-
ραστασιακά την ευρωπαϊκότητα 
εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, πώς και 
γιατί ορισμένες προκαταλήψεις 
ρίζωσαν τόσο βαθιά στην ελληνι-
κή ψυχή. Πρόκειται δηλαδή για 
μια ιδεολογία που οδηγεί ακόμη 
και σήμερα ορισμένους Έλληνες 
ν’ αναρωτιούνται, και να ρωτή-
σουν τους ξένους επισκέπτες, «άν 
οι Έλληνες είναι πραγματικοί Ευ-
ρωπαίοι». Αλίμονο άν τολμήσει 
κανείς να εκφράσει αμφιβολίες! 
(Το αντίστοιχο στις ΗΠΑ, όπως 
ξέρω απ’ την προσωπική μου 
εμπειρία, είναι η πειραματικά κα-
ταφατική απάντηση στο σχόλιο 
ότι ο «παλαιός κόσμος» κατέχει 
τον αληθινό πολιτισμό, που παρα-
μένει ανύπαρκτος στην Αμερική!) 
Αλλά το ερώτημα για το αν οι Έλ-
ληνες είναι Ευρωπαίοι προδίδει 
μόνο του το λυπηρό μυστικό ότι οι 
ίδιοι θρέφουν τέτοιες αμφιβολίες, 
και η ανθρωπολογική απάντηση 
ότι η ευρωπαϊκότητα δεν είναι 

παρά μόνο ένα ιδεολόγημα δεν 
παρηγορεί φυσικά κανένα. 

Κατά συνέπεια, και δεδομένου 
ότι οι Έλληνες συνεχίζουν διαρ-
κώς να πιέζονται για να αποδεί-
ξουν την ευρωπαϊκότητά τους, 
ήταν ίσως και επόμενο να κατα-
λήξουν στη διαμόρφωση αρνη-
τικών στάσεων απέναντι στους 
«μη Ευρωπαίους». Η κατηγορία 
αυτή, επιπλέον, συμπεριλαμβάνει 
όσους λαούς δεν μπορούν εύκολα 
να αφομοιωθούν στο πρότυπο της 
ευρωπαϊκότητας που αναδομή-
θηκε σύμφωνα με τα ιδεολογικά 
υπόβαθρα του νεοκλασικισμού. 
Εξ ού το καταπληκτικό συμπέρα-
σμα ότι, παραδείγματος χάρην, οι 
διάφοροι σλαβικοί λαοί δεν μπο-
ρούν να θεωρηθούν πραγματικά 
και γνησίως ευρωπαϊκοί, επειδή 
δε διακατέχονται από τα ίδια αι-
σθήματα ατομισμού και μοναδι-
κής ευφυΐας που οι Έλληνες λα-
ογράφοι του 19ου αιώνα έψαχναν 
στα αρχαία λογοτεχνικά έργα κα-
θώς και στα σύγχρονα λαϊκά κεί-
μενα (βλ. Herzfeld 1982: 56-60).

Το να βρούμε τις ρίζες της προ-
κατάληψης στα ξενόφερτα ιδεολο-
γήματα ταυτότητας δε συνεπάγε-
ται καμία απολύτως «αθωωτική» 
ή «ελαφρυντική» αιτιολογία. Ο 
ρατσισμός είναι αισχρός, και δε δι-
καιολογείται. Αλλά η συγκεκριμέ-
νη μορφή που παίρνει στον κάθε 
πολιτισμό ίσως εξηγείται, τουλά-
χιστον μέχρι ένα ορισμένο σημείο, 
και αυτό θα μπορούσε ίσως να 
εξυπηρετήσει την καταπολέμη-
σή του. Έτσι όπως η αναγνώριση 
του ρόλου του «ξένου δάκτυλου» 
δε δικαιολογεί, αλλά μόνο εξηγεί 
(και κατά ένα μέρος μόνο) την 
εκάστοτε επίδειξη ανευθυνότητας 
(ή μάλλον ευθυνοφοβίας) απ’ την 
πλευρά των Ελλήνων πολιτικών 
και τη συγκατάθεση των πολιτών 
που τους εκλέγουν, η αναγνώριση 
της θέσης της σύγχρονης Ελλά-
δας εξηγεί, όχι μόνο τις δυσφη-
μιστικά στερεότυπες εκτιμήσεις 
για την ελληνική μεταχείριση της 

οικονομίας, αλλά και τις προκα-
ταλήψεις που ακούγονται όλο και 
πιο δυνατά κατά όλων εκείνων 
των ξένων που συναγωνίζονται 
προφανώς με τους εργαζόμενους 
Έλληνες για τις λίγες θέσεις εργα-
σίας που υπάρχουν. Και όλα αυτά 
παραμένουν καλυμμένα σήμερα 
(γιατί η πολιτισμική οικειότητα 
δεν παύει να κρύβεται πίσω από 
μια στάση που εκφράζεται θαυ-
μάσια με το ρητό «Τα εν οίκω μή 
εν δήμω») από ρητορικές πολιτι-
κής ορθότητας όπως «Δεν είμαι 
ρατσιστής, αλλά...» (βλ. Herzfeld 
2007) και «Εμείς οι Έλληνες δεν 
είμαστε ρατσιστές». Οι «απεκδύ-
σεις» (disclaimers) λειτουργούν, 
όπως όλες βασικά οι εκφράσεις 
του είδους, προκειμένου να αναγ-
γείλουν εκείνο που «όλοι μας 
ξέρουμε» (αφού τελούνται «εν 
οίκω», άρα στους χώρους της πο-
λιτισμικής οικειότητας) αλλά που 
κανείς δε παραδέχεται δημοσία. 
Αυτό γιατί ο ωμός ρατσισμός δε 
θεωρείται «ευρωπαϊκός» σήμερα, 
χάρη σε ιστορικές εξελίξεις σαν 
εκείνες που η Özyürek μελέτησε 
στην Τουρκία, και παρ’ όλες τις 
ουσιαστικά ρατσιστικές, αντι-
εμπειρικές και (θα έλεγα) αντι-
ανθρωπολογικές δηλώσεις του 
Πάπα Βενεδίκτου (βλ. Remotti 
2008) του 16ου και του Ζισκάρ ντ’ 
Εσταίγκ ότι η Ευρώπη είναι καθ’ 
ορισμών χριστιανική. Οι ίδιες οι 
απεκδύσεις απεικονίζουν πιστά 
τον βασικό κίνδυνο της πολιτικής 
ορθότητας, που, ενώ καθημερι-
νής γλώσσας του, ωστόσο μπορεί 
τόσο εύκολα να μεταμορφωθεί σε 
εργαλείο ιδεογημάτων που είναι 
αντίθετα με τα αρχικά της κίνη-
τρα. Και εδώ επιστρέφουμε στην 
έννοια του «εγκλωβισμού» του 
Dumont (1970), με μία επέκτα-
σή του όμως που οφείλουμε στον 
Αυστραλό ανθρωπολόγο Bruce 
Kapferer (1988). Έχω γράψει αλ-
λού για τις συγκεκριμένες θεωρη-
τικές ιδέες (βλ. Herzfeld 2007 και 
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υπό έκδοση), έτσι θα περιοριστώ 
εδώ σε μια συνοπτική αναφορά.

Ουσιαστικά το θέμα είναι 
απλό: η ανεκτικότητα που κρύ-
βει ένα αίσθημα περιφρόνησης 
για τον «άλλο» μετατρέπεται εύ-
κολα και σε βία απέναντί του. Η 
ανεκτικότητα δεν αποτελεί ανα-
γκαστικά και αποδοχή. Αντίθε-
τα, άσχετα απ’ τις προθέσεις του 
κάθε ομιλητή, που όπως είπαμε 
είναι κάτι που ο ανθρωπολόγος 
δεν μπορεί να σχολιάσει με σι-
γουριά, συχνά είναι και έκφραση 
και πράξη συγκατάβασης, και είναι 
και αναγνώριση διαφορετικότητας 
που θέτει όρους για τη συνέχισή 
της. Όπως στην περίπτωση του 
επισκέπτη που τυχαίνει να παρα-
βιάσει τους κανόνες της φιλοξενί-
ας, η οποία άλλωστε αποτελεί τη 
βασική μεταφορά της αποδοχής 
στην Ελλάδα, ο μετανάστης ή 
ο πρόσφυγας που δε δείχνει την 
απαιτούμενη ευγνωμοσύνη, η 
που ακολουθεί σχήματα συμπερι-
φοράς που δε συμπίπτουν με τον 
κώδικα του τόπου, γίνεται στόχος 
κατηγοριών που εύκολα τότε με-
τατρέπονται σε πράξεις βίας και 
αποκλεισμού. Θυμάμαι ότι στη 
Ρόδο κατά τη διάρκεια της επι-
τόπιας έρευνας που έκανα για τη 
διδακτορική διατριβή μου, μου 
είπαν ότι στους Τούρκους έπρεπε 
να επιδειχθεί ιδιαίτερη φιλοξενία 
ακριβώς επειδή οι Έλληνες έπρε-
πε να φανούν ηθικά ανώτεροι. 
Ταυτόχρονα, όμως, άκουσα για 
ένα όνειρο όπου ένας Τούρκος 
παρουσιάστηκε με την εμφάνι-
ση μαύρου σκύλου, σύμβολο που 
συγχωνεύει φυλετικά και πολιτι-
σμικά στοιχεία προκατάληψης, 
αλλά που, παραπάνω απ’ οτιδή-
ποτε άλλο, φανερώνει σημάδια 
διαγνωστικά του εξορκισμού των 
κακών πνευμάτων – ακριβώς το 
ίδιο φαινόμενο που ο Kapferer 
επεσήμανε στην περίπτωση των 
Σίνχαλα που στρέφονταν εναντί-
ον των Τάμιλ και που από θρη-

σκευτική παράδοση με ιδιαίτερη 
αφοσίωση στην άρνηση της βίας 
έγιναν φορείς (the bearers) μιας 
ιδιαίτερα ανατριχιαστικής γενο-
κτονίας με πρωταγωνιστές τους 
ιερομόναχους. 

Με άλλα λόγια, η δαιμονοποί-
ηση δε λείπει απ’ το σύγχρονο 
κόσμο. Η έκκληση του George W. 
Bush στη λογική της Σταυροφο-
ρίας, καθώς και η αναζωπύρωση 
της Ισλαμοφοβίας στη Δύση σή-
μερα, ακόμη και εκείνη η έμμονη 
ιδέα ότι η Ευρώπη είναι καθ’ ορι-
σμόν χριστιανική, όλα αυτά είναι 
σαφέστατες και ανησυχητικές 
ενδείξεις της δύναμης και της θρι-
αμβευτικής επιβίωσης των παλαι-
ών αντιλήψεων που οδήγησαν σε 
τόσες σφαγές στο παρελθόν.

Οι παραστάσεις που διαιωνί-
ζουν τις αντιλήψεις αυτές έχουν 
κι αυτές βαθιές ρίζες, όπως πα-
ραδείγματος χάρη το κάψιμο του 
Ιούδα και οι διάφορες στερεότυ-
πες αναπαραστάσεις του «Τούρ-
κου», ακόμη και οι παραστάσεις 
του θεάτρου σκιών, αλλά και οι 
άτυπες διαστάσεις των καθημε-
ρινών διασυνδέσεων. Εδώ θεωρώ 
σημαντικότατο και το ρόλο των 
χειρονομιών, που λειτουργούν ως 
πηγή αισθημάτων αποξένωσης 
και οικειότητας στον ίδιο, ίσως, 
βαθμό. Η πρώην φοιτήτριά μου 
η Βασιλική Νεοφωτίστου και νυν 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 
του Μπάφαλο, που έκανε έρευνα 
στην πόλη των Σκοπίων, βρήκε 
ενδιαφέροντα δεδομένα που κατά 
την εκτίμησή της απεδείκνυαν ότι, 
παρ’ όλο που περνούσαν κρίσιμες 
στιγμές υψηλής έντασης, ο κοινός 
κώδικας άτυπων και υποσυνείδη-
των χειρονομιών των δύο αντιπα-
ρατιθέμενων εθνικών ομάδων πι-
θανόν να βόηθησε στην αποφυγή 
πολέμου μεταξύ τους (Neofotistos 
2012). Και τώρα η διάσημη Ιταλί-
δα ανθρωπολόγος Cristina Grass-
eni ετοιμάζεται να προωθήσει μια 
νέα έρευνα με βάσει τις θεωρίες 

της για την «μαθητεία δεξιοτε-
χνικής όρασης» (skilled vision, 
βλ. Grasseni 2007) όπως και μια 
πρόταση δική μου ότι, αφού οι 
φυλετικές και πολιτισμικές προ-
καταλήψεις είναι ένα πολιτισμικό 
φαινόμενο, μαθαίνονται κι αυτές 
μέσω μιας καθοδηγούμενης δι-
απαιδαγώγησης της όρασης. Οι 
άμεσες αντιδράσεις απέχθειας, 
οι παρεξηγήσεις που προκύπτουν 
από διαφορές στην ερμηνεία των 
χειρονομιών, αλλά και η κατη-
γορηματική βεβαιότητα που εκ-
φράζεται και απ’ τους ρατσιστές 
και απ’ τα μέλη της κατατρεγμέ-
νης ομάδας ότι «τους γνωρίζουμε 
αμέσως κι απ’ τη εμφάνισή τους» 
είναι θέματα που θα πρέπει να 
μελετηθούν σοβαρά με τα εργα-
λεία και τα πρότυπα της οπτικής 
ανθρωπολογίας, όπως γενικότε-
ρα με όσες εμπειρικές μεθόδους 
διαθέτουμε για να καταλάβουμε 
καλύτερα το ρόλο των ενσώμα-
των αισθήσεων στην δημιουργία 
τόσο των πολιτισμικών αντιπαρα-
θέσεων όσο και της πολιτισμικής 
συμπάθειας και κατανόησης. Οι 
παρεμβάσεις του συνεδρίου μας 
θα μπορούσαν να παίξουν ένα 
σπουδαίο ρόλο στην προώθηση 
και αναζήτηση αυτής της λεπτής 
και ενδελεχούς μελέτης των πρα-
κτικών ενσώματων αισθήσεων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επα-
νέλθω στη προσωπική τιμή που 
μου έγινε επί τη ευκαιρία του 
συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα να 
πώ δυό λόγια για την ευρύτερη 
σημασία, όπως την αντιλαμβά-
νομαι εγώ, ενός συνεδρίου για τα 
βαλκανικά στερεότυπα. Τα Βαλ-
κάνια υπήρξαν εδώ και πολλούς 
αιώνες και θύματα των στερεό-
τυπων και παραγωγοί. Στην πα-
ραγωγή μάλιστα κεντρικό ρόλο 
είχαν οι διάφορες «εθνικές λαο-
γραφίες» που με τόσο ζήλο αφο-
σιώνονταν στην ενίσχυση των 
εδαφικών διεκδικήσεων και που 
γι’ αυτό το λόγο έγιναν και πρω-
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ταγωνιστές στις διάφορες δια-
μάχες μεταξύ των νεοσύστατων 
βαλκανικών κρατών. Όμως ήταν 
οι ίδιοι οι λαογράφοι που ανακά-
λυπταν πολλά κοινά στοιχεία που 
συνέδεαν τις βαλκανικές χώρες 
μεταξύ τους καθώς και με πιο 
μακρινούς πολιτισμούς. Πολλές 
φορές μάλιστα προσπάθησαν να 
κρύψουν τέτοιες αποδείξεις κοι-
νών πολιτισμικών στοιχείων. Άλ-
λες φορές πάλι προσπάθησαν να 
τα χρησιμοποιήσουν για να κατη-
γορήσουν τις γειτονικές χώρες για 
πολιτισμική κλοπή ή τουλάχιστον 
μίμηση – θυμηθείτε παραδείγμα-
τος χάρην την έκθεση του Γεωρ-
γίου Μέγα (1949) για τις, όπως 
ισχυρίσθηκε, καθαρά ελληνικές 
ρίζες των βαλκανικών οικιακών 
τύπων. Η μελέτη του Μέγα βγήκε 
στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής 
αντιπαράθεσης που δεν αναγνώ-
ριζε σε κανένα σλαβικό λαό την 
(όπως την θεωρούσε) ατομικό-
τητα ή πρωτοτυπία, την οποία 
απέδιδε αντίθετα μόνο στους λα-
ούς που θεωρούνταν πολιτισμικά 
ευρωπαϊκοί. Σήμερα, αντίθετα, 
όσο οι ανθρωπολόγοι τόσο και οι 
περισσότεροι λαογράφοι ανιχνεύ-
ουν στις ομοιότητες αυτές τις πιο 
θετικές ενδείξεις της κοινής μας 
ανθρωπότητας, και παύουν πια 
να τις αποδίδουν στην «ευρωπα-
ϊκή μεγαλοφυΐα» ή σε παρόμοιες 
δηλώσεις πολιτισμικής ανωτερό-
τητας. Οι δημοσιογράφοι δυστυ-
χώς και οι πολιτικοί, έχουν μεί-
νει πολύ πίσω. Στο σημείο αυτό 
βλέπω πράγματι το πιο σπουδαίο 
ρόλο της Κοινωνικής Ανθρωπολο-
γίας στο εκπαιδευτικό έργο του 
μέλλοντος.

Τέλος, πιστεύω ότι, πέραν απ’ 
οποιοδήποτε προσωπική αναγνώ-
ριση, όσο σπουδαία κι άν είναι 
αυτή για μένα προσωπικά, η βα-
θύτερη έννοια της απονομής του 
επίτιμου διδακτορικού τίτλου εί-
ναι η αναγνώριση μιας μαχητικής 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

γενικότερα των συναφών μ’ αυτή 
επιστημών στη συλλογική προ-
σπάθειά μας να βοηθήσουμε τον 
κόσμο μας να βγει απ’ τον φαύλο 
κύκλο του αμοιβαίου μίσους και 
ξενοφοβίας αλλά και από την έξω-
θεν καθοδηγούμενη μοιρολατρία 
που μας φέρνει προ τετελεσμένων 
γεγονότων σε ότι αφορά το ρατσι-
σμό και τον ακραίο εθνικισμό. Άν 
κατάφερα να συμβάλω έστω και 
λίγο στον αγώνα αυτό, είναι για-
τί εκπαιδεύτηκα σε μια επιστή-
μη που ήδη ασκούσε, σε μεγάλο 
βαθμό, την πολιτικά ευαισθητο-
ποιημένη αυτοκριτική. Αυτή η 
αυτοκριτική, που είναι ίσως το 
πιο πολύτιμο μάθημα που θα μπο-
ρούσαμε να αντλήσουμε απ’τις 
σπουδές και τις μελέτες μας, είναι 
σήμερα και το πιο πολύτιμο δώρο 
που μπορούμε να προσφέρου-
με στους συνανθρώπους μας σε 
κάθε γωνιά του ταλαιπωρημένου 
πλανήτη μας. Αντί για μια τυπική 
ανεκτικότητα, ας προσφέρουμε 
στον κόσμο, όσο γενναιόδωρα 
γίνεται, τα πολύτιμα πορίσματα 
της αυτογνωσίας μας, όσο κι αν η 
ανίχνευση των ιστορικών αμαρτι-
ών μας ίσως προκαλέσει σάλο κι 
απέχθεια για κάποιες διαστάσεις 
του παρελθόντος μας. Το μέλλον 
της ανθρωπότητας το απαιτεί.

επιμέλεια 
Joseph A. Buttigieg. 

New York: Columbia 
University Press.

Neofotistos, Vasiliki 
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Η Αυτού Εξοχότης ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Rosen 

Plevneliev, αναγορεύθηκε στις 5 Ιουλίου 
2012 Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Σε μια λαμπρή τελετή στο Αμφιθέατρο 
Τελετών του Ιδρύματος, ο κ. Plevneliev 
έπειτα από την αναγόρευσή του, μίλησε 
με θέμα «Συνεργασία για την Οικονομική 
Ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
(Cooperation for Economic Growth in 
South-Eastern Europe)».

Νωρίτερα, είχε απευθήνει χαιρετι-
σμό στην εκδήλωση ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής 
Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, ενώ την 
ανάγνωση του Επαίνου και την επίδο-
ση του τίτλου και του διασήμου έκανε ο 
Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθηγητής Θε-
οφάνης Καραγιώργος.

Ο κ. Plevneliev, στην ομιλία του κα-
ταρχήν ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας για την τιμή να τον αναγο-
ρεύσει επίτιμο διδάκτορα, μιλώντας με 
κολακευτικά λόγια για το Ίδρυμα και τη 
φήμη του στην ευρύτερη περιοχή.

Τόνισε ότι o χώρος των Βαλκανίων, 
που είχε ταυτιστεί στο παρελθόν με την 
κρίση και την αναταραχή, πρέπει να απο-
τελεί εφεξής περιοχή ειρηνικής συνερ-
γασίας και ανάπτυξης. Όπως επισήμανε, 
καμία χώρα της περιοχής δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί αυτόνομα με επιτυχία και δι-
άρκεια. Η αλληλεξάρτηση που υπάρχει 
θα πρέπει να πάψει να είναι πρόβλημα 
και να γίνει ευκαιρία.

Επίτιμος Διδάκτορας του 
 Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
 αναγορεύθηκε η Αυτού Εξοχότης ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
 Βουλγαρίας, κ. Rosen Plevneliev

1. Επίδοση τιμητικής πλακέτας από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου, στην Α.Ε. Πρόεδρο 

Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Rosen Plevneliev.
2. Επένδυση τηβέννου και διασήμου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Καθηγητή Θεοφάνη Καραγιώργο.

1.

2.
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Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι βρίσκε-
ται ελάχιστα χρόνια στην πολιτική, αλλά 
επί χρόνια υπήρξε επιχειρηματίας, ιδιό-
τητα που τον κάνει πραγματιστή και για 
τον λόγο αυτό συνηθίζει να ιεραρχεί τα 
γεγονότα, να είναι φειδωλός στις υποσχέ-
σεις του και φροντίζει να κρατά ακέραιη 
την αξιοπιστία του.

Δεν αρκεί να είμαστε δραστήριοι, 
υπογράμμισε, συνεχίζοντας το λόγο του, 
πρέπει ταυτόχρονα η δραστηριότητά μας 
να έχει και αποτέλεσμα. Επισημαίνοντας 
ότι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη δεν 
οφείλεται σε έναν μόνον παράγοντα, 
αλλά ότι είναι πολυσύνθετη, τόνισε ότι 
είναι υποχρέωση των ευρωπαϊκών κρα-
τών να εφαρμόσουν δομικές αλλαγές, να 
ακολουθήσουν δημοσιονομική πειθαρχία 
και να θέσουν σωστά τις προτεραιότητές 
τους. Το οφείλουμε, όπως είπε στις επό-
μενες γενιές, τις οποίες δεν έχουμε δικαί-
ωμα να τις χρεώσουμε με δικά μας λάθη 
και ολιγωρίες. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας κ. Χατζηδημητρίου στο χαιρε-
τισμό του επισήμανε μεταξύ άλλων το 
γεγονός ότι η καλή γειτονία, η φιλία, η 
συνεργασία, η ειρηνική συνύπαρξη και ο 
δεσμός της κοινής πορείας των λαών της 
Ελλάδας και της Βουλγαρίας είναι πλέον 
μια εδραιωμένη πραγματικότητα. 

Ο κ. Χατζηδημητρίου χαρακτηριστικά 
τόνισε: «Σε διμερές επίπεδο, παίζει με-
γάλο ρόλο η απόφαση των δύο λαών να 
συντονίσουν το βηματισμό τους σε μια 
πορεία ειρηνικής συνύπαρξης και συνερ-
γασίας, οικονομικής ανάπτυξης, πολιτι-
σμού, κοινής ευημερίας και από κοινού 
αντιμετώπισης και επίλυσης τυχόν περι-
φερειακών προβλημάτων. Και όλα αυτά 
με βάση τον κανόνα του σεβασμού στην 
ιστορική αλήθεια και με στόχο πάντα τη 
διασφάλιση και τη διατήρηση της ειρήνης 
στην ευρύτερη περιοχή».

Ο ίδιος υπενθύμισε την ήδη υφιστά-
μενη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστη-

3. Εκφώνηση Ομιλίας Επίτιμου Διδάκτορα. 
Διακρίνονται οι Πρυτανικές Αρχές, 
οι Πρόεδροι των Τμημάτων και η 
Τελετάρχης.

7. Πλήθος επισήμων παρέστησαν στην 
τελετή αναγόρευσης.

4. Η Α.Ε. Πρόεδρος Δημοκρατίας 
της Βουλγαρίας κ. Rosen 
Plevneliev, Επίτιμος Διδάκτορας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
εκφωνεί Ομιλία με θέμα: 
"Cooperation for Economic 
Growth in South-Eastern Europe". 

5. Προσφώνηση του Τιμώμενου, από 
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Καθηγητή Ιωάννη 
Χατζηδημητρίου.

6. Η Τελετάρχης, κ. Νάντια 
Σταυροπούλου, Προϊσταμένη 
Τμήματος.

4.

5.

6.
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μίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου 
του Μπλαγκόεβγκραντ κι επισήμανε ότι 
με αυτήν την αναγόρευση, οι σχέσεις με 
τα ΑΕΙ της Βουλγαρίας ανανεώνονται, 
αναβαθμίζονται, ενισχύονται και απο-
κτούν νέα δυναμική.

Κατά την ανάγνωση του Επαίνου, ο 
Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, καθηγητής Θεοφάνης 
Καραγιώργος τόνισε πως ο τιμώμενος 
ανήκει στη νέα γενιά των διαπρεπών 
προσωπικοτήτων τόσο στο χώρο της πο-
λιτικής σκηνής, όσο και στο χώρο του επι-
χειρηματικού κόσμου, αλλά και της πνευ-
ματικής κοινότητας της Βουλγαρίας.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε: 
«Η πορεία του Προέδρου αποτελεί πα-
ράδειγμα προς μίμηση, καθώς μέσα από 
την εφαρμογή καινοτομιών κατάφερε να 
αναδείξει σε δύσκολους καιρούς τη χρησι-

μότητα της Οργανωτικής και Διοικητικής 
σκέψης που μπορεί να αποφέρει ωφέλει-
ες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ 
άλλων, ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, 
Θεόδωρος Καράογλου, ο εκπρόσωπος 
της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, π. 
Δαυίδ Τσιαμάκας, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τζιτζικώστας, 
Δήμαρχοι, Εκπρόσωποι των προξενικών 
και στρατιωτικών αρχών, καθώς και οι-
κονομικών φορέων της Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Plevneliev 
είναι ο τρίτος εν ενεργεία Πρόεδρος Δη-
μοκρατίας που συγκαταλέγεται μεταξύ 
των επιτίμων διδακτόρων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, μαζί με τους Προ-
έδρους της Ελληνικής και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ.κ. Κάρολο Παπούλια και 
Δημήτρη Χριστόφια.

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

8. Η Αναπληρώτρια 
Πρόεδρος του Τμήματος 
Διοίκησης Τεχνολογίας, 
Αν. Καθηγήτρια Ευγενία 

Αλεξανδροπούλου, 
συγχαίρει τον νέο 

Επίτιμο Διδάκτορα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

κ. Rosen Plevneliev. 

9. Η Α.Ε., Επίτιμος Διδάκτωρ 
του Τμήματος Ο.Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
δέχεται συγχαρητήρια 

από τους επίτιμους 
προσκεκλημένους. 

10. Ο Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Α.Ε. Πρόεδρος 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Rosen Plevneliev, μετά την τελετή 
αναγόρευσης, με την τήβεννο και το διάσημο του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, κρατώντας το Ψήφισμα και το Διδακτορικό Δίπλωμα που 
του επέδωσε ο Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Καθηγητής Θεοφάνης Καραγιώργος. 

8.

10.9.
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Μεγάλη Ποσοτική Έρευνα 
στο Διεθνή Αερολιμένα «Μακεδονία» 

Θεσσαλονίκης από τμήμα του Πανεπιστημίου 
μας με χορηγούς ελληνικές εταιρείες

χονται από τη Γερμανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η 
πραγματοποίηση του χρονοβόρου και κο-
πιαστικού εγχειρήματος θα ήταν αδύνατη 
χωρίς τη γενναιόδωρη χορηγία υλικοτε-
χνικής φύσης της Οινοποιίας TSANTALI, 
με ισάριθμα στυλό ως δώρα ανταμοιβής 
στους ερωτώμενους, T-shirts και καπε-
λάκια τύπου jockeys για τους ερευνητές, 
λοιπές γραφικές ύλες και μεταφραστικές 
υπηρεσίες. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί η 
φιλοξενία και η παροχή ποικίλων διευκο-
λύνσεων από τη διοίκηση του Αερολιμέ-
να «Μακεδονία», η παροχή δροσιστικών 
στους ερευνητές από την Ελληνική Εται-
ρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (3Ε) και φυσικά 
η αμέριστη συμπαράσταση και υποστή-
ριξη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Στη διάρκεια των επομένων 
μηνών και μετά την ανάλυση και επεξερ-
γασία των στοιχείων του προαναφερθέ-
ντος δείγματος θα ανακοινωθούν και θα 
δημοσιευθούν ενδιαφέρουσες διαστάσεις 
και συμπεράσματα σχετικά με τη συμπε-
ριφορά των τουριστών που επισκέπτονται 
τη χώρα μας. 

Στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιό-
δου 2012, και πιο συγκεκριμένα από 6 

Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, πραγματοποι-
ήθηκε μεγάλη ποσοτική έρευνα με χρήση 
κλειστού τύπου ερωτηματολογίου στις 
εγκαταστάσεις του Αερολιμένα «Μακεδο-
νία» της Θεσσαλονίκης. Τη συγκεκριμένη 
έρευνα υποστήριξαν 35 αφοσιωμένοι εθε-
λοντές – προπτυχιακοί φοιτητές του Τμή-
ματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
πλέον του Αναπλ. Καθηγητή Δρ. Χρήστου 
Βασιλειάδη, ακαδημαϊκού υπευθύνου της 
ερευνητικής δραστηριότητας, και του 
υποψηφίου διδάκτορα Νικολάου Στύλου, 
οργανωτή και εκτελεστικού υπευθύνου. 
Σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορι-
σμός των παραγόντων που καθορίζουν 
την επιλογή τουριστικού προορισμού, 
μέσω ενός νέου προτεινόμενου υποδείγ-
ματος. Το δείγμα των περίπου 3600 ερω-
τηματολογίων, που λήφθηκε στη διάρκεια 
των 51 συνολικά ερευνητικών ημερών ή 
2.345 ανθρωποωρών εργασίας, αφορά 
τρεις βασικούς πληθυσμούς αλλοδαπών 
επισκεπτών στην Ελλάδα, που προέρ-

Επικεφαλής Ομάδας Έρευνας 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

Χρήστος Α. Βασιλειάδης (μέλος ΔΕΠ 
Τμήματος ΟΔΕ και επιβλέπων της έρευνας) 
Νικόλαος Στύλος (σύμβουλος επιχειρήσεων, 
υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος ΟΔΕ και 
υπεύθυνος εκτέλεσης και συντονισμού της 
έρευνας)
Θέμα: Παράγοντες Προσδιορισμού της 
Επιλογής Τουριστικού Προορισμού
Τόπος έρευνας: Αερολιμένας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
Θεσσαλονίκη
Διάρκεια έρευνας: 6/7 έως 26/8/2012

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

«Το “OXI” ως Σύμβολο Αντίστασης, 
 Άποψης και Ανάτασης»

Η εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 και τον Εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, 
Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στις 25 
Οκτωβρίου 2011 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθου-
σα Τελετών του Ιδρύματος, χαιρέτισε ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ιωάν-
νης Χατζηδημητρίου.

Τον Πανηγυρικό Λόγο εκφώνησε η Επίκουρη Κα-
θηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών (Έδεσσα) του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας, κυρία Ροδούλα Η. Τσιότσου, με τίτλο: «Το 
“OXI” ως Σύμβολο Αντίστασης, Άποψης και Ανάτα-
σης».

Ακολούθησε χορευτικό πρόγραμμα με τη συμμε-
τοχή του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Φοιτητών Θεσ-
σαλονίκης, υπό τη μoυσική επιμέλεια του Λέκτορα 
κυρίου Γερμανού Αχαλινοτόπουλου και τη συμμετο-
χή φοιτητών του μουσικού συνόλου παραδοσιακής 
μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης του Πανεπιστημίου.

Παρατίθεται αμέσως παρακάτω το κείμενο της 
ομιλίας της κ. Ροδούλας Τσιότσου.

Ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, 
Καθηγητής Ιωάννης 

Χατζηδημητρίου

Τον Πανηγυρικό της 
ημέρας εκφώνησε 

η Επίκουρη 
Καθηγήτρια του 

Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Διοίκησης 
Λειτουργιών, 

κ. Ροδούλα Τσιότσου

«Το "Όχι" ως Σύμβολο Αντίστασης, 
Άποψης και Ανάτασης»

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Αξιότιμοι κ.κ. Αντιπρυτάνεις,
Εκλεκτοί εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής 
και στρατιωτικής εξουσίας,
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και μέλη της πανεπιστημι-
ακής κοινότητας,
Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Με τη σημερινή εκδήλωση το Πανεπιστήμιό μας 
γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, μία από τις πιο σημα-
ντικές μας εθνικές επετείους. Τι είναι, όμως, επέτειος 
και ποιος ο σκοπός της;

Επέτειος είναι η τιμή που αποδίδουμε, άλλοτε 
γιορτάζοντας, άλλοτε όχι, σε ένα γεγονός, σε κάτι 
που συνέβη στο παρελθόν. Κάθε επέτειος αποτελεί 
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ένα μάθημα Ιστορίας. Συνεπώς, 
θα πρέπει να δούμε τα εκπαιδευ-
τικά αποτελέσματα που επιδιώ-
κουμε από ένα μάθημα Ιστορίας. 

Μία εθνική επέτειος, λοιπόν, 
στοχεύει όχι μόνο να διδάξει και 
να συμμορφώσει, αλλά, κυρίως, 
να προβληματίσει και να εγείρει 
συνειδήσεις. Η εθνική επέτειος 
τιμά το γεγονός μόνο αν πει ποιο 
είναι αυτό, τι ακριβώς έγινε -να 
αιτιολογείται δηλαδή η τιμή που 
του αποδίδουμε. Η πρώτη οφειλή 
προς αυτήν την τιμή είναι να πού-
με αυτό που συνέβη τη δεδομένη 
χρονική στιγμή και στη συνέχεια 
να αναζητήσουμε τον συμβολισμό 
του εορτασμού της επετείου. 

Έτσι, η σημερινή μου ομιλία 
κινείται κυρίως πάνω σε δύο άξο-
νες: (α) πρώτα θα κάνει μια σύ-
ντομη αναφορά των γεγονότων 
της 28ης Οκτωβρίου, δίνοντας 
ταυτόχρονα μία γεύση από το κλί-
μα της εποχής και (β) στη συνέ-
χεια θα αναζητήσει τον συμβολι-
σμό αυτής της επετείου με σκοπό 
να προβληματίσει με βάση τη ση-
μερινή ελληνική πραγματικότητα.

Ας δούμε λοιπόν,

Το χρονικό της 28ης 
Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης 
Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός 

Πρέσβης στην Αθήνα, Εμμανουέ-
λε Γκράτσι παρέδωσε στον Έλλη-
να Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά 
τελεσίγραφο, με το οποίο απαι-
τούσε την ελεύθερη διέλευση του 
Ιταλικού στρατού από την Ελλη-
νοαλβανική μεθόριο, προκειμέ-
νου στη συνέχεια να καταλάβει 
κάποια στρατηγικά σημεία του 
Ελληνικού Βασιλείου (λιμάνια, 
αεροδρόμια κ.λπ.) για τις ανάγκες 
ανεφοδιασμού και άλλων διευ-
κολύνσεών του για τη μετέπειτα 
προώθησή του στην Αφρική. Ο 
Μεταξάς απάντησε με το περίφη-
μο «ΟΧΙ», ενώ ο ελληνικός λαός 
ξεχύθηκε στους δρόμους τραγου-
δώντας πατριωτικά τραγούδια 
και αντι-ιταλικά συνθήματα. Ταυ-
τόχρονα, εκατοντάδες εθελοντές 
σε ολόκληρη την επικράτεια, άν-
δρες και γυναίκες, έσπευδαν στα 
στρατολογικά γραφεία για να κα-
ταταγούν. 

Μετά την άρνηση του Πρω-
θυπουργού, ιταλικές στρατιωτι-
κές δυνάμεις άρχισαν τις στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις εισβολής 
στην Ελλάδα. Ο ελληνικός στρα-
τός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε 
τον ιταλικό σε υποχώρηση και μέ-
χρι τα μέσα Δεκεμβρίου σχεδόν το 
ένα τέταρτο του εδάφους της Αλ-
βανίας είχε καταληφθεί από τους 
Έλληνες. Τις πρώτες ημέρες του 
Απριλίου, με την έναρξη της γερ-

μανικής επίθεσης, οι Ιταλοί ξεκί-
νησαν και αυτοί νέα αντεπίθεση. 
Από τις 12 Απριλίου ο Ελληνικός 
Στρατός άρχισε να υποχωρεί από 
την Αλβανία, για να μην περικυ-
κλωθεί από τους προελαύνοντες 
Γερμανούς. Ακολούθησε η συν-
θηκολόγηση με τους Γερμανούς, 
στις 20 Απριλίου, και με τους Ιτα-
λούς, τρεις ημέρες αργότερα, οι 
οποίες περαίωσαν τυπικά τον ελ-
ληνοϊταλογερμανικό πόλεμο.

Η απόκρουση της ιταλικής ει-
σβολής αποτέλεσε την πρώτη νίκη 
των Συμμάχων κατά των δυνάμε-
ων του Άξονα στη διάρκεια του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
και ανύψωσε το ηθικό των λαών 
στη σκλαβωμένη Ευρώπη. Πολλοί 
ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νίκη 
των Ελλήνων επηρέασε την έκβα-
ση ολόκληρου του πολέμου, κα-
θώς υποχρέωσε τους Γερμανούς 
να αναβάλουν την επίθεση κατά 
της Σοβιετικής Ένωσης, προκει-
μένου να βοηθήσουν τους συμ-
μάχους τους Ιταλούς, που έχαναν 
τον πόλεμο με την Ελλάδα. Η κα-
θυστερημένη επίθεση τον Ιούνιο 
του 1941 ενέπλεξε τις γερμανικές 
δυνάμεις στις σκληρές συνθήκες 
του ρωσικού χειμώνα, με αποτέ-
λεσμα την ήττα τους στη διάρκεια 
της Μάχης της Μόσχας.

Η ατμόσφαιρα της εποχής 
αποτυπώνεται γλαφυρά στο ποί-
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ημα «΄Ασμα ηρωικό και πένθιμο 
για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της 
Αλβανίας» του πολυβραβευμένου 
ποιητή της Ρωμιοσύνης, Οδυσσέα 
Ελύτη. Φέτος κλείνουν 100 χρόνια 
από τη γέννησή του και το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
τιμώντας τη μνήμη και το έργο 
του, κήρυξε το 2011 “Ετος Ελύτη”. 
Με αφορμή και αυτή την επέτειο, 
επέλεξα κάποια μικρά χωρία από 
την παραπάνω συλλογή για να τα 
μοιραστώ μαζί σας, καθώς εκτός 
από το χτες η ποίηση του Ελύτη 
εκφράζει και το σήμερα. 

Γράφει λοιπόν ο Έλληνας ποι-
ητής:
Γι’ αυτούς η νύχτα ήταν μια μέρα 
πιο πικρή, 
λιώναν το σίδερο, μασούσανε τη 
γης 
-ο θεός τους μύριζε μπαρούτι και 
μουλαροτόμαρο! 
 
Kάθε βροντή ένας θάνατος καβάλα 
στον αέρα, 
καθε βροντή ένας άντρας 
χαμογελώντας άντικρυ 
στο θάνατο - κ’ η μοίρα ό,τι θέλει 
ας πεί……. 

……………..

Ήταν ωραίο παιδί. Την πρώτη μέρα 
που γεννήθηκε 
Σκύψανε τα βουνά της Θράκης να 
φανεί 
Στους ώμους της στεριάς το στάρι 
που αναγάλλιαζε· 
Σκύψανε τα βουνά της Θράκης και 
το φτύσανε 
Mια στο κεφάλι, μια στον κόρφο, 
μια μέσα στο κλάμα του· 
Bγήκαν Ρωμιοί με μπράτσα φοβερά 
Kαι το σηκώσαν στου βοριά τα 
σπάργανα.................

Ήταν γενναίο παιδί. 
Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το 
πιστόλι του 
Mε τον αέρα του άντρα στην 
περπατηξιά 
Kαι με το κράνος του, γυαλιστερό 
σημάδι 
(Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο 
μυαλό 
Που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του) 
Mε τους στρατιώτες του ζερβά 
δεξιά 
Kαι την εκδίκηση της αδικίας 
μπροστά του 
―Φωτιά στην άνομη φωτιά!― 
Με το αίμα πάνω από τα φρύδια 
Tα βουνά της Αλβανίας βροντήξανε 
Ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν 
Tο κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της 

αυγής 
Kαι το στόμα του, μικρό πουλί 
ακελάηδιστο 
Kαι τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες 
της ερημίας 
Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας 
Δεν έκλαψαν 
Γιατί να κλάψουν 
Ήταν γενναίο παιδί!...........................

Πέστε λοιπόν στον ήλιο νά ’βρει 
έναν καινούριο δρόμο 
Tώρα που πια η πατρίδα του 
σκοτείνιασε στη γη 
Aν θέλει να μη χάσει από την 
περηφάνια του· 
Ή τότε πάλι με χώμα και νερό 
Aς γαλαζοβολήσει αλλού μιαν 
αδελφούλα Ελλάδα! 
Πέστε στον ήλιο νά ’βρει έναν 
καινούριο δρόμο…………..

Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ’ 
όνειρο μες στο αίμα 
Tου κόσμου η πιο σωστή στιγμή 
σημαίνει: 
Ελευθερία 
Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν 
το δρόμο: 
EΛEYΘEPIA 
Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο 
ήλιος

Χρησιμοποιώντας ως συνδετι-
κό κρίκο μεταξύ του χτες και του 
σήμερα την ποίηση του Ελύτη, ας 
δούμε τώρα τον σημερινό

Συμβολισμό του "ΟΧΙ" 

Η περιγραφή των γεγονότων της 
28ης Οκτωβρίου δείχνει ότι στη 
συγκεκριμένη επέτειο γιορτάζου-
με το «ΟΧΙ» που είπε ο λαός μας 
στους κατακτητές και την πρόθε-
σή του να υπερασπιστεί αυτό το 
«ΟΧΙ» με οποιοδήποτε τίμημα. 
Με άλλα λόγια, γιορτάζουμε την 
έναρξη ενός πολέμου για την υπε-
ράσπιση της γης μας, του πολιτι-
σμού και των αξιών μας. 

Ο συμβολισμός λοιπόν του 
«ΟΧΙ» που αναδεικνύεται, εγεί-
ρει, καταρχάς, τα εθνικά αισθή-
ματα του λαού μας, αλλά και την 
ανάγκη να καταλάβουμε ότι οφεί-
λουμε να πολεμάμε ακόμη και 
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όταν τα πραγματικά δεδομένα εί-
ναι εναντίον μας. 

 — Το «ΟΧΙ» συμβολίζει την Αντί-
σταση του λαού μας σε ό,τι 
επεκτατικά έρχεται να μας επι-
βληθεί χωρίς τη θέλησή μας. 
Είναι ο αγώνας ενάντια σε 
κάθε φασισμό είτε είναι ιδεο-
λογικός, είτε οικονομικός είτε 
στρατιωτικός. Είναι ο αγώνας 
για το δικαίωμα στο όνειρο και 
την ελπίδα…
 — Το «ΟΧΙ» συμβολίζει την Άπο-
ψη/Θέση των ελεύθερων και 
δημοκρατικών πολιτών για πε-
ρισσότερη ελευθερία και δημο-
κρατία. Τη Θέση αυτή όχι μόνο 
τη διατυπώνουν, αλλά είναι δι-
ατεθειμένοι να την υπερασπι-
στούν και να την υποστηρίξουν 
με οποιοδήποτε κόστος. Αφορά 
στον αγώνα για μια κοινωνία 
με συνοχή, που αντιμετωπίζει 
τις δυσκολίες συλλογικά και με 
σύνεση. 
 — Το «ΟΧΙ» συμβολίζει την Ανά-
ταση του έθνους, η οποία πη-
γάζει από τη δύναμη που εμπε-
ρικλείει αυτή η άρνηση. Ο όρος 
"ανάταση" σημαίνει "εξύψωση" 
ή "έξαρση" και αφορά συνήθως 
την ψυχική, πνευματική, και 
ηθική ανύψωση του ατόμου ή 
μιας κοινωνικής ομάδας. Έτσι, 
στις 28 Οκτωβρίου του 1940, 
το ηθικό των Ελλήνων αναπτε-
ρώθηκε από το «ΟΧΙ» στους 
κατακτητές, με αποτέλεσμα να 
ξεχυθούν στους δρόμους και να 
τραγουδούν σαν να ήτανε γιορ-
τή. Κάθε ΟΧΙ που μας εκφρά-
ζει και σηματοδοτεί τις αξίες 
και τις ιδέες μας, αναπτερώνει 
το ηθικό, εξυψώνει το πνεύμα, 
και φέρνει ευφορία και ανάτα-
ση ψυχής. 

Το "ΟΧΙ" ως Ατομική 
και Συλλογική Ευθύνη

Εκτός, όμως, από το συμβολικό 
του ρόλο, το ΟΧΙ αποτελεί ατομι-
κή και συλλογική ευθύνη.

Η χώρα μας και ο ελληνικός 
λαός βρίσκονται σήμερα σε δυ-
σχερή οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση. Με την ευκαιρία της 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
καλό θα ήταν να προβληματι-
στούμε και να αναλογιστούμε τις 
ευθύνες που έχουμε ως άτομα 
και πολίτες αυτού του τόπου για 
τη σημερινή κατάσταση. Ας προ-
βληματιστούμε με όλα εκείνα τα 
«αυτοκαταστροφικά» ΝΑΙ που 
λέμε τόσο σε ατομικό όσο και σε 
συλλογικό επίπεδο και ας επανε-
ξετάσουμε τη θέση, τη στάση και 
τη συμπεριφορά μας απέναντι σε 
αυτά. Ας αναλογιστούμε, λοιπόν, 
όλα εκείνα τα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΝΑΙ που είπαμε και συνεχίζουμε 
να λέμε, τα οποία θα έπρεπε να 
είναι ΟΧΙ.

Συγκεκριμένα, ας αναλογι-
στούμε 

 — τα καθημερινά μας ΝΑΙ 
στην Αδιαφάνεια και την 
Αναξιοκρατία. 

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν:

Πόσες φορές μπήκαμε σε διαδι-
κασίες ανταλλαγών είτε «δωρί-
ζοντας» τη ψήφο μας είτε «δω-
ρίζοντας» χρήματα και άλλα 
ανταλλάγματα, για να κερδίσου-
με εμείς, τα παιδιά μας ή οι συγ-
γενείς μας μια θέση εργασίας, μια 
θέση εξουσίας, μια καλύτερη με-
ταχείριση από αυτή που αξίζαμε 
με βάση τα προσόντα, την εμπει-
ρία και την απόδοσή μας; 

Πόσες φορές όντας εμείς σε 
θέσεις εξουσίας ζητήσαμε άμεσα 
ή έμμεσα ανταλλάγματα για να 
ευνοήσουμε αυτούς/ές που δεν 

έχουν τα προσόντα ή έχουν λιγό-
τερα από άλλους/ες που διεκδι-
κούν την ίδια θέση, αλλά δεν είναι 
«δικοί» μας;

Ας αναλογιστούμε επίσης

 — τα καθημερινά μας ΝΑΙ 
στην Αδράνεια και την 
Ανομία.

Ας αναρωτηθούμε:

Πόσες φορές παραβήκαμε ή αψη-
φήσαμε το νόμο για προσωπικό 
όφελος; Πόσες φορές προσπαθή-
σαμε να επηρεάσουμε τη δικαιο-
σύνη, για να μη τιμωρηθούμε για 
παράνομες πράξεις που διαπρά-
ξαμε; Πόσες φορές προσπαθήσα-
με να επωφεληθούμε της νομο-
θεσίας και βρήκαμε τα λεγόμενα 
«παραθυράκια» για να παρανο-
μήσουμε νόμιμα;

Πόσες φορές γίναμε κοινωνοί 
παράνομων ή ανήθικων πράξεων 
από τους γύρω μας και μας κυρί-
ευσε το σύνδρομο του «ωχαδερ-
φισμού» ή προσδοκούσαμε να 
ωφεληθούμε από την αδράνειά 
μας; 

Πόσες φορές κάναμε το νόμι-
μο και ηθικό, για να δικαιολογή-
σουμε τις πράξεις μας και να κα-
θησυχάσουμε τη συνείδησή μας;

Τα αποτελέσματα όλων αυτών 
των ατομικών και συλλογικών 
ΝΑΙ που είπαμε και λέμε μέχρι 
σήμερα μας έχουν οδηγήσει ως 
χώρα στη σημερινή τραγική ηθι-
κή, πολιτική, οικονομική και κοι-
νωνική κατάσταση. Το χειρότερο 
όλων αυτών των ΝΑΙ είναι ότι 
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έχουν γίνει μέρος της κουλτούρας μας και 
μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες ιδιαίτε-
ρα στο εξωτερικό. Το ελληνικό πνεύμα, η 
δικαιοσύνη και η ηθική που χαρακτήριζε 
τους προγόνους μας και τους ξεχώριζε ως 
ανώτερους από τους άλλους πολιτισμούς, 
σήμερα έχει δώσει τη θέση του στη δια-
φθορά, στην αδιαφορία και την ανομία.

Έτσι κάναμε το προσωπικό μας συμ-
φέρον σημαία της ζωής μας και πορευό-
μαστε. Η σκληρή πραγματικότητα που 
βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός αποδει-
κνύει ότι οι περιστασιακές και προσωπι-
κές ¨νίκες¨ του παρελθόντος, μας οδή-
γησαν στο να χάσουμε τον πόλεμο του 
παρόντος, ελπίζω όχι και του μέλλοντος. 

Επειδή η σχέση του ατομικού με το 
συλλογικό είναι δια-δραστική, οφείλουμε 
να θυμόμαστε ότι εμείς φτιάχνουμε την 
κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα (οικο-
γενειακό, εκπαιδευτικό, οικονομικό και 
πολιτικό) και η κοινωνία μας αντίστοιχα 
διαμορφώνει εμάς. Επειδή πολλές φο-
ρές το συλλογικό αποτελεί βολικό άλλοθι 
ή καλή ¨κρυψώνα¨ του ατομικού, όταν 
αναζητούμε ευθύνες για αυτά που συμ-
βαίνουν γύρω μας καλό θα ήταν να ξε-
κινήσουμε πρώτα από τον εαυτό μας και 
τη δική μας καθημερινή συμπεριφορά, 
πράξη ή απραξία, καθώς αυτά μπορούμε 
να τα αποφασίσουμε και να τα ελέγξουμε 
άμεσα. 

Είναι καιρός να αναρωτηθούμε αν 
είμαστε όλοι και όλες συνυπεύθυνοι για 
αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα 
μας, άλλοι/ες σε μεγαλύτερο βαθμό και 
άλλοι/ες σε μικρότερο. Είναι καιρός, επι-
τέλους να αναγνωρίσουμε και να ανα-
λάβουμε τις ευθύνες μας. Μήπως το να 
ρίχνουμε τις ευθύνες στους έχοντες εξου-
σία (είτε λέγονται πολιτικοί είτε τοπικοί 
άρχοντες) είναι η εύκολη λύση; Ας μην 

ξεχνάμε ότι αυτοί αποτελούν τον καθρέ-
φτη του εαυτού μας. Γιατί εμείς είμαστε 
η οικογένεια που τους ανέθρεψε, εμείς 
είμαστε το σχολείο που τους εκπαίδευ-
σε και τους γαλούχησε, εμείς είμαστε οι 
συνεργάτες που τους στηρίξαμε και ανα-
δείξαμε, και εμείς είμαστε οι ψηφοφόροι 
που τους εκλέξαμε και τους ξανα-εκλέξα-
με. Συνεπώς, έχουμε την ευθύνη για την 
εξουσία που τους δίνουμε ή παραχωρού-
με και για τον τρόπο που τους επιτρέπου-
με να διαχειρίζονται αυτή την εξουσία.

Κλείνοντας την ομιλία μου θα ήθελα 
να τονίσω ότι οι χαλεποί και δύσκολοι 
καιροί που βιώνουμε σήμερα στην χώρα 
μας κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη να 
αναλογιστούμε και να επανεξετάσουμε 
τα ΟΧΙ που δεν είπαμε και να αρχίσουμε 
να λέμε περισσότερα ΟΧΙ τόσο σε ατο-
μικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Θα 
πρέπει, όμως, να θυμόμαστε ότι κάθε ΟΧΙ 
έχει το τίμημά του, το οποίο ενίοτε μπορεί 
να είναι και «ακριβό» και θα πρέπει να το 
πληρώσουμε.

Οφείλουμε να πούμε λοιπόν

 — όλα εκείνα τα ΟΧΙ που θα μας δώσουν 
πίσω τη χαμένη μας αξιοπρέπεια
 — όλα εκείνα τα OΧΙ που θα δώσουν όρα-
μα και ελπίδα στις νέες γενιές και 
 — όλα εκείνα τα OΧΙ που θα μας κάνουν 
ξανά υπερήφανους/ες ως άτομα, ως 
πολίτες και ως Έλληνες.

Και όλα αυτά τα ΟΧΙ που θα πούμε ας μη 
γίνουν εθνικές επέτειοι για να τις γιορτά-
ζουμε κάθε χρόνο, αλλά ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-
ΤΗΤΑ μας.

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή 
σας.

Χορευτικό πρόγραμμα 
με τη συμμετοχή 

του Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων 

Φοιτητών 
Θεσσαλονίκης:

"Ο Λεπενιώτης"
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Η εορτή των Τριών Ιεραρχών
 και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
 πίτας του Πανεπιστημίου

H εκδήλωση για την εορτή των Τριών Ιε-
ραρχών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 
Ιανουαρίου 2012 στο Αμφιθέατρο Τελε-
τών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση την πανηγυρική ομι-
λία εκφώνησε ο Επίκουρος Καθηγητής 
του Τμήματος Γιώργος Μιχαλόπουλος με 
θέμα: «Επίκαιρα μηνύματα από τη ζωή, 
τη σκέψη και το λόγο των Τριών Ιεραρ-
χών»

Στη συνέχεια, οι Πρυτανικές Αρχές 
του Πανεπιστημίου τίμησαν τα παιδιά 
των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινό-
τητας που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2011-2012, καθώς και τους διοικητικούς 
υπαλλήλους οι οποίοι συνταξιοδοτήθη-
καν το προηγούμενο έτος.

Οι φοιτητές που τιμήθηκαν ήταν οι εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Σοφία 
Αβραμίδου

Σταύρος Τμήμα Ιστορίας – 
Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.

Αναστασία 
Κασιμίδου

Παύλος Τμήμα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής 
& Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

Λίλλυ 
Βελέντζα

Κωνσταντίνος Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας

Βασίλειος 
Παυλίδης

Θεοδώρος Τμήμα Ιστορίας 
– Αρχαιολογίας, 
Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος 
Ταραμπάνης

Κωνσταντίνος Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο 
Harvard, USA

Μαρία 
Αθανασιάδου

Ιωάννης Γεωπονική Σχολή, 
Αριστοτελείου, Α.Π.Θ.

Κωνσταντίνα 
Βαλκάνου

Ευθύμιος Τμήμα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής 
& Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

Μαλαματή-
Μαρία 
Πετρίδου

Θωμάς Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών 
Σχολής Νομικών, 
Οικονομικών & 
Πολιτικών Επιστημών, 
Α.Π.Θ.

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου

Ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, 
Καθηγητής Ιωάννης 

Χατζηδημητρίου

Τον Πανηγυρικό της 
ημέρας εκφώνησε 

ο Επίκουρος 
Καθηγής κ. Γεώργιος 

Μιχαλόπουλος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ

Αποστολίδης Χρήστος

Χαριτάκης Στυλιανός

Πρικόπουλος Κωνσταντίνος

Πλαϊνού Ρούλα

Βαβούρη Αγγελική

Αστέρης Κωνσταντίνος

Αγγέλου-Κίτση Κατερίνα
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Επίκαιρα μηνύματα από 
τη ζωή, τη σκέψη και το 
λόγο των Τριών Ιεραρχών

Κύριε Πρύτανη
Κύριοι αντιπρυτάνεις
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 
Αγαπητά μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας,
Αγαπητοί φοιτητές και 
φοιτήτριες,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι

Το Πανεπιστήμιό μας σήμερα τιμά 
τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, 
των μεγάλων αυτών πατέρων της 
Ορθοδοξίας, αλλά και του Οικου-
μενικού Χριστιανισμού, του Με-
γάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου 
του Θεολόγου και του Ιωάννη του 
Χρυσοστόμου. Η συμβολή τους 
στη Θεολογία, τη φιλοσοφία και 
τη φιλολογία υπήρξε ανεκτίμητη. 
Το συγγραφικό τους έργο υπήρξε 
τεράστιο: εκτιμάται ότι είναι περί-
που το 1/8 της ‘Ελληνικής Πατρο-
λογίας’ (Patrologiae Graece), κει-
μένων που γράφτηκαν μέχρι τον 
14ο μ.Χ. αιώνα από 500 περίπου 
πατέρες της Εκκλησίας1. 

Η συμβολή τους στην παγίω-
ση του ορθόδοξου χριστιανικού 

1 Χάρης Ανδρεόπουλος, ‘Τρεις Ιε-
ράρχες: Oι μεγάλοι παιδαγωγοί και 
οικουμενικοί διδάσκαλοι της Εκ-
κλησίας μας’ άρθρο, Ιερά Μητρό-
πολις Λαρίσης και Τυρνάβου, www.
imlarisis.gr.

διαφωτισμός και η σμίλευση του 
ελληνοχριστιανικού ιδεώδους4. 
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι 
Τρεις Ιεράρχες τιμώνται σήμερα 
ως προστάτες των Γραμμάτων και 
της Παιδείας.

Η σύνθεση αυτή μεταξύ της 
αρχαίας και της χριστιανικής σκέ-
ψης την οποία επέτυχαν οφείλε-
ται στο ότι η παιδεία τους ήταν 
στηριγμένη στα αρχαία ελληνικά 
κείμενα. Ο Μέγας Βασίλειος και 
ο Γρηγόριος ο Θεολόγος σπούδα-
σαν, μεταξύ άλλων, φιλοσοφία 
και ρητορική στην Αθήνα, ενώ ο 
Χρυσόστομος ρητορική στη Με-
γάλη Σχολή της Αντιόχειας. Παρά 
τις αντιφάσεις, τις ασάφειες και 
τις αντινομίες στις σχέσεις μετα-
ξύ της αρχαίας ελληνικής σκέψης 
και του χριστιανισμού, που χαρα-
κτήριζαν τους πρώτους μετά Χρι-
στόν αιώνες, κατάφεραν να ανα-
δείξουν την αξία των ελληνικών 
γραμμάτων. Στο τέλος της ζωής 

4 Για παράδειγμα. βλ. Προσφώνηση 
κατά την Εορτή των Τριών Ιεραρ-
χών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, κ. Γεωργίου Μπαμπινιώ-
τη, στις 30.1.2002.

Ακολούθησε σύντομο μουσι-
κό πρόγραμμα από ομάδα φοι-
τητών του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης του Πανε-
πιστημίου υπό την καλλιτεχνική 
επιμέλεια του Καθηγητή Ούβε 
Παπαματθαίου-Μάτσκε και του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Δημητρί-
ου Πάτρα.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης 
ακολούθησε η κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας!

Παρατίθεται αμέσως παρακά-
τω το κείμενο της ομιλίας του κ. 
Μιχαλόπουλου:

δόγματος ήταν καθοριστική σε 
εποχές κατά τις οποίες η ειδω-
λολατρία ήταν ακόμη ισχυρή, 
αλλά και οι χριστιανικές αιρέ-
σεις απειλούσαν την συνοχή της 
Εκκλησίας. Επίσης, κατά γενική 
ομολογία υπήρξαν οι θεμελιωτές 
της σύνθεσης των αξιών των αρ-
χαίων ελληνικών γραμμάτων και 
του πολιτισμού με τις αξίες και τις 
αρετές του Χριστιανισμού2. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο εθνι-
κός μας ιστορικός Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος, στο έργο τους 
βασίστηκε ο συνδυασμός «της 
αρχαίας παιδείας, των αρχαί-
ων διανοημάτων και φρονη-
μάτων μετά των αρχών, των 
πεποιθήσεων και των επαγγε-
λιών του νέου δόγματος»3.

Στον συνδυασμό αυτό αργό-
τερα βασίστηκε ο νεοελληνικός 

2 Βλ. Ε. Γαζή, ‘Ο δεύτερος βίος των 
Τριών Ιεραρχών’, Αθήνα, 2004, Νε-
φέλη.

3 Κ. Παπαρρηγόπουλος, ‘Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους από των αρχαιο-
τάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων, 
χάριν των πολλών’, τ. Βʹ, Αθήνα, 
Πάσσαρης, 1865-1877, σ. 684.

δραστηριότητες
τουπανεπιστημίου
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του ο Μέγας Βασίλειος με την 
πραγματεία του με τίτλο «Προς 
τους νέους όπως αν εξ ελληνι-
κών ωφελοίντο λόγων», προ-
τρέπει τους νέους στη μελέτη των 
ελληνικών γραμμάτων. Το έργο 
του αυτό είχε τεράστια απήχηση 
αργότερα, καθώς συνέβαλε στην 
ανθολόγηση αρχαίων κειμένων 
για τη Βυζαντινή εκπαίδευση και 
όχι μόνο, αφού μεταφράστηκε 
στη συριακή γλώσσα, στη λατινι-
κή αλλά και, όπως πιθανολογεί-
ται, και στην αραβική5.

Πέρα από την ανεκτίμητη 
συμβολή τους στη θεολογία, στη 
φιλοσοφία και στην ελληνοχρι-
στιανική παιδεία, οι τρείς Ιεράρ-
χες με το έργο τους διέπρεψαν ως 
κοινωνιολόγοι - παιδαγωγοί, αν-
θρωπιστές και αναμορφωτές της 
κοινωνίας της οποίας υπήρξαν 
υπηρέτες. Θα αναφερθώ, λοιπόν, 
κυρίως σε αυτήν τη διάσταση του 
έργου και της ζωής τους ιδωμέ-
νη κυρίως από την σκοπιά του 
μελετητή και του δασκάλου των 
κοινωνικών επιστημών, που είναι 
άλλωστε και η ενασχόλησή μου. 

Οι μεγάλοι αυτοί Πατέρες της 
Εκκλησίας έζησαν σε μια εποχή 
κοσμογονικών αλλαγών. Τον τέ-
ταρτο μετά Χριστόν αιώνα, οι πα-
ραδόσεις και οι αξίες του αρχαίου 
κόσμου υποχωρούσαν σταδιακά 
δίνοντας τη θέση τους στα Χρι-
στιανικά ήθη και τον τρόπο ζωής. 
Οι αλλαγές αυτές στο κοινωνικό 

5 Αστέριου Αργυρίου, Εκκλησία, Οι-
κουμένη, Πολιτική, - Χαριστήρια 
στον Μητροπολίτη Αδριανουπόλε-
ως Δαμασκηνό., Αθήνα, 2007, σελ. 
109-137, και στην Αποστολική Δια-
κονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, 
www.apostoliki-diakonia.gr.

επίπεδο προκαλούσαν αλλαγές 
στις παραγωγικές δομές της οικο-
νομίας της φθίνουσας τότε Ρωμα-
ϊκής αυτοκρατορίας. Η σταδιακή 
υποχώρηση της δουλείας, για 
παράδειγμα, αλλά και η επικρα-
τούσα υποτιμητική αντίληψη για 
τη χειρωνακτική εργασία είχαν 
εξασθενίσει τις παραγωγικές δο-
μές με συνέπεια τη μείωση της 
οικονομικής ευημερίας, τη χειρο-
τέρευση της κατανομής του πλού-
του και τη διεύρυνση του χάσμα-
τος μεταξύ πλουσίων και φτωχών, 
ισχυρών και αδυνάτων. Οι τρεις 
Ιεράρχες υπό το πρίσμα της χρι-
στιανικής διδασκαλίας αλλά και 
με μια πραγματιστική προσέγγι-
ση, κατανόησαν τη φύση των κοι-
νωνικών προβλημάτων της επο-
χής εκείνης και με τους λόγους και 
τα έργα τους προσπάθησαν να τα 
αμβλύνουν. 

Ο Μέγας Βασίλειος επιδίδεται 
σε αξιοθαύμαστο φιλανθρωπικό 
έργο ιδρύοντας ορφανοτροφεία, 
νοσοκομεία, πτωχοκομεία και 
άλλα ευαγή ιδρύματα με αποκο-
ρύφωμα την περίφημη ‘Βασιλει-
άδα’. Αποδέκτες του φιλανθρω-
πικού του έργου δεν είναι μόνο οι 
χριστιανοί, αλλά και οι Εβραίοι, οι 
Αριανοί και οι Γότθοι της Καπα-
δοκίας και του Πόντου. Η μετου-
σίωση της χριστιανικής του διδα-
σκαλίας σε πράξη είχε ως αποτέ-
λεσμα τον χαρακτηρισμό του από 
τους μετέπειτα ιστορικούς ως ο 
‘ανήρ των πράξεων’. Ο δε Γρηγό-
ριος ο Θεολόγος αναγνωρίζοντας 
τη συνέπεια των λόγων και έργων 
του διαμηνύει ότι η δύναμη του 
λόγου του είναι απόρροια της δύ-
ναμης των έργων του, λέγοντάς 
του χαρακτηριστικά: ‘Βροντή σύ 
ο λόγος, αστεροπή δέ βίος΄ 
δηλ. είναι ο λόγος σου βροντή για-
τί είναι ο βίος σου αστραπή. 

Ο Μέγας Γρηγόριος με τη δι-
δασκαλία του καυτηρίαζε τη δου-
λεία σε απόλυτη συμφωνία με την 
διδαχή του Απόστολου Παύλου 
«ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθε-
ρος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ 

πάντες γαρ υμείς είς εστέ εν 
Χριστώ Ιησού», αλλά συγχρό-
νως διακήρυττε ότι κανένας δεν 
είναι εκ της φύσεώς του δούλος, 
σε αντίθεση με την επικρατούσα 
τότε άποψη. 

Ο Μέγας Βασίλειος έσκυψε 
στο πρόβλημα που αφορούσε στις 
συνθήκες εργασίας που επικρα-
τούσαν στην επισκοπική περιοχή 
του. Αναγνωρίζοντας τις δύσκο-
λες έως απάνθρωπες συνθήκες 
εργασίας που αντιμετώπιζαν οι 
εργαζόμενοι στους χώρους των 
μεταλλείων της περιοχής ζητά 
από τον τότε έπαρχο Μόδεστο τη 
βελτίωση της ζωής των εργατών, 
των συνθηκών εργασίας αλλά και 
της αμοιβής τους6. 

Ο Χρυσόστομος, αλλά και ο 
Μέγας Γρηγόριος υπεραμύνθη-
καν της ισότητας των δύο φύλων 
τόσο στο επίπεδο της οικογενεια-
κής ζωής όσο και στο επίπεδο της 
νομοθεσίας. Ο Γρηγόριος καθαρά 
αποδίδει την άνιση μεταχείριση 
εις βάρος των γυναικών από τον 
νόμο στο ότι οι νομοθετούντες 
ήταν άνδρες. Λέει χαρακτηριστι-
κά «Άνδρες γαρ ήσαν οι νο-
μοθετούντες, δια τούτο κατά 
γυναικών η νομοθεσία»7.

Πολέμησαν την αυθαιρεσία 
των ισχυρότερων αλλά και της 
πολιτικής ηγεσίας της εποχής, 
διακηρύσσοντας ότι η νομοθεσία 

6 Γερ. Δ. Χρυσάφης, ομιλία στο Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών για τον επίσημο εορτασμό των 
Τριών Ιεραρχών και της Ελληνικής 
Παιδείας, με τίτλο «‘Ουρανοβάμο-
νες επίγειοι άγγελοι’, Κήρυκες της 
Παιδείας και της κοινωνικής δικαι-
οσύνης», 30-1-2004.

7 Ιωάννης Τζιώνας, ομιλία στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας για τον 
επίσημο εορτασμό των Τριών Ιε-
ραρχών στις 29 Ιανουαρίου 2007 
με θέμα «Δικαιϊκές αξίες του λόγου 
και του έργου των Τριών Ιεραρ-
χών», Πανεπιστημιακά 2007, Εκδ. 
Παν. Μακεδονίας, σελ. 29-34.
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πρέπει να διέπει τις πράξεις όλων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
εκτελεστικής εξουσίας. Χαρακτη-
ριστική είναι η ρήση του Χρυσο-
στόμου «άρχοντες αρχόντων 
εισί νόμοι», δηλαδή οι νόμοι εί-
ναι υπεράνω των αρχόντων.

Ο Μέγας Βασίλειος κατα-
δίκασε την απόκτηση πλούτου 
μέσω τοκογλυφίας λέγοντας ότι 
όσοι κερδίζουν πλούτο με αυτόν 
τον τρόπο είναι σαν να πίνουν το 
αίμα των αδελφών τους. Γενικά, 
οι Τρεις Πατέρες διακηρύττουν 
την υποχρέωση των χριστιανών 
σε κοινωνική και οικονομική συ-
μπεριφορά που δεν πλήττει το συ-
νάνθρωπο. Εμπνεόμενοι από την 
παράδοση της Ελληνικής παιδεί-
ας, αναγνωρίζουν ότι ιδιοκτησία 
και πλούτος αποτελούν κοινωνι-
κές πραγματικότητες, στις οποί-
ες η χριστιανική διδασκαλία δεν 
μπορεί μεν να εναντιωθεί, αλλά 
μπορεί να τις συναρμόσει με τα 
ανθρωπιστικά διδάγματα του 
Χριστιανισμού. Ο Χρυσόστομος 
χαρακτηριστικά λέγει «ού κε-
λεύομεν μη πλουτείν, αλλά 
κακώς μη πλουτείν». Η άποψη 
αυτή είναι σε απόλυτη σύμπνοια 
με την Αριστοτέλεια λογική της 
ευδαιμονίας, σύμφωνα με την 
οποία η προσπάθεια του ανθρώ-
που για την απόκτηση πλούτου θα 
πρέπει να οδηγεί σε αναβάθμιση 
και του ανθρώπου, αλλά και της 
κοινωνίας. 

Οι τρεις μεγάλοι Πατέρες δια-
κηρύττουν, επίσης, ότι η προ-
σπάθεια του ατόμου για την από-
κτηση του πλούτου θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από τη λογική του 
μέτρου. Από τη μια μεριά επαι-
νούν την αξία της εργασίας ασχέ-
τως με τη φύση της, από την άλλη 
μεριά απορρίπτουν την άκρατη 
επιθυμία για πλουτισμό και από-
κτηση υλικών αγαθών. Ο Γρη-
γόριος χαρακτηριστικά λέγει ότι 
«η νωθρότητα είναι σύζυγος του 
ύπνου και η οκνηρία μητέρα της 
πείνας», ενώ ο Χρυσόστομος στην 
επικρατούσα αποστροφή της χει-

ρωνακτικής εργασίας αντέτεινε 
«μηδείς τοίνυν αισχυνέσθω 
των την τέχνη εχόντων» δηλ. 
κανένας να μην ντρέπεται για την 
εργασία του8. 

 Σύμφωνα με τους τρεις Πατέ-
ρες η άκρατη επιθυμία για υλικά 
αγαθά δεν οδηγεί στην ευημερία 
του ατόμου. Ο Χρυσόστομος χα-
ρακτηριστικά διακηρύττει «ουκ 
έστιν πένης ο μηδέν έχων, 
αλλ’ ο πολλών επιθυμών, ουκ 
έστιν πλούσιος ο πολλά κε-
κτημένος, αλλά ο μηδενός δε-
όμενος». Παράλληλα τονίζουν 
ότι ο πλούτος δεν είναι αυτοσκο-
πός, αλλά το ζητούμενο θα πρέ-
πει να είναι η σωστή του χρήση 
σε συνάρτηση με τις ανάγκες του 
πλησίον. 

Κυρίες και κύριοι
Οι κοινωνικές αξίες που προ-

τάσσει η ζωή και το έργο των τρι-
ών μεγάλων Πατέρων είναι περισ-
σότερο επίκαιρες σήμερα παρά 
ποτέ. Αυτό γιατί στις οικονομικές 
και κοινωνικές συμπεριφορές 
που κρύβονται πίσω από τα αί-
τια της πρωτόγνωρης σημερινής 
κοινωνικοοικονομικής κρίσης δι-
ακρίνει κανείς το έλλειμμα αυτών 
των αξιών. Βιώνουμε, λοιπόν, τα 
τελευταία χρόνια, μια βαθιά οι-
κονομική και κοινωνική κρίση σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε 
εθνικό επίπεδο. Άμεσες συνέπει-
ες της οικονομικής κρίσης είναι η 
ύφεση, η αύξηση της ανεργίας, η 
άνιση κατανομή του πλούτου και 
η διεύρυνση της φτώχειας. Οι εξε-
λίξεις αυτές οδηγούν σε ραγδαία 
επιδείνωση των κοινωνικών προ-
βλημάτων και απειλούν ευθέως 
την κοινωνική συνοχή. 

8 Ομιλία του πατέρα Πάρη-Κυριά-
κου Νεκτάριου με θέμα: «Οι Τρεις 
Ιεράρχες και η εργασία», για τον 
επίσημο εορτασμό των Τριών Ιε-
ραρχών στις 7 Φεβρουαρίου 2008 
στο Παν. Μακεδονίας, Πανεπιστη-
μιακά 2008, Εκδ. Παν. Μακεδονίας, 
σελ. 24-28.

Μια από τις κύριες αιτίες της 
κρίσης βρίσκεται στην αιφνίδια 
κατάρρευση συγκεκριμένων χρη-
ματοπιστωτικών αγορών και στην 
χρηματοπιστωτική αστάθεια που 
τη διαδέχτηκε. Σύμφωνα με την 
άποψη μιας μεγάλης μερίδας οι-
κονομολόγων – αναλυτών, αλλά 
και του κοινού, η κύρια αιτία της 
αποτυχίας του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος και της οικονο-
μικής κρίσης είναι η κρίση αξιών 
και ηθικής η οποία χαρακτηρίζει 
την σύγχρονη κοινωνική και οι-
κονομική ζωή. Όσον αφορά στις 
απόψεις του κοινού, χαρακτηρι-
στικά είναι τα ευρήματα έρευνας 
που παρουσιάζεται σε έκθεση του 
World Economic Forum το 2010, 
σύμφωνα με τα οποία πάνω από 
τα 2/3 των 130.000 ερωτηθέντων 
από διάφορες χώρες πιστεύουν 
ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση 
είναι κατά βάση κρίση αξιών και 
ηθικής. Όσον αφορά στην ηθική 
των επιχειρήσεων, πάνω από τα 
¾ των ερωτηθέντων πιστεύει ότι 
οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρή-
σεις σήμερα δεν χρησιμοποιούν 
προσεγγίσεις στη δραστηριότητά 
τους βασισμένες σε ένα πλαίσιο 
αξιών. Τέλος, σε ατομικό επίπεδο, 
τα 2/3 του δείγματος εξέφρασαν 
την άποψη ότι οι άνθρωποι δεν 
εφαρμόζουν στην επαγγελματική 
τους ζωή τις ίδιες αξίες που εφαρ-
μόζουν στην ιδιωτική τους ζωή9. 

Παρομοίως, μια μεγάλη μερί-
δα οικονομικών αναλυτών θεωρεί 
σήμερα ότι η πλεονεξία και η μη 
τήρηση βασικών κανόνων επι-
χειρησιακής ηθικής από μέρους 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-
των, συνεπικουρούμενες από την 
ύπαρξη ασύμμετρης πληροφό-

9 M. Rojas a & S. Zahidi, ‘World 
Economic Forum Global Public 
Opinion Poll on Values and Ethics’ 
στο ‘Faith and the Global Agenda: 
Values for the Post-Crisis Economy’, 
World Economic Forum, Geneva, 
Switzerland, 2010.
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ρησης (δηλαδή του ελλείμματος 
πληροφόρησης από πλευράς του 
κοινού, σχετικής με τους πιστω-
τικούς κινδύνους) είναι οι κύριες 
αιτίες για την αποτυχία των χρη-
ματοπιστωτικών αγορών. Η απο-
τυχία των αγορών αυτών αποτελεί 
το κυριότερο συστατικό στοιχείο 
της σημερινής οικονομικής κρίσης. 
Στην αναζήτηση του βραχυπρόθε-
σμου κέρδους, οι επενδυτικές και 
χρηματοδοτικές αποφάσεις πολ-
λών πιστωτικών ιδρυμάτων δεν 
διέπονταν από τη χρηστή διαχεί-
ριση των κινδύνων, κινδύνων που 
τελικά επιβάρυναν την πλευρά 
των πελατών τους. Από την άλλη 
μεριά, η αυξανόμενη ροπή των 
νοικοκυριών στον υπερκαταναλω-
τισμό μέσω υπερδανεισμού, αλλά 
και η μυωπική και ασυνεπής προ-
σέγγιση της οικονομικής πολιτικής 
από μέρους κάποιων κυβερνήσε-
ων έδωσαν πρόσφορο έδαφος στις 
πρακτικές αυτές των πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Η αλληλεπίδραση των 
συμπεριφορών αυτών οδήγησε 
σε χρηματοδοτικές φούσκες και 
η κατάρρευσή τους στην απαρχή 
της σημερινής οικονομικής κρί-
σης. Και μετά την αλλαγή των χρη-
ματοπιστωτικών συνθηκών που 
επέφερε η κρίση τα ίδια ιδρύματα 
δεν πρόσφεραν ουσιαστική αρωγή 
στους πελάτες που αντιμετώπισαν 
την χρεοκοπία, συμπεριφερόμενα, 
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
πρόσφατα αρθρογράφος των Νew 
York Times, ως ανεύθυνοι οδηγοί 
που χτυπούν πεζούς, τους εγκα-
ταλείπουν στην άκρη του δρόμου 
και φεύγοντας προσπαθούν να 
πείσουν τους εαυτούς τους ότι δεν 
φέρουν ευθύνη για το ατύχημα.

Δανειζόμενος τα λόγια του Χρυ-
σόστομου, μπορεί κάποιος λοιπόν, 
να συνοψίσει ότι η βασική αιτία 
για τη σημερινή κρίση είναι η πρα-
κτική του ‘κακώς πλουτείν’ από 
μερίδα των επιχειρήσεων, αλλά 
και η πλεονεξία του σύγχρονου 
καταναλωτικού προτύπου της κοι-
νωνίας μας.

Τι μέλλει γενέσθαι λοιπόν; Για 

τη λύση του προβλήματος, η με-
γάλη πλειοψηφία των οικονομο-
λόγων καταλήγει στο συμπέρασμα 
της ουσιαστικής αναβάθμισης της 
εποπτείας και του ρυθμιστικού 
πλαισίου που διέπει τη δραστηρι-
ότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Η λύση αυτή είναι ίσως αναγκαία, 
αλλά μπορεί να αποδειχθεί μη ικα-
νή από μόνη της, χωρίς την ενί-
σχυση του πλαισίου αξιών που διέ-
πουν την ηθική των επιχειρήσεων. 
Αλλά πώς μπορεί να επιτευχθεί μια 
ουσιαστική αναβάθμιση της επι-
χειρησιακής ηθικής στην πράξη; Η 
απάντηση είναι μέσω της παιδείας, 
μια λύση που αναδύεται και μέσα 
από την φιλοσοφία των κειμένων 
των τριών Πατέρων. Η σημασία 
της παιδείας στην προώθηση των 
κοινωνικών ζητημάτων αποτυπώ-
νεται χαρακτηριστικά στο σύνθη-
μα του Γρηγόριου του Θεολόγου 
‘Δράξασθε Παιδείας’. 

Για παράδειγμα, η αντίδραση 
των περισσοτέρων αμερικανικών 
πανεπιστημίων μετά τα σκάνδαλα 
της Enron και της World.COM, μια 
δεκαετία πριν, ήταν η ενσωμάτωση 
γνωστικών αντικειμένων σχετικών 
με την επιχειρησιακή ηθική στα 
προγράμματα των σπουδών των 
οικονομικών τμημάτων τους και 
κυρίως στα μεταπτυχιακά ΜΒΑs. 
Μετά το ξέσπασμα της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης πολλά 
από αυτά τα πανεπιστήμια κρί-
νουν επιτακτική την αναβάθμιση 
της διδασκαλίας της επιχειρησια-
κής ηθικής. Συγκεκριμένα, αναζη-
τούν νέους πιο αποτελεσματικούς 
τρόπους στην εκπαίδευση των 
στελεχών ως προς τις κοινωνικές 
ευθύνες του μάνατζμεντ των επι-
χειρήσεων. Έτσι, πολλά από αυτά 
τα ιδρύματα, σχεδιάζουν, για πα-
ράδειγμα, την ενσωμάτωση της 
διδασκαλίας κανόνων της επιχει-
ρησιακής ηθικής σε κάθε ένα από 
τα γνωστικά αντικείμενα του προ-
γράμματος των σπουδών τους ξε-

χωριστά10.
Τέλος, το κύριο ερώτημα που 

τίθεται επιτακτικά σήμερα είναι 
το τι είδους οικονομικές πολιτικές 
μπορούν να αμβλύνουν τα κοινω-
νικά προβλήματα που συνοδεύουν 
την τρέχουσα κρίση. Η πραγματι-
στική και ανθρωπιστική προσέγγι-
ση των Τριών Πατέρων στην επί-
λυση των κοινωνικών ζητημάτων 
της εποχής τους μπορεί να αποτε-
λέσει παράδειγμα για αυτούς που 
έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής των οικονο-
μικών πολιτικών που στοχεύουν 
στην έξοδο από την κρίση. Γιατί 
η πρόσφατη οικονομική ιστορία 
έχει δείξει ότι πολιτικές στερούμε-
νες ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα 
συχνά είναι ανεφάρμοστες. Ακόμη 
και στην περίπτωση που κάποιες 
από αυτές τελικά εφαρμόζονται, 
σύντομα αποδεικνύονται αναπο-
τελεσματικές.

Σας ευχαριστώ.

10 Catherine Groux, ‘MBA Programs 
Show Increased Emphasis on Busi-
ness Ethics’, September 26, 2011, 
U.S.News, University Directory, 
http://www.usnewsuniversitydirec-
tory.com

Leslie Wayne, ‘A Promise to Be 
Ethical in an Era of Immorality’, May 
29, 2009, The New York Times, http://
www.nytimes.com/2009/05/30/
business/30oath.html.
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Εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
. . . η επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί πηγή 
έμπνευσης και άντλησης εμπειριών και διδαγμάτων 
από το ένδοξο παρελθόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε 
να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του παρόντος

Τον Πανηγυρικό Λόγο με 
αφορμή την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου εκφώνησε ο Λέκτο-

ρας του Τμήματος Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, κύριος Νικόλαος Ραπτόπου-
λος, με τίτλο: «Η σημασία της 25ης 
Μαρτίου σήμερα».

Ο κ. Ραπτόπουλος ξεκινώντας 
την ομιλία του τόνισε ότι η επέ-
τειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί 
πηγή έμπνευσης και άντλησης 
εμπειριών και διδαγμάτων από 
το ένδοξο παρελθόν, έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε 
τις δυσκολίες του παρόντος.

Αποτέλεσε πράξη υποδειγματι-
κής γενναιότητας, υπογράμμισε ο 

ομιλητής, απαράμιλλης προσφο-
ράς και ασύγκριτης αυτοθυσίας 
του ελληνικού έθνους, στην οποία 
συμμετείχαν ενεργά με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο όλα τα κοινωνι-
κά στρώματα και στόχο είχαν την 
αποτίναξη του οθωμανικού τουρ-
κικού ζυγού. Ενός ζυγού που γι-
νόταν συνεχώς και βαρύτερος όσο 
παρήκμαζε η οθωμανική αυτοκρα-
τορία, με αποτέλεσμα να αυξάνει 
τα καταπιεστικά μέτρα σε βάρος 
των χριστιανικών πληθυσμών.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Ραπτό-
πουλος υπογράμμισε ότι το οθω-
μανικό δεσποτικό σύστημα απείχε 
πολύ από ένα ιδανικό πολίτευμα 
που θα εξασφάλιζε την αρμονική 
και ειρηνική συμβίωση πολλών 
εθνοτήτων, όπως επιδιώκει να το 
παρουσιάσει η σύγχρονη τουρκική 
ιστοριογραφία.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που 
αξίζει αναφοράς, είπε ο ομιλητής, 
είναι το αρνητικό κλίμα που αντι-
μετώπισε η Επανάσταση κατά την 
έναρξή της μεταξύ των ισχυρών 
της Ευρώπης. Οι διεθνείς συγκυρί-
ες δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές, ενώ 
οι ξένες κυβερνήσεις ούτε ενθάρ-
ρυναν ούτε ευνοούσαν τους Έλλη-
νες στην αρχική φάση του αγώνα 
τους, στοιχείο που προσδίδει ακό-
μη μεγαλύτερη αξία στο ελληνικό 
εγχείρημα.

Η Επανάσταση του 1821 απο-
τέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για 
την μετέπειτα πορεία του Ελληνι-
σμού, ο οποίος συνέχισε να αγω-
νίζεται για την απελευθέρωση και 
των υπολοίπων αλύτρωτων περιο-
χών του, με αποτέλεσμα η Ελλάδα 
σήμερα να είναι πολλαπλάσια σε 
μέγεθος από το αρχικό περιορι-
σμένο κρατίδιο που είχε αρχικά 
απελευθερωθεί, σημείωσε ο κ. Ρα-
πτόπουλος.

Ο ίδιος, επισήμανε ότι οι δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα 
η χώρα μας αναδεικνύουν αυτό-

χρημα την ιδιαίτερη σημασία που 
έχει η 25η Μαρτίου για το Έθνος 
μας. Οι ανώτερες αξίες της ανε-
ξαρτησίας και της ελευθερίας δι-
ατηρούν ακέραιη τη σημασία και 
τη βαρύτητά τους μέχρι σήμερα. 
Ωστόσο, είναι κοινός τόπος ότι το 
ελληνικό κοινωνικό και πολιτικό 
σύστημα έχει περιέλθει σε κρίση, 
η οποία είναι πέρα από οικονομική 
και πολιτική, κρίση ηθικού χαρα-
κτήρα. 

Δεν μπορεί κανείς να παρα-
βλέψει, τόνισε μεταξύ άλλων, την 
σταδιακή αποδόμηση των βασι-
κών χαρακτηριστικών της εθνικής 
ταυτότητας, όπως είναι η γλώσσα 
και η πίστη. Μοιραία αποτελέσμα-
τα είναι η σημερινή οικονομική 
εξάρτηση από τους εταίρους μας, 
η αποδυνάμωση της χώρας μας 
στη διεθνή σκηνή αλλά και η πο-
λιτιστική πίεση ως αποτέλεσμα 
των επιθέσεων φιλίας, όπως για 
παράδειγμα ο κατακλυσμός ξένων 
σειρών στην ελληνική τηλεόραση, 
που πριν από λίγα χρόνια δεν θα 
ήταν αποδεκτός από το ελληνικό 
κοινό.

Ούτε μπορεί κανείς να παρα-
βλέψει το γεγονός ότι πρώην κα-
τακτητές ενδιαφέρονται για τον 
χώρο της Βαλκανικής με πρόσχη-
μα την οικονομική ανάπτυξη, γε-
γονός που υπό άλλες συνθήκες θα 
ήταν επιθυμητό και θα οδηγούσε 
σε σχέσεις αμοιβαίας συνεργασί-
ας, σήμερα υπό τα δυσμενή δεδο-
μένα μπορούν να οδηγήσουν σε 
σχέσεις εξάρτησης.

Κλείνοντας, ο κ. Ραπτόπουλος 
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι 
η εμπειρία της 25ης Μαρτίου απο-
τελεί και σήμερα φάρο που οδηγεί 
σε ασφαλείς λιμένες, ανάμεσα από 
πληθώρα άλλων καταφυγίων, τα 
οποία, ενώ προσφέρουν χείρα βο-
ηθείας, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί 
ότι δε θα εξελιχθούν στο μέλλον σε 
ασφυκτικές αγκάλες.
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Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, 
η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολι-
τικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών ασχολήθηκε με τη μελέτη και 
την ανάλυση διεθνών πράξεων που κα-
τοχυρώνουν την προστασία των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου με έμφαση στην 
εξάλειψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας 
και της μισαλλοδοξίας. Οι φοιτητές ασχο-
λήθηκαν με τη μετάφραση, τη μελέτη και 
την κριτική θεώρηση της νομολογίας δι-
καστηρίων διεθνών οργανισμών αναφο-
ρικά με την προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, την καταγραφή και την 
αξιολόγηση των πολιτικών πρωτοβουλι-
ών των διεθνών οργανισμών, αλλά και 
την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο 
σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, τη διαπολιτισμική πολι-
τική και την προώθηση της πολιτιστικής 
ποικιλότητας σε διάφορους τομείς.

Έτσι, βασισμένοι στους προαναφερ-
θέντες στόχους της πρακτικής άσκησης 
της Έδρας UNESCO σχετικά με την εξά-
λειψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και 
της μισαλλοδοξίας και την προώθηση των 
διαπολιτισμικών πολιτικών στον τομέα 
της εκπαίδευσης, προσπαθήσαμε και πε-
τύχαμε να μεταδώσουμε αυτές τις αξίες 
συνεργαζόμενοι και με άλλους φορείς της 
πόλης μας. 

Στις 14 Μαΐου 2012, το Τμήμα Θεο-
λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ημερίδα 
με θέμα «Οι Γυναίκες και η Σύγχρονη 
Κρίση», στην οποία η Διευθύντρια της 
Έδρας κ. Π. Νάσκου-Περράκη μίλησε για 
«Διεθνείς Θεσμούς Προστασίας των Γυ-
ναικών» σχολιάζοντας σύγχρονες μορφές 
βίας κατά των γυναικών.

Επίσης, στις 6 Απριλίου 2012, η Καθη-
γήτρια κ. Π. Νάσκου-Περράκη και η συ-
νεργάτης της Έδρας, Δρ. Καλλιόπη Χαΐ-
νογλου παρευρέθηκαν στην εορταστική 

Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής 
        Πολιτικής για μία δραστήρια 
     και αλληλέγγυα ιθαγένεια

εκδήλωση με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα 
των Ρομά», που πραγματοποιήθηκε στο 
Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Με-
νεμένης, στην περιοχή Δενδροποτάμου 
στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας η κ. Π. Νάσκου-Περράκη απηύ-
θυνε χαιρετισμό.

Η Έδρα UNESCO, στο πλαίσιο του 
μαθήματος Πολιτιστική Διπλωματία, κά-
λεσε τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Στ. Κα-
μαρούδη, ο οποίος παρέθεσε διάλεξη με 
θέμα «Η γεωπολιτική της Γλώσσας» στις 
28 Μαρτίου 2012.

Σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, η Έδρα UNESCO στο πλαί-
σιο της πρακτικής άσκησης κάλεσε στις 
21 Φεβρουαρίου 2012 τον Δρ. Άγγελο 
Χατζηνικολάου, Σχολικό Σύμβουλο Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, να παραθέσει 
διάλεξη στους φοιτητές με θέμα «Τα Εκ-
παιδευτικά Ζητήματα που αφορούν τα 
παιδιά Ρομά».

Στις 29 Νοεμβρίου 2011, η κ. Π. Νά-
σκου-Περράκη έδωσε διάλεξη στο Ελ-
ληνικό Κολλέγιο με θέμα «Οι Μηχανι-
σμοί Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού». Στο πλαίσιο συνεργασίας της 
Έδρας UNESCO με το ανωτέρω σχολείο, 
εκδόθηκε βιβλίο με θέμα «Τα Δικαιώμα-
τα και οι Υποχρεώσεις του Παιδιού στο 
Σχολείο», το οποίο φιλοτέχνησαν οι μα-
θητές.

Επιπρόσθετα, στις 28 Νοεμβρίου 2011 
η Διευθύντρια της Έδρας UNESCO κ. Π. 
Νάσκου-Περράκη και η συνεργάτιδα της 
Έδρας κ. Κ. Χαΐνογλου συμμετείχαν στο 
Regional Training Seminar on the theme 
“Gender equality and the Media’’, που 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και 
την Ειρήνη στις Βαλκανικές Χώρες, με 
τη θέμα ‘’UN Policies to promote gender 
equality’’. 

δραστηριότητες
τωνφοιτητών
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Τέλος, στις 14 Ιουνίου 2011 η συνεργά-
τιδα της Έδρας UNESCO του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, κ. Χαΐνογλου Καλλιόπη 
παρέθεσε διάλεξη με θέμα: “Το Ευρωπα-
ϊκό Πλαίσιο και η Ελληνική Πραγματικό-
τητα» σε διημερίδα που διοργανώθηκε 
από την ΕΣΗΕΜ-Θ στο πλαίσιο της ευ-

ρωπαϊκής εκστρατείας για την καταπολέ-
μηση των διακρίσεων με άξονα την ελευ-
θερία της έκφρασης και τους κανόνες της 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 

Η Διευθύντρια της έδρας UNESCO
Καθηγήτρια 

Π. Νάσκου-Περράκη

Εξαμελής ομάδα φοιτητών από το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετείχε για 
πρώτη φορά στην προσομοίωση οργάνων 
του ΟΗΕ, SZEMUN, που πραγματοποιή-
θηκε στην πόλη Σέγκεντ της Ουγγαρίας 
από τις 11 έως τις 13 Απριλίου 2012. Η 
ελληνική αποστολή έπαιξε από την αρχή 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
τελικών θέσεων, όπως αυτές ενσωμα-
τώθηκαν στις αποφάσεις των διαφόρων 
Επιτροπών. Ιδιαίτερα εμφανής ήταν η 
παρουσία μας και στα social events. Στο 
τέλος μάλιστα της τελετής λήξης, η ελ-
ληνική αποστολή ανέβηκε στο βήμα και 
προσέφερε μία μπλούζα ThessIsmun 
στη γενική γραμματέα του συνεδρίου, 
αλλά και ένα παραδοσιακό ελληνικό 
ποτό στην οργανωτική επιτροπή, εγκαι-
νιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνερ-
γασία μεταξύ των δύο μοντέλων και των 
Πανεπιστημίων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της παραμονής 
στην Ουγγαρία, η ομάδα του Πανεπι-
στημίου πραγματοποίησε επίσκεψη στην 
ελληνική πρεσβεία της Βουδαπέστης. Η 
επίσκεψη κράτησε περισσότερο από δύο 
ώρες με συζήτηση που κινήθηκε γύρω 
από τον ελληνισμό της Ουγγαρίας, τη 
θέση της Ουγγαρίας στα Βαλκάνια και 
την Ευρώπη, τα εσωτερικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει, αλλά και σε θέματα 
ενεργειακής πολιτικής και διπλωματίας 
γενικότερα. Το καλωσόρισμα του Πρέ-
σβη κ. Γεωργιλέ, καθώς και των Συμβού-
λων κ. Βλαχάκη και κ. Σταματέκου, ήταν 
εγκάρδιο και φιλόξενο. Η ελληνική απο-

στολή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
προσέφερε στον κύριο πρέσβη το βιβλίο 
του Πανεπιστημίου μας με τις συμμετο-
χές των φοιτητών στα μοντέλα προσομοί-
ωσης του ΟΗΕ (United Nations Models) 
και ένα τοπικό κρασί της Μακεδονίας.

Εκ μέρους της αποστολής 
Καριοφυλλίδης Δημήτριος

Τριτοετής φοιτητής 
Τμήμα ΔΕΣ - ΠΑΜΑΚ

 Συμμετοχή φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 σε προσομοίωση οργάνων 
του ΟΗΕ (SZEMUN)

H αποστολή του 
Πανεπιστημίου μας 
με τον Πρέσβη 
κ. Γεωργιλέ (στο 
κέντρο) και τους 
Συμβούλους κ. 
Σταματέκο(αριστερά) 
και κ. Βλαχάκη(δεξιά)

Συμμετέχοντες στο 
συνέδριο με την 
κ. Π. Νάσκου-Περράκη 

δραστηριότητες
τωνφοιτητών
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δραστηριότητες
τωνφοιτητών

Περισσότεροι από 440 φοιτητές από 
18 Πανεπιστήμια της Ελλάδας και 

28 του εξωτερικού, εκπροσωπώντας πε-
ρίπου 130 κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμμε-
τείχαν στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Προσο-
μοίωσης Οργάνων του ΟΗΕ (γνωστό ως 
ThessISMUN), που πραγματοποιήθηκε 
από τις 18-22 Απριλίου 2012 στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από 
την κ. Π. Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, είναι μία άσκηση προσομοίωσης 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Γενικής 

Συνέλευσης και Επιτροπών της, του Οι-
κονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, 
του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου του ΟΗΕ, της Επιτροπής για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων 
(στα γαλλικά), καθώς, επίσης, και οργά-
νων Περιφερειακών Οργανισμών, όπως 
το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ και η Επιτροπή 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Αυτή τη χρονιά για πρώτη φορά έγινε 
και η προσομοίωση του Ιστορικού Συμ-
βουλίου Ασφαλείας για τον πόλεμο στην 
Κορέα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι 
συμμετέχοντες συζήτησαν τρέχοντα θέ-
ματα των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών, 
όπως την κατάσταση στη Συρία, τις προ-
ϋποθέσεις για την Ειρήνη και την Ανά-
πτυξη στην Αφρική, τον ανταγωνισμό 
των πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση 
Ανατολή και τη Νότιο Ασία, τον ρόλο του 
ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, τη 
χρηματοδότηση των ειρηνευτικών επιχει-
ρήσεων του ΟΗΕ, θέματα σχετικά με τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, υπό το 
πρίσμα της προώθησης και προστασίας 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και την καταπο-
λέμηση της τρομοκρατίας, τα δικαιώματα 
των επαναπατριζόμενων προσφύγων και 
των εκτοπισμένων, τους κινδύνους από 
την πυρηνική ενέργεια στην περιβαλλο-
ντικά βιώσιμη ανάπτυξη, την αντιμετώ-
πιση του ξεπλύματος χρημάτων μέσω της 
ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπη-
ρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου σε ειρηνικές διαμαρτυρίες 
και την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, 
την προστασία των παιδιών από τη σχο-
λική βία, τις μελλοντικές προοπτικές της 
πολιτικής προστασίας, τη σχέση ΝΑΤΟ 
και Ασίας, την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου με έμφαση τα παιδιά και το δι-
αδίκτυο και, τέλος, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
διαδίκτυο.

Το φετινό ThessISMUN ήταν αφιερω-
μένο στην κ. Καλλιόπη Κούφα, ομότιμη 

11ο Διεθνές Συνέδριο 
 Προσομοίωσης Οργάνων του ΟΗΕ

Πάνω: η κ. Καλλιόπη 
Κούφα, ομότιμη 
Καθηγήτρια του 

Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

Κάτω:
 ο κ. Κωνσταντίνος 

Χατζηκωνσταντίνου, 
Καθηγητής 

Διεθνούς Δικαίου 
του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης
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Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της Επιτρο-
πής της Βενετίας και Πρόεδρο της Επιτρο-
πής για τη Διάδοση του Ανθρωπιστικού 
Δικαίου στην Ελλάδα και πρώην μέλος 
της υπο-Επιτροπής για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου και των Μειονοτήτων του 
ΟΗΕ. Προς τιμήν της κ. Κ. Κούφα μίλησε 
ο κ. Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαί-
ου και Διεθνών Σχέσεων.

Στο ThessISMUN, εκτός από τα Τμή-
ματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Οργάνωσης και Διοίκησης και Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν τα 
ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πει-
ραιά, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Αθηνών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τεχνολογι-
κό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, 
Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονί-
κης (ACT), Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος (DEREE), Πανεπιστήμιο του 
Seattle και η Ελληνική Στρατιωτική 
Ακαδημία. Επίσης, συμμετείχαν φοιτή-
τριες και φοιτητές από την Αίγυπτο (Ger-
man University in Cairo), το Βέλγιο 
(Leiden University), τη Βουλγαρία 
(American University in Bulgaria), 
τη Γερμανία (University of Leipzig), 
την Ιταλία (Bocconi University, Uni-
versita di Bologna), τη Ρουμανία (Na-
tional School of Political Studies, 
University of Bucharest), τη Σερβία 
(University of Belgrade, University 
of Novi Sad), την Τουρκία (Yeditepe 
University, University of Istanbul, 
Bogazici University) και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (Kingston University, Lon-
don School of Economics).

δραστηριότητες
τωνφοιτητών
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To Γραφείο EMAS 
 και η Περιβαλλοντική Ομάδα 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

δραστηριότητες
τωνφοιτητών

Εάν όλοι ζούσαν (κατανάλωναν και 
ρύπαιναν) όπως ο μέσος Έλληνας ή 

Ευρωπαίος, θα χρειαζόμασταν 3 πλανή-
τες για να συντηρηθούμε. Καλώς ή κακώς 
έχουμε μόνο έναν, ενώ συνεχώς τόσο ο 
παγκόσμιος πληθυσμός όσο και η κατά 
κεφαλήν κατανάλωση αυξάνουν. Για να 
μπορέσουμε να επανέλθουμε σε ένα βι-
ώσιμο τρόπο ζωής, πρέπει να κάνουμε 
πολλά. Εμείς εδώ στο Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας ξεκινήσαμε από τα πιο απλά και 
συνεχίζουμε. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 
πραγματοποιήσαμε μία σειρά δράσεων, 
με κεντρικό ‘σύνθημα’: «Μειώστε - Επα-
ναχρησιμοποιήστε - Ανακυκλώστε» ή 
«Reduce - Reuse - Recycle». 

� Ανακύκλωση: Μέσα στη χρονιά 
ανακυκλώθηκαν περίπου 500kg 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συ-
σκευών, 130kg μπαταριών, 40kg 
λαμπτήρων, 120τεμ. τόνερ από 
φωτοτυπικά και 260τεμ. μελανά-
κια εκτυπωτών. Από τον Σεπτέμ-
βριο του 2011, το πανεπιστήμιό μας 
κομποστοποιεί τα οργανικά του 
απορρίμματα στους δύο ειδικούς 
κάδους που τοποθετήσαμε στην 
αυλή του πανεπιστημίου. Επίσης, 
στις αρχές του 2012 τοποθετήθη-
καν 6 μεγάλοι μπλε κάδοι ανακύ-
κλωσης όλων των υλικών στον 
αύλειο χώρο του πανεπιστημίου 
(επί της Εγνατίας) και 5 μικρότεροι 
στο εσωτερικό του κτιρίου, σε δι-
άφορους χώρους στο φουαγιέ και 
στη φοιτητική λέσχη. Προμηθευ-
τήκαμε 20 κοινούς κάδους απορ-
ριμμάτων για να συμβάλουν στην 
‘καθαρότητα’ των ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων. Τον Μάιο, τέλος, 

αναβαθμίσαμε την ανακύκλωση 
χαρτιού (προσθήκη κάδων και 
συνεργασία με νέα εταιρία) και ξε-
κινήσαμε σταθερή συνεργασία με 
εταιρία ανακύκλωσης τόνερ και 
μελανωτών. Τελικός σκοπός μας 
είναι η εγκατάσταση ενός ολοκλη-
ρωμένου προγράμματος ανακύ-
κλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει 
το σύνολο των απορριμμάτων του 
πανεπιστημίου.

� Σεμινάρια - Ημερίδες: Διοργα-
νώσαμε με επιτυχία την διημερί-
δα «Περιβάλλον και Επιστήμες» 
και «Οικολογία στην Πράξη» τον 
Ιανουάριο του 2012 και πραγμα-
τοποιήσαμε ομιλία με τον διευθυ-
ντή της Greenpeace τον Απρίλιο. 
Παρακολουθήσαμε πλήθος σεμι-
ναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσε-
ων κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 
μεταξύ αυτών και τη 18η Πανελλα-
δική Οικογιορτή, Greenwave Festi-
val, Σεμινάρια Κομποστοποίησης, 
Biopolitics Seminar, κ.λπ. 

� Δενδροφυτεύσεις: Πραγματο-
ποιήσαμε αρκετές δενδροφυτεύ-
σεις εντός του ΠαΜακ (στον αύ-
λειο χώρο και στα δύο αίθρια) και 
εκτός, στο δάσος του Σέιχ Σου. 

� Συμμετείχαμε στον καθαρισμό 
των εκβολών του Λουδία και του 
Φράγματος της Έλλης στον Αξιό, 
δράσεις διοργανωμένες από τον 
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού. 

� Μπαχτσές: Φυτέψαμε στην αυλή 
αλλά και στο αίθριο του Πανεπι-
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δραστηριότητες
τωνφοιτητών

στημίου (σε ιδιοκατασκευασμέ-
νες ζαρντινιέρες) διάφορα χειμε-
ρινά και καλοκαιρινά λαχανικά, 
με αποτέλεσμα να έχουμε σοδειά 
όλον τον χρόνο. Τα φυτά ήταν όλα 
από παραδοσιακούς σπόρους και ο 
τρόπος καλλιέργειας αυστηρά βιο-
λογικός. 

� Επισκεφτήκαμε το Κέντρο Δια-
χείρισης Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών (ΚΔΑΥ) στην Σίνδο και πα-
ρακολουθήσαμε από κοντά την 
διαδικασία συγκέντρωσης και δια-
λογής των ανακυκλώσιμων υλικών 
της Θεσσαλονίκης.

� Πραγματοποιήσαμε αρκετές δρά-
σεις ευαισθητοποίησης των 
φοιτητών, αλλά και του προσω-
πικού του πανεπιστημίου, όπως 
την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, την 
Παγκόσμια Ημέρα για την Βιοποι-
κιλότητα, κ.λπ., κατά τις οποίες 
μοιράσαμε ενημερωτικό υλικό και 
φυτά, λειτουργήσαμε οικολογικό 
καφενείο, πραγματοποιήσαμε βι-
ντεοπροβολές, εκθέσεις φωτογρα-
φίας και κινηματογραφικές προ-
βολές. 

� Φτιάξαμε το καινούριο site μας 
στο: http://afroditi.uom.gr/emas/ 

� Στις 5 Ιουνίου ο δήμος Θεσσαλονί-
κης μας απένειμε έπαινο για την 
περιβαλλοντική μας δράση.

� Μετά από πρόταση του γραφείου 
στην σύγκλητο, αναβαθμίστηκε η 
περιβαλλοντική πολιτική του 
πανεπιστημίου στο θέμα των πρά-
σινων προμηθειών και της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων του Πα-
Μακ. 

Άρης Χατζηνικολάου 
Γραφείο 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS 
(1ος όροφος, τηλ. 2310.891.364

e-mail: emas@uom.gr) 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα απαρτίζεται από άτομα που αναλαμβά-
νουν περιβαλλοντικές δράσεις εντός και εκτός του πανεπιστημια-
κού χώρου και υποστηρίζεται από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Δι-
αχείρισης EMAS. Σας περιμένουμε όλες και όλους, με τις ιδέες σας!

Εσωτερικό 
Διατμηματικό 
Πρωτάθλημα 

Καλαθοσφαίρισης 
Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Εσω-
τερικό Διαπανεπιστημιακό Πρωτάθλημα 
Καλαθοσφαίρισης ακαδημαϊκού έτους 
2011-12 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονί-
ας. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν επτά 
ομάδες. Μετά τη διεξαγωγή των αγώνων 
μεταξύ όλων των ομάδων που συμμετεί-
χαν στο πρωτάθλημα αναδείχθηκαν οι 
τέσσερεις πρώτες ομάδες, οι οποίες έπαι-
ξαν μεταξύ τους σε σύστημα μονού απο-
κλεισμού. Το πρωτάθλημα προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον των φοιτητών, οι οποίοι 
στήριζαν τις ομάδες των τμημάτων τους 
σε κάθε αγώνα. Κάθε αγώνας αποτελού-
σε ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή του 
Πανεπιστημίου. 

Στον τελικό βρέθηκαν οι ομάδες των 
Τμημάτων ΔΕΣ και Οικονομικού. Ο αγώ-
νας ήταν αμφίρροπος μέχρι τα τελευταία 
δευτερόλεπτα, αφού η ομάδα του ΔΕΣ 
ανέτρεψε το σε βάρος της σκορ και κέρδι-
σε τον αγώνα λίγο πριν τη λήξη του. Τελι-
κός ΔΕΣ - Οικονομικό 64-60. Το κύπελλο 
απένειμε στη νικήτρια ομάδα ο αντιπρύ-

τανης του Πανεπιστημίου καθηγητής 
Χρήστος Κωνσταντάτος. 
Οι παίκτες των ομάδων επέδειξαν υψηλό 
αγωνιστικό ήθος σε όλη τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος και προσέφεραν υψηλού 
επιπέδου αθλητικό θέαμα.

Στη διοργάνωση του πρωταθλήμα-
τος συνέβαλαν οι φοιτήτριες Καραγιώτα 
Έφη, Κοκολαντωνάκη Ιωάννα και Κοτσι-
λίμπα Ελένη στα πλαίσια του μαθήματος 
«Ειδικά θέματα Μάρκετινγκ» (Ζ΄εξαμή-
νου) και με θέμα εργασίας “Διοργάνωση 
και Μάρκετινγκ Αθλητικών Γεγονότων”, 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με καθηγητή τον κ. Χρή-
στο Βασιλειάδη. 

Δρ. Θεόφιλος Μασμανίδης 
ΕΕΔΙΠ Φυσικής Αγωγής 

Εσωτερικό 
Διατμηματικό 
Πρωτάθλημα 

Καλαθοσφαίρισης 
Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας

Τελική Κατάταξη 

1ο ΔΕΣ

2ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

3ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

4ο ΕΚΠ

5ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

6ο ΟΔΕ

7ο ΒΣΑΣ

δραστηριότητες
τωνφοιτητών
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω 
της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχεί-

ρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία 
του στον τομέα της Συμπληρωματικής 
Δια Βίου Εκπαίδευσης, διοργανώνει Προ-
γράμματα Εξειδίκευσης, τα οποία καλύ-
πτουν τομείς που διδάσκονται στο Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας.

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης συνε-
χίζοντας τη δωδεκαετή επιτυχή διαδρομή 
τους, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις 
της αγοράς και υπό την πίεση της οικο-
νομικής κρίσης, στράφηκαν τα τελευταία 
χρόνια προς νέους σύγχρονους τρόπους 
υλοποίησής τους. 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, 
παράλληλα με την υλοποίηση των συμ-
βατικών προγραμμάτων (δια ζώσης διδα-
σκαλία), κατά τα δύο προηγούμενα ακα-
δημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012, 
υλοποιήθηκαν με επιτυχία και συνεχίζουν 

 Προγράμματα Εξειδίκευσης
 Νέα Προσέγγιση 
 στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

να βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση από 
ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα, εξ 
αποστάσεως προγράμματα εξειδίκευσης 
στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης, με τη μέθοδο της Σύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης. 

Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση 
εννοούμε τη διαδικασία της διδασκαλίας 
με ταυτόχρονη συμμετοχή εκπαιδευτή 
και εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρό-
νο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευ-
τής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδα-
σκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέ-
ψεων, όπου οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν 
και ακούν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό 
χρόνο, ενώ παράλληλα βλέπουν σε πραγ-
ματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό το 
οποίο παρουσιάζει ο εκπαιδευτής κατά 
την εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοα-
κουστικό υλικό κ.λπ.). Η πρόσβαση όλων 
των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκ-
παίδευσης είναι δυνατή κάνοντας χρήση 
ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet 
Explorer, Firefox), από οποιοδήποτε ση-
μείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς 
να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές 
γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμι-
κού στον υπολογιστή τους. 

Εκμεταλλευόμενα την εμπειρία και 
την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από 
την οργάνωση και την υλοποίηση των εξ 
αποστάσεως προγραμμάτων σε συνδυα-
σμό με τη θερμή ανταπόκριση των ενδια-
φερομένων, τα Προγράμματα Εξειδίκευ-
σης ξεκινούν μία προσπάθεια, ώστε να 
περιορίσουν τον αριθμό των συμβατικών 
προγραμμάτων και να στραφούν προς 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης συ-
νεχώς αναπτύσσονται, και για τη νέα 
χρονιά δρομολογούν νέες δράσεις με την 
προσθήκη περισσότερων εξ αποστάσεως 
προγραμμάτων εξειδίκευσης κάνοντας 
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χρήση νέων τεχνολογιών Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκ-
παίδευσης, ενσωματώνοντας προγράμματα με αντικείμενα που 
απευθύνονται τόσο στην επιμόρφωση μεμονωμένων ατόμων 
όσο και σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους οι οποίοι 
στερούνται ανάλογης εκπαίδευσης (π.χ. φορείς δημοσίου, φο-
ρείς υγείας, κλπ). 

Επίσης, μέσα στις προθέσεις και άμεσες προτεραιότητες των 
Προγραμμάτων Εξειδίκευσης είναι να επεκτείνουν από το ακα-
δημαϊκό έτος 2012-2013 τη δραστηριότητά τους εντός και εκτός 
Ελλάδας, υλοποιώντας σεμινάρια εκτός της ελληνικής γλώσσας 
και στην αγγλική ή/και στη γαλλική γλώσσα, συνάπτοντας συ-
νεργασίες τόσο με εισηγητές από όλη την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό. Οι εισηγητές είναι κυρίως διακεκριμένοι καθηγητές 
ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, που διδάσκουν σε πανεπι-
στήμια όλου του κόσμου και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.

Θεωρούμε ότι η νέα μας προσπάθεια αποτελεί μία πρωτοπο-
ριακή ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, η επιτυχία της οποί-
ας εξασφαλίζεται τόσο από την ικανότητα και την εμπειρία των 
μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, όσο και από την τεχνογνωσία 
του προσωπικού των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα των 
Προγραμμάτων Εξειδίκευσης www.uom.gr/seminars ή να επι-
κοινωνήσουν τηλεφωνικά στα τηλ. 2310 891 676 και 671.

 O Διευθυντής Σπουδών των
 Προγραμμάτων Εξειδίκευσης

Ιωάννης Λαζαρίδης
 Καθηγητής

Σωματείο Εργαζομένων 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη 23/5/2012

Επιτροπή Αιμοδοσίας
Με την συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση 
της Τράπεζας Αίματος του Πανεπιστημίου μας, 
από το Σωματείο Εργαζομένων και τον Σύλλογο 
ΕΤΕΠ, θέλουμε να ενημερώσουμε τους συνα-
δέλφους ότι περισσότερα από 80 μέλη της Πα-
νεπιστημιακής μας κοινότητας εξυπηρετήθη-
καν από την Επιτροπή μας και χρησιμοποίησαν 
περισσότερες από 500 φιάλες αίματος για τους 
ίδιους και τις οικογένειές τους.

Δεν θέλουμε να αναλύσουμε τη χρησιμό-
τητα της αιμοδοσίας, τόσο στους ίδιους τους 
αιμοδοτούντες, όσο και στην κοινωνία μας. 
Εκείνο, όμως, που για μία ακόμα φορά θέλου-
με να τονίσουμε είναι ότι όλοι κάποια στιγμή 
θα χρειαστούμε αίμα, είτε για εμάς είτε για τις 
οικογένειές μας. Καλό θα είναι, λοιπόν, να εί-
μαστε προετοιμασμένοι, για να μην τρέχουμε 
τελευταία στιγμή προς αναζήτηση αίματος. 

Επειδή γνωρίζουμε ότι κάποιοι, για διαφο-
ρετικούς λόγους ο καθένας, δεν μπορούν να αι-
μοδοτήσουν, έχουμε προβλέψει τη δυνατότητα 
της αιμοδοσίας από συγγενικά τους πρόσωπα. 
Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένα 
εμπόδιο στο να προσέλθουν όλα τα μέλη της 
Πανεπιστημιακής μας κοινότητας να γίνουν 
μέλη στην Τράπεζα Αίματος του ΠΑΜΑΚ αιμο-
δοτώντας έστω και μία φορά.

Δυστυχώς, πολλές φορές η Επιτροπή μας 
βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να μη δώσει 
αίμα σε συναδέλφους που το είχαν ανάγκη, για-
τί αυτοί δεν ήταν μέλη. Πιστεύουμε ότι γίνεται 
κατανοητό ότι δεν μπορούμε να διαχειριστού-
με το αίμα των συναδέλφων με υποκειμενικά 
κριτήρια. 

Τονίζουμε, επίσης, ότι το αίμα που δίνει 
κάποιος στην Τράπεζά μας μπορεί να το χρησι-
μοποιήσει ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή 
του.

Οι ομαδικές αιμοδοσίες γίνονται δύο φορές 
το χρόνο, την πρώτη Τρίτη του Μαΐου και την 
πρώτη Τρίτη του Νοεμβρίου, στην κινητή μο-
νάδα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, που έρχεται στο 
Πανεπιστήμιό μας.

Η Επιτροπή
Κοροξενίδης Γαβριήλ
Ηλιάδης Μιχαήλ
Μάνθος Κωνσταντίνος
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