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Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επιθυμώ αρχικά και από αυτό το βήμα εκ του σύνεγγυς να 
σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που δείξατε στο θεσμό 

του Συμβουλίου συμμετέχοντας ενεργά στις εκλογές που έγιναν 
πέρσι το φθινόπωρο για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών. 
Με βάση το γεγονός ότι τα εσωτερικά μέλη επέλεξαν με τη σειρά 
τους τα εξωτερικά και στη συνέχεια εμένα ως Πρόεδρο, αποτελεί 
για μένα μεγάλη τιμή και καθήκον να συμβάλω όσο μπορώ, με τα 
υπόλοιπα μέλη, και μαζί με τα άλλα όργανα και εσάς τα μέλη της 
κοινότητας να αναδείξουμε το δυναμικό ρόλο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας στα ακαδημαϊκά δρώμενα της χώρας. 

Η αγωνία όλων μας με την ανάληψη αυτών των καθηκόντων 
επιτείνεται λόγω των δύσκολων οικονομικά και κοινωνικά συν-
θηκών που διέρχεται η χώρα. Η χρηματοδότηση των πανεπιστη-
μίων είναι οριακή, το ανθρώπινο δυναμικό εργάζεται συχνά σε 
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, υπάρχει αιμορραγία επιστη-
μονικού δυναμικού, αδυναμία προσέλκυσης νεότερων μελών, οι 
υποδομές δύσκολα θα ανανεώνονται στο εξής και η περιρρέου-
σα ατμόσφαιρα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή τόσο από πλευ-
ράς ηθικού όσο και από πλευράς υλικού και καθημερινού αγώνα 
διαβίωσης, το αντίθετο θα έλεγα. 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να προχωρήσουμε μέσα σε ένα 
πλαίσιο που συχνά φαίνεται (απ’ ό,τι συνειδητοποίησα σχετικά 
γρήγορα) ότι είναι χρονικά ασφυκτικό και μερικές φορές επι-
βάλλεται από τις περιστάσεις. Κλασικό παράδειγμα ήταν η συ-
ζήτηση που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ 
μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα χωρίς πρακτικά να έχει 
δοθεί επί της ουσίας η δυνατότητα για ανάλυση όλων των πι-
θανών εναλλακτικών σεναρίων και των μελλοντικών τους συνε-
πειών. Πιστεύω ότι ακόμη και μέσα στο πλαίσιο αυτό, παρ’ όλες 
τις διαφορετικές απόψεις (ευπρόσδεκτες, καλοδεχούμενες και 
λογικές) προχωρήσαμε όλοι μαζί, γιατί στην παρούσα συγκυρία 
θεωρήσαμε και ορθά θεωρώ, ότι έπρεπε να διατυπώσουμε μία 
συνολική αντιπρόταση με τη μεγαλύτερη δυνατή ομοφωνία. 

Το Συμβούλιο είναι ένας νέος θεσμός και, όπως κάθε και-
νούργιο, ίσως προκαλεί αναστάτωση, ανησυχία ή και αντιδρά-

Ο χαιρετισμός του Προέδρου του Συμβουλίου,  
καθηγητή κ. Γεώργιου Κωνσταντινίδη, 
προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
κατά την επίσκεψή του στο πανεπιστήμιο 
στις 27-28/03/13

χαιρετισμοί
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σεις. Δεν θα διαφωνήσω με όλα 
αυτά, αλλά νομίζω ότι χρειαζό-
ταν μία άλλη οπτική στον τρό-
πο διοίκησης των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων. Συχνά οι νομοθεσίες 
έχουν κενά, αλλά άλλες φορές, 
ακόμη και όταν χαρακτηρίζονται 
από πληρότητα, τείνουμε να πε-
ριχαρακωνόμαστε πίσω από πα-
γιωμένες θέσεις που προκαλούν 
στρεβλώσεις. Δεν υπεραμύνομαι 
του νέου θεσμού, γιατί υπάρχουν 
στο συνολικό πλαίσιο κενά, παρα-
λείψεις, ασάφειες και αδικίες (και 
έτσι είναι αλήθεια), αλλά ίσως 
αυτή η καινούργια οπτική δώσει 
τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι 
πιο δημιουργικό αφήνοντας πίσω 
επαναλαμβανόμενα λάθη του πα-
ρελθόντος. Και δεν ξέρω αν έχου-
με άλλο περιθώριο να μείνουμε 
στάσιμοι. 

Ο ρόλος του Συμβουλίου δεν 
αφορά στην καθημερινή πρακτι-
κή σε σημαντικά θέματα micro-
διοίκησης του Ιδρύματος, αυτά 
αφορούν τις Πρυτανικές αρχές. 
Επίσης σε θέματα εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής πολιτικής σημα-
ντικό ρόλο καλείται να διαδραμα-
τίσει η Σύγκλητος του Ιδρύματος. 
Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι 
οριζόντιος και εμπλέκεται με τα 
παραπάνω όργανα σε αρμοδιότη-
τες απόφασης, γνώμης, έγκρισης, 
χάραξης κατευθύνσεων εποπτεί-
ας και ελέγχου. Για μένα το σημα-
ντικότερο είναι ότι το Συμβούλιο 
καλείται να χαράξει στρατηγικές 
ανάπτυξης τοπικά αλλά και διε-
θνώς, να διαμορφώσει μαζί σας τη 
νέα φυσιογνωμία του Ιδρύματος, 

να αναλάβει με τη συνδρομή σας 
πρωτοβουλίες για τη σύνδεση με 
την κοινωνία και τους οικονομι-
κούς φορείς της Μακεδονίας και 
γενικά να συμβάλει στην εκπόνη-
ση εκείνων των στρατηγικών εξέ-
λιξης του Ιδρύματος που μπορούν 
να μας οδηγήσουν με καλύτερες 
προϋποθέσεις προς την αριστεία. 

Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω 
πράξη μέσα από τη συνεργασία 
και τη συνεννόηση και στη δια-
δικασία αυτή όλοι είναι ευπρόσ-
δεκτοι να φέρουν τις ιδέες τους 
και τα οράματά τους. Βέβαια, ας 
μην μένουμε σε αοριστολογίες. 
Θα υπάρξουν πιθανότατα και δια-
φωνίες (και έχουν υπάρξει). Έτσι 
προχωρά η ζωή. Η θερμή μου 
όμως παράκληση είναι η εξής: ότι 
αν μπορούμε να ομοφωνήσουμε 
σε κάποια πράγματα, τότε ευλα-
βικά να τα ακολουθούμε στο εξής. 
Αν δεν μπορούμε να ομοφωνή-
σουμε σε κάποια πράγματα, θε-
μιτό, αλλά τότε να σεβόμαστε τις 
αρχές της δημοκρατίας, της πλει-
οψηφίας, της ακαδημαϊκής δεο-
ντολογίας και εν τέλει τις αποφά-
σεις των αρμοδίων οργάνων. Εν 
κατακλείδι, να ενισχύσουμε ένα 
περιβάλλον όπου κάθε μας ενέρ-
γεια θα πρέπει να εδράζεται στις 
αρχές της αξιοκρατίας με στόχο 
την αριστεία. 

Αγαπητά μέλη της πανεπιστη-
μιακής μας κοινότητας. Αντιλαμ-
βάνομαι ότι μερικές φορές οι δύο 
προηγούμενες λέξεις μοιάζουν 
απομακρυσμένες ή θολές. Ας προ-
σπαθήσουμε τουλάχιστον ειλικρι-
νά. Νομίζω ότι μπορούμε. 

Προχωρώντας σε πιο πρακτι-
κά ζητήματα θα ήθελα να μοι-
ραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις 
σχετικά με το πώς θα προχωρή-
σουμε στο άμεσο μέλλον. Ποιοι 
πρέπει να είναι οι άμεσοι στόχοι 
μας; Είμαι της άποψης ότι θέτο-
ντας βραχυπρόθεσμα (δηλαδή το 
τρέχον έτος) ως στόχο την επίλυ-
ση κάποιων πρακτικών θεμάτων 
που χρονίζουν, συχνά με ευθύ-
νη του νομικού πλαισίου και των 
δυσκίνητων μηχανισμών της πο-
λιτείας, μπορούμε να φτιάξουμε 
στέρεες βάσεις για να προχωρή-
σουμε τα επόμενα χρόνια με κα-
λύτερες προϋποθέσεις.

Ποιοι πρέπει να είναι οι κυρί-
αρχοι μας στόχοι βραχυπρόθεσμα 
και σε βάθος χρόνου;

α)  Πριν από οτιδήποτε άλλο πρέ-
πει να εκπονηθούν κείμενα 
και διατάξεις με βάση υπάρ-
χοντα αλλά και με βάση αντί-
στοιχα άλλων Ιδρυμάτων της 
Ευρώπης και του εξωτερικού, 
τα οποία θα αποτελέσουν τον 
κορμό του νέου Οργανισμού 
και του νέου Εσωτερικού Κα-
νονισμού λειτουργίας του Ιδρύ-
ματος. Θεωρώ τα κείμενα αυτά 
εξαιρετικής σημασίας μέσα από 
τα οποία θα διαμορφώνεται, 
ως ένα βαθμό, και η μελλοντική 
φυσιογνωμία του Ιδρύματος, η 
οργάνωση της ακαδημαϊκής, 
διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας, η αποτύπωση των 
ακαδημαϊκών μονάδων, τα κα-
θήκοντα και τα δικαιώματα 
όλων, οι επιβραβεύσεις, η επι-
μόρφωση, οι κανόνες δεοντο-
λογίας και τόσα άλλα που κα-
θορίζουν όχι μόνο τον τρόπο 
λειτουργίας, αλλά και την ταυ-
τότητά μας ως Πανεπιστήμιο 
και ως ακαδημαϊκή κοινότητα.

β)  Η βελτίωση των συνθηκών εκ-
παίδευσης. Αυτό δεν έχει να 
κάνει μόνο με τις υλικοτεχνικές 
υποδομές, κάτι που είναι φυσι-
ολογικό, αλλά και με το επίπεδο 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 
που είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νο με την ακαδημαϊκή αριστεία 

5



και τη διασύνδεση της εκπαί-
δευσης με τους παραγωγικούς 
φορείς. Έχει να κάνει με τα 
μικρά και καθημερινά (που συ-
χνά περιφρονούμε) και τα με-
γαλύτερα που ακολουθούν. Για 
μας δεν έχει σημασία τελικά αν 
έχουμε υπολογιστές, αυτοματι-
σμούς ή πολυτελείς αίθουσες. 
Οι άνθρωποι δημιουργούν το 
περιβάλλον και οι άνθρωποι 
εμπνέουν σεβασμό και τον κερ-
δίζουν κάθε μέρα μέσα στις 
αίθουσες και στα ερευνητικά 
εργαστήρια και στις ομάδες.

γ)  Η υποστήριξη και περαιτέρω 
ανάπτυξη προγραμμάτων με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών 
σπουδών του Πανεπιστημίου, 
η επιδίωξη της ποιότητας με 
στόχευση την πιστοποίηση 
των προγραμμάτων αυτών, η 
αναβάθμιση των διδακτορικών 
σπουδών και η διασύνδεσή 
τους με ανταγωνιστικά ερευνη-
τικά προγράμματα.

δ)  Η εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια 
έχει ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό 
αλλά και οικονομικό χαρακτή-
ρα. Θα πρέπει το Πανεπιστή-
μιο μέσω των Σχολών και των 
Τμημάτων του να επιδιώξει 
νέες και να διευρύνει υπάρχου-
σες συνεργασίες, που γνωρίζω 
ότι υπάρχουν με Ιδρύματα της 
περιοχής αλλά και της Ευρώ-
πης και άλλων περιοχών. Μέσα 
από τις συνεργασίες αυτές θα 
βελτιωθεί η κινητικότητα τόσο 
των φοιτητών μας όσο και των 
διδασκόντων και του προσωπι-
κού, κάτι που θα προσκομίσει 
σημαντικά οφέλη για το Ίδρυ-
μα, δηλαδή το προσωπικό, τους 
φοιτητές μας και την κοινωνία. 
Η εκπόνηση και υλοποίηση 
προγραμμάτων σπουδών στα 
αγγλικά είναι ένας τομέας που 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
θα μπορούσε εδώ και χρόνια 
να επιδιώξει ακόμη περισσότε-
ρο, προσδίδοντάς του συγκρι-
τικό πλεονέκτημα στην περι-
οχή. Επιπρόσθετα, περαιτέρω 
άνοιγμα του Πανεπιστημίου 

στις συνεργασίες με τοπικούς 
παράγοντες της οικονομίας θα 
βελτιώσει τις εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές προοπτι-
κές των αποφοίτων μας, ενώ 
αυτό με οδηγεί στον τελευταίο 
άξονα της εξωστρέφειας που 
είναι η αναζήτηση εναλλα-
κτικών πηγών χρηματοδότη-
σης για το Πανεπιστήμιο, στα 
πλαίσια της αμοιβαιότητας και 
του σεβασμού των αξιών μας. 
Το τελευταίο, μοιάζει εν μέσω 
κρίσης απόμακρο και ουτοπι-
κό, αλλά από κάπου πρέπει να 
ξεκινήσουμε και η αρχή μπορεί 
να γίνει με συνεργαζόμενους 
φορείς και με ανάπτυξη του δι-
κτύου αποφοίτων. 

Το Συμβούλιο, με βάση τα παρα-
πάνω, προχωρά στη συγκρότη-
ση μίας σειράς από μόνιμες επι-
τροπές (ομάδες εργασίας) που 
αποτελούνται από τα μέλη του 
και οι οποίες μπορούν να πλαι-
σιωθούν και από άλλα άτομα της 
κοινότητας κατά περίπτωση. Οι 
επιτροπές αυτές θα αναλαμβά-
νουν εισηγήσεις είτε κάθε φορά 
που υπάρχουν σχετικά θέματα 
προς συζήτηση, είτε λαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες που σχετίζονται με 
τα καθήκοντα και τους στόχους 
που ανέφερα προηγουμένως. Εν-
νοείται, ότι θα είναι σε συνεχή 
συνεργασία με τον Πρύτανη και 
με τη Σύγκλητο, όπου απαιτείται. 
Ενδεικτικά αναφέρω τις εξής επι-
τροπές:

1.  Προϋπολογισμού και χρηματι-
κών ροών 

2.  Ακαδημαϊκών θεμάτων 
3.  Διδακτικών θεμάτων και δια-

σύνδεσης με τους φοιτητές 
4.  Τεχνολογίας και υποδομών 
5.  Εξωστρέφειας και εναλλακτι-

κών πηγών χρηματοδότησης

Κατά την παραμονή μου εδώ έχουν 
προγραμματιστεί συναντήσεις με 
πολλά μέλη της κοινότητας κατά 
την διάρκεια των οποίων θα έχω 
την ευκαιρία να ενημερωθώ και 
να ανταλλάξω ιδέες και απόψεις. 
Έχω ήδη συναντήσει νωρίτερα τις 

Πρυτανικές αρχές καθώς και τους 
Προέδρους των Τμημάτων και εί-
χαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε 
από κοντά και να συζητήσουμε δια 
ζώσης για πρώτη φορά. Αύριο από 
νωρίς θα είμαι στο Πανεπιστήμιο, 
θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ 
όσους μπορέσω στο χώρο εργασί-
ας και επιπλέον ευχαρίστως να συ-
ζητήσω με όποιον από εσάς το επι-
θυμεί για τις ανησυχίες σας και τα 
προβλήματα που σας απασχολούν. 
Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις από-
ψεις σας.

Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας
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χαιρετισμοί

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας,

Το ενδέκατο τεύχος της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας «Πανεπιστημιακά» εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κρίση, πα-

ρότι παρουσιάζει σημάδια κάμψης, εξακολουθεί να ταλανίζει τη χώρα.
Εξακολουθεί, επίσης, να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στο χώρο της εκπαίδευ-

σης. Η αναταραχή που σημειώθηκε στο προηγούμενο διάστημα και επανεμφανίζεται 
από καιρού εις καιρόν σε αρκετά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δυσχεραίνει την 
εκπαιδευτική διαδικασία, απομειώνει την αξία της και επηρεάζει αρνητικά την πορεία 
προς την οριστική ανάκαμψη, η οποία χωρίς δισταγμό υποστηρίζω ότι δεν είναι δυνατό 
να συντελεστεί χωρίς την αναβάθμιση της Παιδείας και μάλιστα της Ανώτατης. 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αφενός κατόρθωσε να μείνει σχεδόν αλώβητο από 
την αναταραχή, αφετέρου πέτυχε να αντιστρέψει τις περισσότερες από τις αρνητικές 
συνέπειες που είχε στα οικονομικά του το «κούρεμα» των αποθεματικών του και η δρα-
στική μείωση της χρηματοδότησής του από την Πολιτεία.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Ιδρύματος, σε εποικοδομητική συνεργασία με το Συμ-
βούλιο, το νέο θεσμό που δημιούργησε ο καινούργιος νόμος για την Παιδεία, επιδίωξε 
να προωθήσει όσο το δυνατόν περισσότερες αλλαγές, με στόχο την προσαρμογή του 
Πανεπιστημίου στις ταχύτατες μεταβολές που συντελούνται στην οικονομία και την 
κοινωνία.

Η παρούσα έκδοση, η οποία σταχυολογεί από το πλήθος των εκδηλώσεων και γεγο-
νότων που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2012-2013 και τα περιλαμβάνει στο περιεχόμενό της, είναι αναμφισβήτητα μια ξε-
κάθαρη απόδειξη ότι το Ίδρυμά μας, παρά τα όποια οικονομικά πλήγματα κατόρθωσε 
να παρουσιάσει ένα αξιολογότατο έργο.

Αυτό επιτεύχθηκε έπειτα από την κοινή προσπάθεια όλων των μελών της Πανεπι-
στημιακής μας Κοινότητας, η οποία λειτούργησε με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στις υποχρεώσεις της, υποδειγματικό επαγγελματισμό και κυρίως με απόλυτη διαφά-
νεια. 

Χάρη δε σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, τα νέα της μέλη, οι φοιτητές μας, όχι μό-
νον εφοδιάζονται και εξοπλίζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά η 
λειτουργία του παραδείγματος εμφυσά μέσα τους το αγωνιστικό πνεύμα της ευγενικής 
άμιλλας, ώστε στη συνέχεια να είναι ικανοί να αντιπαλέψουν με επιτυχία τις δυσκολίες 
και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Καθηγητής 

Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου

  Ο χαιρετισμός 
         του Πρύτανη
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             Ο χαιρετισμός της             
  Αναπληρώτριας Πρύτανη

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητοί φοιτητές,

Με χαρά θέτουμε σε κυκλοφορία το 11ο τεύχος του –ηλεκτρονικού πλέον– περιοδι-
κού του Πανεπιστημίου μας «Πανεπιστημιακά». Και στο τεύχος αυτό αποτυπώ-

νονται χαρακτηριστικές πτυχές της ενδοπανεπιστημιακής και εξωπανεπιστημιακής μας 
δραστηριότητας, που αναδεικνύουν τον ακαδημαϊκό μας δυναμισμό, τις διακρίσεις των 
φοιτητών μας, τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια, τη διασύνδεση με την επιχειρηματική 
κοινότητα,  την ανάπτυξη της καινοτομίας και της χρήσης των νέων τεχνολογιών, αλλά 
και την κοινωνική και οικολογική μας ευαισθησία. Το άνοιγμά μας στην κοινωνία της 
πληροφορίας ενισχύεται με την παρουσία μας σε τρία κοινωνικά δίκτυα: στο Facebook, 
στο Linkedin και στο Youtube.

Στο παρόν τεύχος εγκαινιάζονται δύο νέες στήλες: Η πρώτη νέα στήλη αφορά τη 
δημοσιοποίηση διακρίσεων και βραβεύσεων φοιτητών μας, οι οποίες τιμούν το Πανε-
πιστήμιό μας και προβάλλουν το έργο του. Η δεύτερη νέα στήλη είναι οι «Ακαδημαϊκές 
εμπειρίες», όπου διδάσκοντες και φοιτητές καταθέτουν με γλαφυρό τρόπο τις εμπει-
ρίες τους από εκπαιδευτικά ταξίδια. Ευχόμαστε χρόνο με το χρόνο οι στήλες αυτές να 
εδραιώνονται και να εμπλουτίζονται.

Είναι αλήθεια ότι στο περιοδικό μας  παρουσιάζεται όχι το σύνολο, αλλά ένα ποσο-
στό της ιδιαίτερα πλούσιας και πολυποίκιλης δραστηριότητας του Πανεπιστημίου μας, 
το οποίο ευχόμαστε να αυξάνεται διαρκώς με τη συμβολή όλων των συναδέλφων. Προς 
το παρόν ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ύλης του παρόντος 
τεύχους.

Καλοτάξιδο!

Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Πρύτανη

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

χαιρετισμοί
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
τίμησαν τον φιλέλληνα διακεκριμέ-
νο Αυστριακό οικονομολόγο Frie-
drich Schneider απονέμοντάς του 
τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα 
του Τμήματος.

Στο παρελθόν τον ίδιο τίτλο 
είχαμε την τιμή να αποδεχτούν η 
Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, 
η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστό-
φιας, και ο κορυφαίος επιστήμο-
νας των Διεθνών Σχέσεων Kenneth 
Waltz.

Ο Friedrich Schneider είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένος για το 
έργο του σχετικά με την παρα-
οικονομία και κατά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα μέσα από την 
έρευνά του έχει διατυπώσει προ-
τάσεις για την πάταξη της παρα-
οικονομίας, της φοροδιαφυγής και 
για την έξοδο της χώρας μας από 
την κρίση. Επιπλέον, με δηλώσεις 
του στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
έχει υποστηρίξει ότι  η έξοδος της 
χώρας από το ευρώ θα είχε μεγάλο 
κόστος για όλες τις πλευρές και θα 
ήταν ÇανοησίαÈ. Θέση του είναι 
ότι η χώρα θα πρέπει να δεχθεί 
οικονομική βοήθεια από το εξω-
τερικό για να εκσυγχρονίσει τις 
υποδομές και τις υπηρεσίες της, 
όπως επίσης και ότι θα πρέπει να 
σταματήσουν οι περικοπές και η 
υπερφορολόγηση που πλήτουν τα 

μεσαία και κατώτερα εισοδήματα, 
χωρίς να φέρνουν αποτελέσματα. 

Παρακάτω μπορείτε να διαβά-
σετε ένα σύντομο απόσπασμα από 
τον επαινετικό λόγο του Καθηγητή 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών κ. Ηλία Κουσκου-
βέλη κατά την τελετή αναγόρευσης 
στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας. 

Κυρίες και κύριοι,

το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών, αναγορεύοντας τον συ-
νάδελφό μας Friedrich Schneider 
σε επίτιμο διδάκτορα, προσφέρει 
τον πρώτο τιμητικό τίτλο σε έναν 
γερμανόφωνο επιστήμονα. Τα Γερ-
μανικά είναι η γλώσσα τόσων με-
γάλων στοχαστών, όπως ο Κέπλερ, 
ο Λάιμπνιτζ, ο Καντ, ο Γκαίτε, ο Χέ-
γκελ, ο Μαρξ, ο Νίτσε, ο Βέμπερ, ο 
Χάιντεγκερ, ο Σουμπέτερ – για να 
αναφέρω μόνο μερικούς. Είναι ο 
δικός μας τρόπος να δείξουμε τον 
σεβασμό μας σε τόσα πολλά φω-
τεινά μυαλά από τον γερμανόφωνο 
κόσμο που συνέβαλαν στην επιστή-
μη, στη σοφία, στην σκέψη, στον 
τρόπο σκέψης μας.

Όντας ένα Τμήμα της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας που μελετά 
και διδάσκει τη διεθνή και ευ-
ρωπαϊκή διάσταση των Οικονο-
μικών και της Πολιτικής, και ως 
εκ τούτου έχει βαθιά κατανόηση 
της πολιτικής και οικονομικής συ-
γκυρίας, είναι, επίσης, ευκαιρία 
να τιμήσουμε από αυτό το Πανε-

 Ο Friedrich Schneider 
 κορυφαίος οικονομολόγoς 

για ζητήματα παραοικονομίας 

επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος ΔΕΣ 

                  εκδηλώσεις
τελετές

Ο Friedrich Schneider είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένος για 
το έργο του σχετικά με την 
παραοικονομία και κατά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα 
μέσα από την έρευνά του έχει 
διατυπώσει προτάσεις για την 
πάταξη της παραοικονομίας, 
της φοροδιαφυγής και για την 
έξοδο της χώρας μας από την 
κρίση.
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πιστήμιο, που φέρει το βάρος του 
ονόματός του, όλους αυτούς τους 
γερμανόφωνους συγγραφείς που 
χρησιμοποίησαν ως κύρια πηγή 
τους – συχνά από το πρωτότυπο 
Ελληνικό κείμενο, στοχαστές της 
περιοχής μας, όπως ο Αριστοτέλης, 
που γεννήθηκε στη γη της Μακεδο-
νίας, ή ο Θουκυδίδης, του οποίου 
ο πατέρας γεννήθηκε στη Μακε-
δονία. Σκέφτομαι, απλά –για να 
δώσω ένα μόνο παράδειγμα– τον 
Albin Lesky, Αυστριακό καθηγητή 
της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογί-
ας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, 
ο οποίος προσέφερε την καλύτερη 
προσέγγιση και επισκόπηση της 
αρχαίας ελληνικής βιβλιογραφίας.

Είναι, επίσης, ο τρόπος μας για 
να δείξουμε την αναγνώρισή μας σε 
πολλούς στον γερμανόφωνο κόσμο 
–κοινούς ανθρώπους, πολιτικούς, 
επιστήμονες– οι οποίοι, αντί να 
υψώνουν το δάχτυλο προς εμάς ή 
εναντίον μας, έχουν προσφέρει το 
χέρι τους για αλληλεγγύη και υπο-
στήριξη. Είναι εκείνοι που γνώρι-
ζαν ότι ένα οικονομικό πρόβλημα 
δεν μπορεί να περιορίζεται εντός 
των ορίων ενός κράτους. Είναι όσοι 
κατανοούν ότι, ειδικά μέσα σε μία 
οικογένεια κρατών, η συνεργασία 
είναι καλύτερη από τον ανταγωνι-
σμό.  Είναι επίσης αυτοί που κατα-

νοούν ότι η ανάπτυξη είναι καλύτε-
ρη από την τυφλή λιτότητα.

Είναι ο τρόπος μας, τέλος, τιμώ-
ντας τον καθηγητή Friedrich Sch-
neider –κάποιον που συνέβαλε στη 
μέτρηση της παραοικονομίας– να 
αναγνωρίσουμε το πρόβλημα που 
ταλαιπωρεί  την κοινωνία μας και 
να δηλώσουμε την αποφασιστικό-
τητά μας να το αντιμετωπίσουμε.

Ladies and Gentlemen,

the Department of International 
and European Studies by offering 
this honorary doctorate to our col-
league Friedrich Schneider offers 
the first Honorary Doctorate to a 
German speaking scientist. Ger-
man is the language of so many 
great thinkers as Kepler, Leibnitz, 
Kant, Goethe, Hegel, Marx, Nietz-
sche, Weber, Heidegger, Schumpe-
ter – to mention just a few.  It is our 
way to show our respect to so many 
bright minds from the German 
speaking world who contributed to 
science, to wisdom, to thinking, to 
our thinking.

Being a University Department 
of the Hellenic Republic that stud-
ies and teaches Economics and 
Politics at the international and 
European level, and thus having 
a profound understanding of the 
political and economic juncture, 

it is also the opportunity to honor 
from this University, bearing the 
burden of its name, all those Ger-
man language authors who used 
as their primary source, often from 
the original Greek text, thinkers of 
our region, such as Aristotle, born 
in the land of Macedonia, or Thucy-
dides, whose father was born in 
Macedonia. I am thinking, just to 
give one example – of Albin Lesky, 
an Austrian Professor of Ancient 
Greek at the University of Vienna, 
who gave the best account and 
overview of the Ancient Greek liter-
ature (Geschichte der Griechischen 
Literatur).

It is also our way to show recog-
nition to those many in the German 
speaking world –common people, 
politicians, scientists– who instead 
of raising a finger to us or against 
us, they have offered their hand of 
solidarity and support. It is them 
who knew that an economic prob-
lem cannot be confined within the 
limits of one state; it is them who 
understand that, especially within 
a family of nations, cooperation is 
better than competition; it is also 
them who understand that devel-
opment is better than blind auste-
rity.

It is our way finally, by honor-
ing Professor Friedrich Schneider 
–somebody who contributed in the 
measuring of the shadow econo-
my– to recognize the problem that 
troubles our society, and show our 
determination to deal with it.

Ηλίας  Κουσκουβέλης

Καθηγητής Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κοσμήτορας της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών
πρώην Πρύτανης

εκδηλώσεις
            τελετές
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Ημερίδα Ενημέρωσης Πρωτοετών 
 Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

Πρωτεύσαντες φοιτητές 
2012-2013 ανά τμήμα

Ον/επώνυμο Τμήμα

Γεώργιος 
Αγαπητός 
του Λουκά

Οικονομικών Επιστημών

Γεώργιος 
Αμπατζής 
του Ισαάκ

Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Νικόλαος 
Παπαγιάννης 
του Δημητρίου

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών

Χρήστος 
Πολίτης 
του Παναγιώτη

Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής

Μαρίνος 
Ζαγκότσης 
του Παύλου

Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής

Γεωργία 
Κελίδου 
του Ιωάννη

Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής

Γεωργία 
Κωτίτσα 
του Στέργιου 

Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών

Στέργιος 
Κουτσώνης 
του Παναγιώτη 

Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης

Γεώργιος 
Τσακλής 
του Αγγελή

Διοίκηση Τεχνολογίας

Αγγελική 
Ψαρρού 
του Ιωάννη

Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών

Οι Πρυτανικές Αρχές και ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την καθιερωμένη 

«Ημερίδα Ενημέρωσης Πρωτοετών Φοιτητών» ακαδημαϊκού έτους 
2012-2013, την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, στο Αμφιθέατρο Τελετών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, Καθηγητής κ. Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, καθώς 
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών κ. Νικόλαος Μυριούνης. Ακο-
λούθησε η προβολή ενημερωτικού βίντεο με τις δραστηριότητες του 
Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας των προηγούμε-
νων ετών.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας συνεχίστηκε με την επίδοση τιμητικών 
επαίνων στους Πρωτεύσαντες Φοιτητές και Πρωτεύσασες Φοιτήτριες 
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τις Πρυτανικές 
Αρχές και τους Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων. Μαζί με τον 
έπαινο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρέλαβαν ως δώρο ένα βιβλίο, 
ευγενική χορηγία των Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Πρυτανικές Αρχές είχαν την τιμή να απονείμουν 
έπαινο στον φοιτητή του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρή-
σεων κ. Κλεάνθη Τζέλλο του Ιωάννη ως ένδειξη αναγνώρισης για τις 
διακρίσεις του στο άθλημα του Tae-kwo-do. O Κλεάνθης διακρίθηκε σε 
Πανελλήνια, Παγκόσμια και Διεθνή πρωταθλήματα παίδων, εφήβων 
και ανδρών από το 2005 έως και σήμερα και το 2012 έλαβε την 3η θέση 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών.

Η «Ημερίδα Ενημέρωσης Πρωτοετών Φοιτητών» ολοκληρώθηκε 
με τις ενημερωτικές παρουσιάσεις των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και συγκεκριμένα: της Βιβλιοθήκης, του Γραφείου Διασύν-
δεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, της Μονάδας Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας, της ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδι-
οδρομίας), του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του Κέντρου 
Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών, του Τμήματος Ξένων Γλωσ-
σών, του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και του Γραφείου ERASMUS.

Οι Πρυτανικές Αρχές με τους
Πρωτεύσαντες Φοιτητές
των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

                  εκδηλώσεις
τελετές
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Εκδήλωση για τις επετείους της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης,
της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τον εορτασμό 
του Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης

Η καθιερωμένη εκδήλωση για τις επετείους της Απελευθέρωσης της 
Θεσσαλονίκης, της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τον εορτασμό του 

Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου, Καθηγητής κ. Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, ενώ τον πανη-
γυρικό λόγο με θέμα «Η Γυναίκα στον Πόλεμο» εκφώνησε η Επίκουρη 
Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών κ. Φωτεινή 
Μπέλλου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με Μουσικό Πρόγραμμα από Ομάδα 
Φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπι-
στημίου μας.

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας της κ. Μπέλλου:

«Η Γυναίκα στον Πόλεμο»
εκφώνησε η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών 
& Ευρωπαϊκών Σπουδών κ. Φωτεινή Μπέλλου.

Τον πανηγυρικό λόγο με τίτλο

Η γυναίκα στον Πόλεμο

Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω για 
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940, δεν υπήρχε κανένα περιθώ-
ριο δεύτερης σκέψης για το θέμα. 
Επέλεξα τον γενικό τίτλο διότι ο 
πόλεμος, ως φαινόμενο, είναι δι-
αχρονικός. Ακόμα και αν ένας πό-
λεμος είναι ολοκληρωτικός, όπως 
ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πό-
λεμος, ή είναι περιορισμένος, όπως 
ήταν οι πόλεμοι στην Γιουγκοσλα-
βία τη δεκαετία του 1990 , είτε εί-
ναι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν που 
μαίνεται σήμερα, τα ολέθρια απο-
τελέσματά τους στις κοινωνίες εί-
ναι παρόμοια. Άλλοτε μεγαλύτερα 
σε έκταση και ένταση και άλλοτε 
πιο περιορισμένα. Ακριβώς επειδή 
ο πόλεμος δεν διεξάγεται σε στρα-

τιωτικά εργαστήρια, αλλά εκεί έξω 
στις ανθρώπινες κοινωνίες, πλήτ-
τει εκείνους που πολεμούν αλλά 
και εκείνους που δεν πολεμούν. 
Πολλές φορές, ο πόλεμος πλήττει 
με διαφορετικό τρόπο άνδρες και 
γυναίκες. Ωστόσο, όταν οι περι-
στάσεις το απαιτούν, ενορχηστρώ-
νεται το σύνολο μιας κοινωνίας, 
άνδρες και γυναίκες, γύρω από 
την επίτευξη ενός σκοπού. Ειδικό-
τερα δε, όταν αυτός ο σκοπός είναι 
η εξασφάλιση της ελευθερίας. Δεν 
γίνεται διαφορετικά. Ο αγώνας για 
την ελευθερία δεν έχει φύλο, δεν 
έχει ηλικία. Όλοι στρατεύονται, 
διότι όλοι νιώθουν το χρέος για τη 
συμμετοχή στον πόλεμο.

Ο πόλεμος είναι άθλιος. Με-
ρικές φορές είναι αναπόφευκτος, 
αλλά πάντα άθλιος.

Tον πανηγυρικό λόγο 
εκφώνησε η Επίκουρη 

Καθηγήτρια του Τμήματος 
Διεθνών & Ευρωπαϊκών 

Σπουδών κ. Φωτεινή 
Μπέλλου.

εκδηλώσεις
            τελετές
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Ο πόλεμος που ξεκίνησε για την 
Ελλάδα το πρωί της 28ης Οκτωβρί-
ου 1940 ήταν ένας αναπόφευκτος 
πόλεμος. 

Δεν υπήρχε για την Ελλάδα 
άλλη επιλογή από την ένοπλη επί-
θεση ενάντια στους κατακτητές. 
Από τις πρώτες εβδομάδες των 
ένοπλων αγώνων στα Ελληνο-Αλ-
βανικά σύνορα, και από την έναρ-
ξη της Γερμανικής Κατοχής το 
1941 μέχρι και την απελευθέρωση 
το 1944, άνδρες και γυναίκες αγω-
νίστηκαν για την ελευθερία και 
αντιστάθηκαν στους κατακτητές. 

Η Ελληνίδα, διαδραμάτισε έναν 
σημαντικό ρόλο στον αγώνα για 
την ελευθερία από την Ιταλο-Γερ-
μανική κατοχή. Ιστορικά, η συμμε-
τοχή των γυναικών στους ένοπλους 
αγώνες του Ελληνικού έθνους δια-
κρίνεται και καταγράφεται ως ση-
μαντική και υπερβατική, θα έλεγε 
κανείς, δεδομένου ότι μέχρι τότε η 
κοινωνική και πολιτική συμμετοχή 
της ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. 

Θα παραμείνει θρυλικός στο 
χρόνο ο ρόλος των γυναικών της 
Ηπείρου, οι οποίες παρείχαν τις μο-
ναδικές διαθέσιμες υπηρεσίες υπο-
στήριξης του Ελληνικού στρατού 
μεταφέροντας πολεμοφόδια, τρό-
φιμα και άλλο απαραίτητο υλικό 
σε περιοχές του μετώπου όπου δεν 
υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης 
από το έδαφος ή από αέρος. 

Από την έναρξη των ενόπλων 
συγκρούσεων, στο μέτωπο της Θε-
σπρωτίας ο ιταλικός στρατός είχε 
προελάσει σε λίγες ημέρες μέχρι 
τον Αχέροντα ποταμό πριν δεχθεί 
την αντεπίθεση των Ελληνικών 
στρατευμάτων που θα τους εξα-
νάγκαζαν λίγες εβδομάδες αργό-
τερα σε υποχώρηση. Σύμφωνα με 
έγκυρους στρατιωτικούς αναλυ-
τές, η νίκη στο Αλβανικό μέτωπο 
τους πρώτους μήνες του πολέμου 
δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί, αν 
δεν υπήρχε η σταθερή και διαρκής 
υποστήριξη από τις Ηπειρώτισσες. 
Όπως αναφέρει ο αντιστράτη-
γος Ιωάννης Κακουδάκης, πρώην 

Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτρο-
πής Στρατιωτικής Ιστορίας του 
ΓΕΕΘΑ, «στην ελληνική αυτή νίκη 
μεγάλη και σημαντική ήταν η συμ-
βολή των κατοίκων της περιοχής, 
ανδρών και γυναικών, οι οποίοι 
βοήθησαν τα μαχόμενα τμήματα, 
μεταφέροντας με αυτοθυσία και 
αυταπάρνηση, πυρομαχικά, τρό-
φιμα και άλλα εφόδια, μέχρι την 
πρώτη γραμμή του μετώπου, από 
όπου στη συνέχεια διακόμιζαν 
τραυματίες προς τα μετόπισθεν. Η 
συνεισφορά τους υπήρξε πράγματι 
μεγάλη και συγκινητική και αποτε-
λεί χαρακτηριστικό δείγμα της φι-
λοπατρίας των Ελλήνων. Ιδιαίτερα 
στις γυναίκες της Πίνδου ανήκει 
ένα μέρος της δόξας και της νίκης, 
γιατί η συνεισφορά τους ήταν ιδι-
αίτερα σημαντική. Επέδειξαν απα-
ράμιλλο σθένος και αυταπάρνηση. 
Ποτέ, σε άλλο μέρος της γης, γυ-
ναίκες δεν στάθηκαν τόσο γενναία 
βοηθώντας τα μαχόμενα τμήματα 
και αψηφώντας το θάνατο.»1 Η 
αλήθεια είναι ότι στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο οι γυναίκες 
στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη 
Μεγάλη Βρετανία, αλλά αργότερα 
και στις ΗΠΑ, συμμετείχαν είτε σε 
εθελοντικές ομάδες υποστήριξης, 
είτε ενεργά στις επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα του 1940, οι Ελ-
ληνίδες έδωσαν τη δική τους μάχη, 
σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, 
όπως μπορούσαν. Στα χιονισμένα 
βουνά της Ηπείρου οι γυναίκες 
γράφουν τη δική τους ιστορία είτε 
ως μεταφορείς πυρομαχικών σε 
περιοχές όπου τα μεταγωγικά του 
στρατού δεν μπορούσαν να λει-
τουργήσουν, είτε ως εργάτριες για 
τη διάνοιξη δρόμων, είτε ως τραυ-
ματιοφορείς, είτε ως νοσοκόμες. 
Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, 
έχει καταγραφεί πλήθος συγκλο-
νιστικών περιστατικών τα οποία 
καταδεικνύουν την αυτοθυσία της 

1 http://www.giannena-e.gr/ihnila-
tontas%20tin%20istoria/kakouda-
kis_italiki_eisvoli.aspx.

γυναίκας ελληνίδας από τις πρώ-
τες ημέρες του πολέμου. Στο χω-
ριό Ασπράγγελοι των Ιωαννίνων 
δεσπόζει το άγαλμα της «Γυναίκας 
της Πίνδου», έμβλημα γενναιότη-
τας και συμμετοχής της γυναίκας 
στον πόλεμο κατά του κατακτητή. 
Στις πόλεις οι γυναίκες επωμίστη-
καν τη φροντίδα τραυματιών, ενώ 
μεγάλος αριθμός γυναικών εργά-
στηκαν ως εθελόντριες νοσοκόμες 
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πα-
ρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες σε 
νοσοκομεία. Συμμετείχαν με αυτα-
πάρνηση ακόμα και αν χρειαζόταν 
να ακολουθήσουν όπου υπήρχε 
ανάγκη, όπως για παράδειγμα στις 
μετασταθμεύσεις του 1ου στρατιω-
τικού νοσοκομείου, που χρειάστη-
κε να μεταφερθεί «σε διάφορες 
πόλεις, όπως στην Κορυτσά, στα 
Βασιλικά, στα Γιάννενα και αλλού, 
μέχρι το τέλος του πολέμου.»2 

Ενόσω ο πόλεμος εξελισσόταν 
και η Γερμανική κατοχή καταδυ-
νάστευε την ελληνική επικράτεια, 
η συμμετοχή των γυναικών στην 
αντίσταση ήταν αξιοσημείωτη. 
Σε κάποιες περιπτώσεις συμμετεί-
χαν ενεργά στις επιχειρήσεις δο-
λιοφθορών κατά του εχθρού μέσα 
από ένοπλα ανταρτικά τμήματα. 
Πολλές γυναίκες της Αντίστασης 
εκτελέστηκαν από το ναζιστικό 
καθεστώς έχοντας πρώτα υποστεί 
φρικτά βασανιστήρια. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα η Λέλα Κα-
ραγιάννη, μητέρα επτά παιδιών, 
η οποία χρησιμοποιώντας το σπίτι 
της, το φαρμακείο του συζύγου της 
στην Πατησίων και μερικά ενοι-
κιασμένα σπίτια στην Αθήνα, είχε 
οργανώσει ένα δίκτυο προστασίας 
και περίθαλψης αντιστασιακών, 
ενώ διατηρούσε σημαντική συνερ-
γασία με το Στρατηγείο της Μέσης 
Ανατολής και τον τότε Αρχηγό της 
Αστυνομίας Άγγελο Έβερτ μετα-
φέροντας πολύτιμες πληροφορίες 

2 Ομιλία Βασιλικής Μούζα - Καρα-
γκοζίδου, «Η συμβολή της γυναίκας 
στον πόλεμο του 1940».  
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στους Συμμάχους. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες, οι πληροφορίες της 
συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
επιτυχία μεγάλων επιχειρήσεων 
κατά των Γερμανών κατακτητών, 
αλλά και στην απόδραση Βρετα-
νών αιχμαλώτων και την ασφαλή 
μεταφορά τους στη Μέση Ανα-
τολή. Στις 11 Ιουλίου του 1944, 
η Λέλα Καραγιάννη συνελήφθη 
και μεταφέρθηκε στα κρατητή-
ρια της οδού Μέρλιν όπου βασα-
νίστηκε κτηνωδώς προκειμένου 
να ομολογήσει. Εκτελέστηκε στο 
Δαφνί από τους Γερμανούς στις 
8 Σεπτεμβρίου του 1944, μαζί με 
εξήντα άλλους αντιστασιακούς, 
γυναίκες και άνδρες, λίγες εβδο-
μάδες πριν έρθει η απελευθέρω-
ση στις 18 Οκτωβρίου του 1944. 
Η αναφορά στην περίπτωση της 
ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη δεν 
υποδηλώνει τίποτε περισσότερο 
από την απλή ιστορική καταγρα-
φή του γεγονότος ότι οι γυναί-
κες συμμετείχαν χωρίς εξαίρεση 
στον αγώνα για την ελευθερία, ο 
οποίος συχνά σήμαινε τη σύλλη-
ψη, την υποβολή σε φρικτά βα-
σανιστήρια, συχνά ανομολόγητης 
βιαιότητας, και τελικά τη ψυχρή 
εκτέλεσή τους. 

Πριν λίγες ημέρες, ερευνώ-
ντας στη διεθνή βιβλιογραφία 
για ιστορικά στοιχεία που θα μας 
επέτρεπαν να φωτίσουμε περισ-
σότερο κάποιες πτυχές του πολέ-
μου και του ρόλου των γυναικών, 
βρήκα μια πρόσφατη μελέτη της 
Ιταλίδας ιστορικού Λίντιας Σα-
νταρέλλι από το Ινστιτούτο του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου στη 
Φλωρεντία, η οποία αναφέρεται 
στα εγκλήματα πολέμου που συ-
ντελέστηκαν από ιταλικές στρατι-
ωτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής στην Ελλάδα.3 Στο 
επιστημονικό της έργο, η Σαντα-

3 Lidia Santarelli, “Muted Violence: 
Italian war crimes in occupied 
Greece” Journal of Modern Italian 
Studies, Vol. 9, No.3, pp. 280-299.

ρέλλι επισημαίνει ότι το 1946 το 
Ελληνικό Υπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας κατέγραψε περίπου 
400 χωριά που είχαν δεχθεί μερι-
κή ή ολοκληρωτική καταστροφή 
από τον Ιταλικό στρατό ή από μει-
κτές Γερμανο-ιταλικές στρατιωτι-
κές μονάδες. Συγκεκριμένα, στο 
όνομα της πάταξης της Εθνικής 
Αντίστασης, οι ιταλικές στρατιω-
τικές δυνάμεις στην περιοχή που 
περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της 
Ηπείρου, τη Δυτική Μακεδονία 
και τη Θεσσαλία, είχαν εξαπολύ-
σει μια οργανωμένη επιχείρηση 
εκτεταμένης καταστροφής και 
σφαγιασμών. 

Από το 1942 μέχρι το 1943, η 
ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς 
και της Λάρισας, συμπεριλαμβα-
νομένου του στρατοπέδου Ελλή-
νων αιχμαλώτων λίγο έξω από τη 
Λάρισα, έγινε το θέατρο εφαρμο-
γής ενός σχεδίου οργανωμένης 
στρατιωτικής βίας που είχε στόχο 
την εξαφάνιση του πληθυσμού. 
Σε εκείνες τις περιοχές η κατα-
στολή της δράσης των ανταρ-
τών είχε ταυτιστεί με τον πόλεμο 
κατά αθώων πολιτών. Επομένως, 
ο σφαγιασμός του πληθυσμού 
καταγράφεται ως αποτέλεσμα 
μιας θεώρησης περί συλλογικής 
ευθύνης των Ελλήνων, ανδρών 
και γυναικών. Σύμφωνα με την 
Σανταρέλλι, «σε πολλές περιπτώ-
σεις, οι γυναίκες θεωρούνταν αδι-
αμφισβήτητοι υποστηρικτές των 
ανταρτών». Μετά τον πόλεμο, το 
1946 το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο 
Εγκλημάτων Πολέμου (Greek Na-
tional War Crimes Office) κατέ-
θεσε στα Ηνωμένα Έθνη έκθεση 
στην οποία καταγράφονταν μα-
ζικοί βιασμοί που προκλήθηκαν 
από Ιταλούς στρατιώτες σε γυναί-
κες και κορίτσια σε χωριά γύρω 
από το Άργος Ορεστικό. Στην 
πραγματικότητα, αποτελούσε μέ-
ρος του κύκλου βιαιοτήτων κατά 
των Ελλήνων ανταρτών που συ-

ντελέστηκαν στην ευρύτερη περι-
οχή της Καστοριάς.4 

Αυτή η συγκλονιστική αναφο-
ρά, δεν είναι πρωτόγνωρη σε όσους 
μελετούν τις ένοπλες συγκρούσεις 
και τις συνέπειές τους. Οι βιασμοί 
γυναικών κατά τη διάρκεια του 
πολέμου είναι ένα σχεδόν σύνηθες 
φαινόμενο. Συχνά χρησιμοποιού-
νται και ως όπλο για τη ψυχολογική 
καταρράκωση του αντιπάλου. 

H συζήτηση περί του ρόλου 
των γυναικών στο πόλεμο, στην 
ασφάλεια και την ειρήνη, συνε-
χίζεται στις ημέρες μας. Η συζή-
τηση έχει λάβει μάλιστα έναν πιο 
συγκεκριμένο χαρακτήρα. 

Κυρίες και κύριοι,

Δυστυχώς, οι ένοπλες συγκρού-
σεις και ο πόλεμος δεν έχουν εξα-
λειφθεί. Η εμπειρία των περιφε-
ρειακών εθνοτικών ή διακρατικών 
ένοπλων συγκρούσεων τις τελευ-
ταίες δυο δεκαετίες έχει υπογραμ-
μίσει τη ανάγκη για μια πιο προ-
σεκτική προσέγγιση στα ζητήματα 
που αφορούν στο ρόλο της γυναί-
κας στον πόλεμο αλλά και την ειρή-
νη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο στις 
31 Οκτωβρίου του 2000, το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών εξέδωσε απόφαση, την 
περίφημη πλέον «1325» η οποία 
ήρθε να καταγράψει ακριβώς 
αυτή την ανάγκη. 

Η «1325» επισημαίνει λοιπόν 
τη σημασία που έχει ο ρόλος των 
γυναικών τόσο στην ειρήνη όσο 
και στον πόλεμο κωδικοποιώντας 
τον διαφορετικό τρόπο με τον 
οποίο οι γυναίκες συχνά βιώνουν 
τις συνέπειες ενός πολέμου αλλά 
και του τρόπου με τον οποίο έχουν 
τη δυνατότητα να συμβάλλουν 
στην επίτευξη της ειρήνης. Συγκε-
κριμένα, η απόφαση έχει εστιάσει 
σε τέσσερις άξονες καλώντας τα 
κράτη να την εφαρμόσουν. 

Η πρώτη διάσταση αφορά στην 
προστασία των γυναικών από τις 

4  Ibid, p. 294.
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συνέπειες των ένοπλων συγκρού-
σεων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιασμών γυναικών και κοριτσιών, 
καλώντας την εφαρμογή μηχα-
νισμών εξαίρεσης από αμνηστία 
σε κατηγορούμενους που έχουν 
διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα 
κατά των γυναικών και κοριτσιών 
κατά τη διάρκεια ένοπλων συ-
γκρούσεων ή άλλης βίας σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. 

Η δεύτερη διάσταση αφορά στη 
συμμετοχή των γυναικών, τόσο στη 
διαδικασία επίλυσης μιας σύγκρου-
σης, όσο και στη συμμετοχή της σε 
πολιτικές πρόληψης αλλά και με-
ταπολεμικής ανασυγκρότησης. Ο 
κοινωνικός χαρακτήρας της γυναι-
κείας συμμετοχής σε ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις διευκολύνει τη 
διερεύνηση πολιτικών συμφιλίω-
σης και εξισορρόπησης. Άλλωστε 
οι δυο έννοιες είναι χαρακτη-
ριστικές της γυναικείας φύσης. 
Ενθαρρύνεται επίσης η γυναικεία 
συμμετοχή στα κέντρα λήψης απο-
φάσεων. Επιπλέον, η συμμετοχή 
γυναικών στις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις θεωρείται αναγκαία δε-
δομένης της ικανότητάς τους να 
διαπιστώνουν και να αντιμετωπί-
ζουν πιο αποτελεσματικά τις ανά-
γκες των ευπαθών ομάδων μιας 
ένοπλης σύγκρουσης. Ως προς 
την πρόληψη της βίας κατά των 
γυναικών κατά τη διάρκεια μιας 
ένοπλης σύγκρουσης, η απόφαση 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύ-
σουν το νομικό πλαίσιο προστα-
σίας των γυναικών, καθώς και την 
εκδίκαση υποθέσεων παραβίασης 
του διεθνούς δικαίου. Επίσης, η 
απόφαση καλεί τα κράτη μέλη για 
την παροχή υπηρεσιών ανθρωπι-
στικού χαρακτήρα και την εφαρ-
μογή μηχανισμών διευκόλυνσης 
της διαβίωσης γυναικών και κορι-
τσιών σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Τέλος, καλεί τα κράτη μέλη 
του οργανισμού να συντάξουν και 
να εφαρμόσουν Εθνικά Σχέδια 
Δράσης για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων της απόφασης. 

Δώδεκα χρόνια μετά την έκδο-
ση της απόφασης 1325 και 72 χρό-
νια μετά την 28η Οκτωβρίου 1940, 
πολλές χώρες, μεγάλες και μικρές, 
έχουν εξαγγείλει και εφαρμόζουν 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για την 
εφαρμογή της 1325. Διεθνείς ορ-
γανισμοί, με πρωτοπόρο τα Ηνω-
μένα Έθνη αλλά και άλλους ορ-
γανισμούς συμπεριλαμβανομένου 
του ΝΑΤΟ, δίνουν όλο και μεγα-
λύτερη σημασία στη διάσταση του 
φύλου στην προσπάθειά τους να 
αντιμετωπίσουν ζητήματα ειρήνης 
και ασφάλειας, συγκρούσεων και 
πολέμων σήμερα. 

Οι γυναίκες, ο μισός πληθυ-
σμός του πλανήτη, έχουν αποδεί-
ξει ιστορικά αλλά και στις ημέρες 
μας τη δυνατότητά τους για υπέρ-
βαση σε μια περίοδο κρίσης παρά 
το γεγονός ότι μια κρίση ή ένας 
πόλεμος μπορεί να τις πλήξει με 
διαφορετικό και πολλαπλό τρόπο. 
Νομίζω ότι το ταξίδι μου στο χρόνο 
σήμερα ήταν κάπως μεγάλο. Όμως 
θεώρησα σημαντικό πέρα από την 
εξιστόρηση γεγονότων για τη συ-
γκινητική συμμετοχή των γυναι-
κών σε όλες τις φάσεις του πολέ-
μου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέ-
μου, να επισημάνω τόσο τις μαγι-
κές στιγμές αυτοθυσίας που συνέ-
βαλαν στην τελική νίκη όσο και τις 
σκοτεινές απάνθρωπες πλευρές 
του πολέμου. Και στις δυο πτυχές η 
Ελληνίδα ήταν παρούσα και ενίοτε 
πρωταγωνίστρια πραγματώνοντας 
τη δική της υπέρβαση. Υπερβάσεις 
γίνονται και σήμερα στα πεδία των 
μαχών. Διαφορετικών μαχών. Αξί-
ζει να σταθεί κανείς λοιπόν στην 
«υπέρβαση για το ακατόρθωτο», 
όχι ως σύνθημα εθνικής διαφημι-
στικής καμπάνιας, αλλά ως ατομι-
κή ανομολόγητη υπόσχεση και κυ-
ρίως ως δέσμευση για μια υγιή και 
ορθολογική συλλογική πολιτική 
πρακτική. Αυτό θα πρέπει να εί-
ναι το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου 
1940 για την Ελλάδα του σήμερα. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου, 
Καθηγητής κ. Ιωάννης Αθ. 
Χατζηδημητρίου.

                  εκδηλώσεις
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Στις 9 Νοεμβρίου 2012, οι Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αναγό-

ρευσαν σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών την κ. Blanca Vilá Costa, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του 
Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Τον έπαινο (laudation) εκφώνησε η Καθηγήτρια του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Π. Νάσκου-Περράκη. Η κ. Blanca 
Vilá Costa είναι η πρώτη γυναίκα Καθηγήτρια Κοινοτικού Δικαίου στην 
Ισπανία, πολλά χρόνια πριν την είσοδο της τελευταίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία προώθησε την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στη 
χώρα της όσο και σε άλλες υπό ένταξη χώρες. Έχει διδάξει Ευρωπαϊκό 

Αναγόρευση
της Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής 

του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης

κας BLANCA VILÀ COSTA
σε Επίτιμη Διδάκτορα

εκδηλώσεις
            τελετές

Επίδοση τιμητικής πλακέτας 
από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Καθηγητή Ιωάννη Αθ. 
Χατζηδημητρίου, στην 

Καθηγήτρια της Νομικής 
Σχολής του Αυτόνομου 

Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης 
κ. Blanca Vilà Costa.
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Δίκαιο στη Βαρκελώνη, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της στη νομική 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συχνή παρουσία στο Δικαστή-
ριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατέχει Έδρα Jean Monnet από το 
1990, Centre of Excellence από το 1998. Επίσης έχει διατελέσει Καθη-
γήτρια Κοινοτικού Δικαίου στο Κολέγιο της Ευρώπης επί μια δεκαετία, 
Καθηγήτρια Κοινοτικού Δικαίου στο αντίστοιχο Κολέγιο στη Βαρσοβία 
επί μια δεκαετία, Διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου για 
τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Αντιπρύτανης για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, 
Αντιπρόεδρος της Νομικής Σχολής, Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού για Ευρωπαϊκές Σπουδές και 
Πρόεδρος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Νομικών Σχολών.

Οι γνώσεις της γύρω από ζητήματα του Κοινοτικού Δικαίου είναι 
πλέον γνωστές σε όλη την Ευρώπη και έχει διδάξει στα πανεπιστήμια 
της Τουλούζ, του Στρασβούργου, της Εξ αν Προβάνς, της Renye, του 
Saarbrucke, της Περούτζια, στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών στο Παρί-
σι 2, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στη Γουατεμάλα, στο Με-
ξινό και στο Ελ Σαλβαδόρ. Ακόμη, είναι αξιολογήτρια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Για το έργο και τη δράση της, 
όταν είχε καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο θεσμός της Γυναίκας 
της Ευρώπης, η κ. Blanca Vilá Costa είχε προταθεί από τη χώρα της, την 
Ισπανία, ως η πλέον άξια γυναίκα της Ισπανίας, για να διεκδικήσει τον 
τίτλο.

Η κ. Blanca Vilá Costa διακρίνεται για τα έντονα φιλελληνικά της 
συναισθήματα και τη βαθιά αγάπη της για την Ελλάδα, ενώ είναι αυτο-
δίδακτη και μιλάει την ελληνική γλώσσα. 

Η αναγόρευσή της σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματός μας συνέ-
βαλε θετικά στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας με το Αυτόνομο 
Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Π. Νάσκου-Περράκη
Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

                  εκδηλώσεις
τελετές

Επένδυση τηβέννου και διασήμου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
από την Καθηγήτρια του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
κ. Παρούλα Νάσκου-Περράκη.
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Η καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 στο 
Αμφιθέατρο Τελετών. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, ενώ 
τον Πανηγυρικό λόγο εκφώνησε η Επίκουρη Καθηγήτρια του 
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Ιωάννα 
Παπαβασιλείου με θέμα: “O Μ. Βασίλειος, το προφίλ και οι 
δεξιότητες του Σύγχρονου Εργαζόμενου», το κείμενο της οποίας 
παραθέτουμε παρακάτω

Η εκδήλωση εορτασμού των Τριών Ιεραρχών
και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανεπιστημίου

ÇΟ Μέγας Βασίλειος, 
το προφίλ και οι 
δεξιότητες του σύγχρονου 
εργαζόμενουÈ

Αξιότιμε κ. Πρύτανη, κ. αντιπρυ-
τάνεις, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 
αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί 
φοιτητές.

Βιώνοντας όλοι μας σήμερα 
μια από τις σημαντικότερες κρί-
σεις από ιδρύσεως νεοελληνικού 
κράτους, μια κρίση η οποία είναι 
τόσο οικονομική, όσο και ηθική και 
πολιτισμική, ο όρος παιδεία καθί-
σταται κεντρικό θέμα συζήτησης 
και αναζήτησης νέων μοντέλων 
σκέψης και νοοτροπιών. Η Ελλά-
δα καλείται να αναγεννηθεί και εκ 
των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για 
αυτή την αναγέννηση καθίσταται 
η παιδεία. Η έννοια παιδεία, είτε 
ιδωμένη ως εκπαίδευση που με τη 
δια βίου διάστασή της δεν σταμα-
τά ποτέ είτε στην ευρύτερη σημα-
σία της ως κοινωνικής κουλτούρας, 
σχετίζεται παραδοσιακά με τους 
Τρεις Ιεράρχες της Εκκλησίας μας, 
οι οποίοι πέτυχαν να παντρέψουν 
τον χριστιανισμό με την αρχαιό-
τητα και να καθιερωθούν ως προ-
στάτες των γραμμάτων. Πρέπει να 

τονιστεί ότι αυτό το πάντρεμα του 
αρχαιοελληνικού πνεύματος με τον 
χριστιανισμό δεν ήταν ούτε αυτό-
ματο ούτε αυτονόητο στην εποχή 
τους. Στη μελέτη του Dodds Εθνι-
κοί και Χριστιανοί σε μια Εποχή 
Αγωνίας (1995) μπορεί εύκολα να 
αντιληφθεί κανείς ότι οι αντιπα-
ραθέσεις ανάμεσα σε Χριστιανούς 
και Εθνικούς ήταν έντονες στους 
πρώτους μετα-χριστιανικούς αι-
ώνες. Επομένως, χρειάστηκε ένα 
ευρύ πνεύμα σκέψης απαλλαγμένο 
από αγκυλώσεις, για να στραφούν 
οι τρεις Ιεράρχες στη μήτρα της 
αρχαιοελληνικής παιδείας, μπολιά-
ζοντάς τη με τη γονιμοποιό δύναμη 
του χριστιανικού πνεύματος.

Σε μια από τις ομιλίες του με 
τίτλο «Αρχαιότητα και ουμανι-
σμός» ο Γερμανός ουμανιστής του 
20ού αιώνα Werner Jaeger διατεί-
νεται ότι «Gelehrsamkeit ist nicht 
Humanismus»1 (Jaeger, 1960:107), 
εννοώντας ότι μια στενά ακαδη-
μαϊκή ενασχόληση, η οποία εξα-
ντλείται στην απόκτηση γνώσεων 
αποκομμένη από τις ανάγκες του 

1 Μτφρ: ο ακαδημαϊσμός δεν είναι 
ανθρωπισμός

Τον Πανηγυρικό λόγο 
εκφώνησε η Επίκουρη 

Καθηγήτρια του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, κ. Ιωάννα 
Παπαβασιλείου.
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παρόντος, είναι στείρα, αντίκει-
ται στην αυταξία της πνευματικής 
οντότητας του ανθρώπου, σε ένα 
υψηλό ανθρωπιστικό ιδανικό. Αν 
αυτή την τοποθέτηση τη μεταφέ-
ρουμε κατ’ αναλογίαν στο κείμενο 
του Μεγάλου Βασιλείου, Προς τους 
νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφε-
λοίντο λόγων, τίθεται το ερώτημα 
αν η ιδέα ενός ουμανιστικού ιδε-
ώδους στο πλαίσιο μιας ολιστικής 
ανάπτυξης της προσωπικότητας 
μπορεί να συνάδει με τις σύγχρο-
νες εκπαιδευτικές και επαγγελμα-
τικές ανάγκες. Αυτό που επιχειρώ 
να δείξω στη συνέχεια είναι ότι 
οι ανθρωπιστικές ιδέες, οι οποίες 
προβάλλουν στο έργο του Μεγά-
λου Βασιλείου όχι μόνο δεν αντί-
κεινται στη νέα πραγματικότητα, 
αλλά εναρμονίζονται με μία σειρά 
προσωπικών και κοινωνικών ικα-
νοτήτων, οι οποίες αποτελούν συ-
στατικά στοιχεία της συναισθημα-
τικής νοημοσύνης. 

Στη σύγχρονη αγορά εργασί-
ας η συναισθηματική νοημοσύ-
νη θεωρείται τουλάχιστον ισότι-
μη, αν όχι πιο σημαντική από τη 

γνωστική. Επιτυχημένος εργαζό-
μενος είναι εκείνος που μπορεί να 
διαχειριστεί αυτόνομα τις επιλογές 
του, να λειτουργήσει αποτελεσμα-
τικά στις νέες, σκληρές απαιτήσεις 
και να αξιοποιήσει στο έπακρο τα 
προσόντα του, αποδίδοντας μεν 
για τον εργοδότη αλλά και χω-
ρίς να εγκαταλείπει τις αξίες του. 
Αποδοτικός εργαζόμενος είναι ο 
ικανοποιημένος εργαζόμενος και 
όχι αυτός που καταναγκάζεται να 
αποδίδει. Η ομάδα εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέες Δε-
ξιότητες για νέα Επαγγέλματα», 
στο πόρισμα της έρευνάς της, 
επισημαίνει ότι οι εργοδότες δεν 
ενδιαφέρονται πλέον μόνο για τα 
ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 
προσόντα του ατόμου, αλλά και 
για άλλες ικανότητες που μπορούν 
προσδώσουν αξία στην επιχείρησή 
τους (EU, 2010). Ο D. Goleman, 
γνωστός ως γκουρού της συναι-
σθηματικής νοημοσύνης, αναλύει 
αυτά τα προσόντα στο βιβλίο του 
«Συναισθηματική νοημοσύνη στον 
χώρο της Εργασίας» (2011). Έχο-
ντας διακρίνει τις δεξιότητες τής 

συναισθηματικής νοημοσύνης σε 
προσωπικές και κοινωνικές, προ-
χωρεί σε μία εξαντλητική ανάλυση 
του τρόπου με τον οποίο η καθεμία 
από αυτές συμβάλλει, ώστε το άτο-
μο να είναι ικανοποιημένο και να 
λειτουργεί αποτελεσματικά στην 
εργασία του τόσο για την προσω-
πική του ανάπτυξη όσο και για το 
κοινό συμφέρον. Αναφέρουμε εν-
δεικτικά την επίγνωση των συναι-
σθημάτων, τον αυτοέλεγχο, την 
πρωτοβουλία, την ενσυναίσθηση, 
την επικοινωνία, τη διαχείριση συ-
γκρούσεων. Σε ένα άλλο best seller 
της εποχής ο St. Covey (2004), ει-
δικός σε θέματα ηγεσίας, εστιάζει 
σε 7 κεντρικές ικανότητες (τις ονο-
μάζει συνήθειες-habits) των εξαι-
ρετικά αποτελεσματικών ατόμων, 
αναφερόμενος, κυρίως, στην ικα-
νότητα του ατόμου να καθορίσει 
την επιτυχημένη του πορεία στη 
σταδιοδρομία. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο ότι την τελευταία δεκαετία 
τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Διε-
θνής Κοινότητα επιχείρησαν με 
ζήλο να εντοπίσουν και να ορίσουν 
εκείνα τα πεδία δεξιοτήτων-κλει-
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διών, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για ένα άτομο, ώστε να μπορέσει 
να «τα βγάλει πέρα» μέσα σε έναν 
κυκεώνα κοινωνικοοικονομικών 
αλλαγών (EC, 2007, OECD, 2005). 
Ο διεθνής όρος για τις δεξιότητες 
αυτές είναι transversal (εγκάρσιες, 
τεμνόμενες), επειδή λειτουργούν 
αποτελεσματικά για το άτομο σε 
όλα τα περιβάλλοντα, εργασίας, 
εκπαίδευσης, κοινωνίας και ανά-
πτυξης σχέσεων. Συνδέοντας όλα 
τα παραπάνω με τη συμβουλευ-
τική για τη σταδιοδρομία, θα πω 
μόνο ότι ως αποστολή της έχει να 
στηρίξει το άτομο δια βίου, δηλα-
δή να το καταστήσει ικανό να δι-
αχειρίζεται αυτόνομα την πορεία 
του στη σταδιοδρομία, κάνοντας 
τις πιο συμφέρουσες επιλογές σε 
θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης (Council of EU, 
2008). 

Μεταφέροντας τον παραπά-
νω σύγχρονο προβληματισμό στο 
κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου 
έχω κατ’ αρχάς πλήρη επίγνωση 
της πιθανής ένστασης για την ανα-
χρονιστική χρήση μιας ορολογίας 
επαγγελματικής καθοδήγησης σε 
ένα θρησκευτικό κείμενο του 4ου 
αι. μ.Χ. Κι όμως! Αν με κάποια 
δόση υπερβολής ο νεότερος μα-
θηματικός και Φιλόσοφος Alfred 
Whitehead υποστήριξε ότι ολό-
κληρη η σύγχρονη φιλοσοφία είναι 
μία σειρά από υποσημειώσεις στη 
φιλοσοφία του Πλάτωνα (1929: 
63), αυτό που εμείς κατ’ αναλογίαν 
προς το θέμα μας μπορούμε, του-
λάχιστον, να υποστηρίξουμε είναι 
ότι ο πλούτος ενός θρησκευτικού 
κειμένου της ύστερης αρχαιότη-
τας ξεπερνά κατά πολύ τα στενά 
όρια μιας χριστιανικής κατήχησης, 
με πολύ επίκαιρες προεκτάσεις. 
Μπορεί να δωθεί ο Μ. Βασίλειος 
από τη σκοπιά ενός σύγχρονου 
συμβούλου σταδιοδρομίας, ο οποί-
ος παρακινεί τους νέους να καλλι-
εργήσουν τις δεξιότητες-κλειδιά 
για μια επιτυχή πορεία στη ζωή και 
την καριέρα τους;

Καταρχάς, ο Μ. Βασίλειος είναι 
σύμβουλος, καθώς ο ίδιος χρησι-
μοποιεί σε πολλά σημεία του λό-
γου του, το ρήμα συμβουλεύω και 
το ουσιαστικό συμβουλή. Θεωρεί 
τον εαυτό του ως έμπειρο μέντορα, 
καθώς, όπως μας λέει, έχει περά-
σει από όλα τα μεταβατικά στάδια 
της ζωής, και είναι σε θέση να υπο-
δείξει στους νέους τον πιο σίγουρο 
δρόμο, (κείμ. §1: την ασφαλεστά-
την οδόν) τώρα που μπαίνουν στο 
στάδιο της ζωής. Έτσι ονομάζει ο 
Πατέρας της Εκκλησίας την ενή-
λικη ζωή με όλους τους ρόλους 
της, στην οποία εισέρχονται οι 
νέοι. Και μόνο ένα τέτοιο προοί-
μιο προϊδεάζει τον αναγνώστη για 
συμβουλές σχετικές με τη σταδιο-
δρομία, από τη στιγμή που η ηθική 
εστίαση του λόγου διανθίζεται με 
επαναλαμβανόμενα παραδείγμα-
τα από τον χώρο των επαγγελμά-
των. Επάγγελμα και ηθική αντιμε-
τωπίζονται με τις ίδιες αξιολογικές 
κατηγορίες.

Ας επιχειρήσουμε κάποιες 
αντιστοιχήσεις με βάση το κείμενο 
του Μ. Βασιλείου2:

1. Δεξιότητες: Αυτοεπίγνωση 
& συμφωνία με τις εσωτε-
ρικές μας αξίες: Σύμφωνα 
με τον Μ. Βασίλειο [§9]: «Ο 
φρόνιμος άνθρωπος πρέπει να 
αποφεύγει περισσότερο από 
κάθε τι άλλο τη ζωή των επι-
δείξεων, το να επηρεάζεται από 
τη γνώμη των άλλων… δεν θα 
φοβάται να πάει αντίθετα προς 
τη γνώμη όλης της κοινωνίας… 
να κινδυνέψει για χάρη του 

2 Τα μεταφρασμένα χωρία από τον 
λόγο του Μ. Βασιλείου που ακο-
λουθούν προέρχονται από το βι-
βλίο του Β. Μουστάκη «Ομιλία 
Προς τους Νέους» Αποστολική 
Διακονία της Ελλάδος, 1998. Το 
κείμενο και η μετάφραση είναι 
διαθέσιμα στο: http://users.uoa.
gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/
basil_the_great_de_legendis_gen-
tilium_libris.htm

αγαθού, να σταθεί ακλόνητος 
στην ορθή απόφαση». Ο Gole-
man υποστηρίζει η επίγνωση 
των συναισθημάτων μας και 
του εσωτερικού μας κόσμου, 
κομμάτι της αυτογνωσίας, συμ-
βάλλει αποφασιστικά στις σω-
στές επαγγελματικές επιλογές 
μας. Η εργασία που κάνουμε 
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με 
τις αξίες μας, με την εσωτερική 
μας αίσθηση περί νοήματος, με 
αυτό που τελικά μας ταιριάζει 
(Goleman, 2011: 94 κ.ε.). Όταν 
το άτομο επιλέγει, για πολλούς 
λόγους, αντίθετη προς τις εσω-
τερικές του αξίες συμπεριφορά 
προκαλείται συναισθηματική 
ανισορροπία που λειτουργεί ως 
τροχοπέδη στην επίτευξη των 
στόχων του. Ο Μ. Βασίλειος 
παρομοιάζει τον ασταθή άν-
θρωπο που άλλα λέει και άλλα 
πράττει –ώστε να ευθυγραμ-
μίζεται κάθε φορά με το περι-
βάλλον του– με τον ομηρικό 
Πρωτέα αλλά και με το χταπόδι 
που αλλάζει χρώμα ανάλογα με 
τον βυθό (Παπαναστασοπού-
λου & Παππά, 2007). Μπορεί 
ένα τέτοιο άτομο να είναι, κατά 
βάθος, ικανοποιημένο με τον 
εαυτό του και την εργασία του;

Αντιπαραβάλλοντας τον πλού-
το και τις υλικές απολαβές με 
άλλες υψηλότερες αξίες, ο Μ. 
Βασίλειος μάς παροτρύνει να 
σκεφτούμε γύρω από τις ερ-
γασιακές αξίες και τη σημασία 
τους για την επαγγελματική 
ικανοποίηση. Το παράδειγμα 
του Φειδία και του Πολυκλεί-
του [§9] που χρησιμοποίησαν, 
αντίστοιχα, τον χρυσό και το 
φίλντισι, όχι ως αυτοσκοπό, 
αλλά ως το απλό μέσο που 
εξυπηρέτησε την υψηλή τέχνη 
τους, συνάδει με τα αποτελέ-
σματα σύγχρονων μελετών που 
αποκαλύπτουν ότι, όταν οι άν-
θρωποι έχουν τη δυνατότητα 
επιλογής, δεν δουλεύουν μόνο 
για το χρήμα, αλλά κινητοποι-
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ούνται κυρίως από την αίσθη-
ση του σκοπού, το νόημα που 
τους προσφέρει η εργασία, την 
ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα 
ταλέντα τους, και να επιδείξουν 
τις ικανότητές τους (Goleman, 
2011). 

2.  Δεξιότητες: Διαχείριση συ-
ναισθημάτων, διαπραγμά-
τευση, δημιουργική επίλυση 
συγκρούσεων: Ο Μ. Βασίλει-
ος ασκεί ιδιαίτερη κριτική στην 
οργή, η οποία ως χαρακτηρι-
στικό πάθος αποτέλεσε ήδη 
κατά την ελληνιστική περίοδο 
κεντρικό θέμα φιλοσοφικής 
αντιπαράθεσης [§6]: «δεν πρέ-
πει να πιστεύουμε την τραγω-
δία, η οποία διδάσκει ότι η οργή 
οπωσδήποτε αρματώνει το χέρι 
εναντίον του εχθρού μας και να 
ερεθιζόμαστε απ’ αυτήν. Κι αν 
αυτό είναι δύσκολο, πρέπει να 
χρησιμοποιούμε τη λογική ενα-
ντίον της και να της κόβουμε 
τα φτερά». Ο λογισμός παρο-
μοιάζεται εδώ με χαλινάρι που 
χαλιναγωγεί τα πάθη, χωρίς 
όμως να τα εξαλείφει, αντίθετα 
προς τις μη ρεαλιστικές δοξασί-
ες των Στωικών. Ο κόσμος των 
συναισθημάτων είναι επομέ-
νως απαραίτητος στην ανάπτυ-
ξη της ανθρώπινης προσωπικό-
τητας, αλλά υπό την κυριαρχία 
του νου.

Το να αναγνωρίζουμε τα 
συναισθήματά μας και στη συ-
νέχεια να μπορούμε να τα ελέγ-
ξουμε και να τα τιθασεύσουμε 
συμβάλλει ποικιλοτρόπως και 
στην επιτυχία της εργασιακής 
μας ζωής. Μπορούμε, έτσι, να 
δουλεύουμε και να αποδίδου-
με κάτω από συνθήκες πίεσης, 
να μένουμε επικεντρωμένοι 
στον στόχο, να διαχειριζόμα-
στε εντάσεις και συγκρούσεις, 
κρατώντας την ισορροπία με 
τον εσωτερικό μας κόσμο τόσο 
στην επαγγελματική όσο και 
στην προσωπική ζωή. Εδώ, 
υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση 

ανάμεσα στον έλεγχο της δικής 
μας οργής και στη διαχείριση 
της οργής των άλλων. Ο Μ. 
Βασίλειος επικαλείται ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα από 
τη ζωή του Αθηναίου πολιτικού 
Περικλή [§6]. Απέναντι στις 
συνεχείς ύβρεις ενός Αθηναίου 
ο Περικλής δεν αντέδρασε ούτε 
οργίστηκε, παρόλο που εκείνος 
τον εξύβριζε όλη την ημέρα. 
Αντιθέτως, έδωσε εντολή να 
τον συνοδεύσουν, φωτίζοντας 
του τον δρόμο της επιστρο-
φής, αφού είχε ήδη σκοτεινιά-
σει. Από αυτό το παράδειγμα 
αντλούμε μαθήματα διαπραγ-
μάτευσης και δημιουργικής 
επίλυσης συγκρούσεων. 

3. Δεξιότητες: Στοχοθεσία, 
τάση προς επίτευξη, προ-
ετοιμασία: Σύμφωνα με τον 
Μ. Βασίλειο [§8] «Ο καπετά-
νιος δεν εγκαταλείπει το κα-
ράβι του στους ανέμους, αλλά 
το κατευθύνει προς το λιμάνι. 
Ο τοξότης σκοπεύει τον στό-
χο του. Ο χαλκιάς κι ο κτίστης 
δουλεύουν σύμφωνα με τον 
προσανατολισμό της δουλειάς 
τους. Εμείς, είμαστε τάχα κα-
τώτεροι από αυτούς τους επαγ-
γελματίες, τουλάχιστον στο 
να ξεχωρίζουμε το συμφέρον 
μας;»

Με μια σύγχρονη ορολογία 
για τη σταδιοδρομία η ικανό-
τητα της στοχοθεσίας και της 
τάσης προς επίτευξη αποτελεί 
ουσιαστική προϋπόθεση για 
επιτυχία σε οποιοδήποτε ερ-
γασιακό πλαίσιο. Μία απόφα-
ση για να υλοποιηθεί σωστά 
χρειάζεται να τεμαχιστεί σε 
σαφή βήματα, που δεν είναι 
τίποτε άλλο από βραχυπρόθε-
σμους, μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους. Ο 
Μ. Βασίλειος αναφέρεται σε 
πολλά σημεία του λόγου του 
στη σημασία της προσήλωσης 
στον στόχο, αλλά και της κα-
τάλληλης προετοιμασίας που 

δεν μπορεί παρά να είναι επί-
πονη. Επικαλείται την άσκη-
ση αθλητών και μουσικών ως 
απτά παραδείγματα επιτυχούς 
μόχθου και υψηλών αξιώσεων. 
Το σχήμα μόχθος-αποτέλεσμα 
μόχθου ή με την αρχαιοελλη-
νική ορολογία του Μ. Β. πόνος 
και άθλον, ανταποκρίνεται στην 
ιδέα της επίτευξης ενός στόχου, 
ως αποτέλεσμα καλοσχεδι-
ασμένων και επιτυχημένων 
ενεργειών, ενώ αντιτίθεται 
στην κατεξοχήν αρνητική ση-
μασιολογικά έννοια ραθυμία, 
η οποία γίνεται αντιληπτή ως 
νωθρότητα και απουσία επι-
τευγμάτων.

4.  Δεξιότητες: Κριτική σκέψη 
και προσέγγιση της πληρο-
φορίας. Ας αναφέρουμε το 
κλασικό παράδειγμα του Μ. 
Βασιλείου σχετικά με την επι-
λεκτική συμπεριφορά των με-
λισσών [§4]: «Οι μέλισσες δεν 
πετούν σε όλα τα λουλούδια με 
τον ίδιο τρόπο. Κι όπου καθί-
σουν, δεν κοιτούν να τα πάρουν 
όλα. Παίρνουν μονάχα όσο 
χρειάζεται στη δουλειά τους 
και το υπόλοιπο το αφήνουν 
και φεύγουν. Έτσι κι εμείς, αν 
είμαστε φρόνιμοι. Θα πάρουμε 
από αυτά τα κείμενα, ό,τι συγ-
γενεύει με την αλήθεια και μας 
χρειάζεται και τα υπόλοιπα θα 
τα αφήσουμε πίσω μας.» 

Αν η ρήση του Μ. Βασιλείου 
εστιάζει στην επιλεκτική στάση 
των Χριστιανών έναντι των αρ-
χαίων κειμένων, αυτή αποκτά 
ιδιαίτερη επικαιρότητα στη 
σύγχρονη κοινωνία της γνώσης 
και την ψηφιακή εποχή, όπου η 
πληροφορία έχει γίνει μεν προ-
σιτή, αλλά είναι τεράστια σε 
όγκο, ασύλληπτη σε ταχύτητα 
και συχνά αμφίβολης αξιοπι-
στίας. Η πληροφόρηση/ενημέ-
ρωση –ένας κεντρικός άξονας 
δράσης της επαγγελματικής 
συμβουλευτικής– συνιστά το 
απαραίτητο μέσον για μία κα-
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λοζυγισμένη επαγγελματική 
επιλογή. Ο κριτικός τρόπος 
σκέψης και προσέγγισης της 
πληροφορίας είναι απαραίτητο 
προσόν τού δυνάμει και ενερ-
γεία εργαζόμενου. Όταν μιλά-
με για πληροφόρηση εννοούμε 
μια ολόκληρη δέσμη δεξιοτή-
των, που εκπορεύεται από την 
ικανότητα κριτικής σκέψης του 
ατόμου και περιλαμβάνει την 
κριτική αναζήτηση, την κριτική 
επιλογή, την κριτική επεξεργα-
σία αλλά και την κριτική αξιο-
ποίηση της πληροφορίας. Ου-
σιαστικά, το παράδειγμα της 
εκλεκτικής μέλισσας ισούται 
με τον επαρκώς πληροφορημέ-
νο και συνειδητοποιημένο στις 
επιλογές του πολίτη.

5.  Δεξιότητα: Διαχείριση χρό-
νου. Σύμφωνα με τον Μ. Βα-
σίλειο [§8]: «Όποιος αθλείται 
στην πάλη ή στο παγκράτιο, 
δεν χάνει τον καιρό του με το 
να παίζει κιθάρα ή αυλό…. 
Αλλά ούτε κι ο Τιμόθεος, ο πε-
ρίφημος αυλητής από τη Θήβα, 
παράτησε τη μουσική για να 
χάνει τον καιρό του στις πα-
λαίστρες. Γιατί αν έκανε κάτι 
τέτοιο, δεν θα μπορούσε να 
ξεπεράσει όλους στην τέχνη 
των ήχων.» Ο καθένας λοιπόν 
εφ ω ετάχθη, ο αθλητής αθλη-
τής και ο αυλητής αυλητής. Με 
άλλα λόγια η δεξιότητα της σω-
στής προετοιμασίας εμπεριέχει 
την ικανότητα διαχείρισης του 
χρόνου. Η συστηματική προε-
τοιμασία για την επίτευξη του 
στόχου προϋποθέτει πολύ καλή 
οργάνωση του χρόνου, αλλά 
και την ικανότητα να θέτουμε 
προτεραιότητες. Ο Μ. Βασί-
λειος εξηγεί στους νέους, ότι 
κανείς ποτέ δεν πέτυχε το κύ-
ριο και βασικό του έργο, ξοδεύ-
οντας άσκοπα τον καιρό του 
και τονίζει ότι η ευκαιρία που 
χάνεται, δεν γυρίζει πίσω, αλλά 
αφήνει στο άτομο μόνο θλίψη. 

Τα παραπάνω παραδείγματα εί-
ναι μόνο ελάχιστα δείγματα μιας 
διαφορετικής, θα έλεγα τολμηρής, 
ανάγνωσης ενός θρησκευτικού 
κειμένου. Οι αναφορές μας μπο-
ρούν να προχωρήσουν επί μακρόν, 
καθώς το υλικό που μας δίνει ο Μ. 
Βασίλειος είναι πλούσιο. Ο χρόνος 
μας όμως είναι καθορισμένος και 
για να δείξουμε ότι, ως σύγχρονοι 
εργαζόμενοι μπορούμε να τον δια-
χειριστούμε, θα κλείσουμε εδώ. 

Ο Μ. Βασίλειος και οι τρεις 
Ιεράρχες, εν γένει, υπήρξαν πρω-
τοποριακοί στην εποχή τους επι-
τυγχάνοντας τη σύζευξη του αρ-
χαιοελληνικού με το χριστιανικό 
πνεύμα. Μια τέτοια πρωτοπορια-
κή παιδεία, χωρίς παρωπίδες και 
αγκυλώσεις χρειαζόμαστε σήμερα. 
Τα στεγανά και οι ιδεοληψίες πα-
λαιότερων εποχών δεν έχουν πια 
θέση. Η κρίση η οποία μαστίζει 
την ελληνική κοινωνία χρειάζεται 
ανοιχτά πνεύματα και ανοιχτούς 
ορίζοντες και πάνω από όλα στρο-
φή στον άνθρωπο. Επιχειρήσα-
με να δείξουμε ότι στη σημερινή 
αγορά εργασίας, που όλο και πιο 
συχνά χαρακτηρίζεται σκληρή 
και απάνθρωπη, τελικά έχει θέση 
ο ανθρωπισμός, καθώς μόνο το 
ισορροπημένο άτομο, με αυτογνω-
σία και κριτική σκέψη, μπορεί και 
να είναι αποδοτικό για την οικο-
νομία και την κοινωνία και να συ-
νεχίζει να αναπτύσσει τον εαυτό 
του, προκειμένου να αντέχει στις 
προκλήσεις των καιρών. Άνθρω-
πος και οικονομία δεν είναι ούτε 
πρέπει να επιτρέψουμε να είναι 
ασύμβατες έννοιες. 

Κύριε Πρύτανη, σας ευχαριστώ 
για την πρόκληση να δω από δια-
φορετική σκοπιά ένα κείμενο εξαι-
ρετικού περιεχομένου. Αγαπητοί 
συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για 
την παρουσία σας και την προσο-
χή σας!
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Στη συνέχεια ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου τίμησε τα παιδιά των μελών 
της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Τιμητικούς επαίνους έλαβαν οι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ιωάννης Ευστρατίου του Ευστρατίου Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Λάμπρος Μπάτσιος του Αλεξάνδρου Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Φίλιππος-Αρχοντής 
Πάτρας

του Δημητρίου Τμήμα Φυσικής και Μηχανικής-Μουσικής 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
του York της Μ. Βρετανίας

Μαριάννα Σταυροπούλου του Αντωνίου Τμήμα Φυσιοθεραπείας του 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αλέξανδρο Τζιώνα του Ιωάννη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Χαϊδελβέργης (Γερμανία)

Μαρία 
Χατζηδημητρίου

του Ιωάννη Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ακολούθησε η επίδοση τιμητικών επαίνων στους διοικητικούς υπαλλή-
λους και συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν το περασμένο έτος 
για την πολύτιμη προσφορά τους στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τιμητικούς επαίνους έλαβαν οι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Μαρία Γεωργιάδου του Νικολάου για την πολύτιμη προσφορά της στη 
Γραμματεία των Οικονομικών Επιστημών

Αθανάσιος Γκιουλγκίδης του Θεοδώρου για την πολύτιμη προσφορά του στην 
Τεχνική Υπηρεσία

Στυλιανός Θεοδωρίδης του Χρήστου για την πολύτιμη προσφορά του στις 
Φοιτητικές Εστίες της Καλαμαριάς

Ευγενία Κλημαντάκη του Χρήστου για την πολύτιμη Προσφορά της στη 
Φοιτητική Μέριμνα

Ευδοκία Πανερά-Χατζησιρακόγλου του Δημητρίου για την πολύτιμη Προσφορά της 
στο Τμήμα Μισθοδοσίας

Ελευθερία Σιωνίδου-Καμπέρη του Αθανασίου για την πολύτιμη Προσφορά της 
στη Γραμματεία του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Δημήτριο Φλώρο του Ηλία για την πολύτιμη Προσφορά του στο 
Γραφείο Αλληλογραφίας

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με σύντομο μουσικό πρόγραμμα από ομάδα 
φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης υπό την καλλι-
τεχνική επιμέλεια του Αναπληρωτή Καθηγητή Δημητρίου Πάτρα και τη 
συμμετοχή των φοιτητών Αντώνη Σελεμίδη (πιάνο), Γεωργίας Μπογιατζή 
(βιολί) και Χρήστου Κόζαλη (βιολοντσέλο).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βα-
σιλόπιτας, ενώ δεξίωση παρατέθηκε στην είσοδο του Αμφιθεάτρου Τελε-
τών, με την ευγενική χορηγία της εταιρίας «ΧΟΥΤΟΣ ΑΕ».

Οι Φοιτητές: Αντώνης Σελεμίδης (πιάνο), 
Γεωργία Μπογιατζή (βιολί), και
Χρήστος Κόζαλης (βιολοντσέλο), 
παρουσίασαν ένα σύντομο μουσικό 
πρόγραμμα.
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Εκδήλωση εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

«Η Παιδεία, η Οικονομία και η 
        Διπλωματία ως Πυλώνες της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας»

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου, Καθη-
γητής κ. Ιωάννης Αθ. Χατζηδημη-
τρίου, ενώ τον πανηγυρικό λόγο 
με θέμα «Η Παιδεία, η Οικονομία 
και η Διπλωματία ως Πυλώνες της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας» εκφώνη-
σε ο Επίκουρος Καθηγητής του 
Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών κ. Χρή-
στος Καρπέτης.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από 
σύντομο χορευτικό πρόγραμμα 
με τη συμμετοχή του Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων Φοιτητών Θεσ-
σαλονίκης «Ο Λεπενιώτης», υπό 
τη μουσική επιμέλεια του Λέκτο-
ρα Γερμανού Αχαλινοτόπουλου 
και τη συμμετοχή των φοιτητών 
Γιάννη Αντωνιάδη (Κλαρίνο), 
Σταυρούλας Τριφιάτη (Καβάλι), 
Αργύρη Κοκόρη (Λαούτο), Μάνου 
Σκαλιδάκη (Βιολί), Ζερβού Ακρι-
βού (Κλαρίνο) και Αλέξανδρου Ρι-
ζόπουλου (Κρουστά) του συνόλου 
παραδοσιακής μουσικής του Τμή-
ματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης του Πανεπιστημίου μας. 
Στο τραγούδι συνόδευσε ο Πρόε-

Η καθιερωμένη εκδήλωση για τον εορτασμό 
της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου 
2013, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.

δρος του Συλλόγου κ. Κωνσταντί-
νος Γαρέφης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με δεξίωση στο χώρο έξω από το 
Αμφιθέατρο Τελετών, με την ευγε-
νική χορηγία της εταιρείας «ΧΟΥ-
ΤΟΣ ΑΕ».

Ακολουθεί το κείμενο της ομι-
λίας του κ. Καρπέτη:

ÇΗ Παιδεία, η Οικονομία 
& η Διπλωματία ως 
Πυλώνες Στήριξης της 
Εθνικής ΑνεξαρτησίαςÈ

Κύριε Πρύτανη, αγαπητοί Συνά-
δελφοι, Κυρίες & Κύριοι. 

Σε τρεις ημέρες από σήμερα 
συμπληρώνονται 192 χρόνια από 
τη διακήρυξη της εθνικής ανε-
ξαρτησίας της Ελλάδας της 25ης 
Μαρτίου του 1821. Ένα γεγονός 
το οποίο πέραν της βαρύτητας που 
είχε για το ελληνικό έθνος, αποδεί-
χτηκε καθοριστικής σημασίας για 
τις διεργασίες που έλαβαν χώρα 
στην υπό οθωμανική κατοχή Ν.Α. 
Ευρώπη. 

Η εξέγερση των ελληνικών πλη-
θυσμών έναντι του Οθωμανού κα-

εκδηλώσεις
            τελετές

Τον Πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο Επίκουρος Καθηγητής 

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών, 

κ. Χρήστος Καρπέτης.
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τακτητή αποτέλεσε στην πραγμα-
τικότητα την αποκορύφωση μίας 
διεργασίας, οι απαρχές της οποίας 
εντοπίζονται στον 18ο αιώνα και το 
Νεοελληνικό διαφωτισμό. Φορείς 
αυτού ήταν μορφωμένοι Έλληνες 
και έμποροι που κατοικούσαν στη 
Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι επηρεα-
σμένοι από τον Ευρωπαϊκό διαφω-
τισμό και τα κηρύγματα της Γαλ-
λικής Επανάστασης, κατανόησαν 
ότι αναγκαία προϋπόθεση για την 
ωρίμανση της ιδέας της επανάστα-
σης ήταν η πνευματική αναγέννη-
ση των υπόδουλων Ελλήνων. 

Για την επίτευξη του επιδιω-
κόμενου στόχου Έλληνες διανο-
ούμενοι, έμποροι και κληρικοί κι-
νητοποιήθηκαν χρηματοδοτώντας 
την ίδρυση σχολείων & την έκδο-
ση βιβλίων, ενώ με την χορήγηση 
υποτροφιών προσπάθησαν να εν-
θαρρύνουν την πραγματοποίηση 
σπουδών στο εξωτερικό. 

Μεταξύ των προσωπικοτήτων 
του νεοελληνικού διαφωτισμού, 
στους ώμους των οποίων έπεσε 
το βάρος του εκσυγχρονισμού 
της εκπαίδευσης και της αφύπνι-
σης της εθνικής συνείδησης των 
υπόδουλων Ελλήνων, θα μπορού-
σε να αναφέρει κανείς εκείνα του 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Κύριλλου Λούκαρη, των κληρικών 
Μεθόδιου Ανθρακίτη και Παντελή 
Βούλγαρη, του Αδαμάντιου Κοραή 
και του Ρήγα Φεραίου του Βελε-
στινλή. 

Η προσπάθεια των Ελλήνων 
λογίων να αναπροσανατολίσουν 
την εκπαίδευση και να διαφωτί-
σουν το γένος δεν έλαβε χώρα εν 
απουσία αντιδράσεων. Οι αντι-
δράσεις αυτές προέρχονταν τόσο 
από τους φορείς που έως τότε ήταν 
υπεύθυνοι για την εκπαίδευση του 
γένους, όσο και από παράγοντες 
του εξωτερικού που δεν έβλεπαν 
με καλό μάτι την προσπάθεια 
αφύπνισης της εθνικής συνείδη-
σης των μειονοτικών πληθυσμών 
της Βαλκανικής. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση του διδασκάλου 

Ρήγα Φεραίου, τα έργα του οποί-
ου διακατέχονταν από το όραμα 
της δια της παιδείας αναγέννη-
σης του ελληνικού έθνους και της 
απελευθέρωσης των λαών της 
Βαλκανικής. Το όραμα αυτό του 
Ρήγα Φεραίου κρίθηκε επικίνδυ-
νο όχι μόνο από τους Οθωμανούς 
αλλά και από τους Αυστριακούς, οι 
οποίοι, αφού τον συνέλαβαν στην 
Τεργέστη τον Δεκέμβριο του 1797, 
τον παρέδωσαν στους Οθωμανούς 
του Βελιγραδίου, οι οποίοι με την 
σειρά τους τον φυλάκισαν και τε-
λικώς τον εκτέλεσαν. Παρ’ όλες τις 
αντιδράσεις, ωστόσο, η προσπά-
θεια των λόγιων του διαφωτισμού 
έπιασε τόπο, ρίζωσε και προετοί-
μασε το γένος των Ελλήνων για 
την επανάσταση που θα ακολου-
θούσε.

Η αρνητική στάση των Ευρω-
παϊκών δυνάμεων έναντι του ελλη-
νικού αιτήματος για αυτοδιάθεση 
και ανεξαρτησία δικαιολογείται, 
πρώτον, από την αρνητική χρονι-
κή συγκυρία διατύπωσης του αιτή-
ματος, δεύτερον, από το γεγονός 
ότι οι μεγάλες Αυτοκρατορίες της 
Ευρώπης ήταν ως επί το πλείστον 
πολυεθνικές και τρίτον, από τα 
αντικρουόμενα συμφέροντα των 
μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. 

Η χρονική συγκυρία ήταν αρ-
νητική για το ελληνικό ζήτημα της 
ανεξαρτησίας, καθώς το 1821 οι 
μεγάλες αυτοκρατορίες της Ευρώ-
πης προσπαθούσαν να διαμορφώ-
σουν μια νέα κατάσταση πολιτικής 
και διπλωματικής ισορροπίας στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο έπειτα από την 
λήξη των Ναπολεόντειων πολέ-
μων. 

Ο πολυεθνικός χαρακτήρας 
των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών 
αποτελούσε έναν ακόμα παράγο-
ντα αρνητικού επηρεασμού του 
ελληνικού αιτήματος για ανεξαρ-
τησία, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος 
να προκληθεί η πυροδότηση ανά-
λογων αιτημάτων και από τους λα-
ούς που αποτελούσαν συστατικά 
στοιχεία των αυτοκρατοριών. 

Τα συμφέροντα των ευρωπα-
ϊκών δυνάμεων ήταν εκείνη την 
εποχή σε μεγάλο βαθμό αντικρου-
όμενα. Η έκρηξη ενός εθνικοαπε-
λευθερωτικού πολέμου στην Ν.Α. 
Ευρώπη, ίσως δημιουργούσε τις 
προϋποθέσεις για την έναρξη ενός 
νέου διευρυμένου πολέμου στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο, κάτι που απεύ-
χονταν τόσο οι ηττημένοι όσο και 
νικητές των Ναπολεόντειων πολέ-
μων. 

Την προσπάθεια αναστροφής 
του αρνητικού κλίματος σε βάρος 
του ελληνικού αιτήματος για ανε-
ξαρτησία ανέλαβε ο Κερκυραίος 
πολιτικός και διπλωμάτης Ιωάν-
νης Καποδίστριας. Στα πλαίσια 
των εργασιών του καθοριστικού 
για την ευρωπαϊκή ιστορία Συνε-
δρίου της Βιέννης, ο Καποδίστρι-
ας ως μέλος της Ρωσικής διπλω-
ματικής αποστολής, και έχοντας 
διασφαλίσει την υποστήριξη του 
Ρώσου Τσάρου Αλεξίου Α΄, έθεσε 
το 1814 ενώπιων των διπλωματι-
κών εκπροσώπων των Μεγάλων 
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων το ζήτημα 
της παρέμβασής τους υπέρ της δι-
ασφάλισης της ανεξαρτησίας των 
Ελλήνων. Παρά το γεγονός ότι ως 
συνέπεια της έντονης αντίδρα-
σης των Αυστριακών δεν ελήφθη 
στο Συνέδριο της Βιέννης κάποια 
απόφαση για το ελληνικό ζήτημα, 
η παρέμβαση του Καποδίστρια 
έθεσε τα θεμέλια για την σταδιακή 
μεταστροφή της στάσης του ευ-
ρωπαϊκού παράγοντα, με αποκο-
ρύφωμα την από κοινού στρατιω-
τική παρέμβαση Άγγλων, Γάλλων 
& Ρώσων υπέρ των Ελλήνων στη 
ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827. 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα 
τα ηνία της προσπάθειας προε-
τοιμασίας του ελληνικού γένους 
για την Επανάσταση ανέλαβε η 
Φιλική Εταιρεία, μία μυστική ορ-
γάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1814 
στην Οδησσό της Ουκρανίας από 
τους Νικόλαο Σκουφά, Εμμανουήλ 
Ξάνθο και Αθανάσιο Τσακάλωφ, 
έχοντας ως στόχο την προετοιμα-
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σία της Ελληνικής Επανάστασης. 
Στις τάξεις της Φιλικής Εταιρείας 
συναντά κανείς ως μέλη πρόσω-
πα που διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα, όπως οι οπλαρχηγοί Κολο-
κοτρώνης και Ανδρούτσος, οι Φα-
ναριώτες Μαυροκορδάτος και Νέ-
γρης, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος 
Παπαφλέσσας και ο Μητροπολί-
της Παλαιών Πατρών Γερμανός, 
οι Πρόκριτοι Ζαΐμης, Λόντος και 
Νοταράς και πολλοί άλλοι. 

Με την έναρξη του απελευ-
θερωτικού αγώνα οι επαναστα-
τημένοι Έλληνες κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χρη-
ματοδότησης τόσο των πολεμικών 
επιχειρήσεων όσο και του εφοδια-
σμού των μαχόμενων Ελλήνων με 
όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. 
Ο ναυτικός αγώνας των Ελλήνων 
χρηματοδοτήθηκε ως επί το πλεί-
στον από τις πλούσιες ελληνικές 
ναυτικές οικογένειες των Ψαρών, 
της Ύδρας και των Σπετσών, οι 
οποίες μετέτρεψαν τα εμπορικά 
τους πλοία σε πολεμικά, χρημα-
τοδότησαν οι ίδιες τις αμοιβές των 
ναυτικών και είχαν στην ευθύνη 

τους την διεξαγωγή των θαλάσσι-
ων πολεμικών επιχειρήσεων. Ση-
μαντική ήταν επίσης η οικονομική 
ενίσχυση που παρείχαν στην επα-
νάσταση Έλληνες και Φιλέλληνες 
του εξωτερικού, καθώς και οι ίδιοι 

οι επαναστατημένοι Έλληνες. 
Στα πλαίσια της Β΄ Εθνοσυνέ-

λευσης, που έλαβε χώρα το 1823, 
και έπειτα από έναν πρόχειρο 
έλεγχο των οικονομικών του αγώ-
να, διαπιστώθηκε ότι τα όποια 
έσοδα είχαν συγκεντρωθεί μέσω 
της φορολογίας, των τελωνειακών 
δασμών, των λαφύρων, του εσω-
τερικού δανεισμού και των εισφο-
ρών από Έλληνες και Φιλέλληνες, 
μπορούσαν να καλύψουν μόλις το 
1/3 των εξόδων. Η μοναδική λύση 
που ήταν διαθέσιμη στους αγωνι-
στές για την εύρεση των αναγκαί-
ων κεφαλαίων για την χρηματοδό-
τηση της Επανάστασης ήταν αυτή 
του εξωτερικού δανεισμού. Έτσι 
κατά τα έτη 1824 και 1825 οι επα-
ναστατημένοι Έλληνες συνήψαν 
με ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες 
της Αγγλίας τα γνωστά «δάνεια 
της ανεξαρτησίας» ονομαστικού 

ύψους 800.000 και 2.000.000 λι-
ρών αντιστοίχως. 

Παρά το γεγονός ότι τα «δά-
νεια της ανεξαρτησίας» αποτέλε-
σαν μία έμμεση αναγνώριση της 
Ελληνικής Επανάστασης από την 
Βρετανική Κυβέρνηση, οι όροι 
χορήγησής τους ήταν επαχθείς. 
Ειδικότερα (α) η εθνική αντιπρο-
σωπεία υποχρεώθηκε να θέσει ως 
εγγύηση για την αποπληρωμή των 
δανείων τις «εθνικές γαίες» και τα 
δημόσια έσοδα. (β) Από τα δάνεια 
ονομαστικής αξίας 2.800.000 λι-
ρών, το ωφέλιμο (πραγματικό) 
ποσό των δανείων για τους Έλλη-
νες ανήλθε στις 1.572.000 λίρες 
(78,6%). Από το ποσό αυτό και 
έπειτα από την αφαίρεση προμη-
θειών, προκαταβολών τόκων και 
πληρωμών για την αγορά όπλων, 
πυρομαχικών, 6 ατμοκίνητων πλοί-
ων και 2 φρεγατών, οι Έλληνες 
τελικώς εισέπραξαν μόλις 531.258 
λίρες. 

Εκ του στρατιωτικού υλικού 
που είχε παραγγελθεί οι επανα-
στατημένοι Έλληνες παρέλαβαν 
ελάχιστα όπλα και πυρομαχικά 
και τα μισά από τα παραγγελθέ-
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ντα σκάφη. Επιπροσθέτως, το 
μεγαλύτερο κομμάτι από το ποσό 
των 298.000 λιρών του πρώτου 
δανείου που κατέληξε σε ελληνικά 
χέρια, κατασπαταλήθηκε κατά τη 
διάρκεια των δύο εμφυλίων πο-
λέμων του 1824 και 1825 για την 
χρηματοδότηση πολιτικών και 
στρατιωτικών συγκρούσεων μετα-
ξύ των Ελλήνων, την ικανοποίηση 
προσωπικών φιλοδοξιών και την 
χρηματοδότηση των προσπαθειών 
πολιτικών προσώπων για την άνο-
δό τους στην εξουσία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως συ-
νέπεια των επαχθών όρων χορή-
γησης των δανείων και της οικτρής 
δημοσιονομικής κατάστασης της 
χώρας, οι ελληνικές αρχές αρνή-
θηκαν να προβούν στην καταβολή 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων υπέρ 
των δανειστών προς εξόφληση των 
δανείων. Έτσι οδηγηθήκαμε στην 
πρώτη χρεοκοπία της Ελλάδας το 
1826 επί κυβερνήσεως Α. Ζαΐμη. 
Ο πρώτος διακανονισμός για την 
τακτοποίηση των «δανείων της 
ανεξαρτησίας» έγινε το 1879, ενώ 
ο τελευταίος διακανονισμός για τα 
δύο αυτά δάνεια έγινε το 1952 επί 
κυβερνήσεως Παπάγου. 

Η αδυναμία χρηματοδότησης 
των πολεμικών επιχειρήσεων εκ 
μέρους των επαναστατών και οι 
μεταξύ τους εμφύλιες διενέξεις 
έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την 
Επανάσταση. Με την εισβολή του 
Ιμπραήμ Πασά στην Πελοπόννησο 
το 1825 ξεκίνησε μία συστηματική 
προσπάθεια των Τουρκο-Αιγυπτι-
ακών δυνάμεων να καταστείλουν 
την Ελληνική Επανάσταση στον 
Μοριά και στην Ρούμελη. Στα τέλη 
του 1825 ο Ιμπραήμ Πασάς είχε 
καταλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι 
της Πελοποννήσου και το 1826 κα-
τέλαβε το Μεσολόγγι έπειτα από 
δωδεκάμηνη πολιορκία. Η δυσμε-
νής για τους Έλληνες κατάσταση 
ανατράπηκε έπειτα από την υπέρ 
αυτών παρέμβαση των Μεγάλων 
Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας & 
Ρωσίας) και της νίκης των συνα-

σπισμένων ναυτικών τους δυνά-
μεων επί του Τουρκο-Αιγυπτιακού 
στόλου στη Ναυμαχία του Ναβα-
ρίνου τον Σεπτέμβριο του 1827. 
Η νίκη αυτή ήταν καθοριστικής 
σημασίας για την επιτυχή έκβα-
ση της Ελληνικής Επανάστασης 
και άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο 
για την δημιουργία του ελληνικού 
κράτους και την αναγνώριση της 
ελληνικής ανεξαρτησίας. 

Όπως προκύπτει από τις πα-
ραπάνω αναφορές, η παιδεία, η 
οικονομία και κυρίως η διπλωμα-
τία, αποτέλεσαν κρίσιμης σημα-
σίας παράγοντες για την επιτυχή 
έκβαση του εθνικοαπελευθερωτι-
κού αγώνα του 1821. Σε διάφορες 
φάσεις της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας, ένας ή περισσότεροι από 
τους παραπάνω παράγοντες δια-
δραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 
διαμόρφωση του ελληνικού κρά-
τους. Ως παράδειγμα θα μπορούσε 
να αναφέρει κανείς τις περιόδους 
διακυβέρνησης της χώρας από τον 
Ιωάννη Καποδίστρια, τον Χαρίλαο 
Τρικούπη και τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ανέ-
λαβε το 1828 να φέρει εις πέρας το 
τιτάνιο έργο της συγκρότησης του 
ελληνικού κράτους, της αναδιορ-
γάνωσης της ελληνικής οικονομίας 
και της ανόρθωσης των δημόσιων 
οικονομικών της χώρας. Προς επί-
τευξη των εν λόγω στόχων προχώ-
ρησε στη δημιουργία δικαστηρίων 
και στη θέσπιση του κώδικα πολι-
τικής δικονομίας, στην ίδρυση της 
Γεωργικής Σχολής στην Τίρυνθα, 
της Στρατιωτικής Σχολής των Ευ-
ελπίδων και της Εκκλησιαστικής 
Σχολής στον Πόρο, προσπάθησε 
να αναδιοργανώσει την εκπαίδευ-
ση της χώρας με την κατασκευή 
νέων σχολείων και την εισαγωγή 
της μεθόδου του αλληλοδιδακτι-
κού σχολείου, ίδρυσε το Εθνικό 
Νομισματοκοπείο, καθιέρωσε τον 
φοίνικα ως εθνικό νόμισμα της χώ-
ρας και προσπάθησε ανεπιτυχώς 
να φέρει σε πέρας το έργο της δι-
ανομής των «εθνικών κτημάτων» 
στους ακτήμονες. 

Ο Χαρίλαος Τρικούπης ανα-
λαμβάνοντας την διακυβέρνηση 
της Ελλάδας το 1882 έθεσε σε 
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εφαρμογή ένα φιλόδοξο πρό-
γραμμα εκσυγχρονισμού της χώ-
ρας και διαμόρφωσης των όρων 
για την ανάπτυξη μίας ισχυρής 
οικονομίας, η οποία αποτελούσε 
για τον ίδιο βασική προϋπόθεση 
για την υλοποίηση της Μεγάλης 
Εθνικής Ιδέας. Στα πλαίσια του 
εν λόγω προγράμματος αναδι-
οργάνωσε τα σώματα ασφαλείας 
και την Στρατιωτική Σχολή των 
Ευελπίδων, αναμόρφωσε το φο-
ρολογικό σύστημα, δημιούργησε 
ένα ευρύ οδικό και σιδηροδρο-
μικό δίκτυο, κατασκεύασε τη δι-
ώρυγα της Κορίνθου, ίδρυσε το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο και το 
Εθνικό Χημείο, θέσπισε νόμους 
για τα προσόντα, την μονιμότητα 
και τις προαγωγές των δημοσίων 
υπαλλήλων κ.ά. Για την χρηματο-
δότηση του προγράμματος εκσυγ-
χρονισμού της χώρας ο Τρικού-
πης επέβαλε μία σειρά φόρων και 
κατά την περίοδο 1880-1890 προ-
χώρησε στη σύναψη οκτώ εξωτε-
ρικών και πέντε εσωτερικών δα-
νείων. Το οικονομικό βάρος των 
δανείων οδήγησε την χώρα σε 
οικονομικό αδιέξοδο, υποχρεώνο-
ντας την κυβέρνηση του Χαρίλα-
ου Τρικούπη να κηρύξει το 1893 
την τρίτη πτώχευση της Ελλάδας.

Οι Κυβερνήσεις του Ελευθέρι-
ου Βενιζέλου πραγματοποίησαν 
ριζικές αλλαγές που εντοπίζονται 
τόσο στον τομέα της οικονομίας 
όσο και στους τομείς της παιδεί-
ας και της κοινωνικής πολιτικής. 
Κατά την διάρκεια των κυβερνη-
τικών θητειών του τέθηκαν οι νο-
μοθετικές βάσεις της εργατικής 
πολιτικής με τη ρύθμιση του συν-
δικαλισμού, την κατοχύρωση του 
δικαιώματος αποζημίωσης στην 
περίπτωση εργατικών ατυχημά-
των και τη ρύθμιση του χρόνου 
εργασίας στα καταστήματα. Επι-
προσθέτως δημιούργησε Εμπο-
ρικά και Βιοτεχνικά Επιμελητή-
ρια, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 
και προχώρησε στην ίδρυση της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά-
δος. Σημαντική για τα οικονομικά 
πράγματα της χώρας ήταν η αγρο-
τική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου, 
η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 
1917. Στα πλαίσια αυτής κατοχυ-
ρώνονταν νομοθετικά το δικαίωμα 
του κράτους περί αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών, 
ενώ το κράτος μπορούσε να προ-
βεί στην παραχώρηση κρατικών 
γαιών στους καλλιεργητές για το 
σχηματισμό μικρών ιδιοκτησιών 
και την ανάπτυξη αγροτικής παρα-
γωγής. Στον τομέα της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής, σημαντική ήταν η 
καθιέρωση της υποχρεωτικής δη-
μόσιας και δωρεάν πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Επίσης ιδρύθηκαν 
σχολεία για άτομα με ειδικές ανά-
γκες και νυχτερινές σχολές, ενώ 
στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης τα σχολεία μετασχη-
ματίστηκαν σε εξατάξια γυμνάσια. 

Η προσωπικότητα του Βενι-
ζέλου συνδέεται με τον διπλασι-
ασμό της εδαφικής έκτασης της 
Ελλάδας, έπειτα από την νικηφό-
ρα συμμετοχή της χώρας στους 
δύο Βαλκανικούς Πολέμους και 
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Για την χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων η Ελ-
λάδα προχώρησε κατά την περί-
οδο 1906-1918 στη σύναψη πέντε 
εξωτερικών και οκτώ εσωτερικών 
δανείων. Οι σωστές πολιτικές κι-
νήσεις και η επιλογή του Βενιζέ-
λου αναφορικά με την είσοδο της 
χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο στο πλευρό των νικητριών 
Δυνάμεων της Αντάντ, είχαν ως 
συνέπεια αφενός την κατοχύρωση 
των εδαφικών κερδών που προέ-
κυψαν από τους δύο Βαλκανικούς 
Πολέμους και αφετέρου την επέ-
κταση του ελληνικού ελέγχου στην 
περιοχή της Μικράς Ασίας γύρω 
από την πόλη της Σμύρνης. 

Η απομάκρυνση του Βενιζέλου 
από την εξουσία έπειτα από τις 
εκλογές του 1920, οδήγησε στην 
απώλεια της διπλωματικής και 

στρατιωτικής υποστήριξης των 
Συμμαχικών Δυνάμεων και στην 
οδυνηρή για τον ελληνισμό ήττα 
κατά τη διάρκεια της Μικρασια-
τικής Εκστρατείας. Κατά την υπο-
γραφή της συνθήκης ειρήνης της 
Λωζάνης (1923) η Ελλάδα εκπρο-
σωπήθηκε από τον Ε. Βενιζέλο και 
υποχρεώθηκε να αποδεχτεί την 
μετακίνηση και εγκατάσταση στην 
επικράτειά της ενός πληθυσμού 
1.500.000 χριστιανών. 

Ο υψηλός δανεισμός της Ελλά-
δας κατά την περίοδο 1910-1928, 
οι συνεχείς πόλεμοι και το υψηλό 
κόστος αποκατάστασης και ενσω-
μάτωσης των προσφύγων, οδήγη-
σε στην εκτόξευση του δημόσιου 
χρέους. Η οικονομική κρίση του 
1929 και η νομισματική κρίση της 
περιόδου 1930-1931 οδήγησε την 
Κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου στην 
παύση πληρωμών και στην κήρυξη 
πτώχευσης το 1932. 

Στη σύγχρονη εποχή, και ειδι-
κότερα στην εποχή της μεταπο-
λίτευσης, η Ελλάδα επιχείρησε 
να κατοχυρώσει τα εθνικά της 
συμφέροντα, να επιδιώξει την οι-
κονομική της μεγέθυνση και να 
διασφαλίσει την ευημερία των Ελ-
λήνων πολιτών, με την ένταξή της 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και 
στους ευρωπαϊκούς οικονομικοπο-
λιτικούς σχηματισμούς.

Με την ένταξη της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
(Ε.Ο.Κ.) το 1981, διαμορφώθηκαν 
οι όροι πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας οι οποίοι ήταν ανα-
γκαίοι για την ανάπτυξη της παρα-
γωγικής βάσης της χώρας και την 
επίτευξη του στόχου της ευστα-
θούς οικονομικής της μεγέθυνσης. 
Τα κεφάλαια που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει η χώρα, προκειμέ-
νου να αναδιαρθρώσει την οικονο-
μία της και να επιτύχει σταθερούς 
ρυθμούς μεγέθυνσης, ήταν σημα-
ντικά. Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα 
είχε στην διάθεσή της (α) 2,1 δις 
ευρώ την περίοδο 1986-1989 στα 
πλαίσια των Μεσογειακών Ολο-
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κληρωμένων Προγραμμάτων, (β) 
88,4 δις ευρώ την περίοδο 1989-
2006 στα πλαίσια των Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, των 
γνωστών πακέτων Ντελόρ, και (γ) 
24,3 δις ευρώ την περίοδο 2007-
2013 στα πλαίσια του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(Ε.Σ.Π.Α.). Από το σύνολο των δι-
αθέσιμων αυτών κεφαλαίων η Ελ-
λάδα απορρόφησε ένα μικρό μόνο 
ποσοστό και η επένδυσή τους στα 
διάφορα προγράμματα δεν έφερε 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Με την είσοδο της χώρας στην 
ζώνη ευρώ το 2002 διαμορφώθη-
καν ακόμη ευνοϊκότερες συνθήκες 
για την ανάπτυξη παραγωγικής 
δράσης, καθώς η καθιέρωση του 
ευρώ είχε ως συνέπεια την εξάλει-
ψη του συναλλαγματικού κινδύνου 
και παρείχε την δυνατότητα δανει-
σμού με χαμηλά επιτόκια. Ωστόσο, 
κατά τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο η χώρα υιοθέτησε ένα μο-
ντέλο οικονομικής ανάπτυξης που 
στηριζόταν στην κατανάλωση. Η 
χαμηλή ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών προϊόντων είχε ως συ-
νέπεια την διεύρυνση του ελλείμ-
ματος τρεχουσών συναλλαγών, 
ενώ κατά την περίοδο 2002-2009 
διαπιστώθηκε μία σημαντική αύ-
ξηση του χρέους τόσο του ιδιωτι-
κού όσο και του δημόσιου τομέα 

της οικονομίας. Ως συνέπεια της 
διεύρυνσης του δημοσίου χρέους 
σε επίπεδα άνω του 120% του 
Α.Ε.Π., η Ελλάδα έχασε το 2009 
την δυνατότητα δανεισμού με χα-
μηλά επιτόκια και το 2010 υπέ-
γραψε τη μνημονιακή σύμβαση 
βάσει της οποίας θα διασφάλιζε 
την χρηματοδότηση του δημόσιου 
χρέους και των πρωτογενών δαπα-
νών της Κυβέρνησης. 

Ο δανεισμός της χώρας βάσει 
της μνημονιακής σύμβασης προϋ-
ποθέτει την υιοθέτηση και άσκηση 
εκ μέρους της Κυβέρνησης συγκε-
κριμένων πολιτικών που αποβλέ-
πουν στην βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας της οικονομίας, την 
αναδιοργάνωση του δημόσιου το-
μέα και την βελτίωση του επιχει-
ρηματικού κλήματος. Απώτερος 
στόχος αυτών των πολιτικών είναι 
η διεύρυνση της παραγωγικής βά-
σης και της παραγωγικής ικανότη-
τας της χώρας. Ένα ερώτημα που 
θα μπορούσε να τεθεί στο σημείο 
αυτό έχει να κάνει με το κατά πό-
σον η παιδεία θα μπορούσε να δι-
ευκολύνει την προσπάθεια οικονο-
μικής ανάπτυξης της χώρας. 

Η επένδυση κεφαλαίων στην 
εκπαίδευση και στην έρευνα θα 
ήταν δυνατό να οδηγήσει στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊό-
ντων. Ως εκ τούτου, η σύνδεση 

των Πανεπιστημίων, ως φορέων 
ανάπτυξης της ερευνητικής δρα-
στηριότητας, με τις επιχειρήσεις 
θα μπορούσε να διαμορφώσει 
τις προϋποθέσεις για την ανά-
πτυξη παραγωγικής δράσης και 
την προώθηση στη διεθνή αγορά 
νέων προϊόντων, με ευεργετικές 
επιπτώσεις πάνω στα μακροοικο-
νομικά μεγέθη της Ελλάδας και 
την απασχόληση. Η φθίνουσα 
ωστόσο πορεία χρηματοδότησης 
των ελληνικών πανεπιστημίων 
κατά τα τελευταία χρόνια μάλλον 
συνιστά απόδειξη ότι η συγκεκρι-
μένη προοπτική δεν λαμβάνεται 
υπόψη από την ακολουθούμενη 
μνημονιακή πολιτική. 

Είναι γεγονός ότι στις κρίσιμες 
στιγμές κατά τις οποίες η χώρα 
μας έπρεπε να κάνει τις επιλογές 
αναφορικά με τον ορισμό των πο-
λιτικών της οικονομικής της ανά-
πτυξης, μεταξύ του δύσκολου δρό-
μου της «Αρετής» και του εύκολου 
δρόμου της Κακίας επέλεξε τον 
δεύτερο. Έχοντας στο μυαλό μας 
την ρήση του ποιητή Ανδρέα Κάλ-
βου ότι «…θέλει αρετή και τόλμη 
η ελευθερία…», ας ευχηθούμε ότι 
έστω και την ύστατη στιγμή θα 
επιλέξουμε και θα πορευτούμε στο 
δρόμο της «Αρετής». 

Σας ευχαριστώ

                  εκδηλώσεις
τελετές

Χορευτικό πρόγραμμα με τη 
συμμετοχή του Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων Φοιτητών 
Θεσσαλονίκης: «Ο Λεπενιώτης».

29



ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Μοχλός ανάπτυξης» 

Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2012 
πραγματοποιήθηκε στο Ξε-

νοδοχείο Grand Hotel Palace 
της Θεσσαλονίκης συνέδριο με 
τίτλο «Διασφάλιση της Ποιότη-
τας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Mοχλός ανάπτυξης». 
Το συνέδριο διοργανώθηκε από 
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιό-
τητας (ΜΟΔΙΠ) του Αλεξάνδρει-
ου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με τη Μονάδα Δι-
ασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η 
ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών 
και καλών πρακτικών διασφάλι-
σης της ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή 
ανάπτυξη των Ιδρυμάτων προς 
όφελος της κοινωνίας. 

Οι θεματικές του ενότητες ήταν:

 ● Παγκοσμιοποίηση και στρα-
τηγικοί στόχοι της Ελληνι-
κής Ανώτατης Εκπαίδευσης

 ● Δείκτες ποιότητας που αφο-
ρούν στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση

 ● Συστήματα διασφάλισης της 
ποιότητας σε ΑΕΙ

 ● Αποτελέσματα της εφαρμο-
γής συστημάτων διασφάλι-
σης της ποιότητας στην Ευ-
ρώπη

Πάνω ο κ. Χρήστος 
Κωνσταντάτος

Καθηγητής, 
Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και 
Προσωπικού, 

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ.

Κάτω η 
κ. Νούλα Αλβανούδη.

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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 ● Πληροφοριακά Συστήματα 
Διασφάλισης Ποιότητας σε 
ΑΕΙ

Το συνέδριο απευθύνθηκε σε φοι-
τητές, διδάσκοντες, όργανα διοί-
κησης και διοικητικό προσωπικό 
των ΑΕΙ και τοπικούς κοινωνικο-
οικονομικούς φορείς. Βασική επι-
δίωξη του Συνεδρίου ήταν η συνά-
ντηση όλων όσοι ενδιαφέρονται 
για την ποιότητα στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση. Στις εργασίες του συ-
νεδρίου συμμετείχαν Αντιπρυτά-
νεις, Αντιπρόεδροι, διδάσκοντες, 
διοικητικό προσωπικό και φοιτη-
τές Ελληνικών ΑΕΙ και καθηγητές 
από Ευρωπαϊκά ΑΕΙ. 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονί-
ας συμμετείχε με τις παρακάτω 
παρουσιάσεις: 

Χρήστος Κωνσταντάτος

Καθηγητής, Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Προσωπικού, 
Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ

«Η διαδικασία Διασφάλισης Ποι-
ότητας στο Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας»

Νούλα Αλβανούδη

Ηγεσία και Ποιότητα στις Ακαδη-
μαϊκές Βιβλιοθήκες: Η περίπτωση 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.

Κωνσταντίνος Ζωντανός

Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων 
Οικονομικής Επιστήμης Πανεπι-
στημίων Ελλάδας και Κύπρου.

Μάριος Μαυρίδης, 

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το συνέδριο πραγματοποιή-
θηκε υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας και του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης.

Αριστερά ο κ. Κωνσταντίνος 
Ζωντανός.

Δεξιά ο κ.
Μάριος Μαυρίδης. 

   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Συνέδριο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 22-24 Μαρτίου 2013 στο ξενοδοχείο “The MET” με το 
συνολικό αριθμό των συνέδρων να ξεπερνάει τα 400 άτομα. Χαιρετισμό 
στο Συνέδριο απηύθυναν η Καθηγήτρια κ. Ευγενία Αλεξανδροπούλου, 
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κ. Δημήτριος 
Αναστασόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, ο κ. 
Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης, καθώς και ο Γραμματέας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. 
Γεώργιος Παπαντωνίου.

Στις τρεις μέρες που διήρκεσε το συνέδριο παρουσιάστηκαν ιδιαιτέ-
ρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από πολλούς εξειδικευμένους επιστήμο-
νες (πανεπιστημιακούς καθηγητές, δικαστές, δικηγόρους, ειδήμονες της 
πληροφορικής) που άπτονται τις σύγχρονης νομικής πραγματικότητας 
με τη θεματική να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, όπως σύγχρονα θέματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικού εγκλήματος, δικαίου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου, νομικής πληρο-
φορικής, εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της Δικαιο-
σύνης. Το πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες για το συνέδριο είναι δια-
θέσιμα στην ιστοσελίδα http://users.uom.gr/~ealex/news.html και www.
ethemis.gr.

4ο Συνέδριο Δικαίου 
Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και της Ένωσης Ελλήνων 

Νομικών e-Θέμις 
«Legal Tech & Data Protection»

Επάνω: H Καθηγήτρια κ. 
Ευγενία Αλεξανδροπούλου, 

Αναπληρώτρια Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.

Κάτω: Μέλη της 
επιστημονικής ομάδας 

Δικαίου Πληροφορικής.

Η Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου στην οποία 
μετείχαν και φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

9ο Συνέδριο Συλλόγου Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
«Αυτήν την Ανάπτυξη ποιος θα τη φέρει;»
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 
Απριλίου 2013 το 9ο Συνέδριο του Συλλόγου Φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα 
«Αυτήν την ανάπτυξη, ποιος θα τη φέρει;».

Με την κρίση να έχει οδηγήσει στη μι-
ζέρια τους νέους ανθρώπους, αναζη-

τήθηκαν παραδείγματα και κινήσεις που 
θα δείξουν το δρόμο στη νέα γενιά προ-
κειμένου να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες 
που υπάρχουν για δημιουργία. Στόχος δεν 
ήταν  η ανακύκλωση του «γιατί» φτάσαμε 
ως εδώ, αλλά η απάντηση στο ερώτημα 
«τι κάνουμε από εδώ και πέρα;». Συνεπώς, 
το Συνέδριο του Συλλόγου Φοιτητών ανέ-
δειξε λογικές και καλές πρακτικές που θα 

βοηθήσουν τους φοιτητές να διευρύνουν 
τους ορίζοντές τους. Μέχρι σήμερα, η λέξη 
ανάπτυξη παρουσιαζόταν ως πανάκεια για 
κάθε ασθένεια της κρίσης, όμως τι σημαί-
νει πραγματικά ανάπτυξη; Είναι κάτι που 
αφορά το κράτος μόνο; Είναι ζήτημα οι-
κονομίας και αγορών ή έχει και κοινωνική 
πτυχή;

Την πρώτη θεματική ενότητα του συνε-
δρίου με θέμα την Πολιτική ανέπτυξε ο κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο Περιφερει-
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άρχης Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε 
ποιος δεν μπορεί να μας φέρει την Ανά-
πτυξη: το παλιό παραγωγικό μοντέλο, 
η σκληρή γραφειοκρατία και η έλλειψη δη-
μιουργικότητας.

Ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρου-
σα ομιλία από τον Αν. Καθηγητή του τμή-
ματος ΒΣΑΣ, κ. Μαραντζίδη, για το κίνη-
μα των Αγανακτισμένων. Σύμφωνα με τον 
Αν. Καθηγητή κ. Μαραντζίδη «χρειαζόμα-
στε πραγματικούς θεσμούς που θα εντάσ-
σουν περισσότερους πολίτες στη διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων». 

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με ένα 
θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ. Ποια είναι η λε-
γόμενη «Κατάρα των Πόρων». Θα μας δεί-
ξει η ΑΟΖ τον δρόμο προς την Ανάπτυξη;  
Η απάντηση του κ. Κουσκουβελη ήταν αρ-
νητική, καθώς υποστήριξε ότι το ερώτη-
μα είναι πολύ πιο σύνθετο.

Στην ομιλία του, στο πλαίσιο της 
δεύτερης θεματικής ενότητας με θέμα 
Οικονομία - Επιχειρηματικότητα, ο κ. 
Γραμματίδης, Πρόεδρος του Ελληνο  
- Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου, εξήγησε την πρωτοβουλία του 
Break through Greece. Συνοψίζοντας, 
θα πρέπει σαν χώρα να εκμεταλλευ-
τούμε και να επενδύσουμε στο μυα-
λό των νέων ανθρώπων. 

Στη συνέχεια ο κ. Λ. Πιλίτσης, Εκτε-
λεστικός Υπεύθυνος Venture Capital της 
Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε πως αυτό που 
χρειάζεται είναι συνεργασία, υπομονή και 

μακροπρόθεσμη στρατηγική σε κάθε επι-
χειρηματικό βήμα.

Τέλος, ένας απόφοιτος του Πανεπιστη-
μίου μας και νέος επιχειρηματίας στο χώρο 
της εστίασης  με μεγάλη εξαγωγική δράση, 
ο κ. Θωμάς Δούζης μίλησε για το πόσο εύ-
κολο ή δύσκολο είναι να ανοίξει μία επιχεί-
ρηση.

Στην τρίτη θεματική ενότητα με θέμα 
την Κοινωνία, η κ. Ρεβέκκα Παιδή, MPhil, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.ΔΙ.Σ.Ε.Ο. 
Παν. Μακεδονίας, μοιράστηκε με τους 
φοιτητές τα ερωτήματα που απασχολούν 
ίσως όλους μας καθημερινά, σχετικά με το 
αν η νοοτροπία μας είναι η αιτία της  κρί-
σης. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κ. Έλενα 
Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος και μέ-
λος του TEDx Athens, η οποία αναφέρθηκε 
στις οργανώσεις αλληλεγγύης που δρουν 
στη χώρα μας.

Ο κ. Ιωάννης Φετάνης, Σχεδιαστής 
Οπτικής Επικοινωνίας,  έκλεισε την ενό-
τητα προβάλλοντας  το social design ως 
μια φωτεινή «σφαίρα» κατά της κοινωνι-
κής αναλγησίας.

Το 9ο Συνέδριο Συλλόγου Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ολοκληρώθη-
κε με την ομιλία του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, Καθηγητή κ. Ιωάννη 
Χατζηδημητρίου, ο οποίος ανέπτυξε την 
άποψή του πως «Η ανάπτυξη είναι σαν μια 
μηχανή...και τα γρανάζια της όλοι εμείς...».

Ο στόχος του Συνεδρίου, ο οποίος και 
επιτεύχθηκε, ήταν να αποδείξει πως η πο-
λυπόθητη ανάπτυξη δε θα πέσει από τον 
ουρανό, αλλά θα έρθει μέσα από την αλ-
λαγή νοοτροπίας της κοινωνίας μας και 
του τρόπου που αυτή αντιλαμβάνεται την 
πρόοδό της.

Υ.Γ. Η μεγάλη ανταπόκριση των συμφοιτη-
τών μας στις δράσεις του Συλλόγου Φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μας έδωσε 
έμπνευση και δύναμη να συνεχίσουμε να εί-
μαστε ο πιο ενεργός και δημιουργικός Σύλλο-
γος Φοιτητών σε όλη την Ελλάδα.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Μυριούνης
Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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Περισσότεροι από 440 φοιτητές από 18 
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και 28 του 

εξωτερικού, εκπροσωπώντας περίπου 130 
κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμμετείχαν στο 12ο 

Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης Οργά-
νων του ΟΗΕ (γνωστό ως ThessISMUN), 
που πραγματοποιήθηκε από τις 8-12 Μαΐ-
ου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το συνέδριο, που διοργανώνεται από 
την κ. Π. Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, είναι μία άσκηση προσομοίωσης του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, της Γενικής Συνέ-
λευσης και των Επιτροπών της, του Οικο-
νομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, του 
Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
του ΟΗΕ, της Επιτροπής για την Εξάλειψη 
των Φυλετικών Διακρίσεων (στα γαλλι-
κά), καθώς επίσης και οργάνων Περιφε-
ρειακών Οργανισμών, όπως το Συμβούλιο 
του ΝΑΤΟ και η Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Για πρώτη φορά 
έγινε και η προσομοίωση του «Μελλοντι-
κού Συμβουλίου Ασφαλείας» με κύριο 
θέμα την ενεργειακή κρίση στον Καύκασο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι 
συμμετέχοντες συζήτησαν τρέχοντα θέ-
ματα των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών, 
όπως την κατάσταση στη Συρία, την αει-
φόρο και πράσινη ανάπτυξη, το δικαίωμα 
στην άσκηση της θρησκευτικής ελευθερί-
ας, τις αρχές της ανθρωπιστικής επέμβα-
σης, την εμπορία γυναικών και παιδιών, 
το δικαίωμα στην τροφή, την εξάλειψη 
φαινομένων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 
το ρόλο του ΝΑΤΟ στην ενεργειακή ασφά-
λεια, την αντιμετώπιση της πειρατείας, την 
ελευθερία της έκφρασης και την εξάλειψη 
της ομοφοβίας.

Το φετινό ThessISMUN ήταν αφιερω-
μένο στον κ. Χρήστο Ροζάκη, Ομότιμο Κα-
θηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού 

12ο Διεθνές Συνέδριο 
     Προσομοίωσης Οργάνων του ΟΗΕ

   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

Επίδοση τιμητικής πλακέτας από τον Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγητή 
Ιωάννη Αθ. Χατζηδημητρίου, στον Ομότιμο 
Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο του 
Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και πρώην Αντιπρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, κ. Χρήστο Ροζάκη.
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Πανεπιστημίου Αθηνών, Προέδρου του 
Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και πρώην Αντιπροέδρου του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου. Για τον τιμώμενο, το 
επιστημονικό του έργο και τη συμβολή του 
στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου μίλησε ο κ. Λ. Λουκαΐδης, πρώην Δι-
καστής στο ίδιο Δικαστήριο από πλευράς 
Κύπρου.

Στο ThessISMUN εκτός από τα τμή-
ματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Οργάνωσης και Διοίκησης και Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας συμμετείχαν φοιτητές 
από τα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης, Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας, Τεχνολογικό Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τε-
χνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, 

Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 
(ACT), Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
(DEREE), Πανεπιστήμιο του Seattle και η 
Ελληνική Στρατιωτική Ακαδημία. Επίσης 
συμμετείχαν φοιτήτριες και φοιτητές από 
την Αίγυπτο (German University in Cairo), 
το Βέλγιο (Leiden University), τη Βουλ-
γαρία (American University in Bulgaria), 
τη Γερμανία (University of Leipzig), την 
Ιταλία (Bocconi University, Universita di 
Bologna), τη Ρουμανία (National School of 
Political Studies, University of Bucharest), 
τη Σερβία (University of Belgrade, Univer-
sity of Novi Sad), την Τουρκία (Yeditepe 
University, University of Istanbul, Boga-
zici University) και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(Kingston University, London School of 
Economics).

Τέλος, στο πλαίσιο του ThessISMUN, 
γιορτάστηκε στις 9 Μαΐου η Ημέρα της Ευ-
ρώπης, με τη συμμετοχή του Europe Direct 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και 
εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και αποφοίτου του τμήματος ΔΕΣ (πρώην 
ΔΕΟΠΣ), ο οποίος μίλησε για τα Δικαιώ-
ματα του Ευρωπαίου Πολίτη. 
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Στις 29-31 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιό 
μας το EWG-DSS (EURO Working Group on Decision Sup-

port Systems) Thessaloniki-2013 Workshop με θέμα “Exploring 
New Directions for Decisions in the Internet Age”. Το συνέδριο 
επικεντρώθηκε στις πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις επάνω στα 
θέματα που αφορούν τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και 
κυρίως διερεύνησε τις νέες προσεγγίσεις για τη λήψη αποφάσεων 
με τη χρήση κοινωνικών δικτύων και τεχνολογιών βασιζόμενων 
στον παγκόσμιο ιστό. Το συνέδριο αποτέλεσε τη συνέχεια άλλων 
αντίστοιχων συναντήσεων που γίνονται τα τελευταία 30 χρόνια 
σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Παρουσιάστηκαν συνολικά 27 
εργασίες, υπήρξαν 5 προσκεκλημένοι ομιλητές ειδικοί στο χώρο 
και έλαβαν χώρα και 3 ειδικά σεμινάρια. 

EURO Working Group 
         on Decision Support Systems

   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

37



Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία 
έλαβε χώρα στις 24/5/2013, παρά 

τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο 4ος 
κατά σειρά διαγωνισμός ερμηνείας κον-
σέρτου και μουσικής δωματίου που διορ-
γάνωσε το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Μάιος Μουσικής Μέθεξης». Όπως πά-
ντα, ο διαγωνισμός έγινε σε δύο χωριστές 
ενότητες, στην ερμηνεία κονσέρτου και 
στην ερμηνεία έργου/ων μουσικής δωμα-
τίου. Το ιδιαίτερο φέτος ήταν ότι όλες οι 
συμμετοχές στη δεύτερη ενότητα αφορού-
σαν σε σύνολα αποτελούμενα αποκλειστι-
κά από φοιτητές του Τμήματος, κάτι που, 
σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο προ-
ετοιμασίας και ερμηνείας των φοιτητών, 
αναδεικνύει την ουσιαστική δουλειά που 
γίνεται στο ΤΜΕΤ. Για μία ακόμα χρονιά η 
κριτική επιτροπή εξέφρασε τα συγχαρητή-
ριά της για την άψογη οργάνωση, την προ-

«Μάιος Μουσικής Μέθεξης»
4ος διαγωνισμός ερμηνείας κονσέρτου 

και μουσικής δωματίου

ετοιμασία και το υψηλό επίπεδο τεχνικών 
και ερμηνευτικών δεξιοτήτων όλων των 
φοιτητών, ανεξαρτήτως βραβεύσεων. 

Στο διαγωνισμό κονσέρτου τα βραβεία 
απονεμήθηκαν στους: Δέσποινα Τσιλιβά-
κου (πιάνο, 1ο βραβείο) για την ερμηνεία 
της στο 1ο μέρος του πρώτου κονσέρτου του 
Frederic Chopin σε μι ελάσσονα, Πανα-
γιώτη Σκύφτα (Σαξόφωνο, 2ο βραβείο) για 
την ερμηνεία του στο κονσέρτο του Pierre 
Max Dubois για σαξόφωνο και ορχήστρα 
εγχόρδων, και Αφροδίτη Πατουλίδου (μο-
νωδία, 3ο βραβείο) για την ερμηνεία της σε 
άριες των Jules Massenet (από την όπερα 
Manon), W. A. Mozart (από την όπερα «Ο 
Μαγικός Αυλός»), και Κ. Weill (το τραγού-
δι Youkali). Oι βραβευθέντες ορίστηκε να 
ερμηνεύσουν ένα μέρος κονσέρτου με τη 
συνοδεία της συμφωνικής ορχήστρας του 
ΤΜΕΤ το επόμενο χειμερινό εξάμηνο.

Στο διαγωνισμό μουσικής δωματίου η 
επιτροπή δεν απένειμε 1ο βραβείο. Το 2ο 

βραβείο πήρε το ντούο για δύο πιάνα-τέσ-
σερα χέρια των Κοντυλένιας Βλαχοδημή-
τρη και Ιάσονα Γιαγτζόγλου, οι οποίοι ερ-
μήνευσαν αποσπάσματα από μεταγραφή 
για δύο πιάνα της σουίτας του μπαλέτου 
«Καρυοθραύστης» του P. I. Tschaikowsky 
και το έργο του Witold Lutoslawsky «Πα-
ραλλαγές για δύο πιάνα σε ένα θέμα του 
Paganini». Το 3ο βραβείο μοιράστηκε εξί-
σου σε δύο τρίο για βιολί-βιολοντσέλο-
πιάνο. Το πρώτο τρίο, αποτελούμενο από 
τους Μιχάλη Ισκά (βιολί), Χρήστο Κόζαλη 
(βιολοντσέλο) και Αντώνη Σελεμίδη (πιά-
νο) ερμήνευσε το τρίο Op. 11 του L. van 
Beethoven. Το δεύτερο τρίο, αποτελούμενο 
από τους Δημήτρη Κολώνα (βιολί), Κωστή 
Σπυριδάκη (βιολοντσέλο) και Χρήστο Γε-
ωργουδάκη (πιάνο) ερμήνευσε το τρίο αρ. 
1 σε ντο μείζονα του D. Shostakovich. Τα 
βραβευθέντα σύνολα συμμετείχαν σε συ-
ναυλία-εκδήλωση της Φιλοπτώχου Αδελ-
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φότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης (ΦΑΑΘ), 
η οποία είναι και συνδιοργανωτής του 
διαγωνισμού και προσφέρει τα τελευταία 
χρόνια το ποσό των 2000 ευρώ ως χρημα-
τικό έπαθλο στους φοιτητές των συνόλων. 
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική, κυρί-
ως στο συμβολικό της μέρος, συνεισφορά 
της ΦΑΑΘ στην προσπάθεια των φοιτητών 
σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής και 
επαγγελματικής αβεβαιότητας. Η συναυ-
λία έγινε στις 27/5/2013 στο Αμφιθέατρο 
Τελετών του Πανεπιστημίου μας.

Υπεύθυνος οργάνωσης του διαγωνι-
σμού ήταν και φέτος ο επίκουρος καθηγη-
τής Κωστής Χασιώτης. Θερμά συγχαρη-
τήρια στους φοιτητές, στους διδάσκοντες 
καθηγητές και μακάρι ο θεσμός αυτός να 
συνεχιστεί με την ίδια επιτυχία και τα επό-
μενα χρόνια.

Κωστής Χασιώτης, 
Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΕΤ

Επάνω: Το 2ο βραβείο 
πήρε το ντούο για 
δύο πιάνα-τέσσερα 
χέρια των Κοντυλένιας 
Βλαχοδημήτρη και 
Ιάσονα Γιαγτζόγλου.

Κάτω: Το 3ο βραβείο 
μοιράστηκε εξίσου 
σε δύο τρίο για 
βιολί-βιολοντσέλο-
πιάνο. Το πρώτο 
τρίο, αποτελούμενο 
από τους Μιχάλη 
Ισκά (βιολί), Χρήστο 
Κόζαλη (βιολοντσέλο) 
και Αντώνη Σελεμίδη 
(πιάνο). Το δεύτερο 
τρίο, αποτελούμενο 
από τους Δημήτρη 
Κολώνα (βιολί), 
Κωστή Σπυριδάκη 
(βιολοντσέλο) και 
Χρήστο Γεωργουδάκη 
(πιάνο).

   ακαδημαϊκή
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Την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Ιου-
νίου 2013 πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο 
«Νομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις 
του Διαδικτύου Σήμερα», που διοργάνωσε 
το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Επιστη-
μονική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής) 
σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς 
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Η επιστημο-
νική επιτροπή απαρτιζόταν από τον πρό-
εδρο του Συνεδρίου, επίκουρο καθηγητή 
ΑΠΘ, κ. Ιωάννη Ιγγλεζάκη, τον κ. Νικόλαο 
Ιντζεσίλογλου, καθηγητή και Κοσμήτορα 
της Σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ, την κ. Ευγενία 
Αλεξανδροπούλου, καθηγήτρια και Ανα-
πληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και την κ. Ασπασία Τσαού-
ση, λέκτορα ΑΠΘ. Χορηγοί του Συνεδρί-

Συνέδριο «Νομικές και Κοινωνικές 
Προεκτάσεις του Διαδικτύου 
Σήμερα»
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία 
με το Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ

ου ήταν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και 
ο εκδοτικός Οίκος «Νομική Βιβλιοθήκη». 

Το Συνέδριο, στις δύο μέρες που δι-
ήρκεσε, φιλοξένησε ενδιαφέρουσες ει-
σηγήσεις από ένα ευρύ φάσμα ομιλητών 
(πανεπιστημιακών καθηγητών, δικηγό-
ρων, ειδημόνων της πληροφορικής, δημο-
σιογράφων) που κάλυψαν τόσο τις νομι-
κές πτυχές του Διαδικτύου και των νέων 
τεχνολογιών εν γένει όσο και τις κοινωνι-
κές πτυχές με έμφαση στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και τη δημοσιογραφία των 
πολιτών.

Πληροφορίες για την Επιστημονική 
Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας μπορείτε να αντλή-
σετε μέσω της ιστοσελίδας http://www.
itlaw.uom.gr.Επάνω: H Καθηγήτρια κ. 

Ευγενία Αλεξανδροπούλου, 
Αναπληρώτρια Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

Κάτω: Μέλη της 
Οργανωτικής Επιτροπής 

του Συνεδρίου. 
(Επιστημονική Ομάδα 

Δικαίου Πληροφορικής). 
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Το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων 
και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ήταν ακόμη μια δραστήρια χρονιά για το 
Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, που διοργάνω-
σε μια σειρά εκδηλώσεων με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας, την ενίσχυση 
του προβληματισμού και του διαλόγου αλλά και της ενημέρωσης του ευρύτε-
ρου κοινού για τα θέματα που θεραπεύει το Τμήμα ΔΕΣ. 

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις, συνέ-
δρια, ημερίδες και δράσεις του 
Εργαστηρίου ξεχωρίζουμε τη 
δράση Jean Monnet με τίτλο: 
Νέες Προκλήσεις στη δυνα-
μική ολοκλήρωσης της Ε.Ε. 
που πραγματοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή ακαδημαϊκών από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό και 
στην οποία συμμετείχαν πληθώ-
ρα φοιτητών, αλλά και κοινό από 
την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο 
πλαίσιό της πραγματοποιήθηκαν 
τέσσερις κύκλοι σεμιναρίων σε 
δεκαέξι διαφορετικές ενότητες, 
για ζητήματα σχετικά με την πο-
λιτική, την οικονομία, το ρόλο και 
τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευ-
καιρία να ακούσουν διαλέξεις και 
να συζητήσουν για την ασφάλεια 
στην Ε.Ε., το μέλλον της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης, τη διαχείριση 
της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
κρίσης, το Δίκαιο της Ε.Ε., τις αξί-
ες της Ένωσης, τον ευρωσκεπτι-
κισμό, την κοινωνία των πολιτών 
κ.α. 

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν 
και οι ημερίδες που διοργανώθη-
καν στο πλαίσιο της δράσης Jean 
Monnet με θεματολογία για: 

 ● την Ασφάλεια και τους Φυσι-
κούς Πόρους στη ΝΑ Μεσό-
γειο, 

 ● την κοινωνική Ευρώπη και τις 
αξίες της, 

 ● την επόμενη μέρα της Αραβι-
κής Άνοιξης, το τρίγωνο Ελ-
λάδα-Κύπρος-Ισραήλ και την 
πολιτική της Ένωσης στην 
Ανατολική Μεσόγειο, 

 ● τις νέες προκλήσεις και προ-
σεγγίσεις στην πολιτική της 
Ένωσης

 ● τους μύθους και τις αλήθειες 
της Ευρωπαϊκής και της Ελλη-
νικής κρίσης

 ● το ευρώ πριν και μετά την κρί-
ση

Στις ημερίδες συμμετείχαν 
ως ομιλητές τα μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Κα-
θηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος 
Μαραντζίδης, Επίκουρος Καθη-
γητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή 
Μπέλλου, Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια Βασιλική Καραβάκου, 
Καθηγητής Γιώργος Σκουλάς, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώρ-
γος Βοσκόπουλος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Αριστείδης Μπιτζέ-
νης, Επίκουρος Καθηγητής Ιω-
άννης Παπαδόπουλος, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Δημήτριος 
Σκιαδάς, Επίκουρος Καθηγητής 
Σπυρίδων Λίτσας, Λέκτορας Σο-
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φία Μπουτσιούκη, προσκεκλημέ-
νοι από το ΑΠΘ, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέ-
λης και Καθηγήτης Σωκράτης 
Δεληβογιατζής, το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς, Λέκτορας Φωτει-
νή Ασδεράκη και Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Μαρία Μενδρινού, 
και το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πύρρος Παπαδημητρίου, καθώς 
και διακεκριμένοι συνάδελφοι 
από το εξωτερικό: ο Christophe - 
Alexandre Paillard, Εμπειρογνώ-

μων Στρατηγικών Θεμάτων από 
το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας, η 
Maïté de Boncourt από το Γαλλι-
κό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, 
και οι Καθηγητές Efraim Inbar 
και Amikam Nachmani από το 
Πανεπιστήμιο Bar-Illan του Ισ-
ραήλ. 

Επίσης, το Εργαστήριο Διε-
θνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης, στο πλαίσιο της 
δράσης Jean Monnet, τίμησε 
τον ελληνιστή συγγραφέα Pedro 
Olalla, σε εκδήλωση με θέμα: Οι-
κοδομώντας μια νέα Ευρώπη: 
ο ρόλος του ανθρωπισμού. Πα-
ρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ του 
ίδιου «Γιατί η Ελλάδα;» ένας φό-
ρος τιμής στον ελληνικό πολιτισμό, 
τα επιτεύγματά του, τις αξίες και 
τα ιδανικά που διέδωσε σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Ο συγγραφέας 
στην ομιλία του έκανε λόγο για την 
ανάγκη υπεράσπισης των ανθρω-
πιστικών σπουδών «γιατί από τον 
ανθρωπισμό πηγάζει η ηθική και 
κατ’ επέκταση η ελευθερία και η 
δημοκρατία». Τέλος, αναφέρθηκε 
στις σύγχρονες οικονομικές και 
πολιτικές προκλήσεις και την ανά-
γκη ενεργοποίησης των πολιτών 
και επανάκτησης της πολιτικής 
αρετής. 

Η δράση Jean Monnet ολο-
κληρώθηκε με δύο συνέδρια. Το 
πρώτο με θέμα «Νέα Μοντέλα 

για την Oικονομία και την Πο-
λιτική στην Ευρώπη μετά την 
Κρίση» επικεντρώθηκε σε ζητή-
ματα πολιτικής οικονομίας της 
Ε.Ε., άμεσων ξένων επενδύσεων, 
διαχείρισης κινδύνου και απασχό-
λησης, συνεπειών της παγκόσμιας 
και ευρωπαϊκής οικονομικής κρί-
σης και πραγματοποιήθηκε στις 
18 και 19 Μαΐου παράλληλα με το 
ICIB 2013. 

Το δεύτερο συνέδριο με θέμα 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
Δρων στο Διεθνές Σύστημα» 
πραγματοποιήθηκε στις 28-29 
Αυγούστου 2013. Σκοπός ήταν σε 
μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία 
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο Διεθνές αυτό συνέ-
δριο του Εργαστηρίου Διεθνών 
Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλή-
ρωσης να αποτυπωθούν διαφορε-
τικές οπτικές για το παρόν και το 
μέλλον των Διεθνών Σχέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διακε-
κριμένοι ομιλητές από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό ανέλυσαν τις 
νέες προκλήσεις για την Ευρωπα-
ϊκή Εξωτερική Πολιτική και την 
Πολιτική Ασφάλειας, σε σχέση με 
την οικονομική κρίση, την άνοδο 
των νέων δυνάμεων, καθώς και 
τη μεταβαλλόμενη φύση των πα-
γκόσμιων κινδύνων. Στο συνέδριο 
συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο 
Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλεί-
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ου στην Ελλάδα, John Kittmer, 
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
του Bath David Galbreath, o κα-
θηγητής Κώστας Λάβδας, Πρό-
εδρος του τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, ο καθηγητής Χαράλα-
μπος Παπασωτηρίου από το Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο και ο καθη-
γητής Παναγιώτης Ήφαιστος από 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Επιπλέον, μέσα στο ακαδημα-
ϊκό έτος 2012-2013 εκδόθηκε και 
ο πρώτος συλλογικός τόμος της 
σειράς Μελέτες Διεθνών Σχέσε-
ων, με τίτλο: Η Αραβική Άνοι-
ξη, επιμέλειας Ηλία Κουσκουβέ-
λη. Πρόκειται για μια προσέγγιση 
του δυναμικού και πολύπλοκου 
φαινομένου της Αραβικής Άνοι-
ξης, με τη θεωρητική βαρύτητα 
που του αρμόζει. Τέσσερις πρω-
τότυπες μελέτες αναδεικνύουν το 
«γιατί», το «πού», το «πότε» και το 
«πώς» της Αραβικής Άνοιξης, κα-
λύπτοντας μια αναγκαιότητα της 
βιβλιογραφίας για τους ειδικούς, 
αλλά προσφέροντας και μια συ-
νολική εικόνα στον μη ειδικό ανα-
γνώστη που ενδιαφέρεται για τις 
διεθνείς σχέσεις στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή. 

Η παρουσίαση του βιβλίου 
πραγματοποιήθηκε από τους 
Ευάγγελο Λιβιεράτο, τ. υπουρ-
γό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, Καθη-
γητή Α.Π.Θ.,  Ιωάννη Μιχελά-
κη, υπουργό Εσωτερικών, βου-
λευτή Επικρατείας Ν.Δ.,  ενώ από 
την πλευρά των συγγραφέων του 
βιβλίου μίλησαν οι: Ηλίας Κου-
σκουβέλης και Σπυρίδων Λίτσας.

Επίσης, το καλοκαίρι πραγμα-
τοποιήθηκε το «1ο Αριστοτέλειο 
Διεθνές Θερινό Πρόγραμμα 
στις Διεθνείς Σχέσεις» στη 
Νάουσα, προϊόν της συνεργασίας 
του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσε-
ων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρω-
σης του Πανεπιστημίου Μακεδο-

νίας και του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Νάουσας. Στην 
πρώτη χρονιά λειτουργίας του 
προγράμματος μετείχαν είκοσι 
φοιτητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό που είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν διαλέξεις 
από καταξιωμένους Έλληνες και 
ξένους ακαδημαϊκούς, να επισκε-
φτούν αρχαιολογικούς χώρους 
και να συμμετάσχουν σε διάφορες 
δραστηριότητες. Πρόκειται για 
σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο 
για την ανάδειξη της σημασίας 
του χώρου, στον οποίο συναντή-
θηκαν δύο παγκόσμιες προσω-
πικότητες, ο μεγάλος φιλόσοφος 
Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξαν-
δρος, αλλά και για την καθιέρωση 
της Κεντρικής Μακεδονίας ως 
χώρου προαγωγής της επιστημο-
νικής γνώσης και έρευνας, φέρνο-
ντας νέους ανθρώπους, μελλοντι-
κούς διαμορφωτές πολιτικής, σε 
επαφή με τον ελληνικό χώρο και 
πολιτισμό. 

Ακολουθώντας τις τάσεις της 
εποχής το Εργαστήριο διοργάνω-
σε εκδήλωση με θέμα «Web 2.0 
& Κοινή γνώμη: Απόψεις και 
ηγεσία στα νέα μέσα». Στη συ-
ζήτηση διερευνήθηκε ο ρόλος των 
bloggers, των νέων μέσων, ευρύ-
τερα του Web 2.0 και οι διαμορ-
φωτές της κοινής γνώμης. Πώς 
συνδέονται τα πολιτικά blogs, 
πώς και πόσο επηρεάζουν οι blog-
gers τον πολιτικό διάλογο, ποιος 
είναι ο ρόλος του twitter στην 
αναπαραγωγή της πληροφορίας 
και στις κινητοποιήσεις, αυξάνε-
ται η ελευθερία της έκφρασης ή/
και οι πιθανότητες για προπα-
γάνδα, τι βαρύτητα έχει η θέση 
εκείνων των χρηστών που έχουν 
επιρροή και εκφράζουν πολιτι-
κές απόψεις, είναι μερικά από τα 
ζητήματα που αναλύθηκαν. Από 
τους ομιλητές, ο Κώστας Ζαφει-
ρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπα-

   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα
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ϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμι-
ου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς 
του, παρατήρησε την τάση οι 
αναγνώστες να κατευθύνονται 
από τα περιφερειακά blogs προς 
το κέντρο (A list), γεγονός που 
αναδεικνύει έναν μικρό αριθ-
μό blogs σε διαμορφωτές κοινής 
γνώμης. Η Αμαλία Αγαθού, Social 
Media & Community Director του 
The Next Web και ο Αστέρης Μα-
σούρας, Blogger, φωτορεπόρτερ 
και συντάκτης του Global Voices, 
ανέπτυξαν περισσότερο ζητήμα-
τα νέων μέσων, με την πρώτη να 
επισημαίνει την επιρροή εκείνων 
που δεν εμπλέκονται άμεσα με 
την πολιτική, ωστόσο εκφράζουν 
την άποψή τους, και με τον δεύτε-
ρο να εστιάζει στην επιρροή των 
απλών netizen (πολίτες του δια-
δικτύου) δίνοντας παραδείγματα 
από την Αραβική Άνοιξη.

Σε δύο ακόμη εκδηλώσεις του 
Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων 

και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 
οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία 
να έρθουν σε επαφή με ειδικούς. 
Στην εκδήλωση με θέμα «Ο ρό-
λος της Διεθνούς Αναπτυξια-
κής συνεργασίας στο Διεθνές 
Σύστημα του 21ου αιώνα: Προ-
κλήσεις και Προοπτικές», ο κ. 
Αντώνης Ζαΐρης, Γενικός Διευθυ-
ντής της Γενικής Διεύθυνσης Διε-
θνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών, πα-
ρουσίασε τον ρόλο και τις δράσεις 
της υπηρεσίας, αλλά και τη δράση 
της Ελλάδας και τη δυναμική που 
μπορεί να αποκτήσει μέσα από τη 
δραστηριοποίησή της στον τομέα 
της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συ-
νεργασίας. Επίσης, για τέταρτη 
χρονιά στο Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας, ο κ. Ιωάννης Σαρμάς, μέ-
λος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και Αντιπρόεδρος του 
Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου, εστιάζοντας στα σημεία 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για την Ελλάδα, προκαλώντας 
ζωηρό και παραγωγικό διάλο-
γο με το κοινό για την Ελληνική 
περίπτωση.

Τέλος, με τη συμμετοχή του 
δημοσιογράφου Σταύρου Λυ-
γερού και της καθηγήτριας Aslı 
Tunç του Πανεπιστημίου Bilgi 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με 
θέμα: “Freedom of Press in 
Days of Turmoil: Morality, 
code of professional ethics 
and politics in the context of 
Theory and Empiricism”. Η 
καθηγήτρια Aslı Tunç αναφέρ-
θηκε σε περιπτώσεις παραβίασης 
της ελευθερίας του Τύπου στην 
Τουρκία, στη σχετική νομοθεσία 
και στις υφιστάμενες απαγορεύ-
σεις, στις φυλακίσεις δημοσιογρά-
φων και ανέδειξε τις διαστάσεις 
της λογοκρισίας που κυριαρχεί 
στα ΜΜΕ, αλλά και τη σχέση ιδι-
οκτητών ΜΜΕ με άλλους επιχει-
ρηματικούς κλάδους, γεγονός που 
υπονομεύει την ανεξαρτησία των 
μέσων. Τέλος, ο δημοσιογράφος 
Σταύρος Λυγερός μίλησε για ένα 
«αμαρτωλό τρίγωνο» αποτελού-
μενο από την ολιγαρχία του χρή-
ματος, τα μέσα και το πολιτικό 
σύστημα, με τις δύο τελευταίες 
κορυφές να λειτουργούν ως θερα-
παινίδες της πρώτης.

Οι φοιτητικές δράσεις των 
Λογομαχιών και της κινηματο-
γραφικής λέσχης συνεχίστηκαν 
και κέρδισαν το ενδιαφέρον ακό-
μη περισσότερων φοιτητών του 
Τμήματος ΔΕΣ, εμπλουτίζοντας 
την εμπειρία των σπουδών τους 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Επίσης, το Εργαστήριο συνερ-
γάστηκε με το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Νάουσας, κατά 
τη διάρκεια του οποίου διοργανώ-
θηκε ημερίδα με θέμα Κινημα-
τογράφος και Πολιτική. 

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

Α. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας

Η Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας παρείχε συνολικά 176 ώρες 
διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο, εισάγοντας νέες μεθόδους 
παροχής γνώσεων με στόχο την ενίσχυση 
του κριτικού πνεύματος των φοιτητών, και 
αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, 
όπως τα κοινωνικά δίκτυα και οι τεχνολο-
γίες wiki. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 
λειτούργησαν πέντε «ομάδες εργασί-
ας» ως ειδικά fora έρευνας και μελέτης 
ευρωπαϊκών θεμάτων, όπως ο Ευρωπα-
ϊκός Συνταγματισμός και Δημοκρατία, 
τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Κοινωνία 
των Πολιτών στην ΕΕ, οι Κοινές Πολιτι-
κές της ΕΕ με έμφαση στη Νεολαία, την 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εργασία και 
Κοινωνία της Πληροφορίας, το Οικονομι-
κό και Νομισματικό Σύστημα της ΕΕ, κα-
θώς και η Ολοκλήρωση στον Χώρο Ελευ-
θερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, με 
έμφαση στις Πολιτικές Μετανάστευσης 
και Ασύλου. 

Τα αποτελέσματα των ομάδων εργα-
σίας δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της 
Έδρας Jean Monnet σε κλειστή ομάδα 
στο facebook για τον ηλεκτρονικό διάλογο 

Έδρα Jean Monnet 
             στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τον Ιούνιο 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δεκτή την αίτηση της 
επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
κ. Δέσποινας Αναγνωστοπούλου, για τη δημιουργία έδρας Jean Monnet 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την τριετία 2012-15, στη θεματική 
«Νέες Διαστάσεις στις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» με σκοπό την 
περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης γύρω από την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
και τις ποικίλες εκφάνσεις και συνέπειές της. Στο πλαίσιο των έργων Jean 
Monnet όλες οι προτάσεις κρίνονται στη βάση της ακαδημαϊκής αξίας μετά 
από μια αυστηρή διαδικασία από ανεξάρτητους κριτές.

Η Έδρα Jean Monnet ασχολήθηκε έως τον Αύγουστο 2013, 
όπως είχε προγραμματιστεί, με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

μεταξύ των φοιτητών και οι καλύτερες 
εργασίες στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Έδρας. 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων έγιναν 
δύο εικονικές δίκες «Δικαστήριο της 
ΕΕ», η τελευταία μάλιστα σε συνεργα-
σία και συναγωνισμό με τη Νομική ΑΠΘ. 
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Στο διαγωνισμό αυτό του Ιουνίου 
2013 συμμετείχαν 12 φοιτητές 
των δύο Τμημάτων, ενώ τον ρόλο 
του Δικαστή είχε η επίκουρη κα-
θηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου 
στη Νομική Θεσσαλονίκης Άννα 
Γκιζάρη. Οι αγορεύσεις και οι φω-
τογραφίες των διαγωνιζομένων 
δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα 
της Έδρας Jean Monnet http://
afroditi.uom.gr/jmc/.  

Β. Διδακτικά σεμινάρια

Η Έδρα κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2012-2013 διοργάνωσε τον 1ο κύ-
κλο σεμιναρίων, κατά τον οποίο 
πραγματοποιήθηκαν δύο διδακτι-
κά σεμινάρια διάρκειας 12 ωρών 
που περιλάμβαναν τη θεωρητική 
διδασκαλία και τη συμμετοχή σε 
ομάδες έρευνας. Τα σεμινάρια 
ήταν ανοικτά στο κοινό και ήταν τα 
ακόλουθα:

1. Σεμινάριο 1: Δίκαιο της Εσω-
τερικής Αγοράς και του Εξω-
τερικού Εμπορίου της ΕΕ (20 
εκπαιδευόμενοι)

2. Σεμινάριο 2: Τα Δικαιώματα 
του Ευρωπαίου Πολίτη (25 εκ-
παιδευόμενοι)

Γ.  Ερευνητικές 
δραστηριότητες

Η Έδρα Jean Monnet ασχολή-
θηκε με έρευνα στους τομείς του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου αλλά και 
του Δικαίου των Διεθνών Συναλ-
λαγών, καθώς και στον τομέα της 
Ιθαγένειας, Ισότητας και Δημο-
κρατίας στην ΕΕ. 

Η Έδρα λειτουργεί, παράλ-
ληλα, και σαν πλαίσιο πρακτικής 
άσκησης φοιτητών και πτυχιού-
χων που εθελοντικά συμμετέχουν 
στην διοργάνωση σεμιναρίων και 
συνεδρίων, καθώς και στην έρευ-
να. Το ακαδημαϊκό έτος 2012-
2013 οι ασκούμενοι ήταν 4 και  
ασχολήθηκαν  με την επιμέλεια 
και συγγραφή των Σημειωματα-
ρίων Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

Στο πλαίσιο της Έδρας διε-
ξάγονται 3 διδακτορικές διατρι-
βές και οι υποψήφιοι διδάκτορες 
αποτελούν την ερευνητική ομάδα 
της Έδρας. Τον Μάιο του 2013, τα 
μέλη της ερευνητικής ομάδας της 
Έδρας πραγματοποίησαν ερευ-
νητικό ταξίδι πεδίου στη Βιέννη, 
όπου επισκέφθηκαν και συζήτη-
σαν με εκπροσώπους της Υπηρε-
σίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, της Επιτροπής Εμπορικού 
Δικαίου του ΟΗΕ και καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Βιέννης. Πα-
ρακολούθησαν το Συμβούλιο του 
Οργανισμού για τη Συνεργασία 
και την Ασφάλεια στην Ευρώπη 
και συγκέντρωσαν βιβλιογραφία 
για την έρευνα που διεξάγεται στο 
πλαίσιο της Έδρας από τη Βιβλιο-
θήκη του Πανεπιστημίου Βιέννης.  

Δ. Διαλέξεις και Συνέδρια

Η Έδρα οργάνωσε τη διεξαγωγή 
συνεδρίων, ημερίδων και διαλέ-
ξεων προσκεκλημένων. Έλαβαν 
χώρα πολυάριθμες διαλέξεις δια-
κεκριμένων ομιλητών και συνέδρια 
για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης με μεγάλη απήχηση στο κοινό. 

Το πρώτο τριήμερο διεθνές συ-
νέδριο με θέμα «Εξελίξεις και προ-
κλήσεις στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της 
ΕΕ», στη μνήμη του Ευρωβουλευτή 
και Δικαστή στο ΕΔΔΑ, Καθηγητή 
Δημητρίου Ευρυγένη, στις 14-16 
Φεβρουαρίου 2013, παρακολού-
θησαν περισσότερα από 500 άτο-
μα, ενώ συμμετείχαν ως ομιλητές 
σημαντικές προσωπικότητες του 
ακαδημαϊκού, πολιτικού και δι-
καστικού χώρου από την Ελλάδα, 
τους διεθνείς οργανισμούς και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκδήλωση 
υποστηρίχθηκε από 10 επιστημο-
νικούς φορείς και συμμετείχαν 35 
ομιλητές.  Επίκειται η έκδοση των 
πρακτικών του συνεδρίου. 

Το Δεύτερο Συνέδριο της Έδρας 
Jean Monnet, με τίτλο «Διαστάσεις 
της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής 
Κρίσης», πραγματοποιήθηκε στις 

25 Απριλίου 2013 και συνδιορ-
γανώθηκε με τη Νομική Σχολή 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Επίσημος προσκε-
κλημένος ήταν ο Καθηγητής Kahl  
από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελ-
βέργης, ενώ μίλησαν 3 επίκουροι 
καθηγητές του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το συ-
νέδριο παρακολούθησαν 120 άτο-
μα. 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ÇΕξελίξεις και Προκλήσεις στον 
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης της Ε.Ε.È

Η Έδρα Jean Monnet «Νέες Δια-
στάσεις στις Ευρωπαϊκές Νομικές 
Σπουδές» (NeDEUS) του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας σε συνδιοργάνωση με το 
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) διε-
ξήγαγε τριήμερο Διεθνές Συνέδριο 
με θέμα «Εξελίξεις και Προκλήσεις 
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας 
και Δικαιοσύνης της ΕΕ». Το Συνέ-
δριο έγινε με τη συνεργασία πολ-
λών επιστημονικών φορέων, όπως 
της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, του Τομέα Διεθνών Σπου-
δών του Τμήματος Νομικής του 
ΑΠΘ και του αντίστοιχου Τομέα 
του ΕΚΠΑ, του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου, του Ινστιτούτου του Παντείου 
Πανεπιστημίου ΕΚΕΕΚΔΑΑΔ και 
του Δικτύου Europe – Direct. Ση-
μαντική ήταν η υποστήριξη άλλων 
εδρών Jean Monnet και η συμμετο-
χή οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. 

Το Συνέδριο ήταν αφιερωμένο 
στη  μνήμη του αείμνηστου Ευρω-
βουλευτή και Δικαστή στο ΕΔΔΑ, 
Βουλευτή, Υφυπουργού και Κα-
θηγητή Δημητρίου Ευρυγένη, για 
τον οποίο μίλησαν οι περισσότε-
ροι εισηγητές, φίλοι και μαθητές 
του, παρούσης της συζύγου του κ. 
Χρυσούλας Ευρυγένη. Παρά το 

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

γεγονός ότι έχουν παρέλθει 27 έτη 
από το θάνατο του οραματιστή 
και ανοιχτόμυαλου Δ. Ευρυγένη, 
το πολυσχιδές έργο του είναι ακό-
μη επίκαιρο και τελεί σε άμεση 
σχέση με τη λειτουργία του Χώ-
ρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης: η Έκθεσή του στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον 
Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία στην 
Ευρώπη, η ενασχόλησή του στην 
Επιτροπή ΟΗΕ κατά των φυλετι-
κών διακρίσεων, η εισαγωγή του 
μαθήματος του Δικαίου Κατα-
στάσεως Αλλοδαπών στη Νομική 
Σχολή του ΑΠΘ, η εμβάθυνσή του 
στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, η 
ενασχόλησή του με την ηλεκτρο-
νική επεξεργασία νομικών δεδο-
μένων και κυρίως η αγάπη του για 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Το Συνέδριο διεξήχθη  στο 
Αμφιθέατρο Τελετών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας την Πέ-
μπτη 14 και την Παρασκευή 15 
Φεβρουαρίου 2013 και στο Αμφι-
θέατρο Δημητρίου Ευρυγένη στο 
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου στο Φοίνι-
κα, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 
2013. Το Συνέδριο υλοποιήθηκε  
χάρη στη χρηματοδότηση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Δια Βίου 
Μάθησης (Lifelong Learning Pro-
gram) - Δράση Jean Monnet, με 
την πολύτιμη υποστήριξη του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης και του γραφείου του Δικτύου 
Europe-Direct στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, καθώς και την 
ευγενική χορηγία της Νομικής Βι-
βλιοθήκης. 

Συμμετείχαν 36 εισηγητές από 
πολλά Πανεπιστήμια της Ελλάδας 
καθώς και : 

α)  από τους διεθνείς οργανισμούς 
και όργανα, όπως ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Δικαστηρίου 
του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και π. Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ, 
ομότιμος καθηγητής Χ. Ροζά-

κης, ο Πρόεδρος του Δικαστηρί-
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ, καθηγη-
τής Β. Σκουρής, η Νομική Σύμ-
βουλος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Μ. Κοντού-Durande, 
ο π. Δικαστής στο Δικαστήριο 
Δημόσιας Διοίκησης καθηγητής 
Χ. Ταγαράς, το π. στέλεχος της 
FRONTEX υποναύαρχος ε.α. 
Δ. Τζιρίτης και ο προϊστάμενος 
του Γραφείου της Ύπατης Αρ-
μοστείας για τους Πρόσφυγες 
του ΟΗΕ στην Ελλάδα Π. Μά-
στακας, 

β)  από τα ξένα πανεπιστήμια, 
όπως οι καθηγητές του Αυτό-
νομου Πανεπιστημίου Βαρκε-
λώνης B. Vila-Costa (έδρα Jean  
Monnet και ομότιμη διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας) και κ. M. Gardenes Santiago, 
ο καθηγητής D. Bigo, King’s 
College (Λονδίνο) και Sciences-
Po (Παρίσι) και o καθηγητής P. 
De Bruycker (Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστημιακό Ινστιτούτο) και

γ)  από δημόσιους φορείς, όπως ο 
Γ.Γ. της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος, Δ. Ζημιανίτης, ο π. 
Γ.Γ. του Υπουργείου Εξωτερι-
κών καθηγητής Σ. Περράκης, 
κάτοχος εδρών Jean Monnet 
ad Personam και UNESCO, ο π. 
Γ.Γ. Μετανάστευσης επ. καθη-
γητής Α. Τάκης, η Προϊσταμένη 
Τμήματος Ελεγκτών της Αρ-
χής Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων Ζ. Καρδασιάδου, 
Δ.Ν., η Αντιδήμαρχος Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, δικηγόρος Κ. Γ. 
Γούλα και η Υπεύθυνη του Πε-
ριφερειακού Γραφείου Ασύλου 
Θεσσαλονίκης Μ. Μουρμουρή.  

Παρεμβάσεις έγιναν από εκπροσώ-
πους της Κοινωνίας των Πολιτών 
από τις οργανώσεις «Συμβίωσις», 
«Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών», «Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου», «Ελ-
ληνικό Συμβούλιο Προσφύγων» 
και «Άρσις». 

Επίσης τίμησαν το συνέδριο με 
τη συμμετοχή τους ως προεδρεύ-
οντες ή εισηγητές ο π. Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
καθηγητής Η. Κουσκουβέλης, ο 
Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπι-
στημίου αναπλ. καθηγητής Σ. Κά-
τσιος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
της Νομικής ΔΠΘ, καθηγητής Σ. 
Παύλου και η καθηγήτρια Π. Νά-
σκου Περράκη, διευθύντρια της 
Έδρας Jean Monnet του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας. 

Το συνέδριο παρακολούθησαν 
500 άτομα, όπως δικαστικοί λει-
τουργοί και γραμματείς των δι-
καστηρίων, δικηγόροι, υπάλληλοι 
της Υπηρεσίας Ασύλου και πλήθος 
φοιτητών της Νομικής, των Πολι-
τικών Επιστημών και των Διεθνών 
Σπουδών. 

Οι έξι θεματικές ενότητες του 
Συνεδρίου αφορούσαν τις θεσμι-
κές προκλήσεις στον Χώρο Ελευ-
θερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύ-
νης (ΧΕΑΔ), την προστασία των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις 
Ευρωπαϊκές Αξίες, τους δεσμούς 
μεταξύ της μετανάστευσης και 
της ασφάλειας, τις νέες ισορροπί-
ες ισχύος μεταξύ των κρατών, τη 
διαχείριση των συνόρων, τις προ-
κλήσεις στη μετανάστευση και το 
άσυλο και τη διερεύνηση των ορί-
ων της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
τόσο στην αστική όσο και στην 
ποινική δικαιοσύνη. 

Οι εισηγήσεις θα εκδοθούν 
σε τόμο με την οικονομική υπο-
στήριξη της Έδρας Jean Mon-
net, του ΚΔΕΟΔ και του ΔΣΘ, 
ενώ αποσπάσματα βιντεοσκοπη-
μένων ομιλιών και φωτογραφίες 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
της Έδρας Jean Monnet του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας (http://
afroditi.uom.gr/jmc).

Τα προσωρινά συμπεράσματα 
που εξήχθησαν στο τέλος του τρι-
ήμερου συνεδρίου από την κάτοχο 
της Έδρας Jean Monnet αφορού-
σαν την χαρτογράφηση  και την 
αποτίμηση των εξελίξεων και των 
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προκλήσεων του ΧΕΑΔ.
Τα συμπεράσματα αυτά αφο-

ρούν τους τέσσερις άξονες του 
συνεδρίου: 
α)  Η θεσμική εξέλιξη του ΧΕΑΔ 

που χαρακτηρίζεται πλέον από 
ενότητα, αποτελεσματικότητα 
και εμβάθυνση της δημοκρατί-
ας με έμφαση στον δημοκρατι-
κό έλεγχο και το κράτος δικαίου. 
Θεσμικές προκλήσεις, ωστόσο, 
υφίστανται ακόμη στην ποινική 
δικαιοσύνη. 

β)  Η σχέση μεταξύ ασφάλειας και 
ελευθερίας με έμφαση στα θε-
μελιώδη δικαιώματα, όπου οι 
προκλήσεις παραμένουν ιδίως 
όσον αφορά την προσχώρηση 
της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, τον κίνδυνο 
παραβίασης προσωπικών δεδο-
μένων λόγω της έμφασης στην 
προληπτική ασφάλεια με τη 
δημιουργία βάσεων δεδομένων, 
όπως η Eurodac, καθώς και την 
εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ, 
ιδίως στα σύνορα.

γ)  Η μετανάστευση και το άσυλο 
όπου η πρόοδος είναι ικανοποι-
ητική με τη Συνθήκη Schengen 
και τη μεταναστευτική πολιτική 
αλλά όχι όσον αφορά το άσυλο, 
όπου οι προκλήσεις αντιμετωπί-
ζονται με μεγάλες δυσχέρειες, 
αφού η νομοθεσία και κυρίως 
η εφαρμογή της είναι ανεπαρ-
κείς λόγω της καταχρηστικής 
υποβολής της αίτησης ασύλου 
από παράτυπους μετανάστες 
και του εγκλωβισμού τους στην 
χώρα χωρίς να δικαιούνται πε-
ραιτέρω προστασίας. Εντοπί-
στηκαν επίσης νέες προκλήσεις 
όσον αφορά την επιστροφή 
τους και την προστασία τους σε 
περίπτωση απέλασης. 

δ)  Η αστική δικαιοσύνη, όπου γί-
νονται προσπάθειες μεγαλύτε-
ρης αποτελεσματικότητας και 
κωδικοποίησης, καθώς και η 
ποινική δικαιοσύνη, όπου υπάρ-
χει ελλιπής αποτελεσματικότη-
τα (π.χ. διαφθορά, ηλεκτρονι-
κό έγκλημα) ή καταχρηστική 
εφαρμογή (ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης). 

Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη καλύ-
τερης και πιο ενισχυμένης προ-
στασίας των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων όσο η ΕΕ προβαίνει σε 
μεγαλύτερη ολοκλήρωση στον 
ΧΕΑΔ. 

Δέσποινα Γ. Αναγνωστοπούλου, 

Δ.Ν., Δικηγόρος, 
Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Έδρα Jean Monnet, 
Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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Η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πο-
λιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδο-

νίας, αναφερόμενη στους σκοπούς και τις 
αξίες της UNESCO, αποφάσισε την πραγ-
ματοποίηση σειράς εκδηλώσεων που στο-
χεύουν στην ανάδειξη προσώπων της πό-
λης μας και όχι μόνο, που διακρίνονται στο 
χώρο της επιστήμης, της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και της πληροφόρησης.

Έτσι, στις 13 Νοεμβρίου 2012, η Έδρα 
UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Σω-
ματείο Φίλων του Λυκείου Ελληνίδων 
Θεσσαλονίκης τίμησαν, σε ειδική εκδή-
λωση, την κ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, 
Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Θεσσαλονίκης, για την προσφορά της 
στην προβολή και διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού.

Η κα. Αδάμ-Βελένη ανέλαβε τη διεύ-
θυνση του μουσείου το 2006 και όπως 
επισήμανε και η Διευθύντρια της Έδρας 
UNESCO, Καθηγήτρια Παρασκευή Νά-
σκου-Περράκη, «κατάφερε να το μετα-
τρέψει σε ένα πυρήνα του πολιτισμού με 
διεθνή εμβέλεια». 

Ως αρχαιολόγος, η κα. Αδάμ-Βελέ-
νη έχει ανασκάψει διάφορους τόπους 
της Κεντρικής Μακεδονίας, ωστόσο κύ-
ρια έργα της, πέρα από την ανάδειξη 
του Αρχαιολογικού Μουσείου, είναι η 
ανασκαφή της ελληνιστικής πόλης των 
Πετρών Φλώρινας, η ανασκαφή στην 
Απολλωνία, η ανασκαφή, η ανάδειξη και 
η διαμόρφωση της Αγοράς των αυτοκρα-
τορικών χρόνων στη Θεσσαλονίκη.

Στην ομιλία της η τιμώμενη αναφέρ-
θηκε εκτενώς στην ιδιαίτερα πετυχημέ-
νη έκθεση για την αρχαία Μακεδονία, 
που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του 
Λούβρου από τις 10 Οκτωβρίου 2011 έως 
τις 16 Ιανουαρίου 2012. Ήταν η δεύτερη 
σε επισκεψιμότητα έκθεση τα τελευταία 

     Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής     
              του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
              Τιμητικές εκδηλώσεις

30 χρόνια στο Παρίσι, με 270.000 επισκέ-
πτες και τον χρόνο αναμονής για την είσο-
δο να υπερβαίνει τις 2 ώρες. Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί ότι ο κατάλογος της έκθεσης 
βραβεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδημία και 
αποτελεί ό,τι πιο πλήρες έχει γραφτεί για 
τη Μακεδονία.

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2013, 
η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδο-

Η κ. Πολυξένη Αδάμ-
Βελένη, Διευθύντρια 
του Αρχαιολογικού 
Μουσείου 
Θεσσαλονίκης 
με τον Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Καθηγητή 
κ. Ιωάννη Αθ. 
Χατζηδημητρίου.

   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

νίας τίμησε τον Καθηγητή της Χειρουρ-
γικής-Αγγειοχειρουργικής της Ιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης κ. Θωμά Γερασιμί-
δη για τη συμβολή του στην πρόοδο της 
επιστήμης και για την πολυετή κοινωνική 
του προσφορά. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στο αμφιθέατρο Τελετών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διοργα-
νώθηκε από την Έδρα UNESCO υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής 
για την UNESCO.
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Ο Καθηγητής κ. Θωμάς Γερασιμίδης 
επί χρόνια Διευθυντής της Εʹ χειρουργι-
κής κλινικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης και επί τέσσερα χρόνια 
πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσ-
σαλονίκης, μετρά 40 χρόνια μέσα στα 
χειρουργεία, ενώ είναι υπέρμαχος των 
πρωτοποριακών μεθόδων, όπως το διπλό 
μπαλονάκι στα πόδια για τη σωτηρία των 
κάτω άκρων των διαβητικών και η αναί-
μακτη τοποθέτηση στεντ. 

Η τιμητική εκδήλωση αποσκοπούσε 
στο να αναδείξει στο ευρύ κοινό της πόλης 
μας μια άλλη πλευρά του Καθηγητού κ. 
Θ. Γερασιμίδη, αυτήν του εθελοντισμού 
και της κοινωνικής προσφοράς. Η εθελο-

Επάνω: Η Έδρα UNESCO 
Διαπολιτισμικής 

Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας τίμησε 
τον Καθηγητή 

της Χειρουργικής-
Αγγειοχειρουργικής 

της Ιατρικής Σχολής 
του ΑΠΘ κ. Θωμά 

Γερασιμίδη.

Κάτω: Απονομή 
Τιμητικής Πλακέτας 

στον κ. Γεώργιο 
Αναστασόπουλο 
(Πρέσβη ε.τ.).

ντική του προσπάθεια περιλαμβάνει, σε 
συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση 
Καππαδοκικών Σωματείων, την οργάνω-
ση ιατροκοινωνικής ομάδας από 20 περί-
που γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 4-5 
νοσηλεύτριες-νοσηλευτές και 3-4 γραμ-
ματείς, την επίσκεψη χωριών όπου εγκα-
ταστάθηκαν Καππαδόκες πρόσφυγες και 
την προσφορά των ιατρικών τους υπηρε-
σιών σε όσους προσέρχονται. 

Την καριέρα και την πορεία του τιμώ-
μενου ανέλυσε ο ομότιμος καθηγητής της 
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Χρύσανθος 
Ζαμπούλης.

Έπειτα, η κ. Αικ. Τζιτζικώστα, Πρό-
εδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτρο-
πής UNESCO, ενεχείρησε ψήφισμα στον 
Πρόεδρο των Καππαδοκικών Σωματείων. 

Την εκδήλωση έκλεισε ο τιμώμενος 
κος. Θωμάς Γερασιμίδης, ο οποίος, αφού 
ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους 
ανέπτυξε το προσφιλές του θέμα, της 
αναζήτησης των αιτιών του θανάτου του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου με τεκμηρίωση των 
συμπτωμάτων της αρρώστιας του, όπως 
περιγράφονται από τους αρχαίους συγ-
γραφείς. 

Τέλος, η Διευθύντρια της Έδρας UN-
ESCO, Καθηγήτρια Π. Νάσκου-Περράκη, 
τίμησε τον κ. Γεώργιο Αναστασόπουλο 
(Πρέσβη ε.τ.) για τη συμβολή του στο 
χώρο της πληροφόρησης. Ο κ. Γ. Αναστα-
σόπουλος έχει υπηρετήσει για τρεις συ-
νεχόμενες θητείες στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ως Έλληνας Ευρωβουλευτής. Από 
το 2004 και εξής είναι ο μόνιμος αντιπρό-
σωπος της Ελλάδας στην UNESCO και 
από τον Οκτώβριο του 2007, και για δύο 
έτη, Πρόεδρος της Γενικής Διάσκεψης της 
UNESCO. Στην εκδήλωση προς τιμήν του, 
ο κ. Γ. Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στη 
σπουδαιότητα άλλων μορφών άσκησης 
διπλωματίας, αναλύοντας εκτενέστερα 
τη συμβολή της πολιτιστικής διπλωματίας 
στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής. Για 
το έργο του τιμώμενου μίλησε ο κ. Γ. Αθα-
νασιάδης, Πρόεδρος της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθη-
γητής κ. Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, 
επέδωσε αναμνηστική πλακέτα στα ανω-
τέρω τιμώμενα πρόσωπα. 
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Η Έδρα UNESCO, θέλοντας να επιση-
μάνει τις εξελίξεις στο χώρο της δι-

πλωματίας, διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις 
(ένα σεμινάριο και ένα διήμερο συνέδριο) 
με κεντρικό θέμα τη διπλωματία.

Ειδικότερα, δίνοντας έμφαση στην 
ανάδειξη και ενημέρωση τόσο των φοι-
τητών όσο και της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας σχετικά με τις νέες μορφές της δι-
πλωματίας, διοργάνωσε στις 15 Απριλίου 
2013 σεμινάριο με τίτλο: «Ο Ρόλος της 
Διπλωματίας στο Διαθρησκευτικό 
Διάλογο» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονί-
ας. Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν ως 
ομιλητές ο κ. Κοπτσίδης Γαβριήλ, Πρέ-
σβης, η κ. Κούκουρα Δήμητρα, Καθηγή-
τρια του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. 
και ο κ. Παπαστάθης Κωνσταντίνος, Δι-
δάσκων (Π.Δ. 407) στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης του Α.Π.Θ. και στο Εβραϊκό 
Πανεπιστήμιο των Ιεροσολύμων. 

Στο παραπάνω σεμινάριο θίχτηκαν 
καίρια ζητήματα σχετικά με τον τρόπο 
που επιδρά ο θρησκευτικός παράγοντας 
στη διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσε-
ων (κ. Γ. Κοπτσίδης), όσο και την πολιτική 
διάσταση των διορθόδοξων σχέσεων (κ. 
Κ. Παπαστάθης). Τέλος, αξίζει να σημειω-
θεί ότι ειδική αναφορά και ανάλυση έγινε 
σχετικά με την πολιτιστική διάσταση που 
ενέχει η διάδοση του Ευαγγελίου από την 
κ. Δ. Κούκουρα.

Ειδικότερη έμφαση όμως δόθηκε από 
την Έδρα UNESCO στις σύγχρονες εξελί-
ξεις στο χώρο της διπλωματίας και αυτό 
αποδεικνύεται μέσα από τη διοργάνωση 
ενός διήμερου συνεδρίου, στις 23-24 Μα-
ΐου 2013 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
με κεντρικό θέμα: «Η Διπλωματία στον 
21ο αιώνα» σε συνεργασία με τον Αναπλ. 
Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών, κ. Θ. Καρβουναρά-
κη. 

Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν ως 
ομιλητές ακαδημαϊκοί από όλα τα πα-
νεπιστήμια της Ελλάδας, όπως ο κ. Ηλ. 
Κουσκουβέλης, Καθηγητής του Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κ. Κ. 
Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής της Νο-
μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της 
Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών 

Σχέσεων, ο κ. Θ. Καρβουναράκης, Αναπλ. 
Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας, ο κ. Δ. Καιρίδης, Αναπλ. 
Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, ο κ. Ν. Ραπτόπουλος, Επίκ. 
Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιά και ο κ. Ν. Ζάικος, Επίκ. 
Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Ακόμη, η συμμετοχή των πρέσβεων σ’ 
αυτό το συνέδριο ήταν σημαντική, καθώς 
κατέδειξαν σημαντικά ζητήματα σχετικά 
με τη Διπλωματία και την Ελληνική Εξω-
τερική Πολιτική, τη Διαπραγμάτευση και 
την Πολυμερή Διπλωματία. Πιο συγκε-
κριμένα, συμμετείχαν οι Έλληνες πρέ-
σβεις κ. Δ. Καραϊτίδης, κ. Γ. Κοπτσίδης,  
κ. Αλ. Μαλλιάς, ο Αμερικανός Πρόξενος 
στη Θεσσαλονίκη κ. R. P. Sanders και ο κ. 
Δ. Δημητριάδης, τέως Πρόεδρος και νυν 
μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).
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Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 
2013 πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία στην Αίθουσα Συνεδρίων η 
1η συνάντηση του Συλλόγου Δι-
πλωματούχων του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση απηύθυναν 
χαιρετισμό η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου κ. Ζιζή Συμεωνίδου ενώ η 
παρουσίαση του Συλλόγου έγινε 
από την Αντιπρόεδρο του Συλλό-
γου κ. Βίκυ Δαλκράνη. Χαιρετισμό 
απηύθυναν επίσης ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Καθηγητής κ. Ιωάννης Χατζηδη-
μητρίου και ο Πρόεδρος του ΜΒΑ, 
Καθηγητής κ. Ανδρέας Γεωργίου. 
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργάκας, 
από την GECON Συμβουλευτική 
ΕΠΕ, ήταν ο κεντρικός ομιλητής 
στην εκδήλωση και πραγματοποί-
ησε ομιλία με θέμα: Οι κλάδοι που 
θα φέρουν ανάπτυξη στην Ελλάδα.

ΗΜΕΡΙΔΑ
Συλλόγου

Διπλωματούχων
ΔΠΜΣ στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 
(MBA)
25.1.2013

Στην παραπάνω εκδήλωση συμ-
μετείχε το Γραφείο Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και η κ. Σοφία Παναγιωτίδου έκα-
νε αναφορά σε θέματα αναζήτη-
σης εργασίας και συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας ενώ ακολούθησε 
φιλική συζήτηση στον ιδιαίτερο 
χώρο του εστιατορίου με συνο-
δεία κρασιού και εδεσμάτων όπου 
πραγματοποιήθηκαν και οι εγγρα-
φές μελών στο Σύλλογο.

Ακολουθεί, η ομιλία της Αντι-
προέδρου του Συλλόγου Διπλω-
ματούχων του ΔΠΜΣ στη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) κ. Βίκυς 
Δαλκράνη.  

Αγαπητοί φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρήκατε 
το χρόνο να παραβρεθείτε στην 
πρώτη ημερίδα γνωριμίας που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Διπλω-
ματούχων του ΔΠΜΣ στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του 
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ΠΑ.ΜΑΚ. Κάθε αρχή και δύσκολη, 
όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός 
μας, κι έτσι το σημερινό εναρ-
κτήριο λάκτισμα των δράσεων 
του Συλλόγου μας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για όλους μας. 

Ας περάσουμε όμως στο διά 
ταύτα. Η αλήθεια είναι ότι στις 
μέρες μας το πιο δύσκολο ίσως 
πράγμα είναι το να βρει κανείς 
δουλειά, πόσο μάλλον μία καλή 
δουλειά. Η προσπάθεια αυτή είναι 
δύσκολη, επίπονη αλλά και χρο-
νοβόρα, λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας στην οποία βρίσκεται 
η χώρα μας και όχι μόνο. Πολλές 
φορές δεν ξέρουμε σε ποιον να 
απευθυνθούμε και ποια πόρτα 
να χτυπήσουμε. Άλλες πάλι δεν 
έχουμε πρόσβαση στη σωστή και 
έγκαιρη πληροφόρηση, δεν γνω-
ρίζουμε τους κατάλληλους ανθρώ-
πους ή δεν διαθέτουμε τα απα-
ραίτητα μέσα πρόσβασης. Αυτοί 
είναι κάποιοι από τους λόγους που 
μας οδήγησαν στη δημιουργία του 
Συλλόγου μας. 

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων 
του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εί-
ναι ένα μη κερδοσκοπικό Σω-
ματείο και όχι ένα κατ’ εξοχήν 
συνδικαλιστικό όργανο. Η ιδέα 
της δημιουργίας αυτού του Συλλό-
γου βασίστηκε στον πρωταρχικό 
σκοπό του να δημιουργήσουμε μία 
«δεξαμενή» διπλωματούχων του 
συγκεκριμένου κλάδου, που έχουν 
αποφοιτήσει από το Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας, προκειμένου στις 
δύσκολες μέρες που διανύουμε, να 
μπορούμε να βοηθούμε ο ένας τον 
άλλον. Πολλοί από εμάς τους απο-
φοίτους είμαστε στελέχη σε επι-
χειρήσεις, εργαζόμενοι σε Φορείς, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, που σε 
δεδομένη στιγμή μπορεί να χρεια-
στούμε κάποιον εργαζόμενο με τις 
γνώσεις κάποιων εκ των μελών του 
Συλλόγου μας. Αλλά και αντίστρο-
φα, όλα τα μέλη μας μπορούν να 

απευθυνθούν στο Σύλλογό μας, 
προκειμένου να πάρουν τις πλη-
ροφορίες που χρειάζονται και που 
ενδεχομένως να τους βοηθήσουν 
επαγγελματικά. 

Ο Σύλλογός μας είναι μόλις 
τριών μηνών. Ως εκ τούτου, αυτή 
τη στιγμή βρισκόμαστε στο στά-
διο οργάνωσης και συλλογής πλη-
ροφοριών. Θα πρέπει να ξέρουμε 
ποιοι είμαστε εμείς οι απόφοιτοι 
του ΜΒΑ, παλαιότεροι και νεότε-
ροι, να γνωρίζουμε ο ένας τον άλ-
λον και να βρισκόμαστε σε συνε-
χή επικοινωνία. Γι’ αυτό ακριβώς 
θέλουμε να στηρίξετε όλοι σας 
αυτό το Σύλλογο.

Ο Σύλλογος αυτός έχει θέσει 
και περαιτέρω στόχους. Θέλουμε 
να συμβάλουμε στην κατοχύρω-
ση του ανεμπόδιστου επιστημονι-
κού διαλόγου και της ελεύθερης 
διακίνησης και διαμόρφωσης επι-
στημονικών και ερευνητικών ιδε-
ών ανάμεσα στα μέλη μας, αλλά 
και στη βελτίωση του επιπέδου 
σπουδών των φοιτητών των τμη-
μάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων 
σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα επι-
διώξουμε να αναλάβουμε πρω-
τοβουλίες με στόχο την ενίσχυση 
και προώθηση των ιδεών της επι-
χειρηματικότητας, καθώς και της 
δημιουργίας ενός πιο αισιόδοξου 
κλίματος για το μέλλον όλων μας 
και κυρίως των νέων ανθρώπων 
που τώρα αποφοιτούν. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που η πρώτη μας 
ημερίδα ξεκινά με ένα πολύ θετι-
κό μήνυμα – την ανάπτυξη μέσα 
στην κρίση.

Παράλληλα ο Σύλλογός μας 
προτίθεται να παρέχει συνεχή 
συμπαράσταση στη λειτουργία και 
τον εμπλουτισμό του συγκεκριμέ-
νου μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος και συγχρόνως να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 
και πνεύματος συνεργασίας, τόσο 
μεταξύ των μελών του Σωματείου 
μας όσο και με μέλη άλλων Σωμα-
τείων ή Ενώσεων που επιδιώκουν 
παρεμφερείς σκοπούς και ιδιαίτε-

ρα με διπλωματούχους προγραμ-
μάτων μεταπτυχιακών ή διδα-
κτορικών σπουδών αντίστοιχων 
τμημάτων της διοίκησης επιχει-
ρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω 
ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κά-
νουμε ξεκινώντας με τη σημερινή 
ημερίδα και οι δράσεις που σχεδι-
άζουμε για το εγγύς μέλλον είναι 
αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. 
Παρόλο που όλοι μας είμαστε ερ-
γαζόμενοι και έχουμε προσωπικές 
και οικογενειακές υποχρεώσεις, 
βρίσκουμε χρόνο για τον Σύλλογό 
μας, συναντιόμαστε, συζητάμε, 
ανταλλάσσουμε ιδέες και εν τέλει 
υλοποιούμε πολλές από αυτές στο 
μέτρο του δυνατού, με τα πενι-
χρά μέσα που αυτή τη στιγμή δι-
αθέτουμε. Γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο ο πρωταρχικός μας στόχος 
είναι να ενισχύσουμε αριθμητικά 
τον Σύλλογό μας με όσο το δυνα-
τόν περισσότερα μέλη, τα οποία 
θα συνδράμουν με τη σειρά τους 
στην όλη προσπάθεια.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενη-
μερώσουμε ότι με απόφαση της 
Πρυτανείας παραχωρήθηκε στον 
Σύλλογό μας ως έδρα το γραφείο 
306, στον τρίτο όροφο του Πανε-
πιστημίου. Εκεί μπορείτε να βρείτε 
τους εκπροσώπους του Συλλόγου 
μας κάθε Τετάρτη, από τις έξι ως 
τις οχτώ το βράδυ, προκειμένου 
να μιλήσετε μαζί τους και να ενη-
μερωθείτε. 

‘Όλοι μαζί μπορούμε να πετύ-
χουμε πολλά. Σας προσκαλούμε 
λοιπόν για ένα ποτήρι κρασί στο 
εστιατόριο του Πανεπιστημίου, 
αμέσως μετά το πέρας της ημε-
ρίδας μας, προκειμένου να έχου-
με κατ’ ιδίαν συζητήσεις και να 
αρχίσουμε να γνωρίζουμε ο ένας 
τον άλλον.

Σας ευχαριστώ 
Βίκυ Δαλκράνη

Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Διπλωματούχων του ΔΠΜΣ στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-
2013 ήταν μια ιδιαίτερα δημι-

ουργική χρονιά για το Διατμημα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληρο-
φοριακά Συστήματα του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

Από τον Φεβρουάριο του 2013 
τέθηκε σε εφαρμογή το τροποποι-
ημένο πρόγραμμα σπουδών του 
Μεταπτυχιακού, με μείωση στα 
δίδακτρα, χωρίς να υπάρξει η πα-
ραμικρή αλλαγή, τόσο στην ποι-
ότητα των σπουδών όσο και στις 
χορηγούμενες υποτροφίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ακα-
δημαϊκού έτους διοργανώθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία πολλές εκδη-
λώσεις (οι περισσότερες από 
κάθε άλλη χρονιά) με ομιλητές 
αποφοίτους του Μεταπτυχιακού 
και εκπροσώπους του επιχειρη-
ματικού κόσμου, καθώς επίσης 

             MIS - Απολογισμός Εκδηλώσεων
                  Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 

και μια σειρά άλλων δραστηριο-
τήτων, όπως ορκωμοσίες, παρου-
σιάσεις διπλωματικών εργασιών, 
σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις, καθώς και παρουσιάσεις στο 
πλαίσιο μαθημάτων του εξαμήνου, 
από εξωτερικούς ομιλητές από 
Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε ιδι-
αίτερα δυναμική παρουσία του 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά 
Συστήματα στο Διαδίκτυο και στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (So-
cial Media), με πλήρη ανακατα-
σκευή του δικτυακού τόπου του 
προγράμματος, (http://mis.uom.
gr), δημιουργία Blog, σελίδας στο 
Facebook και στο Twitter, καθώς 
και καναλιού στο YouTube.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η δημι-
ουργία ενός ακόμη εργαστηρίου 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, κα-
θώς επίσης ο σχεδιασμός και η 
εκτύπωση ανανεωμένου προω-
θητικού υλικού (έντυπα, αφίσες 
κ.λπ.).

Τέλος, κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς, σημειώθηκαν σημαντικές 
επιστημονικές διακρίσεις, τόσο για 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές όσο και 
για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό 
του Προγράμματος.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
όλα τα παραπάνω έγιναν με το 
ελάχιστο δυνατό κόστος, αλλά και 
με την καθοριστική συμβολή των 
Διδασκόντων, του Διοικητικού-
Τεχνικού Προσωπικού, αλλά και 
των Μεταπτυχιακών Υποτρόφων 
του Προγράμματος.

Για όλους τους παραπάνω λό-
γους, θεωρούμε ότι ο απολογι-
σμός της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 
2012-2013 είναι επιτυχημένος και 
ελπίζουμε σε ακόμα καλύτερη συ-

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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νέχεια, τόσο για το Δ.Π.Μ.Σ. στα 
Πληροφοριακά Συστήματα όσο 
και για το Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας συνολικά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Π.Μ.Σ. στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, 

Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
Καθηγητής

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Παρουσιάσεις Διπλωματικών 
Εργασιών, 17/10/2012

Στις 17/10/2012, στην Αίθουσα Συ-
νεδρίων του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, πραγματοποιήθηκαν οι 
παρουσιάσεις των διπλωματικών 
εργασιών των τελειόφοιτων μετα-
πτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. 
στα Πληροφοριακά Συστήματα.

2. Τελετή Ορκωμοσίας 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 
20/11/2012

Στις 20/11/2012 πραγματοποιή-
θηκε η Τελετή Ορκωμοσίας των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών, στο 
Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

3. ÇΔημιουργώντας τη δική μου 
επιχείρηση πληροφορικής: 
εμπειρίες, προκλήσεις και 
προοπτικέςÈ, 05/12/2012, 
Αίθουσα Συνεδρίων 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 
βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτι-
κές στο χώρο της πληροφορικής, 
σύγχρονοι τρόποι προβολής-προ-
ώθησης μιας επιχείρησης στην 
παγκόσμια αγορά, καθώς και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
ίδρυση και ανάπτυξη μίας start-up 
επιχείρησης. Τις εμπειρίες, τις 
προκλήσεις και τις προοπτικές 
σχετικά με την επιχειρηματικότη-
τα στον κλάδο της Πληροφορικής, 
ανέλυσε ο κ. Μυλωνάς Θεόφιλος, 
απόφοιτος του MIS (1999) & Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσε-

ων Πληροφορικής Βορείου Ελλά-
δος.

4. Εκπαιδευτική Επίσκεψη 
στο Κέντρο Υπολογιστών και 
Δικτύων, 12/12/2012.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του 
μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών», 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και 
ξενάγηση των μεταπτυχιακών φοι-
τητών του Β′ Εξαμήνου στο Κέντρο 
Υπολογιστών και Δικτύων του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας. Στην 
ξενάγηση αυτή οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν από κοντά τους χώρους 
ενός Computer & Network Center, 
να ενημερωθούν για τα θέματα 
που σχετίζονται με αυτό, καθώς 
και να επιλύσουν ζητήματα και 
απορίες σχετικά με τη λειτουργία 
και τη διαχείριση των Network 
Centers.

5. Σεμινάριο κατασκευής 
ιστοσελίδων με Wordpress, 
21/12/2012

Το σεμινάριο, που πραγματοποιή-
θηκε στο Εργαστήριο Η/Υ του MIS 
και ήταν δωρεάν για τους συμμε-
τέχοντες, είχε ως στόχο την εξοι-
κείωση στη χρήση του Wordpress 
για την κατασκευή και διαχείριση 
ενός δικτυακού τόπου.

   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

Στιγμιότυπα από τις 
εκδηλώσεις του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Πληροφοριακά 
Συστήματα (MIS).
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6. ÇInformation Systems @ 
Business Planning: εργαλεία 
και πρακτικέςÈ, 09/01/2013, 
Αίθουσα Συνεδρίων 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

Στην εκδήλωση, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργασία με τη 
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας αναλύθηκαν οι 
δυνατότητες χρηματοδότησης και 
επιχορήγησης επιχειρηματικών 
σχεδίων, παρουσιάστηκαν τρό-
ποι και πρακτικές συμβουλές για 
δημιουργία και εφαρμογή ενός 
αποτελεσματικού επιχειρησιακού 
πλάνου (business plan), καθώς και 
σύγχρονα εργαλεία λογισμικού για 
Business Plan και Ανάλυση-Αξιο-
λόγηση Επιχειρήσεων.

7. Παρουσιάσεις Διπλωματικών 
Εργασιών, 15/02/2013

Στις 15/02/2013 πραγματοποιή-
θηκαν οι παρουσιάσεις των διπλω-
ματικών εργασιών των τελειόφοι-
των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συ-
στήματα. Τις παρουσιάσεις παρα-

κολούθησαν μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές, καθηγητές του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Α.Π.Θ., κα-
θώς και εκπρόσωποι του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων Πληροφορι-
κής Βορείου Ελλάδος.

8. Εκδήλωση με θέμα ÇΓιατί να 
κάνω μεταπτυχιακές σπουδές 
στα Πληροφοριακά Συστήματα;È 
05/03/2013

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κα-
θηγητές-διδάσκοντες του MIS, οι 
οποίοι, αφού καλωσόρισαν τους 
νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
αναφέρθηκαν στα πλεονεκτήματα 
του προγράμματος, καθώς και στη 
διαθεματικότητα των γνωστικών 
αντικειμένων του, γεγονός που το 
καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. 
O Πρόεδρος του MIS, κ. Οικονο-
μίδης Αναστάσιος, ανέλυσε τις 
προοπτικές ενός Μεταπτυχιακού 
στα Πληροφοριακά Συστήματα, 
ενώ απόφοιτοι του MIS (Στογιαν-
νάρης Διογένης, απόφοιτος 2002, 
Αθανασάκης Γιώργος, απόφοιτος 
2012) παρουσίασαν τις εμπειρίες 
τους, καθώς και τα οφέλη που απο-
κόμισαν από το Μεταπτυχιακό.

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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9. Εκδήλωση με θέμα ÇCareer 
Opportunities for IT & Business 
GraduatesÈ, 27/03/2013

Στην εκδήλωση, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Γραφείο Διασύνδεσης του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, παρουσιά-
στηκαν πολύ ενδιαφέρουσες ειση-
γήσεις σχετικά με τις προοπτικές 
εργασίας για αποφοίτους IS/IT 
και το ρόλο ενός Μεταπτυχιακού 
στα Πληροφοριακά Συστήματα, 
τις δυνατότητες απασχόλησης σε 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και τις τεχνικές 
και τα εργαλεία για εύρεση εργα-
σίας στο εξωτερικό.

10. Τελετή Ορκωμοσίας 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Στις 01/04/2013 πραγματοποιή-
θηκε η Τελετή Ορκωμοσίας των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών, στο 
Αμφιθέατρο Τελετών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας. Τον όρκο 
ανέγνωσε ο Μεταπτυχιακός Φοι-
τητής του MIS, κ. Οξούζογλου Λε-
ωνίδας, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε 

ο κ. Μουταφίδης Γεώργιος, από-
φοιτος του MIS (2010).

11. Εκδήλωση με θέμα: 
ÇΜεταπτυχιακά και 
ΥποτροφίεςÈ, 22/05/2013

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης και το Διεθνές Πανε-
πιστήμιο Ελλάδος, με σκοπό την 
ενημέρωση για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών που λει-
τουργούν και στα τρία παραπάνω 
Ιδρύματα, τα κριτήρια εισαγωγής 
και τις προοπτικές επαγγελματι-
κής εξέλιξης των αποφοίτων.

12. Εκδήλωση με θέμα 
ÇΔιαδίκτυο & Ηλεκτρονική 
Επιχειρηματικότητα: Απόφοιτοι 
του MIS παρουσιάζουν τις 
εμπειρίες τους από τη χρήση 
σύγχρονων τεχνικών και 
εργαλείων πληροφορικήςÈ, 
05/06/2013

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα 
(Web Design, Χρήση Frameworks, 
Συστήματα CMS, Google Adwords, 

Προοπτικές Απασχόλησης) από 
αποφοίτους του Μεταπτυχια-
κού στα Πληροφοριακά Συστή-
ματα (Γκατζελίδης Παναγιώτης, 
απόφοιτος 2010, Σωμαράς Χρή-
στος απόφοιτος 2001, Συμεωνί-
δης Ευστάθιος, απόφοιτος 2006, 
Βασιλείου Αλέξανδρος, απόφοιτος 
2005, Αθανασιάδης Ιωάννης, από-
φοιτος 2001).
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Η σπουδαιότητα των ξένων γλωσσών 
στην αγορά εργασίας αναδείχτηκε 

πρόσφατα από πρωτότυπη έρευνα που δι-
εξήχθη στο πανεπιστήμιο μας στο πλαίσιο 
του προγράμματος ‘Βασική Έρευνα’ της 
Επιτροπής Ερευνών (υποέργο ‘Γλωσσική 
Πολιτική’). Στόχος της διεθνούς ερευνη-
τικής ομάδας, που απαρτιζόταν από μέλη 
ΕΕΔΙΠ Αγγλικής του ΠΑΜΑΚ και ακαδη-
μαϊκούς από το University of West England, 
Bristol της Μ. Βρετανίας, ήταν να διερευνη-
θούν οι ανάγκες γλωσσομάθειας στην ελλη-
νική αγορά εργασίας. 

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι:

1. Το 49,65% των θέσεων εργασίας ορί-
ζει την γλωσσομάθεια στην αρχική 
περιγραφή της θέσης. Επιπλέον, ένα 
10,78% ορίζει την πολυγλωσσία (2η ή 
και 3η ξένη γλώσσα) στην αρχική περι-
γραφή της θέσης. 

2. Το 86,7% των θέσεων για αποφοίτους 
κοινωνικών επιστημών απαιτεί γλωσ-
σομάθεια από τους υποψηφίους, το 
85,6% των θέσεων πληροφορικής και 
το 66,7% των θέσεων για αποφοίτους 
οικονομικών και χρηματοοικονομικής. 

3. Η πολυγλωσσία είναι βασικό ζητού-
μενο στη διοίκηση επιχειρήσεων: 48% 
ζητά δύο ξένες γλώσσες, ενώ στο σύνο-
λο 83,40% απαιτούν γνώση μιας ξένης 
γλώσσας. 

4. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαι-
τείται είναι ιδιαίτερα υψηλό, 72% για 
την πρώτη ξένη γλώσσα και 45,4% για 

τη δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Γ- 
προχωρημένο. 

5. Στο σύνολο της έρευνας αποδείχτηκε 
ότι όσο αυξάνεται το μορφωτικό επί-
πεδο των υποψηφίων και η βαθμίδα 
ιεραρχίας της θέσης τόσο περισσότερο 
αυξάνεται και η ζήτηση της πολυγλωσ-
σίας. 

Η κυριαρχία της Αγγλικής ως διεθνούς 
γλώσσας επιβεβαιώνεται για ακόμα μια 
φορά δεδομένου ότι το 42% των θέσεων 
που ζητούν ξένη γλώσσα αναφέρονται 
στην αγγλική. Επιπλέον, ένα 56,5% ανα-
φέρεται σε γλωσσομάθεια γενικά και 
αφορά θέσεις του δημόσιου τομέα, όπου 
η γλωσσομάθεια (αγγλική, γαλλική, γερ-
μανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική γλώσ-
σα) πριμοδοτείται ανάλογα με το επίπεδο. 
Οι υπόλοιπες γλώσσες που αναφέρονται 
στην αγορά εργασίας είναι ευρωπαϊκές 
(γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, 
ολλανδική) και γλώσσες σλαβικές/ανατο-
λικές (αλβανική, βουλγαρική, γεωργιανή, 
ρουμανική, ρωσική, τσεχική, αραβική, 
κινεζική, τουρκική). Αν και μικρή, είναι 
σημαντική η ζήτηση γλωσσών γειτονικών 
κρατών, όπως και της ανερχόμενης κινε-
ζικής αγοράς. 

Οι θέσεις εργασίας που αφορούσαν 
πτυχιούχους των ειδικοτήτων που προ-
σφέρονται στο ΠΑΜΑΚ ήταν 5593. Ανα-
λυτικά τα αποτελέσματα αναφέρονται 
στον πίνακα 1. 

Ξένες γλώσσες: 
  Κλειδί στην Ελληνική Αγορά Εργασίας

Επαγγελματική εμπειρία

Ειδικότητες Θέσεις 
εργασίας

Δημόσιος 
τομέας 

Ιδιωτικός 
τομέας 

Εισαγωγικό 
επίπεδο 
1-2 χρ

Με 
εμπειρία
3-5 χρ

Ανώτερο 
στέλεχος 
6+χρ

ΞΓ 2η ΞΓ

Οικονομικά & Λ/Χ 541 221 320 371 135 35 363 22

Πληροφορική 689 111 578 585 89 15 594 40

Μάρκετινγκ 2460 0 2460 3253 96 11 297 24

Διοίκηση επιχειρήσεων 999 699 300 924 63 12 834 480

Καλλιτεχνικά επαγγέλματα 169 50 119 148 21 0 52 1

Απόφοιτοι κοινωνικών 
επιστήμων 

735 589 146 652 52 31 637 36

Σύνολο 5593 1670 3923 5033 456 104 2777 603

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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Η διαπίστωση αυξημένης ζήτησης 
γλωσσομάθειας στην ελληνική αγορά 
εργασίας συνδέεται με την ανεπάρκεια 
γλωσσικών δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας, όπως έχει καταγραφεί 
σε προηγούμενες έρευνες (ELAN 2006, 
PIMLICO 2011, ARCTIC 2013) με θλιβε-
ρό αποτέλεσμα την αποτυχία εμπορικών 
συναλλαγών για μεγάλο αριθμό κυρίως 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή τονίζει ιδιαίτερα τις ‘κρυ-
φές’ δυνατότητες της γλωσσομάθειας και 
της πολυγλωσσίας (http://ec.europa.eu/
languages/languages-mean-business/
index_en.htm) και καλεί τους εκπαιδευ-
τικούς φορείς να θεσπίσουν γλωσσικές, 
πολιτικές κατάλληλες για την προώθηση 
τους. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση της 
γλωσσομάθειας στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση εναρμονίζεται και με τις προτρο-
πές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με 
τις ανάγκες της αγοράς. Το πανεπιστήμιό 
μας παρέχει στους φοιτητές πρόσβαση 
σε Ξένη Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς 

σε ανώτερο επίπεδο δεδομένου ότι προ-
βλέπεται από τα προγράμματα σπουδών 
των τμημάτων μας. Η μέχρι τώρα γλωσ-
σική πολιτική των τμημάτων αναφέρεται 
σε μια ξένη γλώσσα υποχρεωτική για τους 
φοιτητές. 

Προτείνουμε, λοιπόν, μια συνολική 
γλωσσική πολιτική για όλα τα τμήμα-
τα του ΠΑΜΑΚ, όπου οι φοιτητές να 
έχουν την ευκαιρία να εκτίθενται σε 
2 ξένες γλώσσες: 

• μια υποχρεωτική Ξένη Γλώσσα με 
διδακτικές μονάδες (ECTS), που να 
υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου και 

• μια προαιρετική Ξένη Γλώσσα επι-
πλέον των υποχρεωτικών μονάδων 
ECTS που απαιτούνται ανά εξάμηνο 
για όσους φοιτητές την επιλέξουν με 
σκοπό την διεύρυνση των δυνατοτή-
των τους στην ανταγωνιστική αγορά 
εργασίας. 

Ζωή Κανταρίδου, 
& Ίρις Παπαδοπούλου, 

ΕΕΔΙΠ Ι Αγγλικής

Ταυτότητα της έρευνας

Περίοδος έρευνας: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νο-
έμβριος 2012
Μεθοδολογία: αποδελτίωση αγγελιών εργασί-
ας από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και 
από ιστοσελίδες εταιριών
Δείγμα: 25.370 θέσεις εργασίας, (11.645 στο 
δημόσιο τομέα και 13.725 στον ιδιωτικό). 

Γενικές διαπιστώσεις

• Ισχυροποίηση της αγγλικής γλώσσας

• Απαίτηση υψηλού επίπεδου γλωσσομάθειας 

• Μεγαλύτερη ζήτηση γλωσσομάθειας σε 
υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας 

   ακαδημαϊκή
   δραστηριότητα

59



όμενοι να βρίσκονται στον ίδιο 
χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκα-
λία γίνεται με τη μορφή τηλεδια-
σκέψεων και η παρακολούθηση 
των εισηγήσεων γίνεται σε πραγ-
ματικό χρόνο.

Οι νέοι στόχοι των Προ-
γραμμάτων Εξειδίκευσης επι-
κεντρώνονται στην υλοποίηση 
προγραμμάτων εξειδίκευσης με 
αντικείμενα που ανταποκρίνο-
νται στις σύγχρονες τάσεις της 
αγοράς, απευθυνόμενα σε συγκε-
κριμένους κλάδους (π.χ. δημοσί-
ου, υγείας, τουρισμού κ.λπ.), οι 
οποίοι στερούνται ανάλογης εκ-
παίδευσης.

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρο-
νιά δρομολογούνται νέες δρά-
σεις, ενσωματώνοντας σύγχρονες 
μεθόδους εκπαίδευσης και στο-
χεύοντας στην επιμόρφωση τόσο 
μεμονωμένων ατόμων, όσο και 
συγκεκριμένων επαγγελματικών 
κλάδων με τη σύναψη συνεργασι-
ών με αντίστοιχους φορείς.

Θεωρούμε η επιτυχία της νέας 
μας προσπάθειας προς αυτή την 
κατεύθυνση, εξασφαλίζεται τόσο 
από την ικανότητα και την εμπει-
ρία των μελών ΔΕΠ του Πανε-
πιστημίου, όσο και από την τε-
χνογνωσία του προσωπικού των 
Προγραμμάτων Εξειδίκευσης.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και ενημερωτικό υλικό οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν από την ιστοσελίδα 
των Προγραμμάτων Εξειδίκευ-
σης www.uom.gr/seminars ή να 
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα 
τηλ. 2310 891 676 και 671.

 O Διευθυντής Σπουδών των
Προγραμμάτων Εξειδίκευσης

      Ιωάννης Λαζαρίδης 
Καθηγητής 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονί-
ας μέσω της Εταιρείας Αξι-

οποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
διοργανώνει Προγράμματα Εξειδί-
κευσης τα οποία καλύπτουν τομείς 
που διδάσκονται στο Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας. Με τη λήξη του 
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους τα 
Προγράμματα ολοκληρώνουν τον 
δέκατο τρίτο χρόνο επιτυχημένης 
υλοποίησής τους ενώ τα έχουν ήδη 
παρακολουθήσει περισσότερα από 
δεκαέξι χιλιάδες άτομα από όλη τη 
χώρα.

Κατά τα τρία προηγούμενα 
ακαδημαϊκά έτη, την περίοδο 
2010 - 2013, ακολουθώντας τις 
σύγχρονες τάσεις της Συμπληρω-
ματικής Δια Βίου Εκπαίδευσης, 
τα Προγράμματα Εξειδίκευσης 
έχουν προσφέρει και έχουν υλο-
ποιήσει με επιτυχία προγράμμα-
τα, τόσο με τη συμβατική μέθοδο 
της δια ζώσης διδασκαλίας, όσο 
και με τη μέθοδο της σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης, όπου δεν απαι-
τείται η φυσική παρουσία των 
συμμετεχόντων στους χώρους του 
Πανεπιστημίου.

Είναι αξιοσημείωτη η μεγάλη 
ανταπόκριση από ενδιαφερόμε-
νους από όλη την Ελλάδα, για το 
εξ αποστάσεως πρόγραμμα εξει-
δίκευσης στον τομέα της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, με τη 
μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαί-
δευσης.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η 
επιτυχής συνεργασία των Προ-
γραμμάτων Εξειδίκευσης, όπως 
για παράδειγμα το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ-
σαλονίκης (ΕΒΕΘ), ο Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΒΕ) και το Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου, παρέχοντας προγράμ-

                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
         Στόχοι και Προγραμματισμός για το
                    Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ματα εξειδίκευσης με περιεχόμε-
νο το οποίο στοχεύει και άπτεται 
του ειδικού ενδιαφέροντος των 
συγκεκριμένων κλάδων της αγο-
ράς.

Εκμεταλλευόμενα την εμπει-
ρία και την τεχνογνωσία που απο-
κτήθηκε από την οργάνωση και 
την υλοποίηση των εξ αποστάσε-
ως προγραμμάτων σε συνδυασμό 
με τη θερμή ανταπόκριση των 
ενδιαφερομένων, τα Προγράμ-
ματα Εξειδίκευσης από τη νέα 
ακαδημαϊκή χρονιά διαθέτουν 
προγράμματα εξειδίκευσης και 
με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τη-
λεκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 οι δι-
αθέσιμοι τρόποι υλοποίησης προ-
γραμμάτων εξειδίκευσης θα είναι 
πλέον οι εξής:

Δια ζώσης εκπαίδευση - σε 
χώρους του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας (αμφιθέατρα, αίθουσες, 
εργαστήρια) με την παραδοσιακή 
μορφή διδασκαλίας, όπου απαι-
τείται η ταυτόχρονη φυσική πα-
ρουσία του εκπαιδευτή και των 
εκπαιδευόμενων στην τάξη.

Εξ αποστάσεως ασύγχρο-
νη τηλεκπαίδευση - διαδικασία 
διδασκαλίας όπου δεν απαιτεί-
ται η ταυτόχρονη συμμετοχή του 
εκπαιδευτή και των εκπαιδευο-
μένων. Η διάθεση του εκπαιδευ-
τικού υλικού και η συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευ-
όμενου γίνονται μέσω διαδικτυα-
κής πλατφόρμας.

Εξ αποστάσεως σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση - διαδικασία 
διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμ-
μετοχή του εκπαιδευτή και των 
εκπαιδευομένων σε πραγματικό 
χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται 
ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευ-

ακαδημαϊκή
δραστηριότητα
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Η Βιβλιοθήκη & το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας αναγνωρίζοντας τα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» (ΜΚΔ) ως 

εργαλεία υποστήριξης των εκπαιδευτικών και λειτουργικών της στόχων, 
δημιούργησε τη δική της σελίδα στο Facebook  http://goo.gl/TtJ9Af κα-
θώς και το δικό της κανάλι  (pamaklib) στο YouTube  https://www.youtube.
com/user/pamaklib

Σκοπός της παρουσίας της Βιβλιοθήκης στα ΜΚΔ είναι:

 ● η προβολή και διαφήμιση των πηγών και των υπηρεσιών 
πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης

 ● η ενίσχυση της εικόνας της Βιβλιοθήκης
 ● η παροχή γενικών πληροφοριών για τη Βιβλιοθήκη και τις 

δραστηριότητές της
 ● η ανάπτυξη διαλόγου με τους χρήστες 
 ● η απάντηση στα ερωτήματα των χρηστών
 ● η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους χρήστες
 ● η προσέλκυση νέων χρηστών – διεύρυνση καναλιών 

επικοινωνίας (οργανισμοί, βιβλιοθήκες, κ.ά.)

Η Βιβλιοθήκη αξιοποιεί τα νέα κανάλια επικοινωνίας της διασφαλίζο-
ντας την ακρίβεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου που αναρτάται 
και παράλληλα παραμένει συνεπής με τις πολιτικές και τις αρχές τόσο 
της Βιβλιοθήκης όσο και του Ιδρύματος. Επιπλέον, σεβόμενη κάθε δια-
φορετική άποψη, ενθαρρύνει την ελεύθερη συμμετοχή του ευρύτερου 
κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της.  

QR Κώδικες στη Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ακολουθώντας τις τεχνολο-
γικές εξελίξεις χρησιμοποιεί τους QR Κώδικες στις υπηρεσίες και στις 
συλλογές της.

Μπορείτε να τους βρείτε στα ενημερωτικά φυλλάδια της Βιβλιοθήκης 
(πολιτικές, οδηγοί, κ.ά.) και να τους χρησιμοποιήσετε για άμεση πρό-
σβαση σε υπηρεσίες και ηλεκτρονικές πηγές της οποιαδήποτε στιγμή, 
οπουδήποτε και με τη χρήση συσκευής που διαθέτει δυνατότητα WiFi 
και φωτογραφική μηχανή (π.χ κινητό, tablet).

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης QR κώδικα, μπορείτε 
να σκανάρετε τους παρακάτω QR Κώδικες για να συνδεθείτε στη σελίδα 
της Βιβλιοθήκης στο Facebook και στο κανάλι της (pamaklib) στο You-
tube.

Η Βιβλιοθήκη στο Facebook Η Βιβλιοθήκη στο Youtube

Meeting Point η Βιβλιοθήκη… 
         και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Just enter!
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Διακρίσεις Φοιτητών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Μετά από πρόσκληση της ομάδας σύνταξης του περιοδικού προς τα 
Τμήματα για τη δημοσιοποίηση διακρίσεων φοιτητών, 

μάς γνωστοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιτυχίες τους. 
Οι Πρυτανικές Αρχές συγχαίρουν τους φοιτητές για τις διακρίσεις 

τους και ελπίζουν ότι στο μέλλον θα περιέλθουν σε γνώση τους 
ακόμα περισσότερες διακρίσεις, οι οποίες αξίζει να προβάλλονται, 

καθώς τιμούν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2012

Ο Κωνσταντίνος Δεστούνης κέρδισε Β’ 
Βραβείο στον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιά-
νου «Γ. ΘΥΜΗΣ» (Θεσσαλονίκη), Α’ Βρα-
βείο στη μεγαλύτερη κατηγορία (GROUP 
G) του Διεθνή Διαγωνισμού Πιάνου 
(CONCOURS INTERNATIONAL DE PI-
ANO “DE BACH AU JAZZ”) στο Παρίσι 
της Γαλλίας, Β’ Βραβείο στον Ευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό Πιάνου (Europäischen Kla-
vierwettbewerb) στη Βρέμη της Γερμανί-
ας, διακρίσεις για τις οποίες του απονεμή-
θηκε έπαινος από τις Πρυτανικές Αρχές.

Ο Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης κέρδισε 
Β’ Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνι-
σμό Ακορντεόν στην Πτολεμαΐδα.

Ο Νίκος Παπαχρήστου, Υποψήφιος Δι-
δάκτορας του Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής, τιμήθηκε για τη σημα-
ντική του διάκριση στην 16η Ολυμπιάδα 
Παιχνιδιών “Computer Olympiad” και 
συγκεκριμένα στο παιχνίδι “Electronic 
Backgammon”, για την οποία του απονε-
μήθηκε έπαινος από τις Πρυτανικές Αρ-
χές.

Ο Σταμάτης Πασόπουλος κέρδισε Α’ 
Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ακορντεόν στην Πτολεμαΐδα.

Ο Αλέξανδρος Σαρακενίδης κέρδισε 
Α’ Βραβείο εκτός συναγωνισμού στον 4ο 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «ΜΑ-
ΡΙΑ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ» στην 
Αθήνα. Αποφοίτησε με άριστα από το 
Τμήμα ΜΕΤ και απέκτησε τον τίτλο Mas-
ter στη Luca School of Arts στο Leuven 
Βελγίου ενώ ολοκλήρωσε το postgraduate 
πρόγραμμα σπουδών στην ίδια Σχολή.

2013

Η Μαρίνα Βλαχάκη αποφοίτησε με άρι-
στα από το Τμήμα ΜΕΤ και έγινε δεκτή 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Royal 
Conservatoire of Scotland, αποκτώντας το 
2013 Master of Music Degree.

Ο Κωνσταντίνος Δεστούνης κέρδισε Α’ 
Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου 
(SOUTHERN HIGHLANDS INTERNA-
TIONAL PIANO COMPETITION 2013) 
στην Καμπέρα της Αυστραλίας, PRIX 
D’HONNEUR στο Διεθνή Διαγωνισμό 
(CONCOURS INTERNATIONAL DE MU-
SIQUE ET D’ART DRAMATIQUE) στο 
Παρίσι της Γαλλίας.

Σημειώνεται, ότι η Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια του ΤΜΕΤ κ. Λήδα Στάμου εξή-
ρε, με επιστολή της προς τη σύνταξη, τις 
διακρίσεις του κ. Δεστούνη τονίζοντας ότι 
υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Κα-
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θηγητή του κ. Ιγκόρ Πέτριν προσπέρασε 
πολύ μεγάλους και τρανούς αντιπάλους 
του σε πέντε συνολικά γύρους από τις κα-
λύτερες σχολές του κόσμου, τιμώντας το 
όνομα της χώρας μας, τη φήμη του Τμή-
ματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
αλλά και το όνομα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σε όλον τον κόσμο.

Τον Ιούνιο του 2013, ο κ. Κωνσταντί-
νος Δεστούνης έγινε δεκτός σε μία από τις 
καλύτερες Σχολές της Ευρώπης - Mozar-
teum University στο Salzburg της Αυστρί-
ας, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ο Ιωάννης Ευσταθόπουλος απόφοι-
τος της ειδίκευσης κιθάρας του Τμήματος 
ΜΕΤ, έλαβε το Master in Music/guitar, 
με τον ανώτατο βαθμό Magna cum laude, 
από το Koninklijk Conservatorium των 
Βρυξελλών του Βελγίου.

Ο Ιωάννης Μιχόπουλος, Πτυχιούχος 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής και μέλος της ερευνητικής ομά-
δος του κ. Ιωάννη Λαζαρίδη, επιλέχτηκε 
να παρακολουθήσει το Master of Finance 
του MIT Sloan School of Management.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας με ηλεκτρονική επιστολή του, 
συνεχάρη τον κ. Μιχόπουλο για τη διά-
κρισή του καθώς και τον Καθηγητή του κ. 
Ιωάννη Λαζαρίδη. 

Η Παναγιώτα Τσιλιβάκου κέρδισε Α’ 
Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου 
(CONCOURS INTERNATIONAL DE PI-
ANO “DE BACH AU JAZZ”) στο Παρίσι 
της Γαλλίας και Α’ Βραβείο στο Διαγωνι-
σμό Ερμηνείας Κοντσέρτου του Τμήματος 
ΜΕΤ.

και κέρδισαν το 4ο ομαδικό βραβείο, τιμη-
τική διάκριση και δημοσίευση της εργα-
σίας τους με θέμα: Τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης στην Οικονομία.

Για 19η φορά φοιτητές και φοιτήτριες 
από 50 ΑΕΙ και ΤΕΙ από όλη την Ελλάδα 
διαγωνίστηκαν και διακρίθηκαν. Ο Δια-
γωνισμός έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου ενώ μεγάλος 
χορηγός του Διαγωνισμού ήταν η Ελληνι-
κή Ένωση Τραπεζών. Ο Πρύτανης του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου, παραβρέθηκε 
και ευχήθηκε στους νικητές του Διαγωνι-
σμού να αποδείξουν ότι η νεότερη γενιά 
μπορεί να δημιουργήσει κάτι καλύτερο

Ο Απόστολος Χαριτωνίδης, φοιτητής 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, κέρδισε το Χρυσό Μετάλ-
λιο στην κολύμβηση στα 50μ. πεταλούδα, 
το Αργυρό Μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο 
και το Αργυρό Μετάλλιο στην ελαστική 
σφαίρα, στους Παγκόσμιους Αγώνες Με-
ταμοσχεύσεων, Ντυμπάν, Ν. Αφρικής, δι-
ακρίσεις για τις οποίες του απονεμήθηκε 
έπαινος από τον Πρόεδρο του Τμήματος 
κ. Γεώργιο Τσιότρα.

Η Άννα Τσιλίδου και η Χρύσα Πεταλά, 
φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, συμμετείχαν στο 19ο Φοιτη-
τικό Διαγωνισμό του ομίλου “Economia” 
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Η Α21 Campaign σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας διοργάνωσε ημερίδα 
ενημέρωσης για την εμπορία αν-
θρώπων στον 21ο αιώνα, με τίτλο 
«ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ».

Η Α21 Campaign είναι μια 
μη κυβερνητική οργάνωση που 
ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με την 
επωνυμία «Α21- Καταργώντας την 
Αδικία στον 21ο Αιώνα», με σκο-
πό τη δραστηριοποίησή της στην 
εξάλειψη της δουλείας στον 21ο 
αιώνα, και συγκεκριμένα της πα-
ράνομης διακίνησης και εμπορίας 
ανθρώπων.

Το trafficking, όπως αλλιώς 
ονομάζεται, βρίσκεται μεταξύ των 
τριών μεγαλύτερων μορφών ορ-
γανωμένου εγκλήματος, μαζί δη-
λαδή με το εμπόριο ναρκωτικών 
και όπλων, και όπως κάθε άλλη 
εμπορική δραστηριότητα, ακολου-
θεί τους νόμους της προσφοράς 
και της ζήτησης. Ως εκ τούτου, 
όσο αυξάνεται η παγκόσμια ζήτη-
ση για εξαναγκαστικές υπηρεσίες 
ανθρώπων, τόσο αυξάνεται και η 
εμπορία αυτών με την προσφορά 
δεδομένη εκ των περιστάσεων, 
των συνθηκών και των καταστά-
σεων. 

27 εκατομμύρια άνθρωποι, 
κατά προσέγγιση, σε όλο τον κό-
σμο υπολογίζεται ότι είναι θύματα 
του σύγχρονου δουλεμπορίου στις 
μέρες μας. Πρόκειται για τον με-
γαλύτερο αριθμό δουλωμένων αν-
θρώπων στην ιστορία της ανθρω-
πότητας. O μέσος όρος ηλικίας των 
θυμάτων που διακινούνται είναι 

ανήλικα παιδιά, κυρίως κορίτσια, 
ηλικίας 14 ετών.

Η Ελλάδα, και λόγω της γεω-
γραφικής της θέσης, είναι κυρίως 
χώρα προορισμού και διέλευσης 
για γυναίκες και παιδιά θύματα. 
Σύμφωνα με μία εκτίμηση, υπάρ-
χουν στην Ελλάδα περίπου 20.000 
γυναίκες και παιδιά, ηλικίας 12-25 
ετών, που είναι θύματα εμπορίας 
με σκοπό την πορνεία, ενώ λιγότε-
ρες από 100 αναγνωρίζονται κάθε 
χρόνο ως θύματα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 
στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας και περι-
λάμβανε ομιλίες από στελέχη και 
εθελοντές της Α21, σχετικά με το 

Ημερίδα Ενημέρωσης για την Εμπορία Ανθρώπων 

“ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ” 

                 σύνδεση
   με την κοινωνία

φαινόμενο του τράφικινγκ και το 
έργο της Α21 στη χώρα μας. 

Η είσοδος ήταν ελεύθερη.

H A21 Campaign
Fax: 2310 534769  
Τ.Θ. 10218, Τ.Κ. 54110
www.A21.gr
Twitter: @TheA21CampaignGr
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Ενημερωτική εκδήλωση για την πρό-
ληψη του καρκίνου του μαστού πραγ-

ματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Μαΐου 
2013 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας από το Σύλλο-
γο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, «Άλμα 
Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση την οποία χαιρέτισε 
η Αναπληρώτρια Πρύτανη κ. Ευγενία 
Αλεξανδροπούλου ήταν ειδικά αφιερω-
μένη στις νεαρές ηλικίες, ενώ παράλληλα 
έγινε και κλινικό εργαστήριο αυτοεξέτα-
σης μαστού.

Όπως επισημάνθηκε από το Σύλλογο, ο 
καρκίνος του μαστού εξακολουθεί να απο-
τελεί πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο 
στις γυναίκες και δυστυχώς σημειώνει μια 
αυξητική πορεία, με 4.500 περίπου νέες 
διαγνώσεις ετησίως στη χώρα μας. Δυστυ-
χώς, οι γυναίκες στη χώρα μας στην πλειο-
ψηφία τους δεν έχουν ενσωματώσει στην 
καθημερινότητά τους την πρόληψη, με 
αποτέλεσμα να χάνουν τα πλεονεκτήματα 
που τους προσφέρει η έγκαιρη διάγνωση.

O Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μα-
στού «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης 
ξεκίνησε πριν 4 χρόνια τη δράση του στην 
πόλη μας, ενώ στην Αθήνα, όπου βρίσκεται 
η έδρα του Πανελληνίου Συλλόγου ΑΛΜΑ 

Το «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας    

ΖΩΗΣ, προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες 
του για περισσότερα από 20 χρόνια. Στό-
χος είναι να προσφέρει σε κάθε γυναίκα με 
εμπειρία καρκίνου μαστού πλήρη ψυχο-
κοινωνική στήριξη, οργανωμένη αλληλο-
βοήθεια και ενημέρωση για όλα τα θέματα 
που αφορούν στην υγεία, την εργασία της, 
καθώς και τις διευκολύνσεις που της παρέ-
χονται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Επι-
πλέον στόχος είναι η ενημέρωση του γενι-
κού πληθυσμού για την αξία της πρόληψης 
και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου και η 
κινητοποίηση των γυναικών για τακτικό 
προληπτικό έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, 
στοχεύει και στην αλλαγή της νοοτροπίας 
των νέων σχετικά με θέματα πρόληψης, 
μέσα από την ενημέρωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να απευθύνεστε στο Σύλλογο Γυναικών 
με Καρκίνο Μαστού, «Άλμα Ζωής» του 
Νομού Θεσσαλονίκης, Γρ. Παλαμά 15, Τ.Κ. 
546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285181, 
Fax: 2310285183, e-mail: info@alma-
zoisthes.gr, site: www.almazoisthes.gr και 
στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέ-
σεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
τηλ. 2310891245 και 2310891295, Fax 
2310844536, e-mail: pubrel@uom.edu.gr.

σύνδεση
    με την κοινωνία

66



Ο θεσμός των ξεναγήσεων στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας γνωρίζει μεγάλη 

ανταπόκριση, καθώς δίνει την ευκαιρία σε 
μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων να γνω-
ρίσουν τις Σχολές και τα Τμήματα που λει-
τουργούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
επιλέγοντας την/το κατάλληλη/λο για τη 
συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους 
δελτίου, με τη βοήθεια των έμπειρων καθη-
γητών καθώς και του εξειδικευμένου διοι-
κητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται, 
κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα δημο-
σίων & διεθνών σχέσεων του Ιδρύματος, 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής και εκτός 
των καλοκαιρινών μηνών.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, 
επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας τα ακόλουθα σχολεία:

2o ΓΕΛ Ωραιοκάστρου, Γυμνάσιο και 
Λύκειο Σημάντρων, 4ο ΓΕΛ Κατερίνης, 1ο 

ΓΕΛ Γιαννιτσών, ΓΕΛ Ηράκλειας, ΓΕΛ 
Λιτοχώρου, ΤΕΕ Α΄ Βαθμίδας Ν. Ρυσίου, 
2ο ΓΕΛ Πυλαίας, 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων, 
ΕΠΑΛ Συκεών, 1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη-
Ασβεστοχωρίου, Εκπαιδευτήρια Μαντου-
λίδη, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας και 5ο ΓΕΛ Βέ-
ροιας.

Οι επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας περιλαμβάνουν την ξενάγηση 
στους χώρους του Ιδρύματος και συγκε-
κριμένα στο Αμφιθέατρο Τελετών, στα 
Αμφιθέατρα διδασκαλίας, στη Βιβλιοθή-
κη, στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, 
στην αίθουσα Συνεδρίων, στην αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης και στο Γυμναστήριο. 
Ακολουθεί η ενημέρωση των μαθητών για 
τα Τμήματα που λειτουργούν στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας από την εκπρόσωπο 
του Γραφείου Διασύνδεσης κ. Κωνστα-
ντίνα Τόλλια, ενώ κατόπιν αιτήματος των 
καθηγητών που επισκέπτονται το Ίδρυμά 
μας και ανάλογα με την κατεύθυνση που 
ενδιαφέρει τους μαθητές τους, πραγματο-
ποιείται ομιλία από το έμπειρο διδακτικό 
προσωπικό του Ιδρύματός μας. 

Ξεναγήσεις σχολείων 
       στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας       

Ευχαριστούμε θερμά τους Καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Ευγε-
νία Αλεξανδροπούλου, κ. Ερωτόκριτο Βα-
ρελά, κ. Κωνσταντίνο Βελέντζα, κ. Χρή-
στο Γεωργιάδη, κ. Δημήτριο Γκίνογλου, 
κ. Βασιλική Μάνθου-Φραγκοπούλου, κ. 
Αθανάσιο Νούλα, κ. Θεολόγο Παντελίδη 
και κ. Εμμανουήλ Στειακάκη καθώς και 
το διοικητικό προσωπικό κ. Νούλα Αλβα-
νούδη, κ. Αθηνά Αργυριάδου, κ. Μανόλη 
Κοντάκη, κ. Κωνσταντίνα Τόλλια και κ. 
Ευστάθιο Τσακίδη, για την πολύτιμη συμ-
βολή τους στην οργάνωση των ξεναγήσε-
ων και την άψογη συνεργασία τους.

Ρόζα Παπαζιάν
Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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Με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την 
ίδρυση της Τράπεζας Αίματος του Πανε-

πιστημίου μας, από το Σωματείο Εργαζομέ-
νων και τον Σύλλογο ΕΤΕΠ, θέλουμε να ενημε-
ρώσουμε τους συναδέλφους ότι περισσότερα 
από 80 μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοι-
νότητας εξυπηρετήθηκαν από την Επιτροπή 
μας και χρησιμοποίησαν περισσότερες από 
500 φιάλες αίματος για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους.

Δεν θέλουμε να αναλύσουμε τη χρησιμότη-
τα της αιμοδοσίας, τόσο στους ίδιους τους 
αιμοδοτούντες, όσο και στην κοινωνία μας. 
Εκείνο όμως που για μια ακόμα φορά θέλου-
με να τονίσουμε είναι 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 
αιμοδοτήσουν, έχουμε προβλέψει την δυνα-
τότητα της αιμοδοσίας από συγγενικά τους 
πρόσωπα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν υπάρ-
χει κανένα εμπόδιο στο να προσέλθουν όλα 
τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότη-
τας να γίνουν μέλη στην Τράπεζα Αίματος του 
ΠΑΜΑΚ αιμοδοτώντας έστω και μια φορά.

Δυστυχώς πολλές φορές η Επιτροπή μας 
βρέθηκε στην δυσάρεστη θέση να μην δώ-
σει αίμα σε συναδέλφους που το είχαν ανά-
γκη, γιατί αυτοί δεν ήταν μέλη. Πιστεύουμε 
ότι γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορούμε να 
διαχειριστούμε το αίμα των συναδέλφων με 
υποκειμενικά κριτήρια. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

σύνδεση
    με την κοινωνία

Τονίζουμε επίσης ότι το αίμα που δίνει κά-
ποιος στην Τράπεζά μας μπορεί να το χρησι-
μοποιήσει ακόμη και μετά την συνταξιοδότη-
σή του.

Οι ομαδικές αιμοδοσίες γίνονται δύο φορές 
τον χρόνο, την πρώτη Τρίτη του Μάη και την 
πρώτη Τρίτη του Νοέμβρη στην κινητή μονά-
δα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, που έρχεται στο 
Πανεπιστήμιό μας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
Ηλιάδης Μιχαήλ, 

Κοροξενίδης Γαβριήλ, 
Μάνθος Κωνσταντίνος
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Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη

Τ. 2310891295, 245, Φ. 2310844536, 

e-mail: pubrel@uom.edu.gr, www.uom.gr

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
                               & Social Media

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καινοτομώντας έχει παρουσία 
σε 3 κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να επισκεφτείτε  την 
επίσημη σελίδα μας στο Facebook και να κάνετε like, να μας 
βρείτε στο Linkedin και να κάνετε follow στη σελίδα μας ή 
να μας βρείτε στο κανάλι του Πανεπιστημίου στο Youtube. 
Μπορείτε να σκανάρετε τους κώδικες Qr-code με το κινητό 
σας ή να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να 
επισκεφτείτε τις σελίδες μας.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  στα κοινωνικά δίκτυα

http://goo.gl/1K8Ys9

http://goo.gl/oEhYVi

http://goo.gl/hN9unP
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Το βιβλίο δεν είναι προνόμιο των λίγων, είναι η αποτύπωση των ανθρώ-
πινων συναισθημάτων, της γνώσης και των αισθήσεων. Κάθε προσπάθεια 
ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων κρύβει τον κόπο και τον αδιάλλειπτο 
αγώνα της αποστολής ενός μηνύματος στον αναγνώστη, στον τελικό απο-
δέκτη του έργου. 

“Η ανάγνωση των καλών βιβλίων είναι συνδιάλεξη με τους τελειότερους 
ανθρώπους του παρελθόντος”, ανέφερε ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθημα-
τικός Καρτέσιος. 
Το πανεπιστημιακό σύγγραμμα επιτελεί διττό ρόλο, αποτυπώνει τη γνώση 
με στόχο να τη μεταδώσει στους αναγνώστες - φοιτητές, να εκπαιδεύσει το 
πνεύμα και να το καταστήσει ικανό να δημιουργήσει νέα γνώση και ταυτό-
χρονα να μεταφέρει στην πράξη όσα διδάσκεται. Διδάσκοντες και διδασκό-
μενοι είναι συνοδοιπόροι σε μία πορεία που ξεκινά από ένα άρτια «δουλε-
μένο» βιβλίο, που είναι ευανάγνωστο και ταυτόχρονα μέρος της κατάρτισης 
και του έργου ενός επιστημονικού πεδίου.  

Με αυτό το σκεπτικό οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχουν 
παρουσιάσει ένα σημαντικό επιστημονικό έργο μέσα από τις σελίδες των 
βιβλίων που έχουν εκδώσει και συνεχίζουν την πορεία τους στο μέλλον με 
νέες εκδόσεις, συγγράμματα που θα συνεχίζουν να αποτελούν το εφαλτήριο 
για τη σκέψη, το πείραμα και τον προβληματισμό των αναγνωστών τους στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας. 
Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε δίπλα μας,

Με εκτίμηση, 
Ιωάννα Δανδέλια

Διευθύντρια Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«Άνοιγμα στον κόσμο της πανεπιστημιακής γνώσης»

Επιχειρηματικό Σχέδιο 
(Business Plan) 
Συγγραφέας: Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος

  ISBN: 978-960-8396-79-1

Δια Βίου Εκπαίδευση: 
Μια σύγχρονη "Πανάκεια";
Ευρύτερα Ατομικά και Κοινωνικά Οφέλη 
Συγγραφέας: Ευγενία Α. Πανιτσίδου

  ISBN: 978-960-8396-77-7
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Κώδικας Πράξεων Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού Δικαίου 
Νομολογία-Λημματικός Κατάλογος 
Συγγραφέας: Π. Νάσκου-Περράκη

  ISBN: 978-960-8396-73-9

Επικοινωνία και Εκπαίδευση Ατόμων 
με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές / 
Αυτισμό 
Συγγραφείς: Χρ. Συριοπούλου - Δ. Κασίμος

  ISBN: 978-960-8396-75-3

Τα Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και η Διδασκαλία τους 
Συγγραφέας: Ι. Παπαδόπουλος

  ISBN: 978-960-8396-76-0

Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας 
Γʹ έκδοση 
Συγγραφέας: Λ. Τσουλφίδης

  ISBN: 978-960-8396-74-6

Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Τουρκία:
Η Ελληνική Επιχειρηματικότητα & οι 
Επενδύσεις στον Τραπεζικό Τομέα
Συγγραφέας: Παναγιώτης Δ. Κοντάκος

  ISBN: 978-960-98740-5-2

Τεχνολογία και Πληροφορική 
στον χώρο του Πολιτισμού
Εφαρμογές στην Βυζαντινή Εικόνα 
Επιμέλεια: Ν. Μυρίδης

  ISBN: 978-960-8396-78-4
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επιχειρηματικότητα
και καινοτομία - περιβάλλον

Συλλογή πολύτιμων μετάλλων από από-
βλητα, μονάδα παραγωγής τρούφας, 

πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοψηφισμά-
των και ηλεκτρονικές υπηρεσίες για 
ΑΜΕΑ, περιλαμβάνονταν μεταξύ των 
προτάσεων που κατέθεσαν φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για να λά-
βουν μέρος στο 2ο Διαγωνισμό Καινοτομι-
κών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχε-
δίων, που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 
η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας.

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 δόθηκε 
συνέντευξη Τύπου, στην οποία οι 18 ομάδες 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
παρουσίασαν αναλυτικά τις καινοτομικές 
τους προτάσεις, με τις οποίες έλαβαν μέ-
ρος στο διαγωνισμό. Η συνέντευξη Τύπου 
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνε-
δρίων, στον 1ο όροφο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Η ψηφοφορία για τον 2ο Διαγωνισμό 
Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών 
και Σχεδίων διεξήχθη ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ και συγκεκριμέ-
να στο σύνδεσμο: http://dasta.uom.gr/
voting-2013. Η ψηφοφορία διήρκεσε έως 
τις 15 Μαρτίου 2013, στη 1μμ. και, σύμφω-
να με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
εξειδικεύονταν στο σχετικό «Μηχανισμό 
Αξιολόγησης και Επιβράβευσης Καινοτο-
μικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχε-
δίων» (http://dasta.uom.gr/diagonismos-
terms-info), μπορούσαν να λάβουν μέρος, 
συμβάλλοντας με την ψήφο τους στη δια-
μόρφωση του αποτελέσματος του διαγωνι-
σμού, όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

2ος Διαγωνισμός Καινοτομικών 
και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων 

της «Δομής Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

72



επιχειρηματικότητα
και καινοτομία - περιβάλλον

Παραθέτουμε αναλυτικά, τις υποψήφιες προτάσεις ακριβώς όπως κατατέθηκαν:

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ.

Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά σε μια ιδέα δημιουργίας μιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας υψηλού κύρος και αξιοπιστίας που σκοπό θα έχει να μεσολαβεί 
αφενός μεν μεταξύ δημοσίων ή μη αρχών των κοινωνικών δομών (π.χ. 
κράτος, νομαρχίες, δήμοι, κοινότητες, επιμελητήρια, σύλλογοι κ.λπ.,) 
αφετέρου δε των πολιτών-μελών της και θα αναλαμβάνει επί πληρωμή την 
ανάδειξη αιτημάτων προς διενέργεια δημοψηφίσματος αλλά και τη διενέρ-
γεια των δημοψηφισμάτων.  
Απώτερος σκοπός είναι να γίνει πράξη η φράση του Συντάγματος «θεμέλιο 
του πολιτεύματός μας (δημοκρατία) είναι η λαϊκή κυριαρχία» και η δημοκρα-
τία να γίνει άμεση, αληθινή και όχι κατ’ επίφαση.

2

TAXI COOPERATION - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΑΞΙ.

Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική υπηρεσία η οποία θα φέρει σε 
επαφή τους υποψήφιους επιβάτες ταξί, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
μοιραστούν το κόμιστρο της διαδρομής από 50% έως και 75%. Θα υπάρχουν 
τοποθετημένα info kiosks σε στρατηγικά σημεία της Θεσσαλονίκης, μέσω 
των οποίων θα πραγματοποιείται η υπηρεσία αυτή. Αυτή η διαδικασία θα 
έχει θετικό αντίκτυπο εκτός από τους χρήστες ταξί, στο κράτος, στους 
επαγγελματίες ταξί, αλλά και στο περιβάλλον. Με την επιτυχία και τη 
διάδοση της υπηρεσίας υπάρχει δυνατότητα εδραίωσής της σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

3

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ 

ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
(kontaftina.gr).

Η εταιρεία «kontaftina.gr» είναι μία νεοεισαχθείσα διαδικτυακή εταιρεία η 
οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για προϊόντα 
που επιθυμεί, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του. Η καινοτομική 
της όμως διάσταση έγκειται στο ότι εντοπίζει τα επιθυμητά προϊόντα ,τόσο 
στις πλέον συμφέρουσες τιμές όσο και στα πλησιέστερα σημεία διανομής σε 
σχέση με την τοποθεσία του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, ο καταναλωτής 
επισκεπτόμενος την δυναμική και συνεχώς ενημερωμένη ιστοσελίδα της 
εταιρείας, πληκτρολογεί το αγαθό που επιθυμεί και την τοποθεσία του και 
η εταιρεία αναλαμβάνει να του εμφανίσει μία λίστα με τις οικονομικότερες 
προσφορές. Ο καταναλωτής συγκρίνει και τελικά επιλέγει την προσφορά που 
τον εξυπηρετεί σύμφωνα με τις ανάγκες του. Προκειμένου να επιτευχθεί 
ο στόχος αυτός η εταιρεία έρχεται σε επαφή με supermarkets όλης της 
Ελλάδας τα οποία παραχωρούν τις προσφορές τους και το "kontaftina.gr" τις 
προωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Πέρα από το Διαδίκτυο η υπηρεσία μας θα παρέχεται και μέσω εφαρμογής 
(application) σε έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) για ταχύτερη και ανά 
πάσα στιγμή πρόσβαση, θέλοντας να ακολουθήσει και να ευθυγραμμιστεί με 
όλες τις νέες τεχνολογικές τάσεις. 
Όραμα της εταιρείας  
Η εταιρεία έχει τόσο μακροπρόθεσμους όσο και βραχυπρόθεσμους στόχους 
οι οποίοι πρόκειται να επιτευχθούν μέσω: 
- Των αρμονικών συνεργασιών που θα επιτύχει με τα συμβαλλόμενα κατα-
στήματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η εταιρεία θα αυξήσει τις σχέσεις εμπιστο-
σύνης και φερεγγυότητας της με τους πελάτες της. 
- Της εδραίωσης της ιστοσελίδας ως μία αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. 
- Της συνεχούς αναζήτησης νέων ευκαιριών επέκτασης και συνεργασίας με 
περισσότερα καταστήματα. 
Με αυτό τον τρόπο, θα διατηρήσει την εικόνα που επιθυμεί και το επιχειρη-
ματικό της προφίλ σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει. 
Βασικές υποθέσεις του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η υψηλής ποιότητας 
παροχή της υπηρεσίας αφού θα είναι συνεχώς ενημερωμένη για τις νέες 
προσφορές, η σταδιακή χρήση της από όλα τις επιθυμητές αγορές-στόχους 
(target groups) καθώς και η επέκτασή της και σε ανερχόμενες αγορές-στό-
χους του εξωτερικού (Βουλγαρία, Σκόπια).  
Λόγω του ότι η εταιρεία μας είναι Διαδικτυακή η πολιτική μάρκετινγκ που 
ακολουθεί είναι direct marketing που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία του 
χρήστη με την εταιρεία και την εύκολη πρόσβαση στα επιθυμητά στοιχεία. 
Επιπλέον η πλήρης εναρμόνιση της με τις ανάγκες των χρηστών καθιστά 
αναγκαία και την εφαρμογή του customer marketing με σκοπό να αυξηθεί η 
αξία του "kontaftina.gr".
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4 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η πρόταση αυτή περιγράφει τη μελέτη και κατασκευή μιας εξειδικευμένης 
ιστοσελίδας στη δυσλεξία. Αυτό που την διαφοροποιεί από τις άλλες 
ιστοσελίδες είναι πως δεν πρόκειται για μια απλή ενημερωτική ιστοσελίδα, 
αλλά παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης διάδρασης με τον χρήστη. 
Απευθύνεται σε δυσλεκτικά άτομα νεαρής ηλικίας και στους γονείς τους. 
Στους γονείς παρέχει ενημέρωση και επικοινωνία με άλλους γονείς και 
ειδικούς ψυχολόγους, ενώ στα παιδιά προσφέρει ένα εικονογραφημένο-
ηχογραφημένο λεξικό, κατάλληλη μουσική, αλφαβήτα σε μορφή 3D, 
μαθήματα ορθογραφίας και συμβάλλει σημαντικά στην εξοικείωση τους 
με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σκοπός της σελίδας είναι η επίτευξη του 
κέρδους από τη συνδρομή και τις συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, 
γιατρούς και κέντρα δυσλεξίας. Τέλος, η ιστοσελίδα επενδύει στην κοινωνική 
προσφορά και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το υλικό του επιχειρηματικού 
σχεδίου είναι εμπεριστατωμένο και προϊόν άμεσης επικοινωνίας με 
πάσχοντες και ανθρώπους ειδικούς με το θέμα.

5

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Το ourpublish.com είναι ένας ιστότοπος ο οποίος θα περιλαμβάνει κείμενα 
και άρθρα ανθρώπων οι οποίοι θα διατυπώνουν τις απόψεις και τις ιδέες 
τους πάνω σε μια γενική γκάμα θεμάτων. Το ourpublish.com έχει σκοπό να 
απευθυνθεί σε μια παγκόσμια κοινότητα. Συνεπώς οι χρήστες θα μπορούν 
να επιλέγουν τη γλώσσα προτίμησης στην οποία θα είναι γραμμένα τα 
κείμενα που τους ενδιαφέρουν. Στην κεντρική σελίδα θα εμφανίζονται τα πιο 
δημοφιλή κείμενα των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τη χώρα επιλογής 
τους. Ο απλός χρήστης εφόσον επιθυμεί να αρθρογραφήσει και ο ίδιος θα 
πρέπει να γίνει μέλος. Όσοι επιθυμούν να ανεβάσουν το άρθρο τους θα 
πρέπει να επιλέγουν την αντίστοιχη κατηγορία που πιστεύουν ότι ανήκει 
και τη γλώσσα στην οποία θέλουν να αρθρογραφήσουν. Παράλληλα με τα 
κείμενα θα είναι διαθέσιμη η προσθήκη εικόνων, βίντεο ηχητικών όπως και 
ακουστικής περιγραφής ώστε να υπάρχει ζωντανότερη και παραστατικότερη 
ενημέρωση. Επίσης θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ 
χρηστών και αρθρογράφων μέσω σχολίων. 
Η καινοτομία του ιστότοπου ourpublish.com έγκειται στο γεγονός ότι πα-
ρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες. Αυτό συμ-
βαίνει, γιατί περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει. 
Η βασική διαφορά του ourpublish.com είναι ότι συνδυάζει την ενημέρωση 
με την ελεύθερη αρθρογραφία. Αυτό συμβαίνει, γιατί θα αποτελείται από 
κείμενα και ειδήσεις σύμφωνα με την οπτική γωνία του εκάστοτε ανθρώπου. 
Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να ενημερωθεί σχετικά με ένα 
θέμα, να διαμορφώσει την προσωπική του άποψη, να την εκφράσει και να τη 
δημοσιεύσει. Η μέθοδος αυτή περιορίζει την καθοδηγούμενη και μονοδιά-
στατη όψη των γεγονότων και ταυτόχρονα ενισχύει την ανάπτυξη και την 
παρουσίαση πολύπλευρων απόψεων με άμεσο στόχο τη καλύτερη ενημέρω-
ση. Βεβαίως λόγω της ελεύθερης αρθρογραφίας είναι πιθανή η εμφάνιση 
στοχευόμενων και κακοπροαίρετων κειμένων. Παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη πολ-
λών και διαφορετικών απόψεων πάνω στο ίδιο θέμα βοηθούν τον αναγνώστη 
να κρίνει και να αντιληφθεί την πραγματική εικόνα των γεγονότων, αίροντας 
έτσι τις κακόβουλες προθέσεις ορισμένων. Τέλος, θα γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στους νέους οι οποίοι αποτελούν και τη σημαντικότερη παράμετρο 
αυτού του ισότοπου. Το ourpublish.com έχει σκοπό να ασχοληθεί ιδιαίτερα 
με την νεολαία όλου του κόσμου και να προβάλλει τα ενδιαφέροντα τους 
και τα θέματα που τους αφορούν. Έτσι, θα δοθεί η ευκαιρία στους νέους να 
αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους μέσα από τη δική τους ματιά 
και όχι απλά να αποδέχονται τις απόψεις των μεγαλύτερων.

6

Greekuniversities.gr,
ΤΟ SITE ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
Ο,ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ 

ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ

Είσαι φοιτητής; Αν απάντησες ναι, τότε σίγουρα και εσύ θα ήθελες με ένα 
και μόνο κλικ να βρίσκεσαι μέσα σε κάθε πανεπιστήμιο. Να ενημερώνεσαι 
για όλα όσα αφορούν τη σχολή σου, να είσαι σε επαφή με τους καθηγητές 
σου, να σχολιάζεις, να βρίσκεις τις πιο συμφέρουσες προσφορές στην πόλη 
σου και γιατί όχι να βρεις και δουλειά. Όλα αυτά σε ένα και μόνο site, το 
δικό σου site-το δικό μας Site.

7 METAL ABSORPTION Co

Η εργασία αναλύει το επιχειρηματικό πλάνο μιας επιχείρησης παραγωγής 
πολύτιμων μετάλλων από το φιλτράρισμα αποβλήτων εργοστασίων μέσω 
μιας ειδικής ρητίνης. Το όλο εγχείρημα αναλύεται διεξοδικά και δίνεται με 
αριθμούς και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί.
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8
EVERYONE EVERYWHERE - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

Α.Μ.Ε.Α

Γραφείο Τουρισμού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και το πώς μπορεί να 
υλοποιηθεί μέσα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Η ιδέα αυτή δεν έχει ως σκοπό τη δημιουργία ειδικών χώρων για Α.Μ.Ε.Α 
αλλά τη διεύρυνση της προσβασιμότητας σε όλους. 
Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας και η απουσία γραφεί-
ων ειδικού τουρισμού επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό προσέλευσης των 
Α.Μ.Ε.Α στην Ελλάδα.

9
STEVIEA: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΕΒΙΑ

Η Steviea είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
επεξεργασίας στέβιας. Η Stevia rebaudiana είναι ένας θάμνος, από τα φύλλα 
του οποίου, προκύπτει η γλυκαντική ουσία στέβια, η οποία αναμένεται 
να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο στην αγορά των υποκατάστατων ζάχαρης τα 
επόμενα χρόνια.  
Τα γλυκαντικά που προέρχονται από στέβια αποδίδουν μηδενικές θερμίδες 
και μπορούν να αποτελέσουν επιλογή για τους ανθρώπους που θέλουν να 
μειώσουν ή να διατηρήσουν το βάρος τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα 
γλυκαντικά με λίγες ή μηδενικές θερμίδες μπορούν να συμβάλλουν στον 
έλεγχο του βάρους, αφού μειώνουν το θερμιδικό περιεχόμενο της δίαιτας 
και διατηρούν την ευχαρίστηση στο διαιτολόγιο βοηθώντας τους ανθρώπους 
να μείνουν πιστοί στη δίαιτά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Η στέβια μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε αναψυκτικά τύπου light, τρό-
φιμα, γλυκά, παγωτά, ακόμη και σε φάρμακα, ενώ αναμένεται να ωφελήσει 
ομάδες ατόμων όπως οι διαβητικοί και γενικότερα άτομα που προσέχουν τη 
διατροφή τους. 
Η ζήτησή της από 3.500 τόνους το 2010 αναμένεται να φτάσει τους 11.000 
τόνους το 2014, δημιουργώντας έτσι μια αγορά αξίας 900 εκ. € η οποία 
αναμένεται να αναπτύσσεται συνεχώς. Παράλληλα, με σκοπό την ενίσχυση 
της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής, η Steviea θα προμηθεύεται την πρώτη 
της ύλη αποκλειστικά από Έλληνες παραγωγούς, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει 
ιδανικό κλίμα για καλλιέργεια στέβια  και αναμένεται μεγάλη ανάπτυξή τους 
στα επόμενα χρόνια.

10
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η επιχείρηση μας είναι μία τουριστική μονάδα που απευθύνεται σε άτομα 
με νοητική ανεπάρκεια και στις οικογένειές τους για διακοπές. Η εταιρεία 
παρέχει υπηρεσίες πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία εστιάζεται 
στην ικανοποίηση της ειδικής κατηγορίας πελατών της (ΑΜΕΑ). Η τουριστική 
μονάδα περιλαμβάνει εξειδικευμένες δραστηριότητες οι οποίες έχουν σκοπό 
την ικανοποίηση των ατόμων με νοητική ανεπάρκεια δημιουργώντας ένα 
περιβάλλον στο οποίο τα άτομα αυτά θα μπορούν να βιώσουν το παιχνίδι, 
την εκπαίδευση, την απόλαυση της φύσης, την κοινωνικότητα μεταξύ 
τους και να ενταχθούν σε μια ομάδα. Ακόμη η εταιρεία μας δεν εστιάζεται 
μόνο στα άτομα με νοητική ανεπάρκεια αλλά και στις οικογένειες τους, 
παρέχοντας ξενοδοχειακές υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες 
τους με τον βέλτιστο τρόπο. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας (γιατροί, 
μεταφορείς και παιδαγωγοί όπως αναλύεται παρακάτω) συντελεί κατά 
πολύ στην προσπάθεια της μέγιστης ικανοποίησης των ατόμων με νοητική 
ανεπάρκεια και των οικογενειών τους. Το μότο της εταιρίας μας είναι «Ίσες 
διακοπές για όλους»

επιχειρηματικότητα
και καινοτομία - περιβάλλον

75



11
“DESSALT Α.Ε.” ΠΑΡΑΓΩΓΙ-
ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΩΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΩΝ

Η πρόταση μας περιλαμβάνει τη δημιουργία της «Dessalt Α.Ε.», μιας 
μονάδας παραγωγής παγωμένου επιδορπίου από γάλα ρυζιού και γάλα σόγιας 
με τις εμπορικές ονομασίες «RiceDelight» & «SoyDelight» αντίστοιχα.  
Τα παγωμένα επιδόρπια είναι μια σχετικά νέα κατηγορία προϊόντων η οποία 
εντάσσεται στα μη γαλακτοκομικά προϊόντα, και ουσιαστικά είναι παγωτά τα 
οποία έχουν σαν Α Ύλη φυτικά παράγωγα του γάλακτος (π.χ. γάλα σόγιας, 
ρυζιού, αμυγδάλου κτλ). Χαρακτηρίζονται ως υποκατάστατα προϊόντα των 
κανονικών παγωτών από αγελαδινό γάλα, με κύριο χαρακτηριστικό τους την 
υψηλή διατροφική τους αξία. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούν μια εξαιρετική 
φυσική πηγή ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα περιέχουν πολύ χαμηλές ποσότητες 
κορεσμένων λιπαρών, σακχάρων καθώς και μηδενικές ποσότητες λακτάσης, 
χοληστερίνης (μάλιστα συμβάλουν και στη μείωσή της!). Ακόμα, ένα από 
τα σημαντικότερα σημεία του πρότζεκτ και της γενικότερης ιδέας μας 
είναι ότι, τα παγωμένα επιδόρπια δεν φαίνεται να παρουσιάζουν κάποια 
ιδιαίτερη γευστική διαφορά σε σχέση με τα κλασσικά παγωτά από αγελαδινό 
γάλα, ενώ μάλιστα αρκετοί καταναλωτές, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, 
δυσκολεύονται να διαχωρίσουν το κλασσικό παγωτό από το παγωμένο 
επιδόρπιο. 
Συνοψίζοντας, τα προϊόντα της Dessalt απευθύνονται προς όλους εκείνους 
που, είτε αδυνατούν να καταναλώσουν το παγωτό από αγελαδινό γάλα λόγω 
διατροφικών προτύπων ή προβλημάτων υγείας, είτε επιθυμούν να ισορρο-
πήσουν και να βελτιώσουν τη διατροφή τους, είτε επιθυμούν ένα γευστικό 
επιδόρπιο που να τους γεμίζει με την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται 
κάθε μέρα, είτε, τέλος, ένα συνδυασμό των παραπάνω.

12

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΥΦΑΣ 
«TRUFFLEPASSION»

Η "TRUFFLEPASSION" Ο.Ε. είναι μία εταιρία που εδρεύει στο χωριό Νησάκι 
της Κέρκυρας, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο ορεινό μέρος του νησιού 
που το έδαφος βοηθάει τη πολύτιμη τρούφα να ευδοκιμήσει. Η επιχείρηση 
είναι μικρού μεγέθους, ανήκει στον τύπο επιχειρήσεων βάσης (foundation 
firms) και έχει δημιουργηθεί με βάση την έρευνα και την ανάπτυξη, έχοντας 
υψηλές προοπτικές εξέλιξης και στενή συνεργασία με ερευνητές του 
αντικειμένου της.  
Η επιχείρηση αξιοποιώντας τα βιολογικά πιστοποιημένα δενδρύλλια ελιάς 
(εμβολιασμένα με τον μύκητα Tuber), το ήδη υπάρχον ελαιοτριβείο (δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος επένδυσης) και εφαρμόζοντας κανόνες ορθής 
γεωργικής πρακτικής παράγει και εμπορεύεται πολύτιμη μαύρη και λευκή 
τρούφα, που αποτελεί μία νεοεισαχθείσα καλλιέργεια στον ελληνικό χώρο 
και τέσσερα καινοτόμα βιολογικά προϊόντα που παράγονται με βάση αυτή και 
είναι εμπλουτισμένα με βότανα και μυρωδικά εγχώρια παραγωγής. 
Η επιχείρησή μας θα διαθέτει τα προϊόντα της στην καταναλωτική όσο και 
στη βιομηχανική αγορά. Λιανικές πωλήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της 
εύχρηστης ιστοσελίδας μας, από την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να 
αγοράζουν τα προϊόντα μας. Όσον αφορά τη βιομηχανική αγορά, τα προϊό-
ντα θα διατίθενται μέσω επιλεγμένων αντιπροσώπων τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. 
Αγορά-στόχος της "TRUFFLEPASSION" είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου των 
τροφίμων και της εστίασης, όπως gourmet εστιατόρια, εστιατόρια ξενοδο-
χειακών επιχειρήσεων και καταστήματα delicatessen.

13
LOVE MARKETING -MARKET-
ING AS YOU, DON’T KNOW 

IT.

Η LoveMarketing είναι μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται κυρίως 
μέσω του διαδικτύου. Αναγνωρίζουμε πως ο καταναλωτής γίνεται όλο και 
καλύτερος στο να μπλοκάρει την διαφήμιση αποτελεσματικά, στις διάφορες 
μορφές της. Έτσι, στόχος μας δεν είναι να πολιορκούμε τους πιθανούς 
πελάτες με υπέρογκο υλικό, αλλά αυτό το υλικό να είναι όσο πιο «αγαπητό » 
γίνεται. Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες θα αγκαλιάζονται. Δεν στοχεύουμε 
να παρέχουμε κάτι συνηθισμένο κάτω από μια νέα επωνυμία. Σκοπός 
μας είναι να ξεχωρίσουμε, να κάνουμε κάτι αξιόλογο και μοναδικό. Δεν 
ακολουθούμε τη μέση οδό. Όπως άλλωστε αναφέρει και σε ένα βιβλίο του 
ο Seth Godin: «Στη μέση του δρόμου, υπάρχουν μόνο κίτρινες γραμμές και 
πατημένες γάτες!»

14 www.yourtravelplan.gr

Ένας ελκυστικός διαδικτυακός τόπος που θα συνδυάζει την προσωπικότητα-
πραγματικότητα (οικονομική κατάσταση) ενός ατόμου με την επιθυμία του 
να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι. Ένα site για την αγαπημένη ασχολία των 
ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε σε έναν ακόμη ταξιδιωτικό οδηγό για την 
Ελλάδα, αλλά σε μια εξελιγμένη διαδικτυακή σελίδα που θα προσφέρει στο 
χρήστη την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την εξόρμησή του σύμφωνα με το 
χρηματικό ποσό που μπορεί να διαθέσει. Ένας ταξιδιώτης που πρωτοποριακά 
θα ανακαλύπτει με τη βοήθεια της ιστοσελίδας το ταξίδι που ανταποκρίνεται 
στις πραγματικές του ανάγκες.
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15
NOT FOUND 404

Το Not Found404 είναι μια ηλεκτρονική σελίδα σχολιασμού της 
επικαιρότητας, προτάσεων στο χώρο των τεχνών κι ενημέρωσης για 
τις εθελοντικές δράσεις με επίκεντρο την πόλη της Θεσσαλονίκης, 
δημιουργημένη από νέους για νέους.  
Η δυνατότητα σχηματισμού σφαιρικότερης άποψης και τα ερεθίσματα που 
οδηγούν σε νέες αναζητήσεις, είναι αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας, 
που όμως επιδιώκει την διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
κάθε ατόμου.

16 GLOBALMENTORING

Η GlobalMentoring είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης και 
συμβουλευτικής, που φέρνει σε επαφή τα άτομα τα οποία αναζητούν 
πληροφορίες με τα άτομα που τις κατέχουν. Δραστηριοποιείται σε δύο 
κατευθύνσεις. Από τη μία, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για την αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ των ατόμων που αναζητούν πληροφορίες-συμβουλές και 
των ατόμων που επιθυμούν να τις παρέχουν έναντι αμοιβής. Ουσιαστικά, η 
πρώτη κατεύθυνση αποτελεί μια ελεύθερη διαδικτυακή αγορά ανταλλαγής 
πληροφοριών, όπου οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης καθορίζουν 
το επίπεδο των τιμών. Από την άλλη, στο διαδικτυακό της χώρο, μπορεί να 
φιλοξενήσει εξειδικευμένους επαγγελματίες από κάθε γωνιά της οικονομίας, 
οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε ένα φάσμα αντικειμένων έναντι καθορισμένου αντιτίμου. Στην ουσία, 
αποτελεί έναν διαδραστικό ιστότοπο, ο οποίος έχει ως κύριο στόχο να 
μειώσει την ασύμμετρη πληροφόρηση και να οργανώσει πιο αποτελεσματικά 
την διαθέσιμη πληροφόρηση του διαδικτύου.

17 HEALHYPOPS A.E.

Εταιρία παραγωγής σκληρών ζαχαρωτών, εμπλουτισμένων με την χρήση 
της βιοτεχνολογίας, για την αντιμετώπιση των συχνών συμπτωμάτων 
των αρρωστιών, αλλά και της κόπωσης και εξάντλησης της απαιτητικής 
καθημερινότητας

18
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ‘’ΓΛΥΚΟ 
ΛΙ ΛΑ ΛΟ’’

Η λι λα λο είναι ένα ηλεκτρονικό ζαχαροπλαστείο που παράγει custοm 
made γλυκίσματα εστιάζοντας στην ποιότητα. Επιλέγονται φρέσκες πρώτες 
ύλες και εκτός από τη γεύση, ξεχωρίζει για την εμφάνιση των γλυκών. Οι 
παραγγελίες γίνονται μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
που καθοδηγεί τον πελάτη να σχεδιάσει ένα προϊόν που να ανταποκρίνεται 
στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Παρέχει περιγραφές για τη 
γεύση την υφή, το άρωμα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, προτάσεις 
για γευστικούς συνδυασμούς αλλά και έτοιμες επιλογές. Ο ίδιος επιλέγει 
τα υλικά, τις γεύσεις, το μέγεθος και την διακόσμηση ενώ υπάρχει και 
προεπισκόπηση της τελικής εικόνας του προϊόντος. Μάλιστα υπάρχουν και 
επιλογές για γλυκά βιολογικά, από αλεύρι χωρίς γλουτένη, γαλακτοκομικά 
χωρίς λακτόζη, στέβια για διαβητικούς κ.ά. Τα γλυκίσματα παραδίδονται 
όπου επιλέξει ο πελάτης εντός της ορισμένης περιοχής την ημερομηνία και 
την ώρα της επιλογής του.
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Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
αξιολόγησης των παραπάνω προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του «2ου Διαγωνισμού Καινοτο-
μικών και Επιχειρηματικών Ιδεών 
και Σχεδίων» της Πράξης/ Υποέργου 
με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδι-
οδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας», ανακοινώθηκαν οι τρεις (3) 
καλύτερες προτάσεις ως εξής:

1. STEVIEA: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΟΥ-
ΣΙΑΣ ΣΤΕΒΙΑ.

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡ-
ΚΕΙΑ.

3. HEALHYPOPS A.E.

Οι προτάσεις που επίσης διακρίθηκαν και 
έλαβαν και αυτές τιμητικό τίτλο, κατόπιν 
ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Αξι-

ολόγησης του Διαγωνισμού, ήταν οι εξής:

4. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΥΦΑΣ «TRUFFLEPASSION».

5. GLOBALMENTORING.

6. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ.

7. TAXI COOPERATION - ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ 
ΤΑΞΙ.

Η Πράξη/Υποέργο συγχρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο» και από εθνικούς πό-
ρους στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απα-
σχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση».

Γραφείο Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης - Παρακολούθησης 
Έργων (ΠΑ-ΠΕ) του Ε.Λ.Κ.Ε. 
(Επιτροπή Ερευνών) 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 
1ος όροφος, γραφείο Κ-123
 
Β. Βάμβουρα & Ι. Γαβριηλίδου 

Τηλέφωνα: 2310.891. 437 & 606
Ε-mail:  dasta@uom.gr 
Website:  http://dasta.uom.gr/
Facebook: http://facebook.com/dastauom
Twitter:  https://twitter.com/@dastauom
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, σε συνερ-

γασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, 
διοργάνωσε την εκδήλωση «Μαθαίνω 
πριν σπουδάσω», με θέμα τις σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μα-
θητές από όλα τα Λύκεια του Νομού Θεσ-
σαλονίκης ενημερώθηκαν από τους προέ-
δρους των τμημάτων και άλλα μέλη ΔΕΠ 
για τις σπουδές, τις διαδικασίες φοίτησης 
στα τμήματα του Πανεπιστημίου, καθώς 
και τις προοπτικές απασχόλησης. 

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2013 στο 
Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, χαιρέτησαν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής 
Ιωάννης Χατζηδημητρίου, ο επιστημονι-
κά υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης, 
Καθηγητής Ιωάννης Παπαναστασίου, ο 
επιστημονικά υπεύθυνος της Δομής Απα-
σχόλησης και Σταδιοδρομίας, Καθηγητής 
Αθανάσιος Νούλας, καθώς και στελέχη 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συ-
νολικά, την εκδήλωση παρακολούθησαν 
1.066 μαθητές και 135 συνοδοί καθηγητές 
και μέλη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.

Η Πράξη «Γραφείο Διασύνδεσης» 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-
2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνι-
κούς πόρους μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

Η Πράξη υλοποιείται υπό τη διαχείρι-
ση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας - Επιτροπή Ερευνών του Πα-

νεπιστημίου Μακεδονίας και, μαζί με το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μο-
νάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότη-
τας συντονίζεται από την Δομή Απασχό-
λησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), μία 
δράση η οποία στοχεύει στην αποτελε-
σματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού 
συστήματος με την αγορά εργασίας.

«Μαθαίνω πριν σπουδάσω»
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Οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, που δυ-
σχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια επαγγελματικής απο-

κατάστασης των νέων αποφοίτων των τριτοβάθμιων ελληνικών 
ιδρυμάτων, αποτέλεσαν το έναυσμα της συνάντησης που διορ-
γάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας μεταξύ 
στελεχών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR) και στελεχών 
Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων-ΤΕΙ με τίτλο P.A.S.S. the 
gap. στις 28/2-1/3/2013.

 Τα θέματα που συζητήθηκαν αναφέρονταν στις σύγχρονες 
πολύπλοκες και συχνά δυσμενείς συνθήκες (gaps) που διαμορ-
φώνουν την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά εργασίας, 
οι οποίες απαιτούν από τους εργαζόμενους, πέρα από την επέν-
δυση στη γνώση και τη συνεχή επιμόρφωση, και την ανάπτυξη 
και αξιοποίηση των Προσωπικών τους  Χαρακτηριστικών (Per-
sonality), των Ικανοτήτων (Abilities) και των Δεξιοτήτων (Skills) 
τους, στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής στρατηγικής (Strategy), 
που θα επιτρέψει και θα διευκολύνει την μετάβασή (P.A.S.S) 
τους από τις σπουδές στον επαγγελματικό χώρο που θα επιλέ-
ξουν. 

Τη σχετική ενημέρωση ανέλαβαν στελέχη επιλογής και δι-
αχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ελληνικών και πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και 
εκπρόσωποι εταιρειών επιλογής προσωπικού με ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο πεδίο δράσης. 

Ακόμη τη δεύτερη ημέρα, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των στε-
λεχών των Γραφείων Διασύνδεσης, πραγματοποιήθηκαν εισηγή-
σεις από Συμβούλους Σταδιοδρομίας σχετικά με τις αναγκαίες 
δεξιότητες για τη διαχείριση σταδιοδρομίας και αναπτύχθηκαν 
θέματα σχετικά με τη συμβουλευτική κινητικότητας. 

Από τη συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των παραπάνω και 
των στελεχών των Γραφείων Διασύνδεσης πολλών ελληνικών 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες, 
που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες συμβουλευτι-
κής σταδιοδρομίας, ως εργαλεία για την αποτελεσματικότερη 
προετοιμασία των φοιτητών και νέων αποφοίτων, στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους πορείας και της προ-
σπάθειας ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Η διημερίδα έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής, τόσο από τα στελέ-
χη ανθρώπινου δυναμικού, όσο και από τους εργαζόμενους στα 
Γραφεία Διασύνδεσης, που μας συνεχάρησαν για την πρωτο-
βουλία και, πολλοί από αυτούς, πρότειναν την καθιέρωσή της 
ως «θεσμού» ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων μεταξύ της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων. 

P.A.S.S. the gap
Συνάντηση Στελεχών Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και 
Στελεχών Γραφείων Διασύνδεσης 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-ΤΕΙ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://career.uom.
gr/dview/go/pass-the-gap-videos παρουσιάζονται 

όλες οι εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν από 
στελέχη επιχειρήσεων (1η ημέρα) και συμβούλους 

σταδιοδρομίας (2η ημέρα).
Περισσότερες Πληροφορίες: Σοφία Παναγιωτίδου, 

2310-891342
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Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, σε συνεργασία με 
τα υπόλοιπα τρία ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης, 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, συνδιοργάνωσαν 
ημερίδα για την ενημέρωση των φοιτητών 
και των αποφοίτων μας για τα νέα προ-
γράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ημερίδα διεξήχθη στην Αίθουσα Τε-
λετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 27 Φε-
βρουαρίου 2012 και την παρακολούθησαν 
350 περίπου ενδιαφερόμενοι.

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυ-
θούν τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι νέες 
ή οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό 
επιχειρείται η συγκράτηση της παραγωγι-
κής βάσης της ελληνικής οικονομίας και 
ιδιαίτερα του τομέα της Μεταποίησης, 
του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών 
και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης. 
Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της 
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας, και η ανάδειξη 
του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» 
των περιφερειών της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προ-
γράμματος για τη χώρα είναι 456 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων ποσό 135 εκατ. ευρώ 
αντιστοιχεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Μακεδονίας-Θράκης και κατανέμεται 
ως εξής:
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 

90 εκ. €, 
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 

22,5 εκ. €, 
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης - 22,5 εκ. €.

Την εκδήλωση, στην οποία παραβρέ-

θηκαν εκπρόσωποι από όλα τα ΑΕΙ της 

Θεσσαλονίκης, χαιρέτισε ο Πρύτανης 

Καθηγητής κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, 

ενώ εισηγητές ήταν ο Περιφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζι-

τζικώστας και ο Γενικός Διευθυντής της 

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ. Σπύρος Σκοτίδας.

Κοροξενίδης Γαβριήλ 

Οικονομολόγος, ΜΑ 

Γραφείο Διασύνδεσης-Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 

Τηλ. : 2310891713 

e-mail : gk@uom.gr

Ημερίδα για την ενίσχυση 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων
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«ADMISSION IS POSSIBLE»

Συνάντηση Ημέρες Σχεδιασμού 
Σταδιοδρομίας 2013:

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  δι-
οργάνωσε στις 4 και 5 Ιουλίου 2013, αμέσως μετά τη λήξη της 

εαρινής εξεταστικής περιόδου, την εκδήλωση Ημέρες Σχεδια-
σμού Σταδιοδρομίας με τον τίτλο «ADMISSION IS POSSIBLE», 
παρέχοντας την ευκαιρία στους τελειόφοιτους και αποφοίτους 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του Τμημάτων να επικοι-
νωνήσουν με εκπροσώπους ελληνικών και ξένων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να διερευνήσουν τις προ-
οπτικές απασχόλησής τους σε αυτές, μέσα από τη διαδικασία της 
συνέντευξης επιλογής, στο οικείο περιβάλλον του πανεπιστημίου 
τους.  Ακόμη, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων πραγμα-
τοποιήθηκαν τα:

• “Cine Career” στη διάρκεια του οποίου προβλήθηκαν εται-
ρικά βίντεο και διάφορα βίντεο συμβουλευτικής προετοι-
μασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας, την απασχό-
ληση στο εξωτερικό κ.ά.

• Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο 
ερευνών που διεξήγαγε το Γραφείο Διασύνδεσης σχετικά 
με την επαγγελματική πορεία των νέων αποφοίτων και τη 
δημογραφική ταυτότητα των δυνητικά επωφελούμενων 
χρηστών  της υπηρεσίας. 

• “Μπορώ κι εγώ το ίδιο καλά”: Εκδήλωση για την ενημέρω-
ση του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με τις  επαγγελμα-
τικές ικανότητες των ΑΜΕΑ και τις δυνατότητας αξιοποίη-
σής τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Ονομάσαμε την εκδήλωση «ADMISSION IS POSSIBLE» πα-
ραφράζοντας τον τίτλο της γνωστής κινηματογραφικής ταινίας 
(mission impossible) γιατί γνωρίζουμε ότι, παρά την αυξανό-
μενη ανεργία, κυρίως στον πληθυσμό των νέων επιστημόνων, 
υπάρχουν ακόμη «ευκαιρίες» εισόδου και παραμονής στην αγο-
ρά εργασίας και επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε τους αποφοίτους 
μας στην αναζήτηση και διεκδίκησή τους.

Συνολικά, εκπρόσωποι 44 εταιρειών προσήλθαν στη βιβλιο-
θήκη του πανεπιστημίου μας για να συναντήσουν 263 υποψηφί-
ους, που έλαβαν τελικά μέρος στη διαδικασία των συνεντεύξεων.  
Αναλυτικότερα, στην εκδήλωση συμμετείχαν πολυεθνικές εται-
ρίες που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, ανάμεσα στις 
οποίες και εταιρείες επιλογής προσωπικού. Επίσης, έλαβαν μέ-
ρος μικρές και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη 
προσέλευση αυτών, με αντικείμενο τις εφαρμογές νέων τεχνολο-
γιών, αλλά και τη συμβουλευτική εταιρειών.  
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Κάποιες από τις εταιρείες συμμετείχαν για να καλύψουν άμε-
σες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ κάποιες άλλες 
για να εμπλουτίσουν το αρχείο των υποψηφίων, με στόχο την 
πρόσκλησή τους, σε μελλοντικές ανάγκες τους. Οι θέσεις εργασί-
ας που προσφέρθηκαν αφορούσαν κυρίως πλήρη απασχόληση, 
αλλά σημειώθηκαν και ανάγκες για μερική και εποχιακή συνερ-
γασία. 

Σημαντική και συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η προσέ-
λευση αποφοίτων μας, που είχαν λάβει μέρος σε παλαιότερες 
ανάλογες εκδηλώσεις και βρήκαν την πρώτη τους εργασία μέσω 
του Γραφείου Διασύνδεσης, οι οποίοι τώρα συμμετείχαν ως κα-
ταξιωμένα στελέχη εταιρειών ή επιχειρηματίες, επιβεβαιώνο-
ντας την αναγκαιότητα στήριξης και ενδυνάμωσης της συγκε-
κριμένης  υπηρεσίας του Πανεπιστημίου μας. 

Τόσο οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, όσο και οι υποψήφιοι 
αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά τη διοργάνωση, επεσήμαναν την 
αναγκαιότητα ετήσιας επανάληψής της, ενώ οι πρώτοι διαβεβαί-
ωσαν τη συνεχή υποστήριξή τους προς το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας, αναφερόμενοι ειδικότερα στις προσπάθειες του Γραφεί-
ου Διασύνδεσης για την προετοιμασία ένταξης των αποφοίτων 
μας στην  αγορά εργασίας. 

Σύνταξη-Επιμέλεια κειμένων: 
Σοφία Παναγιωτίδου
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Οι δυσμενείς συνθήκες στην αγορά 
εργασίας το ακαδημαϊκό έτος 2012-

2013 υποδεικνύουν πως η Πρακτική Άσκη-
ση τείνει να αποτελέσει για τους τελειόφοι-
τους ίσως το μοναδικό τρόπο απόκτησης 
μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας σχετι-
κής με το αντικείμενο σπουδών τους. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
οι αιτήσεις των φοιτητών για την επι-
δοτούμενη από το ΕΣΠΑ Πρακτική 
Άσκηση το ακαδημαϊκό αυτό έτος 
έφτασαν τις 722 ενώ, με βάση τους δι-
αθέσιμους πόρους του Προγράμματος, 
μπόρεσε να ικανοποιηθεί μόνο το 38,5% 
αυτών. Η απορρόφηση της διαθέσιμης 
μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδότησης για την 
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας έχει αγγίξει το 
100% από το Μάιο του 2013. Παράλληλα, 
το ενδιαφέρον των Φορέων να απασχο-
λήσουν φοιτητές του Πανεπιστημίου για 
την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης είναι 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μια ματιά στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 

ιδιαίτερα έντονο: 301 Φορείς συνολι-
κά εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμ-
μετάσχουν σε Κύκλους Πρακτικής 
Άσκησης που υλοποιήθηκαν το ακα-
δημαϊκό έτος 2012-2013 μέσω του 
επιδοτούμενου Προγράμματος. 

Κύριο μέλημα του Γραφείου Πρακτι-
κής Άσκησης (ΓΠΑ) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, το οποίο συντονίζει ιδρυμα-
τικά την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών 
του Πανεπιστημίου, είναι να διασφαλί-
ζεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας 
του Προγράμματος: η ομαλή μετάβαση 
των τελειόφοιτων στην αγορά εργασίας 
μέσω της απόκτησης μιας πρώτης εργασι-
ακής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμε-
νο σπουδών τους. Προς την κατεύθυνση 
αυτή το ΓΠΑ επιδιώκει συνεχώς τη διεύ-
ρυνση της λίστας των συνεργαζόμενων 
Φορέων μέσω της προσεκτικής εξέτασης 
ποιοτικών κριτηρίων και της ανατρο-
φοδότησης που οι ασκούμενοι φοιτητές 
προσφέρουν μέσα από τα έντυπα αξιολό-
γησης της άσκησής τους. Είναι αλήθεια 
πως πρέπει να γίνουν βήματα προς 
την υιοθέτηση μιας σωστής «κουλ-
τούρας» Πρακτικής Άσκησης από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, είναι όμως ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μόνο 
το 0,004% των φοιτητών του Πανεπιστη-
μίου που υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση 
το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ανέφερε 
ότι αντιμετώπισε προβλήματα. 

Το ΓΠΑ προσπαθεί να διατηρεί όσο το 
δυνατόν υψηλότερα το ποσοστό των ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα, ώστε οι ασκούμενοι να 
έχουν περισσότερες πιθανότητες συγχρη-
ματοδότησης της άσκησής τους και απα-
σχόλησης μετά το πέρας αυτής. Το ακα-
δημαϊκό έτος 2012-2013, το 31% των 
συνεργαζόμενων Φορέων προσέφε-
ρε επιπλέον χρηματοδότηση, πέραν 

Η ιστοσελίδα του 
Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης 
practice.uom.gr 
κρατά συνεχώς 

ενημερωμένους 
φοιτητές και 

συνεργαζόμενους 
Φορείς.
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της αποζημίωσης του ΕΣΠΑ, στους φοι-
τητές που απασχόλησε, ενώ το 21,22% 
των ασκουμένων έλαβε πρόταση για 
συνέχιση της συνεργασίας του με τους 
Φορείς. 

Με κατεύθυνση τη βιωσιμότητα 
της Πρακτικής Άσκησης σε περιόδους 
που δεν υπάρχει επιδοτούμενο πρόγραμ-
μα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δίνει 
την ευκαιρία στους φορείς να απασχο-
λούν φοιτητές χρηματοδοτώντας οι ίδιοι 
την άσκησή τους, μέσω του Προγράμ-
ματος των Δωρεών των συνεργαζόμενων 
Φορέων. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, 
παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρί-
ες, ο επιχειρηματικός κόσμος δείχνει την 
προτίμησή του στους φοιτητές του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας αναλαμβάνοντας 
τη χρηματοδότηση της άσκησής τους. Εν-
δεικτικά, ο αριθμός των θέσεων πρακτι-
κής που καλύφθηκαν μέσω του Προγράμ-
ματος των Δωρεών το πρώτο εξάμηνο του 
2013 είναι αυξημένος κατά 150% από τον 
αντίστοιχο αριθμό του δευτέρου εξαμή-
νου του 2012. 

«Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί 
θεσμό ζωτικής σημασίας για τους νε-
οεισερχόμενους τελειόφοιτους στην 
αγορά εργασίας, και ως τέτοιος θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται». Έχοντας 
κοινή την πεποίθηση αυτή, τα ΓΠΑ των 
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας ξεκίνησαν το 2012 
να πραγματοποιούν τακτικές συναντή-
σεις εργασίας για την εξέλιξη του θεσμού 
και την καλύτερη υλοποίησή του, παρου-
σία εκπροσώπων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Το ΓΠΑ του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά στις 
συναντήσεις αυτές, προσφέρει την εμπει-
ρία του και επωφελείται από την εμπειρία 
και τις καλές πρακτικές άλλων ΓΠΑ επι-
διώκοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνε-
χή βελτιστοποίηση των διαδικασιών που 
ακολουθεί, αλλά και την ποιοτική ανα-
βάθμιση της άσκησης των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας έχει λάβει έγκριση για 
αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης, 
έτσι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα εί-

Επάνω: Πριν την 
έναρξη κάθε 
κύκλου οι φοιτητές 
ενημερώνονται 
από το ΓΠΑ για την 
καλύτερη υλοποίηση 
και αξιοποίηση της 
άσκησής τους.

Κάτω: Από τη 
συνάντηση των ΓΠΑ 
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας 
στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 
(15-02-2013).

ναι σε θέση έως τον Οκτώβριο του 2015 
να προσφέρει στους τεταρτοετείς και επί 
πτυχίω φοιτητές του τη σημαντική αυτή 
εμπειρία για την ομαλή μετάβασή τους 
στην αγορά εργασίας. Σημαντικό είναι 
οι φοιτητές να γνωρίζουν ότι για να υλο-
ποιήσουν Πρακτική Άσκηση πρέπει να 
διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα, 
δηλαδή να μην έχουν εξετασθεί επιτυχώς 
σε όλα τα μαθήματά τους. 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
κτίριο Ζʹ, ημιώροφος Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, γραφείο 6
τηλ. 2310 891-259/304
fax 2310 891-273
practice@uom.gr| http://practice.uom.gr 
Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης/
Υποέργων: Αγγελική Νικολάου, Καθηγή-
τρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
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Essentials for 
Entrepreneurial Success: 
Vision Priorities and 
Communication

Η Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
σε συνεργασία με το ΥΕΤ (Young 
Entrepreneurs of Thessaloniki) δι-
οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την 
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 στο 
Αμφιθέατρο 8 ημερίδα με θέμα: 
«Essentials for Entrepreneurial 
Success: Vision, Priorities and 
Communication» και ομιλητή 
τον Harry G. Harris (Πρόεδρο της 
εταιρίας υγειονομικής περίθαλψης 
HealthCare California, της εταιρεί-
ας συμβούλων Global Management 
Associates και του φιλανθρωπικού 
ιδρύματος Harry G. Harris Foun-
dation).

Η εκδήλωση, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στα αγγλικά, ήταν 
ανοιχτή στο κοινό και με τη λήξη 
της δόθηκαν στους συμμετέχοντες 
βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Business Innovation 
Valorization

Η Mονάδα Kαινοτομίας και Eπιχει-
ρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας σε συνερ-
γασία με το Γραφείο Διασύνδεσης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και τη Μονάδα Kαι-

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     
      ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
           ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ    
      ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

νοτομίας και Eπιχειρηματικότητας 
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης συνδι-
οργάνωσαν ημερίδα με ομιλητή 
τον Jan Jongbloaed και θέμα “GR 
innovation seminar”. Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2012 στο 
Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

Το Greek Management 
και τα λάθη του
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας διοργά-
νωσε ημερίδα με θέμα «Το greek 
management και τα λάθη του» την 
Πέμπτη 4 Απριλίου 2013, στην Αί-
θουσα Συνεδρίων του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας (1ος  όροφος).

Ομιλήτρια της ημερίδας ήταν 
η κυρία Σταυρούλα Γάτσου (mar-
keting expert).

Η ημερίδα ήταν ανοιχτή προς 
όλους και δόθηκαν βεβαιώσεις 
παρακολούθησης στους  συμμετέ-
χοντες.

Innovative 
Business Plans
Ημερίδα με θέμα «Innovative 
Business Plans» διοργάνωσε η Μο-
νάδα Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας την Δευτέρα 15 
Απριλίου 2013 στο Αμφιθέατρο 2 

επιχειρηματικότητα
και καινοτομία - περιβάλλον
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του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
με ομιλητές τους:
Γιώργο Γάτο: “Idea to Action”
Δημήτρη Ντέμπο: “Social Green 
Project” Winner of innovation 2012
Στράτο Κοντόπουλο: Παρουσία-
ση ennovation 2013. Η εκδήλωση 
ήταν ανοιχτή προς όλους και δό-
θηκαν βεβαιώσεις παρακολούθη-
σης στους συμμετέχοντες.

The Key to Success
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, σε συνεργα-
σία με την οργάνωση ΥΕΤ -Young 
Entrepreneurs of Thessaloniki- το 
Διαβαλκανικό Ινστιτούτο για Εκ-
παιδευτική και Οικονομική Ανά-
πτυξη και το Διατμηματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:  
"The key to success".

Οι καλεσμένοι, στελέχη της 
εταιρίας Chick Fil A παρουσίασαν 
το πετυχημένο εταιρικό μοντέλο 
της εταιρίας (S.E.R.V.E.)*, σύμ-
φωνα με το οποίο, η ανάπτυξη 
άριστων διαπροσωπικών σχέσεων 
μεταξύ των στελεχών, όπως επί-
σης και η αλληλεγγύη στα εργασι-
ακά ή/και προσωπικά προβλήμα-
τα αποτελούν βασική προϋπόθεση 
για την επίτευξη των στρατηγικών 
και εταιρικών στόχων. Εκτός αυ-
τού, οι εισηγητές, στελέχη όλοι 
τους της εταιρείας “Chick Fil A” 
παρουσίασαν τις αρχές και τις 
αξίες της εταιρείας, και ανέλυ-
σαν τους αποδοτικούς τρόπους / 
τακτικές διαχείρισης σχέσεων. Ο 
σκοπός της εκδήλωσης ήταν να 
υποδειχθεί στους φοιτητές η ση-
μαντικότητα αλλά και η αναγκαι-
ότητα ύπαρξης ενός εταιρικού μο-
ντέλου διοίκησης.

*SERVE:

See and shape the future 
Engage and develop others 
Reinvent continuously 
Valve results and relationships 
Embody the values

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 στο Αμ-
φιθέατρο 14 του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. 

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή 
προς όλους και πραγματοποιήθη-
κε στα αγγλικά, ενώ δόθηκαν βε-
βαιώσεις παρακολούθησης στους 
συμμετέχοντες.
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4ο Συνέδριο «Καινοτομία 
& Ανάπτυξη: 
Γεωργία - Τουρισμός: 
Η Ελλάδα μας»

Η Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμ-
μετείχε στο 4ο Συνέδριο «ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ 
- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ», 
που διοργάνωσε το ka-business. 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Μακεδονίας Θράκης και χορη-
γούς, τον Όμιλο Πειραιώς, την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, τον ΣΒΒΕ, τον ΣΕΒΕ και τον 
Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλο-
νίκης. Το 4ο Συνέδριο πραγματο-
ποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2013 στο 
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο 
Υπουργός Μακεδονίας Θράκης 
Θεόδωρος Καράογλου, ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντι-
δήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασί-
νου και Ελευθέρων Χώρων Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ο πρόεδρος του 
ΣΕΒΕ Δημήτριος Λακασάς και ο 
Β΄ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ Κων-
σταντίνος Κωνσταντινίδης.

Στην πρώτη ενότητα που αφο-
ρούσε τις «Προοπτικές του Αγρο-
τικού Κλάδου» κεντρικός ομιλητής 
ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος 
Τσαυτάρης, ενώ ακολούθησαν οι 
παρακάτω ομιλητές:

Ο Χριστόδουλος Αντωνιάδης, 
Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου Τράπε-
ζας Πειραιώς, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην Συμβολαιακή Γεωρ-
γία τονίζοντας πως είναι ένας 
από τους άξονες που προτείνει ο 
όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς 
για την αγροτική οικονομία. Ο 
αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Οικονομίας, Χρή-
στος Γκουντενούδης, ανέλυσε 
τις δράσεις που αναπτύσσει η 
περιφέρεια για να στηρίξει τον 
αγροτικό κλάδο. Ακολούθησε ο 
Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος RE-
DESTOS Efthymiadis Agrotech-
nology Group επί Τιμή Πρόεδρος 
ΣΒΒΕ, ενώ αμέσως μετά ο Σωτή-
ρης Φώλιας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σύν-
δεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας 
Ελλάδας (Σ.ΒΙ.Β.Ε.), τόνισε ότι 
τα ενεργειακά φυτά αποτελούν 
διέξοδο στην αειφόρα ανάπτυ-
ξη. Ο Δρ Κων/νος Σπανός, Τα-
κτικός Ερευνητής Ινστιτούτου 
Δασικών Ερευνών - Παύλος Πα-
παδόπουλος, αναφέρθηκε στα 

φυτά του μέλλοντος. Ο Χρήστος 
Τράντης, με θέμα «cluster "ελλη-
νικό γκότζι" μελέτη περίπτωσης 
οργάνωσης στον Πρωτογενή Το-
μέα», μεταξύ άλλων ανέφερε και 
ότι τα  Clusters είναι μία σχετικά 
νέα και πολλά υποσχόμενη δομή 
οργάνωσης των καλλιεργητών. 
Η ενότητα έκλεισε με τον κύριο 
Στυλιανό Βογιατζή, Γεν. Γραμμα-
τέα Πανελλήνιας Ένωσης Νέων 
Αγροτών, ο οποίος παρουσίασε τα 
κακώς κείμενα του αγροτικού κλά-
δου.

Στη δεύτερη ενότητα επτά (7) 
επιτυχημένοι Έλληνες παραγωγοί 
–που έχουν δουλέψει πάνω στην 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,  έχουν επενδύσει 
σε αυτήν και συνεχίζουν να δίνουν 
μάχη για να μείνουν στην αγορά, 
παρά τις δυσκολίες της εποχής– 
παρουσίασαν το μυστικό της επι-
τυχίας τους. 

Πρόκειται για τους: Κυριά-
κο Λουφάκη, μέτοχο της εται-
ρείας PANAROMA «Αρωματι-
κά Φυτά», Νικόλαο Πατσιούρη, 
Πρόεδρο Κροκοπαραγωγών Κο-
ζάνης,  Ιωάννη Παπαϊορδανίδη, 
Γεωπόνο - μέτοχο της «ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ», Εμμανουήλ 
Λιανάκη, ιδιοκτήτη της εταιρείας 
«Δίκτυο Ελληνικής Σπιρουλίνας», 
Αντώνη Γαλανό, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της εταιρείας «Κοτό-
πουλα Γαλανός»,  Άρη Κωνσταντι-
νίδη, Πρόεδρο & Δ. Σύμβουλο της 
εταιρείας Vamma Del Sol, «Πούρα 
Κρύα Βρύση» και Σάββα Απου-
σίδη, Διευθυντή Πωλήσεων στην 
εταιρία Μακεδονικά Αγροκτήμα-
τα Κιλκίς «Μονάδα Παραγωγής 
Μανιταριών».

Η τρίτη και τελευταία ενότητα 
αφορούσε στις «Προοπτικές του 
Τουρισμού Σήμερα».  

Στην εν λόγω ενότητα, ο Αντι-
περιφερειάρχης Τουριστικής Ανά-
πτυξης ανέπτυξε τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της περιοχής αλλά 
και τις δράσεις που αναπτύσσει η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, προκειμένου να αναδείξει την 
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περιοχή. Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μι-
χάλης Ζορπίδης, αναφέρθηκε στο 
1ο Φεστιβάλ Τουρισμού που διορ-
γάνωσε το ΕΕΘ σε συνεργασία και 
με άλλους τοπικούς φορείς, αλλά 
και στις προοπτικές του κλάδου. 

Από το βήμα του συνεδρίου 
ο Δημήτριος Σουμπενιώτης, Κα-
θηγητής Οργάνωσης –Διοίκησης 
Επιχειρήσεων– Υπεύθυνος Μονά-
δας «Καινοτομίας & Επιχειρημα-
τικότητας» ΠΑΜΑΚ, παρουσίασε 
έρευνα του πανεπιστημίου που 
αφορά στην τουριστική δυναμική 
της Πιερίας που ωστόσο –όπως 
είπε– δεν αξιοποιείται όπως θα 
έπρεπε. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, η τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής προϋπο-
θέτει την ανάπτυξη συστήματος 
τουριστικής διακυβέρνησης το 
οποίο θα συντονίζει τις κατά τα 
άλλα, μεμονωμένες και μη ενταγ-
μένες σε ενιαίο σχεδιασμό πρωτο-
βουλίες των φορέων της περιοχής. 
Συγχρόνως, κρίνεται απαραίτητο 
να δρομολογηθούν διαδικασίες 
εκλογίκευσης των Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη 
Οικιστικού Ελέγχου) αλλά και των 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, 
ώστε να αποφευχθεί η άναρχη 
ανάπτυξη τουριστικών υποδομών. 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η 
ανάπτυξη του τουριστικού προ-
ϊόντος της περιοχής θα πρέπει 
επιτέλους να συνοδευτεί από ένα 
«Διεθνή Διαγωνισμό για την Αξι-
οποίηση του Ολύμπου, ενώ η δι-
αμόρφωση και η εμπέδωση ενός 
κοινού brand name θα βοηθήσει 
τα μέγιστα στην επίτευξη του δε-
δηλωμένου στόχου. Παράλληλα, 
ο κ. Σουμπενιώτης υπογράμμισε 
την αναγκαιότητα δημιουργίας 
Γραφείου «Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης» στην αντιπεριφέρεια 
για την προβολή της περιοχής 
στην παγκόσμια αγορά. Επίσης 
τόνισε και την αναγκαιότητα δη-
μιουργίας Μονάδας Νέων Τεχνο-
λογιών για την υποστήριξη του 
τουριστικού προϊόντος (συστήμα-
τα G.I.S, Info Kiosks, εφαρμογές 

ενημέρωσης μέσω κινητών, φο-
ρητές μονάδες ασύγχρονης και εξ 
αποστάσεως ξενάγησης, εικονική 
πραγματικότητα, ψηφιακό υλικό, 
ντοκιμαντέρ, πλατφόρμες εκπαι-
δευτικού υλικού κτλ.). Επιπρόσθε-
τα, ο κ. Σουμπενιώτης αναφέρθη-
κε στην αναγκαιότητα εντατικής 
εκμετάλλευσης των σημαντικών 
τουριστικών προορισμών όπως 
π.χ. το Δίον, στην ανάγκη δια-
φοροποίησης του πελατολογίου 
(βλέπε αναδυόμενες αγορές), στην 
υποχρέωση των τοπικών αρχών 
να συνασπίσουν τις δυνάμεις τους 
(Lobbing), στην αναπόφευκτη 
εξέργερση των cluster (για τουρι-
στικές επιχειρήσεις) και στην επι-
βεβλημένη ανάγκη επιμόρφωσης 
των εμπλεκομένων με τον τουρι-
στικό κλάδο. Τέλος στην ομιλία του 
ο κ. Σουμπενιώτης αναφέρθηκε 
σε θέματα όπως η «Πιστοποίηση 
των Τουριστικών Προορισμών» 
(βλέπε ΕΜΑS, ECOTOURISM), 
στην πιστοποίηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών που προσφέρο-
νται από τουριστικές επιχειρήσεις, 
αλλά και στην άμεση ανάγκη ανά-
πτυξης ενός Τοπικού Συστήματος 
Πιστοποίησης. Κλείνοντας την 
ομιλία του ο κ. Σουμπενιώτης ανα-
φέρθηκε στις Διαθεματικές Του-
ριστικές Διαδρομές, στη Σύνδεση 
τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής 

Δραστηριότητας, στη Σήμανση 
Προορισμών, Διαδρομών & Οδών, 
στην Τακτοποίηση των Λιμανιών 
& στην ακτοπλοϊκή σύνδεση με 
Θεσσαλονίκη.

Για τις επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες μίλησε ο κ. Δημήτρης Μαμα-
δάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Porto 
Palace Hotel, Aegli Hotel. Ο κ. 
Αντώνης Καπλάνης, Αντιπρόε-
δρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής 
NOISIS, παρουσίασε τα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα που τρέχουν με 
σκοπό την στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας. Τέλος, η κ. Μαρία 
Μυλιώνη, Προϊσταμένη Πωλή-
σεων G Marketing INTERLIFE 
Ασφαλιστική, αναφέρθηκε στα 
ασφαλιστικά προγράμματα του 
κλάδου.

Το συντονισμό στην πρώτη και 
τελευταία ενότητα έκανε η Ραλλιώ 
Λεπίδου, Δημοσιογράφος - Δημι-
ουργός του www.ka-business.gr, 
ενώ στη δεύτερη τον συντονισμό 
έκανε ο Δημοσιογράφος Λεωνίδας 
Λιάμης.

…γιατί αυτή είναι η Ελλάδα 
μας και ήρθε η ώρα να την 

αναδείξουμε!
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Διήμερο συνέδριο με θέμα: «Επιχειρη-
ματικότητα στη διασυνοριακή περιο-

χή Ελλάδας-Βουλγαρίας: παρόν και μέλ-
λον» διοργάνωσε την Τετάρτη 12 Ιουνίου 
2013 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 στο 
Ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-
Θράκης (ΑΔΜΘ). 

Το διήμερο τελικό συνέδριο υλοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του έργου “Cross - Bor-
der Vertical Axes of Entrepreneurship in 
Support of Youth and Women - (EGNA-
TIA VAE)”, το οποίο συγχρηματοδοτήθη-
κε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 
από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασί-

                      EGNATIA VAE
Επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή 

περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας: 
παρόν και μέλλον

ας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013». Το 
έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Επικεφαλής 
Εταίρος), το Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, South West 
University of Blagoevgrad, ‘Neofit Rilski’ 
και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο του Blagoevgrad.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές 
από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό 
κόσμο και παρουσιάστηκαν πρακτικές 
που προωθούν την ανάπτυξη της επι-
χειρηματικής εξωστρέφειας και τη διε-
θνοποίηση των επιχειρήσεων. Επίσης, 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 
έργου και η λειτουργία των δύο Κέντρων 
Επιχειρηματικότητας (σε Ελλάδα και 
Βουλγαρία) που συστάθηκαν στο πλαίσιο 

επιχειρηματικότητα
και καινοτομία - περιβάλλον

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και Καθηγητής 
Διεθνών Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων κ. Ιωάννης 
Αθ. Χατζηδημητρίου, κατά 

τη διάρκεια της ομιλίας 
του στο συνέδριο με θέμα: 

«Επιχειρηματικότητα στη 
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-
Βουλγαρίας: παρόν και μέλλον».
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του έργου. Το Συνέδριο πλαισιώθηκε από 
παρουσιάσεις ωφελούμενων (επιχειρή-
σεις ή /και ανέργους) από τις δράσεις του 
έργου. Τέλος, συζητήθηκαν οι τρόποι με 
τους οποίους η συνεχής εξέλιξη των διαδι-
κασιών μεταφοράς γνώσης και δικτύωσης 
μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες επιδόσεις 
στον τομέα της επιχειρηματικότητας, κα-
θώς και οι προϋποθέσεις για την επιβίωση 
και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε όλους 
τους συμμετέχοντες δόθηκε Οδηγός με τα 
αποτελέσματα του έργου σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. 

Στο Συνέδριο, απηύθυναν χαιρετισμό οι 
(αλφαβητικά):

• κ. Αθανάσιος Καρούντζος, Εκπρό-
σωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης

• κ. Ιωάννης Σάββας, Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης

Κεντρικοί ομιλητές του Συνεδρίου ήταν οι 
(αλφαβητικά):

• κ. Κυριακή Αντωνιάδου, Εκπρόσω-
πος της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 - 2013

• Δρ. Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγη-
τής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμή-
ματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

• κ. Αντώνης Μπούμπουλας, Προϊ-
στάμενος Τμήματος Μελετών & Έρευ-
νας του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

• Δρ. Δημήτριος Σκιαδάς, Επίκουρος 
Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας 

• Δρ. Δημήτριος Σουμπενιώτης, Κα-
θηγητής του Τμήματος Οργάνωσης & 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας 

• κ. Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Global Greece - 
International Business Projects 

• Δρ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Κα-
θηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας

επιχειρηματικότητα
και καινοτομία - περιβάλλον

• κ. Ilinka Terziyska, Επίκουρος Καθη-
γήτρια του Τμήματος Οικονομικών, 
South West University of Blagoevgrad, 
'Neofit Rilski'

• κ. Elena Boyuklijska, Expert – 
consultant, Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Blagoevgrad

Το Συνέδριο ήταν ανοικτό στο κοινό και 
η συμμετοχή ήταν δωρεάν, ενώ για τις 
ανάγκες του συνεδρίου δημιουργήθηκε η 
ιστοσελίδα του έργου www.egnatia-vae.eu

O Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου “Cross 
– Border Vertical Axes of Entrepreneurship 
in Support of Youth and Women – (EGNATIA 
VAE) και Συντονιστής του συνεδρίου 
με θέμα: «Επιχειρηματικότητα στη 
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας: 
παρόν και μέλλον», Καθηγητής του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Δημήτριος 
Σουμπενιώτης, 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δια-
σφάλισε για όλους τους φοιτητές 

του (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς 
και υποψήφιους διδάκτορες) τη μετά-
βαση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη δωρεάν πλατφόρμα ακα-
δημαϊκού email http://mail.uom.edu.gr.

Κατά την πρώτη εγγραφή στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας, οι φοιτητές 
παραλαμβάνουν δελτία με όνομα χρή-
στη (username) και κωδικό πρόσβα-
σης (password), τα οποία ισχύουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και 
για όλες τις υπηρεσίες (Students Web, 
Βιβλιοθήκη, Ασύγχρονη Εκπαίδευ-
ση CoMPUs, ΕΥΔΟΞΟΣ, Ακαδημαϊκή 
Ταυτότητα κ.ά.).

Ειδικά για την υπηρεσία ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου (Gmail) οι φοιτητές 
αποκτούν λογαριασμό email της μορ-
φής username@uom.edu.gr, άφθονο 
χώρο αποθήκευσης μηνυμάτων (25Gb) 
και δυνατότητα χρήσης σύγχρονων 
υπηρεσιών (μέσω smartphones, tablets 
κ.ά.), έχοντας τη δυνατότητα να χρη-
σιμοποιήσουν και τις υπόλοιπες δω-
ρεάν υπηρεσίες της Google (Calendar, 
GDrive, GoogleGroups, Contacts κ.ά.).

Η δυνατότητα προσφέρεται προαι-
ρετικά και στα μέλη του προσωπικού 
του Πανεπιστημίου (για τα μέλη ΔΕΠ 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία). Η εί-
σοδος στην υπηρεσία γίνεται από την 
ιστοσελίδα http://mail.uom.edu.gr, 
που φιλοξενείται στη Google.

Για προβλήματα/διευκρινίσεις και 
νέα αιτήματα σχετικά με το λογαρια-
σμό στο Gmail, οι χρήστες μπορούν 
να απευθύνονται στο gmailaccounts@
uom.gr. Υποστήριξη παρέχεται μόνο 
για την υπηρεσία της ηλεκτρονικής αλ-
ληλογραφίας.

Νέα υπηρεσία για όλους τους φοιτητές:   
  παροχή δωρεάν πλατφόρμας 

ακαδημαϊκού email από την google

επιχειρηματικότητα
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Περιβάλλον. Υποβαθμισμένες περιοχές. 
Αλλαγή. Συνεργασία. Έννοιες που για 

κάθε μια μπορεί κανείς να γράψει ατε-
λείωτες σελίδες. Με την Περιβαλλοντική 
Ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
δοκιμάσαμε κάτι δύσκολο - να τις παντρέ-
ψουμε όλες, με μια σειρά δράσεών μας 
στον Δενδροπόταμο  Θεσσαλονίκης. 

Εάν όλοι ζούσαν (κατανάλωναν και 
ρύπαιναν) όπως ο μέσος Έλληνας ή Ευ-
ρωπαίος, θα χρειαζόμασταν 3 πλανήτες 
για να συντηρηθούμε. Καλώς ή κακώς 
έχουμε μόνο έναν. Για να φτάσουμε στον 
έναν πλανήτη για όλους, πρέπει να κά-
νουμε πολλά. Εμείς ξεκινήσαμε από τα 
πιο απλά και συνεχίζουμε. Η Περιβαλλο-
ντική Ομάδα μας απαρτίζεται από άτο-
μα που αναλαμβάνουν δράσεις εντός και 
εκτός του πανεπιστημιακού χώρου (το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει 
στο πρόγραμμα EMAS, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κι είναι το πρώτο «πράσινο» Πα-
νεπιστήμιο στην Ελλάδα). Είναι ανεξάρ-
τητη, εκφράζει τα πιστεύω των μελών 
της για μια διαφορετική κοινωνία –μια 
κοινωνία που θα σέβεται το κοινωνικό και 
φυσικό περιβάλλον– και είναι ανοιχτή 
προς όλους. Στόχος μας είναι η πραγμα-
τοποίηση δράσεων ενδοπανεπιστημιακών 
(αναμόρφωση του πανεπιστημιακού χώ-
ρου, διοργάνωση σεμιναρίων, ανακύκλω-
ση, εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λπ.) αλλά 
και εξωπανεπιστημιακών (επισκέψεις 
σε περιβαλλοντικούς χώρους, εκδρομές, 
δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί, περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση μαθητών σε σχολεία, 
κ.λπ.). Οι δράσεις μας στοχεύουν στο να 
αλλάξουμε τον χώρο στον οποίο καθη-
μερινά δραστηριοποιούμαστε, αλλά και 
τους εαυτούς μας.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από 
την αρχή. 

Ο Δενδροπόταμος είναι μια γεωγραφι-
κά και κοινωνικά απομονωμένη περιοχή, 

η πιο υποβαθμισμένη της Θεσσαλονίκης 
και μόλις 5χλμ. από το κέντρο της πόλης. 
Κάτω από το «χαλί» του η κοινωνία μας 
έχει επιμελώς κρύψει τους Ρομά (που 
αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοί-
κων του), το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, 
γυναικών και βρεφών, τον αναλφαβητι-
σμό, όπως επίσης και αυτό που ονομάζου-
με ‘παραβατικότητα’. Έτσι, φαίνεται ότι 
διατηρείται η ομαλότητα στην πόλη μας 
και σχεδόν όλοι είναι βολεμένοι. Όχι όλοι 
όμως...

Υπάρχουν πολλά παιδιά που εγκατα-
λείφθηκαν από την οικογένειά τους και 
αναγκαστικά ζούνε ζητιανεύοντας στα 
φανάρια ή κάτω από την άγρια εκμετάλ-
λευση τρίτων.  Παιδιά που δεν γνώρισαν 
γονείς. Τα φαινόμενα οικογενειακής κα-
κοποίησης και η διάλυση οικογενειών 
λόγω φυλάκισης ενός ή και των δύο γο-
νέων είναι συνηθισμένα. Τα παιδιά αυτά, 
που το  πάθος τους είναι η μουσική, η 
μπάλα και τα όνειρα, πληρώνουν τα σπα-
σμένα μιας ολόκληρης κοινωνίας. 

Πριν από περίπου 8 χρόνια, ο πατήρ 
Αθηναγόρας (36 ετών σήμερα) εγκατα-
στάθηκε στην περιοχή. Ξεκίνησε με τερά-
στιες δυσκολίες το έργο του, στο υπόγειο 
της εκκλησίας, στο γκέτο του Δενδροπό-
ταμου. Ίδρυσε τον ‘Φάρο του Κόσμου’ 
πρωταρχικός σκοπός του οποίου ήταν 
η μόρφωση των παιδιών και η εγγραφή 
τους στο σχολείο. Ξεκίνησε προγράμματα  
ενισχυτικής διδασκαλίας και ξένων γλωσ-
σών, οργάνωσε πλήρη καθημερινά συσσί-
τια για περίπου 300 άτομα κάθε ηλικίας, 
ασχολήθηκε με το θέμα της προσωπικής 
υγιεινής και καθαριότητας, οργάνωσε 
ποδοσφαιρικές ομάδες –στις οποίες τα 
παιδιά παίζουν ανάλογα με τις σχολικές 
απουσίες τους– και πολλά ακόμα. Στο 
κέντρο του Δενδροποτάμου, σε μια μο-
νοκατοικία στεγάζεται το Φιλοξενείο, στο 
οποίο διαμένουν υπό την επιμέλεια του π. 

Δενδροφύτευση, 
Δενδροπόταμος και Αγάπη

επιχειρηματικότητα
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Αθηναγόρα έξι παιδιά ηλικίας 6-17 ετών. 
Εδώ χτυπάει η καρδιά του Φάρου. Σε όλη 
τη διάρκεια της ημέρας δεκάδες παιδιά 
από τη γειτονιά μπαινοβγαίνουν για να 
φάνε, να παίξουν μουσική, να χαλαρώ-
σουν ή να διαβάσουν τα μαθήματά τους.    

Στο Φάρο βοηθάνε περίπου 100 εθε-
λοντές, καθώς και αρκετοί ιδιώτες και φο-
ρείς που προσφέρουν τα πάντα εκτός από 
χρήματα: τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, 
ρούχα, φάρμακα, καύσιμα, μεταφορές με 
αυτοκίνητα, δημιουργική απασχόληση, 
εμβολιασμούς, κ.λπ. Διαφόρων ειδικοτή-
των γιατροί και φορείς που σχετίζονται 
με την προσφορά ιατρικής περίθαλψης, 
εξετάζουν στα ιατρεία τους τα παιδιά, σε 
τακτική βάση, δωρεάν.

Γνωρίζοντας κανείς τον π. Αθηνα-
γόρα καταλαβαίνει πως δεν είναι ένας 
συνηθισμένος άνθρωπος ούτε ένας συ-
νηθισμένος ιερέας. Το χαμόγελο είναι μό-
νιμο χαρακτηριστικό του, ενώ η όλη του 
παρουσία αποπνέει ηρεμία, αποδοχή και 
αγάπη. Ένα απόγευμα κάναμε 15 λεπτά 
για να διανύσουμε 100 μέτρα μέσα απ’ 
την λαϊκή αγορά, γιατί ένας τεράστιος 
αριθμός ντόπιων, όλων των ηλικιών και 
χαρακτηριστικών ήθελαν να τον αγκαλιά-
σουν και να τον χαιρετίσουν. Σε μία από 
τις πρώτες μου προσπάθειες να καταλά-
βω, με τη φτωχή λογική μου, τον ρωτάω: 

— Πάτερ, ο Φάρος είναι οργάνωση; Φορέ-
ας; Ομάδα; Τι είναι;

— Γιάφκα είναι παιδί μου, αστειεύεται. 

Αποφασίσαμε λοιπόν, με την Περιβαλ-
λοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, να εμπλακούμε στο έργο του 
Φάρου. Ο Ron Finley, στο βίντεο ‘Ένας 
αντάρτης καλλιεργητής στο νοτιοκεντρι-
κό Los Angeles’ λέει: «Για να αλλάξεις την 
κοινότητα, πρέπει να αλλάξεις την σύνθε-
ση του εδάφους. Ο κήπος μπορεί να γίνει 
εργαλείο για την εκπαίδευση και την με-
ταμόρφωση της γειτονιάς».

Το σχέδιό μας ήταν να αναμορφώσου-
με την αυλή του Φιλοξενείου και να την 
μετατρέψουμε από ένα βρώμικο χώρο 
πάρκινγκ σε έναν ασφαλή χώρο, όπου τα 
παιδιά θα μπορούν να παίζουν ελεύθερα. 
Βασική μας μέριμνα ήταν ο χώρος να πα-
ραμείνει βιώσιμος χωρίς την καθημερινή 
φυσική μας παρουσία, όπως επίσης και 
να εμπλακούν στην δημιουργία και στην 
διατήρηση του κήπου τα παιδιά του Φιλο-
ξενείου. Για τον σκοπό αυτό ‘επιστρατεύ-
σαμε’ όποιον μπορούσε να βοηθήσει. 

Η συνεργασία ήταν άψογη. Ο Δήμος 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης μας παρεί-
χε φαγάνα, φορτηγό, χαλίκι και χώμα, ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης δένδρα, θάμνους, 
οικοδομικά υλικά και εργαλεία, καθώς 
και το σύστημα ποτίσματος. Φίλοι αρχι-
τέκτονες σχεδίασαν την νέα αυλή και μας 
καθοδήγησαν σε όλη την διάρκεια της 
παρέμβασης. Μια εταιρεία μας παρείχε 
τις παλέτες και τα καρούλια με τα οποία 
κατασκευάσαμε ένα καθιστικό κήπου. 
Όλα τα παραπάνω δωρεάν. Με τα παιδιά 
της Περιβαλλοντικής Ομάδας και του Φι-
λοξενείου φυτέψαμε περίπου 50 δένδρα 
και θάμνους, 50 εποχιακά φυτά και άλλα 
τόσα λαχανικά και αρωματικά φυτά. Πε-
ριφράξαμε τον χώρο με τεχνητό και φυ-
σικό φράχτη και με την βοήθεια καλλιτε-
χνών ζωγραφίσαμε στον τοίχο της αυλής 
τον Φάρο του Κόσμου και τον παγκόσμιο 
χάρτη. Σε έναν άδειο χώρο όπου υπήρ-
χαν μπάζα, χρησιμοποιημένες σύριγγες 
και αυτοκίνητα, τώρα υπάρχουν δένδρα, 
μπαχτσές, ο παγκόσμιος χάρτης, παλε-
το-καθιστικό και φωτισμός.  Τα παιδιά 
πλέον έχουν εργαλεία για να φροντίζουν 
τον κήπο και χρώματα για να σχεδιά-
ζουν.  Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013, η δρά-
ση της ομάδας μας στον Δενδροπόταμο 
πήρε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό 
‘Green Party’ που οργάνωσε ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης. 

επιχειρηματικότητα
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Γνωρίζοντας από κοντά τα παιδιά του 
Φιλοξενείου καταλαβαίνει κανείς το μέγε-
θος της δουλειάς που έχει γίνει τα προη-
γούμενα χρόνια (για πρώτη φορά πέρσι 
αλλά και φέτος παιδιά από τον Δενδροπό-
ταμο συμμετείχαν με επιτυχία στις πανελ-
λήνιες εξετάσεις). Την ώρα της παρέμβα-
σής μας στην αυλή δεχόμουν καταιγισμό 
ερωτήσεων: ‘Τι να κάνω;’ ‘Πότε θα ξανάρ-
θετε;’ Τι θα κάνουμε την επόμενη φορά’; 

Ο Έλληνας για πολλά χρόνια πίστευε 
πως οι λύσεις έρχονται από πάνω, από το 
Κράτος, από κάποιο συγκεκριμένο  πρό-
σωπο ή φορέα-ήρωα, που θα φροντίσει 
για όλα. Νομίζω πως τουλάχιστον οι σκε-
πτόμενοι νέοι έχουν σήμερα απομυθοποι-
ήσει τις έτοιμες λύσεις. Οι απαντήσεις μας 
στη γκρεμισμένη κοινωνία που παραλά-
βαμε οφείλουν να είναι ταπεινές, πολύ-
πλευρες και προπαντός δημιουργικές. Όχι 
στη λογική της φιλανθρωπίας εξ αποστά-
σεως, αλλά ναι στη λογική της προσωπι-
κής ανάμειξης και ανάληψης ευθύνης.

Στη δράση του Φιλοξενείου συμμε-
τείχαν χριστιανοί, μουσουλμάνοι, άθεοι, 
ιερείς, Έλληνες, ξένοι, φοιτητές, άτομα 
ηλικίας 7-60 ετών, δήμοι, ιδιωτικές εται-
ρείες, εθελοντικές ομάδες, φίλοι, όλοι με 

ένα κοινό χαρακτηριστικό: την ανάγκη 
για αλλαγή.

Ίσως κάποτε να υπάρξει μια πιο ολο-
κληρωμένη αντιμετώπιση, όταν καταλά-
βουμε πως ο Δενδροπόταμος (όπως και 
όλα τα γκέτο της γης) δεν είναι μέρη που 
τα χτύπησε η ‘μοίρα’, ή η ‘φτώχεια’. Είναι 
μέρη που τα  χτυπήσανε οι καθημερινές 
μας επιλογές.   

 Για αυτό άναψε ο Φάρος. 
Για να μη χάσει κανένα παιδί 

το δρόμο του. 
Για να μπορούν όλα τα παιδιά να 

ονειρεύονται. Για να πάψουν τα παιδιά 
να ωριμάζουν πρόωρα, 

χάνοντας βίαια την αθωότητά τους, 
εξυπηρετώντας απάνθρωπα συμφέροντα.

Και όσο υπάρχουν παιδιά 
που ονειρεύονται, 

δε θα χαθεί ο κόσμος. 

— π. Αθηναγόρας Λουκατάρης 

Άρης Χατζηνικολάου                                                                                         
Θεσ/νίκη 12/6/2013
aris_xatz@yahoo.com
Περιβαλλοντική Ομάδα Πα.Μακ.
Site: http://afroditi.uom.gr/emas/ 
Facebook: Περιβαλλοντική 
Ομάδα ΠαΜακ 

«Για να αλλάξεις 
την κοινότητα, 
πρέπει να 
αλλάξεις την 
σύνθεση του 
εδάφους. Ο 
κήπος μπορεί να 
γίνει εργαλείο για 
την εκπαίδευση 
και την 
μεταμόρφωση της 
γειτονιάς».
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ακαδημαϊκές
           εμπειρίες

Από καθαρή σύμπτωση και μετά από 
ελάχιστη προετοιμασία της αίτησης εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος (!), κατορθώσαμε 
την άνοιξη του 2012 να εξασφαλίσουμε τη 
συμμετοχή του Τμήματος Διοίκησης Τεχνο-
λογίας σε ένα Διεθνές εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με θέμα «Πράσινες εφοδιαστικές 
αλυσίδες» (“Green Logistics”). Το Intensive 
Program (IP) του Erasmus που διεξήχθη 
για σχεδόν 15 μέρες στη Σμύρνη της Τουρ-

IP Greenlog project 
Yasar University - Σμύρνη - Τουρκία

κίας, τον Μάιο του 2012, ήταν μια εξαιρετι-
κή ευκαιρία για φοιτητές και καθηγητές να 
συμμετάσχουν σε ένα εντατικό εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα, αλλά και να έχουν ένα εκτε-
νές πρόγραμμα τουριστικών επισκέψεων 
και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Όλα 
τα έξοδα των συμμετεχόντων (μετάβαση, 
διαμονή και σε μεγάλο μέρος η διατροφή) 
καλύφθηκαν από το Erasmus, μέσω των 
Τούρκων διοργανωτών, γεγονός που έκανε 
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ακόμη πιο ελκυστική τη συμμετοχή μας. Οι 
Τούρκοι απεδείχθησαν πολύ καλοί οικοδε-
σπότες και η εμπειρία όλων μας αξέχαστη. 
Μακάρι και στο μέλλον να μπορέσει να 
συμμετέχει το πανεπιστήμιό μας σε τέτοια 
προγράμματα και γιατί όχι, να διοργανώσει 
και κάποιο αντίστοιχο.

Στα κείμενα που ακολουθούν περιγρά-
φεται η ακαδημαϊκή εμπειρία των Ελλή-
νων και Τούρκων φοιτητών έτσι όπως τη 
βίωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο Διε-
θνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Γιάννης Νικολαϊδης

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

(τέως Διοίκησης Τεχνολογίας) 

To IP Greenlog project αποτελεί πρό-
γραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

εντάσσεται στο πλαίσιο της δια βίου μά-
θησης και του Erasmus. Η θεματολογία 
του αφορούσε τις «πράσινες μεταφορές/
εφοδιαστική», καθώς και γενικότερα την 
φιλική προς το περιβάλλον πλευρά των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 6 πανεπιστήμια 
από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε 
πανεπιστημιακή ομάδα αποτελούνταν 
από 5 φοιτητές και 1 Kαθηγητή. Κατά τη 
διάρκεια του 15ήμερου προγράμματος οι 
καθηγητές είχαν αναλάβει να πραγμα-
τοποιήσουν διαλέξεις, ο καθένας σε μια 
ξεχωριστή θεματική ενότητα, με σκοπό 
να διδάξουν στους φοιτητές μία ποικιλία 
σχετικών ζητημάτων. Τα πανεπιστήμια 
που συμμετείχαν ήταν τα εξής:

 ● Yasar University - Τουρκία (οικοδεσπό-
της),

 ● Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας - Ελλάδα,

 ● Banku Augstskola - Λετονία,

 ● Politechnika Czestochowska - Πολωνία,

 ● Instituto Politecnico de Coimbra - Πορ-
τογαλία,

 ● Stenden University of Applied Science - 
Ολλανδία.

ακαδημαϊκές
                               εμπειρίες
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Το πρόγραμμα (http://greenlog-ip.
yasar.edu.tr/GL_project.htm) ξεκίνησε 
με την υποδοχή όλων των ομάδων από 
τους οικοδεσπότες μας στην Τουρκία. Αν 
και γενικότερα όλοι ήταν κάπως επιφυ-
λακτικοί μια και ήταν για όλους κάτι και-
νούργιο (εκτός των μελών του πανεπιστη-
μίου του Yasar, που έχει συμμετάσχει και 
φιλοξενήσει αρκετές φορές τέτοιου είδους 
προγράμματα), υπήρχε ένα αρκετά ζεστό 
κλίμα, που ειδικά για την πρώτη ημέρα 
του προγράμματος ήταν αρκετά ενθαρρυ-
ντικό. Μας έγινε ξενάγηση στους χώρους 
του Πανεπιστημίου, το οποίο ήταν αρκετά 
εντυπωσιακό, ιδιαίτερα στην εξωτερική 
του εμφάνιση και οργάνωση και στη συ-
νέχεια μας παρέθεσαν δείπνο με τοπικά, 
αναμφίβολα ιδιαίτερα εδέσματα.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών 
ήταν αρκετά επιβαρυμένο, αλλά η καλή 
διάθεση των Καθηγητών προεξοφλούσε 
ότι θα περνούσαμε καλά. Καθημερινά τα 
μαθήματα μάς απασχολούσαν περίπου 
μέχρι το απόγευμα (!!). Πέραν των διαλέ-
ξεων που πραγματοποιούνταν στην αγγλι-
κή γλώσσα, περιλαμβάνονταν workshops, 
εργασίες σε ομάδες που διαμορφώνονταν 
από ένα άτομο - φοιτητή κάθε συμμετέ-
χουσας χώρας, εκπαιδευτικά παιχνίδια 
και συζητήσεις. Κάθε Καθηγητής προ-
σπαθούσε να διδάξει το αντικείμενό του 
με αρκετά διασκεδαστικό και κυρίως δια-
δραστικό τρόπο, ώστε να γίνει περισσότε-
ρο μια κοινή εκπαίδευση και λιγότερο ένα 
κοινότυπο μάθημα.

Κάθε μεσημέρι, κατά τη διακοπή των 
διαλέξεων, γευματίζαμε στο εστιατόριο 
του πανεπιστημίου, το οποίο είχε αρκετά 
καλό φαγητό και πληθώρα επιλογών. Τα 
απογεύματα, όταν ολοκληρώνονταν τα 
μαθήματα, είχαν άλλο χαρακτήρα. Αξί-
ζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους 
συμφοιτητές μας από την Τουρκία, κα-
θώς όχι απλά ήταν φιλικοί και εξυπηρετι-
κοί, αλλά για 15 μέρες είχαν παραμερίσει 
εντελώς την προσωπική τους ζωή και ήταν 
νυχθημερόν με τους φιλοξενούμενούς 
τους και πάντα με το χαμόγελο. Οι συμ-
φοιτητές μας, λοιπόν, είχαν αναλάβει την 
ψυχαγωγία μας. Ενδεικτικά αναφέρου-
με ότι πήγαμε σε συναυλία του τοπικού 
τραγουδιστή Kenan Dogulu (αντίστοι-
χος σταρ του Σάκη Ρουβά στην Τουρκία) 
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όπου ειδικά οι φοιτητές των μεσογειακών 
χωρών (Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία) 
έδωσαν ρεσιτάλ χορού και κεφιού. Πήγα-
με ακόμη σε καραόκε μπαρ για να «δοκι-
μάσουμε» τις φωνητικές μας ικανότητες, 
σε εστιατόρια – καφέ, ενώ κάναμε πολ-
λές βόλτες στην αγορά της Σμύρνης όπου 
τα παζάρια «έδιναν και έπαιρναν». Ένα 
άλλο απόγευμα μας προσφέρθηκε τούρ-
κικο δείπνο με παραδοσιακά φαγητά, 
του οποίου την προετοιμασία ανέλαβαν 
οι κοπέλες όλων των πανεπιστημίων, ενώ 
το «ισχυρό φύλο» παρέμεινε αμέτοχο να 
απολαμβάνει τη διαδικασία (όπως συνη-
θίζεται στα μέρη τους)!! Την τελευταία 
ημέρα μας επιδόθηκαν τα πτυχία μας και 
γευματίσαμε σε παραδοσιακό εστιατόριο 
με παραδοσιακή μουσική.

Πέραν αυτών, επισκεφθήκαμε και αρ-
κετά μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος: 
την Έφεσο, το παλιό ρολόι της Σμύρνης, 
αρκετά παραδοσιακά χωριά, όπου μας 
διάβασαν το φλιτζάνι του καφέ, σύμφω-
να με την παράδοση των Τούρκων, την 
εκκλησία όπου σύμφωνα με τους καθολι-
κούς απεβίωσε η Παναγία και άλλα πολ-
λά.

Συνοψίζοντας, δηλώνουμε απερίφρα-
στα ότι ήταν μια πραγματικά «καταπλη-
κτική» εμπειρία που δεν περιμέναμε να 
βιώσουμε κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μας. Οι φοιτητές όλων των χωρών δέθη-
καν πραγματικά μεταξύ τους (ενδεικτική 
η συγκίνηση στο τελευταίο δείπνο του 
προγράμματος), ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι την τελευταία ημέρα δεν κοιμηθήκα-
με καθόλου αποχαιρετώντας ο ένας τον 
άλλον, καθώς οι πτήσεις των διαφόρων 
γκρουπ αναχωρούσαν σε διαφορετικές, 
διαδοχικές ώρες. Οι διαλέξεις έγιναν με 
ευχάριστο τρόπο και έτσι «έμειναν» πολ-
λές γνώσεις στους φοιτητές. Φοιτητές και 
καθηγητές περάσαμε πολύ καλά μαζί, 
πέρα από κλισέ και στερεότυπα, και πραγ-
ματικά πιστεύω ότι θα μείνει σε όλους μας 
αξέχαστο τα εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι.

Εκ μέρους της ελληνικής αποστολής

Αντώνης Κουνιάς

Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης 
Τεχνολογίας
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Hello Greece,

We, the Turkish team of students, think that Green Logistics 
IP Project was a very valuable contribution for all participants’ 
careers and personal development, thanks to the students’ and 
professors’ participation in it from 5 different countries and cul-
tures, which undoubtedly have their similarities and differences. 
Actually IP Project was an amazing experience for all of us. 
We believe that everybody enjoyed the project mainly for this 
reason. However, this was supported by the cultural activities we 
shared together. For example, the trips to Ephesus and Virgin 
Mary church were quite fun and instructive.

In terms of the education part, we learned a lot about envi-
ronmental protection and sustainable logistics during the Green 
Logistics IP Project. For example, calculating the carbon foot-
prints and working about efforts on reducing carbon emissions 
were new to us and very valuable also. In addition to that, car 
pooling projects and their implications in Turkey were also new 
information for us.

We have done lots of activities out of the education hours 
during the Project, such as “Turkish night”, where we, the hosts 
introduced Turkish music and traditional Turkish food to our 
guests. The most enjoyable part of this activity was preparing 
the food together with all participant students (mainly women!), 
which was also an exemplary teamwork. On other days, we went 
to the old city of Izmir, old bazaar, seaside, Karaoke and to 
other amusement centers. We went to concerts and we discov-
ered Izmir again with our new friends. At the end of the project 
we had a great time in “Goodbye Party”.

An additional benefit of the project was its credit value of 5 
ECTS as our efforts were recognized by the other units and 
faculties of our university. This project encouraged us to enroll 
in other, similar IP projects and travel to Europe for further 
logistics education.

To summarize, GreenLog meant education, new information, 
learning by doing, new friends, cultural exchange and a new vi-
sion for all participants. We hope we can meet soon with all of 
them for remembering our good memories and creating new ones.

On behalf of the Turkish students

ακαδημαϊκές
           εμπειρίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη

www.uom.gr
https://www.facebook.com/universityofmacedonia100


