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Μονάδα Ερευνών
Στο εξώφυλλο απεικονίζεται αρχιτεκτονική π
 ρόταση
για την κατασκευή υπέργειας γέφυρας
από τις δύο αρχιτέκτονες κ.κ. Μαργαρίτα Μπουλάκη
και Γιώτα Μπανιώτη (σελ. 16-17).

Τα πανεπιστημιακά, περιοδική έκδοση του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκδίδεται 3 φορές το χρόνο
και διανέμεται δωρεάν.
Για ιδέες, προτάσεις καθώς και περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το περιεχόμενο και τον διαφημιστικό χώρο στο
περιοδικό μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση
panepistimiaka@uom.edu.gr
Τα κείμενα της έκδοσης πανεπιστημιακά εκφράζουν
τις απόψεις των αρθρογράφων τους και των
συνεντευξιαζομένων. Η αναπαραγωγή του συνόλου ή
μέρους των κειμένων επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην
πηγή.
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Με αφορμή την πρόσφατη επιτυχία της, την εγγύτερη
στο αποτέλεσμα των εκλογών πρόβλεψη,
μαθαίνουμε περισσότερα για τη Μονάδα,
που διακρίνεται ανάμεσα σε δύσκολους ανταγωνιστές.

Η τέχνη ενάντια στη βία 10

Όλοι θυμόμαστε το βανδαλισμό του Αμφιθεάτρου
Τελετών. Ο νεαρός εικαστικός Βασίλης Αλεξάνδρου
ανέλαβε να μετατρέψει το καμένο πιάνο, εμβληματικό
απομεινάρι της καταστροφής, σε μνημείο ενάντια στη βία.

Νέες μέθοδοι διδασκαλίας:
Bloomberg 12

Στο Εργαστήριο Προσομοίωσης του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής με τη βάση δεδομένων Bloomberg
οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις ίδιες πληροφορίες με τους
επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα κερδίζοντας
γνώση και εμπειρία.

CMX 14

Ο προγραμματισμός είναι το νέο αλφάβητο.
Ο Χρήστος Μαλλιαράκης αποφάσισε να κάνει την εκμάθηση
του «παιχνιδάκι». Στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής
δημιούργησε το CMX και διακρίθηκε πανευρωπαϊκά.

Πρωτοβουλία Γέφυρα 16

Αχιλλέας Ζαπράνης
Πρύτανης
Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ξεχωρίζει στη συνείδηση της κοινωνίας για την ποιότητα στην εκπαίδευση, τη χρηστή
διοίκηση και το πολιτισμένο περιβάλλον. Σ’ αυτό το αποτέλεσμα διαχρονικά έχουμε συνεισφέρει όλοι μας.
Όλα ανεξαιρέτως τα προηγούμενα πρυτανικά σχήματα με πρώτο αυτό του Καθηγητή κ. Ιωάννη Τσεκούρα, που
έθεσε τα θεμέλια πάνω στα οποία κτίσαμε οι υπόλοιποι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, μέλη ΔΕΠ, Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό και φυσικά οι Φοιτητές μας. Αν και είμαστε, όμως, μια πολύ δημιουργική και δραστήρια κοινότητα,
είναι κοινή διαπίστωση, ότι μας λείπει η εξωστρέφεια, ότι έχουμε ανάγκη να τονώσουμε τους δεσμούς εντός της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας, ανάμεσα στους φοιτητές, στους αποφοίτους, στο σύνολο του προσωπικού και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με την κοινωνία.
Τους προηγούμενους μήνες αναλάβαμε πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε βελτιώσει την εικόνα
μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνοντας την παρουσία μας, το κοινό μας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε.
Επίσης, ενισχύσαμε την παρουσία μας στα παραδοσιακά ΜΜΕ και έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στη δημοσιότητα του Πανεπιστημίου μας, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω γράφημα. Επιπλέον, σχεδιάζουμε την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας μας και δρομολογούμε την έκδοση των νέων πληροφοριακών εντύπων για το Πανεπιστήμιό μας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστημιακά στο πλαίσιο αναπροσαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας μας αλλάζουν
φιλοσοφία και συχνότητα, αποτυπώνοντας το σύγχρονο και δυναμικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα
εκδίδονται τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο, αντί για μία, επιδιώκοντας η ύλη να είναι επίκαιρη και ενδιαφέρουσα
για όλους. Σκοπός είναι να προβάλλεται ο πλούτος των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου μας, να αναδείξουμε την
έρευνα, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα προγράμματα σπουδών, τις αποτελεσματικές υπηρεσίες μας, να φωτίσουμε
την επιστημονική πλευρά σε επίκαιρα ζητήματα, με τα οποία ασχολούνται οι καθηγητές και οι φοιτητές μας, αλλά
και να φιλοξενήσουμε κοινωνικές και άλλες πρωτοβουλίες, την πορεία αποφοίτων μας, χωρίς βέβαια να κρύβουμε τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάτω από το χαλί.
Το παρόν τεύχος αποτελεί το πρώτο βήμα. Είμαι βέβαιος ότι στα επόμενα θα έχουμε πολύ περισσότερους συνοδοιπόρους, Καθηγητές, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και αποφοίτους που επιθυμούν να συμβάλλουν
στην ύλη του και στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας.
Ευχαριστώ θερμά όλους εκείνους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας να συμμετέχουν και την ομάδα των συντελεστών για την άοκνη προσπάθεια. Τους συγχαίρω όλους για το εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Καλή Ανάγνωση.

Δύο νεαρές αρχιτέκτονες ευαισθητοποιούνται από την έκκληση
του Πρύτανη και προτείνουν λύση, ώστε να μην θρηνήσουμε
άλλα θύματα στην Εγνατία. Η πρωτοβουλία για την κατασκευή
πεζογέφυρας γεννιέται.
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Eνθουσιώδεις, αισιόδοξοι, τολμηροί και δημιουργικοί θέλουν
να αλλάξουν τον κόσμο. Φέρνουν ένα κύμα αλλαγής
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γνωρίστε την ομάδα
που προβάλλει ιδέες που αξίζει να διαδοθούν.

Αριθμός αναφορών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (δεν περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς).
Πηγή: συνδρομητική υπηρεσία ENIMEROSI, www.apo.gr
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Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής
Επιστήμης, μέσω του οποίου
επιχειρείται για πρώτη φορά στη
χώρα η σύσταση ενός φορέα
υλοποίησης και διαχείρισης
εθνικών εκλογικών ερευνών,
πρακτική που, σε αντίθεση
με το σύνολο σχεδόν των
ευρωπαϊκών χωρών, δυστυχώς δεν
ακολουθείται στην Ελλάδα.

Μονάδα Ερευνών
Κοινής Γνώμης
& Αγοράς

«Το σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο με την ποιότητά του
μπορεί να επηρεάσει την αγορά προς το καλύτερο». Ν.Μ.

Γιάννης Κωνσταντινίδης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Νίκος Μαραντζίδης
Καθηγητής Τμήματος
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς ιδρύθηκε
από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο το 2008
με στόχο την αξιοποίηση της διαθέσιμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
τεχνογνωσίας σχεδιασμού ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών
και συλλογής των αντίστοιχων δεδομένων στην υλοποίηση έργων,
τόσο ακαδημαϊκών, όσο και εμπορικών για λογαριασμό τρίτων.
Η αρχική ιδέα δημιουργίας της ανήκει στον τότε διευθυντή του ΕΠΙ,
Καθηγητή Γιάννη Καραγιάννη και στον πρώτο Επιστημονικά Υπεύθυνο
της Μονάδας, Καθηγητή Νίκο Μαραντζίδη. Από το 2014, την επιστημονική
ευθύνη είχε ο επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Κωνσταντινίδης.
Το τελευταίο διάστημα ο όγκος εργασιών της παρουσίασε ραγδαία
αύξηση με αποτέλεσμα να έχουν ολοκληρωθεί 54 έρευνες εντός
των τελευταίων 20 μηνών. Το πιο πρόσφατο επίτευγμά της, η εγγύτερη
πρόβλεψη του αποτελέσματος των εθνικών εκλογών, ανάμεσα σε άλλες
14 έρευνες. Με αφορμή αυτό μάθαμε περισσότερα για τη δραστηριότητά της, από τα δύο μέλη ΔΕΠ που είχαν την ευθύνη της Μονάδας τα τελευταία χρόνια.
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Είστε ικανοποιημένος από την
πορεία της Μονάδας; Ποιες
θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικότερες έρευνες που αναλάβατε
και ποιες οι μεγαλύτερές σας
επιτυχίες;
ΓΚ: Η συνεχής αύξηση του αριθμού
των ερευνητών, επιχειρήσεων και
των θεσμικών φορέων που απευθύνθηκαν στη Μονάδα προκειμένου να υλοποιήσει τμήματα έργων
τους μαρτυρά τη χρησιμότητα της
ύπαρξης της δομής, ενώ η ολοένα
αυξανόμενη χρήση των δεδομένων που παράγονται από τη
Μονάδα από τρίτους ερευνητές
τεκμηριώνει την ποιότητα του
έργου της. Ιδιαίτερα μάλιστα
στον τομέα της εκλογικής έρευνας,
η παραγωγή δεδομένων
υψηλής ποιότητας οδήγησε στη
διασύνδεση της Μονάδας με το
Δίκτυο Μελέτης Εκλογών,
Κοινής Γνώμης και Κομμάτων της

Το τελευταίο διάστημα πολλές
από τις εκλογικές έρευνες που
είδαν το φως της δημοσιότητας
εμφανίζουν εξαιρετικά επιτυχείς
προβλέψεις. Πού οφείλεται η
επιτυχία των μετρήσεών σας;
ΓΚ: Αναφέρεστε στις προεκλογικές
έρευνες των εκλογών του 2014 και
του 2015 που δημοσιεύτηκαν στο
πλαίσιο της συνεργασίας της
Μονάδας με τον τηλεοπτικό
σταθμό «ΣΚΑΪ» και την εφημερίδα
«Η Καθημερινή». Η συγκεκριμένη
συνεργασία, προσέφερε όντως
μεγάλη προβολή στο έργο της
Μονάδας, έξω από τον στενό
ακαδημαϊκό χώρο.
Η πρόβλεψη του αποτελέσματος των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου που δημοσιοποιήθηκε
την Παρασκευή πριν από τις
εκλογές ήταν η εγγύτερη από
ένα σύνολο 14 ερευνών που
δημοσιοποιήθηκαν την ίδια ημέρα.
Εξίσου σημαντική είναι και η
σταθερότητα που επέδειξαν οι
εκτιμήσεις της Μονάδας σε όλη
την τελευταία περίοδο, δεδομένου
ότι όπως αποδεικνύεται
εκ των υστέρων δεν υπήρξε
αιφνιδιαστική στροφή των προτιμήσεων του εκλογικού σώματος
τους τελευταίους μήνες. Βεβαιώνω
ότι δεν υπάρχει μυστικό πίσω από
την επιτυχία της μέτρησης, χρειάζεται απλώς να κάνεις τη δουλειά
σου συστηματικά και αγόγγυστα
και φυσικά να έχεις διαβάσει καλά
τη στατιστική θεωρία!
Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις μετρήσεις που
διενεργούνται από την Μονάδα

και εκείνες που διενεργούν οι
εταιρίες δημοσκοπήσεων;
ΓΚ: Δεν μπορώ να έχω την εικόνα
των διαφορών αυτών από τη θέση
που βρίσκομαι. Θα έλεγα ίσως
ότι η έκταση και το βάθος των
ανιχνεύσεων που επιχειρούν τα
ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία
συλλογής και ανάλυσης της
Μονάδας είναι μεγαλύτερα.
Εικάζω επίσης ότι το ποσοστό
ανταπόκρισης σε έρευνες
που διενεργεί η Μονάδα είναι
υψηλότερο των αντιστοίχων
ερευνών που υλοποιούνται από
ιδιωτικές εταιρείες, καθώς οι ερωτώμενοι ανταποκρίνονται ευκολότερα στο αίτημα συμμετοχής στην
έρευνα λόγω της εμπιστοσύνης
που δείχνουν στους σκοπούς μιας
πανεπιστημιακής έρευνας.
Συμμετέχουν φοιτητές του
Πανεπιστημίου στην προσπάθειά σας; Ποιος είναι ο ρόλος
τους;
ΓΚ: Βεβαίως, στη Μονάδα
απασχολούνται περιστασιακά
τον τελευταίο χρόνο 50 περίπου
φοιτητές ως συνεντευκτές, και δύο
υποψήφιοι διδάκτορες, ως επόπτες
και διαχειριστές της διαδικασίας
συλλογής και κωδικοποίησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ως
αποτέλεσμα της ροής εργασίας
της Μονάδας, είναι πλέον εφικτή η
σχετικά συστηματική απασχόληση
φοιτητών του Πανεπιστημίου
ως αμειβόμενου επικουρικού
προσωπικού σε θέσεις εργασίας
εντός του ίδιου του Ιδρύματος,
σε μια εποχή που η αναζήτηση
μερικής απασχόλησης κατά τη
διάρκεια των σπουδών αποτελεί
τον κανόνα.
Υπό αυτήν την έννοια,
η Μονάδα καινοτομεί, καθώς
υποκαθιστά την πρακτική της
άτυπης στήριξης μεταπτυχιακών
και προπτυχιακών φοιτητών
που στο παρελθόν καλούνταν να
συνδράμουν αμισθί στο έργο των
δασκάλων τους με τη σχέση
καθαρής και αμειβόμενης εργασίας.

Θεωρείτε ότι οι δημοσκοπήσεις
επηρεάζουν τις στρατηγικές
των κομμάτων και τις
προτιμήσεις των ψηφοφόρων.
Έχετε παραδείγματα;
ΝΜ: Για τα κόμματα θα απαντούσα
πως υπάρχει μια τάση να υπολογίζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα
των δημοσκοπήσεων, όμως
συνεχίζω να υποστηρίζω πως
οι επιδράσεις των δημοσκοπήσεων
έχουν υπερτιμηθεί και ότι μπορούν
να είναι όλων των κατευθύνσεων.
Στην Ελλάδα οι πολιτικοί έχουν
την τάση να κοιτούν περισσότερο
τις δημοσκοπήσεις από όσο
πρέπει. Το ίδιο και τα ΜΜΕ
νομίζω.
Ποιο είναι το εύρημα που σας
έχει εκπλήξει περισσότερο κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της
Μονάδας;
ΝΜ: Η μεγάλη απήχηση των
θεωριών συνωμοσίας στη χώρα
μας. Όταν πραγματοποιήθηκε
η πρώτη έρευνα για τις θεωρίες
συνωμοσίας και τον αντισημιτισμό
είδαμε πολλά τέτοια εντυπωσιακά
στοιχεία. Για παράδειγμα πολλοί
συμπολίτες μας πιστεύουν πως
η οικονομική κρίση που μαστίζει
τη χώρα μας έχει εκπορευθεί από
διεθνή κέντρα που θέλουν το
κακό μας ως έθνος και ως κράτος!
Τι σημαίνει, κατά τη γνώμη σας,
η λειτουργία της Μονάδας για το
Πανεπιστήμιο;
Η Μονάδα Ερευνών Κοινής
Γνώμης και Αγοράς του ΕΠΙ είναι
μοναδική περίπτωση. Κανένα
άλλο ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν
διαθέτει μια τέτοια ερευνητική
μονάδα. Η συνεχής λειτουργία
της τα τελευταία επτά χρόνια και
η ανάδειξή της μέσα σε συνθήκες
ενός δύσκολου ανταγωνισμού,
δείχνει πως το σύγχρονο δημόσιο
πανεπιστήμιο όχι μόνο δεν έχει
να φοβάται τίποτε από την αγορά
αλλά ίσα-ίσα με την ποιότητα του
μπορεί να την επηρεάζει προς το
καλύτερο.
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“We are facing an investment gap.
We have to work to bridge that gap.
I intend to present an ambitious
300 billion investment package
for Jobs, Growth, and Competitiveness.”
Jean Claude Juncker
President of the European Commission

Σχέδιο Γιούνκερ
Η Ελλάδα
θα διεκδικήσει
12-15 δις ευρώ
Η είδηση ότι η Ελλαδα θα διεκδικήσει 12 με 15 δις ευρώ από το Σχέδιο
Γιούνκερ εκ στόματος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
κ. Δημήτρη Μάρδα προβλήθηκε από όλα τα μεγάλα παραδοσιακά
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ μετά την ημερίδα που διοργάνωσε το Εργαστήριο
Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας για τo Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση, γνωστό και ως Σχέδιο Γιούνκερ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός
μίλησε για επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων από τη νέα
κυβέρνηση, που εξετάζει τη συμπερίληψη της επέκτασης του Μετρό
Θεσσαλονίκης προς δυτικά και προς την Σταυρούπολη, στον κατάλογο
των έργων που θα αναζητήσουν χρηματοδότηση από Σχέδιο Γιούνκερ,
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.
πανεπιστημιακά4

Στην ημερίδα πλην του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Καθηγητή Δημήτριου Μάρδα, συμμετείχαν οι Ευρωβουλευτές Εύα Κ
 αϊλή, Μ
 αρία Σ
 πυράκη
και Κωνσταντίνος Χρυσόγονος,
η κυρία Ελένη Καββαδία από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε
 πενδύσεων,
καθώς και ακαδημαϊκοί από το
Πανεπιστήμιο Μ
 ακεδονίας και το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι ομιλητές συζήτησαν καίρια ερωτήματα, όπως: ποια είναι τα θετικά και
ποια τα αρνητικά σημεία του σχεδίου; Μπορεί να βοηθήσει την
Ευρώπη να ξεφύγει από την κρίση;
Ποια ε ίναι η σημασία του για την
Ελλάδα; Πώς έγινε δεκτό από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιες
είναι οι θέσεις των Ε
 λλήνων Ευρωβουλευτών; Ο κεντρικός παίκτης
και εταίρος σ’ αυτό το νέο Επενδυτικό Σχέδιο ε ίναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Η ΕΤΕπ είναι ο χρηματοδοτικός
βραχίονας της ΕΕ από την ίδρυση της ΕΟΚ το 1957 και κατέχει
την ανώτατη πιστοληπτική ικανότητα (ΑΑΑ) των τριών μεγάλων
οίκων αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, η ΕΤΕπ εγγυάται δυναμικά το

 ιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της
φ
ΕΕ, γι’ αυτό ήταν ιδιαιτέρως σημαντική η παρουσία της κ
 υρίας Καββαδία, που τ όνισε, μ
 εταξύ άλλων,
ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εμπλέξει
περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα
για να πετύχει τη χ ρηματοδότηση
των έργων, μια επιτυχία που θα
είναι πάντα σε συνάρτηση με την
οικονομική κατάσταση της χ ώρας
και τις α
 παραίτητες τ ομεακές
μεταρρυθμίσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο διαφορές παρουσίασαν
οι τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών οι οποίοι τοποθετήθηκαν πολιτικά απέναντι στο σχέδιο.
Η κυρία Σπυράκη α
 ναφέρθηκε
στις ασάφειες του σχεδίου και
εξέφρασε τους προβληματισμούς
της για την α
 νταγωνιστικότητα
των ελληνικών έργων. « Πρέπει
να υπάρχουν ελκυστικές προτάσεις που θα τραβήξουν χρήματα στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε
έργα σ
 οβαρά, μ
 εγάλα, που έχουν
σοβαρές μελέτες και όχι έργα
που στοχεύουν στο να κλείσουν
τρύπες» είπε χαρακτηριστικά. Η
εκτίμηση του κυρίου Χρυσόγονου ήταν ότι «αν τελικώς υλοποιηθεί το Πακέτο Γιούνκερ, η Ε
 λλάδα

θα πάρει ψ
 ίχουλα». Σύμφωνα με
τον ευρωβουλευτή αυτό που χρειάζεται είναι σ
 υνολική αλλαγή στις
πολιτικές της Ένωσης καθώς «η λιτότητα σκότωσε τις επενδύσεις και
για να ξαναγίνουν επενδύσεις πρέπει να σκοτώσουμε τη λιτότητα». Η
κυρία Καϊλή έστρεψε την προσοχή
της στην εξισορρόπηση του δημοσίου με το ιδιωτικό συμφέρον,
που αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα
για το σχέδιο, και ε κτίμησε θετικά
το γεγονός οτι η επιτροπή «πέρασε από την ρητορική της λιτότητας
στη ρητορική της ανάπτυξης».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Αχιλλέας Ζαπράνης,
επισήμανε ότι η συζήτηση για την
αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ
«θέτει το δάκτυλο επί τον τύπον
των ήλων, καθώς βάζει στις προτεραιότητες το ζήτημα της ανάπτυξης και στοχεύει να απαντήσει στην ανεργία με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης». Η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία, το κοινό
ανταποκρίθηκε θ
 ερμά γεμίζοντας το Αμφιθέατρο Τελετών του
Πανεπιστημίου, ενώ η ε κδήλωση
καλύφθηκε από εθνικά και τοπικά
μέσα ενημέρωσης.

Η αξία του Σχεδίου Γιούνκερ
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας

Σήμερα στην Ευρώπη ζούμε μια συγκυρία όπου η γενική αβεβαιότητα σε σχέση με την
οικονομική κατάσταση, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους στην οικονομία της
ΕΕ και ο α
 ντίκτυπός τους στον πιστωτικό κίνδυνο έχουν πλήξει το επίπεδο των επενδύσεων.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι βιώνουμε μια πραγματική κρίση αποεπένδυσης. Χαρακτηριστικό
είναι ότι στην ΕΕ έχει μειωθεί το επίπεδο των επενδύσεων κατά περίπου 15% σε σχέση με το
υψηλό επίπεδο που είχαν φτάσει το 2007. Ταυτόχρονα όμως, παρατηρούνται εντός της ΕΕ
υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής ρευστότητας. Συνεπώς, η Επιτροπή πρότεινε μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κρίσης αποεπένδυσης με την ανακοίνωσή της του Νοεμβρίου
2014 «Ένα Σχέδιο Επενδύσεων για την Ευρώπη».
Το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ εμφανίζεται φιλόδοξο: επιδιώκει να κινητοποιήσει την
οικονομία της ΕΕ, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και κυρίως φιλοδοξεί να αυξήσει
την απασχόληση εντός της ΕΕ, ιδίως στη σημερινή συγκυρία όπου η Ένωση μαστίζεται από την
ανεργία και τον αποπληθωρισμό.
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20 χρόνια

Γιάννης Τσεκούρας
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
Επίτιμος Πρόεδρος ASECU

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20
χρόνων από τη δημιουργία της
ASECU ζητήσαμε από τον εμπνευστή της, πρώην Πρύτανη και
ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών, Γιάννη
Τσεκούρα να μοιραστεί μαζί μας
την ιστορία της ίδρυσής της
και τα σημαντικότερα σημεία
της πορείας της μέσα στο χρόνο.
Το 1991 εκλεγόμαστε στην
Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο γραφών
ως Πρύτανης και οι Μιχάλης
Χατζηπροκοπίου και Λευτέρης
Σκαλίδης ως Αντιπρυτάνεις.
Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του ’90 χαρακτηρίζονται από την
κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και το άνοιγμα των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών προς
χώρες της Δύσης.
Έτσι, η νέα πρυτανεία του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανοίγει τις πόρτες του προς Πανεπιστήμια των βόρειων γειτόνων μας και
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προσφέρει / οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης καθηγητών από
Πανεπιστήμια αυτών των χωρών,
των οποίων οι γνώσεις αναφέρονταν στη λειτουργία της «κεντρικά
κατευθυνόμενης οικονομίας», στη
οργάνωση και λειτουργία της «οικονομίας της ελεύθερης αγοράς».
Αυτή η γνωριμία, αλλά και το γεγονός ότι η τεχνολογική και πληροφορική ε πανάσταση οδηγεί στη
δημιουργία του «παγκόσμιου
χωριού», πράγμα που συνεπάγεται
έκθεση στον ανταγωνιστικό
κόσμο και απαιτεί ανοιχτούς
ορίζοντες και στροφή στην
εξωστρέφεια, μάς έδωσαν το ερέθισμα να αναλάβουμε την πρωτοβουλία της ίδρυσης της «Ένωσης
των Οικονομικών Πανεπιστημίων
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Έτσι, στις 15-16/11/1996 συνήλθαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
εκπρόσωποι –Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, μέλη ΔΕΠ–
από 24 Πανεπιστήμια και ίδρυσαν
την “Association of South Eastern

Europe Economic Universities
(ASECU)”.
Το 2007 η Γενική Συνέλευση της
ASECU, ύστερα από αιτήματα
Πανεπιστημίων από χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης, της
Παρευξείνιας Ζώνης, καθώς και της
ΒΑ Αφρικής και της εγγύς Μέσης
Ανατολής, έλαβε την απόφαση της
διερεύνησης της ASECU και προς
αυτές τις περιοχές. Σήμερα,
η ASECU αριθμεί 51 μέλη - Πανεπιστήμια, εκ των οποίων 47 τακτικά
μέλη από: Αλβανία, Αρμενία,
Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,
Ελλάδα, FYROM, Μαυροβούνιο,
Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία,
Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία και
Τουρκία) και 4 συνδεδεμένα (από
Αίγυπτο και Λίβανο). (http//www.
asecu.gr)
Η Ένωση προσδιόρισε τους
καταστατικούς σκοπούς της,
βασικότεροι των οποίων είναι
η προώθηση της συνεργασίας
και η προστασία των συμφερόντων των μελών της, η προώθηση

της έρευνας προς όφελος της
οικονομίας, της κοινωνίας και
της πολιτιστικής ανάπτυξης των
χωρών της περιοχής αναφοράς της
Ένωσης, η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, η έκδοση επιστημονικού περιοδικού κ.ά. Τώρα,
η ASECU βαδίζει προς το 20ό έτος
της, πράγμα αφεαυτού σ
 ημαντικό
σε μια περιοχή, όπου η κ
 ουλτούρα
συνεργασίας δεν ε ίναι ιδιαίτερα
υψηλή. Σε αυτό το δ
 ιάστημα
έχει οργανώσει 10 εξαιρετικά
ενδιαφέρουσας θεματολογίας
διεθνή συνέδρια, εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό “South Eastern
Europe Journal of Economics
(SEEJE)” στην α
 γγλική γλώσσα, δ
 ύο
φορές τον χρόνο και έχει συστήσει:
(α) την ASECU-Youth, όπου φοιτητές από τα Π
 ανεπιστήμια-μέλη
και όχι μόνο, διοργανώνουν τα
Summer Schools, στα οποία, επί
μια εβδομάδα, παρουσιάζονται
και σ
 υζητούν, υπό την ε πίβλεψη
καθηγητών τους, ε ργασίες και
βέβαια γνωρίζονται και πολιτι-

στικά μ
 εταξύ τους, (β) Το Δ
 ίκτυο
Εφαρμοσμένης Ο
 ικονομικής
Έρευνας (NAER= NET Applied
Economic Research), στο οποίο
συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με ερευνητική ε μπειρία, (γ) την Ε
 πιτροπή Εκπαιδευτικής Σ
 υνεργασίας για την
ανάπτυξη κ
 οινών προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών μαθημάτων και
με τη χ ρήση της τηλεματικής/τηλεκπαίδευσης και κοινή ε πίβλεψη/
υποστήριξη δ
 ιδακτορικών
διατριβών.
Η Θεσσαλονίκη είναι η έδρα
της Ένωσης και το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, που είχε την πρωτοβουλία της ίδρυσής της αποτελεί
τη μόνιμη και σταθερή αναφορά
όλων των Πανεπιστημίων-μελών
της ASECU, πράγμα που σ
 ημαίνει
ότι το Πανεπιστήμιό μας έχει μια
εξαίρετη δυνατότητα α
 νάπτυξης
της αναγκαίας στους καιρούς μας
εξωστρέφειάς τους. Ας σημειωθεί ότι τόσο ο ταμίας της Έ
 νωσης
όσο και η Γραμματέας α
 υτής,
είναι π
 άντα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ

 ντίστοιχα του Πανεπιστημίου
α
μας, στο οποίο στεγάζεται και η
Γραμματεία της. Δεδομένου ότι η
παγκοσμιοποίηση απαιτεί και προωθεί τον ανταγωνισμό σε όλα τα
επίπεδα, άρα και στην ε κπαίδευση
και στην έρευνα, και επειδή μέσα
από συσσωματώσεις και όχι τόσο
κατά μόνας, πετυχαίνονται
καλύτερα αποτελέσματα, γι’ αυτό
η ASECU έχει καλές και ενδιαφέρουσες προοπτικές, αρκεί βέβαια
η εκάστοτε ηγεσία της να βλέπει
μακριά, να εργάζεται συστηματικά
και να ωθεί τα πράγματα μπροστά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ
δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην ASECU
και ελκυστική πρόοδο αυτής, ώστε
τα μέλη της να αυξηθούν, αλλά
προπαντός το έργο της να αποτελέσει σημείο αναφοράς της
οικονομικής επιστήμης, καθώς και
της εφαρμοσμένης οικονομικής
πολιτικής για τους ιθύνοντες των
χωρών της περιοχής αναφοράς της
Ένωσης.
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ΕΝΑστα
ΠΕΝΤΕ
παιδιά είναι θύμα
σεξουαλικής
κακοποίησης.
Συνήθως
από κάποιον
που γνωρίζει.

ü
Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αγγίζει το 20% πανευρωπαϊκά και
το 16% στη χώρα μας. Το πρόβλημα
της σεξουαλικής κακοποίησης των
παιδιών λαμβάνει ιδιαίτερα ανησυχητικές
διαστάσεις στις περιπτώσεις ΑμΕΑ.

Κοινωνικό
Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
είναι το πρώτο ΑΕΙ στην Ελλάδα
που υποστηρίζει έμπρακτα
την εκστρατεία ενημέρωσης
του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την Παιδική
Σεξουαλική Κακοποίηση.
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Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στην πρόσκληση να συστρατευθεί στη
μάχη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την π
 ρόληψη
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, μετά την
πρόταση της Συντονίστριας για την Ελλάδα, Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Έλενας Ράπτη.
Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Κώστα Παπαδόπουλου, το Τμήμα
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής μετέτρεψε
το παραμύθι του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
ενημέρωση των παιδιών για τη σεξουαλική κακοποίηση σε σύστημα Braille, ώστε να μπορεί να διαβαστεί
από παιδιά με προβλήματα όρασης σε όλη την Ευρώπη.
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης,
επισήμανε ότι αποτελεί τιμή για το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας να είναι το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που
υποστηρίζει ενεργά τη διάδοση και τους σκοπούς της
εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε, ότι θεωρεί την ανάληψη αυτού του ρόλου
καθήκον, αφού στόχος του Ιδρύματος είναι να καταστεί ένα κοινωνικό πανεπιστήμιο, ανοιχτό και διασυνδεδεμένο με την κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα.

ü Τα παιδιά με αναπηρίες εμφανίζονται
ως θύματα κακοποίησης τέσσερις φορές
πιο συχνά σε σχέση με τα παιδιά χωρίς
αναπηρία, βιώνοντας τρεις φορές περισσότερο τη σεξουαλική βία, ενώ το 80% των
γυναικών και 30% των ανδρών με νοητική
καθυστέρηση έχουν δεχτεί σεξουαλική
κακοποίηση.
ü Περίπου το 50% των κωφών αγοριών
και κοριτσιών έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά σε σύγκριση με το 10% των αγοριών
και το 25% των κοριτσιών χωρίς πρόβλημα
ακοής.
ü Τα παιδιά με πρόβλημα όρασης
αναφέρουν περισσότερα και πιο σοβαρά
περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε
σύγκριση με τα βλέποντα παιδιά.
ü Ο «κανόνας του εσώρουχου» είναι μια
απλή και ταυτόχρονα κατανοητή μέθοδος
για να εξηγούν οι γονείς στα παιδιά τους τα
σημεία του σώματός τους που δεν πρέπει
να αγγίζουν τρίτοι.
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Το έργο του Βασίλη είναι
ένα δικό μας «ποτέ ξανά».
Πιστεύουμε ότι
η πανεπιστημιακή
μας κοινότητα
θα το αγκαλιάσει
ως ένα διαχρονικό
μήνυμα ενάντια
στη βία κάθε μορφής
και υπέρ της Δημοκρατίας
στο δημόσιο χώρο.
Αχιλλέας Ζαπράνης
Πρύτανης

Η τέχνη
ενάντια
στη βία!
...το καμένο πιάνο έμενε στις
αποθήκες του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας μέχρι που ο
νεαρός εικαστικός καλλιτέχνης
Βασίλης Αλεξάνδρου,
απόφοιτος του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών του ΑΠΘ σκέφτηκε ότι
θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί ως μνημείο κατά της
βίας και του βανδαλισμού,
της κατάχρησης του δημόσιου
χώρου και της δημόσιας περιουσίας. Τότε ζήτησε την άδεια
του Πρύτανη, Καθηγητή
Αχιλλέα Ζαπράνη, για να
υλοποιήσει την ιδέα του.
Σήμερα, το έργο έχει εγκατασταθεί στο Φουαγιέ του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Πώς προέκυψε η ιδέα
να αξιοποιηθεί το καμένο πιάνο;
Η ιδέα προέκυψε όταν πληροφορήθηκα την ύπαρξη του καμένου
πιάνου, μία ιδέα που ενισχύθηκε
όταν έμαθα ότι είναι αποτέλεσμα
βανδαλισμού. Το γεγονός του
βανδαλισμού, μου ήταν γνωστό
από το 2012, απλώς, μαθαίνοντας
την ύπαρξή του, επανήλθε στη
μνήμη μου. Νιώθοντας την
ανάγκη να επέμβω εικαστικά
σε δημόσιο χώρο με στόχο την
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, προέκυψε η ιδέα της
αξιοποίησης του καμένου πιάνου.
Τι να περιμένουμε να δούμε με
την ολοκλήρωση του έργου σας;
Το καμένο πιάνο φέρει από μόνο
του τη δυναμική που θα ήθελα να έχει το έργο στην τελική
του μορφή. Στόχος μου είναι η
επούλωση και η ενεργοποίηση

 υτού του αντικειμένου στο χώρο,
α
ώστε να αποτελέσει μνημείο κατά
της βίας και του βανδαλισμού, της
κατάχρησης του δημόσιου χώρου
και της δημόσιας περιουσίας και
γενικότερα υπέρ του σεβασμού
στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκετε να στείλετε;
Με το έργο αυτό επιχειρώ να θίξω
ζητήματα και να εγείρω προβληματισμούς. Προϊόν μιας πράξης βίας,
το «κουφάρι» του σπουδαίου
μουσικού οργάνου συνοψίζει
εν πολλοίς το ταραγμένο κλίμα,
τον αποπροσανατολισμό, αλλά
και το γενικότερο αδιέξοδο
στο οποίο τα τελευταία χ
 ρόνια
βρίσκονται τα ελληνικά
Πανεπιστήμια.
Πώς το φαντάζεστε ε νταγμένο
στην καθημερινότητα του

 ανεπιστημίου;
Π
Υπάρχει και ένα δεύτερο ε πίπεδο
ανάγνωσης του καμένου π
 ιάνου
που αφορά στην επανάχρησή του.
Πρόκειται για ένα α
 ντικείμενο,
το οποίο απορρίφθηκε από
το κοινωνικό περιβάλλον γ ιατί
έπαψε να έχει τη χρηστική του
λειτουργία. Με την α
 ναγωγή του σε
εικαστικό έργο επιχειρώ την επανένταξή του στο κ
 οινωνικό περιβάλλον. Είναι ο
 υσιαστικά σα να
«επιστρέφει» στο χώρο όπου
δικαιωματικά ανήκει με τη μ
 ορφή
έργου τέχνης. Πιστεύω ότι με
την α
 νάδειξή του σε εικαστικό
έργο, το κ
 ατεστραμμένο πιάνο θα
αναδειχθεί σε σύμβολο κατά της
ασυδοσίας στον πανεπιστημιακό
χώρο, ένα μ
 νημείο ουσιαστικά που
θα ενεργοποιεί την τέχνη ενάντια
στη β
 ιαιοπραγία. Ένα μνημείο με
αναφορές στην πρόσφατη ιστορία
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Δεν φοβάστε ότι το ίδιο το πιάνο
μπορεί να βανδαλιστεί;
Όσον αφορά στην πιθανότητα
βανδαλισμού του, πάντα σ
 υντρέχει
τέτοιος κίνδυνος για κάθε έργο
που εκτίθεται σε δημόσιο χώρο.
Πιστεύω όμως ότι τα μηνύματα
που θα μεταφέρει θα αποτρέπουν
παρόμοιες ενέργειες. Άλλωστε και
αυτός είναι ένας από τους στόχους
αξιοποίησης και έκθεσής του.
Πώς συνδέεται η ιδέα του καμένου πιάνου με το υπόλοιπο έργο
σας;
Η χρήση των υπολειμμάτων του
μουσικού οργάνου στο π
 λαίσιο της
συγκεκριμένης δράσης σ
 υνάδει
απόλυτα με τον ε υρύτερο προσανατολισμό που έχει το έργο μου τα
τελευταία δύο χρόνια. Ξεκινώντας
από τη χαρακτική και τις π
 ρακτικές
της, επιχείρησα να επεκτείνω τις
δύο διαστάσεις στο χώρο και να

 ημιουργήσω ε γκαταστάσεις,
δ
συχνά εκθέτοντας την ίδια τη
μήτρα του χαρακτικού. Στην
πορεία, η χ άραξη απέκτησε έναν
πιο εννοιολογικό χ αρακτήρα, ενώ
σταδιακά άρχισα να χ ρησιμοποιώ
στα έργα μου αντικείμενα που το
αστικό περιβάλλον έχει α
 ποβάλλει,
όπως παλιά μαδέρια οικοδομής,
ξύλινους τροχούς ή φ
 θαρμένες
σαμπρέλες ποδηλάτου. Κατά
τη γνώμη μου, το φ
 θαρμένο,
χρησιμοποιημένο υλικό αποτελεί
φορέα μνήμης, καθώς εσωκλείει
πολλαπλές αφηγήσεις, πολλαπλές
ιστορίες.

Βασίλης Αλεξάνδρου
Εικαστικός, Απόφοιτος του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ
vasilisalexandrou.wix.com/vasilis-alexandrou
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Νέες μέθοδοι διδασκαλίας

Bloomberg
Χρήστος Ι. Νεγκάκης
Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Διευθυντής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΛΧΡ

Η χρήση των νέων μεθόδων
διδασκαλίας και η σύνδεση της
γνώσης με την εφαρμογή της είναι
στοιχεία που βελτιώνουν
την εμπειρία των σπουδών
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών και μετράνε θετικά
στην καθημερινή αξιολόγηση των
Τμημάτων αλλά και στην απόκτηση
των κατάλληλων γνώσεων και
δεξιοτήτων για την επιτυχία των
αποφοίτων μας στην αγορά
εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο
o Καθηγητής Χρήστος Νεγκάκης
μάς παρουσιάζει τη βάση
δεδομένων Bloomberg του
Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής.

Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία
σας χρησιμοποιώντας τη βάση
δεδομένων Bloomberg ως εκπαιδευτικό εργαλείο; Μπορούν οι
φοιτητές να γίνουν ίσως πιο αντα-
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γωνιστικοί ανταποκρινόμενοι καλύτερα στην αγορά εργασίας στο
μέλλον;
Η βάση δεδομένων Bloomberg αποτελεί ένα εργαλείο παροχής χρηματοοικονομικών και οικονομικών
πληροφοριών που καλύπτει όλους
τους τομείς της αγοράς. Οι πληροφορίες που παρέχονται, χρησιμοποιούνται διεθνώς από πολλούς
επιχειρηματικούς τομείς, όπως
τον χρηματοοικονομικό, τραπεζικό, επενδυτικό, ασφαλιστικό κ.ά.
Χρησιμοποιούνται όμως και από
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ανά τον κόσμο για την κάλυψη
ερευνητικών και διδακτικών αναγκών. Η χρήση της συγκεκριμένης
βάσης δεδομένων ως εκπαιδευτικό εργαλείο, συνδυάζοντας την
διδασκαλία με τις νέες μορφές
τεχνολογίες, συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη υψηλότερων
μαθησιακών αποτελεσμάτων

 ιαχέοντας τον ρυθμό της πραγμαδ
τικής οικονομίας μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας και συνδέοντας τον
εκπαιδευόμενο με τις διεθνείς
αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Επιπλέον, οι φοιτητές μαθαίνουν
να χρησιμοποιούν πληροφορίες,
δηλαδή χρηματοοικονομικά
στοιχεία, στατιστικές αναλύσεις,
ιστορικά δεδομένα, τρέχουσες
οικονομικές ειδήσεις καθώς και
αντίστοιχη τεχνολογία όμοια
με αυτή που χρησιμοποιούν οι
επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο,
προσφέροντάς τους ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα σε μία έντονα ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
Η εικόνα του εργαστηρίου προσομοίωσης είναι εντυπωσιακή. Με
ποιο σκοπό το Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής
υιοθέτησε αυτήν τη μέθοδο

διδασκαλίας;
Η σύνδεση της εκπαίδευσης με το
οικονομικό-επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά, κυρίως,
με τις ανάγκες μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας,
αποτελεί στρατηγικό στόχο,
ουσιαστική προτεραιότητα και
συνεχή προσπάθεια του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Ο συνδυασμός
θεωρίας και πράξης, προσφοράς
γενικής καλλιέργειας-εκπαίδευσης
και παροχής εξειδικευμένων
γνώσεων, απόκτησης ουσιαστικών
δεξιοτήτων-ικανοτήτων καθώς και
τρόπων κατοχύρωσης επαγγελματικών προσόντων θεωρούμε ότι αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας στην
μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων. Το Τμήμα,
στην κατεύθυνση αυτή, επενδύει

στην αποτελεσματικότητα της
γνώσης των νέων τεχνικών, κυρίως,
σε σχέση με τις παραδοσιακές συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας,
ώστε, ο συνδυασμός θεωρίας και
πράξης καθώς και η χρήση υψηλής
ποιότητας τεχνολογικών εργαλείων
να προσφέρει στους φοιτητές - αποφοίτους, όλα τα απαραίτητα εφόδια
για τη μελλοντική, επαγγελματική
και επιστημονική τους ανέλιξη.
Μέσα από τη νέα αυτή μέθοδο
διδασκαλίας και προσομοίωσης,
οι φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό
όσο και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο σπουδών, έχουν τη
δυνατότητα να εμβαθύνουν
και να επεκτείνουν την έρευνά
τους, να αναπτύξουν αναλυτικές
δεξιότητες και να αποκτήσουν
προσόντα, να αξιολογήσουν τις
χρησιμοποιούμενες επιστημονικές
μεθόδους, να αποκτήσουν εμπειρία
αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις,

στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν
σημαντικά εφόδια για τον γεμάτο
προκλήσεις επαγγελματικό τους
στίβο.
Υπάρχουν και άλλα εργαλεία
που χρησιμοποιείτε; Υπάρχει
πρόσβαση και σε άλλες
βάσεις δεδομένων στο
Εργαστήριο Προσομοίωσης
του Τμήματός σας;
Το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, παράλληλα
με τη βάση δεδομένων
Bloomberg, διαθέτει και τη
βάση χρηματοοικονομικών και
λογιστικών δεδομένων Compustat,
η οποία παρέχει πληροφορίες,
στοιχεία οικονομικών καταστάσεων καθώς και άλλες λογιστικές
πληροφορίες που γνωστοποιούνται
από τις επιχειρήσεις, για σημαντικό
αριθμό εταιριών σε παγκόσμιο
επίπεδο.
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CMX
κάνει τον

προγραμματισμό
παιχνίδι
Ο Χρήστος Μαλλιαράκης, υποψήφιος διδάκτορας
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
στο π
 λαίσιο της διατριβής* του ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό
παιχνίδι για την εκμάθηση προγραμματισμού
και κατέκτησε το 1ο βραβείο στην κατηγορία του
στον 2ο Π
 ανευρωπαϊκό διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών.
Στη συνέντευξή του μάς εξηγεί τι είναι το CMX, πώς λειτουργεί
και πώς συμβάλει στο μάθημα της Πληροφορικής.
* Επιβλέπουσα της διατριβής είναι η Καθηγήτρια Μάγια
Σατρατζέμη και μέλη της τριμελούς επιτροπής ο Αναπληρωτής
Καθηγητής Ιωάννης Ρεφανίδης και ο Λέκτορας Στέλιος Ξ
 υνόγαλος.
πανεπιστημιακά14

Τι σας ώθησε στη δημιουργία
ενός εκπαιδευτικού
λογισμικού για την εκμάθηση
προγραμματισμού;
Oι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι μαθητές στην εκμάθηση του
προγραμματισμού, αλλά και οι
αυξανόμενες απαιτήσεις του
διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος για την αξιοποίηση
αυτών των γνώσεων έδωσε το
έναυσμα για την ενασχόληση με
τη δημιουργία ενός ε κπαιδευτικού
λογισμικού που θα σ
 υνδυάζει
τη μάθηση με το κίνητρο και
την ψ
 υχαγωγία. Προς αυτήν την
κατεύθυνση, ερευνήθηκαν παρόμοια λογισμικά καταγράφοντας τις
αδυναμίες, αλλά και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματά τους καταλήγοντας
στη δημιουργία του CMX.

«Το παιχνίδι
και η μάθηση
μέσα από τη
δημιουργία και
την ψυχαγωγία
θα αποτελέσει
σημαντικό
κομμάτι
στο μέλλον της
εκπαιδευτικής
καινοτομίας».

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του;
Το CMX μπορεί να αποτελέσει ένα
σημαντικό και ευχάριστο βοήθημα
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς καλύπτοντας κενά πρακτικής εφαρμογής του προγραμματισμού στο μάθημα της Πληροφορικής. Συνδέει ένα δύσκολο
μάθημα, όπως είναι η εκμάθηση
του προγραμματισμού Η/Υ με το
παιχνίδι. Δίνει δηλαδή στο
μαθητή κίνητρο να ασχοληθεί, τον
προκαλεί να κερδίσει στο
παιχνίδι και παράλληλα να μάθει
να προγραμματίζει στις
γλώσσες C και Java.
Όσο περισσότερο δ
 ηλαδή
παίζει o μαθητής, τόσο
περισσότερο εμβαθύνει σε
δυσνόητες προγραμματιστικές
έννοιες. Οι εκπαιδευτικοί από την
άλλη πλευρά, έχουν ενεργό ρόλο
μέσα στο παιχνίδι, καθώς μπορούν
να αναπροσαρμόσουν όλα τα
στοιχεία που καθορίζουν την
εξέλιξη του παιχνιδιού και την
εκμάθηση του προγραμματισμού
και στο τέλος μπορούν να δουν
πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι
και αν οι μαθητές ολοκλήρωσαν
τις αποστολές τους.

Μπορείτε να μας περιγράψετε το
παιχνίδι;
To CMX ανήκει στην κατηγορία
των Serious Games και συγκεκριμένα στα Educational MMORPG
(Massive Multiplayer Online Role
Playing Games), όπου οι μ
 αθητές
χωρίζονται σε 2 ο
 μάδες και
συνεργάζονται για να π
 ετύχουν
τους στόχους του π
 αιχνιδιού.
Σύμφωνα με το σενάριο του
παιχνιδιού, υπάρχουν 2 ομάδες, οι
hackers και οι crackers. Οι crackers
είναι οι καλοί, ακτιβιστές δηλαδή
που προσπαθούν να εισβάλλουν
στον κεντρικό server ενός εργαστασίου που μεταξύ άλλων παράγει τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων.
Οι hackers είναι οι κακοί,
πληρωμένοι υπάλληλοι του
εργοστασίου που προσπαθούν
να εμποδίσουν τους crackers να
εισβάλλουν. Για να πετύχουν τους
στόχους του παιχνιδιού οι παίκτες
έρχονται σε επαφή με τους S
 enseis,
μέντορες που τους μαθαίνουν τη
θεωρία του προγραμματισμού και
τους αξιολογούν είτε με ερωτήσεις
πολλαπλής ε πιλογής, είτε φτιάχνοντας προγράμματα με drag and

drop εντολές, είτε προγραμματίζοντας με ειδικά δ
 ιαμορφωμένο
editor, καθώς στο παιχνίδι έχει
ενσωματωθεί compiler που
ενημερώνει τους μαθητές αν
έκαναν κ
 άποιο λάθος και ποιο
λάθος είναι αυτό.
Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον των παιχνιδιών στην εκπαίδευση και ποιοι είναι οι δικοί σας
στόχοι;
Επόμενος στόχος είναι να εμπλουτιστεί το CMX με περισσότερες
πρότυπες ενότητες και να χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα από τους εκπαιδευτικούς. Προσωπικά, ως ερευνητής στοχεύω στην περαιτέρω διερεύνηση του gamebasedlearning σε
πρόσθετους τεχνολογικούς άξονες,
όπως είναι το mobilegaming και σε
περισσότερα εκπαιδευτικά θέματα,
καθώς εκτιμώ πως το παιχνίδι και η
μάθηση μέσα από τη δημιουργία
και την ψυχαγωγία θα αποτελέσει
σημαντικό κομμάτι στο μέλλον της
εκπαιδευτικής καινοτομίας.
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Πρωτοβουλία Γέφυρα
Μετά το τραγικό δυστύχημα που
κόστισε τη ζωή σε έναν ακόμη
νέο άνθρωπο ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης
απευθύνθηκε σε όλους τους
αρμόδιους φορείς για την
εξεύρεση μιας λύσης, ώστε οι
πεζοί να μπορούν να διασχίζουν
με ασφάλεια την Εγνατία στο ύψος
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η έκκλησή του ευαισθητοποίησε
δύο νεαρές αρχιτέκτονες την
Μαργαρίτα Μπουλάκη, απόφοιτο
του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές
του Πανεπιστημίου μας μεταξύ
άλλων, και τη Γιώτα Μπανιώτη να
προσφερθούν να σχεδιάσουν μια
πεζογέφυρα για το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Η εθελοντική
προσφορά των δύο νεαρών
αρχιτεκτόνων εξελίσσεται στην
πανεπιστημιακά16

Πρωτοβουλία Γέφυρα με την
οποία οι Πρυτανικές αρχές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
καλούν όλους τους φορείς, αλλά
και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
για την επίλυση αυτού του
σοβαρού προβλήματος ασφάλειας
στην Εγνατία, αλλά και για τη
δημιουργία ενός έργου που θα
αποτελέσει σύγχρονο σημείο
αναφοράς για την πόλη. Ήδη
υπάρχει θετική ανταπόκριση από
τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη
Μπουτάρη. Διαβάστε στο σύντομο
σημείωμα των δύο αρχιτεκτόνων
μηχανικών πώς αντιλαμβάνονται
την αρχιτεκτονική ως μέσο
επίλυσης προβλημάτων αλλά και
τον ρόλο των νέων επιστημόνων
και επαγγελματιών σε αυτήν τη
δύσκολη συγκυρία.

Η κίνηση των φοιτητών από και
προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
καθημερινά είναι πολύ μ
 εγάλη.
Εξίσου μ
 εγάλη ε ίναι όμως και
η κίνηση και ταχύτητα των
αυτοκινήτων στην Ε
 γνατία. Οι
διαβάσεις πεζών β
 ρίσκονται σε
αρκετά μεγάλη α
 πόσταση με
αποτέλεσμα χιλιάδες φ
 οιτητές να
διασχίζουν κ
 αθημερινά κ
 άθετα την
Εγνατία, α
 νάμεσα στα δ
 ιερχόμενα
αυτοκίνητα, θέτοντας σε κίνδυνο
τη ζωή τους κατά την προσέλευση
και αποχώρησή τους προς και
από τον χώρο του Πανεπιστημίου.
Το αποτέλεσμα ε ίναι να έχουν
σημειωθεί μ
 έχρι σήμερα π
 ολλά
ατυχήματα, ο
 ρισμένα μ
 άλιστα
θανατηφόρα, που καταδεικνύουν
την αναγκαιότητα εξεύρεσης λ ύσης
άμεσα. Η α
 ρχιτεκτονική είναι ένας
πολυδιάστατος τομέας, συνδυάζει

Ιδέες υπό επεξεργασία για την κατασκευή υπέργειας γέφυρας
από τις δύο αρχιτέκτονες
κ.κ. Μαργαρίτα Μπουλάκη και Γιώτα Μπανιώτη.

Μαργαρίτα Μπουλάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γιώτα Μπανιώτη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

με μ
 αεστρία την επιστήμη με
την τέχνη, έχει πολλές εκφάνσεις
και προεκτάσεις και μια ισχυρή
κοινωνική συνιστώσα. Το κοινωνικό
της πρόσωπο αποκαλύπτεται όταν
η δημιουργία έχει ως κύριο στόχο
και σκοπό να δώσει λύση σε ένα
πρόβλημα. Δύο νέες αρχιτέκτονες
στη Θεσσαλονίκη πήραμε την
πρωτοβουλία να σχεδιάσουμε
τη λύση ενός προβλήματος που
παίρνει όλο και μεγαλύτερη έκταση
θέτοντας σε κίνδυνο τους φοιτητές
της πόλης αλλά και γενικότερα τους
διερχόμενους πεζούς στην περιοχή
της πανεπιστημιούπολης.
Η πρωτοβουλία μας αφορά στην
προετοιμασία τριών προτάσεων
για μια πεζογέφυρα που θα ενώνει
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με
τη Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ που
βρίσκεται ακριβώς απέναντι και θα

διασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση
των πεζών. Οι προτάσεις ιδανικά
θα τεθούν σε διαβούλευση και
ψηφοφορία εντός αλλά και εκτός
των πανεπιστημιακών κύκλων
επιδιώκοντας με την κίνηση
αυτή τόσο τη γνωστοποίηση
του προβλήματος όσο και την
συμμετοχή ο
 λόκληρης της
πανεπιστημιακής κοινότητας
σε αυτήν την προσπάθεια.
Ηπ
 ληροφορία είναι δύναμη και
η μαζική απαίτηση ελπίζουμε να
κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές
και να ασκήσει πίεση με σκοπό
την κατασκευή του έργου. Η προτεινόμενη κοινωνική παρέμβαση έχει
σαφείς και επωφελείς για την πόλη
προεκτάσεις καθώς επιδιώκουμε
η νέα πεζογέφυρα της πανεπιστημιούπολης να αποτελέσει ένα νέο
τοπόσημο της π
 όλης μας.

Κυριότερα όμως θα αποτελέσει
μία σαφή δήλωση πως οι νέοι
επιστήμονες και επαγγελματίες παρά
τις δυσκολίες που α
 ντιμετωπίζουμε
την τρέχουσα π
 ερίοδο έχουμε
ιδέες, ικανότητες, ό
 νειρα και
φιλοδοξίες που παλεύουμε να
πραγματοποιήσουμε.
Η Μαργαρίτα Μπουλάκη είναι α
 ρχιτέκτων
μηχανικός που εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας στη Θεσσαλονίκη. Ε ίναι α
 πόφοιτη της
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην κ ατεύθυνση των Ε υρωπαϊκών
Σπουδών και της Δ
 ιπλωματίας (ΜΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και στην κατεύθυνση του
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (MSC, Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Η Γιώτα Μπανιώτη
είναι αρχιτέκτων μηχανικός με επαγγελματική
δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και την
Κομοτηνή. Είναι α
 πόφοιτη της Πολυτεχνικής
Σχολής ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
(MArch) από το IAAC – Institute for Advanced
Architecture of Catalonia.
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Πολιτισμός και
Χώρος στα Βαλκάνια
«Η γνώση και συνείδηση της
ιστορίας αποτελεί διαχρονικά
θεμελιώδη ανάγκη των κοινωνιών.
Στην εποχή της οικονομικής και
πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης
και των μετα-μοντέρνων κοινωνιών,
η ανάδειξη της πολιτισμικής
κληρονομιάς και της ‘ταυτότητας
του τόπου’ αντιπροσωπεύει αδιαμφισβήτητη ανταγωνιστική αιχμή
στα πλαίσια του ανταγωνισμού
των πόλεων για τη διεύρυνση της
αναπτυξιακής προοπτικής τους,
ιδιαίτερα στον τομέα του αστικού
τουρισμού. Ωστόσο, στα Βαλκάνια
- που βρίσκονται στη γεωγραφική
και οικονομική περιφέρεια της
Ευρώπης και χαρακτηρίζονται από
έντονες οικονομικές εξάρσεις και
υφέσεις και συχνά άναρχη οικιστική
ανάπτυξη – εξακολουθούν
σήμερα να παρουσιάζονται διλήμ-
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ματα, αντιθέσεις και συγκρούσεις
στη διαχείριση των πολιτισμικών
και ιστορικών τοπίων στη
σύγχρονη πόλη. Ειδικότερα,
τέτοια διλήμματα, αντιθέσεις και
συγκρούσεις συχνά αναπτύσσονται μεταξύ του εκσυγχρονισμού
των μεταφορικών υποδομών των
πόλεων και της διαχείρισης των
πολιτισμικών τοπίων» αναφέρει
στην εισήγησή της με τίτλο
«Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς & αναπτυξιακή προοπτική.
Διλήμματα και αντιθέσεις στις
πόλεις των Βαλκανίων» στο Διεθνές
Συμπόσιο «Πολιτισμός και
Χώρος στα Βαλκάνια (17ος - 20ός
αιώνας)» η Άσπα Γοσποδίνη,
Καθηγήτρια Πολεοδομίας &
Αστικού Σχεδιασμού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην
εισήγησή της η Α. Γοσποδίνη

 ναπτύσσει το επιχείρημα «...ότι
α
τα αναδυόμενα διακριτά μοντέλα
διαχείρισης της πολιτισμικής
κληρονομιάς τείνουν να έχουν
ισχυρή συσχέτιση με τον συγκεκριμένο άξονα αναπτυξιακής προοπτικής που επιλέγεται για την πόλη.
Το επιχείρημα τεκμηριώνεται με
πρόσφατα παραδείγματα από τη
Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Η εισήγηση αναλύει τα
διλήμματα, τις αντιθέσεις και
τις συγκρούσεις στο πλαίσιο
αναπτυξιακής προοπτικής των
δύο πόλεων. Τα συγκεκριμένα
παραδείγματα υποστηρίζουν το
επιχείρημα ότι στην εποχή του
ανταγωνισμού των πόλεων και των
πολυπολιτισμικών κοινωνιών
διαφαίνεται αλλαγή του καθιερωμένου κυρίαρχου προτύπου
διαχείρισης της πολιτισμικής

Ελένη Γαβρά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
Επιστημονικά υπεύθυνη του Διεθνούς Συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια (17ος – 20ός αιώνας)»
http://www.cult-balk-space2014.uom.gr

 ληρονομιάς. Σηματοδοτείται το
κ
πέρασμα από το φιλτράρισμα της
πολιτισμικής κληρονομιάς με βάση
την εθνική ταυτότητα του τόπου
στην επιλογή της διατηρήσιμης πολιτισμικής κληρονομιάς που εναρμονίζεται με τον προκρινόμενο άξονα
ανάπτυξης της πόλης».
Το Διεθνές Συμπόσιο «Πολιτισμός
και Χώρος στα Βαλκάνια (17ος - 20ός
αιώνας)», του οποίου τη διοργάνωση
ανέλαβε το Τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
πραγματοποίησε στις 21 και 22
Νοεμβρίου 2014 είναι το πρώτο
με ανάλογη θεματική για το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Με την επιτυχία της υλοποίησης
του Διεθνούς αυτού Συμποσίου,
δημιουργείται πλέον σήμερα στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μια

«πλατφόρμα» επιστημονικών
αναζητήσεων και εν δυνάμει
συνεργιών στους δύο αυτούς
θεματικούς επιστημολογικά
πυλώνες –Χώρος και Πολιτισμός στα
Βαλκάνια– διερευνώντας τους κάτω
από διαφορετικές επιστημολογικές
οπτικές / προσεγγίσεις, επιδιώκοντας τον συγκερασμό ανάμεσα σε
επιστημονικά ζητήματα που εστιάζουν στο χώρο (τον γεωγραφικό),
όπως και τον πολιτισμό – με
την ευρύτερη έννοια του όρου,
εξετάζοντάς τα είτε ως μεμονωμένες εκφάνσεις της ανθρώπινης
δημιουργίας (πολιτισμός, οικιστικός
χώρος), είτε ως ισόρροπη σύνθεση
αυτών (πολιτισμός και χώρος). Στο
πλαίσιο του Συμποσίου οι εισηγήσεις
που παρουσιάστηκαν εντάχθηκαν
σε συγκεκριμένους θεματικούς
άξονες:

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις
2. Πολιτισμός και οικιστικός χώρος
κατά την ιστορική διάσταση
3. Ιστορικά τοπία – ιστορική
ανθρωπο/γεωγραφία (υλική /
σημειωτική)
4. Κοινωνική αναπαράσταση του
ιστορικού χώρου μέσα από τη
λογοτεχνία, τέχνη, ιδεολογία,
ιστορία.
5. Πολιτισμός, αστικές πολιτικές και
περιφερειακή ανάπτυξη.
Στο Συμπόσιο προσκλήθηκαν και
συμμετείχαν με εισηγήσεις τους
επίλεκτοι επιστήμονες διαφόρων
ειδικοτήτων (γεωγράφοι,
ιστορικοί, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι,
ιστορικοί τέχνης, κοινωνικοί
ανθρωπολόγοι), ακαδημαϊκοί
δάσκαλοι και ερευνητές από (8)
διαφορετικές χώρες των Βαλκανίων,
της Κεντρικής και της ΝΑ Ευρώπης
και από την Ελλάδα.
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Bullying

Βιασμός
της Αξιοπρέπειας
BULLYING είναι η Σκόπιμη, Αναίτια, Απρόκλητη, Επαναλαμβανόμενη, Άμεση ή Έμμεση
ΒΙΑ, από Ισχυρότερους προς Αδύναμους, με Αφορμή κάποια Αδυναμία-Μειονεξία,
Διαφορετικότητα ή Ιδιαιτερότητα του ΘΥΜΑΤΟΣ, με Σκοπό να Προκαλέσουν Σωματικό
ή Ψυχικό Πόνο στο Θύμα. Ο Θύτης αποκτά Υπεροχή, Κυριαρχία έναντι του Θύματος.
Το BULLYING μπορεί να είναι: Σωματικό (> Αγόρια), Λεκτικό (> Κορίτσια) ή Ηλεκτρονικό
και δεν περιορίζεται στο σχολείο, αλλά υπάρχει παντού, ακόμη και στο Πανεπιστήμιο.

Γεώργιος Θ. Παυλίδης
Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Επισκέπτης Καθηγητής στο University of Northampton, Honorary Fellow στο Brunel University
της Αγγλίας και Fellow της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών.

Ο Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Καθηγητής
Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, είναι ο δημιουργός
του βιολογικού Pavlidis Test, το
οποίο, σύμφωνα με τον Καθηγητή,
επιτυγχάνει με ακρίβεια 91,5% την
πρόγνωση της δυσλεξίας και με
93,1% τη διάγνωση της Διαταραχής
Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) από
την προσχολική ηλικία. Αυτό το
διάστημα εκπονεί έρευνα για το
bullying στα άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες, ΔΕΠΥ και σε φοιτητές.
Στο άρθρο του περιγράφει το
Bullying σε σχέση με τα παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠΥ
και προτείνει κάποιες λύσεις.
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Η έκφραση σχολικός εκφοβισμός,
bullying, είναι ήπια για να αποδώσει
τη βαρύτητα του φαινομένου. Η
λέξη που την αποδίδει καλύτερα
είναι βιασμός. Πρόκειται για βιασμό
της αξιοπρέπειας που δεν περιορίζεται στο σχολείο. Ταπεινώνει
και εξευτελίζει κατ’ εξακολούθηση
το θύμα, δηλαδή το άτομο που
το υφίσταται. Το θύμα συνήθως
είναι παιδί-άτομο με χαμηλή
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση,
χαμηλών τόνων, απομονωμένο,
διαφορετικό και αδύναμο σωματικά
ή ψυχοκοινωνικά. Το προφίλ
του θύτη εμπεριέχει υψηλή ή
χαμηλή αυτοπεποίθηση, αίσθηση
υπεροχής έναντι του θύματος,
πνευματική, κοινωνική ή σωματική.
Γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να
ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, για να περιοριστεί το
bullying που στην Ελλάδα εμφανίζεται από 32 ως 41%, κατατάσσοντάς μας στην τρίτη χειρότερη θέση
μεταξύ 60 κρατών. Στη Γερμανία
το bullying υπολογίζεται στο 8%

και στις Σκανδιναβικές χώρες το
ποσοστό κυμαίνεται από 12-15%.
Το φαινόμενο μειώνεται από 21%
στις πρώτες τάξεις του δημοτικού,
στο 3% στο γυμνάσιο-λύκειο.
Τα αγόρια έχουν 2 φορές
περισσότερες πιθανότητες να
γίνουν θύτες από τα κορίτσια. Το
71% των μαθητών των ΗΠΑ που
με όπλα σκοτώνουν μαθητές και
διδάσκοντες του σχολείου τους,
ήταν οι ίδιοι θύματα bullying και η
πλειοψηφία τους είχαν μαθησιακές
δυσκολίες ή/και ΔΕΠΥ. Τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες είναι κυρίως
τα θύματα, ενώ αυτά με ΔΕΠΥ είναι
3 φορές περισσότερο θύτες και 2
ως 10 φορές περισσότερο θύματα
bullying, από το μέσο όρο. Άρα, τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
και ΔΕΠΥ εμπλέκονται σημαντικά
περισσότερο στο bullying από
τους υπόλοιπους μαθητές. Το
bullying δεν θα εξαλειφθεί ποτέ και
πουθενά, αλλά μπορεί να μειωθεί
και ειδικά στη χώρα μας πρέπει να
μειωθεί δραστικά και άμεσα.

Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία,
δηλαδή υπερβολικά αργή
ανάγνωση, ανορθογραφία και
δυσκολία μεταφοράς της σκέψης
στα γραπτά και ΔΕΠΥ.
Πρόκειται για δια βίου
αναπτυξιακές διαταραχές,
βιολογικής αιτιολογίας, υπάρχουν
δηλαδή από τη γέννα και είναι σε
εξαιρετικά μεγάλο βαθμό κληρονομικές, με αναλογία 4 αγόρια προς
1 κορίτσι διεθνώς, ασχέτως
φυλής, πολιτισμού, γλώσσας
και εκπαιδευτικού συστήματος.
Το περιβάλλον μπορεί να το
κάνει ηπιότερο ή χειρότερο, αλλά
δεν μπορεί να το δημιουργήσει.
Ο εγκέφαλος των δυσλεκτικών
είναι διαφορετικά, πλεονεκτικά
κατασκευασμένος και σκέφτεται
κυρίως με εικόνες, άρα, χιλιάδες
φορές πιο γρήγορα από το κοινό
μυαλό, γι’ αυτό και είναι εφευρετικός.
Η ΔΕΠΥ συναποτελείται από 3
διαφορετικές κατηγορίες συμπτωμάτων: Διάσπαση Προσοχής (ανοργάνωτος, απρόσεχτος, ξεχασιάρης,

δυσκολεύεται στα μαθήματα),
Παρορμητικότητα (ανυπόμονος,
πρόβλημα συμπεριφοράς, πριν
σκεφτεί ενεργεί) και Υπερκινητικότητα (αεικίνητος, ζιζάνιο,
πειραχτήρι). Όταν έχει κάποιος
ΔΕΠΥ έχει εξαιρετικά μεγάλες
πιθανότητες να έχει και μαθησιακές
δυσκολίες και αντιστρόφως.
Η δυσλεξία δεν σταμάτησε κανέναν
να φτάσει στα ανώτατα επίπεδα από κάθε άποψη (Αϊνστάιν,
Έντισον, Μπιλ Γκέιτς, Στηβ
Τζομπς), με την προϋπόθεση
ότι έχει διαγνωσθεί έγκαιρα και
αντιμετωπιστεί σωστά. Έτσι, γλιτώνουμε και τα δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα και τη χαμηλή
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
που συνδέονται μεταξύ άλλων και
με το φαινόμενο του bullying.
Γονείς και εκπαιδευτικοί,
δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.
Είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε, να προσέχουμε, να
φροντίζουμε να έχουμε άμεση και
ειλικρινή επικοινωνία με τα παιδιά

μας, δηλαδή, να τα ενθαρρύνουμε
να μας τα λένε όλα.
Γι’ αυτό θα πρέπει τα παιδιά να
νιώθουν ασφάλεια και κατανόηση
και όχι το φόβο της τιμωρίας. Ο
εκπαιδευτικός όλων των βαθμίδων
έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει
άμεσα και να προστατεύει τον
μαθητή/φοιτητή του που υφίσταται
bullying. Αν όχι, τότε είναι συνυπεύθυνος.
Οι μέχρι τώρα έρευνες
δείχνουν ότι δυστυχώς μόνο το
4% των εκπαιδευτικών παρεμβαίνει για να σταματήσει το bullying,
ενώ το 96% μένουν παρατηρητές,
με αποτέλεσμα να το ενισχύουν
εμμέσως. Θύτες δεν είναι μόνον
αυτοί που εξασκούν τη βία-bullying,
αλλά και αυτοί που σιωπηλά την παρατηρούν και την ανέχονται, χωρίς
να παρεμβαίνουν υπέρ του θύματος. Η ένοχη σιωπή μας, θεριεύει τη
βία - bullying. Είναι ευθύνη όλων
μας ενεργά να τη σταματήσουμε.
Αν δεν το σταματήσουμε, τότε:
σήμερα εγώ, αύριο εσύ.
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Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Σχεδιασμός
από την πρώτη μέρα
Ναταλία Μουτοπούλου
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης

Το ιδιαίτερα δραστήριο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας πρόσφατα διοργάνωσε μια ημερίδα για την ανακατεύθυνση
σπουδών και στόχων, για όσους δηλαδή σκέφτονται να κάνουν το μεγάλο
βήμα και να αλλάξουν κατεύθυνση στις σπουδές τους και τα σχέδιά τους
για το μέλλον. Με αφορμή αυτήν την ημερίδα η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
κυρία Ναταλία Μουτοπούλου μάς μίλησε για τη συμβουλευτική
σταδιοδρομίας.
Εργαστήριο της κας Μουτοπούλου από την Ημερίδα του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΛΕΓΥΠ με θέμα: «Θέλω να γίνω Επιχειρηματίας. Μπορώ;» .

Πόσο δύσκολη είναι η επιλογή
και η ανακατεύθυνση των
σπουδών και των στόχων για
έναν φοιτητή και πώς βοηθάει η
συμβουλευτική;
Πρόκειται για μια διαδικασία
λήψης απόφασης, για την επιτυχή
ολοκλήρωση της οποίας είναι
αναγκαία η αφοσίωση, η διάθεση
χρόνου και η κριτική προσέγγιση
του φοιτητή. Αφοσίωση
προκειμένου να διατηρήσει το
κίνητρο για τον προσδιορισμό
των στόχων του, επαρκή
χρόνο για να συγκεντρώσει τις
αναγκαίες πληροφορίες για κάθε
εκπαιδευτική και επαγγελματική
απόφαση, –τι μου αρέσει, τι
μπορώ να κάνω, ποια είναι
τα κυρίαρχα προσωπικά μου
χαρακτηριστικά, σε τι αποδίδω
αξία, ποιες εκπαιδευτικές επιλογές
υπάρχουν, τι γνωρίζω για αυτές,
σε ποιους επαγγελματικούς
πανεπιστημιακά22

χώρους με οδηγούν– και
κριτική προσέγγιση ως προς τα
στοιχεία που συγκεντρώνει και
τη μεταξύ τους σχέση, ώστε να
οδηγηθεί στην καταλληλότερη
επιλογή για τον ίδιο, σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη
της επιλογής του. Στο πλαίσιο
αυτό, οι φοιτητές εκφράζουν,
συνήθως, δυσκολίες που
σχετίζονται με την ελλιπή γνώση
του εαυτού τους, αναμενόμενη
και φυσιολογική σύμφωνα με το
στάδιο επαγγελματικής ανάπτυξης
που βρίσκονται, τη μειωμένη
πληροφόρηση για το περιεχόμενο
των σπουδών και των διαφόρων
επαγγελματικών τομέων, καθώς και
την ιεράρχηση των επιλογών τους,
ειδικότερα μεταξύ παρόμοιων
και επιθυμητών εναλλακτικών.
Συχνά, η υποκειμενική αντίληψη
του επείγοντος και η μη διάθεσή

αναγκαίου χρόνου για τη
συγκέντρωση πληροφοριών
μπορεί να επιτείνουν τη δυσκολία
που βιώνουν. Στις παραπάνω
δυσκολίες, ακριβώς, εστιάζουν
οι υπηρεσίες συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας, παράλληλα με
την ενθάρρυνση των φοιτητών να
παίρνουν αποφάσεις, δεδομένου
ότι η λήψη αποφάσεων είναι
δεξιότητα –μαθαίνουμε να
παίρνουμε αποφάσεις, παίρνοντας
αποφάσεις και όχι ακολουθώντας
κατευθύνσεις άλλων– καθώς
επίσης να αναλαμβάνουν την
ευθύνη γι’ αυτές, όπου η ανάληψη
ευθύνης οδηγεί σε προσωπική και
επαγγελματική ωρίμανση.
Ποιοι είναι οι στόχοι που
θέτετε με τους φοιτητές στο
πλαίσιο της συμβουλευτικής
επαγγελματικής
σταδιοδορομίας;

Οι φοιτητές βρίσκονται a-priori
στη φάση της διερεύνησης του
εαυτού και του εργασιακού
περιβάλλοντος, οι στόχοι που
τίθενται αφορούν την ανακάλυψη
του εαυτού και στην απόκτηση
μαθησιακών και εργασιακών
εμπειριών, ώστε να διευκολυνθούν
στον προσδιορισμό
εργασιακών στόχων. Στη
χάραξη μιας «στρατηγικής
δραστηριοποίησης» που θα
αφορά στην απόκτηση γνώσεων,
στην ενεργητική συμμετοχή
στις ακαδημαϊκές δράσεις,
στην ανάπτυξη της κριτικής
και μεταγνωστικής ικανότητας
(μαθαίνω πώς να μαθαίνω),
στη διεύρυνση των οριζόντων,
στην απόκτηση κοινωνικών
δεξιοτήτων, στην επαφή με το
εργασιακό περιβάλλον και στην
καλλιέργεια στάσεων αλληλεγγύης,
προκειμένου να αντιληφθούν
ότι οι σπουδές τους και συνεπώς

οι επαγγελματικοί τους στόχοι
ενέχουν, εκτός από προσωπικό
όφελος, και κοινωνικό όφελος.
Με την επίτευξη των παραπάνω,
νέοι στόχοι προστίθενται,
περισσότερο συγκεκριμένοι
κάθε φορά, και πιο κοντά στην
επιθυμητή σταδιοδρομία, η οποία
θα διαμορφώνεται σταδιακά.
Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή
στη διάρκεια των σπουδών τους
για να απευθυνθούν οι φοιτητές
στο γραφείο διασύνδεσης;
Χρήσιμο θα είναι οι φοιτητές
να σκεφθούν ότι η σταδιοδρομία
τους δεν ξεκινά την ημέρα
που παίρνουν το πτυχίο
τους, αλλά ότι αρχίζει να
διαμορφώνεται από την ημέρα
που μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο.
Όσο νωρίτερα, συνεπώς,
αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας,
τόσο αποτελεσματικότερα θα

σχεδιάσουν και θα διαχειριστούν
την πορεία τους. Από το 1ο
έτος των σπουδών, οι φοιτητές
μπορούν να απευθυνθούν στον
σύμβουλο σταδιοδρομίας για
να συζητήσουν θέματα όπως
«Τι θα μπορούσα να κάνω κατά
τη διάρκεια της φοίτησής μου
ώστε να γνωρίσω καλύτερα τον
εαυτό μου και το εργασιακό
περιβάλλον;», «Πώς μπορώ να
εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και
να αναπτυχθώ επαγγελματικά;»,
«Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για
να βελτιώσω τις κοινωνικές μου
δεξιότητες και να αποκτήσω
εργασιακή εμπειρία;», καθώς
επίσης τυχόν σκέψεις τους για
το περιεχόμενο του τμήματος
που επέλεξαν και τη σύνδεσή
του με τα ενδιαφέροντά τους,
ώστε να προβούν έγκαιρα σε
ενέργειες αναπροσανατολισμού
και διερεύνησης εναλλακτικών
επιλογών.
πανεπιστημιακά23

Αριστερά: Ο οπωρώνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Δεξιά: Δράσεις της Περιβαλλοντικής Ομάδας.

Πράσινο Πανεπιστήμιο
10 χρόνια Περιβαλλοντική Ομάδα

Άρης Χατζηνικολάου
Υπεύθυνος γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS

Η Ομάδα ιδρύθηκε το 2005,
συντονίζεται από το γραφείο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
και απαρτίζεται από άτομα που
αναλαμβάνουν π
 εριβαλλοντικές
δράσεις εντός και εκτός του
Πανεπιστημιακού χώρου.
Είναι ανεξάρτητη, ε κφράζει
τα πιστεύω των μελών της για
μια διαφορετική κ
 οινωνία –μια
κοινωνία που θα σέβεται το
κοινωνικό και φ
 υσικό περιβάλλον– και είναι ανοιχτή προς όλους.
Στόχος της ε ίναι η πραγματοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων,
εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Αξίζει να σ
 ημειώσουμε πως
το Πανεπιστήμιο Μ
 ακεδονίας
αποτελεί το π
 ρώτο «πράσινο»
Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα,

ΠαΜακ περιλαμβάνουν:
l Επισκέψεις σε χώρους
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
όπως το Κ
 έντρο Διαχείρισης
Ανακυκλώσιμων Υλικών,
η Έκθεση, κ.λπ.
l Δενδροφυτεύσεις στο περιαστικό
δάσος της Θεσσαλονίκης.
l Καθαρισμοί φυσικών περιοχών
όπως το Δέλτα Αξιού, το Σέιχ Σου, κ.λπ.
l Εκπαιδευτικές ασκήσεις εκδρομές στη φύση (Όλυμπος,
Δρακόλιμνη, Φαράγγι Ενιπέα, Σέιχ
Σου, κ.λπ.).
l Αναπλάσεις χώρων κ
 οινωνικού
ενδιαφέροντος όπως ο Φάρος
του Κόσμου στον Δ
 ενδροπόταμο
και το Σώμα Φίλων ΑΜΕΑ στην
Τούμπα.
l Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές
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αφού είναι ο πρώτος δημόσιος
φορέας με την πιστοποίηση
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
EMAS. Εντός του ΠαΜακ η Ομάδα
πραγματοποιεί μια σειρά δράσεων
όπως:
l Αναμόρφωση των πανεπιστημιακών χώρων: Έχουμε κυριολεκτικά
μεταμορφώσει 3 αίθρια και 1
μπαλκόνι στο κτίριο, δημιουργήσαμε μπαχτσέ και οπωρώνα με 20
δέντρα στην αυλή και στα αίθρια
του ΠαΜακ.
l Διοργάνωση σεμιναρίων
με θέματα όπως η Κλιματική
Αλλαγή, Οικολογία και Επιστήμες,
Κοινωνική Οικονομία, Χορτοφαγία
και Δικαιώματα Ζώων, Οικολογικό
Αποτύπωμα, Εθελοντισμός,
Α’ Βοήθειες, κ.λπ.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης:
Το Πα.Μακ. ανακυκλώνει χαρτί,
πλαστικό, λαμπτήρες, CD/DVD,
ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές
συσκευές, μπαταρίες, τόνερ,
μελανωτές, ξυλοπαλέτες και οργανικά απορρίμματα (κομπόστ).
l Δράσεις ευαισθητοποίησης της
Πανεπιστημιακής κοινότητας σε
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
και νερού, αλόγιστης χρήσης
αφισών, περιβαλλοντική βαθμολόγηση των φαγητών, ανακύκλωσης
και οικολογικής καθημερινότητας,
με αυτοκόλλητα μηνύματα στους
τοίχους, εκθέσεις φωτογραφίας,
ενημερωτικά stand, προβολές
περιβαλλοντικών ταινιών,
ψηφίσματα, trash-art, κ.λπ.
Οι δράσεις μας εκτός του
l

εκδηλώσεις, φεστιβάλ, διαγωνισμούς και συνέδρια καθόλη τη
διάρκεια του χρόνου.
l Προβολή των δράσεών μας στα
ΜΜΕ και στα social media.
Οι εθελοντικές και άμεσες
δράσεις της ομάδας στοχεύουν
στο να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και τον χώρο στον
οποίο καθημερινά δραστηριοποιούμαστε, συμβάλλοντας στον
μετριασμό της παγκόσμιας ενεργειακής και κλιματικής κρίσης.
Ακόμη, μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε το Πανεπιστήμιο ως ένα
δικό μας χώρο, που θα πρέπει να
τον ν ιώθουμε οικείο και να προστατεύουμε το περιβάλλον του.
Εάν όλοι ζούσαν (κατανάλωναν και ρύπαιναν) όπως ο

μέσος Έλληνας ή Ε
 υρωπαίος,
θα χ
 ρειαζόμασταν 3 πλανήτες
για να σ
 υντηρηθούμε. Καλώς ή
κακώς έχουμε μόνο έναν. Για να
φτάσουμε στον έναν πλανήτη για
όλους, πρέπει να κάνουμε πολλά.
Η Περιβαλλοντική Ομάδα μας
ξεκίνησε από τα πιο απλά
και σ
 υνεχίζει.
Σας περιμένουμε όλες και
όλους, με τις ιδέες σας!
Το γραφείο Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης EMAS (1ος όροφος του
ΠαΜακ, ανάμεσα στα 2 αίθρια)
βρίσκεται στην διάθεσή σας.
site: www.perivpamak.gr
fb: Περιβαλλοντική Ομάδα ΠαΜακ
e-mail: emas@uom.gr
τηλ.: 2310 891.364
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κινητές βιβλιοθήκες

think tank
Βαγγέλης Κοκκοτζής
Φοιτητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

designed by

Οι βιβλιοθήκες Think Tank
της ομάδαςThessaloniki Next2U
ήταν η είδηση από τη Θεσσαλονίκη
που έκανε τον γύρο όλων των
μεγάλων ΜΜΕ αυτήν την άνοιξη.
Ψυχή της ομάδας και της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι ένας
φοιτητής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, ο Βαγγέλης
Κοκκοτζής.

Πώς δημιουργήθηκε η ομάδα
Thessaloniki Next2U και ποια
ακριβώς είναι η δράση της;
Ξεκινήσαμε στις αρχές του 2012
ως ομάδα εθελοντών για να
υποστηρίξουμε τις δράσεις
του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον
εορτασμό των 100 χρόνων από
την απελευθέρωση της πόλης
μας. Μετά το πέρας του 2012
κληθήκαμε να αποφασίσουμε
για το μέλλον μας. Έτσι, λοιπόν,
ιδρύσαμε την Κοινωνική Συνεται-
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ριστική Επιχείρηση “Thessaloniki
Next2U” με βασικό πεδίο δράσεων
τον αστικό ακτιβισμό τόσο σε
κοινωνικό όσο και αισθητικό
επίπεδο, ο οποίος είναι και
ο συνδετικός κρίκος των μελών
της ομάδας!
Πώς σκεφτήκατε να εγκαταστήσετε τις βιβλιοθήκες Think
Tank στη Θεσσαλονίκη; Πόσες
λειτουργούν μέχρι στιγμής και
πώς εξελίσσεται η πορεία τους;
Η ιδέα για την δημιουργία δημόσιων ανταλλακτικών βιβλιοθηκών
καλλιεργήθηκε στην ομάδα μας
πριν 3 περίπου χρόνια κατά την
μελέτη μας για την ανάπλαση
των στάσεων του ΟΑΣΘ. Λόγω
του μεγάλου κ
 ατασκευαστικού
κόστους τότε δυστυχώς η
ιδέα εγκαταλήφθηκε για να
καταλήξουμε όμως το 2014 σε μία
νέα ιδέα για την εφαρμογή ενός

πρωτοποριακού και οικονομικότερου σχεδίου ανταλλακτικών βιβλιοθηκών. Λειτουργεί ήδη το πρώτο
μας “Think Tank” στην προβλήτα
Α΄του Λιμένα Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα βρισκόμαστε στη
διαδικασία εγκατάστασης της
2ης δίδυμης βιβλιοθήκης, η οποία
σύντομα θα τοποθετηθεί στην
πλατεία Τσιρογιάννη, απέναντι
από τον Λευκό Πύργο. Σκοπός μας
είναι να δημιουργήσουμε χώρους
ανταλλαγής ιδεών και γνώσης σε
κάθε γειτονιά της πόλης μας!
Πώς φαντάζεσαι το μέλλον
της Θεσσαλονίκης ως
φοιτητούπολης;
Όνειρό μου πάντα ήταν να δω την
γενετειρά μου να μεταμορφώνεται
σε μία σύγχρονη Φοιτητική Μητρόπολη. Μία πόλη που θα προσέλκυε
φοιτητές από όλα τα μήκη και
πλάτη της Γης για την ποιότητα

σπουδών που θα προσφέρει σε
συνδυασμό με τον μοναδικό
μνημειακό και π
 ολιτιστικό
χαρακτήρα της! Μια πόλη
διαπολιτισμική, δημοκρατική και
ανεκτική στην διαφορετικότητα.
Πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας,
αν προσπαθήσουμε!
Η ενασχόληση με τον εθελοντισμό και τον αστικό ακτιβισμό
φαίνεται να έχει γίνει μόδα
για τους νέους; Ζώντας την
εμπειρία με διάφορες ομάδες
ποια είναι η απόψη σου;
Σίγουρα ο εθελοντισμός α
 ποτελεί
μια σημαντική διέξοδο από τα
προβλήματα της κ
 αθημερινότητας,
λειτουργεί πολλές φορές και
ως αγχωλυτικός παράγοντας
μέσα από την έντονη κοινωνικοποίηση την οποία προσφέρει.
Φοβάμαι, όμως, πως οτιδήποτε
πάει να «γίνει μόδα» χ άνει σ
 ίγουρα

ένα ο
 υσιαστικό στοιχείο της
πρωταρχικής του σημασίας, αν
θέλετε ε μπορευματοποιείται κατά
κάποιον τρόπο. Φ
 αντάζομαι
στο μέλλον τον εθελοντισμό
ως σ
 τάση ζωής, τον οποίο θα
ακολουθεί κ
 άποιος έπειτα από
καθαρά π
 ροσωπική επιλογή με
αντικειμενικά κριτήρια και όχι
βάσει κάποιας πρόσκαιρης τάσης.
Βαγγέλη, ως φοιτητής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και έχοντας ζήσει την καθημερινότητα της φοιτητικής ζωής ποια
θα ήταν η ιδέα ή η παρέμβαση
που θα ήθελες να πραγματοποιηθεί από το Thessaloniki Next2U
ήκ
 άποια άλλη ομάδα στο Πανεπιστήμιο Μ
 ακεδονίας;
Θα πρότεινα να γίνουν κάποιες
διορθωτικές παρεμβάσεις στο
foyer του Πανεπιστημίου που
θεωρώ πως είναι ένας μεγάλος

χ ώρος που δεν αξιοποιείται
επαρκώς, ενώ θα μ
 πορούσε
να μ
 ετατραπεί σε πιο φιλικό
και πιο ωφέλιμο για όλους μας
σημείο αναφοράς μέσα στο
Πανεπιστήμιο, αλλά και την πόλη.
Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να
φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις
τέχνης και φ
 ωτογραφίας, ίσως να
δημιουργηθούν θέσεις βραχυπρόθεσμης εργασίας και ξεκούρασης
για τους φοιτητές με παροχή ασύρματου δικτύου και παροχής ρεύματος για φόρτιση συσκευών. Τέλος,
θα ήθελα να δημιουργηθούν χώροι
φύτευσης για φυτά εσωτερικού
χώρου (green spots). Όλα αυτά
θα μπορούσαν για π
 αράδειγμα να
πραγματοποιηθούν με την αρωγή
της δραστήριας περιβαλλοντικής
ομάδας και την συμβολή του
Thessaloniki Next2U που δ
 ιαθέτει
εμπειρία στην αναμόρφωση
αστικών περιβαλλόντων!
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Νίκος Βουδούρης
Σκηνοθέτης
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Θεατρική
Παιδεία:
Πολυφωνικά
Αναλόγια
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το ΚΘΒΕ
εντάχθηκε και η θεατρική παιδεία. Έτσι, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου
σκηνοθέτη κ. Νίκου Βουδούρη δημιουργήθηκαν τα Πολυφωνικά Αναλόγια.
Η πρωτοβουλία αυτή προσέλκυσε πάνω από 150 φοιτητές του Πανεπιστημίου μας και μετά από οντισιόν, επιλέχθηκαν οι 27 που αποτελούν τη θεατρική ομάδα γι’ αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Σκηνοθέτης και φοιτητές έγραψαν στα Πανεπιστημιακά για την εμπειρία τους. Τα αποτελέσματα της
προσπάθειάς τους τα π
 αρακολουθήσαμε στις 16 Μαΐου.
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«Ως Θεατρικό Αναλόγιο ορίζεται
συνήθως η απλή α
 νάγνωση
θεατρικών έργων από ηθοποιούς.
Η απλή αυτή ανάγνωση τα
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να
αποκτά εν σμικρώ θεατρική δράση
παραμένει όμως ανάγνωση υπό
την έννοια ότι ο ηθοποιός δρα
κρατώντας στα χέρια του το
κείμενο δίχως να είναι αναγκαίο
να το μάθει απ’ έξω. Στη δική μας
περίπτωση ακριβώς λόγω του
μεγάλου αριθμού συμμετοχής θα
υπάρξει προσπάθεια η φωνή του
ενός ή των δύο να είναι πολλές
γι’ αυτό και ο όρος πολυφωνικά,
τα δε κείμενα δεν θα είναι
θεατρικά αλλά ως επί το πλείστον
θεατροποιημένα λογοτεχνικά
ακριβώς γιατί το μοίρασμα
ρόλων θα εμφανίζονταν απόλυτα
κατακερματισμένο. Εξάλλου ένας
τέτοιος τρόπος παρουσίασης
είναι πιο χρήσιμος γιατί έχει τη
δυνατότητα να παρουσιάσει
διαδικασίες της δουλειάς που
έχει γίνει, όπως αποσπάσματα
ασκήσεων συγκέντρωσης,
ασκήσεων ορθοφωνίας,
τρόπων εκφοράς του λόγου
- φρασαρίσματος καθώς και
κινητικής υποστήριξης του
λόγου. Τα παιδιά είναι απολύτως
διαθέσιμα και ανοιχτά όπως λέμε
στο θέατρο για να εισπράξουν
οτιδήποτε καινούργιο και αυτό
κατ' αρχάς είναι το πιο σημαντικό.
Με την ολοκλήρωση της προσπάθειας θα ήμουν ικανοποιημένος
αν έχω δημιουργήσει αρχικά
κάποιο, έστω και μικρό, συνειδητό
ενδιαφέρον για το Θέατρο».

Όντας ο μεγαλύτερος σε ηλικία
από την ομάδα μπορώ να πω ότι η
συνεργασία με τόσα νεαρά άτομα
είναι μία σημαντική εμπειρία που
ανανεώνει τη σκέψη μου. Ελπίζω σε
μελλοντικές προσπάθειες να συμμετέχουν περισσότεροι μεταπτυχιακοί
φοιτητές και γιατί όχι και υποψήφιοι διδάκτορες. Πιστεύω πως η ενασχόληση με το θέατρο και την τέχνη γενικότερα αναπτύσσει το άτομο και βελτιώνει την προσωπικότητά του. Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι μέσα σε μια ομάδα και να βελτιώνεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες απέναντι σε κοινό. Νομίζω
ότι ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι σημαντικός στο να προσφέρουν
κάτι παραπάνω από ακαδημαϊκή
μόρφωση στους φοιτητές. Η κοινωνία αλλά και η αγορά εργασίας ζητά
από τα άτομα να έχουν αναπτυγμένες και άλλες δεξιότητες οι οποίες
δεν μπορούν να διδαχθούν μέσα σε
μία αίθουσα διδασκαλίας.

 πόλοιπα παιδιά της ομάδας είναι
υ
πολύ καλή, γνώρισα άτομα από το
Πανεπιστήμιο που δεν θα είχα γνωρίσει αλλιώς και μάλιστα γνώρισα
άτομα πολύ διαφορετικά από μένα.
Από την μέχρι τώρα εμπειρία που
έχω από την ομάδα, είμαι πάρα
πολύ ευχαριστημένη, έχω κερδίσει
κάποιες βασικές γνώσεις για το θέατρο και έχω μάθει μέσα από τη διαδικασία αυτή και κάποια πράγματα
για μένα. Πιστεύω ότι η συνεργασία με το ΚΒΘΕ είναι πάρα πολύ
δημιουργική και θα ήταν ωραίο να
δημιουργηθούν και άλλες τέτοιες
δράσεις, καλλιτεχνικής φύσεως, που
να αφορούν το χορό και το τραγούδι.

Σοφία Γκιουρτζίδου, φοιτήτρια ΕΚΠ

Τα πολυφωνικά αναλόγια έχουν
γίνει η αγαπημένη μου δραστηριότητα.
Συνεργαζόμαστε
όλοι
άριστα, συμμετέχουμε ισότιμα σε
κάθε άσκηση, υπάρχει διάλογος
και εποικοδομητική συζήτηση για
διόρθωση τυχόν λαθών, συμβουλές και αλληλοβοήθεια, το χιούμορ
μας ενώνει και μας φέρνει πιο κοντά.
Όλα αυτά προσωπικά βοηθούν στο
να απολαμβάνω την κάθε μας συνάντηση και να μην καταλαβαίνω
πότε περνάει η ώρα. Από αυτήν την
εμπειρία μαθαίνω πράγματα σχετικά με το θέατρο, γνωρίζω νέους
ανθρώπους, διασκεδάζω, ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Θα ήθελα ακόμη
να δω στο Πανεπιστήμιό μου δραστηριότητες τόσο καλλιτεχνικές όσο
και αθλητικές επειδή πιστεύω πως
ενδιαφέρουν την πλειονότητα των
φοιτητών μας.

Δεν είναι η πρώτη μου επαφή με
το θέατρο, έχω συμμετάσχει σε
θεατρικές ομάδες αλλα και σε
διάφορες θεατρικές δραστηριότητες.
Την εμπειρία μου στα Πολυφωνικά
Αναλόγια, θα την χαρακτήριζα μοναδική. Πρόκειται για μια διασκεδαστική αλλά ταυτόχρονα ωφέλιμη εισαγωγή στο κόσμο του θεάτρου. Είναι
πολύ ενδιαφέρον πώς τόσες διαφορετικές προσωπικότητες όταν
έχουν μια κοινή αγάπη και έναν
κοινό στόχο μπορούν να δουλεύουν
και να δημιουργούν κάτι όμορφο
μέσα σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα.
Πιστεύω οτι έχουμε να κερδίσουμε
πάρα πολλά απ αυτήν την ομάδα.
Πρώτα απ' όλα νομίζω οτι έχουμε
να πάρουμε πολλά πράγματα από
τον κύριο Βουδούρη, όσον αφορά το θέατρο, την θεατρική κίνηση
και τον θεατρικό λόγο, αλλά και την
λογοτεχνία και τη μουσική. Όμως
όπως σε κάθε ομάδα, ο καθένας έχει
να δώσει και να πάρει πάρα πολλά
στοιχεία από τον άλλον, πολλές φορές
ακόμα και άσχετα και απ' το θέατρο.
Θα ήταν υπέροχο να συνεχιστούν
τέτοιες δράσεις, με διάφορα θέματα
όπως το θέατρο, η μουσική, η φωτογραφία, η συγγραφή κ.λπ.

Η θεατρική ομάδα αυτή είναι η
πρώτη μου επαφή με το θέατρο.
Είναι μία πάρα πολύ ωραία εμπειρία
για μένα, πάντοτε ήθελα να ασχοληθώ και αυτή ήταν η καλύτερη
ευκαιρία που θα μπορούσε να
μου δοθεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον
το γεγονός ότι καθοδηγούμαστε
από έναν πολύ αξιόλογο επαγγελματία, που σκηνοθετεί το ΚΒΘΕ,
και δημιουργούμε όλοι μαζί κάτι
πολύ όμορφο. Η συνεργασία με τα

Θα ήθελα αρχικά να πω πως αυτή η
ενέργεια με τα πολυφωνικά αναλόγια
ήταν πραγματικά υπέροχη. Είχα
συμμετάσχει παλιότερα σε σχολικές
θεατρικές ομάδες αλλά ποτέ κατά τη
διάρκεια της φοιτητικής μου ζωής.
Κυρίως γιατί ποτέ δεν ήξερα τι κανει
η θεατρική ομάδα ΠΑΜΑΚ και γιατί
δεν μπορούσα να αντέξω οικονομικά
μια εξωτερική θεατρική ομάδα. Μέχρι στιγμής νιώθω πως ήταν μια από
τις καλύτερες επιλογές που έκανα.

Νίκος Αβραμίδης, μεταπτυχιακός,
φοιτητής ΕΠ

Χριστίνα Στερκέσι, φοιτήτρια ΟΔΕ

Κατερίνα Σωτηράκη, φοιτήτρια ΜΕΤ

Γ έλιο και δουλειά συνδυάζονται
αρμονικά. Μαθαίνουμε πολλά τόσο
στην υποκριτική αλλά και μαθήματα
ζωής μέσα από τις συζητήσεις μας.
Θα μου άρεσε να συνεχιστεί αυτή η
προσπάθεια αλλά να δημιουργηθούν
και άλλες... Αυτή η ομάδα θα μου
λείψει πραγματικά όταν τελειώσει.

Δημήτριος Κολοβός, φοιτητής ΟΔΕ

Είμαι πολύ ευτυχής που μου έχει
δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχω
στη θεατρική ομάδα, η οποία
δημιουργήθηκε με τη συνεργασία
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και του ΚΘΒΕ. H συμμετοχή μου,
στα «Πολυφωνικά Αναλόγια», θα
έλεγα πως είναι πολύ σημαντική
για εμένα. Μέσα από αυτήν την
εμπειρία έχω λάβει πολλά σχετικά
με την υποκριτική ικανότητα,
αυτοσχεδιασμούς,
αναγνώσεις
κειμέ- νων, κινησιολογία, ορθοφωνία
κ.λπ. και έχω γνωρίσει άτομα που
έχουν κοινά ενδιαφέροντα με
εμένα. Η συμμετοχή μου στην ομάδα αποτελεί τρόπο έκφρασης
συναισθημάτων και ψυχαγωγία για
μένα. Παρά το γεγονός ότι είμαστε
27 διαφορετικές προσωπικότητες
που αποτελούμε την ομάδα, η συνεργασία μας σαν ομάδα είναι άψογη. Όλοι έχουμε αγάπη και μεράκι
γι’ αυτό που κάνουμε και είναι αυτό
που μας ενώνει. Θα ήταν καλό να
φιλοξενούνται τέτοιες ευκαιρίες
κάθε χρόνο στον πανεπιστημιακό
μας χώρο.
Ευαγγελία Κοπάνου, φοιτήτρια ΔΕΣ

Η μέχρις στιγμής εμπειρία που έχω
προσκομίσει είναι θετική, καθώς ο
καθηγητής κ. Ν. Βουδούρης είναι
γνώστης του αντικειμένου ως
διδάσκων του ΚΘΒΕ και έχει την
εμπειρία και την υπομονή να μας
μεταδόσει τις γνώσεις του. Ενώ στην
αρχή ήμουν επιφυλακτική ως προς
τη συνολική απόδοση του τμήματος
και τη συνεργασία μας, εν τέλει
φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά
και να βελτιώνεται συνεχώς κάτω
από την επίβλεψη του σκηνοθέτη
μας. Μια τέτοια εμπειρία προσφέρει
στον καθένα από εμάς, εκτός από
θεατρικές γνώσεις, τη δυνατότητα
να δουλεύουμε σε ομάδες και να
συνεργαζόμαστε με διαφορετικά
άτομα. Ταυτόχρονα, τα μαθήματα
αυτά βοηθούν στο να αποβάλλουμε
σταδιακά τις αναστολές μας και να
ενδυναμώνουμε τη δημιουργικότητά
μας και τη φαντασία μας.
Δέσποινα Λιόλιου, φοιτήτρια ΕΠ
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κύμα ιδεών

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
«Μάθηση μπορεί να χαρακτηριστεί
η διαδικασία του να θυμηθείς το
τι σε ενδιαφέρει». Αυτή είναι μια
χαρακτηριστική φράση του ιδρυτή
του TED. Όχι δεν είναι αυτό το όνομα
του Richard Saul Wurman, αλλά τα
γράμματα που προσδιορίζουν τις
λέξεις Technology, Entertainment
και Design που ο ίδιος θεωρούσε
ότι ενδιέφεραν περισσότερο, τους
ανθρώπους την δεκαετία του 80’.
Τότε ήταν που μεταξύ πτήσεων σε
διάφορα συνέδρια συνειδητοποίησε
ότι άνθρωποι αυτών των πεδίων,
αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για
ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί τους.
Έτσι δημιούργησε το TED που
κάθε χρόνο συγκέντρωνε στην
Καλιφόρνια, ανθρώπους από όλο
τον κόσμο με σκοπό να παρουσιά-

πανεπιστημιακά30

σουν τις καινοτομίες τους. Τέτοιες
ήταν το CD, το πρώτο Mac και άλλα
πολλά. Η βασική αρχή του δημιουργού, ήταν οτιδήποτε άλλο, αλλά
όχι πόντιουμ και πωλήσεις από τη
σκηνή. Μόνο φρέσκιες, καινοτόμες ιδέες που κινούσαν το ενδιαφέρον του. Περισσότερα από 30 χρόνια μετά, το TED συνεχίζει να αποτελεί το ετήσιο ραντεβού «ενδιαφέροντων» ανθρώπων από όλους τους
κλάδους που για μια εβδομάδα μαζεύονται στο Βανκούβερ του Καναδά πια, για να ακούσουν για τις πιο
cool ιδέες στον πλανήτη πλέον και
σε αντικείμενα πέρα από τα τρία
αυτά.
Με την πρόοδο του διαδικτύου
οι ομιλίες από την σκηνή του TED
βρήκανε τον δρόμο για το ευρύ

 οινό. Μία κίνηση, ώστε το συνέδριο
κ
από μια ελιτίστικη συνάντηση να
γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα
ανταλλαγής πρωτοποριακών ιδεών.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ξεκίνησαν το
2009 τα TEDx. Συνέδρια που διοργανώνονταν με τις βασικές αρχές του
TED, από ανεξάρτητους ανθρώπους
και ομάδες σε όλο τον πλανήτη και
είχαν ως βασικό στόχο το να διαδώσουν ιδέες στις μικρές τους κοινωνίες. Έξι χρόνια μετά, περισσότερα
από 12.000 TEDx events έχουν
διοργανωθεί σε 168 χώρες και
2.500 πόλεις σε όλον τον κόσμο.
Ένα από αυτά είναι και το δικό
μας TEDxUniversityofMacedonia.
Πλέον στην τρίτη του χρονιά
φέτος, το πρώτο πανεπιστημιακό
TEDx event στην Βόρεια Ελλά-

δα αποτελεί την προσπάθεια των
φοιτητών του πανεπιστημίου να
φέρουν εντός του καινοτόμες
ιδέες και να χτίσουν μια πλατφόρμα
επικοινωνίας μεταξύ των
διαφόρων οργανώσεων και
φορέων του.
Όραμά μας είναι μια πανεπιστημιακή κοινότητα ενεργών νέων
ανθρώπων που εμπνέονται και
εμπνέουν, κυνηγούν τα όνειρά τους
και προσπαθούν γι’ αυτά. Ξεκίνησε
δειλά το 2013 με 17 φοιτητές που
πίστεψαν στη δύναμη του
συνεδρίου να αλλάξει και να
βοηθήσει τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας να ενεργοποιηθούν και να «μπλεχτούν»
δημιουργικά σε κάτι καινοτόμο και
παγκοσμίως γνωστό.

Στην πρώτη του χρονιά, 11
 μιλητές και 2 συγκροτήματα συνεο
τέλεσαν σε ένα δεκάωρο σκέψης,
διασκέδασης και προβληματισμών
στους 100 συμμετέχοντές του στο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Ένα χρόνο μετά, τον Νοέμβριο
του 2014, 10 ομιλητές από 3
διαφορετικές χώρες, 2 συγκροτήματα και 1 θεατρική ομάδα μέσα σε
μια ημέρα, ανέβασαν ψηλότερα τον
πήχη και μας θύμισαν ακριβώς αυτό
που 30 χρόνια νωρίτερα ο Richard
Saul Wurman είχε δηλώσει, ότι το να
είσαι επιτυχημένος επιτυγχάνεται
αρχικά με το να κάνεις τη ζωή σου
ενδιαφέρουσα.
Η κοινότητα πλέον του
TEDxUniversityofMacedonia μεγαλώνει. Το όραμά μας σταδικά πραγ-

ματοποιείται και εξαπλώνεται μέσα
στο πανεπιστήμιο. Η ομάδα μας
ετοιμάζεται για ένα νέο κύμα
ιδεών και είμαστε σίγουροι ότι
θα είναι εξίσου ενδιαφέρον με τα
προηγούμενα. Εσείς πειστήκατε να
σερφάρετε μαζί μας;
tedxuniversityofmacedonia.com

Ανδρέας Τζέκας
Φοιτητής Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Ιδρυτής TEDx University of Macedonia
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27
Διατμηματικά Προγράμματα
ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
u ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη
u ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
u

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ και ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
u
u
u
u

ΔΔΠΜΣ στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών
Συστημάτων (ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΠΑ.ΜΑΚ)
ΔΔΠΜΣ στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών
και Επικοινωνιών (ΑΠΘ, ΠΑ.ΜΑΚ.)
ΔΠΜΣ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
(ΠΑ.ΜΑΚ, ΑΔΙΣΠΟ)
ΔΔΠΜΣ στη Διδακτική των Μαθηματικών
(ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ., ΠΑ.ΜΑΚ., ΑΠΘ, ΔΠΘ)

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
u ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές
u ΠΜΣ στη Διεθνή Δημόσια Διοίκηση
u ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας,
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
u ΠΜΣ στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
και Διακυβέρνηση
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
ΠΜΣ στη Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή
u ΠMΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές
Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες
u ΠΜΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης
και της Δια Βίου Μάθησης
u ΠΜΣ στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
u ΠMΣ στις Επιστήμες των Διαταραχών
της Επικοινωνίας
u

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
ΠΜΣ στις Μουσικές Τέχνες

u

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση
u ΠΜΣ στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
u ΠΜΣ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων
και Οργανισμών
u ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων
και Επιστήμη των Δεδομένων
u ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
u

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
u ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
u ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
u

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών
Σπουδών
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών
u ΠΜΣ στην Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμό
στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
u ΠΜΣ στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές
Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής
Ευρώπης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

u

